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 :ىلإاإلهــداء 

 یجابي ملھم المالئكة اإل

 قصي عیسى المشجع 

 رفاه النبیة 

  ةجرجیس المعلماقبال 

 الخصم المحبوب وعائلتھ الكریمة  جثیر العطواني

 یحیى الخطاط 

 یاسر العراقي 

 زوجتي لما بذلتھُ من مساعدة

 في عقلي  ةبواب الجحیم المتخلفإلى الصخرة التي قھرت أ
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 " ..البدءيف " 

 .!!.البدءبل ق كانولكن ماذا 

 " ..القصص )أحسن(حنن نقص عليك " 
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 مقدمة البد منها

 

  جدال؟تلة زمكانیة أم اسقاطات ھل الكون وما فیھ كُ            

 رھان؟ھل عالمنا ونحن نتیجة كون من المادة والطاقة أم ھو 

ولسفر یعقوب الت�وراتي سنكتش�ف  ،ةقرآنیمن سورة البقرة ال) 30(لى اآلیة إإن عدنا 
 ،رضقدیم��ة الت��ي جمع��ت هللا بالمالئك��ة أفض��ت لكارث��ة إنس��انیة ف��ي األن الجلس��ة الأ

ص�در ف�ي آخ�ر  نعلم م�ا فنحن ال ،دھور و تألیفاً منذُ وألن كال النصین انقطعا تنزیالً أ
ب�داعٍ أو نجت�رح ال�رؤى عب�ر إ ،ولھ�ذا نتص�وف .ُعِق�دت؟وھل من جلسٍة أخیرة  جلسة

وبلس�ان  ،ن هللا تجس�د ف�ي عم�ود ن�ار وف�ي ش�خص یس�وعوقد بلغن�ا عب�ر ال�نص أ ،ما
بع��اٍد متش��كل ف��ي أ ،ج��امع افك��ان المش��ھد المتص��در لھ��ذه الروای��ة یص��ور ربً�� ،عرب��ي
تعام�ل بتس�امح ومحب�ة م�ع یومشع یتحدث العربیة ویستدعي امرأتھ  و عمودفھ ،ثالثة

 .مالئكتِھ المحتجین

جمع�ت هللا بالمالئك�ة ودار ج�دال  ق�دت جلس�ة عص�ریةفي مكان س�حیق م�ن الك�ون عُ 
 وادعائ��ھعلی��ھ  ق��دمَ وأص��ر هللا عل��ى م��ا أاألول  احتج��اجھمأص��ر فی��ھ المالئك��ة عل��ى 

 ...وھي بدایةً تستبطن الكومیدیا ،بھ ھذه الدھالیز تبتدئوھذا ما  ،األعلمیة

و الذي یس�ترق الس�مع فقد تجاھل الحاخام المنصت؛ أ ،یینفي عل ،وألن القضیة ھناك
بعاد یستمع لمجریات المؤتمر ل بسمعِھ الثالثي األوظ ،ط الكبرىقضیة الشرق االوس

 . الالھوتي المبین

ل�ى زمانن�ا وم�ا ت�داخل مع�ھ م�ن وإ ،وما یوازیھ ،ول إلى عالمناسننتقل بعد المشھد األ
فنم�ر عل�ى كم�ال وزوجت�ھُ المنتحب�ة إذ م�ا فت�أَ ش�بحھا یرھق�ھَ ك�ل  ،تواریخ ومنق�والت

ونمر على كافور الساحر والروح الھائم�ة  ،ونتتبع سبب اللعنة التي طالت كمال ،لیلةٍ 
اب�ن الص�الح الص�الح وذل�ك الط�الح  ،ھ�ي الش�بح الس�ارد تالتي صار حامیھ�ا وص�ار

 . عماق الدھالیزفي أ نُقذفورویداً  ،الذي طوح بھ سحر كافورالطالح 

 . نطباعأو إ ن یخرج منھا بتصورٍ ھي بین أیدیكم ولكل قارئ أ ،لن أحرق دھالیزي

نص�ف عم�ري ال�ذي : " قال�ت ،ن عجوزاً بعم�ر ق�رن تس�كن ف�ي دی�ٍر مھج�وریحكى أ
جرھ�ا حِ وف�ي " ھ�و ملت�بس ف�ي الواق�ع حالم المنامات دلني على كثیٍر مماقضیتھ في أ
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ن رة إن كتبت واحدةً واح�دة فلس�َت أظ�ن أخرى كثیوأشیاٍء أ"  :فیھمكتوب  رق عتیق
 .1"العالم نفسھ یسع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 25 :21 یوحنا،نجیل إ )1
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 بت�اریخ م،ییروش�ال توقی�ت حس�ب اً فج�ر الخامس�ة الس�اعة تمام في                     
 وف�ق یُح�دد مكان في ربعمائة سنة ضوئیةألف وأمبعدة  وعلى ،2010 عام شباط 28
 ت��ال ،لألعل��ى اً ص��عود المبك��ى ح��ائط س��طح وس��ط م��ن عم��ودي خ��ط بم��د الس��اعة تل��ك

 الشمس�یة المجموع�ة بس�عة تُق�در بمس�احة الس�تمائة جنحتھأ نشر وقد ،جبرائیل المالك
 عل�ى المجتمعون المالئكة فعاد ،العربیة باللغة لنص عادةإ ضبابیة؛ بیضاء جناح لكل

 لض��رب جبرائی��ل ض��طرأ حت��ى حتج��اجواال للض��جیج حج��امھموأ ن��واعھمأ خ��تالفا
 الن��ور عم��ود جتم��وّ  وجی��ز ص��مت وبع��د ،الجمی��ع فص��مت طرق��ات بع��دة بی��ده المنب��ر

 كالموج��ات نط��قٍ  ص��وت عن��ھ وص��در الدائری��ة جتم��اعاال حلق��ة وس��ط ف��ي الش��اخص
ً ق�دیم ت�أویالً  م�نكم س�معأ زل�ت م�ا: قائالً  البحر ھدیرب ممتزج الرادیویة  نّ إ تقول�ونإذ  ا

 منتھون؟ نتمأ فھل ،نعلم ال ما یعلم ال أنّھ یعلم ربنا

  ال :وقال العمود من قلیالً  البوقیة بفوھتھ سرافیلإ قتربأ

طرف�ي  تالش�ىی إذ طوی�ل، خ�یط ش�كل عل�ى ن�ار داخل�ھ ف�ي تل�وح ولكن العمود یسكن
 قل��وب لك��م كان��ت ل��و :وینط��ق یض��طرب أنّ��ھ ث��م .الس��حیق الفض��اء عتم��ة ف��ي العم��ود
 .بلوى من العشق في ما لفِھمتم

 .فواهاأل ویلجم المنبر على جبرائیل فیطرق مالكاأل جمع بین ضجة تتصاعد

 انھبلس�� لیتح��دث عن��ده الُمن��زھین م��ن اآلدمی��ین أح��د یُس��تدعى أن الن��ور عم��ود یقت��رح
 ح�دیث علی�ھ یقط�ع س�رافیلإ ولك�ن ،العتی�ق ق�رارھم في یؤثر أن عسى للجمع العربي

  ال :االقتراح

 بمالمح�ھ یشبھ مضبب بیضأ بوجھٍ  مھولة، الفضاء ذلك من لمساحة المالئ جبرائیل،
 تتح��رك، ال فالقس��مات الحجری��ة التماثی��ل جم��ود علی��ھ یب��دو نثوی��ة،أ بس��حنة غری��ق،اإل

 بوض�وح، معلم�ة غی�ر جس�دٍ  ھیئ�ة ورائھم�ا م�ن تخت�ال ش�فافین بجن�احین جسده غطى
 عنق��ھ م��ن تش��ع المع��الم، متحرك��ة منی��ر ض��باب م��ن ككتل��ة ال��بطن تح��ت م��ا وتش��وه

 رأس�ھ وعل�ى تختف�ي، م�ا س�رعان "نص�االتطل�ق  ضوئیة حزم ذوات كنجوم ضاءاتإ
 .العنق خلف إلى یمتد متعرج ذھبي شعر

ً ثالث� یدی�ھ براحتي ویصفق المنبر من الیسار جھة إلى جبرائیل یتحرك  بك�ف ویش�یر ا
  معھ الحوار إال أمامنا لیس :الجمع ویخاطب النور عمود إلى یسراأل یده

  منتھى لھ الحكیم، العزیز قرر ھو وكما شيء، كل كما الحوار ولكن :سرافیلإ

 بتالءا على صبر ھو نماإ ؟تعلمون ال ما علمأ أني تحسب وھل سرافیل،إ یا :جبرائیل
  مدتھ علمأ لست
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 ح�دىإ أنّ�ھوك الثابت�ة ألوھیت�ھ بمنط�ق تشبثھ على االحتجاج نكرر نظل وھل :سرافیلإ
 مَ ِل�؟ ال�رد تص�در ووفقھ برمجتھا وفق وتحللھ القول تتلقف التي المبرمجة البشر آالت

  ؟لخلقھ أقرب كخلقٍ  ویولد الروبوتیة نفسھ میتیُ  ال

  البشر كلمات ستخداما من فترة ومنذ تُكثر ِلم :جبرائیل

  البشر غیر ھذا جمعنا سبب كان وھل :سرافیلإ

 رضاأل ف��ي جاع��ل إن��ي للمالئك��ة رب��ك ق��ال وإذ :بترتی��ل وینط��ق الن��ور عم��ود یتم��وج
  خلیفة

 ال�دماء ویس�فك فیھ�ا یُفس�د م�ن فیھ�ا أتجع�ل :الترتی�ل ط�ور ب�نفس المالئك�ة جمع یھتف
  لك ونقدس بحمدك نسبح ونحن

  تعلمون ال ما علمأ إني :النور عمود

 ،السقف مقوسة المتر ونصف ربعةأ وعرض أمتار عشرة بطول مستطیلة حجرة في
 ،مص�قول غی�ر للبیاض مائل فاتح صفرأ لونھا القیاسات مختلف من البالطة وحجارة

 یتنص��تون مأنّھ�� وب��دى ،المعھ��ودة والقبع��ات بلباس��ھم الحاخام��ات م��ن عش��رة جتم��عأ
 الخ��ارج ف��ي ویُس��مع ،المتوجس��ین مس��حة وج��وھھم عل��ت ،الزھ��ري الل��ون ذا للس��قف

 وكذلك ،العبریة تنطق ضجة قلأ قربأ صواتأ وبعض دارجة عربیة لھجة صواتأ
ً ح��دث أن ویب��دو ،النج��دة ب��ولیس أو س��عافإ ص��فارات ص��واتأ  الص��دامات قبی��ل م��ن ا

ً خارج�� یح��دث  ھتم��اما وض��جة ص��وت ألي یعی��روا ل��م العش��رة الحاخام��ات ولك��ن ،ا
 .للسقف الموجھ المریب ترقبھم في واستمروا

 ب�بطء یل�ف جبرائی�ل وك�ان ،م�درجات ش�كل عل�ى بص�فوف یقف�ون المالئكة جمع كان
ً متوجھ� النور عمود حول منبره خلفوھو  ً ومعرض� المالئك�ة نح�و ا  ،للعم�ود بظھ�ره ا
 كم�ا یفع�ل م�ا اً ام�ر للبقی�ة ینق�ل أنّھوك بالتمتمة حاخام نفردأ الحاخامات جمع بین ومن

 لم�ا المجتمع�ون یكت�رث ول�م ،الغرف�ة خ�ارج ف�ي والجلب�ة الض�جیج یھدأ ولم ،المترجم
 ویع��م ،لألس��فل بوجھ��ھ یط��رق وھ��و الص��مت جبرائی��ل وأط��ال ،الغرف��ة خ��ارج یح��دث
 أخ��رى ص��فوف ف��ي مالئك��ة یری��دون م��وزعین ان��ھمك بعض��ھم ویغ��ادر اللغ��و الجم��ع
 یرتب�ك جتماعاال یجعل ما والتعقید العسر من تبدو فالقضیة ،ومناقشتھم معھم للتحدث
 المالئك��ة م��ن رھ��ط جتم��عأ الم��درجات ىح��دإ وعن��د ،والھ��رج ض��طراباال ویتخلل��ھ
 ،رض��ياأل الخلیف��ة خل��ق قب��ل م��ا إل��ى ب��العودة تن��ادي الت��ي الھتاف��ات یطلق��ون وراح��وا
 بص���ارأ شخص���ت الغرف���ة وف���ي ،مش���تعل الن���ار خ���یط ولك���ن ،س���اكن الن���ور وعم���ود
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 رعب�تھمأ بعب�ارة لھ�م ینقل�ھ م�ا خت�تمأ وق�د ،الترجم�ان الحاخ�ام إل�ى التس�عة الحاخامات
 .وشیك نّھإ: بالدمع عیناه غرورقتا من ومنھم

ً رافع� جبرائیل  اءنّھ�إل ی�دعوھم المحتج�ین للمالئك�ة الك�ف بب�اطن ملوًح�ا الیس�رى ی�ده ا
 :ق��ائال ونط��ق فتم��ّوج الن��ور عم��ود س��تدركأ الھت��افین، ثل��ة تھ��دأ جھ��د وبع��د الض��جة
 فش��ل لت��دارك مام��ةاإل ھی��أت المس��بق وبعلم��ي ،مام��ةاإل وھ��و ب��دیال للخالف��ة جعل��ت
 .الخالفة

 فطل�ب الموتى حیاءإ على قدرتك في حتى شكك وخلیلك األول مامكإ ولكن :سرافیلإ
 .قلبھ وما علمنا ھل اطمأن ذلك كیفیة رؤیة منك

  .ودل قل ما الكالم خیر :النور عمود

 وأسفاه مأخذ، كل منك أخذ ربوبیتك على بالتضییق ولعك :سرافیلإ

 حاكموھا أمكم، حاكموا :فصیحة عربیة وبلغة ھوشع سفر من الترجمان الحاخام یتلو
 .فس�قھا عن وتتوقف خیانتھا، عن تكف خلوھا .زوجھا لستُ  وأنا زوجتي لیست انّھأل

 أرض إل�ى وأحولھ�ا كص�حراء، وأجعلھا فیھ، ولدت الذي كالیوم وأكشفھا عریھاأ لئال
  .العطش من وأمیتھا یابسة،
: تل���ى مم���ا كلم���ات ویك���رر الترجم���ان الحاخ���ام عین���ي ف���ي الحاخام���ات أح���د یح���دق

 !عطش ،یابسة رضأ ،كصحراء

 وشعرھا للنحافة المائل الممشوق وقوامھا البّضة ورقبتھا المقعرین ینالمتورد بخدیھا
 محض�ر ف�ي مثل�ت قم�ع ش�كل عل�ى جسدھا بھا لُف التي التین وورقة المجعد صفراأل

 بیض�اء ص�فیحة وعل�ى ،الیم�ین جھ�ة م�ن جبرائی�ل منب�ر ناص�یة عند ووقفت المؤتمر
 بب�اطن الص�فیحة ودفع�ت رفض�ت ولكنھ�ا للتناول جبرائیل ودعاھا فِطر لھا قُدم فاقعة
 بن��يوأ زوج��ي وأن��ت رفض��تك م��ا: قائل��ة وخاطبت��ھ للعم��ود واعت��ذرت الیمن��ى ی��دھا

 ولطالم��ا ،ورب��ي أب��ي وأن��ت رفض��تك وم��ا ،علی��ك المح��تج ول��دك والقات��ل ،المقت��ول
 مض�طربة اآلن أن�ا ولك�ن ،الخال�دة ملھات�ك فأن�ا ،بي اً وطر لتقضي وتجسدتَ  جسدتني
ً زوج ستشعركأ عدت وما تجاھك والحس المشاعر ً بأ أو ا ً بن�أ أو ا  ص�لحأ وال ،رب�ا أو ا

 .  صاحبة لك ھذا جنوني في

 مح�تج ب�ین المالئك�ة ص�خب یرتفع ورائھا ومن المؤتمر خارج إلى برفق اقتیادھا یتم
 فیب�رز اھ�دأوا أن للص�اخبین ویش�یر المنبر على جبرائیل فیطرق معھا ومتعاطف لھا

 عم�ود یخاطب واضحة وبجرأة النبرة وخشن الصوت حاد طّوال السحنة غلیظ مالك
 ف�ي یُدس�ون مأنّھ� ب�الموتى الح�ال وص�ل رح�یم، ی�ا المقبرة تلك حدیث أتاك ھل :النور
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 ب�ین ب�أمرٍ  تع�املھم أو تع�ذبھم، أم ع�نھم، تعف�و فھ�ل ،رحم�ن ی�ا مختل�ة بعق�ول قبورھم
 ؟واألرض السماوات حكیم یا أمرین

 وبع�د عقل�ھ لھ�ا اض�طرب ص�دمة م�نھم واحدٍ  كل واجھ المقبرة تلك أھل :النور عمود
ً رواحأ حاسبُ أ فھل ،الطویل ضطراباال ذلك فیھ سرى الموت  .ُجنّت؟ ا

 م�ن لبقع�ة س�وى یكترث�ون ال الغرف�ة ھ�ذه خارج في الذین ھؤالء :الترجمان الحاخام 
 ھ�ذا ف�ي تس�بح محزون�ة یوس�فیة كواك�ب أخ�وتي ی�ا ونح�ن صغیرة، مساحتھا رضاأل

 .العظیم الجب

ً قصى المجلس یتجاور مالكان ویتبادالن حدیثفي أ خف�اء م�ا یحرص�ان عل�ى إأنّھبدى  ا
قت���رب منھم���ا أح���د أو وب���أعین تتلص���ص ب���النظرات ل���ئال ی حول���ھ،كان���ا یتح���دثان  م���ا

وھ��و م��تجھم س��أل  أح��دھمال أن ینص��رف ب��وق ح��دیثھما،س��تمر أیالحظھم��ا متطف��ل 
 :صاحبھ

فما قولك ھ�ذا ال�ذي أرجف�ت دواخل�ي ب�ھ  خلقھ،ولكنھ ال یحتاج لتجریب ما یعزم على 
 ؟عواذیا 

 ،غلبت��ھأن ل��م نق��ل  رجحان��ھ،ثب��ت ن بس��ؤال ناص��ح أض��مّ خوتن��ا المُ رھ��ان أ ولك��ن -
فم��ا تفس��یرك أن��ت ی��ا  تُنس��خ،تُرف��ع أو  ل��مالبق��رة ازال��ت اآلی��ة الثالث��ون م��ن س��ورة وم

   ؟بلوسآ

                                          *** 
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 مت�أخرة ساعة في زوجتھ نحیب صوت على أفاق رجالً  أن لي؛ حكى                 
 روعھ�ا م�ن أھ�دّ  أن وبع�د للبك�اء، زوجت�ھ دف�ع ال�ذي الس�بب لیع�رف فھ�رع اللیل، من

 وجھ��ھ ورمق��ت بال��دمع، المنق��ع بوجھھ��ا ل��ھ فتوجھ��ت النحی��ب، س��بب ع��ن ستفس��رأ
 إل�ىو ویستفس�ر، روعھ�ا م�ن لیُھ�دأ ھو وعاد للنحیب، وعادت وحنان، حزن بنظراتِ 

 لض�وء إطالل�ة أول ومع المتوالیة، ھذه في زوجتھ مع عالق الزوج ظل إنبالج الفجرِ 
 ف�الفجر لفراش�ھ، یع�ود أن قب�ل ان�ھمك ف�ي للحظات وتسمر عنھا بوجھھ أشاح الصباح

 ال��زوج أض��طر وھك��ذا الض��یاء، داھمھ��ا إن التجس��د تغ��ادر واألرواح بالض��وء، ی��أتي
 ومن��ذ بكائھ�ا، س��بب زوجت�ھ م��ن یع�رف أن عس�ى التالی��ة اللیل�ة إل��ى لالنتظ�ار األرم�ل

 مراجع��ة أو الط��ب نفع��ھ وم��ا ، لیل��ة ك��ل تتك��رر متوالی��ة ف��ي ع��الق وال��زوج ع��ام،
 .الدین وأھل والعرافین الروحانیین

 ل�توظ اللی�ل، م�ن مت�أخرة س�اعة ف�ي المغ�ص أل�م أص�ابھا ،ع�امین قب�ل مات�ت سعاد،
 نق��ل واس��طة یج��ادإ م��ن زوجھ��ا تمك��ن أن إل��ىو الوج��ع، ش��دة م��ن باكی��ة بنفس��ھا تج��ود

 .... الحیاة غادرت، قد سعاد كانت للمستشفى

 أن اإلن�س م�ردة م�ن س�احر وبواسطة كمال تمكن عام؛ وقبل عامین، قبل سعاد ماتت
 الف��راش، وتش��اركھ بش��راً، ل��ھ تتمث��ل لیل��ة وك��ل زوجت��ھ، روح استحض��ار إل��ى یھت��دي
 وك�ل س�عاد، نحی�ب ص�وت عل�ى كم�ال یس�تیقظ اللی�ل م�ن المت�أخرة الساعة تلك وعند
 وسواسھ في عام منذ عالق وھو إجابة، من ولیس بكائھا، سبب عن منھا یستفسر لیلة

 .... القھري

 قی�د عل�ى بقاءه فالفضل في سعاد، بكاء سبب عرف إن نحبھ سیقضي كمال أن یُحكى
 أم هللا من نعمة كمال حال ھل :القصة قارئ ویتساءل القھري، للوسواس یعود الحیاة
 ..؟؟ نقمة

 م�ن مارد طاردني مدتھا أذكر ال فترة فقبل ساحر، لسان على القصة ھذه لي وصلت
 وج��دت ض��یق زق��اق وف�ي العاش��رة، عن��د ل�یالً، الوق��ت وك��ان الح�ي، أزق��ة عب��ر الج�ن
 ً ً ثوب یرتدي فاواقِ  الزقاق ممر یتوسط شبحا  ،وجھ�ھ معظ�م یخف�ي رأس وغط�اء أس�ود ا
 وانتھ��ر ب��التوقف، وأمرن��ي يس��مبإ ن��ادى حت��ى األس��ود الش��بح بق��رب ص��رت إن وم��ا

 وم�ن الزق�اق، تتوس�ط خرب�ة في یسكن الساحر، كافور ھو صاحباً، لي وصار الجن،
 .... الفجر قُبیل إلىو ةعشر الثانیة الساعة بعد علیھ أتردد صرت اللیلة تلك

 تح�دث م�ا وآخر الجن، من نفر یستضیف لیلة وكل الجنون، من الكثیر كافور علمني
 سعاد؟ بكاء مَ لِ  صاحبي، یا :كافور وسألت وكمال، سعاد قصة القصة؛ بھ؛ لي

  بكائھا سبب عن منھا ستفسارلال كمال تدفع لكي -
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  تُجیبھ ال ولكنھا --

  العذاب بھذا قُمعلّ  الدنیا ھذه في مصیره -

 حالتھ؟ من مخرج من ماأ --

 !أوالً  أنت أخرج -

 جن��ون ونوب��ات أص��حابي، الج��ن م��ن وثالثمائ��ة ص��احبي، وك��افور ش��ھران عل��يّ  م��ر
 ...الرمادي النھار في تصاحبني

 المدین�ة ج�وار ف�ي یق�ع سكنموال سكن،مال إلى العودة وعليّ  ھنیھة، بعد اللیل سینجلي
ً  دقائق عشرة مسافة النائیة المؤنسة المقبرة عن تبعد التي  ...مشیا

 س�نبیت إنن�ا وأبلغني كمال، منزل إلى كافور صاحبي سیصحبني اآلن من أسبوع بعد
 ....لیلة عنده

 لنفس�ھ، ھ�اب واس�تأثر مس�تحقیھا حق�وق طم�س م�ن ھ�و أو الحق، جانب من ھو الجائر
 .بسلطة یتمتع ھو إذن بالناس، تضر أخرى أعمال ومارس

 ص�الح رج�ل ب�نا الص�الح الط�الح كان: والجائرین الجور عن قصة كافور عليَّ  قص
 واح�دة خطیئ�ة إال تدینھا في شائبة وال الدین، شرائع تلتزم وأمھ ،ظاھرهفي كما یبدو 
 یعتق�د الص�الح زوجھ�ا لوظ� ص�الح، م�ن ط�الح أنجب�ت فھ�ي حیاتھا، كل في ارتكبتھا

 .. دوال أنّھ مقتلھ یوم إلى

 قالھ�ا )الح�رام بعن�وان علی�ھ أص�طلح م�ا ب�ذرة ل�وال األرح�ام إل�ى نل�جَ  أن لن�ا ك�انَ  ما(
 ..سموم من نفخة ونفخ وجھي في كافور

 ..كمال عند نبیت وبعدھا الطالح، بنا الطالح، عند لنحضر --

 س�جادة مغ�ادرة قب�ل الطالح الصالح تتلفّ  الجماعة، صالة نتھاءإ وبعد جمعة، یوم في
 ل�ھ فأس�تجاب إلی�ھ، یدعونا رسولٌ  ناحیتھ من وجاءنا ونیف، ألف مائة وخلفھ صالتھ،
ً  مع�ھ وأن�ا كافور،  مك�ان نح�و ال�داعِ  یح�دونا مررن�ا المص�لین حش�ود ب�ین وم�ن ،طبع�ا
 غرف�ة ف�ي الج�دران بمالص�قة تلت�ف أریك�ة عل�ى ج�الس وج�دناه حی�ث الص�الح تواجد

 م�نھم یص�در م�ا لك�ل ومداراتھم لھ تملقھم یخفى ال شخاصأ جلستھ في ومعھ طولیة،
 وتق�دم مستبش�رة بض�حكة وجھ�ھ وتف�تح ق�ام الطالح كافوراً  رأى وعندما حضرتھ، في

ً أ بالترحیب شملني وربما؛ الساحر، بالضیف، للترحاب خطوة  .یضا
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مم��ل  بش��كل واس��تطرد ة،ظ��وَ وحُ  عن��ده تمی��زاً  األكث��ر ك��ان أنّ��ھو أبی��ھ، ع��ن لن��ا تح��دث
 وف��ي تملق��اً، مع��ھ ویتف��اعلون حواس��ھم بك��ل ھن��یجاملو الجمی��ع ولك��ن واض��ح، وبت��بجح

  :العجاب بالعجب لنا تحدث مجلسھ خلو عقبتأ خلوة

 وكن�ت أخ�وتي، م�ن غی�ري عل�ى یعتم�د وال الی�وم، ط�وال يس�مبإ ین�ادي ینفك ال كان
 بھ�م ووص�ل ب�ي، یق�ارنھم ح�ین بھم ینكل وھو أبي من ینالھم مما أخوتي مع تعاطفأ

 المش�اھد وأرب�ك األح�داث س�تعجلأ الح�اكم ولك�ن یوس�ف، خوةأ كما تحولوا أن الحال
 س��ناً، یكبرن��ي ل��ي وأخ��و أب��ي فقُت��ل ،الجمی��ل النب��ي قص��ة س��تطابق قص��تي كان��ت وإال

ً  األخی��ر وھ��رب واح��دة، بلیل��ة بع��دھا ثن��انإ وأختف��ى  أن��ا وبقی��ت وول��د، زوج��ة تارك��ا
 ح�ول تح�وم مریب�ة بحرك�ة ش�عرت بأس�بوعین الحادث�ة وبعد مجھول، امصیرً  ألواجھ
 عل�ى خفیف�ة دربك�ة ص�وت أفق�ُت عل�ى مدلھم�ة لیل�ة وفي النھار، نقضاءا عقب منزلنا

 س�وداء عب�اءة ف�ي وتواری�ت لوحدي، المنزل في وكنت الفراش من فنھضت السطح،
 الفسحة ولكن باب، عبر لھا ننفذ فسحة توجد حیث البیت مؤخرة إلى وتوجھت ألبي،

 س�یكون مص�یري أن وب�دا المنزل، في محاصر أو مطوق، إنني ویبدو خالیة، تكن لم
 ولف���ائف كت���ب الس���رداب وف���ي س���رداب، منزلن���ا ف���ي. نیالقتیل��� وأخ���ي أب���ي كمص���یر

 حوص��رت وألن��ي الس��رداب، دخ��ول ش��خص ألي یس��مح یك��ن ول��م ألب��ي، ومقتنی��ات
 الس�رداب ظلم�ة ف�ي .معط�ل القف�ل أن عل�مأ كن�ت وم�ا قفل�ھ ف�تح بعد للسرداب التجأت

ً  نقطة، بسعة ضوء لي الح  ب�اب وجدت�ھ حت�ى أتسع، تقربت وكلما تقربت، إلیھ وھربا
 قلیل��ة خط��وات وبع��د الن��ور، ف��اجتزت تج��رأت لحق��ت ب��ي أق��دام وق��ع وألن ن��ور، م��ن

 ل�ف الس�واد ولك�ن ؟أرج�ع أم أأكم�ل تحی�رت؛. بسواد تُغلق الباب فتحة فوجدت تلفت،
 رجع�ت إذ المتحی�ر؛ وقوفي یدم ولم النظر، في یؤثر وال یشع بنور محاط وأنا الفتحة
 ..المجھول نحو؛ أتقدم

 أخ��رى تفاص��یل ال غ��امر، ن��ور درب فھ��و فی��ھ، مع��الم ال برق��ان ع��رش إل��ى الطری��ق
 م�ن ت�تمكن الن�ور درب وف�ي بالتم�ام، ش�ھر نصف مسیري استغرق وقد إلیھ، مضافة
ً  أن فتعرف النور یعتري تموج عبر األیام حساب  ذل�ك؛ علمن�ي م�ن أما انقضى، یوما
ً  عشر خمسة سرت برقان عرش إلىو لوصفھ، سبیل وال تملكني، باطني فوحيٌ   یوم�ا

 ..توقف بال متتالیة،

 لیالیھ��ا بیض��اء انقض��ت من��ھ وعش��رة األص��ب، رج��ب ش��ھر م��ن عش��ر الخ��امس ف��ي
 ال�درب عل�ى ل�ي یوض�ع والل�بن التم�ر فیھ�ا أُطِعم�تُ  األخی�رة والخمس�ة ط�راً، صمتھا

 ل���دقائق أوقفن���ي ح���ار، ع���ازل، س���میك، ن���ور إل���ى وص���لت ؛بص���حن ُمغط���ى بم���الءة
 لون��ھ زج��اج م��ن درجٌ  وتجل��ى كالس��تائر، أش��یح ھ��و أو الع��ازل، انجل��ى ث��م مع��دودات،

 اثوبً� ت�ديیر كھرب�اء، عم�ود بط�ول ك�ائن علی�ھ یجل�س عرٍش  إلى یرتقي ،فاتح أصفر
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 رج�ل كھیئ�ة لي تمثل وقد براقة، فضة من اتاجً  ویعتمر اإلضاءة، علیھ تتكسر أبیض
 أس�فل إل�ى منس�دل ال�ذھب كخی�وط وشعر سوداء، واسعة وعینین الوجھ، أبیض وسیم

ً  یجل�س مھی�ب، للتّط�ول یمی�ل وجھ�ھ بقلی�ل، الكتفین  الع�رش مس�اند عل�ى یدی�ھ واض�عا
 ..األبیض

 توس�ط الفس�حة وف�ي الع�رش، ع�ن تفص�لھ فسحة الُسلم نھایة وعند الدرجات، صعدتُ 
: وجی�زة مقدم�ةٍ  بع�د س�ألني. بس�ؤال تف�وه أنّ�ھ ث�م متأم�ل، بنظ�رة یرمقني وھو وقوفي،

 یخاط�ب أول�م آب�اءه، عن ورثھ بقدرٍ  عنوةً  أرتبط من الناس ومن الزمان، دھلیز القدر
 الواحد هللا أم خیر متفرقون أأرباب السجن صاحبي یا: (قائال السجن صاحبي یوسف
 ع�اذ وق�د تعلم�ون، ال م�ا ونعل�م الوج�ود، ھ�ذا ف�ي أحرار الجن معاشر ونحن ،)القھار
 إل�ى اآلن ترفع�تَ  ول�و ق�رآنكم، ف�ي ورد كما الجن، من برجال األنس من رجال والذ

 یوس�ف، ع�ن الق�رآن نقل�ھ ال�ذي الق�ول ف�ي بنكت�ة ل�ك ألشرت القلبي الصبر من درجة
 األرب�اب رب�ط القرآني اآلي في القول أن تالحظأ .سأخبرك حال أیة على. وسأخبرك
 أأرب���اب الس���جن ص���احبي ی���ا" ب���القھر هللا وحدانی���ة رب���ط بینم���ا ب���الخیر، المتفرق���ون

 ..غلیلي؟؟ بھا تشفي إجابة من ھل.. "القھار الواحد هللا أم.. خیر متفرقون

 : بسؤال علیھ، رددت وخوف، رعدة بعد نفسي زمام وتمالكت روعي ھدأ أن بعد

 سید؟ یا أنت من

ً  أقابل أنا وھا أبیك، جنون أحتمل الذي السید أنا --  إن�ك ل�ي ونُق�لَ  كم�ا مجن�ون، وریثا
 م�ن المتبن�ى برقان، أنا"....  الموبوءة األرض ھذه في یسودون األغبیاء ولكن غبي،
 ذُبِ�ح وآخ�ر ص�لبوه، آخ�ر وأبٌ  المل�ك، قتل�ھ وأبوك كرمیائیل، قتلھ وأبي األب، برقان

........"  .. 

  ھنا؟ إلى قادني السرداب -

  لي إرھاقٍ  یومُ  وھو --

 ؟مَ لِ  -

  حضرتي في یقف كبیر غبي ألن --

  الحاكم جالوزة من ھارب أنا -

  )ابوك وحظ الحاكم وحظ حظك طاح( --
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 رأس��ي طأط��أت جبروت��ھِ  وأم��ام الش��اتم، البرق��ان ھ��ذا عل��ى ب��ھ أرد م��ا أج��د ل��م.... 
  :قال لحظات فبعد ھو أما تتعرق، وجبھتي الصمت، والتزمت

 بھ یستطب دواء داء لكل

 یداویھا من أعیت الحماقة إال

 علمن��ي وفی��ھ لش��ھر، أمام��ھ ومكث��ت عرش��ھ،ة بالط�� عل��ى من��ھ مباش��ر ب��أمرٍ  أجلس��ني
 الص��الح، للعم��ل الن��اس ودع��وة الص��الح، العم��ل ج��ذوة قلب��ي ف��ي ألق��ى فق��د الكثی��ر،

 الكثی�ر الكثی�ر من�ھ ونھل�ت الص�الح، العم�ل دع�وى عل�ى یعترض من بوجھ والوقوف
 ..  ھھھھھ.. أتخمت حتى الصالح، القول من

 نتظ��اروا ،منزل��ي إل��ى والع��ودة الحض��رة، بمغ��ادرة أمرن��ي التعل��یم م��دة كتم��الا وبع��د
 الع�ودة، طری�ق إل�ى بی�ده برق�ان أش�ار. أب�ي س�لكھ ال�ذي ال�درب إلكم�ال الب�دء، إشارة

ً  ورجعت اإلشارة، خط فالتزمت  خمس�ة ع�ودتي طری�ق ف�ي اس�تغرقتھ م�ا ك�ل. .ماشیا
 . !!.دقیقة عشر

 ..للسرداب عائداً  عبرت خاللھ ومن النور، باب وجدت

 ف�ي وھم�س بوجھ�ھ ل�ي تق�رب خبیث�ة وبحرك�ة خفی�ف، انفع�ال ك�افور وج�ھ على بدى
ً  وال��ده، قِب��ل م��ن امھانً�� ك��ان. ك��ذب: أذن��ي  وأبش��ع والت��وبیخ التعنی��ف من��ھ یتلق��ى ودائم��ا

 ج��داً، من��تفخ من��تفخ، وھ��و باب��اه، لكرس��ي الوحی��د الوری��ث الی��وم ولكن��ھ التوص��یف،
 ،س��یداً  ھن��یتوھمو الن��اس وأجعل��وا كس��ید، ع��املوه المتواص��لة؛ ب��أوامره یُش��دد وبرق��ان
 إِنََّما قَالُوا اْألَْرِض  فِي تُْفِسُدوا الَ  لَُھمْ  قِیلَ  َوإِذَا" ب یُذیل أمره یصلنا مرة وكل وعالما،

ِكن اْلُمْفِسُدونَ  ُھمُ  مْ أنّھ أَالَ  ُمْصِلُحوَن، نَْحنُ   ...السید نطیع ونحن "یَْشعُُرونَ  الَّ  َولَٰ

  :اسئلة ثالث لئس برقان، حضرة في السید، الصالح، كان عندما

 القرآن؟ من تحفظ ما

 وتحفظ؟ تعترف الُسننیة الكتب بأي

  تتبع؟ مدرسة أي

 جلس�نا ال�دعوة، وقبولن�ا عن�ده، لیل�ة لقض�اء الصالح من دعوتنا وبعد أننا؛ الحقیقة، في
 ف��ي راب��ع م��ن ول��یس الص��الح م��ع وك��افور، أن��ا مس��اءاً، عش��ر الحادی��ة الس��اعة بع��د

 عن��د ووق��ف ان��ھمك م��ن ك��افور فق��ام موج��ع، ص��داع م��ن الص��الح ش��كى وق��د الجلس��ة،
 إال ھ��ي وم��ا یُرقیّ��ھ، وراح جبھت��ھ عل��ى الیمن��ى ی��ده ووض��ع للص��الح األیم��ن الجان��ب
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 ال�وھج، س�ید ی�ا: غریبة بكلمات النطق إلى بالرقیة النطق من كافور نتقلأ حتى دقائق
 ل��ي ھ��ل الزم��ان، م��ن بفت��رة والم��تحكم الس��لطان، ع��رش عل��ى الج��الس ال��نھج، وغل��یظ
 ..والبرھان البالغة بمحكم وتحدثنا اللسان، ھذا على فتتسلط برقان، یا منك بوصال

 م�ن ش�يء عینیھ أسفل على وظھر المتألم، أنین وأّن ،مرات ثالث الصالح جسد أھتزَ 
 إل�ى ورج�ع كافور تركھ ھنا إلىو والذھول، الشرود وجھھ مالمح على وبان سواد،ال

 ..قصتك من بأسرار وأنطق القوم، عجل یا تحدث :بأمر لھ وتوجھ جلوسھ، مكان

 ش�كالوأ الص�وت ھندس�ة. الھندس�ة علمھ�م وآب�ائي، أبي وسید سیدي، البرقان، السید،
 معماری�ة ھندس�ة وتجمعھم انھمزم في قومٍ  فلكل الجمھور، وعي ھندسة وفق الكلمات

 ویأخذھم الجمعي، المقدس معمارھم لیُشیّد والكلمة الصوت لھندسة متقنٌ  یأتیھم ذھنیة
 إل�ى وینف�ذ تك�تلھم، ویُح�رك ألب�ابھم، ویس�لب یحتسبون، ال حیث من مقتدر عزیز أخذ
ً  المت��وارِ  للس��ید یف��تح ش��عورھم ال إل��ى ینف��ذ وح��ین ش��عورھم، ال  العمی��ق للب��اطن باب��ا

 یس�یر كم�ن یجعلھم وتفاعلھم تفعیلھم إتقانبو ،كشفٍ  عبر علیھم المتوار السید فیتسلط
 ُخ�َوارٌ  لَّ�ھُۥ َجَس�ًدا ِعْج�ًال  لَُھمْ  فَأَْخَرجَ " خوار لھ عجالً  اإلنسي سیدھم ویجعل ،وھو نائم

ذَآ  فَقَالُواْ  ُھُكمْ  َھٰ  "إِلَٰ

                                       *** 
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 جب�ل، قمة ألفي تضم لصحراء الشمالي الطرف وفي غابرة، أزمنة في                
 س�تخرجواا البقع�ة تل�ك وعن�د م،ال�یّ  عب�ر عب�روا منھكین قومٌ  وصلَ  وصخور، ورمال
ً أكوام  بی�نھم وك�ان منھ�ا، ھرب�وا الت�ي ال�دیار أھ�ل م�ن س�رقوھا ق�د ك�انوا ال�ذھب م�ن ا
 یق��ود ال��ذي النب��ي أخ أنّ��ھ والمفارق��ة ،حت��راموا تق��دیر أي للنب��وة یُعی��ر ال مح��تج، رج��لٌ 
 غادرھ��ا الت��ي ال��دیار أھ��ل م��ن تعلمھ��ا ص��نعة ی��تقن ولكن��ھ المنھك��ین، الھ��اربین الق��وم،

 ف��الرئیس العظ��یم، زياعج��اال مش��روعھ لیُنف��ذ س��انحة فرص��ة م��ن تك��ن ول��م وقوم��ھ،
 ف��ي وردت كم��ا القص��ة عل��ى ولنع��رج ح��ین، إل��ى األم��ر أض��مر ولھ��ذا النب��ي، اخ��وه،
  القوم أسفار

  ؟یتكلم حجرٍ  تمثال أنّھك الرجل ھذا مال -

  برقان السید ھو والمتكلم غائب، ووعیھ فقط، ینطق ھو :كافور

 !للعجب یا -

 !واستمع فاصطبر العجائب، من لمزید وستستمع :كافور

 وبلس�ان الق�وم بلس�ان نُِط�قَ  ومكت�وب، ومنقول ومحفوظ، مخطوط قدیم، سفر في جاء
ً  أن تُرجمان،  ظھر الدیارات، أشھر من دیاراً  یقطنون كانوا األقوام، مشاھیر من قوما

 ما فكان السلطان، وجور البالء، من قومھ بإخراج مرتھوأ السماء، خاطبتھ أمیرٌ  فیھم
 وللزم�ان. س�امري یُدعى صالح، ورجل ه،اأخ زروواست عمره، سني للنبي وتم كان،
 .وإیاب عودٌ 

 بن�و ھ�وذا" :لش�عبھ فقال .یوسف یعرف یكن لم مصر على جدید ملكٌ  قامَ  أن لبث وما
 ع�دائناأ إل�ى وینض�موا یتك�اثروا لك�یال عل�یھم فلنتآمر .منا وأعظم أكثرشعب  سرائیلإ

 ُعت��اة مش��رفین إل��ى بھ��م فعھ��دا .األرض م��ن یخرج��وا ث��م ن��اوویحارب قت��ال نش��ب إذا
 .لفرع�ون مخ�ازن لتكون�ا ورعمسیس فیثوم مدینتي فبنوا .الشاقة باألعمال لیسخروھم

 .اس��رائیل بن��ي م��ن فتخوف��وا ونم��وھم، تك��اثرھم أزداد إذاللھ��م، م��ن زادوا كلم��ا ولك��ن
 .اسرائیل لبني المصریین ستعبادا عنف فتفاقم

 وس��خرھم .الحق��ول ف��ي ك��ادحین والل��بن الط��ین ف��ي الش��اقة باألعم��ال حی��اتھم وأتعس��وا
 إل�ى المنقول�ة المخطوط�ة ف�ي ج�اء م�ا ھ�ذا "الش�اقة اعم�الھم كل في بعنف المصریون

 ُمحك�م الص�وان حج�ر م�ن ص�ندوق في األصلیة بلغتھا مخبأة وھي ریة،اضالغ أرض
 الش��رقیة مش��ارفھ وعل��ى الص��حراء ف��ي یمت��د ال��ذي البح��ر عم��ق ف��ي ُمغ��رق اإلغ��الق

 بت�أٍن، القص�ة لنتتبع ولكن؛ الذھب، ذلك من المسبوكة الذھبیة القبة ضریح عند مقبرة
 أص�اب ال�ذي والھی�اج التعج�ل خب�ل ول�وال المبھم�ات، م�ن المغ�الیق یفتح واالصطبار
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 وال ،ذُھ�ل وعق�ول جزع�ة، بقل�وب ولك�نھم موص�دة، أبواب لھم لفتُحت الدیار ھذِ  أھل
 .الصبر یحتملون

ً  قائ�داً  ك�ان ب�ل الس�اللة، نس�ل من الفرعون یأت لم  ب�الد م�ن أص�لھ ش�أن، ذو عس�كریا
 ل�ھ یُع�رف ال األم، وت�دمري أبی�ھ، ناحی�ة من األصل غریقيإ كریت، من فھو أخرى،

 يخش�ب ل�وح عل�ى ق�ِدمَ  ،اإللھي ھباسم ظھر ھكذا رع، مصر؛ في تقلده الذي غیر إسم
ً  ستُعرف ما شواطئ على لتلقیھ األمواج تتقاذفھ  العظمى هللا مدینة باإلسكندریة، الحقا

ً  وِجدَ  التي المدینة أھل حار وقد. مجدھا فترة في دورھا ھو كما  ش�واطئھا على مرمیا
 وج��دوه ال��ذین فاألھ��الي أعم��ق، مب��رر وللحی��رة البح��ر، عب��ر وص��ل وكی��ف أم��ره ف��ي

ً  ورموز، نقوش اللوح على أن اكتشفوا  الرم�وز فك والترجمان المعلمون حاول وعبثا
ً  الغریب وظل الكتابات، وترجمة  وظ�ن والھلوس�ة، والحم�ى الم�رض ف�راش ف�ي عاما
 .سیموت أنّھ الجمیع

 مخبأھ��ا م��ن الش��مس فخ��روج واألبص��ار، العق��ول یش��د س��حرٌ  الفج��ر لحظ��ات ألول
 أح�د كت�ب وق�د ال�ذوق، وأھل الشعراء یُلھم الشاسع البحر سطح على ألشعتھا وألقائھا

 : الساحر المنظر یصف المصریین

  وِلدَ  رع

  األفق بھ تمخض الشمس وجھ

  عمیقة نشوة والدتھ وألم

 بعقلھ للعالم المفارق المجنون كما لذة

  أقول ما أحدٌ  عرفَ  ما

  داخلي في ما عرفوا وال

  رع

 صافیا نراه الذي الشمس وجھ

  مضطرب الحقیقة في ولكنھ

 ھدوءه لحظة اثناء امجنونً  رسمَ  كمن

 ..لعاقلأن ما یرونھ صورة نقش  الناظرون واعتاد
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 فأخافھ�ا، كاریت�ا الفت�اة ع�ین ف�ي ونظ�ر والجن�ون، الحم�ى م�ن الغری�ب أفاق عام، بعد
 للغری�ب، معھودة غیر باستفاقة أھلھا وإبالغ الغرفة من للخروج أسرعت تأخیر وبال

 ..حالھ على لیطلعّوا للغرفة البكر بنھوا األب وھرع

 وال األحم��ر، الص��ندوق ف��ي الت��ي م��ن وأعش��اب ب��ارد، م��اء فی��ھ وع��اء ل��ي اجلب��ي -
  كاریتا یا تتأخري

 ف�ي س�ریعة ال�ذھن متق�دة فھي بسرعة سنوات عشر العمر من البالغة كاریتا تستجیب
  .اعمالھا أداء

 محت�اج ألي الع�ون وتقدیم الناس تطبیب عن تتوانى وال الطب، صنعة كاریتا أم تتقن
ً  كاربیتا عند یمكث الغریب ھو وھا معتل،  وواف�ر العنای�ة تم�ام فی�ھ لق�ىتی بالتمام عاما

 ح�ین متعددة لیالٍ  في كثیر"  عناء كاریتا الطبیبة تكبدت وقد االھتمام، وكثیر الرعایة
 عرق���اً، ویتص���بب بش���دة ویرتج���ف فرائص���ھ فترتع���د الغری���ب الحم���ى نوب���ات تجت���اح

ً  یبدو انھوبھذی ویھذي، ً  ویُظھر أخرى، بلغة كلمات یتلفظ غریبا  فتض�طر وھل�ع، خوفا
 ھن�اك أن ورغ�م النوب�ة، عن�ھ تنف�ك أن إلى وتطببھ حالتھ لتتابع للسھر كاربیتا الطبیبة
 والمنب��وذین المش��ردین المرض��ى إلی��واء اس��ریرً  عش��رین تض��م طولی��ة واس��عة غرف��ة
 ف��ي یرق��د أنّ��ھ أولھ��ا خاص��ة عنای��ة الغری��ب أول��ت الطبیب��ة أن إال أمراض��ھم، بس��بب
 الغیبوب��ة م��ن افاقت��ھ ی��وم إل��ىو من��ھ، تك��ل أو تم��ل ول��م غرف��ة، ل��ھ مخصص��ة منزلھ��ا
 للغری�ب الكثی�ر وق�دمت الكثی�ر الطبیبة تحملت كاریتا لوجھ المفاجئة ونظرتھ الطویلة

 .. 

 ناش��ف، آخ��ر بوع��اء موض��وعة عش��ابأ م��ن وحفن��ة ب��ارد م��اءٍ  بوع��اء كاریت��ا ج��اءت
 الغری��ب رأس تح��ت كفھ��ا ووض��عت الخلط��ة الطبیب��ة أتم��ت ود وابتس��امة ی��د وبخف��ة
 ق��د والم��ریض خی��راً  واستبش��رت األعش��اب، خلط��ة الوع��اء م��ن وتس��قیھ قل��یالً  لترفع��ھ
 لترق�ده وحن�و برف�ق رأس�ھ وأرجع�ت المزی�د، عل�ى تجب�ره فل�م یُكثر، لم ولكنھ شرِب،

 ..صدره على واحدة مسحة وتمسح الوسادة، على

 المعن�ى مجھول�ة كلم�ات وأطل�ق ك�افور فأستدرك السید، عبید من طارقٌ  القصة قاطع
 ص�وب الس�ید نظ�ر ،یُط�رق الب�اب أن وأخب�ره الس�ید، أثرھ�ا عل�ى أف�اق خفیف�ة ونفخ�ة
 الص�یاح دون بص�وت وص�اح للت�و، الن�وم م�ن اص�ح ال�ذي عالئ�م وجھھ وعلى الباب

  متجھم وبوجھٍ 

  ؟الطارق من -
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 أنّ��ھب ت��وحي وھیئت��ھ النظ��رات ح��اد أس��مر، ،مل��تحٍ  ،قرش��ی ،يثالثین�� رج��لٌ  الب��اب ف��تح
  السید بادره حتى علینا دخل إن وما ونطقھ، وتصرفاتھ حركاتھ في مبرمج

ً  لي تسببونف أقول بما تلتزمون ال لما -  ؟االزعاج دوما

 ح��ان وق��د بالمواعی��د، ب��االلتزام أم��ر م��ن وأن��تم ض��روریة مواعی��د ھ��ي. .س��یدي --
 لس�اعات الس�فر عن�اء تكب�د أنّ�ھ وتعلم�ون الت�ویجري، إب�راھیم الش�یخ وفد مع موعدكم
  بمقابلتكم لیتشرف حواجز واجتاز

 أوبخھ وقد التوضیحات، وبعض تسدیدھا، حان دیون التویجري على اآلن، سأقابلھ -
 ).بعنجھیة یضحك( ضیف أنّھ رغم

 لیس�تمع الراح�ة جناح إلى المغادرة قبل قلیالً  بالمكوث وطالبھ كافور من السید اعتذر
ً اھتمام وأبدى الساحر فقبل المشاركة، لھ طاب أن ویشارك للوفد،  ..ا

 وبتسرع بفتور،علیھ السالم  رد الذي السید من عابس بوجھ التویجري ابراھیم جوبھ
 عل�ى اإلح�راج مع�الم تخف�ى ول�م لقع�وده، ورج�ع للض�یف ظھ�ره الص�الح أدار غریب

  بسؤال السید بادره حتى جلستھ في التویجري استوى أن وما ابراھیم، وجھ

ً  قبلھ�ا وكن�ت األخیرة، الفترة في حقوقنا داءأ وعن عنا تتأخر -  التلبی�ة وس�ریع مطیع�ا
 ولدنا؟ یا دھاك فما لنا،

ً  مرتین یسعل( --  ال) بح�رج الحضور بین تتنقل ونظراتھ فمھ على یده ظاھر واضعا
  ومناصرتكم تجاھكم موقفنا في نتغیر ولن تبدلنا، ما سیدنا، یا

- ) ً  الوال���د وروح معن���ا هللا ،ف���رق ول���ن تض���رنا ال قاطعتن���ا أو ناص���رتنا أن) مقاطع���ا
 !أكمل.. المقدس

 اتخ�ذنا م�ذ عروقنا في یسري وحبكم نصرتكم، عن نتوان لم سیدي، یا نفسي فداك --
ً  وتعلمناه اباكم طریق   ؟ویسيء یزعج ما منا بدر فھل ،منھجا

 ؤ؟تجر وھل -

  السؤل ونھایة المأمول، غایة ھو رضاكم إنما ،ابداً  ؤجرأ ال وهللا، ال --

 بھ؟ تأتون مافی تناقصال ِلمَ  -

 ...المفدى كیأب بروح لك وأقسم سیدي یا أمناء نحن --

- ) ً   سبیال لھموأضّ  التابعین أأسو یا أصدقكم أعد لم تُقسم، ال )مقاطعا
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  ؟كاذبین أبیك بروح نُقسم وھل --

 ؟العھد ذلك على أنكم ألصدق یقنعني تبریر من وھل -

ً  بھا یقسم من تلعن أباك روح --   كذبا

  !أكمل -

 الجھ�ة ولك�ن ،ب�ھ نتالع�ب أو من�ھ أیدینا تتقرب وال أمانة بكل لكم ننقلھ نجلبھ الذي --
 ص�ریح، وخ�تم واض�ح بتوقی�ع كالمن�ا، یؤی�د م�ا م�نھم وعندنا ،یُنقص من ھم خرىاأل

 یح�ق ف�ال نح�ن أم�ا النقص، سبب على وتطلعون منھم، مباشر بشكل تتأكدوا أن ولكم
 كتبن��ا أن وس��بق رس��ولھم، ب��ھ أبلغن��ا م��ا وھ��ذا لھ��م، األس��ئلة توجی��ھ أو االستفس��ار لن��ا

 بم�ا جئن�ا والی�وم إجاب�ة، م�نكم نتلق�ى ول�م ق�اطع، ج�واب، م�ن منھم ورد ما لحضرتكم
 .شھید أقول ما على وهللا منھ، قصنن أن دون أرسلوه

  !تقول ما تصدیق یسعني ال -

 ؟مباشرةً  منھم تستفسر ال مَ ولِ  --

 ب�ال تران�ي أو أن�ت، تعلمن�ي وھ�ل )الس�بابة بأص�بع للت�ویجري ویشیر صوتھ یرفع( -
 ؟وتوجھني لترشدني وحكمة فھم

 معھ�م تتواص�ل أن ھو المتبقي اإلجراء ولكن ساءة،إلا أقصد ال أنا. .سیدي. .عفواً  --
  النقص سبب لمعرفة مباشرةً 

 تتج�اوز ف�ال بحمل�ھ، ت�ؤمر م�ا تحمل أو ،ناقل خادم مجرد أنت شغلك، من ھذا لیس -
 !خادم یا حدودك،

 غی�ر أطل�ب ال فأن�ا مني بدر عما لحضرتكم وعذراً  المفدى لسیدي والطاعة السمع --
ً  وأنا. .رضاكم  خادمكم دوما

 وإال ویق�ودكم، یسوس�كم غیرن�ا لك�م وم�ن البی�ت، ھ�ذا أھ�ل على تمردتم أن لكم ویل -
 وتعلم��تم ع��رفتم من��ا ألنك��م والك��الب، ال��ذئاب، تتخطفھ��ا الض��الة، ك��الغنم فس��تكونون

 عج��ب، وال األخی�رة، الفت��رة ف�ي بذیل��ھ یلع�ب ص��ار بعض�كم ولك��ن ش�أن، ذو وص�رتم
 المھ�انون وأن�تم ومس�میات، بمناص�ب وص�رتم ك�روش، لك�م وص�ار شبعت، فالبطون
 بعھ�ده وأخل الحق، وجانب علینا، تمرد من على اللعنة.. القریب ماضیكم في األذالء
 .المقدس للوالد

                                       *** 
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ً  الى صورة ألبیھ ُمعلقة على الحائط بوجھھ الصالح یتوجھ                   ھیدی� رافع�ا
 ظ�ل ك�افور أن وج�دت أن�ا وقفت ولما الجمیع، وقف وقد وقوفاً، اباه ُمخاطبًا ،بالدعاء
 ً  ..متردداً  فجلست أجلس، أن یُفھم بما وأومأ لي نظر الساحر ولكن فتحیرت، جالسا

 روتفّط� ش�عري ش�اب حت�ى وأتعب�وني ك�ونيأنّھ واألتب�اع أتوج�ھ المق�دس أبي یا لیكإ"
 بی�د وتأخذ الفتن، وتُعطب المعطوب، تُصلح بیننا كنت لیتك یاو فؤادي، مأنّھعصی من

 حاض�راً  كن�ت ول�و ب�الجمع، وأخلَّ  ،بالقلو أدمى ففقدك األمان، بر إلى الُمتعب ولدك
 الحی��اة ھ��ذه عل��ى الش��ھادة آث��رت ولكن��ك اعوج��اج، الس��تقام ك��ل بینن��ا وص��وتك بب��دنك
 وحید وأنا ضل، من وضل تشتت، من وتشتت األقرب، عضدي معك وأخذت الدنیة،
 ."تسر ال والحال المخالفین، األعداء كید وأصد العنیف، الموج أواجھ

 أص�وات وتص�در ال�دموع، من بسیل والخدود األجفان وتغرق بالبكاء، المجلس یضج
ً  ولك�ن خفی�ف، وعویل نحیب،  ف�ي جعلن�ي س�معي إل�ى ت�وارد بق�رة خ�وار أنّ�ھك ص�وتا
 ش�بیھ یُن�تج الب�اكین أص�وات عتجّم� أن أو الص�وت، أت�وھم لعلي نفسي في قلت حیرة،
 األیم�ن، بحاجب�ھ وغمزن�ي مبتس�ماً، ل�يأ ینظ�ر وجدت�ھ كافور إلى التفت وحین خوار،
 ..افھمھالم  بكلمات وتمتم

 أحم��ر؛ ووج��ھ بیض��اء لحی��ة ذو رج��ل لوج��ھ منحوت��ة بص��ورة الم��زین المنب��ر یرتق��ي
  :آیات ببضع كلمتھ ویستھل التویجري، الشیخ

 "تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ سَبِیلِھِ فِي وَجَاھِدُوا الْوَسِیلَةَ إِلَیْھِ وَابْتَغُوا اللَّھَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّھَا یَا"

  "اْلقُْربَىٰ  فِي اْلَمَودَّةَ  إِالَّ  أَْجًرا َعلَْیھِ  أَْسأَلُُكمْ  الَّ  قُل"

ً  ومس�ح الوج�ھ مح�ارم علب�ة م�ن من�دیالً  رف�ع اآلیات تالوة ىأنّھ إن وما  نزل�ت دموع�ا
 وتق�دیس، بثن�اء وخاطبھ الصالح إلى الیمنى بیده بعدھا وأشار التالوة، اثناء عینیھ من

  :بأذني كافور ھمس وھنا

 بقھقھ��ة اعقبھ��ا( األوط��اد موط��د المھ��اد، وخ��الق العب��اد، رب محض��ر ف��ي وكأنن��ا --
 !ساحر یا وخبیث ماكر أنت كم :قلبي في وقلت) بوضوح سمعتھا خفیفة

 الجن�ون، أھ�ل لھ�ا یس�عى مغ�امرة علیھ�ا والتع�رف متش�عبة، التاریخ دھالیز في السبل
 غم�ار ف�ي والخ�وض الجھ�د طل�ب ولكن ومعاشھ، یومھ بقوت یكتفي اإلنسان لیت ویا

 أھ�ل یقدس�ھ ح�دیث ھ�و وھ�ا ومغ�امر، خط�اء، آدم اب�ن وك�ل آدم، إب�ن دی�دن المجھول
 بق��وم وج��اء بك��م هللا ل��ذھب ت��ذنبوا ل��م ل��و" :الح��دیث یق��ول. .ذھن��ي ف��ي یج��يء الدیان��ة
 . " لھم فیغفر فیستغفرون یذنبون
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 یتمت�ع واثنائھ�ا س�اعتین، بع�د الحدیث كمالا منھ وطلب التویجري، خطبة السید قاطع
 ومع��ھ والغرف��ة المنب��ر الت��ویجري غ��ادر ت��أخیر وب��ال ،باس��تراحة مع��ھ وم��ن اب��راھیم
 الص�داع ولك�ن ،كافور على اھتمامھ لیصب السید ورجع ثالثة، عددھم البالغ مرافقیھ
 وم�ن یُرقی�ھ، وراح الس�ید یم�ین عن ووقف جلستھ من كافور فقام أخرى، مرة عاوده

 ..العجیبة الغیبوبة لتلك الصالح فعاد مفھومة غیر بكلمات تمتم ثم

  :القصة یُكملل للصالح وأشار جلوسھ لمكان كافور عاد

 فاجأتھ�ا بنظرة كاریتا البنت ورمق الطویلة، غیبوبتھ رقدة من الغریب أفاق عام، بعد
 وأخوھ�ا ووال�دھا كاربیت�ا، الطبیبة مھاأ حضرت تأخیر وبال تخبرھم، ألھلھا فھرعت
 وراح أكث��ر، الغری��ب أف��اق ب��ارد بم��اء الموض��وعة األعش��اب م��ن ش��ربة وبع��د البك��ر،
 غ�ادر ث�م ،وتفحص�تھ ص�دره عل�ى كاربیت�ا مسحت وبلطف الوجوه، في ببصره یتنقل

 ..للنوم الغریب استسلم أن بعد الغرفة الجمیع

 برف�ق تمسح وھي الطبیبة ید ملمس نعومة على الغریب افاق الثاني الیوم صبیحة في
 م��ن الوف��اض خ��ال زال م��ا ولكن��ھ یوم��ھ، ب��دأ وجھھ��ا م��ن بتس��امةاوب جبھت��ھ، عل��ى

 لع��ل أو الش��عور، نعم��ة فق��د ھ��و أو بش��عوره، یتعام��ل كی��ف بع��د یت��ذكر ل��م المش��اعر،
 فی�ھ ل�ھ، وتفس�یر حدود ال ملكوت في حائر كائن مجرد فأنا أدراني، ما نقمة؟ الشعور

 عض�واً  تفق�د ولربم�ا المبھم�ات، من واإلیجاد والفقد لكشفھا، سبیل ال ما المبھمات من
 عم�ا یعوض�ك كنھول ما، حادث بفعل داخلي شعورینتابك  أو حرب، بفعل جسدك من

 أش�ار وق�د عظیم�ة، مفارق�ة وھ�ذه استطاع، ما لیعوضك الكون كل أجتمع ولو فقدت،
 :القائ�ل فھ�و م�اء، م�ورد م�ن قری�ب رك�نٍ  إل�ى الذ ح�ین القرآن�ي موسى المفارقة لھذه
 ن�زر الفق�ر؟ ھ�ذا مل�ؤه كل�ھ الخیر ینزل كیف... فقیر خیر من إلي أنزلت لما نيإ رب

 . .الوجود جنون من یسیر

 ش��عور، ب��ال ظ��ل ولكن��ھ حالت��ھ، م��ن روی��داً  یش��فى والغری��ب ربع��ونأ األی��ام وتمض��ي
ً  العجیب، االمر لھذا انتبھت وكاربیتا  وھ�و ن�ائم، أنّ�ھ اعتق�دت م�ا إیق�اظ حاول�ت وعبثا
 ..الوجودي الجنون من مرعبة صورة والموت مات، بالحقیقة

 :الغریب مع جرى الذي ما

ً  أن یُحكى  ل�م باآللھة، تكتظ مدینةفي  كان في سابق عھده من خیرة قواد الجیش كاھنا
 إل��ھ ھن�اك أن ح�دس قلب�ھ ف�ي ولم�ع الكثی�رة، النص�ب ب�ین م�ن إلل�ھ التعب�د یحتم�ل یع�د

 والتوج�ھ المدین�ة لت�رك دفع�ھ حتى فؤاده في یغلي الحدس لوظ الكل، فوق یعلو واحد
 لحاف��ة وص��ل وبمش��قة مبتع��داً، وس��ار القم��ة، ف��ي یوج��د األعل��ى اإلل��ھ لع��ل جب��ل لقم��ة

 للحظ��ات، وأس�توقفھ الجم��ال، غای�ة ف�ي ش��خص عترض�ھأ الص��عود أراد ولم�ا الجب�ل،
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 أنّ�ھ الجمی�ل ف�أدعى الجمی�ل، الغری�ب لح�دیث الك�اھن ستجابأ الشخص جمال ولفرط
 العجی��ب، األم��ر لھ��ذا الك��اھن فتعج��ب بمن��اه، وأخب��ره الك��اھن، علی��ھ ین��وي م��ا یع��رف
 دفعت�ھ الت�ي بالغای�ة وذّك�ره بلط�ف الجمی�ل هنتھراف� العل�م، بھ�ذا ل�ك أین من أن وناشده

 عم�ا الكش�ف نعم�ة یھب�ھ أن علی�ھ وع�رض الجب�ل، لقمة الوصول طلب في للمخاطرة
  بشرط ولكن أراد،

  یموت اإلنسان جوف من القلب أنتزع أن -

  ستعیش أنك لك أضمن --

  ؟كیف -

  لبلوغھا تسعى التي بالغایة تنشغل أن بدل الوقت، وتضیع تسأل، أنت --

  ؟قلب بال العیش من إنسان تمكن وھل -

  البشر كل بلوغھ عن عجز لما وستصل األول، ستكون --

 ب�ل قلبھ، نتزاعإ بعد نحبھ یقِض  ولم قلبھ، بأخذ للجمیل وسمح طویالً، الكاھن یفكر لم
 قب�ل ل�دقائق التعب من وأستراح للقمة، وصل ومشقة جھد وبعد الجبل، وتسلق عاش،

ً  ینتصب أن  لوظ�.. ب�ك ألحظ�ى قلبي أعطیت الجبل، أسفل في ھناك، :ویصرخ واقفا
 یُن�اجي وراح مس�تدیرة، لص�خرة ورك�نَ  وتع�ب، الص�راخ، ف�ي واف�رط ألیام، یصرخ

 فھ�و یخ�ف، أو یح�زن أو یب�كِ  لم ولكنھ ألجلھ، المخاطرة وأحب وجوده أفترض الذي
 ..قلب بال

 أم�ا :� م�الكٌ  ق�ال ؛تالس�ماوا قم�ة وف�ي الجب�ل، عل�ى قم�ةأ عن�د الك�اھن، تحیر ھناك
 ؟كسبیل في قدم ما قدم قد وھو منك جواب من المسكین لھذا

 ..قلب بال ھو .یصفق ،یرقص ،یبكي یفرح، فھل لقائي، ونال لھ ستجبتا وإن -

ً  لھ أخلق -   !اً جدید قلبا

 عھ��د وبین��ھ وبین��ي س��لطان، فیھ��ا ول��ھ عل��یكم المش��تكي ویتج��ول یج��ول ال��دنیا ف��ي --
  الزمان في یسري

 بع�ض في أتصورك. .تتسلى وكأنك یُفھم، ال عجیب أمرك وتفعل، فعلت ما أفھم ال -
ً  تكون أن إال لتصرفاتك تفسیر وال تلھو، األحایین  ؟الھیا
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 وب��ین ال��دنیا، تل��ك ف��ي وألقی��ك س��اعتك وس��تجيء لخالق��ك، اإلھان��ة ھ��ذه ل��ك خرس��أد --
  حكمتي ستتعلم الناس

 تل���ك فبع���د ،فطرس���وس أو فط���رس، المتع���دي الم���الك هللا یعاق���ب الحق���ة عھ���ود ف���ي
 فترس��یوس ی��ا ن��اداه، طویل��ة قطیع��ة بع��د م��ن س��اعة وف��ي لق��رون، هللا قاطع��ھ المجادل��ة

 ال أن وعس��اك األرض، إل��ى ب��ھ وتن��زل لتتلقف��ھ ل��ك أم��ر فعن��دي ،ل��يّ إ وأرت��ق ع��رجّ 
 والحكم�ة، یتفق ال بما یأمرني لعلھ: نفسھ في فطرس قال. .علیك ثقیل فاألمر تُجادل،
 أنش�غل فترس�یوس وألن. .األم�الك ع�الم بھ�ا ویُقن�ع بع�د یفس�رھا ل�م أفعال�ھ م�ن وكثیرٌ 
 وأم�ر الم�الك، إل�ى لعن�ة ووج�ھ هللا، فغض�ب هللا، ن�داء تلبی�ة ع�ن تأخر النفس بحدیث

 فع�لف ،حتجاج�ھوا ت�أخره ج�زاءَ  ج�رداء األرض م�ن بقع�ة إلى باقتیاده الكبار المالئكة
 ..هللا بھ أمرھم ما المالئكة

 ذل�ك یج�د أن فطل�ب جواب، للمناجاة یجد ولم الصیاح أرھقھ قلبھ عن المتخلي الكاھن
 إل�ى ون�زل م�راده، بھ یتحقق آخر لرأي یرشده لعلھ الجبل حافة عند الجمیل الشخص

 ولك��ن ویحض��ر، یدرك��ھ الجمی��ل ع��لّ  یص��رخ وراح الجمی��ل، یج��د ول��م الجب��ل، حاف��ة
 ع��امین الك��اھن قض��ى الجب��ل حاف��ةو قم��ة ب��ین وم��ا الری��اح، أدراج ذھب��ت ص��رخاتھ

 من األخیر ھبوطھ وفي الجنون، خاتمتھ وكانت ،مراده على حصل ما ولكنھ یراوح،
 إل�ىو یقص�دھا، مح�ددة وجھ�ة ول�یس م�ن ش�يء، عل�ى یلوي ال وجھھ على ھامَ  الجبل
 من�ھ امفیترات انزعجت الصراخ عن یكف لم نّھوأل الجنون، أقتاده الكبیر البحر حافة
ً لوح� ولك�ن للبح�ر، س�حبتھ جارف�ة بموج�ة فأغرقھ بوسیدون، لزوجھا واشتكت كثیراً   ا

 س�یُعرف م�ا ش�واطئ إل�ى الك�اھن حم�ل س�رٌ  علی�ھ ومكت�وب منق�وش ص�لد خش�ب من
 ً  كاربیت�ا الطبیب�ة من�زل ف�ي غرف�ة ف�ي المقام بھ وأستقر ،اإلسكندریة هللا، بمدینة الحقا

.. 

ً ص��امت ب��ل ھادئ��ا، وك��ان للش��فاء، الك��اھن الغری��ب، تماث��ل  والطبیب��ة مش��اعر، وب��ال ،ا
 أن ل�ھ وكی�ف الغریب، سر في مستغرقةً  تأملت ما وكثیراً  قلب، بال فھو سره، عرفت

 بم�ا ی�ؤمن وال ب�الخوارق، یعت�رف ال والطب مقنع، لرأي توصلت وما قلب، بال یحیا
 القریب�ة األس�باب م�ع ویتعام�ل األس�طوریة، القص�ص ع�ن الوج�ھ ویشیح العلم، وراء

 كاربیت�ا وحی�رة األف�ق، یتج�اوز الغریب وحال العلم، أفق في تلوح التي أو الملموسة،
 .. السر كتمت ولكنھا كبیرة،

 الش�اب نفس وجھ فبان الباب، ُطرقَ  الصالح، علینا قصھ الذي السرد من ساعتین بعد
 ،اأنقض�ت الس�اعتین وأن الت�ویجري، م�ع بموع�ده الص�الح وذّك�ر برف�ق ودخل الرشیق

 مكفھ�ر ووج�ھ بالس�واد تینمتشحتین نوبوج لوعیھ، السید أعادت بكلمات الساحر تمتم
  وتحسر للشاب نظر
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 وبؤسي؟ إرھاقي سبب یا منكم بھ أرتاح یومٍ  من أال -

  ساعتینال انقضاء عند یدیكم بین الجماعة بمثول أمر من أنتم. .سیدي --

  بالتوقیتات وملتزمین المواعید، منضبطي صرتم وأراكم -

  ؟سیدنا. .تأمر ماذا --

  أجلبھم -

 ویُكم�ل لیعتلیھ للمنبر ابراھیم وأتجھ وخیفة، بوجلٍ  الخاشعین ورفقائھ التویجري دخل
 تَ�ْذبَُحواْ  أَنْ  یَ�أُْمُرُكمْ  ّ�َ  إِنَّ  ِلقَْوِم�ھِ  ُموَس�ى قَ�الَ  َوإِذْ " :الق�رآن م�ن ةٍ بآی وأستھلھا خطبتھ،

َِّخذُنَا قَالُواْ  بَقََرةً   یُبَ�یِّن َربَّكَ  لَنَا اْدعُ  قَالُواْ  .اْلَجاِھِلینَ  ِمنَ  أَُكونَ  أَنْ  بِا�ِّ  أَُعوذُ  قَالَ  ُھُزواً  أَتَت
 َم��ا فَ��اْفعَلُواْ  ذَِل��كَ  بَ��ْینَ  َع��َوانٌ  بِْك��رٌ  َوالَ  فَ��اِرضٌ  الَّ  بَقَ��َرةٌ  اأنّھ�� یَقُ��ولُ  أنّ��ھ قَ��الَ  ِھ��يَ  َم��ا لّنَ��ا

 فَاقِ�ـعٌ  َص�ْفَراء بَقَ�َرةٌ  اأنّھ� یَقُ�ولُ  أنّ�ھ قَ�الَ  لَْونَُھ�ا َم�ا لَّنَ�ا یُبَیِّن َربَّكَ  لَنَا اْدعُ  قَالُواْ  .تُْؤَمرونَ 
 إِن َوإِنَّ�ا َعلَْینَ�ا تََش�ابَھَ  البَقَ�رَ  إِنَّ  ِھ�يَ  َما لَّنَا یُبَیِّن َربَّكَ  لَنَا اْدعُ  قَالُواْ  .النَّاِظِرینَ  تَُسرُّ  لَّْونَُھا
ُ  َشاء  اْلَح�ْرثَ  تَْس�ِقي َوالَ  األَْرضَ  تُثِی�رُ  ذَلُ�ولٌ  الَّ  بَقَ�َرةٌ  اأنّھ� یَقُ�ولُ  أنّ�ھ قَ�الَ  .لَُمْھتَ�ُدونَ  �َّ

 الن��اس ویُع��ِرف بالزم��ام، یأخ��ذ حص��ور، س��ید یظھ��ر وق��وم زم��ان ك��ل ف��ي " ُمَس��لََّمةٌ 
 س��یدي، ی��ا أن��ت وھ��ذا المؤمن��ون، وینص��ره المعان��دون، یثنی��ھ وال والح��رام، ب��الحالل
 .وادعاء قولٌ  ھذا بعد فھل الصفراء، كالبقرة فاقع وھو السماء، من فأمرك

 والص�الة القرآنی�ة الك�وثر بس�ورة ویختمھا ساعة، ثلث خطبتھ في التویجري یستغرق
 ح��ین إلىف�� الغیب��ة، ف��ي دم��ت م��ا( :ق��ال .االس��تغراب نفس��ي ف��ي أث��ار وق��ولٌ  والتس��لیم،
 . ).البالء سنحتمل ظھورك

  كافور؟ یا والظھور بالغیبة قصده ما :كافور أذن في ھمست

 .... األمر صاحب ھو صاحبنا، --

  ولكن -

 ومالم�ح ش�كل یع�رف ىولّ  الذي أو الجیل ھذا في األحیاء من وأي العجب، ولماذا --
  الغائب؟

 .. معینة فعل ردة یُبدي ولم التویجري، قول على السید یعترض لم

 ویع��ود وینھیھ��ا الس��ید، تمج��د أھزوج��ة لیُلق��ي مرافقی��ھ أح��د ویق��وم الت��ویجري، یجل��س
 ..منتفخ ولكنھ متسمر، والصالح لجلوسھ،
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 مف�اجئ، بشكل غضبھ ویصب حولھ، ممن التذمر عن یكف وال كثیراً، الصالح یھجو
 م�ن متوالیة في وھما الملتحي، الرشیق الشاب في إال لھ ثقة وال خیفة، في منھ والكل
 ..یعلم كافور أن اعتقد ولكنني یتھامسون، ما یُعرف ال الھمس

 لحیت�ھ مالعبة عن السید یكف ولم التویجري، على ثقیلة وجدتھا لدقائق، السید صمت
 ..ابداً  أبداً، بخیر، یُبشر ال ووجھھ الوجھ، مطأطأ وھو الصمت، دقائق في بأصابعھ

 م��ن رج��الً  أن والحافظ��ة؛ ال��رأي وحص��یف مثق��ف، أنّ��ھ ل��ي وب��دا .الت��ویجري یق��ص
 الس�ماء، م�ن المؤید العلم، یبقر الذي الباقر الرباني، الولي عند كان التابعین، األولیاء
 ف�ي لیص�دقھ إعج�از م�ن ھبة على حصولھ سیده من بلغھ أن بعد مسروراً  منھ فخرج
 ج��رت النعم��ان لس��ان وعل��ى نعم��ان، س��مھا ل��ھ مزام��ل ص��احب وتولی��ھ تباع��ھإ ص��دق
 س�ار الرب�اني الس�ید م�ن الخ�روج وبعد مأنّھ القائل؛ فھو المسامع، على یقصھا القصة

 الجامع�ة بص�التھا آذن�ت الجمع�ة كان�ت وص�لوھا وح�ین أخرى، مدینة إلى الجمل بھم
 أنقض�ت وعن�دما خمس�ة، ص�فوف ف�ي المص�لون فی�ھ أن�تظم من�زل إل�ى فم�الوا ظھراً،

 خ��ارجین الب��اب خ��الل م��ن نف��ذنا إن وم��ا ،الس��یر لنُكم��ل الطری��ق إل��ى خرجن��ا الص��الة
ً  یحم��ل آدم، ط��ّوال، رج��لٌ  عترض��ناا  لص��احبي، س��لمھ ط��ین، م��ن بخ��تم ممھ��ور كتاب��ا

ً  ل�ھ وأوصل  ك�دخان،وتالش�ى  الط�الح، البرق�ان ب�نا الص�الح البرق�ان م�ن س�الم أیض�ا
 أن ألنتب�ھ إل�ي وأش�ار وقبّل�ھُ، جبھت�ھ على الكتاب وضع فقد التابع الولي صاحبي وأما

ً  زال ما الطین  قب�ل تركن�اه ال�ذي الباقر ھو والمرسل ،ھآن في أرسل أنّھ یدل مما رطبا
 البرق�ان إب�ن الص�الح البرقان یكون ومن األمر، ھذا من فتعجبت المدینة، تلك في أیام

 :فیھ وقرأ الكتاب الطاھر صاحبي فتح.  الطالح

ً  الش�مال، جھ�ة إل�ى بالتوجھ أأمرك موال، یا ،رجعف یا"  الخزن�ة ف�ي البح�ر، م�ن قریب�ا
 ص��وب وجھ��ك وول��ي رجلی��ك، عل��ى توق��ف وھن��اك ،انھ��امك علم��ت الت��ي الص��خریة

 الخ�تم وأظھ�ر الكت�اب وأرفع والجھات، األوجھ تعلم وأنت األخرى الضفة في العمود
 الص�ندوق من�ھ أطلب لك تشكل فإن. .لبقران أستجب برقان، یا: وناد األسود، الطیني

 .."ھناك أمرنا وأنتظر كوفان، إلى فخذه اإلقفال، المحكم السریاني،

 ل�ھ خ�ادم أوك�ل البرق�ان ولكن وبعیدة، شاقة مسیرة كوفان إلى الجرداء البقعة تلك من
: ق�ال ص�احبي ل�ي نظ�ر فلما المنشود، المكان إلى بصر بلمحة النقل فتم القافز، یُدعى

ً سق أنت خذ  وراح اس�تدعیك، ح�ین تت�وان وال طلب�ك، في أرسل أن إلى الراحة من طا
 ..لي عم ابن لبیت أنا وانسحبت الكوفیة، بإبن المعروف التابع لبیت ھو
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 ف�ي ص�احبي ت�أخر عل�ة ع�ن س�ؤال رأس�ي ف�ي وكب�ر القل�ق، ساورني عشر، أیام بعد
 وق��د تواج��ده، مك��ان إل��ى فھرع��ت ل��ھ، ح��دث مكروھ��ا أن خیف��ة وتوجس��ت اس��تدعائي،

  .مضطراً  أمره خالفت

 خ��رج فق��د رأی��ت، م��ا ھ��الني إذ قلیل��ة، مس��افة بُع��د عل��ى وقف��ت الكوفی��ة إب��ن ب��اب قِب��ال
: ویُنش�د عص�ا، ویمتط�ي كعاب، عنقھ ففي وحالھ، ھیأتھ غیر على البیت من صاحبي

 ... ھذا نحو من وأبیات. مأمور غیر أمیراً  جمھور، ابن منصور أجد

  أكمل :الصالح

  أسرار: التویجري

  كافور لیسمع أكمل، بل: الصالح

  األبیات النعمان ویُكمل: التویجري

  جمھور إبن منصور أجد

  مأمور غیر أمیراً 

  كبرقان نلتُ  فما

  الطور على أرقى ولم

 ُجبٍ  في العقلُ  وغابَ 

  مبقور صار ورأسي

 َدی�ر م�ن رافقت�ھ وال�ذي الكبی�ر، ُمعلم�ي البش�یر، المبش�ر وھ�و ص�احبي، حال أربكني
 إن وق�ال دین�ي، ھ�و ال�ذي دین�ھ ل�ھ وأقر البقران باركھ وفیھا المدینة، إلى قطرایا بیت

 الص�ندوق حم�ل آخرھا كان مھام بعدة المعلم وكلف كسلمان، البیت، أھل منا نسطور
 ..حدث الذي ما ولكن كوفان، إلى اللوز جبال من

  تویجري یا حدث الذي ما :الصالح

 م��ؤمن أو مق��رب مل��كٌ  إال یتحمل��ھ ال مستص��عب ص��عبٌ  س��ید ی��ا أم��ركم :الت��ویجري
 . .باإلیمان قلبھ هللا امتحن

  شیخ یا األخیرة مھمتك فلعلھا :الصالح

  رجاء ورحمتكم عطفكم في لنا: التویجري
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 لیرج�ع وجھ�ھ ب�النظرات أجفل�ھ أن وبع�د المتخوف، التویجري، عیني في السید تمعن
ً  س�ینال وإال مھام�ھ، ف�ي لیُخّ  وال عملھ مكان إلى  عقل�ھ یفق�د أو ویُح�رم، وخ�یم، عقاب�ا
  !التابعي؟ اقترفھ الذي ما :لتءوتسا.. المسكین التابعي مع حدث كما

 الص�داع، أل�م یش�كو الص�الح وع�اد الب�اب، وأغل�ق المجل�س، ورفاق�ھ الت�ویجري غادر
 ع��ن الس��ید فیغی��ب الغریب��ة، بكلمات��ھ یتم��تم ث��م یُرقی��ھ، یمین��ھ عل��ى لیق��ف ك��افور وع��اد

 : ویُكمل العینین، ُمفتّح الوعي

ً  السر ظل ً  للش�فاء یتماث�ل والك�اھن الطبیب�ة، كاربیت�ا، ص�در في حبیسا  ی�وم، بع�د یوم�ا
 متعث�رة، خط�وات بض�ع وس�ار قدمی�ھ، عل�ى الوق�وف م�ن تمك�ن الذي الیوم جاء حتى

 ..الطبیبة كتف على یتكيء

 واألدوی�ة،النادرة  األعشاب أنواع لھ وتخصص للغریب، وقتھا جل كاربیتا تخصص
 الكبیر؛ الھرم لماذا أما الكبیر، الھرم إلى رحلة في تأخذه شھرین كل صارت ثم ومن
 مھل�ة منھ�ا فطل�ب الغری�ب، س�ر عل�ى وأطلعتھ الكبیر الكاھن إلى یومٍ  في أنسلت فھي

 نُق�ِش  حج�ر كھانت�ھ عل�ى ویش�ھد أیض�اً، ك�اھن الغری�ب أن المھل�ة بعد لیخبرھا یومین
 یدی��ھ وعل��ى رع، مبع��وث أنّ��ھو البح��ر، وراء م��ا دی��ار م��ن قدوم��ھ ع��ن نب��وءة علی��ھ

 األكب�ر الھ�رم إل�ى الغری�ب الك�اھن یح�ج أن ب�د وال مصر، في عظام أحداث ستجري
 ش�روط تم�ت بطواف�ھ الح�ج أكتم�ل ف�إذا ثالث�اً، حول�ھ یطوف مرات لثالث شھرین كل

 ..المعطلة األقدار وجرت النبوءة

ً  رع وجع��ل آم��ون، اص��طفاك المبارك��ة، الحكیم��ة، الطبیب��ة، كاربیت��ا، ی��ا --  وس��یطا
 الی�ومِ  بع�د یُس�مى الغری�ب ف�ال یكما،باسم یتعلق قراراً  الغریب وفي فیك وقرر بینكما،
 أي رع، مس��یس فھ��و رع، مبع��وث الغری��ب وألن كاربیت��ا، تُ��دعین أن��تِ  وال غریب��ا،

 فیك�ون االسم یُقلب اآللھة اسم على یتقدم ال الفان البشر اسم وألن رع، من الممسوس
 وتح�ل زھ�را، ندعوك الیوم ومن تجلیھا، في إضاءة وأشد كالُزھرة وأنتِ  رعمسیس،

 رعمس�یس، الك�اھن فھ�و كاھن�اً، الغری�ب ویُرس�م رع، واإلل�ھ آم�ون اإلل�ھ برك�ة علیك
 الھ�رم في حجر على ونُقشت الغابرة، األزمنة دھالیز من جاءت التي النبوءة وتتحقق
 ..الكبیر

  :األول الحج

 وزھ��را، الك��اھن ُحم��ل م��دین، م��ن قادم��ة س��یارة قافل��ة م��ع الجم��ال، ظھ��ر عل��ى رحل��ة
 جمیل�ة، بلغ�ة یُنش�د والح�ادي األرض، م�ن المقدس�ة البقع�ة تلك إلى المھاجرون وسار

 ش��رقاً، تق��ع الت��ي ال��دیار، تل��ك وف��ي ل��ھ، طِرب��ت أن الح��ادي ص��وت یریحھ��ا والجم��ال
 أث��ار ولطالم��ا البض��ائع، بقی��ة كم��ا القواف��ل ظھ��ور عل��ى محمل��ة ت��أتي وأقاوی��ل قص��ص
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 عجیبة، بمحكیات الریف، أھل وبالخصوص المصریین، دھشة الشرقیون، القادمون،
 الص�خر، ف�ي وص�االت غ�رف وحفر الجبال، بنحت یتبجحون فھم غریبة، ومنقوالت

 من�ازل إل�ى اعالص�نّ  بحرف�ة لتتح�ول الص�لدة الحجری�ة المرتفع�ات في تجاویف وعمل
 منازل انشأت والمغاور واألودیة بالجبال المكتظة الصحراء تلك ففي النقوش، تزینھا

 ..جمالھم ظھور على الشرق من القادمین

ً  القافل��ة توقف��ت المس��اء، حل��ول عن��د  وُض��ربت ص��غیرة، قری��ة لبی��وت تجم��ع م��ن قریب��ا
 بتنظ��یم عم��لٍ  إل��ى ك��لٌ  الرج��ال وتف��رق الھش��ة، األرض عل��ى بأوت��اد ال��وبر م��ن خیم��ة

 فیھ�ا لتوق�د المص�فرة والحش�ائش المتیبسة األعواد من كوم تكدس ما وسرعان وھمة،
 الدس�مة وجب�تھم أن أح�دھم أعت�ذر ش�عیر، وخب�ز تم�رٍ  م�ن المكون الطعام ویُعَد النار،
 یجی��د الش��رقي ولس��ان ب��الخبز، ملف��وف مق��دد لح��م م��ن بقط��ع وأتحفن��ا لیل��ة، قب��ل كان��ت
ً  یحمل كان أنّھ بل بإتقان، المصري النطق  ..مصریة فأمھ مصري، إسما

 بإتق�ان، المص�ري اللسان یجید الذي الرجل خونسو، مع للحدیث كاربیتا الفضول دفع
 م�ن العش�رین أواس�ط ف�ي فخونس�و القافل�ة، رج�ال من غیره في لیس ما فیھ رأت وقد

 ب�ین ھئ�آبا لغ�ة م�ن ةعب�ار نطق یتعمد وھو واضحة، مصریة سحنة وجھھ في عمره،
 وبادلت�ھ ل�ھ تقرب�ت الطبیب�ة ولكن محتج، أو ھازئ ولعلھ یُعقب عندما واألخرى الفینة

 .. واالبتسامات الحدیث

 بفخ�ر أج�اب. بی�وت إلنش�اء الجبل�ي الص�خر ف�ي الحف�ر ع�ن المنقول حقیقة عن سألتھ
 م�ن وش�يء التعج�ب الطبیب�ة اب�دت وحینم�ا فی�ھ، مبالغ�ة وال ص�حیح المنق�ول إن جلي
 : عجیبة إجابة إلى خونسو بادر التصدیق عدم

 ش��یده م��ا ش��اكلة عل��ى أبنی��ة ببن��اء ھ��رمس رس��ول لطل��ب األول أج��دادي یس��تجب ل��م
 فأرس��ل ھ��رمس، إرادة لمواجھ��ة بیك��وس الكبی��ر وتص��دى أرض��ھم، ف��ي المص��ریون

ً  ھ��رمس  فرس��ان وك��ل لتركیعھ��ا، بالدن��ا إل��ى متم��رس ف��ارس آالف أربع��ة م��ن جیش��ا
 .النسل بحسب المختارین السابي من كانوا الجیش

                                       *** 
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 م��دینتنا ع��ن تبع��د بقع��ة إل��ى والم��درب الم��دجج الج��یش وص��ل                         
 ھج��م اللی��ل انتص��اف وعن��د المس��اء، حل��ول إل��ى الجن��د وعس��كر ی��وٍم، مس��افة الكبی��رة
 أنس��ل وقبلھ��ا الكثیف��ة، بالس��ھام الج��یش ورش��قوا وف��ارس، جم��ل بخمس��مائة أج��دادنا
 عل��ى الك��امنین الجن��د عل��ى وقض��وا البقع��ة تل��ك ومغ��اور بتعرج��ات الع��ارفین الرج��ال

 وأح�دثت الس�ابیین خیام على السھام وجاءت حولھ، ما یترصدون المعسكر من مبعدة
 مقاب��ل أل��ف م��ن تك��ون فجیش��نا الرج��ال، م��ن اثن��ان جم��ل ك��ل ف��وق وك��ان مقتل��ة، ف��یھم

 الس�ھام وم�ن مقات�ل، الف�ي من أكثر بعنایة الموجھة السھام اختطفت وقد آالف، أربعة
 م��ن أج��دادي تمك��ن الرش��قات كثی��ف وبع��د بھ��ا، وم��ا الخ��یم لتل��تھم مقدمت��ھ أوق��دت م��ا

 ..رجل ومائة الف وأسروا الجیش

 ..رائقة سمر جلسة في الجمیع وألتف الالذع العشبي المنقوع شرب موعد حضر

 والك�اھن، الطبیب�ة ومعھ�م الش�رقیون ارتحل الشمس، بزوغ وقبل الباكر، الصباح في
 ..األكبر الھرم نحو وساروا

 یط��وح طعمھ��ا معت��ق، م��ا، ش��راب أو لذی��ذ، ش��يء م��ن قطع��ة اأنّھ��ك مص��ر، أرض
 ..یتجدد عجبٌ  وبباطنھا فوقھا ما وكلُ  األذواق، فیھ وتحار باألبصار،

 م�ن اللیل�ة تل�ك بع�د عان�ت وكاربیت�ا إلكمالھ�ا، فرص�ة ت�وفرت وم�ا القص�ة، تكتم�ل لم
ً  الرحل��ة، طیل��ة رافقتھ��ا ص��حیة وعك��ة  آوت حت��ى لل��دار وص��لت إن وم��ا وإیاب��اً، ذھاب��ا

 ..ابنتھا ید على تتداوى للفراش

 : الثاني الحج

 الح��ج رحل��ة قب��ل الكبی��ر الك��اھن إل��ى كاربیت��ا توجھ��ت األول��ى الص��باح س��اعات من��ذ
  :ألسابیع تأجل الذي لتھائاس لجواب واستمعت ساعة، معھ وجلست بیومین،

 مب�رر، فل�ھ الج�واب ت�أخیر س�بب أم�ا والفھ�م، ال�تعلم وعمیقة وحكیمة، ،أنتِ  طبیبة --
 األجوب��ة ت��رفض واألس��ئلة األس��رار وبع��ض مب��رر، ول��ي جواب��اً، من��ي تج��دي ول��ن

ً  منھ���ا ینتظ���ر أن ب���الحیرة وتوقع���ھ تعترض���ھ م���ن وت���دعو اللفظی���ة،  عنھ���ا ت���زیح وقت���ا
 وتلق�ي للحج فارتحلي ینفع، التأخیر وال تنفع، العجلة فال أوان، لھ والفیض الغموض،

 .الفیض مقدار من یجیئك ما

 إل�ى تحملھ�م الش�رق قواف�ل تنتظ�ر رعمس�یس ومعھ�ا زھ�را وقف�ت ط�رق مفت�رق عند
 وس�رعان ص�غیرة، قافل�ة ب�األفق الحت ثقیلة، لساعات دام نتظارا وبعد الكبیر، الھرم

 ف�ي ول�یس الرك�ب، بھ�م وس�ار احم�ر، جم�ل ظھ�ر عل�ى االثن�ان وُحِمل األمر التأم ما
 : حادي للركب اتخذوه الذي المنادي، نادى. .الفیض موعد غیر زھرا روع
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  رٍض أ من بوركتِ 

 موعده في النھر فیك یفیض

 موعد في السماء علیكِ  وتفیض

  الصابرون وأھلك

  الصبر عنھم یفیض

  فیض

  فیض

 فیض

 تس��أل أن رادتوأ المعن��ى، عم��ق ف��ي خیالھ��ا وس��رح النش��ید، ھ��ذا ف��ي زھ��را تحی��رت
 ونص�ح الص�بر فض�یلة وت�ذكرت نفس�ھا لجم�ت ولكنھ�ا ش�دوه، في أسرارٍ  عن الحادي
 ..واصطبرت الكبیر، الكاھن

  البوح ھذا تحتمل نفٍس  أي

 بوح نصف ھو أو

  بوح نصف تحتمل نفٍس  أي

  منتظرة ونفسي

 ال ص�امت، كعادت�ھ رعمس�یس والك�اھن وزھ�را، رجالھا بین تفاعل بال القافلة سارت
 ..شيء على یدل وجھھ في شيء

 الرج�ال أح�د م�ن ص�وت ج�اء اللی�ل، ج�ن وعن�دما سائرة، القافلة لتوظ الظالم، ھبط
 تس�ألي أن ل�كِ  ك�ان - ام�رأة م�ن غیرھ�ا القافل�ة في تكن ولم - امرأة یا زھرا، یخاطب

 ق�د موع�د لن�ا ونح�ن الص�بر، وذریعت�ك الس�كوت، فض�لتِ  ولكن�ك خلدك، في دار عما
 ..ھدیة الجمل منا وتقبلي فالوداع، حان،

 ص�امت، ورعمس�یس زھرا، قلب تملك والجزع دامس، والظالم القافلة، جلبة تالشت
 ..فعل ردة أي یُظھر لم

 آث��رت ولكنھ��ا الص��حي، وض��عھا وس��اء یرتج��ف، زھ��را قل��ب ظ��ل الفج��ر وق��ت إل��ى
 ..الحج مناسك إلتمام االستمرار
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 والعنف�وان الھیب�ة وأم�ام روع�ك، ف�ي ت�دب بطاق�ة یُش�عرك الكبی�ر الھرم إلى الوصول
 یرتف�عُ  عةالصن نتقَ المُ  فالبناء والغامض، الفخم المنجز عظیم في متأملة األبصار تقف

 معماری�ة، معج�زة ھ�و ب�ل محكم، برصفٍ  ومتجاورة بعضھا فوق مرصوفةً  "حجاراأ
 ..العقول أذھلت لطالما

 الحم��ى، تش��كو ونص��ب، بإعی��اء مص��ابة زھ��را جلس��ت الرم��ال، وعل��ى الھ��رم، بق��رب
 شعتھاأ بنور األبصار وتجلو العتمة، المھیب المنظر عن تشیح رویداً  ترتفع والشمس

ً  عنھا یُعلم ال وعلوم بإمكانیات صیغت التي التفاصیل لتنظر  ..شیئا

 المنھ��ك، بجس��دھا تج��ود الرم��ال وافترش��ت الطبیب��ة، حال��ة س��اءت الض��حى أول عن��د
 بجوارھ��ا ورعمس��یس وت��ئن، تتل��وى راح��ت اأنّھ�� حت��ى للتش��كي، یض��طرھا والوج��ع
ً  یحرك وال ینظرھا،  ..ساكنا

 الوج�ھ، ض�احك وك�ان الجم�ل، أھداھا الذي الحادي الرجل تراءى قصیرة غیبوبة في
 : لھا قال زاھیة، واضحة وقسماتھ ملبس، من علیھ رأت ما غیر یرتدي

 ج��ذع وس��أحیلك حرارت��ھ، ف��ي ف��زدت محم��وم جس��دك ووج��دت فارق��ت، وم��ا تملك��تُ 
 الك��اھن وص�یة وراعی��ة ع�دونا حامی�ة ی��ا المذنب�ة، وأن��تِ  فی�ك، م�ا ك��ل وأحط�م ی�ابس،

 وتم���وتین الع���ذاب، م���ر س���أذیقك ال، ولك���ن النب���وة، حی���ز ف���ي والمتنم���رة الھرمس���ي،
 ..مدحورة

 فمھ�ا، ویزب�د تھ�ذي وص�ارت ش�دید، رتجافا نوبات خذتھاوأ بقوة، زھرا جسد أرتج
 ..فاتر بوجھ لھا ینظر الصامت والكاھن حاد، تشنج أصابھا وقدمیھا یدیھا صابعوأ

 ... الرجولة من ُخلیت ھل القلب، من خلي یا --

 یُرقیھ��ا وراح وض��عھا، حج��ر أول وعل��ى الھ��رم، نح��و بھ��ا وتوج��ھ بذراعی��ھ حملھ��ا
 ھ�م البعید، القریب، ذلك من بريءٌ : واضحة بكلمات قال ولكن مفھومة، غیر بكلمات

 البن�اء، طری�ق اخترنا ونحن الثأر، طریق اختاروا فھم خالف، في معھم ولكننا قومنا
 المص�ریة ھ�ذه ألج�ل أتوس�لك العظ�یم، الھ�رم ھ�ذا سید فیا وباني، ھادم بین ما وشتان

 مس�الم، وأن�ا م�ارد، فھو وبینھا، بینھ ما حاجزاً  واجعل التأثیر، حبل قطعأ الممسوسة،
 .. األقدار على نعترض وال صریعة، وھي

 إل�ى اوالً  متح�والً  وتالش�ى للھ�رم، حملھا الذي عنھا وابتعد سكن، ثم زھرا جسد أھتز
  .شفاف شبحٍ 
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 وللحظ�ات الجل�وس، س�تطاعتا وبص�عوبة زھ�را، أفاق�ت عمی�ق، ن�وم م�ن س�اعة بعد
 ..لكاھنامع  الحج توأتمّ  قواھا استجمعت ثم األرجاء، في برأسھا لفت

 وینتھ�ر الص�الح، إلیق�اظ الغامض�ة بكلمات�ھ ویتمتم بسرعة كافور فیومئ الباب یُطرق
 ویخف��ف س��اعة، رب��ع بع��د والع��ودة الب��اب وغل��ق باالنس��حاب وی��أمره الط��ارق، الس��ید
 والص��الح المغ��ادرة، م��ن ب��د وال الح الفج��ر أن إل��ى ویُش��یر الس��ید، غل��واء م��ن ك��افور
 ً  ..الصباح في منزلھ إلى سیغادر أنّھ إلى أشار أیضا

ً  السید من كافور نال ً مغلق ظرفا ً  یحوي أنّھ بعد فیما تبین ،ا  ..المال من اً معتبر مبلغا

ً مشوش�� متعب��اً، مس��كني إل��ى ع��دت  الس��ید، لن��ا س��ردھا الت��ي والقص��ص واألحادی��ث ،ا
 مخیلت�ي من إبعادھا أستطع ولم الصداع، لي مسببة برأسي تدور الطالح إبن الصالح،
 .. وتفكیري

 ب�الد المق�ابر أن رغ�م منھا، نفوري من كافور وزاد أرتاده، كفندق إال المقبرة تكن لم
 وھا جداً، والبعید والبعید، القریب، الماضي بذكریات والمنشغلین والمشردین، النیام،

ً  عمره قضى الذي خدام، المدعو قرن منذ الراقد ھو وك�ان  المقدس�ین، من لسید خادما
 بل�غ حت�ى بركت�ھ، لین�ال جھ�ده قص�ارى ویب�ذل س�یده، لخدم�ة عم�ل أي ع�ن یتوانى ال

ً  یتخ�ذ المب�ارك س�یده أن أكتشف الحسبان، في یك لم یوم وفي عمره، من الستین  ش�ابا
 ال غب��ي ھ��و ب��ل طویل��ة، س��نین من��ذ مخ��دوع أنّ��ھ ویكتش��ف الش��رع، حرم��ھ فیم��ا أم��رد

 س�یده عل�ى وھج�م حدید من بقطعة أمسك الصدمة ھول ولشدة حولھ، یدور ما یعرف
 الیمن�ى ی�ده ل�ھ وكس�روا علیھ أنقضوا السید عند الدارسین ولكن ،في أثناء حلقة درس

 ً  وبع�د للتطبی�ب، أح�د یحمل�ھ أو رعای�ة أي یتلق�ى ول�م الص�دري، قفص�ھ من وأضالعا
 والھ�وان، اآلالم أش�د ع�انى أن بع�د نحب�ھ قضى مھجور بستان في مرمي وھو یومین
 توض�ع ول�م ُدف�ن، مقب�رة أول وعن�د بعی�دة مس�افة إل�ى ُحم�ل دفن�ھ، المی�ت إكرام وألن
 س�ورة وقرئ�ا قبره تعلو تراب كومة بوضع دفناه الذین الرجالن وأكتفى شاھدة، لقبره

 رأی��ت لق��د:  مس��موع بص��وت المقت��ول یھم��س الی��وم إل��ىو وغ��ادرا، بس��رعة الفاتح��ة
 ..........  بالفتى یلوط سیدي

 المقت��ول ولك��ن حیات��ھ، ف��ي عن��ھ غ��اب بم��ا لیُفھم��ھ إلی��ھ وتح��دث قب��ره إل��ى ك��افور ج��اء
ً  یردد لوظ الساحر، سماع ورفض انتحب  ...بالفتى یلوط سیدي رأیت لقد :باكیا

 والم�دفون س�میر، الم�دعو المتش�رد ھو وھا صحابھا،أ مع ماتت اسرارً أ تضم المقبرة
 ویع�ود األص�قاع، ف�ي ب�الركض أیام�ھ یقض�ي أب�دا، یص�مت وال یھ�دأ، ال عقدین، منذ
 إل��ى وال��ده م�ع أخ��ذ عش��ر الثامن�ة س��ن فف��ي مللناھ�ا، الت��ي قص��تھ لن�ا لیحك��ي قب��ره إل�ى

 ش��دة م��ن وال��ده م��ات عین��ھ وأم��ام الم��وت، حاف��ة عل��ى ع��اش وھن��اك مرع��ب، معتق��ل
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 المعتق�ل ف�ي ب�ناال لوظ� للنظ�ام، معارض�ة دینی�ة لحرك�ة منتمي أنّھ وتھمتھ التعذیب،
 والج��الدون، الس��جانون وھ��رب ونظام��ھ، النظ��ام رأس س��قط أن إل��ى التع��ذیب وتح��ت

 وخ�رج ش�يء، ك�ل ونھبوا شيء، كل رواكسّ  الذي األھالي قبل من المعتقل باب وفُتح
 رصاص�ات تلق�ى بعی�دة غی�ر مس�افة وبع�د عق�ل، ب�ال أنّھك النھابین مع المعتقل الشاب
 ُحمل�ت مقتل�ھ م�ن س�اعات وبع�د وم�ات، الغازی�ة القوات ضمن یعمل جندي من ثالث
 الطری�ق عَ قُِط� أن بع�د المقب�رة ھ�ذه إل�ى أخرى مرة ُحمل حیث قریب مسجد إلى جثتھ

 الحم�د: یص�یح وھ�و ب�الركض وقت�ھ سمیر یقضي الیوم إلىو الكبیرة، للمقبرة المؤدي
 أھ�وال علین�ا یق�ص لقب�ره یع�ود وحینم�ا.. أن�ت أین أبي ،المعتقل من خلصني الذي �

ً اب ی�ركض ث�م وم�ن أبی�ھ، ع�ن ویس�أل یتلف�ت حت�ى القص�ة نھ�يیُ  نأ وم�ا التعذیب،  حث�ا
 ..دوالیك وھكذا عنھ،

 عمرھ�ا، م�ن والعش�رین الثامن�ة ف�ي شابة حنان، للجمیلة فھو المعزول، القبر ذلك ماأ
ً  عشقت  العش�ق، یبادلھ�ا أنّ�ھ وتوھم�ت الكلم�ات، بمعس�ول غراھاالوجھ أ جمیل شرطیا

 م�ا بحسب معھا لیقضي أخذھا بنایة إلىو معھ، ھربت منصف، غیر بائس، یومٍ  وفي
 وعن�دما ،اً شھر الحال ھذا على وتبقى الجنس، معھا لیمارسوا زمالئھ ویدعو یشتھي،

 الرص�اص، علیھا وأطلقوا المقبرة ھذه من قریب مكان إلى وھاجرّ  الرجال منھا شبع
 ك�انوا وإن وھ�م الع�اھر، بقت�ل ی�أمر الشرع وأن عاھر، اأنّھ المجاورة المدینة وابلغوا

 للجھ�ة أوالً  ووالئھ�م الوظیفي، نتسابھما على یعلو الدیني انتمائھم أن إال الشرطة، من
 ..  وقوانینھا للدولة عندھم قیمة وال لھا، ینتمون التي

 م�ا ت�ذكر وال الش�رطي، م�ن األول، ش�ھرھا ف�ي حام�ل اأنّھ� زال�ت، وم�ا حن�ان، تعتقد
 عمی�ق س�بات یلفھ�ا الغروب وبعد واجبھ، داءآ بعد یوم كل عودتھ وتنتظر لھا، حصل

 نس�ائیة طبیب�ة إل�ى لیص�حبھا المفت�رض زوجھ�ا ع�ودة منتظ�رة لتع�ود الفج�ر قبیل إلى
 ف�ي للعمل وانتقل اطفاالً، وأنجب تزوج فقد المدسوس الشرطي أما الحمل، من لتتأكد
 المقتول�ة وحن�ان ، لھ�ا الم�وال الدینیة الجھة عند درجة ترقیتھ بعد حساس منيأ جھاز
 .. یوم كل وھمھا في تعیش

                                           *** 
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 أن وما اللیل، منتصف بعد وموعدنا كافور، إلى رحت یومین بعد                     
 ھ�ذه ل�ھ أی�ن فم�ن الثقاف�ة، وقلی�ل شیئاً، یفھم ال غبيالصالح  السید، :سألتھ حتى جلسنا
 .. ؟؟ كحنّ مُ  سارد فھو تصح، لم وإن وحتى التاریخ، في الموغلة القصة

 ھقّص� ال�ذي الس�رد ف�ي: آخ�ر س�ؤال س�ؤالك بعد ألن ختصاربا وسأجیبك. .صدقت --
  البرقان انھبلس ینطق كان الصالح علینا

 الصالح؟ ختیرا ولماذا -

  ببساطة... ألسنتھم تسخیر ویمكن یعلمون، ال بما ینطقون األغبیاء ألن --

  القصة یُكمل ولم -

 بعی�د، ف�قٍ أل مفت�وح لب�اب ت�ؤدي القص�ص ك�ل. .الع�الم ھ�ذا ف�ي اكتمل�ت قصة وأي --
 وبع��د بالنس��خ، األص��ل ویخ��تلط الن��اس، عق��ول ف��ي القص��ة وتتف��رع متش��ائم، أو مبش��ر
 جم�وع، العقول في یعشعش الذي للمسخ وتتعصب مسخ، یكتمل اإلضافات من زمان

 وتتش�رد وال�بالد، العب�اد ویھل�ك آخ�ر، مق�دس لمسخ متعصبة أخرى بجموع وتصطدم
 مظلم��ة، نف��اقأ ف��ي الق��ابعون ویس��ود العق��ول، منغلق��ي ص��وت ویعل��و تُب��اد، أو آالف

 ..الحكمة مشعل وینطفئ المقدسة، للمسوخ البشریة الذبائح وتُنحر

 المسوخ؟ لھذه الطریق دیُعِ  من. تباعھ؟وأ والسید؟ -

 الس���ید بلس���ان تب���اعواأل برق���ان، بق���ولِ  ینط���ق الس���ید. .خبرت���كأ لق���د. .أخب���رك أل���م --
 تالع�ب ولھ�ذا مت�ین، عق�ل ذو الس�ید وال بھ�ا، یفقھ�ون عقول لھم تباعاأل فال ینطقون،

 ال�بالغ، إال الرس�ول عل�ى وم�ا رس�ول، فالبرق�ان بھ�م، تالع�ب لم�اذا أما البرقان، بھم
 ..بالریاح تحریكھا لیتم الرملیة بالكثبان العقول وإكساء النفوس، وبلوغ

 لعلن�ا أو ب�ھ، نتمت�ع كن�ا م�ا م�ع للتأقلم تفتقر حواسنا زالت وما أجسادنا، على نتعود لم
 م��ن ع��دت وعن��دما بقلی��ل، الفج��ر وقب��ل فالبارح��ة، الجدی��دة، حیواتن��ا ع��یش ن��رفض
 ل�م وظ�الم الش�ھر یق�ارب م�ا فمن�ذ الطوی�ل، اللی�ل من ظالم لي شكى كافور، صاحبي

 یوم�ھ وبقی�ة وكف�ى، الفج�ر م�ن س�اعة یش�ھد فھ�و النھ�ار ش�ھد ل�و وحت�ى نھ�اراً، یشھد
 لین�اوإ ،اس�مھ یت�ذكر ال ھ�و أو ل�ھ، مع�روف أسم وال ظالم، أسمیتھ ولھذا ولیل، ظالم
 لیل��ي، ن��ادٍ  ف��ي ن��ادالً  یعم��ل ك��ان العش��رین، س��نیھ ف��ي ش��اب ونص��ف، ع��ام قب��ل ُحم��ل

 لیھج�ع من�وم حب�ة یأخ�ذ النھ�ار بزوغ عند ستراحتھا في النادي، في غرفة في ویعیش
 أنّ�ھ ورغ�م ج�أة،الفُ  میت�ة م�ات المنوم والدواء السھر وبفعل الغروب، وقت بعد ما إلى

 أس�میتھ ب�الظالم مقید نّھوأل ،اسمھ یتذكر ال لكنھ وظروفھا عملھ أیام من ابعضً  یتذكر
 بالنھ�ار النوب�ة طیل�ة مش�غوالً  لویظ� فیض�طرب الھس�تیریا م�ن نوب�ات ولظ�الم ظالم،
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 فأعید المزید، أراد مكررة، وھي أجوبة، مني قىتلّ  فإذا والبزوغ، الشمس عن ویسأل
 یمت�د عمی�ق ون�وم كثیرة، وحسرات وتثاقل بإحباط النوبة وتنتھي األجوبة، نفس علیھ

 .. نفسھ مع سارح الكالم، في قلّ مُ  مكترث، غیر ھادئاً، ویصحو ألیام،

 زخ�ات ینزل والمطر فوقنا، السماء في یطوف والبرق الرعد وكان مزعجة، لیلة في
 تب�زغ الش�مس ھ�ل: ش�ھور علی�ھ م�ر بالفجر لھ عھدٍ  آخر وكان ظالم سألني متقطعة،

 البرق؟ مثل

 ظ�ل ولكنھ الموضوع، تغییر وحاولت أصابھ، سوءً  أن وشعرت ،خیفة علیھ توجست
 تش�رق فالش�مس ب�النفي، أجبت�ھ االض�طرار ض�غط وتح�ت عل�ّي، ویلح السؤال، یكرر

 مم��ا متأك��د أن�ت ھ��ل: یس��ألني رج�ع ث��م فی�ھ، وتفك��ر بج��وابي ھنی�ھَ  فانش��غل تب�رق، وال
 تقول؟

 ظالم؟ یا بك ما -

  اسأل فقط أنا.. شيء ال --

 ما؟ بشيء تشعر ھل -

 ماذا؟ مثل --

  یرام ما على لست اراك -

 الب�اھر المكتمل للقمر نظر إذ مفرطة، الفرح من نشوة ظالم على ظھرت بأیام بعدھا
 ..الشمس العلھ :وقال

  القمر ھذا. .ظالم یا ال -

  مقوس رفیع خیط القمر --

  الھالل ذلك. .ظالم یا ال -

 والشمس؟ --

  النھار في تشرق -

 بصوت؟ وتبرق --

 ال�وھم حال�ة ف�رط وم�ن یش�ھده، فج�ر ولأ إل�ى متدتا لفترة ونكستھ ظالم حال أستمر
 الش�مس، ی�رى أن ل�ھ مق�دراً  ل�یس وكالمعت�اد؛ ویرتج�ف، الفج�ر أف�ق نحو ینظر صار
 ..بعدھا یسأل عاد وما فنام،
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 التعام�ل ف�ي اإلف�راط ب�ین ت�راوح ب�ل ،األحاسیس فینا تثبت ال الحس، مضطربو نحن
 یش��ابھ ال ح��ال ل��ھ واح��د وك��ل وتظھ��ر، حواس��نا فتختف��ي الت��ام، والخم��ود المح��یط، م��ع

 تخت��رق لزج��ة رصاص��ة المط��ر قط��رة ص��ارت المف��رط الح��س غل��ب إن. اآلخ��رین
 محسوس��ة بح��رارة ی��أتي والض��وء ،وارتجاف��ات اً ھت��زازا یس��بب والص��وت جس��ادنا،أ

 ح�اكم، منط�ق دون وتس�تقیم وتتق�وس وبعی�دھا، قریبھ�ا تتداخل والمناظر األلم، تسبب
 ف�ي المح�یط م�ع وتفاعل�ھ حركت�ھ ف�ي وتسارع متواصلة ھلوسةفي  أحدنا یدخل ولھذا
 ویب��رد الس��كون، ویكث��ر الحرك��ة، فتثق��ل فج��أة، الح��س یخم��د أن إل��ى تفاص��یلھ، ك��ل

 ك��ل ف��ي المح��یط م��ع التعام��ل ف��ي االكت��راث ع��دم وی��تحكم الغب��اء، ویغل��ب التفاع��ل،
 ..تفاصیلھ

 الح�ال ھ�و كم�ا الت�ام، والخم�ود المف�رط التفاع�ل لمتوالیة تخضع متغیرة حالة منا لكل
 .. وحنان ظالم، مع

 عل�يّ  ل�یقص ینتظرن�ي وك�ان كافور، إلى وتوجھت بقلیل، اللیل منتصف قبیل ستفقتا
 .. قصة

ً  وذاك مكت�وب، م�ن س�بقھ عم�ا والمنق�ول المكتوب، األثر، في یُنقل  عم�ا منق�ول أیض�ا
 ح�ول ختلف�اا باب�ل شرق من دین رجال أن الماضي؛ مجاھل إلى تمتد والسلسلة سبقھ،
 والحقیق�ة ب�التھم، وتراش�قا بینھم�ا، الحق�د دب حتى الخالف زمن وطال عقدیة، مسألة

 یتع�اطى كان فأحدھما األسرار، أقبح وكشفا نفسیھما فضحاإنھما  بل تھم، تكن لم اأنّھ
 أعم��ى الحق��د وألن الص��غیرات، بمعاش��رة مول��ع والث��اني بالمخ��در، المم��زوج ال��دخان
 وألن أذن، ك�ل ف�ي ودخ�ل التراش�ق وذاع األس�رار، بكش�ف بتراشقھم أمرھما أفتضح
 الن��اس، عق��ول عل��ىوتس��لطھم  ال��دین رج��ال س��طوة م��ع وف��اق عل��ى تك��ن ل��م الس��لطة
 ،وش��نار لل��رجلین اتُھًم�� وتض��یف الن��ار، س��تعارا ف��ي تزی��د وراح��ت الموق��ف، اس��تغلت

ً  یتح��دثون الن��اس وراح مبلغ��ھ، األم��ر بل��غ حت��ى  ق��ررت وعن��دھا أمریھم��ا، ف��ي علن��ا
 ف�دفعت األتباع، عامة عن یصدر ما لتتحسس تریثت ولكنھا الرأسین، ضرب السلطة
ً  ف�أبتنى ال�رحمن، رض�ى ویطل�ب الخی�ر، فعل یرید تاجرٍ  بھیئة رجالً   للمش�ردین ملج�أ

 بط���ونھم، أش���بع وق���د ونص���ف، ع���ام وبع���د الكثی���رین، وآوى والمنب���وذین، والیت���امى
 موض�وع ح�ول وخ�اطبھم صافیة، لیلة في لھم تحدث والراحة، الدعة علیھم توظھر
 وم�ا المس�لوبة، واألم�وال المنھوب�ة، بالحقوق الحدیث وربط وفضیحتھم، الدین رجلي
 بحس��ب األتب��اع مكاس��ب م��ن المقتط��ع والم��ال والنق��ود الھب��ات ف��ي ال��دین رجل��ي یفعل��ھ

 المش��اركة م��نھم أراد وتألی��ب وتوض��یح ح��دیث ط��ول وبع��د فقھی��ة، وأحك��ام تش��ریعات
 وج��ھ ف��ي أح��دھم ینظ��ر الحض��ور راح إذ یس��ره، ال م��ا م��نھم فوج��د ال��رأي، وأب��داء
 المدس�وس، المزی�ف الت�اجر، یس�ر م�ا م�نھم یص�در ل�م وخ�وف اس�تحیاء وبین اآلخر،
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 أض�افي بمبل�غ طالب�اه ال�دین رجل�ي أن ف�أخبرھم التألی�ب، م�ن آخر مستوى إلى فأنتقل
 عل�ى التع�دي یقب�ل وال هللا یخ�اف نّ�ھوأل ش�رعي، ح�ق م�ن بذمت�ھ م�ا لتس�دید الدفع في

 ل�ھ أم�وال عل�ى اس�تولت السلطة وبدورھا بالسلطة، الرجالن فأستعان رفض، الحدود
ً  بھ والتصرف الملجأ أمر بتسویة وأمرتھ وضیاع،  ث�ارت ؛ وھن�ا فی�ھ، من وطرد بیعا

 دین�ك م�ن لت�تخلص المزی�د ت�دفع أن األفضل كان أما أحدھم، وصاح الحضور، ثائرة
ً  ھ�م الفقراء ثان؛ وقال الدین، رجلي إلى الشرعي  وھ�ل ثال�ث؛ وتھك�م الض�حیة، دائم�ا

 .. الدین ورجال السلطة بھا نواجھ قوة من لنا

                                       *** 
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 وك�رر التألی�ب، في وزاد القول التاجر كرر التالیة اللیلة في                            
 وطالب���ھ النف���وس، واس���تعرت الملج���أ اض���طرب حت���ى متوالی���ة، لی���ال ع���دة ف���ي ذل���ك

 لھ���م فأش���ار الحی���ارى، وھ���م فعلھ���م، ردة ف���ي س���بیًال  یتخ���ذوه س���دید ب���رأي الحض���ور
 ..الملجأ عن الدفاع أو والجوع، للتشرد الرجوع أما ،ناخیار أمامھم أن بوضوح؛

 ..الخیار ھو الملجأ عن الدفاع أن اإلجماع كان

 رج�ال مالب�س ویرت�دیان ال�دین، يرجل� اس�م یحم�الن رج�الن، حضر التالي الیوم في
 الجن��ود، ومعھ��م الملج��أ إل��ى ودخ��ال العس��كر، م��ن ق��وة ومعھ��م للملج��أ حض��را ال��دین،
 ی�رفض وم�ن فی�ھ، المتواجدین وطرد نھار، فترة خالل بغلقھ الملجأ على القائم وأمرا

 وجلس��ا الرئیس��یة الغرف��ة إل��ى توجھ��ا التبلی��غ ی��اأنّھ وعن��دما العس��كر، س��یواجھ اإلخ��الء
 عالی�ة نافذة من األمور إلیھ تؤل وما الموقف یراقب المدسوس المزیف والتاجر فیھا،

 ..بالستائر مستتر مجاورة،

 المتبق��ي النص��ف وراح وھرب��وا، الملج��أ، ف��ي المتواج��دین نص��ف م��ن أكث��ر تس��رب
 ل��م اولّم�� والرحم��ة، الرأف��ة ط��البین والعمی��ان المع��اقین إال یتبق��ى ول��م ب��بطء، یتس��رب

 ..المدسوس تحسر علیتھ ومن الملجأ، وفرغ غادروا، ترأف أي یجدوا

 أي أو الملج��أ، م��ن تش��ردوا ال��ذین م��ن تب��در فع��ل ردة أي لش��ھور الس��لطان أنتظ��ر
 ال�دین رجل�ي بإحض�ار أم�ر الن�اس من فعلردة  أي یجد لم اولمّ  األھالي، من تعاطف

 واح�د كل وأودع والھدایا، والعطاء األموال اعلیھم أغدق حضرا وعندما البالط، إلى
 س�اعة، ھ�ذا عن�د وجل�س وفی�ر، وخم�ر قاص�ر، جمیل�ة فت�اة م�ع فاخرة غرفة في منھم
 ..الحمراء للیلتھم وتركھم الخمر، احتساء شاركھم ساعة، ذاك وعند

 بالقاص�رات والتمت�ع الخم�ر ومع�اقرة الس�لطان قص�ر ف�ي المك�وث م�ن أی�ام ثالثة بعد
ً  الرجلین إلى السلطان وجھ الحسان،  س�یاف خلف�ھ یق�ف وك�ان دین�ي، ش�أن في توجیھا

 ألوام�ر متث�الاال إال الدین رجلي أمام یكن ولم الرعب، یثیر وجھھ العضالت، مفتول
 ..السلطان

 والمنب���وذین المش���ردین جم���ع بج���واز فت���وى األول ال���دین رج���ل أص���در ش���ھر، بع���د
 فت�وى الث�اني أص�در بش�ھر وبع�دھا الدول�ة، عل�ى ب�النفع ترج�ع عم�الٍ أ في وتسخیرھم

 لت��زمٍ مُ  آلخ��رٍ  وتزویجھ��ا زوجت��ھ م��ن الس��لطان األم��ر ل��ولي المع��ادي حرم��ان بج��واز
 ..بالقانون

 البرق�ان، أولی�اء من ولي وھو النفوس، في وتمرس والبالد، الناس خبر حكیم، كافور
 ..األمین سفیره ھو بل



41 
 

 ..بمرارة أشعرو مأخذا، مني أخذ والثقل جرا، جسدي أجر الساحر من رجعت

 ی�رفض وظ�الم األعماق، من زفیراً  لیھبھ ظالم یتوسل الجن من أحد فوجدت وصلت
 أي م��نھم یص��در ال ھ��دوء ف��ي  غ��ارقین المقب��ورین وبقی��ة ،باالبتع��اد الجن��ي ویطال��ب

 بوج�ھ ل�ي فتوج�ھ نتھرت�ھ،او ب�ھ؛ وص�حت اللح�وح للجن�ي فتوجھت حركة، أو صوت
 لظ�الم، اختی�اره س�بب ع�ن س�ألتھ ولم�ا طل�ب، م�ا لیھب�ھ ظ�الم بإقن�اع وطالبني ودود،

 وكلني ومن خبیث، عملٍ  لكل تصلح داكنة، فأنفاسھا الظالم، في قابعة روح ھذه: قال
 نف�ٍس  ف�ي لیبثھ�ا داكن�ة، زف�رة عل�ى الحص�ول من�ي طل�ب الس�حري عمل�ھ إلتمام الیوم

 لظ�الم توجھ�ت... العم�ل مقاب�ل الكثی�ر الم�ال من تقاضى وقد كئیب، سواد في لتغرق
 طلب��ي ظ��الم ىفلبّ�� الضوض��اء، اءأنّھ��و طل��ب م��ا للجن��ي یھ��ب ب��أن وطالبت��ھ بوداع��ة،

 .. فرح صریر یُصدرُ  وھو الجني فأخذھا األعماق، من زفرة للجني ووھب

                                       *** 
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 :الثاني المقطع

َمتْ  بِبَْعٍض  بَْعَضُھمْ  النَّاسَ  �َِّ  َدْفعُ  َولَْوال"   .."َوَمَساِجدُ  َوَصلََواتٌ  َوبِیَعٌ  َصَواِمعُ  لَُھّدِ

 علم�ائي، مجلس إلى كافور مع حضرت بساعة، اللیل منتصف وقبل خمیس، لیلة في
ً  یرتدي ُجلھم رجال حضره  ف�ي یش�بھ ذھب�ي رم�ز الصدر منطقة یتوسط ،بیضاء ثیابا

 .لضریح مزار في باحة إلیھا تفضي بوابة یسار على المعلق الصلیب شبھ شكلھ

 ش�ؤون ف�ي یتجادلون العلم أھل بدأ لیالً  الواحدة حلت وعندما وبیضاء، سوداء العمائم
 ..للجدال نستمع زاویة عند نجلس وصاحبي وأنا شتى،

 والبت��ر، ال��دس، ف��ي أوغل��وا التفس��یر أھ��ل :لماع��ة س��وداء بعمام��ة مت��وج قائ��لٌ  ق��ال
 لك�م العلی�ة، الجھ�ة أن�تم األم�ر، بصاحب مباشرةً  المرتبطین العلم أھل فیا والتحریف،

 م��ن ی��د عل��ى الطعن��ات تلق��ى والق��رآن المندس��ون، خرب��ھ م��ا إص��الح ف��ي األم��ر یرج��ع
 نص��حح واح��د كرج��ل لنھ��ب فھی��ا م��دافعین، الق��رآن وع��ن ال��دین، حم��اة مأنّھ�� ع��واأدّ 

.. ویس��تریح س��یدنا قل��ب لیھ��دأ بالص��حیح، ون��أتي أجی��ر، مفس��رٍ  ك��ل ونفض��ح التفس��یر،
 .."والتحریف للجور أسس من على هللا ولعنة ولكم، لي هللا وأستغفر ھذا قولي أقول"

 والكت��ب ،م��ن الب��الغین األعم��ار ك��ل م��ن فیھ��ا دائری��ة، حلق��ة ش��كل عل��ى المجل��س ك��ان
 وض�عت المج�ادلین م�ن الجالس�ین وأم�ام ح�ائط، غط�ت رف�وف عل�ى مصفوفة كثیرة،

 ..الطراز قدیمة وأخرى جمیل، مزخرف بعضھا كثیرة، كتب

 م�ن وكثی�ر والمتخلفین، بالفقراء یكتظ حي في صغیر، مسجد في منعقداً  المجلس كان
 الق�رآن تفس�یر إلع�ادة ت�دعو تصحیحیة، حركة خرجت الحي ومن األمیة، یشكو ھلھأ

 تتوق�ف وال دائ�ر والفق�ھ الروایات جدل وألن ،مباني جدیدة بدعوى إظھار الحق وفق
 ذاك أو ھ�ذا لص�الح حرك�ات ھك�ذا مثل تُستثمر الدین، رجال كبار بین وحدتھ وتیرتھ

 ولألم�وال بتس�خیرھا، اآلخ�ر أح�دھم ویبت�ز بھ�ا، األخ�ر أح�دھم فیض�رب الفقھ�اء، من
 تت��دخل الطبخ��ة تنض��ج وعن��دما وتوجیھھ��ا، الحرك��ات تحری��ك ف��ي ب��ھ یُس��تھان ال دور

 ت�روح وبع�دھا، س�طوتھا، وتقوی�ة بقائھ�ا یخ�دم بم�ا الحرك�ة م�ن حص�تھا لتنال السلطة
 .. توافقھا أو المصالح، تضارب ضحیة الحركة

 ووجھ�ھ لحیت�ھ ف�ي یرتب المعاصر الدین رجل فغدى تبدلت والھیئة المالمح من كثیر
ً  وص��ار وھندام��ھ،  العام��ة الثقافی��ة وللم��داخالت اللحی��ة، الك��ث الق��دیم ذل��ك ع��ن مختلف��ا

 س�وداء، بعمام�ة المت�وج فالرج�ل التغیی�ر، في فعال دور المتقدمة المدنیات من الوافدة
 ایض�اً، حاجبی�ھ م�ع وتعام�ل وخففھا، لحیتھ، ھذب سناً، الثالثیني المجلس، فتتحأ الذي
 تُغ��ري ف��اقع ص��فراء س��اعة ارت��دى معص��مھ وعل��ى ش��باباً، أكث��ر تب��دو عمامت��ھ حت��ى



43 
 

 الكلم�ة، بمعن�ى متص�ابي الس�ید أن والحقیق�ة األن�وف، یُغ�ري نف�اذ وعط�ره الناظرین،
 .. الموضات صیحات آخر ھي جدیدة موضة وھذه صبیانیة، تصرفاتھ حتى

 م�دافن ف�ي م�دفون أرث ھن�اك :ب�ابوي ط�رازه ص�ولجان أمام�ھ وضع وقد السید، قال
ً  حول�ھ وض�ربوا المندس�ون، علی�ھ أغل�ق التأریخ،  .الموال�ون علی�ھ یتع�رف ل�ئال تعتمی�ا
 ن�اعق، ك�ل م�ع ینعق�ون س�بیال، أضلُ  بل كاألنعام ھم العوام، من وآهٍ  العوام، والناس،

 یكلف��ون ال رع��اع ھم��ج العام��ة ك��ان الت��اریخ وعب��ر والمندس��ون، المن��افقون ویخ��دعھم
 عل��یھم، هللا س��الم األولی��اء مَ ُظِل�� ولھ��ذا دی��نھم، أم��ور ف��ي البح��ث أو كت��اب ف��تح انفس��ھم
 حم�اة ص�الح ف�ي یص�ب الجھ�ل نف�س نج�د والی�وم الع�وام، جھل من اوالً  جاء وظلمھم
 یتفك�رون، أو یبصرون وال الغفلة، بنوم یغطون والجھلة والدس، والتحریف التزییف

 ..بإیقاظھم لنا فكیف

 عن�دنا وثبُ�تَ  المخ�الفین كت�ب م�ن لن�ا ج�اءت الت�ي الروای�ة ھ�ذه ف�ي وتفك�روا أنظروا،
 یَْغ�ُزو یَُكنْ  لَمْ  قَْوًما، بِنَا َغَزا إِذَا َكانَ . .النَّبِيَّ  أَنَّ : َماِلكٍ  ْبنِ  أَنَِس  َعنْ " :وصحتھا وثاقتھا

..  "َعلَ�ْیِھمْ  أََغ�ارَ  أَذَانًا یَْسَمعْ  لَمْ  َوإِنْ  َعْنُھْم، َكفَّ  أَذَانًا َسِمعَ  فَإِنْ  َویَْنُظَر، یُْصبِحَ  َحتَّى بِنَا
 یص�در ال بن�اء ك�ل نحط�م أال المس�تقیم والصراط القویم الطریق أھل ونحن بنا فكیف

ً  منھ  ..الحق بصوت أذانا

 ویخت��ار الكلم��ات، بع��ض ض��رورة عل��ى التأكی��د ف��ي یم��اءً إ یدی��ھ اس��تخدام الس��ید یتعم��د
 مت�وفى الطائفة أكابر من شیخ نبرة من فقریب صوتھ أما للعنف، تدفع التي المفردات

 ی�زال م�ا الش�یخ وص�وت الممی�زة، الخطابة من لنوع التأسیس في السبق منبر لھ كان
 غی�ر وص�بیانیتھ الس�ید ھیئ�ة.. وفاتھ على عقود مرور رغم الطائفة اجواء في یصدح
 ..صوتھ

 قل�ب الت�رابط یخط�ئ وال قرآنی�ة، آی�ة م�ع ت�رابط ال�ذكر آنفة للروایة :السید ویسترسل
 .ُظِلُموا مْ أنّھبِ  یُقَاتَلُونَ  ِللَِّذینَ  أُِذنَ  " :الحكیم كتابھ محكم في هللا قال قلبھ، هللا أنار مؤمن

َ  َوإِنَّ   َربُّنَ�ا یَقُولُ�وا أَن إِالَّ  َح�قٍّ  بِغَْی�رِ  ِدیَ�اِرِھم ِمن أُْخِرُجوا الَِّذینَ  .لَقَِدیرٌ  نَْصِرِھمْ  َعلَىٰ  �َّ
 ُ  الح��ق، مس��احة م��ن أخرج��وا واألج��داد اآلب��اء م��ن وأس��الف ونح��ن بن��ا فكی��ف.. " �َّ

 الباطل��ة، التفاس��یر بق��وة الص�حیح االعتق��اد ح��دود تج��اوز إل�ى ع��وافِ ودُ  ،ةالحق�� والعقی�دة
 ..المعطلة والمرویات

 .. أھا :قائالً  فعقب األخیرة السید كلمات كافور سمع

 الكلم�ات لس�حر كافور انجذب ولھذا وأسلوب، نوع أي من سحر ألي ینجذب الساحر
 مذھل��ة، حافظ��ة ویمل��ك مف��وه خطی��ب فالس��ید ولألمان��ة الخطابی��ة، الس��ید اتتنمیق�� ف��ي

 ..ویحفز یُغري وأسلوبھ
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ً  أستل  وراح وض�عت، بعض�ھا ف�وق كت�ب أرب�ع وكان�ت أمام�ھ، الموض�وعة م�ن كتاب�ا
 لیقرأ ظھره في وینظر الكتاب یقلب أن قبل صفحة رقم إلى أشار ثم الصفحات، یقلب

 نحراف�اتإ ع�ن روای�ة یق�رأ وراح الكت�اب لب�اطن رج�ع .الطبع�ة رق�م مسموع بصوت
 لك�م نق�لأ :الكت�اب ف�ي قرأھ�ا روای�ة وأخت�ار التفسیریة، الطائفة كبار آراء في عظیمة

ً  یقولھ�ا( للتفسیر میزان صاحب النحریر، المفسر عن الرأي، أو الروایة، ھذه  متھكم�ا
. مئت��ین أو ع�ام، لمئ��ة نحت�اج أعماق��ھ ونع�رف نفھم��ھ لك�ي: ع��الماأل فی�ھ ق��ال) ض�احك

 إِالَّ  أُِم��ُروا َوَم��ا" تق��ول الت��ي اآلی��ة ع��ن تتح��دث والروای��ة ن،یالعش��ر الج��زء ی��دي وب��ین
َ  ِلیَْعبُُدوا ینَ  لَھُ  ُمْخِلِصینَ  �َّ َالةَ  َویُِقیُموا ُحنَفَاءَ  الّدِ َكاةَ  َویُْؤتُوا الصَّ  "اْلقَیَِّمةِ  ِدینُ  وذلك .الزَّ

 األئم�ة، م�ن ل�ھ ُمش�ار اآلی�ة م�راد أن م�ع موضعھ، عن الكلم یُحرك المفسر وصاحبنا
 ان�ھمیز ف�ي المفس�ر ولك�ن والق�ائم، فاطمة تعني اأنّھ وقالوا بوضوح، اآلیة فسروا فھم

 م�ن ظلم�وا للذین فویل اً فسرو ما على القیمة، الكتب دین أي القیمة، دین وذلك: یقول
 .. ألیم یومٍ  عذاب

 نج�د ال كی�ف :ویق�ول أص�ابعھ ب�رأس الص�فحات بمالمس�ة الكتاب داخل في یده یضع
 والنكای��ة التزیی��ف ف��ي أوغ��ل ال��ذي المحقق��ین آلخ��ر ص��احب وص��احبنا انح��راف ھك�ذا

 ...القویم باألصل

 متنوع�ة، فواك�ھ من بوجبة الحضور وینشغل المجلس، ارجاء في البخور ُدخان یعوم
 یس��تریح س��اعة إل��ىو تنقط��ع، ال الجانبی��ة والنقاش��ات المعط��ر، الش��ھي الش��اي ویعقبھ��ا
 ولك�نھم المتش�دد، ال�رأي یحبذون ال معتدلون فیھم أن ویبدو الجدال، غلواء من الجمع
 ..اإلجماع یوافقون حال كل على

 الكثی�ر ویع�رف للمل�ة، ال�دیني والت�اریخ والعقی�دة الفق�ھ ف�ي عل�مٍ  سعة لھ م،عالِ  كافور،
 : المجلس في دار بما تتعلق معلومة لي بث وقد الدفینة، المعلومات من

 یھ�ز الس�لطة وم�ال للم�ال، م�ال الثی�اب، بجمیل المتأنق الشاب، السید أزعج الذي ھذا
 ع�ن ن�زع ال�ذي المی�زان، بتفس�یر بالمقاب�ل وجاد السلطان، عطاء من فغرف األلباب،
 ربكم�ا آالء بأي: یقول حالھ ولسان للمخالفین وأشار والبرھان، الحجة الحق أصحاب
 . ..تُصدقان

 المتأنق؟ السید لقول متشیع أنت وھل -

  لطرف أمیل ال --

 الحق؟ من ومع-

  التأریخ قبل فیما یجادل قولٌ  والباطل الحق أصل --
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  عجیب -

 ح�دث ج�رى وھن�اك الجن�ة، وزوجھ ھو یسكن آدم كان الزمان، ھذا غیر زمن في --
 تاریخن�ا، م�ن ل�یس الح�دث أن م�ع تاریخن�ا، ف�ي تحك�م ال�ذي مصیرنا وجھة أصل ھو

 م��ع الح��ال ھ��و ھك��ذا.. ال��زمن؟؟ قب��ل م��ا إل��ى ال��زمنُمجری��ات  نُخض��ع أن لن��ا فكی��ف
 ح�دث والتأریخ غبي، الزمن وكأن المكشوف، التاریخ عن بعیداً  تحدث التي األحداث

 ..العقول یستغفل كبائره في حدث وھو الزمن، في

  كافور یا بي ترفّق -

 ..بالعقول ترفّقٌ  والخداع، ستحماراال --

  تعال

 أین؟ إلى -

 ...الزمان خارج فبالطھ ،ھئعلیا في برقان، حضرة إلى --

                                             *** 
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 وأش�باح المش�ھد، یكسو خفیف وضباب ،اً نور تشع رٍض أ على                         
م���ن  ول���یس وب���رودة، ،مختل���ف طی���ب م���ن وروائ���ح ،ياألع���ال ف���ي تط���وف نورانی���ة

 : ینشد راح السیر اثناء وفي یوم، نصف مدة الساحر بي سار ،تضاریس

 نفِسھِ  وباِذلُ  روحي، ِسوى لي ما

 بمسرفِ  لیسَ  یھواهُ  منْ  حبِّ  في

  أْسعَْفتَني فقد بھا، َرضیتَ  فَلَئنْ 

 تسعفِ  لمْ  إذا المسعى خیبة یا

  ومانحي الَمناِم، طیبَ  مانِعي یا

قامِ  ثوبَ   المتلفِ  ووجدي بھِ  الّسِ

  الَكَرى زارَ  ھل :اللّیلِ  نُجومَ  واسألْ 

  یَعِرِف؟ لم َمن یزورُ  وكیفَ  َجفني،

 ھذا في بالمشي مستمتع وأنا أخرى، أبیات تكرار من وأكثر بكثرة، األبیات ھذه أعاد
 درجات��ھ ُس��لّم إل��ى ووص��لنا بس��رعة، أنقض��ى ی��وم نص��ف أن حت��ى الن��وراني، المج��ال

ً  تمت��د  المش��ع، الض��باب كثی��ف وراء م��ا إل��ى وترتف��ع البص��ر، م��د إل��ى ویس��ار یمین��ا
 یُع�رف ال ش�فاف الحض�رة وب�الط وال�درجات اھت�دینا، البرقان حضرة إلىو فارتقینا،

 وعن��د یتأملن��ا، البرق��ان، علی��ھ یجل��س كبی��ر كرس��ي ت��راءى وأمامن��ا م��ادة، أو ل��ون ل��ھ
 : البرقان وحیا رأسھ، كافور طأطأ منھ مسافة

 َوالراحُ  اأنّھَریح َوِوصالُُكم األَرواحُ  إِلَیُكمُ  تَحنُّ  أَبداً 

 تَرتاحُ  لقائكم لَذیذ إلىوَ  تَشتاقُُكم ِودادكم أَھلِ  َوقُلوبُ 

 :البرقان فرد

 فَّضاحُ  َوالَھوى الَمحبّةِ  ستر تَكلّفوا للعاِشقینَ  َرحمةً  َوا

 قسٌم منھمو كتموا وقسٌم بالمحبِة باحوا : أھل الھوى قسمان

 ث�الث برف�ق، الس�بابة بإص�بع كرس�یھ مس�ند مقدم�ة عل�ى وط�رق بوق�ار، البرقان قھقھ
 للجل��وس ل��يأ وأش��ار ،فجل��س للجل��وس الس��احر دع��ا ث��م للحظ��ات، ص��متو طرق��ات،

 وتح�دث بالح�دیث، البرقان ابتدأ البالطة، على الجلوس وضعیة أتخذنا وعندما أیضاً،
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 للكلم�ات االس�تماع ف�ي أمع�ن وأن�ا أنن�ي حت�ى بعرب�ي، لیس ولكنھ عربي، أنّھك بلسان
 ..عربیة غیر ولكنھا عربیة، لي بدت

 ثن��اءوأ للعربی��ة، المش��ابھة باللغ��ة الس��اعة، لح��والي وك��افور برق��ان ب��ین الح��دیث دام
 أن وحاول�ت مدیاتھ، یلف الذي والغموض المكان، ھیبة تأملت الحدیث في ستغراقھما

 بغل�ق ل�ي أوع�ز فالس�احر وص�لنا، كی�ف ماأ عالمنا، في نجدھا كالتي ما، تفصیالً  أجد
 ..والضباب بالنور المحاطة الغریبة، األرض، تلك في وجدتنا لحظة وبعد عیني،

 وجدت كیف: مبتسم وھو بسؤال، كافور لي وتوجھ ،عربي بلسان التحدث إلى عادوا
 الحضرة؟

 الدنیا؟ من ولیستأ -

  صغیرة فقاعة الدنیا --

 قص�یرة، ع�ودة لربم�ا ولكنھا عالمنا، إلى سنعود أننا وفھمت ونھضت، كافور، نھض
 . .البرقان حضرة إلى نرجع قد وبعدھا

 بغل�ق كافور لي أوعز انطالقنا؛ مكان عند ولربما أیضاً، یومٍ  نصف العودة استغرقت
 مغادرتن��ا، مك��ان م��ن البنای��ة ب��اب أم��ام أنن��ا وج��دت حت��ى لحظ��ة إال ھ��ي وم��ا عین��ي،

  ینقضي لم اللیل أن والعجیب

 .... عجیب -

 ..تتعجب فال .العالم ھذا توقیتات عن مختلف ھناك الوقت --

 ..للتو بدأ والنقاش الحدیث أن ویبدو جلسنا، الزاویة تلك وعند المجلس إلى دخلنا

 ونزل�ت أن�ت، إال البس�یطة وج�ھ عل�ى بقى وما ماتوا، الناس كل ماتوا، الناس أن ھب
 أذن�ك ف�ي إبل�یس وھم�س كلھ�ا، علی�ك وھجم�ت الم�ردة، ك�ل وخرج�ت الش�یاطین، كل

 اإلیم�ان أض�عف وأتخ�ذ األم�ر، ع�ن ب�وجھي أش�یح: ق�ل أن نح�وك، الھج�وم تقدم ثناءا
 ف��داء روانُِح�� لل��ذین تق��ول فم��ا ض��رر، ب��ال ورجع��ت الھج��وم، م��ن خلص��ت ث��م. طریق��ا
 كالماس�ك لدین�ھ الماس�ك شیخ، یا.. وھنوا؟؟ وما الیقین، أتاھم حتى واصطبروا للدین،

 طری�ق نس�لك ب�أن أوص�انا والذي الحق، وجھ في النار ینفث زمان في ونحن لجمرة،
 ھ�و ونق�ول الباط�ل، ن�داھن فكی�ف أش�یاعھ، م�ن ونحن �، ولي سالكیھ قلة على الحق

 ..اإلیمان بعد ونتقھقر حاصل، تحصیل
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 طل�ب وق�د إح�راج، ف�ي ظ�ل والش�یخ وتخفی�ف، تلطی�ف، أي ب�ال ،اً ح�اد الس�ید رد كان
 ..الفقھاء تھییج وتجنب للسلم، الركون

ً  وك��ان الحض��ور، أح��د ق��ال  قالھ��ا .فتنعش��ھ الجس��د ت��داعب الھ��واء نس��یمات: من��ا قریب��ا
 وس�ألتھ بج�واري، یجل�س ال�ذي ك�افور إل�ى ألتف�ت وأن�ا بج�واره، یجلس الذي لصاحبھ

 اكتف��ى ك��افور ولك��ن وینعش��ھا، األجس��اد، ی��داعب ال��ذي النس��یم یستش��عر ك��ان إذا عم��ا
 فأش�حت خجل�ت حت�ى النظ�ر، وأط�ال وجھھ، تعلو فاترة بتسامةوا وجھي، في بالنظر
 أس�مع ع�دت وم�ا اختف�ى، ق�د ص�وتٍ  ك�ل ،اختف�ى ق�د والص�وت الجلس�ة، نحو بوجھي

 ..شیئا

                                     *** 
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 :األول المشھد

 العص��افیر بزقزق��ة الفج��ر وص��دح الم��نعش، النس��یم بش��مائل الج��و فی��ھ تطیّ��ب ی��ومٍ  ف��ي
 عی�د أو ،)ب�در س�یزده( عی�د ح�ل للنف�وس، البھجة یوزع الریح خفیف وھبَّ  شیة،تالمن
 وتنفس���ا م���زدان، بالخض���رة ص���غیر ت���ل س���فح عن���د طباطبائی���ان، جل���س النس���یم، ش���م

 للن�أي اص�حابھا لج�أ باألس�رار ض�اقت أن والصدور. الناس أعین عن بعیداً  الصعداء
 . .وتلون قنعةأ أو رتوش، بال حقیقتھ إلى المرء یعود العزلة، وفي عزلة، إلى

 لحیت�ھ الش�عر، أحم�ر البش�رة، اب�یض رج�لٌ  وافاھم�ا ث�م ونی�ف، لس�اعة الت�ل عند مكثا
 رش�یق، الطول، متوسط وھو تُنبت، لم خدودهلحیة و ذقنھ فبعض مكتملة، غیر خفیفة

 ویتمش�ى كالغم�د، قدمی�ھ ضم صندل وینتعل عریضة، بأكمام داكن اأسودً  اثوبً  یرتدي
ً  راھ���ب، أنّ���ھك ً  بعض���ھما، إل���ى یدی���ھ ض���اما ً  واض���عا  وص���ل فلم���ا.. ك���ف عل���ى كف���ا

 .لكما سالم :التحیة بھذه علیھما سلم للطباطبائیین

 ..لك سالم :قائلین التحیة فردا

 وبع�د بینھم�ا، ك�ان ح�دیث ف�ي فاسترس�ال ھم�ا أم�ا ص�امت، وھو لساعة عندھما جلس
 وخلف��ھ نھض��ا، ث��م وم��ن ح��دیثھما، قطع��ا أن بع��د ل��ھ فنظ��را نھ��ض، الس��اعة انقض��اء

 ..انھیتبع التل سفح من نحدراا

 اأمت�ارً  یرتف�ع ت�لٍ  ج�وار إل�ىو كبی�ر، نھ�ر ض�فة عل�ى ن�اء، مكان إلى الدرب بھم امتد
 ط��اعن رج��لٌ  المك��ان ف��ي یح��ل أن قب��ل س��اعة لرب��ع وانتظ��روا توقف��ا، أكث��ر أو عش��ر
ً  یرت��دي واض��ح، انحن��اء ظھ��ره ف��ي أش��یب، الس��ن،  ص��ندل، وینتع��ل داك��ن، أس��ود ثوب��ا
 م�ن مقرب�ة على وصلت ولما مكشوفة، سوداء "مارتن اوستن" نوع من سیارة حملتھ

 مقع�ده ف�ي ظ�ل والس�ائق المسن، الرجل لیترجل بابھا وفتُح بھدوء، توقفت المنتظرین
 ..لألمام بنظره وشاخص المقود على یدیھ یضع

 الجل�وس وقب�ل القص�یرة، الحش�ائش م�ن بقع�ة وافترش�وا األرض، عل�ى الجمی�ع جلس
 ج�اء نش�ید، أنّ�ھ یبدوا ما ورددوا الغربي االتجاه صوب وتوجھوا التل أرتقوا قد كانوا

 : األصل بلغتھربما و جداً، القصیر النشید في

 سوبدة مى ست

  نفرت رمبت حات إم خع

 إنم وخت إقرت شسبت
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  قابت وبخت نحبت كات

 ..شلومو :أعجمي بلسان بعضھم احیو ثم

 وتح�ادثوا الحش�یش، بقعة على وجلسوا واضح، سرور وجوھھم یعلو التل من ھبطوا
 :األشیب الرجل الحدیث ابتدأ ونصف، لساعة

 وك�م یق�رأوا، أن األمی�ین م�ن ألم�ة وكیف األولون، فھاخلّ  ،الكتابة ألھل المخطوطات
 قبل��ت الت��ي القبائ��ل ی��دفع أن حین��ھ ف��ي المنطق��ة تل��ك ج��اثلیق نوف��ل اب��ن س��یدنا ح��اول

 إل�ى الكت�ابي الق�ول وضم الكتابة، وإتقان التعلم، إلى والسالم والتسالم السلم بمعاھدات
 الس�ریان؛ الثالث�ة وأجتھ�د عربی�ة، بلغة جامع كتاب فیتكون المحكیة، العرب مرویات

 بح�روف العرب�ي اللس�ان ص�یاغة عن�اء وتكلف�وا ج�درة، وأب�ن س�درة، وأب�ن م�رة، أبن
 م�ن لتنح�در المن�اذرة حی�رة إل�ى الولی�دة اللغ�ة رتحل�تا األنب�ار وم�ن ب�العرب، خاصة
 الجھ�ود، وإین�اع األم�ر، اس�تواء اآلب�اء وجد وعندما الشامیة، الكعبة جزیرة إلى ھناك

 لوظ�� العمری��ة، العھ��دة أس��اس كان��ت والت��ي اإلبراھیمی��ة، بالعھ��دة ُس��مي عھ��داً  عق��دوا
ً  یرتبون اآلباء  عص�ي أم�ر ال أن ورج�ائھم العقیم�ة، الص�حراء تل�ك ف�ي لل�رب طریق�ا
 .. هللا على

 ول�ھ وآخ�ر، ح�ین ب�ین یرت�اده متخفي، كھف في الرھبان أحد یعتزل اللوز، جبال عند
 وم��ا للماض��ي، ت��ؤرخ مخطوط��ات وعن��ده ب��النبوءات، ومعرف��ة كثی��رة، ودرای��ة عل��م

 مبش��رات م��ن یدی��ھ ب��ین فیم��ا والتمح��یص والبح��ث المطالع��ة ع��ن ینف��ك وال س��یأتي،
 وعلم�اء، ورھب�ان آب�اء فیھ یشاركھ امراً  ینتظر وھو الزمن علیھ طال وقد ومنذرات،

 وعم�ره ،نتظ�اراال عل�ى یق�وى یع�د ول�م الج�زع، بقلب�ھ وتمادى الصبر، بھ فاض حتى
 ف��ي دب الش��ك م��ن وش��يء كت��ھ،أنّھ واالعت��زال للكھ��ف ورحالت��ھ الس��بعین، تج��اوز
 . .طلب ما لھ وكان باألمر، یجيء أن هللا یرجو وھو معتزلھ إلى فخرج داخلھ،

ً  أج�د أنني إال مني أنّھ ومع تُعرف، علة دون من الصبي ھذا إلى قلبي یمیل ھل  عجب�ا
 ول�و من�ي، قرب�ھ دون ب�ال ل�ي یھن�ئ ف�ال إف�راط، فی�ھ لھ حبي أن فأرى لھ، محبتي في

 فی�ا واألطی�ب، الطی�ب عل�ى لفض�لتھ حی�اتي ف�ي م�ا أطیب ترك أو تركھ بین خیروني
  :لي وبالء شقاء سبب لھ حبي تجعل ال ربي

 َخِلیقَةٍ  َمنْ  اْمِرئٍ  ِعْندَ  تَُكنْ  َوَمْھَما

  تُْعلَمِ  النَّاِس  َعلَى تَْخفَى َخالََھا َوإِنْ 



51 
 

 غ�اب والش�مس ش�يء، عنھ�ا یُع�رف ال أط�اللٍ  عل�ى باألحم�ال المثقل�ة الجم�ال تمر.. 
 األط�الل إل�ىو الظھی�رة، ح�رور من فیھ زال ما والھواء األفق، خلف األحمر نصفھا

  :وغناء دق صوت ُسمع إذ الركب مال

  نار من كونوا لنا قیل

  نار نارٌ 

  والطیار الخاطف منا

  والطیار

 ..نقترب أال واالولى جن، حلقة ھذه شیبة، یا

 یش�ده ی�ده بك�ف الص�غیر الفت�ى ویض�م الجمی�ع، لیقف یمینھ ویرفع الجمل شیبة یوقف
 األس�ود الحج�ر س�تخراجبإ وی�أمر للقافل�ة یلتف�ت أن قب�ل لبرھ�ة األط�الل ویتأم�ل إلیھ،

 ف��ي ج��اء م��ا ویتل��و اآلخ��ر، الوج��ھ عل��ى عربی��ة غی��ر واخ��رى عربی��ة بكتاب��ة المنق��وش
 ص��وتھ، ویرف��ع ال��تالوة ویعی��د جھ��وري، وبص��وت مش��رقیة ب��تالوة العربی��ة الكتاب��ة

ً  نحوھ��ا ش��یبة ویتق��دم األط��الل، وتھ��دأ الحلق��ة، فتص��مت  ص��دره عل��ى الحج��ر واض��عا
 أحم�ر ش�فق غی�ر األف�ق ف�ي تبقى وما بالتالوة، یستمر یُسمع یكاد ال خفیض وبصوت

 .علیل ھواء ھبّات الصحراء وتغزو ضئیل

ً  لوتظ� بن�اء، وزم�ان أص�ل ل�ھ یُع�رف ال م�ا األط�الل من  مث�ل أس�رارھا تك�تم خرائب�ا
 والس�مع البص�ر وفق�دت معالمھا وغارت التلف ولفھا الخلق في انتكست عجوز امرأة

 أخ�رى كائن�ات ولك�ن ك�ذلك، الخربة واألطالل اعماقھا، في االسرار وُدفنت والحس،
 جب�ارة بقوى محاطون ونحن الزمن، غیاھب في المطمورة باألسرار تعلم البشر غیر

 ..بعضنا إال یعلمھ ال وبعضھا نعلمھ، بعضھا قوة، تفوقنا

 یعص�ره حفی�ده ویحتض�ن ش�یبة ت�وجس فی�زداد تقترب، اأنّھك سوادة تلوح العتمة، من
ً  السواد، نحو بالحجر الثانیة بیده حولوّ  بطنھ، إلى ً  وشیئا  حت�ى الق�اتم الش�بح یدنو فشیئا

 والص��راخ الغلظ��ة ب��ین یجم��ع وبص��وت ل��ھ، مالم��ح ال ولك��ن ،جس��ًدا ویتمی��ز یتض��ح
  ودوار للجسد جذب یسبب وصوتھ القافلة، الشبح یخاطب الواطئ

 اخا؟؟ اتوخن ما..  منیتو اختو -

 ھذا؟ لسان أي --

  ھنا؟ تفعلون وما. .انتم من -
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  بالبضائع جمالنا محملة الشام ونقصد مكة، من قدمنا الجنوب، من قافلة نحن --

 دیرنا؟ عند توقفت وِلمَ  -

  آخر بلسان حدثتني ولكنك ،جذبنا غناءً  سمعنا --

 علن��ا آش��وري بلس��ان بس��ؤال فنب��دأه لغتن��ا، یفھ��م أنس��ي أي ونطل��ب آش��وریون، نح��ن -
  نطلب ما على نعثر

 ج�رار م�ن ج�رة جل�ب على یتوقف وفكاكنا رضاأل من البقعة ھذه في عالقون نحن. 
 ..نینوى في والجرة تحجز، وتعویذة طوق كل یفك مقدس بسائل مملوءة

 لس��ان، م��ن ب��أكثر القواف��ل لمخاطب��ة األخی��رة اآلون��ة ف��ي ونالمحتج��ز الج��ن أض��طر
 لغ�تھمب إال یتح�دثون ال ك�انوا وقبلھ�ا آش�وري، بلس�ان بس�ؤال قافلة كل یبتدئون ولكنھم

 تع�اطف. .الحجز من للخروج وسیلة أي یبتغون وراحوا اللعنة، زمن بھم فطال األم،
 فكبی��رھم یفارق��ھ، ال ج��ده حض��انأ ف��ي الج��الس بالص��غیر ھ��م وانش��غلوا ش��یبة، معھ��م

 ف�ي یُخط�ي ال وس�نحاریب الم�دلل، الص�غیر، یخ�ص بأمر أخبرھم سنحاریب المسمى
 .طویالً  وخبرتھ تعرفھ وجماعتھ ،المستبصرة فراستھ

 بردت الھواء وھبات شيء، كل الظالم وكسى النجوم، ببریق الصافیة السماء تألألت
 ولیفع��ل الن��ار، توق��د أن رف��ض س��نحاریب ولك��ن الن��ار، القافل��ة رج��ال فطل��ب أكث��ر

 حف��رة وس��یحتفرون فح��م ل��دیھم أن ش��یبة ف��أخبره لیت��دفؤوا، آخ��ر ش��يء أي الق��افلیون
 فوافق�وا یستش�یرھم، جماعت�ھ إل�ى الجن�ي فانسحب ضیقة، وستكون الفحم بھا یأججون
ً  الرج�ال فأقام المكان، في االنتشار عن الضیاء درء شریطة ً  كثب�ا  الحف�رة ح�ول رملی�ا
 مقع�ر درع الكث�ب عل�ى ووض�عوا األص�ابع، منف�رج رج�ل ك�ف بعرض التي الضیقة

 قب��ل ل��دقائق الرم��ل علی��ھ فردم��وا الجم��ر وت��أجج الن��ار تنفس��ت ض��یقة فتح��ات وم��ن
 یت�دفؤون الجم�ر ح�ول القافل�ة رجال جتمعأ. منصوبة خیمة داخل ووضعھ استخراجھ
 غلیظ��ة بعب��اءة ملت��ف الخیم��ة بب��اب الواق��ف ج��ده إل��ى ینظ��ر للجم��ر أق��ربھم والص��غیر

 خلف��ھ م��ن والج��ن أمت��ار مبع��دة عل��ى الش��اخص األس��ود س��نحاریب الش��بح إل��ى یتح��دث
 .وعواء حسیس لھم األطالل داخل

 الس��یارة وحجب��ت .الس��وداء م��ارتن األوس��تن س��ائق ن��زول إل��ى الطباطبائی��ان ینتب��ھ ل��م
 رك�ائز ثالث�ة ل�ھ مع�دني مش�بك عل�ى وض�ع مع�دني ب�أبریق الش�اي یُع�د وھ�و حركات�ھ
 المھ�ذب الس�ائق جل�ب دق�ائق وبع�د متیبس�ة، وأع�واد حش�ائش ف�ي ن�ار تحت�ھ أضرمت

 م��ن كثی��ر ع��ن یمتنع��ون فالرھب��ان األحم��ر، الش��عر ذو الش��اب واس��تثنى ك��وابأ ثالث��ة
 .الیومیة واالحتیاجات واألشربة طعمةاأل
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  المعلومات من كنز بوناأ یا وأنت حقائقھ، یعلم من وقلیل د،ُمعقّ  التاریخ -

 مم�ا وكثی�ر بالوراث�ة، والحق�ائق والمعلوم�ات اللس�ان تناقلن�ا عریقة ساللة من نحن --
 م�ن منھم قبلك من ُرسالً  أرسلنا ولقد" :قومكم قرآن في ورد وقد كتب، تضمھ ال نعلم

 ذنب�إ إال بآی�ة ی�أتي أن لرس�ول ك�ان وم�ا علی�ك نقص�ص ل�م من ومنھم علیك قصصنا
 األنع�ام لك�م جع�ل الذي هللا. المبطلون ھنالك وخسر بالحق قضى هللا أمر جاء فإذا هللا

 .."صدوركم في حاجة علیھا ولتبلغوا منافع فیھا ولكم .تأكلون ومنھا منھا لتركبوا

 ع��ن ج��ابأ اس��ئلة بع��دة الك��وخي توم��ا ل��ألب وتوجھ��وا الش��اي، ش��رب الرج��ال ىأنّھ��
 بحركات��ھ المنض��بط الس��ائق وجم��ع أخ��رى، أس��ئلة إجاب��ة ع��ن بلط��ف وأمتن��ع بعض��ھا
 .وأنصرف المستدیرة، المعدنیة الصفیحة إلى رجعھاوأ األكواب

 الدامی��ة، قص��تھ عل��ى ویتحس��ر توم��ا، األب ی��دعوه التس��میة بھ��ذه األحم��ر، الراھ��ب
  :كثیراً  ویتحسر

 المم�ر فض�اء داخ�ل إل�ى بش�رفاتھا تمت�د المم�رات، ض�یقة القدیم�ة، بغ�داد أزق�ة بعض
 لھج��تھم بس��طاء، األزق��ة وأھ��ل شناش��یل، تُ��دعى والش��رفات ،) دربون��ة(  یُس��مى ال��ذي

 الف�رز م�ن بس�ھولة ی�تمكن ال ق�د والغری�ب بعض�ھا، م�ع تت�داخل تكاد والبیوت جذابة،
 .تفاصیلھ أدق في خبیرة الزقاق أھل عیون ولكن یجاوره، وبیت بیت بین ببصره

 أن والم�ذھل ب�الجنون، مل�يء وتاریخھا حضور، وللجنون إال بغداد تُذكر أن یمكن ال
 .الجموع یُصیب بغداد في الجنون

 وال�ده ل�ھ رس�م راب�ین، عیس�و العمر، مقتبل في شاب الفسیحة بغداد أزقة أحد في كان
ً عاجی�� مس��تقبالً   وتش��اء) عین��ي فران��ك( مدرس��ة وأدخل��ھ خاص��ة، برعای��ة وأحاط��ھ ،ا
 في عیسو یسكن بینما الضیقة، األزقة سكنة من صدیق على الفتى یتعرف أن األقدار

 عیس�و ك�ان م�ا واثناء الفرھود، أحداث جرت عامین وقبل الشوارع، واسع فاخر حي
 للنھ�ب عیس�و عائل�ة تقطن�ھ الذي الحي بتعرض األخبار تصل القادر عبد صدیقھ عند

 وأخ��وه وأم��ھ مقت��ول، أب��اه أن لیج��د األس��رة، من��زل ص��وب الفت��ى ویھ��رع والتنكی��ل،
 بالرعای��ة، مح��اط الطی��ب ص��دیقھ بی��ت ف��ي علی��ھ عیس��و أم تعث��ر ش��ھر وبع��د مختف��ین،
 حدی��د بقض��یب ض��ربة إل�ى الشرس��ة الھجم��ة اثن��اء تع�رض الص��غیر أخ��وه أن وتخب�ره

 ھ�ي أم�ا س�اعة، بع�د ی�دیھا ب�ین ویموت لحملھ، اضطرھا مما ینزف جعلھ رأسھ على
 عق�ل، ب�ال ،ل�يّ إ ب�ھ ت�أتي عیس�و عل�ى عثورھ�ا وبع�د ،اراعیھ� أن�ا كنیس�ة ف�ي فاختبأت
 عل��ى وكم��داً  عقل��ھ، ف��ي أث��رت حت��ى االض��طرابات م��ن ح��ادة لنوب��ات تع��رض ف��الفتى
 رع�ایتي ف�ي عیس�و لظوی تردیھا، بجلطة األم تصاب البكر وأبنھا وصغیرھا زوجھا
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 أم��رٍ  ك��ل لقض��اء وس��یلة واتخذت��ھ معھ��ا، وتفاھم��ت الجریح��ة، روح��ھ م��ع تواص��لت.. 
 ..مكتوم

 تبك�ي راحی�ل كثی�ر، وعوی�ل ،وبكاء نوحٌ  الرامة، أصاب ما عیسو أم قوم أصاب أیھ،
 ..أوالدھا على

  الظلم -

  صلة والجنون الظلم بین --

  ابونا. .نعم -

 ولكن النعاس، علیھ یبدو وال ،وجیزة إغفاءات إال لھ یُعرف وال النوم، یھوى ال شیبة
 ش��یبة بینم��ا النس��اء، رغائ��ب ل��بعض میّ��ال األم��راض، كثی��ر ض��عیف، الم��دلل حفی��ده
 حفی�ده، م�ع لین سھل ولكنھ األحیان، من كثیر في خشن قومھ، فحول من فحل شدید،
 فتقط�ب یعلمھ�ا، عل�ة لھ بحفیده المفرط تعلقھ أن الجد إخبار بسنحاریب حدى ما وھذا
 اس�مھ رئ�یس م�ارداً  أن الجن�ي فأبلغھ العلة، عن متھكماً، وسأل، سمع، مما شیبة وجھ

ً  فأمر الحفید، لخدمة رَ ُسخِّ  العاشق، الجن أمرتھ وتحت البرقان،  ب�التلبس غل�یظ عاش�قا
 ب��دوار یش��عر ولكن��ھ الجن��ي، ك��الم م��ن ش��یبة یُث��ار .الص��بي عن��د كالعب��د لیك��ون بالج��د

 م��ن مقرب��ة عل��ى ویجل��س الخیم��ة، إل��ى لی��دخل فیلت��ف مفاص��لھ، ف��ي ووج��ع خفی��ف،
 ..معاناتھ وتبدأ الجمر،

 عمی�ق بن�وم یغ�ط الحفی�د حج�ره وفي الجمر، على تنصب ونظراتھ المتألم، شیبة تنھد
 ً  راح الجس�د مفاص�ل في دب الذي المفاجئ األلم من النفس ولتسلیة صدره، على متكأ
 :ذاكرتھ بھ جادت ما رجالھ على یقص شیبة

 الش�مس تواج�ھ مس�تقرة، ھادئ�ة، ةظالقائ الظھیرة في تبصرھا الصحراء، مثل العرب
 الص��حراء أعم��اق ولك��ن الش��كوى، ی��أبى األص��فر وجس��دھا تُقھ��ر، ال برم��ال الالھب��ة

 ب�دوي ع�ن س�معنا ص�غاراً، كن�ا وعن�دما عظ�یم، بوجع وتمور اآلالم، من الكثیر تضم
 حب�ات وس�كنت العاص�فة ھ�دأت أن إلىو مفاجئة، عاصفة ریح بسبب القافلة عن شتَّ 

ً  الب�دوي ظ�ل الھائجة الرمل  حال�ھ ف�ي نظ�ر فلم�ا كبی�رة، جل�د م�ن قطع�ة تح�ت محتمی�ا
 الرج��ل، أض��طرب الص��دمة أول ف��ي یح��دث وكم��ا بض��اعة، وال جم��ل ب��ال أنّ��ھ وج��د

 ولكنھ یسره، ما یرى أن عسى المرتفعة الكثبان وقصد اتجاه، كل في قدماه وتحركت
 رم�ق خ�ائرة، وبق�وى مت�وتر، ونف�ٍس  یرتج�ف، وبقل�بٍ .. الرمال غیر شيء، أي یر لم

 وعن�د الب�دوي، ول�م تلب�ي الس�ماء اس�تغاثة ،النج�اة تطل�ب شاكیة، باكیة، بنظرة السماء
 لفظ� علیھ�ا، یعث�ر ل�ملكن�ھ و الوحی�د، ملج�أه فھ�ي الجل�د قطع�ة ت�ذكر اللی�ل أول حلول
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 م�ن أكث�رو جسمھ، كل صفع حار، كائن داھمھ أن إلى والخطو، السكون، بین یراوح
ً  الب��دوي فوق��ع ص��فعة،  الك��ائن ع��اد ھنیھ��ة وبع��د م��ذعوراً، یتلف��ت الرم��ل عل��ى قابض��ا
 ف�ي وجھ�ھ عل�ى الص�باح ف�ي وھ�ام تمام�اً، عقل�ھ الب�دوي فق�د الفج�ر إل�ىو بھ، لیرتطم

 .الصحراء

 جس�د تحمل للمجدلیة تمثاالً  قلیلة، سنوات قبل تأملت، الحرم بیت داخل من زاویة في
 بالنحی��ب، وص��اخبة العوی��ل م��ن ومكث��رة نادب��ة وھ��ي حجرھ��ا ف��ي المص��لوب المس��یح
 مالمح�ھ عل�ى وب�دى البدو رجال أحد علي دخل التمثال في النظر معنمُ  أنا ما واثناء

 حجری�ة زائ�دة لكس�ر الرجل عمد خروجي فبعد متأخرا، إال أعلمھ لم مریب، ما، أمر
 ك��ان أی��ام وبع��د وخ��رج، ص��التھ ىأنّھ��و بثیاب��ھ وخب��أه المجدلی��ة، ی��د م��ن أص��بع ھ��ي

 ولك�ن ال�ثمن، ویس�تلم المس�روقة القطع�ة لیُس�لم الش�مال إل�ى مرتحل�ة قافل�ة في السارق
 س�رق، وم�ا الجم�ل من�ھ وأخ�ذت الص�حراء، ل�ھ فتص�دت شاء، ما غیر شاءت األقدار
 فعرف��ھ أص��حابھ، إل��ى ب��ھ وج��اء أح��دھم منھ��ا ل��ھ م��ال قافل��ة، أدركت��ھ إذا حت��ى وعقل��ھ،
 س��بب یعل��م ول��م ،ُج��ن أخت��ھ أب��ن إن عل��م م��ا وس��رعان الب��دوي، خ��ال فالت��اجر ت��اجر،
 ..الرحلة القافلة وعاودت فحملھ، جنونھ،

 ال��ربح وك��ان ت��دبیر، أحس��ن عل��ى التج��ارة وج��رت الش��ام، إل��ى التج��ار قافل��ة وص��لت
 والمعالج�ة الط�ب یجی�د یھ�ودي، طبی�ب، حك�یم عل�ى أخت�ھ اب�ن الخ�ال وعرض وفیر،

 عظیم���ة خطیئ���ةً  أن وأعل��ن المجن���ون، ح��ال الیھ���ودي ف��تفحص والُرق���ى، باألعش��اب
ً  فنال الرجل أرتكبھا  البقع�ة إل�ى الرج�وع ینبغي بھ حلت التي اللعنة ولفك ،وبیالً  عقابا

 ال�ذي انھ�امك إل�ى رجاعھ�اإو ص�غیرة، حج�ر م�ن قطع�ة عل�ى والعث�ور فیھا دَ وجِ  التي
 .محنتھ من الرجل إلخراج آخر سبیل فال وإال منھ، ُسرقت

 الحجر؟ من القطعة تلك وما -

 س�نة بمئت�ي ویحظ�ى عظیم�ة، برك�ة ینال یجدھا من .أصبع شكل على .أصبع ھي --
 ول�ھ می�ت، خمسین ویُقیم مرض، أي من آالف خمسة ویشفي عمره، لسنوات تضاف

 ل�ھ ولك�ن؛ أخ�رى، بكرام�ات ویحظ�ى طلب�ات، خم�س ل�ھ لیُحق�ق سلطان أي یختار أن
 الثال�ث، الیوم في بالكامل الشمس قرص باختفاء تنتھي أیام ثالثة تمتد وقت من فسحة

 ویض��ربھ، برق��ان العظ��یم س��یفاجئھ علیھ��ا یعث��ر ل��م وإن المفق��ودة، القطع��ة ع��ن لیبح��ث
 .مطبق بجنون حیاتھ بقیة فیقضي عقلھ، ویشوش

 الص�حراء ن�واحي م�ن الق�ادمین والتج�ار بلط�ف، تتثاءب ناعس كحسناء الشام صباح
 س��حره، م��ن وص��ور النس��یم بعب��ق من��ھ ویت��زودون الش��امي الص��یف ب��أجواء یھیم��ون
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 ُح�ِرمَ  تفاص�یل فیھ�ا والش�ام التفاص�یل، إل�ى لتف�اتاال علمت�ھ الصحراء فطن، والعربي
 ..منھا

                                        *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 :الثالث المقطع

 وھم

   دراكاإل في تداخل

 ...السلیم المیت في السلیم الروح

 بم�رض أص�یب العی�د أن ،المقب�رة ھ�ذه ف�ي یعیش�ون ال�ذین ظ�ن ،الھالل توعك عندما
ً  ولك��ن ،القادم��ة الس��نة إل��ى غرفت��ھ، یب��رح ول��ن الف��راش، ف��ي للرق��ود سیض��طره  ش��یخا

ً مدفون  أك�تم رفقت�ي ی�ا وأن�ا ،عی�د ثیاب وال ،عید لنا لیس: باألرواح صاح ،لھ قبر ال ،ا
 أن ل�ي وكی�ف ،بالس�تر م�أمورون ولكنن�ا ،ح�الكم نف�س ھ�و ال�ذي ح�الي م�ن علم�ت ما

 ...فارقنا أننا أخبركم

 ... من...  الخدعة ھذه تصور في وحدكم من

 ...المجھول بقبره وتدثر المبتورة مقولتھ قال

ً جالس وكان كافور، الحال في ستحضرنيأ  مس�تطیل والبساط الخربة، بساط في على ا
 م�ن قری�ب ثال�ث ول�ون وأب�یض أس�ود أل�وان، ثالث�ة م�ن یتش�كل النسیج ھزیل مھترئ
 .األسود اللون تدرجات من ھو أو األسود،

 المتھیج؟ الشیخ ذلك بال ما --

  المقابر یخشى ال غریب رجلٌ  بنا مر -

 شيء؟؟ أي عنھ عرفت وھل --

  المبھم وكالمھ بالشیخ انشغلت إنني حتى ال، -

 قال؟ وماذا --

 ھ�و ال�ذي ح�الي م�ن علمت ما أكتم رفقتي یا وأنا عید، ثیاب وال عید، لنا لیس :قال -
 ...فارقنا أننا أخبركم أن لي وكیف بالستر، مأمورون ولكننا حالكم، نفس

 ...من... الخدعة ھذه تصور في وحدكم من

 قصد؟؟ت خدعة أي --

 للرق�ود سیض�طره بم�رض أص�یب توعك والعی�د قد والقمر حیرة في كنا. .اعلم ال  -
 ...القادمة السنة حتى غرفتھ، یبرح ولن الفراش، في
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 یس�كن العی�د وال توع�ك، القم�ر ف�ال وتھریج، غفلة في أنتم...  رویدك...  ھیھ ھیھ --
 ھ�ذه أفق،" .ھذاء یا أصح ...بھذیان سحره أصابكم عظیم ساحر بكم مر ...غرفة في

 "مضى وقت في جرى قد فالمشھد راودتك احالم اضغاث

 المقبرة طرف عند توقف خبیث ساحر الخدعة مصدر أن الرؤیا في الشیخ یصرح لم
ً أیض فالسحر جدیدة، أضافة فیھ عمالً  لینجز  ...تطور في ا

 ی�تمل للمج�ال إدخالھ قبل السحري منجزه لیختبر مقابر عشرة ،العاِلم ،الساحر أستھلك
 الرج�ال ط�وره م�ا وتتلقف ،طورویُ  ،السحرة في عالم یظھر زمنیة فترة وكل ،تداولھ

 ولك�ن ،الفعال�ة الشعبذة یذھلھا والناس أكثر ربح على ویحصلوا ،بھ لیتاجروا والنساء
 ،جدی�ًدا ویب�دعوا ،أكث�ر أو جیل�ین ك�ل رأس عل�ى یظھ�رون المشعوذین من النوع ھذا

 ی�روح ،كثی�رة أع�وام تم�ر الجدی�د للس�حر اً دحور إیجاد من المنافسون یتمكن أن إلىو
 الجدی�د للس�حر المخت�رع ولك�ن ،یتع�ددون والمنافس�ون ،ض�حایا الناس من الكثیر فیھا

 توق�ف ال�ذي والس�احر ،األع�وام عش�رات بعد إال بعده أحد یظھر وال یموت قد ،واحد
 یحم�ل ولكن�ھ ،الس�حر م�ن المعھود مارس ،قلیلة سنوات قبل ظھر المقبرة طرف عند
 ع��الم ف�ي أحداث�ھ أغل�ب ت��دور مش�ھور س�ینمائي فل�م یعش��ق وك�ذلك ،طم�وح نفس�ھ ف�ي

 ،وفنون�ھ الس�حر ل�تعلم مدرس�ة إل�ى وإن�اث ذك�ور من أطفال ینتقل حیث ،لعالمنا مواز
 ومش�اھده أحداث�ھ وحف�ظ ،الم�رات مئ�ات الفل�م الس�احر ش�اھد متواص�لة س�نوات ولعدة

 المختلف�ة والمص�ادر الكت�ب ف�ي یبح�ث وأخ�ذ ،وأح�الم خیاالً  فیھ وھام ،قلب ظھر عن
ً  وجمع ،ورموز أسماء من فیھ ورد ما معاني عن  بأح�د یس�تعن لم ولكنھ ،اً ضخم بحثا
 الفل��م ف��ي بحث��ھ ىأنّھ��و ،وبتك��تم ،یعم��ل منف��رداً  فك��ان ،أح��د بحث��ھ ف��ي مع��ھ یش��رك أو

  .تفاصیلھ كل في حقق إذ المشھور

ً  ،جدی�دة س�حریة تراكیب عن یبحث حاذقٍ  أي عمل یخفى لن  ،التس�تر س�یحاول وعبث�ا
 ك��ل ویستش��عرون ،ط��ارئ ك��ل یلتقط��ون العالمی��ة الرئیس��ة المراك��ز ف��ي الس��حر فس�ادة
 مع�ھ ویتع�املون علی�ھ فینقضون بحثھ لینجز الباحث الساحر یمھلون قد ولكنھم ،جدید
 ی��تمم واس��تمر ،الرقاب��ة ع��ن بمن��أى أنّ��ھ ظ��ن الغ��ر الكت��وم والح��اذق ،یق��ررون م��ا وف��ق
 القس�م ف�ي المركون�ة الغرف�ة ناف�ذة عب�ر دخ�ل مختوم طرد وصلھ أكملھ؛ وحین ،عملھ

 الباح��ة س��یاج عل��ى بیض��اء بوم��ة حط��ت الناف��ذة وقِب��ال ،المن��زل م��ؤخرة م��ن األیس��ر
 م��ن الط��رد نف��اذ موع��د وك��ان ،رأس��ھا ح��ركتُ  ال إلی��ھ تنظ��ر وراح��ت الض��یقة الخلفی��ة
ً  النافذة  ...للغرفة دخولھ مع متزامنا

 الس��یاج، عل��ى المس��تقرة للبوم��ة ینظ��ر وراح الناف��ذة م��ن أقت��رب ب��ل الط��رد، یل��تقط ل��م
 ك�ان والوق�ت الظ�الم، ف�ي تغور مغادرة وارتفعت بجناحیھا البومة طفقت دقائق وبعد
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 طأط��أ ت��ردد وبع��د الط��رد، نح��و األرض إل��ى المن��دھش الس��احر ألتف��ت ث��م وم��ن ،ل��یالً 
 ...لیلتقطھ بجسده

ً  وخشنة سمیكة ورقة فیھجد و الطرد، فتح  ق�دیم عرب�ي بخ�ط مكت�وب وفیھ�ا ،م�ا نوع�ا
 ،أس�ود ،ب�ارز كنت�وء وص�ار تجم�د الكلمات بھ ُكتبت الذي والحبر ،تنقیط دون كلمات
 ...الورقة نسیج من تعرجات تتخللھ ،قتوم أصفر الورقة ولون

 ی��تقن ص��دیق وبمعون��ة بنفس��ھ أع��ده عتی��ق خش��ب م��ن كرس��ي عل��ى ص��احبنا جل��س
 وم��ع عج��وز، س��احر ل�ھ أھ��داھا ق��وائم، أربع��ة لھ�ا مربع��ة، ص��غیرة وطاول��ة النج�ارة،

 ..البسیطة الطاولة في الترمیم یحتاج ما رمم النجار صدیقھ

  :الرسالة في جاء

 مقب�ول ع�ذر وال مجیئ�ك، م�ن ب�د ال :الحذق المتطفل إلى ھوجوورتس مدرسة من"
 ش�ؤون بجمی�ع جلب�ك خولن�اه م�ن وس�یتكفل المدرس�ة، حضرة في المثول من یعفیك

 ممثلی�ة كرس�ي عب�ر الس�حر، وزارة :التوقیع... ) شرق سامي( السید وھو سفرك،
 "ویزلي بیلیوس رونالد الوزیر العظمى، المملكة في الوزارة

 الورق��ة ف�ي بنظ�ره وج�ال ،أفك�اره واض�طربت ،الس�احر نف�س ف�ي وحی�رة خ�وف دبّ 
 ی��رى لعل��ھ خاللھ��ا م��ن وینظ��ر الناف��ذة إل��ى لیتوج��ھ ونھ��ض ،الط��رد وتفح��ص ،بھ��اوقلّ 

 یده بأصابع علیھا یطرق وراح ،یجلس أن دون الطاولة إلى رجع ثم ،البیضاء البومة
 حال�ھ واس�تمر ،حقیق�ي خ�وف عن المعبرة التنھدات وتكررت ،عشوائي بشكل الیمنى

 كثی�رة كت�ب عل�ى مطل�ع ل�ھ ص�دیق إل�ى التوج�ھ ق�رر وبع�دھا ،ساعة إلى المضطرب
 ...الطراز قدیمة كتب وھي ،الشعوذة وتاریخ السحر عن تتحدث

 عالم��ات الح��ظ أن بع��د ستفس��ارباإل كم��ال ص��دیقھ ب��ادره حت��ى الس��احر جل��س أن م��ا
 ال�ذي لكم�ال ودفع�ھ الط�رد الس�احر أستخرج مقدمات وبال ،وجھھ على بادیة اإلرباك

ً  ھوقلّب تناولھ  ...فیھا ما یقرأ وراح الورقة واستخرج ،متعجبا

 كم�ال ولك�ن الش�اي، األثن�ان یش�رب ول�م بالص�مت، كم�ال ألتزم الشاي حضر أن إلى
  أنّھوطم الشاي بشرب صدیقھ وطالب الصمت قطع

 والمدرس��ة وزارتھ��م م��ع للتف��اھم وس��یلة ونج��د الموض��وع ف��ي س��نبحث. .بس��یطة --
  الوزیر والسید

  بھا بتُ أِص  ھلوسة حالة أم وھم، ھذا ھل -

-- ) ً   المشترك بالختم ممھورة حقیقیة رسالة ھذه. .ال ال) مقاطعا
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 ؟الرسالة ھذه أرسل الذي تعرف أن لك وكیف المشترك؟ الختم ھو وما -

 ك�ل تخبرلو ،علیھم تدخل بأال زوجتھ یوصي أن بعد ستقبالاإل غرفة باب كمال یغلق
 الس�احر قِب�ال جلوس�ھ مك�ان إل�ى ویع�ود ،لالمنز في متواجداً  لیس أنّھب قادم أو ضیف

ً متوار سراً  ویكشف  :وخطیرة ،عجیبة قصة ویسرد ،فیھ والباحثین التاریخ أھل عن یا

 سوریا وعبر ،الغرب جھة نحو سامراء مدینة من امرأة ھربت ھجري 265 عام في
 وق�د ،ب�دیل باس�م متخفی�ة ،س�نتین لم�دة نظاراأل عن ھناك وتوارت انطاكیا إلى انتقلت
 یُ�دعى راھ�ب برعایتھ�ا وتكف�ل ،ق�دیم دی�ر م�ن ب�القرب مغارة في وطفلھا نفسھا دفنت
 ،للس�كن ص�الحة لتك�ون والطف�ل للم�رأة المغارة تھیئة وتم ،الكنیسة رأس وبعلم یوحنا
 ل�م وھ�م العباس بنو دولة ناحیة من القادم الخطر الكنیسة رأس استشعر السنتین وبعد

 ص��وب وطفلھ��ا ب��األم الكنیس��ة رأس ف��دفع ،وطفلھ��ا الم��رأة ع��ن بح��ثھم ع��ن یقع��دوا
 حت�ى الش�مال إل�ى توجھ�وا ھن�اك وم�ن ،ایطالی�ا إل�ى تھ�ریبھم تم البحر وعبر ،الغرب
 .ببریطانیا الیوم یُعرف ما إلى وصلوا

 فغ�ادروا ال�زوال، خط�ر ُملِكھ�م ع�ن لی�درأوا العباس�یون لھ�ا لج�أ مدین�ة رأى، م�ن سرَ 
 رأى م�ن س�رَ  ولك�ن أض�عفھم، لھم، أجنبي فخ تھیأ وقد لھا رجعوا ثم حین، إلى بغداد

 المعارض�ة البی�وت أھ�م أح�د فیھ�ا لظ�و وال�دیني، السیاس�ي المشھد في حاضرة لتظ
 ...العلوي البیت وھو ،العباس بني لحكومة

 ،اءالبنّ� یعق�وب ب�ن دلی�ل ،األعظم بالمھندس والملقب المھندس شیده ،مھیب قصرٍ  في
 داخ��ل تام��ة س��نوات خم��س قض��ى وق��د ،األول��ى العش��ر س��نواتھ ف��ي الطف��ل ترع��رع
 عش��رات إل��ى تمت��د القص��ر تح��ت نف��اقٍ أ ف��ي التالی��ة الخم��س الس��نوات وع��اش ،القص��ر
 ،والمل�بس والدواء الغذاء وأمھ للطفل وفرت منازل بثالث ترتبط كانت مترات الكیلو

 بمن��ارات الملقب��ون وھ��م ،الطف��ل وج��د وال��د خاص��ة م��ن رج��ال ل��ثالث تع��ود والمن��ازل
 أب��ن وھم��ا من��ارتین؛ ولك��ن ،ب��الُكلیني ویُكن��ى ب��النوراني یُلق��ب ش��یخ یترأس��ھم ،الش��رق
ً موقف أتخذا والسامري الروح  م�ن ب�أوامر الوص�ي منص�ب الُكلین�ي تولی�ة م�ن بالض�د ا
 ح��ین إل��ى علی��ھ الُكلین��ي ووص��ایة العائلی��ة بدرجت��ھ للطف��ل أق��ر ال��ذي العباس��ي الخلیف��ة
 ب��األموال التص��رف للُكلین��ي یح��ق الوص��ایة وم��ع ،ال��ري ُمل��ك عل��ى لیُنص��ب بلوغ��ھ

 ص�نادیق تض�مھا ض�یق نف�ق ف�ي أودع�ت ق�د وھ�ي الوریث للطفل تعود التي والكنوز
 أم�رٍ  عل�ى واتفقا والسامري الروح أبن فثار ،صنعتھا اتقنوا الذین السریان أعمال من

 ع��م العب��اس المن��ام ف��ي رأى أح��دھم ب��أن یخب��راه الخلیف��ة إل��ى برس��الة فبعث��ا ،خطی��ر
 للخلیف��ة الطاع��ة عص��ى كس��ر عل��ى یع��اتبھم وھ��و األعل��ى العباس��یین وج��د الرس��ول
 حك�م عن�د والن�زول العص�یان ع�ن ب�الرجوع وین�ذرھم ،األمر ولي وھو علیھ والتمرد
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 للمالئك�ة رب�ك ق�ال وإذ ،بع�د أم�ا ،اللھ�م بس�مك: علیھ�ا مكت�وب رقع�ة وأراھم ،الخلیفة
 .الھدى اتبع من على والسالم. خلیفة األرض في جاعل أني

 ف�ي وب�الغ بغ�داد، ف�ي قص�ره إل�ى یس�تدعیھما وبع�ث المن�ارتین، برس�الة الخلیف�ة فرح
 وھ�دایا وفی�ر ومال وكرامة بعز )رأى من سر( لشامرا وأرجعھم وتقریبھم، تكریمھم

 .المنارتین وشایة وفق المخبأة الصنادیق على جنوده عثر أن بعد

ً تص�حیف بس�امراء تسمیتھا على المحلي اللسان درج التي ،شامرا من فسیحة بقعة في  ا
 ق�وة دخل�ت .العریق�ة األم�م م�ن المنح�درین العراقیون ینكره قولٌ  وھذا ،رأى من لسر
 دھلی�ز إل�ىو دقیق�ة، معلوم�ات وفق القصر إلى والعدة بالسالح المدججین العسكر من

 وبع�د العس�كر، دل�ف ومتداخل�ة ومس�تقیمة متعرج�ة نف�اقٍ أ إل�ى یتف�رع نف�ق إلى ینحدر
 واس�ع نف�ق م�ن یتف�رع ض�یق لنفق وصلوا الساعتین یقارب ما استغرقتھم مسافة قطع

 س�بب مم�ا الھ�واء بھ�ا تش�بع والعف�ن الط�ین ورائح�ة والرطوبة جار، ماء نھر توسطھ
 النف��ق إل��ى البُنی��ة ض��خام رجل��ین ومع��ھ الق��وة رئ��یس دخ��ل .للجن��ود وض��یق إزع��اج
 انھاج�در مدعم�ة غرف�ة، تش�بھ أوس�ع مس�احة وج�دا قلیلة أمتار وبعد الضیق، الفرعي

 بواب��ة الغرف��ة م��ن رك��ن وف��ي ،بیض��اء وأخ��رى ةوردی�� بص��خور واألرض��یة والس��قف
وظھ�رت  الحج�ري الب�اب الرج�ال ف�دفع بعنای�ة، المص�قول الص�وان حج�ر م�ن تأعدّ 

 الص��نادیق بحم��ل أوام��ره بإص��دار العس��كر فأس��رع قائ��د ص��دة،والم الص��نادیق لھم��ا
 وص��لت الخلیف��ة قص��ر إل��ىو األثق��ال، حم��ل وظیف��تھم أش��داء لرج��ال المج��ال لیُفس��ح

 .محكمة غرفة في لتودع جمیعھا والكنوز األموال

ً منتش�ی فیھ�ا ببص�ره وج�ال حت،فُتِ  وقد للصنادیق الخلیفة نظر  معت�دل بص�وت وق�ال ،ا
 ال :ق���ال الش���ریف اإلنجی���ل أن م���ع" :الص���غیر ول���ده ش���عر خص���الت ی���داعب وھ���و

 والنب���وة الم���ال احتك���روا عمن���ا أبن���اء لك���ن والم���ال، هللا رب���ین تعب���دوا أن تس���تطیعوا
 ج�اء خب�رٌ  ف�ال بالمل�ك ھاش�م لعبت.. .والتقشف التواضع دعواھم زالت وما ،واإلمامة

 .ةأمكافك المنارتین إلى یُدفعان بصندوقین وأمر "نزل وحيٌ  وال

                                        *** 
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 زوجھ�ا أق�ارب أح�د ض�یافة ف�يوطفلھ�ا  نرسیس السیدة كانت                          
 ،للح�ج فلس�طین ف�ي المھ�د كنیس�ة إل�ى قافل�ة مع ھناك من السفر ترید حیث نینوى في

 الص�بي فتلقف�ت ،ش�امرا م�ن السریان ق�دموا من تجار طریق عن وصلھا الخبر ولكن
 الكنیس�ة رأس علیھ�ا ویتس�تر انطاكی�ا في مغارة في لتستقر الغرب ناحیة إلى وھربت

 .روما إلى انطاكیا من خرجت عامین وبعد ،ھناك

 وخص�ص الش�مال، إل�ى بالتوج�ھ رغبتھ�ا ونف�ذ وأبنھ�ا نرس�یس السیدة روما بابا بارك
 جن��وب وف��ي ب��ا،وأور أع��الي ف��ي الجزی��رة أرض إل��ى تص��حبھا العس��كر م��ن ق��وة لھ��ا

 .استقرت الجزیرة

 للقداس أحد یوم كل حضورھا وصار الكنیسة، رجال كبیر على تعرفت مستقرھا في
 حت�ى الص�بي كب�ر القساوس�ة وص�لوات والتراتی�ل الم�ذبح وب�ین للرعیة، اً معھود اً أمر
 تنظ��یم إل��ى أنض��م م��ا س��رعان ولكن��ھ ،المس��توى رفی��ع قس��یس إل��ى وتح��ول ،أش��ده بل��غ

 وق�د أع�وام بثالث�ة انض�مامھ وبع�د ،مھم�ة أوربی�ة م�دن وع�دة روما في فرع لھ سري
 أنّ�ھ العرب�ي ع�ىأدّ . مش�اھیره م�ن جعل�ھ مم�ا للتنظ�یم عرب�ي رج�ل دخ�ول خبر أنتشر
 األرض ف��ي مخب��أة وإنھ��ا ب��ولس، كتبھ��ا الت��ي للرس��ائل مخطوط��ات أق��دم بمك��ان یعل��م

 . .دمشق من خروجھ بعد لعامین الرسول بولس فیھا عاش التي العربیة

 ،اللماع��ة الفرس�ان ص�فائحتكس�وھم  رج�ال الكنیس�ة أق�تحم ب�ارد، م�اطر ی�ومٍ  فج�ر ف�ي
 ُطبع فارس یتقدمھم حركتھم، مع اً أزیز المعدنیة بدالتھم تصدر ،براقة اسیوفً  یحملون

 إل��ى برؤوس��ھا متجھ��ة حم��راء مثلث��ات أربع��ة م��ن مك��ون ص��لیب بذلت��ھ ص��در عل��ى
 .جثة وأضخمھم ،قامة أطولھم وھو ،الداخل

 قس�س م�ن الكنیس�ة ف�ي م�ن جمیع فاحتجزوا نرسیس، ابن القسیس على الجند یعثر لم
 بع��د م��ا إل��ى االحتج��از ودام ،أح��د ی��وم یك��ن ول��م ،الرعی��ة م��ن تواج��د ومم��ن وع��املین

 وع�دد الكنیس�ة رئ�یس معھ�م اصطحبوا الجند غادر وعندما ،ینقطع لم والمطر الظھر
 .مصیر من لھم یُعلم ولم القساوسة، من

 ثن�اءأ وكان الصغیرة، الكنیسة قتحاما یوم نفس في لیالً  باث مدینة من نرسیس ابن فر
 دفع�ھ الخبر ولكن ستحمام،لإل یستعد الحارة الرومانیة الحمامات في امتواجدً  االقتحام
 .الروماني المعبد من مقربة على مھجور قبو في لالختباء

 نف�س م�ن اللی�ل منتص�ف وبع�د الف�راش، وت�الزم الزك�ام، تش�كو نرس�یس السیدة كانت
 المریض�ة الس�یدة من�زل مص�قولة بص�فائح مغلف�ون فرس�ان أق�تحم الكنیس�ة اقتح�ام یوم
 ..اعتقالھا وتم
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 فرنس�ا، اً قاص�د الجنوب إلى ولدھا وفر الجرمان، أرض إلى المزكومة السیدة ُحملت 
 ..والدتھ بأسر وعلم األخبار تقصى ھناك ومن

 اً تھدی�د یش�كل الكنیس�ة جس�د ف�ي س�ري تنظ�یم وج�ود ع�ن روم�ا باب�ا یراود الشك كان
ً قلق� الكنیس�ة فعاش�ت ،التنظ�یم كتش�افال ت�وفر دلی�ل وال ولك�ن ،على إیمانھ�ا  اوتوجًس� ا

 واالق�دام الق�وة ظھ�اروإ علنی�ة خط�وة ب�أول القی�ام التنظ�یم رئ�یس ق�رر حت�ى ،لسنوات
 وعن��د أربع��اء ی��ومِ  فف��ي ،العجیب��ة بدعت��ھ وتص��فیة نرس��یس اب��ن قت��ل أو عتق��البا فوج��ھ
 س�مإ(  س�اللة م�ن المنح�در) س�یكا زون�ا( التنظیم رئیس أجتمع ،الصباح ساعات أولى
 وبعضھ األراضي یكسو والثلج ،ءدف فیھ امشمسً  الطقس وكان ،التسعة بالقادة) زونا

ً تمام�� یتوق��ف أن الھ��واء ویك��اد ،الص��خور ورؤوس األش��جار أغض��ان تلقفت��ھ  وعل��ى ،ا
 یرت��دون وھ��م دائ��رة المجتمع��ون لش��كّ  " FranKonovurd "فراكونف��ورد م��ن مبع��دة
 س�یوف ویحمل�ون ،أحم�ر بلون روماني صلیب الصدر منطقة على ُرسم بیضاء ثیاب

 عل��ى الغم��د رأس وض��ع م��نھم واح��د وك��ل ،ص��فیحھا یب��رق بیض��اء لماع��ة بأغم��اد
ً واضع القبضة مؤخرة على واتكأ األرض ً كف ا  األن�ف تح�ت م�ا إل�ى وتقبّع ،كف فوق ا
 الرئیس انتظار في رؤوسھم أفراد تسعة من المكون الجمع وطأطأ ،الثوب من بغطاء
 .زونا

ً تمام� تتوق�ف تكاد والریاح ،الكنائس كأنصاب وقوف وھم ساعتین التسعة نتظارا دام  ا
 واألحج�ار األش�جار ب�ین لتختبئ عنھم تبتعد ھي أو المھیب الطقس في مشاركة اأنّھك

 . والتضاریس

 یس��یرون أنف��ار ثالث��ة باألعش��اب المغط��ى للت��ل المق��وس المنح��در أف��ق خل��ف م��ن الح
 خلف الثالثة صار وعندما ،الوقوف التسعة نحو متجھین ،للبطء تمیل وبسرعة بوقار

 ال�دائرة نفرج�تا وبعدھا ،الدائرة داخل إلى للولوج المجال لھم فسح التسعة القادة أحد
 ناحی��ة إل��ى وتوج��ھ ،ل��ھ الم��رافقین األثن��ین ب��ین الثالث��ة األنف��ار أح��د فتوق��ف ،للتوس��ع
 وجع�ل المرف�ق ثن�ي بع�د األم�ام إل�ى الیمن�ى ی�ده ك�ف وم�د ،عب�ره ج�اء ال�ذي المنحدر
ً خط� لیش�كلوا قبالت�ھ إل�ى وتحرك�وا لإلش�ارة التس�عة فاستجاب ،مستقیم بوضع الساعد  ا
ً مستقیم  :األثنین مرافقیھ بین الواقف قال الصمت من لحظات وبعد ،فیھ متراصفین ا

 وال ویخل��ص، لیُطھ��ر لعالمن��ا ج��اء ال��ذي واح��د ربٌ  الق��دس وروح واالب��ن اآلب بس��م
 وال مریم، المتطھرة العذراء ھي الرب الستقبال تطھر من وأول تطھیر، بال خالص
 ربھ��ا تفت��دي أض��احٍ  كمف��دیین كن��ا ولھ��ذا یس��وع، إال � اب��ن وال ال��رب، أم ف��وق ام��رأة

 قادمة ھرطقة نواجھ الیوم نحن وھا ،وتجدیف ھرطقة كل من الرعیة وتطھر وفادیھا
 ابن المدعو. الضالة المنحرفة وتعالیمھم ریوسوآ نسطوریوس وِجدَ  حیث الشرق من

 فحص یمكننا وال غافلة، عقولنا أن وظن أصلھا، عن یفصح لم بھرطقة جاء نرسیس
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 مھرط�ق نرس�یس واب�ن ونفح�ص، ونفكر ونسمع نبصر القدس بالروح ولكننا دعواه،
 وأم�ھ العتقالھ مناسبة عسكریة حملة بتوجیھ أأمركم.. وإیمان بقوة مواجھتھ من بد ال

 . .القصة بقیة منھا لنعرف ھنا إلى أمھ وجلب وقتلھ

 ملكوت�ك، لیأتي اسمك، لیتقدس ،تالسماوا في الذي أبانا :الربانیة الصالة الجمع یردد
 .مشیئتك لتكن

 البح��ر نح�و وتتوج�ھ )م��والي دو ج�ان( الف�ارس بقی��ادة الق�وة تتح�رك الت��الي الی�وم ف�ي
 ل��یالً  یص��لونھا إذ انجلت��را س��واحل إل��ى عس��كري ملم��ح أي تحم��ل ال س��فینة لت��نقلھم

 إل�ى وقائ�دھم الجن�ود ویتج�ھ ص�غیر، خل�یج داخ�ل ص�خري حی�د ب�ین السفینة ویخفون
 دفع�وه ال�ذي المخب�ر أن م�ع أبنھ�ا عل�ى یعثرون ال ولكنھم الكنیسة لیداھموا البر عمق
 ت�م الق�وة انس�حاب وعن�د الكنیس�ة، ف�ي س�اعتھا بوج�وده أخب�رھم بیومین وصولھم قبل
ً حرق المخبر قتل  .ساقیھ بتر بعد ا

ً مش�ی ی�وم نص�ف مس�افة الكنیس�ة تض�م الت�ي المدین�ة ع�ن تبع�د غاب�ة في القوة توارت  ا
 نرس��یس من��زل لت��داھم للمدین��ة راجع��ة الق��وة تحرك��ت العص��ر وبع��د ق��دام،األ عل��ى

 المكلف��ة والق��وة ص��غیرة فالمدین��ة العس��كریة، للق��وة مقاوم��ة أي تك��ن ول��م وتعتقلھ��ا،
 المعب�د، فرس�ان إل�ى نرس�یس اب�ن قب�ل م�ن عنھ�ا المسؤول الضابط كسب تم بحمایتھا

 بع��د إال لھ��ا الموكل��ة بالمھم��ة یعل��م ول��م )م��والي دو( وقائ��دھا الق��وة س��تقبلأ ق��د وھ��و
 ..الحمایة لقوة التابع الصغیر العسكري السجن في وجنوده وزجھ بھ االحاطة

 الس�فینة ف�ي والرك�وب البح�ر ساحل إلى باالنسحاب موالي دو وقائدھا القوة أسرعت
 ..معتقلة نرسیس ومعھم أللمانیا والعودة

 المض��يء، ب��األحمر ملون��ة األف��ق ف��وق م��ا غط��ت متفرق��ة بغی��وم یل��وح الغ��روب ك��ان
 بع�ض فیھ�ا ظھ�رت ص�افیة الس�ماء وقب�ة ،یُلحظ یكاد ال ببطيء نازلة تغادر والشمس

 أن�ف یك�اد وال ب�التیبس، الجل�د ویص�یب العظ�ام إل�ى ینف�ذ والبرد الخافتة، النجوم آللئ
 مرتفع�ة، وال مس�رعة غی�ر طویل�ة للس�احل تتھ�ادى البحر وموجات الرشح، من یسلم

 علیھ�ا وم�ن ةالس�فین وص�ول قب�ل اً م�ؤخر ھط�ل المط�ر أن یب�دو إذ الب�ر غط�ى والبلل
ً ش��وق تب��رق بنظ��رات علیھ��ا م��او الممت��دة األراض��ي ترم��ق الرج��ال وعی��ون للس��احل،  ا

 . .أللمانیا

 المكلفین وصول وبعد ،نرسیس اسم علیھا أطلقوا التي السفینة الفرسان أغرق أن بعد
 بج�وار الس�احل من مقربة على لألحراق تعرض اآلخر ھو بقارب البر إلى بإغراقھا

 ومع�دات أحص�نتھم ترك�وا حی�ث إل�ى الق�وة توجھ�ت. .قلیلة اً أمتار یعلو صخر من تل
 وھ�ي سبقتھم، رسالة وصول بعد لھم تدّ أعِ  حصنةأ استخدموا انجلترا ففي عسكریة،
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 من حجري دیر في القابعة) لو( الساحرة بإیصالھا تقوم التي الرسائل نوع من رسالة
 .المانیا وسط في الھیكل فرسان ممتلكات

 الحجری��ة "ل��و"  كنیس��ة إل��ى نرس��یس حض��ارإ الھیك��ل فرس��ان رئ��یس طل��ب عن��دما
 تف�ارق وق�د اً ج�د ح�رج ص�حي وض�ع في اأنّھ عتقلتھاا التي القوة قائد أخبره الصغیرة

 ش���رق المحص���ن القب���و إل���ى مباش���رة الفرس���ان رئ���یس س���اعتھ م���ن فتوج���ھ ،الحی���اة
 رئ�یس وق�ف الس�ریر حافة وعند ،مرضھا فراش في نرسیس ترقد حیثفراكونفورد 

 البی�اض الناص�ع جبینھ�ا م�ن یتص�بب والع�رق المحموم�ة، السیدة وجھ یتأمل الفرسان
 ك�ل ج�ذب لطالم�ا ال�ذي النق�ي البی�اض تغیببصفرة  تشرب الذي وجھھا من وینضح

  . رآھا من

 مغط�اة المریض�ة والس�یدة رم�ادي، حج�ري ح�ائط یالص�ق یك�اد الخشبي السریر كان
 بقم�اش رأسھا ُعصب وقد الحائط، لون یقارب صوف من بغطاء الصدر فوق ما إلى

 ووج�ھ ال�رأس، طرف�ي عل�ى ال�ذوابتین ودفن�ت الجبھ�ة عل�ىأ منتص�ف من ُعِقدَ  أبیض
 المغمض�ة عیونھ�ا مقوس�ة، طویل�ة س�وداء برموش طویل، األنف دقیق نحیف، المرأة

 عل��ى وھ��ي بھ��ا، المب��الغ للنحاف��ة یمی��ل المت��رین فیق��ارب قوامھ��ا أم��ا واس��عة، تب��دو ال
 .فرنسیة بیةوأور بمالمح العموم

 الخادمة إال تأملھ قطع وما السریر، على الممددة السیدة وجھ في التأمل الرئیس أطال
  البل�وط خش�ب م�ن وص�لیب م�اء ووع�اء قم�اش م�ن كم�ادات جلبت إذ بالعنایة المكلفة

 الكم�ادات تنقع الخادمة وراحت للداخل، برؤوسھا المتجھة األربع المثلثات طرازمن 
 فجفل��ت نرس��یس ومعص��مي جب��ین عل��ى وتض��عھا الوع��اء نف��س ف��ي وتعص��رھا بالم��اء

 ..وتركیز بعنایة یجري ما یراقب والرئیس كمتألمة، وتنھدت مرتجفة

 ونظ�ر والقس�س، والمق�اتلین الق�ادة الھیك�ل، لفرس�ان الثالث الطبقات ضم اجتماع ُعقد
 بس��بب الخط��ر ح��ال ف��ي وھ��ي یُتخ��ذ أن ینبغ��ي وم��اذا نرس��یس أم��ر ف��ي المجتمع��ون

 طری��ق ع��ن ایطالی��ا م��ن مش��ھور طبی��ب جل��ب جیف��اني فیلی��ب الق��س فارت��أى الحم��ى،
 ُعق��د ی��ومین وبع��د المجتمع��ین، اس��تغراب ث��ارأ مم��ا ت��ردد ب��ال ال��رئیس فواف��ق خطف��ھ،

 خط�ف خط�ة لخدم�ة قوتھ�ا كل ببذل تعھدت التي "لو"  الساحرة حضرتھ ثانٍ  جتماعا
 .سافو الطبیب

 م�ن الس�ري للتنظ�یم التابعین یطالییناإل الفرسان من ثالثة ید على لیالً  الطبیب ُخطف
 نائی�ة قری�ة إل�ى المخط�وف ومعھ�م الخ�اطفین وص�ل س�اعات وخ�الل البابا، قلعة قلب

 نیس��میة ط��رق عب��ر المانی��ا إل��ى بنقل��ھ ویس��رعوا قوی��ة والً خی�� لیمتط��وا ایطالی��ا ش��مال
 .والمراقبة نظاراأل عن بعیدة اً جید یعرفونھا
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 اً منتح�ر حتف�ھ بع�دھا لیلق�ى مرض�ھا، م�ن نرس�یس ش�فاءإ م�ن المرتع�ب الطبیب تمكن
 الكنیس��ة قب��و ف��ي م��ودع وھ��و الجن��ون م��ن حال��ة عقل��ھ خالط��ت وق��د بنفس��ھ أع��ده بس��م

 .بجنونھ تسببت الساحرة أن اشاعة ودارت الحجریة،

ً أیام الفرسان قضى  ل�م مح�اوالتھم ولكن العربیة، اللغة یجید عمن یبحثون وھم عشر ا
 بعد االنفعال من بنوبة أصیبت "لو"  الساحرة أن حتى التنظیم،و الرئیس فتكدر تُفلح،
 وعجزھ�ا ،متوقع�ةال غیر المعضلة ھذه بحل یطالبھا وھو الرئیس لھا وجھھ حاد كالم
 .حل أي بلوغ عن

 آخ�ر ق�والً  ولك�ن جن�ون، بلوث�ة اللس�ان أص�یب الزم�ان، غابر في. .اللغات ھي :كمال
 الواض�ح مح�والً  ت�ذاكى م�ن ھ�و خ�ائن لس�ان ف�أول اللس�ان، في دبت الخیانة أن عيیدّ 

 ویع�الج، یع�ي، الوج�ود ولك�ن األنانی�ة، أو الخ�وف أم�ا وال�دافع رم�وز، إل�ى القول من
ً ردع�� س��یواجھ وجودی��ة ھندس��ةأي  ف��ي عاب��ث وأي عاق��ب،ویُ  ً عجیب�� ا  الن��اس وألن ،ا

 ألس�نتھم لتفرق الضربة جاءتھم البیان وصفاء القول نقاء عن أنحرف من مع تواطئوا
  .تواصلھا والمشوش ،المختلفة الصوتیة الھندسیات من كثیرة أشكال إلى

  األمر أول حدث ومتى :الساحر

  بعید تراب على حدثت ووقائع تُكتب، لم وملفات أحرقت، ملفات ھناك :كمال

 البعید؟ بالتراب تعنیھ الذي وما :الساحر

 الوج��ود وف��ي م��اكر، ض��باب ف��ي تم��وج كأش��باح نبص��ره س��حیق، م��اٍض  ھن��اك :كم��ال
  ماكرة ولكنھا نقیة، ھندسة

 ب��القبو المح��یط المك��ان تفاص��یل ك��ل حج��ب الثقی��ل والض��باب الفج��ر، أول س��اعة ف��ي
 ال�ذي والك�الم الطع�ام ع�ن ص�یامھا السیدة تأنّھ نرسیس، السیدة یضم الذي المحصن

 عل��ى ركبتیھ��ا عل��ى تجث��و وھ��ي كلم��ات ببض��ع فنطق��ت الم��رض، م��ن ش��فائھا أعق��ب
 رقی�ق وص�وتھا منھك�ة، وھ�ي حجرھ�ا ف�ي ی�دیھا أص�ابع وتش�بك الحجری�ة، األرضیة
 بن�ار المس�تعر الموق�د م�ن المتأتیة االضاءة خفیفة حولھا من والغرفة خافت، مرتجف

 الص�الة ص�وت غ�ذاه الغرف�ة یع�م للس�خونة المائ�ل والدفء متوھج، كثیر وجمر قلیلة
 :واضح التیني وبلسان أروع، وال كنسیة طربیة بتقاسیم المتلوة

  زھرة نرسیس

 حضرتك في ھي ھا

ً قلب ترفع  لمجدك ا
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 منھا فتقبل

  رب یا

  فادینا یا

 متقط�ع خفی�ف بصراخ ةممزوج حادة نغمات واستحال الباكیة نرسیس صوتُ  وخفُتَ 
 الس�مع تس�ترق الت�ي للخادم�ة مفھ�وم غی�ر الك�الم وص�ار الحنج�رة، م�ن یص�در عذب
 فرنجی�ة كنیس�ة وعن�د اآلن، نف�س وفي المختطفة، الجمیلة صالة حالوة في ذاب بقلبٍ 

 یتل�و وأخ�ذ ركبتی�ھ عل�ى نرس�یس اب�ن س�جدَ  تالص�قھا أطالل إلى حىتنّ  وإذ متواضعة
 فص�یح عرب�ي وبلس�ان ثم، الغزیرة، الحارة بالدموع وجھھ أخضل وقد تضرع صالة

 :یُنِشدَ  بَ عقّ 

 خل�ق لم�ا وإال الخ�دود، من العبرات رفع غیر تجید وال الدموع تكفكف یدٍ  في خیرَ  ال
 الرجل؟؟ قبضة الرب

 فوج�د ،وجھ�ھ عل�ى بدت متعاضاال وعالمات والتفت ،الصوت إلى نرسیس أبن تنبھ
ً أس�ود یرت�دي ،طویل القوام ممشوق رجالً  ً خش�ن جلباب�ا  توس�طھ الرھب�ان یرتدی�ھ مم�ا ا
 ،جل�د م�ن ح�ذاءً  ینتع�ل ،شد دون واحدة لمرة ُعِقدَ  صابعأ أربعة بعرض رمادي نطاق
ً أیض كثة لحیتھ ،كث أصفر شعره  وجھ�ھ تمی�زان نیالص�افیت الزرقاوین عینیھ ولكن ،ا

 فیھ�ا لم�ا الحماس تُثیر صوتھ وسحنة ،الكثیر اإلغریق قدماء مالمح من وفیھ الجذاب
 ،المس�تھ جمرةً  وكأن بقلبھ وشعر ،العزم المتفجع بنباال فاشتد ،قویة رجالیة نبرة من

ً قائم�� انتص�ب الراھ��ب الرج��ل وأم�ام  التح��دیق م��ن ث�وانٍ  وبع��د ،قبض��تیھ اعتص�ر وق��د ا
 :حادة بنبرة خاطبھ الراھب بوجھ

 ؟تعرفني أو_ 

  عزاء من البكاء غیر یجد فلم اعتداء أو لمصیبة تعرض رجلٍ  ،حالتك عرفت --

  أنا من تعرف أن دون إھانة لي توجھ أنت_ 

  بنفسك فنيتعرّ  أن منك أطلب ولم حالتك على علقت أنا --

 مقاماتھم؟؟ بحسب الناس مخاطبة تجید ال ،جريء ،دنیا طبقة من راھب لعلك_ 

  رجل یا أمك على أعتدى من على بقضبتك ترد أن األولى كان --

  لك الویل_ 
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  طز --

ً مسحوق الراھب نثرَ   أب�ن لیت�رك انس�حب حت�ى المك�ان مَ ع�تّ أ دخ�ان إل�ى فتح�ول أس�ود ا
ً متھیج نرسیس   حدث مما اً ومتحیر الغضب من ا

 ھنا؟؟ كان الجن من مارد أو شیطانٍ  أيُ  -

 وف��ي التعب��د ف��ي والش��دید ل��ھ، وال��وفي مع��ھ، الھ��ارب الش��ماس نرس��یس، أب��ن رفی��ق
ً باحث�� األط��الل دخ��ل الس��لتي، دیفی��د .المجال��دة  والت��وجس، یتملك��ھ والخ��وف س��یده ع��ن ا

ً س�یف أخبّ  ثیابھ طیات وبین  خط�رٍ  ف�ي الش�رقي فس�یده ،الروم�اني الط�راز م�ن اً قص�یر ا
 للتنظ��یم الس��ریة والعی��ون الجی��وب م��ن بالش��كوى تھم��س ص��ارت ب��اوأور وك��ل ،دائ��م

 .المتخفي

                                    *** 
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 یق��ع متھال��ك دی��ر م��ن راھ��ب اآلخ��ر ھ��و ،مارس��یل دي غابریی��ل                       
 المالم�ح حاد نحیف ووجھ ،الطول بالغة بقامة یتمیز ،سبانیةاإل الفرنسیة الحدود على

ً دائم یرتبھ األكتاف إلى ینسدل بشعرٍ   جماع�ة م�ن وغابریی�ل ،عط�ري بزیت ویعاملھ ا
 تتح��ین ،جمیعھ��ا بكنائس��ھ المس��یحي الع��الم ك��لعل��ى و روم��ا باب��ا عل��ى ناقم��ة طھرانی��ة
 الھن��دي ب��الحرف أوالً  ُكتِ��بَ  المص��در مجھ��ول مری��ب بكت��اب أودع��ت الت��ي العالم��ات

 هللا نفید أت نبوءة وفیھا "شاھزنان قرآن" تُدعى تَنقط لم عربیة نسخة وجدت ثم القدیم
 الكوف��ة ف��ي س��ریة بمھم��ة وق��ام ،ُمعل��ن بش��كل اس��رائیل أرض ف��ي المش��رق ف��ي ھ��بط

 یح�رق ن�ار م�ن كإعص�ار بق�وة الس�ریة المھم�ة وس�ترتد ،ببابل تحیطان التي والمدائن
 المس�یح بلس�ان ویتحدث السبعة التالل في ویظھر الفاخر الثوب یرتدي حین بعلزبول

ً كذب  لس�یف الحام�ل ولی�دھا معھ�ا تحم�ل ،المش�رقیة باب�ل م�ن س�تأتي ام�رأة" وتجدیف ا
 ،ش��اھزنان م��ن وأخ��رى ،باب��ل م��ن عالم��ة فی��ھ وِج��دت ف��إذا ،األب��ن ویُ��دعى ،الغض��ب

ب فھو ،السبعة التالل من وثالثة  ". الُمخّرِ

 ال�ثالث، للعالم�ات الحام�ل األب�ن ع�ن البح�ث في سنوات مارسیل دي غابرییل قضى
 ترش�ده األط�الل منطق�ة إلى غابرییل وصل نرسیس ألبن الشبح ذلك ظھور یوم وفي

 العالم��ات، حام��ل م��ن اقت��رب إن األس��ود لل��ون س��تتحول أحم��ر ی��اقوت م��ن قطع��ة
 عب��ارة غی��ر العربی��ة النس��خة كت��اب ف��ي فیھ��ا ی��رد ول��م) برك��ان( اس��م تحم��ل والیاقوت��ة

 ". معطلة القاف أن لوال" تقول اً جد قصیرة

 ص��غیر ت��ل عل��ى ج��الس ،نرس��یس ب��نال ظھ��ر م��ن نفس��ھ وھ��و ،براھ��بٍ  غابریی��ل م��رّ 
  :مرتالً  یُنِشد ،منخفض

 انستي اخریستوس

  آلیثوس

 ھا

 ھا

  ببیلزبو انستي ):مسموع ولكنھ منخفض بصوت( 

ً دوم�� المتأھ��ب غابریی��ل س��مع إل��ى تنف��ذ الكلم��ات ك��ادت م��ا  نح��و برأس��ھ تالتف�� حت��ى ا
 امتش�ق وص�لھ إذا حت�ى نحوه الخطى وحثّ  جسده بكامل استدار ثم التل على الجالس

  :بالقول وسارعھ الراھب انتصب حتى یرفعھ أن كاد وما جلبابھ داخل من سیفھ

 لك؟ اسأت ھل --
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  فتُجدّ  أنت -

 أقول؟ ما فھمت وكیف --

  المباركة كنیستنا في قلت ما نردد -

 اآلن؟ تنوي وما --

 متطاول یا جدفت ما على منك قتصاصاال -

  إذن صفقة لنعقد. .ھا --

  ال -

 والً أ للعرض استمع --

 ال -

 مجدف من النیل من أكثر تساوي الصفقة لعل --

ً تب -  التجدیف تداھن ملعونة صفقة وأي لك، ا

 عل�ى أدل�ك أن القص�اص ع�ن تخلی�ك مقاب�ل علی�ك سأعرض ،أوالً  لي استمعت إن --
  نرسیس أبن ھو ..ضالتك

- . . . . . . . 

 تفق�د وق�د الوق�ت نض�یع ولك�یال أنظر،. .اً جد متوقعة بل متوقعة، فعل ردة الصمت --
  األطالل تلك عند ھو. .ضالتك

 خط��وتین بع��د یس��تدرك ولكن��ھ األط��الل، باتج��اه غابریی��ل یتح��رك وروی��ة تفكی��ر ب��ال
  الراھب إلى یرجع ثم یسقط، وكاد تخلخل حتى فیتوقف

 خط�وت ولكن�ك من�ي، لتق�تص وع�دت قص�اص، ب�ال تركتن�ي أنك تذكرت رجعت، --
 ...خطوتین أو بخطوة تبدأ والخطیئة خطوتین،

 ".ویتالشى داكن، أسود دخان إلى ینفجر" دخان إلى لحولتك شأت لو

 .التل اً مغادر غابرییل أسرع

 اآللھ�ة، أجم�ل ع�ن الن�اس عق�ول ف�ي الجائل�ة المتخیل�ة الصور تنافس نرسیس، جمیلة
 االغری��ق اولئ��ك بھ��ا تغن��ى الت��ي الجم��ال رب��ات یض��اھي النرسیس��ي الجم��ال فب��اھر
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 م�ن یعتق�دون وم�ا ومس�یحیتھم وثنی�تھم بالدھ�م غی�ر عل�ى فرض�وا والذین المتبجحون
 ھ��و ب��ل االغریق��ي، الع��رق دون فلس��نا ھ��م، كم��ا س��اللة، م��ن وألنن��ا وأس��رار، جم��ال

 وھ�ي ق�دامھاأ تح�ت الع�الم تض�ع بابوی�ة كنیس�ة فتكونت للرومان ثوهورّ  الذي الغرور
ً ش��أن من��ا عل��ىأ لیس��ت روم��ا حت��ى ال، ولك��ن الُمفِس��دة، الفاس��دة ... قائم��ة لن��ا وس��تقوم ،ا

 ... قائم قیامة، قائمة،... قائمة

  شومان -

  االیمن جنبھ على سیفھ متقلداً  الطویل األشقر شومان یدخل

  نعم :شومان

ً سریع أرسل -   نرسیس باألسیرة یأتیني من ا

  نعم --

 س�اعتین مس�افة نرس�یس فی�ھ تُحتجز الذي القبو عن یبعد مكان في التنظیم رئیس كان
ً مشی  غی�ر اأرض�ھ تتم�وج كثیف�ة ش�جارٍ أ م�ن بقع�ة ف�ي س�ري أمخب وھو قدام،األ على ا
 مقس�م دائ�ري ب�رواق محاط�ة حج�ر م�ن مبنی�ة غرف�ة من أالمخب یتكون ،السفوح حادة
 الس�قف نیّ�وزُ  ،داكن رمادي بحجر مرصوفة واألرضیة ،مقوسة فضاءات ثالث إلى

 یقطع�ھ بالم�اء ممل�وء دائ�ري ش�قّ  أالمخب� وح�ول ،المخب�أ بن�اة وضعھا ھندسیة بنقوش
 م�ن مبنیة مراصد تعلوھا التالل من نیاثن بین والموقع ،خشب من مقوس واحد جسر

 .الحراس علیھا یتناوب الحجر

ً قاطع�� التنظ��یم رئ��یس إل��ى نرس��یس یجل��ب م��ن انطل��ق  الم��ع أس��ود بحص��ان المس��افة ا
ً مترجم� ال�رئیس طل�ب الوقت نفس وفي ،رأسھ جانبي أحد على الجمیل شعره ینسدل  ا
 رئ�یس إل�ى فأس�تدعي بالترجمة الفرسان أحد سابق وقت في تبرع وقد ،الالتینیة یجید

 ع�ةودّ  والطع�ام بالنبی�ذ امتنعًم� أالمخب� یس�كن المت�رجم فك�ان ،بالمھم�ة ل�ھ لیق�ر التنظیم
ً ص��لیب تحم��ل ال��ذھب م��ن ق��الدة ع��ن عب��ارةھ��ي  ال��رئیس م��ن ھدی��ة ق��ىتلّ  كم��ا الع��یش  ا

 .المثلث شكل من قریب منھ ضلع كل االضالع متساوي

 إل�ى داخل�ة الس�ریالي بوجھھ�ا وأطل�ت المتألق�ة، الفاتن�ة، نرس�یس أحض�رت ساعة بعد
 م�ن ص�ورة وعل�ى ھذا كائن أي ،یسوع یا" شفاھھ بتحریك ھمھم الذي الرئیس غرفة
  ؟"ُخِلق

 الیس�رى الجھ�ة وعل�ى أحم�ر ف�اخر كرس�ي عل�ى أمامھ نرسیس بجلوس الرئیس ھوجّ 
 :عادي كرسي على المترجم جلس منھا
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ً تمام للشفاء تماثلتِ  أنك أرى -   نرسیس سیدة یا ا

  العافیة نعمة على الرب نشكر --

  صنعھ عظیم من نرى مما التعجب ولنا. .والمجد الشكر، لھ -

 إل�ى لیجلبن�ي فرس�انك أح�د ل�دفع دفع�ك ال�ذي األم�ر ھ�و فم�ا ی�دیك بین مثلت أنا ھا --
 ھنا؟؟

  اسئلة -

  جرماني یا األجوبة تنفعك وماذا --

 )ھازئ��ة بابتس��امة ویس��تبدلھا بس��رعة یخفیھ��ا ولكن��ھ الغض��ب مالم��ح علی��ھ تظھ��ر( -
 ی��ا الق��ادم العھ��د ولن��ا ،غ��رورھم بس��بب وس��یندحرون ،الغ��رور ض��حیة الروم��ان"...

  "!الرومانیة نرسیس

 م�ن مق�دس ن�ص م�ع یتوافق بما أتتنب كأنك )الوجھ مطأطأة تزال وما بتھكم تبتسم( --
  العرب قرآن

  العربي النص یقول وما -

  سؤال بأول الجرماني بدأ قد ھا --

  نرسیس..  نرسیس..  نرسیس یا. .ولماحة جمیلة. .أوه )یستدرك( -

  جرماني یا. .أسمي لفظتب تنشغل أم أجوبة ترید ھل --

 العق�ول أكث�ر تف�تن رومانی�ة لوح�ة الحری�ري األب�یض وردائ�كِ  وذكائكِ  وأنتِ  اسمك -
 اعتبرت�ھ م�ا م�ع ویتواف�ق الع�رب ن�ص ف�ي ج�اء م�اذا.. لإلجاب�ة لنس�تمع ولكن ،كیاسة
 ؟نبوءة

ً ش�عوب وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا الناس أیھا یا" القرآن في جاء --  "وقبائ�ل ا
 الش��عوب س��یادة بع��د الجرم��ان قبائ��ل فتس��ود الش��عوب مج��د س��ترث القبائ��ل أن ویب��دو

 أن أحوالھ�ا س�وء وم�ن ،حال إلى حال من بأھلھا تتقلب والدنیا ،واإلغریقیة الرومانیة
 !بالطك في رومانیة سیدة

  نرسیس یا غضبي تستثیري ال -

  طلبني من أنت --
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 شخصیتي؟؟ في القبلي الجانب تطلبین فھل. .واالستھزاء التھكم لك یبرر ال وھذا -

  ترید ما سل --

 م�ع یتع�ارض بم�ا الس�وداء ھرطقتھ ألطالق دفعھ الذي من المھرطق، ولدك. .أبنك -
 االنجیل؟

  تسألھ أن لكَ  --

ً حتم بھ سأحظى -   ا

 باللغ�ة تنط�ق( الس�فن تش�تھي ال بم�ا الری�اح ت�أتي وقد، قبل، ومن بعد من األمر � --
        !)العربیة

 لم�ا فھم�ھ ع�دم ع�ن كتعبی�ر السفلى شفتھ ومط كتفیھ ھز الذي للمترجم الرئیس التفت 
  الالتین بلغة قالت ما بإعادة عتسرّ  نرسیس ولكن نطقت،

  السفن یضر بما الریاح تھب وقد المسیطر، وھو األمور، یدبر هللا --

  العرب بلغة لربما أخرى، بلغة بھا نطقت أنك ویبدو بلیغة، حكمة -

  العرب بلغة نطقتھا. .نعم --

 شعب؟ أم قبیلة العرب وھل -

  أخرى انتكاسة وھذه --

 كیف؟ -

 م�ن الش�ر ومنطل�ق وال�دمار الموت حاملة قاتلة قوافل تحركت الصحراء عمق من --
 ض�اعواأ اق�وام لھ�ا یح�ج والت�ي الملعون�ة نص�اباأل مئ�ات ض�مت الشكل مكعبة غرفة
 الج�رداء البقع�ة تل�ك ف�ي الش�ر اكتم�ل إذا حت�ى ونجاس�ات، لعن�ات ف�ي وضاعوا العقل

 التنظ�یم ت�وارى ولس�نوات الكذب�ة، ھرطق�ات م�ن وھرطق�ة ،آخ�ر عھد ظھر الموحشة
 ی�ا حالكم ھو كما وللعالم داخلھ في التفسخ حمل ولقد الدامي، فجره بزوغ قبل السري

  جرماني

 العالم؟ ونھدد متفسخ تنظیم نحن -

  أقول ما تفھم حتى الماضیة األزمنة قرأت ما --

  بیسوع واالیمان االنجیل یكفینا -
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  سوداء بھرطقات اكتفیت بل --

 ھیكلنا؟ ضمن من ابنك ولكن -

  فاستجاب ولدي على التوبة عرضت وأنا لھ، متاحة التوبة ولكن االنسان، یخطئ --

   علینا انقالبھ سبب نتأ إذن، -

  ولكنیستھ ھانوإلیم ولربھ لرشده عاد --

 وك��أن للحظ��ات لألم��ام وتنحن��ي جبینھ��ا، ویتع��رق التوع��ك، نرس��یس وج��ھ عل��ى یب��دو
 بمرافق��ة التنظ��یم رئ�یس وی��أمر جلوس��ھا، ف�ي لتنتص��ب ترج��ع ولكنھ�ا داھمتھ��ا غم�اءةإ

 "ل�و" تم�ر الع�ودة طری�ق وف�ي المناس�بة، الرعای�ة وتتلقى لترتاح غرفتھا إلى نرسیس
  :بكلمات وتتمتم نرسیس بجانب الساحرة

 ) یُسمع یكاد ال بصوت وتقھقھ( المجھول صلب من جاءت عائلة -

  أبیھا بنت یا سمعتكِ  --

 بح�دوث ویُن�ذر ی�دور بم�ا زون�ا س�یده الس�رعة وج�ھ وعل�ى بلغأ الحراس أحد أن یبدو
  التالي الكالم نرسیس من "لو" سمعت والساحرة فعندما نرسیس بین صدام

 .یُشوى خنزیرٍ  كجثة جسدھا الجرمان بُ یُقلّ  رخیصة رعناء مجرد --

 أوقفھ��ا الح��ارس ن��داء ولك��ن خطی��ر فع��لٍ  عل��ى اإلق��دام أم��ارات وعلیھ��ا نحوھ��ا تق��دمت
 وتطّول المسحة خفیفة مزرقّة وسوداویة مریبة بتقلصات وجھھا لیظھر نحوه فالتفتت
 عجی�ب بفت�ور الح�ارس فأص�یب الت�وجس تثی�ر دقیق�ة ومالمح العینین في قلیل جانبي

 یطلبھ�ا زون�ا سیده بأن بلغھاأ وبصعوبة ،لمرات ریقھ وابتلعبنظراٍت ساھمة  وتمعنھا
 م�ن لرفاق�ھ ال�دوار وش�كى بكتف�ھ القری�ب الج�دار إل�ى س�تندأ بالغھ�اإ وبعد الفور على

 ص�ابعأو والرقب�ة وجھ�ھ ش�مل ب�تقلص أص�یب حت�ى س�اعة نصف إال ھي وما الجنود
ً  وقضى وقدمیھ یدیھ  في الجلبة سبب عن ستفساراال زونا طلب بدقائق موتھ بعد ،میتا

 طویل�ة بنظ�رة رض�ياأل ال�بالط یرم�ق وجعلھ ذلك فراعھ ،بالخبر فأبلغ الغرفة خارج
 . الطبیعیة للحالة والعودة الحادثة بتجاوز أمر بإصدار أعقبھا

 م�ن یج�د ل�م ولم�ا ویبتزه صدره على یجثم شدید بضغط زونا شعر الیوم ذلك لیلة في
 .نرسیس حضارإ وطلب كرسیھ إلى عاد بھ لمَّ أ ما لتجاوز مخرج

 ولك��ن؛ ،أخ��رى للغ��ة تُرجم��ت إن آخ��ر معن��ىً  تعط��ي ق��د والكلم��ة ،تش��عبت األلس��ن --
 لتك��وین بع��د ترتق��ي ل��م والقبائ��ل ،االمبراطوری��ات تقط��ن فالش��عوب ،ح��ال ك��ل وعل��ى



75 
 

 روم�ا عانتھ ما وھذا ،لھا ُضّمت أن االمبراطوریة في القبیلة تعبث وقد ،امبراطوریة
 وأن���تم ،المحت���رم والع���یش االزدھ���ار لك���م أرادت فھ���ي ،جرم���ان ی���ا م���نكم العظیم���ة

 والبن���اء س���تقرارواال والحك���م الریاس���ة تجی���دون ال ألنك���م إلس���قاطھا بھ���ا تتربص���ون
 ،ستنتص�ر الحض�ارة ولك�ن ،األخ�رى االمبراطوری�ات مع المخفیة األوراق وعالقات

ً ایض� أن�تم س�تنزلقون س�حیقة حف�رة ش�فا على العباس بنو قبیلة تركتُ  فكما  حف�رة ف�ي ا
  البغیضة والھمجیة الجھل

  اللسان سلیطة -

 بھ�ذا ل�ك أی�ن وم�ن الثی�اب، ھذه ارتداء علمك من :لملبسك تنظر أن بعد نفسك سل --
  جرماني یا. .الخیاطة ونوع القماش

 قبلي؟ ماٍض  لھم یكن ولم كشعب الرومان ظھر وھل -

 األسئلة؟ وطرح التفكیر علمك من نفسك، سل --

 تقول؟ ما نقل في أمین أنت ھل ترجمان، یا -

 )خفیفة جفلة علیھ تظھر( سیدي یا نعم ---

 قبلي؟ ماٍض  لھم یكن ولم كشعب الرومان ظھر ھل. .األخیر السؤال علیھا أعد -

 القبلیة؟ لغتك، في تعني فما معنى، شعب لكلمة الالتین لغة في --

 وبع��ض ك��أس ویطل��ب مزعج��ة ض��حكة یطل��ق( تعن��ي غی��رھم وال الجرم��ان تعن��ي -
 ض��حكة ویطل��ق وجھ��ھ ویرف��ع الیمن��ى بی��ده نرس��یس إل��ى فیش��یر یتم��ادى ث��م الفاكھ��ة

 ب�النظر وتنش�غل الیم�ین إل�ى ب�ھ تش�یح وھي الجلد یبدو نرسیس وجھ وعلى) ھستیریة
 .االیمن الكف على الیسرى یدھا كف واضعة مامھاأ الماثل الجدار إلى

 االنفج��ار ك��تم عل��ى وجھھ��ا مالم��ح جب��ارأ بص��عوبة تح��اول متحس��رة، من��ھ خرج��ت
 ف��ي انف��ردت فلم��ا مت��وترة، بنظ��رات الس��ماء ترم��ق مش��یھا ثن��اءأ وراح��ت الح��زین،
 بنظراتھ�ا، الكف�ین ب�اطن وتفحص�ت ی�دھا، براح�ة وجھھا استشعرت الحبس، غرفتھا،
 انفاس��ھ وحفی��ف اً كثی��ر زون��ا تقل��ب مھجع��ھ وف��ي قانط��ة، الس��ریر م��ن قریب��ة وجلس��ت

 نوم�ھ غرف�ة یج�وب ظل وباإلثناء یدیھ، بین للمثول الساحرة طلب دقائق وبعد یُسمع،
ً عاری  .ا

 س�اخنة ی�ا ھی�ا. .جس�دك ف�ي رغبت�ي م�ن تزی�د الف�اظ م�ن لدیك ما كل اسمعیني. .لو -
  ھیا. .الجسد
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  ساخن اً لذیذ داخلي في شھوتك لعاب سیسیل --

  ؟حقًا لذیذ ھو وھل -

  عمیقة حفرة فيَّ  احدثت لقد --

 أحدثت؟ ما یعجبك وھل -

  !لھ متلھفة فأنا شھوتك لعاب وافرغ والعمق اتساعھا في زد --

 م�ن مبلغ�ھ الراغ�ب بل�غ فق�د یض�اجعھا الس�احرة جس�د فوق وھو صیحات زونا یطلق
 .العارمة الرغبة

  بالطك حراس أحد روح اختطاف أن ریدأ --

  بسببك قضى الذي المسكین یكفیك أال لو، یا -

 )العاري جسدھا على زونا انكب وقد بتمیع تقولھا( زونا --

  بسرعة مات لو وحبذا ،طویالً  یتعذب تجعلیھ ال ولكن طلبتي ما خذي -

 أم�ا نرس�یس، حال�ة م�ع تماثالً  تحجرت االشیاء كل وكأن الغرفة، في یتحرك شيء ال
 ثاب�ت الجم�ر م�ن كتل�ة إلى تحول الموقد حتى الجلوس، وضعیة في كتمثال فبدت ھي

 ج�اء ال�ذي الفج�ر وق�ت إل�ى الح�ال ھ�ذا ودام الغرف�ة، مح�یط ف�ي م�ا وس�كن االضاءة،
 .بعیدة ذئاب وعواء صرصر بریح

 تص��دعات یُظھ��ر مص��قول ص��فرأ بل��ون رخام��ھ وتقان��ة بعنای��ة مص��نوع ح��وض ف��ي
 خمس��ة بس��عة غرف��ة ف��ي وض��ع ،الف��اتح ص��فراأل ع��ن اً كثی��ر تبتع��د ال لونی��ة بت��داخالت

ً وعرض� ط�والً  مت�ارأ  بُن��ي رخ�ام م�ن وأرض�یة ،المس�تطیل الجبل�ي الحج��ر م�ن مبنی�ة ا
 ول��و زون��ا یلھ��و ،المتب��ادل التماس��ك بطریق��ة حجارت��ھ مرص��وفة مقب��ب وس��قف ،ف��اتح

 الغرف�ة وس�ط في انتصب اً عرض ونصف ومترین طوالً  لمترین تمتد حوض بمساحة
 ،متوس�ط رج�ل ص�ابعأ ربع�ةأ درج�ة ك�ل ارتف�اع درج�ات ربعةأ من مكونة دكة على

 عطریة ومادة صابون من قطع الماء في وأذیب ،غتساللإل مناسب ساخن بماء وملئ
 ف��ي مض��اجعات ث��الث زون��ا م��ن تلق��ت فق��د "ل��و" أم��ا ،بالبخ��ار تم��ور والغرف��ة ،نف��اذة

 أي ع�ن تت�وانى ال وھ�ي وترغ�ب لھ�ا یحل�و كم�ا بجس�ده تلھ�و راحت وبعدھا الحوض
 ل��دفن الجن��ود م��ن ع��دد یس��تعد وباإلثن��اء ،ح��د عن��د تتوق��ف ال فرغباتھ��ا حمیم��ي لھ��و

 س�م أنّ�ھ یعتق�د م�ا فیھ�ا تج�رع المب�رح الع�ذاب م�ن لیل�ة بع�د نحب�ھ قض�ى منھم حارس
 اش�تباك م�ن دق�ائق بع�د فم�ھ ف�ي الس�احرة نفثت�ھ خبی�ث سحر ھو الحقیقة وفي ،زعاف
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 وجذبت��ھ عاری��ة الحراس��ة واج��ب دوری��ةِ  ف��ي یق��ف وھ��و ل��ھ خرج��ت إذ بش��فتیھ ش��فتیھا
 غط�اء ف�ي مع�ھ التف�ت وھن�اك ض�اءةاإل خاوی�ة ش�معة فیھ�ا ال�وكر ط�رافأ ف�ي لغرفة
 .  جرى ما وجرى ُمھمل

  بذلك تشي الجنود فحركة انبلج، الفجر أن یبدو -

  !أخرى مرة ضاجعني --

 عب��ر مارس��یل دي غابریی��ل یتس��لل الب��اردة وربی��ةاأل الق��ارة م��ن اآلخ��ر الط��رف ف��ي
 م�ن دن�وه عل�ى ی�دل م�ا الیاقوت�ة عل�ى ظھ�ر وق�د الخربة والجدران واالعمدة طاللاأل

 أنّ�ھ یب�دو حج�ر م�ن ك�وخ إل�ى یص�ل البح�ث ف�ي وبتس�ارع ،الثالث العالمات صاحب
 خش�بیة ال�واح م�ن المك�ون الخش�بي باب�ھ عل�ى یقف طاللاأل بین ینتصب البناء حدیث

 م�ن فاجئ�ھ أن إل�ى غابریی�ل فانس�ل علی�ھ التغل�ب یمكن ضعیف أنّھ بدى شاب مھترئة
 قلیل��ة دق��ائق انقض��ت أن وم��ا ،قت��یالً  رداهوأ ھت��رقب ف��ي بخنج��ر وطعن��ھ الیس��رى جھت��ھ
 یحمل��ھ خش��ن قم��اش م��ن ك��یس ف��ي لق��ىم الف��م مكم��م اً مقی��د نرس��یس اب��ن ص��ار حت��ى

 الس�ماء وتتلب�د ضباب بعدھا لیحل قریبة غابة في بھ ویغور یمناأل كتفھ على الراھب
 .  الغیوم من بالمزید

  العذراء أمنا یا

   بي ارأفي

  یسوع حولي رولیسوّ 

 وصبر ُطھر سور

 الجسد ھذا مفارقة روحي لترتفع أو

  المطوبة أمنا

  لك طوبى

  الرب حمل الذي لرحمك طوبى

  شفیعة یا

 فحش یطالني ال

  فاحش غدر أو
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 وت�دخل ،ص�غیرة عوادأ من صلیب لوتُقبّ  الرأس محنیة جاثمة صالتھا نرسیس تُنھي
 وعص�یدة خب�ز م�ن بفط�ور الخادمة علیھا تدخل أن الساعة قبل یقارب لما صمت في

  .عجالة على وتنسحب المعدنیة الصفیحة تضع نرسیس قدامأ وعند وعسل، جبن

 للب��اب توجھ��ت عجی��ب وبج��ذب نرس��یس، نف��س ف��ي الفض��ول الخ��ارجي الھ��دوء أث��ار
 "حارس�ا فوج�دت الح�بس خ�ارج إل�ى ان�دفعت تفك�ر كثی�ر ودون ،قلیالً  منفرج فوجدتھ

 وس�ط عن�د توق�ف دم وخ�ط فم�ھ طرف من اللعاب زبد سال وقد رضاأل على "اممدد
ً خارج نظرت ولما خده،  عشرة من كثرأ اشالء تقطعت فقد المشھد ھول من ارتعبت ا
 بخ�ط ینتھ�ي ال�ذي القری�ب الثی�ل مس�احة إل�ى نرس�یس فھرعت الخادمة، ومعھم جنود

 ب��ین نفس��ھا نرس��یس وج��دت دق��ائق وبع��د الكثیف��ة، الغاب��ة ع��ن یفص��لھ ال��ذي ش��جاراأل
 .والنباتات غصانواأل وراقاأل تشابك

 سید؟ یا تریده الذي ما --

  قصیر حدیث -

  عرفكأ الأنا  --

  عرفكأ أنا -

 ؟أنت من --

  برقان اسمي -

 ب��ال وم��ا اختف��ت، اأنّھ��وك االش��جار، ت��رى ع��ادت فم��ا المك��ان ع��مَّ  الفض��ي الض��باب
 فأي لھا، نِصتَ أ إن القلب ضربات حتى االنفاس، حتى یُسمع، صوتٍ  كل االصوات،

 حت��ى حجب�ت كثیف�ة بیض�اء غی�وم لش�بھ الض�باب تح�ول اً وروی�د ھ�ذا، عجی�بٍ  ض�بابٍ 
 وھ�ي ص�درھا عل�ى ی�دھا فوض�عت ألق�دامھا وق�ع تس�مع نرس�یس عادت وما رضاأل

 .موقف من فیھ ھي مما وِجلة

 متزای�دة ورغبة التنفس، في وضیق بدوار نرسیس شعرت حتى الضباب تموج زدادأ
 أول جفلھ��اأو ص��وتھ س��معھاأ ال��ذي اس��م ن��دبت ص��ابھاأ ال��ذي الھل��ع ولف��رط ب��التقیؤ،
  للغابة دخولھا

  برقان --

  بحسبان والقمر الشمس -

  برقان --
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  یسجدان والشجر والنجم -

  برقان --

  كالفخار صلصال من نساناإل خلق -

  نار من مارج من الجان وخلق

  المشرقین رب

  المغربین ورب

  والشیطان. .هللا

 ف�ي أن�ا ،ُمخلص�ي ی�ا أن�ت ینأ یسوعي المعلن، التجدیف ھذا ما )مرتعش بصوتٍ ( --
 )جافلة شھقة تصدر( اخوتھ على المشتكي ھو أو نجسة، روح أو كذاب، نبي حضرة

 مریم یا

ً شیئ جئت لقد مریم یا قالوا! .. ؟ مریم یا -  ام�رأ ابوكِ  كان ما ،ھارون أخت یا ،فریا ا
  بغیا مكأ تك ولم ،سوء

  اآلن أنا لعنة أي في. .ویاله --

  برقان حضرة في -

                                          *** 
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 ویص��یر الن��ور، بعم��ى ویص��ابون الن��ور، ف��ي ال��بعض یض��یع                         
 یأخذ لم ِلمَ  ولكن فحسب، بشر منطق نّھأل ناقص، البشر ومنطق ظالمھم، سبب النور

ً حب طلبھ الذي الكاھن ذلك بید هللا  ،هللا بحكم�ة تتعل�ق المس�ألة أم ش�وقا، للقائھ وتحرق ا
 :بالبشر وطز وحده، هللا

  ال. .ال) علىاأل في تحركت جارفة كموجةٍ  أنّھ بدى غاضب جھوري بصوت(

 حولھ��ا، یج��ري وم��ا بینھ��ا یح��ول الن��ور ولك��ن لألعل��ى، ن��اظرة وت��دور نرس��یس تجف��ل
 م�ن زاوی�ة وعن�د ألعل�ى،ل ببص�رھا وتش�خص ص�درھا إل�ى ی�دیھا تض�م وھي توقفت
 ویقھق��ھ ،ت��ارة یخ��ور ،المع��الم مح��دد غی��ر الن��ور یحجب��ھ رم��ادي ش��بح ھن��اك المك��ان
 أنّھ ویبدو ،ثالثة تارة انھلمك مغادر غیر ویضطرب ،أخرى تارة حاد مبحوح بصوت
 رأس�ھ على العمة یشبھ ما یعتمر مكتنز بشریة، وھیئتھ ،القرفصاء وضعیة في یجلس

 الرم��ادي الش��بح ص��اح. رجعھ��اوأ م��رة م��ن ألكث��ر رأس��ھ ع��ن یدی��ھ بكلت��ا رفعھ��ا وق��د
 :صیحتھ رافقت وبرعشة الحاد، المبحوح بصوتھ

ً قریب�� تنتھ��ي ل��ن الغ��یالن ح��رب نرس��یس،ی��ا   ف��ي یُع��دموا ل��ن الغ��یالن م��ن تب��اعھموأ ،ا
 حتم��ي، مجیئ��ھ ولك��ن اآلن، بعی��د وھ��و عص��ري، یج��ئ وس��وف عص��ر، أي عص��ر،

 ق��رن عض��دأ وس��وف وغب��اء، وب��الء فن��اء یح��ل ی��دي وعل��ى التغ��ول، ذروة وس��أكون
 .المشتكي سیدي

 أنّ��ھوك الص��وت مص��در نح��و نرس��یس وج��ھ بخ��وف یش��خص اص��فرار ش��ابھ ببی��اض
 .جسدھا بقیة النور غیب وقد متحجر،

 الجی�ران أح�د وأجد أصلھ وحین آخر، رھاقإ لمسكني والعودة تثقلني، كافور قصص
 .ونصب بإعیاء شعرأ ..عیاءاإل یزداد جید غیر وضع في

 أنّ�ھ ث�م لس�اعة، تح�رك وم�ا ظ�الم، قب�ر حاف�ة عل�ى س�تقروأ متھرئ أسود ككیس ھبط
 من��ي قریب��ة نقط��ة الھ��واء، وعن��د بفع��ل رضاأل عل��ى الف��ارغ الك��یس یتقل��ب كم��ا تقل��ب
الرض�ع  م�ن تنبع�ث ك�التي ن�ھع تصدر ورائحة طفل، كصوت صوتھ ب،ءوتثا سكن،

 اأنّھ��وك ممی��زة ف��رائحتھم ،ش��ھر م��ن كث��رأ والدتھ��م عل��ى یم��ض ل��م ال��ذین اللف��ائف ف��ي
 ف�ي طف�ل كرائح�ة ،نقی�ة رائح�ة المھت�رئ الك�یس ولھ�ذا ،خاصة روائح عدة من خلیط
 .مھترئ ولكنھ ،النظافة ذروة

 الث��رى ف��ي ت��وارىأ أن وقب��ل لمس��عف، یحت��اج كم��ریض نفس��ي أج��ر لمس��كني ع��دت
 .هللا من كطفل على،األ من یھبط وھو للكیس تنبھت
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 غی�ر الطف�ل م�ن یص�در وم�ا ِع�ٍل، م�ن علین�ا ھبط طفالً  بأن كافور أخبر أن وددت ما
 .ذلك من ویكثر ناغٍ، طفل فھو ینغى، أنّھ

 ابص�رتھ، ولّم�ا حنان، المغدورة قبر حیث إلى كبیرة بتلة إلى تحول وقد الطفل تقلب 
 بن�واح وص�احت لولی�دھا، متش�وقة كوال�دة وتفج�رت األموم�ة عط�ف ك�ل علیھا تھيء

 .عنھا صدر ما آخر ھذا وكان صرخت، .ابن لي وِلدَ  :باك وضحك

 ھ�و م�ا تبین�ت وم�ا ،رتج�افاال م�ن وش�يء بقش�عریرة ص�ابنيأ م�ا الس�ماء من تساقط
ً طافی� توقف�ت ما ولكني ، ِعلّ  من تنّزل الذي  ف�الملتقى ، بس�یط رتف�اعبا رضاأل ف�وق ا
 قب�ل بھ�م م�ر م�ا لیقص�وا الج�ن من مجموعة سیستضیف أنّھ لي أسرَّ  وقد ،كافور عند

ً قریب�� ص��رت ولم��ا ،غ��ابر دھ��رٍ   ،الجارف��ة ال��ریح كمث��ل ش��يء دھس��ني المس��اكن م��ن ا
 قص��یر بُع��دٍ  وعل��ى رضاأل عل��ى امطروًح�� وج��دتني أفق��ت ولم��ا ،غیبوب��ة ف��ي وغب��ت

 ب��دى یتم��وج بجس��د ت��رتبط زرق��اء الش��كل اس��طوانیة رجل��ھأ: مھ��ول ك��ائن ینتص��ب
 ،خاف�ت لونھ�ا حم�راء ق�رون ل�ھ ھئعلیا في القمر یناھز رأسھ ،أزرق متراكم كسحاب

 توجھ حتى فقتأ أن ما. الماء سطح كتكسر یتكسر ِستر العینین المتأللئ وجھھ یغشى
ً ثالث� ص�دره لط�م ث�م متھ�یج، كث�ورٍ  اً صوت وأصدر نحوي بوجھھ  عل�ى دلن�ي :وھت�ف ا

 !عمانوئیل

 ؟ أجیبھ وبمَ  ،ِعلم بھ لي ولیس عرفأ ال عما المھول ھذا یسألني مَ ولِ  ،عمانویل من

  !عمانوئیل على دلني --

 ..و ورطة في أنني یبدو سید، یا -

  !عمانوئیل على دلني --

 ..ولكنني وأعرفھ تطلبھ شيءٍ  أي كتمأ لن محترم، یا-

  !عمانوئیل على دلني --

 متغط�رس الم�ارد ھ�ذا أن یب�دو) اً مم�دد ی�زل ولم الیسرى جھةنحو ال بوجھھ یلتفت( -
 ) یُسمع یكاد ال بصوت ھذا یقول( بصمم مصاب أو حمقأ

 ...!عما على دلني ،عمانوئیل على دلني..  عمانوئیل على دلني --

 زعق�ت ثِق�ال س�اعات من وقت مرور وبعد ولكني والعذاب، بالرعب مثقلة لیلة كانت
 یل؟ئعمانو من :بالمھول
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 ب�ھ فزعق�ت ض�جرنيأ حت�ى وینع�ق ح�ولي یل�ف وراح السواد داكن غراب إلى تحول
 ؟عمانویل من :ثانیة

 ع�وادأ لعلب�ة تح�ول ثالث�ةً  بھ زعقت ولما وعویل، غضب فیھ فحیحھا فعىأ إلى تحول
 جس�مھا عاری�ة، الجم�ال، بارع�ة فت�اة وتح�ول اً ن�ار توھج قصیر سكون وبعد ،كبریت

 ص��فراء بش��ائبة بیض��اء والص��در، النھ��دین ن��افرة مس��تدق، الخص��ر م��دور ممش��وق
 الخ�دین، مكتن�زة مناس�ب، قوامھ�ا القدمین، أخمص إلى شقراأل شعرھا منسدلٌ  خافتة،

 نح�وي تق�دمت ن�اتئ، وبض�عھا ال�ردفین، ب�ارزة السعة، متوسطة عیناھا الفم، صغیرة
 :وتحدثت بطني، على صدرھا واضعة رضاأل على واستلقت بغنج،

 المتص�حرة البریة فلي كریم، مقامٍ  أو وعیون، جناتٍ  إلى اصطحابھ بمقدوري كان ما
 جن�ة م�ن ذاك اس�تدرجت الس�بب ول�نفس قدراتي، وتشتغل قواي تعمل وفیھا الجرداء،

 م��ن وأق��وام القاتل��ة واالف��اعي الس��امة العق��ارب تب��تھج الص��حراء فف��ي غنّ��اء، زاھی��ة
 ل�ي ول�یس مش�اریعي، م�ن اً كثیر وتحبط تالحقني الخسران لعنة ولكن ُمھِلكة، كائنات

  .یرضى أو أحظى أن إلى االستمرار، إال

ً شیئ فھمت ھل :وتسألني باسمال بوجھھا نحوي تلتفت  أقول؟ مما ا

  ال -

 :)وتس�ألني رأس�ھا جان�ب تحت یدھا كف وتضع االیمن لجانبھا تنقلب( عجیب ھذا --
 یل؟ئعمانو قصة أو اسم بك مر ما

  ال -

 ؟اً أبد بك مر ما --

  اً أبد  -

 ب�أكثر یس�مع ل�م م�ن ھن�اك أن یُعق�ل وھل الوجود، بلوى عن غافل یا أنت قومٍ  أي من
 !؟عجیب .الدھور عبر شھرة القصص

 عمانوئیل؟ من -

  معنا هللا --

  � الحمد -

  بدعاء اتفوه ال أنا.. ھیھ --
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 ؟أفھم ال -

 )معنا هللا( اسم ھو --

  فھمت ما -

  عمانوئیل اسم معنى ھو معنا هللا --

 القصة؟ ھي وما -

  !عمانوئیل على دلني --

  الُمضِجر التكرار نفس إلى عدنا ،أوه -

 :ِذكراً  منھُ  علیك سأتلو. تمھل --

 فی�ھ كث�رتأ معل�وم یومٍ  وفي األرض، في أجول ُمطلق حینھا وكنتُ  مضن، ألفین قبل
 أل��تمس الجن��وب م��ن فص��عدت ح��ان، ق��د ل��ي ع��دوٍ  زم��ان أن انب��أت ب��دیار التمش��ي م��ن

 س�ویعات إل�ى عن�ده نتظ�اراال ف�آثرت حجري مرتفعٍ  إلى التمشي فأوصلني العالمات،
 لمح�ت وعن�دما الط�رق، كقّط�اع اً مترص�د ھن�اك أوقفني عنھ بحثأ الذي ففواح الحقة
ً واقف انتصبتُ  بعید من یلوح الفضي شبحھ  م�ا أبھ�ى ف�ي فص�رت شيء كل فيَّ  وتبدل ا
 :عذب بصوت بھ صحت صوتي مرمى عند صار ولما ،انسان كل یغري

 ؟والمغاور التعرجات بین تاه لغریبٍ  جمیالً  فیھا تسدي منك بمعونة لي ھل سید، یا

 تق�دم ولكن�ھ مخ�ادع، من یمتعض كمن رأسھ فیھا ھز لبرھة توقف أن بعد نحوي مال
 :القول واستبقني نحوي،

 نُنھ�ي ال مَ فِل� وللعالم، لك معروف تقدیم أنوي ولكني لضربتك، أو لتجاھلتك، شئت لو
 ونرج��ع تكّس��ر م��ا ك��ل ونُلمل��م ،ارت��اح وأن��ا ،وترت��اح ھن��ا ھ��ا العظیم��ة المأموری��ة ھ��ذه

  ؟رحمتھ األبد إلى وربك ،األولى سیرتھ الفخار

  عرفتني --

 أثنین مثلك خلق هللا وكأن -

  استسلم لن --

  تنتصر ولن -

  العظیمة أو الكبرى، المؤامرة یتقبّل واحد انسان یكفیني --
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 یس��یر ك��ان ج��رى م��ا ك��ل ب��أن وتقنع��ھ والن��ار الكبری��ت بحی��رة ف��ي وتجالس��ھ.. ھ��ا -
 .بالمقلوب

 بری�ة إل�ى ب�ھ فتوجھ�ت ش�ئت، حی�ث قت�ادهأ أن ل�ي س�مح بعرضھ قناعيإ من یأس المّ 
 أنت؟ من :لھ قلت السیر واثناء قریبة،

  عمانوئیل -

  جوھري لغز لوجود ینتبھ لم عداھما ما ھو --

 ح�زن عینی�ھ وفي ،بنا مر ما كل في ببصره وتبحر ،متعاضاال علیھ وبدى رأسھ ھز
  .مستترة دموع وربما ،ثقیل

                                            *** 
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 ،والتعرج�ات الزوایا على بالصمت یُلقي البریة في الضحى                            
 فیح��اول بالریب��ة ال��ذھن یص��یب ح��د الس��كون یبل��غ وق��د ومتداخل��ة كثی��رة فَُس��ح وللظ��ل

 المتخم�ة الج�رداء اللوح�ة ھ�ذه ف�ي مختلف�ة ھ�واء ھب�ة أو حرك�ة أي یلم�ح أن المرتاب
 حرك�ة مع بعید من حیوان أو صغیرة سحلیة لمحت فإن ،والسكون والصمت بالسحر

 س�ماعھا ل�ك ف�یمكن ق�دامكأ وق�ع أما ،التوقف لمزاولة اللوحة تعود ما فسرعان للریح
 یحب��ذون ال ولك��نھم یتج��اھلوك أو كنیترص��دو الم��راقبین آالف ھن��اك أن ل��ك وس��یخال
 ھ�ذا ب�اطن ع�ن ل�ك تش�ي رس�الة فتل�ك صفرأ عنكبوت أو عقرب فاجأك فإن ،الظھور
 حج��رٍ  خل��ف وتختف��ي ،ب��بطء تتمش��ى مغب��رة خنفس��اء وتم��ر ،المری��ب الشاس��ع الخل��ق
 ب�ین حمام�ة بحج�م ط�ائر ویخط�ف ،المتع�رج الطریق جادة وسط في مغروس صغیر

 للس�امع تب�دو ولكنھ�ا س�اقطة ت�رتطم حج�ارة صوت ویُسمع ،الیمین جھة من مرتفعین
 عجاج�ة أث�رتُ  س�اعة نص�ف س�تغرقأ س�یرٍ  وبع�د ،ارتطامھا لصوت بالقیاس صغیرة

ً مس�رع ب�ھ ف�دلفت ختن�اقبا صاحبي فشعر االغبرة فتطایرت  غ�ائر ض�یق كھ�فٍ  إل�ى ا
 ام�رأة بض�ع تش�بھ الكھ�ف وفتحة الطریق جادة عن یحجبھ صخري التفاف نھایة عند

 رج�ل ی�د م�ن حج�ر برمی�ة ادراك�ھ یمك�ن ال م�ا إل�ى یرتف�ع صخري جدار في محفور
 ف�ي ق�لأ أو اص�بع ع�رض إلى نھایتھ في یصل مضیق إلى وصلنا وعندما ،قوي بالغ

ً مكون�� ق��دمین إل��ى تحت��ھ م��ن ینح��در ص��خري تجوی��ف وج��دنا الكھ��ف عم��ق  احوًض�� ا
 .سقفھ من یند رطب الكھف ولكن ،بارد صاف ماءه صغیر

 ص�متھ استطال فلما الصمت، والتزم منھ، واغترف الصغیر الحوض قرب إلى جلس
 مني؟ تقترب أو لي لتصل الدافع ما :بسؤال لھ توجھت

  ؟اقترفت ما كل لك وسأغفر انقضاءه قبل العقد نفض ال لما -

 والكل؟ الجزء تحكم أنت وترجع --

  !رفشي وتواجھ یوم سیجیئ -

 وع��دت م��ا وتحق��ق خطت��ك ف��ي تم��ض ال ِل��مَ  اً وعن��اد اً ص��دود من��ي تج��د دم��ت م��ا --
 !وتوعدت

  المغفرة عن كفأ لن -

 ..العذاب عنك یكف لن بل --

 ورغب�ة بدغدغ�ة فش�عرت بطن�ي س�طح عل�ى ناملھ�اأ م�ررت العاری�ة، الجمیلة، الفتاة 
 ث�م األیسر، بحاجبھا وغمزتني ة،باسمال بتقاسیمھا وجھي نحو وتوجھت الضحك، في
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 خفی�ف، تحس�ر نفھ�اأ ع�ن وص�در م�ا، بطعم یتلذذ كمن بحركة انھالس طرف اخرجت
 :وسألتني

  ؟عمانوئیل على تدلني ال لم --

  ؟القصة تكملي لم. .یكون ومن -

 ولك���ن خص���امھم، ج���راء ب���الكون لح���ق ال���ذي الخ���راب ویكف���ي القص���ة، عن���ك دع --
 ل�یكن ):ھازئ�ة ش�فتیھا تم�ط( أخ�رى م�رة ونطقھ�ا ش�يء كل عادأ وكالمعتاد عمانوئیل

 .نور

 عنھ؟ تسألیني مَ ولِ  -

 .اسخریوطي عبر إال منھ للنیل لي سبیل ال --

 ،الغریب�ة الفت�اة ولك�ن ،خاص للقاء فرصة فیھا لي كان لیلة تفوّ  ألني كافور وبخني 
 بس�یط وأن�ا ،كذبھا من صدقھا عرفأ ال بقصة وشغلتني الطریق عليّ  قطعت العجیبة

 التق�ي أن وعس�ى ،جذاب�ة قص�ة كانت ولكنھا ،الكثیر على أطلّع لم المعرفة قلیل العقل
 . اً جد یریحني مني فقربھا ،التالیة اللیلة لتكن أو ،قریبة لیلة في بھا

 ثغرك؟ على مریبة بتسامةوا الذھن، شارد اراك_ 

ً راجع� غ�ادرهأ وأنا كافور یودعني فیھا مرة كل وفي ،ذكرأ ال لما  منزل�ي، لمس�كني، ا
 لحظ�ات ترافقن�ي أن ھ�وىأ فكم جدوى، دون التذكر احاول ولما یأویني، الذي المكان
 .أھوى كم ،للمأوى عائد وأنا لي تودیعھ

ص�ادراً  یب�دو غن�اء صوت جذبنيإذ  السمع استرق وقفتُ  واحد مصراع من باب عند
 ص��وتھا وج��داني ف��ي ذاع اللی��ل ص��فاء وم��ع ،ش��جي ،م��ؤثر ص��وت وھ��و ،ام��رأة م��ن

 :العذب انشادھا روعي في فصدح ،الرخیم

  رقیق المناداة عذب بفمٍ      اغریتني وقد نساكأ لست

  لغریق مدت الموج خالل من     كیدٍ  نحوي تمتد ویدٍ 

 ........ لھ الساري یظمأ وبریقٍ 

 زاوی�ة إلى ُمدلھم ركن من نتقلأ ورحت بالَخَمل، الغارقة وأزقتھ الحي مغادرة اشأ لم
 وم�ا الجل�د، متق�رح س�ودأ وكلب سوداء قطة غیر وجودي یلحظ ولم بالظالم، مستترة
 .أحد لوجودي ینتبھ لم عداھما
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 اللذی�ذة الفت�اة ص�ور م�ن حمل�ھأ عما نفسي شغالإ محاولة إال الحي مغادرتي یبطئ لم
 ذل�ك فھ�ي ،منھا توجسأ ولكني ،برأسھا جسدي توسدت حین شعرتھا التي اللذة وتلك

 بھیئتھ�ا وأتعل�ق تحوالتھ�ا تجاھ�لأ فھ�ل ،الكبری�ت وعلب�ة ،والغ�راب ،المھول العمالق
 لذیذة؟ كفتاة

 ھ�ل ن�ار، م�ن قری�ب وك�أنني تس�خن، رأس�ي وجع�ھ، ف�ي یزی�د ص�داع بصداع، شعرأ
 من�زل یق�ع أی�ن أدرى ال ولكن�ي الصداع، مأل من یخفف ما لي یجد لعلھ لكافور رجعأ

 قلی�ل، قب�ل غادرت�ھ وقد طریقھ عرفأ وال كافور لمنزل ھتديأ ال كیفلكن و كافور،
 ..أصابني ما ،لي تودیعھ لحظة مرة كل وفيأتذكر  ال ولم

  !كافوریا ) یصرخ( -

 ی��ا ..الخ��وف ش��دة م��ن اتم��زق أن��ا ،الھل��ع ھ��ذا ك��ل انت��ابني حت��ى ب��ي ح��ل ال��ذي م��ا آه،
  !كافور

 ).الوعي عن یغیب حتى جانب كل من بھ وتصطدم ھوائیة اشباح علیھ تھجم(

 وم�ا قلی�ل غی�ر لوق�ت الش�جي الم�رأة ص�وت عن�ھ یص�در الذي المنزل باب عند لبثت
 م��ا إل��ى تنبھ��ت ص��وتھا اختف��اء وبع��د بش��دوھا، واالس��تمتاع لھ��ا االس��تماع م��ن اكتفی��ت
 وم�ا للب�اب، رجع�ت كی�ف تذكرأ ال ولما الباب، ھذا عتبة إلى رجعت كیف إذ حیرني

 زق�اق يف� اتنق�ل وأن�ا معي حدث ما خرآ ذكرأ عدت فما وعیي وغیب لي جرى الذي
 وھ�ل ،منزل�ھ غ�ادرأ وأن�ا ل�ي ك�افور تودی�ع لحظ�ة م�رة ك�ل وفيأتذكر  ال ولم الحي،

 ال؟ أم ،منزلھ غادرأ حین كافور یودعني

 عنوة؟ أغفو وأكاد ثقیل بنعاس شعرأ مَ لِ 

 !كافور یا )یصرخ أنّھ لھ یبدو كما أو عال، بصوت ینادي( -

 بجس�دي ش�عرأ مَ ولِ  ،ویسحقني فوقني من یمر الذي وما ،البیاض ھذا غیر رىأ ال لم 
 الحراك؟ من تمكنأ ال ولماذا ؟ھذیان ھو أم حلم في أنا ھل ؟حرارة تلسعھ

 .الوعي عن ویغیب )ثالث لمرات یصرخ( كافوریا  -

 اھت��زاز بنوب��ة ی��دخل حت��ى حراك��ھ ف��ي ویض��طرب یُفی��ق ح��ین عمیق��ة ش��ھقة یش��ھق
 ویص�ل یتمط�ى، وھو سار المنازل وبین الُسكر، تشبھ بحالة یصاب ثم ومن متصاعد

ً مص��اب س��كنھ مك��ان نح��و فینح��در المدین��ة لحاف��ة  لم��أواه توجھ��ھ اثن��اء وف��ي ب��دوار، ا
 اسمھا؟ عن الفتاة اسأل لم لمَ  :یتساءل
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ً وقت� واس�تغرقت ك�افور، من�زل ع�ن البحث تعبنيأ  ولم�ا ونرف�زة، بإرھ�اق ل�ي تس�بب ا
 م��ن زی��دأ فرح��ت یمھلن��ي ل��م ھی��اج تملكن��ي ص��احبي من��زل عل��ى العث��ور عل��يّ  تع��ذر

ً  اً حص��ان امتط��ي وك��أنني زق��ةاأل ب��ین الع��دو س��رعة  ایقاف��ھ، بمق��دوري ل��یس راكض��ا
 .متقطعة غیبوبة نوبات في دخلأ ورحت والركض للھیاج اً خیرأ فاستسلمت

 وش�عرت ف�ّي، م�ا ك�ل مدخل�ھ ف�ي تثاق�ل ق�دو دلف�ت، مظل�م نف�ق أنّھك زقاق مدخل عند
 .قاومت وما عظیمة، بسالسل یُجرّ  كمن

 قائل�ھ ولك�ن بلی�غ، ق�ولٌ  .تك�ره م�ا عل�ى وص�بر تُح�ب، ما على صبر صبران، الصبر
 یت�راءى كم�ا وھ�و من�ھ قت�راباال فخشیت حلكة، أكثر جسده سواد كان ظلمة في یقبع
 فجادلتھ  الحب عن قوالً  قال ولكنھ ما، جلوس بوضع یتكور أو القرفصاء یجلس لي

 الحب؟ ما -

 الضیاع؟ وما --

  الحب عرفأ أن ریدأ -

  الضیاع أجھل أن أرید --

 بالمطب��ات والمل��يء الرط��ب، الن��تن برائح��ة العب��ق النف��ق ھ��ذا ف��ي ببص��ري جل��ت 
 ھ�ذا ن�اظري ع�ن ألخف�ف الس�ماء ف�ي وسرحت الخاطفة، السوداء واالشباح والنفایات
 انظ��ر فرجع��ت ان��دلقت، ص��بغ كعلب��ة اً س��واد تمط��ر الس��ماء ولك��ن المق��رف، المش��ھد
 المظل�م، النف�ق ھ�ذا ف�ي ھ�دي م�ن عن�ده أج�د عس�اي وم�ا ث�ھ،احدّ  ل�مو المتكور لألسود

 إل��ى إال وص��لت فم��ا دخل��ت، حی��ث م��ن ألرج��ع س��تدرتأ المك��وث م��ن ض��جرت ولم��ا
 :رالمكوّ  سوداأل إلى بنداء وتوجھت فالتفت ،أكثر التقدم من یمنعني مرأي غیر حاجز

 ؟كافور تعرف ھل

 ل�م اً متك�ور ظ�ل ولكن�ھ خف�یض، ببك�اء وض�ج جلب�ة وأث�ار یدی�ھ بكلتا رأسھ على لطم 
 أن الإ نتح��ابوإ ح��زن م��ن فی��ھ أج��د م��ا غ��م ور ینتص��ب، أو جلوس��ھ وض��ع م��ن یغی��ر
 وبخب�ث ،العجی�ب ال�دھلیز ھ�ذا م�ن مخ�رج أي عل�ى لی�دلني ل�ھ ألتوج�ھ غیره لي لیس

  كافور؟ تعرف ھل: السؤال علیھ كررت المتعمدة القسوة من وشيء

 وق�د ،غاض�ب ھ�و ،تتص�اعد نفاس�ھأ أن ل�ي وب�دى ،بوجھ�ھ نح�وي توجھ أنّھ لي بدى 
 ال�دھلیز ھ�ذا في غیره أجد ال ،الحیلة ما ولكن ،عليّ  اً خطر یشكل ما تجاھي منھ یبدر

 رح�ت الصمت رھقنيأ ولما ،سؤالي كررأ ولم ،بتدقیق راقبتھ الخطر ولدرء ،الخانق
 مس�اعدة أو إجاب�ة عل�ى من�ھ ألحص�ل الظالمي الكائن ھذا مع عھااتبّ  طریقة أيّ ب فكرأ
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 عل���يّ  تفض���لت فھ���ال ھن���ا ع���الق أن���ا: متس���ائالً  ل���ھ وتوجھ���ت ،الم���أزق م���ن للخ���روج
 تحل�ق وراح�ت یمین�ھ نح�و دخ�ان غمام�ة من�ھ نُِفثَ�ت. أرج�وك ،مخرج ألي وأرشدتني

 لنھای�ة فأوص�لتني ت�ردد، ب�ال وتبعتھ�ا م�ا، لمخ�رج ش�ارةإ اعتبرتھ�ا الھ�واء، في طائفة
ً مفتوح�� وجدت��ھ إذ الزق��اق  م��ن ص��در ص��وت ولك��ن فغادرت��ھ، مغادرت��ھ، یری��د لم��ن ا
 !صار كافورك :ورائي

 ص�واتأ سمعت المنزل داخل ومن ،وصلت كیف كافور منزل باب في وأنا تذكرأ لم
 المح�زون كافور بجانب اجلس وأنا بعدھا تذكرأ ولم ،وتأسف حزن عن عبّرت كثیرة
 ل��م وبع��دھا ،الص��اخبین الرج��ال جم��ع تأم��ل ف��ي ش��اركتھ ولكن��ي ،للمن��زل دخ��ل كی��ف
 ن�اءورا فینمخلّ  مسكني إلى الطریق في معي وھو وجدتني إذ للمنزل مغادرتنا أتذكر

 . المدینة

 اً ج�د وثقیل�ة ،طویل�ة ب�دت س�اعات ،الص�متب الئذاً  عددھا علمأ ال ساعات معي قضى
 ص��مت لقط��ع تج��رأت وم��ا ،خفی��ف ودوار جس��دي ف��ي بوعك��ة ش��عرت انن��ي حت��ى

ً سبب عرفأ ال أني رغم المحزون صاحبي  .  وكآبتھ لحزنھ ا

 ش��زر، بنظ��رات الكئی��ب ك��افور ورمقھ��ا تقت��رب، ل��م ولكنھ��ا مس��كني ح��ول البتل��ة لفّ��ت
 المق�رف الش�يء ھ�ذا ب�ال م�ا :وس�ألني نحوي بوجھھ التفت أنّھ ثم تجھما، وجھھ وزاد
 ؟االنقضاض یرید ذئب أنّھك حولنا یلف

 الكذب��ة، واالنبی�اء أن�تم ال��ذئاب " :ونطق�ت ،قل�یالً  واقترب�ت ت��راب غب�رة البتل�ة اث�ارت 
 وأب���و الك���ذاب أوالد ی���ا الق���دیر، ع���نكم یغف���ل فھ���ل حم���الن، بوج���وه الن���اس توھم���ون
 یلتف�ت ف�راح ك�افور أم�ا الس�امعین، تج�ذب ممی�زة بنب�رة لرج�ل اً ص�وت كان ."الكذابین
 الكبری�ت یحت�رق كم�ا اش�تعلت حج�ارة أولولم�ا رف�ع  ،البتل�ة رجم ینوي أنّھ وعرفت
 .المثیر العدائي اللقاء ھذا بمتابعة أنا واكتفیت الذعر، من بشيء وأصیب فألقاھا

 ط�رد بمق�دوري ك�ان أن توس�لني اً وأخی�ر ك�افور، كآب�ة وزادت السكون، البتلة أطالت
 أن ل��ھ فبین��ت یطیقھ��ا، ال ھ��و ب��األحرى أو ،من��ھ قربھ��ا یحتم��ل ال ھ��وف وابعادھ��ا البتل��ة

 .لھا أسيء فلما بأحدنا، یضر ما تفعل لم وھي بوجودھا اً كثیر یھتمون ال ھنا الجمیع

 ذلك؟ یوجب ما تفعل لم وھي لھا االساءة مني تطلب لما -

  ستحرقنا --

 !البتلة؟ ھذه -

  نعم --
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 !ستحرقنا؟ وكیف ستحرقنا، اأنّھ عرفت وكیف -

 ؟أنا أو ھي أما أختر، صاحبي یا وأنت ویمحقھ، بوجودي یضر وجودھا --

 اآلن لمنزلك ترجع أن الصواب من أرى كافور، یا بك ما -

 .داركم في وحللت الدار تلك غادرت لقد --

 انتھت 






