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 مرداس حصن

 

 مرداس الشٌخ والده بندق بفوهة أصابع عبد الجابر تشبثت وقد األرض على ملقى

 دوي قطعها.. مبهمة بنظرات بادله ..الرحمة ٌستجدٌه عٌنٌه فً ناظرا  ".. قرنوؾ"الـ

 ؼطى بالتساإالت مؽلؾ صمت عم. الحزٌن صداها الوادي جبال رددت".. قرنوفه" رصاص

 الدم سٌبلن ٌرى.. ابنه جوار إلى ا  راكعكان الشٌخ  مافٌ.. الرعٌة من حوله التؾ من مبلمح

 ما هل: متساببل.. بها ٌشجعه رضا ابتسامة رسم محاوال الذاوٌتٌن عٌنٌه ٌتؤمل.. صدره من

.. الرعٌة من حوله من حناجر صرٌخ لٌرتفع.. أنفاسه جبار لفظ ثم للحظات!. صاببا ؟ صنعته

 رأسه ناك.. سواعدهم تساعده وقؾ ثم. الباكً صوته مدارٌا   بحنو ولده رأس الشٌخ أحتضن

 منهم عدد على مشٌرا  .. حوله فٌمن ناظرٌه مرر.. الكثٌؾ بشعره تتبلعب والرٌح مكشوفا  

 ُحمل ثم الجمع تعاون للحظات.. الحصن مقبرة فً لٌدفنوه وحمله" جبار" جثمان لؾ سرعة

 زٌد مستشاره وكؾ.. جامدة بمبلمح ٌشٌعهم مرداس وقؾ بٌنما.. به ابتعدت ةل  ث أكتاؾ على

 وسط مبتعدٌن به السابرٌن الرجال مجموعة ٌتابعان. أزره من ٌشد بٌده ةممسك الفاطمً

 ناشرة  وهً  الكبٌرة" الطولقة" مخلفٌن الحصن مرتفعات. به صعدوا حتى شرقا   الوادي سهول

.. للحصن األمامٌة الساحة حٌن بعد وصلوا.. السٌول ملتقى فوق تجاها كل فً أفرعها

 ضرٌح ركام جوار وضعوه.. القبور شواهد تفرقت حولهم.. المجنة بوابة لٌدخلوا به وانعطفوا

 . له قبر   بحفر وبدأوا.. الكبٌر جده

 بٌنما ..جماعً نواح تصاعد أن لبث ما.. متسابلة   تراقب الحصن نساء عٌون كانت ذلك أثنا

دن منهن مجموعة  رافضة حجرتها فً" شبرقة" والدته ظلت اللحظات تلك فً ..بطوالته ٌَعدِّ

 زوجها أن من إلٌها وصل ما مصدقة ؼٌر.. النابحات ٌزجر من مرسلة.. الخبر من وصلها ما

 أنقضى. لمواساتها القادمات من حضور رافضة نفسها على أبوابها أؼلقت.. جبار ابنها قتل قد

 ساهرة ظلت.. األفواه تتناقله ما كذب لٌخبرها  قدومه تنتظر وهً اللٌل وتسرب النهار ذلك

 الوادي على المطلة النافذة أمام تقؾ وهً.. جدٌد نهار   شمسُ  أشرقت حتى األولى لٌلتها فً

 جموع بٌن تبحث.. برالح تدور حٌث الجبال ؼابة أطراؾ على ناظرٌها تركز.. الفسٌح

 من إرسال تكرر.. أكثر ٌزعجها الثانً للٌوم النسوة نحٌب تواصل لكن. جبار عن الرعٌة

 لم لماذا: متسابلة.. روحها ٌطمبن عم   جموعال تلك بٌن باحثة النظر تجٌل وألٌام.. ٌزجرهن

 .  بالحرب؟ مشؽوال   كان إن ٌطمبننً من مرداس ٌرسل

 تظهر أستمرت لكنها.. ٌقٌنها خلخلن حتى.. نحٌبهن الحصن نسوة صلاتو الثانً ولؤلسبوع

 .لعودته انتظارها عناد
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 ذراعٌها بشرة ناظرٌها لفت وقد دامعة تتمدد.. كسٌرة نفسها على وتنكفا النافذة تؽلق 

 ٌواصل ومرداس الحٌاة هذه فً لً تبقى ماذا: نفسها تهامس.. السحالً بقشور شبٌهة.. الجافة

 ذكرٌات إلى وحٌرتها وحدتها تسحبها .!لً تبقى ما ٌقتل الٌوم هو وها. حٌن؟ منذ قتلً

 كانت.. نفسها لها زٌارته فً مرداس لترى اهفراش علىممددة  عٌنٌها أؼمضت وقد.. األمس

 تلك. سنة عشر خمسة قبل" فاطم" الثانٌة زوجته من زواجه بعد األخٌرة الزٌارة هً تلك

.. باالختناق وتشعر خدٌها الدموع تبلل. قط لزٌاتها ٌعد ولم.. دامعا   حجرتها من خرج اللٌلة

 أٌام إلى بها بذهٌ علٌها تنهال الذكرٌات لكن. قلبها ٌفجر بالؽبن ا  إحساس لتطرد تنهض

 صفوؾ وسط" صبٌانً" حمار بها ٌسٌر.. عروسا   ُزفت وقد البعٌد الٌوم ذلك إلى.. صباها

 راقصوا ٌتقدمهم ..عمومتها وبنو أخوتها ٌحٌطه.. البٌضاء خٌلته على والده ٌتقدمها

 لها بدا.. الوادي على أشرفوا حٌن. الشمس ألشعة العاكسة بنصالهم لوحونٌ".. البرعة"

 رصاص يتدوِّ .. عظٌمة دابرة فً المستقبلون وقؾ.. البعٌدة قمته من مهٌمنا   مرداس حصن

" الشارعة" علٌها أشارت. الطبول وقع تَ فُ خَ  وقد.. العالٌة الجبال صداها رددت التً بنادقهم

ٌ ز.. القامة قصٌر شابا   لترى.. الدابرة وسط إلى .. رأسه ٌعلو رٌحانال أؼصانمن  إكلٌلب تم

 رعشة قلبها تمس.. بعٌنٌه عٌناها تلتقً.. البازغ بشعره البٌضاوي وجهه إلى النظر تطٌل

 .أعماقها فً ٌستقر لذٌذ إحساس.. تؤلفها لم ؼامضة

 بقدومه أحتفى الذي".. عنصٌؾ" ُسمً بذكر تبعتهن.. البنتٌن ا  أم أمست وقد السنوات تمر

 ُرزقت ثم.. الحصن سٌدة" شبرقة" لتصبح. هلل ا  شكر الرضٌعة العجول الشٌخ وذبح.. الحصن

 ". الجبار عبد" بـ

 حتى.. القبلٌة ومواقفه مجالسه إلى اصطحابه على والده حرص التً عنصٌؾ طفولة تتذكر

.. رعٌته وقضاٌا.. والقات البن مزارع على.. الوادي على ٌده أطلق الرجال مبلػ بلػ ما إذا

 خراج إمامها لتسلٌم صنعاء إلى ؼادروم ٌ ذكرهتت. الجمٌع على سطوته فرض ما وسرٌعا  

 ٌعود ودوما. طاعته على متمردة قبٌلة  إلخضاع اإلمام لنداء تلبٌة الرعٌة ٌقود وهو.. الوادي

 من األسبلب ٌحملون كما.. الحصن زرابب إلى المواشً قطعان ٌقودون الذٌن رعٌته  متقدما  

 .منزلٌة وأوانً وحبوب أثاث

 ٌركع.. واستطالته وجهها بٌاض من كثٌرا   ٌحمل الذي الباسم بوجهه ٌدٌها بٌن مثوله تنتظر 

 تحتضنه ثم.. الباسمتٌن عٌنٌه فً ناظرة.. وجهه رافعة بؽبطة كفٌها فتمد.. ركبتٌها لثم محاوال  

 . ابنا   بك أفخر أن لً: هامسة

 الوادي على ؼرباء توافد ٌشكون الحصن باب إلى الرعاٌا من مجموعة وصلت ٌوم تتذكر

 وال بنظافتهم ٌهتمون ال ؼوؼاء. سود" أخدام: "شكواهم إلى أستمع.. شهور منذ وتكاثرهم

 مجموعة بنوا وقد.. وأوانً وأحذٌة مبلبس بقاٌا من ٌصادفونه ما جامعٌن ٌهٌمون.. معٌشتهم

 استمر توافدهم لكن .لوجودهم ٌهتموا لم البدء فً. الكبٌرة الطولقة تحاذي متجاورة أكواخ
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 امتداد على" االدرام" انتشرت ثم". درم" إلى األكواخ تحولت األٌام ومع. تكاثرت وأكواخهم

 إلى ٌعودون النهار نهاٌة وقبٌل..  ٌجدون من ٌتسولون أسرابا   ٌهٌمون.. الوادي حافتً

 توالت. الطبول قرع على وٌرقصون النار ٌشعلون اللٌل قدوم ومع ..القات ٌمضؽون أكواخهم

  والبعض.. بشفقة  ٌعاملونهم.. حٌاتهم هامش على وجودهم على الناس دتعو  قد و األٌام

 .بازدراء

 ٌرتادون ال بؤنهم" األخدام" حٌاة ٌصفون وهم.. ٌحكون من هلع إلى ٌستمع عنصٌؾ كان 

 وأن.. ظهورهم منذ ادرامهم فً عرس عن ٌُسمع أو.. قط ٌصلً أحدهم ٌُرَ  ولم.. المساجد

 ولم.. بالقلٌل ولو ٌرؼب لمن أنفسهن ٌُبحن نساإهم فبعض.. بهابمٌة حٌاة ٌعٌشون بؤنهم ظنوا

 ... .قبور لموتاهم ٌُعرؾ وال.. الوادي إلى وفدوا منذ جنازة لهم ٌُشاهد

 :قاببل   وابتسم. لشكواهم أستمع

 ؼوؼاء؟ بؤنهم القول أتودون -

 ما تلك وكانت. ٌنطق أن دون كفه رافعا   لٌقؾ. اإلٌجاب عبلمة صامتٌن رإوسهم هزوا

 على بعدها انصرفوا. سمع فٌما وٌنظر لٌفكر.. حوله من انصراؾ ٌرٌد حٌن علٌه تعودوا

.. تزاٌد فً" األخدام" من الوافدون و.. تمر األٌام لكنها.  به ٌؤملوا ما عنصٌؾ ٌلبً أن أمل

. بالرجم همتعرضونٌ الرعٌة بعض وبات.  طرٌقهم فً ٌصادفونه ما سرقة بعضهم أمتهن وقد

 األخدام رد وكان. وإحراقها بهدمها أكواخهم على لبلعتداء ذهب من منهم أن بل.. والمبلحقة

 .   الرعٌة حقول بعض محاصٌل بإحراق

 االدرام على للطواؾ الحصن حراس من مجموعة" عنصٌؾ" كلؾ حٌن الٌوم ذلك ٌحضرها

  ثم. .رإوسهم فوق ٌتخلفون من أكواخ بهدم مهددا. الوادي مؽادرة بسرعة سكانها وإنذار

 نسابهم مصطحبٌن ٌسٌرون.. درامهمأ من خروجوا وقد المؽٌم الصباح ذلك فً منظرهم

 ظن.. شرقا   صفوفهم مقدمة تتجه.. وأسمالهم طبولهم حاملٌن.. كبٌرة مجموعات فً وأطفالهم

 صاعدٌن انحرفوا حتى الكبٌرة الطولقة حاذوا أن ما لكن.. الوادي عن برحٌلهم شاهدهم من

 إلى.. النمل خٌوط تحاكً  طوٌلة طوابٌر فً انتظموا وقد.. مرداس حصن مرتفعات سفوح

 بحذوة شبٌها   طوقا   مشكلة   صفوفهم لتتوافد.. للحصن األمامٌة الساحة مقدمتهم وصلت أن

 بتصو   وقد.. حذرب ترقبهم الحصن عٌون كانت لحظتها.. الساحة أطراؾ على الحصان

 السماء سكبت حتى وقت ٌمر لم.. الحراسة وأبراج األسطح فتحات من الطوٌلة البنادق

 حركة دون أماكنهم فً ظلوا لكنهم.. سٌتفرقون بؤنهم بعدها الحصن فً من ظن.. مزونها

 من خشٌة وسرت.. وتساإالت حٌرة الحصن فً من تلبست.. األمطار هطول استمرار رؼم

 عدد   على سقط.. الرصاص من زخات انطلقت.. صفوفهم تاقترب وقد البوابة ٌقتحموا أن

ٌِّ .. حراك دون وقفتهم فً ظلوا أنهم الحصن حٌرة زاد ما لكن.  منهم  انحسرت حتى رمح
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 تلتها ثم.. الماء بؤنٌن شبٌه   بنواح   مزامٌرهم نؽامأ وصدحت بٌنهم الحركة دبت حٌنها.. السحب

 تماثل كلمات   مرددٌن. وشماال ٌمٌنا دوابر فً أجسادهم ٌهزون.. المبللة طبولهم ضربات

 مجموعة وأخرج عنصٌؾ تشجع. ٌدور لما الداخل فً من حٌرة ازدادت .شاردة رعود عواء

 الطبول إٌقاع خفت.. بالصمت علٌهم مشٌرا   أحدهم وقؾ.. به ٌفكرون ما لمعرفة الحراس من

 :خوفه مخفٌا   قال ثم. باردة رٌاح حفٌؾ من إال شًء كل وصمت.. والمزامٌر

 الموت؟ أترٌدون  -

 وأشار.. إلٌه األنظار توجهت.. كفه شاب  لٌرفع.. بعض وجوه إلى ٌتلفتون.. همهماتهم سرت

 وجه.. الحراس أمام كان حتى تقدم عمرا   تقاربه فتاة بذراع متشبثا.. ٌتقدم بؤن له البعض

 :الحارس على مجٌبا كبلمه الشاب

 ! فافعلوا.. تبقى من قتل أردتم إن - 

 : مرتبكا صوته خرج تفكٌر وبعد.. الرد ذلك الحارس ٌتوقع لم إذ.. صمت خٌم

 صعودكم؟ من تبتؽون ما إذا - 

 .الشٌخ حماٌة نبتؽً - 

 :حدةب صوته ورفع.. لتقرٌعهم أهبل بؤنه لسٌده ٌثبت أن علٌه بؤن الحارس أدرك هنا

 ..!هللا دٌن ٌعرفون وال المحرمات ٌمارسون من ٌحمً ال الشٌخ - 

 .سبلم فً نعٌش أن ونرٌد.. ضعفاء نحن - 

ٌُقتل تؤخر ومن.. الوادي فً لكم بقى ال -   !س

 الجبال لتردد.. مزامٌرهم ونفخ.. طبولهم لقرع عادوا حٌن وٌفكر ٌدور ما عنصٌؾ ٌتابع

 ستؽلٌ أن فكرة فً ذهنه برقت لحظتها. سذاجتهم من متٌقنا  .. التالٌة بالخطوة ٌفكر. صداها

.. إلٌهم الخروج وقرر. ال؟ لما: هامسا   تمتم. الزراعة اعمال فً لتسخٌرهم لدٌهم البقاء رؼبة

 صمتب ٌتطلعون ومزامٌرهم طبولهم أصمتوا حتى ظهر أن ما.. الحراس من مجموعة تتبعه

 :علٌهم للتؤثٌر قوٌا   صوته ٌجعل أن محاوال  .. مراوؼة ابتسامة راسما  .. المستطٌل وجهه

 .  فكرة علٌكم سؤطرح.. جمٌعا   أسمعونً - 

.. المزارع بٌن تهٌمون: صوته الن وقد أردؾ ثم.. ٌفهموا لم بؤنهم لٌستنتج.. همسهم انتشر

 . الوادي عن ٌرحل أو ٌشتؽل أن منكم كل على ولذلك. نقبله ال ما وهذا عمل دون

 :الفتاة تلك جواره وإلى بٌنهم من الشاب ذلك تقدم
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 .وتعب بمشقة تؤتٌنا ولقمتنا.. هللا باب على كلنا  -

 كؾ على تشد وهً تبتسم.. المبتلة ثٌابهاب ا  ملتصق ا  قد متؤمبل عنصٌؾ أنشؽل ذلك أثناء 

 :تفكٌره تؽٌر وقد تخٌبلته ابتلع.  عار   األسمر جسمها  تخٌل.. رفٌقها

  ٌعود وحٌنها.. مزارعنا فً منكم القادرون ٌعمل أن على وافقتم إذا جمٌعا   عنكم سنعؾُ   -

 .سبلم فً الجمٌع لٌعٌش  درامهمأ إلى ٌقدر ال من

 حوله من بٌن ناظرٌه ناقبل  .. ُطرح مما حٌرة الشاب أصابت وقد.. صفوفهم بٌن ارتباك ساد

 تفارق لم.. المتكررة وابتساماته عنصٌؾ نظرات شدتها وقد الشابة بٌنما. العون منهم ٌستمد

 :حوله من ٌخاطب رفٌقها عاود.. األبٌض الوجه بذلك ُسحرت وكؤنها وجهه عٌنٌها

 سمعتم؟ فٌما رأٌكم هو ما  -

 .تراه ما فؤفعل انتدبناك: وهناك هنا من أصوات لترتفع

 فً عٌنٌها مركزة.. بحنو تهزه وجهه بكفٌها لتحتضن التفتت.. رفٌقها تردد الشابة أدركت

 : عٌنٌه

 !وأنقذنا شجاعا كن هٌا. محنة فً الجمٌع بؤن  ترى أال  -

 على أنه من متٌقنا  .. الفتً األسمر وجهها له راق.. بعٌنٌها عٌناه التقت حٌن عنصٌؾ ابتسم

 .واحد بعصفور حجرٌن اصطٌاد وشك

 :مرتبكة الشاب كلمات خرجت

 . طرحت ما على نوافق  -

 : صوته رافعا.. لٌصافحه عنصٌؾ بعدها تقدم

 .مرداس الشٌخ حمى فً  وجمٌعكم.. الوادي أبناء أنتم الٌوم ومن.. عنكم عفونا لقد - 

 كٌانها فً ٌسري بدؾء حستأ حٌنها.. الشابة بكؾ اإلمساك إلى مصافحته من هدفه ٌكن ولم

 .  حقٌقٌة تكان منه الرسابل تلك أن وتٌقنت

.. العمل على القادرٌن بفرز للحراس اإلشارة عنصٌؾ أعطى وقد. .فرحا   الجمٌع تهلٌل أرتفع

 مؤوى إلى اقتٌادهم تم قد وامرأة رجبل   مابتٌن من أكثر كان حتى النهار ذلك شمس تؽب لم

.. درامهمأ باتجاه منحدرٌن الصؽار ٌصطحبون السن كبار وُترك.. الحصن لحبس مبلصق  

 .  الساحة فً قتبلهم جثث ركٌنات
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 الجبال ؼابة فً شب قد هاببل   حرٌقا   بؤن تخبرها من صوت على ذكرٌاتها من" شبرقة" أفاقت

 النار منظر لها بدا وقد.. نافذتها أمام فزعة لتقؾ.. حلم من أفاقت كمن بوعٌها عادت.. العالٌة

 .ا  مرعب هاهول  العمبلقة الدخان وأعمدة

. 

 دار خادمات ضمن أُلحقت وقد.. الحصن سوارأ بداخل أمست" حمامة" السمراء الشابة تلك 

 عالٌة  المنال بعٌدة باألمس تراها كانت جدران.. خادمة أي به تحلم ما جل وذلك.. شبرقة

 تتناثر درامأ متؤمله..  علٌابها من الوادي على وتطل بداخلها تسكن والٌوم.. السماء تعانق

 لمزارع وخضرة.. وسفوحها الجبال قمم على متباعدة وقرى.. نمل  " مقاور"كـ الحواؾ على

 . العٌن تمؤل

 وتنظٌؾ  كنس من وأشقاها األعمال أحط لها تاركات مجالستها الخادمات من أي تتقبل لم

 بل النهار على ٌقتصر العمل ٌكن ولم. جدٌد من لتبدأ إال لتنتهً األعمال تلك تكن لم. وطحن

 تؽط كالقتٌلة النار بٌت زواٌا إحدى فً تتكوم حتى تنتهً أن وما.. ًاللٌال أنصاؾ إلى ٌمتد

 عنصٌؾ نظرات تستدعً كانت العمل وعناء حولها من ةاوقس وأمام. عمٌق نوم فً

 السمع ترهؾ.. تتوقعه أخرى إلى لٌلة ومن.. الساحة على اطبللته ٌوم سكنتها التً وابتسامته

.. مستبشرا قلبها ٌركض حتى صوت   سماع أو بحركة تشعر نأ وما.. دامس ظبلم وسط

 وتؽمض.. وجهها تلفح بؤنفاسه.. ناتهاامع ظلمة ٌبدد بٌاضه تتخٌل.. مبلبسها خلع إلى تسارع

 القطط وتلك.. واألبواب النوافذ تحرك التً الرٌح تلعن ودوما  . أؼطٌتها تحت ذاببة عٌنٌها

 . بلٌلها العابثة

 الحراس من عدد ٌعاونه األخدام َسوق عنصٌؾ كلفه أن بعد رفٌقها أخبار حمامة تتابع

.. مساء    عودتهم مع أو.. بهم ٌخرجون الفجر عند لتراه النظر تسترق.. المزارع إلى بسٌاطهم

 تترصد األبواب وخلؾ زاوٌة كل فً الحراس عٌون لكنها.. للقٌاه التسلل حاولت مرات لعدة

 ٌعملن ممن خوادم من ٌدٌه تحت لمن ِتْعشاقه وبؤخبار النظر باستراق أكتفت. حركة لكل

 لتزٌد. أمل بقاٌا هاالها وإن ..الشقاء من دوامة فً وقعت بؤنها تشعر األٌام مع.. بالمزارع

. بالضرب علٌه جرأتهم ثم.. للحصن ببٌعهم لرفٌقها األخدام إتهام أخبار من تصلها ما ناتهاامع

 محاولٌن علٌه االعتداء لٌتكرر. العمل قسوة  وإعٌاء األمراض صرعى منهم عدد وفاة بعد

 الحراس لٌتعقبهم.. المزارع أشجار وسط وتخفوا.. مجموعة منهم هرب ذلك أثناء.. قتله

ٌُسحب.. ا  عدد منهم وٌقتلوا  عنصٌؾ وألمر.. خطٌرة بإصابات أصٌبوا أن بعد تبقى من و

 الجمعة مصلو خروج ومع.. الخارجٌة الحصن ساحة فً اُستحدثت أعمدة إلى وثاقهم حكامإ

  بنادق تحرسهم.. البعض بعضهم إلى مقٌدٌن ٌساقون ٌومها ومن. رصاص بزخة أعدموا

 .السمسم بزٌت تعَ قِ نُ  سٌاط عن عوضا" بشلً"الـ
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 آكل" مسمعها على مرددات.. طعامهن مشاركتها وعدم لحمامة الدار خادمات تحاشً استمر

 بتلك تحلم تعد ولم. دموعها مبلذ النار بٌت زاوٌة واستمرت". خادم تآكل وال ٌهودي

 المست أصابع أٌقظتها حٌن لٌلة ذات إلى. كثٌرا وحدتها رافقت التً االبتسامة وتلك النظرات

.. أنفها داهمت تؤلفها لم رابحة  لكنها.. عابرة حشرة تكون أو.. تحلم بؤنها ظنت.. وجهها

 ٌنتفض بدنها أخذ ثم.. حركتها شلت  رجفة اجتاحتها.. مسامعها فً أنسكب عذبا   همسا   أعقبها

 تهمافر  .. ذراعٌها.. حركة استعادت كؽرٌقة. صدرها إلى وأنسلت.. رقبتها إلى أصابعه لهبوط

 ٌنطق لم... أخٌرا   تذكرتنً أخٌرا  : باكٌة تتمتم.. السابقة بلمهاكؤح ٌتبخر أنا  من خوف لتحتضنه

  أن خوؾ داهمها للحظات. جسمها تضارٌس تتفقد كفٌه تاركا  .. محموم همس سوى بكلمة

.. الظبلم فً خاصة تعرفه بؤنها تذكرت لكنها.. رفٌقها فً فكرت.. ٌعابثها ؼٌره ا  شخص ٌكون

. أنفه تلمست وجل فً.. مبلمحه من تذكره ٌمكن ما تحاول.. وجهه تتلمس  بخوؾ شرعت

 مداعبة فً شروعه حٌن علٌه تعود شبق حمى من ٌرتجؾ هو بٌنما ..ا  وضخم طوٌبل كان

 ٌقودها عٌنٌها أؼمضت.. عارٌة كانت حتى أسمالها من تبقى ما بإزالة منشؽبل  ..  جدٌدة أنثى

 وقد اللٌل أنقضى كٌؾ تعرؾ ال.. شهور منذ ٌحتلها شوق ؼلٌل تشفً.. اللذة مشارؾ إلى

 أثاره لتتفقد.. الضوء تسرب حتى هادبع  تنم لم. واقفا   الداكن شبحه ترى ٌدٌها بٌن من أنسل

" أحضانه فً بتُ  وقد ا  حلم ٌعد لم" صرخة تكتم.. لذتها مداخل وفً.. اآلبنوسٌة بشرتها على

 ومع.. هو أنه ٌقنتللت لٌال   عودته تنتظر أمست اللٌلة تلك بعد. الشكوك متعتها انتقصت وإن

 وحٌن.. قصٌرة بضحكات ٌراوؼها ظل.. منادمته استدراج حاولت وقد تمنعت.. الثانٌة عودته

 . الحارقة الشهوة أجنحة على لٌحملها.. أسكرتها بكلمات حدثها اصرارها أدرك

 من تداعب.. بحٌاتها راضٌة بدت وقد.. حرمانها تروي.. الشوق بلهٌب سخٌة اللٌالً توالت

 مندهشات ٌسمعنها.. تؽٌر من اعتراها ما حول تساإالتهن تاركة.. ببهجة الدوام على حولها

 فبل أربكتها مفاجؤة لكن. الوقت طوال األسمر وجهها تبسم وقد.. النهار طوال بهٌام تؽنً

 حٌن بها سٌحل ما حول برهبة تفكر.. الحمل بؤعراض أحست وقد تحزن أم أتسعد تدري

 هو: له قالت.. ٌجالسها الجمٌع ٌراه أن.. بلقٌاها لرفٌقها السماح مساء ذات رجته. ٌكتشفنها

 باالختبلء لرفٌقها السماح الحراس على أشار حٌن.. أرادت ما لها وكان! زوجا   أخترته من

 ٌحصل لم وإن.. الدور فً من لٌسمعه للحصن الداخلٌة الساحة وسط ٌتردد صوته كان. بها

 . قط ذلك

 عنصٌؾ ترى أن تتشوق.. صبٌا   تتمناه. بطنها تكور بزٌادة ٌتزاٌد وفرحها اللٌالً  مضت

 . صدره إلى ٌضمه

.. 

 بالشٌخ لٌحتمً قاتله  وفرار" عنصٌؾ" مقتل ٌوم.. شبرقة ذاكرة فً ا  عالق الٌوم ذلك زال ما

 سمعوا أن بعد بالرعٌة الحصن ساحات امتؤلت ما سرٌعا  . الوادي ؼرب شٌخ" شنهاص"
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 القاتل ٌكن لم.. القاتل من بالقصاص مطالبٌن.. الجنازة تشٌٌع فً لٌشاركوا جاءوا.. بالخبر

 طرد أن بعد آخرهم بل.. مرداس الشٌخ عمومة أبناء من الحصن سكان أحد فهو.. ؼرٌبا  

 قرٌة ٌسكنون كؤجراء وحولهم.. متباعدة سنوات فً الحصن من عمومته أبناء جمٌع مرداس

 ذلك وراء  بؤن ٌإكد البعض كان وإن. واضحة ؼٌر القتل أسباب ظلت. الحصن منحدر

 .فتاة قلب على التنافس

. الثؤر على ٌحثهم.. الدفن بعد الرعٌة  جموع فً خطٌبا الشٌخ مستشار" طمًاالف زٌد" وقؾ

 .ٌوجه فٌما األمر ولً وطاعة التكاتؾ وعلى

 قتل وراء من شنهاص بؤن تشٌعوا بؤن أرى: مشٌرا   الجمع تفرق ان بعد الشٌخ إلى زٌد جلس 

 لنباؼت الرعٌة لتجهٌز بسرعة نعمل وان. أرتكبه ما على القاتل شجع من وأنه.. عنصٌؾ

 .تتكرر لن التً الفرصة هذه نستؽل أن... مشٌختهم إلى وضمها الؽرب قرى

.. وأمنابها القرى عقال لٌدعوا.. الفكرة له راقت وقد.. صامتا   مستشاره إلى ٌستمع الشٌخ ظل 

..  العار لمسح الرعٌة إعداد  سرعة إلى الجمٌع داعٌا.. مستشاره علٌه أشار ما علٌهم وٌطرح

 بإعداد علٌهم أن لهم مذكرا.. وللرعٌة لهم حبلل" فٌد" فٌها وما شنهاص قرى أن لهم ذاكرا

 .خدعة فالحرب سرا   الرعٌة

 شًء كل ٌرتب.. لجلبها بهم ٌثق من مرسبل  .. ومونتها البنادق بتوفٌر ومستشاره الشٌخ أنشؽل

 .والهجوم الفصل لٌوم

... 

 تناول رافضة.. ألحزانها ضحٌة انهٌارها بعد ..حولها ٌدور ما تفهم أن لشبرقة ٌكن لم

 ما.. نفسها على تتبول الفراش لصٌقة وأمست. وعٌها فقدت حتى حالتها لتسوء.. الطعام

 حجرة باب جوار لتبٌت.. الخادمات بطابق النار بٌت زاوٌة من حمامة نقل إلى بناتها أضطر

.. هأن   سمعت أو بحركة شعرت كلما مسرعة تهب اللٌل فً. بنظافتها والعناٌة للسهر شبرقة

 األخرى هً حمامة أن أحد ٌعلم وال. وجهها عن الذباب تهش جوارها إلى تقؾ النهار وطوال

 سؤلتها وإن.. أعماقها فً ٌعتمل ما حولها من على تخفً.. رحٌله على عمٌق حزن أصابها قد

 .الحمل عوارض ذلك إنما تشٌر إحداهن

 قبلة تسترق عٌنٌها أؼمضت وقد تدنو.. وجهها إلى إؼفاءتها لحظات فً النظر تطٌل ودوما

 أصابعها تمد.. وجهه للحظات ظنته وإن وجهه لٌس الوجه ذلك بؤن تعرؾ.. جبٌنها على

 ترى وهً حزنا   عٌناها تدمع. الصؽٌر فمها.. المستطٌل وجهها.. الطوٌل المدبب أنفها تبلمس

 . أحزانها بعض ٌخفؾ  الشبه ذلك
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 لقربها سعٌدة ودوما. طفلتها كانت لو كما وتنظٌفها وتبولها.. بإطعامها فتهتم.. بحب تخدمها

 الصباح ذلك إلى. رحٌلها ٌتوقعون الجمٌع كان ولذلك.. ألسابٌع ؼٌابها فً سادرة تراها.. منها

.. عٌناها تحركت وللحظات.. بتقبٌلها ٌهم كان الذي حمامة بوجه لتصطدم عٌنٌها فتحت حٌن

 من: لتنطق.. النطق تحاول ثم.. ألٌام ذلك تكرر.. لؽفوتها وتعود تبتسم ثم وجهها تتؤمل

 بعٌنٌن تتابعها  نظراتها طالت وقد تصمت ثم. سٌدتً حمامة خادمتك: بلهفة أجابت!. ؟أنتِ 

 ٌزداد صحوها أضحى ٌوم بعد وٌوما  . ؟أنتِ  من: سإالها تعاود ثم ذلك ٌتكرر وألٌام.. متعبتٌن

 تطلب وأخذت.  هاجور إلى وجودها تعودت ثم!.  جواري؟ إلى أنت لماذا: تتكرر وأسبلتها

 تؽلبت وقد طبٌعتها إلى عادت حتى وقت ٌمر ولم. الراحة بٌت إلى لتذهب تساعدها أن منها

 . أعماقها سكنت وإن.. أحزانها على

 فً زرع مع وذلك. جوارها إلى بالبقاء أمرتها لكنها.. الخادمات طابق إلى العودة حمامة رأت

 روح أن جازمة حمامة تبتسم .علٌهن السوداء فضلت وقد العجب الدار خادمات قلوب

 . بها الرأفة لوالدته أوعزت من وهً.. تحمٌها من هً عنصٌؾ

.. رفٌقها مقتل خبر إلٌها ُزؾ حتى األخٌر شهره حملها دخل أن فما.. سعادتها ٌؽٌر القدر لكنه

ِجدت أن بعد  مشاعرها لتصاب.. وضاعفها أحزانها بعث ما.. مشوهة األخدام سكن فً جثته وُّ

 بعد شٌبا   عنهم تعلم ال لها من وآخر.. الدنٌا هذه فً وحٌدة بؤنها شعور وٌؽزوها.. مفاجا بتبلد

.. الجناة لمعاقبة الشٌخ ٌتحمس لم. الحصن دخولها إثر أخوها أو أمها  أخبار انقطعت أن

 وطلبت.. أكثر إلٌها وقربتها.. بحزنها شبرقة أحست. نسٌانهم ٌتم قٌمة ببل كابنات  فاألخدام

 الزاوٌة تلك وفً.. اتزانه بعض لها أعاد ما حجرتها زواٌا إحدى إلى نومها مكان نقل

 لها واختارت.. بالولٌدة حفاوتها شبرقة أظهرت.. لبٌضاها حولها من لٌدهش طفلتها وضعت

 .البلفت ٌاضهاب حول واللمز الؽمز الخادمات شؽل ظل وإن". ُزهرة" اسم

 .... 

 صبٌة من بالزواج لٌفاجبها.. شبرقة قلب فً عنصٌؾ مقتل جرح ٌبرأ حتى مرداس  ٌنتظر لم

.. قتلها أراد الصبٌة بتلك وكؤنه.. ٌنزؾ ٌزال ال جرحها كان.. المنحدر قرٌة صباٌا من

 لحظتها.. الحصن بوابة بالعروس ٌدخلون وهم الطبول وضرب الزؼارٌد ضجٌج تحضرها

 بصوت   سإالها تردد.. ٌقنعها ما تجد فبل.. تلك لخطوته مبرر عن تبحث.. صوابها تفقد كادت

: قلبها فً ٌعتمل ما على ترد حمامة تسمع األولى وللمرة. جدٌدة؟ لزوجة  حاجته ما: مسموع

 كتل فً حمامة كلمات أشعرتها وبالفعل. قلبك لتوقؾ ؼٌرك أفعال عند ٌاسٌدتً وقفت لو

 تؽٌرت الحصن الصبٌة تلك دخول بعد. قلب دون مرداس أمام تكون أن علٌها بؤن اللحظة

 بهداٌا محمبل   وجاء. أشهر لعدة زٌارتها عن انقطاعه إٌبلمها زاد وما. تجاهه مشاعرها

 إال الجدٌدة الصبٌة وما.. الحصن سٌدة أنتِ : إرضابها على قدرته من واثقا كان.. كثٌرة

 وأنت.. مرداس الشٌخ زوجة فؤنتِ .. مكانك لتحتل بها آتِ  ولم.. الُكثر خادماتك ضمن خادمة
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 صامتة تسمعه كانت. وعزوة أخوة ألبنك ٌكون أن أجل من تزوجتها. الجبار عبد ٌخالش أم

 األحداث تلك. أعماقها فً استقر قد كرهه أن ٌدري ٌكن ولم.. ا  زابف رضا   له أظهرتْ  وقد

.. جلٌسة إلى خادمة من تحولت وقد.. وحمامة شبرقة بٌن وثٌقة عبلقة إلى أفضت المإلمة

أثار  ما.. طعامها تشاركها أصبحت أنها بل. قدٌمة صدٌقة كؤنها الوقت طوال إلٌها تتحدث

.. الكلب بعد الوعاء أؼسل" الجمٌع ٌرددها بمقوله تذكرها بنتاها إحدى لتهمس.. الجمٌع تعجب

 حمامه على تتجرأ أن إلحداهن ٌُكن ولم. حولها من لكبلم بهتؤ لم لكنها". الخادم بعد واكسره

 .طفلتها لون حول الحدٌث.. ذلك بعد

..... 

 تتبع الوادي مشرق فقرى.. مشٌختٌن إلى مقسمة الوادي قرى كانت عنصٌؾ مقتل ٌوم حتى

 بٌن العبلقة وكانت". الجفنة" قرٌة فً" شنهاص" دار تتبع مؽربه وقرى.. مرداس حصن

 لهجوم مبررا   القاتل فرار لٌؤتً.. باآلخر ٌتربص منهما فكل.. المستمر بالعداء تتسم الشٌخٌن

 البداٌة وكانت. قلٌلة أٌام فً الوادي ؼرب قرى مرداس رعٌة فٌه اجتاحت وواسع مباؼت

 القاتل تسلٌم: أولها.. خٌارات ثبلثة شنهاص على طارحا  .. تموٌه مناورة مرداس أنتهج حٌن

 الخٌارات وثالث.. عاد إن دمه وهدر أمبلكه واسقاط الوادي من رحٌله أو.. شرط أو قٌد دون

 .المسالم بالرجل مواقفه فً الظهور فؽاٌته.. صادقا   خٌاراته فً ٌكن ولم. بٌنهما الحرب

 تإل وبذلك القاتل طرد وأعلن الثانً الخٌار على وافق حٌن شك أدنى شنهاص ٌساور لم

 ولم.. األولى تلو الثانٌة قرى لتتساقط.. قلٌلة أٌام بعد باؼتة الهجوم لكن. لمرداس أمبلكة جمٌع

 وزوجته عمومته بنً من وعدد وابنٌه اقتٌاده وتم.. داره ٌطوقون  الرعٌة كان حتى  قٌستف

 وُسملت.. للذكور الٌمنى أكفهم وبترت. قاوم من ودور داره نسؾ تم بل ٌكتفوا ولم.. وأبنته

 أحد منه ٌخرج لم ٌومها ومن..  الحصن حبس الذكور أودع ثم.. أنثى لكل الٌسرى العٌن

 ضم بعدها مرداس لٌعلن. ذراعه جراح لتعفن نتٌجة توفى الذي لشنهاص األكبر األبن عدى

 تلك لمتابعة ا  اجتماع عقدوا قد المجاورة الودٌان مشاٌخ كان الهجوم أثناء ..أمبلكه إلى القرى

.. القبٌلة وأسبلؾ ألعراؾ المنافً.. مرداس علٌه أقدم لما إدانتهم عن معبرٌن.. الحرب

 لذلك استهجانهم معلنٌن.. أسرته وأفراد شنهاص معاملة فً بالقسوة فوهوص ما رافضٌن

 رفضهم عن معبرٌن.. والطؽٌان التوسع بهدؾ بل.. مظلمة ازالة هدفه ٌكن لم الذي الهجوم

 .التجاوب عدم عند بالتدخل مهددٌن.. الحرب تلك لنتابج

...... 

  قُربى ِصبلة ٌإلمها كان ما لكن.. بسذاجتها" عٌشة" الجدٌدة العروس تعرؾ كانت شبرقة 

 سنوات على ممتلكاتهم سلبهم الذي مرداس عمومة أبناء فهم.. عنصٌؾ بقاتل والدها

 أسماها الحصن أسفل قرٌة بسكن مٌزهم وإن.. أجراء الوادي سكان كسابر وجعلهم.. متباعدة
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. عنها انقطاعه ثم.. زواجه بعد زٌاراته تباعد المها من زاد وما". الحصن منحدر قرٌة"

 ببكرها ُرزقت أن بعد.. بالهداٌا محملة" عٌشة" زٌارة إلى وتبادر نفسها على لتتحامل

 طنافس من بالنفاس ٌحٌط ما تتؤمل وهً بها تفتك ؼٌرة كاتمة.. بالؽا   سرورا   مظهرة". جماال  "

 والده ٌد أمسى" عبدالجبار" أبنها أن أالمها ٌخفؾ كان ما لكن. الفتة وعناٌة.. ثمٌن وأثاث

 مكان حل حتى وقت ٌمر ولم.. مواقفه وحضور لمرافقته صؽٌرا به دفعت أن بعد.. الٌمٌن

 منً تتعلم أن أرٌدك. ظلم ما أباه شابه من: "علٌه ٌردد مرداس ماكان ودوما.. الراحل أخٌه

 مرافقا كنت سنك فً كنت حٌن.. شٌخا   تكون وكٌؾ.. الرعٌة تدار كٌؾ.. الراحل تعلم كما

 ٌا الرعوي"  موبخا   لً وقال الرعٌة مع أتباسط الحظنً أن بعد نهرنً ٌوم وذات.. لوالدي

 وإال ذبب كن ولدي ٌا.. رأسك فوق همٌاه تسربت دعستهت إن لم... البٌت سقؾ مثل ولدي

 ".شٌخا   ٌكون لن وإال وٌسلخ ٌدعس والشٌخ.. ا  شٌخ تكون أن أرٌدك وأنا.  البهابم دهستك

 لمخازن زابرا  .. الحصن أرجاء متفقدا   لٌالٌه وٌقضً.. نهارا   ٌتبعه.. بوالده جبار أقتدى وهكذا

 ما دوما اهأن شبرقة ركتتذ. وقت كل فً الحراس ٌتوقعه.. الحبوب وشونة. ومقاشره البن

 ٌقضً وهو وتسعد. الراحل شقٌقه خطى ٌتبع أن خوفا.. الرجال آفة النساء أن تحذره كانت

 والده قلده أن بعد كانت بداٌته لكن. مسموعة كلمة له ضحتأ حتى والده بجوار أوقاته

 ما أن إذ. مواردها على الحصن ٌعتمد التً المزارع وهً.. والقات البن مزارع مسبولٌة

 تجار من.. الشٌخ جٌب إلى" الفرانصً" من أشولة عدة ٌدر بن من األشجار تلك تنتجه

 فوق محموال   الداخلٌة األسواق إلى ٌومٌة بكمٌات ٌسوق القات أن كما. البحر باتجاه ٌحملونها

 مجموعة على اإلشراؾ وزع وقد  مسبولٌته جبار باشر. الوادي إلى القادمة الجمال قوافل

 على باإلشراؾ وآخرٌن. المزارع فً األخدام عمل على اإلشراؾ علٌهم أشخاص. رجاله

 الشدة من متخذا.. وتسوٌقه القات قطاؾ ٌتابعون ومجموعة.. وتشوٌنها وتجفٌفها البن مقاشر

 سفوح من المزٌد استصبلح فً توسع حتى موسم ٌمر ولم.. الجمٌع إلخضاع وسٌلة والحزم

.. األخدام أعداد تناقص مشكلة ظهرت المساحة زٌادة ومع.. الشتبلت االؾ وؼرس الجبال

 حتى الخامسة السنة تؤتِ  ولم.. األمراض وانتشار لؤلعٌاء نتٌجة.. بٌنهم الوفٌات توالً بعد

 النقص سد إلى جبار لٌسارع. بالجفاؾ الشاسعة المساحات تلك مهددة المشكلة تفاقمت

 الرعٌة من علٌهم المؽضوب الناس ٌرى مرة وألول.. الرعٌة من المحابٌس بإشراك  المتزاٌد

 .الشٌخ مزارع ألعمال مسخرٌن األخدام مع جنب إلى جنبا

  ....... 

: حولها من كل تدعو ةمحبب أصواتا   تخرج.. تحبو بدأت وقد ابنتها تتابع وهً حمامة تسعد

 قرارة فً  تتمنى.. منها ٌقترب من وكل والخادمات وبنتٌها وشبرقة أمها. دادا.. دادا.. دادا

 لو كما تقبلوها أن. لونها اختبلؾ حول ولمزهم همزهم الجمٌع تناسى وقد تشب أن نفسها

 بزهرة تحلم.. ابنتها مستقبل ٌهدد رعب من تخرجها كانت األمانً تلك.. منهم واحدة كانت
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 بسعادة األحبلم تلك لتمدها.. الجمٌع ودها إلى ٌتسابق الحصن فتٌات إحدى أضحت وقد

 بعد ؼزتها التً الؽربة ومشاعر.. الخوؾ أحاسٌس تتبلشى األحبلم تلك تكرار ومع.  نابضة

 وعطفها شبرقة اهتمام زهرة ؼد بضمان ثقة ٌزٌدها كان وما.. رفٌقها ومقتل عنصٌؾ مقتل

 سعادة مظهرة.. خدمتها فً تتفانى ولذلك. الطمؤنٌنة من مزٌد قلبها فً ٌزرع ما. علٌها

 تضطجع المساء حلول ومع.  قدمٌها قرب النهارات تقضً.. برضاها تشعرها حٌن وحبور

 طٌلة المنادمة لها ٌحلو التً شبرقة صوت تنتظر بصدرها صؽٌرتها الصقت وقد زاوٌتها فً

 . اللٌل

 اؼرورقت حمامة عٌنا بٌنما.. مهلبلت اذرعهن فردن األولى خطوتها زهرة خطت ٌوم 

 تشعر آخر بعد وٌوما.. حنان بفٌض أحضانهن تناقلتها فطامها وأٌام.. لهفتهن لرإٌة بالدموع

 حتى وهكذا. أمان فً صؽٌرتها سنٌن بؤن ٌقٌنا   زرع ما.. قلوبهن فً مكانا   لها أفسحن بؤنهن

 تخٌلتها ما وكثٌرا  . لها كؤمهات نهاٌٌرع وجمٌعهن عمرها من الثامنة زهرة تجاوزت

 سنها ٌقارب من. عرٌسها؟ سٌكون ومن: متسابلة خوؾ فً أحبلمها أمام تتوقؾ.. ا  عروس

 عٌنٌها تؽمض!. الحصن؟ خارج من عرٌسها ٌكون ال ولما!. عمها لكنه. جمال الحصن بداخل

 وتبوح تخاطر أن فكرت. وتتداخل أحبلمها لتبهت.. أجوبة لها تجد ال تساإالت من هروبا  

 أن. لها راعٌة تكون أن منها تطلب فقط.. حفٌدتها بؤنها تعرؾ هً.. تساعدها حتى لشبرقة

 تضمن أن فقط.. بنفسها تفكر ال.. ٌوم بعد ٌوما وطؤته ٌثقلها الذي حملها فً تشارك

 . حولها من حب لصؽٌرتها

 كلمات تقلب صمتت! أمً عٌنً ألبنتك: صبٌانً بفرح شبرقة بنات إحدى سؤلتها صباح ذات

 صمت طال وحٌن. تحببها تبدي أن أرادت أنها أو.. مقصد عن الثناٌا بٌن باحثة الصبٌة

 فً لٌس.. الشبه ذلك ٌكتشفون بدأوا أنهم لو كما!. أمً بعٌون توحمت أنك أو: أردفت حمامة

 عٌناها دمعت. األنؾ وذلك.. وجهها واستطالة.. فمها وتدوٌرة بل.. فحسب بٌاضها أو عٌونها

. للصؽٌرة لٌورثه أمه عن ورثه الذي عنصٌؾ وجه متذكرة زهرتها عٌنً فً تنظر وهً

 . زهرة سر ٌعرفن أنهن اللحظة تلك فً جازمة

 ظنت وقد للنوم خلدت التً اللٌلة تلك حتى.. شبرقة سٌدتها بمنادمة متشعبة حمامة ًلٌال تمر

 لكنها. مفاصلها وتراخت عٌونها إلى لذٌذ نوم لٌتسلل. طوٌل صمت بعد للنوم خلدت شبرقة أن

.. النوم للذة تتركها أن متمنٌة البداٌة فً تستجب لم.. الحجرة ظبلم وسط ٌتسكع صوتها تسمع

 ال أن تتمنى.. مستجٌبة نعاسها قاومت.. المنادمة لمواصلة ٌدعوها ا  اصرار أكثر صوتها لكن

" عٌشة" بـ مارا   آخر إلى موضوع من ٌتنقل أستمر الصوت ذلك لكن.. لنعاسها لتعود ٌطول

 تربٌة تجٌد ال عٌشة أن: منتش   بصوت   وقالت. أمه مبلزمة علٌه تعٌب الذي جمال وأبنها

 انتقلت جمال موضوع مع حمامة تتفاعل لم وحٌن. سجاٌاه فً البنات ٌشابه فابنها.. الرجال

 بٌنما. ٌقال لما متابعتها ٌدل بما علٌه ترد وحمامة صوتها ٌقفز.. آخر  موضوع إلى شبرقة
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!. زوجك لون ترث لم زهرة: عطوؾ بصوت قالت أن إلى.. تعتقها أن تتمنى سرها فً

 .عفوٌة كلماتها تبدو أن محاولة

 متبعثرة النعاس خٌوط لتتمزق.. مسامعها ٌعبر ساخن بمٌسم للحظات أحست حمامة أن إال

 بمن شعرت اوكؤنه صدرها إلى أبنتها بضم منشؽلة فورها من ترد لم.. الظبلم وسط

 وما.. زهرة بٌاض وراء من تعرؾ بؤنها مستنتجة.. الكلمات تلك تستعٌد أخذت ثم.. ٌنازعها

 :راجؾ بصوت ردت. إال   لٌس إلٌها الصؽٌرة انتماء من التؤكد هو توده

 .مشٌبته تلك بان سٌدتً تعلمٌن  -

 :صرٌحا   سإاال   سمعت حتى إجابتها أكملت أن ما

 والدها؟ ٌكون من  -

 على تتململ هاتصؽٌر جعلت خفٌفة رعشة لتجتاحها.. الصوت حٌادٌة بعدم حمامة شعرت

 تدلٌل  مفضلة. الصمت فظلت لكنها.. اجابتها تنتظر وهً.. شبرقة ابتسامة تتخٌل. صدرها

 شبرقة وجه لها ٌتراءى.. بالرد شبرقة تستحثها أن دون.. الكلمات لصدى باستماعها نفسها

 كان التً القلٌلة اللٌالً تلك إلى.. بعٌدا حمامة ذاكرة لتذهب. تنتظر وهً أكثر استطال وقد

 ٌدؼدؼها.. النار بٌت ظبلم وسط عراها وقد قُبلة ٌزرع.. ساخن بشبق ٌؽرقها عنصٌؾ

 إال فجرا ٌفارقها ال. داكنة بقعا   ٌضوي جسمها لتكتشفها.. هداٌاه لها ٌترك.. تؤلفها لم بكلمات

 جسدها ٌشعل. ثارتهاإ بإر ٌداعب.. ٌعرٌها.. اإلؼواء بمواطن خبٌر بقببلت ٌشبعها أن بعد

 لتتؤمل. النار بٌت ظلمة أرضٌة على ٌدحرجها. ٌومها طوال تمتد حتى نشوة تتوهج نجٌمات

 بٌن أمست أنها مصدقة ؼٌر. ؼلمتها بإشعال فسوقه لحظات تستعٌد.. اللذةنهم  صباحا   بدنها

.. بعرٌه عٌنٌها لتمؤل نهارا   بها ٌخلو أن تمنت ما وكثٌرا  .. حارقة شعلة الحصن سٌد أحضان

.. شبرقة صوت أعادها. بٌاضه مفاتن ترى وأن.. همسه مخارج وتتلمس عٌنٌه فً تنظر أن

 :ٌعنٌها ال وكؤنه لتجٌب

 .صبٌا   أتمناه كنت  -

 :الهث بسإال تبادر وكعادتها

 صبً؟ ولماذا  -

 :اإلجابة بسرعة قلدتها

 !بٌننا حاضرا   ٌكون حتى  -

 تعنٌن؟ من  -
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 برودة حستأ وقد حمامة لتبتسم.. االجابة سرعة ٌستحثها صوتها بحشرجة شعرت هنا

 لعبة لتمارس.. حجرها على زهرة واضعة فراشها على ستوتا.. وجهها تلفح ؼامضة

 لٌؤتٌها. أمه على به تستقوي عنصٌؾ لٌالً تستدعً وكؤنها.. بعٌدا   بذاكرتها والذهاب الصمت

 هاشٌوشو..." حٌا   بقٌت ما بطنك فً ما وسؤرعى.. حال بؤحسن ؼدا ستكونٌن" همسه صدى

 وجد فً ٌعٌش هذا مثل له من" شاهقا.. ردفٌها حتى ٌهبطن ثم.. ظهرها تمسد أصابعه بٌنما

.. قدمٌها أخمص حتى هبوطا ٌلعق.. ظهرها ساقٌة فً عسل وعاء ٌدلق ٌمددها".  عمره

 حتى  ٌنسال.. نهدٌها بٌن المزٌد ٌسكب ظهرها على ٌعٌد.. ؼلمتها وتحتدم جسدها ٌتؤجج

 جسدٌهما ٌتمازج.. صدره إلى ٌضمها ثم..  األسفل إلى األعلى من لسانه ٌمرر.. فخذٌها كؤس

 .جسمها باشتعال لذتها لتكتمل.. جمره ذراتب  رقتح بؤنها تشعر.. النار بٌت أرض على

. االجابة؟ على تلح وال بسإالها تلقِ  لمَ  ترى: حمامة تتساءل.. األسماع ٌصم لصمت تستفٌق

 سؤنطق ما حول رهانات فً نفسها مع تدخل أنها أم. لذٌذة؟ بذكرٌات تنشؽل األخرى هً هل

 :وتجٌب تبتسم.. به

 !عنصٌؾ  -

: ٌتردد حمامة صوت لصدى تاركة.. آخر سإال   إلى شبرقة تسارع لم المرة هذه فً

 عن باحثا.. الظلمة وسط الجناحٌن خافق عصفورا   تخٌلته. عنصٌؾ.. عنصٌؾ.. عنصٌؾ

 وكؤنها ٌجثم الصمت لكنه.. آخر بسإال شبرقة صوت ٌعاود أن لحظة كل فً  تتوقع. منفذ

 . االنتظار لعبة أجادت

.. آخر سإال سماع على تراهن. االنتظار إال لها ٌعد ولم.. النوم مبلك ؼادرها وقد تتقلب

 ذلك طوال شبرقة ٌشؽل ما تخٌل وتحاول تحاول.. الصمت جبروت أمام ٌذوي رهان

 مسامعها إلى لٌعود  أسمه؟ بنطق أخطؤت هل: متسابلة ترتجؾ.. قبٌحة حٌرة تتلبسها.. الظبلم

 مرة لٌصطدم التحلٌق عودته رفٌؾ.. ٌسقط.. بالسقؾ اصطدامها لتسمع ترتفع أجنحة رفٌؾ

.. شبرقة صوت معاودة تتمنى.. جوارها ٌجثم به تشعر.. اعقال حتى ٌنزلق.. بالجدران ثانٌة

 بؤن وظنت.. انتظارها ذبل حتى تنتظر.. حواؾ دون دهر إلى أستحال اللٌل وكؤن تنتظر

 من ٌتسلل وهجا   فاجؤها.. مسامعها ٌصم الصمت دوي ظل.. النوم وأبتلعها األمر نست شبرقة

 تتمتم شبرقة أقدام وقع سمعت حٌنها.. الفجر ٌخٌفها التً األولى المرة هً.. النوافذ شروخ

 الراحة بٌت إلى الوقت هذا مثل فً كعادتها.. حجرتها خارج متجهة الفجر بؤدعٌة كعادتها

 .العتمة وسط الفجر صبلة سجادة  على لتستقٌم تعود ثم.. المعتادة أدعٌتها تردد.. لتتوضؤ

........ 

.  عابل دون العجوز ووالده" قارون" ورضٌعها زوجته وراإه ترك عنصٌؾ قاتل فر ٌوم

 فً ٌرثه وما الوادي مزارع من القاتل إرث وضم.. الحصن من بطردهم مرداس لٌؤمر
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 كؤجراء ومزرعة بٌتا   مرداس منحهم المنحدر قرٌة عاقل توسط وبعد.. أمبلكه إلى الحصن

 أو لعاب دون وحٌدة نفسها" قارون" أم لتجد.. وحسرة كمدا    أٌام بعد العجوز توفى.. لدٌه

 وإطعام بالبٌت لصٌقة مزرعة فً العمل بٌن ٌومها موزعة.. الجدٌد واقعها مواجهة فً. سند

 زوجها خطو تسمع عل ّها السمع ترهؾ ولٌبل  . ولٌدها وإرضاع.. بدواجنها والعناٌة بقرتها

 مخاطر من ٌشب الذي صؽٌرها على تخشى. تتسع والوحدة تمِض  ًاللٌال لكن.. إلٌها متسلبل  

 عن تنهاه.. السادسة بلػ أن بعد حتى ناظرٌها ٌفارق وال بقربها ٌظل أن على تحرص.. شتى

 سٌعودشًء.. تردد بؤنه  ؼابب والده نع ٌعرؾ ال. الؽرباء مع الحدٌث أو.. أقرانه مخالطة

 فً تراه فهً.. تخطا ال أحبلمها وأن.. لهم زٌارته قرب عن وأخرى فترة بٌن تحدثه. قرٌبا

 . بعٌدا   بك وٌسٌر كتفٌه على ٌحملك أراه: لقارون تقول ٌؽب لم وكؤنه منامها

......... 

 ٌحتمون حٌث الجبال ؼابة من لٌبل   ٌتسللون الذٌن.. العصاة هجمات تزاٌد بعد  جبار ٌهنؤ لم

 ومدافن المواشً زرابب على وٌسطون.. والقات البن مزارع فً الحرابق ٌشعلون.. بها

 صدى لتردد.. مظلمة جروؾ تسلقوا وقد هجوم كل بعد تؽنً أصواتهم ُتسمع. الحبوب

 وسط ٌتواروا الفجر اقتراب ومع.. مرداس حصن تحدي فً ممعنٌن.. اللٌل جبال أصواتهم

 .الؽابة أشجار

 لٌستنتج.. هجماتهم تتوقؾ فلم.. لٌبل    لهم لٌكمنوا مجموعات الرعٌة بٌن من جبار اختار

.. إلٌهم ٌنضموا رجاله من عدد إرسال إلى لجؤ ..والعصاة الرعٌة بعض بٌن خفً تواطإ

 العصاة أن قٌل: األقاوٌل لتتباٌن. ٌعودوا لم رسلهمأ من لكن.. تحركاتهم لرصد كعٌون

 جمع. علٌهم تأنقض   الؽابة وحوش أن: آخر وقول.. إلٌهم انضموا بل: وقٌل. علٌهم أجهزوا

 ٌنتقوهم الرجال من مجموعات رأس على لٌبل   الخروجب وكلفهم الوادي قرى" ُعقّال" بعدها

 لٌال فبعد.. ثمارها الخطة تلك لتؤتً. لٌبل   الوادي ومعابر.. الؽابة مداخل لحراسة قرٌة كل من

 الحصن ساحة أعمده إلى وثاقهم بشد جبار لٌؤمر. المتسللٌن من عدد على القبض تم

 أٌام لعدة ُتركوا  ثم.. الجمعة صبلة داءأ بعد علٌهم الصاص بإطبلق رجاله وكلؾ.. الخارجٌة

 .بالعصٌان ٌفكر من لٌعتبر معلقٌن

 أنهم أو.. انكسروا قد الؽابة فً من بؤن الحصن وظن.. ذلك بعد الوادي لٌالِ  على الهدوء خٌم

 من الوادي إلى الرعب أعاد أسابٌع بعد حدث ما لكن.. بعٌدة ودٌان فً وتشتتوا الجبال عبروا

 الطولقة فروع إلى شنقت دوق جثث بسبع.. صباحا   الجمعة سوق رواد فوجا حٌن.. جدٌد

 المكلفون وأمسى.. الخبر انتشر.. البن مزارع لحراس الجثث تلك أن الناس عرؾ.. الكبٌرة

 .الخروج على ٌجرإن ال القرى من بالحراسة

.......... 
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 جدران لٌست وجدران.. تعتاده لم فراش على نفسها لتجد الصباح ذلك عٌنٌها زهرة فتحت

.. ضٌقة نافذة من تؤتً جلبة سمعت.. أحد ال لكن أمها عن تبحث نهضت.. شبرقة حجرة

.. األخرى الدور نوافذ من تتصارخ وصباٌا لنساء وجوه رأت.. األمر تستطلع نهضت

 بٌن ٌتلوى كابنا   ٌسوطون الحراس من مجموعة.. الداخلٌة الساحة نحو منصبة عٌونهن

 صوت لكن.. وأخرى فٌنة بٌن ذلك تشاهد أن تعودت فقد البداٌة فً األمر ٌجذبها لم.. اقدامهم

 ٌطؽى السٌاط أزٌز لكن.. كلماته تمٌٌز أن تحاول.. ٌدور ما تتابع عادت.. شدها ٌسوطونه من

 وقد الكابن ذلك ترى.. ٌتلوى الجسد وذلك للهوى ذابحا   األزٌز ٌتعاقب.. صوت كل على

 ٌذبح بما أحست.. تتفرس عادت! زهرة... زهرة: اسمها سماع لها خٌل.. أطرافه أدمٌت

 سلم عن تبحث متجهة مرعوبة صرخت.. ٌتطاٌر أمها ثوب ٌشبه ثوب ِمزق ترَ  وهً روحها

 أمامها وقؾ أن بعد أرضا   تعثرت.. أمها بؤنها لها تؤكد.. الساحة وصلت ما سرٌعا  .. الهبوط

.. باتجاهها كفها مادة حمامة بعٌنً عٌناها التقت لبرهة.. أرضا   سقطت.. سوطه بؤلسنة جبار

 ٌجرون الحراس ابتعد فجؤة.. لسانها فً النار طعم أنطلق.. ٌتعالى السٌاط وصفٌر زحفت

.. صارخة كتفٌها هزت.. الدامٌة أصابعها المست.. تقترب أن لها تاركٌن الطوٌلة سٌاطهم

 .وعٌها فقدت حتى صدرها فوق تتمرغ.. صارخة احتضنتها.. جسمها همود لتكتشؾ

.. تتذكر وهً خابفة أطرافها كومت.. رأته قد كانت ما تذكر تحاول.. بارد فراش على أفاقت

 أمها رإٌة قبل بها كانت التً الحجرة نفس فً أنها عرفت.. حولها تبحث للحظات صمتت ثم

 عن ٌبحث كمن حولها ما تتلمس وهً تنتحب هلعة. الباب من ترقبها امرأة رأت. ُتجلد

 وقت بعد.. احتضنتها ثم رأسها على مسحت.. جوارها جلست.. المرأة تلك تقدمت.. شًء

 شفتٌن.. البشرة بٌضاء.. واحدة بعٌن وجهها رأت.. وجهها إلى بخوؾ النظر تسترق هدأت

 ولم النهار ذلك مر. صامتة ضمها إلى العٌن ذات عادت! أمً؟ أٌن: أن ة منها ندت.. باسمتٌن

 تستخدمه الذي صوتها.. قربها الفت حتى جوارها إلى ظلت وإلٌام. التالً الٌوم.. ؼٌرها ترَ 

 أسمها أن عرفت. حزٌنة ونظرة بابتسامة دوما علٌها ترد أمً؟ أرٌد: سإالها تكرر.. قلٌبل  

 عدم نبهتها. شبرقة دار خادمات أحدى وأنا.. للخادمات  طابق فً تعٌش وأنها". شادن"

 .ألسبلتها جاباتإ تجد أن تتمنى.. شادن أمام توجسها تخفً. العلٌا األدوار صعود

 ٌقود ما ودوما.. للحصن الداخلٌة الساحة فً ٌُعاَقبون من ترى وهً الحٌاة على  زهرة وعت

 الجمٌع.. الموت حتى ٌعذبوا أو ٌعزروا من وقلة.. الرعٌة من علٌهم المؽضوب جلد جبار

 توجس فً زهرة ظلت. عقاب كل وراء الشٌخ ؼضب أن ٌعرؾ والجمٌع.. باألسباب ٌتهامس

 . أمً؟ قتلوا لماذا. العٌن ذات تسؤل وآخر وقت بٌن باكٌة لتنفجر. االنزواء تفضل حولها ممن

........... 

 آنٌة ولٌدة الحصن تإرق التً المعضلة تلك تكن ولم. هجماتهم وتزاٌدت.. العصاة أعداد تزاٌد

 عدد الستقبال جبار فٌه خرج الذي الٌوم ذلك إلى وبالتحدٌد. .مضت أٌام إلى بداٌتها تعود بل
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 وصول وبعد. مرداس الشٌخ أطلقها التً التصالح دعوة ضمن.. المجاورة الودٌان مشاٌخ من

 على تشرؾ رابٌة راأشج ظبلل تحت قلٌبل   ٌسترٌحوا أن جبار رأى الوادي أطراؾ المشاٌخ

.. المنتشرة الوادي قرى وإلى.. الشاسعة البن مزارع إلى ٌشٌر أخذ ومنها.. الوادي من جزء

 تجرٌب مفكرا   أحدهم إلى أشار ثم. بهمة ٌعملون.. الرعٌة من الوادي فً من نشاط لٌلحظ

ٌَّمن" الجدٌدة هقدبن  بندقه أنزل لحظتها.. األرض ٌشق بفؤسه منكب المزارع ذلك كان". الُم

" الخادم ذلك على لً حقوا: "متباهٌا صوته رافعا  .. المزارع ذلك على بهاوصو  .. كتفه عن

.. الزناد على جامدة جبار اصبع ظلت للحظات.. بؤبصارهم شاخصٌن أنفاسهم الجمٌع حبس

 ٌهوي وهو الرعوي وذلك البندق فوهة بٌن أبصارهم ٌنقلون حوله من بٌنما الهدؾ عٌنه تتابع

 هلل. ارضا   ٌتلوى الفؤس حامل سقوط لحظة مذعورة العصافٌر طارت.. األرض على بفؤسه

 .الحصن نحو السٌر مواصلٌن البقٌة وصمت.. جبار لمهارة منبهرٌن البعض

 اخترقت أن بعد دمه فً ٌتخبط هوجدو.. الطلقة دوي سماعهم بعد الجوار فً كان من هرع

 أكتافهم على حملوه ثم.. الرصاصة ثقب على ناعما   ترابا   وضعوا.. بطنه أسفل الرصاصة

 . النهار ذلك شمس انطفاء مع أنفاسه لفظ لكنه.. قرٌته باتجاه

ام" القتٌل ابن صعد الٌوم ذلك مساء مع  بالشٌخ مستنجدٌن.. الحصن إلى أقاربه من ةوقلِّ " عر 

 مستاء   علٌهم خرج جبار لكن.. مصابها على زوجته ٌعٌن وما بكفن مٌتهم على ٌتفضل أن

 وسٌرى.. ؼدا   عودوا: لهم آمرا  .. الضٌوؾ مسامع وصلت ..أصواتهم أحدثتها لضوضاء

ام" رفع. ضٌوفه واجب من ٌنتهً أن بعد طلبك فً  الشٌخ  اعتبره ما وهو محتجا   صوته" عر 

 الدواب جوار"  المعتوه ذلك وتقٌٌد جاءوا من بتفرٌق الحراس أمر.. مهابته من انتقاصا   جبار

 .حمقه ٌعالج ما  ٌرى حتى.. الحصن بوابة خارج

ام الحراس ٌجد لم الثانً الٌوم شمس أشرقت حٌن  إلى ُربط التً الدواب تلك وال.. عر 

 أٌن.. بها والفرار دوابنا سرق على النذل ذلك ٌجرإ كٌؾ: صارخا جبار ثار. جوارها

 مع عادوا لكنهم. إلٌه واقتٌاده عنه للبحث رجاله أرسل التو وفً!  عقابً؟ من سٌذهب

 وقد فجرا   الدواب من مجموعة ٌسوق رأوه القرٌة سكان جٌرانه أن لٌخبروه النهار انتصاؾ

 الدواب  بقٌة على متاعهم من والقلٌل" ناصٌة" أمه وأركب.. والده جثمان إحداهن على حمل

 تداوي كانت التً المرأة تلك". ناصٌة" لفقدان القرٌة سكان بٌن حزن ساد. بعٌدا   ورحل

 .وتبصر بحكمة خبلفاتهم

 ارتكاب على جبار ٌشجع أال توسلت.. زوجها لقاء طلب فً أرسلت أنها شبرقة تتذكر

 ٌدٌه بٌن ركعت.. الرعٌة أعراض إلهانة نتٌجة ذهب الذي عنصٌؾ بمصٌر ذكرته.. المظالم

 دلٌل إال الرعٌة شكوى وما.. مقدام ولدك: ساخرا لٌرد.. لها تبقى ما حماٌة ترجوه دامعه

.. القلب مكسورة نصرفتا!. ٌتعلم؟س منفب رعٌتهب ٌتعلم لم إن والشٌخ.. شٌخهم هو.. شجاعته

 . علٌه تؤتً قد رعونة من جبار لنصح وسٌلة فً تفكر
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ام" لجوء خبر انتشر حٌن بعد  لكثرة دخولها أحد ٌجرإ ال التً.. الجبال ؼابة إلى" عر 

 الؽابة اطراؾ إلى وصبل قد كانا الذي الوقت فً. افترستهم أنها الجمٌع ظن. ضوارٌها

 أن ما.. بها والسٌر مشاعل بإشعال والدته مرتهأ أن بعد.. وعرة بجبال تنتهً التً األخرى

 الشبلل مٌاه تمر كبٌرة" ساج" شجرة تحت المٌت بدفن باشرا حتى كبٌرا   شبلال   جاورا

 بثمارها علٌهم بخٌلة األشجار تلك تكن ولم. مؤوى الكهوؾ أحد من أتخذوا ثم.. بمحاذاتها

ام كان التً وطٌورها  . كطعام ٌصطادها عر 

ام تسلل عن أخبار لتنتشر أشهر مرت  الخبر وصل أن وما.. صدقابهأ بعض وزٌارة عر 

 البعض وٌفر الخوؾ دابرة لتتسع ..بهم ٌلتقً من لمبلحقة رجاله أرسل حتى رجبا مسامع

 زٌد الشٌخ مستشار أطلق. ٌتزاٌد بطش من رٌناللف ا  مبلذ الؽابة وتمسً.. تهرعون ا  خوف

 .ردتهمابمط وأفتى". العصاة" بـ الفارٌن على الجمعة صبلة خطب إحدى فً الفاطمً

............ 

 فارقها أنه ٌعرؾ فبل.. علٌه ٌزداد أمه وخوؾ.. بٌتهم إال الوادي من ٌعرؾ وال قارون شب

.  نظرها مرمى فً وهو إال قلبها ٌؤمن وال.. جوارها إلى وهو إال المزرعة تنزل فبل.. ٌوما  

 : جاراتها إحدى تسؤلها

 عن ٌبحث أرسلٌه.. الدنٌا على ٌتعرؾ دعٌه.. لصٌقك ٌظل حتى صؽٌرا   ٌعد لم ولدك  -

 !.والده

 :مذعورة علٌها ترد

 .سٌبا   ٌعرؾ ال صؽٌرا   ٌزال فبل علٌه أخشى لكنً  -

 ٌساعدوا أو.. أؼناما   ٌرعون أقرانه ترٌن الأ.. ٌتبعك كظلك وهو عشر الثانٌة تجاوز لقد  -

 .  الوادي فً ذوٌهم

 ببعض تكلفه أن تفكر بدأت وإن.. صؽٌرا   لتراه تتؤمله.. عقلها تنخر صاحبتها كلمات ظلت

 وإدخالهن الدجاج مبلحقة على وتشجعه.. للبقرة بطعم لٌؤتً المزرعة إلى فترسله األعمال

 ترسله أن صاحبتها شجعتها.. المزرعة" شرك" تسلٌم ٌوم اقترب وحٌن. المؽٌب قبٌل القن

 .الظهٌرة قبٌل وٌعود الصباح ٌصعد ٌعٌنك هو وهذا.. قرٌبة المسافة لها قالت.. عنها بدٌل  

 والحدٌث إٌاك" تحذره..  الحصن إلى الطرٌق له تصؾ أمست وقد نفسها لتجد.. قلٌبل   ترددت

 حٌن قوله ٌجب بما توصٌه ثم".  سرٌعا   إلً وُعد ِشرك من علٌنا ما تسلٌم أنجز.. الؽرباء إلى

 زكٌبة حامبل   ودعته حتى الشمس أشرقت أن ما وهكذا. والعودة علٌهم ما لتسلٌم دوره ٌصل

 صاعدا   أختفى أن وما.. دموعها تكفكؾ بٌتها سطح من سٌره تراقب.. ظهره على البن
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 لً ورده.. ا  خٌر أجعله هملال: نفسها تحدث.. قلبها فً بوخز شعرت حتى الحصن مرتفعات

 الوقت بعض القلق ولما: نفسها إلى الهمس لتعاود  قلٌبل   تصمت ثم. العباد ٌارب ا  ؼانم ا  سالم

ً    ٌعود هابطا    وأراه  النهار أنتصؾ.. عابدٌن البعض لترى  المرتفع ترقب جلست.  إل

 هواجس من تهرب السامقة الجبال تلك تتؤمل شردت..  صدرها بضٌق أحست.. قلقلها لٌتزاٌد

 الطؾ.  بعباده لطٌؾ هللا: تردد.. نهاٌته من النهار اقترب حتى دمعتها ظلت.. روحها تإلم

 .منتحبه صوتها وعلى باردة مشاعر داهمتها وقد الشمس ؼابت.. بً

............. 

 بٌن تنام أمست.. قلبها فً األمان وتوطن شادن من زهرة نفور تبلشى آخر بعد ٌوما  

 تنظٌؾ من عمالهاأ مشاركة   كظلها تتبعها.. حمامة رابحة مكان رابحتها لتحل.. أحضانها

 صعودها أو خروجها لحظات بعد عن شبرقة ترى. الكثٌر تعلمت األٌام ومع. وترتٌب وطبخ

  عٌنٌك ترفعً ال" تتردد شادان  تنبٌهات وصدى. عٌناها تبلقً تتجنب أنها تعرؾ.. الدار

". بؤعمالك منشؽلة بتعديا تقؾ وحٌن. صاعدة أو هابطة سٌدتك تقترب حٌن وجهها إلى

 ال عمله ٌجب مابعض  حول لشادن موجهة تقؾ حٌن شبرقة تبلحظ كانت زهرة بدورها

. أحوالها عن تسؤلها.. إلٌها تلتفت أن زهرة تحلم.  موجودة ؼٌر وكؤنها اهتمام أي تعٌرها

 . تمضً  لكنها

 رأسها شادن تهز. ٌدور ما فهم عدم تشكو.. مواسٌة دموعها تهرع بشادن اللٌل ٌجمعها

 من تقتربٌن أنت هذا.. صؽٌرة تعودي لم" نصابحها لتكرر. عذاباتها عن تتحدث حٌن مواسٌة

 داعً فبل.. صؽٌرة تظنٌن كنتٌه ما ؼٌر وأنك.. خادمة بؤنك تدركً أن علٌك.. العاشرة

 تجنح الحظتها وكلما". خادمة مجرد بؤنك وأعلمً.. بؤوهام تتعلقً وال.. والتذمر للشكوى

 من به تقومٌن وما نشاطك فً وقٌمتك.. خادمة أنك ذكريت" مسمعها على ترددت لبلنطواء

 تحاول". علٌك منهن تفضل ٌعتبر ٌوما بناتها من أو شبرقة من كان تباسط وأي.. أعمال

.. ٌناؼٌنها ُكن أٌاما   تمحوا أن.. وبناتها شبرقة تجاهل تحاول.. تسمعه ما استٌعاب زهرة

 . ٌحٌرها ؽموضال ظل. وفراشهن طعامهن تشاركهن.. أذرعهن بٌن ٌحملنها

 عن تسؤلها. اكتشافها تحاول ودوما.. حرصها.. عطفها.. تحٌرها شادن شخصٌة كانت

 أحكً قد: قابلة أرضا بوجهها دنت وقد حابرة بنظرات ترد.. لعٌنها فقدانها عن.. ماضٌها

. ماضٌها ٌكتنؾ بؽموض إحساسها لتعزز. ٌثٌر ما تجدي لن لكنك.. فضولك ٌشبع عم   ٌوما

 وحفظ.. الخط فك زهرة لتعلٌم الوقت من قصد تؤخذ اللٌل قدوم ومع.. بالعمل نهارا   تنشؽل

 تحٌرها.. الحٌاة شإون فً عقلها الستخدام تدفعها.. واألدعٌة األوراد وبعض القرآن من آٌات

 .نفسها عن تتحدث ما ونادرا   زهرة ثرثرة إلى تستمع. الحصن فً عمن المختلفة شادن روح
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 ٌسوطون وتراهم.. استؽاثتها تسمع لكنها.. حمامة ستنسى بؤنها زهرة ظنت األٌام توالً مع

 مرددة. الحتضانها تسارع التً.. بشادن تلوذ. العرق بللها وقد مرة كل فً تفٌق. منامها فً

.. ا  شرود عٌنٌها فً ترى. محبب بؽموض عٌنٌها فً ناظرة بوجهها تمسك. وأدعٌة أذكار

 : حنو فً تهامسها.. للصفرة ٌمٌل بٌاضا   المستطٌل الوجه وذلك

 .هللا أذكري  -

 !بً تستؽٌث تزال وال.. ٌسوطونها ٌزالون ال  -

ٌِّقنة.. شادن محبة بعمق تشعر وهً. رعبا   عٌناها أتسعت وقد علٌها ترد  بعد أرسلها هللا بؤن ُم

 .ٌوما   تفارقها أن مخاوؾ تنتابها.. حمامة فقدان

 :المشجعة شادن كلمات إلى زهو فً تستمع.. القرآن وتقرأ.. الكلمات كتابة تجٌد زهرة أمست

 ودوما. ذلك تجٌدٌن بؤنك الحصن فً أحد ٌعرؾ أال على حرصًأ لكن.. بسرعة تتعلمٌن  -

 .تتحدث مما أكثر تستمعً أن تعلمً

 .ٌسمعنً من وأرٌد.. تتقد نار بداخلً بؤن أحس وأن.. ذلك لً كٌؾ  -

 مثل أخرى أشاء وتنسً.. كثٌرة أشٌاء تخفً أن علٌك الحصن هذا داخل البقاء أردتِ  إن - 

.. الحصن هذا سٌدة شبرقة أن  تعرفً أن علٌك.. مشاعرك حتى تنسً.. وأمك.. طفولتك

 .خدمتها فً تفانٌك استمرار ٌتطلب فبقابك.. آخر بشًء تطمعً وأال.. اإلخبلص تنتظر

 األحبلم تلك وكانت.. ٌسعدها صراخها ٌكن ولم.. منامتها فً حمامة رإٌة تحب زهرة تكن لم

 حجرة فً وامها كانت حٌن األٌام تلك فتحضرها.. رضاها دور الماضً وتبعث عذابا تزٌدها

 .األسبلة من لكثٌر أجوبة تجد ال حٌن وتضطرب.. شبرقة

 المنتظرة طوٌلةال الصفوؾ لتلك عجبه زاد وما.. الرعٌة من الصاعدٌن لكثرة قارون دهش

.. البن وزكابب الذرة بؤكٌاس محملة دوابا   ٌقود البعض.. الحصن أما واسعة ساحة فً

 وأخرٌات.. الدواجن" قفاع"و البٌض سبلل ٌحملن نسوة.. الماشٌة قطعان ٌزمون وآخرون

 سمع.. الساحة ضجٌجهم ٌمؤل األعمار شتى من. العسل" قعبان"و سمن أوانً رإوسهن على

 حتى اصطفوا من خلؾ أصطؾ.. ورهبة خوؾ أصواتهم خالطت وقد ٌتهامسون بعضهم

 تلك أمام دوره جاء حٌن بعد. كبٌرة لةمظ فوقها رتفعتا مصطبة نحو ٌحمل ما بثقل اقترب

 الرجال من عدد كبٌر ضرٌح جدار على ٌتكا.. زاهٌة بمفارش فُرشت وقد المصطبة

 على ومن.. مرداس الشٌخ أنه حوله ممن عرؾ.. شعره الشٌب خالط قصٌر رجل ٌتوسطهم

 وجسمه الكبٌرة بعمامته" الفاطمً زٌد" مستشاره شماله وإلى وجمال جبار ولداه ٌمٌنه
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 التً" جرمل" الـ بنادق حاملً من عدد  وحولهم.. أمامه الِشرك سجل جناحً فاردا  .. الضامر

 . الوادي فً مرة ألول ُترَ 

.. زٌد الشٌخ مستشار كؾ بتقبٌل ٌباشر ثم.. ٌحمل ما ٌضع المصطبة أمام ٌصل من أن الحظ

  لٌلتفت.. بالتمام علٌه ٌشٌر ثم.. سجله فً الرعوي أوصله ما المستشار ٌدون.. باسمه معرفا  

 ٌستدٌر ثم.. بالدعاء الهثا  .. مزركشة بقماشة المؽطاة ركبته ٌقبل.. راكعا   الشٌخ نحو الرعوي

 .ٌلٌه الذي وهكذا.. أتى حٌث من عابدا

 حتى اسمه نطق أن وما.. سمها عن سؤله.. زٌد المستشار أمام بزكٌبته وألقى" قارون" تقدم

 ناظرا   هامس بصوت الفاطمً زٌد  سؤله. همس انتشر ثم.. مبلمحه ٌتفرسون الجمٌع التفت

 :ؼامضة ابتسامة شفتٌه علت وقد الشٌخ إلى

 ِشرك؟ من علٌكم ما كل أهذا - 

 :براءةب مبتسما   رد

 .الذرة من القلٌل إال لنا ٌتبقَ  لم أمً تقول - 

 : حادا   زٌد صوت عاد

 الدجاج؟ شقران و البقرة وسمن وعجل.. النحل عسل ِشرك أٌن - 

 :قارون ابتسامة انطفؤت

 ... و.. الجبل شجوج من اصطدناه نحل من لدٌنا ما - 

 :ٌكمل زٌد له ٌسمح ولم

 ما وكل وشعابه بجباله الوادي بؤن تعلم أن علٌك.. والدتك على والحق.. ٌابنً ِؼر زلت ال - 

 . الشٌخ حق فٌه

. بعٌدا   لتقتاده الحراس أكؾ متدتا الشٌخ من وبإشارة.. شًء على ٌلوي ال مرتبكا قارون ظل

 . الرعٌة من ٌلٌه بمن زٌد أنشؽل بٌنما

 ما ٌمٌز لم.. كبٌرة بوابة ٌجاور ضٌقا   بابا   آخرٌن مع أدخلوه.. الحصن باتجاه قارون قادوا

 عشرات.. داكنة جدران رأى روٌدا روٌدا  .. عفن روابح تحتله الذي المكان لظلمة حوله

 ال بإشفاق تتؤمله العٌون.. تربة بارض ملتصقٌن منكسرة ونظرات شبحٌة بمبلمح الرجال

 من بؤن بعد فٌما عرؾ.. داخلً آخر بباب ٌنتهً.. فسٌح بسرداب شبٌه مكان.. سببه ٌعرؾ

 حوله من كان وإن.. ألمه لٌعود ٌخرجوه أن ٌنتظر ألٌام. ٌخرجون ال من ٌُحبس خلفه
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 الباب خلؾ نم نأ عرؾ األٌام مع.. بسهوله ٌخرج ال الحبس ٌدخل من بؤن ٌهامسونه

 . سنة عشرة اثنى قبل أدخلوهم منذ ٌخرجوا لم محابٌس الداخلً

 .............. 

 ذات إلى.. ودموع ودماء صراخ.. منامها فً حمامة ظهور لتزاٌد زهرة وحٌرة معاناة زادت

 :لشادن تحكً جلست حٌن لٌلة

. ساحرة ابتسامة تؽطٌه ووجه.. ممتلا بقوام بدت وقد.. تضحك.. حالها تؽٌر وقد تهاٌرأ  -

 عن تبحث كمن تتلفت كانت.. صدتنً لكنها. تمت لم وكؤنها الحتضانها بفرح  هرولت

 . باسمتٌن بعٌنٌن وكنتِ .. ىبالبشر طافح بوجه أنت ظهرتِ  وحٌن.. ما شخص

 ؼٌر على باهتمام سؤلتها ثم.. وحٌرة حزن الطوٌل وجهها كسى وقد شادن إلى زهرة تتحدث

 .   عادتها

 بعد؟ وماذا!.. بعٌنٌن كنت   -

 حٌن احترت. بعٌدا   بك ماضٌة بكفك وأمسكت.. الحمٌمة صدٌقاتها كنت لو كما عانقتك ثم  -

 بعٌدا بك مضت ثم.. تزجرنً  حمامة التفتت.. بكن اللحاق محاولة هرولت لكنً.. تركت نً

 . اختفٌتن حتى

 ماذا؟ ثم  -

 ٌوما ؟ أمً عرفتِ  هل  -

 .أجالسها   لم لكنً.. عابرة رإٌة أراها كنت  -

 .رإٌاي تفسرٌن كٌؾ إذا    -

 :هادئ بصوت سؤلتها ثم. أدعٌتها تردد شادن صمتت

 راضٌة؟ معها أسٌر رأٌتنً هل  -

 !سعٌدة بل  -

 دعٌتهاأ تواصل وهً بؤؼطٌتها زهرة تلف  .. ثقٌل صمت سودٌل.. األمر تقلب شادن عادت 

 .أنفاسها انتظمت حتى هامس بصوت

 تشعر فقط.. عٌنها محجر تشوه تلحظ وال.. ا  عٌن ناقصا   شادن وجه ترى تعد لم ٌوم بعد ٌوما

.. باألمان الباسم وجهها رهاعٌش.. بإٌماءاتها. الدابم وحنوها بوداعتها.. تكون ما كؤجمل بها

 : صدرها على أرتمت وقد سإالها مكررة
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 ! لمصاحبتها دعتك إذا بعٌدا   تقودك حمامة تدعً وال.. تتركٌنً ال أرجوك  -

 .صؽٌرة تعودي فلم باإلٌمان تتحلً أن علٌك  -

 قتلوا وقد.. أمري ٌعنٌهم ال حولً من كل ترٌن.. الكبر أو بالصؽر لٌس األمر ترٌن أنت - 

 .مودتك وصدق بعطفك إلً الناس أقرب األن وأنت.. أمً

 !هً ألمرها إال لٌست لك رعاٌتً بؤن أخبرك أن ٌجب الذي الوقت حان إذا    -

 :عٌنها فً ناظرة.. بتعجب حاجبٌها بٌن مؽضنة زهرة التفتت

 من؟ أمر  -

 .شبرقة  -

 .ذلك؟ كٌؾ! شبرقة  -

 ...تسؤلنً ودوما.. كلفتنً من هً  -

 بماذا؟ كلفتك  -

 .برعاٌتك كلفتنً  -

 !قبل؟ من تخبرٌنً لم ولماذا  -

 .اإلفصاح بعدم نبهتنً  -

 .تقولٌه ما أصدق ال  -

 .الصدق هو بل  -

 .باألمر ٌؤتً الحب وهل  -

 .سلطان علٌه ال  -

ً   وخوفك  -  باألمر؟ هل عل

 .ذلك ؼٌر أملك ال  -

 !أمرتك؟ من أنها تقولٌن فكٌؾ  -

 .الٌك به أفشٌت ما تكتمً أن وعلٌك.. الحقٌقة هً تلك  -

 بالذات؟ أنت لماذا  -
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 .ؼٌري لكلفت أنا أكن لم لو  -

 . دوما   جوارك إلى أكون أن ٌهمنً وما.. منك سمعته ما تهمنً ال  -

 .تخافً فبل.. هللا كتاب قاربة أنت  -

 تركً؟ تنوٌن بؤنك كبلمك من أفهم هل  -

 بداخل وستظلٌن.. أمان فً بؤنك وتذكري.. بك مهتمة شبرقة أن تذكري لكن. أتركك لن  -

 .لشبرقة أخلصت طالما الحصن

 .أنتِ  ٌهمنً.. الحصن ٌهمنً ال  -

 : سإالها تكرر ولذلك.. المجهول الكابن ذلك ظلت وإن.. شادن فقدان من زهرة خوؾ تزاٌد

   نفسك؟ عن تحدثٌنً أن وعدتنً  -

 :  تهامسها ثم.. بعطؾ دوما تبتسم

 .بعد نٌح لم الوقت لكن.. وعدي عند أنا  -

 .أعرفك بؤنً أشعر  -

.. ابتسامتها لتتسع.. زهرة عٌون فً الخوؾ نظرات ترى وهً دفٌن بشجن شادن عٌن لمعت 

.. شاردة دمعة عٌنها من ونزت. شفتٌها ارتجفت تبدأ أن وقبل.. ستحكً ما ترتب أخذت وقد

 :هاألم لتخفٌؾ وسارعت..  خدها على مسحت.. أعماقها فً ٌعتمل ما زهرة أدركت

 .النور باهً على وصلً واهدأي تحكً ال.. الحاِحً من علٌك ال -

 تلك طوال بٌنهن الصمت مساحة لتتسع.. بحنو زهرة تضم خجبل كطفلة ذراعٌها شادن فردت

 .اللٌلة

............... 

.. بقرتها مصطحبة الحصن بوابة إلى الصعود كررت التً.. أمه أخبار قارون تصل لم

 بعد بك وسٌلحق أذهبً: ٌرددون تسمعهم ودوما.. البقرة تسلٌمهم مقابل ولدها إخراج محاولة

: صارخا.. بقرتها باقتٌاد الحراس أمر وقد.. زاجرا   جبار خرج.. لها صعود آخر وفً. أٌام

 . دموعها تإانسها وحٌدة لتهبط!. اذهبً هً بقرتنا البقرة
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 من ؼٌرت.. جدٌدة نوافذ له فتحت وقد المحابٌس حكاٌات قارون ٌعٌش كان الذي الوقت فً

 من دامٌة حكاٌة حبٌس كل بؤن لٌعرؾ.. الحبس باب دخوله قبل كان كما ٌعد فلم.. مداركه

 . قدمٌن على تمشً حكاٌة الوادي سكان من فرد كل أن متخٌبل.. والشقاء البإس

.. الداخلً الحبس باب خلؾ من حكاٌته عرؾ.. قاتل والده بؤن ٌعرؾ أن دهشته أثار وما

 وراءها كان شنهاص نكبة بؤن وٌعرؾ.. أخرى بعد لٌلة ٌتسرب" شنهاص" صوت كان حٌن

 حملته قد الحكاٌات بتلك معرفته وأن.. حكاٌاته ٌستمع وهو بالخجل ٌشعر قارون كان. والده

 . الكثٌر له نارتأ.. وقلبه عقله ترتٌب أعادت التً تلك حزٌنة حكاٌات. له َدٌنا  

 ال ولدي ٌا. إلٌهم تسمع وال.. منك أكبر هو من تجالس ال ولدي ٌا: "أمه وصاٌا تزوره ودوما

 لَما وصاٌاها اتبعت أنً لو: نفسه ٌحدث... ".  تسلم الناس عن أبتعد ولدي ٌا.. ألحد تؤمن

 كانت لماذا ٌتساءل ودوما. قاتل ابن بؤنً عرفت وال. حزٌنة حكاٌات من عرفت ما عرفت

 تمضً كانت ودوما". أٌام بعد إلٌنا وسٌعود ذهب ٌاولدي أبوك" ناقصة حكاٌات لً تحكً

.... !" هللا وسٌنصفه مظلوم أبوك. "الناقصة الحكاٌة نفس تكرر وهً والسنون والشهور األٌام

.. ؼرٌبة امرأة لٌكتشفها. أمه وحكاٌات وصاٌا بصدى حكاٌات من ٌسمعه ما ٌربط الحبس فً

 من مزٌد سماع على حرص لذلك.. اآلباء كمثل ٌتصوره كان كما لٌس اآلخر هو والده وأن

 .المحابٌس حكاٌات

 ٌحاول.. نفسه ٌراه وال أمه جوار إلى الصبً ذلك ٌرى.. جدٌد كابن سَ نفَ  ٌرى بدأ الحبس فً

 حكاٌات. ٌعرفه ال الذي ووالده أمه.. فٌه ٌعٌش الذي الوادي على.. األنً نفسه على التعرؾ

 . متخٌلة حٌاة منحته

.. أثٌر الجدران تلك وكؤن بعٌدا ٌحلقون سكنوه من فؤفواه.. الضٌقة الجدران تلك الحبس ٌعد لم

 فً ٌحكون.. العصاة من علٌهم ٌُقبض من حتى.. نهار لٌل الرعٌة نع لمحابٌسل ٌحكً

 إلى اقتٌادهم أثناء حتى.. الوقت طوال ٌحكون.. ممنه ٌقترب الذي الموت على للتحاٌل محاولة

 وأمام... الجمعة ٌوم مصلٌن لعٌون ٌحكونالساحة  أعمدة على وثاقهم إحكام لحظات.. الساحة

 األرض فً وٌسعون ورسوله هللا ٌحاربون الذٌن جزاء إنما" ٌتلو وهو الفاطمً زٌد صوت

 لهم ذلك األرض من نٌنفو أو خبلؾ من وأرجلهم أٌدٌهم تقطع أو ٌصلبوا أو ٌقتلوا أن فسادا

 تظل الموت مواجهة وحتى التعذٌب لحظات". عظٌم عذاب اآلخرة فً ولهم الدنٌا فً خزي

 . تحكً أصواتهم

 جنان  إلى.. الحٌاة جهنم من تحررت أرواحهم أن الحبس جدران خلؾ َمن ٌعلم ذلك عقب

 . الرحب الفضاء

................ 
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 وأنهم.. به حل قد هللا فرج أن الحبس فً من ظن.. قارون على نودي مشمس ٌوم صباح فً

.. الداخلٌة الساحة حتى.. الحصن بوابة باتجاه اقتادوه جبار رجال لكن.. ألمه ٌعود سٌتركونه

 جدرانها تردد.. بالساحة المحٌطة الحصن دور اصطفاؾ ٌتؤمل.. سٌاط عدة تحٌطه به وقفوا

.. قصٌرا رآه.. الدور أحد باب من جبار خرج حٌن الجمٌع التفت.. متداخل ضجٌج السامقة

 أمامه قؾو ثم.. دورة نصؾ حوله دار بٌنما.. وثاقه حكامإ علٌهم مشٌرا  .. أسود بسوط ٌلوح

 ملتقى على سبابته بطرؾ أشار.. دوءهه أفزعه.. مبلمحه ٌتؤمل الضٌقتٌن عٌنٌه مركزا  

 :  اتساعه الفت بفم وصرخ.. حاجبٌه

 .رجبل   وأصبحت شعٌرات لك نمت قد ها  -

 التً الحكاٌات تلك تتالت.. منه ٌسخر بؤنه أستنتج لكنه.. الكلمات بتلك ٌعنً ما قارون ٌدر لم

 تحاكً صفراء بشرة ولك: ثانٌة جبار صرخ. الصمت ففضل.. وقسوته بطشه عن سمعها

 .الموتى بشرة

 والدك؟ دٌن لتسدد الوقت حان: وأردؾ.. التقزز عبلمات مبلمحه على راسما نطقها 

 نبدأ؟ أن قبل تتمنى ماذا: واصل ثم.. شرا   ٌنوي أنه اللحظة تلك له تؤكد

- ! ............ 

 .ا  متاص أراك  -

 :أردؾ ثم. مهتاجا   أثاره قد قارون صمت وكؤن مهتاجا   ٌلوب جبار أخذ

 أمك؟ إلى تعود أن ترٌد كٌؾ  -

 :السإال لذلك قارون بتسمأ

 .بٌدك األمر  -

 .المثلث وجهك ٌثلم أن ٌجب السوط هذا  -

 .بسوطه ٌلوح وهو قالها

 بعد؟ وماذا  -

 .ٌتسع أن ٌجب الصؽٌر فمك وهذا  -

 فمً؟  -

 .الكبلم بتوافه ٌهذر الذي فمك نعم
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 كبلم؟ أي  -

 .أخً قاتل ابن بؤنك وٌفاخر.. للمحابٌس به ٌتبجح بما  -

 .أفاخر ال ذلك مثل فً  -

 .مزارعكم سرق الشٌخ وأن  -

 .الناس ٌقوله ما هذا  -

 .بذلك ٌهذر فمك لكن  -

 .شٌبا   األمر من ٌؽٌر ال هذري  -

 !مداعبتً وتتحمل شجاعا تكون أن علٌك.. ذلك ترى دمت ما  -

- ……………!  

 .الرجال بمواقؾ تعً وال مخنث أنك ٌبدو - 

 الستحبلب دفعه ؼٌظ.. الٌدٌن ؾمكت   وهو علٌها ٌرد كٌؾ ٌدر ولم.. باإلهانة قارون شعر

على وجهه  الصفعات للتنها.. واحدة زفرة فٌه بما وقذؾ جبار وجه من قتربأ.. فمه عصارة

 نوافذ ضجٌج زاد اللحظات تلك.. أرضا   به وهوى برقبته رجاله أطبق.. فمه أدمً حتى

 أبن فً بسالتكم أرونً هٌا: رجاله على جبار صرخ. ُكثر نساء وجوه قارون  لٌرى.. الدور

 نوافذ صخب زاد. ألسنتها تفادي محاوال   أرضا   ٌتلوى وهو.. تتناوشه السٌاط أزت. الزانٌة

 سرٌعا.. جلده السٌاط ألسنة مزقت وقد أطرافه ٌطال حرٌق. السواطٌن برقص ابتهاجا الدور

 لٌصل المهترئ ردابه مزق تطاٌرت.. وجهه حماٌة ٌحاول التً ذراعٌه الدماء ؼطت ما

 سمعه لكنه.. أنتهى األمر بؤن قارون فظن بالتوقؾ للسواطٌن جبار أشار. جلده إلى حرٌقها

 !أبٌه دٌن ٌسدد أن علٌه. تكمابلط أٌن واآلن:  ٌؤمرهم

 قاومت البدء فً. أمها بٌوم رهاذك  .. زهرة ٌصل الساحة ضجٌج كان اللحظات تلكفً 

 واعدة مضض على استجابت.. زاد الصراخ لكن.. عمل من ٌدٌها بٌن بما متشاؼلة رؼبتها

 وهٌاج.. النوافذ وجوه لكثرة ُدهشت لكنها.. إال لٌس النوافذ إحدى من خاطفة بنظرة نفسها

 جبار زبٌر لكن.. النافذة بترك همت.. بدنه معظم الدم ٌؽطً كابن حول رجاله وحماس جبار

.. كفى" العالٌة النوافذ إحدى من حاد صوت أرتفع. البلطات بإحضار علٌهم ٌشٌر وهو أثارها

  وجه العٌون لتمٌز. مصدره عن تبحث  الجمٌع محاجر استدارت". الجبار عبد ٌا كفى

 خٌل. ٌعترضه من متحدٌا   الكبٌر فمه فتح وقد.. ؼاضبا   جبار امتط. الشٌخ زوجة" عٌشة"

. زهرة.. زهرة: استؽاثتها تكرر وهً.. ألمها الممدد البدن ذلك أن ٌدور ما تتابع وهً لزهرة
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 لم! ة؟حٌ أمً تكون أن أٌعقل: فٌه محدقة نفسها تسؤل.. األمر استٌعاب تحاول مذهولة وقفت

 تشق الساحة إلى خرجت حتى. أماه.. أماه: تردد.. الدار سلم هابطة هرولت حٌن تتمالك

 ركعت.. بالمرصاد جبار لها وقؾ حتى خطوات إال هً وما.. الكابن ذلك باتجاه طرٌقها

 تحاول صارخة نهضت.. أرضا   لتخر لطمها...". أرجوك.. أتركها أرجوك" متوسلة

 تنقض لم!.  ٌناله ما نلت وإال ابتعدي: ؼضبا   ٌصرخ وهو رأسها شعر من سحبها.. الوصول

 مقام فً ألست: ةضباؼ أمامه قفتو وقد.. خادماتها تتبعها قادمة" عٌشة" رأت حتى هنٌهات

 !.أتركه.. عقاب من نال ما الصبً هذا ٌكفً تسمعنً؟ اال.. ٌاجبار أمك

 تبل!  محبسه إلى أعٌدوه.. كفى.. توقفوا هٌا: السواطٌن على أشارت.. رده تنتظر أن ودون 

 .  الساحة وترك هابجا   أستدار.. ٌدور ما جبار ٌستوعب لم.. النوافذ صخب ذلك

 الحصن على لٌخٌم.. عٌشة طلق الشٌخ أن الدور فً من تهامس.. الٌوم ذلك مساء حلول  مع

 .مبهم حساسإ

................. 

 :تهذي زهرة أمست 

 .رأٌتها لقد.. تتم لم.. منامً فً ٌبلحقنً الذي صوتها  هو.. وسمعتها أمً رأٌت لقد - 

 :العٌن دامعة شادن علٌها لترد

 ما إلى تسافر روحك زالت وال عشرة الثالثة تجاوزت لقد..  نفسك عن خففً ٌاصؽٌرتً - 

 . ٌشقٌها

 . حٌة لكنها  -

 .حكاٌته الجمٌع ٌعرؾ صبً بل.. بؤمك لٌس رأٌته من  -

 ؟ الصوت بذلك له أٌن ومن  -

 !أمك ترٌه جعلتك أوهامك  -

 ٌكون؟ من ترى - 

 ... ٌكون فٌمن علٌك ال  -

 أن شادن على تتحاٌل.. فٌه حمامة ترى أن.. الشاب بذلك زهرة انشؽلت الٌوم ذلك منذ

 لتطرأ. مرة ألول رأته شاب فً صبٌة تفكر أن شادن تعجب أثار ما لكن. حكاٌته تخبرها

 .منادمتهن على الٌوم ذلك منذ جدٌدة مواضٌع
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 ما  حولها من على تظهر لم.. إلٌها مرداس بعودة أمل بصٌص لشبرقة أعاد عٌشة طبلق

 بعض أضمرت أن تظهر وقد.. له ستقوله الذي الكبلم ترتبب انشؽلت لكنها.. بخاطرها ٌجول

.. له تؽفر أن علٌها بؤن أحستلكنها بعد وقت .. متلهفة تلٌس ابؤنه لتوحً.. عند قدموه التمنع

 خادماتها لتعكؾ.. بجسمها تهتم.. لقدومه تستعد أخرى بعد لٌلة.  جدٌد من قلبها فتحت وأن

 أطرافها وٌخضبن الحنا ٌنقشن.. المهجورة ٌطري ودهن.. شعر من أهملته ما نزع على

 تعد أمست. الخوالً السنوات مبلبس من أهملته قد كانت ما تستعرض.. مستؽربات تحولها

 ان تمنت. الفواطم هجرة قرٌة من جدٌدة عروس   من خبر إلٌها ٌتسرب  فجؤة.  لٌالًالو األٌام

 وسقطت عٌناها ؼامت لحظتها. نارٌة أعٌرة عن تفصح األٌام لكن.. شابعات وصلها ما ٌكون

.. الحصن باتجاه الوادي ٌشق العروس موكب رأت أن بعد. المفاجؤة هول من علٌها مؽشٌا  

 من نحو حقد إلى قلبها كره لٌتحول ..حولها ممن بالخجل تشعر.. حجرتها حبٌسة ظلت وألٌام

 الطعنات وتوجٌه بالهجران وإذاللها إهانتها فً أمعن أن بعد.. طوٌلة سنوات عاشرته

 عن باحثة  الجمٌع  اعتزال وقررت. شًء فً ٌعنٌها ال أمسى الحصن بؤن لتشعر.  المتتالٌة

 . لروحها سكٌنة

 أي فً ٌشرع أن قبل ٌؤتٌها كعادته لكنه.. محنتها فً لٌساندها قدم بؤنه فظنت جبار زارها

 مبلحقة وفً.. المزارع مساحة زٌادة فً حققه ما مستعرضا  .. الدعاء منها ٌطلب خطوة

 أن لحظتها فكرت.. لها أبٌه  إهانات عن ٌتحدث  أن تنتظره كانت أنها ٌعلم ولم. العصاة

 منذ ٌعٌرهن لم ا  مرداس أن وتذكرت بنتٌهاب فكرت لكنها.. ببلدها إلى عابدة الحصن تؽادر

 من الثبلثٌن أكبرهن تجاوزت حتى. منهن جاللزو تقدموا من رافضا  . اهتمام أدنى والدتهن

 .به فكرت ما كتم وقررت نفسها على تحاملت. عمرها

 لها ٌبوح.. أحضانها بٌن بالسكن ٌسعد مرداس كان حٌن.. بعٌدة لٌال   إلى ذاكرتها بها لتسافر

 ٌعود الوادي خارج إلى ٌسافر وحٌن. به علٌه تشٌر ما ٌؤخذ ودوما.. به ٌحلم وبما بهمومه

 ألكثر تعرؾ فبل.. هجرانها فً وٌمعن تؽٌرٌ أن تتخٌل تكن لم. الثمٌنة والهداٌا بالشوق محمبل  

 الكره سكن باألخٌرة زواجه ومع.. ذمته على تزال ال أم مطلقة هً هل سنة ةعشر خمس من

 . ذاكرتها من مبلمحه وبهتت.. رابحته حتى.. صوته ونست.. له

 لحظة فً لتقرر.. أحاسٌسها وذبلت.. حولها ٌدور بما اهتمامها فقدت وقد عزلتها فً تمضً

 وتكتفً.. عنه بمعزل حٌاتها توازن تستعٌد أن.. ذاكرتها صفحة فً منه ىتبق ما محو تؤمل

 لكنه.. اإلحساس فاقد أبٌه مثل كان وإن.. لها تبقى تحسبه ما ذلك.. جبار للشٌخ كؤم بمكانتها

 للصلوات أوقاتها صرفت ولذلك. لمرداس كزوجة مشاعرها بسلخ وشرعت.. ولدها ٌظل

 لها ٌصون أن متضرعة دامعة القدٌر تناجً اللٌل جوؾ فً تنهض. هللا ملكوت وتؤمل

 بناتها أمام انكسارها إخفاء على تحرص. برعاٌته وٌشمله.. جبار ابنها ٌحفظ وأن. كرامتها

 . زابفة سعادة تتصنع.. ومتماسكة قوٌة إال تظهر فبل.. وابنها
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 بٌنما تتحرك لم.. ةكمتماس ودتب أن تحاول حجرتها وسط وقفت.. ابزٌارته لٌلة ذات لٌفاجبها

 مما أقصر  بدا وقد عٌنٌها بطرؾ لمحت. العادة هً كما ركبتٌه لتقبٌل ًِ تنحن أن ٌنتظر وقؾ

. دمامة ٌزٌده البٌاض ؼلبه الذي الشعر وذلك.. ضٌقتٌن وعٌنٌه.. المبلمح مشوش.. كان

 نافذتها نحو خطت لكنها. ٌحضر حٌن تصنع كانت كما وخادماتها بناتها تصرؾ أن أنتظر

 وشموخ.. ردفٌها امتبلءو قدها ضمور لٌلحظ  الفارع طولها تؤمل.. اللٌل فضاء على لتطل

 بنتٌه آمرا   بادر. تلتفت أن دون ٌمرؼه الصمت أستمر!. تصابٌها من آه تمتم.. أنفها

 مدركا  .. بعٌدا   ذاهبة بؤنها لحظتها أحس. البقاءب إلٌهن مشٌرة التفتت.. بالخروج والخادمات

 ترد أو تلتفت فلم.. األحوال عن بالسإال بدأ. إلرضابها التنازالت بعض تقدٌم علٌه بؤن

.. بكفها لٌمسك منها واقترب تجرأ ثم.. األبوٌة الكلمات ببعض بنتٌه لمداعبة أنتقل.. علٌه

 .زواجً على عاتبة بؤنك أعرؾ: هامسا  

 من ضٌر ال: له قطٌعته سنوات متجاوزا واصل انتظاره طال وحٌن.. ردها ٌنتظر صمت ثم

 زواج هو إنما.. ألفاطمً زٌد بنت من زواجً أن تعلمٌن.. أجله من جبت بما أحدثك أن

 . هجماتهم وتزاٌدت.. العصاة تكاثر أن بعد ابنك لمساندة  الفواطم والء كسب وهدفً.. منفعة

 الخلق أكثر الفواطم: أردؾ ثم.. تجاهله فً أمعنت لكنها.. علٌها كبلمه أثر ٌنتظر صمت

 دفعهم أو.. لمشٌبتنا الرعٌة تطوٌع وبمقدورهم.. الكرٌم رسوله بٌت آل فُهم.. هللا بشرع معرفة

 ببلؼة فلدٌهم.. الناس نوسٌسٌ األمٌن الصادق وأحادٌث هللا لكتاب فبحفظهم.. للعصٌان

 ال حدٌثه وكؤن أستمرت لكنها.. تلٌٌنها فً أبلى قد بؤنه ظانا   أخرى مرة صمت. الحدٌث

.. الخوالً األٌام عن ٌحدثها هادبة بنبرة صوته لٌعود.. ودودة كلمات لها أنتقى ثم.. ٌعنٌها

.. صدى دون ٌهذر بؤنه أحس.. أستمر صمتها لكن. األٌام من القادم فً ٌعوضها أن نٌته وعن

.. حوله  التفت.. تجاهلها أمام بهزٌمته شعر.. لدٌها وقع لها ٌعد لم كلماته بؤن حادسا   توقؾ

 بناظرٌه ٌحرث أطرق.. الكث دقنه شعر جذور تحت لتختفً.. خدة على انزلقت دمعة لتخونه

 إلٌها ناظرا   منها االقتراب عاود ثم.. علٌه جثم ثقٌبل   هما   ٌزٌل كمن جبٌنه ٌمسح.. الحجرة قاع

 ٌلتفت ولم.. الحجرة باب نحو عنها مبتعدا لٌخطو.. نفرت لكنها. شًء على ٌلوي ال كطفل

.. ومتوعدا   مهددا    هبط. عرفتها التً شبرقة هً هذه تكون إن أنِكر: مرددا  .. بناته نحٌب  إلى

 . ٌسلك الطرق أي فً تابها

.................. 

 لتتهاطل.. الثانٌة للمرة سقط أشهر وبعد.. جنٌنها سقط". فاطم" لزواج األولى السنة نهاٌة مع

 ألن.. مرداس من خلؾ لها ٌكون أن ترٌد ال فاطم نإ: تقول من منهن.. النساء بٌن التقوالت

 وأخرى. حملها من تتخلص من وأنها.. جدها سن فً وهو منه الزواج على ؼصبها والدها

.. مسامرتهن فً لزهرة به باحت  آخر رأي لها كان شادن لكن. لها ُعمل قد عمبل   بؤن تجزم

 !.بها حل قد خفٌا   مرضا   أن
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 زٌد والدها أخبرها أن بعد.. الثالث إسقاطها إثر أبوابها بإؼبلق الحصن فً من فاطم فاجاتُ 

 وعدم الشرٌرة النفوس أعمال أتقاء ضرورة إلى ٌشٌر ووجدته الكتاب فتحت لقد: الفاطمً

 . مخالطتهن

" عٌشة" أما. لها ٌحصل ما وراء بؤنها أشاعت أنها إال.. قط بها تلتقًِ  لم شبرقة أن ورؼم

 الؽت وبذلك.. بؽٌرها مساواة   بوابهاأ دونها أقفلت وإن.. شرٌر فعل أي من برأتها فقد جلٌستها

 جمٌع إلٌها تدعوا كانت التً.. مدٌح وجلسات موالد من وصولها منذ تنظمه كانت ما فاطم

 بعض علٌها ٌتردد األٌام ومع. المنحدر قرٌة نساء بعض دعت بل تكتؾِ  ولم.. الحصن نساء

.. تٌسر ما علٌهن لتتلُ . الحبٌب وجلب الخلفة طلب أو.. تسكنهن علل من للشفاء طلبا   النساء

 أوراد وحفظ.. للقرآن حفظها ببركاتها ٌقٌنهن زاد وما.. امانٌهن ٌدٌها على تحققت ما وكثٌرا

 بناتها منعت وبدورها.. لشبرقة ٌوما   الدعوة توجه لم لكنها. ساحر بصوت وإنشادها

 .فاطم دار إلى الذهابمن  وخادماتها

.................. 

 ٌرتلون أمسوا ولذلك.. ؼد ٌوم شمس قبل موته ُموقنٌن.. للوعً فاقدا   قارون المحابٌس تلقؾ

 لكن. الم دون الرحٌل على لروحه مساعدة  .. باك   بصوت" الحكٌم والقرآن ٌاسٌن" رأسه فوق

 همسه كان الفجر انببلج ومع.. صوت دون اللٌل طوال لتشاركهم تحركت وقد تفاجبهم شفتٌه

 عتبرأ. بوضوح  ٌشاركهم صوته كان حتى النهار ساعات تنقِض  ولم.. ترتٌلهم ٌساٌر

.. مبلمحه وتداخل وجهه تورم رؼم عٌنٌه فتح أستطاع حٌن معجزة ٌدور ما المحابٌس

 متذكرا   وعٌه أستعاد روٌدا روٌدا. ؟...بدنً فً النار ٌشعل من. أنتم؟ من. أنا؟ أٌن: لٌسؤلهم

 روحه ظلت وإن. تلتبم  جراحه أخذت أٌام وخبلل...  النوافذ صراخ.. حوله من وسٌاط جبار

 ٌستمع أو ا  أحد ٌكلم فبل.. حوله من ٌخشى األركان حدأ فً بنفسه أنزوى وقد. بجراحها مثخنة

 الصٌؾ أشهر حلت حتى تتعاقب األٌام لكنها. القتٌاده عودتهم لحظة كل فً ٌتوقع..  إلٌهم

 حولهم من لٌشارك زاوٌته تاركا   الؽزٌرة بؤمطاره الخرٌؾ أشهر ثم. القتٌاده ٌعودوا أن دون

 الحصن حراس بعض هرع. أحد بهم ٌشعر أن دون  الجمٌع هرب ماطرة لٌلة وفً. حكاٌاتهم

 استحدثت فجوة أمام الجمٌع لٌقؾ.. ؼزٌرة أمطار ؼمرة وسط من استؽاثة اصوات لسماعهم

 .حدث بما جبار لٌخبر الحراس أحد صعد  بٌنما.. الخوؾ نظرات تُبدلت.. الحبس جدار فً

 حول طافوا.. ببنادقهم رجاله ٌتبعه.. كالمجنون عاصفة   عتمة وسط كالمجنون جبار هرول

.. المنحدر قرٌة هبطوا.. ٌرافقهم المتبلحق الومٌض وذلك الرعد دوي فقط..  الحصن

 ال الحقوهم.. السٌول أعبروا هٌا: بهستٌرٌا  جبار ٌصرخ.. قرى عدة باتجاه اولٌتوزع

 . الجبال وجروؾ القرى فً طاردوهم أسرعوا هٌا.. أحٌاء أرٌدهم.. ٌفروا تدعوهم
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 السٌل مجرى خوض حاولوا.. أثر دون.. القرٌبة القرى بٌن متواصلة صؾاعو بٌن تنقلوا

 بصعوبة عبروه حتى السٌل منسوب وقل  األمطار خفت أن وما.. تعازمه من فتراجعوا

 أقارب ٌهددوا أخرى إلى قرٌة من متنقلٌن.. لهم أثر عن بحثا   المزارع أوحال لٌخوضوا

 وألٌام. خدامأل ا  أكواخ طرٌقهم فً هدموا كما.. واقتٌادهم منهم األراضً بسحب الفارٌن

 فً جثث وجود عن خبر انتشر فجؤة. فار على ٌستدلوا أن دون األمطار وسط ٌجولون

 تزاٌد األمطار توقؾ وبعد. متفرقة جثثا   لٌروا جبار رجال هرع.. المجرى وحواؾ المزارع

. تنهشها والطٌور الكبلب وأخذت.. أخرى وتفسخت بعضها انتفخ وقد الجثث تلك  رإٌة

 ٌعرؾ ال جثثا   وأن.. الوادي أسفل السٌل جرفها منها د  اأعد رإٌة عن األخبار تلك توالت

 نحٌب وتعالى.. الرعٌة بٌن القرى أرجاء الحزن عم. بعٌدة ودٌان إلى ُجرفت قد عددها

 .األنحاء فً متواصل

................... 

 .وتودٌن؟ ما ذلك لٌسأ.. حٌاتً حول  الٌوم سؤحدثكِ  - 

  على ُجبلت التً وهً صامتة استوت وقد. لزهرة مسامرتها شادن بادرت الكلمات بتلك

 فؤنا.. الحصن حبس فً كانوا من بٌن وهو.. والدي عن أوال   سؤحدثك: شادن لتواصل. الهذر

 ٌحلم.. سنة ةعشر خمس من أكثر منذ ظل أن بعد. بفراره سمعتً وأظنك شنهاص الشٌخ أبنة

 . بالفرار

 كلمات  أن شعرت وقد.. زهرة عٌنا لتشاركها.. عٌنها من الدمع وتقاطر.. شادن صوت تهدج

 هنا.. مخدومة دارها فً تكون أن تعودت وقد تعٌش كانت التً وأمً: تهوي أجنة شادن

 اللقاء ناع ُمنع وقد.. واحد حصن فً أننا رؼم.. نلتقِ  لم أننا وترٌن.. سنها رؼم خادمة أمست

.. دٌبع من إلى راهاأ ال سنة عشرة خمسة. بالموت خالفنا إن مهددٌن.. بعض إلى الجلوس أو

 كم ترٌن أال. نفعا   لها أملك وال. ممٌتا   صمتا   تعٌش.. المسهاأ أنً مًامن فً حلمت ما وكثٌرا

 ...قلوبنا ٌثقل الذي الؽبن هو

 الذي الظلم مقدار أدركت وقد سٌةامو.. باحتضانها زهرة لتعاود.. باكٌة   وأجهشت تكمل لم

 :  علٌها لترد.. قلبها وطؤ

 فً عشت.. ؼامضا   كابنا   كنت أنك إال.. بعضهن همس رؼم. تكونٌن؟ من أتساءل ودوما   -

 كنت.. دقكوص اخبلصك.. وحلمك كرمك.. وحنٌتك حزمك إلٌك شدنً.. سنوات رعاٌتك

 أتخٌل لم لكنً.. حكاٌات سجاٌاك خلؾ بؤن أجزم جعلنً ما وذلك.. الحصن فً من كل عكس

 فمن.. سجاٌاك أدهشتنً ما وكثٌرا  . المعاناة تلك كل تتحملٌن وأن.. الحبٌس ذلك ابنة صدقا  

ًّ  وسبؽتِ  بعطفك أحطتنً ٌوم أول .. جوابا   لذلك أجد أكن ولم.. سابقة معرفة دون حبك عل

 محتارة   كنتُ ..  علٌه سلطان  ال بحب ٌشً كان قلبك أن إال. ذلك وراء شبرقة بؤن قولك رؼم
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 القراءة علمتنً أنك حتى.. نفسً من أكثر علً تحرصٌن.. حارس كمبلك تتصرفٌن وأنت

.. محبة قلبً مؤلتِ  حتى الحكمة بعقل تحدثٌنً ودوما.. القرآن من أحفظ وجعلتنً.. والكتابة

 من تحملتِ  كم هللا.. بالفرار تحلمٌن السنٌن هذه كل تعٌشً أن.. عذاباتك عن تكشفً  والٌوم

 . ؼبنً تجاوز أحد ال أن أحسب كنت ؼبن

 الحكاٌات من وللٌال  . باألخرى منهن كل تشبثت وقد نحٌبها شادن  تشارك زهرة صمتت

.  حبا   زادتها أنها إال.. شادن تتؽٌر أن بعدها  زهرة توقعت.. السخٌة والدموع.. المحزنة

 قارورة  تفتح نٌانزو ما إذا حتى.. صمتها على المحافظة.. المتفانٌة الخادمة تلك هً وظلت

 ؼربا ًنظرت لو.. الحصن أسطح من جبالها رإٌة تستطٌعٌن ببلدي: مواصلة.. حكاٌاتها

 رجبل   وتزوجت ولدت هناك. المنٌعة القمم على قراها سترٌن.. بعٌدة لٌست فهً.. سترٌنها

 كنت برعٌته مرداس فاجؤنا حٌن الٌوم ذلك حتى. عارض ٌعترضها لن سعادتً أن ظننت

 العودة أستطع ولم.. وأطفالً زوجً بٌت عن بعٌدة تكن لم.. والدي لدار زٌارة فً ٌومها

 ما سرٌعا   ولذلك.. أبدا   الحرب نتوقع نكن لم. عصٌب اللحظات تلك هول كان فقد.. إلٌهم

" نالُمٌمَ " ببنادق لٌحاصرونا" الجفنة"دار شوارع وصلوا حتى قرانا على رعٌته سٌطر

 فً.. سكانه من دارنا إخبلء مطالبٌن.. المفزع الدوي ذا برصاصها.. الوادي على الجدٌدة

 الدار بنسؾ هددوا الثانً الٌوم صباح ومع.. الرصاص حراسنا وبادلهم والدي رفض البداٌة

.. بسوء أحدنا ٌمس ال بؤن" وجٌٌهم طبعوا"و تعهدوا أن بعد التسلٌم والدي ففضل.. فٌه بمن

 نسؾ على عملوا حتى أخرنا خرج أن وما.. الدار بنهب وٌكتفوا سٌتركوننا بؤنهم صدقنا

 لساعات ٌسوقونا منهم نفرا   جعلوا ثم.. اكتافنا فوق ثبتت خشبة إلى أٌدٌنا وربطوا.. الدار

 أن وما.. منا للنٌل سفهاإها تركوا قرٌة حاذٌنا وكلما.. الحصن باتجاه الشمس حر تحت طوٌلة

.. الطرٌقة بتلك ونمتهن نهان أن نتصور نكن لم".. للزوملة" عادوا حتى الحصن من اقتربنا

 خبر ٌؤتً ثم. ترٌن كما عٌوننا وشوهوا.. منا الرجال أكؾ بتروا حٌن ذلك من أفظع كان وما

.. معه ومن نفسه تسلٌم مطالبٌن.. البنادق بعشرات البٌت طوقوا أن بعد وأطفالً زوجً مقتل

 بل ٌكتفوا ولم.. الثبلثة أطفالً وٌقتلوا ٌقتلوه أن قبل منهم عددا   َقتل ذلك وأثناء.. رفض لكنه

 الذي زهرة وجه تتؤمل شادن صمتت. معهم حملوها واألبواب النوافذ حتى البٌت أثاث نهبوا

؟ تعرفتِ  هل واألن: أردفت ثم. البكاء على وشكٌ كمن شفتٌها تدلت وقد.. جامدا   كان ًّ  . إل

 لدموعها تلجؤ.. ٌنخرها لخوؾ ترتجؾ زهرة أطراؾ بٌنما.. الحزٌنة بحكاٌاتها شادن تبن

 إحساسها وزاد بل لشادن زهرة محبة زادت. ثقٌل بؽبن متدثرات النوم إلى ٌخلدن.. صامتة

.. الصؽٌرة تلك تعد لم بؤنها لتشعر.. شادن ورهافة صبلبة تكتشؾ أخرى بعد وحكاٌة.. بها

.. اآلخرٌن أمام حزنها تظهر شادن نتك لم.. والرعاٌة العاطفة تبادلها أن علٌها أحست وقد

 ٌستمع من إلى بحاجة أمست.. زهرة ألنٌن تستمع الماضٌة السنوات طوال ظلت أن وبعد

 أثر لها ٌكن لم وأحداث.. تدركها تكن لم االم لها تكشؾ كانت التً الحكاٌات تلك.. حكاٌاتها

 .باالنعتاق التفكٌر على تحفزها. دفٌنة وآالم جراحا   لتضج.. وقوعها ٌوم
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.. ٌجلد هرأت الذي الفتى ذلك منظر فٌها ؼٌر كما.. الكثٌر زهرة فً الحكاٌات تلك ؼٌرت

 من هً" عٌشة" ولماذا. أطرافه؟ بتر  أرادوا ولماذا. لد؟جُ  لماذا وأمسى سإال ٌإرقها:

 حضوره تظن.. ٌشؽلها الفتى ذلك أن تعرؾ وال شادن لحكاٌات تنصت. إلنقاذه ؼامرت

 .بها االحتفاظ مفضلة.. شرحها تخجل لماذا تعرؾ وال حاسٌسهاأ ؼٌرت وقد.. سلوى

.................... 

 قبل األوضاع ومعالجة.. المزارع حالة لتدارس جبار وابنه زٌد مستشاره مرداس دعا

 ٌنجلً حتى بشكوكه البوح عدم فضل لكن.. فروا من ؼرق فً ٌشك زٌد كان.. تدهورها

 أٌام الرعٌة ٌقسم أن وفحواه.. إحداها  الشٌخ أستحسن.. مقترحات عدة طارحا  .. األمر

 ا  زٌد أن إال.  أرض من أٌدهم بٌن فٌما والعمل.. والقات البن مزارع فً العمل بٌن األسبوع

 التؤكد إلى ٌهدؾ بذلك وهو.. الخرٌؾ أمطار فصل انقضاء حتى ذلك تنفٌذ فً بالترٌث أشار

 أن الرعٌة بٌن خبر أنتشر حتى أسابٌع تمض فلم  شكوكه صدقت وبالفعل. شكوكه صحة من

 لقلة إال تكن لم وجدت التً الجثث تلك وأن.. الؽابة إلى لجؤوا قد الحصن حبس من فروا من

 الرعٌة بؤن معلبل.. تساوره كانت التً بشكوكه للشٌخ المستشار صادق تالً لقاء وفً. منهم

. فار بةم الثبلث ٌتجاوزا الذي الفارٌن لعدد نسبة قلٌلة كانت بٌنما الجثث عدد فً هولوا قد

 إلى أنظموا قد فروا من كان لو: قال حٌن.. الؽابة هدوء مسؤلة حٌرته وقد.. صامتا   الشٌخ ظل

!. ألحدهم حتى خروج من وال ٌنقضً الشهر فهذا. هجماتهم؟ توقفت فلماذا.. تظن كما الؽابة

 !.هم؟دأعدا زادت وقد علٌه كانت عم   الهجمات تتزاٌد أن المنطقً من الٌس

..  األٌام هعن ستفصح ما ومتابعة التؤنً من مزٌد علٌهم وأن محٌرا   األمر بؤن زٌد أعترؾ

 . سوء المزارع حالة لتزداد.. جدٌد دون الشتاء فصل وبدأ..  الثانً الشهر أٌام ًلتنقض

..................... 

 قد المحابٌس أن الحكاٌة وكانت.. جبار ٌظن كان كما هروبهم فً ٌد للمحابٌس ٌكن لم

 ٌقومون حراسهم أن ظنوا البدء فً.. الحبس خارج متواصلة طرقات سماع على استفاقوا

 رجح وإن.. تساإالت عدة بٌنهم أثار الطرقات تلك سماع مواصلة أن إال.. أعمالهم بعضب

 تلك ظلمة ٌنٌر والنقاش الترقب ظل.. السماء لرعود دوي ٌسمعوه ما ٌكون أن البعض

 لمعرفة محاولة فً أكفهم وآخرٌن الجدران على أسماعهم بعض الصق للحظات. السرادٌب

 من لٌست الحبس جدران على الطرقات تلك أن مإكدٌن بعده الهمس أرتفع.. ٌدور ما

 األنفاس ُحبست الطرقات وتٌرة ازدٌاد ومع.. وضوحا   ازدادت وقد الجمٌع تحفز.. السماء

 الجدار أحجار بعض باهتزاز الٌفاجبن.. القرآن من ٌحفظون ما ٌتلون منهم نفر وأخذ.. خوفا  

 إحدى تخلخلت روٌدا وروٌدا.. كبٌر حدث أمام أنهم للجمٌع تؤكد حٌنها.. خفٌفة هزات

 الطرقات توالً مع تسعتأ أن لبثت ما.. دقٌقة شقوق   من البروق لوامع لتظهر األحجار
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 تسرب وقد والدعاء بالبكاء الحناجر ناحت.. األحجار إحدى سقطت وقد القلوب لترتجؾ

 بصوت الجمٌع هلل!. الخروج على لنساعدكم الفجوة بتوسٌع ساعدونا:  الخارج من صوت

 ومٌض تزاٌد.. الفجوة حول أحجار لخلخلة  أظافرهم لتتسابق.. ٌدور ما مستوعبٌن ؼٌر واحد

 وجوههم لفحت.. الرعود ضجٌج وتواصل. المطر زخات لبرودة البعض وشهق.. البروق

 الخارج من شبح دخل.. متعددة بؤصوات باردة رٌاح اختلطت.. متداخلة وأصوات ندٌة روابح

ام" أنا: حوله المحابٌس تزاحم وقد بنفسه معرفا    فهل.. إلنقاذكم لً ورفاق جبت وقد" عر 

 ٌرحلوا أن ٌجب  األخدام أخوتنا حتى أحدا   نترك لن.. أحد إلٌنا ٌنتبه أن قبل لنخرجكم تنظمون

 .معنا

ام" بـشبح قارون ُبهر   خرجوا. للهروب الجمٌع ٌقود تردد أو خوؾ دون وقؾ وقد" عر 

 بهم ٌهبط.. بعده من به لٌمسك.. قبله من بذراع ٌمسك طوٌل طابور وسط قارون كان.. ببطء

 على تنعكس البروق ومٌض فقط.. قدمٌه موطا ٌمٌز من ٌكن لم.. شدٌدة عواصؾ وسط نفر

 جاوروا حتى هبطوا.. اآلذان ٌصم وهدٌر ظبلم لٌبتلعهم ٌعود ثم.. الؽارقة ومبلبسهم وجوههم

 عبور ٌتدارسون ورفاقه عرام ظل... األنفاس اللتقاط جوارها وتجمعوا. الكبٌرة الطولقة

 وآخرٌن.. البرد شدة من ٌهذي وآخر.. ٌنتحب البعض بٌنما.. مجراه فً تعاظم وقد السٌل

 المجرى بمحاذاة السٌر مواصلٌن ٌحملوهم من تبرع. المسٌر مواصلة عاجزٌن أرضا   تمددوا

 بشرٌة سلسلة مشكلٌن.. للعبور ؼٌرها من أفضل بؤنها عرام أٌقن منطقة وصلوا حتى.. الهادر

 إلى الوصول فً نجحو حتى االنجراؾ مصارعة منهم األشداء وبدأ.. السواعد متبلحمة

 وتساقطوا بعضهم قبضة تراخت النهاٌة وقبل.. المٌاه خوض السلسة تابعت.. األخرى الحافة

 ٌُعرؾ وال. التعب انهكه البعض أن وقٌل.. كفوؾ دون أذرع السبب إن قٌل.. السٌل لٌجرفهم

.. قرٌبة أشجار بجذوع علقوا أن بعد منهم قلة نجا.. ٌكونون من وال السٌل بهم ذهب من عدد

 متخللٌن سٌرهم الناجون واصل.. بعٌدا ابتلعهم بمن السٌل ومضى.. صخرٌة ومصدات

 عرام لكن.. منهك الجمٌع كان.. الؽابة أطراؾ وصلوا حتى معشبة ومساحات موحلة مزارع

.. بهم جبار رجال لحاق خوؾ الؽابة فً لٌتوؼلوا األشجار جذوع بٌن بهم التخفً واصل

 بعض لتهاجمهم.. الؽابة أعماق وصلوا حتى وٌؤسهم إعٌابهم ٌصارعون وقت  مضى

 وواصل.. افتراسهم فً الضواري نجحت ممن عدد مخلفٌن.. ببسالة قاتلوها.. الضواري

  مصدقٌن ؼٌر.. متفرقة كهوؾ توزعتهم. الكبٌر الشبلل جوار وصلوا حتى سٌرهم الجموع

 قاتلة حمى بعضهم تخللت وقد األمطار أستمرت.. ممٌت جوع ٌرتشفون وألٌام.. بنجاتهم

 لتضج الشمس خٌوط وتسللت السحب بعدها انقشعت.. والتعب بالجوع آخر عدد منهم ومات

.. فُقدوا من عدد رؼم كبٌرا نجوا من عدد كان.. ترى ال لكابنات وأصوات العصافٌر شقشة

 . المجرى عبور أثناء أطرافهم خذلتهم أن بعد عمومته وبنو شنهاص الشٌخ ابن بٌنهم ومن
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 بصٌرة تمتلك التً المرأة تلك". ناصٌة" أفكار بنات من إال المحابٌس انقاذ فكرة تكن لم

 ٌعود كان لذلك.. وطوالعها النجوم منازل فً فراس لها كانت التً والدتها من اكتسبته وصبر

 . األمطار ومواسم.. الزراعة معالم لمعرفة الرعٌة إلٌها

 لحاق من لحق وحٌن.. عقلها محق بمس البعض ظن.. الؽابة إلى وابنها باللجوء فكرت ٌوم

 النهاٌة فً الؽلبة أن أدركت أنها إال.. حكمتها عمق أدركوا الحصن بطش من هربا   رعٌة من

 ما لكن.. الرجال من بالمزٌد تفكر ظلت ولذلك.. الرجال من المحدود العدد ظل فً للحصن

 عم   بالبحث مهمومة ظلت ولذلك. الموازٌن تؽٌٌر ٌمكنه الذي بالكم كنٌ لم إلٌهم ٌنضم نكا

 بداٌة ومع.. إلخراجهم وسٌلة عن تبحث وظلت.. الحصن بمحابٌس فكرت أن وكان.. ٌرفدهم

 : مساء ذات ابنها أذن فً همست ولذلك.. باستؽبللها تفكر أخذت الخرٌؾ أمطار موسم

 !حماٌته هللا ٌمنحك أن وأرجو مهم بعمل سؤكلفك  -

 العمل؟ طبٌعة ما لكن.. مستعد أنا  -

 .األشداء الرجال من مجموعة بانتقاء فكر أوال  -

 فعله؟ علٌنا وما  -

 .الحصن بٌسمحا خراجإ  -

 كٌؾ؟.. المحابٌس  -

 .سهٌل نجم أٌام  قدوم تؽتنموا أن  -

 سهٌل؟  -

 !إلٌنا بهما وتؤتوا المحابٌس منها تخرجوا.. ثؽرة الحبس جدار فً تعملوا  -

 والرعٌة؟.. والحراس  -

 .الحصن قهر فً نفلح لن الرجال من رافد دون ظللنا نإ لكن..  صعب علٌه أشٌر ما  -

 .قتال دون جدار نُهد حتى الببلدة بتلك الحراس هل لكن  -

 (. النثرة) لٌلة وتزداد.  متواصلة أمطار تهطل" مذران ذو" لٌالِ  فً -

 ! النثرة لٌلة - 

 لٌلتها.. األمطار لوابل منازلهم من الناس ٌخرج فبل.. السنة فً مرة إال تؤتً ال اللٌة تلك - 

 .الرعود هزٌم تتعالى
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 .لنستعد؟ اللٌلة هذه ومتى - 

 ...................... 

 وصولها بعد حتى متواصل زخم فً صباها سنوات عاشت التً وهً.. الوحدة فاطم تتعود لم

 . عالجمٌ محور نفسها من جعلت الحصن

 البنت وهً. ا  ذكر عشر االحدى واخوتها.. الثبلث والدها زوجات وسط طفولتها سنٌن كانت

 بما تكتؾِ  لم.. سنة بثبلثٌن ٌكبرها الذي مرداس إلى ُزفت حتى.. ٌدللها والكل شبت.. الوحٌدة

 لٌضج.. متتالٌة مناسبات فً والمنحدر الحصن نساء جمع إلى سارعت بل.. خدم من حولها

 طلبا رنهاٌز من أمام جعلها المتكرر إجهاضها لكن.. النبوٌة واألناشٌد القرآن بتبلوة دارها

 الجمٌع لتعتزل.. بسحر بتهااأص شابعات انزوابها من زاد وما.. مخزٌة تبدو والخلفة للشفاء

 وجود بعده أٌقنت. اجهاضها لٌتكرر. متواصل حزن لتعٌش.. قلبها ٌفرح بما تحظى علها

 زٌارة من تدهورها والدها ٌراقب.. أجنتها بمصابر وتتحكم.. الحصن تسكن شرٌرة أرواح

 ٌجٌدون ممن مجموعة جمع.. بالجنون تصاب أن من خوفه وأخوتها أمها شارك.. أخرى إلى

 الجاوي بخور ورش المواقد بإشعالأمر  أن بعد..  وأحضرهم.. القرى أمناء من القرآن ترتٌل

 على.. مرتبل   نخمسٌ من أكثر توزع حٌن.. مشهودا   ٌوما   وكان.. فاطم دار وقاعات زواٌا فً

 أدوار نوافذ من تتصاعد البخور خٌوط وشوهدت.. رخٌم جماعً بصوت مرتلٌن الدار أدوار

 تحملها الحصن من خارجة تتراقص شٌاطٌن أشباح رأى بؤنه شاهدها من لٌتحدث.. الدار

 أٌام سبعة إلى متدتا التً الترتٌل أٌام وخبلل.. األربع األرض جهات فً متفرقة الرٌاح

 نٌتها وعلى فاطم زوجته بنظر توزٌعها وجعل.. ثورا   عشر أربعة بذبح الشٌخ أمر.. بلٌالٌها

 . والثواب األجر ٌكتب

 الفقهاء أداء بعد. بالدعاء لفاطم الجمٌع ٌلهج.. الوادي بها تحدث مشهودة أٌام كانت تلك

 والباقً علٌنا ما أدٌنا: ا  خٌر تستبشر أن  والدها ودعاها.. سبٌله حال إلى كل أنصرؾ ماعلٌهم

.. قط لهن أبوابك تفتحً فبل.. تطهٌره بعد دارك ٌنجس ا  أحد تدعً أن ٌاكوإ .. هللا على

 .بالصدقات هللا إلى والتقرب الصلوات من وأكثري

 وتلك.. هرمه تتؤمل.. كرها   مضاجعته أضحت وقد مرداس رأس تتوسد وفاطم ًاللٌال مرت

 علٌها ٌمن أن الكرٌم تناجً. والدها أوصاها كما خٌرا   وتستبشر تستحلبها التً المضؽة

 .    أن ٌهبها ولدا  .. بكرمه

....................... 

 حدٌثها بدأت. لقاء أول فً للتشاور الجمٌع" ناصٌة" دعت.. المحابٌس بجموع عرام عودة بعد

 والتآخً. العٌش شظؾ على الصبر الجمٌع من طالبة.. سبلمتهم على هللا حامدة.. بالترحٌب
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 شجاعة على مثنٌا.. لها شاكرا وٌقؾ شنهاص الشٌخ لٌبادر صمتت. الجمٌع بٌن والتراحم

ام  فً العمل وهدفها التعاون نهجها.. واحدة أسرة تكوٌن إلى الجمٌع داعٌا  .. رفاقه وبسالة  عر 

 لقد:  الٌسرى بكفه حٌلوِّ  وهو لاوق. وطؽٌانه بطشه من الوادي وإنقاذ.. الحصن هزٌمة سبٌل

 الظلم ذلك.. ظلمهم لنزٌل واحدة ٌدا   نكون أن وعلٌنا.. الفاطمً ومستشاره مرداس ظلم جمعنا

 . قاطبة الوادي عم الذي

..  بإسا   األسمال تلك زادته.. ناحل كشبح ٌبدو كان إلٌه ناصٌة التفتت وقد.. قلٌبل   صمت

 أن ٌحاول.. هللا باب على كدروٌش لٌبدو سوالفه تدلت وقد.. وؼموض مهابة األشٌب وشعره

 .  المبتورة كفه جهة كتفه مال وقد.. عرٌضة بابتسامة مبلمحه ٌؽطً

 ونحن: حدٌثه شنهاص ٌواصل بٌنما.  حولها من وجوه ترمق.. طرحه ما تقلب ناصٌة صامتة

 ومن.. الحمى ونهشتهم الوحوش افترستهم ومن ؼرقا نحبهم قضوا من على نترحم الٌوم

 برحمته علٌهم ٌمن أن القدٌر العلً هللا إلى ونتضرع. الحصن زبانٌة ٌدي على وقُتلوا ُعذبوا

 المولى نعم فهو.. طؽٌانهم على وٌنصرنا.. والثبات الصبر ٌمنحنا  أن ندعوه كما.. ومؽفرته

 الؽابة هذه إلى لجوأنا وما.. وتجبر ظلم من ونكابده نعانٌه بما  ألعالم وهو.. النصٌر ونعم

 . علٌهم هللا سٌنصرنا والتآخً بالتبلحم.. توحشا   أشد بطش من فرارا إال الموحشة

 فقدت بؤنً تعلمون: متهدجا صوته عاد ثم.. حوله من وجوه فً كلماته أثر ٌتؤمل قلٌبل صمت

 هذه إلى الحصن رهابن زلن ال وأبنتً زوجتً بؤن وتعلمون.. عمومتً أبناء وجمٌع أوالدي

.  علٌكم ما وعلً مالكم لً.. أسرتً الٌوم وأنتم.. وحٌدا   الدنٌا هذه فً أمسٌت وقد.. اللحظة

ام ٌكون أن أقترح أن وأسمحوا  وسبلمة لحكمتها الجمٌع مرجع ناصٌة والخالة.. لنا شٌخا   عر 

 ...بصٌرتها

ام نهض فجؤة  :ارتباكب مقاطعا   عر 

 فهذا.. أحد على شٌخا   أكون أن عترضأ فقط.. بٌننا بكم مرحبا   أوال  ... عفوا  .. لً أسمح  -

ام صمت. شٌخ ولمسمى لمبدأ هو واعتراضً.. ؼٌري على وال.. نفسً على أقبله ماال  عر 

 منه فارون أنتم ومن.. شٌخ هو أبً قتل من بؤن تعلمون: أردؾ ثم.. عٌنٌه خاتلت دمعة ٌمسح

 تعنً الصفة فهذه.. ا  شٌخ علٌنا ننصب أن ترضون فكٌؾ. نفسه هو الموحشة الؽابة هذه وسط

 لتعقب. دموعها تذرؾ العٌون بعض أن الحظ أن بعد صمت. واالستؽبلل والتسلط الظلم لً

 : ناصٌة

 وقد الٌه وأشارت. الكبٌر أخانا شنهاص ٌكون أن قترحوأ.. امعر   طرحه ما على أوافق - 

 :حدٌثه لٌواصل االستٌاء عبلمات وجهه على الحظت
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 كما مرجعنا ناصٌة الخالة وهذه.. وتكاتفنا تضامننا فً الخٌر كل الخٌر إال ٌكون لن  -

 نوفر كٌؾ.. هنا وصولنا منذ بالً ٌشؽل وما.. جمٌعا   لكم األخ أكون أن وأتشرؾ.. كانت

 صبلت بهم ولً أعرفهم من مراسلة فً أفكر اننً طرحه أود وما.. سبلحهم ٌماثل سبلحا  

 .ٌخذلونا أال   واتمنى.. األخرى الودٌان مشاٌخ من قدٌمة

  أردؾ وقد.. مبهمة بنظرات ٌرمقه عرام بٌنما.. منتشٌا   بالرقص البعض وأخذ.. الجمٌع هلل

.. الوادي إلى منا أحد أي خروج بعدم بداٌة.. أنفسنا ننظم أن ٌجب السبلح توفٌر وقبل: مزهوا

 الحصن لمقارعة زٌنهجا نكون حتى الهدوء نلزم وأن.. أحد استهداؾ أو المزارع لمهاجمة

 فٌنة بٌن تتسلل مجموعة منها.. مجموعات إلى أنفسنا نوزع أن ٌجب ذلك أجل ومن. وهزٌمته

 ٌتعاطؾ من كسب وكذلك.. ضدنا ٌعدون ما ومعرفة الحصن رجال تحركات لمراقبة وأخرى

 سكاكٌن من المناصرٌن أولبك تبرعات من جلبه ٌمكن ما جلب إلى ضافةإ.. وٌناصرنا معنا

 من إلى الرسابل تحمل ومجموعة. البنادق تصل حتى أنفسنا عن بها للدافع ومناجل وفإوس

 على نٌتعاونو األخوة وبقٌة.. عدوان أو تسلل أي تترصد وأخرى.. بالسبلح بتزوٌدنا نطالبهم

 بناء على  ذلك بعد والتعاون.. الكهوؾ من بدال   نسكنها أكواخ إلنشاء مناسب مكان تسوٌة

 من جمعه ٌمكن ما  جمع النساء وعلى. الحٌوانات من حامً بسٌاج ٌسٌجونها متجاورة أكواخ

 .للجمٌع كطعام واعداده وأحٌابها الؽابة ثمار

  رأسه هازا  ..ناصٌة باتجاه ناظرا   شنهاص صمت بٌنما. مستحسنا األصوات صخب عاد

 : لتعقب.. قاله  ما حول للحدٌث ٌدعوها

 فً نسٌر بدأنا وبذلك.. نحتاجه كنا ما وذلك.. العقل عٌن الكبٌر األخ طرحه فٌما أرى - 

 .  الصحٌح الطرٌق

 فً نكا كما.. بشًء   عرام ٌذكر ولم.. وحكمتها ناصٌة على بالثناء كبلمه شنهاص ختم ثم

 دون الخروج أو الوادي مهاجمة عدم خاصة. ذكرنا بما االلتزام واألهم: وأردؾ.. حدٌثه بداٌة

 ال طؽٌان أمامنا. الجمٌع سٌضر فردي تصرؾ أو.. ارتجال أي أن الجمٌع وٌعلم.. ذنإ

.. هللا بحبل والتمسك والتعاون بالصبر بل.. واألحبلم باألمانً علٌه ننتصر ولن.. ٌرحم

 .الكرٌم رسوله سنن على والسٌر

 بعد واسعة مساحة سوٌت ما وسرٌعا. به ُكلِفت بما مجموعة كل نشؽلتأ التالٌة األٌام خبلل

 ٌحتاجونه ما ونقل بقطع األكواخ بإنشاء كلفوا من لٌبدأ.. واألشجار الصخور أزٌلت أن

ام تسلل كما. لئلنشاء  ما لمعرفة.. الرعٌة من إلٌهم ٌؤنسوا بمن لبللتقاء لٌبل   ومجموعة عر 

 الجبال بعبور معه وثبلثة قارون وُكلؾ.. به ٌتبرعوا ما جمع وكذلك.. الوادي فً ٌدور

 المدد وٌطالبهم.. بفراره شنهاص فٌها ٌخبرهم.. المجاورة الودٌان مشاٌخ إلى برسابل

 تصورها قد ٌكن لم وبلدان ودٌان قارون شاهد رحلته أثناء. مرداس حصن طؽٌان لمواجهة
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 كل فً موجودون المشاٌخ وأن.. تنتهً ال وجبال ودٌان جبل كل خلؾ بؤن له وتؤكد.. ٌوما

 . بالناس وٌصلً القرآن الصؽار وٌعلم الشرٌعة بؤحكام علٌه ٌشٌر فاطمً شٌخ لكل وأن.. واد  

........................ 

 تلك مسالك عبوره من الكثٌر تعلم وقد.. رسابله بإٌصال شنهاص َكلفهم ومن قارون عاد

 أرى: مرددا   شنهاص أستقبله. مشاٌخ لعدة مقابلته بعد بنفسه ثقته وتعززت.. الوعرة الجبال

 أمثالك إلى بحاجة القادمة فاألٌام. شجاعا رجبل دوما   وأرٌدك.. فقدتهم الذٌن أوالدي أحد فٌك

 ثم.. بؤهمٌته تشعره صفات علٌه مطلقا البسالة روح فٌه ٌبث.. لمجالسته ٌدعوه.. األوفٌاء من

 وجده أبوه مخبلؾ واسترداد مرداس قهر فً أماله باثا ..تجاربه وعن أٌامه ماضً عن ٌحدثه

 الرجل ذلك والده عن باستفاضة ٌتحدث ثم. الٌمٌن ٌده ٌكون أن وٌعده".. الوادي ؼرب"

 فً قوٌا كان وأنه. مرداس وتسلط طؽٌان وقاوموا رفضوا من أوابل من كان الذي.. الشجاع

 . المصطفى لهدى بعامت   باهلل مإمنا الظلم مواجهة

 اللٌلة تلك فً ظهوره من أعجابة عن معبرا  .. لقارون صدٌقا   امعر   أمسى الوقت مرور مع

 ثؽرة من رعبُ ٌَ  وهو.. بالمطر المخضل وجهه على البروق لوامع انعكست وقد.. الماطرة

 ما على رادا   نهوضه وحٌن.  ونظام بهدوء الجمٌع لٌخرج جؤش برباطة ٌوجههم.. الجدار

 كل أكتسب أٌن من: ٌسؤله. الؽابة سكان من أي   على شٌخ صفة حبللإ رافضا   شنهاص طرحه

.. لمسامرته متلهفا لٌعود الوادي ٌؽادر.. فٌها ٌماثله أن ٌتمنى التً. والشجاعة؟ الجرأة تلك

 تتطابق.. للوادي اوعاد وقد أمالهم عن ٌتحدثا.. رحلته فً عاشه لما منهم كل واستماع

.. فٌه شكوكه عن ٌعبر وعرام.. بالشٌخ ٌصفه فقارون.. شنهاص  حول إال ورإاهم تطلعاتهم

 قارون ٌستشهد. ا  متسلط ا  شٌخ والطٌبة الوداعة تلك خلؾ ٌخفً وأنه.. نواٌاه فً ثقته وعدم

 قارون ثقة أسباب ٌرد عرام لكن.. طٌبة ونواٌا تقى من ٌظهره وما للجمٌع شنهاص بحدٌث

 إال بلجوبه ٌقبل لم شنهاص بؤن معلبل  .. الهزٌمة تلك له تسبب ما الٌه والده بلجوء إلٌمانه به

 أفظع أفعاله لكانت بخدٌعته سبقه قد مرداس أن ولوال.. لنصرته ولٌس نفسه فً شًء لتنفٌذ

 أن علٌه متمنٌا  .. ٌفهمه ال نهوأ الكبٌر بالكبلم صاحبه ٌقوله ما واصفا   قارون ٌضحك..  وأشنع

 .   تحتمل مما أكثر نفسه تحمٌل وعدم بالطاعة  له ناصحا  .. ببساطة األمور ٌؤخذ

 الحصن من اللٌلة تلك هروبه.. والده مقتل قبل.. القدٌمة صاحبه حكاٌات سماع قارون ٌفضل

 على أمه تصمٌم ثم.. بهن والهروب الدواب سرقةو.. رباطه بفك الحراس أحد ساعده وقد

 ورهبة خوفه له ٌحكً.. المجهول إلى أبٌه جثة حامبل  .. الحصن حراس ٌصل أن قبل الهروب

 رابحة تشم فالوحوش تشجع: تردد وأمه.. الضوء مشاعل حاملٌن فٌها ٌتوؼلون وهم الؽابة

 لحاق  ٌتوقع الكهؾ سكنهما بعد حتى.. رىتُ  ال كابنات من تؤتً أصوات ترعبه. الخوؾ

 األحول تبدلت حتى.. القصوى للضرورة إال الكهؾ من ٌخرجون فبل.. بهم ورجاله جبار

. عاشها من وكؤنه الحكاٌات لتلك ٌستمع قارون كان. الرعٌة من مجموعة بهم لحقت حٌن
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 على الحرٌصة  ألمه رفقته عن.. الشٌخ" ِشرك"بـ صعوده قبل ذكرٌاته عن بدوره لٌحكً

 لتتبدل.. الحبس ادخاله حتى.. حوله ٌدور ما ٌعً ال لٌشب.. خوفا   الناس وإبعاده.. حماٌته

. القدر وكؤنه بطش حكاٌات.. تنتهً ال التً المحابٌس حكاٌات ٌعٌش وهو عقله فً الدنٌا

لٌست  المحابٌس حكاٌات أن أدرك لحظتها.. بدنه أدمت وقد جبار سٌاط حرابق ٌحكً

 كل.. هرأس تجاوٌؾ البلذع الموت طعم لٌصعد. البلطات بإحضار جبار أمر وقد ..تهاوٌش

 . قبله كان مال مؽاٌرا   كابنا   جعله ذلك

ام عودة علٌه ٌنؽص كان ما أن اال.. بعض من قربا   أكثر جعلتهما المتبادلة حكاٌاتهم  ببث  عر 

 ؼٌر وٌراه.. شنهاص مجلس فً ٌبلحقه امعر   صوت لٌجد.  شنهاص ٌبطنه ما حول شكوكه

 كان ما أن ٌتذكر حٌنها صاحبك؟ عنً ٌقول ماذا: ألسبلته وٌدهش.. السابق فً ٌراه كان ما

 ظنون لؤلخر ٌحمل منهما كل أن فٌستشعر.. أحد فٌه ٌشاركهم ٌكن لم عرام وبٌن بٌنه ٌدور

 ٌحب الذي فهو..  حٌره فً أوقعه ما.. الباطن فً ٌعتمل معلن ؼٌر صراع أن مدركا.. سٌبة

 الكفتٌن أن فٌجد االثنٌن بٌن ٌوازن. كبٌر دٌن له ٌحمل بؤنه وٌشعر شنهاص وٌقدر صاحبه

 صاحبك منعك هل: بتهكم شنهاص لٌسؤله. مجالستهما من لتخفٌؾل حٌنها ٌضطر.. تتساوى

ام وبدوره!. إلً؟ المجًء من  ظاهرة بدت قد الكبٌر األخ تؤثٌر بؤن له حٌلوِّ  ٌلتقٌه حٌن عر 

 هو لٌكون.. الؽابة سكان بٌن الفرقة بث شنهاص نواٌا بؤن لٌذكره.. مبلقاته نبٌتج حٌن

 . الماكر باألُلُعبان  إٌاه واصفا.. الجمٌع محور

ام متهما   شنهاص لٌتحدث الخفٌة حربهما تطورت . السفهاء بكبلم والتفوه الصؾ بشق عر 

 قارون ٌتمناه ما جل أصبح عندها.. ٌنطقها ولم... وإال ٌكؾ لم إن لصاحبه إٌاه محمبل  

.. أستؤذن وحٌن.. والدته لزٌارة الوادي إلى متسلبل   الؽابة ٌؽادر أن فكر ولذلك. بعٌدا   الهروب

م بؤن متهما   شنهاص حذره  :االثنٌن منهما ٌهرب بؤنه ٌعرؾ وال..  الفكرة تلك وراء عر 

 .صاحبك ضوضاء وراء تنقاد ال  -

 صاحبً؟ عبلقة وما  -

 ٌهمنً ما ٌهم ال.. منه تسمعه ما علً تخفً الذي الطٌب أنت. بسمومه للجمٌع ٌثرثر هو  -

 .بالهرب ٌنصحك فهاهوا.. لك خداعه هو

 .ألمً الشوق هو باهلل أقسم  -

 ٌنتظر وجبار.. مراقبة فروا من بٌوت بؤن تعلم أنت.. علٌك خابؾ لكنً. باهلل ونعم  -

 .ٌدٌه بٌن تقع أن أخاؾ.  ظهورك

 .أحد على أظهر وال.. حذر سؤكون أنً ثم.. ٌفطرنً ٌكاد الشوق لكن  -



ٖٗ 
 

 وقال.. الكثٌؾ شعره على حط ذباب ٌهش المتؽضن وجهه رفع ثم.. لحٌظات شنهاص أطرق

 : مبتسما  

 أخرى رسابل أن إال  وأنبهك.. صاحبك حتى.. أحد بذلك ٌعلم أال على.. ذهابك من بؤس ال  -

 .عودتك ننتظر.. لتحملها تنتظرك

 :ممتنا رأسه قبل

 .أتؤخر لن أعدك  -

 .فقدانك أرٌد ال  -

 وشعره مبلبسه بهبلهٌل كسٌر كرجل لقارون ٌبدو كان.. التؤثر مبلمحه على بدا وقد وقؾ

 ال أن ا  ضمرم.. متؤثرا قارون ٌبتعد. ٌرفعهاما  نادرا   وهو.. طعهابقُ  لوح التً وكفه المبعثر

ام باللجوء فكر.  ٌخذله  أشار الذي.. الوادي إلى الوصول مسالك ٌعرؾ من خٌر فهو.. لعر 

.. الوادي فً مصبه حتى الؽابة ٌشق الذي الشبلل لمجرى موازٌا   األول.. بخٌارٌن علٌه

 من أمانا   المسالك أكثر لكنها االطول كانت وان.. الشرقٌة الجبال سفوح عبر والثانً

 متحفزا   لٌسٌر.. الشبلل مجرى محاذة اختار وقد اللٌل أول فً ودعه.. تشعبا   وأقلها الحٌوانات

..  والجذوع األؼصان خلؾ ٌلمع ما هعٌنا تبلحق.. خفٌة وأصوات لهسٌس السمع ٌرهؾ

 أبهج فضً سنا لكن.. خوفه لشدة الوادي أطراؾ ٌصل لن أنه ظن. باستمرار بفؤسه ملوحا

 بمٌاه مشبعة مزارع عدة خاض.. الوادي فضاء هو الفضاء ذلك بؤن عرؾ.. حٌن بعد ناظرٌه

 ترتفع أصواتهم.. مزرعة حراس بٌن حدٌث لٌسمع حراسة برج حاذا.. الماضٌة األٌام أمطار

 الصخرٌة المصدات وصل حتى شرقا المزرعة لجدار محاذٌا   السبلمة فضل.. تخفت ثم

 بؤن شعورٌراوده .. الكبٌرة الطولقة وازىو الضحل المجرى وصلحتى .. السٌل لمجرى

 تسلق.. تقترب أشباحا   رأى.. األنحاء ٌرصد الكبٌر جذعها خلؾ تخفى.. أثره فً أحدهم

.. دامس ظبلم وعم خجول قمر   وجه السحب حجبت روٌدا روٌدا.. ٌراقبهم بخفة الطولقة

 باردة رعشة داهمته.. المنحدر قرٌة من اقترب بؤنه تذكر.. الوقت لبعض متخفٌا البقاء فضل

 وكاد عٌناه اؼرورقت.. الوقت لبعض ٌنتفض أن لجسمه ترك.. أمه رابحة ٌستعٌد وهو

 صخبا   كاتما  .. المشاعر كبت علمه الحبس  بؤن ٌتذكر.. تهاعذاب الحتقان نابحا ٌخرج صوته

 كابن وكؤنه.. بتماسكه بعدها شعر.. قلبه عن ٌنفس حتى شوق دموع دفقة ترك فقط.. بداخله

 .  ٌهبط آخر

......................... 

 ٌستؽل أن من الذعر وكان.. والقات   البن مزارع بٌن الجفاؾ بدأ الشتاء فصل دخول مع

 الشٌخ رأى مشاورات وبعد.. مرداس حصن ٌإرق أشجارها بٌن النار بإشعال ذلك  العصاة
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 القرى عقال بدعوة جبار وأمر.. المزارعٌن باستخدام المستشار مقترح تطبٌق سرعة

 األٌام بقٌة وتترك.. أسبوع كل من أٌام لثبلثة بالمزارع للعناٌة القرى رعٌة بتسخٌر وتوجٌههم

 لٌبتسم.. منها تلؾ ما وتقلٌم األشجار لري الجمٌع هب األمر بداٌة فً.. لهم المإجرة للمزارع

 دون بهمه ٌعملون البن ومقاشر المزارع بٌن توزعوا وقد الرعٌة ٌرى وهو سعادةب الشٌخ

.. الرافضون لٌتكاثر.. ٌوم بعد ٌوما ٌتخلؾ بعضهم أخذ وقد.. تدم لم االبتسامة تلك لكن. كسل

 جبار هدد. مزارع من أٌدٌهم بٌن بما للعناٌة ةالكافٌ األٌام ٌجدوا ال أنهم بمبرر الجمٌع عم ثم

 على ظلوا الجمٌع أن إال.. لؽٌره ٌدٌه تحت ما تؤجٌر بعد الوادي من بطرده ٌرفض من

 .ٌدور مما حٌرة فً الحصن وظل. موقهم

 لٌبل ٌلتقٌهم من للعصاة بؤن ٌهمس من جاءه أن للجنون جبار ٌدفع وكاد.. القلق أشعل ما لكن

 حوله تدور من ٌبلحقون رجاله لٌرسل. بالعون ٌمدونهم لهم أنصار هناك وأن.. بٌوتهم فً

 مستشاره بٌنما.. للنتابج المنتظر موقؾ الجبار عبد أبنه ٌقوم مما الشٌخ وقؾ وقد.. الشبهات

 .النار ٌنفخ من بمظهر الشٌخنفسه أمام  راظها ٌرٌد ال أنه إال.. جبار ٌإٌد نفسه قرارة فً كان

 متعاونٌن أو عٌونا ٌراهم بمن جدٌد من الحبس مؤل.. ورجاله جبار به ٌقوم الذي النشاط ذلك

 .الوادي رعٌة بٌن التذمر نشر. العصاة مع

.......................... 

 خطا حتى األرض مس أن وما.. الطولقة ساق فجوات قدماه تتلمس.. عٌنٌه دموع ٌمسح هبط

 هاج اقترب وكلما. قرٌته منحدرات اتجاه ٌمٌز كان.. قادم مطر نطؾ تحمل ظلمة وسط

 بمحاذاة صعد.. تقترب أمه ورابحة دموعه كبت محاوال  .. مقاومته وقلت صدره فً الشوق

 أنه من ٌخشى الوقت لبعض وقؾ.. بعٌد جرو نباح سمع حٌن رهبة تخللته.. ٌعرفها مزرعة

 أشجار وسط كان حتى مهل على صعد.. بٌتهم اتجاه نحو صعودا خطوه واصل ثم.. أبتعد

 ٌصٌخ.. ٌقترب جرو ونباح تتزاٌد قلبه وضربات شدٌد بحذر ٌخطو.. مزرعتهم ابؤنه قدر

 عبر.. قلبه لضجٌج مجاورا   تقدمه ٌعاود.. الظلمة بٌن مترصد أو رقٌب من قلِقا   السمع

 جرو لدٌنا ٌكن لم: متساببل   وقؾ.. ذعره وزاد الجرو نباح اقترب.. بٌتهم من مقتربا   مزرعتهم

 مكان عن مبتعدا   البٌت ركن باتجاه التؾ.. هدأ حتى الذعر ذلك ٌتابع الوقت لبعض. ٌوما  

 بخطوات تقدمه كرر برهة بعد.. محتارا   سكن. الجرو ذعر عاود حتى تحرك أن ما.. الجرو

 صوتا   سمع أن بعد وجبل   وقؾ.. بالمرصاد النباح لكنه.. النوافذ إحدى قارب حتى بطٌبة

 وهً فرحا   قلبه خفق.. أمه صوت الصوت ذلك ٌكون أن قدر" هٌٌٌه.. هٌٌٌٌٌٌه: "ا  هادب

.. منادٌا   صوته برفع هم.. وجوده ٌستشعر قلبها أن أحس.. النباح لٌخفت" هٌٌه..هٌٌٌٌه:"تكرر

 شعر..." خاصة وبٌتكم.. مراقبة فروا من بٌوت بؤن تعرؾ أنت" شنهاص كلمات تذكر

 بؤطرافه زحؾ ثم.. النافذة باتجاه صؽٌرة بحصوة قذؾ.. مفاصله تخلخل الخوؾ برجفة

. دقق.. دق.. دقق: فاسه ساق رفع فذةاالن من أكثر اقترب وحٌن.. األرض وحل فوق األربع
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 ربً سبحانك.. هللا ألطاؾ ٌا: النافذة درفة تحرك وهً واضحا صوتها عاود.. كررها ثم. دق

 ؼٌر تمتمات إلى وتحول دعابها صوت هدأ!. قارون أنا.. أماه: هامسا   ؼامر. شانك اعظم ما

" هرممة" من إال شًء كل صمت. هنا أنا.. أماه: خابفا   همسه ٌكرر ظل بٌنما.. واضحة

 بمحاذاة قادما   شبحها   ٌَرى بؤنه له خٌل لكن.. النافذة ٌنتظر وهو طوٌلة لحظات مرت. الجرو

 مٌز.. دعاء صوت وأرتفع.. منه الشبح ذلك اقترب.. ٌراه ال حتى بخوؾ أرضا   هبط.. البٌت

.. تحتضنه لتتهاوى.. أكثر ٌقترب شبحها الحظ.. خلفها من نباحه الجرو عاود.. صوتها نبرة

.. بالنحٌب الممزوجة بؤدعٌتها تهنهن وهً.. كثٌؾ دؾء ؼمره.. مكتوم بصوت باكٌة طوقته

 نهضت بكاإه معسْ ٌُ  أن خافت.. مده الباكً لصوته تاركا   ٌتماسك لم.. ورقبته وجهه تقبل

 دفا حتى به تسٌر وهً !.أخفضه.. صوتك أخفض: تردد.. الوقوؾ على تساعده مرتبكه

 تمٌٌز حاول.. الحجرة ظلمة  وسط أحضانها بٌن وهو الوقت من مضى كم ٌعرؾ ال.. البٌت

 تماسكها استعادت وقد عنه رأسها رفعت. حواسه فقدان خاؾ.. خذله أنفه لكن رابحتها

 : لتهمس

 ...ألمه عاد قارون أن أصدق ال  -

 .علٌك ألطمبن فجبت أماه ٌا الشوق قتلنً  -

 : وشوشته

 .وجهك اتلمس دعنً  -

 من الذبالة قربت.. شًء   كل على ضوبها ٌنعكس مسرجة ذبالة تحمل عادت ثم لبرهة تركته

.. وجهه أطراؾ على  شلوخ رأت ؼزٌرة بدموع   عٌنٌها ؼرقت وقد مبتسمة تتفرسه.. وجهه

 وهم وجودك ٌكن لم: تقبله وهً تنهدت.. وجهه أطراؾ ٌطوق شعر.. ضٌقتٌن تزال ال عٌناه

.. وجهه فً أصابعها تمرر وهً قالتها الشلوخ؟ هذه ما لكن.. ٌدي بٌن وجهك هذا.. إذا  

 .رجاال   أمسٌت وقد أنت هذا:  وقالت

: باكً بهمس نفسها تحدث وهً ناهضة صرخت.. ببرودتها شعرت.. ٌدٌها بٌن كفه تضم

 هٌا: تحدثه صوتها رفعت ثم.. للحٌظات صمتت. جابع وأنه.. طوٌل سفر من آت أنه نسٌت

 لخفض عاودت ثم. لها ٌرثى بحالة تبدو.. لتؽتسل دافبا   ماء   لك وسؤعد.. المبللة مبلبسك اخلع

  لذلك؟ أنتبه لم كٌؾ.. أٌام منذ ٌؤكل لم وأظنه: آخر ا  شخص تحدث كمن صوتها

.. أحد وجوده على ٌتلصص ال حتى النافذة شروخ سد بإحكام تنشؽل وعادت.. ٌؽتسل أدخلته

ً  .. الٌوم بعد منً ٌضٌع أتركه لن: خفٌض بصوت تتحدث وهً تدور  كٌؾ أفكر أن عل

 تكن لم: ٌتساءل. بجوارها أناس تحدث كمن متعجبا   صوتها ٌسمع. والده ضٌاع ٌكفً.. خفٌهأ
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: جدٌدة وجبة وطاقٌة ثوبا   له تفرد.. اؼتساله أكمل وقد همسها واصلت!. أؼادرها أن قبل هكذا

 .  األنظار عن سؤخفٌه.. ٌعود الٌوم لكنه.. وحٌدة سؤعٌش بؤنً ظننت

 أنت نفسك تحدث اال.. نفسً إلى: مبتسمة فردت.. إلٌه تتحدث عمن سؤلها. فراشه إلى تقوده

 مبتسمة عٌنٌه فً تنظر وهً صمتت. إلٌه أتحدث من أجد ال الوحدة؟ علٌك تتكالب حٌن

 !بعقلً أزال ال تخؾ ال.. مجنونة أمك أتظن: وأردفت

  تركته إن مجنونة سؤكون.. جننت ٌظننً: خفوته صوتها لٌعاود ابتعدت وقد.. محتارا   ابتسم

 . ٌذهب

 نسٌت.. أوه: بمرح قالت.. الجدٌدة المبلبس تلك عن سؤلها.. ساخن طعام وعاء تحمل عادت

 وترك علٌك ٌسلم.. لزٌارتنا البعٌدة قرٌته من جاء.. السودان من خالك عاد لقد.. أخبرك أن

 .وأرٌك سؤلبسه.. جدٌدا   ثوبا   وأٌضا.. القروش من القلٌل أعطانً كما.. المبلبس هذه لك

 لقٌمات األخرى بالكؾ وتلقمه.. هابذراع أحاطته ثم.. فراشه حافة على جلست وقد تحدثه

 بقروش: دامعة تقبله.. وأخرى لحظة بٌن وجهه تؤمل تعاود ثم.. صؽٌرا   كان لو كما دافبة

 !أخذوها التً البقرة بدل.. بقرة اشترٌت خالك

 ٌؤخذوها؟ لماذا  -

 ...! ٌاولدي فداك  -

 فداي؟ كٌؾ  -

 البقرة وأسلمهم الحصن أصعد أن.. لؽٌابك حالتً سوء الحظت أن بعد  صاحبتً نصحتنً  -

 إلى بها فؤعود.. ٌنهرونً حتى بها أصل أن وما.. ألستعٌدك علٌنا شرك من ٌدعون ما مقابل

 الشٌخ ولد خرج النهاٌة وفً.. تلٌن قلوبهم عسى بها الحصن على ترددت.. خاببة بٌتً

..! وإال وأذهبً.. هاتٌها حقنا البقرة: وجهً فً وصرخ.. ترددي إلٌه شكو أن بعد ؼاضبا  

ٌّنً. وحٌدة أبكً الٌوم ذلك عدت  ورأى خالك جاء حتى.. بقرتها وسمن بلبن جارتً لتواَس

 .حالتً

 . ظلم هذا  -

 .حقهم أنها قالوا.. حاجة وال ظلم ال  -

 .بقرتنا لكنها  -
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 العاقل ٌرفع قرٌة أي فً بقرة ولدت إن الناس فبقر.. الناس جٌز من إحنا.. ولدي ٌا ال  -

 بٌضهن وٌحصوا ٌحصونهن الدجاج حتى.. كذلك شاة ولدت وإن.. بوالدتها ٌبشره للشٌخ

 .  شًء   كل من الشرك فلهم.. وشقرانهن

  الوادي؟ هذا فً ٌبقٌنا وما  -

 بعد نفسه هو جاء حٌن أحدثك ودعنً.. حصل مما علٌك ال. الناس جٌز من احنا ٌاولدي -

 فزعت البداٌة فً.. عاصؾ مطر وسط بٌتنا باب إلى وصل ولدي ٌا الشٌخ أبن.. فراركم

 المزرعة وأسلم البٌت أخلً بؤن ٌهددنً دخل فتحته وحٌن.. ٌكسروه كادوا.. الباب لرزع

.. كبلمه معنى أفهم لم اللحظة تلك.. ولدك تسلمً فرصة سؤمنح قال ثم.. ثانً  لرعوي

 ودخلوا حراسه دهفونً! عندكم قارون: لهم فقلت.. حبسهم فً وأنت بك ٌطالبنً كٌؾ تعجبت

 بعد فٌما علمت حتى.. ٌدور مما متعجبة كنت. انصرفوا ثم.. البٌت زواٌا كل فتشوا.. عنوة

 . الحبس من فروا من مع فررت أنك

 ! هنا أبقى أن وترٌدٌنً  -

 أمك أنا.. وجهك شعر ٌؽرك ال.. صؽٌرا   الزلت.. علٌك لهفة أموت أن أخاؾ ٌاولدي  -

 .بك وأدرى

 .هللا على ورزقنا.. معً تهربً أن أتمنى.. أماه ٌا ٌشب الحصن حبس ٌدخل من  -

 أهرب؟ أٌن  -

 .فاطمً وال شٌخ ال حٌث إلى  -

 انتظر جلست عٌونً عن ؼبت أن بعد.. إلٌهم بنفسً أرسلتك ٌوم حجارة قلوبهم أن أفكر لم  -

 ٌعد ولم نفسً انسدت هكذا.. ألٌام الزاد أقرب ولم.. لٌلتها أنم لم.. البٌت سطح على عودتك

 . الحٌاة فً رؼبة لً

 .قلبك بطٌبة لً تصورٌنها كنتِ  كما ال.. حقٌقتها على الحٌاة عرفت أرسلتنً حٌن أمً ٌا  -

 عرفت؟ وماذا  -

  عدم ٌحٌرنً ظل ما لكن. مرداس عمومة أبناء من وأنه!. قاتل والدي بؤن عرفت  -

 الشٌخ؟ البن قتله سبب معرفتً

 . باغ   ٌقتل لم والدك  -

 .قرٌب سٌعود والدك لً تقولٌن كنِتً دوما  -
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 عنه أعرؾ ال فر فمنذ. تسلله أتوقع لحظة كل فً كنت وأنا لك؟ أقول أن ترٌد كنت وماذا - 

 وآخر.. مكة فً رآه بؤنه لً قال الحجاج فؤحد.. عنه الناس تقوالت بعض تصلنً فقط.. شٌبا  

 وهكذا.. الحبشة إلى البحر عبر بؤنه ٌإكدوا والبعض.. عدن مقاهً إحدى فً جالسه أنه ٌقسم

 ٌراودنً ظل األمل لكنه!. اللحود بٌن أنه أم.. حٌا   زال ما هل أعرؾ وال وتذهب األٌام تؤتً

 والده بؤن ٌعلم حٌن طفل ٌستفٌد فماذا.. علٌك خوفا   عنك أخفٌه كنت وما. بعودته ٌزال وال

 قرٌة عاقل توسط ولوال.. ورضٌعها زوجته وطردوا والده ٌرثه ما كل أخذوا وأنهم.. قاتل

 الدنٌا من تملك وال.. ملكهم الصؽٌرة المزرعة حتى.. البٌت هذا فً سكنا كنا ما المنحدر

 .شٌبا  

 وتخٌل التماسك ٌحاول قارون بٌنما.. فمها طرؾ حتى واصلت ٌتٌمة دمعة لتمسح صمتت

 :لٌسؤلها..  ٌستطٌع أن دون.. أبوه هو الذي القاتل ذلك مبلمح

 أبً؟ أشبه أنا هل - 

 !ٌشبهنً أنه لك قلت أن تصدقنً لن - 

 :عٌناه دمعت حتى ضحك.. ودموعها أمه صوت حزن رؼم ضاحكا   قارون أنفجر

 .الشإم لفا وٌجلب.. ٌاولدي القلب ٌمٌت الضحك كثر.. تضحك لماذا - 

 .ٌشبهك أنه أفكر ولم أبً وجه أتصور أن حاولت ألنً - 

 !خالك تشبه لكنك.. كان ٌاولدي هكذا - 

 !خالً - 

 . نعم - 

ً   تجٌبً لم لكن -   عنصٌؾ؟ قتل لماذا.. عل

 . جمل وال فٌها له ناقة ال عرضٌة مسؤلة بسبب - 

 كٌؾ؟  -

 عنصٌؾ ابنه لتشكو الشٌخ خروج تنتظر.. الحصن بوابة امام باكٌة امرأة وقفت وقت ذات  -

 .ابنتها على لعب الذي

  علٌها؟ لعب كٌؾ  -

ً   خسة ٌذمون كانوا أٌضا   لكنهم.. شجاعته عن تحدثوا ما كثٌرا   الناس ان -   وقد.. بها أبتل

 فً تحولت وقد النقٌصة بتلك شب.. مخادعهن فً لٌبل   النساء على التلصص صباه منذ تعود
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 عن متفاخرا ٌتحدث وأمسى.. إؼوابهن فً ٌنجح من واؼواء بعضهن مبلحقه  إلى شبابه

 إلى المبلحقات تلك تحولت األٌام ومع. خدعها؟ كٌؾ وفبلنة.. الؽرام طارحا وكٌؾ فبلنة

 بعضهن قتل فً السبب وكن. المعابة تلك عن الرعٌة تحدث.. ٌرٌد ما على تمانع من رؼامإ

 ٌتٌمة وكانت.. صباح ذات إحداهن جاءت أن إلى. للعار مسحا   واخوانهن ابابهن أٌدي على

 سمعها حٌن ٌتمالك ولم.. والدك خروج صادؾ.. الحصن أمام باكٌة شاكٌة ووقفت األبوٌن

 أن إال.. بالنصٌحة بادره تربطهما التً القربى ولصبلت.. عنصٌؾ عن ٌبحث خجبل   فعاد

.. شجار فً بعدها اشتبكا.. جارحة بكلمات لٌقذفه.. الحراس أمام تطاوال   ذلك أعتبر عنصٌؾ

 عنصٌؾ لٌتنمر". عسٌبها" من جنبٌته وسحبوا.. والدك حركة من لٌحدوا الحراس تدخل

ٌّة لك تكون حتى سؤنتظر: مهتاج  وجهه على وٌصفعه  . عنها ٌمنعنً من سؤرى وعندها صب

 عنصٌؾ بواصل.. الحراس قبضة من التخلص حاول الذي.. لوالدك وجهها النابٌة كلماته تلك

 . نخوتك بعدها ألرى مساء ذات زوجتك سؤستضٌؾ ببنت ترزق لم وإن: تهكمه

 فً  وؼرسها عنصٌؾ جنبٌة ممتشقا   لٌقفز.. الحراس قبضة من اإلفبلت أستطاع لحظتها

 انشؽال مستؽبل   الودٌان نحو فر.. الجمٌع المفاجؤة شلت. بدمابه مضرجا بعدها  سقط.. نحره

. ٌدٌهم بٌن أنفاسه لفظ حتى وقت ٌمر ولم.. لبنادقهم عنوة تناسوا أنهم أو.. بعنصٌؾ الحراس

 لتؤتً.. أختفى أنه إال.. والدك طاردةمب البعض وتبرع. األنحاء فً الخبر انتشر ما سرٌعا

 .محتمٌا   الوادي ؼرب شٌخ إلى وصل بؤنه تفٌد أخبار

 .قبل من بذلك تحدثٌنً لم لماذا  -

 .تشب حتى بها أحتفظ كنت أظننً  -

 دخولً قبل ٌعرفنً كمن بً ٌرحب شنهاص الشٌخ أسمع وأنا حرجً مقدار تعرفً لن - 

 .الحبس

 بك؟ ٌرحب - 

.. لجهلً خجلً أداري وأنا أسمعه كنت. إلٌه أبً لجوء حكى وللٌالً.. بً رحب نعم  -

 سببها كان نكبته أن  عرفت أن حرجً من زاد وما. ًابتلعتنِ  األرض أن لو لحظتها تمنٌت

 .إلٌه أبً لجوء

 للقضاء  ٌخطط سنوات منذ فهو.. أطماعه مرداس لٌحقق عذرا   إال ٌكن لم أبوك ولدي ٌا  -

 تراهم فمن.. تسلطه ضحاٌا أول أو آخر شنهاص ٌكن ولم.. دوما   به ٌتربص.. شنهاص على

 مدى على مرداس علٌهم أحتال وقد.. عمومته أبناء جمٌعهم الحصن منحدر قرٌة بٌوت فً

 ٌقاوم كان ومن.. أرثهم من آخر بعد واحدا   دهملٌجرِّ  األسباب أبسط مستؽبل  .. طوٌلة سنوات
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 تراهم والٌوم.. الحصن بداخل سري حبس   فً ٌضعهم بؤنه وٌقال.. مصٌره ٌعرؾ وال ٌختفً

 .أجراء هم

 ما وأتذكر.. الحٌاة عن ؼرٌب بؤنً أشعر كنت.. حكاٌاتهم أسمع كنت فحٌن.. أعمى كنت  -

ً   تخفً كانت أمً لماذا  أتساءل كنت.. النقص تتعمدٌن وأجدك.. به تحدثٌنً كنت  ما عل

 .المؽفل؟ موقؾ فً جعلتنً لقد. ؟ مشوهة فحكاٌاتها حكت وإن.. الناس ٌعشٌه

 الٌوم من.. نًبُ  ٌا مسإولٌة المعرفة والخوؾ؟ الهم ؼٌر.. جنٌت وماذا.. عرفت قد ها  -

 وأخشى أخاؾ ذلك كل ٌجعلنً أال.. ٌبلحقك وحقده جبار ترى أال. علٌك قلبً الوجع سٌنخر

 . سند ببل بدونك وأنا وحٌدي فؤنت.. منهم علٌك

.. بسٌاطهم ٌسومونه جبار رجال ٌرى.. ماض صباح ذكرٌات لتداهمه.. بارد صمت حلق

..  باتجاهه تندفع َصبٌة وٌرى.. الدم بطعم مواآلال الرإى لتتوارد.. قلبه فً ُنقشت ذكرٌات

 :شروده أمه الحظت.. تعذٌبه عن الكؾ تؤمرهم.. امرأة ظهور ٌعقبها

 ولدي؟ ٌا ٌشؽلك ما  -

 :ٌجٌبها صمت بعد 

 !جبار تذكرت كلما بعٌد ٌوم إلى ذاكرتً  تؤخذنً  -

  ٌوم؟ أي  -

 .وجٌٌهم فً امرأة وقوؾ ٌحٌرنً ما لكن.. جلدونً ٌوم  -

 .شٌبا   المرأة تلك من تعلم وال الحصن فً السنتٌن ٌقارب ما مكثت.. أمرك ؼرٌب  -

 . الموتى عداد فً لكنت لوالها  -

 .الٌوم ذلك مساء مرداس طلقها وقد". عٌشة" الشٌخ زوجة هً المرأة تلك  -

 !طلقها  -

 .جبار وجه فً وقفت ألنها  -

 خاطرت؟ ولماذا  -

.. والدك عمومة أبناء من ووالدها.. القرٌة من اآلخر الطرؾ فً وبٌتهم.. طٌبة فتاة هً  -

 .أجٌرا   البقٌة مثل لٌعٌش.. مٌراثه سلبه الذي الشٌخ حٌل ضحاٌا أحد وهو
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 الفتاة تلك وحظ نفسها تبكً.. الدنٌا هذه فً النساء وحظ حظها تندب.. بكاء نوبة ؼشتها 

 . كطفلة ٌهدهدها رأسها ٌقبل.. ذراعٌه بٌن  قارون احتواها". عٌشة"

........................... 

  األفق فً لتلوح.. حطبا   األشجار بعض بدت حتى.. والقات البن مزارع أشجار جفاؾ انتشر

 فً ٌرسل  صنعاء وإمام.. لسنوات دياالو خراج تراكم وقد.. مرداس حصن تهدد كارثة

 المزارع أشجار موت بٌنما.. علٌه التمرد من ا  نوع الخراج تؤخر ٌعتبر ٌجعله ما.. طالبها

 تإتى حتى أخرى سنوات إلى ٌحتاج  بها والعناٌة.. بدٌلة شتبلت لؽرس سنوات إلى ٌحتاج

 .ثمارها

 فً ٌكون أن علٌه  ٌحتم الواجب وأن.. سٌبة ظروؾ فً ٌمر نسٌبه أن زٌد المستشار أدرك

 مدركا  .. المزارع فً للعمل واستعادتهم الفارٌن لمبلحقة جبار لدفع.. األمٌن الناصح موقع

 حرصه مبدٌا   زاره ولذلك. والخطؤ الصح بٌن ٌمٌز ال الذي مرداس وتخبط.. جبار لرعونة

 : حانقا الشٌخ علٌه رد.. جدٌدة بنادق بشراء علٌه مشٌرا  .. مصالحه على

 !بنادق شراء عن تتحدث وأنت تموت األشجار  -

 .متتالٌة طلقات عدة تطلق بؤنها ٌقال" شمٌزر" الـ بنادق نعم - 

 بها؟ نصنع وماذا  -

 القضاء أو.. علٌه كانوا ما إلى وإعادتهم.. والفارٌن العصاة لمبلحقة الرعٌة بها سنجهز 

 . صاؼرٌن والعودة االستسبلم ؼٌر ٌجدوا ولن.. الجدٌدة البندق مطر أمام ٌقفوا لن.. علٌهم

 .الستعادتهم أخرى طرٌقة توجد أال لكن. علٌه مقدور الجدٌدة البنادق شراء -

 بقٌة وتذمر.. الحبس مؤل وقد جبار ترى وأنت.. عاص   لكل مبلذا   أصبحت الؽابة تلك  - 

 من والعصاة الفارٌن نستعٌد.. هدفٌن سنحقق الؽابة فً من بمقاتلة فنحن.. ٌتصاعد الرعٌة

 . أخرى جهة بهم اللحاق ٌفكروا من بٌن الخوؾ ونزرع. جهة

 :بحزم وقال المعشوشب وجهه رفع ثم.. ٌقلبها  رأسه ٌهز ظل ولذلك.. بالفكرة الشٌخ أعجب

 .البنادق نشتري هللا بركة على.. صاببة فكرة - 

 صندوق بؤربعٌن عادا حتى أٌام إال هً وما.. الجدٌدة البنادق لشراء جبار ٌرافقه زٌد سافر

 لكافة العام النفٌر وٌعلن.. الحبس فً من الشٌخ لٌطلق.. الجمال من قافلة ظهور على محملة

 وتم.. للنفٌر استجابة القرى مختلؾ من العشرات تقاطر.. والفارٌن العصاة بمحاربة الرعٌة
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 كان حتى أٌام تنقِض  ولم.. الجدٌد البندق استخدام على لتدرٌبهم مجموعات إلى توزٌعهم

 . الؽابة لمهاجمة االستعداد أهبة على الجمٌع

............................ 

 تعود حتى قارون ؼرفة من تخرج أن ما.. مفاجا باضطراب اللٌلة تلك قارون أم نشؽلتا

 بعدها وأعٌش.. ٌؽادر أدعه لن.. بٌتً فً هو ها: خفٌض بصوت تحتدم.. النابم وجهه تتؤمل

 . وحٌدة

 فً صنعت ما العذاب؟ هذا  كل لماذا: ٌُرى ال كابن تهامس ثم.. قلبها هم ٌقودها قلٌبل   تصمت

 همسها ٌتابع.. صوتها على قارون أستفاق حتى.. نفسها تجادل ستمرتأ. تشقٌنً حتى دنٌتً

 جدلها سماع إلى بحاجة كان. ما شخص اقناع تحاول وهً.. كلماتها احتدام.. بالبكاء الشبٌه

 تسلل فاجؤه حتى صوتها ٌتابع ظل.  لشنهاص وعده فً ٌفكر الذي توقال فً.. معها لٌتواطؤ

 إلى النظر ٌسترق بحذر درفتٌها أحد حرك.. فرحا   نهض.. النافذة شجوج من صامت ضوء

 على فتحهما ثم.. الضٌقتٌن عٌنٌه مؽمضا   الضوء استنشق.. الشمس تدفقت.. الخارج

 الستعادته َسُعد.. حوله من األشٌاء روابح ؼمرته بعدها.. الضوء رابحة ٌتنفس.. اتساعهما

 :مشرعة النافذة رأت حٌن فزعة قدمت.  حاسته

 ك؟ٌرون  أترٌدهم  -

 . الضوء رإٌة أرٌد  -

 عٌنها تزم.. آخر شخص لها بدا.. الشمس ضوء تحت تتؤمله.. كفٌها بٌن وجهه حتوتا

 شعر..  دوما   المدلوقة السفلى شفته.. اتتسع لم تٌنلال لعٌنٌه تضحك.. القدٌمة مبلمحه لتستعٌد

 :بؤصابعها تتلمسهن.. علٌه طرأت التً الشلوخ تلك.. الناعم وجهه

 ؟ هذه مما - 

 !شًء ال  -

 .شلوخ به وجهك ٌكن لم  -

 :ٌبتسم 

 هكذا؟ إلً تنظرٌن لمَ   -

 . الضوء تحت  ناظري أملا أن ارٌد  -

 ؟.اللٌلة أؼادرك فهل.. تً منًملل وقد أنتِ  هذه  -
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 عنً؟ ترحل أتركك حتى أجننت تؽادرنً - 

 بتؽٌٌر فكرت.. ٌتؤلم بؤنه شعرت.. ؼابم نحز وجهه على وقد.. برهة بعد هٌاجها صمت 

 :حدٌثها مسار

 .بعد حبسك عن تحدثنً لم -

 : الحبس استعادة رؼبة لدٌه وجد وقد.. إشفاقا   ٌطاوعها أن ففضل به تفكر ما أدرك

.. حٌن بعد إال ٌدخله من مبلمحه ٌمٌز ال.. معتم.. البهابم زراٌب من أسوى أماه ٌا الحبس -

 القمل وقتل الحكاٌات  فكانت.. عدد أكثر ٌقتل من على نتراهن.. والبق القمل تسكنه شًء كل

..  الفجر أنه نعرؾ حٌنها.. مقٌدٌن لٌخرجوننا الباب ٌفتح حٌن إال الوقت نعرؾ ال. سلوتنا

 وجوه نصادؾ.. بنادقهم فوهات ناتحط.. المزارع إلى بنا هبطوا وقد الشمس نرى بعدها

 مؽٌب مع  بنا ٌعودوا وحٌن.. أنتم ترونهم ما ؼٌر نراهم.. الوادي إلى ٌذهبون من الرعٌة

.. مكررة حكاٌات نمضػ.. منهكٌن الحبسإلى  بنا ٌعودون.. الشقاء هاهد   بؤجساد نكون الشمس

 . أحٌاء الزلنا بؤننا لنشعر.. أخرى إلى  لٌلة من الكلمات تدور

 على تسٌر حكاٌة حبٌس كل.. حكاٌات أنٌن الحبس.. ٌؽلق وباب جدران لٌس الحبس  أماه ٌا

 لٌلة. دامعةحكاٌة  سجٌن كلل هناك.. وحكاٌتً شنهاص وحكاٌة.. أبً حكاٌة هً كما. قدمٌن

 أن بل.. فٌه ماكنا على ٌقصر ال الحبس بؤن لنكتشؾ.. تتسع أرواحنا وجراح أخرى بعد

 .الوادي جبال حدوده حبس فً الجمٌع

 إلى ُربطوا وقد.. المزارع إلى ٌقادون األخدام صؾ لمحت أُحبس أن وقبل ٌوما   أننً أتذكر

 فً ما أقرأ أصبحت ُحبست أن وبعد.. بشرا   لٌسوا أظنهم وكنت.. طوٌلة صفوؾ فً بعض

 ذلة فً السٌاط سٌرتنا وقد. والخوؾ اإلشفاق نظرات وأرى.. مقادٌن ٌشاهدونا من عٌون

 .وخنوع

 .جدٌد من تقاد أن ٌاخوفً  -

 .أعود وال أموت  -

 .سؤخِببك  -

 .كبٌر حبس فً كلنا  -

 .والموت للعذاب تعود أتركك لن  -

 .معً تؤتً أن أرٌدك من أنا بل  -
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 ومزرعتً؟.. بٌتً وأترك  -

 .شاء متى وٌطردك..  الشٌخ حق شًء كل بؤن تقولً ألم. ؟ من وبٌت.. من مزرعة  -

 .الناس جٌز من وأنا.. هنا وٌموتون.. هكذا ٌعٌشون الناس كل  -

 .أماه ٌا الشقاء علٌنا كتب  -

.. السٌل جرفهم أن بعد فروا من جثث انتشار خبر سماعً لحظة ذقته مثلما الشقاء أذق لم  -

 إلى كانت التً صاحبتً عناٌة ولوال. للنطق فاقدة أرضا   ألجثو مفاصلً وخانتنً قلبً أنخلع

 .  الحٌاة لفارقت جواري

 الكل وألٌام.. لهم أقارب عن للبحث خرجوا من بٌن كنت حتى التالً الٌوم فجر ٌؤت لم

 لم  وأكثرها.. لتدفن منها قلة على البعض تعرؾ.. جثث من فوندٌصا ما ٌقلبون وهم ٌنتحب

 بٌن أنت تكون أن أخشى كنت. والنسور الكبلب نهشتها أو.. تفسخت أن بعد حممبل لها تعد

 . تفسخوا من

 قلبً على حزن هبط. الوادي خارج ُجرفت قد أخرى جثث أن ٌإكدوا من أصدق أعد ولم

 صاحبتً عادت وقد.. جدٌد من بتسمأ األمل لكن. هلل عند لك فقدي واحتسبت.. األمل ومات

 شوهدت التً الجثث وأن.. الؽابة داخل تسللوا قد فروا ممن ا  كبٌر ا  عدد أن ا  أخبار لً تحمل

 فً أنت تكون أن متضرعة أبكً وأنا كثٌرا   هلل صلٌت الٌوم ذلك فً.. منهم لقلة إال هً ما

 جرو   جلبت.. لزٌارتً ستؤتً وأنك.. حً بؤنك ٌحدثنً وقلبً. األخبار أتتبع ظللت.. الؽابة

 أن تارة ألكتشؾ. أخافه خطوك وأظنها.. وأخرى لٌلة بٌن" ٌهقر" أسمعه.. عدت إذا لٌنبهنً

 للٌ وكل". ِعساق" تبلحق كبلب مجموعة وأخرى.. الدجاج قن من اقترب قد الثعالب أحد

.. أخافه ما شٌبا   ظننته البدء فً.. بنباحه الجرو بشرنً أن لحظة إلى.. ٌبشرنً أن هللا أدعو

 اللٌلة فً لكنهُ .. متقطعا   نباحه ٌكون ما وعادة.. ٌنبح ما فكثٌرا.. مختلفة كانت ضراوته لكن

.. نباحه واصل لكنه.. وحٌدا   لٌس أنه ألطمبنه صوتً أسمعته. وصارخا   متواصبل   كان الفابتة

.. قلبً لنبض السمع أصٌخ وأنا صوتً كررت!. ابنً القادم ٌكون قد: متسابلة قلبً خفق فجؤة

 وقد السعادة بطعم شعرت.. أطٌر كدت صوتك سمعت وحٌن.. الحاد نباحه الجرو لٌواصل

 ألخرج ٌلٌن النافذة حدٌد أن لو تمنٌت.. بعٌٌٌٌدة إلٌك المسافة لً بدت.. صوتك أنه أٌقنت

 ...السراج أشعل لم.. منها

 وقد فراشة من قفز.. وترقب ذعر نظرات وقارون تبادلت. الباب على طرق حدٌثها بتر

 أمه همست". أفقدك أن أخاؾ"  شنهاص صوت صدى لٌتردد.. خوفا   نالضٌقتا هعٌنا اتسعت

 علٌه وأؼلقت الحس زابؽة خرجت.. شفتٌها على سبابتها واضعة!. تخؾ ال: روعة من تهدئ
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 لطفك ربً" تهمس وهً راجؾ بقلب الحجرة عبرت.. فؤسه حمل وقد متحفزا ظل.. الباب

 : خافت بصوت سؤلت". بنا

 الطارق؟ من -

............................. 

 ال الذي الطفولً ووجهها.. الناحل بقوامها الشابة تلك وظلت.. حولها من مع" عٌشة" تماهت

 خادماتها حتى الجمٌع تعامل. لها ا  صؽٌر ا  أخ جمال بؤن ٌعرؾ ال من ٌظن.. بسنها ٌشً

 أقاربها دخول أو.. كان سبب ألي الحصن من خروجها مرداس منع طبلقها وبعد. بعفوٌة

 وكؤن وبدا. تشكوا أو ٌوما تتذمر فلم". عٌشة" بدار عرفت تخصها دار أسكنها وقد.. لزٌارتها

 الشٌخ أحاطه حٌث.. األولى أٌامه منذ.. حٌاتها محور جمال ابنها من جاعلة.. ٌعنٌها ال األمر

 شٌخ بنا الناصر عبد جمال:  السمه  باختٌاره مزهوا   ٌدٌه بٌن حمله ما وكثٌرا.. باهتمامه

 . مثله سٌكون هذا بنًوا.. العرب وٌقود مصر قاد.. ومزارع

 ما كثٌرا    شب وحٌن.. والده مرافقة ٌحب ال أبنها أن عٌشة  تلحظ كانت أخرى بعد وسنة

 وال.. الحصن بوابة خارج نادرا   إال رىٌُ  ال.. للسكٌنة مٌاال   شب.. حٌاته أسلوب من تؤفؾ

 ةامدار حصل نوإ.. مواقفه ٌحض أو تحركاتها فً والده لمرافقة تحمس ٌوما أنه والدته تتذكر

 . شاكٌا   ٌعود ما فسرٌعا   جبار أخٌه أو والده لرؼبة

 أو.. ابن له أن لٌتناسى..  ابنه عن حتى ٌسؤل ٌعد ولم.. زٌارتها عن الشٌخ أنقطع طبلقها بعد

 تتابع.. بؤمه جمال التصاق وزاد.. به اهتمامها  زاد ما. ابنها ألنه اآلخر هو ٌعاقبه كان أنه

 وحٌن بل.. والده دار  الحصن داخل تحركاته فً ٌتجنب الحظته الوقت مرور ومع..  نموه

.. رعٌته بٌن كشٌخ به ٌقوم ما إلٌه تحبب أن فتحاول.. نحوه حماس أي ٌبدي ال عنه تحدثه

 كانت األمر بداٌة فً .اهتمام وأدنى بل.. حماسه عدم لها فٌبدي.. جبار أخٌه نشاط مستعرضه

 إلى ٌمٌل ال حتى أنه الوقت مرور مع الحظت لكنها.. سنه لصؽر ا  طبٌعٌ ا  سلوك ذلك تظن

.  عقله فً بتبلد مصاب أنه وظنت. قلقها من زاد ما وذلك. اهتماماتهم سنة فً من مشاركة

.. تدرسه من تكلؾ أن رأت السابعة بلوؼه فمع.. والكتابة القراءة تعلمه لسرعة دهشهاأ لكنه

 عشرات تحفظ كما.. الكثٌر منه وتحفظ القرآن تبلوة تجٌد خادماتها إحدى أن عرفت وقد

..  الكلمات بعض وٌكتب ٌقرأ كان حتى  االولى سنته ٌدٌها على ٌكمل فلم.. النبوٌة األحادٌث

 تواصل أن على شجعها ما.. الحروؾ رسم فً اتقانه أكثر شدها وما.. السور لقصار حافظا  

 عشرة حفظ كما.. منه ٌطلب ما وٌكتب ٌقرأ كان حتى العاشرة ٌبلػ ولم.. تدرٌسه الخادمة تلك

 ٌهمها ٌعد ولم.. به سعٌدة عٌشة كانت. قلب ظهر عن األحادٌث  وعشرات القرآن من أجزاء

 .  جوارها إلى ٌعٌش تراه أن فٌكفً ٌهتم لم أو والده ٌهتم أن
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 رهٌنة إلٌه أبنابه أحد إرسال فٌه ٌطلبه.. صنعاء إمام خطاب إلٌه  وصل ٌوم  مرداس لٌتذكره

 تفقد أن عٌشة كادت لٌلتها.. أشهر بضعة إال سنة عشر الثانٌة ابن جمال ارسل لٌقرر..  طاعة

 عبورها لكن.. لٌبل   به بالفرار فكرت.. بابنها بها تحتفظ وسٌلة فً تفكر وأمست.. صوابها

 فً سكٌنا   وتؽرس مرداس دار إلى تتسلل أن فكرت.. المستحٌبلت سابع من الحصن بوابة

 فً الحٌاة تتصور.. عنها بعٌدا ٌعٌش تتخٌله ال.. الفجر انببلج حتى وتفكر تفكر ظلت. صدره

  الصطحابه جبار قدم حٌن رفضت.. ٌعرفهم ال أناس وسط سٌعٌش وكٌؾ البعٌدة صنعاء ببلد

ته.. نسوان تربٌة كفاٌة: مرددا  .. إٌها مهددا مرداس لٌحضر.. أبٌه إلى  ما الرجال.. أفسد 

 . الرجال إال تربٌها

 ابنها عٌنً فً نظرت أنها ؼٌر.. كلمه بؤي علٌه ترد ولم.. وجهه إلى ناظرٌها ترفع لم

 لتتراخى.  اإلٌجاب بعبلمة رأسه هازا   أبتسم حٌن حنقها أثر وما بالسفر؟ ترؼب هل: تسؤلها

 سعٌد بؤنه أحست بنظرة ٌرمقها وهو ابتسامة راسما   وٌؽادرها. معصمٌه عن أصابعها  قبضة

 .الحصن بمؽادرة

 نام هل اللٌل حل أن  تتسؤل.. مولدها منذ لٌلة ٌفارقها لم الذي وهو ابنها فراق عٌشة عانت 

 وقد لصبرا بفارغ عودته تنتظر  ؟."اصطبح" هل الصباح شمس ارتفعت وإن. ؟أؼطٌه تحت

.. نسابه عن.. اإلمام قصور عن ٌحدثها عاد ٌوم وتدهش. دوالبر الجوع من هلك تصورته

 حٌاتهم فً ٌشبهون ال أناس وسط  حٌاته وعن.. أسواقها عن.. آخر وال أول لها ال مدٌنة عن

 ىأخر بعد وفترة.  إلٌها العودة ٌستعجل.. الحٌاة بتلك هوربم  رأته وقد تسعد.. الوادي حٌاة

 اإلسبلم سٌوؾ بٌوت لنساء رفقته عن ٌحدثها وهو علٌه طرأ الذي التحول ترى. تؽٌره تبلحظ

 .قصورهم فً المترفة الحٌاة عن" دوٌدار"  كـ

 له السٌوؾ أحد واختٌار ..النساء مرافقة عن انقطاعه حول ٌحدثها األخٌرة زٌاراته وفً

 ؼٌر الدٌن كتب من فٌها ٌتعلمه ما لها ٌشرح.. اإلمام بٌت بمدرسة اُلحقه ثم.. لمرافقته

 من معرفة أدنى لٌكون التواطإ منه ٌطلبون المدرسٌن أن ٌحدثها.. اللؽة علوم وفً.. القرآن

 . المدرسة فً ٌظل حتى السٌوؾ أبناء

.. الٌمن نواحً مختلؾ من.. منهم الكثٌر عرفت لقد.. الوحٌد الرهٌنة تلس: لحدٌثه تستمتع

 انتقٌهم من وقلة.. الكثٌرٌن أتجنب لكنً.. كبار رجال ومنهم.. العاشرة فً من منهم

 .  الٌد أصابع وزوناٌتج ال منً المقربٌن أن بل.. بتًلصح

 عودته فمع.. بالحصن ٌهتم وال بل.. الوادي فً ٌدور بما هماهتما عدم فً أستمر أنه تبلحظ

 ٌبتسم.. ٌدور بما تحدثه أن تحاول وحٌن.. الوادي فً ٌدور ما ٌناقش أو.. والده ٌجالس ال

 لكنه ٌمانع ال.. والده مجلس إلى الذهاب إلٌه تحبب أن تحاول.  الضنك حٌاة من دعٌنا: وٌردد

 علٌها ٌرد.. ٌضاٌقه ما حول بؤسبلتها تحاصره وحٌن. ىشت   ألعذار مختلقا  .. ٌعود ما سرٌعا
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 فً خلوتً أحب ولذلك. لدٌهم ٌهمنً ما أجد ال لكنً.. لك إكراما   أذهب أنا: هادي بصوت

 .دارك

  صنعاء؟ من وٌعود نفسه ٌعذبه إذا   لماذا: مرددا  .. لتصرفاته والده ٌتضاٌق أخرى بعد وزٌارة

 ". مدٌنة ولد"بـ  إٌاه ناعتا  

 .............................. 

 ق  تخلُّ  إي لقبول صالحا   رحمها ٌعد فلم.. الضجٌج عن بعٌدا   الجدٌدة حٌاتها على فاطم تعودت

 .معجزة بحدوث وأخرى فٌنة نبٌ أحبلمها راودتها وإن.. جدٌد  

 مشاعر أي ذهنها فً ٌعد ولم.. نفسها على تشرنقت قد شبرقة فٌه كانت الذي الوقت فً

.. حقد  إلى أنتهى ثم كراهٌة إلى القدٌم الشوق لٌتؽٌر.. هامشاعر بقاٌا سحقت أن بعد لمرداس

 الذي. منها تتنفس التً الربة لها ٌمثل الذي جبار وحضور بنتٌها ظبلل ؼٌر لها ٌبقَ  ولم

.. به القٌام ٌنوي وما.. رضاها طالبا  .. عمل من نجزأ ما شارحا.. وأخرى فترة بٌن ٌزورها

 عطوؾ بقلب إلٌك تستمع. والده مستشار دسابس حول بشكوكه ٌبث كما.. الدعاء ٌرجوها

.. ؼثٌانها ٌثٌر بؤن تفصحه وال تصمت.. حدٌثه سٌاق فً والده بذكر ٌؤتً أن وما.. ومتفهم

 معه نقاشها لتواصل.. أساسٌا   العبا   مرداس فٌها ٌكون التً المواضٌع تجنب على تحرص

 وقد.. الدابم تهوره ٌقلقها كان ما لكن.. بشوق لها زٌارتها تنتظر ودوما. ٌذكره لم وكؤنه

 وأن.. بالتروي تعامله فً ٌسلك أن داعٌة.. نصٌحته محاولة.. شخصٌته من جزء ذلك أضحى

 هً جمبل مرددا.. أبوه شخصٌة تلبس وقد شعرٌ لكنه. عدة زواٌا من األشٌاء رإٌة ٌجرب

: مرددا.. علٌه خوفا قلبها ارهاق عدم منها طالبا.. والده وإرشادات تعالٌم من بؤنها ٌقٌن على

 . الدعاء هو منك به أطمع ما

............................... 

  لتفتح.. مٌزته وقد قلبها هدأ.. قارون أم سمعتها حٌن.. مرأة الباب ٌطرق من صوت كان

.. السمن برابحة تفوح قصعة كفٌها بٌن حاملة الضحوك صاحبتها وجه تستقبل.. بتمهل

 : سؤلتها

 تدخلٌنً؟ أال.. الطٌر رأسك على وكؤن تقفٌن لماذا  -

 خٌرا ؟ تهٌبرإ أستبشر الذي وجهك شدنً فقط.. أبدا  -

 الٌوم؟ فرحهما سر ما لً قولً لكن.. الفرحتان عٌناك وال.. وجهً  -

 : لتعقب.. جملتها أربكتها
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 .ٌفرحنً من صباحك  -

 :موازي بمرح صاحبتها علٌها لترد.. تدخل ال حتى تقؾ وهً مرح فً قالتها

 قد أو.. متعبة تكونً أن خشٌت تؤخرت وحٌن.. خروجك انتظرت أن بعد.. بفتة أتٌتك - 

 . ضٌؾ لدٌك ٌكون

 .بدنك ٌقوي ما إلى بحاجة أنت األحوال كل وفً: مستدركة بعٌنها ؼمزت ثم

 :باسمة لترد والهدوء التماسك محاولة.. بالخوؾ" ضٌؾ لدٌك ٌكون قد أو"  جملة أصابتها

 الضٌؾ؟ ٌؤتً أٌن من - 

 .اللٌل طٌلة" ٌهقر" أمسى البارحة لٌلة جروك أن أحداهن حدثتنً - 

 .صؽٌرا   ٌزال فبل.. أخافتة البروق تكون قد - 

 .الحقا   وسؤعاودك.. أعمالً لبعض ذاهبة أنا.. البروق أم ٌا البروق لك هنٌبا!. بروق - 

 الجارة تلك. قارون على وخشٌة قلقا   نفسها فً لتترك.. أتت حٌث من وعادت القصعة سلمتها

 لزوج شوقها عن دوما   متحدثة.. بثرثرتها تسلٌها.. لها زٌارتها من تكثر التً الوحٌدة هً

 لٌل   زابر   أتمنى: بمرح تردد وهً أمانٌها فً تفرط حٌن تضحكها. زوجها وفاة بعد جدٌد

 تصمت... لٌالً ظمؤ وٌروي فراشً لٌدفا ٌتسلل فقط.. أحد من مواعٌد أرٌد ال.. بؽته ًٌؤتٌن

 مثل" طارؾ" بٌتً كان لو تمنٌت كم: تواصل تجاوب تجد ال وحٌن.. قارون أم رد ترقب

 . الرؼبة عٌنٌه فً أرى من ألؼوٌت.. بٌتك

 :ممانعة فً علٌها فترد

 .هللا أتقً ـ

  ٌؤتِ  أن منه سؤطلب وافقتِ  إن. لٌل؟ من شطر وٌاه تستضٌفٌنً أن أحدهم وجدتُ  لو عدٌنً -

 .أجلك من برفٌق  

 :لتحذرها.. بمودة صدرها إلى قارون أم ضمت وقد أمانٌها تنهً ودوما

 .حذرة كونً.. جمر من المنحدر قرٌة السنة   -

. قلق ٌؽشاه ال حتى.. عطوفة ابتسامة محٌاها على راسمة قارون إلى عادت وقد ذلك تتذكر

ً   تطمبن جاءت صاحبتً هً هذه:  ٌدٌه بٌن القصعة واضعة  . الخروج فً تؤخرت أن بعد عل

 ! هذرها سمعت لقد  -
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 :منكسرا   صوتها عاد ثم.. عٌنٌه حٌرة ترقب

 . صاببا   تراه ما أعترض لن لكنً. رحٌلك ٌطاوعنً ال قلبً  -

 أرحل أن وأرى. قلقك ٌضاعؾ بقابً لكن.. أبقى أن أرٌد.. حٌرتً هً حٌرتك مثلما  -

 .اللٌلة

 : قابلة استدارت ثم محتارة صمتت

 . طارق ألي تستجٌب وال هدوءب تمكث أن وعلٌك. احد انتباه ؼٌابً ٌُلفت ال حتى سؤخرج  -

 بعد.. مزرعتها هابطة اتجهت ثم.. دجاجاتها قن على مرت.. حولها ٌمرح الجرو أستقبلها

 تمسح  البٌت حول بها تدور البقرة أخرجت.. علؾ حزمة رأسها على تحمل عادت وقت

 بؤحزان تشعر.. أمامها العلؾ حزمة لتضع بها عادت.. تفهم كانت لو كما إلٌها تتحدث هرهاظ

 ال ..صامته تجالسه ضامر بوجه المساء حلول مع لتعود ٌومها لحظات تسحب.. قلبها تثقل

 بقلب ٌتابعها.. متداخل بكبلم نفسها تهامس.. رحٌله هاجس شؽلها وقد به تتحدث ما تجد

 علٌه فترد.. قادمة لٌلة إلى رحٌلة أرجؤ بؤنه ٌخبرها.. لٌسعدها ٌصنع ما ٌدري وال مضطرب

 . إلٌها ٌتسلل لم أنه لو ٌتمنى. وحٌدة وتتركنً سترحل النهاٌة فً لكنك بؤسى

: مضطرب بصوت تحدثها.. بابها طرق صاحبتها لتعاود.. صامتا باردا المساء ذلك أنقضى

 بنادق لدٌه أن وقالوا. الؽابة فً من لمهاجمة احتشدوا وقد.. الرعٌة جمع الشٌخ أن ٌقولون

 مبلمحها على طؽت وقد تسمعها قارون أم وقفت. واحد وقت فً أشخاص عدة تقتل جدٌدة

. كانوا كما مزارعه فً والعمل لحبسه عادتهمإ على عازم وأنه: صاحبتها أردفت. حٌرة

 أننً أم.. األمس عٌن برٌق أٌن.. واجمة أراك: أردفت ثم قارون أم وجه تتفرس وهً صمتت

 هٌا.. بشًء تخبرٌنً أن أتودٌن.. كثٌر كبلم عٌنٌك فً وأرى.. همك زاد بما أخبرتك

.. ٌشؽلك بما حدثٌنً. حزٌنة بنظرات لً تنظري والٌوم باسما   وجهك كان باألمس.. اخبرٌنً

 .صاحبنك؟ الست

 .الحدٌث تودٌن ال دمت ما عملً إلى سؤذهب. همك من أزٌد لن: زاد ثم للحظات صمتت

 . شٌبا   علً تخفٌن بؤنك ٌحدثنً فقلبً.. إلٌك سؤعود :التفتت ثم.. ثقٌلة خطى فً مبتعدة سارت

 :تلهث قارون إلى وعادت بابها أقفلت

 جارتً؟ قالته ما أسمعت.. تؽادر لن  -

 ...لكن.. سمعت  -

 .الؽابة على للهجوم ٌستعد الشٌخ  -
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 !لٌبل   سؤتسلل.. كان نوإ  -

 .أبدا   تخرج لن  -

 .الشٌخ من أكثر وتطفلها هذه جارتك من أخاؾ  -

 .شٌبا   تعرؾ ال فهً.. تخؾ ال  -

................................ 

 ٌجاوره الشٌخ ووقؾ.. الجبال ؼابة أمام عالٌة ربوة على ومستشاره للشٌخ خٌمة ُنصبت

 فً الرعٌة وقؾ وأمامهم البٌضاء وعمامته الفضفاضة بجبلبٌبه الفاطمً زٌد مستشاره

.. الخطة حسب للهجوم ورجاله جبار أستعد بٌنما.. الجدٌدة البنادق حاملٌن.. متجاورة صفوؾ

 ومن سدا   أٌدٌهم بٌن من وجعلنا: القابل الرحٌم الرحمن هللا بسم: " الجمٌع إلى كبلمه زٌد وجه

 ممن وادٌكم ٌتطهر وبكم.. الحق حصحص الٌوم". ٌبصرون ال فهم وأؼشٌناهم سدا خلفهم

 وأنتم.. هللا جنود أنتم.. بفضلكم الخٌر وٌعم األمان لٌعود.. السكٌنة لقونقوٌ الخوؾ ٌنشرون

 .المنصورٌن

 شاهرٌن.. الخطة حسب األشجار وسط رجالهب جبار توؼل حتى لحظات إال هً وما

 من الرصاص قعقعة لٌسمع األعناق اشرأبت.. والهدوء الترقب من حالة أعقبها. شمٌزراتهم

 وأن.. الفارٌن أرواح تحصد الرصاص بؤن الشٌخ تكٌة إلى األخبار وتوارد.. الؽابة أعماق

 بهت. جرحاهم ٌحملون جبار رجال من عدد ظهر وقت بعد.. استسلموا قد منهم كبٌرة أعداد

 لصفوؾ االشارة اعطاء وقرر.. مكروه أصابه قد جبار ٌكون أن وخشً.. لمرآهم الشٌخ

 تصل أن ٌجب الخطة فحسب.. بالترٌث نصحه مستشاره لكن.. للدخول باالستعداد الرعٌة

 جبار رجال بقٌة عاد وقد أخرى مفاجؤة وتظهر ثقٌبل الوقت لٌمر.. إشارة جبار من إلٌهم

 فً سٌلحق وأنه.. باالنسحاب أمرهم جبار أن الشٌخ لٌخبروا.. لها ٌرثى حالة فً ٌهرولون

 والده أمام وصل أن وما.. الخٌبة أذٌال ٌجر. الرأس منكس عاد حتى بطٌبا   الوقت مر!. أثرهم

ا.. الرجال أشباه من ُنهزم لم: صارخا    ركع حتى  سرب من هناك.. بٌننا هم ممن ُهزمنا لكن 

 كمنوا وقد مرورنا ٌنتظرون اقتربوا ولذلك.. خطواتنا بتفاصٌل معرفة على كانوا لقد.. خطتنا

 بفإوسهم رجالً قتلوا لقد.. الؽابة عمق فً نظنهم كنا الذي الوقت فً.. باألشجار متخفٌن

 األؼصان بٌن من كالقردة تقافزوا وقد. بنادقنا الستخدام الفرصة ٌعطونا لم.. وحرابهم

 . األشجار وجذوع

 قد خٌانة بؤن مدركا  .. سبلمته على هللا حامد.. رجاله من تبقى ومن ولده حالة من مرداس تؤثر

 ٌمتص أن مرداس حاول. بالفارٌن وتواصل صبلت لهم من والرعٌة العقال بٌن وأن.. أُحٌكت

 . تذمره من وٌحد.. أبنه هلع
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 ................................. 

 .معه ومن الشٌخ ابن هاجمت الؽابة وحوش  -

 جمٌع أن: لها تإكد المرأة وتلك.. وصاحبتها أمه منادمة من.. قارون أسماع إلى وصل ما هذا

 . الوحوش خروج خوؾ تفرقوا قد الؽابة لدخول تجمعوا من

 محاولة.. لتعود تودعها ..ؼرٌب ذهول أصابها وقد.. دون تعلٌق هتتسمع ما قارون أم تركت

 :ضاحكا قارون لها ٌقول. الوحوش تلك بٌن الؽابة فً من حٌاة فهم

 .مرداس حصن من أماه ٌا رحمة أكثر الؽابة "طواهش"  -

 ُعزل؟ وأنتم بكم فكٌؾ.. الؽابة دخول حاولوا من افترست بؤنها ٌقولون لكنهم  -

 بؤنه أخبرها.. وتصوراتها أمه حالة أقلقة وقد.. الوحوش تلك حول ٌقال ما قارون ٌستوعب لم

 صوتها خالط وقد. أجلً من ستبقى: مصدقة ؼٌر تردد وهً وجهه حاضنة لتلتفت. البقاء قرر

.. اللٌلة سبٌلك حال فً ستمضً بل: قوي بصوت وقالت. دمعها تمسح صمتت ثم. نواح

 . عودتك أرقب سؤعٌش علً تخؾ ال.. وحٌدة حٌاتً أتدبر كٌؾ وسؤعرؾ

 ال لٌبل عدت إذا حتى مشرعا   الباب دعً: أمه موصٌا  .. مساء ذات منتصؾ مع قارون ؼادر

 ترى علها.. عٌناها وتفٌض صدرها ٌضٌق حٌن كعادتها بٌتها سطح صعدت. منامك أزعج

 السمع ترهؾ أن لها وتبقى.. شبحه أختفى حتى تابعته.. المعالم مبهمة لٌلة وسط مسٌرة

 سقؾ على نجوم بثور لترى وجهها رافعة.. حنانب جوارها الرابض جروها تمسد واصبعها

 بٌن من وتبتسم قارون ٌرافق بؤنه فتعرؾ. مسافر شهاب ترى وآخر وقت وبٌن.. الظبلم

 رحلة تتابع ظلت.. وهناك هنا من متداخلة أصواتا   تسمع. تحرسه أن الشهب وتناجً دموعها

 ضوء تتؤمل مكانها فً وظلت.. العصافٌر بشقشة صلواتها اختلطت.. الفجر وهج حتى اللٌل

 ٌتنفس.. والسهول السفوح لٌهبط روٌدا روٌدا ٌنثال.. الشرقٌة الجبال شفاه من ٌطل شفٌؾ

.. تكتنفها التً تلك الحزن حالة على تتؽلب أن تتمنى.. األشجار أعالً رٌاحه لتحرك النهار

 أن أتمنى: باألمان ٌشعرها صاحبتها صوت لكنه.. آذانها ٌصم ٌحاصرها والخوؾ الوقت مر

 الشمس؟ شروق وقت السطح على ٌجعلك ما أعرؾ

 بابها من اقتربت أن ما. ؼرامً موعد إلى قادمة وكؤنها. العشرٌن بنت بمرح تهتز ترقبها

 انتفاخ الحظت صاحبتها لكن.. بقلبها ٌعتمل ما إخفاء تحاول.. الستقبالها مرتبكة هرعت حتى

 على بتِ  هل: بقلق حاجبٌة بٌن قطبت وقد بكفها أمسكت.. الدموع لكثرة ووجهها عٌنٌها

 فً أنظري.. منً تهربً ال: صاحبتها أردفت بٌنما.. بعٌدا بعٌنها هربت. تبكٌن؟ السطح

.. تخفٌن ما أخمن: هامسة عٌنٌها تتؤمل وجهها احتضنت. روحك؟ فً ٌدور ما ألرى عٌنً

 لقد.. عنً تخفٌن لماذا.. ما على أمٌز ال لكنً.. نا  وحز ا  الم األمر فً أن ٌدل كعٌنٌ انتفاخ
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 ما أجد ًعل   بٌتك سؤدخل وإال اخبرٌنً. القول؟ تصدقٌنً ال لماذا.. الصدق على ٌوما تعاهدنا

 . ٌحزنك

 بها تطوؾ وهً تتحدث. عنً تخفٌه ما سؤعرؾ: مرددة بها ودخلت كطفلة ٌدها من امسكتها

 بٌت على أطلت وقد قالتها. البٌت ٌمؤل رجل رابحة أمٌز: هامسة.. أخرى إلى ؼرفة من

 ألم ٌكن لم!. أثاره هاهً أخٌرا  : صرخت. والتراب بالوحل المشبعة الثٌاب تلك لترى.. الراحة

 أنهار وقد.. وجهها تمرغ.. سطرها إلى تضمها ابنها مبلبس التقطت.. تقاوم أن قارون

 :ستجداءبا فً عٌنٌها إلى لتنظر.. بخوؾ صاحبتها التقفتها.. باكٌة لتنفجر فجؤة تماسكها

 .ألحد سري تفشً أال   عاهدٌنً  -

 سرك؟ ٌوما   أفشٌت ومتى  -

 .فحسب أقسمً.. أعرؾ ال  -

 .سرا   لك أفشً أال باهلل أقسم -

 :مفككة حروؾ نطقت ثم شفتٌها ارتجفت وقد عٌنٌها فً نظرت للحظات

 .هنا دي ولـ ان كـ  -

 !؟ قارون  -

 .ِمنك خوفا   رحل لكنه -

 !أنا؟ منً  -

 ! ولدي حرمِتنً  -

.. خوؾب تطوقها صاحبتها لتلحقها.. نحٌبها مواصلة أرضا   هوت حٌن كلماتها تكمل لم

 .عوٌلها تشاركها

.................................. 

 تنهزم أن  وال.. البنه االنكسار ذلك ٌتوقع لم.. مكانته باهتزاز مرداس أحس الهزٌمة تلك بعد

 الخطة تلك لهم أوصل من وراء معرفة ٌشؽله كان وما.. وحراب وفإوس مناجل أمام البنادق

 أو.. الرعٌة بقٌة بٌن التمرد ٌنتشر أن ٌخشى وكان! ورجاله ابنه استقبال فً ٌخرجوا حتى

 هٌبة باستعادة بداٌة.. األمر لتدارس مستشاره دعا. الحصن لمهاجمة الؽابة فً من ٌخرج

 وافقه مرداس. الؽابة سكان شؤفة واستبصال شامل لهجوم اإلعداد زٌد رأي وكان.. الحصن

 جمال أبنه لوداع ٌُعد ذلك وقبل.. دقٌق بشكل له ٌُرتب حتى الهجوم تؤجٌل فضل أنه إال الرأي
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 إلى الوداع ذلك بتحوٌل. فٌه للمشاركة الرعٌة وبعض وعقالها القرى أمناء إلٌه ٌدعا موكب

 . الفكرة زٌد أستحسن.. والدانً القاصً بها ٌسمع كبٌرة تظاهرة

 لتهبط.. الحصن بوابة أمام ُكثر خلق تجمع حتى السفر ٌوم صباح ٌؤت ولم.. الرسابل ُبعثت

 تنتهً ال مجامٌع وتتبعهم.. راقصة صفوؾ تتقدمهم".. زواملهم" صدى الجبال رددت الجموع

 ٌتقدمن.. بالمباخر المنحدر قرٌة نساء زؼارٌد لتستقبلهم.. الطبول ضجٌج تعالت.. الرعٌة من

 وأكٌاس بالكباش الباعة صفوؾ استقبلتهم". للطولقة" المحاذي الجمعة سوق حتى بخفر

 باتجاه حراس ٌرافقه أبٌض حصان على جمال لؽادرهم. للشٌخ تحٌة والفواكه المكسرات

 .صنعاء إلى ؼادر لمن الكبٌر الوداع ذلك نع الوادي لٌتحدث.. الجمع بعدها تفرق. المشرق

 ٌهمه ال جمال أن تعلم. حولها الحصن نساء احتشدت وقد لولدها الكبٌر الوداع" عٌشة" تتابع

 والده استخدام سٌرفض أنه أخبرها أن بعد.. والده ٌجاري أن رجته وقد.. الكبٌر الموكب ذلك

 فهو.. والدك سعادإ فً ضٌر ال.. صامتا   بٌنهم سر: قابلة رجته. هٌبته بعض لٌستعٌد سفره

 . عنها بعٌدا   المرة هذه ٌسافر أنه تدرك وهً.. العٌنٌن دامعة تحدثه. محنة فً ٌمر

................................... 

 لكل مبلذا   أمست وقد.. الؽابة فً من خطر تنامً مدركا  .. مرداس على الهزٌمة تلك أثرت

  ومستشاره ناقش. ٌرعاها من وجود لعدم البن أشجار معظم جفت الذي الوقت فً.. عاصً

 : مضى مما أكثر نزقا جبار بدى آخرها وفً.. لقاء من أكثر فً المواضٌع تلك

 ! الخونة معاقبة ٌجب.. هجوم أي ترتٌب مناقشة وقبل أوال  -

 :لٌسكته صوته الشٌخ رفع

 . بهدوء األمر نتدبر ودعنا تعقل  -

. مضى وقت أي من أكثر وجهه تؽضنات تكاثرت وقد.. هرما   ولده على ٌرد وهو مرداس بدا

 :خفٌض بصوت جبار رد

 إلى مستمر التواصل أن لً تؤكد لقد عقاب؟ دون بٌننا خونة وهناك األمر نتدبر كٌؾ - 

 ذلك نتابج إلى رصاصنا على فإوسهم انتصار وما.. ورعٌتنا الؽابة فً من بٌن اللحظة

 بنادقنا  نوعٌة ٌعرفون أنهم حتى.. إلٌهم ٌصل له نخطط ما أن ٌقٌن على أنا.. التواصل

 .  وأعدادها

 وأصابعه.. صمتب ٌفرك أطرق وقد.. ذهنه ٌعتصر الذي المستشار ذلك ٌبدو أن زٌد حاول

: تذمره واصل جبار بٌنما.. الكبٌبة مرداس وجه إلى باهتمام ناظرا  .. لحٌته شعر بٌن تتبلعب

.. لنا ٌكمنون خرجوا بل.. مكامنهم فً ٌنتظروا ولم.. بنادقنا الستخدام فرصة لنا ٌتركوا لم
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 لم عشوابٌة طلقات كانت رصاصنا.. العدم من علٌنا هبطوا حتى محددة منطقة وصلنا أن وما

 الرعب مقدار الشٌخ أدرك .أسرع كانت وفإوسهم مناجلهم امبٌن.. األشجار فروع ؼٌر تصب

 :ٌابسا   صوته رفع.. أبنه أعماق فً أستقر الذي

.. وتماسك رجال َقعْ  هٌا.. ٌقهرون ال سٌظنهم تهول وأنت ٌسمعك من.. لدٌك ما أكملت هل - 

 الجمٌع؟ ٌهابها التً شجاعته أٌن

 :أكثر صوته نبرة هدأت

  علٌنا أن.. قوله أردت وما.. القادم هجومنا خطة سرٌة على نحافظ كٌؾ فقط.. سؤقهرهم  -

 .خطوة أي قبل الخونة معاقبة

 أن أدرك وقد.. وجهه حجم مع تتناسب ال صلعة لتظهر.. ركبته على عمته المستشار وضع

 :الخفوت درجات أدنى فً بدا رخٌم وبصوت.. لدٌه ما لطرح حان دوره

 أوال  .. الجبار عبد الشٌخ رأي مع أنا ولذلك.. ٌنهار شًء   كل..  محنة فً نحن األمر حقٌقة  -

 فإن .الرعٌة بقٌة نستعدي ال حتى.. تدارسه ٌجب ما هذا كٌؾ؟ لكن.. الخونة معاقبة ٌجب

.. رعوي كل إلى الحاجة أمس فً ونحن.. تداعٌاته لؤلمر سٌكون بعضهم على القبض القٌنا

 .تسرع دون سوٌا نفكر أن ٌجب ولذلك.. خٌاناتهم فستستفحل عقاب دون تركناهم وأن

 :متلهفا    لٌسؤله.. الترٌث مفضبل.. مستشاره حول الشكوك بعض الشٌخ ذهن فً تدور كانت

 ؟ كٌؾ  -

 فرقة منهم نشكل ثم ومن.. العقال بٌن من بهم الموثوق ٌحدد أن الجبار عبد على أن أرى  -

 .أخرى فرقة منهم نشكل الشكوك حولهم تدور ومن.. القادم هجومنا فً علٌها نعتمد

 .؟ إخبلصهم فً نشك فٌمن نصنع وماذا  -

 نتبعهم ثم.. الؽابة سكان مواجهة فً لٌكونوا.. الهجوم بداٌة مع بهم نزج بهم المشكوك فرقة  -

 العصاة إال ٌجدوا لن الخٌانة استمرأوا فؤن.. خطٌر موقع فً ٌكونوا وبهذا.. فٌهم نثق بمن

 من آخر ورجاله عبده الشٌخ وٌدخل.. خلفهم الرعٌة من بهم الموثوق ورصاص.. أمامهم

 .  الؽابة ٌدخل

 :لجبار كبلمه موجها.. الشٌخ ابتسم

 .محكم وتدبٌر خطة هً  -

 : منتشٌا   زٌد اعقبه
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 عن تخرج وال. خطتنا تتسرب اال على ونحرص.. تامة بسرٌة لؤلمر نرتب أن شرٌطة - 

 .ثبلثتنا

 :ٌختبره أن وفكر زٌد باتجاه الشٌخ نظر

 للمشاركة القرى ببقٌة أسوة الهجرة رجال من مجموعة تجهٌز مستشارنا على أن وأرى - 

 ...الهجوم فً

 :مقاطعا صوته المستشار رفع ..حنش لدؼة وكمن

 بشرع الناس تعرٌؾ وواجبنا.. أحدا   نقاتل وال هللا رسول آلل هجرة بؤنا ٌعلم الجمٌع.. عفوا - 

 .مستشارا   معك وأنا.. سلطة طبلب وال.. سبلح حملة ولسنا.. األمٌن نبٌه وسنة هللا

 :ساخرا   الشٌخ علٌه رد

 !.بٌتك؟ باب ٌصلوا حتى أتنتظرهم  -

 :محتد فرد

 .حدٌث حادث لكل ذلك عند  -

 .عرضك هو وعرضً.. بٌتك هو بٌتً الٌس  -

 وهجرة.. علم أهل نحن.. للقتال نمٌل وال.. دماء نرٌق فبل.. عمله منا لكل لكن.. نعم  -

 .ولؽٌرك لك الجمٌع

 . ؼلب من صؾ فً بؤنكم تعنً هل! ؟ الجمٌع هجرة  -

 ... المصطفى وسنة هللا شرع ٌطبق من مع  -

 لموقؾ حٌرة فً زٌد وظل.. الصمت خٌم.. ومستشاره جبار وترك ؼاضبا الشٌخ نهض

ٌُعلم سنحت قد الفرصة أن فً ٌفكر.. المفاجا مرداس  استؽبلل وقرر.. ٌكون من الشٌخ ل

 !. أظلم البادئ.. عبدالجبار ٌا للشٌخ قل: لجبار كلماته موجها   للصمت كاسرا   نهض.. الموقؾ

.................................... 

 مٌدان.. الحدٌدة من القادم رعاالش تمؤل" عربٌة" عسكرٌة عربات أرتال لمرأى جمال ٌُدهش

 ٌتجمع الٌمن باب.. العسكرٌة الجموع تمؤله اآلخر هو التحرٌر مٌدان أصبح الذي" شرارة"

.. العتٌقة صنعاء سكٌنة إلى ٌهرب أن ٌفضل.. الثورة لصفوؾ انضمامها معلنة قبابل أمامه

 بروابح المتشعبة أسواقها ٌدخل.. سامقة دور جبلل ٌحٌطه أزقتها فً ٌسٌر.. بؤمه الشبٌهة تلك
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 ٌسٌر لكنه. نفسً؟ عن أبحث هل!. أبحث؟ عم  : نفسه ٌحدث.. حوانٌتها فً المعروض وألوان

 . ٌجدها وال كثٌرا

 مثقلة الشوارع تجوب عربات ٌرى تعز من القادم شارعال باتجاه خرج الشمس شروق مع

 ٌحب وال للعسكرٌة ٌمٌل ال.. وبنادق وهتافات عربات الشوارع كل.. للثورة مإٌدة بهتافات

 ضمن مكلؾ وهو أشهر عدة قبل أُلحق ومنذ.. بهم الجمهورٌة عسكر الحقه ذلك رؼم.. فهمها

 ولذلك.. عجز أنه إال العسكر عقول فهم محاولته ورؼم.. القتلى ودفن المصابٌن اسعاؾ فرق

 ٌقررون وهاهم.. أماكنها ؼٌر فً األشٌاء ٌضعوا فدوما.. عقل دون رإوسهم بؤن ٌظن

 وترٌدونً أحمله فكٌؾ السبلح رإٌة أحب ال: لهم قال.. العسكرٌة لٌدرس مصر إلى إرساله

 .الحقا   الحب ٌؤتً عادة المرء ٌتزوج حٌن له فقالوا. به للقتال أن أتدرب

 سٌوؾ قصور بٌن متنقبل  .. العسكر ثورة قبل" رهٌنة" قضاها التً تلك صنعاء إلى ٌحن

 ٌتحلٌن وقلة.. سنة لصؽر علٌه ٌعطفن.. ودخولهن خروجهن فً" للشراٌؾ" مرافقا  .. االسبلم

 ٌتذكر.. اإلسبلم سٌوؾ خدمة إلى الشراٌؾ مرافقة من ُنقل.. باالخضرار شاربه بدأ وحٌن. له

 بداخل كان الذي الٌوم ففً.. عقب على رأسا حٌاته تنقلبأ وفجؤة.. ممتعة الحٌاة كانت كم

 والقصور.. اإلمام قصر حاصروا العسكر أن قٌل.. هابل وصخب.. دوي سمع المدرسة

 قصور على أٌام خبلل العسكر لٌسٌطر. الشوارع فً ٌدور قتال وإن.. للسٌوؾ األخرى

 إلى جمال وبٌنهم الطلبة ضم وتم.. والخصٌان الشراٌؾ تدوتشر السٌوؾ وأبنابه اإلمام

 صنعاء تحولت وقبابلهم المشاٌخ وبدخول.. بالنابل الحابل وأختلط.. الثابرة العسكر صفوؾ

 .المتسلطون ٌتكاثر.. كبٌرة قرٌة إلى

 أمه تجاه ٌحس كما.. تجاهها أحساس نمى وقد.. أٌام بعد لٌودعها صنعاء إلى ٌعود والٌوم

 صنعاء ُمتع ٌودع.. رهٌنة كان ذنم عرفهم أصدقاء ضٌافة فً متنقبل.. تودعه وهً تجاهه

 تمدن عن ٌسمعه ما صنعاء لمفارقة عزاإه وكان.. القات مضػ فً اللٌل ساعات بقضاء

 . ورقً حرٌة من بها وما مصر

 لٌروا.. عمره فً طبلب من وقلة طابرة عسكرٌة مصرٌة به حلقت وقد الرحٌل ٌوم وأتى

 فً بهم هبطوا حتى البحر فوق طوٌلة لساعات.. سوداء جبال سورتها وقد  صنعاء أسطح

 ٌصفوا كان مما أكبر له بدت التً القاهرة إلى عسكرٌة عربة على ثم.. بالعسكر ٌعج مطار

. الضخمة ومبانٌها الخضرة مترامٌة وحدابق الواسعة ومٌادٌنها الفسٌحة شوارعها بهرته.. له

. األرض على ٌسٌرون مخلدون وؼلمان.. عٌن حور نساء.. مختلفة لاوأشك بؤلوان عربات

 . ٌصادفهم ممن اللطٌؾ التعامل ذلك أدهشه وما

 بؤنهم أخبروه فقط.. ٌُرٌده فٌما رأٌه ٌؤخذوا ولم.. دراسته ستكون ما ٌعلم جمال ٌكن لم

 .ٌرٌد ما ٌدرس ٌتركوه أن ٌراوده ٌزال ال األمل وكان. العسكرٌة الدراسة له اختاروا
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..................................... 

 عشر تحمل دواب مجموعة ٌقود.. شنهاص رسابل إحدى على برد رسول أول وصل

 نجاة جوابه فً المرسل بارك وقد.. ذرة أكٌاس وخمسة رصاص وصفٌحة" شٌكً"بنادق

 رسول بؤٌام ذلك تبل. بالمزٌد له عدا  او.. عمومته ًنوب أوالده وفاة له وعزٌا.. شنهاص الشٌخ

 توالت وهكذا.. الذرة أكٌاس من وعددا  .. رصاص وشوال" قرنوؾ" بنادق ومجموعة ثانِ 

 كان.. الصنادٌق تلك بٌن من لكن. لآلمال ومخٌب والرصاص بالبنادق داعم بٌن الردود

 أفضل األصابع تلك وكانت". دٌنامٌت" بعأص خمسٌن على ٌحتوي صندوق  وحٌد صندوق

 بعض فً الواردة العبارات بعض متجاوزا.. خٌرا شنهاص أستبشر. الؽابة سكان وصل ما

 .  لهم كتابع   فٌها ٌخاطبونه  الرسابل

. األسلحة تلك استخدام على التدرٌب بؤنشطة جضا ضخم معسكر إلى الؽابة فً من لٌتحول

 جمع فً ومجموعته عرام نشاط وأزداد. لتدرٌبل النساء فٌهم بما مجموعات وأنهمك

 تلك  ومجموعته قارون عبر كما. لهم الحصن ٌعده وما الوادي فً ٌدور ما حول المعلومات

 . العون من لمزٌد آخرٌن لمشاٌخ رسابل حامبل   الوعرة الجبال

ام جمع حتى أٌام تمض لم  كبٌر لهجوم جدٌدة استعدادات عن مإكدة را  اأخب ومجموعته عر 

 . والٌقظة التدرٌب لمزٌد الجمٌع همم شحذ إلى شنهاص دفع ما. الحصن له ٌرتب

 والمتعاونٌن الحصن لمهاجمة مجموعات بخروج للبدء جدٌدة خطة وضعت الذي لوقتا فً

 ". الهجوم للدفاع وسٌلة خٌر" لقاعدة تطبٌقا.. معه

...................................... 

 : زهرة تنادم شادن قالت

 .به أللتقً أفر أن ٌرزق حً والدي بؤن عرفت منذ به أحلم ما  -

 :وجنتٌها وتوردت عٌنٌها أتسعت وقد زهرة تؤملتها

 .أخشاه كنت ما هذا  -

ً   أتخشٌن  -  زهرة؟ ٌا االنعتاق من عل

 .تتركٌنً أن أخشى  -

 معً؟ تفري أن تودٌن أال  -

 أٌن؟ إلى  -
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 .واسعة الدنٌا حٌث  -

 !الضٌاع إلى قولً بل  -

 هناك ..الجحٌم أنه ألدركت.. أخرى حٌاة عشتِ  ولو.. الحصن حٌاة إال تعرفٌن ال أنت - 

 .بالفرار لحلمت إحداها تِ ُذق لو.. سعادة وأكثر أجمل حٌوات

 .محٌر كبلمك - 

 .الحٌاة قٌد على كان إن الفتى بذلك تلتقً وقد.. تحلمً أن جربً - 

 .تعرفٌنه فهل.. الجمٌع ٌعرفها حكاٌته بؤن قلتِ  - 

 . حكاٌاته من سمعته وما. أسمه اعرؾ لكنً.. أعرفه ال - 

 .اخبرٌنً هٌا - 

 ...قارون أسمه - 

 .الحكاٌة وباقً. جمٌل أسم.. قارون - 

 .مإلمة حكاٌة هً - 

 .لً أحكها - 

 !اآلن لٌس - 

 .ٌشؽلنً فٌه التفكٌر لكن - 

 . بداخلً المرأة اٌقظتِ  بؤنك تعلمٌن اال - 

 كٌؾ؟ - 

 !. تعرفٌنه ال فتى تجاه البكر أحاسٌسك بتخٌلً - 

 .به التفكٌر ٌعجبنً - 

 .ستلتقٌه وهناك. الوسٌلة وجدنا متى معً ستفرٌن إذا   - 

....................................... 

 ٌعرؾ لم.. األٌام أحد فجر قبٌل هاببل   دوٌا   ُسمع فقد.. جبار هزٌمة بعد الوادي هدوء ٌدم لم

 ماهٌته؟ عن الناس لٌتساءل.. بعٌدة قرى من اللهب السنة وشوهدت.. قبل من مثٌلة الناس
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 كان الذي الضرٌح ذلك.. ركام إلى الشٌخ جد ضرٌح حول قد االنفجار ذلك أن وٌتحدثون

 . الحصن لمسجد مجاورا ببٌاضه ٌشمخ

 وشابعات.. المعاصً لكثر ؼضب قد الضرٌح ساكن أن الشابعات وانتشرت الخوؾ عم

 فاستجاب.. بٌنهما نشب خبلؾ بعد وجده مرداس على دعا من الفاطمً زٌد بؤن تفٌد أخرى

 .لدعابه هللا

.. الجفاؾ أصابها التً البن أشجار من واسعة مساحات فً النار اشعال  الضرٌح نسؾ تبل

 مبلحقة وبٌن.. واألشجار للمحاصٌل حرق بٌن وتتنوع. الهجمات تتزاٌد أخرى بعد ولٌلة

.. الصخر باطن فً المنحوتة الحبوب مدافن نبش إلى.. الحصن مع الرعٌة من المتعاونٌن

 . الحبوب من مخزونه إحراق إلى األمر ٌصل أن الحصن هدد ما وذلك

 لٌبل   الوصولب الفارٌن من مجموعة نجحت أن.. الحصن هٌبة من تبقى ما على قضى ما لكن

 مدى وعلى.. الحصن بداخل البن مخازن فً النار وإشعال الداخلٌة الحصن ساحة إلى

 دارت اللٌلة تلك فً. اتجاه كل فً الرٌح لتفرقها الزكٌة البن رابحه انتشرت اللٌل ساعات

 . قتٌلٌن خلفوا أن بعد بالفرار لٌنجحوا.. والمتسللٌن الحراس بٌن مواجهات

 شروق ومع.. الحصن ساحة إلى العصاة وصول كٌفٌة حول الحصن فً من أحتار البداٌة فً

 من بٌنهم أن أحدهم لٌعترؾ.. الحراس من عدد   جلد على بنفسه وقؾ قد جبار كان الشمس

 وقام" الشمٌزر" وتناول.. جبار جنون جن.. الحصن باب لهم وفتح.. المهاجمٌن مع تواطؤ

 .مكبلٌن الحراس من ٌدٌه بٌن من على الرصاص بإطبلق لتوه

........................................ 

 كٌؾ تتعلم أن زهرة تدعوا ودوما.. الفرار حدٌث ؼٌر وزهرة شادن بٌن حدٌث من ٌعد لم

 وقد  قارون تجد أن.. الحصن بوابة من خرجت وقد متخٌلة عٌنٌه فتؽمض..  بالحرٌة تحلم

 ٌوشوشها بٌدها ٌمسك. وجهه إلى ناظرٌها تخجل.. اعٌنٌه فً النظر تحاول.. لسانها خذلها

ً   تعد لم أنها ٌشعرها.. بكلمات  :شادن سابلة جذالنة عٌنٌها تفتح. ه

 سنفر؟ متى - 

 .متحمسة أراك - 

 .أحلم أن منً تطلبً الم - 

......................................... 
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 فبل.. بوابته حدود إلى الحصن سلطة وانحسرت.. الفارون علٌه ٌسٌطر الوادي لٌل أمسى 

 وٌمضؽون ٌسهرون.. بمناصرٌهم ٌلتقون.. ظبلمه فً ٌجولون.. منازع لٌله فً ٌنازعهم

 ٌعودون الشمس بزوغ وقبل. المهجورة ومنازلهم المقفرة مزارعهم ٌزورون.. سوٌا القات

 سلطتٌن الوادي على تتعاقب وهكذا.. نهارا   الحصن سلطة لتعود.. الؽابة أشجار بٌن لٌختفوا

.. الفارٌن مع نهبتعاو الهمس حوله ٌدور من مبلحقة فً جبار رجال نشط. والنهار اللٌل بٌن

 لتنفٌذ مناسبة الجمعة صبلة مواقٌت وأضحت.. بالرعٌة جدٌد من الحصن حبس لٌمتلا

ٌ جلدوا الساحة أعمدة إلى بهم المؽضوب وثاق ٌحكم. بهم التعذٌب طقوس  كانت.  وٌعذبوا ل

 ٌثٌر كان ما. الضبع بذكر تشبٌها  "  ِسمع" بالـ لقُب وقد.. ٌوم بعد ٌوما   تزداد جبار قسوة

 ٌطلب المرة هذه لكنه.. الحزم على ٌشجعه من وهو.. خلٌفته فٌه ٌرى الذي مرداس ؼضب

 :علٌه فٌرد.. التخفٌؾ منه

  ترٌد اال". روسنا فوق وطل بالنعال ٌُداس لم اذا الُجبا مثل الرعوي" أن علمتنا من ألست - 

 .مهابته؟ للحصن عٌدأ أن

 .قدمك تضع أٌن تفكر أن خطوة تخطو أن قبل علٌك لكن.. ذلك أرٌد - 

 !.أمً نصابح ٌشابه جدٌد كبلم هذا - 

 زوجة؟ لك لنختار.. الوقت بعض تهدأ اال ثم - 

 .علٌهم القضاء أو الفارٌن أستعٌد حتى أهدأ لن - 

 كان؟ كما ٌعد لم الذي زٌد بدون سنستعٌدهم كٌؾ - 

 !أمٌنا   ٌعد لم مستشارك - 

 .بعد أتؤكد لم - 

 وعبث. جفاؾ من المزارع أصاب ما حسرة فً متؤمبل  .. الوادي على المطلة نافذته ٌجالس 

 السامقة الجبال جداران نهضت وقد.. خرافٌة بسفٌنة شبٌه الوادي ٌتمدد.. بؤشجارها النار

 سفوحها وانحدرت. كثٌفة وؼوٌبات شعاب مكونة عمٌقة   روافد وشرختها.. عمبلقة كجنبات

.. المؽٌمة الجبال أطراؾ إلى ؼربا   ٌمتد سلطانه حدود ٌرى.. الوادي سهول مع تماهت حتى

 عن عقله تبلبٌب فً باحثا.. والقمم والسفوح السهول على الشمس تحت المتؤللبة القُرى وتلك

 لكنه..  نواٌاه حول شكوك راودته وإن.. زٌد مصالحة فً ٌفكر. اخضرارها إلعادة مخرج

 بعض ظهارإ قرر ولذلك.. الرعٌة ٌعظون من.. الفواطم من القرى مساجد أمناء ٌحرك من

 . به ٌصنع ما ٌرى وبعدها األمر ٌنجلً حتى اللٌونة
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.. وصامتا   متجهما أستمر لكنه.. عنه انقطاعه على بلومه بدأ.. جبار دون ا  زٌد ٌدعو أن فضل

.. القطٌعة إلى ٌإدي ال بٌننا ٌجري وما.. أهل ٌارجل نحن: عتابه إلى لومه من مخففا   أردؾ

 .الوادي؟ حال أٌرضٌك ثم

 :أقران وكؤنهم ٌؤلفه لم بجفاء علٌه رد  

 !علٌه ماهو إلى الوادي أوصل" آل" الـ عن واالبتعاد  األنانٌة - 

 :  المودة من نوع هراأظ محاوال   بسإال علٌه رد

 منً؟ نفسك على أخذت قد تكون أن أٌعقل.. جافة لهجتك أرى - 

 :الهدوء إلى نبرته لتتحول

 ال نحن بٌنما.. سلطانك مزٌد إال ٌهمك وال.. جهودنا تقدر فبل.. الرعٌة تطوٌع فً نجد وأن    -

 .بنا تقاتل أن وترٌد األمر آخر فً لتؤتً.. صمتب نعمل ظللنا ذلك ومع.. الفتات سوى نجنً

 أعتمر وقد.. لٌراه.. مضض على وجهه ٌتفرس مرداس بٌنما.. مرداس ٌرمق الفاطمً صمت

 :رد. الصؽٌر وجهه حجم تناسب أن من أكبر عمامة

 أمناء وباقً أنت تجنٌه وما األوقاؾ أطٌان على عبلوة.. مالً حر من الُخمس منحتكم - 

 !الرعٌة وعطاٌا نذر من المساجد

 :الهدوء بنفس لٌضٌق.. مرداس صوت انكسار إلى مطمبنا  .. زٌد عٌنا اتسعت

 أوقاؾ هو وما.. الخمس فً ورسوله هلل فاألمر.. لنا هو فٌما فضل ألحد لٌس أن تعلمون - 

 ٌجب وما دٌنه ورعٌتكم نبصركم.. شعابره على والقٌمٌن دٌنه خدام فنحن.. هللا لبٌوت ٌذهب

 ٌعٌشه وما.. الوادي ظروؾ ترون والٌوم.. علٌكم لنا واجب هو ما به نطالبكم وما.. اتباعه

 ٌخضع لما. أخاه واألخ ابنه بقتال األب إلقناع ا  جهد نبذل أننا وتعلمون.. اضطراب من

 .لسلطانكم الجمٌع

 تنذروا أن.. رأي علٌكم وأطرح: استطرد ثم.. به ٌتفوه أن قبل أمرا   ٌقلب كمن قلٌبل   صمت

 لمن تخصص أخرى مساحات وأٌضا.. لؤلل رٌعها ٌكون.. الواسعة مزارعكم من مساحات

 . أجدادكم أرواح على الكرٌم القرآن ٌتلوا

.. خنوعه من تؤكد وحٌن.. فعله ردة لٌسبر مرداس وجه إلى عٌنٌه رفع وقد ٌتحدث زٌد كان

 بقتال إقناعهم  مهمة وأن.. الرعٌة واخوة أبناء هم الشعاب من ٌتسللون من أن تعلمون: أردؾ

 ٌعٌثون فٌمن رسوله ونواهً هللا بؤوامر  لتعرٌفهم كبٌرة جهودا   نبذل وأننا.. صعبة أقاربهم

 .هلل مرضاة   العصاة جهةالمو به القٌام علٌهم ٌجب وما.. فسادا األرض فً
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 بؤنه لمعرفته علٌه الٌوم ٌملً زٌد أن مدركا.. رأسه هازا   إلٌه التفت ثم.. ؽٌظب الشٌخ تبسم

 :مستسلما   قال ولذلك.. له محتاج

 .علٌنا به أشرت ما لآلل - 

 :  صوته نبرة وتؽٌرت زٌد أسارٌر انفرجت

 .دوما   الطاعة ولكم.. بؤس ال  -

 زٌد وأستعاد. وبشاشة   ؼبطة   لآلخر منهم كل لٌظهر.. جناة ما منهم كل ٌحسب صمتا

 :والحكمة النصح إبداء على الحرٌص المستشار

 ما لهداٌة الصلوات بٌن ما تكرٌس على وأحثهم.. به تفضلتم بما المساجد أمناء سؤُبشر  -

 . الناس ٌصلح

 .سابقا   علٌه المتفق حسب الكبٌر للهجوم الرعٌة تهٌبة سرعة ٌتم إذا  -

 مبلحقة عن الكؾ جبار تؤمر أن.. ذلك قبل علٌكم أقترح فقط.. الرعٌة دفع على سنعمل  - 

 قراهم إلى التوجه وقبل إلٌهم تتحدث وأن.. الحبس فً من جمٌع سراح قواتطل وأن.. الرعٌة

 بؤن وتعلمون. العصاة لمواجهة االستعداد وتحثهم.. أزرهم من لتشد..  ألبنابه األب حدٌث

 .المارقٌن شؤفة لنقتلع داالسد هللا وندعو.. الصفوؾ توحٌد إلى بحاجة الهجوم

 . الهجوم ٌوم تحدٌد قادم لقاء فً وسنتدارس. سٌكون ما هذا  -

.......................................... 

 شنهاص رسابل على الردود تتالت وقد به ٌكلؾ بما االنشؽال عودته منذ قارون ٌحاول 

 كلمات ٌسمعه الذي.. الكبٌر األخ لدى قارون مكانة لترتفع. والرصاص البنادق من بمزٌد

 فً األعظم بالرسول واالقتداء.. الكرٌم بالُخلق التحلً عن وٌحثه.. به ٌقوم ما وأهمٌة مشجعه

 ٌاقارون خلقك فً لٌس صاحبك: بؤلم امعر   عن ٌتحدث أن ٌضاٌقه كان ما أن إال.. حٌاته

 وٌمارس.. سوٌا   الشبلل فً االؼتسال بمشاركتهن الخوادم ٌؽوي ماجن صاحبك!. فتجنبه

 . الفسوق معهن

.... تخصه تصرفات كانت نوإ.. منه بدرت إن شابنة تصرفات تلك.. ؼضبه تهدبة ٌحاول

 محنة فً نحن.. أعمالنا بصالح هللا إلى التقرب إلى أحوج قارون ٌا نحن: شنهاص ٌحتد

 أختار لكنه.. به ٌكلؾ عم   ٌسؤله أن قارون فكر. شخصٌة؟ تقول كٌؾ.. العون ونرجوه

 . البق ؼٌر بكبلم ٌتهمنً ودوما.. كبلمه سموم ٌبث صاحبك: شنهاص لٌواصل.. الصمت
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ام ٌشتاق.. أمره من حٌرة فً ؼادره  ٌدور ما أن له تؤكد وقد. شنهاص إؼضاب ٌرٌد ال لعر 

.  ٌتسع  الشرخ ٌبلحظ وهو. ٌتمناها كان كما صٌؾ سحابة لٌست وإنها..  خطٌر أمر بٌنهما

 مسجد أسماه مسجد تشٌٌد على مساعدته إلى الجمٌع شنهاص دعا أن ذلك من زاد وما

 ومحاولة لعرام حربه ضمن تؤتً مسجد لبناء دعوته أن قارون  ٌعرؾ كان". الصبلح"

 مجموعة وسارعت. لدعوته الجمٌع بوتجا ما سرٌعا. صفه إلى الؽابة سكان استقطاب

 بحفر وثالثة. القوٌة األشجار سٌقان من ٌكفً ما بتوفٌر تكفلت وأخرى.. األرض بتسوٌة

 أول وفً.. وفروعها الشجر وجذوع األحجار من جدرانه مسجد أٌام بعد لٌظهر.. األساسات

 داءأ إلى الجمٌع داعٌا.. والرجال بالنساء المكان حمدأز أن بعد خطٌبا   شنهاص وقؾ جمعة

 الكرٌم القرآن حفظ دروس إلى الجمٌع دعى كما.. فضابلها شارحا  .  جماعة الخمس الصلوات

 . الصلوات بٌن سٌعقدها التً

 لمجرى األخرى الحافة على كوخ   بتشٌٌد هفاجؤ لكنه. سٌستسلم صاحبه بؤن قارون ظن

. معا   والسهر القات بمضػ ٌرؼب لمن أبوابه مفتوح الكوخ ذلك بؤن للجمٌع معلنا  .. الشبلل

 وكانوا. الرذابل وٌمارسون.. صبلة قاطعً الكوخ ذلك مرتدي بؤن شنهاص مإٌدو لٌروج

 إذ.. توقعوا ما بعكس أقولهم لتؤتً.. الكوخ ذلكإلى  ٌذهبون من أعداد من الحد ذلك من ٌهدفوا

 وأمسى. عدة أٌام بعد ا  كوخ العشرٌن لتتجاوز.. وثالث ثان ثم.. عرام كوخ ٌجاور كوخ ظهر

 ما تتابع ناصٌة الخالة كانت. اآلخر بترصد فرٌق كل أنشؽل وقد.. منقسمٌن الؽابة سكان

 تتكا وقفت. للقاء آخر مكان اختارت وقد. للجمٌع الدعوة توجه أن ورأت. البداٌة منذ ٌدور

 ما أخبار تصلكم: نابحا   صوتها خرج.. قط تفارقها لم التً ابتسامتها ؼابت وقد عصاتها على

 ٌنصبه ما وتسمعون.. بشؤنكم القرى مساجد أمناء به ٌفتون ما فتسمعون.. الوادي فً ٌدور

.. بالؽرض تفً ال الحصن ساحة أعمدة وكؤن. قراهم مساجد أمام أعمدة من القرى عقال

 ال والعقال الفواطم ذلك؟ من تستنتجون فما.. مبلحقتكم على الرعٌة تحرٌض وتسمعون

 وما.. أعنٌه الذي الخطر لٌس وهذا. علٌكم للقضاء ٌسعى الذي.. الحصن بؤمر إال ذلك ٌفعلون

.. بؤعمالكم الحصن هٌبة أسقطتم أٌام فقبل.. قلوبكم فً ٌسكن خطر هو.. بشابنه الٌوم جمعتكم

 الخطر هو وهذا.. تنفٌذه الحصن ٌستطع لم ما تنفذوا أراكم والٌوم.. صفكم إلى الرعٌة وكسبتم

 تحقٌق فً الحصن وتساعدوا.. بٌنكم الصراع ٌحتدم أن المعٌب فمن. أجله من جمعتكم الذي

 سٌرتاح حوله من خٌارات فرد كل أحترم فإذا.. رحمة االختبلؾ أن لكم أقول وأنا.. أهدافه

 أمكم أنا. معه اختبلفنا لمجرد البعض بعضنا نسفه أو ُنَخِون اال   األهم أن وٌعرؾ.. وٌرٌح

 فهل.. واألخوة التسامً وإلى.. بعضكم لمحبة مأدعوك بل.. آخر دون ألحد أنتصر وال ا  جمٌع

 .تصنعون ما خطر تعون

 بعد الجمٌع من ا  منبوذ سٌجعله تشدده وأن.. له موجها   ناصٌة حدٌث أن شنهاص أدرك 

 الرجال سواعد من ساعد كل إلى االحوج وهو.. اللٌن وإبداء المهادنة مفضبل  .. ناصٌة صوت

 كرٌمة خالة من كرٌمة دعوة: متحدثا   نهض.. وكافر فاسق بٌنهم كان لو حتى.. والنساء
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 وهللا.. بالهداٌة  هللا شعابر فً ٌقصر لمن أدعو وبدوري.. نطقتها كلمة كل وأإٌد.. وحكٌمة

 رجال مواجهة فً الهمم وشحذ بالتعاون وعلٌنا أخوة فكلنا.. ونار جنة وله وٌمنع ٌثٌب من هو

 من والتهلٌل البعض من التصفٌق لٌرتفع. امعر   محاضننا وتقدم القصٌرة كلمته أنهى. الحصن

 .للجمٌع الكبٌر األخ ٌظل وأن.. الجمٌع وحدة على ٌحافظ أن  أستطاع تلك وبمرونته. آخرٌن

ام كان   وفً.. حٌن منذ إلٌه الجلوس ٌتجنب الذي قارون صاحبه من خاطره على أخذ قد عر 

 على الهجمات لٌقود ؼٌري كلؾ قد كان قارون ٌا شٌخك: ٌعرفه ال بما أخبره لقاء أول

 كانت هٌبته وأسقطت الحصن مكانة زعزعت  التً الهجمات بنجاح معرفتك رؼم.. الحصن

 االستبذان بعد إال خطوة نخطو ال.. زرٌبته فً قطٌع ٌرٌدنا شٌخك مخطا؟ تراه فمن. بقٌادتً

 .تركه علٌنا وماذا.. فعله علٌنا وماذا.. الراحة بٌت ندخل وكٌؾ نؤكل كٌؾ ٌعلمنا.. منه

 بمظهر الظهور ومحاولته.. توجهه من ؼٌر كٌؾ وحٌدا سٌصبح بؤنه أدرك حٌن رأٌته وكما 

 لٌعود.. الوادي ؼرب السترجاع استخدامنا هً ؼاٌته بٌنما.. الجمٌع على الحرٌص الرجل

  تصادفهم نالذٌ المشاٌخ أولبك من شٌخ أي عن ٌختلؾ ال قارون ٌا ٌخكش. الرعٌة على شٌخا  

 من ٌتلبس ما وإن.. بحاجتنا الٌوم ألنه هوطؽٌان هتسلط ٌخفً.. إلٌهم الرسابل تحمل وأنت

 . الفضابل على بالحرص الجمٌع إلٌهام إال والتقى الورع مسوح

قد أنهت  ناصٌة الخالة دعوة بعد محاضنتهم ظن الذي وهو.. امعر   ٌحمله بما قارون فوجا

 كبلمً دع الٌقٌن أردت إن: لٌضٌؾ.. عرام على الرد ٌستطع ولم قارون تلعثم.. الخصام

 القٌام علً بما أقوم صاحبً ٌا. تمظهره ٌؽرك ال.. بنفسك وستكتشفه. وأفعاله أقواله وراقب

 فٌما حر أراه.. به أكلؾ لما أستعد أظل أعود وحٌن.. العملٌات تلك بتفاصٌل حدثتك وقد به

 .للمجون ناشر األخبلق فاسد ٌرانً حٌن حر لٌس لكنه.. ٌخصه

........................................... 

 من لكم وأعتذر ألودعكم الٌوم حضرت: السابق فً الرعٌة ٌؤلفه لم بكبلم الشٌخ تحدث 

 العصاة من نحمٌه أن وعلٌنا.. وادٌكم الوادي وهذا.. أبنابً فؤنتم.. الجبار عبد ابنً تصرفات

 بؤطماعهم وتعرفون.. الوادي خارج من وٌدعمهم ٌحركهم من أن تعلمون كلكم. المفسدٌن

ا وتعلمون. وبالرجال بالسبلح ٌمدونهم ولذلك.. استقراره زعزعة فً جادٌن  قتال نرٌد ال بؤن 

 بؤنً أمامكم ورسوله هللا وأشهد.. بالعودة جمٌعا وادٌنا أبناء ندعو األخوٌة لنواٌانا واثباتا  . أحد

 من وعلى علٌهم حرب فسنعلنها.. ٌرفض من كل وأنذر.. عادوا أن جمٌعا   عنهم أعفوا

 رادةإل المرتهنٌن لقتال والتؤخً بالتبلحم  لكم دعوتً كررأو.. وادٌنا سنحمً ٌسٌرونهم

 "... المفسدٌن ٌحب ال هللا أن: "قابل من عز قال.. الخارج

 :زوملتهم صدى الوادي جبال تردد.. قراهم إلى نعابدٌ لٌنحدروا.. الجمٌع هلل
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 جارح ٌاصقر.. العباد بٌن الوفاء لك.. باؼً كل قاهر سلطان.. الببلد ٌاشٌخ لبٌك" 

 ... ".لؤلعادي

 نشاط أخبار فهاهً.. نصابها إلى األمور بعودة ٌداعبه األمل عاد وقد الُصعداء الشٌخ تنفس

 من أن: مستشهدٌن.. فٌهم المساجد أمناء خطب وقد.. الرعٌة لتجٌٌش العدة ٌعدون العقال

 عز أمرنا وقد. إخواننا أو أوالدنا من كانوا لو حتى منا لٌس األمر ىوأول ورسوله هللا ٌحارب

 األرض فً وٌسعون ورسوله هللا ٌحاربون الذٌن جزاء إنما" كتابه محكم فً القابل وجل

 لهم ذلك األرض فً ٌنفوا أو خبلؾ من وأرجلهم أٌدٌهم تقطع أو ٌصلبوا أو ٌقتلوا أن فسادا

 وما العزٌز كتابه فً هللا أوامر من والعدٌد". عظٌم عذاب اآلخرة فً ولهم الدنٌا فً خزي

. فسادا األرض فً ٌعٌثون ومن.. والعصاة المارقٌن محاربة على تحثنا الرسول به تحدث

  من واصفٌن.  قتله وجب هلل عدو األمر وولً ورسوله هللا طاعة عن الخارج أن: مرددٌن

 . خٌبر ٌهود أشباه بالمنافقٌن بهم ٌتواصلون

 الرعٌة دعوة فتم.. الؽابة فً من على الكبٌر الهجوم ٌوم مرداس حدد حٌن الوقت ٌطل ولم

 .القتحامها ٌستعدون الؽابة أمام جدٌد خلق لٌتجمع

............................................ 

.. ا  فؤر ظنته.. السكٌنة وعمت أنتصؾ قد اللٌل كان.. حركة هسٌس مساء ذات شادن سمعت

 مصدر لمعرفة ترصدت.. أخرى لٌال فً تكرر الهسٌس ذلك لكن.. ولٌفته عن ٌبحث قط أو

 خلسة وٌهبطان العلوي الدور خلسة ٌصعدان حارسان ألقدام تلك أن لتعرؾ.. األصوات تلك

 إلى وتعرفت بل. العلوي الدور صعودهما سر تكتشؾ أن لسانها عقد وما. الفجر قرب مع

 ذلك إؼواء بمحاولتها زهرة تقنع أن فكرت.. باكتشافها زهرة تخبر أن ودون.. أحدهم مبلمح

 المطلة النوافذ إحدى من لتترصده.. واإلثارة الؽزل واشارات حركات على دربتها.. الحارس

 شادن أحضان فً لترتمً وفرت اضطربت.. إلشارتها بتجاوبه فاجؤها. الساحة على

 قالت. فعله علٌها ما تدري ال وأنها.. حركاتها تماثل بحركات علٌها رد بؤنه تخبرها.. مرتجفة

 : ضاحكة لها

 ..بادلٌه  -

 : صرخت

 !ماذا؟ أبادله  -

 الزرٌبة؟ فً لٌلتقٌك.. المساء فً ٌؤتً أن.. تستدرجٌنه كٌؾ.. أعلمك الم  -

 .اللٌلة وواعدٌه تخافٌه ال: مشجعة.. روعها من تهدئ احتضنتها ثم
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 وكؤنه.. ٌؽري ما فٌه تجد فلم المخروطً قوامها تتؤمل كانت بٌنما. صامتة زهرة نهضت

 : متسابلة قهقهت.. صدرها فً ضبٌل بروز من إال.. ٌافع صبً جسد

 .ٌدٌك على ٌتحقق  أتوقعه كنت ما -

............................................. 

 مرداس وقؾ ربوة خلفهم.. الرعٌة بجموع للؽابة المواجه السهول امتؤلت شتوي صباح   فً 

 لٌتوؼل.. الهجوم ببدء مرداس أشار الخطة وحسب. زٌد مستشاره جواره وإلى الجمٌع ٌراقب

 أعطى.. الرصاص أصوات ٌُسمع ولم طوٌل وقت ٌمر.. األشجار بٌن الرعٌة من األول القسم

 ٌعد فلم.. محٌرا   األمر كان.. صوت أي ٌُسمع ولم آخر وقت مر.. الرعٌة لبقٌة اإلشارة الشٌخ

 مضمرا.. الخطة حسب ورجاله جبار  لٌلحق ةالظهٌر اقتربت.. ٌدور ما لٌنقل أحد منهم

 مرداس أشترى التً" الكبلشنكوؾ" الـ ببندقة الخلؾ من ٌخونوا أو ٌرتدوا من أرواح حصد

 . الحاسمة المعركة لهذه خصٌصا منها عدد

  حركة ترى كما.. ٌدور ما ٌتابعن المنازل أسطح على المحٌطة القرى نساء صعدت

..  سجادتها على راكعة حجرتها تبرح لم  شبرقة. بعده رؼم الحصن أسطح على متواصلة

 .األسطح على الدور خدم من النساء وبقٌة  عٌشةو.. نافذتها من وفاطم

 ٌكن لم.. جوارهما جثت وقد تبكً زهرة بٌنما تنتحبان صدرها إلى أمها شادن ضمت وقد

 مدى على لقٌامها عٌشة أم تكافا أن رأت وقد عٌشة من مؽامرة لحظة نتاج إلى اللقاء ذلك

 وقد.. مكافؤتها فً تفكر ظلت أن بعد. قلٌلة أسابٌع قبل سافر الذي جمال ابنها بتعلٌم سنوات

 ذلك بحزن ترقب دامعة تقؾ. حرٌتها منحها تستطٌع أنها لو تمنت نوإ نوعٌتها فً حتارتأ

 .    دامعات الخادمات بقٌة وقفت وقد.. المحزن الموقؾ

 بؤن ٌبشر من ٌرةظهال حتى.. الصباح من الؽابة شعاب بٌن ٌدور ما معرفة ألحد ٌكن لم

 دوي ٌرتفع وفجؤة. ؼرٌبا   األمر ظل.. مقاومة أي دون الؽابة أعماق وصلوا حتى تقدم الرعٌة

 ٌنتظرن  خارج والجمٌع ٌمر الوقت كان..  تحترق ألشجار دخان أعمدة وتتصاعد الرصاص

..  سرٌتها رؼم تسربت قد الخطة تفاصٌل أن.. واحدة دفعة الفاجعة لتطل. ٌدور لما تفسٌر

 األول القسم أن لٌعرؾ.. المصابٌن من سٌل مع مرداس مسامع تصل مروعة تفاصٌل وبدأت

.. الشبلل مجرى عن وشماال   ٌمٌنا   انشطروا حتى الؽابة فً تعمقوا وصل أن ما لرعٌةا من

 عابق أي ٌجدوا لم الرعٌة من واألخٌر الثانً القسم دخول ومع.. ٌلٌهم لمن افسحوا وكؤنهم

 ال رصاص تحصدهم مكشوفٌن أنفسهم لٌجدوا.. الؽابة أعامق وصلوا حتى فضلوا تقدمهم فً

 قضً األول القسم أن ٌظن البداٌة فً.. ٌدور ما أخبار جبار وصلت. مصدرها ٌعرفون

 ٌمٌنا   فروا من الخونة ومبلحقة التقدم بعدم رجاله لٌؤمر اللعبة أكتشؾ ما سرٌعا لكنه.. علٌه

 الثانٌة الدفعة ورعٌة.. الخونة ٌبلحقون ورجاله جبار.. محورٌن فً القتال لٌتوزع. وشماال  



77 
 

 جبار أصٌب أن الطامة وكانت. األشجار وجذوع بفروع المتخفٌن العصاة منفردٌن ٌقاتلون

 وسط منه كثٌر وٌتشتت صفوفهم لتنهار الرعٌة بٌن الخبر انتشر.. بطنه سفلأ برصاصة

 الذي.. والده  أمام ُمدد.. الؽابة خارج رجاله أكتاؾ على جبار ُحمل. ُكثر قتلى مخلفٌن  الؽابة

 بقٌة سٌعٌش لكنه.. بؤعجوبة الموت من نجا أبنه بؤن أدرك.. الرصاص موطن متفحصا    ركع

 قرأ.. بكرامة حٌاته ٌعٌش ولن.. السفلً نصفه تحرٌك على ٌقوى ال الفراش طرٌح حٌاته

 ٌستجدٌه.. بندق بفوهة ممسكا  .. والده نظرات ٌقرأ جبار لحظتها كان.. والده نظرات جبار

 أصبعه وترك لحظتها عٌنٌه أؼمض.. لنظراته االستجابة لٌقرر  له أومؤ.. الخبلص بنظراته

 عبدالجبار مقتل خبر انتشر ما وسرٌعا. صدره مزقت رصاصات دوت.. بندقه زناد تسحب

 .والده ٌد على

 علٌهم لٌشٌر.. حوله الرعٌة من تبقى من تجمع وقد السهول تلك خوؾ مرداس سكن لحظتها

.  الحصن نحو به الماضون رجاله أكتاؾ على محموال   أبنه ٌتابع وقؾ ثم. فعله علٌهم ٌجب ما

 .بثؤره ٌؤخذ حتى المكان ٌبرح لن أنه مرداس أقسم لحظتها

.............................................. 

 وقبل.. معه موعد على كؤنها السمع تصٌخ.. نهار كل مؽٌب دعٌْ بُ  بٌتها سطح قارون أم تصعد

 تنهض ."متسلبل   عدت ما إذا أزعجك ال حتى مفتوحا   الباب دعً" كلماته تؤتٌها تؽفوا أن

 . ؼادرها منذ تعاودها التً ضحكته.. صوته رنة صدى تطربها. موارب الباب وتترك

 :الشمس شروق مع صاحبتها لصوت تستٌقظ

 . قارون أم ٌا المحبة صباح  -

 !قُتل الشٌخ ابن جبار: عجالة فً تخبرها.. تستقبلها هابطة الصباح علٌها ترد

 .باهلل إال قوة وال الحول  -

 .قتله الشٌخ أن البارحة أمس منذ تتحدث الناس  -

 :تردد.. تصدق لم

 !. ولده؟ ٌقتل الشٌخ  -

 !ولؽٌرك لك العباد رب أقتص  -

 أن لبثت ما.. صوتها ؼٌرت ؼصة صعدت وقد تكمل لم... أمه على قلبً.. هللا أستؽفر  -

 ال.. متداخلة كلمات تردد وهً تهتز رأسه بؽطاء وجهها ؼطت وقد متصل بكاء إلى تحولت

 .نفسً تبكً أم شبرقة أتبكً تدري
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............................................... 

 أشجار هً كما.. جافه المساحات تلك وأمست والقات البن أشجار من تبقى ما الشتاء عرى 

 هعناد ظل الذي. الؽابة أمام الشٌخ جوار إلى مقٌم وهو زٌد ٌبلحظه ظل ما ذلك.. الجبال

 زٌد ٌحاول. الهزٌمة بعد حولهم من الرعٌة أعداد تناقص رؼم ابنه بثؤر ٌؤخذ حتى بالبقاء

 أتنتظر: ٌنبهه.. صحراء فً ٌحرث بؤنه محاولته تكرار مع ٌشعر. الحصن إلى العودةب إقناعه

. لبلنتقام وسٌلة عن ٌبحث زٌد جعل ما.. الصمت إال ٌلقى فبل. علٌنا؟ ببنادقهم ٌخرجون حتى

 من  وقلٌبل  .. النساء من جلهن األرض ٌفلح من أن ٌبلحظ صباح كل المخٌم من خروجه ومع

 كثر؟ وهن العصاة ضد حربنا فً بهن نستعٌن ال لماذا: نفسة سؤل اللحظة تلك فً. الرجال

 :الشٌخ على طرحها حٌن ذهنه فً تعتمل  الفكرة كانت

 الؽابة؟ فً من النساء تقاتل ال لماذا  -

 :مستؽربا   علٌه رد

 .االحتطاب سوى ٌُِجدن ال هن! ٌحاربن؟ النساء  -

 .حٌلة من لنا ٌعد ولم.. رجالنا نصؾ أهلكت قد األخٌرة المعركة أن ترى أال  -

  القبابل؟ عنا ستقول ماذا! أجننت  -

 معهم؟ ٌحربن العصاة ونساء القبابل قالت وماذا  -

 .بذلك أسمع لم  -

 القبابل؟ كبلم أم االنتقام أترٌد  -

 !االنتقام  -

 ثم.. أنحابه فً النظر ٌجٌل المخٌم خارج الشٌخ جوار إلى خطوات سار ثم..  زٌد صمت

 فكرة رأسه فً لمعت لحظتها" االحتطاب إال ٌُِجدن ال.. النساء" الشٌخ كلمات صدى عادت

 :  لٌسؤله

 !جفت؟ وقد األشجار ترى أال  -

 .الجدٌد هو وما  -

 .االحتطاب ؼٌر ٌُِجدن ال بؤنهن تقل الم  -

 .نعم  -
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 بإحضار منهم كل والزمنا.. الرجال من تبقى ومن.. كثر وهن الوادي نساء جمعنا لو ماذا  -

 .  كبٌرة حطب حزم خمس

 ماذا؟ ثم  -

 .الؽابة مداخل أشجار جذوع حول الحطب حزم ٌراكموا  -

 !الخروج من العصاة لمنع اتقصد  -

 .للجمٌع األمر سٌبدو هكذا  -

 إذا ؟ الهدؾ وما  -

 .القاز برامٌل لجلب الرجال نرسل  -

 .تقطع وال تكلم  -

 .واحدة دفعة نشعله ثم.. المرصوؾ الحطب ركام على الكاز ٌصب  -

 .الؽابة احراق أترٌد  -

 من وأن.. الؽابة وسط قضوا الرعٌة معظم أن تعرؾ اال.. بثؤرك تؤخذ أن ترٌد كٌؾ وإال - 

 .البنادق لحمل حماس أي لدٌهم ٌعد لم تبقى

 !ننجح؟ أن أٌعقل - 

 .إلٌنا ٌتسللون ال حتى المنافذ سد نرٌد بؤنا نشٌع أن شرٌطة  -

 ...علٌك أكبر هللا - 

 . لقتلنا ٌخرجوا حتى ننتظرهم أو - 

 :وقال جبار قُتل منذ األولى ضحكته.. مرداس ضحك

 .إلٌه ذهبت ما إلى ٌذهب الرجٌم الشٌطان وال - 

 "بٌتك؟ ٌصلوا حتى أتنتظر" فترة قبل لً تقُل الم - 

 .نعم - 

 .ٌحاربوا رجال وطلبتنً - 

 . نعم -
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 .معك نحارب نحن ها  -

 .حكمتك أدركت اآلن  -

 .بٌوتنا إلى لٌبلحقونا العدة ٌعدون بؤنهم ٌقٌن على وأنا  -

 .صدقت  -

 .خدعة الحرب هً إذا  -

 ................................................ 

 شنهاص بٌنهم ومن أصٌبوا من إلى إضافة.. الرجال من فقدوه بما مثخنٌن كانوا الؽابة فً من

 منامة إلى تحول وقد مسجده زاوٌة فً للمكوث دعاه ما.. رصاصات عدة ساقه اخترقت الذي

 قُتلوا من بدفن البقٌة أنشؽل وقد.. النساء من عدد تساعدها بتطبٌبهم ناصٌة أهتمت.. للجرحى

 إلى جثثهم تتحول أن قبل الرعٌة من القتلى بدفن ناصٌة الخالة علٌهم لتشٌر. صحابهم من

 . الجمٌع على ٌؤتً طاعون

 للقضاء بالخروج المطالبة الؽابة فً من حفز ما.. تصلهم معه ومن مرداس أخبار كانت

 بقٌة ٌشفى حتى التحرك وعدم العدة عدادإ الجمٌع من طلب شنهاص أن إال.. علٌهم

 . الخروج بموعد الرعٌة من مناصرٌهم اببلغ ٌتم وحٌنها. المصابٌن

.. الؽابة مداخل على وٌراكمنه حطب بجمع ُكلفن الوادي نساء جمٌع أن مرٌبة أخبار تتالت

 كانل.. الخروج من العصاة ٌمنع ال حتى الؽابة منافذ سد ٌنوي مرداس أن الخبر وأنتشر

 .كطرفة األمر نوتناول الؽابة فً من جمٌع

................................................. 

 كٌوم تعج واسع مسرح إلى تحولت وقد والسهول السفوح تلك ٌؽطً النساء نشاط أستمر

.. المحملة دوابهن ٌقدن وجموع.. الجافة األشجار فً فإوسهن ٌعملن اللواتً بالنساء الحشر

 جدار رتفعأ أٌام خبلل. الحزم تلك برص الرجال وتكفل.. الجهات كل من أؼانٌهن تسمع

 . ومضحك  ؼرٌب منظره كان.. الؽابة أشجار جذوع على ٌستند مشوه

 من مجموعة أن الشٌخ ٌخبر المنحدر قرٌة عاقل وصل.. الحطب جمع بدئ من أٌام بعد

 مرسبل   جنونه جن.. الؽابة فً من حرق ٌنوي بؤنه هامسات.. المشاركة رفضن النساء

 قرٌة وصلوا أن وما. األكاذٌب بتلك تتفوه أنها ٌثبت من لسان لقطع الحراس من مجموعة

 بٌتها سطح على أحتمت التً.. قارون أم بٌت اتجاه إلى تشٌر البنان كانت حتى المنحدر

 قاتل زوجة بؤنها الحراس علم. ٌإازرنها مجموعة جوارها إلى وقفن وقد.. االمتثال رافضة
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 لسانها قطع مإجبل   صرٌعة وخرت.. إلٌها بندقه رصاص موجها   أحدهم لٌتبرع..  عنصٌؾ

 شوهدت.. لٌبل   الكاز برش رجاله لٌؤمر الشابعة تلك أمر من الشٌخ خشً. آخر وقت إلى

 أججت سرٌعة رٌاحا   هبت الشمس شروق ومع.. تتصاعد بعٌدة أنحاء من النٌران السنة

 أنتصاؾ ومع.. راقص بؤنٌن   شبٌه مخٌؾ دوٌا   لها ٌُسمع وأخذ.. الؽابة باتجاه ودفعتها النٌران

 عالٌا الطٌور اسراب حلقت. متفرقة عمق إلى اللهب السنة فرقت قد الرٌاح كانت النهار

. األرجاء فً الموت رابحة انتشرت النهار نهاٌة قرب مع.. العمبلقة الُسخام سحب متفادٌة

 النهار ذلك شمس ؼربت. اتجاه كل فً تفرُ  أخرى وحٌوانات والرباح األرانب قطعان وشوهد

 الجبال حوابط على ضوإها وأنعكس.. اللهب تضٌبها الوادي من واسعة أجزاء وبدت

 أنحاء من.. السماء بسحب الدخان أعمدة التحام لٌشهد الثانً الٌوم شمس صعدت.. البعٌدة

 حاأرو أنها وقٌل.. معمرة أشجار جذوع روابح أنها قٌل.. تنبعث شواء روابح كانت الؽابة

 ٌستوعب لم. الجن كعرابس دوامات فً ٌدور الدخان ظل أٌام ولثبلث.. النار التهمتها لكابنات

 الجمٌع.. المرعبة المناظر تلك وفجٌعة هول النفوس فً لتمتزج.. ٌدور ما الحرٌق تابع من

 .للمجهول الدموع إال ٌملكون وال األفعال؟ تلك لمثل هللا ٌؽفر كٌؾ ٌتساءل

.................................................. 

 ثم.. والدها فً لٌعزنها شادن حٌث إلى َقُدمن وبناتها شبرقة أن وأبكاها زهرة أدهش ما

 تكثؾ.. النحٌب وال لتكفً الدموع تكن لم.. شادن والدة اصطحبت وقد عٌشة بحضور تفاجؤن

 ٌواسً مكلوم الكل.. مثٌل لها ٌسبق لم بزخم مشاعر وتصاعدت.. واألسى الحزن لحظتها

 اللحظات تلك طٌلة. ٌعلمها أحد ال أحاسٌس تداري.. فاطم ؼٌر تتؽٌب ولم.. البعض بعضه

 لكن.. أمها فقدانها منذ انتظرته كبلما   إلٌها توجه أن.. التفاتة شبرقة من تنتظر زهرة ظلت

 تصعد أن شادن من طلبت تنصرؾ أن وقبل.. عٌنٌها فً ناظرٌها ترفع أن دون مضى الوقت

 .   تقضٌه أن أرادت أمر فً لمساعدتها جوارها إلى لٌبقٌن  الخدم وبقٌة

 عودة قبل الدار ترتٌب ٌجب: توجههن وقفت وقد.. بالخادمات شبرقة ردا زدحامأ ما وسرٌعا

 أن األوان آن لقد.. متنوعة عشاء مابدة تجهزن وأن.. حلله أجمل فً ٌبدو أن ٌجب.. الشٌخ

ً   ٌعود  .بٌننا المنتصر سٌحل اللٌلة. صنعه علٌكن ٌجب بما قمن هٌا.. إل

 سلم وتنظٌم.. الطعام حجرة وترتٌب.. الطبخ أعمال توزعن أن بعد نحل خلٌة إلى الدار تحول

 تستوعب لم التً شادن عدى. انشؽلن جمٌعهن.. العلوي الدور وحتى األسفل بابه من الدار

منذ  الحجرة تلك تتذكر زهرة تكان.. جانبٌة حجرة فًبها  اختفٌنو شبرقة لتدعوها ..األمر

 وعند.. شادن عودة تنتظر زهرة وقفت ..شبرقة عدى أحد إلٌها ٌدخل ال التً صؽرها

 :لها وقالت.. زهرة عقل فً ٌجول بما شعرت وكؤنها فجؤة شبرقة إلٌها التفتت خروجهن

 !العمل بؽٌر بالك تشؽلً وال تحركً ٌازهرة وأنت - 
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 علٌك واألن: حٌرتها الحظت حٌن أردفت. بترت جملة تكمل وكؤنها بدت التً لجملتها دهشت

 .معا   ونتحدث إلٌك سؤجلس وبعدها.. بشادن اللحاق

 تتبع مذهولة تحركت ..أمامً فهاهً.. حلم فً لست نفسها تحدث.. تسمعه ما تصدق لم

 ٌتردد" معا   ونتحدث إلٌك سؤجلس وبعدها" صوتها وظل.. فعله علٌها ما تعرؾ ال.. شادن

 : تهامسها بكفها أمسكت حتى بها لحقت أن وما. الدموع عٌناها ؼمرت وقد

 

 !به كلفتنا ما زانجا اسمعٌنً.. علٌنا -

 تحدثها مرتجفة.. بٌنا زهرة انشؽلت بكلمات شادن.

ً   ستجلس هابؤن تعدنً هاسمعت لقد -   ! إل

 .واتركً الثرثرة صمتب تبعٌنًإ - 

 قارعً ٌتقدمه.. أكحل حصان   على شبرقة تراه.. الشٌخ موكب سار الشمس مؽٌب قبٌل

 فٌتوقؾ ملتفتا   وأخرى فٌنة بٌن ٌتوقؾ.. الفاطمً زٌد مستشاره جواره إلى وٌظهر.. الطبول

 عنان حتى دورانها فً تعلو وأخرى.. الرٌح بها تلهو الدخان أعمدة بقاٌا لٌتؤملوا حوله من

.. أجدبت وقد الوادي سهول ٌلحظ.. قدما   بالمضً ٌشٌر ثم.. مؽتبطا   لمرآها ٌبتسم. السماء

 ستروٌن ؼدا  : إلٌها حدٌثه موجها.. ابتسامة ٌصطنع.. المحروقة بالمساحات نظراته تصطدم

 ! الٌوم بعد عاصً أو مخرب من ٌعد فلم.. الخٌر تحمل اؼصانك وتعود

 جنبٌته ممتشقا   الشٌخ هبط.. راقصة دابرة الجمع شكل عندها.. السوق طولقة الركب حاذى

 إلى متشوقا   ٌشٌر. السامقة جدرانه لٌرَ ..  الحصن إلى ناظرٌه رافعا  .. همرقص برةدا لٌشارك

 لتتسلل.. موكبه أمام ٌرقصن المنحدر قرٌة نساء  تخرج.. صعودا   السٌر بمواصلة حوله من

 بؤنه ظن وقد النشوة مشاعر إلٌه تعود.. زؼارٌدهن وتعلوا.. الجموع بٌن البخور خٌوط

 قرٌر ٌنام جبار وأن.. فرحته ٌشاطره حوله ما كل بؤن حساستولد لدٌه إ.. سنٌن منذ أفتقدها

: األكبر جده ضرٌح أنقاض مخاطبا أشار حتى الحصن ساحة أطراؾ وصلوا أن ما. العٌن

 .  جدٌد من جدرانك وستعلو مهابتك لك ٌعود ؼدا

 ٌتردد لم.. خادماتها من جمع وسط الستقباله وقفت وقد شبرقة لٌرى الحصن بوابه من دخل 

 ورفعه برأسها أمسك.. كانت كما ركبتٌه تقبل شبرقة دنت.. بالسعادة ٌنضح ووجهه هبط حٌن

 من الزؼارٌد طؽت. انتظاره طال بنصر   ألهنبك أنتظرك: هامسته.. مستبشرا   باسما   وجها لٌرَ 

 وسؤتركك.. للحظات ولو لزٌارتً وأدعوك: أذنه من واقتربت.. بدالل كفه أمسكت وقد حولها

 . بعد ذلك سبٌلك حال إلى ًلتمض بعدها
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 صاعدا  .. بمعصمها متشبثا   دارها باب دخبل. حبور فً ٌستؤذنهم حوله من إلى مشٌرا ابتسم

 حجرة به وصلت. تعارٌجها بعض نسً أنه لٌكتشؾ.. الحجرٌة درجاته جوارها إلى بتثاقل

 فً عمره ٌتؤمل أستدار.. لسعادتهما مسرحا خلت لسنوات كانت فقد.. جٌدا   ٌعرفها واسعة

 : أبنتٌه بٌن أجلسته ثم.. أركانها

 .وجهٌهما بٌن عٌنٌه ٌنقل وهو كلماته أولى هً الكلمة تلك كانت. ٌالسعادتً - 

 أصناؾ من ٌفضله كان ما تحتوي أن حرصت مابدة إلى شبرقة دعته الكلمات من وقت بعد

 حبور فً. شادن على شارتأ. األكل؟ قبل بشربة لً هل.. ظمبا   أموت أكاد: كفه رفع. الطعام

 .بالشراب مترعا   ا  وكؤس ابرٌقا تحمل عادت حتى لحٌظات إال هً وما.. ٌشربه ما بإحضار

 شبرقة من الحفاوة تلك كل ٌتوقع لم. إعتاما ٌزٌدها المباخر وُدخان.. أفل قد النهار ضوء كان

 ٌطؤ الأ ٌومها  نفسه عاهد.. بدموعه تبالِ  ولم سنوات قبل له زٌارة آخر فً جافته التً وهً

 .استقباله فً هبطت أن بعد بعهده ٌحنث الٌوم لكنه.. قط دارا   لها

 فجؤة.. بارتشافه هاما طفولً بفرح التقطه.. كؤسها متناهٌة ةرق  بِ  له تمد.. ببشاشة جواره وقفت

 . مسمومة إنها.. تشرب ال: صارخ صوت على

 تقؾ صبٌة وجه على نظراته لتستقر مرتبكا   التفت وقد أصابعه بٌن من تسقط أن الكؤس كادت

 نظراتها وبدت عٌنٌها عٌناه لتصافح.. شبرقة إلى التفت ثم. فٌه هو مما تشاءم.. مرتبكة

 :شبرقة مخاطبا   عاد ثم.. حوله من وجوه فً نظره ٌنقل.. بذهول بناته إلى التفت.. حادة

 أبعد: بتهكم أردؾ.. طولها تصلب وقد صامتة ظلت ؟.صحٌح المجنونة تلك تقوله ما هل  -

 . ٌدٌك؟ على مسموما   أموت السنٌن هذه كل

 أي عن رابحته تختلؾ ال: تمتم.. أنفه من قربه.. ا  شفاف ا  أحمر ساببل   لٌرَ  الكؤس رفع ثم 

 لً قولً.. شبرقة ٌا لماذا: منفعبل   صوته ورفع.. ذلك عن عزؾ ثم. ٌتذوقه أن فكر. شراب

 أردتِ  ما تشربً أن وعلٌك.. ٌدور ما أصدق ال: تساإالته مواصبل بذراعها أمسك. لماذا؟

 . لً سقٌه

 برقبتها أمسك. مسموما   السابل ذلك ٌكون أن من شاكا ظل.. فمها من الكؤس قرب وقد هال قال

 فجؤة ثم.. ا  اشمبزاز الطوٌل وجهها مبلمح لترسم األولى الرشفة ارتشفت. أشربً هٌا: صارخا  

.. منعها مرداس فعل ردة كانت.. جامحة ورؼبة بشراهة تعبه بالكؤس ممسكة كفه على أطبقت

 .جوفها فً أفرؼته حتى مضت.. الكؤس انتزاع محاولته رؼم ٌستطع لم

 ما علٌها ٌظهر لم وللحظات.. الترقب أصوات وارتفعت.. اضطرابا   النساء جمع زاد

 ذلك حول شكوكه بدت وقد.. عٌنٌه إلى عٌنٌها رفعت ثم.. متماسكة تقؾ وظلت.. تجرعته
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 تقدح وعٌناها حوله تدور أخذت بٌنما.. بتوجس حوله من وجوه فً ناظرا  .. تتزاٌد الشراب

 منذ ٌرحل أن أحدنا على كان. لماذا؟ وتسؤلنً: هامس بصوت إلٌه بالحدٌث بدأت. ؼضبا  

 سؤرحل ٌامرداس الرحب على.. ترحل أن أفضلك كنت أن بعد  تفضلنً أنت وهذا.. سنوات

 فً وجعلتنً.. السنٌن هذه كل لً هجرانك نسٌت أنك أم.. ٌسؤل ال مثلك. عذابك من وأرتاح

 تقول قد. بذلك تشعر ولم.. عنصٌؾ أبنً قُتل ٌوم بقتلً بدأت أنك تذكر هل.. الحٌاة هامش

.. الناس أعراض النتهاك له وتشجٌعك بتواطإك قتلته نعم.. قاتله بؤنك وأجزم.. تقتله لم بؤنك

 ولم.. بدمه تقاٌض راوؼت بل صادقا   تكن لم.. قاتله من صتقلت تحركت وٌوم. للموت سلمته

 والٌوم.. واذاللً إهانتً فً إمعانا   الثالثة وتزوجت تكتؾِ  ولم..  بؤٌام بعدها تزوجت تكتؾِ 

 ساخرا نهرتنً.. تهوره على تشجعه ال أن كٌٌد بٌن ركعت ٌوم ركتتذ هل.. جبار تقتل

 !".ٌتعلم؟ فٌمن رعٌته فً ٌتعلم لم إن الشٌخ"

ً   صعدت منذ أنت وهذا تسكنك؟ مشاعر وأي تحمل قلب أي  خاطري تجبر بكلمة تتفوه لم إل

ًّ   بخلت.. أبنً فً  أتعلم إلٌهن أنظر.. بٌنهن تجلس التٌن هاتٌن وبنتٌك. حانٌة بكلمة حتى عل

 تبقى من موت فً األخرٌات هن تواسٌهن لم.. رأسٌهما الشٌب وخالط األربعٌن تجاوز بؤنهن

 أرضك ٌرث ٌؤتً من على خوفا.. تزوٌجهن ترفض  عمرك طول ظللت أن بعد. لهن

 دار فً رفضوا من وحشرت.. الثانً تلو الواحد أمبلكهم من تهمدجر عمك وبنو!. وحصنك؟

 الذي هللا تخشى أال.. والحجر الشجر أحرقت وقد منتشٌا   تعود والٌوم. أحد ٌهملإ ٌصل ال

 ستكون كم.. سفكت دم وكل.. قتلت روح وكل.. ظلمت نفس كل عن لقابه ٌوم سٌسؤلك

ولم تكمل  .فجؤة تلعثمت كما لو كانت اختنقت بلسانها ....ٌا تشبع ال وأنت تشبع النار. قدرتك؟

.. النطق تحاول وهً وجهها إلى ٌنظر مرتبكا   مرداس ركع.. أرضا   تهاوتجملتها بعد أن 

 من إلى ذهولب ٌنظر ووقؾ تركها.. أطرافها رتعشتا وقد.. إلٌه ناظرة عٌنٌها جحظت وقد

 ٌرافقه الحجرٌة السبللم ظلمة وسط هبط.. أحد به ٌلحق أن دون الباب باتجاه سار ثم.. حوله

 قد كان السم لكن.. بجوفها ما افراغ ٌحاولن بناتها كانت الذي الوقت فً. المنتحب صوته

 تشرتنا ما سرٌعا. فاتحة لحمرة مابل أبٌض بزبد   ٌسٌل فمها وأخذ.. عروقها فً رىشأست

 المجال مفسحة.. الروح أسلمت حٌن كثٌرا تصمد ولم.. ووجهها أطرافها على داكنة بقع

 . اللٌل من تبقى ما فً النابحات ألصوات

 

 

 

 

 



8٘ 
 

 

 الزٌدي حصن

 

 فالحبس.. يرحج بتابوت شبٌها   وأمسى.. شبرقة رحٌل بعد مبهم جمود الحصن حٌاة مس

 من إال صامتة والساحات.. الحرٌق بعد مهدمة والمخازن.. مهجورة البن ومجارش.. خاو  

 ٌنادم.. ؼربا الوادي امتداد على المطلة نافذته ٌجالس ومرداس. الحراس من قلة أصوات

 هوامش فً ٌتحركون الرجال من وقلة النساء من إال المهجورة والقرى.. الطاؼً الجفاؾ

 ٌصول ٌراه.. ٌتردد جبار صوت صدى ٌسمع.. القرٌب األمس فً ذاكرته تتمرغ. الوادي

 ٌجالس نفسه ٌجد والٌوم. عٌنٌه من ٌتقد كان الذي األمل وذلك بشبابه ذكره وقد وٌجول

  المصٌر؟ ذلك إلى قادة ومن.. الخلل بدأ أٌن من ٌعرؾ ال. ذكرٌاته ٌجتر.. وحدته

 : الصبوح فاطم وجه إطبللة لٌرى التفت.. الباب على طرقات سمع

 .علٌكم للسبلم ٌستؤذن مستشارك  -

 امتهمبع.. القصٌرة قامته اخفاء محاوال   ا  زٌد ٌرى. ٌتفوه أن دون بالموافقة رأسه ٌهز

 وابتسامته.. الفضفاضة أكمامه تسابقه.. وطؤتها تحت مضحكا وجهه ٌبدو التً.. الطوٌلة

 :المراوؼة

 .علٌكم السبلم  -

 حال فً تبدو: أردؾ.. واضحة رؼٌ بكلمات مؽمؽما   ذراعٌه فاردا  .. بتثاقل مرداس نهض 

 .أفضل

 !حال أحسن فً فؤنا جواري إلى مادمت  -

 :عزٌمته شد محاوال  

 بحاجة رعٌتك!. تهجره الوادي ٌهدد كان ما أزلت أن أبعد. الكسل؟ ؼبار تنفض ال لماذا  -

 .وادٌك أنحاء فً والطواؾ للخروج هٌا.. إلٌك

 . أبدا   ٌخرج أال ٌتمنى الذي وهو سرٌرته وفً قال ما قال

 عنهم؟ تتحدث رعٌة أي ثم.. الوقت طوال هنا من أراه .أطوؾ؟ما  - 

 !النساءقلة من  ؼٌر ٌعد لم أنظر: أردؾو إلى الوادي ا  رٌشلوى بعنقه م
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 :الجمع بصٌؽة مرة ألول زٌد رد

 !.هكذا؟ الوادي أنترك - 

ً   شور.. ٌدٌك على -   .عل

 .جدد أجراء نجلب أن - 

 . بذلك علٌك - 

 :ٌسمعه بما سعادته اخفاء حاول

 .به سؤقوم تراه ما لكن.. شاق عمل هو  -

 .أكلفك أنا هذا.. فلٌكن  -

 ظل بٌنما.. له بها ٌوحً أن تعود الذي المخلص بمظهر ٌظهر وأن.. ارتباكه مداراة محاوال 

 عوابد من الرعٌة على ما تدوٌن على عملً ٌتجاوز ال.. كمستشار صفته تجاوز ٌحلم لسنوات

 .ماضٌة الرعٌة على وكلمته.. للوادي سٌدا   نفسه ٌرى واللحظة. األرض

 ٌضع.. أفكاره ٌرتب اللٌلة تلك ظل.. ٌوم كل عن مختلؾ حوله ما ٌرى.. مودعا نهض

 معرفة على ربٌتكم: الجدٌد بفتحه ٌبشرهم أوالده جمع. له تابعٌن األجراء لٌصبح تصورا  

 وؼٌرهم الرعٌة من بٌنهم نعٌش ومن.. هللا خلق أطهر سبللة من نحن.. الناس بٌن قدركم

 بعطاٌا علٌنا َمنْ  هللا بؤن أبشركم والٌوم. سعادتنا هللا ٌمنحنا بهم. محبتنا فً هللا سخرهم

 ٌنهل من مرداس كان أن بعد به علٌنا من لقد.. لنا سٌكون شكرنا إن الوادي هذا فخٌر.. جدٌدة

.. جدد رعٌة لجلب جمٌعا ستذهبون الؽد من.. الفتات فتات إال لنا ٌبقً وال.. خٌراته من

.. البن ومجارش الحصن مخازن أعمال ستتوزعون ذلك وبعد. لكم مسخرٌن سٌكونون

 .   المزارع تلك تنتجه ما بٌع وعلى.. والقات البن مزار وعلى.. الرعٌة على واإلشراؾ

 للعٌش والحاجة العافٌة فٌهم ٌروا من بانتداب وأوصاهم.. اتجاه كل فً هأبناء زٌد عوز  

.. األرامل مشكلة زٌد لٌواجه.. جدد خلق تقاطر حتى أٌام تمر ولم. العمل على والقدرة

 زوجة لدٌه كانت فمن.. الجدد األجراء ببعض العمل على القادرات بتزوٌج حلها أستطاع

 .متسوالت األخدام ادرام إلى لٌلجؤن.. العاجزات وطرد.. اثنتٌن أصبحت

. ٌوم بعد ٌوما   حٌزها ٌتسع خضرة عٌنٌه تكحل.. الرعٌة حركة تزاٌد ٌتابع وهو مرداس أبتسم

 عادتبؤنها أ ا  زٌد لٌفاتح.  تداعبه ما طرٌقها فً الرٌح وجدت وقد السنة تلك ربٌع فصل لٌبدأ

 .أكثر هو لما ٌطمح  مستشاره أن إال ٌفطن لم لكنه.. السعادة بعض إلٌه

................................................... 
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 تفٌد ببلؼات حول للتحقٌق.. صنعاء عسكر من مجموعة وصل الكبٌر الحرٌق من أشهر بعد

 الودٌان مشاٌخ من الببلؼات بؤن ٌعرؾ الحصن كان.. الرعٌة عشرات على أتى بحرٌق

.. أٌام لعدة الحصن استضافهم ان بعد األمر تطوٌق استطاعت زٌد حكمة لكن. المجاورة

.. الرعاة بعض لعبث نتٌجة الحرٌق أن لهم تؤكد وقد.. بالهداٌا محملٌن صنعاء إلى عادوا

 ترددت ومفترسات قرود من الؽابة حٌوانات على النٌران كما جافة أشجار على أتى والذي

 . المجاورة الودٌان بٌن ٌتنقلون البعض رآهم وقد.. الفارٌن من عدد نجاة تإكد أخبار

 أكاذٌب تكون أن متمنٌا األخبار تلك ٌتتبع من لٌرسل.. شدٌد ذعر فً زٌد جعلت األخبار تلك

 الذي شنهاص الشٌخ بٌنهم أن مإكدٌن.. الناس ٌتناقله ما بصحة أرسلهم من عاد. مؽرضة

 ثم. طرأ ما فً ٌفكر وألٌام. تنهار أحبلمه زٌد لٌرى.. الودٌان تلك مشاٌخ من العون ٌطلب

 كان. الرعٌة أحوال وتفقد الوادي فً للطواؾ الخروج بضرورة مرداس الشٌخ ٌُقنع أن رأى

 .شبرقة موت منذ أتبعها التً السكٌنة فً سلوته وجد قد مرداس

 وتهوٌله زٌد الحاح بعد.. الجدد رعٌته بصفوؾ محاطا   الشٌخ خرج مشمس صباح فً

 . الخجلى وزؼارٌدهن القرى نساء مباخر تستقبله..  المشاٌخ بٌن شنهاص لتحركات

 تدوي حتى القرى إحدى من ركبه ٌقترب أن فما.. الستضافته الرعٌة ٌتسابق زٌد من وبإٌعاز

 ثبلثٌن من ألكثر أخرى إلى قرٌة من تنقله ظل وهكذا. لمقدمه تحٌة الذبابح وُتذبح.. الرصاص

 موابد ٌتسولون المارقٌن من شرذمة وأن.. علٌهم تحاك مإامرة حول إلٌهم ٌتحدث. ٌوما  

 إلى مرداس جولة أخبار تصل أن على زٌد حرص. الوادي على أطماع تقودهم مشاٌخ

 . تؤثٌرها من ٌقٌن على وكان.. المجاورة الودٌان

 وهو االنكسار متصنعا تذلل فً هامس الفواطم هجرة على زٌد به مر عودته طرٌق وفً

 وأتمنى ..البهابم تطاله المكان ترى وكما.. جدنا المهاجر ٌرقد هناك: واسعة مقبرة إلى ٌشٌر

 . الهوام تصله ال مكان إلى تهارف بنقل الكرٌمة مواقتكم

 : وقال الشٌخ ابتسم

 !تستؤذنوا ال األمور هذه مثل فً - 

 قبر هناك أن أحد ٌعرؾ وال.. للشٌخ الحدٌث وقت زٌد إلٌه أشار بعٌنه قبر هناك من ٌكن لم

 .مزار لبناء تهموافق نتزعا ا  زٌد أن إلى الشٌخ ٌفطن ولم. زٌد وصفه كما لمهاجر

 ؼٌر والقرى البقاع تلك أصبحت وقد الوادي حال فً التفكٌر ٌشؽله.. حصنه إلى مرداس عاد

ٌّن من تبقى ما مبلحقة جدوى فً ٌفكر.. باألمس كانت ما  شنهاص على حقده ظل وإن.. الناج

 .الساحة أعمدة أحد على موثوقا   ذلٌبل   ٌوما   ٌراه أن ٌتمنى.. أعماقه فً مقٌما  
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 .................................................... 

 كلفتها بما سراتها حٌن نفسها تلوم.. شبرقة ماتت حماقتها فبسبب.. زهرة إلى تتحدث لم ألٌام

 ٌعاودها.. بالؽبطة شعور شملها.. والدها نجاة أخبار وصلتها أن بعد لزهرة تؽفر لكنها. شبرقة

 . الجفنة فً دارهم لبناء منتصر لٌعود.. الحصن مقاتلة على تساعده.. لتلتقٌه الفرار حلم

 زهرة أرسلت وقد.. أعمالها فً انهماكها متصنعة.. األخبار بتلك فرحتها شادن ُتظهر لم

 . والدها بنجاة  اكتراثها عدم تظهر وأن سرورها بكبت والدتها تحذر

 اؤنهكو وتتزٌن تتبرج.. آخر كابن إلى وتتحول حجرتها باب شادن لتؽلق اللٌل ٌسكن أن ما

 أفر ٌوم أرٌد: ضاحكة تقولها.. التؽٌرات تلك تفهم زهرة تعد لم.. عرٌسها إلى ستزؾ عروس

 . ابنً وقبري زوجً قبر أزور. خادمة ثٌاب فً أخرج أن أرٌد ال.. العرس ثٌاب فً أكون أن

 أحبلم حول حدٌثها ٌزداد أخرى بعد ولٌلة. النوم ٌسرقها حتى بكاء نوبة لتشملها حدٌثها تكمل

 أن منها تطلب.. حلمها لتحقٌق مساعدتها علٌها تتمنى رأسها فً ٌعتمل بما تبوح.. الفرار

 . بمحبتها إلٌه توحً.. الحارس ذلك مواعدة تعاود

.. الحدٌث ٌستحثها.. همسه إال تسمع تكن لم.. ترتجؾ زهرة وقفت الزرٌبة ظبلم وسط

. وجهها ٌلفح محموم زفٌر أقترب.. بكفها أمسك حٌن ارتعاشها من زاد وقد الصمت مفضلة

. قوله علٌها ما تعً تعد ولم.. شادن به أوصتها ما أنساها. همسه فً أستمر أنه لو تمنت

.. شادن لها قالته ما تذكرت. مفهوم ؼٌر همس   ٌواصل وهو. احتضانها حاول حٌن انتفضت

.. تتمادى وأصابعه ٌهذي كان.. برفق دفعته. وجنتٌها ٌقبل.. البداٌة فً ٌحتضنها تركته

.. بها ٌلحق أن تخافه الدرج ظلمة وسط طرٌقها متلمسة.. بخوؾ نهرته.. ؼاضبة نهضت

 أن. هو ٌرٌد ما ال أنت ترٌده ما إلى تصلٌه حتى العبٌه.. تخافٌه ال: بمخاوفها شادن حدثت

 وال الكبلم عذوبة عند ٌتوقفوا وال.. الحٌوانٌة تؽلبهم الرجال فكل. إلرضابك ٌتلهؾ تجعلٌه

 . ؼٌرها عن لٌبحث ضحٌته ٌترك ؼرضه نال ما ومتى.. األحاسٌس جمٌل

 ثم بكفٌها أمسك لكنه.. همسه مواصلة تتمناه.. رجفانها وتكرر.. فحٌحه تكرر الثانً لقابها فً

 !عنً أبعد.... الاااا: صرخت.. أرضا طرحها ما وسرٌعا  .. أحتضنها

 :تدافع أصوات وبدأت

 .المرة هذه أتركك لن - 

 .سؤصرخ.. رقبتً عن ٌدٌك أبعد - 

 !المكان؟ هذا فً ٌسمعك من - 
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 :الظلمة وسط من حادا   صوتا   سمعا حٌنها

 ! وإال دعها - 

  ..................................................... 

 تصرخ ناصٌة الخالة فزعت. معمدة جراد رآها من ظن.. متبلحقة اسرابا   الؽابة طٌور حلقت

 لتعاود.. دوي أي ٌشبه ال دوي مسامعا إلى تهادى ثم.. اهربوا.. أهربوا: حولها فٌمن

 روٌدا روٌدا كثٌفة سوداء سحب حلقت.. أحد إلٌها ٌستجب لم لكن. قادمة الكارثة: صراخها

 ٌزحفون بٌنلمصاا بعض خرج المكان أنحاء من صرٌخ ارتفع حٌنها.. السماء ؼطت

ام كان. ٌعرج والبعض  تتكاثؾ دخان سحب رإٌة فاجؤهم وقد الشبلل أعالً فً وقارون عر 

 سخام لكنه.. انقاذه ٌمكن ما إلنقاذ بالهبوط أسرعا.. العمق نحو البعٌدة األطراؾ من متجهة

 التقدم حاوال.. شًء كل بسوادها حجبت السحب وتلك.. األشجار بٌن أنتشر وقد خانق

 ٌسحبه عرام بذراع قارون أمسك.. ٌتعالى والصراخ السعال أخذ.. تطاق ال حرارة لتصدهم

 ٌكمل لم لكنه... دعنً.. أمً أترك لن: عرام صرخ.. والؽثٌان باالختناق شعور داهمه أن بعد

 ممن قلة ٌتبع السفوح متسلقا قارون  حمله بصعوبة. بعٌدا ٌحمله ..علٌه مؽشٌا   سقط حٌن

 بمساعدة الصعود ٌجاهد الذي شنهاص بٌنهم كان.. الجبال مرتفعات نحو ٌزحفون وهم نجوا

ام بكى.. بالسواد مكلل عمبلق أتون الؽابة لٌروا القمة وصلوا طوٌل وقت بعد. حوله نفر  عر 

 . الفاجعة هول من حوله من وشاركه.. أمه على

 العراء فً ٌلهثون.. واحدة ةامرأ بٌنهم تكن لم.. الجبل قمة فً أمسوا من وعشرون واحد

.  مكان كل فً انتشرت وقد الضواري من ٌحمٌهم كهؾ عن ونٌبحث. أسود سخام نفسونتٌ

 مراقبتهم من أٌام بعد توازنهم استعادوا.. تعقبهم خوؾ آخر إلى كهؾ من ٌتخفون  ألٌام

 شنهاص أدرك. مواجهته بمقدورهم ٌعد ولم.. منهم نال قد الحصن أن لٌكتشفوا.. للوادي

 هو الحصن بؤن ٌذكرهم.. بؤنفسهم ثقتهم لٌستعٌدوا جهدة مضاعفة علٌه وأن ..انكسارهم مقدار

 حصل ما إلى نظرواٌ أن علٌهم نوإ.. لعجزه انعكاس صنعة وما.. هزٌمته بعد منهار األخر

 مكة من هاجر وقد المصطفى الرسول بسٌرة لهم مذكرا.. لهم هللا من اختبار فٌه ٌمرون وما

 بؤن جمٌعال عرفتم وقد.. جدٌدة لمعركة لٌستعد بل.. انكسارا أو هروبا لٌس المدٌنة إلى

 علٌنا ولذلك.. المعمورة أركان فً هللا دٌن لٌنشر ثم.. لمكة فاتحا عاد كٌؾ األعظم الرسول

 فٌنا ٌصرخون أسمعهم. حرقا ماتوا من إن. هللا إلى بهجرتنا والبدء.. هللا برسول االقتداء

 تقول ناصٌة الخالة تسمعون اال. الروافض  الطؽاة هم. زٌد وشٌطانه مرداس ٌمثله الطؽٌان"

 نجاهد وأن.. الطؽٌان لمنازلة االستعداد علٌنا ولذلك. به واعتصموا هللا بحبل تمسكوا" لكم

 نبٌه وسنة بكتابه تمسكتم أن ما بالنصر  وأبشركم.. هللا شرٌعة نشر وؼاٌتنا.. العدل لنشر

 شرٌعة فٌها تطبق التً األرض الوادي من نجعل أن وأعاهدكم.. الصالح السلؾ وبنهج الكرٌم

 .والثبات الصبر الجمٌع من راجٌا. رسوله وسنة هللا
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 موضحا.. التصفٌق عن ناه   بصوت لٌقاطعهم.. الجمٌع له صفق حتى كلمته من أنتهى أن ما

 بعده لٌرددوا.. الحمد وهلل أكبر هللا: مرددا صوته رفع ثم.. النصارى سنن من ذلك بؤن

 الودٌان إلى للخروج بدعوته كلمته أختتم ثم.. مرات ثبلث. الحمد وهلل أكبر هللا: الجمٌع

 له اتعرضو ما لهم ٌشرح سرا   له أصدقاء على بهم سٌطوؾ بؤنه موضحا.. المجاورة

 الفروض بؤداء وااللتزام.. الحمٌدة باألخبلق التحلً إلى الجمٌع داعٌا.. العون وٌطالبهم

 من طالبا. والتعامل الملبس فً الصالح السلؾ بمظهر الظهور إلى دعاهم كما.. الخمسة

 أن بعد أستدرك ثم. إلٌهم سٌفدون من أمام الشٌخ بصفة مسبوقا إال اسمه ٌنطقوا أال الجمٌع

ام امتعاض الحظ  أن بذلك ٌقصد ال بؤنه موضحا  .. بها نطق كلمة أول منذ ٌرمقه ظل الذي عر 

 ستكون مخبؤة أموال له بؤن ألحد به ٌتحدث لم بسر لهم مبٌحا!. دٌن شٌخ بل قبٌلة شٌخ ٌعود

 .الحصن لمقاتلة ٌعودوا ٌوم عونه

 وظل.. أمه مقتل عن ٌعلم ال اللحظة تلك إلى كان الذي قارون دلٌلهم بحذر الجبال تلك عبروا

 الذي.. الودٌان أحد بشٌخ التقوا أٌام بعد. الوعرة المسالك تلك فً لهم بقٌادته مزهوا  

 ذلك مستنكرا سمعه لما متفهما.. شنهاص الشٌخ لحدٌث مستمعا  .. أٌام لعدة استضافهم

 ٌقاسمه أن مساعدته أراد إن علٌه مشترطا.. ٌؽتفر ال الذي بالفعل ذلك واصفا.. الحرٌق

 درةابالمؽ لهم السماح منه طالبا  .. ٌفصح لم وإن. تلك التقاسم مسؤلة لشنهاص ٌُرق لم. الوادي

 وكما. بهارات كبابعً آخر إلى شٌخ من بها ٌتنقلون.. الدواب من بمجموعة زودهم وقد

.. والسبلح بالرجال بدعمه أستعد وقد حماسا   أكثر الثانً الشٌخ كان.. األول علٌهم أشترط

  وعودهم جمٌع لٌجد المشاٌخ أبواب بهم ٌطرق ظل ولشهور  . له تابعا   ٌكون أن شرٌطه

 .الوادي بتقاسم مشروطة

 على مواظبٌن.. القصٌر وارتداء. اللحى واطبلق الشوارب بحؾ ٌقلدونه مرافقٌه معظم أمسى

ام عدى.. الخمس الصلوات  تجد بكلمات هٌتفو ما ونادرا  .. بصمته متشرنقا ظل الذي عر 

 ٌظل أن مستهجنا.. أفكاره مرجل فً ٌعتمل عما لقارون ٌبوح ما ودوما. شنهاص من الرفض

 على ٌلح. أتباع إلى حولهم وقد ٌظهر بدا القبٌح وجهه بؤن صدٌقه إقناع محاوال.. له تابعا  

 . تسلطه فً شٌخ أي عن ٌختلؾ ال كبٌر طاؼٌة شنهاص بؤن مإكدا.. بعٌدا بالرحٌل قارون

..................................................... 

.. الدار خارج هرولة قبهاعا وارتطام.. مرتبكة أقدام وقع ثم.. للحٌظات حاد صمت   هبط

 إلٌها ضمتها.. زهرة بكاء باتجاه طرٌقها تلمست.. مذعورا   هرب الحارس أن شادن عرفت

 وذهبت التالً الٌوم صباح توقظها لم. بكلمة تنطق أن دون فراشها إلى قادتها.. بها وصعدت

: نفسها سابلة به تلتقً أن تفكر.. الحارس ذلك صوت شادن  مسامع على ٌتردد. الدار ألعمال

 . أجرب؟ ال ولما
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 :مشجعة عٌنٌها إلى تنظر.. وجهها تحتضن زهرة إلى جلست المساء فً

 .الوؼد ذلك من علٌك ال - 

 !أرٌد ماال على ٌؽصبنً أن ٌرٌد كان - 

 .أللتقٌه ساعدٌنً فقط - 

 كٌؾ؟ - 

 .المكان نفس فً لقٌاه إلى تعودي - 

 .أخافه - 

 .سؤحرسك - 

 .فعله علً ما لكن - 

 .تهدبٌن أن بعد سؤخبرك - 

 بٌنما. النوم أحضان لتتلقفها شادن صدر فً رأسها دست  ثم.. ابتسامة األبٌض وجهها من شع

 صبلت له ٌكون أن تخشاه كانت وما.. ترٌده لما الحارس ذلك تطوٌع فً تفكر شادن ظلت

 . وتلتقٌه تؽامر أن ؼٌر تجد فبل األمر ُتقلب.. ٌدور بما ٌِصلهن أن أو.. شبرقة ببنات

 لدٌك أن له قولً.. ٌلتقٌنً أن علٌه اشترطً.. ٌطمبن وحٌن.. ٌرٌد ما ستعطٌه بؤنك عدٌه  -

 .مثله رجل إلى تشتاق امرأة.. هدٌة له

 :بخشٌة لتسؤلها

 .مانع وإذا  -

 .ٌذعن حتى راوؼٌه  -

 : ِعتابه عقد أنفرط ثم.. ا  صامت ظل.. التقاها حذر فً

 ٌحرسك؟ من هناك أن أعلم أكن لم  -

 :رقٌق بصوت قالت ثم قلٌبل ترددت

 .علٌنا تتلصص إحداهن بؤن علمأ أكن لم أنً لك أقسم  -

 تلصصها؟ من ترٌد ماذا  -
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 :شادن به نصحتها بما تخبره أن فكرة واتتها اللحظة تلك

 !تشتاقك المرأة تلك  -

 .تعرفنً؟ كٌؾ  -

 بموافقتك؟ أخبرها فهل.. للقٌاك تتلهؾ وهً.. تراقبك ودوما.. رفٌقتها إنها  -

 قببل   علٌه تطل أن مشترطا.. لقٌاها طلبه لٌفاجبها.. طال الذي صمته خبلل من رفضه احست 

 .لٌرها

 لكنها.. صوتها من إلٌها التعرؾ ٌنتظر بؤنه شادن خمنت.. بصمته متوجسا   ظل اللٌلة تلك

 هبطت.. كتفه لمست حتى.. عنه تبحث أصابعها مدت. مختلؾ بشكل بنفسها تعرفه أن فضلت

.. بوجهه أمسكت.. رقبته حتى بؤصابعها تصعد عادت.. باردة كانت.. كفه حتى بؤصبعها

.. ٌستٌقظ كابن أعماقها فً كان.. محمومة تؤوهاته.. حارة أنفاسا   أحست.. صدرها من قربته

 عاري إلٌها ضمته.. مبلبسه بتمزٌق أصبعها بدأت حٌن رؼبتها على السٌطرة تفقد بدأت

.. تجتاحها حمى من استٌقظت فجؤة. شخٌره أرتفع وقد بطنها أسفل ٌدٌه بتسلل أحست. الصدر

 واقفة نهضت. صامتا   خر.. األلفاظ بؤقذع تشتمه وهً بعنؾ دفعته.. ؼلمتها نار تصارع

 أولى نطقت. مستؽفره تتمتم.. رجبل   تمس لم طوٌلة لسنوات بؤنها تتذكر.. نفسها من مذعورة

 :كلماتها

 لتعطٌنً؟ لدٌك فماذا.. أعطٌتك  -

 :المحمومة رؼبته ٌخؾِ  ولم تجرأ

 .نرتوي دعٌنا فقط.. ترٌدٌن ما أعطٌك

 ستعطٌنً؟ ماذا  -

 .ترٌدٌنه ما  -

 شبرقة؟ ببنات صبلت لك هل  -

 ... ومهمتً حارس أنا  -

 :قاطعته

 .صادقا كن.. أشتهٌك فؤنا.. بالكذب لقابنا أول نبدأ أن أرٌد ال  -

 !تشتهٌنً  -
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 تعاهدنً؟ فهل.. الخاصة أسرارنا لنا تكون بؤن وأعاهدك.. نعم  -

 من اقتربت وقد زجرته. فخذٌها أصابعه لتتسلق.. ساقٌها ٌحتضن ركع وقد قالها. أعاهدك  -

 : مودعة قالت.. ٌرجوها قدمٌها ٌقبل لٌتشبث.. شبقها ؼول كابحة.. االنهٌار

 . الموعد نفس فً الؽد لٌلة سؤحضر تتحدث أن أردت نإ  -

...................................................... 

 األمل عاد.. مهٌبا   عالٌا   الرعٌة ٌراه.. عالٌة ربوة على أول لمهاجر ضرٌحا زٌد ٌتخٌل

 من أرسل ولذلك.. شنهاص الداهم الخطر من تخلص وقد.. الوادي سٌد ٌوما ٌكون بؤن ٌداعبه

 . اهتمامها من مزٌدا   مرداس اٌبلء فاطم على أكد كما.. تحركاته ٌترصد

 إلى ورجاله للعودة العدة ٌعد وأنه.. المشاٌخ بٌن متواصلة شنهاص تحركات أن العٌون نقلت

 ما بحرق فكر.. القادم الخطر من للحد وسٌلة فً ٌفكر.. قلقه من األخبار تلك زادت.. الوادي

 على الرعٌة من حراس بتوزٌع فكر ثم.. مؤوى شنهاص ٌجد ال حتى وشعاب ؼابات من تبقى

 تحصٌنها إلى أهتدى ثم.. الٌؤس على ٌبعث طولها كان.. لحراستها وفجاجها الجبال سوامق

ٌُكلؾ.. ثؽورها تراقب محارس تبنً أن.. القبلع من بسلسلة  الشٌخ تحمس. ببنابها الرعٌة س

 تكلٌؾ بسرعة وأشار.. الرعٌة من للعصاة هروب وال.. الٌوم بعد لطامعٌن تسلل فبل للفكرة

 .ببنابها الرعٌة

 .منؽصات دون عصره لٌبدأ.. قبضته فً شنهاص وقع وقد  نهار لٌل ٌحلم

....................................................... 

 أن ما.. المبادر هو كان التالٌة اللٌلة فً. الؽلمة خضلتها وقد صاعدة لهاثه مخلفة مضت 

 كامنم تداعب أصابعه أرسل وقد تنهار أن خشٌت.. بذراعٌها طوقها حتى باقترابها شعر

 :سابلة زجرته.. لذتها

 .   شبرقة ببنات تواصلك عن وحدثنً.. عبثك عن كؾ  -

 !لً وستكونٌن  -

 .أمً ولدتنً كما أمامك سؤقؾ  -

 :لٌحدثها. ٌدٌه بٌن شهوة ٌفٌض جسدها متخٌبل ٌبتسم عٌنٌه أؼمض

 .الدار أسطح إلى.. الحراس بعض ٌستدرجن وهن أمهن وفاة منذ. نانبٌ سر فالٌكن  -

 ؟ األسطح ولماذا  -
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 .الخادمات خشٌة  -

 ٌتحدثن؟ وبما  -

 .والدتهن بمقتل تسببن من ٌقتلن أن  -

 أدراك؟ وما  -

 . ذلك من أكثر هو ما أعرؾ  -

 .ؼوره لتسبر أحجارها بؤول تقذؾ أن قررت ثم.. تفكر وصمتت صمت

 بك؟ أرؼب كما بً ترؼب هل  -

 .وأكثر  -

 .حبلل بٌننا ما ٌكون حتى.. نتزوج ال لما.. كذلك مادمت  -

 ماذا؟  -

 !زواجنا نعقد أن - 

 .ذلك سٌكون وكٌؾ  -

 .الحبلل إال بٌننا ٌكن لم  -

 .ذلك وكٌؾ - 

 .لٌعقد بفقٌه تؤتً أن  -

 ! بؤحد؟ آتً حتى تظنٌنً من  -

 !.فقٌه أي إلى خلسة بً تخرج أو - 

 جننِت؟ هل  -

 .حبلال  .. لٌلة كل نلتقً بعدها  -

 لٌدٌها تركت.. مبلبسه تزٌل صدرها إلى ضمته.. صمته طال أن بعد ثٌابه وخلعت ؼامرت

 أنٌن من ساعات إلى طالت لحظات. تعتصره وهً به تصنع لما شهق.. اثارته تقوده أن

 : حنون بصوت خاطبته ثم.. مستؽفرة القرآن من أي تردد وقفت فجؤة.. متقطع

 .بً ترؼب أنك تقل الم  -
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 .تتصورٌن مما أكثر  -

 .بك أرؼب وأنا  -

 ؟ بابك تصدٌن النعٌم بدأ كلما فلماذا  -

 . هللا ٌرضً بما ٌكون أن ٌجب  -

 !فعله نوٌت بما األمر أرتب أن بعد سؤبلؽك: متلهفا قال

 لٌوم تستعد أن لها وقالت.. نواٌاهن سوء تؤكد أن بعد.. شبرقة بنات من زهرة شادن حذرت

 .الخبلص

 رفض لكنه.. القرآن عقد تشهد حتى أمها تصطحب أن الحارس إقناع حاولت الفرار قبل

 . بشدة

.. أمها تودع لم.. جافة خبز وكسر سكٌن ثناٌاها فً وأخفت بطرحة خصرها حول لفت

 تسربلت وقد زهرة قامتها إلى ضامة.. البوابة نحو الساحة تعبر وهً الخوؾ رهبة صاحبتها

 رابحة نقاء.. البوابة ٌعبرن وهن باردا   الجو كان.. أنفاسها صخب من ٌرتجفن.. الظبلم

 خطوات فً خلفه لٌنحدرن طولها عن ذلك بعد فصلتها.. التعذٌب أعمدة حاذٌن وقد السفوح

.. الحصن خارج أنا هذه طوٌلة سنوات بعد أخٌرا..  تلك الحرٌة رابحة تكون قد: تتساءل. قلقة

 تعرؾ صبٌة اصطحبت: همست.. تنبهه أن فضلت.. زهرة الحارس ٌكتشؾ أن قلقة كانت

 زهرة تعرؾ.. واضحة ؼٌر كلمات تردد جنحت. بوجودها   معرفته خمنت.. ٌرد لم... أنت

 :أقدامهم أصوات لتصمت وقؾ.. هللا تناجً بؤنها

 !مسجدها أمٌن إٌقاظ ٌمكننا.. المنحدر قرٌة نجاور نحن اآلن  -

 اللحظة تلك تفكر.. بعٌدة قرٌة بهن سٌذهب بؤنه تظن كانت.. ذلك تتوقع لم.. مشدوهة وقفت

.. القرى أحد فً بٌتا ستسكن وأنها.. العودة ترٌد ال بؤنها تقنعه أن. الموقؾ؟ تتدارك كٌؾ

 :االضطراب ٌخالطه بصوت علٌه ردت. وأخرى فٌنة بٌن قدومه تنتظر

 .أخرى قرٌة فً أمٌن عن نبحث أن األفضل من  -

 .الفجر قبل العودة وعلٌنا.. سٌدركنا الصباح ضوء لكن  -

 ...اللٌلة هذه العودة أرٌد ال  -

 :لٌقاطعها تمهٌد دون شفتٌها من الكلمات فلتت

 !ونعود سرٌعا    نعقد أن بعد العودة على نتفق الم.. أبله تحسبٌنً.  ماذا ترٌدٌن ال  -
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 ...لكن.. نعم  -

  خداعً؟ تنوٌن هل ماذا.. لكن  -

 .الوفاء على نتعاهد الم.. أسمعنً  -

 بدى وقد بمعصمها مسكأ ثم قلٌبل صمت. ؟...موضع فً تضعٌنً أن الوفاء من وهل  -

 . نتفاهم الحصن وداخل.. سنعود هٌا: حادا   صوته

 وقد جواره إلى سارت.. طاعته تصنعت وقد.. أمامه ٌدفعها اخذ.. علٌه به سترد ما ٌنتظر لم

 بطولها أحس.. ببطء سكٌنها بسحب منشؽلة األخرى ٌدها بٌنما.. الخٌارات لدٌها انعدمت

 لتسارعه.. بندقة إنزال حاول.. أمعاءه تخترق سكٌنها لتفاجبه.. اللٌل برد بؤنه ظن ٌرتعش

 تلك فً ٌدور ما زهرة تمٌز لم.. راكعا   ٌبن وتهاوى.. قواه خارت.. متتالٌة بطعنات

 لم..." ٌاخا.. عهودك أهذه.. خابنة ٌا" الخابر صوته شدها حٌن الرعب تملكها وقد.. اللحظات

 ماذا:  صارخة رأسه احتضنت.. الممدد هذٌانه لمستت جاثمة نحٌبها أرتفع وقد تصنع ما تدر

. ثٌابه به تشبعت  ساببل مٌزت حتى بدنه أجزاء تتلمس.. ثقله زاد وقد علٌها ٌرد لم. لك؟ جرا

  دم؟ أهذا.. به فعلتِ  ماذا: صوتها أرتفع بهلع

........................................................ 

 تقوم الرعٌة من مجموعة رلٌسخِّ .. العالٌة الربوة إلى أول مهاجرل رفاة نقل بؤنه زٌد أشاع 

 بناء لٌباشروا الوادي خارج من مهرة بنابٌن استقدم كما.. األساسات وحفر األحجار بجلب

 آمرا  .. الجبال قمم على الحراسة قبلع لبناء مواقع تحدٌد تم الذي قتوال فً. الضرٌح أساسات

 التً األحجار كتل بقطع والبدئ.. المواقع تهٌبة فً  قرٌة كل رعٌة بتسخٌر القرى عقال

 ترصد التً عٌونه خبلل من.. شنهاص أخبار متابعة الشاؼل شؽله كان وإن. لبنابها ستستخدم

 .وقت كل فً تسلله متوقعا  .. تحركاته

 تحاك بمإامرة احساس إلٌه لٌتسلل.. تفكٌره علٌه شوش الحصن من شنهاص ابنة فرار لكن

 ؼضبه جام صب .ابنته وهروب تسلله بٌن صبلت هناك تكون وقد.. الحصن داخل من ضده

 عزلتها تجعل ال وأن.. الحصن فً ٌدور ما كل مراقبة علٌها ٌإكد ظل الذي وهو.. أبنته على

 :ؼاضبا ٌلومها.. ٌحاك عم   تؽفل

 إحداهن تهمسها همسه كل وأن.. الحصن داخل من كل تترصد عٌونك أن إلى مطمبن كنت  -

 .بها وعرفتِ  إال حرة أو خادمة تتنفس  فبل.. تصلك

 .الجمٌع وجٌه فً األبواب إؼبلق نصحتنً من أنت الست  -

 .بٌنهن عٌون لك ٌكون أن ٌمنع ال ذلك لكن  -
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 أن فً رؼبتها متناسٌا   نفسه إال ٌهمه ال والدها أن مدركة جملتها قالت. الٌوم بعد أخذلك لن  -

 .الؽاضبة وجهه مبلمح ٌؽٌر أن دون علٌها رد. ولٌد لها ٌكون

 وال. مرداس بنات وكذلك.. خدمتك فً لتكون شنهاص زوجة وانقلً.. بمرداس اعتنى - 

 . البعض بعضهن على عٌونك اجعلٌهن. الخادمات لبقٌة تحسنً أن تنسً

 .ارضاإه إال تملك ال لكنها.. اإلنجاب عدم من تعانٌه ما تناسى وقد.. والدها حدٌث لها ٌرق لم

 ......................................................... 

 تسٌر. هبوطا   زهرة نحٌب ساحبة.. جٌوبه من الرصاص وجمعت.. القتٌل بندق شادن التقطت

 ما منكرة نفسها تحدث.. بكابها كتم ترجو ذراعها من زهرة تجر.. خجول قمر ضوء على

 أنها رافضة  هواجسها تصارع.. المنحدر فً خلفهن من مات قد ٌكون ال أن تتمنى.. صنعت

 تكفً لم أن: الحزم متصنعة اسكاتها تحاول.. زهرة بكاء استمرار ٌضاٌقها.. قاتلة أصبحت

.. بكاء   كفً هٌا: صوتها حدة من شادن تؽٌر.. أنٌنها تواصل لكنها. به سؤلحقك البكاء عن

 .آخر خٌار من لً ٌكن لم أنه تعلمٌن

.. وبعٌدا   مخٌفا علٌابه فً بدا الذي الحصن ٌرٌن.. ؼربا   ابتعدن وقد األفق شمس ظهرت

 أشجار مخترقات.. ؼربا السٌر واصلن..  عمبلق سواد   إلى تحولت التً الؽابة فجوة  حاذٌن

 تسللهن ٌواصلن ثم.. الجوار فً أحدهم لمحن ما إذا األشجار بٌن ٌتخفٌن. بحذر الجافة البن

 الجروؾ صعود ٌوصلن وهن األمان بعض ؼشاهن.. الجنوبٌة الجبال سفوح أطراؾ حتى

 بٌن الرٌبة ٌثٌر شًء ال.. الوادي حركة راصدات أنفاسهن ٌلتقطن وأخرى فٌنة بٌن.. العالٌة

 تفزع أمها.. الحارس بمقتل علم الشٌخ تخٌلت وقد شادن تبتسم.. المتناثرة القرى تلك

 ٌتابعن األسطح ٌصعدن الدور خادمات ..ٌطمبنها ما تلمح علها الحصن نوافذ من متلصصة

 حٌن بعد.. الهدوء ذلك تستؽرب.. الرعٌة حركة لرصد الوقوؾ شادن تعاود. الوادي حركة

 وقفوا وقد ٌتابعنهم اختبؤن.. السٌل مجرى فً هبوطا   ٌسٌرون الحراس من مجموعة مٌزت

 مكثن.. بمبلحقتهن المكلفٌن بؤنهم خمنت.. مزارعهم فً رعٌة إلى ٌتحدثوا وأخرى مسافة بٌن

 من ٌقتربن أنهن بصعودهن لٌكتشفن.. القرى إحدى منازل بٌن اختفوا حتى تحركاتهم ٌتابعن

 . أحدهم ٌراهن ال ألن تراجعن.. ؼرٌبا   األمر كان.. األحجار بقلع مجموعة علٌها ٌنشط قمة

 تتربص الجهات جمٌع أن أحست وقد.. شادن وجه رإٌة تخشى النهار ذلك طٌلة زهرة ظلت 

. قاسٌة روح لها عنها تحدثها كانت التً الحرٌة أن لتكتشؾ.. هً تعد لم تلك شادن وأن.. بها

. سكٌنها تستل ولم.. كانتها التً المرأة تلك تكن لم أنها لو متمنٌة تسٌر شادن كانت بٌنما

 وأن.. أخرى امرأة ترافقها من أن اكتشاؾ تخاؾ زهرة. هواجسها تمضػ نمنه وكل رنٌس

 .مخٌؾ كابوس أسٌرة بؤنها شعور ٌراودها. شرٌرة روح البستها الفابتة اللٌلة ظلمة



98 
 

 تعد لم امرأة برفقة ؼدها سٌكون كٌؾ زهرة تفكر.. كهؾ فً لٌلها تقضً مرة ألول 

 كٌؾ.. التقته وقد تتخٌل.. قارون اللحظات تلك فً تفكٌرها على طرأ لماذا تعرؾ ال. تعرفها؟

 إلٌها الناس أقرب أمسى وقد مبهم شعور.. رقٌقة تتمنها التً كلماته.. تهرابح.. ابتسامته هً

 الحٌاة عذابات وعن.. القسوة فً الناس تشابه عن تحدثه نفسها ترى. شادن خذالن بعد

.. ترافقه أن منها ٌطلب  تراه.. فٌها الحٌاة ال بالحرٌة الحلم تعٌش أن تفضل وانها.. المتصلة

.. ما شجار فً كؤنها تحتد.. واقعها إلى شادن صراخ أعادها. منه ستطلب من هًف لم وإن

 ظهر.. صوتها أختنق أن بعد استفاقت ثم.. احتدامها صدى ٌردد الكهؾ جدران أن حتى

 لم وإن أنفسنا ظلمنا إنا ربنا" مرتجفة تردد.. الجدار إلى تستند القمر سنا تسلل وقد شبحها

 برحمتك ونجنا الظالمٌن للقوم فتنة تجعلنا ال ربنا.. الخاسرٌن من لنكونن وترحمنا لنا تؽفر

.. الجبل عصافٌر شقشقة ضجت حٌنها.. الفجر خٌوط حتى أدعٌتها تردد". الكافرٌن القوم من

 ذلك كل حناٌاها بٌن تجمع أن أٌعقل: نفسها تحدث.. تتناوم كانت التً زهرة تضم ٌدٌها لتمد

  شادن؟ هً أٌهن.. القسوة وتلك الحنان

 دخان وخٌوط الوادي ترى ..الصباح شمس بدؾء الكون أصطبػ قد الكهؾ فوهة زهرة تقتعد

 من ٌؤتٌها شادن صوت سمعت.. االرتفاع ذلك فً األمان ببعض تشعرها.. ساحرا   المنازل

 : الكهؾ داخل

 ترفعٌن أراك لم ثم: أردفت وقد علٌها ترد لم. ٌخٌفنً؟ صمتك. فعله علً ما أعرؾ ال - 

 !عذاب من فٌه أنا ما لعرفتً مكانً كنت لو: صوتها خفض وقد اقتربت.  وجهً إلى النظر

 :نفسه إلى ٌتحدث كمن زهرة لترد

 !طاوعتك كٌؾ أعرؾ ال  -

.. تهٌإات إال ٌكن لم.. حصل قد اللٌلة تلك فً ظننته وما.. قاتلة لست فؤنا منً تخافً ال -

 محدثا وقال.. مبتسما   نهض.. الحصن إلى به عابدٌن" محفة" فً حملوه وقد  منامً فً رأٌته

 مكان أسفل لهم ٌكشؾ ورأٌته. بطنً أسفل بسٌط جرح فقط.. حدث قد شًء ال :حوله من

 ! أزرق بلون لٌبدوا الجرح

ٌُؤت أمانً -   .وته

ً   تشفقً  -  .  عل

 :باكٌة تسؤلها ثم. طاقتً من أكثر تحملٌنً وال دعٌنً  -

 .بها تبشرٌن كنتً التً الحرٌة هً أهذه  -

  أصنع؟ أن ترٌدن وماذا  -
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 .والدك؟ للقٌا ستفرٌن بؤنك تخبرٌنً الم  -

 ! إلٌه نفر نحن وهذا  -

 الرعٌة نشط قد الحصن من تشاهدها كانت التً العالٌة القمم تلك أن شادن تعلم تكن لم

.. والسفوح القمم بٌن منحدر كهؾ فً االختباء إلى لهن ٌعد ولم.. أٌام منذ قبلع لبناء مسخرٌن

 بهن أستبد وقد كهؾ فً مختببات ألٌام مكثن. والدها إلى الطرٌق لمعرفة وسٌلة عن والبحث

 الفجر وهج مع ٌخرجن.. الرعٌة وحركة السفوح النهار طوال ٌرقبن.. والجوع الخوؾ

.. القرى ٌجوبون الحراس ٌراقبن.. أحد ٌلمحهن أن ةٌخف دنٌعُ  ثم رمقهن ٌسد ما عن للبحث

 إلى ٌهبطن الشمس ؼروب وقبٌل. وجلب ٌراقبنهم.. جباال   ٌصعدون.. الشعاب بعض ٌدخلون

 ناهاعٌ دمعت.. الماء صفحة لىع وجهها شادن رأت مرة آخر فً. لٌشربن ؼزٌر نبع

 . بالعودة بإقناعها تفكر وألٌام.. علٌها طرأ الذي البإس الحظت زهرة تؤملت وحٌن.. لحالتها

.......................................................... 

 ؼرٌبا   األمر كان.. الكهؾ قماأع عتمة إلى رعبب فررن.. صباح ذات ٌفاجبهن كلب نباح 

 زمجرة إلى نباحه تؽٌر أن لبثام.. الكبٌر صوته تناسب ال بضآلة الفوهة عند نابحا   ظهر وقد

 فجؤة ..مرتجفة باتجاهه بندقها شادن صوبت.. الكهؾ عتمة نحو الظهر مقوس ٌتقدم وهو

 ذٌلة هازا   أستدار وقد الصعداء تنفستا.. ا  صفٌرهطلقم حاد بصوت زعق أسود فتى ظهر

 فوهة تتقدمها حٌن بعد بحذر شادن نهضت.. أمرهن من حٌرة فً هنوٌترك لٌختفٌا.. ٌتبعه

 مسامعها إلى تهادى ثم.. وشمس رٌح   من إال سكون وجهها لفح.. الكهؾ باب حتى بندقها

 الحاطبات من مجموعة ؼٌر.. الجوار فً أحدا   ٌكن لم.. بحذر خرجت ..تؽنً رقٌقة أصوات

 :مضطربة عادت. المنحدرات أسفل حطبا   ٌجمعن تفرقن وقد

 !مرٌب أمر الجوار فً.. أنهضً - 

 !خوفً فوق تخٌفٌنً ال - 

 .ترٌن أن لك - 

 أن خوؾ زادهن ما.. الشجٌة وأؼانٌهن الحاطبات تحركات ٌرقبن الصخور إحدى خلؾ مكثن

 سبقت التً باألٌام ذلك ٌذكرهن.. أخرى جبال منحدرات على منتشرات آخر عدد راٌن

 ا  تفسٌر ٌجدن لم.. حطب من جمعن بما الجموع تلك وؼادرت النهار أنقضى. الكبٌر الحرٌق

 قبٌل والخروج للمخاطرة اضطررن. الحاطبات انتشار وكذلك.. والفتى الكلب ظهور لتكرار

 ٌجدن لم.. المسخرون ٌصل أن قبل القلعة بناء موقع فً ٌبحثن أن فرصة لهن كانت.. الفجر

 التساإالت أثار قد ذلك  أن تعلم ولم!. سٌفدننا: وؼمؽمت: أحدهن شادن التقطت ..معاول ؼٌر
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. ا  صؽٌر ا  كهف وجدن وقد الشمس أشرقت. آمن مؤوى عن ٌبحثن القمم نحو صعدن.. باختفابه

 : سؤلتها.. المتزاٌد زهرة ذبول شادن الحظت

 .الحصن إلى بعودتك أفكر وأنا أٌام منذ - 

 :التبلد بعض وجهها كسى وقد زهرة صمتت

 الحصن؟ فً كنا ٌوم تفكري لم لماذا.. أعود  -

 قاطعت... أتصور أكن لم.. والبرد الجوع من تذبلٌن أراك لكنً.. به أقوم فٌما قدري.. أنا - 

 .معها تبكً احتضنتها أن زهرة لبثت ما. نحٌب ثم عبرة كبلمها

 .تكونٌن أٌنما معك سؤكون  -

 .لك ذنب ال لكنك..  قاتلة  أمسٌت ترٌنً  -

 !.أعود لن - 

. خلدها فً ٌدور ما تخفً كمن بدت.. ٌرى ال كابن تصارع شادن بؤن شعرت اللحظة تلك منذ

 . جوارها إلى تجدها وال ٌوما   تصحو أن وتخاؾ

 المعول صاحب أن تعرفان تكونا لم.. عال جرؾ من القلعة تلك لبناء المسخرٌن تراقبان

 البداٌة فً.. المعول سارق عن ٌبحث فبدأ.. ا  بعٌد بشكه ذهب قد زمبله أحد وأن.. عنه ٌبحث

 صرؾ لكنه.. العطرٌة الشجٌرة تلك" الشرز" عٌدان عن باحثا   ٌتردد الذي الكلب فتى أتهم

 إلى الشك لٌقوده.. قراهم إلى ٌإوبون أن قبل المنحدرات من ٌعود بؤنه الحظه وقد عنه النظر

 الصباح ذلك الشك شادن ٌساور لم. الجوار فً ٌكونن أن الجمٌع هروبهن عن ٌتحدث من

 ظلت.. طارئ أخرهم ما أن األمر بداٌة فً ظنت.. المسخرٌن وجود عدم الحظت حٌن

 كؤنهم المنحدرات على ٌصعدون أناس الحظت حٌنها.. النهار أنتصؾ حتى األنحاء تراقب

 ؼٌاب أن لحظتها عرفت.. زهرة نبهت ..اقتربوا حٌن حراس مٌزتهم.. محموم قاسب فً

 ؼٌر ٌكن ولم.. وصولهم قبل بالهرب شادن فكرت.. الحراس بوصول صلة له المسخرٌن

 من للحد وسٌلة فً فكرت.. واسع جرؾ من علٌهم أطلت حتى وزهرة هبطت.. واحد مسلك

 الصخرة لتتدحرج زهرة عاونتها.. وسٌلتها المتهاوٌة والجبلمٌد الصخور وكانت.. تقدمهم

 مشكلة بؤخرٌات عوتدف أسفلها اصطدامها عند الؽبار لتثٌر الجرؾ سامق من هوت.. األولى

 ثانٌة ثم.. أخرى بصخرة ودفعت تشجعت.. ثبلثة الصخور تلك صابتأ.. مدوٌا   شبلال  

 ٌحدث ما متابعة فً تستمر لم.. الجبلمٌد انهٌار ٌتابعون  الوادي رعٌة إلى نظرت.. وثالثة

 انشؽالهم مستؽلة.. أتربتها سحب وتصاعد.. تصادمها أصوات بسماع أكتفت.. األسفل فً

 ثبلثة طرٌقهن لٌقط. للجبل الشرقٌة الجهة من هابطة. وزهرة لتتوارى.. بالصخور
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.. ثالثهم وٌتوارى ثان وتصٌب أحدهم لتصرع بندقها إلى شادن لجؤت حٌنها.. برصاصهم

 ثنٌنا قتل قد الصخور شبلل أن تعرؾ تكن لم.. بحذر مسرعة الهبوط استطاعت لحظتها

 .  والموت الحٌاة بٌن كانوا أربعة عظام وهشم

 توؼلن وما.. علٌه التردد اعتدن ماء نبع شعاب حٌث السفوح باتجاه هبوطا  .. متسلبلت مضٌن

 رصاصة دوي لكن.. أمان فً بؤنهن ظنن وقد أنفاسهن ٌلتقطن بحذر وقفن حتى شعابه بٌن

 بٌن منهكات هرولن.. أثرهن فً ٌجدون الحراس من تبقى من أخذ وقد.. رعبهن إلٌهن أعاد

 مجراه حاذٌن حتى النبع وصلن أن ما. لمرات صداها تردد أخرى رصاصة دوت.. األشجار

 مشٌرة.. شادن بذراع تشد ..واسعة بركة ظهرت أمامهن حٌنزهرة  هللت.. بالهبلك موقنات

 هبطن بهدوء.. قرٌبة شجٌرات بٌن ودستها البندق سحبت.. الماءبٌن  دخولالب ٌهالع

 هرج ٌصاحبها أقدام وقع اقترب حتى لحظات اال هً وما.. الماء ؼمرهن حتى بؤجسادهن

 من نشاد رأتهم.. األخرى بٌد منهن كل تمسك السطح تحت رإوسهن أخفٌن.. الهثة أصوات

 زهرة شهقت دهر كؤنه وقت بعد.. السكون عاد حتى.. مهرولٌن ٌتقاطرون الماء تحت

 ؼٌر ٌرتجفن لبرهة مكثن.. بعٌدة أصوات عدى أحد ال.. شادن تبعتها.. رأسها مخرجة

 تحتضنها.. عصافٌر وزقزقة.. الماء خرٌر من إال المكان ٌعم هدوء.. نٌنج أنهن مصدقات

 سحبت شادن أن ؼٌر.. فعله علٌهن ما ٌعرفن ال البركة من خرجن.. بترقب ٌتلفتن زهرة

 ترتجؾ.. شجاراأل سٌقان خلؾ ٌتخفٌن زهرة تتبعها وهرولت الشجٌرات بٌن من البندق

 أن لبث ما.. حواسهن لترتبك كلب نباح فاجؤهن حٌن بعد ..ثٌابها لبلل أسنانها وتصطك زهرة

 من آت كؤنه لصوت جفلت أنها إال بندقها رصاص علٌه تطلق كادت منهن لٌقترب ظهر

  البندق؟ بهذه لكن اٌن ومن..  أنتن من:  العدم

 أكرت شعر ذا ٌتؤملنه السنتهن الخوؾ عقد.. كلبه أسكت وقد االسود الشاب لذلك الصوت كان

 .أنتن؟ من.. اخبرٌنً هٌا: الساق طوٌل بفؤس ملوحا   صوته رفع.. متماسكة قصٌرة وقامة

 تخشى.. خلفها ترتجؾ زهرة بٌنما.. اتجاهه فً البندق مصوبة.. تماسكها بعض لشادن عاد

 :ماء تقطر منه اقتربت.. الجوار فً من كلبه نباح ٌلفت أن

 .سبٌلك حال فً أمض.. منا علٌك ال  -

  حكاٌتكن؟ أعلم حتى أمض لن  -

 تختببن؟ ولماذا: فاسه برأس أشار  ثم

 .بفؤسه البندق فوهة أمام ٌلوح وهو.. هوعتم هأن شادن قدرت

.......................................................... 
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.. مرداس حصن من خادمتٌن فرار عن سمع أن بعد الوادي إلى للتسلل العدة ٌعد شنهاص بدأ

.. ألخبارهن متابعا   ظل.. إلٌهن الطرٌق ٌعرؾ أنه لو تمنى.. وابنتها زوجته بؤنهن قلبه ٌحدثه

 بالعار الشعور وتبدل. الرجال ٌصنعه مالم ٌصنعن وأنهن.. ألفعالهن الناس لتهوٌل ٌنتشً

 تعٌده وسٌلة عن بالبحث أنشؽل.. بالفخر الشعور إلى  الحصن لنساء خادمات لسنوات وهن

 .لٌلتقٌهن الوادي إلى

: لهم قال.. والعقاب بالثواب لهم ملوحا العقال بجمع.. القبلع لبناء اهتمامه من زٌد ضاعؾ

 لنٌل البناء فً فسارعوا.. منكم كل ٌصنعه ما وٌرى. حصنه نافذة من أعمالكم ٌتابع الشٌخ

 إلكمال الرعٌة من المزٌد تسخٌر فً العقال لٌتنافس.. كلماته ثمار ظهرت ما وسرٌعا. رضاه

 بعضهم ٌتحدث.. البعٌد الحصن نوافذ على أعٌنهم بٌنما ٌتنافسون.. القبلع تلك من تبقى ما

 خبلل وهكذا.. لهم ٌبتسم رأوه بؤنهم وآخرٌن.. مبتهجا   بكفه ٌلوح نافذته فً الشٌخ رأوا بؤنهم

 الرعٌة توزع.. بالنورة طلٌت أن بعد زاهٌة بؤلوان ظهرت قد القبلع جدران كانت  أسابٌع

 النٌران ومشاعل.. نهارا المتوالٌة" بورزاناتها" نفٌر بسماع ٌتفاخرون وأمسوا.. حراستها

 نهاٌة معبر من إال.. الوادي من الخروج أو التسلل ٌستطٌع من هناك ٌعد ولم. لٌبل   المتقدة

 .حراسها تسٌٌر على كمشرؾ أبنابه أحد كلؾ وقد.. ؼربا   السٌل مجرى

 بعٌد أمسى الوادي: القاع تلك مواقع حصنه سطح من ٌرٌه وهو بزهو الشٌخ إلى زٌد ٌتحدث

 الوادي فً حركة كل علٌها ٌتناوب من ٌرصد تراها التً القبلع وتلك.. طامع كل عن المنال

. التسلل حاول إن.. شنهاص بؤوصاؾ المنفذ حراس زودنا وقد. السماء كبد فً الطٌر حتى

 .إلٌكم مكببل   سٌقودونه

 الناس؟ تقتل من الفارة وابنته - 

 مجال فبل.. ٌدٌك بٌن قرٌبا   وستراها.. باطلة عٌن لها من كل بجمع القرى عقال سؤكلؾ - 

 بفضل الدابم االستقرار الوادي وسٌعم.. العقاب من اإلفبلت الٌوم بعد فار أو عاص   ألي

 .حكمتكم

 تشكٌل فً متفننٌن الضرٌح جدران ٌرفعون البناإون كان.. القبلع فٌه أنجزت الذي الوقت فً

 . تبركا   البناء فً للمشاركة الرعٌة تزاحم وقد. بدٌعة والوان بنقشات أحجاره

 ........................................................... 

 المؽلوبة تمثل بندقها أنزلت. ولهى بعٌون زهرة ٌرمق.. َؼرْ  الفتى ذلك بؤن شادن أدركت 

 :أمرها على

 .بنانك طوع نحن  -
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 :فؤسه خفض وقد البندق ٌتفرس مزهوا   تقدم

 .البندق؟ هذه عن الجٌران سٌقول ماذا  -

 جٌران؟ أي  -

 .الدرم فً جٌراننا - 

 :بؽنج ردت ثم تفكر صمتت

 .نصل حٌن سنرى  -

 أشجار تحت ٌسٌرون الطرٌق وطوال.. كتفه على فؤسه وضع وقد.. ؼربا   بهن أبتعد

 سهول إلى خرجن أن بعد بخوؾ شعرن.. ٌفهمنها ال مواضٌع عن منتشٌا   ٌتحدث.. متشابكة

 تارة ..كلبه ٌحدث صوته ٌرفع الشاب ذلك بٌنما.. أحدهم ظهور خوؾ تتلفت.. مكشوفة

 حواؾ على تجاورت أكواخ مجموعة لهن ظهرت وقد وقؾ.. إلٌهن نفسه عن متحدثا   وأخرى

 : بخٌبلء وقؾ.. السٌل مجرى

 .درمنا هو ذلك - 

 ٌجلسن الخوادم من قلة.. وضٌقة متعرجة أزقة تفصلها.. متهالكة أكواخ.. قرٌبة المسافة بدت

 وقفت. ٌُإكل عما بحثا تلوب وكبلب.. وهناك هنا ٌتبلحقون عراة أطفال ..أكواخهن أمام

 :إلٌه مشٌرة

 .اللٌل ٌحل حتى هنا سننتظر - 

 !هنا تبقٌن ولماذا - 

 !أحد ٌرانا أن نرٌد ال - 

 !الهروب ترٌدان - 

 ...أبدا   - 

 .معكن سؤبقى - 

 شادن لتمطره. حكاٌتكن؟ عن تحدثنً لم: بتلهؾ ٌسؤل. خفر فً زهرة إلى ٌنظر الوقت طوال

 أمه مع وٌعٌش.. حطابا   ٌعمل وأنه.. محمد أسمه بؤن عرفن.. نفسه عن للحدٌث تدفعه بؤسبلة

 وقد.. بصرٌره الجدجد وصخب الشمس دنت حتى ٌتحدث أستمر. الدرم ذلك وسط كوخ فً

 حول قلة إال   األطفال واختفى.. أكواخهن أمام النار مواقد ٌشعلن األكواخ خوادم رأٌن

 لبلمساك ٌده مادا  .. ٌنهض أن مبتسمة شادن علٌه أشارت. متباعدة نجٌمات وظهرت. بعضهن
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 جوقة استقبلتهم حتى اقتربوا أن وما.. المساء ؼبشة عٌونهم تتلمس هبطوا.. زهرة بمعصم

 جمٌعها لتفر ا  حاد صفٌرا   محمد الحطاب أطلق.. تآلؾ فً نابحا   بٌنهن كلبه ؼاص.. كبلب

 قبضه فً كابنات مبلبسه تبلبٌب من له وأخرج ركع.. ذٌله ٌهز أمامه ظل هرم كلب عدى

!. هرمت وقد كلبً أم هذه: قاببل  .. ورأسه رقبته بٌده ماسحا   ألقاها.. مٌتة فبران أنها ٌبدوا الٌد

.. الدرم وسط كوخ أمام بهن وقؾ.. األكواخ عٌون حذر وسط خطوهن ٌتابعن مضى ثم

 رابحة استقبلتهن.  ٌدخلنه أن علٌهن أشار.. القصٌر بابه حول وعٌدان أشجار جذوع تكومت

 اللهب السنة تعانقت للحظات.. طٌنً موقد نار بإشعال محمد أنشؽل بٌنما.. خانقة عفن

 بوجوده شعرت أن ما.. ممددة امرأة.. حولهن ما ٌكتشفن وقفن.. الداخل إلى ضوبها وتسرب

 :صوتها ورفعت.. داكن فراش على جالسة لتستوي

 ٌامحمد؟ أخرك ما - 

 :هامسا   كفٌها أمسك إلٌها دخل

 !ضٌوؾ  -

 أٌنهم؟  -

 :أذنها من اقترب

 .جوارك إلى هاهن.. صوتك أخفضً  -

 :األسود المتؽضن وجهها على اللهب ضوء أنعكس وقد.. الفراغ تتلمس بٌدٌها لوحت

 هن؟ أٌن  -

 دون أمسى فراش.. واسعتان عٌنان.. داكنة أصابع.. جافة بشرة.. بذراعها  شادن أمسكت

 تفصل.. أطعمة بقاٌا علٌها.. مستطٌلة حجرٌة جبلمٌد فراشها جور إلى ربضت وقد.. لون

 من ومجموعة.. أطرافه على مددت متربة مبلءة تؽطٌه آخر فراش عن فراشها الجبلمٌد تلك

 خوص زنابٌل تدلت الكوخ فضاء فً.. احتطاب أدوات أنها الحقا شادن عرفت.. الحبال

 مشٌرا   واقفات ظللن وقد حٌرتهن أدرك. بالماء ملٌبة قرعة الباب جوار وإلى.. فإوس وعدة

 داهمهن ما إذا تتخٌل.. الكوخ ضٌق تتؤمل شادن جلست.. الحبال فراش على بالجلوس علٌهن

 توضع جذوع عدى.. ُتؽلق درفة للباب ٌوجد ال أنه حتى. فٌها ٌختببن زاوٌة ٌجدن لن أحد

ٌُسد بعضها فوق  .الحاجة عند ل

 تكون قد بكلمات مؽنٌا.. العشاء عصٌدة فٌها ٌحرك علٌها قصعة واضعا لناره محمد عاد

 أستبد بجوع ذكرتهن رابحة.. الجبلمٌد على القصعة واضعا   دخل ما سرٌعا.. لزهرة موجهة

 نظرات أمام الصمت ؼٌر لزهرة ٌكن لم. سخونتها رؼم عصٌدة األصابع تتخاطؾ.. بهن
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 ؼٌر ذهول فً ظلت بٌنما.. إلٌها ٌنظر ٌتحدث حٌن حتى.. بنظراته زهرة ٌحاصر.. محمد

.. الطمؤنٌنة من نوع أعماقها لىإ تسرب وإن.. الكفاؾ بذلك ٌعٌشون من هناك أن مصدقة

 ابتسامة مرسبل محمد نهض.. ؼرٌبة بقناعة ٌشً الذي الحدٌث ذلك وأمه حدٌثه إلى تستمع

 .الخارج فً سؤنام: لزهرة خجبل

 نوما شادن جوار إلى اللٌلة تلك لتنام.. مؤلوفة لها بدت.. نظراته من خوؾ بؤي تشعر تكن لم

 قادها.. ٌخفً مما أكثر ٌظهر الصباح ترى وهً.. خوفها تقلب شادن مستأ بٌنما.. عمٌقا  

.. كلبه المحتضن محمد شبح فوق تهوي أن كادت الباب عند.. المكان واكتشاؾ للتسلل خوفها

 ؼٌر بكلمات أمه متؼمؽ. الماء أرٌق أن فقط أردت نام: هامسته.. لتتراجع متحفزا   نبح

 لقمر فضٌة ؼبللة ؼمرته وقد الظبلم فراغ تتؤمل خرجت.. كلبه محتضنا   لٌعود.. مفهومة

 مكتفٌة التقدم تجرإ لم.. الجوار فً كبلب نباح تعالىلٌ.. األكواخ تلك تستطلع.. باكتماله ٌسافر

 عادت.. باب أو سقؾ دون.. الخلؾ من ٌبلصقه كوخ بقاٌا اكتشفت.. الكوخ حول بالطواؾ

 :ضاحكا أخبرها.. خلفً كوخ بقاٌا عن محمد سؤلت حٌن.. الصباح تنتظر

 . للموتى مدفنا   أمسى لكنه  -

 : موضحة أمه لتنبري.. تفهم لم

 فً فٌدفن ٌجد لم وأن.. مهجور كوخ أقرب فً وٌدفن له ٌحفر.. درمنا فً ٌموت من  -

 .ٌحب لمن مجاورا   ٌبقى حتى.. كوخه

 :بتعجب شادن ردت

 ...األرواح مع أسكن أن أحب - 

 .ؼد من بذلك سٌتكفل محمد ال؟ ولما- 

 أمسن حتى بإصبلحه باشر ثم.. قوٌة وسٌقان ألشجار فروع محمد له جلب ٌومٌن خبلل

 . داخلً باب من ٌدخلنه

 نٌٌقض.. السن فً طاعنة لٌلة أول فً بدت كما ولٌست.. الخرؾ أصابها قد العمٌاء تكن لم

 تطلب أن دون ملفقة حكاٌتها تحكً وشادن. رأسها هازة هنهنات تردد.. إلٌها الحدٌثب تقالو

 مات أن بعد صؽارا وأختً تٌتمت: الشفقة ٌستدر بصوت.. تحفظها تبدٌد محاولة.. ذلك منها

 إلى قرٌة من نسافر طوٌلة وألٌام.. بٌنهم من فررنا.. العذاب ألوان أقربنا لٌسومنا.. والدانا

.. قلوبنا فً بمحبتك نشعر.. إلٌك اصطحبنا أن هللا نحمد وكم.. محمد أبنك وجدنا حتى آخر

 المطفؤتٌن عٌنٌها العمٌاء لتحرك بحكاٌاتها شادن تستمر. لك بنات تقبٌلنا أن أرجو ولذلك

 محمد: شادن إلى تنظر كمن وتلتفت رأسها لتوقؾ.. متوالٌة بهزات السقؾ إلى وجهها رافعة
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ٌّن.. فٌه ٌطمعن درمنا نساء بعض. طٌب ولد : واصلت الرد تنتظر أن ودون. لماذا؟ أتعرف

 كما.. به نقتات ما به وٌقاٌض ٌحتطب ما ٌجمع.. ٌسرق وال.. البقٌة مثل لالتسوُّ  ٌتعود لم ألنه

 ذلك مقابل.. للنساء وٌبٌعها الطٌبة الرابحة ذات" الشرز" شجٌرات وجذور انعٌد ٌجمع

 ال ترٌن كما وأنا.. ٌزرعون ومما القات بؤؼصان وأٌضا.. والبن الذرة بحبوب علٌه ٌتفضلن

 ال أنكن وأشعر.. بعٌدا أحداهن تؤخذه أن أخاؾ.. بمساعدته إال الدخول أو الخروج أستطٌع

 شادن تبادلت !.الخوادم رابحة تشبه ال. رابحتكن حتى كبلمنا عن مختلؾ فكبلمكن.. به تهتمن  

 . زهرة مع التعجب نظرات

 مع ٌخرجون تراهم.. بقلق األكواخ سكان كوخها شجوج من تراقب وشادن ٌوم أول منذ

 جمعوه وما القات بؤؼصان فرحٌن.. الظهٌرة بعٌد اسرابهم عودة جلبة لتسمع.. الشمس خٌوط

.. مختلفة طرق فً كلبه ٌتبعه.. كتفه على وحباله فؤسه حامبل    ٌخرج محمد وترى. طعام من

 ٌشفً ما تسمع علها تنصت شادن.. القات ٌمضؽان أمه ٌجالس.. وحٌدا   ٌكون.. ٌعود وحٌن

 أن.. ٌةعالر به ٌتحدث عما ٌتحدث نأ تتمنى. بٌومه ٌصنع ما تتجاوز ال أحادٌثه لكن.. ؼلٌلها

 ٌوما.. ٌحٌد ال كبلمه لكن.. والدها بذكر ٌؤتً أو.. الحصن حراس نشاط عن سمعه ما ٌذكر

 حامبل البركة تلك حول ظهر الذي الفتى ذلك ذهب أٌن: متسابلة.. حٌرة شادن تتملك ٌوم بعد

 الذي تقوال فً.. تسؤله أن تود ..لزهرة ٌرسلها فتؤ ما التً النظرات وهذه.. مهددا   فؤسه

 . بسرهما ٌعرؾ إن تخاؾ

 وسارا بندقها حملت.. السواد حالكة لٌلة فً معها لٌخرج تستدرجه أن إال أمامها ٌكن ولم

 : سؤلته.. كلبه ٌتبعهم.. األكواخ عن بعٌدا  

 الزواج؟ فً ترؼب اال  -

 :طفولً بخجل علٌها رد

 !أختك سؤتزوج  -

 ؟ متى  -

 .توافق حٌن - 

 بً؟ تتزوج أن ترٌد اال.. وأنا  -

 !كبٌرة أنت - 

 تتزوجك؟ حٌن بها تفعل وماذا  -

 : ٌده برعاش شعرت.. بكفه وأمسكت أصابعها مدت.. ٌرد ولم.. ضحك
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  الناس؟ ٌتحدث بماذا.. لتحتطب ٌوم كل تذهب - 

 .أحد إلى أتحدث ال - 

 بعضهم؟ إلى ٌتحدثون تسمعهم أال  -

 .أسمعهم ال لكنً.. ٌتحدثون  -

 :زهرة فً رؼبته تستخدم أن رأت ثم.. لبرهة صمتت

 أختً؟ ستتزوج كٌؾ  -

 .أزواج سنكون وافقت إن - 

 .طعتنً إن بك ترؼب سؤجعلها  -

  أطٌعك؟ كٌؾ - 

 :للفرٌسة القناص تؤمل العتمة وسط شبحه تتؤمل.. لتلقابٌته عالٌا   ضحكتها علت

 .ٌقولون بما لتخبرنً.. لحدٌثهم استمع تتكلم الناس ترى حٌن  -

 .عنهم بعٌد دوما لكنً  -

 .!إلٌهم ذهبا  -

  الكوخ إلى العودة وأثناء. ذلك منه تطلب لماذا ٌفكر أن قلق أنتابها.. وحٌرته صمته أدركت

 !.تحبك أختً وسؤقنع طٌب شاب أنت: كتفه على ربتت ٌصبل أن وقبل.. بزهرة تمنٌه

 عم   المكرر حدٌثه فً أستمر لكنه.. القات مضػ أثناء ووالدته لحدٌثه تنصت.. عودته تنتظر

. والدها إلى الطرٌق لمعرفة وسٌلة فً تفك وشادن األٌام مرت.. األشجار مع ٌومه فً ٌصنعه

 : ٌضحكه بحدٌث عاد حٌن النهار ذلك إلى

 .باطلة عٌونهن عمن ٌبحثون الشٌخ حراس - 

 :ٌعنٌها الكبلم أن ظنت وقد أمه نهرته.. قلقها تٌقظ الكلمات بتلك شادن شعرت

 .ٌامحمد الكبلم لهذا وما لك ما  -

 .الدرم نساء وٌصفوا حراس ومعه سٌؤتً المجاورة القرٌة عاقل أن وٌقولون  -

 . بالرحٌل اللٌل طوال زهرة على تلح.. بقلق زهرة عٌنً إلى ناظرة.. شادن اضطراب زاد
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............................................................ 

 كان الذي الوقت فً.. علٌها القبض محاولة بعد أبنته أخبار النقطاع حٌرة شنهاص ساورت 

 ٌردد بعضهم أن كبرٌابه جرح وما. المشاٌخ وعود انتظار مل أن بعد.. للتسلل العدة ٌعد

". الوادي بمشٌخة وٌطمع.. ورٌث من له ٌعد ولم.. بها ٌقاتل كؾ وال عجوز رجل شنهاص"

 .بعٌد ٌوم ذات مال من خببه ما إلى الوصول متمنٌا  .. ذاته على لبلعتماد ذلك دفعه

 بٌنما. .منزوٌا   مرداس أمسى وقد.. الوادي بضم ٌطمع الكل أن المشاٌخ بٌن جولته من عرؾ 

 . نفوذه من ٌوسع الفاطمً

 الحراس على بها ٌتؽلب حٌلة فً ٌفكر..  عودته بسرعة تقضً مصلحته أن شنهاص رأى

 سبل  بعده فكر.. أحد ٌكتشفه أن دون لٌتسلل.. كبٌرا   سجنا   أمسى الوادي بؤن له تؤكد أن بعد

.. ٌقتادونه وقد مضمونة ؼٌر مسؤلة بانها أدرك لكنه.. بالمال القبلع أحد حراس استمالة: منها

 ٌشكل المنفذ من والعبور.. بذلك األنظار ٌلفت وقد.. عنوة الوادي وٌدخل ٌقاتلهم أن أو

 دون المنفذ من والدخول المؽامرة قرر تفكٌر طول وبعد. كفه من علٌه استدلوا وقد.. خطورة

 المتسولٌن من معظمهم كان.. معلوم بؤجر   رافقوه.. األكؾ مبتوري من جمع ٌرافقه.. صحابه

 أن وما.. ٌكون عمن ٌجهلون كما.. به ٌقومون ما بخطورة علم لدٌهم ٌكن ولم.. الناس وعوام

 إلى اقتٌادهم قرروا ثم بهم الحراس أنشؽل ..العبورب همأمر تباطؤ حتى المنفذ من اقتربوا

 الذي الشٌخ أمام ُصفوا.. بٌنهم شنهاص هلل الذي زٌد إلى الخبر لٌصل.. مقٌدٌن الحصن

 من ؼفلة فً تسلل وقد بٌنهم كان بؤنه لٌعلم.. بٌنهم ٌجده لم لكنه.. فرادا   فردا   مبلمحهم تفرس

 . الحراس

 بؤذرعهم عجبهم أثاروا أن بعد الحراس حولهم التؾ حتى وصلوا أن ما.. شنهاص توقع وكما

 على بهرهم من هو شنهاص أن إلى ٌفقهوا أن دون.. منهم ٌسخرون وأخذوا.. المبتورة

 بؤكمام فضفاض وثوب.. فاطمً بعمامة متنكرا.. ُملفت ومظهر.. زاهٌة بحلة مزٌن حصان

 زٌد إلى الشٌخ نظر. بعٌدا   مضى وقد.. خاصرته تزنر فضٌة" توزة"و.. ذراعه تخفً مطرزة

 .عزلته إلى ؼاضبا   لٌعود.. ٌنطق أن دون بسخرٌة رأسه هازا  

 الشٌخ الزم الذي زٌد قلب فً الذعر لٌقٌم.. رجاله من وعدد شنهاص تسلل خبر الوادي تناقل

 قارون بٌنهم أن موضحا  .. ورجاله لمبلحقته حماسه إثارة محاوال.. الٌوم ذلك منذ نهار لٌل

 الوادي وٌعٌد تعاطفهم سٌكسب الرعٌة بٌن ٌتنقل ُترك إذا شنهاص وأن.. عنصٌؾ قاتل أبن

 علٌه مشٌرا.. المصٌدة فً وقع أن بعد منه التخلص فرصة له شارحا.. القدٌم اضطرابه إلى

 مساعٌه تخب لم. العقاب لٌنال واقتٌاده لمبلحقته شجاعة الحصن حراس أكثر رسالإ ضرورة

 من مجموعة آمرا  .. الحصن ساحة  هابطا  . القفص دخل الفؤر تعنً: رادا   الشٌخ نهض حٌن

. إلٌه األكؾ فاقدي واقتٌاد قرٌة كل عاقل ٌصطحبوا أن على.. الوادي إلى الخروج حراسه
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 ومن.. شنهاص رجال من تسلل من كل أقارب مبلحقة الحراس من أخرى بمجموعة أمر كما

 . لهم قربى بصلة ٌمت

.. القاتلة وابنته شنهاص ضد مواعظهم بمضاعفة القرى فً المساجد أمناء حث.. زٌد وبدوره

 عددهم تجاوز وقد.. الحصن ساحة فً جمعوهم من صفوؾ كانت حتى أٌام تمض ولم

 .شنهاص بٌنهم لٌس.. شخصا   الخمسٌن

............................................................. 

 امرأة بؤسمال وتنكر ..بحمار استبدله وقد حصانه من تخلص الوادي إلى شنهاص تسلل عقب 

. شعره زالأ نأ بعد" الهرد" الُكركم بمعجون وجهه طبلء على ٌحرص.. القرآن تبلوة تجٌد

 ٌرد. مقابل دون الحبٌب ٌعٌد كما.. الؽابب جلب على وٌعمل.. والعواقر الممسوسات ٌداوي

 واالحتكاك.. ٌعرفهم بمن التواصل متجنبا". اسمً هذا آٌة المداوٌة" أسمه عن تسؤله من على

 .والنساء األطفال لٌستقبله األبواب ٌطرق. رجل بؤي

 من حٌرة فً ظل التً وابنته.. شنهاص عن النساء به تتحدث ما إلى تنقله فً السمع ٌرهؾ 

.. ابنته وعن عنه بحثا نهار لٌل الوادي ٌجوبون الحصن حراس تنقله فً ٌبلحظ.. اختفابها

.. الرعٌة بشبون وأوالده ٌهتم من وهو بمطارته المكلفٌن ٌتابع من فهو.. الكثٌر زٌد عن ٌسمع

 .حضوره ٌكرس كبٌرا   ضرٌحا   جدران وبتشٌٌده

 عابرا   ٌجاورها وحٌن.. السنٌن تلك كل بعد الجفنة قرٌته دخول من ٌمنعه الخوؾ كان 

 حٌن النهار ذلك إلى. دافبة دموع فً تؽرق ألن عٌنٌه تاركا  .. مشاعره وترتبك قلبه ٌركض

 تجول ؼرٌبة امرأة إلى تنظر وعٌونا  .. تتؽٌر لم بٌوتا   ٌرَ .. متمهبل   أزقتها ٌلج حماره ترك

 حاذى حتى أثره فً الصؽار تجمع. علٌها الزمن مر وقد وأخرى ٌعرفها ال وجوها  .. بحمارها

 محاوال  .. دمعته مدارٌا   حوله ٌطوؾ أن للحمار تاركا  .. نابحا   ٌنعق وكاد بهتَ .. داره ركام

 تكاثر أزعجه.. للزرٌبة  القبلٌة الزاوٌة فً مساء ذات دفنه بؤنه ٌتذكر.. كنزه مكمن تحدٌد

 تحت صندوقه ٌختبا الذي الركن ذلك سبلمة من تؤكد وقد أبتعد. فضولهم خشً.. الصبٌان

.. باب أول لٌطرق قواه ٌستجمع. كان  كٌفما المضً له تاركا   الحمار به أبتعد. ركام تلة

 اعتكاؾ.. شادن: حول ٌتفوهن ما وأخرى فٌنه بٌن وٌلتقط مهارته ٌعرض.. حوله ٌتجمعن

 على ٌثنٌن قلة. له المحمومة الحراس ومبلحقة.. ورجاله شنهاص تسلل.. زٌد نشاط.. مرداس

 شجاعة على الجمٌع ثناء أدهشه ما لكن.. الصفات بؤقذع ٌصفنه وبعضهن.. شنهاص أٌام

 كما أمها تكن لم معها فرت من بؤن ٌعرؾ مرة وألول. نظٌره قل بفخر أسمها ٌذكرن.. شادن

.. ساهما   إحداها أمام كان حتى.. األبواب ٌطرق ظل. اسم لها ٌُعرؾ ال صبٌة بل.. ٌظن كان

 إلى والدها أرسلها وقد" عمادة" الصبٌة وتلك صباه سنوات إلى ذاكرته وذهبت تنهد

 بٌن الوحٌدة الصبٌة هً.. القرٌة فقٌه ٌدي على القرآن وحفظ الكتابة لتتعلم" المعبلمة"
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 بعض حفظه ما مراجعة الفقٌه علٌها ٌشٌر.. حولها من أنجب وكانت.. الصبٌان من مجموعة

 حفظ أكملت وٌوم.. برٌبة مودة مشاعر بها ربطته حٌنها.. شنهاص بٌنهم ومن.. أقرانها

 مصحؾ هدٌته شنهاص لها وقدم.. المسلوقة الحبوب ووزع زفة والدها لها رتب القرآن

 وفاة وبعد.. بآخر زواجها بعد حتى ظلت المشاعر فً دفا إلى المودة تلك تطورت.. صؽٌر

 . ٌنقصها بما ٌمدها.. لمرآها قلبه ٌُسعد.. علٌها عطفه أستمر زوجها

 ٌتؤملها وقؾ .ؼٌابه فً زارها قد الموت مبلك ٌكون ال أن تمنى.. بابها طرق فً تردد

. منفردٌن ٌحدثها بؤن تضرع فً همس.. الباب أؼلقت.. للدخول دعته.. دموعا   تفٌض بسعادة

 تتؤمل ظلت.. الُكركم طبقة تبلمس أصابعها مدت.. ٌكون عمن أفصح أن بعد باكٌة احتضنته

 بٌن تشرده.. حبسه معاناة عن حدثها.. عقود الخمسة تجاوزها رؼم صبٌة ٌراها. عٌنٌه

 رؼبته.. ابنته أخبار انقطاع من حٌرته حول. له ٌخطط ما عنها ٌخؾِ  لم.. والجبال الؽابات

 وأنهم.. له المشاٌخ خذالن وشكا. ؼٌرك المداوٌة بؤننً ٌعرؾ أحد ال: لها قال.. بلقٌاها

 : قابلة.. دامعة عٌنٌه فً تنظر.. صؽٌرا   مصحفا   تحمل وعادت نهضت. الوادي فً ٌطمعون

  هذا؟ أتتذكر - 

 !أتذكر ال - 

 أن أودك ولذلك.. الٌوم ذلك منذ معً أنت. "المعبلمة" فً أهدٌتنً الذي مصحفك هذا  -

 تتخذ وأن!. فورك من ترحل  أن االنتباه تلفت ال وحتى.. بٌتك البٌت هذا أعتبر.. تسمعنً

 ال وأن.. الهروب تستطٌع ُكشفت ما إذا حتى.. الطرفٌة القرى إحدى فً إلٌه تؤوي منزال  

.  البتة الرجال مع تحتك ال وان. كابن ألي شخصك عن تفصح وال.. بٌتك فً أحدا   تستقبل

 : راجٌا   لٌهامسها عٌنٌه دموع تساقط وقد إلٌها ٌنصت ظل. للضرورة إال إلً تؤتً وال

 .تخبرٌنً ًعرفت ما إذا حتى شادن أخبار متابعة أرجو.. هللا أستودع أن قبل - 

 .رجاء بدون  -

 .سري تحفظً وأن  -

 !أعدك - 

 .مال من أخبُبه ما إخراج فً تساعدٌنً وأن  -

 !مال  -

 أن. سنوات فً أضفته وما والدي بعد ورثته ما به وضعت.. الزرٌبة قاع تحت صندوق  -

 .الناس أنظار نلفت أن دون إلخراجه طرٌقه فً تفكري
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 .سؤفكر - 

 . الكل حافظ استودعك واآلن   -

ً   تعود ال  -  الذي الوقت فً إلٌك وأصل عنك سؤبحث أرٌدك وحٌن.. الضرورة عند إال إل

 .مناسبا   أراه

 لها راقت حتى.. أراد ما إلخراج طرٌقة عن أفكارها بٌن تبحث" عمادة"و األسابٌع مرت

.. عنه تبحث قرٌتها من صباح ذات خرجت. أبنابها أحد زوجة مداوة فً وجدتها وقد فكرة

 لم أوالدها أحد زوجة وإن.. هللا بكتاب تعالج مداوٌة عن سابلة قرى عدة تطوؾ أن تعمدت

ها تقبل مداوٌة منامها فً رأت وقد.. تزوجت منذ تنجب  ٌ  . باسم بطفل ممسكة عل

 عدم استؽبلل فكرة علٌه وطرحت. ابنته أخبار انقطاع استمرار عن حدثته به التقت وحٌن

 حسب ابنها زوجة مداواة لٌحظرن الجفنة نساء من مجموعة دعت.. ابنابها أحد زوجة إنجاب

  عٌنٌه منقبل   صوته رفع.. ابنها زوجة بحاله أمامهن تحدثه ٌدٌه بٌن وقفت وقد. معه اتفاقها

 لم أحجار.. الٌد قبضة بحجم حجر كل أحجار سبع لً تحضري أن" النساء من حوله من بٌن

 المرٌضة تحت لٌوضعن.. متقدة نار على وٌوضعن ٌجمعن.. سنوات منذ الشمس تراها

 : سؤلتها...".  ماء علٌهن وٌصب.. الفرج عارٌة

 األحجار؟ تلك مثل نجد أٌن - 

 خرابة؟ أي من - 

 .طوٌلة سنوات منذ هدم دار ركام بالجوار  -

 أراه؟ أن لً هل  -

 صوته رفع.. داره ركام جوار به وقفت" الجفنة" نساء من المدعوات وحولها.. به خرجت

 فؤؼفر ربنا.. فآمنا بربكم آمنوا أن لئلٌمان ٌنادي منادٌا سمعنا إننا.. ربنا" العٌنٌن مؽض ٌردد

 تحمل وال أخطؤنا أو نسٌنا إن تإاخذنا ال ربنا.. األبرار مع وتوفنا سٌباتنا وكفرعنا ذنوبنا لنا

.. الدار ركام فً شًء عن ٌبحث كمن صمت ثم". قبلنا من الذٌن على حملته كما إصرا علٌنا

 وقد األمر ٌطل لم". حاجتنا عن ابحثن الركام ذلك وسط فً هناك" أركانه أحد إلى مشٌرا  

.. بالرفض رأسه ٌهز ثم  ٌتؤمله.. علٌه عرضنه حجرا   أخرجن وكلما.. بالحفر النسوة تسابقت

 وإلٌك أنبنا وإلٌك توكلنا علٌك ربنا" وٌتلو عٌنٌه ٌؽمض مناسب الحجر كانت ما ومتى

 السماء إلى وجهه رفع.. المناسب العمق إلى وصل قد الحفر أن رأى حتى وهكذا". المصٌر

 ٌوقفن بؤن الٌسرى بكفه مشٌرا   ثم". رشدا أمرنا من لنا وهٌا رحمة لدنك من أتنا ربنا" لٌردد

 ربنا" السماء إلى ناظرا صوته رفع ثم.. أحجار من أمامه ما على نظراته مركزا  .. الحفر عن
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 حتى وقؾ أن وما" آمٌن هم هللا. إماما للمتقٌن واجعلنا عٌن قرة وذرٌتنا أزواجنا من لنا هب

 مكترث ؼٌر سار.. ٌدور ما ٌتابعون مقربة على الرجال وبعض الصؽار من كبٌر حشد شاهد

 .بٌتها باتجاه النساء جمع حوله ومن عمادة خلؾ عابدا  

.. بٌتها ٌؽادر أن وقبل.. الصندوق اخراج  عمادة استطاعت اللٌل من األخٌر الثلث هدأة مع

 بالقلٌل وتمدهم رجالك تصطفً أن تستطٌع.. المال من القلٌل لدٌك الٌوم: ناصحة أضافت

 لتذهب اللٌل ستار تختار أن وأنصحك.. المداوٌة زي فً تلتقٌهم ال نأ علٌك لكن. منه القلٌل

 بؤنك ٌعرؾ أحد تجعل وال الحرص أشد حرٌص كن.. تنكر دون وتلتقٌه تنتقٌه من إلى

 .آٌة المداوٌة

 ٌعرض.. النساء أبواب ٌطرق.. متنقبل   أستمر.. ورحل صندوقه أستودعها ثم ٌعٌنه ما أخذ

 خٌط عن باحثا السمع ٌرهؾ كان الذي الوقت فً.. تٌسر ما علٌهن ٌتلو مهاراته علٌهن

 .بلقٌاها مهموما  .. ابنته عن ٌطمبنه

.. ابنها زوجة حمل عوارض ظهور من مندهشا  .. وأخرى فٌنة بٌن عمادة بٌت إلى ٌعود

 بٌنها الود عاد وثالثة.. الصرع من تعانً كانت أخرى مرٌضة بشفاء البعض ٌردد وكذلك

 من حٌرته شاكٌا ٌنزوي.. بعقلها ٌطٌر كاد مس من تخلصت وقد جاءته ورابعة. زوجها وبٌن

 لئلعداد وتفرغ.. خبر لها ٌظهر حتى بشادن الهم دع: تنصحه.. أبنته أخبار انقطاع استمرار

 . الحصن لمقارعة والترتٌب

 بالقلٌل ٌزودهم.. شدٌد بحذر تتم خطواته كانت.. الثقة فٌهم ٌرى من باصطفاء شنهاص أنشؽل

.. باآلخرٌن منهم أي ٌعرؾ ٌكن لم.. األعٌن عن وإخفابها ورصاص بنادق لشراء المال من

 ٌعلم أال على حرٌصا ظل.. سرا   تواصلهم ٌكون وأن.. بهم ٌثق من باستقطاب فرد كل مكلفا

 شبكة له بؤن ٌبشرها.. أنجزها التً الخطوات بؤدق لٌحدثها ٌعود. مجموعته بؤفراد فرد كل

 ". الوادي ؼرب" قرى تؽطً واسعة

..............................................................  

 من تماها الذي بؤبٌها التقاءها من زٌد قلق لٌتزاٌد.. الجمٌع ٌشؽل شنهاص بنت اختفاء ظل

 إلى ٌتسلل لم بؤنه الشكوك تساوره ولذلك.. رجاله إلى وال.. ا  طرٌق إلٌه ٌعرؾ ولم تسلله خبر

.. الرعٌة بعض التقى شنهاص أن ٌخبره من جاء حٌن تبخرت تلك شكوكه لكن.. بعد الوادي

..  الخروج بضرورة الشٌخ على الحاحه من زٌد زاد. الوادي بداخل وجوده من الٌقٌن لٌحل

 حبا ٌدعً كما ولٌس.. ؼامضة أطماع له أن وٌخشى.. مستشاره نواٌا حول شكه لٌتزاٌد

 :بتهكم سؤله ولذلك. له وإخبلصا

  الضرٌح؟ بناء فً وصلت أٌن  -
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 ولذلك.. لسانه ؼٌر له ٌعد ولم ضعٌفا   ٌراه وهو أبتسم لكنه.. السإال براءة عدم زٌد أدرك

 : مراوؼة بدون أجابه هدوءه وفً ؼٌظه كبت. القوي بمظهر ٌظهر ال أن رأى

 .االنتهاء على قارب - 

 فً كان كما ٌؤمره أن وبدون.. تجاوزه على القدرة ٌمتلك ٌعد فلم.. متؤخرة ٌقظته أن مدركا  

 :متساببل ٌحثه أخذ.. ٌامهأ سابق

 .طال قد وأبنته شنهاص أمر بؤن ترى أال - 

 :وقال اللهجة لتلك ابتسم

 .نعم - 

 صاحب كان لو كما ٌتكلم.. أنداد وكؤنهم تحول الذي زٌد خطاب مرداس الحظ الٌوم ذلك

 بؤن مرداس ضمرأ لحظتها. الوادي على الوالً بؤنه ظانا  .. بنفسه أكتفى كمن بل.. األمر

 صنعاء إلى سٌحملها من العقبة وكانت.. العودة سرعة ٌستحثه جمال ابنه إلى برسالة ٌبعث

 لكن.. زٌد نواٌا من شكوكه أمر معها ٌناقش أن.. عٌشة جمال ألم باللجوء فكر.. إلرسالها

 من ٌوما خرجن بؤنهن ٌعرؾ ال اللواتً بنتاه.. طبلقها منذ لها المجافً وهو كبله الخجل

 ٌفكر ألٌام. حوله وأوالدهن أزواجهن وجود متخٌبل.. تزوٌجهن عدم متحسرا.. الحصن بوابة

 أعٌن عن بعٌدا طلبه فً أرسل حٌن ٌبطءِ  ولم.. المنحدر قرٌة عاقل على الركون لٌقرر

 طرٌقه فً الوادي من خرج وبالفعل.. كان أي أو بذلك زٌد معرفة عدم من إٌاه محذرا.. فاطم

 الؽالً أبنً" ضمنها وقد.. صنعاء من مصر إلى سٌرسلها لمن الرسالة إلٌصال صنعاء إلى

 رسالتً ؼرض الكرٌم ولدي.. ورعاه هللا حماه مرداس جمال الشٌخ الصالح الولد عٌنً وقرة

 من القلق ٌساورنً.. عنا وأخبارك رسابلكم انقطاع بعد أحولكم على واالطمبنان السبلم إلٌكم

.  دراستك وأخبار.. الطاهر وجهك رإٌة سوى ٌنقصنا وما.. بخٌر ووالدتك بخٌر نحن.. ذلك

 وٌعد محبسه من فر فشنهاص.. ثرك بمشٌختنا الطامعٌن أن أخفٌك ال.. فإادي ومهجة ولدي

 أدهى هو ما ولكن.. ردعه على قادر لكنً.. للهجوم األخرى المخالٌؾ مشاٌخ بمإازرة العدة

 على للتسلط العدة ٌعد اآلخر  وأظنه.. سنً وكبر وحدتً مستؽبل.. زٌد الفاطمً أطماع

ٌِّ  أنه علٌك أخفً وال.. عمره سنٌن طول له برعاٌتنا ظانا   ابتمنته أن بعد.. الوادي  ضرٌحا   دٌش

 ٌرٌده بؤنه الشك وٌساورنً.. سبللتهم من األول للمهاجر بؤنه ٌدعً الهجرة قرٌته فً كبٌرا  

 بعد علٌه أعتمد من ٌعد لمو.. لسلطاننا رمزا   هدمه قبل الكبٌر جدك ضرٌح كان كما.. مزارا

 نحن.. عٌنً وقرة الؽالً ولدي. فٌك إال أمل لً ٌعد ولم.. العمر سنٌن علً تراكمت أن

 والدتك.. األوان فوات قبل لالعجَ  لجَ العَ .. ووارثه شٌخه فؤنت.. ٌنتظرك والوادي ننتظرك

 " وبركاته هللا ورحمة علٌكم والسبلم.. وخواتك علٌك تسلم
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............................................................... 

 ٌشؽلها كان ما لكن.. علٌه الشٌخ وركون زٌد أنشطة تتابع.. ٌدور عما بعٌدا  " عٌشة" تكن لم

 فً ٌسٌر كل ترى وهً بالعجز وتشعر. به للتواصل وسٌلة تجد وال.. ابنها رسابل انقطاع

 كل تاركا   نفسه على أنكفؤ الذي مرداس من خٌرا   تؤمل تعد ولم. صالحه فً ٌصب ال اتجاه

 فً ٌسٌر بؤنه ٌظن أنه أم. ٌؤس أم.. منه عجز هو هل تعرؾ وال.. الفاطمً لصهره شًء

 . الصحٌح الطرٌق

 نٌالتق ما إذا حتى.. ألٌام وجودها ٌنسن الحصن ساكنات أن حتى.. بالوحدة عٌشة استؤنست

 فً خاصة.. بٌنهن النادر من الزٌارات وتلك.. وجودها تذكرن.. زٌارة أو مناسبة فً بها

 موت منذ منسٌات شبرقة فبنات. حٌاتها أسلوب من الدهشة تساورهن.. األخٌرة السنوات

 دور تحولت ولذلك. تعاستها وراء الحصن فً من بؤن ظانه أوهام تعانً وفاطم.. أمهن

 .منفصلة جزر إلى الحصن

 كان رسابله أول فً.. الخارجً ؼبلفها على والده اسم خط وقد تصلها جمال رسابل كانت

 إلى ٌكتب ولم. إلٌها ٌصلها من مكلفا   فضها عن لعد ثم.. عٌشةل موجهة لٌجدها ٌفضها الشٌخ

 والدته تخرج رسابله انقطاع ومنذ. ؼادر منذ إلٌه ٌبعث لم الشٌخ وبدوره.. قط والده

 إلى بعناٌة تعٌدهن ثم.. تسرح أن لعٌنٌها تترك.. متجاورات أمامها رسابله تبسط.. السابقات

 ظنون تساورها. بعضهن قراءة إلعادة شادن أم بخادمتها تستعٌن ما ونادرا  . كنفابس مرقدهن

 لكنها.. ظنونها من لتتؤكد وسٌلة عن بحثت.. ٌخفٌها ما أحدا   وأن.. برسابله إلٌها ٌبعث أنه من

 .نتٌجة إلى تصل لم

 علٌها وحرم بل.. بتطلٌقها ٌكتؾِ  لم زوج.. إلٌه آلت وما الحصن حالة على ألما   عٌناها تدمع

 تساورها.. أسرتها أفراد حتى.. لزٌارتها الحصن خارج من أحد أي استقبال أو الخروج

 ٌوما ابنها ٌولِ  لم أنه أكثر ٌإلمها كان وما.. ابنها رسابل ٌحتجز من هو ٌكون أن الشكوك

.. الوادي بشإون اهتمام أي ٌبدِ  لم الذي ابنها على أثر ما. شبرقة ابناء مع كان كما اهتمامه

 لم. والتسلط التملك حب من القلٌل ولو والده من أخذ وال. بالمشٌخة شؽفهم أخوته ٌشابه ولم

 تخصص أن بعد الدراسٌة تهاواجب تنسٌه ولم.. إلٌها رسابله ببعث استمر أبنها أن تعرؾ تكن

 ولذلك.. ذلك صعوبة ٌدرك فهو رد منها ٌنتظر وال.. لٌنساها ٌكن ولم".. دروع" الـ مجال فً

 . ردا   ٌوما   ٌنتظر لم

.. العقبات ٌتجاوز أن ٌستطٌع بإرادته اإلنسان بؤن نفسه  اقناع على جمال حرص القاهرة فً

 إلٌه النظر فرصة حوله من ٌمنح ال حتى.. والتفوق التحصٌل على ثابر للٌن مٌله فرؼم

 داخل كان ولذلك.. الشدٌد واالنضباط.. العنٌفة التدرٌبات تلك تحمل.. الطبع رقٌق كطالب

 مٌوله ظهارإ ٌجرإ ٌكن ولم.. والتفوق بااللتزام وأساتذته زمبلبه بٌن معروفا   طالبا   الكلٌة
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 اإلجازة ٌنتظر. خارجها ؼٌره الكلٌة داخل فهو.. الطلبة بٌن أمثاله بوجود إحساسه رؼم.. للٌن

 لٌعرؾ البوابة من ٌخرج أن ما. الكلٌة أسوار خلؾ ٌفتقده ما ولٌعوض.. العنان لروحه لٌطلق

 االعتناء متعودا  .. الطول وال الوسامة تنقصه فبل. زمبلإه مرافقة متحاشٌا  .. ٌنطلق أٌن إلى

.. الٌمنٌن الدارسٌن من سواه عمن مختلفا ٌبدو ولذلك.. طفولته منذ الشخصٌة ونظافته بمظهرة

 .العسكري بلباسه هظهور عدم مفضبل  

 كٌفٌة فً ٌفكر. صنعاء إلى مصر سٌؽادر الذي الٌوم ٌتصور جمال كان األٌام مرور مع

.. مقنع وانضباط بمظهر نفسه ٌرى.. عسكرٌٌن لطلبة معلما   أصبح وقد عودته بعد حٌاته

 تستمر الحٌاة أن لو ٌتمنى. العودة بٌوم التفكٌر أقلقه ما كثٌرا  . بالخشونة تتسم وتصرفات

 . بعٌدا  

................................................................ 

 متابعة فً له عٌون على معتمدا. الضرٌح بناء من مرداس تهكم بعد الهادئ للعمل زٌد جنح

.. فجرا   بٌوتهم بزٌارة سرٌة فرقة كلؾ ثم.. الخونة أولبك راصدا  .. بالرعٌة شنهاص تواصل

 ببلطات ساكنٌها أرواح ٌنتزعون.. ونوافذها أبوابها بتكسٌر ٌقتحمونها مفاجبة وبصورة

 وحبال.. ضحاٌاهم رقاب بها ُتحز وبسكاكٌن.. وأضبلعهم رإوسهم على تهبط وفإوس

 على الصباح لٌتنفس. أركانها فً النٌران أشعلوا وقد إال ٌؽادرون وال.. رقابهم بها ٌطوقون

 لٌبل   سمع بؤنه البعض لٌهمس.. ونحٌبهم الجٌران عوٌل صاحبهٌ شًء كل التهم حرٌق

 انتشر أخرى بعد لٌلة وهكذا. شًء كل سكن ثم  تهشٌم سماعهم وآخرٌن.. زاعقة أصوات

 تلك وراء بؤن المصلٌن بٌن المساجد أمناء أشاع وقد.  الوادي قرى فً الفجر زوار رعب

 ٌدعون.. جرابمهم لتنفٌذ اللٌل بؤردٌة ٌتخفون من بؤنهم مإكدٌن. وأبنته شنهاص المذابح

 وراء من أن بخوؾ ٌهمس البعض كان بٌنما. قتلهم على وٌحرضوهم.. لمبلحقتهم الرعٌة

 . زٌد ذلك

 عن حتى عاجزا   مرداس ٌَرى وهو منتشٌا   لٌبتسم.. الحوادث تلك حول مستشاره الشٌخ سؤل

 . الجرابم تلك كل وراء من وابنته شنهاص أن الناس ٌقول: علٌه لٌرد. ٌدور ما فهم

................................................................. 

.. ٌوم بعد ٌوما ٌذوي بطفل حلمها بدأ وقد الوحدة تعٌش ..مرداس بزوجها شبٌهة فاطم أمست

 على حرصه والدها لها أظهر وإن.. حولها من أنظار عن بعٌدا   حٌاتها تعودت وقد نفسها لتجد

 وبكل زوجها به ٌتفوه ما بؤبسط تهتم أن.. حولها بمن تواصل من علٌه كانت ما إلى إعادتها

 عنه منشؽل بؤنه لها منبها  . بهم ٌتواصل من ورصد. داره بداخل كانت لو حتى تحركاته

 ًالت الجهود مقدار لها ٌشرح. الضرٌح استكمال وكذلك.. به ٌتواصل ومن شنهاص بمبلحقة

 : ببكابها لتفاجبه. إلٌه أوكل فٌما كبل ٌنشطون الذٌن أخوتها وجهود ٌبذلها
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 !ابنتً؟ ٌا والنواح البكاء ولماذا - 

 .ه؟عن تحدثنً ما كل من أنا أٌن وأنا - 

 !أخوتك وأجل أجلك من إال العناء ذلك كل وما عٌنً قرة أنت - 

 !التعب ذلك كل ٌعنٌنً وال.. شٌبا   أرٌد ال.. شٌبا   أرٌد ال لكنً - 

 .المشجعة والكلمات  االبتسامة صاحبة فاطم لٌس أمامه من وكؤن الفم فاؼر صمت

 .الؽالٌة ابنتً ٌا تتمنٌنه ما أتمنى ال أننً ستقولٌن - 

 فً ٌدور بما أهتم أن دوما منكم أسمعه ما.. حالتً عن سؤلنًٌ أحد وال.. بً ٌهتم أحد ال  -

 .الحصن ولنساء مرداس للعجوز السمع أرهؾ وأن.. الحصن

 !أساعدك كٌؾ عرؾأ وال.. معك جهدي بذلت لقد - 

 .منً ٌتقبل هللا عل   لوحدتً تتركونً أن  -

 : وكلماتها أبنته دموع من وحٌرة بصمت أرضا   أطرق

 ولست تصورتً كما فلست.. الؽالٌة ابنتً فؤنت.. هذا وشعورك.. دموعكرإٌة  ملتحا ال  -

 .   الؽرباء تؤتمنً وال.. بالقسوم ترضٌن أن وعلٌك.. ٌابنٌتً األقدار لكنها.. انانً

 بإقناع ورجاها.. أمها شاور أنه إال ٌعرؾ ال.. كلماتها تبلحقه.. ابنته حالة من مصدوما   خرج

 تعنً العزلة.. حٌة تموت أن أرٌدها ال: معها وٌقفون بها ٌشعرون الجمٌع بؤن تطمبنها أن

 مخاوفه ناقبل دامعتٌن بعٌنٌن والدتها حث  .. عزلتها تنفض بؤن تقنعٌها أن وعلٌك.. الموت

 . ذاتها على االنطواء من فاطم على

 .................................................................. 

 وصلته أن بعد الوادي من لٌفر وأوالده زوجته ترك.. الهجرة إلى العودة قارون خال قرر

 لٌبل   أسرته عود  . علٌهم المؽضوب أقارب لبٌوت ومداهماتهم الحصن حراس تحركات أخبار

 فً موجود قارون أخته بنا أن سمع الوادي خارج هتسلل وأثناء. عدن إلى طرٌقه فً وهو

 الضٌقتٌن عٌناه.. كثٌرة أشٌاء   فً ٌشابهه.. عشر السادسة تجاوز بشاب   لٌلتقً.. إحداها

.. الراحلة أخته تذكر وقد. عٌناه فاضت.. صباه سنوات فً هو وكؤنه.. القصٌرة قامته.. شفتٌه

 التشرد عبث من لٌزٌد..  أمه موت هو ٌنقصهما  وكؤن. أمه مقتل لخبر قارون صدم.. ٌعزٌه

 بل.. اقتتال وال.. مشاٌخ فٌها ٌوجد ال ببلد عن ٌحدثه.. معه للرحٌل الخال دعاه. والضٌاع

. مرداس مقاتلة فً لمناصرته.. به حاقلبال شنهاص عاهد بؤنه حدثه.  البصر مد على ودٌان
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 بٌن قارون أحتار". ٌاصاحبً واسعة هللا أرض" مرددا الخال لفكرة مإٌدا عرام صاحبه لٌقؾ

ام ورؼبة خاله ودعوة.. شنهاص للشٌخ عهده ام كفة لتنتصر. بعٌدا للهروب عر   كان الذي عر 

 إلى وأدعوك.. ٌاولدي سٌفسدك.. الشٌوعً هذا أترك ٌاقارون" ساخرا   شنهاص صوت ٌقلد

 . شتٌمة شٌوعً كلمة أن إال عرام ٌعرؾ ٌكن ولم"  هللا طرٌق

................................................................... 

 وعدد القرى إحدى عاقل أمام الدرم أطراؾ فً قصٌر صؾ أنتظم صباح ذات برودة وسط

 والكبار الصؽار من تجمهر وقد.. عٌونهن فقدن ممن خمس ؼٌر ٌكن لم..  الحصن حرس من

 مر.. صوابها ٌفقدها كاد خوؾ فً كوخها داخل تلوب شادن كانت الذي الوقت فً.. حولهن

 خالٌٌن معه ومن العاقل لٌؽادر.. وخهاك إلى بالعمٌاء عادوا حتى وثقٌبل   بطٌبا   الصباح ذلك

 أرسلهم الشٌخ بؤن ٌقولون أنهم: العمٌاء فؤخبرتهن.. ٌحدث عما شادن سؤلتها. الوفاض

 . الحصن من فرت امرأة عن باحثٌن واالدرام القرى ٌطوفون

 لتؽطً تمتد ٌدٌها دتم.. وجهها ترى بؤنها تشعر.. العمٌاء إلى شادن حدٌث قل الٌوم ذلك منذ

. شكوكها ٌشفً فبل مبلمحهن عن هامسة تسؤله.. ابنها إلى تتحدث حٌن السمع ترهؾ.. اهٌعٌن

 تعد ولم.. لصمتها عادت لحظتها ومن. عٌنها فً عاهة ذات شادن بؤن نهار ذات هامسها حتى

 األمر بداٌة فً.. إلٌها تتقرب.. حكاٌاتها إلى بحاجة ظلت زهرة أن إال. إلٌها تتحدث كانت كما

 وقد السعادة تتملكها.. نفسها إلى ةقرٌبال وجهها تجاعٌد تتؤمل.. بكفٌها ممسكة إلٌها جلست

 خرج وقد لطبٌعتها تعود العمٌاء لتجد. شعرها ًتفلِّ  أو.. ووجهها ٌدٌها ؼسل على توافق

 فراشها تنظؾ وهً زهرة بحركة تشعر تدندن أخذت ٌوم بعد وٌوما. شجً كؤنٌن همسها

. حاجتها لقضاء الكوخ خارج تصطحبها اللٌل قدوم ومع.  قدٌمة أطعمة وبقاٌا مخلفات تزٌل

 بؤنها زهرة تعرؾ تكن لم.. لنفسها تؽنً وكؤنها أؼان   ببقاٌا صوتها العمٌاء ترفع األٌام مع

 رفعت أن العمٌاء لبثت ما.. مدندنة صاحبتها حٌن الصباح ذلك حتى.. األنٌن لذلك ستطرب

 . صوتها

 ولدت منذ أكن لم: كلماتها تتدفق ذلك تنتظر كانت وكؤنها.. حٌاتها عن تحدثها أن زهرة تسؤلها

 وحٌد رجل.. الجبال تلك خلؾ البعٌد درمنا إلى وفد حٌن العمر مقتبل فً صبٌة كنت.. عمٌاء

 ٌنطقها كلماته حتى.. ؼرٌبة مبلبسه.. السعادة ٌبث ووجهه.. مرسل شعره.. أبً عمر فً

 بعضنا أشعل حٌن اللٌلة تلك حتى ٌتحاشونه الجمٌع كان.. أتى أٌن من ٌعرؾ أحد ال.. بلٌونة

 ٌنظر أصابعه بٌن بمزماره ممسكا   جلس وقد رأٌته.. حولها بعضهم تقاطر.. الدرم ساحة نار

 وبدأ شفتٌه إلى مزماره رفع وقت بعد.. وآخر وقت بٌن ٌبتسم.. النار السنة إلى بشؽؾ

 تماٌل.. لنؽماته تتراقص النار السنة أن لً ُخٌل.. النار عن ناظرٌه ٌبعد أن دون بالعزؾ

 ٌرقصون قلة نهض.. اللهب دابرة لتتسع األكواخ فً بقً من وتوافد.. طربا مكانه فً البعض

 ملتصقة الحضور نظرات كانت. عزفه ٌجارٌن صباٌا جوقة أصوات رتفعتا.. نؽماته على
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 عٌنانا التقت لحظة فً.. وروحً مسامعًإلى  ٌتؽلؽل به وشعرت عزفه ُسحرنً.. بوجهه

 الثانً الٌوم صباح حضر حٌن المفاجؤة كانت. له فابتسمت أبتسم.. وجدانً ٌهز بمس شعرت

ً   التفت ثم.. سنة فً ٌراه وهو ابً تعجب.. له زوجة اختارنً بؤنه والدي ٌفاتح  ابتسامة لٌرَ  إل

 ومن .أزواج تصبحان فبرؼبتٌكما.. معه أذهبً ترؼبٌن كنت إذا: لً قال.. مبلمحً تؽطً

 أجدت حتى وراقصنً. أؼنً كٌؾ علمنً.. القرى بٌن معه أرحل الدرم من خرجت ٌومها

 تبن بروحً أشعر مزماره ٌنفخ حٌن.. كبٌر رجل وهو صؽٌرة كنت. أنؽامه على الرقص

 من ٌسحر  مزماره رأٌت حٌن لكننً.. سحرنً ظنته. المزٌد وأرجوه فرطا   أبكً.. منتشٌة

 تسكن من روحً هً بل هواء أزفر ال أنا: ٌردد ودوما. ساحر ؼٌر بؤنه عرفت ٌسمعه

 . الٌراع

 ال كان محمد هذا وأخوها.. العاشرة تجاوزت صبٌة ولنا مرداس وادي وصلنا طوافنا ومع

 ٌطل لم.. عزؾ ٌماثله ال شجٌا   عزفه ظل وإن.. هرما   أمسى قد زوجً وكان.. صؽٌرا   ٌزال

 هذا من أنتقل لم ٌومها ومن.. فٌه اآلن نجلس الذي كوخه فً هنا لندفنه فمات.. المقام به

 فً شًء مات برحلٌه.. والؽناء الرقص أو بالرجال رؼبة موته بعد لً ٌعد ولم. الدرم

 تسكننه الذي الكوخ وسكنوا.. تحبه بشاب تزوجت.. مفاتنها وظهرت ابنتً شبت. روحً

 لمن مقبرة كوخهم وتركوا.. إلٌنا ٌعودوا ولم.. سوٌا   رحلوا حٌث.. المقام بهم ٌطل ولم.. اآلن

 .بعدها نظري وذهب.. منً وضاعت زوجها ضاع.. مات

 ضاعت؟ كٌؾ  -

 خارج بالرحٌل االدرام سكان مخٌرٌن الشٌخ ابن" عنصٌؾ" رجال جاء عٌد ٌوم فً  -

 أن مشترطا تسولهم عنصٌؾ قِبل.. البقاء الحصن ٌتسولون الجمٌع صعد.. الموت أو الوادي

 محمد وصؽٌري عدت.. المقتدرٌن بٌن وزوجها ابنتً وكانت.. مزارعهم فً المقتدرون ٌعمل

 ٌخبرنا من جاء حٌن إلى أن ..أبنتً أرَ  لم ٌومها ومن.. واألطفال السن كبار من عادوا من مع

 عٌنً وأصٌبت.. كثٌرا   بكٌت.. أبنتً موت خبر جاء بسنٌن موته بعد ثم.. قُتل زوجها أن

 ولوال.. الحٌاة ألوان عنً ؼابت. بصري سرق وقد إال ٌتركهما ولم منه عانٌت.. أبٌض برمد

 . عذاب حٌاتً لكانت محمد ألبنً هللا هداٌة

 االحتفاظ مفضلة.. أمها أم هً تجالسها من أن زهرة قلب إلى شك تسرب الحكاٌات تلك مع

 علٌها فترد.. المزٌد تسؤلها.. العمٌاء بحكاٌات شؽفها لٌزداد. .ألحد به البوح وعدم الشك بذلك

 للحٌاة عشقك صوتك من أحس كما.. قلبك ٌسكن بؤسى شعرأ لكنً.. أراك ال أنا: بحنان

. صوتها مع ٌهتز أن لبدنها تترك وأن.. عٌنٌها تؽمض أن ؼنت ما إذا منها وتطلب. وللمؽنى

 زهرة أن وتسعد العبلقة تلك تتابع شادن كانت. تؽنً حٌن تصاحبها أن علٌها وتتمنى

 العمٌاء التقطتها أؼنٌة بصوتها تساٌر زهرة أخذت وقد تتابع. العمٌاء من تقترب أن استطاعت

.. الوجد من عوالم إلى منتقلة عٌنٌها زهرة أؼمضت وقد صوتٌهما ٌرتفع.. ذاكرتها قعر من
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 وأن.. ٌبلحقها واقع هموم تنسٌها األحاسٌس تلك.. تسمعهن وهً شادن ٌطوق بالسكٌنة شعور

 فً ذات ٌومو. باألمان الؽناء ٌشعرها.. معا   تؽنٌان ٌوم بعد ٌوما  . روحها ٌسكن صوتاهما

 أخذت وجدته أن بعد.. المعلقة الزنابٌل أحد فً مزمار عن تبحث أن زهرة من العمٌاء طلبت

 : لها قالت.. متٌبس دبق أطرافه ٌؽطً. الجمر ثقوبه حفرت ٌراع.. ٌدٌها بٌن تقلبه

 هو؟ لمن  -

 . صمته من حررٌه.. لك هو.. لزوجً هذا  -

 :ضحكة العمٌاء سمعت.. جافة أصوات منه لتخرج.. فٌه النفخ زهرة جربت

 أمانتك ال.. فٌه روحه زرع ٌجٌد من ٌوما نستجدٌ.. أمانتك المزمار وذلك.. لتؽنً خلقتً - 

 :مهجورا   ٌظل

 .محمد وأبنك  -

 .المؽنى روح ٌملك ال لكنه.. مرارا   حاول لقد  -

 بطرؾ طفولً بفرح تخفٌه ثم.. أصابعها بٌن المزمار بتقلٌب انشؽلت وقد زهرة تدندن

 .الروح بوح المؽنى أن تعلمت وقد.. طرحتها

 لٌتدفق.. بسإال زهرة تبدأ.. لؤلخرى لتستمع تتؤهب منهن كل.. مجالستهما موعد الصباح

 كما نفسً عن أحكً أن منً تطلب لم لماذا: زهرة تتساءل.. جدٌدة بحكاٌات العمٌاء صوت

 بـ تصفها ودوما.. تكون من بنت أو أسمها عن تسؤلها لم أنها حتى وتتعجب. منها؟ أنا أطلب

 تشابه وال.. مرداس حصن حٌاة تشبه ال حٌوات على حكاٌاتها من زهرة تعرفت". ابنتً"

 بهموم وال بالؽد ٌفكرون وال.. سكن كل ٌكون أن متهت ال الترحال حٌاة وأن.. شادن حكاٌات

 :زهرة تسؤلها حٌن العمٌاء تردد .المعٌشة

 ؟الؽدب الهم كحكاٌات فً أجد ال لماذا  -

 :ضاحكة علٌها فترد

 .عٌدنا ٌومنا ابنتً ٌا  -

.................................................................... 

 فً الطوٌلة سنواته عن الخال ٌحدثهم.. تنتهً ال وجبال متداخلة ودٌان عبر الثبلثة رحل

 حب الواسعة سهولها فً ٌزرع سنوات عاش حٌث". القضارؾ" السودان بشرق  مدٌنة

 تمازج وعن.. الواسعة السهول وبحر.. الجواد السماء ؼٌث حٌث". سودانً فول" العزٌز
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 وقد المستقبل لهم ٌصور.. الحصاد مواسم فً ٌلتقون حٌن والجنوب الؽرب بشباب األحباش

 حٌاته تصور ٌحاول قارون. المستقرة الحٌاةالمال و بوفرة ٌمنٌهم.. مزارعٌن أضحوا

 صفحة تخٌل ٌحاول.. والتشرد والحبس الٌتم ؼٌر ٌعطه لم الذي.. وادٌه عن بعٌدا  .. الجدٌدة

 . أمه روح حٌث هناك قلبه تاركا  .. عمره من جدٌدة

.. مرداس وادي رعٌة ٌشابهون  الرعٌة فٌها.. كثر مشاٌخ ٌتقاسمها بلدان الدواب بهم قطعت

ٌ عرؾ. الشٌخ حق شًء كل  سطوتها فً تشابه حصون تتقاسمها ودٌان الٌمن شعب أن ل

 اقلهم ومنها" قعطبة" صؽٌرة مدٌنة وصلوا السفر من أٌام بعد. مرداس حصن وتسلطها

" الحبٌلٌن"و" ٌافع" بـ مرورا" الضالع شعٌب" ببلد بهم لتعبر". روفر الند" سٌارة حوض

 فً داكنة نقطة إلى الخال علٌهم أشار المنبسطة أراضٌها ومن لحج" حوطة" إلى وصوال

 عبروا كما السودان إلى عدن من سٌعبرون أنهم قارون ظن". شمسان"جبل األفق طرؾ

 . األتساع بذلك بحرا   ٌرى أن ٌتصور لم.. السابقة البلدان

 سفرهما وثابق بإكمال واعدا   عدن وصولهم من أٌام بعد السودان إلى الخال ؼادرهما 

 لهم تركها التً" الشلنقات" وتلك ًتمضِ  األٌام لكنها.. أٌام خبلل الخرطوم من وإرسالها

 فلم.. الجوع تذوقا.. والحدابق األرصفة على النوم عانا.. قطعة آخر صرفا حتى.. تتناقص

 عمال على هناك تعرفوا".. معبل دكة"الـ على أحدهم دلهم. البنادق حمل إال ٌجٌدان ٌكونا

 السفن من" البوابٌر" لتحمٌل صباحا   واصطحبوهم.. بٌنهم أسكنوهم. بعٌدة جبال من قدموا

ام ٌواسٌه أنسحب. قارون حجم أضعاؾ تباال أثقال. األرصفة على الراسٌة  بذنب شاعرا عر 

 .لفشله الساخرٌن سخرٌة عنه وٌرد لقمته ٌقاسمه. الخال برفقة بالرحٌل أقنعه حٌن أقترفه

تعجبه "مانكٌنات" عروض ٌتؤمل تلك المعارض الكثٌرة.. .. وحٌدا   الشوارع ٌذرع قارون عاد

 .  الوادي إلى العودةب ٌحنو الؽربةالمبلبس من النساء.. حركة الناس.. تحاصره 

.....................................................................  

.. والعمٌاء زهرة منادمة سماع بٌن وقتها توزع.. الكوخ من نهارا الخروج شادن تجرإ ال

 عاد ما إذا حتى ..النوم وبٌن.. الخلفٌة الشوارع لحركة الكوخ شجوج من النظر واستراق

.. األمان روحها نحا   ما بسكٌنته ٌحٌطها حتى اللٌل ٌحل أن وما. وأمه حدٌثه إلى تنصت محمد

.. الحصن أسر من تتحرر لم وكؤنها  ٌكبلها شعور من الفكاك محاولة الدرم عن ومحمد تبتعد

 دون رجال عن ٌبحثون القرى وعقال الحصن حراس رأٌت: ٌحدثها وهو ؼمها كل تنسى

 . الناس لٌقتلوا الوادي إلى تسللوا بؤنهم قالوا.. أكؾ

 تستدل كٌؾ تفكر.. به لتلتقً تؽامر أن علٌها وأن.. منها قرٌب والدها بؤن عرفت اللٌلة تلك

 الناس ٌتحدث ما بكل حدثها إن بزهرة تعده.. محمد إلى تستمع للٌال ظلت. إلٌه؟ الطرٌق على

 تلفتهم من وانتباه.. إلٌه الناس تلفت كانت الناس لسماع بدفعه أنها تعرؾ تكن لم. به
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 وأن.. أٌام منذ تختببان امرأتٌن كوخه فً أن منه وٌعرؾ سذاجته أحدهم لٌستدرج.. تصرفاته

 .عوراء أحداهن

 عٌنٌه فً النظر أمعنت.. جدٌد األمر فً أن لحظتها خمنت.. إلٌها الحدٌث برفضه لٌفاجبها

 من تٌقنت.. مهامستها أمه ٌجالس وهو تابعته.. البلهاء ابتسامته ؼٌاب لترى.. ُتخجله هاعل  

 تالح   وحٌن. مساء معها الخروج برفضه  ٌقٌنا   الشك لٌمسً.. ما خطرا   هناك وأن.. شكوكها

 :صوته فعا  ار هافاجؤ

 !.الناس تقتلٌن أنت  -

 ناس؟ أي  -

 .وبس الناس  -

 ذلك؟ لك قال من  -

 .الرعٌة  -

  رعٌة؟ أي  -

 .أمً على تكذبٌن لماذا  -

  كذبت؟ بماذا  -

 ! خوادم بؤنكن  -

 ؟............  -

     

 .واحدة بعٌن القاتلة أن وقالوا - 

 .زوجتك؟ زهرة ترٌد أال - 

 .زوجتً زهرة - 

 !وأنا - 

 !لٌؤخذوك سٌؤتون وأنت - 

 :طورها عن خرجت وقد جنونها جن لحظتها

 سٌؤتون؟ الذٌن من - 
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 ٌقٌن لشادن تؤكد. مرتجفة ماٌدور تراقب كانت زهرة بٌنما.. أمه صمت إلى محمد ركن

 تستعد بؤن زهرة تهامس عادت. إدراك دون الموت إلى سٌقودهن المعتوه ذلك وأن.. ظنونها

 إلى ثم تارة وخالك داخل إلى ٌنظر.. الكوخ أمام نارا   لٌوقد خرج. خٌار من لها ٌعد لم. للرحٌل

 سمع لكنه.. الخلؾ من لتهربا كوخهن سٌاج فً ثؽرة بفتح شادن فكرت.. حطبا   لٌزٌدها ناره

 قررت ..الكوخ حول الببا   ٌبرطم.. ملتبسة بكلمات ٌصرخ مسرعا   لٌهب.. عٌدانها تهشٌم

 :صارخ  الباب من تقترب رآها حٌن..  الباب نحو قدما المضً شادن

 .ٌؤتوا حتى تخرجً لن - 

 !نمضً أتركنا أحد رإٌة نرٌد ال - 

 .وعدتهم لقد - 

 ٌلوح محمد بٌنما.. منتحبة تهز كانت التً العمٌاء زهرة حتضنتا وقد تتزاٌد أصواتهم كانت

 :ٌتجمعون األخدام بعض رأت وقد شادن صوت لٌرتفع.. كالمجنون الباب حلق أمام بفؤسه

 ...إلٌكم وسنعود أتركنا - 

 :مهددا بفؤسه تقدم تكمل أن وقبل

 .ترحلً لن - 

 . ترحلً لن.. تحاولً ال: صوته رفع حتى رآها أن وما..  بندقها حاملة استدارت

.. ٌدور ما ٌراقبون األخدام من ا  مزٌد اللهب ضوء على ترى وهً صوابها أضطرب

 :مهددة صرخت

 . طرٌقً فً وقفت ان سؤقتلك - 

 أمه صوت لٌرتفع.. التهدٌد بكلمات هذٌانه زدادأ.. الخروج محاولةمهددة و بندقها صوبت

 :منتحبا  

 .الشر وأقصر ولدي ٌا أتركهن - 

 :ؼاضبا   رد

 .أتركهن لن - 

 تبدد رصاصتها انطلقت.. فؤسه رافعا نحوها هرول.. الباب خارج أخرى خطوة شادن خطت

 ظلت التً وزهرة العمٌاء صراخ أرتفع.. صدره اخترقت وقد تجمعوا من صفوؾ

 خلفها كلبه نباح ارتفع.. أرضا   محمدا   مخلفة الكوخ خارج شادن سحبتها وبعنؾ.. تحتضنها
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 هرولن.. ٌقفون وخوؾ ببلهة فً األكواخ سكان تجمهر زاد.. برصاصه وتصرعه لتستدٌر

 :خلفهن مهروال بٌنهم من رجل برز حتى.. أحد ٌعترضهن أن دون مبتعدات

 !بفعلتهن؟ نٌٌفر اتتركوهن.. تنتظرون ماذا - 

 لتدوي.. خلفهن هرولته من زاد لكنه.. ٌتوقؾ عله نحوه بندقها فوهة موجهة شادن استدارت

.. ال أم أصابته كانت نإ تعرؾ ال.. الظبلم فً توارواٌل خلفه من شمل شتت أخرى رصاصة

 بلحقهنٌ.. الظبلم وسط لٌختفٌن زهرة بذراع ممسكة أسرعت.. العتمة فً ٌتهاوى رأته لكنها

..  الظلمة لشدة بصعوبة السهل عبرتا. خبا حتى العمٌاء صراخ على تطؽى كبلب نباح

 دؼل ؾاأطر حتى السٌر واصلن.. الحشرات صرٌر ؼٌر ٌسمعن فبل وأخرى فٌنة بٌن ٌتوقفن

 .النبع مٌاه مجرى

  ...................................................................... 

 ما ٌتوقع لم.. أسرهم وأفراد ذبحهم بعد رهاانص بٌوت حراقإ لتتابع بإحباط  شنهاص ٌصاب

. لسره اكتشافهم لحظة حلت وقد ٌتصور.. منه زٌد عٌون القتراب مإشر ذلك معتبرا.. ٌحدث

 قتلت بؤنها ٌقولون: شادن عن تحدثه أن ٌتوقع ٌكن ولم.. عمله ٌجب فٌما ٌستشٌرها لعمادة لجؤ

 األمل له عادأ الخبر ذلك. السباع تؤخً وأنها.. الجبال إلى فرت ثم. اقتٌادها حاوال خادمٌن

 كل ٌضع أن رجته كما.. حتفه إلى تقوده مصٌدة عاطفته ٌجعل أن من حذرته لكنها. بلقٌاها

 . أنصاره تجاه به ٌقوم لما مماثل بعمل زٌد لردع همه

 دور من أقترب.. هجوم أول لتنفٌذ ٌخطط.. الفواطم لهجرة المتكررة بزٌاراته شنهاص أنشؽل

 لصؽر  جوارها لٌالٌه معظم ٌبات زٌد بؤن سمع أن بعد حداهنإ دار لٌختار.. زٌد زوجات

 :لٌبل   أحدهم بٌت فً مناصرٌه من بمجموعة التقى ثم. سنها

 .اآلخر بعد الواحد اآلخرة إلى رجالة فسٌرسلكم ردعه إلى نبادر لم أن - 

 .بٌؤس أحدهم رد

   العمل؟ وما - 

 .متتالٌة هجمات فستكون وإال زٌد أرتدع فإن.. بسٌط عمل ننفذ سوٌا لنخرج  اللٌلة جمعتكم - 

 وتزور القرى تطوؾ التً المداوٌة تلك بؤنه قط ٌعرفوا ال أن على حرٌصا   شنهاص كان

 اللٌلة تلك قادهم.  بجنبٌة متزنرا  .. شاال   ٌعتمر.. والشارب الدقن حلٌق عرفوه وقد.. نساءهم

 ٌتحدث الوادي كان حتى التالً الٌوم شمس تشرق ولم. الفواطم هجرة باتجاه الوادي لٌعبروا

 زٌد أن شنهاص لٌعرؾ.. خدم من الدار فً من وجمٌع وأطفالها زٌد نساء إحدى مقتل عن

 .منها أفلت



ٕٔٗ 
 

 أمناء بعدها نشط. سافله الدار عالً قلبت نواسؾ انفجار أنه عرفوا الدوي ذلك سمعوا من

 تلك بعد.. الرعٌة دور ٌحرق من هو زٌد دار نسؾ من بؤن شابعاتهم بث فً القرى مساجد

 .القادمة لجولته ٌعد طرؾ كل وأخذ. الوادي ٌعم بالحذر المحفوؾ السكون عاد اللٌلة

....................................................................... 

 بمن نهار ذات شنهاص لٌَفاجؤ.. المداوٌة إلٌها ٌجلب من فاطم وأم الكبرى زٌد زوجة أرسلت

 ! إلٌها اصطحبك ألن زٌد المستشار زوجة أرسلتنً لقد: ٌتبعه

 فً دارت.. إلٌه ٌنظر وهو جامدة الفتى ذلك نظرات ٌتؤمل.. دابته فوق من هابطا   أرتبك

.. أسالٌبه من أسلوب إال الدعوة تلك وما..  لزٌد سره ُكشؾ وقد نفسه ٌرى.. صور عدة رأسه

 التعذٌب عمود إلى لٌوثق الحصن إلى بعدها ٌرسله أن قبل ؼلٌله لٌشفً ٌكبله أن ٌرٌد أنه أو

 :متذبذب بصوت رد.. الساحة فً

 لً؟ حاجتها ما - 

 . عنك باحثا   قرى عدة طفت وقد.. بها إال تعود ال لً قالت لكنها.. أعرؾ ال - 

 أرتد وقد.. أعماقه ٌنخر بخوؾ شعر لكنه.. ما لصدق مإشرات عن الفتى كلمات بٌن بحث 

 منتظرا   ٌقؾ الفتى وذلك ٌكون ما أسوأ فً ٌفكر.. ٌختنق وكاد.. إرادٌة ال حركة فً زفٌره

 : قال ثم. نفسه تهدبة محاوال  .. تٌسر ما سره فً ٌتلو صامتا   ظل.. رده

 .بعد أو ؼدا   سؤزورها - 

 .بك إال إلٌها أعود ال أن أوصتنً - 

.. ُشل عقله بؤن ٌشعر حٌاته فً مرة ألول.. كالمسحور متا  اص وشنهاص.. الدابة الفتى ٌقود

 ظل. الفتى هذا ولٌس عنؾ بكل ٌقتادنً من ألرسلوا أنا من ٌعرفون كانوا لو: نفسه ٌحدث

 مبنى ظهر حٌنها.. الفواطم هجرة من به أقترب حتى أخرى إلى قرٌة من به ٌسٌر الفتى

 وحاذوا صعدوا أن ما.. الخضراء بؤعبلمها قبته تزهو.. اآلسرة جدرانه بٌاض فً الضرٌح

 آخر تركها كما تكن لم الشوارع وتلك. حوله. ٌطوفون الناس تزاحم  رأى حتى الضرٌح

 . "النورة" ببٌاض تشع المنازل جدران وبدت.. ملونة بؤشرطة وضللت كنست وقد.. مرة

 دهش. عظٌم عمل أنجز وكؤنه منتشٌا   ٌرد كان الذي الفتى ٌسؤلوا ٌصادفهم من جمٌع أن الحظ

 وأخرٌات.. بقدومه عرفن أن بعد النساء من عدد لتجمع زٌد زوجة دار من أقترب حٌن

 نحو وخطى دابته ترجل عن أن وما.. مهم بحدث ٌلحقن وكؤنهن عجبل بخطوات قادمات

 إلحٌاء القرى وأمناء العقال دعا قد زٌدا   بؤن أحادٌثهن سمع.. وده لكسب تزاحمن حتى الداخل
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 أحد الفتى ذلك بؤن عرؾ حٌن ذعره زاد وما.. الضرٌح حول اإلسبلم الٌمنٌٌن دخول ذكرى

 .السبلم زٌد إببلغ وكلفته الزوجة شكرته حٌن. المخلصٌن زٌد حراس

 ....................................................................... 

 الوادي قرى مختلؾ من حضرت التً الجموع إلى زٌد خطب رجب من جمعة أول لٌلة فً

 البتول إلى به ٌصل الذي الطاهر نسبه للجمٌع مسلسبل  .. وكراماته الضرٌح صاحب مكانة عن

 آل مكانة موضحا.. هللا وحبٌب الرسل سٌد هللا خلق أكرم بنت العالمٌن نساء سٌدة الزهراء

 الجمٌع داعٌا. المقام صاحب وأولهم ..بعٌده سنٌن منذ مرداس وادي سكنوا من المصطفى

 حملوا وقد المنشدٌن من صؾ نهض.. كلمته أكمل حتى زٌد استمر. األطهار األبمة لتعظٌم

 . األطهار وآله األنام خٌر وفضابل عظابم مرددٌن  بؤصواتهم ٌصدحون دفوفهم

 ذرٌاتهم فً وزٌادة.. أمراضهم شفاء ٌدعون.. به والتبرك الضرٌح لزٌارة الناس تدفق ألٌام

 النذور مجزلٌن.. وخارجه الوادي داخل من.. والمعاقٌن المجاذٌم حوله ٌتزاحم.. وأرزاقهم

 . والهبات

 بؤن: حدثهم.. به خصهم اجتماع إلى الفواطم من القرى مساجد أمناء زٌد دعا الجمعة تلك فً

 فكما: لسلطانهم تهٌؤ قد الوادي وأن.. بذرت قد وأنها.. لسنوات وخصبت حرثت قد األرض

 ألقوم األمر لً ترك كما.. شًء فً الوادي أمر ٌهمه ال أمسى وقد مرداس بحالة تسمعون

 فً الجمٌع تبشروا وأن.. دعوتً إلٌكم أعلن والٌوم العقاب ذللنا وقد.. به القٌام ٌجب بما

 ونشر للخروج دعوكمأ اللحظة ومن.. هللا شرٌعة على قابم.. بدأ قد جدٌدا   عهدا   بؤن مواعظكم

 ؼنً, أفعاله جمٌع فً عدل وأنه, شًء كمثله لٌس واحد هللا أن" :الوادي رعٌة بٌن دعوتنا

 لٌهو علٌا   وأن, خلقه جمٌع إلى هللا رسول محمد وأن, حق ووعٌده وعده وأن, عباده ظلم عن

 بالمعروؾ نؤمر وأن, الدٌن ٌوم إلى محمد آل فً اإلمامة وأن.. بعده من بالخبلفة والمستحق

 الذي شنهاص تخفً عن الكشؾ فً تجّدوا أن فعلٌكم.. هام ثانً أما". المنكر عن وننهً

 لنا لٌكتمل وجوده ننهً أن نرٌد.. ذلك تعرفون وأنتم الرعٌة بعض مع وٌتواصل.. بٌننا ٌعٌش

 .الوادي على معارضة أدنى دون السلطان

 ........................................................................ 

 لتستمر.. الجبال سكان من المبات ترحٌل تم عدن فً اإلنجلٌز ضد المقاومة ازدٌاد مع

 حدث.. أتى حٌث من والعودة عدن بمؽادرة قارون فكر.. جبلً هو ما لكل اإلنجلٌز مبلحقة

 : سؤله لكنه.. الرحٌل ٌستؤذنه عرام

 . ذهب؟ست أٌن الوادي وصلت ما إذا - 

 .الوادي على سٌطر قد شنهاص الشٌخ ٌكون أن أتمنى - 
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 . ٌاصدٌقً المخاتل بذلك واهم زلت ال.. مظلوم لكل مبلذا ٌحوله أن بعد.. عدال   وٌمؤله - 

 نفسً أرى ٌجعلنً. ٌجنون مما ٌصرفون.. أعمالهم من عادوا وقد حولً من رإٌة لكن -

 جرؾ إلى ذهبأ أن فكرت قد أنً تعرؾ أال ثم.. بالجنون سؤصاب هكذا بقٌت إن. حقٌرا  

 . البحر لحٌتان بنفسً أللقً" صٌرة"

 .... و سوٌا نؤكل أخوة نحن هذا.. ؼدا ستفرج علٌك هون - 

 .الطعام أشاركك وأنا وتكد تشقى أنت - 

 فً بالسفر رؼبته حوله من ٌحدث.. السكن زمبلء أحد عاد حتى الحوار ذلك من لٌلتٌن تمر لم

 لما قارون قلب خفق. ثبلثة شهور بعد ٌعود حتى محله ٌحل عمن باحثا  .. ببلده إلى إجازة

ام لٌبادره... العمل ذلك طبٌعة عن ٌسؤله حتى أو.. أنا هذا ٌقول أن خجل لكنه سمع  عر 

 .المسافر ذلك مخاطبا  

ام له أشترى المساء ذلك فً  ٌتكلم كٌؾ المسافر لٌعلمه عادا ثم.. جدٌدة مبلبس لشراء عر 

 وكم.. الفاضً لرفع ٌعود متى.. منه ُطلب ما ٌقدم وكٌؾ.. خطواته ٌوزن كٌؾ.. مبتسما  

.  الجدٌد عمله فً به القٌام ٌجب ما إلخ...القهوة من وكوب.. الشاي من كوب تحضٌر مقادٌر

 الوكالة مقر درجات  المسافر خلؾ  ٌصعدان وصاحبه قارون كان التالً الٌوم صباح فً

 وعدة.. أطرافها فً الموظفٌن مكاتب توزعت واسعة صالة عبروا.. بها سٌعمل التً التجارٌة

 أفضى باب نحو بهم ٌمضً بٌنا. للمسافر الجمٌع ٌبتسم..  رإوسهم فوق ببطء تدور مراوح

 عمود من أوراقا   ٌقلب أشٌب رجل خلفه كبٌر مكتب منتصفها فً برز.. واسعة قاعة إلى

 تلك كانت.. لمعان لعٌنٌها سمراء  فتاة خلفه جلست إحداهما مكتبان جواره وإلى.. مامهأ

 وافق وقد. هندي بؤنه الحقا عرؾ.. المسافر إلى ٌتحدث كان الذي.. المدٌر مكتب هً القاعة

 .لدٌهم عمله على

 عمودٌة ثبلجة الوسط وفً.. وصحون أكواب بداخلها صفت بدوالٌب ازدحمت منزوٌة ؼرفة

 الشاي تحضٌر وأوانً نار" شولة" علٌها وطاولة".. مٌرندة"و ماء قوارٌر لٌرى بابها فتح

 ٌوما. منه ُطلب ما لتجهٌز ٌعود ثم.. لٌستجٌب جرس رنة منتظرا   ٌجلس أٌن عرؾ. والقهوة

.. األفارقة من وقلة والهنود العدانٌة: من خلٌط أنهم وعرؾ الموظفٌن على تعرؾ ٌوم بعد

 ونوعٌة.. أسمابهم على تعرؾ ما سرٌعا.. المكاتب وتنظٌؾ الكنس مهمته واحد وجبلً

 . له مسخر هو لما خلق كابن كل بؤن وٌعرؾ بنفسه ثقته ٌسترد جعله العمل ذلك. طلباتهم

ام ٌدي بٌن لٌضعه وأنطلق األول مرتبه قبض  :عر 

 .حقك من جزء هذا - 
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ام ابتسم  :بحزم علٌه رد ثم.. للحظات عر 

 . حقك هذا.. قبضت أخٌرا مبروك  -

 .    منك البسها التً المبلبس حتى.. طوٌلة شهور بمصارٌؾ لك مدٌن أنا أبدا  -

 .أخوة السنا  -

 ...حق الحق لكن أخوة  -

 .حساب بٌننا لٌس وأحتاجك ٌوم ٌؤتً قد  -

 ٌا: بذراعٌه لٌطوقه.. كلماته على بها ٌرد وكؤنه.. قارون خد على صامتة دمعة انزلقت

 الشٌخ قتلهن وأمً فؤمك.. أهل لنا ٌعد لم.. وعجٌبة قاسٌة ظروؾ بٌننا ربطت صدٌقً

 بٌننا  تحسب فبل.. مشردٌن نحن وها. شرده ووالدك  قتله أٌضا ووالدي.. أحرقهم وأخوتً

 .العبرة لتخنقه... أهواء وال.. مال ال بٌننا ٌفرق ولن أخوة نحن.. حساب

 األٌام ٌعد.. المسافر عودة علٌه نؽص وما.. عمله قارون أحب وقد الثانً الشهر أنتهى

. تنتهً لن أشهر الثبلثة أن متصورا   كان الذي وهو. المسافر عاد ما وسرٌعا.. تذوب وٌجدها

 كان.. اجازته أٌام إلٌه ٌحدثهم عن ٌستمعون العابد حول السكن فً من تجمع المساء ذلك

 .صامتا   بالضٌاع ٌشعر قارون بٌنما بشوق ٌستمعون الجمٌع

.. منكسرا   وهبط أجر من له تبقى ما أستلم.. الوكالة مقر إلى المسافر برفقة ذهب صباحا  

 :ٌبلحقه أحدهم صوت لٌسمع

 ...ٌاقارون انت  -

 فً لبس هناك بؤن ظن. ٌعود ألن تشٌر مبتسمتا   السلم أعلى تقؾ المدٌر سكرتٌرة وكانت

 : المدٌر مكتب إلى نظراته مطؤطا عاد.. شًء فً أخطؤ أو.. شٌبا   نسً قد أنه أو.. األمر

 نً؟ تودء لم  -

 .شكل أندك فٌه تؤل ٌله: الهندي أردؾ.. بكلمة ٌنطق ولم خجل فً ابتسم

 !أنا؟ لً شؽل  -

 .مزارء بؤنكِ  الفراش هدثنً  -

 .مزارع أنا نعم  -

 .عندي شؽل لٌكً إذا  -
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 ......................................................................... 

 لكنها.. زٌد بدار صنع بما سٌحدثها بؤنه ظنت.. حكاٌاته جعبة لٌفرغ عمادة إلى شنهاص عاد

 :العجب سمعت

 !.مرداس قابلت لقد  -

 .المنام؟ أفً  -

 .الواقع فً بل  -

 ذلك؟ كٌؾ  -

 .الحصن إلى بً رحلت ثم.. لزٌارتها مرداس زوجة أم دعتنً  -

 !مرداس حصن  -

 التالً الٌوم صبٌحة بً لتخرج.. الهجرة أزقة ألج وأنا بهبلكً ظننت البداٌة فً. ؼٌره ما  -

 السٌل مجرى عمق فً سرنا.. وخادماتها النساء من ومجموعة حارسٌن ضم موكب فً

 بؤنها لً وضحت قد أنها ومع.. النهار نهاٌة قرب مع الحصن لنصل الشرق نحو الجاؾ

 إلى أسٌر بؤنً متٌقنا   كنت أنً إال.. بركاتً عن الكثٌر سمعت أن بعد ابنتها لمداوة إلً لجؤت

 من ٌكن لم.. عقلً بفقدان مشاعر تملكتنً وقد.. النهاٌة حتى المضً صممت ذلك مع حتفً

 الساحة وسط تنتظرنً بؤنها جزمت التً التعذٌب أعمدة لنحاذي بً وصلت.. أمامً خٌار

 مجموعة ألرى الحصن بوابة بً عبرت..  حبسً باب لرإٌة ممٌت رعب هزنً.. الخارجٌة

 أرضا   أسقط كدت.. زوجتً وجه رأٌت لحظتها. استقبالها فً اصطففن اللواتً الخادمات من

 لم نهاؤب أدركت.. بعٌنٌها عٌنً التقت للحظات.. أوردتً فً الدم سرٌان صوت تعاظم أن بعد

ً   تتعرؾ  مإخرة فً تسٌر.. شٌبا   تعنً ال ونظراتها.. قدٌمة مبلمحها بدت.. هً تعد لم. إل

 أسٌر.. الدور أحد سلم بً ٌصعدن وهن تضٌق أنفاسً.. كابوس أعٌش بؤنً شعور. الخادمات

 شٌخ إحداها من خرج.. أبواب عدة تحٌطها واسعة حجرة ..فٌه لً خٌار ال محتوم قدر إلى

 بما ٌهتم ال من وهٌبة.. مبٌض أشعث شعر ؼطاه ووجه  .. مقوس بظهر السن فً طاعن

ً   رتشٌ كانت التً زٌد وزوجة بٌنه هامس حدٌث دار. مرداس ذلك كان. حوله  خطا ثم.. إل

 لتنقذنً.. ارتبكت.. معلقة   كفه تزال وال دهر كؤنها لحظة فً عٌنانا التقت.. كفه مادا نحوي

 ٌتم أن ٌرٌد أنه إال منه أفهم لم مشتتة بكلمات إلً تكلم! النساء تصافح ال أنها حتى: زٌد زوجة

 .األبواب أحد إلى مشٌرا.. بسرعة شًء كل

 أرضٌتها وتؽطً.. البخور بروابح تفوح ؼرفة فً وقؾ من مع وقفت.. الجمٌع وتبعنً دخلت

.. نقٌا   بٌاضا  .. محٌاها من أجمل حٌاتً فً أرَ  لم امرأة لتطل. متنوعة طنافس وجدرانها
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 المبهرة اطبللتها رإٌة لحظة دهشت لكننً.. رجل بعٌن أحدثكِ  ال.. ؼمازتٌن تزٌنه ووجها

 شفتاها تفتر تبتسم وحٌن.. آسرا   ؼموضا   تحمل العٌون فتلك.. الفارع بطولها دخلت وقد

 خرج. شٌبا   أضمرت قد وكنت.. ألسمعها ٌتركونً أن الجمٌع على أشرت. ورد كورقتً

 أنً إال ٌعرفوا ال وأنهم. وهامأ الهواجس تلك وأن.. أمان فً أنً من تٌقنت لحظتها. الجمٌع

 وعلمت.. الحصن فً كذلك ٌكن ولم.. الهجرة فً زوجته موجودا  مع زٌد ونٌ فلم.. المداوٌة

 العٌون من مجموعة رأس على ابنابه أحد كلؾ وقد.. داره نسؾ بعد عنً بالبحث منشؽل بؤنه

 . خطواتً لتتعقب

 زواٌا فً تٌسر ما وتلو زاروها قد للقرآن حفظة وأن.. إسقاطها تكرار عن فتكلمت سؤلتها

 وطلبت أمامً أجلستها. حولها عمن وانعزالها الدار تطهٌر بعد حتى تكرر السقط وأن.. البٌت

 الوقت مر.. على بطنها ٌدي واضعا   هامس بصوت تٌسر ما تلوت.. عٌنٌها تؽمض أن

.. مرداس فً العٌب: مؽمضة تزال ال كانت إلٌها نظرت أكملت وحٌن.. المكان ٌعم والسكون

 وهً حولً لتدور.. أضؾ ولم جلستً به أكملت ما الكلمات تلك كانت. مرٌض" صٌبه"فـ

 أفارق أن أرٌد كنت.. هٌاجها رعب تملكنً وقد علٌها أرد لم أفعل؟ أن عساي وماذا: تردد

ً   أخرج أن تنتظر.. توسل فً ٌدٌها مادة.. أمامً ركعت لكنها. المكان ذلك .. بهن لتمسك كف

 وما. أعنٌه ما أدركت بؤنها متؤكد كنت!. دلٌنً؟ أرجوك.. فعله علً ما لً قولً: مكررة

 ونهضت. قلت بما اكتفٌت لكنً. إلٌه فهمها ذهب ما تؤكٌد من مزٌدا   ؼٌر منً ترٌده كانت

 ابنتك: لها همست.. متلهفة أمها منً اقتربت.. بقلق منتظرٌن ٌقفون ألجدهم.. الباب نحو

 أن قبل أخرى مرة عٌنٌه ألرى مرداس من مقتربا  .. كبلمً من أكثر أال حرصت. بخٌر

ً   ٌلتفت لم.. إلٌها ودخلت والدتها تركتنً. أؼادر  .الخادمات وبقٌة تبعها حٌن مرداس إل

.. بطعامً لتؤتً ٌكلفنها أن.. بزوجتً التقً أن أتمنى.. األرق أجالس ؼرفة فً لٌلتً قضٌت

 أقلب وأنا الصباح ضوء أدركنً حٌن قسىأ ما.. لمسامرتً سٌؤتٌن من بٌن تؤتً أن أو

 . وحٌدا   األمانً

 حقا فهل.. مصدق ؼٌر أمامك أنا وهذا.. عقلً ٌصدقه لم أمر الضباع أنٌاب بٌن من افلت أن

 ذلك باستؽبلل لحظتها أفكر ولم.. عقلً على طرأ شلل من متحسرا   ذلك أتذكر لكنً. نجوت؟

 . لكن.. الكثٌر عمل بإمكانً كان.. الحدث

 .بعد؟ وماذا  -

 .بابنتً التقً أن أرٌد.. بعد ماذا  -

 بنصابحً؟ تؤخذ ال لماذا  -

 .  صاببا   ووجدته إال بشًء تنصحٌنً ال  -
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 فقد. همك أجعله.. لمقارعتهم نفسك تعد أن زٌد ردعت أن بعد واتجه بابنتك التفكٌر دع إذا  -

 .زٌد لطاعة الناس ٌدعون زٌد دعاة أن سمعت

 .الناس والٌة فً ألحقٌته كرمز   الضرٌح على دعوته نشر فً معتمدا  -

.. ؼٌرك ٌمتلكه ماال تمتلك وأنت. الحدٌد إال الحدٌد ٌفل ال" مبتسمة وهمست رأسها هزت

 مقابل تنشر أن إال علٌك وما. كثٌرة ألحادٌث وحافظ.. هللا لكتاب قارئ.. الدٌن فً تفقهك

 وسنة هللا شرع إلى الناس فٌه تدعوا  اصطفٌتهم من على ووزعه با  ومكت خط.. دعوتك دعوته

 عن الهرد طبقة فٌه تزٌل الذي الٌوم وحدد. التشٌع لدعوة مقارعتك اعبلن.. الحق الرسول

 .سبلحك شاهرا. المداوٌة أردٌة وتخلع.. وجهك

 ! وشادن  -

ً   شادن أمر أترك لك أقول الم  -  ستستعٌد بعدها.. الحصن على لتتؽلب جهدك كل وضع.. عل

 !المداوٌة بؤنك أحد ٌعرؾ فحذاري األن أما. وزوجتك أبنتك ستستعٌد.. وادٌك

 بالدعوة مناصرٌه بإببلغ بادبا  .. سٌسلكها التً طرٌقه مدركا عمادة بٌت من شنهاص خرج

 ما وسرٌعا  . الصالح والسلؾ المصطفى سنة وأتباع.. والشرك البدع ومحاربة.. هللا توحٌد إلى

 وان. الوادي فً قوي حضور له أمسى خصمه بؤن لٌدرك. زٌد مسامع تحركاتهم وصلت

 زوجته أصؽر مقتل بعد زٌد كان. ؼلٌله لٌشفً.. األفعى رأس إلى الوصول بسرعة علٌه

 . شخصً شنهاص وبٌن بٌنه أصبح األمر بؤن ٌشعر وأبناءها

.......................................................................... 

 ولذلك". ضعٌؾ (صٌبه) فـٌمن العٌب.. بخٌر أنت"  فاطم عقل فً ٌتردد المداوٌة صوت ظل

 أباها تقنع أن.. المداوٌة به تفوهت بما لوالدتها باحت. خلوتها أمور تتدبر فً تفكر أخذت

 :وجهها فً والدتها صرخت.. آخر نصٌب لها ٌكون حتى مرداس من بطبلقها

 .ذلك لك ٌؽفر لن والدك..  بذلك والتفكٌر اٌاك  -

 ... لكن  -

 :ٌوما تصفعها لم التً وهً بعنؾ صفعتها وقد تكمل تدعها لم

 !له ٌخطط ما تنهً أن نٌترٌد.. به تفكري بما علم لو ٌقتلك قد. جننتً؟أ  -

 تعٌش أن أضمرت ولذلك.. قسوة أشد هً بل.. أباها تشابه أمها بؤن أدركت الٌوم ذلك فً

 حتى.. حولها من بكل ثقتها سقطت. أمها حتى تعٌشها أن إلى الجمٌع ٌدفعها التً.. حٌاتها

 تبكِ  لم. اللطم إلى بها لتصل أمامها سقطت أحد أي ٌضاهٌه ال مثاال   تراها كانت التً أمها
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 بدر عما لها معتذرة.. ٌكون ما كؤفضل أمها لتعامل عادت وقد أٌام إال هً وما.. اكعادته

 وأنها.. لؤلمور تقدرٌها سوء عن لها معتذرة. والدها إلى بكلمة تتفوه ال أن وترجوها.. منها

 ٌعقد والدها بؤن لتصارحها.. لها معتذرة باكٌة والدتها احتضنتها. التفكٌر ذلك على هللا تستؽفر

 .كبٌرا شوطا قطع بفضلها هنوأ..  عرٌضة أمال الحصن بداخل وجودها على

 حولها من وكل ادوات وأمها أداة مرداس ترى.. أدوات إلى أمها صفع منذ فجؤة الجمٌع تحول

 .  طفل لها لٌكون الجمٌع استخدام على مصممة. أدوات

........................................................................... 

 وابنته شنهاص أن من ٌقٌنه للشٌخ شارحا  .. ألٌام الحصن فً زٌد أستقر عادته ؼٌر وعلى 

 تحت الحصن حراس من مجموعة ٌكلؾ أن الشٌخ متوسبل  .... وزوجته صؽاره قتل من

 ذلك أمنحنً أرجوك ٌكرر وظل.. دفٌن بحزن ا  ممزوج ؼضبا   مظهرا  .. بنفسه لٌتعقبهم مرتهإ

 بالتآمر زٌد ٌقوم أن طلبه ٌنفذ لم إن الشٌخ خشً. الحصن لنسؾ وابنته شنهاص ٌصل أن قبل

  ٌؤمر مرة وألول. شنهاص من حذره قد أنه بمبرر الحصن دور أحد نسؾ أو.. علٌه

 بتلك وصفه هكذا.. زٌد الفواطم قرٌة صاحب..  األمٌن مستشاره بطاعة حراسه من مجموعة

 .بؤوامره التقٌد وعلٌكم: مكررا  .  أمامهم الصفات الصفات

 جمٌع الثانً الٌوم صبٌحة دعا بل.. الشٌخ بها أمر التً الحراس بمجموعة زٌد ٌكتؾِ  لم

 الشٌخ باسم الٌوم أحدثكم: كلماته أولى إلٌهم موجها  ابنابه أحد بحضور الحصن حراس

 ٌإمر ما فً ٌتهاون ومن.. والطاعة السمع جمٌعا   فعلٌكم.. مريأ بطاعة لكم اآلمر. مرداس

 الٌوم جمعتكم وقد.. والعطاء التقدٌر منا سٌنال ٌخلص ومن.. ٌعتبر لمن عبرة سٌكون به

 تنتصر  امرأة توجد فبل.. امرأة أستباحتها أن بعد.. المهدورة وهٌبتكم كرامتكم إلٌكم ألعٌد

 تصفون كٌؾ.. أنتم وهم.. منهم مجموعة على تنتصرا وقد بها بالكم فما.. واحد رجل على

 دون وتتجول.. ترٌد ما وتسلب ترٌد من تقتل وهً.. ٌاللعار.. األشداء بالحراس أنفسكم

 تثؤرون نخوة عندكم ألٌست: أسؤلكم. قُتلوا له لزمبلء لٌثؤر كرامة ٌمتلك أحد ال وكؤن.. خوؾ

 إلٌكم ٌنظر كٌؾ.. كرامتكم فً العار وتزرع.. التراب برجولتكم تمرغ امرأة أتتركون. منها؟

 . ذلك كل بعد الرعٌة

 مكلفٌن أنتم: حدة أكثر صوته لٌعود.. منهم خمسة انتقى ثم.. عٌونهم فً النظر ٌجٌل صمت

 والثبور فالوٌل وإال.. بها إال تعودا وال أمضوا هٌا.. رجولتكم فً أثق.. شنهاص بنت بمبلحة

 وأنتم: آخرٌن تسعة إلى أشار ثم.. البقٌة مبلمح تتفرس وعٌناه أخرى مرة صمته عاد. لكم

 علٌه نجري حتى حٌا   إلٌنا تصلوه أن األفضل أو.. شنهاص الٌد مقطوع بجثة تمعد وقد أراكم

 . هللا شرع
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 وألٌام.. لترصدهم الرعٌة بتحرٌض العقال ٌوجهون.. اتجاه فً مجموعة كل الحراس هبط

 عن ٌتحدث وآخر.. والدها ٌُرَ  ولم الجنوبٌة الجبال فً رأوها أنهم إلى مشٌرا البعض ٌؤتٌهم

 ٌنتقل.. الكهوؾ أحد من تخرج رآها بؤنه وثالث.. الؽربٌة الشعاب فً لها الحواطب رإٌة

 لسان على ٌشٌعون الناس جعل ما. منهم أي إلى ٌهتدوا أن دون آخر إلى جبل من الحراس

 تناجً فتارة.. كثٌرا كان شادن على أضفوا ما لكن.. األشعار من الكثٌر ووالدها شادن

 فً لتتحول.. الشجاعة والفارسة بالحرة لوصفوها دفعهم ما. الرعٌة نخوة واخرى.. والدها

 تلك وعورة من تعانٌان وزهرة شادن ظلت الذي الوقت فً. ٌُؽلب ال خارق كابن إلى وعٌهم

.. القبلع حراس أعٌن عن بعٌدا آخر إلى جبل من متنقبلت.. الطعام وشحة.. المسالك

 ". الجفنة" قرٌتها على المطلة الؽربٌة الجبال أطراؾ وصلتا حتى.. الحراس وتحركات

 من الخوؾ تبلشى وقد.. السعادة من بنوع تشعر.. الجبال تلك مفارقة فً رؼبة لشادن ٌعد لم

 المحٌطة واآلكام الودٌان بٌن ناظرٌها تنقل" الجفنة" متؤملة جلست وقد زهرة تتؤملها.. قلبها

 مع المتحاضنة البٌوت تلك ترٌن: مشٌرة مبتسمة تلتفت ثم.. شًء عن تبحث كمن.. بها

. لقاءاتً أولى كانت فٌها بها المحٌطة الشعاب وتلك.. وصباي طفولتً خطوت بٌنها.. بعضها

 تنقل أن دون بالصمت تلوذ ثم.. فجؤة عٌنٌها وتدمع تهاصو ٌختلج.. فرحة حدٌثها فً تسترسل

 :انتشالها محاولة صوتها ترفع.. بخوؾ زهرة تتؤملها. الجفنة عن عٌنٌها

 . تحوالتك تخٌفنً  -

 :ابتسامة شبح خلؾ من إلٌها تنظر

 !نحن نظل األخرون ٌتركنا ال  -

 .امرأة فً امرأتٌن أراك  -

 .ضعؾ لحظة فً األخرون علٌنا ٌُفرضه نقترفه ما.. كابن من أكثر بل  -

 .. آخر إلى جبل من نتنقل سنظل متى إلى  -

 .به التقً أن.. أخباره سماع أرٌد  -

  الجبال؟ هذه فً وأنت أخباره تسمعٌن كٌؾ  -

 ما مكان فً بؤنه ٌحدثنً قلبً.. ترٌنها التً والقرى الودٌان هذه فً.. قرٌب بؤنه أشعر  -

 .إلٌه الطرٌق بمعرفة علٌنا فقط.. منها

 وقارون؟  -

 ماذا؟  -
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 .حكاٌاته من شًء تعرفٌن بؤنك لً قلت ثم.. بلقٌاه تمنٌنً الم  -

 سبب وجوده من مرداس لٌجعل.. الحصن بطش من النجاة ا  طالب فر والده أن ٌعرؾ الكل -

 .هلحرب سبب والدي حمى فً

 مصٌره؟ وما  -

 وٌقال .. ٌختفون  قاوموا ومن ..اآلخر بعد واحد.. عمومته بنو إرث نهب مرداس أنتهج - 

 ٌوم حتى قرٌتنا فً كان الذي قارون والد عدى.. الحصن بداخل سري حبس فً ٌضعهم بؤنه

 .  الهجوم

 دعٌنا:  نفسها إلى تتحدث أم أتحدثها زهرة تدرِ  فبل.. هادبا   صوتها ٌعاود ثم للحظات تصمت

 إلى وبإخوتً بً والدي  ٌخرج كان حٌن.. صباي سنوات عن سؤحدثك.. قارون والد من

 وكٌؾ.. اصوبها.. مسكهاأ كٌؾ ٌرٌنً.. صدري على البندق كرسً ٌثبت.. الوادي أطراؾ

 انتظار فً مسامعهم على أصابعهم أخوتً ٌضع.. الزناد قداحة ضؽطأ ومتى.. الهدؾ احدد

 وٌوما". أصبته لقد.. أصبته لقد" صوتً  رافعة نهضأ. أخرى تلو طلقة.. الرصاصة دوي

 أمام مفاخرا   والدي وٌزهو .بتفوقً أخوتً على أزهو األهداؾ صابةإ فً دقة ازداد آخر بعد

 تحولت وقد كلماتها تعاود ثم هنٌهة تصمت. السبلح استخدام فً براعتً عن ٌتحدث.. ضٌوفه

 دون رقبهأ. والدي مجلس على بتردده البداٌة كانت.. بزوجً األول لقابً أتذكر: همس إلى

.. أعماقً فً ٌعتمل بما ألحد أبح ولم.. به أعجبت أن بعد.. وخروجه دخوله فً ٌرانً أن

 السادسة تجاوز قد عمري ٌكن فلم. االنجذاب لهذا سبب عن بحثأ.. به بالتفكٌر نشؽلتا

 ٌتخٌلن.. به اإلحساس عن سؤلهنأ.. ٌتمنٌنه عم   ٌثرثرن.. الحب عن قرٌناتً اسؤل.. عشر

.. تحدث لم بٌننا لقاءات اتخٌل كنت. رؼبتً ٌشفً ما لدٌهن أجد ولم.. ٌفتقدنها حاسٌسأ

 قررت تردد وبعد.. ٌوم كل صباح الوادي إلى ٌذهب بؤنه عرفت. نظراته.. كلماته.. صوته

 مسالك رصدت.. الوادي سهول على مطلة سفوح من رقبهأ وخرجت أبً بندق حملت.. لقٌاه

 فً حظت ال حتى عٌنانا التقت أن ما.. مخٌبا   األول لقابً وكان.. عودته ومواعٌد ذهابه

 حتى ٌلتفت ولم.. وداع دون طرٌقه فً مضى بل.. الوقوؾ ٌطل ولم.. وترددا   خوفا   نظراته

 مسكأ حٌن المفاجؤة وكانت.. دارنا من خروجه أو دخوله أثناء عترضهأ أن فكرت. أختفى

 :بٌدي والدي

 .ٌدك ٌطلب من جاء قد.. ٌابنٌتً - 

 وأتذكر.. ٌكون عمن والدي بسإال تجرأأ لم.. جاء من هو ٌكون أن تمنٌت أننً إال عرؾأ ال

 :مرتبكة تخرج كلماتً ألجد.. ردي ٌنتظر والدي بٌنما.. صمتُ   بؤنً

 .رأٌك الرأي - 
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 :رأسً على مربتا مبتسما   رد

 .إرادة كل فوق هللا إرادة - 

 من خرجت.. عرؾأ أن ردتأ.. هو ٌكون أال خوفا قلبً أضطرب الصمت من لحٌظات بعد

 إال عرؾأ ال.. أمً عن بحثأ. ؼٌره كان لو سؤقول ماذا.. بً تعصؾ حٌرةالو أبً حضرة

 علت حٌن بكابً زاد ما. ٌبكٌنً عما بوجل سؤلتنً.. باكٌة حضنها  فً تٌارتم أننً

 بابتسامة أسارٌري نفرجتا وقد دموعً مسحت. ٌكون عمن أذنً فً هامسة امً ضحكات

 أعرؾ ال.. جدٌد من باكٌة صدرها إلى عدت.. المؽفلة موقؾ فً بؤنً شعرت ثم.. وضاءة

 بكلمات إال ٌتفوه ولم.. متجهم بوجه   التقانً الذي فهو.. الخوؾ أم السعادة أمن البكاء لما

 منذ قلبه شؽاؾ تملكت من بؤننً زفافنا ٌوم هامسنً حٌن مضاعفة سعادتً وكانت. محاٌدة

. له والدها رفض من قا  قل.. ٌدي طلب إلى فسارع.. بالسعادة تؽرقه بمشاعر أحس وأنه.. القٌان

 لحظة كل معه عشتها حقٌقة بل.. خٌاال   به سعادتً تكن لم: لزهرة التفتت ثم للحٌظات صمتت

 لنعٌش.. صناٌخ ا  بٌت لنا مسىأ حتى.. كؤمٌرة الجمٌع ٌعاملنً.. دارهم إلى انتقلت أن بعد

.. نحٌبها نفجرأ مقدمات ودون... أطفال بثبلثة خبللها رزقنا السعادة أحضان فً سنوات

 أحمدك ربً. تعاستً؟ ٌقتضً مالكتاك.. لماذا. رب؟ ٌا لماذا: متقطع بصوت الوجود تعاتب

 هنا نبقى لن!. ٌنتهً أن التشرد لهذا أما: زهرة تخاطب التفتت ثم. والسماء الودٌان ٌمؤل حمدا  

 .قرٌتنا إلى اآلن سنهبط هٌا بل

 : صاحبتها  تصرفات من ةببره شعرت وقد زهرة ردت

 .عٌونهم؟ تخافٌن أال.. سٌفضحنا الشمس ضوء اآلن - 

 .ٌنتظرنا والدي بؤن أشعر - 

. لهم كعٌون والرعٌة القرى وعقال المساجد أمناء جندوا قد الحصن حراس أن تعً تكن لم

 بإخبار لٌسارعوا.. السفلى السفوح نحو هابطات الرعٌة بعض رأوهن حتى الشمس تدنوا ولم

 هبطن بؤنهن ٌعلموا وال.. والكهوؾ الجروؾ تلك ٌمشطوا الحراس أمسى.. المسجد أمٌن

 كانت التً.. القرٌة أزقة إلى تسللهن واصلن ثم. القرى احدى من القرٌبة الوادي مزارع حتى

 ضوء على وجه ظهرو الباب فُتح حتى طرقته أن وما.. منازلها أحد إلى طرٌقها تعرؾ شادن

 :همس ثم.. ٌتؤملها برهة.. ثبلثٌنً رجل ٌحملها مسرجة

 !.شنهاص الشٌخ أبنه أنت  -

 :ٌوما   رأته أنها كرذتت لم.. بها معرفته أربكتها

  ؟"ؼانٌة" الخالة بٌت البٌت هذا الٌس  -
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 . أحد ٌلحظكن أن قبل دخلنأ هٌا!. أبنها وأنا.. هللا ٌرحمها.. ببل  -

 .والدي؟ إلى الطرٌق تعرؾ هل.. أسؤلك  فقط  -

 .قابلة قد بؤنه ٌقول أحدا   أسمع لم لكن.. وجوده عن ٌتحدث الجمٌع  -

 .هللا أستودعك إذا  -

 . وأبنابً زوجتً ؼٌر أحد ال.. أدخلن - 

 .مشاكل لك نسبب أن نرٌد ال - 

 ...مكان كل فً الحصن حراس لكن - 

.. قلبها ٌقودها حٌث إلى اللٌل مع المضً شادن لتصمم.. عٌنٌه من الخوؾ أطل وقد ٌحدثهن

 . الجوار فً والدها أن ٌحدثها شادن قلب كان.. بالدعاء لهجت القرٌب ذلك ودموع

............................................................................ 

 قبل الؽربٌة الجبال جروؾ فً ورفٌقتها ابنته شاهدت الرعٌة بعض عٌون بؤن شنهاص سمع

 تخرج.. األنحاء تلك فً الحراس وجود طرٌقه فً لٌلحظ.. عمادة زٌارة إلى فسارع.. أٌام

 مبلبس نزع قرر اللٌلة تلك. الجوار فً  بؤنهن ٌتحدثون الجمٌع بؤن تخبره لتعود  عمادة

 عمادة لكنها.. عنهن للبحث جووالخر.. أعوانه فٌها ٌقابل التً اللٌالً فً ٌفعل كما المداوٌة

 : بٌتها باب أؼلقت وقد بتنمرها فاجؤته

 !ظهورك ٌتربصون هم.. أجننت - 

 . سؤقاتلهم - 

 .  كب ٌترصدون الرعٌة سخروا دوق ترى أال.. مصٌدة هً ستقتل؟ كم - 

 حتى.. بحذر آخر إلى زقاق من تنتقبلن.. قرٌتها أزقة حتى وزهرة شادن عبرت اللٌلة تلك

 تلك فً". القرٌة أزقة فً ؼرٌبات رأٌت" المسجد أمٌن إلى أحدهم سارع الفجر أفق توهج

 وجدته.. زوجها همس صدى مسامعها تصل.. زوجها بٌتمن  اقتربت قد شادن كانت اللحظة

.. وجهها بللت دموع   لتذرؾ حالكة عتمة وسط أمسها مواطن تلمست.. دخلته.. باب دون

 زهرة سحبتها.. عقلها من تبقى ما تفقدها أصواتهم كادت.. ٌتعالى أطفالها صراخ وصدى

 :مرتجفة بها لتخرج

 .نؽادر أرجوك.. الفجر ضوء تخشٌن أال.. هنا بقابنا طول من بالخوؾ أشعر - 

 .نؽادر ثم نزورهم أن.. إلٌك أتوسل بل - 
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 .تزورٌن؟ من - 

 !جًووز أبنابً - 

 تسرع.. األزقة عتمة وسط ٌسابقونها أطفالها ترى. إلٌها الطرٌق تعرؾ" مجنة" باتجاه مضت

 بوحشة شعرت وقد لحظتها وقفت.. المجنة أطراؾ شارفتا حتى.. بؤصواتهم تمسك علها

 من تعود ثم نهاٌتها حتى مهملة وأحجار متراصة شواهد بٌن تهرول. منتحبة شهقت.. المكان

 ثم.. إلٌهم ٌقودها قلبها عل   اتجاه كل فً تتلفت تقؾ.. تجدهم ركن أي فً تعرؾ ال.. جدٌد

 ؼبللة عن األفق أنبلج وقد شادن وقفت.. باكٌة تتبعها وزهرة وهناك هنا هرولتها تواصل

 عند األشباح بعض تجمع نظرها لفت. الهرب تستحثها بمعصمها ممسكة وزهرة.. فضٌة

 أخرى أشباحا   رأت.. وزوجها أوالدها مراقد على لٌدلوها قادمون ظنتهم.. المجنة أطراؾ

 بٌدٌها تلوح وأخذت. ساعدونً أرجوكم: صوتها بعلو صرخت.. المحٌطة المنازل أسطح على

 تحتضنها ركعت. أرضا   سقطت.. ساقها أعلى حارق بوخز شادن أحست رصاصة دوت. لهم

 .أنتهى قد شًء كل أن زهرة أدركت حٌنها.. باتجاهها ٌهرولون أشباح لترى هلع فً ملتفت

 المطلة المنازل أحد سطح على مبلمح دون امرأة بشبح شادن عٌن تعلقت الذي الوقت فً

 عند كانوا من اختفى.. أرضا   الحراس أحد لٌسقط شادن بندق رصاصة لتدوي.. المجنة على

 خلؾ احتماء.. السوداء بؤردٌته المرأة تلك شبح عدى.. المنازل أسطح وعلى المجنة أطراؾ

 بؤن زجرتها.. الشواهد أحد خلؾ شادن سحب زهرة حاولت.. الحراس بقٌة القبور شواهد

.. نحوها بندقه مصوبا أحدهم نهض.. ناٌحة زهرة توارت.. بعٌدا نفسها وتحمً تتركها

 تحاول.. الممدد جسمها على رصاصهم بقٌتهم لٌصوب.. رأسه اخترقت برصاصة لتفاجبه

 ما ٌتابعوا للظهور الناس وعاد.. شًء كل صمت.. بدمابها مضرجة تمددت وقد بندقها تقلٌب

.. نحوها بنادقهم شاهرٌن بحذر خرجوا.. أطرافها تحرٌك عن عجزها للحراس تؤكد. ٌدور

 بؤعقاب ضربها ٌتبادلون أحاطوها.. أرضا   ثالث أوقعت ثالثة رصاصة لتدوي منها اقتربوا

.. لها تبتسم أنها لها خٌل.. تختؾِ  لم التً السطح امرأة باتجاه ناظرة عٌنها شهرت. بنادقهم

 سبابته مادا أنكفؤ.. الباسمة نظراتها الحراس أحد الحظ. هو أنه تؤكدت حٌن ابتسامتها ابادلته

 .المجنة أطراؾ نحو القبور بٌن سحبوها ثم. عٌنها فقؤ وبظفره

 لظ.. هاأبو بؤنه عرفت. قرٌب بٌت سطح على الواقؾ ذلك شادن عٌن شاهدت ما آخر كانت

 أن إال.. الشمال كفه أصبع مستخدما.. بندقه ٌصوب ٌحمل أن فكر.. عمادة بٌت سطح على

 لتصرع الرصاص طلقات بادلتهم حٌن ابتسم.. ٌدور ما ٌتابع كالصنم لٌقؾ.. منعته عماده

 رؼم ٌكون من عرفت وقد له ابتسمت حٌن علٌه نؽص وما.. والثالث الثانً ثم.. األول

 قُتلوا ومن شادن بٌنما.. وثاقها أحكموا أن بعد  زهرة ٌجرون تابعهم باكٌتٌن بعٌنٌن.. أردٌته

 بؤصوات ٌزوملون صفوؾ وآخرٌن. الرعٌة من عدد ٌسوقها بهاٌم ظهور على ُحملوهم

 . جماعٌة
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 المتربعة الفٌبل تلك. دٌفد مستر فٌبل فً كبستانً للعمل أنتقل وقد.. مختلفة الحٌاة لقارون بدت

 إلى" معبل دكة" من وتخرج تدخل التً السفن وتلك باتساعه البحر ٌرى هٌل جبل على

 أعمال ٌتوزعون الذي.. للخدم خلفً سكن ضمن ؼرفة له كانت.. التواهً حً وتحته.. الٌمٌن

 ثبلثة من واحد فهو.. مضن الجدٌد عمله ٌكن لم.. المابدة وخدم والطبخ.. والبستنة النظافة

 ربتهات وتقلٌب منها الزابد وتقلٌم.. المتدرجة الخضراء والمساحات الشجٌرات بري ٌهتمون

 .الحشرات ومكافحة.. وتسمٌدها

ام ٌلتقً  ". كرٌتر" مقاهً ازاوٌ فً الثرثرة بٌن أوقاتهم ٌوزعون ..عطلة ٌوم كل بعر 

 تزدحم لٌلٌة حفبلت.. الناس ٌعٌشه ما تشبه ال عوالم عن قارون ٌتحدث. السٌنما إلى والذهاب

 حتى وأحٌانا. اللٌل منتصؾ حتى وٌشربون وٌؤكلون ٌرقصون.. متؤنقون والنساء بالرجال

 أبٌض بلون أسود جبل كتؾ على تربعت فٌبل إلى التواهً شوارع أحد من ٌشٌر. الفجر

ام ٌسؤله. أخرى فلل وعدة.. مخروطً ساعة برج ٌجاورها.. زاهً  : عر 

 .عنها تحدثنً التً والحدابق البساتٌن أٌن - 

 تلك تعشق.. المستر زوجة وأن ؼرٌبة نباتاتها صخرٌة حدابق بؤنها لك قلت أن تتعجب قد - 

 واقتطعت.. شجٌراتها بٌن المساحات تلك وزعت وقد.. كثٌرة تربة إلى تحتاج ال التً النباتات

 زجاجٌة وأركان زواٌا فً توزعت مقاعد من البحر صفحة ت رى وسهراتها لحفبلتها مساحة

 المساحات تلك على حفبلتهم تكون أن ٌحرصون ولذلك.. الشمس حرارة عن نهارا   تعزلهم

 .  لٌبل  

 الٌوم ذلك إلى.. دابم بشؽؾ ساعاتها ٌستهلكان.. لبعض ٌشتاقان.. منتظمة لقاءاتهما أستمرت

 الجمٌع.. السكن زمبلء عنه سؤل.. تعودا ما حسب انتظاره فً صاحبه قارون ٌجد لم الذي

 بٌن عنه وسؤل" معبل دكة" أرصفة فً عنه ٌبحث أٌام ولعدة.. لٌال عدة منذ ٌعد لم بؤنه ٌخبره

 .اإلجابة نفس لٌتلقى.. الحمالٌن

ام عاد قد أٌكون: بخوؾ ببل  امتس.. القلب كسٌر ٌفكر  قد ٌكون أو. الوادي؟ إلى بدونً عر 

 طوال تنقل.. البولٌس ومراكز المستشفى فً عنه ٌسؤل أن البعض نصحه. لمكروه؟ تعرض

 . ا  جواب ٌجد ولم ٌسؤل  أٌام

ام ؼٌاب استمرار مع   مبدٌا  .. لقاء ذات بٌنهما تدار نقاشا   ومنها الذكرٌات تتهاطل عر 

 لقاء إلى. االحتبلل مناهضً من ٌكون أن له داعٌا.. انجلٌزي فٌبل فً عمله على اعتراضه

 دعوات من مرة كل فً ٌتملص كان قارون لكن.. الثوار بصفوؾ لبللتحاق دعاه وقد تالً

ام لٌصفه.. عدن شوارع فً ٌوم بعد ٌوما ٌتزاٌد الثورٌٌن وتناحر.. صاحبه  وأن.. بالساذج عر 
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 تؤٌٌده إٌها مذكرا.. ٌستجد ما أما التفكٌر ٌمعن بؤن له ناصحا.. تخدعه ما دوما األمور مظاهر

 للمستعمر كخادم الفٌبل تلك فً عمله بؤن له موضحا. نٌته وسوء مكره وضوح رؼم لشنهاص

 ضد المناضلٌن صفوؾ فً ٌكون أن فٌه ٌفترض الذي الوقت فً.. لوطنه خٌانة ٌعتبر

 . وجوده

ام ٌعنٌه ما ٌعً قارون كان  ابتسامة راسما له االستماع مفضبل  .. النقاش من ٌتهرب وال.. عر 

 آخر عمبل نجد حٌن: علٌه ٌرد الحماس امبعر   ٌشتد وحٌن.. صاحبه ٌخسر ال حتى..  باهته

 ٌتذكر.. كرامته لٌصون. عٌش لقمة لً ٌمثل العمل أن له موضحا  .. اإلنجلٌز خدمة سؤترك

.. النظٌؾ الطعام بؤصناؾ.. هٌل جبل فً الحٌاة أؼرتك قل بل.. ساخرا   ٌضحك كان حٌن

 . القرآن ذكرها التً عّدن   جنة فً وكؤنك. الراقصات النساء وأجساد.. المشروبات وتلك

 الفٌبل هنود من تعلمه مما له عازفا  .. انكلٌزي شراب من صؽٌرة قنٌنة إلٌه حمل لٌلة ٌتذكر

 من متؤخرة ساعة إلى وضحكا شربا وأنهما.. الشجٌة" المهاٌد" وتلك.. قرٌتهم فً الرعاة أنؽام

ام ٌعاود لم اللٌلة تلك ومنذ. اللٌل  ولم.. األحرار الثورٌٌن أصدقابه إلى للذهاب دعوته عر 

 عضوا   أمسى صاحبه أن إلى إلحاحه من عرؾ لكنه.. ٌنتهجها بدأ التً الطرٌق عن له ٌفصح

 لٌس وكؤنه.. مهموما   األخٌرة لقاءاتهم فً كان بؤنه ٌتذكر. االحتبلل من التحرٌر جبهة فً

 أي مع القتال فً التورط بعدم إقناعه حاول ثم.. القول ٌصدقه فبل ٌسؤله.. عرفه الذي امعر  

. ؼٌر أٌدي فً أداة ٌكون ال أن له محذرا  .. اإلنجلٌز خبلفة على الصراع أطراؾ من.. طرؾ

 وأعوانهم المشاٌخ ظلم وأنزاح األحوال تؽٌرت وقد هناك لٌعٌشا معا   الوادي إلى بالعودة ٌمنٌه

 . الفواطم

ام صاحبه اختفاء سر ٌكتشؾ عله ٌبحث ظل  شاب التقى حٌن.. شهور بعد أحدهم لٌخبره. عر 

 عمن مجاورة طاولة فً له زمٌل إلى ٌتحدث سمعه.. المعلى مقاهً إحدى فً بالمصادفة

 سعد ودار  عثمان الشٌخ شوارع فً.. التحرٌر وجبهة القومٌة الجبهة مواجهات فً سقطوا

 رفاق من المتحدث نإ لٌكتشؾ.. علٌه ٌتعود لم بفضول الحدٌث قارون شاركهم. وكرتٌر

م  ؼٌر حواسه رتبكتا لحظتها". المنصورة" حً مواجهات فً قُتل ٌوم معه كان وأنه.. عر 

. مواعٌدها فً الصبلة وأعتاد الشراب عن أمتنع شهور ولعدة. لؤلبد صدٌقه فقد أنه مصدق

 فً أوقاته كل قضاء مفضبل  .. تستهوٌه عدن شوارع تعد ولم.. بالضٌاع الشعور تفادي محاوال  

بعد حٌن  فجؤة لٌعود . دون أن ٌخالط سهراتهم...هٌل جبل فٌبل فً الهنود بٌن هسكن

 شًء ٌهمه الذي الشاب ذلك قارون ٌعد ولم. حٌاته الناي على العزؾ وأمسى.. لمجالستهم

 .ٌحتضنونه وأهل وطن بوجود لٌحلم.. ضٌاعه ٌنسى حٌث لٌحلق ٌشرب أن ؼٌر

............................................................................. 
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 جواره وإلى الشٌخ خرج وقت وبعد.. الساحة وسط متجاورٌن عمودٌن إلى وثاقهن أُحكموا

 التً الفتاة ٌتفرسوا وقفوا.. الجمعة لصبلة الرعٌة من حضر من صخب بٌن ٌسٌران زٌد

 ٌبتسم زٌد كان. خوؾ دون طوٌلة شهورا   الجبال وحوش ختآ التً تلك.. الجمٌع شؽلت

.  المعمى شادن وجه ٌتفرسون.. تجمعوا من عٌون فً االنبهار ٌرى وهو المنتصر بؽبطة

 أٌها: سٌقول ما تسمع بؤنها للجمٌع لٌوحً إلٌها كبلمه وجه ذلك ومع.. هامدة جثة بؤنها ٌعرؾ

 وجل عز بقوله نإمن أن جمٌعا علٌنا.. الفساد الناس بٌن وٌعٌث ٌقتل من مصٌر ترون الناس

 وأن.. الوحوش خاوت قد هاتظنون كنتم من مأمامك هاهً". حٌن بعد ولو بالقتل القاتلٌن وبشر"

 ٌمسح صمت ثم. تسمعنا لكنها.. ممنك أحدا   ترى ال أنها صحٌح.. المنال بعٌد إلٌها لوالوص

 من بصٌص لك بقً لو أتمنى كنت.. العمٌاء أٌتها: إلٌها مشٌرا   لٌعود. هٌنبعٌ حوله من وجوه

 حدٌثه ٌواصل زٌد كان. ُتقهرٌن لن بؤنك ظنوا من.. لٌروك الٌوم جاءوا من ترٌن حتى نور

 : هامس بصوت زٌد ساببل   تفتللٌ.. المعلقة زهرة وجه إلى بالنظر الشٌخ أنشؽل بٌنما إلٌها

 األخرى؟ الصبٌة من - 

 : جذالن أجابه

 .شنهاص بنت رفٌقة التعسة هذه - 

 :صوته رفع وبحزم.. وجهها فً النظر ٌمعن قتربأ

 !أنزلوها - 

 وهو.. شبرقة وجه ٌرى كان مرداس أن ٌعرؾ لم. وأنزلوها وثاقها فكوا زٌد دهشة وتحت

 ". أٌعقل؟" متمتما   ٌردد

 أنفسنا لنسؤل نقؾ الٌوم: المعلق الجسد إلى مشٌرا.. خطابه زٌد صوت لٌواصل الناس تكاثر

 تعلمون. باهلل والعٌاذ لجهنم وقود ٌكون أن ٌرٌد منا من.. وعفوه هللا رضا ٌرٌد ال منا من

 وٌؤبى.. واستقرار سبلم فً الرعٌة ٌعٌش أن ٌرٌد الجزاء خٌر هللا جزاه شٌخنا بؤن جمٌعا  

 نقؾ أن علٌنا ولمواجهتهم. فسادا األرض فً ٌسعوا وأن.. السكٌنة ٌقلقوا أن إال المارقون

 هذا سرقت وقد.. شرورها جزاء نالت وقد الشٌطانة هذه الٌوم ترون وكما.. واحدا صفا

 قبل كانت أنها وتعلمون. رسوله وال هللا ترضً ال التً بؤفعالها الخوؾ ناشرة.. ذلك وقتلت

 ٌعامل كما وعاملها بل.. سنوات نعٌمه من علٌها أؼدق الذي شٌخنا رعاٌة فً تعٌش هروبها

 وسرقت وقتلته الحراس أحد على احتالت أن بعد هربت.. بجحودها حسانهإ جازت ثم. بناته

 . المعروؾ؟ ناكرة فً الحكم ما.. دٌانتكم أخاطب واآلن.. بندقه

 .علٌها اللعنة.. لها الموت: وحد بصوت الجمٌع ردد
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 والدها سترون أنكم.. شٌخنا وأعاهد هللا أعاهد: مردفا  .. الصؽٌرتٌن عٌنٌه أتسعت وقد بتسمأ

 وقتل البٌوت أحرق الذي الشٌطان ذلك.. القاه ٌوم علٌه هللا ٌحاسبنً عهد. مكانها فً معلقا

 خطابه أكمل. واألطفال النساء فوق البٌوت ٌفجر حٌن هللا من ٌستحً ال أنه حتى األنفس

 أمه مثل لتدفن الرحمة تستحق ال فمثلها.. للكبلب وجبة   جسدها أحملوا هٌا: للحراس مشٌرا  

 .محمد

.. الحصن أسطح من كثر نسوة بٌن تتابع وهً علٌها مؽشٌا   شادن أم سقطت األثناء تلك فً

 الحٌاة فارقت حتى السلم أسفل بها ٌصلن ولم.. بها هابطات الخادمات من قلة حملنها وبصمت

 .كمدا  

 أم على ٌحزن من فبل.. الخادمات من الحصن سكان بعض على الحنظل بطعم ٌتم خٌم

 .شبرقة بدار الخادمات طابق زواٌا إحدى فً بجراحها المكبلة زهرة ٌواسً من وال.. شادن

.............................................................................. 

 وتجاوزت.. عدن على اإلنجلٌز لخبلفة والتحرٌر القومٌة بٌن الصراع حدة تصاعدت

 فً قارون أعتكؾ وقد. والمنازل المقار على وهجمات االؼتٌاالت إلى الشوارع مبلحقات

 من وقلة الهنود من عدد بٌن الوحٌد الجبلً فهو.. الشوارع دماء عن بعٌدا   حٌاة فً الفٌبل تلك

 .حٌاته اسلوب وحتى للحٌاة مفاهٌمه ؼٌرت حٌاة.. الصومالٌٌن

 الٌوم ذلك حتى.. عدن فً االنكلٌزي والوجود الثورة فصابل بٌن المواجهات تطور عن ٌسمع

 لٌصدر.. بالرحٌل اإلنجلٌز ٌطالب الذي المتحدة األمم قرار عن ٌتحدث الجمٌع أصبح الذي

 منح برٌطانٌا أعلنت والذي 9ٙٙٔ فبراٌر ٕٕ فً" األبٌض الكتاب" البرٌطانٌة الخارجٌة عن

 اتفاقٌة وتوقع الثوري النضال لٌتزاٌد.. 9ٙ8ٔ مطلع االستقبلل والمحمٌات عدن مستعمرة

 المجتمع فً كثٌرة شرابح ٌشارك أنه ٌعرؾ وال حزٌن قارون كان. 7ٙ نوفمبر فً بلءالج

 ٌخلؾ من سباق فً الثوار جبهات بٌن الحاد  الصراع لٌتجدد.. اإلنجلٌز لرحٌل حزنها العدنً

 .والتسلط السٌطرة على محموم سباق فً قتال ساحات إلى عدن شوارع وتتحول.. اإلنجلٌز

 نوفمبر شهر اقتراب ومع.. أخرى وجنسٌات وٌهود هنود, عدن من للرحٌل كثٌرون تؤهب

 الذي الٌوم ذلك  حل حٌن منه أشد وال أٌن؟ إلى: بداخله ٌتردد وسإال.. بالضٌاع قارون شعر

 والمطار المٌناء إلى المتجهة الجموع لتلك المشاهد نأ حتى.. بالرحٌل فٌه الجمٌع أخذ

 جبل فٌبل فً من جمٌع رحٌل بعد.. ساكنٌها من ستفرغ عدن أن ٌظن البري النقل وعربات

 أن بعد.. عرفها التً الشوارع تلك تعد لم. هدى دون  الشوارع فً ٌهٌم قارون خرج.. هٌل

 وسكان.. مختلفة ولؽة.. مختلفة وجوه المدٌنة سطح على وطفت.. الشعارات جدرانها ؼطت

ام ٌعرؾ لو ٌتمنى.. الرحٌل فقرر.. ؼرٌبة مدٌنة أمست. آخرٌن  طاؾ.. لٌودعه ا  قبر لعر 
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. وشواطا الشوارع.. الطوٌلة سوق.. معبل دكة.. السٌنما دور.. إلٌها ٌرافقه كان التً المقاهً

 . مكان كل فً صاحبه ٌرى كان

.. خاصرته ٌطوق" كمر" فً مدخراته من القلٌل ٌخبا.. تعز باتجاه عثمان الشٌخ من ركب

 خاله برفقة وفد ٌوم رآه كما داكنة نقطة وٌتحول ٌتوارى الذي شمسان جبل متؤمبل   ٌلتفت

  عسكري حاجز أعترضهم عقان بعد.. عقان وادي إلى ومنه لحج حوطة لٌعبر.. وعرام

 وثابق عن السودان إلى ؼادر الذي خاله علٌهم ٌردده كان ما تذكر.. المؽادرٌن وثابق ٌطلبون

. السودان إلى بالسفر رؼبة ؼادرها وأنه بعٌده جبال من بؤنه للجنود شرح.. البلدان بٌن السفر

 .خذله خاله لكن

 ............................................................................... 

 ظنها خٌب مرداس.. بالنفع جمال ولدها على ٌعود بما وتقٌسه حولها ٌعتمل ما عٌشة تتابع

.. ٌوم بعد ٌوما بالخٌوط  ٌمسك زٌد وترى.. العون إلى بحاجة تراه بل.. فٌه أمل من ٌعد ولم

 ٌجب مال رأس ٌمثل زٌد ٌزالوال. عدة نواحً على سلطهم الذي أوالده كثرة تخشاه وما

 المؽلوبة.. فاطم بنته عبر إلٌه تصل أن وقررت. نفسها حدثت أبدأ؟ أٌن من. منه االستفادة

 .خلؾ لها ٌكون أن فً المستمٌتة محاوالتها بعد أمرها على

 :الجمٌع وجه فً أبوابها أؼلقت التً وهً.. فاطم بحفاوة عٌشة لتفاجؤ زارتها الثانً الٌوم فً

  أزورك أن أفكر كنت الذي الوقت فً جبت - 

 .جبتك أنا هذه - 

 أراك؟ وال الوقت هذا كل فكٌؾ.. مكانتك تعرفٌن - 

 تتحدث.. ابنته عند هو زٌد لقاء ٌتٌح مكان أنسب أن وجدت وقد.. عٌشة زٌارات لتتكرر

 حد إلى وصلت متاعب من زٌد ٌواجه ما مع تعاطؾ مبدٌة الوادي فً ٌدور ما عن متسابلة

 ظنون حرك ما.. عرفتها من ؼٌر عٌشة لها بدت وقد فاطم تسمعها.. وأطفاله زوجته قتل

 أن فما.. المتتالٌة زٌاراتها عودة من برٌبة نواٌاها تكن لم عٌشة أن لتدرك.. أنثوي بحدس

 ٌخرج ومن ٌدخل من تراقب وكؤنها.. أثره فً وصلت قد تجدها حتى لزٌارتها والدها ٌصل

 والصفعة الموقؾ ذلك بعد فوالدتها لتهمها تكن لم بها ذهبت التً الظنون تلك.. فاطم دار من

 والدها حتى بؽٌرها الضرر ٌهمها وال.. بالنفع علٌها ٌعود بما تفكر جعلتها قد المدوٌة

 أحد فً أنها بل تحفظ دون تحدثه لوالدها وقفت وقد عٌشة ترى وهً سعٌدة كانت.. ووالدتها

 هو والدها أن ذلك بعد وأدركت ؼبلفها ٌخفً ما تعرؾ لم مؽلفة هدٌة له حملت قد المرات

 .   السبلم ٌحملها ودوما وجودها ٌصادؾ ولم زارها ما إذا عٌشة أحوال عن ٌسؤل من



ٕٔٗ 
 

 ................................................................................ 

 أحست وقد لتفزع.. متقطع نوم تنام.. شبرقة بنات بها سٌصنعن ما زهرة تنتظر لٌال لعدة 

 وجه..  شادن صوت ٌؤتٌها.. السمع تصٌخ.. الظبلم اتجاهات فً تنظر.. وجهها تلفح بؤنفاس

 أرضا  لكنها ال تجد إال .. كفها تبلمس أن توشكبل أنها . رابحة تجالسها.. العتمة من ٌتدلى

 من باكٌة عٌنٌها تؽمض. رحٌلها صقٌع تعوض.. حولها تجول التً بروحها تكتفً. باردة

.. لسماعها الحنٌن ٌشدها.. العمٌاء حكاٌات تإنسها. بعٌدا   شادن منها سرقت وقد مهاأ أحبلم

 تتذكر. المؽنى تشاركها.. حكاٌاتها من المزٌد تسمع.. لتخدمها تعود أن نىتتم.. نحٌبها ٌرتفع

  هً؟ من ابنة أو.. تكون أٌن من وال.. أسمها عن تسؤلها لم التً الوحٌدة بؤنها

 مصٌر أي وال.. بها ٌمضٌن أٌن إلى تعرؾ تكن لم.. خادمتان قتدنهاا التالً الٌوم فً

 لكنها.. شبرقة بنات إلى بها سٌذهبن بؤنهن ظنت.. األوسط الدار سلم بها صعدن.. ٌنتظرها

 فكٌن هٌا وثاقها؟ بفك آمرهم الم: رآها حٌن ؼاضبا نهض الذي الشٌخ أمام نفسها وجدت

 .وانصرفن أربطتها

. تقترب أن علٌها مشٌرا   المجهد بوجهه التفت ثم.. نافذته ٌجالس عاد بٌنما.. مرتعشة وقفت 

 !أمامً أجلسً هنا: مشٌرا   األرض على كفه وضع.. مرتبكة خطوات تقدمت

 الذي األفطس أنفه.. وجهه شعر تتؤمل ناظرٌها رفعت صمت لحظة بعد.. مرتابة جلست

 هً عٌنٌه لترى.. مبتسما   وجهها من بوجهه قتربأ.. تتؤمله لمحها.. جبار بؤنؾ ذكرها

 :سؤلها.. متراكمة تجاعٌد طبقات.. جبار كعٌنً األخرى

 أنِت؟ من - 

 أن قبل ستجٌب بما نفسها تقنع وأن.. تكون من تعرؾ أن.. نفسها تسؤل ألن سإاله دفعها

 ٌعتبر بناتها من أو منها كان  تبسط وأي.. خادمة مجرد أنت" شادن صوت حضرها.. تقول

 :ذلٌل بصوت علٌه أجابت". علٌك منهن تفضل

 .خادمة - 

  من؟ خادمة - 

 .بناتكم...  دار فً - 

  تكونٌن؟ من ابنة - 

 .حمامة خادمتكم ابنة - 

 :مندهشا   فمه فتح
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 .حمامة خادمتنا.. حمامة آآآه - 

 اللٌلة؟ تلك سم شرب حذرتنً من أنت هل: بتردد سؤلها ثم.. وجهها فً النظر ٌمعن عاد

 .تنطق أن دون باإلٌجاب رأسها هزت

.. رأسها ومسح كفه مد.. نحوها بشفقة شعر.. بحرقة كٌةاب كفٌها بٌن وجهها أخفت لحظتها

 حدٌث متذكرا  .. خده على تدحرجت ٌتٌمة بدمعة أحس أنه إال ٌعرؾ ال.. نشٌجها ٌتوقؾ ولم

 أن دون عاطفتها أسباب ٌعرؾ كان. تشقى أن الصؽٌرة لتلك أرٌد ال: مساء ذات شبرقة

 هٌا: األبواب خلؾ لمن صوته رفع ثم. دمعته مسح. إلٌه وأتوب هللا أستؽفر: متمتما  . ُتصرح

 .عنً أحملنها

................................................................................. 

 لهذا اصطفاه قد هللا بؤن مإمنا.. السٌطرة على بقدرته وإحساس زهو زٌد تملك األٌام تلك فً 

 من فً ظنونه بخٌبة وسعٌدا. وزوجته أبنته أخبار وصلته وقد شنهاص حالة متخٌبل.. الوادي

 الساحة أعمدة أحد على رإٌته ٌنتظرون أنهم من متٌقنا   زٌد وأمسى.. أنصاره ٌحسبهم كان

 .ا  مصلوب

 

 عرضا   الوادي ٌمشطون الحصن حراس ٌرى وهو.. شنهاص نهاٌة باقتراب ٌقٌنه إلٌه عاد

 دعوته نشر من ٌوسع وهو. فعله ٌرٌد ما أو ٌصنع بما مرداس بإخبار ملزم ٌعد ولم. وطوال  

 .والطاعة السمع على باٌعوه الذٌن القرى عقال إلى باألمناء جتماعها من لٌنتقل

 هللا حفظكم مرداس الشٌخ العزٌز والدي حضرة" فاجؤته والده رسالة على جمال رد لكن

 أن بعد.. ؼادرتكم منذ إلً الكتابة عدم على أعاتبكم لن.. حارة وأشواق كثٌرا سبلم.. ورعاكم

 فٌها ذكرتم التً.. رسالتكم على جوابا إلٌكم أكتب.. الفاطمً الخسٌس من بً تستنجد كتبت

 صاحب وجعلته بل.  لكم مستشارا   رعٌتك بٌن  األعلى جعلته أن فبعد.. له مانةال أ من لإم

 .الفواطم هجرة

 على ضرٌحا   ٌقٌم فهاهو.. للثقة أهبل   لٌس كابن فً ثقتكم وضعتم لقد لؤلسؾ العزٌز والدي

 شرفا   لنفسه وٌدعً.. منهم لٌس خلق فً ٌتسلط ألن وٌسعى.. أحجار سوداءخاو  إال من  قبر  

 . وافدون إلٌه هم وادي فً لٌتحكم وافدة قلة ٌستخدم وهاهوا.. ٌمتلكه ال

 أشد شاكلته على ومن ٌدي على ٌنال وأن.. وقت أقرب فً أصلكم بؤن أعدك العزٌز والدي

 .الجزاء
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 وجل السبلم ولك.. زكٌة معطرة تخصها تحٌات أكرر.. قلبً تسكن التً لوالدتً تحٌاتً

 ". سبلم ألؾ عنا سؤل ومن وألخواتً.. االحترام

.. ابنه إلى رسالته فً مرداس ذكره عما ثناٌاها بٌن ٌبحث كمن.. الرسالة تلك قراءة زٌد كرر

. الحصن؟ ٌبرح ال وهو رسالته مرداس بعث كٌؾ: متساببل. وجارحة واضحة كلماتها كانت

 ٌكون من حول ٌبحث أخذ.. مصر إلى وأوصلها الحصن من الخرؾ هذا رسالته خرجا كٌؾ

 ال لكنهن.  الفعل ذلك مثل ارتكبت قد بنتٌه إحدى أن أم. الحراس؟ أحد هو هل.. ساعده قد

 مرداس له ٌخطط ما هناك أم.. الٌتٌمة الخٌانة أتكون: كالملدوغ وقؾ. الحصن بوابة ٌصلن

 ال قطعا  . إحداها إال الرسالة هذه ولٌست.. مرداس ٌنفذها أفعال هناك بل. هري؟ظ وراء من

 .الحصن دور فً المنتشرات الخادمات إحدى وال.. عٌشة تكون أن ٌمكن

.. الحراس وبعض مرداس بنات بٌن سرٌة لعبلقة اكتشافها عن مرة ذات فاطم حدثته بما تذكر

 شبرقة رحٌل وبعد. لنزواتهم ملعبا الدور أسطح من جعلوا وقد لٌبل   ٌتسللون: له قالت

 تخرج كٌؾ تصور.. الصبر من مزٌدا   ٌستحق األمر ٌكن لم. حجراتهن فً ٌستضفنهم

 فراش   على هامدتٌن جثتٌن مرداس أبنتً وجدت حتى لٌال   تمِض  لم. الحصن من الرسابل

 لما فعل ردة وكؤنه األمر لٌبدو.. بهم ُمثل وقد.. حارسٌن جثتً جوارهن وإلى.. بالدم ملوث  

 مكانا   الحصن متخٌبل   زٌد الصعداء تنفس. حوله الحدٌث أحد ٌجرإ وال حٌن منذ الجمٌع ٌعلمه

.. حصل بما أعلموه حٌن ٌعلق لم أنه حتى.. ابنتٌه مقتل بعد مرداس عزلة زادت.. له آمنا

 ركع الذي زٌد عدى. أحد ٌعزٌه أن ٌقبل أو ٌحضر ولم اخوٌهن جوار بدفنهن الحراس لٌؤمر

 .وبرود بحٌادٌة ٌدور ما ترقب فاطم وقفت وقد باكٌا   عادته ؼٌر على

.................................................................................. 

.. وخوؾ ترقب فً تكومت وقد صامتا   ٌتؤملها.. مامهأ ٌجلسنها.. بزهرة اإلتٌان الشٌخ ٌطلب

 :مبلطفا ٌداعبها.. أطرافها على جراح بقاٌا ٌتفحص بكفها ٌمسك

 .أفضل الٌوم أراك.. هللا ماشاء  -

 ٌعاملنك؟ بناتً كن كٌؾ.. لً قولً: مبتسما   ٌسؤلها.. بحذر عٌنٌها بطرؾ ترقبه علٌه ترد لم

 :عٌناها دمعت

 .لفقدهن وحزٌنة. خٌرهن إال ذكرأ  -

 .هللا رحمهن  -

 .لهن ؼفر  -
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 أن دون صوته عاد. دموعها أستمرت بٌنما.. الوادي ٌتؤمل نافذته عبر بعٌدا بنظراته ذهب

 :إلٌها ٌلتفت

 .بناتً حول الحدٌث أرٌد ال - 

 .سؤلتك؟ ما إذا تصدقٌنً هل. دموعا   كفاك: إلٌها التفت

 منً؟ أتخشٌن: لٌسؤلها.. مسروقة بنظرات توجس فً ترمقه وهً باإلٌجاب رأسها هزت

 مبلمحه نفرجتا.. باإلٌجاب رأسها هزت.. به تشعر ما تقول أن تردد.. سإاله لوقع التفتت

 .الشقٌة تلك مع هربت لماذا: آخر بسإال أبتعد ثم.. ابتسامة عن المتؽضنة

 تحاول نحٌب نوبة جتاحتهاا.. بسإاله شادن حضرت وقد.. قدمٌها أصابع تبلعب صمتت

. سإاله ٌكرر لم.. صمتها وعاد هدأت حتى وقتا   تندب تركها. حضرت وقد انفجرت.. كتمها

 :بعٌدا   آخر بسإال   ذهب بل

 . بالوحدة مثلً ٌنرتشع هلف.. بالوحدة أشعر - 

. محٌاها على تطفو ابتسامه شبح مرة ألول لمح.. دموعها بقاٌا تمسح وهً وجهها رفعت

 خادمتً؟ تكونً أن تقبلٌن هل: أردؾ ثم.. سإاله متوقعة ؼٌر تفكر أطرقت

 !بً تهتم تعد ولم بنفسها منشؽلة فاطم: أردؾ ثم..  ٌلهو بؤنه ظنت

 شإونً لبعض سؤذهب: مشٌرا   نهض ثم.. النافذة من والنظر لصمته عاد وقد ترقبه مكثت

 .المجلس ترتٌب بإعادة وعلٌك

 منهمكة نهضت ثم األمر بداٌة فً تردد.. حدثها فٌما جاد أنه لتدرك.. وحٌدة وتركها خرج

.. لتنظٌفها" المتافل" ورفع الجافة القات داوأع وكنس ..والمتكآت والمساند البسط بترتٌب

 أعمالها إلى ٌضٌؾ ٌوم بعد ٌوما لكنه والتنظٌؾ الترتٌب على سٌقتصر عملها بؤن ظنت

 العناٌة ثم.. القات جلسة فً ماء من ٌشربه ما له تبخر أن منها طلب وقد.. أخرى أعماال  

 أضحت وقد نفسها وجدت حتى.. تنباكه" مداعة" تجهٌز إلى.. وتجفٌفها قاته أؼصان بؽسل

 بما البوح إلى األمر تطور. تفهمها ال وأكثرها.. به ٌتحدث ما  إلى تنصت.. تجالسه.  ندٌمته

 .بهم تسمع لم أناس فٌها.. ؼابرة أٌام من حوادث إلى بها ٌعود وأحٌانا  .. ٌقلقه

 لتلك تفسٌرا   تجد علها ذهنها فً األمر تقلب.. حٌرة لتؽشاها علٌه أصبحت ما على تقؾ

.. األٌام مرور مع ٌتبلشى خوفها لكن.. بحذر معه تعاملت.. كثٌرة هواجس تتخللها.. العبلقة

 جبروته عن ٌتحدث الذي الكابن ذلك نفس هو هل: هستجال من عمن ٌكون تتساءل  ظلت وإن
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..  قلب دون وأنه.. وٌدمر لٌقتل إال ُخلق وما.. مشاعر دون أنه تظن كانت.. الجمٌع وقسوته

 .  الدماء سفكب إال ٌؤمر ال ولسانه.. البطش إال ٌعرؾ ال

 سخرت.. ٌخصها لما لتتفرغ.. جلٌسته وأمست الصبٌة بتلك تعلق مرداس كون فاطم ُسرت

 صوته لتسمع تتنصت.. بٌنهما تنتهً ال التً المنادمة تلك تسمع وهً بالؽٌرة إحساسها من

 وقد بشؽؾ تنصت جالسة أمامه تتربع زهرة لترى النظر تسترق.. الفراغ إلى ٌتحدث وكؤنه

 أمورا   كانت.. قبل من سمعتها قد تكن لم عاشها حٌاة عن ٌحدثها.. بفمه عٌناها تسمرت

 .السمع استراق من خجلت أنها حتى.. متشعبة وتفاصٌل بسٌطة

 دون لها وٌهذر خرؾ قد مرداس وأن.. والشٌخ الصبٌة بٌن ٌدور بما عٌشة لتحدث فتعود

 عٌشة الهتمام عالٌا لتضحك هذره من تسخر لكنها.. به ٌتحدثان عما بلهفة فتسؤلها. توقؾ

 .الملفت

  ................................................................................... 

 ؼٌر.. زوجته وفاة حزنه زاد وما.. أمامه ٌتكرر شادن مقتل ومشهد ألٌام شنهاص ظل

. رادتهإ وٌثبط الثقٌل حزنال ذلك ٌسحقه أن عمادة خشٌت.. أحد دون فردا   أصبح بؤنه مصدق

 السري اجتماعه بعد الوادي عقال جمع قد زٌد من سمعت عم   تحدثه وهً همته تحفز مكثت

 لهم أمرا  .  آله به خص الذي.. النبً مٌراث باستعادة دعوته لهم لٌعلن.. المساجد بؤمناء

 الظلم إلزالة بالخروج واعدا  .. الخلق سٌد المصطفى باألمٌن اقتداء   زٌد األمٌن بالسٌد مناداته

 على باٌعوه بدورهم. المنكر عن والنهً بالمعروؾ األمر لهم داعٌا.. العباد عم الذي والجور

 جهاد إلى أدعوكم" المهاجر ضرٌح زوار جموع على دعوته ٌكرر وبؤنه. والنصرة الطاعة

.. مخذول نبٌكم على انزله الذي الحق وأن.. مقتول دٌنكم أن هللا عباد ترون أال.. الظالمٌن

 بالظلم بسطوا وقد ..مهملة النكر عن والنهً بالمعروؾ واألمر.. معطلة الكتاب وأحكام

 وساموكم.. بطونكم وأجاعوا.. وأموالكم دمابكم أحلوا.. فٌكم الشٌطان بحكم وحكموا.. أٌدٌهم

 األمانة تردوا أن.. بٌته آل وطاعة هللا دٌن نصرة إلى المسلمون أٌها أدعوكم. العذاب سوء

 وال.. دنٌوٌة مطامع عن أبحث ال أنا. حق ووعده هللا وعد كما والخٌر العدل لٌعم.. أهلها إلى

 هو فشٌخنا. الكرٌم ورسوله هللا بطاعة الشرٌعة لتطبٌق أدعوكم بل. سلطان خلؾ أسعى

 ".وباسمه عنه نٌابة إال به أقوم وما.. مرداس

 فً الجهاد على ٌعاهدونه كما.. والطاعة السمع على لمباٌعته الضرٌح أمام الجموع تتقاطر

 بثبات ٌعمل.. دعوته لنشاط مركزا الهجرة قرٌة من جاعبل   .البٌت آل دعوة وإعبلء هللا سبٌل

 من سكانها به ٌمتاز وما.. والمشرق المؽرب قرى بٌن المتوسط موقعها مستؽبل.. وتؤنِ 

.. القرى بٌن واالقتتال الخبلفات نشوب عند حٌادهم على محافظٌن.. القرى برعٌة عبلقتهم

 . االستقرار فترات من وكذلك.. القتال دورات من مستفٌدٌن
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 ٌعود أن.. له نفسه نذر فٌما تإثر ألحزانه ٌدع ال وأن. التحرك سرعة عمادة علٌه الحت

 .األوان ٌفوت أن قبل زٌد لٌسابق

.................................................................................... 

 أن وعلٌك.. نهاٌته إلى بمرداس لتسٌر هللا أرسلها الصبٌة: فاطم مسامع على زٌد األمٌن ٌردد

 .نهاٌتها على قاربت معه فرحلتك.. بقلبك ال بعقلك تفكري

 فترد. منه؟ ترٌدٌن ماذا: لٌسؤلها.. أبٌها أمام زابفة ؼٌرة أظهرت وقد تسمعها العبارات تلك

. وأؼار؟ أحنق ال فكٌؾ. بزهرة ٌفعل مثلما أحدا   ٌدلل ٌوما   أره لم: وعوٌل دموع ؼالبتها وقد

 أال: علٌها متمنٌا   ٌؤلفه لم بدالل تؤسره أن بسٌطة فترة خبلل استطاعت التً عٌشةب ٌستعٌن

 . الصراط إال تهدٌها ما الحكمة من أنت.. الؽاوٌة هذه تعقلٌن

 أجل منهو  به تقوم ما وأن.. شٌبا   لها ٌعنً ٌعد لم مرداس بؤن عٌشة أذن فً فاطم مسته

 : تسمعه ما تصدق لم ..أحشابها فً ٌتحرك بدأ بما لتسرها.. إال لٌس والدها ارضاء

 تقولٌن؟ ماذا  -

 !سمعتٌه الذي  -

 مشاعر خلفها تخفً بسمة ماطة ..مداراته حاولت بمؽص عٌشةأشعرت  المفاجؤة تلك

 .مضطربة

 مرداس تاركة.. للضرورة إال تتحرك ال. بالتكور بطنها أخذت وقد سعادتها على فاطم تداري

.. أؼصانه من تراه ما له وتمد.. قاته براعم تفلً تراها وهً ؼٌرتها تتصنع تعد لم .لزهرة

 .نومه فراش وترتب.. الدافبة الوضوء مٌاه تعد من وهً

.  وصوله بعد بهم سٌصنعه بما ونهار لٌبل   ٌخطط.. جمال ابنه وصول ٌنتظر مرداس ظل

 لما االهتمام عدم مظهرا   حٌاتها لفاطم تاركا  ..  زٌد من حٌاته على خشٌة.. الُمسٌر دور ٌمثل

 لٌعوضه.. ٌختزنه ما نضوب من قلقا  .. لزهرة حكاٌاته بسرد ٌشؽله ما وجد أن بعد. ٌدور

 :  الكبلم مؽالٌق ٌفتح بؤسبلة

 .صفٌه من باالنتقام تفكري أكنت.. اللٌلة تلك الكؤس سم من تحذرٌنً صرختً حٌن  -

 االنتقام؟ ولماذا  -

 .أضرتك ابؤنه تظنً أال  -

 .ؼبل   ٌوما   لها أحمل لم  -
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  أذا ؟ حذرتنً فلماذا  -

 .خرج صوتً أن إال أعرؾ ال  -

 .فقط  -

 .الموت رإٌة أكره أصبحت.. الحراس أقدام تحت تموت أمً رأٌت منذ  -

 .القاتل وتكرهٌن  -

 . له أرثى  -

 !لماذا  -

 . الدابم العذاب ورطة فً نفسه وضع ألنه  -

 عن عجزها أن جازما.. بالعفوٌة المفعمة وكلماتها.. مباشرا   ٌخرج الذي صوتها فً ٌتمعن

.. االنتقام لذة طعم متذكرا  .. فٌها متؤصلة سذاجة أنها أو.. القناعات تلك لدٌها خلق االنتقام

 :كبلمها لتؽٌر ذاقته لو بؤنها جازما

 هذا؟ علمك من  -

 :أرضا نظرت ثم.. دموع سحابة عٌنٌها ؼشت وقد إلٌه ناظرة التفتت

 .شادن  -

 .المارقة  -

 .والؽفران والمحبة التسامح تعلمنً أحضانها بٌن سنوات  -

 .منتقمة قاتلة لكنها  -

 ! وٌشقٌنً ٌحٌرنً ما هذا  -

 .رأٌك لتؽٌر االنتقام طعم ذقتِ  لو ٌقٌن على أنا  -

 .الموت رإٌة أطٌق ال لكنً  -

 .ذلك تقولٌن ولذلك.. القدرة تملكٌن ال  -

 فكر. ستتحدث كٌؾ  ٌرى وبعدها.. تنتقم أن لها ٌتٌح أن أضمر بٌنما.. ثقته متعجبة صمتت 

 لها قال.. علٌها زهرة تحرٌض جرب ..أحبلمها لتحقٌق أخرى طرٌقة اختارت وقد فاطم فً

 : ضاحكا  
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 .بك تتعشى أن قبل بها تتؽدى أن علٌكِ   -

 .من؟  -

 .عنها أخذتنً بؤنك تظن التً فاطم  -

 .ستسبقك تبادرٌها لم إن علمًا: لٌضٌؾ.. تجد فلم جابةإ عن تبحث سكتت

 .شادن مع هروبً سبب عن ٌوم أول فً سؤلتنً  -

 .بعٌدا   الهروب ترٌدي  -

 كانت فقط.. انتقاما   تقتل لم شادن. بها ذكرنً تفكٌرك طرٌقة. االنتقام حول الحدٌث أرٌد ال  -

 !الدفاع موقع فً نفسها تجد

 .معها ًهربت ولماذا  -

 كنت.. الحصن أسوار وراء الحٌاة أكتشؾ أن.. أحلم كٌؾ علمتنً أن بعد إال أهرب لم -

 فضلك لوال رأٌت وكما. لً ٌدبر مما ألنجو أهرب أن.. مرافقتها على وافقت حٌن  مرتبكة

 . للكبلب طعاما   أمسٌت لكنت

 علٌه تؤثر بؤنها ٌشعر.. لماالمس طبعها رؼم.. اآلم من الفتاة تحمله ما مدى مرداس أدرك

 الدهشة إلى بها تجاوز.. ٌفتقدها كان عاطفة نفسه فً بذرت له مرافقتها وأن. الشًء بعض

 . والتسامح للؽفران بجنوحها واإلعجاب

 لتلحظ. تإرقه أفعال من لها ٌشكو.. همومه بعض عن ٌحدثها كان حٌن تتعجب كانت  زهرة

.. بهمومه مثقبل   تسمعه وهً علٌه العطؾ إلى.. والحذر الخوؾ من تحول تجاهه شعورها بؤن

 تلك عدى تحصى ال حكاٌات حكى.. الهرم وجهه فً عالقة جبار مبلمح ترى وهً تصدق ال

. ذكرهن ٌكرر لم أٌضا   بناته ومقتل.. منها االقتراب ٌخاؾ سوداء فوهة وكؤنها.. المحرقة

 أرق عن لها شكى ٌوما  . المناسب الوقت وتتحٌن ذلك حول أسبلة تدخر لتظ ذلك ومع

 فرط ٌستجدونه..  أوعٌة حاملٌن علٌه ٌقبلون أحبلم تخالطه.. النوم زاره ما وإذا.. ٌعذبه

.. ال.. ال: مبتعدٌن ٌصرخون.. زالال   ماءا   ٌنسكب.. كبٌرا   ناء  إ ٌحمل حوله ٌبحث.. العطش

 والرإى األرق بٌن وتقلبه.. لٌالٌه عذاب لها ٌشكو!. حارة دماء   نرٌد.. ٌروٌنا ال هذا

.. أرجوك لكلمة نطقه ٌذهلها. مفزعة كانت مهما حدٌثه سماع تمل أال ٌرجوها.. المفزعة

 :خجلب تسؤله.. أعماقها فً الحزٌن صوته صدى لتتردد.. علٌه حزنا   عٌناها تدمع ما وكثٌرا

 ستصنع؟ كنت ماذا.. الوراء إلى الزمن عاد لو  -

ة عبلمات وجهه على بدت وقد جلسته فً وٌعتدل.. رقبته ٌمط  :الِجد 
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 !وأكثر بل: وٌردؾ قلٌبل ٌصمت. صنعت ما سؤصنع  -

 .بثقة جابتهإ مكررا   رأسه لٌهز.. السإال نفس علٌه تردد وهً زهرة وجه ٌتجهم

 .أخرى مرة القسوة بنفس ٌعٌشه.. ماضٌه مرارة ٌشكو من أن أصدق ال  -

 .خٌار أي لك ٌترك ال اآلخر أن لؤلسؾ  -

 :وترد.. مندهشة وجهه تتؤمل

 .شادن تردده كانت ما هذا  -

 تقومً أن علٌك ٌفرضون من حولك ومن الحٌاة هً.. ذلك نقول من أنا أو الشقٌة تلك لٌس  -

 .لردعهم فعله ٌنبؽً ما بفعل

 :حٌن منذ المعلق بسإالها وؼامرت.. تجلٌه لحظات استؽبلل فً زهرة فكرتْ 

 .العصاة ؼابة فً عودا   أشعلت لما  الزمن بك عاد لو بؤنك أظن كنت - 

 .بسبلم حصنً فً مكثتُ  لما النار تلك لوال - 

 ترٌد وال صبلبته فٌه تعجبها.. علٌه خوؾ شعور ٌؽشها.. بالشفقة تجاهه شعرت وقد صمتت

 :ٌسؤلها عاد.. ا  ضعٌف تراه أن

 لؽدك؟ شًء تتمنٌن هل وأسؤلك.. الماضً أحداث من أتركٌنا  -

 :وتجٌبه رؼبته مع لتتواطؤ. الكبٌر للحرٌق ذكرها من بسإاله مبتسما   ٌهرب

 . أنت تحدثنً أن بعد أتمنى بما سؤحدثك  -

 .جمال أبنً ٌعود أن  -

 التً فاطم وأالعٌب.. زٌد مكر حول هامس بصوت ٌسترسل ثم الحكً عن للحظات ٌتوقؾ

 وصول بعد الحصن سٌكون كٌؾ متصورا أمانٌه فً ٌسهب.. األنظار عن بحملها تنزوي

.. قاته أؼصان ُتَفلً منشؽلة وأناملها تستمع.. الوادي إلى وأخرى تارة وجهها إلى ناظرا  .. بنها

 فعادة.. تلك طرٌقته تربكها قولك؟ ما وأنتِ : ساببل   إلٌها النظر ٌعاود ثم.. لٌصمت كثٌرا تحدث

..  بابتسامتها فتلوذ.. تقوله ما تجد وال النظرات تبادله. بعٌدا   بعٌدا حكاٌاته بعض بها تسرح ما

 ضاحكا رأسها على ٌمسح.. بعٌدا   حدٌثه عن كانت وأنها نفسه ٌحدث كان بؤنه لحظتها ٌعرؾ

 .العلٌك.. علٌك ال: لها ٌقول ثم.. نفسه من

 :أمنٌتها له تقول أن لتتذكر
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 .بالخروج لً تسمح أن أتمنى  -

 :مستؽربا إلٌها نظر

 !وأنا  -

 :بعفوٌة فردت بتساإله ٌنطق وهو عٌنٌه وأتساع لهفته هزتها

  ماذا؟ وأنت  -

 :أردفت مدركة.. إلٌها حاجته مقدار تعً ال بؤنها أدرك وكؤنه.. سإالها على ٌرد لم

 .شادن مع هربت ٌوم عرفتها عمٌاء امرأة أزور أن  -

 .منادمتً؟ مللتِ  هل  -

 .وأعود أزورها فقط.. أبدا    -

 عداد فً كنت أن بعد بفضله أعٌش من. مبلذي أصبحت وقد. مللت تقول كٌؾ ثم  -

 ٌنظر عاد وقد رأسها شعر ٌمسد.. وٌحتضنها كفٌه لٌمد.. بالبكاء وأجهشت تكمل لم... الموتى

 : بحنان وجهها إلى

 !.أنقذك من بؤنً تظنٌن   -

 .ؼٌرك ومن  -

 !. فعلت من شبرقة بؤنها تعلمً أن علٌك  -

 شبرقة؟ سٌدتً  -

 .وجهها؟ هو وجهك أن أتعرفٌن  -

 .أشبهها بؤنً ٌقولون  -

 إلى دفعنً من فوجهها. زفافها ٌوم وجهها هو كان.. العمود على معلقا   وجهك رأٌت حٌن  -

 .العمود من انزالك

 أنها أتذكر. صؽٌرة لك محبتها تتذكرٌن أال: واصل بٌنما.. به ٌتحدث فٌما تفكر صمتت

 لرعاٌتك التعسة تلك أخترت ولذلك.. أمك رحٌل بعد علٌك خوفها عن مساء ذات حدثتنً

 .حٌاتك طوال ترعاك ستظل روحها بؤن وأجزم.. بك والعناٌة
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 أرعاك أكن فلم.. ٌا زهرة باإلٌمان تتحلً أن ٌجب" ٌتردد شادن صوت صدى لتسمع تصمت

 !".  بذلك أمرها لوال جوارك إلى وأقؾ

 :وقالت بابتسامة وجهها أشرق وقد إلٌه التفتت ثم.. حٌرتها ٌراقب

 .تًٌأمن أنسٌتنً  -

 .معا   سنذهب  -

 . سوٌا   سنخرج هٌا: وقال ابتسامة راسما   نهض.. به نطق ما مصدقة ؼٌر وجهه تتفرس

 متجها   حراسه به ٌحٌطه عزلته من خرج وقد الجمٌع ٌخشاه الذي الكابن ذلك تتصور رتبكتا

.. الساحة إلى لحظتها من هابطا مبلبسه بتؽٌٌر أسرع.. فرصة ٌمنحها لم. األخدام درم إلى

.. وجوه عدة األخرى الدور نوافذ من أطلت وقد النافذة من أطلت.. خٌله له ٌعدوا أن صارخا

 .بانتظارك أنا أسرعً هٌا: إلٌها التفت

.. خٌلته ظهر على خلفه بالصعود لٌؤمرها. النوافذ وجوه تزاٌدت وقد سعادة ٌؽمرها هبطت

 حتى بها أنحدر ثم.. الخارجٌة الساحة عبر.. مرافقته عدم الحراس آمرا   بها خرج ما وسرٌعا

 الشٌخ ٌروا بؤنهم مصدقٌن ؼٌر الجمٌع ٌتلفت.. ا  أحد حاذى كلما كفه ٌرفع.. الكبٌرة الطولقة

. االخدام درم من اقتربا حتى الطرٌق زهرة علٌه تشٌر .خٌله ظهر على وحٌدا خرج وقد

 من عدد ثم.. العراة األطفال من سرب  أحاطهم الدرم مشارؾ وعند.. فرحا   قلبها ٌسابقها

 نزلت. كوخ بقاٌا أمام كانا حتى الطرٌق إلى تشٌر زهرة بٌنما .باستؽراب ٌتابعنهم الخوادم

". أبنها مقتل بعد الحٌاة فارقت العجوز" اجاباتهن لتصعقها.. حولهما تجمهرن من تسؤل

 :قواها استجمعت.. حولها من ووجوه الشٌخ وجه بٌن ناظرٌها تنقل وهً للحظات صمتت

 قُتلت؟ هل -

 !.والشراب للطعام رفضها بعد جوعا بل -

 أن أثرها فً دخلن ممن عرفت.. مبعثر تراب ؼٌر شًء من ٌعد لم.. دامعة الكوخ دخلت

 وهً صراخها لٌرتفع التراب تقلب ركعت. أقدامها تحت وزوجها أبنها جوار دفنت العمٌاء

 .أرضا   تتمرغ

 ..................................................................................... 

 توافدوا الذٌن على هللا شرع بتطبٌق قٌامة لٌعلن األضحى عٌد صبلة زٌد األمٌن السٌد أختار

 نوٌت ما على إعانتً أدعوكم وبدوري:"  خطب.... الضرٌح باحات فً للصبلة كبٌرة بؤعداد

 وعلى.. الضبللة أصحاب ومواجهة. األطهار وآله نبٌه وهدي هللا بكتاب التمسك.. علٌه
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.. النساء بمبلبس ٌتخفى الوادي إلى تسلله ومنذ بؤنه أٌام قبل  بلؽنً الذي شنهاص رأسهم

 بؤردٌة متخفٌا ٌعٌش لم تؤمنون وهل. العباد؟ رب تعالٌم من بالنساء التشبه هل.. وأسؤلكم

 من بالقلٌل النفوس ضعاؾ وٌفسد.. النساء بٌن وٌنام البٌوت حرمات ٌستبٌح.. المكحبلت

 ورسوله هللا لٌشهد مسباأل قلته ما أكرر والٌوم. الوادي خارج من به أتى الذي الحرام المال

  ً  هللا رحمة" لنداء تلبٌة بل سلطان أو جاه فً طمعا   دعوتً أعلن لم -تعلمون وكما- فؤنا.. عل

 به تمسكتم أن ما فٌكم تتارك أنً" القابل الكرٌم لرسول وطاعة" البٌت أهل علٌكم وبركاته

 التمسك إلى دعوتً أعلن هنا ومن" بٌتً أهل وعترتً.. هللا كتابب.. أبدا بعدي لواتض لن

 نهاكم وما فخذوه الرسول أتاكم ما" األمٌن الصادق حدٌث.. الُهدى رسول ونصرة هللا بابكت

 إلى هدانا من بؤخبلق والسٌر المنكر عن والنهً بالمعروؾ األمر وأعاهدكم". فانتهوا عنه

 لمن وأقول". عبادنا من اصطفٌنا الذٌن الكتاب أورثنا ثم" وجل عز القابل.. العظٌم هللا صراط

.. األمٌن الصادق النبً ورثة البٌت أهل أتاك قد أطماعه وتسلٌط األرض فً اإلفساد ٌرٌد

 من هللا آتاهم ما على الناس ٌحسدون أم" القابل هللا دٌن ناصري.. والفساد الظلم دابر قاطعً

 علٌكم أضع أن رأٌت وقد". عظٌما ملكا وآتٌناهم والحكمة الكتاب إبراهٌم آل آتٌنا فقد فضله

 الخلق سٌد وأتباع" هللا أنصار كونوا" القابل هللا نصرة إلى وأدعوكم فٌه هللا استخرت ما

 أفعالنا تكون ولن ..هللا شرع لتطبٌق داعٌا بل.. وأبطش ألسلب علٌكم شٌخ أكون فلن.. وآله

 أن ٌإسفنً كما.. ونواهٌه بؤوامره والتقٌد هللا طاعة إلى فؤدعوكم.. القوٌم الدٌن عن بعٌدة

 دون ٌهٌم أٌام قبل خرج قد أنه علمتم وقد.. عقلً اختبلل من شٌخنا أصاب ما خبر إلٌكم أشٌع

 ... ".وجل عز هللا ألمر وفاءا   بواجبه القٌام علٌنا ووجب.. عقل

 شنهاص أن قوته من زاد وما.. منازع ببل الوادي سٌد أمسى بؤنه الحشود تلك وسط زٌد شعر

 ماهً النساء بٌن وتنام البٌوت تدخل التً المداوٌة تلك أن الجمٌع وعرؾ.. حٌلته ُكشفت قد

 .شنهاص إال

 لو كما ٌعامله الجمٌع أصبح.. الحصن خادمات إحدى وبرفقته حرس دون مرداس خروج بعد

 له واصفا   األضحى عٌد خطبة فً زٌد به تفوه ما وصله حٌن المه زاد وما.. مختل أنه

 أن ما.. الصمت أختار الذي الشٌخ لحالة أم العمٌاء لوفاة أتحزن زهرة تعرؾ ال ..بالمجنون

 تبحث.. ٌوم بعد ٌوما مساحتها تتزاٌد صمت نوبات فً جدٌد من ٌؽرق حتى حٌوٌته إلى تعٌده

 :ساهٌة بعٌون ٌبتسم.. باالنتقام خططه عن.. جمال عودة قرب حول ..تشده مواضٌع عن

 .فاطم حال ٌإلمنً ما لكن.. لحظة أي فً سٌصل أظنه  -

 .صلبك من ثان ولدا   لك سٌكون.. حملها من األخٌرة الشهور فً فاطم  -

 .صلبً من أحد ٌوجد ال  -

 كٌؾ؟  -
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 ... بالك تشؽلً ال  -

 الشٌخ تؽٌر الحظ قد أحد من ٌكن لم.. مرة ألول ٌراه وكؤنه الوادي إلى ناظرا   لصمتبا ٌلوذ

 . حكاٌاته افتقدت التً.. زهرة عدى

 وقد فراشها على ممددة وجدتها أن بعد فاطم خادمات إحدى صرٌخ أرتفع الفاجعة كانت

 ! هكذا إلً تنظرٌن لماذا.. الفاعل  أنا لٌس: بالخبر سمع حٌن لزهرة قال. بطنها بقرت

 مصلحة له ٌكون فٌمن تفكر.. المتهالكة وبنٌته القصٌرة قامته إلى تنظر وهً حٌرة فً ظلت

 فً معزٌا   زٌد األمٌن السٌد حضر. بتصدٌقه تظاهرت لكنها.. ظنونها تصارع.  فاطم قتل فً

.. ابنة مجرد تكن لم فاطم: قال.. أبنابه أعز فقدان عن مإثرة بكلمات تكلم. الشٌخ زوجة وفاة

 لوفاة وأخرى زوجتك لوفاة مرة مرتٌن العزٌز ٌاصدٌقً أعزٌك. والصدٌقة األخت لً كانت

 .وجل عز المولى مشٌبة لكنها.. خٌرا   بقدومه نستبشر كنا الذي ولدك

 باب ٌتجاوز لم فاطمة مقتل خبر أن زهرة تعجب أثار ما لكن. ومإثرة صادقة كلماته كانت

.. عمٌقا حزنا أظهر الذي الشٌخ تسؤل.. ٌعتمل ما فهم تحاول.. جنازة لها ٌعرؾ وال.. دارها

 مرداس أمسى. الوادي إلى النظر ٌعاود ثم.. مبلمحه تتؽٌر أن دون صامتا   إلٌها ٌلتفت  ودوما

 ٌدٌه بٌن تبكً وأخرى.. تارة تستحثه.. خراجهإ زهرة تحاول.. متواصل صمت   فً ٌؽرق

 وعن.. جمال عن حدٌثها تكرر.. بتمهل ٌلوكهن.. القات براعم بالتقاط ٌكتفً لكنه.. ترجوه

 .الهذر عن كفً أرجوك!. االسم بهذا ولد لً ٌوجد ال: ألٌام صمته بعد لٌفاجبها.. عودته قرب

 ٌواجه ما وجد قد األمٌن السٌد كان ..ابنه بعودة األمل فقد قد مرداس كان الذي الوقت فً

 الورقة لتكون.. شهور منذ به المولعة.. عٌشة إشارة مع ٌتجاوب أن.. جمال وصول خطر

 منها ٌجعل أن.. ومهجورة مهملة لسنوات ظلت التً عٌشة.. جمال بها ٌُسٌر أن ٌمكن التً

. حبٌس الخلفٌة الدار فً ٌضعه أن علٌه شارطه. بموافقتها فاتحها حٌن ٌفاجؤ لم.. مطواعة أداة

 :آخرا   أمرا   علٌها لٌعرض

 !فسؤضعه.. القبر فً أضعه أن راؼبة كنت وإن -

 .تالوق لبعض عمه بنو أذاق ما ٌذوق أن أرٌده ..الوقت ٌحن لم -

 .أقاربك لبعض حنٌن بك أن أظن كنت -

 . جواره ٌراه أن أرٌده لكنً. لوالدي موجود الحنٌن -

...................................................................................... 
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 معلنا  . القوٌم هللا دٌن لنصرة االستعداد انصاره داعٌا  .. وجهه عن سافرا   شنهاص خرج

 . والمشركٌن الروافض من البدع أهل جهاد اقتراب

.. الحصن بداخل صؽٌرة دار فً  مرداس بحبس تجرأ الذي زٌد ضد الناس حمٌة ٌستحث

 من بزواجه تمثلت أخرى بخطوة قام  بل بذلك تؾِ ٌك ولم.. برإٌته ألحد السماح بعدم وأمر

 بتؽٌٌر قام  ثم... لمرداس سكنا   كان الذي األوسط للدار محتبل  .. السابقة الشٌخ زوجة عٌشة

 وعلى.. حراسه وعلى علٌه باإلشراؾ أبنابه أكبر مكلفا"  الزٌدي حصن" وأسماه الحصن أسم

: مقرٌن لزٌد وأضحى ".الزٌدي وادي" أسم الوادي على أطلق كما.. ومقاشره البن مخازن

 .الضرٌح حٌث" الهجرة" وقرٌة. عٌشة وزوجته والمال والسبلح الذخابر حٌث الزٌدي حصن

 البٌت آل أنصار عىد الذي.. دعوته زٌد إعبلن على ردا شنهاص اتخذها التً الخطوة تلك

 . حربه فً بمإازرته

....................................................................................... 

 عٌشة ٌقلق ما أشد كان.. الدور على الخادمات توزٌع وأعادت.. األوسط الدار عٌشة سكنت

  ال حتى.. بالخادمات الدور جمٌع شؽلت ولذلك.. الحصن إلى زوجتٌه إحدى بنقل زٌد ٌفكر أن

 عن تبحث.. بمرداس معلق كان قلبها أن إال.. خدمتها إلى زهرة ضمت وقد. مهجورة تصبح

 :عٌشة إقناع حاولت.. الكبٌرة الدور خلؾ دار حبٌس أمسى وقد.. أخباره لمعرفة طرٌقة

 .الشٌخ بخدمة تلحقنً أن سٌدتً على أتمنى  -

 :مسبوق ؼٌر بؽضب علٌها لترد

 ؟.شٌطانة روحا   لك أن فً أشك  -

 !أراه أن فقط.. سٌدتً عفوا  -

 :صوتها مخفضة ابتسمت

 !وبٌنه؟ بٌنك ٌدور كان ماذا لً قولً.. االلحاح هذا لماذا  -

 ٌسعد.. كبٌر طفل إلى تحول وقد بحكاٌته ٌسترسل كان التً اللحظات تلك إلى أعادتها كلماتها

 تعرؾ لم لكنها.. بها متعلقا كان لماذا معرفة تحاول. فمه حركة تتابع عٌنٌها ٌرى حٌن

 تعبر. بزٌارته نٌتها بٌتت وقد.. لها االنصٌاع أظهرت.. عٌشة على ترد ما تجد لم. السبب

 من صؽٌرة بدار تحٌط عمبلقة أشجار.. شرقا   الدور أحد خلؾ تتسلل.. الداخلٌة الساحة

 فً ثبلث عدى نوافذ توجد ال.. للحراسة أنه ٌبدو صؽٌر مبنى المؽلق بابها بجوار.. طابقٌن

 ٌراها أن ا  خوف أدراجها عادت.. مهجور ساكن شًء كل.. وطٌن بؤحجار سدت الثانً الدور
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 ما ٌتناولون حراس وأن.. ٌرٌنه ال بؤنهن عرفت.. بطعامه ٌذهبن من على تلح ألٌام.. أحد

 مذعورة  تبتعد. تساعدها أن علٌها تتمنى.. لرإٌته وسٌلة عن إحداهن تسؤل.. طعام من ٌعدنه

 .ترد أن دون

.. مرداس بنات ومصٌر.. الحارس ذلك وشادن استدرجت كٌؾ تتذكر.. محٌر األمر كان

 زهرة تراود.. الحراس بؤحد لمعرفتها نتٌجة بطنها فً كان ما بؤن الجمٌع ٌتهامس التً وفاطم

 . الحراس أحد عبر إلٌه تصل عل ها.. كان ما لتكرر نفسها

 حةفت عبر وأحذٌة خرق وبقاٌا بشرٌة فضبلت ماأكو وسط بها ٌسٌر وهو عٌناها تصدق لم

  أخذ وقد سٌفتح بؤنه ظنت.. سفلً باب هامأما رأت.. ٌجب فلم سؤلته.. الدار ذلك بداخل واسعة

 الزاوٌة فً سلم صاعدا   عصاته الحارس هز.. أصوات شروخه من تسربت ثم.. ٌهتز

 أربعة عدى فواصل دون واسعة مساحة على تهالكم باب فتح الدرج نهاٌة ومع.. القرٌبة

عراٌا  ٌقفون شاحبة وجوه ثبلثة ظهرت فجؤة.. ا  أحد أمامها ترَ  لم.. باهت سقفا   تحمل اعمدة

 أرعبتها.. العدم من انبثقوا كؤنهم.. ساعدٌه على ٌتعكز سٌقان دون ورابع.. مبعدة على

.. متناسقة ؼٌر جدابل فً تلبدت وقد بؤجسادهم المتصل رإوسهم وشعر.. الؽابرة عٌونهم

..  عارٌة هٌاكل على النافرة عروقهم تبرز.. الهبلك لوثها أسنان عن فاؼرة بؤفواه ٌبتسمون

 على الضرب بؽلظة تبلحقهم عصاته رفع ثم فٌهم صاح.. شعور دون فزعة تراجعت

: بخوؾ سؤلته. اختفوا حتى بعٌدا هرولوا. لرإوسهم حماٌة رفعوها وقد وأذرعهم ضهورهم

 وقد بالشٌخ لتفاجؤ قرٌب ركن حول منعطفا بها وسار ذراعها من أمسكها. هإالء؟ من

 جواره تاركا   البلفت ببٌاضه بدنه ٌستر شًء من ٌكن لم.. مهتربة وسابد على متكبا   أضطجع

.. صوت دون ٌتحدث أم ٌمضػ هو هل تعرؾ فبل فمه ٌحرك.. ممزق بعضها قدٌمة أؼطٌة

 جواره إلى جلست.. فارؼة وصحون.. براز كومة لمحت بعد   على.. مبعثر حوله ما كل

 انا: سؤلته.. إلٌها نظر حٌن استبشرت.. فمه حركة استمرت.. انتباه ٌعرها أن دون تحدثه

 كان إن رجته.. علٌها ٌرد أن دون.. معنى دون وجهها فً نظراته ظلت! زهرة خادمتك

 ذلك فً هو إال أحد ال وكان.. الهواء ٌلوك وفمه.. بعٌدا   بنظراته لٌذهب.. شًء ٌنقصه

 .   الخراب

.. أرضا   زهرة تكومت وقد ؼاضبة تهدر.. الدار لذلك بزٌارتها عٌشة عرفت كٌؾ تعرؾ ال

 وأمرتهن إلٌهن ناظرة رأسها رفعت التً.. سٌدتهن أمر ٌنتظرن الخادمات من مجموعة بٌنما

 أن سؤلتنً.. منً قرٌبة لتكونً أخترتك: زهرة إلى ؼضبها توجه وعادت.. باالنصراؾ

 أن أٌضا وتعرفٌن.. الزٌارة علٌه حرم قد األمٌن أن تعرفٌن وأنت.. فحذرتك مرداس تزوري

 هامس صوتب وقالت زهرة وجه إلى عٌنٌها صوبت وقد عٌشة صمتت. ٌخالؾ لمن الموت

 واكتشفت.. حٌاتك لسنوات بذاكرتً عدت بعصوانك أعلمونً حٌن بؤنً أتعرفٌن: تبتسم وهً

 نحبهم قضوا  إلٌهم قربوك من أن رأٌت وقد منك؟ أتخلص هل أعرؾ فبل.. العجاب عجب
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 بٌن نراه كما ومرداس.. فاطم.. مرداس بنات.. شادن وصاحبتك.. شبرقة ثم.. بؤمك: بداٌة

 !ؼموض؟ األمر فً الٌس!. والموت الحٌاة

 من شًء فٌه كبلمها ٌبدوا أن أرادت التً العذبة وابتسامتها.. الهامس سٌدتها اسلوب رؼم

 :باكً بصوت فردت.. إلٌه ترمً بما شعرت زهرة أن إال.. الظرافة

 .بعٌدا   بالرحٌل لً أسمحً سٌدتً ٌا اذا    -

 ٌحملون الحصن فً ٌعٌشون من أن ٌرى فهو آخر رأي له األمٌن وسٌدك ترحلٌن كٌؾ - 

 !المجنة إلى إال منه ٌخرجون وال.. أسراره

 المرأة تلك لٌست عٌشة بؤن لتكتشؾ.. الكلمات تلك لوقع بدنها تنخر باردة قشعرٌرة سرت

 واعتزاز.. بالنفس االعتزاز علمتها التً شادن تتذكر. والطٌبة بالسذاجة الجمٌع ٌصفها التً

 أن.. شؤن ألي عزتك تفقدي أن دون محٌطك عٌشةم علٌك" صوتها صدى ٌتردد.. بذاته الفرد

 ". ترٌنها التً ذاتك.. تكونٌه أن تحبً الذي الكابن نفسك مع تكونً

 على ؼلب وقد لتسؤلها.. حولها من صرفت توقعت وكما.. إلٌها عٌشة استدعتها أٌام بعد

 !. معصٌتك؟ عن األمٌن السٌد أخبر لم لماذا نفسك تسؤلً لمأ: العاطفة نوع صوتها

 فهً.. مقلوب بشكل وإن.. للشٌخ زٌارتها منذ زهرة أعماق فً ٌتردد كان ما السإال ذلك

 ولم صامتة ظلت. ذلك ترٌد ال عٌشة أن تشعر كانت الذي تالوق فً.. العقاب تتوقع ظلت

 خادمتً.. بقربً أرٌدك ألنً: وهمست ٌدٌها بٌن زهرة بوجه أمسكت. سإالها على تجب

 !. المفضلة

 :  الفهم على عصٌة عٌشة أن شعرت الُهنٌهة تلك فً

 .ٌاسٌدتً ترٌدٌن كما - 

 :باألسبلة تمطرها أخذت أن بعد.. لها توددها  سر مجالستها من وقت بعد أدركت

 .إلٌك مرداس به ٌتحدث كان ما تتذكرٌن هل  -

 .سٌدتً تقصدٌن حدٌث أي   -

 !جمال؟ عن.. األمٌن السٌد عن.. عنً ٌتحدث الم  -

 .صحٌح  -

 .حدثٌنً هٌا - 

 كثٌرة؟ فالحكاٌات أبدا أٌن من - 
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 !.ترٌدٌن كما  -

 .ٌهمك منه أٌا   أعرؾ ال لكن  -

 !.ٌه لًاحكِ  وراءنا ما.. ٌهمنً عندك ما كل  -

 محتارة زهرة تقؾ.. الجمٌع ؼٌرة أما تدللها.. فطورها لتشاركها األٌام بواكٌر تختار

 بؤنها ٌعلم أكان. األموات؟ عالم فً أكنت الحكاٌات بتلك الشٌخ ٌزودنً لم لو ترى: ومتسابلة

 حكاٌة لتتعرؾ.. ذهنها على ٌطرأ بما تؤتً كانت البداٌة فً!. ٌحكً؟ فضل ذخر لً ستكون

 بٌن تطلبها. المحذور فً تقع ال حتى بحذر تنتقً.. ٌهمها ال وما عٌشة ٌشد ما إلى حكاٌة بعد

 طلبهات أو.. حكٌها تعٌد أن تسؤلها.. بعضها عند تستوقفها. متصلة حكاٌات عن وأخرى حكاٌة

 ذكرته حدث أو نقطة  تفاصٌل بعض تذكر منها تطلب وأحٌانا. أٌام قبل قٌلت حكاٌة بإعادة

 . الحكاٌات إحدى فً

 حٌله لٌتجاوز.. زٌد على ابنها تعٌن عما الحكاٌات جدار فً تحفر عٌشة بؤن حٌن بعد اكتشفت

 ولذلك. دهابه أما أمره على مؽلوب جمال ترى أن ترٌد وال.. مرداس على بها تؽلب التً

.. عٌشة تمتلكه ال الذي سبلحها وأنه.. تقتصد ٌجعلها حكاٌات من لدٌها ما بؤهمٌة وع   أضحى

 بداخل تتنامى لشهوة تلبٌة.. تسمعها لم حكاٌات لتختلق الصباحات بعض فً عاجزة تصمت

 .أبنها نصرة من لتتمكن عٌشة

 :لةساب لتؽامر.. باألمان جدٌد بإحساس األٌام مرور مع تشعر زهرة كانت

  سٌدتً؟ ا  شإم ترٌنً زلت ال هل  -

 كفها مدت ثم.. مبهمة نظرة إلى تحولت.. جرأتها من بذهول إلٌها نظرت.. فاجؤها سإال 

 :رأسها شعر تملس

 !.عجٌبة؟ حٌاتك بؤن الحظت وإن جادة أكن لم.. ذلك تتذكرٌن.. أالزت  -

.. ا  مناسب تراه الذي للوقت بها االحتفاظ فضلت.. أخرى ألسبلة مفتاح الكلمات تلك كانت

 .محتواها من ؼتفرِ أُ  تراها الذي الٌوم ٌؤتً أن خشٌة الحذر مفضلة

........................................................................................ 

 شنهاص صعد. مشهودا   ٌوما الجفنة قرٌة فً الجمعة صبلة إلداء الجموع فٌه لبت ٌوم وكان

 بدمك هللا إلى وأتقرب.. ٌازٌد جهكاسؤو الٌوم أنا هذا" مرددا.. الوجه سافر لٌقؾ خطٌبا   المنبر

 وسرقت وحرقت ذبحت التً الموت فرق وإلٌقاؾ. هللا لشرع نصرةل أقاتلك.. الرافضً أٌها

 لب من هو تصنعه ما لكن.. بؽٌرك الصقتها وقد تكذب حٌن هللا من تستحِ  ولم.. الرعٌة
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 بما توفً وال.. تبطن بما تفصح فبل.. الحقابق وقلب والكذب الُتقٌة أركانها من التً عقٌدتك

 كبؤن أدعٌت وقد الهدى نبً من تستحً وال. األبرٌاء دماء تسفك حٌن هللا تخشى وال.. تِعد

 فً قادمون نحن.. بحبسك وأهنته مرداس زوجة تزوجت حٌنلم تخجل و.. األمٌن الصادق

 والضبللة البدع لمحاربة قادمون.. الطواؼٌت رموز الشرك أضرحة لنحطم.. هللا سبٌل

 ..."لئلسبلم دارا   الجفنة قرٌة معلنٌن.. الحنٌؾ هللا دٌن مشوهً

 التمسك ٌدعوها.. الوادي قرى مختلؾ من توافدت التً الجموع فً خطٌبا شنهاص استمر

 ما منكرا  .. والشرك البدع دعاة من القرى بتطهٌر البدء معلنا. الكرٌم رسوله وسنة هللا بكتاب

 أكبر هللا.. الحمد وهلل أكبر هللا.. خطبته أكمل أن بعد مرددا. للنبوة بورثتهم الروافض ٌدعوه

 . المحٌطة الجبال تكبٌراتها صدى لتردد. الجموع لتتبعه. الحمد وهلل

 سنة ألهل شٌخا   نفسه با  منصِّ .. الحرب وإعبلنه.. شنهاص مناصري كثرة بؤخبار زٌد فوجا

 .نصرته لهم داعٌا  . مكان كل فً الرسول

 الدعوة توجٌه مكررا.. للتجمع مركزا الهجرة محددا   لرعٌته العام النفٌر زٌد أعلن بدوره

 .مناصرته مكان كل فً البٌت آل لمحبً

 على  السنة أنصار اصطفت كما. ؼربا   الهجرة أطراؾ على البٌت آل أنصار عٌجم صطؾأ

 الكل ُسمع جدٌد صبح شروق مع. قرى ثبلث المتحاربٌن بٌن ٌفصل وكان.. الجفنة مشارؾ

.. كانت اتجاه أي من ٌُعرؾ وال.. رصاصة أول لتدوي". لئلسبلم النص.. أكبر هللا" ٌردد

 كانت حتى القرى تلك متخللٌن المتحاربون زحؾ وقد. طرؾ. كل من الطلقات مآت تلتها

 زٌد األمٌن زود الذي". كوؾ كبلشن"الـ الجدٌد للسبلح الؽلبة ظهرت ما وسرعان.. المواجهة

 تؽرب ولم. الجفنة" اإلسبلم دار"  أطراؾ السنة أنصار رجال وتراجع.. به البٌت آل أنصار

.. جهات ثبلث من  اإلسبلم دار على حصارهم البٌت آل أنصار أحكم حتى النهار ذلك شمس

 . أٌام لستة استمر الذي.. الحصار أثناء المهاجمٌن من كبٌر عدد سقط

 عبر لٌبل   االلتفاؾ السنة أنصار من مجموعة استطاعت حٌن الكفة تؽٌرت السابع الٌوم فً

 البٌت آل أنصار بٌن الذعر دب.. الخلؾ من الُمحاصرٌن لٌفاجبوا.. الجنوبٌة الجبال سفوح

.. واسع هجوم لٌشنوا اإلسبلم دار فً من أستؽل.. مواقعهم من لٌفروا. بالخٌانة وظنوا

 قد كانوا حتى  الٌوم ذلك شمس تؽرب ولم.. قرى عدة على تهٌمن مرتفعات على لسٌطروا

 ولم.. الجنوبٌة السفوح عبر" الهجرة" باتجاه هجومهم موجهٌن الوسطٌة القرى على سٌطروا

 ركز.. علٌهم المنهمر الرصاص لكثرة شرقا   بالفرار ٌلوذون سكانها ُشوهد حتى أٌام تمض

 ومع.. جدرانه خلؾ لٌتحصنوا المدافعون استمات. الضرٌح ربوة صعود على السنة أنصار

 االنفجارات دوت. جدرانه تحت النواسؾ لٌزرعوا السنة أنصار من مجموعة تسلل اللٌل قدوم

 هتافات ارتفعت الشمس شروق مع.. قصٌة أماكن إلى الدوي سمع.. الوادي جبال وأضٌبت
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 تحتها دفن األحجار من ركام تلة تحول وقد". الحمد وهلل أكبر هللا.. الحمد وهلل أكبر هللا"

 المهاجر قبر بنبش أنصاره شنهاص الشٌخ أمر..  بٌنهمم زٌد أبناء من ثبلثة بؤن قٌل المدافعٌن

 باطن فً جدوا لم لكنهم.. النبوٌة للسنة ال  امتثإ القبور من خالٌة مصلى لتكون األرض وتسوٌة

 صبلة ٌإدوا صفوفا   لٌنتظموا.. ؼٌرها ٌجدوا ولم خشبٌة الواح على طبلسم المهاجر قبر

 .  هلل شكرال

 إٌاه واعدا  .. الدماء وحقن االستسبلم إلى فٌها زٌد ٌدعو رسالة ٌحمل برسول شنهاص أرسل

 لو" الكرٌم الرسول بقول مستشهدا رفضه لٌعلن.  كان كما الوادي على مستشارا   ٌظل بؤن

 ...". لما شمالً فً والقمر ٌمٌنً فً الشمس وضعوا

.. زٌد أعمال من براءتهم معلنٌن بالعودة شنهاص لهم سمح حتى أشباح قرٌة الهجرة ظلت

 .أحد على أحد ٌناصروا فبل مسالمٌن كانوا كما  ٌعودوا  وأن.. سبلحا ٌحملوا ال أن متعهدٌن

 لٌظهروا..  مستمرة مشاورات فً المجاورة الودٌان مشاٌخ من مجموعة كان القتال بداٌة منذ

 ٌفطن ولم. بٌنهم للفصل رجالهم من مجموعة رسالإ إلى بادروا.. الحرب إلٌقافه حمٌدة مساع  

 تبلل فً لٌتمركزوا.. الوافدٌن عدد تزاٌد ما سرعان إذ.. ةٌلالح تلك إلى شنهاص وال زٌد

 عم. الجبهات متعددة حرب لتنشب.. قرى عدة على سٌطروا أن األمر لبث ما.. وسطٌة

.. بالحصن محتمٌا فر الذي زٌد رعٌة لتتفرق.. الوادي وعرض بطول والسلب النهب خبللها

 حصن.. أقسام عدة إلى مقسم الوادي وأصبح. قرى من ٌده تحت ما على متؽلب كل وٌسٌطر

 ٌةرق بٌنها قرى خمس على ٌسٌطر شنهاص بٌنما.. زٌد سٌطرة تحت المنحدر وقرٌة الزٌدي

 ولعدة. مخالٌفهم إلى ضمها وأعلنوا القرى بقٌة األخرى المخالٌؾ مشاٌخ وتقاسم.. الهجرة

 أستهدؾ.. ونهارا   لٌبل   النواسؾ ودوي الرصاص قعقة  لتسود.. بالقتال الجمٌع أنشؽل أشهر

 كان ٌتحرك ما وكل.. والكبلب والمواشً.. السن كبار ٌسلم ولم والنساء الرجال الجمٌع

 . والسنة بالكتاب مستشهدا أحقٌته معلنا.. بالتوسع طمعا   شٌخ كل ٌقاتل.. لرصاصل عرضة

 ......................................................................................... 

 إلى قرٌة من تسلل.. بالوادي حل ما ٌلتقٌهم ممن عرؾ.. الوادي من قارون اقتراب مع

ٌ ة.. بشنهاص ٌلتقً ال حتى الجفنة قرٌة متجنبا  .. أخرى  البسا حلٌقا   رآه وقد تعنٌفه من خش

 هناك بؤن ٌبشر والبعض.. منقذ ظهور ٌؤملون برعٌة ٌحتك عبر أٌنما.. ملونا   وقمٌصا   بنطاال  

 عرؾ.. خاله قرٌة وصل حتى مشاٌخ عدة ٌتوزعها قرى. المنتظر المهدي لظهور عبلمات

 ولدٌها بؤن أخبرته كما.. السودان فً ٌستقر أن قرر وقد حبشٌة من تزوج بؤنه زوجته من

. الجوار فً بنتٌها زٌارة من إال وحٌدة تعٌش وبدورها.. أشهر منذ السعودٌة إلى هاجرا

عها  فوهات ؼٌر منهم ٌرى وال.. حجرٌة جبلمٌد خلؾ سكانها تمترس قرى  بٌن عابرا   ود 

 .ورعب خراب شًء كل.. مزارع من ٌعد لم.. البنادق
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 وأن.. صنعاء إلى مرداس ابن جمال الشٌخ وصول أخبار الناس تناقل حٌن األقدار استجابت

 قعقة خفتت وقد. وصوله ٌترقب الجمٌع الحظ. كبٌرا   منصبا   منحته قد العسكر حكومة

 علٌهم عارضا.. االقتتال إلنهاء المتؽلبٌن وبقٌة شنهاص ٌدعوا ُرسله زٌد وأرسل.. الرصاص

 ٌحدث كان بٌنما. مقاصده فهم الجمٌع لكن.. الخطر ٌسمِ  لم.. محتمبل   خطرا   لمواجهة التحالؾ

 . وصل ما إذا الوادي الستعادة ابنها مع للوقوؾ استعداده عن عٌشة زوجته

.. ظهوره ٌتمنى.. والده عن أخبارا   ٌجد عله ٌسؤل.. الحصن منحدر قرٌة قرٌتهم قارون وصل

 والدته تزرعها  كانت التً األرض.. بآخرٌن مسكونا   بٌتهم وجد. خبر على ٌستدل أن دون

 أن.. أمه من شٌبا   ٌجد أن.. بدخوله له السماح بٌتهم ساكنً ترجى. جفت البن وأشجار مهملة

 والضحك الؽرٌب شكله إلى بالنظر اكتفوا. سطحه من الوادي ٌرى أو.. نافذته من ٌطل

 .جماعٌا  

 تشبه البقعة ٌجد لم.. القرٌة مجنة فً زاوٌة إلى أحداهن قادته.. أمه قبر عن بالبحث أنشؽل

 رفع. بساطتها ٌشبه أنه أو.. أمه ٌشبه ال أنه حتى.. معالم دون بًاتر مكان.. القبور بقٌة

 ٌحن لظ الذي المكان بذلك ٌربطه شًء   من ٌعد لم. الرحٌل نوى وقددامعا   السماء نحو وجهه

 كٌفما تقوده  قدمٌه بترك ٌفكر.. أمامه تساوت وقد رآها.. ٌختار االتجاهات أي ٌفكر.. إلٌه

 صعد.. الموت من ٌوما أنقذته التً السٌدة تلك ٌشكر أن.. قدٌمة رؼبة تذكر للحظة.. بنشِ 

.. كانت كما الطرٌق تطل لم.. بالِشرك محمبل صعوده بٌوم ذكرهت مرتفعات حتى الطرٌق

.. ؼرٌبة ببرودة بدنه أرتجؾ للحظة.. عماقهأ من تصاعدت رهبة لتحاصره الساحة وصل

 الجد ضرٌح ركام.. التعذٌب أعمدة.. ا  صامت شًء كل كان.. ا  سبب ٌجد عله حوله التفت

.. أسود زخما   ٌتنفس الحبس باب.. سورها تهالك وقد المجنة.. المخلع  ببابة المسجد.. األكبر

 :الحراس أحد صوت هزه.. الداخلٌة الساحة إلى النظر ٌسترق عله الكبٌرة البوابة من اقترب

 تبحث؟ ماذا عن أنت.. هٌه  -

 .شًء ال  -

 أنت؟ من  -

 .عابر - 

 ترٌد؟ ماذا.. ؼرٌبا   تبدو - 

 .راحل فؤنا.. أسلم أن أردت.. شًء ال   -

 . من؟ على تسلم  -

 . عٌشة السٌدة على  -
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 !.األمٌن السٌد زوجة - 

 :العارؾ بمظهر الظهور مفضبل  .. الخبر بذلك قارون ُصدم

 .شٌبا   تخسر لن.. السبلم ٌرٌد قارون أن ٌخبرها من أرسل  -

 :ابتسم لكنه سٌنهره ظنه.. للحظات  صمت

 .قارون أسمك - 

 .قارون نعم - 

 .تتحاذق كنت ان سنرى - 

 بعض مر. ومضى. ٌعود حتى محله ٌحل أن اشار.. له زمٌل لٌظهر صوته الحارس رفع

 :الهثا   عاد.. الوقت

 !.أنت أتبعنً.. هٌه - 

 الدار سبللم خلفه لٌصعد مسرعا   هاعبر لكنه.. عٌنٌه لٌملا ٌمهله أن الساحة عبور أثناء ٌتمنى

  واسعة صالة إلى به وصل حتى. نسابٌة بؤصوات ثم.. البداٌة فً بسكون شعر". األوسط"

.. صعد كلما والسكون الضوء ٌزداد ..ٌتبعها أن إلٌه أشارت امرأة ظهرت.. الثالث بالدور

 وحٌدة تقؾ امرأة على ناظرٌه رفع.. العطرة بالروابح احتشدت قاعة أطراؾ على به وقفت

 سوط ضجٌج إلى ذاكرته عادت.. وجهها نصؾ على أتت سوداء بطرحة رأسها لُؾ وقد

 :الحراس ضوضاء.. جبار

 . علٌكم السبلم  -

 .بك أهبل.. السبلم وعلٌكم  -

 :نفسها هً بؤنها تؤكد.. الٌوم ذلك من صوتها جاء لبرهة

 .مؽادرتً قبل علٌك بالسبلم وسررت.. أمً قبر لزٌارة أتٌت وقد.. قارون أنا  -

 .الوقت هذا كل كنت أٌن أخبرنً لكن.. قارون بابننا أهبل    -

 .شرٌد  -

 .لقلبك ؼبنً  -

 عن األبواب أحد لٌفصح.. بالتصفٌق كفٌها رفعت ثم.. لُهنٌهة وصمتت كلماتها نطقت

 التفتت.. قارون لوجه نظرت حٌن زفرتها لشهقة فمها فتحت صؽرهنأ.. النساء من مجموعة
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 كؤنه. مرتبكة توارت ثم.. اإلطالة تعمدت من أنها أو.. عٌنٌها تسحب أن نسٌت.. إلٌها العٌون

 أطرافه ٌلسع جبار سوط ٌتذكر.. الفتاة تلك وجه عن ذاكرته تبلبٌب فً ٌبحث.. ما ٌوما   رآها

 وقد قلبه خفقان تعالى. حتمٌا قدرا ٌمثل جبار كان صباح.. صراخها ٌسمع.. رحمة دون

 ".   كفى.. جبار ٌا كفى" هلعة ٌومها أقبلت التً عٌشة صوت مع تداخل

 اتكؤ.. الجلوس منه تطلب الماضً من  صوتها أعاده خلده فً ٌدور ما لحظتها عٌشة أدركت

 رأٌتك مرة آخر عن كثٌرا   شبٌت لقد: تحدثه أشارت.. الوادي على تطل نافذة جوار مترددا

 كنت؟ أٌن.. فٌها

 .عدن فً  -

 الؽرابة؟ ههذب لك أٌن من اتساءل وأنا! عدن فً - 

 .أخباره ماهً جمال والشٌخ  -

 .بعودته تسمع لمأ - 

 .سمعت لقد - 

 .هنا ٌؤتً حتى سؤنتظره.. شوقً بقدر - 

 إلى الجلوس تتمنى.. جذلى بنظرات تتابعه وقفت. وكإوس طعام أطباق تحمل زهرة عادت

 لم. أعماقها ضجٌج وأرتفع.. حولها ما كل ؼاب.. ٌشؽله عما وتسؤله بٌده تمسك أن.. جواره

 نحو بكلماته وتوجه.. مستؤذنا   نهض. بداخلها ٌعتمل ما وتتخٌل ترقبها عٌشة أن إلى تنتبه

 . هللا أستودعكم واألن.. علٌكم سلمت.. شكرا: عٌشة

 :عٌشة قالت.. بمتابعته زهرة انشؽلت

 .ٌصل؟ حٌن جمال على للسبلم ستعود هل - 

 :عٌشة دعوة على رد وقد.. نظراتها وتحفزت.. زهرة توهان أٌقظ وداعه

 .صنعاء فً جمال أزور قد.. الوادي فً ٌبقٌنً ما ٌوجد ال - 

 ما استنفذت بؤنها عٌشة رأت الذي الوقت فً. الجمٌع دهشة أمام باكٌة زهرة انفجرت فجؤة

 .بالخروج الجمٌع على أشارت.. مجد   ٌعد لم بقاءها وأن.. مرداس حكاٌات من لدٌها

 :كالملهوفة صوتها زهرة رفعت

 .بالرحٌل سٌدتً لً سمحتً إذا إال.  أخرج لن.. تعنٌنً ًكنت إن - 
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 خشٌت وقد. محتارا   بٌنهن قارون نظرات توزعت.. دموعها ماسحة الكلمات تلك نطقت

 تدفعها شبرقة روح أنها أو. جرأتها من إحراج بؤي تشعر لم. لؤلبد وٌختفً ٌذهب أن زهرة

 النظرات وتلك زهرة وجه على التؽٌر ذلك عٌشة الحظت. الماضً من حضرت وقد

 وقررت.. علٌها بالعطؾ شعرت.. فاصلة مواجهة فً زهرة أن أدركت.. قارون من العطوفة

 :معه بالمؽادرة لها تسمح أن.. األمر ٌكن مهما صفها فً تكون أن

 !.ٌازهرة ترٌدٌن ما لك  -

 ٌنقٌل أنهن أو.. سرٌالٌا   لقارون األمر بدا.. شاكرة ساقٌها تحتضن.. باكٌة سٌدتها أمام ركعت

 فً سؤتركها ناضجة فتاة وزهرة.. رجل الٌوم ٌاقارون أنت: صوتها فً الجدٌة لمح أن لىإ به

 !تحتاجٌنه ما وأجمعً أنهضً زهرة ٌا وأنت.. تتزوجا أن.. ذمتك

 .أشكرك كٌؾ أعرؾ ال سٌدتً -

.. ٌوما   علٌك قسوت قد كنت إن سامحٌنً: رأسها على مسحت ثم.. لتحتضنها عٌشة ابتسمت

 وأخبري رافقٌهما: النساء ألحد مرهاأ وجهت ثم. لك مفتوحا سٌظل داري بؤن وتذكري

 .بالخروج لهما بالسماح الحراس

 معها ؼده فً ٌفكر ..وذهول بصمت تبعها.. سنٌن منذ ألٌفها وكؤنه بكفه وأمسكت تجرأت

 الساحة عبرا. ستسلكها التً الطرق تعرؾ.. الحصن بوابة من به خرجت. الشرٌد وهو

 الطولقة حتى المنحدر هبطا.. سنٌن منذ تعرفه وكؤنها تعامله.. مشاعرها صهٌل من إال صمتا  

.. صامتة وجهه إلى وأخرى فٌنة بٌن تنظر.. ؼربا السٌل مجرى عبر به انحرفت ثم.. الكبٌرة

 كانت الجادة خطواتها لكن ٌسؤلها أن ٌود كان.. واسعة سهول عبرت.. به تصنع مما مندهشا  

 لتقؾ.. األكواخ أزقة اخترقت.. أخدام درم من به اقتربت حٌن أندهش.. وجهتها بٌقٌن تشً

 تسابقهم.. األمر ٌستطلعن الخوادم بعض تقاطرن.. متفرقة سٌقان إال منه ٌتبقَ  لم كوخ أمام

 :أحداهن سؤلتها.. األطفال من جوقة

  هنا؟ شًء عن تبحثون هل  -

 :قارون وجه متؤملة زهرة ردت

 .جدتً كوخ نسكن أن نرٌد  -

 تسوي دخلت.. فاهمات ؼٌر إلٌها نظرن ثم.. متساببلت بعضهن إلى واقفات ُكن من التفتن

 تبوح األخدام من مجموعة وقؾ الشمس مؽٌب قبٌل. ٌدور مما قارون ٌستؽرب.. الكوخ قاع

 . بٌنهم وجودهم حول بتساإالت عٌونهم

.......................................................................................... 
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 لزٌارة بالوصول جمال الشٌخ إلقناع ٌسعى الكل.. صنعاء من واألٌبة الذاهبة الوفود تعددت 

 .ٌدور ما ٌرقب زٌد أستمر الذي الوقت فً.. الوادي أوضاع إلٌه آلت ما له شارحٌن ..الوادي

 ٌذرع وهو ٌردد.. قراءتها ٌكرر تلك رسالته ٌخرج.. الحصن بوابأ جمال وصول متصورا  

ً   ماذا: ا  وحٌد المكان  .  األصهب؟ ذلك من للتخلص فعله عل

 سببا    تكون ال وحتى.. بعٌدا   ابقاءه هادفا  .. صنعاء فً لزٌارته السفر السفر زوجته على ٌلح

 نفس أؼوار لٌرصد صنعاء إلى ٌؽادر من ٌكلؾ المفارقات تلك تفاعل ومع.. قدومه فً

 فً لٌالٌه وٌقضً.. الخمر ٌعاقر.. مترفة حٌاة ٌعٌش جمال بؤن لٌخبره عاد ما وسرٌعا  . جمال

 فً الحصن على مكانته بان بعدها تٌقن.. رسوله أشترت قد عٌشة أن إلى ٌفطن ولم.. مجون

 مع ..المتؽلبٌن وبقٌة شنهاص بها ٌرعب كفزاعة جمال استخدام استمرار مفضبل  .. أمان

 ٌتؽٌر وبذلك.. ابنها جوار إلى تبقى أن مبل  أ  ..صنعاء بزٌارته عٌشة قناعإ محاوالته استمرار

 . الوضع

........................................................................................... 

 متؽلب كل أظهر وقد..  الصراع أركان بٌن حذر هدوء لٌعود.. الوادي على الترقب خٌم

 قلق فً كان زٌد ألمٌنا أن إال.  حقولهم لحرث  الرعٌة وعاد.  ٌده تحت بما القناعة من شًء

 باللعبة اُعجبت بؤنها ٌعرؾ وال.. ها ود لكسب ساعٌا  .. صنعاء زٌارة موافقتها ملعد دابم

 عن ٌعرؾ كان إن سابلة ..خبلصهإ من بثقتها لزوجها موحٌة.. مذعور الكل ترى.. الجدٌدة

 لمرداس أنهن ٌظن وكان.. ٌدٌه بٌن وقعت منها مجموعة بؤن لها لٌعترؾ.. جمال رسابل

 على ٌنطلً  الكبلم ذلك مثل ٌكن لم. قراءتهن عدم مدعٌا  .. أؼلفتها على خط ما حسب

 مجموعة وصول أن إال .أبنها لصالح لتدجٌنه تسعى.. دمه فً ٌسري الؽدر بؤن لتتؤكد.. عٌشة

 لزٌارة وشوقه بمراقتها رؼبته زٌد لٌكرر.. أؼضبها صنعاء فً إلٌه لٌرافقوها طرفة من

 ٌخطط ومما.. نواٌاه سوء ٌتؤكد ٌوم بعد ٌوما ..اهشرفت قٌمة هداٌا بحمل لها واعدا  .. جمال

 فً دامت ما جمال بوصل  ٌقٌنها وكان.. ٌدور لما فهم وعدم سذاجة كعادتها مظهرة.. له

 منادمة من عرفت  وقد.. جدٌد من للحٌاة مرداس ٌعود أن تخشى كانت أنها إال.. الحصن

 ما بعض إلٌه أساإوا من ٌذٌق.. الجمٌع على بهٌمنته لٌعود ابنه عودة ٌنتظر كان أنه زهرة

 :رؼبتها مبررة معه ومن مرداس من التخلص سرعة زٌد على تمنت ولذلك ..اذاقوه

 .الجو لنا ٌصفى حتى -

 :الصؽٌرتٌن عٌناه أتسعت وقد الٌها ناظرا   

 !.ووالدك؟ -

 :جامدة بعٌون حدقته
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 !.  كلهم -

 والدها لكن.. منه التخلص سابقا   علٌها عرض بؤنه متذكرا  .. مرداس من خوفها ٌعرؾ كان 

 بعمل فكر ولذلك.. خلدها فً ٌدور ما ٌفهم لم.. المنحدر قرٌة رجال من أقاربها وبقٌة

 .به تفكر كانت ما تخؾِ  لم سذاجتها بؤن لتعرؾ.. ٌدهشها

............................................................................................ 

 أن ؼٌر.. تساإالتهم  على رد من ٌكن لم.. توجس فً ٌقفون األخدام ظل الظبلم حلول رؼم

 من" بدوره قارون سؤلها .لشؤنه كل فالٌذهب هٌا". جدتً" كوخ هذا علٌهم تردد خرجت زهرة

 تجمهر على الشمس أشرقت. الكوخ ذلك فً للبقاء حماسها من مندهشا" تذكرٌنها؟ التً جدتك

 .نظراتهم على مرسومة تساإالتهم.. الكوخ أمام الرجال ومجموعة وأطفال لخوادم

 : باسمة زهرة خرجت

  قبل؟ من هنا أحدكم ٌرانً الم  -

 كانت.. منكم؟ ٌعرفها من جدتً العمٌاء: أردفت.. صمتب حوله من عٌون إلى ٌنظر كل

 مع جبت ٌوم رأٌتك لقد: خطوات وتقدمت إحداهن ابتسمت. أزورها وكنت.. الكوخ هذا تسكن

 وكلمات ابتسامات على انفرجت أن مبلمحهم لبثت ما ونظرات همس تداخل ثم. الشٌخ

 هشنت البعض. السقؾ عٌدان برفع ٌساعدنها النساء وتقدمن الرجال أنصرؾ.. ترحٌب

. بالماء ملا وقرع.. مترب وفراش وأؼطٌة أوانً حامبلت دنلٌع ذهبن من منهن.. األطفال

 . ؼرٌبة الصباح ذلك منذ زهرة تعد ولم

.. مكتببا   القات من بقلٌل لٌعود الظهٌرة قبٌل ٌخرج.. ٌشربه ما ٌجد أن هو قارون ٌهم كان ما

 تلك حتى.. تفهم لم البداٌة فً. الوادي عن بعٌدا فسٌرحل ٌشربه ما ٌجد لم إن ٌصارحها

 بٌن من وأخرج أحدهم إلى اهتدٌت لقد ٌهامسها.. ادتهع ؼٌر على طروبا عاد وقد الظهٌرة

 !هنا المتاح هو هذا: صؽٌرة قنٌنة مبلبسه طٌات

 ؼصانأ تفلً.. الشٌخ تجالس كانت كما جواره إلى جلست وقد.. عطرا   ٌرتشؾ حٌن تستؽرب

 .له القات

 :عدن فً أٌامه عن سؤلهٌ.. الكوخ باب أمام ثمبل   قارون جلس مقمرة لٌلة فً

 .عمره طوال تسكنه دخلها من مدٌنة.. عدن  -

 كٌؾ؟  -

 !.همن أعد لم لكنً.. الوادي هذا من بؤنً تظنٌن  -
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 .أفهمك لم  -

 .نفسً أفهم ال أنا حتى  -

 .تتحدث حتى أفهمك أظننً تصمت حٌن  -

 .تفهمٌننً ربما شٌبا   سؤسمعك.. والحدٌث دعٌنا  -

 :قاطعته ..بالعزؾ هم.. ثٌابه طٌات من ناٌا   أخرج

 .تعزؾ وتعرؾ  -

 :إلٌها التفت

 .رقصة الؾ وأرقص  -

 :العمٌاء بمزمار وعادت.. عقرب لدؼتها كمن نهضت

 .مدهشة حكاٌات لً حكت وقد.. الكوخ هذا تسكن كانت من إٌاه أهدتنً قدٌم مزمار هذا - 

 بٌنما.. دبق من التصق ما ٌزٌل أخذ ثم.. له فاحصا الناي ذلك ٌقلب.. حجره على ناٌه وضع

 صمتت. لجدي المزمار وأن.. ألمً جدتً العمٌاء تلك بؤن حكاٌاتها من عرفت: تحكً زهرة

 حتى المزمار ٌنفخ قارون بدأ أن وما.. العٌنٌن مؽمضة صدره فً واختبؤت دالل فً لتمٌل

 تسللت وقد.. حولهما تحوم بؤرواح   شعرت لحظات بعد.. العمٌاء أؼناي بإحدى صوتها أرتفع

 الوجد بهم أمتد.. نشوة فً به ملتصقه فتهتز ٌهتز.. أنؽامه ٌعانق صوتها ظل.. العمٌاء رابحة

. تجمعوا من بٌن ةهمهم سرت.. بحٌرة إلٌها تنظر وجوها   رأت عٌنٌها فتحت وحٌن.. طوٌبل  

 .الدرم تتوسط ساحة فً سٌشعلونها نار حول السمر إلى لهم داعٌن بالتصفٌق أكفهم لترتفع

 عازفا جلس وقد زهرة تراه.. لٌهاإ ا  قارون ٌدعون.. عالٌة نارا   األخدام ٌشعل.. اللٌلة تلك منذ

.. ترقص التً السمراء األجساد من واسعة دابرة فً البهجة بؤنؽامه ٌثٌر. جدها كان كما للنار

 مدخرات على معتمدا  .. للٌل صدٌقا قارون أمسى أخرى بعد لٌلة.. رقصهم مشاركا   ثمله ٌقوده

.. بالقلٌل تساٌره التً.. عطره ورشفات قاته لمشاركته زهرة داعٌا   لٌصحوا نهاره لٌنام. القلٌلة

 . بمزماره نارها ٌراقص.. اللٌل دابرة باتجاه منتشٌا   به تسٌر  ثم

 بٌن اللٌالً تلك خبر لٌنتشر.. سهرهم لمشاركتهم  الرعٌة أبناء بعض ٌتسلل بدأ متى ٌعرؾ ال

 .الرعٌة أبناء من خلسة ٌؤتون من وتزاٌد.. الوادي رعٌة

 : قارون ٌسؤلها.. مساء ذات جلسا 

 .نعٌشها أن ترٌدٌن حٌاة أي -
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 :بؽنج ترد

 .األن نعٌشه ما - 

 .  معً بالحٌاة أسعٌدة - 

 بٌن حتواهاا بدوره.. عٌنٌها تشابه لتراهم عٌنٌه تتؤمل.. الحتضانه دفعهاٌ شعوروثمة  صمتت

 صدر لها بؤن شعر وهلة ألول.. بصدره صدرها التصق وقد.. قلبها بنبض أحس.. ذراعٌه

 َوْجدْ  لحظة فً ..كوخهما أرض على تمددا وقد بعٌدابؽلمته  هباذلٌ لتهقب  .. بدنه فً نارا   شعلأ

 زوجا ؟ تقبلٌنً هل: هامسها

 تكون ال لما: مهامستها فً أستمر.. بكابها ٌتوقؾ لم.. باكٌة انفجرت أنها إال لحظتها تدرِ  لم

 . لمشاركتنا الدرم سكان كل ندعو أن.. بهٌجة لٌلة لنا

 .وجهها تبلل ا  دموع ٌلعق.. بالموافقة رأسها هازة صمتت

.. زواجهما ٌشهدوا أن الدرم سكان لجمٌع دعوته معلنا   النار حول وقؾ اللٌلة تلك منتصؾ فً

 إعداد فً لٌشارك الجمٌع وأستعد.. كبشٌن التالً الٌوم صباح أبتاع. مساعدته منهم طالبا  

  شوي إلى اضطرهم ما.. طعام من ٌكفٌهم ما تستوعب أوعٌة ٌجدوا لم أنهم إال.. الولٌمة

 لٌشاركهم وزهرة قارون ثمل اللٌلة تلك فً.. الراقصة المساء نار على الكبشٌن أوصال

 من زفافهما لٌبدأ المشاعل ورفعت الطبول دقت السمر نهاٌة ومع. والؽناء بالرقص الجمٌع

.. ببنادقهم الرجال من مجموعة الساحة أطراؾ فً ظهر فجؤة. كوخهم باتجاه النار دابرة

 من زخات وأطلقوا بنادقهم انزلوا.. الطوٌلة ولحاهم القصٌرة مبلبسهم من قارون عرفهم

 إلى أحدهم وأشار.. أكواخهم إلى والعودة اللهب بإخماد األخدام آمرٌن.. الهواء فً الرصاص

 : قارون

 .إلٌه لنقتادكم شنهاص الشٌخ أرسلنا -

  من أمسكه وقد.. محتدا   رد لكنه. الصباح حتى بٌنهم المبٌت لهم داعٌا  .. ترحٌبه لهم أبدى

 :ذراعه

 .أمواتا   وزانٌتك أنت ت سحب أن من خٌر قدمٌك على اآلن تسٌر أن -

............................................................................................ 

 حصى على أقدامهم عدى الطرٌق طوال أحد ٌتفوه لم.. ٌسٌرون زالون وال الشمس اشرقت

 خالٌة زرٌبة فً لٌتركوهم.. عال   دار باب من أدخلوهم وصولهم وبعد.. الجاؾ السٌل مجرى

. قارون ٌعرفه الذي شنهاص ٌشبه بالكاد رجل أمام لٌقفوا  اقتادوهم وقت وبعد.. المواشً من
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 طبقة هتؽطٌ.. الناري اللون إلى وذقنه رأسه شعر تحول وقد.. القوام ممتلا متكؤ على تمدد

 زلت ال: صارخا   كبلمه وجه حٌن عرؾ كٌؾ ٌعرؾ ال.. الضامر وجهه مساحة الهرد من

 .علٌه عهدناك ما أهذا.. هللا تتقً أال!  ٌاقارون ثمل

 إلى وصاحبك أنت لتهرب فخذلتنً بً تلحق أن وعدك انتظرت: ؼضبا   زاد الصوت ذلك

 فربما عذرتك تزورنً ولم عدت لكنك.. علٌه زاد الشٌوعً صاحبه ٌكون قد قلت.. عدن

 لزانٌة مصاحبا.. سكٌر.. مزمار نافخ إلى تتحول أن لكن. ذلك دون حالت الوادي ظروؾ

 .لك أؼفره لن ما فهذا

 ؾقو.. بعٌنٌه عٌناه تلتقً ال أن قارون ٌهرب. الؽضب من ٌرتجؾ وهو شنهاص صمت

 وهذا.. الوادي فً الرذٌلة تنشر أتركك لن: ؼضبه إلى إشارة المبتورة ذراعة رفع وقد مهددا  

 .النعاج ذبح ساقطتك وأذبح سؤذبحك.. ٌدي بٌن أنت

 :هامس بصوت وقال ناظرٌه رفع

 قاطع لست أنا.. النفس قتل من هللا عند جرما   أكثر المزمار نفخ هل.. تقتلنا ما على - 

 ......زوجتً هً بالزانٌة تصفها ومن.. دم سافك وال.. طرٌق

 :متلجلجا   هقاطع

 القتل الزانً وعقاب.. الجلد شاربه عقاب وأن. المزامٌر وحرم.. الخمر حرم هللا بؤن تعلم - 

 .رجما

.. المزلزل الصوت ذلك.. شادن صورته من هو الهرم ذلك ٌكون أن منكرة زهرة وقفت

 لتحجب عٌنٌها ؼمرت وقد بدموعها شعرٌ لم. شادن ٌشبه ال والوعٌد.. المرعبة والنظرات

 أزهقت منالدك التً كنت تحدثٌنً عنه..  أهذا: شادن تعاتب. تسمعه ال أنها لو تمنت.. وجهه

 ٌعلموك ألم.. الفاجرة أٌتها وأنت: صرٌخه أعادها. ؟لتعٌنٌه خرجتً من أهذا.. للقٌاه روحك

 تصاب أن تتمنى عٌنٌها أؼمضت وقد ٌهذر ظل.... هللا تتقً أال.. والحٌاء العفة أهلك

 . بالخرس

 ٌنوي ما على أتبكً تدري ال صمتب زهرة دموع أستمرت وقد الزرٌبة أعادوهم ذلك بعد

 .  وفقدانها شادن تبكً أم.. شنهاص

 قد صوته حدة كانت الذي شنهاص ٌدي بٌن لٌمثبل.. أٌام من الزرٌبة فً قضٌا كم ٌدرٌان ال

 تبتعد وأن.. االستتابة علٌك أعرض أن معرفة سابق من بٌننا لما رأٌت: الشًء بعض قلت

 .  للملك الداٌم بدمك لتقربت جهنم حبسه بمن فقسما   وإال.. المعاصً عن
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 وحؾ البٌضاء مبلبسهم فً ٌتشبهونه ملتحٌة نظرات تحفهم بالنجاة مصدقٌن ؼٌر خرجا

.. القاسٌة نظراته.. شنهاص صوت ٌتردد.. وصبل حتى والدموع الصمت ٌحفهم.. الشوارب

رَ  لم.. به عرفه الذي األبٌض ثوبه قصر محافظا  . صوته فً ابتسامة ٌَ

 حتى الشمس ؼابت أن وما. ٌبكون األكواخ سكان لٌتجمع الدرم مشارؾ إلى وزهرة وصل

 :عادتها ؼٌر على زهرة صرخت.. النار دابرة حول للسهر ٌدعوهم من حضر

  .نموت أن نرٌد ال ..عنا أذهبوا هٌا -

 أتتذكرٌن ٌازهرة: هامسا   لها محتضنا. كبٌرة نارا   أشعلوا بكم سنلحق: لهم ابتسم قارون لكن

 . موت فؽدا لحظتنا نعٌش و.. عطرا   فالنثمل هٌا. زفتنا ٌكملوا لم بؤنهم

 لمأ من قارون ٌحمله ما ٌدرك أحد من ٌكن لم.. زهرة أبكى حزٌنا عزفه كان اللٌلة تلك

ٌُحمل.. أرضا   سقط حتى الرقص شاركهم.. ؼٌرها  زهرة وأمست.. للوعً فاقدا   كوخه إلى ل

 تهدٌدات تذكره.. المشاركة عدم اقناعه محاولة تشاجره أخرى بعد ولٌلة. حزٌنة تبكٌه

 سعادة فً منتشٌا   لٌخطو المساء أول ٌؤتً أن وما..  لٌلة آخر بؤنها ٌعدها .ووعٌده شنهاص

 . النار نحو

 إلى ٌجدها وال نهار ذات لٌصحوا. فماطلها الوادي خارج بالرحٌل اقناعه زهرة حاولت

 : إلٌه تحدثت.. الحصن إلى ٌحضره من لترسل. لهم جرى عم   شاكٌة عٌشةل بكت. جواره

 تكون؟ من أبن أتعلم  -

 -  ......... 

 من؟ مهرةْ  رةمَ زْ المَ  أتعرؾ - 

 -  ....... 

 أن أٌعقل.. لً زٌارتك منذ أسمعه  ما أصدق ال.. قارون ٌا شٌخ ابن أنت بل.. قبٌلً أنت -

 مثل  وزهرة أنت تسكنه ا  وبٌت أرضا   زوجً سٌإجرك.. ٌشرفنا ال هذا.. األخدام عٌشه تعٌش

 ...الرعٌة بقٌة

 :به أثر قد كلماتها بؤن ظنت وقد فاجؤها

 .ألحد رعوي لست لكنً - 

 . معك بنا وتبخس.. بنفسك ستبخِّ  فبل ولدي ٌا قباٌل الرعٌة - 
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 وأنك.. أقوله ما تعً أنك من ٌقٌن على أنا: واللٌن القسوة بٌن ٌتؤرجح عٌشة صوت كان

 ٌضر عبث من تصنعه ما فاعقل.. فقط ورقص ؼناء لٌست الحٌاة. معٌشتك أسلوب من ستؽٌر

ٌِّ .. نفسك تشاور سؤتركك. الجمٌع بسمعة  عن ترحل أن أو .األرض تفلح أن: بمسؤلتٌن ركوأخ

.. شنهاص ٌصل أن قبل إلٌك زٌد رجال فصٌصل وإال.. أخبارك تصلنا ال حٌث بعٌدا   الوادي

 .جنٌك على ذنبك وعندها

 أودٌة ٌعبران.. أخرى إلى قرٌة من متنقلٌن.. شرقا   الوادي من بالخروج قارون أقتنع

 وأمام.. به حاقلبال سارعا عرس بحفل سمعا ما إذا حتى.. بهما ٌفتك كاد بجوع ومخالٌؾ

.. عزفه ٌتابعون جمع حوله حلق ما وسرٌعا  .. مهاراته ٌعرض قارون وقؾ العرٌس منزل

.. ُمبنطل مزمر حول ٌتهامسون الناس تزاٌد.. مزماره ٌعانق صوتا   رافعة زهرة تجرأت

 إلى عرس ومن.. أخرى إلى قرٌة من  رهماأخب بقهمتس العرس ذلك ومن.. بٌضاء ومؽنٌة

 لم. األخدام عٌشة وٌعٌشون رفٌقته َمَسخ وأنه". الممسوخ" الناس بٌن ُعرؾ وقد ٌتنقبلن آخر

 طربا ٌهتز.. ٌموت ال حتى ٌعزؾ ٌظل أن ٌهمه كان وما .به ٌتهامسون لما ٌهتم قارون ٌكن

 نشوة  لٌرفع.. وله فً بنظراته نظراتها التصقت وقد بصوتها زهرة تتبعه.. مزماره أنؽام مع

 ذهابا ٌسٌران.. ثنابٌة رقصة فً  مزماره نؽمات مع متماٌلة تتبعه.. جذلى بحركات الحضور

 ُعبل سموات من صوتا   أن أو ؼٌبوبة ؼمرتهما كمن.. الحضور بٌن دوابر فً وإٌابا

.. موعد على عٌنٌهما وكؤن.. وجهها من وجهه اقتراب إلحساس عٌنٌها تفتح.. ٌحركهما

.. موزونة بخطوات لتخطوا .تتقدمه أن عٌنه بطرؾ علٌها ٌشٌر.. بوجد النظرات ٌتبادالن

 ٌتماٌبلن.. مزماره نؽم حدة من زاد وقد معا لٌرقصان.. جسمها اهتزاز محاكٌا.. بها ٌلحق

 الفاؼرة أفواههم المدعوون فتح وقد الرٌح تداعبهما كؤؼصان ٌهتزان.. لؽٌرهما وجود ال كمن

 ٌتمنى. العرٌس ضٌوؾ من قصٌناللر المجال مفسحٌن مكانهما إلى ٌعودان.. وتعجب دهشة

 .ووشٌشها الجاز لٌل" اتارٌك" تحت خطوها ٌساٌر أن.. ٌراقصها أن بعضهم

 ٌختلٌان وحٌن لنظراتها ٌطرب.. زهرة تحمله الذي الحب ذلك كل ٌتصور قارون ٌكن لم 

 خوفا أعٌش أنا هذا ٌتمناك خاطري كان وكما.. علٌك ألخاؾ خلقت :مرددة تنادمه.. ٌسؤلها

 ٌحس. بٌقٌنً؟ تشعر فهل.. بحبك ٌسكننً ٌقٌنا    لكن.. أنا من متؤكدة لست.. ٌقتلنً ٌكاد

 ٌحتل ومتى.. بالسعادة عٌونه تنضح متى.. نظراته لؽة تفهم.. باألمان رفقتها فً قارون

 . الحزن روحه

 : سؤلها

 . تفكٌري شلٌتً.. لفردهة سبلمً ٌوم  اذهلتنً لكنك  -

 كابن الفرد تجعل األشٌاء أكثر وكؤن.. أفقدك أن صوابً فقدت لحظتها.. حضورك فاجؤنً - 

 الحصن ٌسكن من"  عٌشة قول حتى.. المحاذٌر كل أنسانً فحضورك.. نفسه حتى ٌعرؾ ال
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ً   علٌها تعرفت قد أكن لم قوة هً". المجنة إلى إال منه ٌخرج ال  زهرة نأك لم لحظتها.. ف

 .األن حتى أستردها ولم.. أعرفها التً

 . ٌرعبنً كان الطرٌق طٌلة صمتك لكن  -

 بحاجة أنا هل نفسً أحدث.. ذهنً فً ٌمر حٌاتً شرٌط كان.. الحصن من خرجنا حٌن  -

ً   بحاجة الذي بؤنك ألكتشؾ.. إلٌك  دون تعٌش حتى حارستك أكون ان أفكر.. تابه وأنك.. إل

 أال أخشى وكنت.. بنا تطمع وال بالدنٌا نطمع فبل. ٌوما   العمٌاء جدتً بها حدثتنً حٌاة.. قٌود

 .  أحد ٌشبهه ال ا  انسان جعلتك قد عدن بؤن عرفت األن لكنً.. تستسٌؽها

 ستكون كانت كٌؾ متخٌبل.. المناسب الوقت فً ظهرت بؤنها أحس وقد.. لها مصدقا ٌستمع

 أحست حٌن صادق كان إحساسها بؤن لها أعترؾ. الحصن بصعود ٌفكر لم لو حٌاته

 : له كررت.. معه الرحٌل على سٌدتها موافقة بساطة مستوعب كان وإن.. بضٌاعه

.. بقربك وأشعر.. سنوات منذ معً تعٌش كنت فقد.. اللحظة ولٌد سٌدتً أمام تصرفً كان - 

 .أحلم كنت كما وأنت أنا وهذا

 أنا؟ لماذا - 

 !تسكنك أمً ألن - 

 على مإثرة كانت انتالصؽٌر وعٌناها صوتها إٌقاع أن إال. الكلمات تلك قارون ٌستوعب لم

 . قلبه

 ٌراها.. تصرخ صبٌة وٌسمع.. األصوات تتداخل.. الصباح ذلك فً عنها باحثا بذاكرته ٌعود

 ...السٌاط لسع من تتلوى بصعوبة

 جدل مثار وظبل  .. بها ٌمرون التً القرى سكان بٌن وزهرة قارون ٌحٌط الؽموض ظل

 . وشنهاص عٌشة ٌدي نع بعٌدا   وهما طالما.. به ٌتهامسون ما لٌهمه ٌكن لم بدوره.. وهمس

 العطر ٌرتشؾ.. ٌتعرٌان حتى بابهما ٌؽلقان أن ما.. بلٌلتها لٌلة كل ٌعٌشا أن على ٌحرصان

 بعضهما أحضان فً اللٌل من تبقى ما ٌقضٌان.. فخذٌها كؤس من ٌرتشؾ.. جسدها فوق من

  عِطره بجرعات فمه قارون ٌعطر اللٌل بداٌة مع.. النهار منتصؾ حتى ٌنامان.. عراٌا

 ذات زهرة لٌفاجا. آخر إلى واد   من منتقلٌن قضٌاها عدٌدة أٌام.. زهرة بصوت محلقا لٌنتشً

 : لٌلة

 لكوخنا؟ مشتاقة الستِ   -

 ... بلى  -
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 .نعود؟ ال فلماذا  -

 !ٌنتظران وشنهاص عٌشة لكن  -

 .الرحٌل نعاود ثم أحد بنا ٌشعر أن دون كوخنا فً أٌاما   نمكث  -

 . أحد على نظهر ولن.. أؼنً ولن تعزؾ لن عدنا ما واذا -  

 .لنجرب - 

 .عنهم بعٌدا   فرنو أٌام - 

 انتباه لفت  ترٌد ال.. تركاه كما شًء كل.. كوخهٌما إلى لٌبل تسلبل. وادٌهم إلى فرحا   بها عاد

 ؼابت أن وما.. الحطب لجمع تفرقوا.. بعودتهما الجمٌع لٌعرؾ تنفس الصباح لكنه... أحد

 بفرح العطر ٌعب أخذ حٌن زهرة دمعت.. مثٌلها الدرم ٌرَ  لم نٌران السنة تعالت حتى الشمس

 ضج.. السابقة األٌام فً كانت مما أكبر الدابرة كانت.. طبولهم صخب وسط لٌخرج.. طفولً

 ٌُسمع لم شجً لحن لٌعلو نفخ.. مزماره ساحبة أصابعه تسللت.. ةآلمر  النار حول صراخهم

.. صوتها تنادي النؽمات تلك بؤن شعرت وقد عاتبة بنظرات زهرة التفتت.. قبل من مثٌلة

 صوتها خرج" لحظِتك عٌشً" زهرة ترجمتها بإٌماءة مشجعة إلٌها قارون عٌنا نظرت

 بهبوط حساسهاإ عاد.. وٌطول صوتها ٌرتفع.. دامعة بعٌون ؼنت.. مزماره لنؽمات مصاحبا  

 من ٌرقص لم كما ٌرقص  اللٌلة تلك قارون رأت.. صوتها العمٌاء صوت.. حولها أرواح

 . قبل

 ال.. الكوخ مأما بؤسلحتهم ٌقفون رجال على جفونها زهرة فتحت  التالً الٌوم صباح فً

: ٌتصارخون.. الخارج إلى مسحوب لٌخرجوه.. قارون إٌقاظ ولتاح ..فعله علٌها ما تدري

 . الفواحش الرتكاب العودة بعدم تنذروا الم

 أخذ بٌنما ..هامس نحٌب ُسمع.. طفالأو ونساء رجال خلٌط.. بعٌدا حذرٌن األخدام تجمع

 لٌتبعثر الهواء فً النارٌة أعٌرتهم أطلقوا ثم..  زهرة جوار إلى قارون بتكبٌل المسلحون

 صدى ٌتردد. بعٌدا   مقٌدٌن بهم مضوا وقد اكواخهم بٌن من ٌرقبوهم وقفوا ثم.  األخدام تجمع

 زهرة ترمق ""وإال سٌصل إلٌكم رجال زٌد.. وعندها ال تلومن إال أنفسكم عٌشة كلمات

إنما  الوادي إلى عاد حٌن ٌعرؾ كان ..طمؤنتهازرع ابتسامة ل ٌحاول بٌنما.. دامعة قارون

 . عاد لعذاب

بربط كل منهما إلى  الحراس قام.. به تتوعدهما كانت الذي زٌد وال.. عٌشة ٌرٌا لم المرة هذه

 ٌوم دون طعام أو شراب.. حتى صٌاح ولٌومٌن ..إلٌهما ٌسؤالن فبل ٌهتم أحد إلى.. عمود
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إال أن  والجوع العطش حٌن تناهى إلى سمعٌهما هدٌر ٌرجؾ األرض.. ورؼم اعٌاء.. جمعة

 .حواسهم أخذت تتلقى تلك اإلشارات
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 الثورة حصن

 

 ظهٌرة  إلى.. الدواب مسالك ؼٌر مسالك فبل.. قبل من تدخله عربه رأى أن الوادي ٌعرؾ ال

.. الشرقٌة الجبال جهات من آت الهدٌر ذلك ناك.. اآلذان ٌصم هدٌر سمع حٌن مشمس ٌوم

 ما تدك.. الجبال بٌن تنحدر ضخمة دبابة على طوٌل مدفع ظهر وقد ٌتساءلون سمع من خرج

 أٌن من الجمٌع ٌتساءل.. كثٌفة وأدخنة الؽبار من أعمدة مخلفة وحجر شجر من ٌعترضها

 وصلت حتى ورهبة بحذر هبوطها ٌتابعون كثٌر خلق تجمع. ؼاٌتها معرفة ٌتمنون. قدمت؟

 ٌوما   مثٌلها ٌروا لم فهم.. وحذر رٌبهب الصخور خلؾ من هدٌرها ٌراقبون.. السٌل مجرى

 ٌمٌنا الطوٌل مدفعها تحرك الكبٌرة الطولقة جوار الوقت بعض توقفت.. بها سمعوا وإن

 .الحصن مرتفعات صاعدة هاجضجٌ واصلت ثم.. وشماال

 لكنه به؟ أسمع ما وتسمع تشعر هل: قارون تسؤل.. ٌهتز العمود وذلك.. هدٌر زهرة تسمع 

 تتجه الدبابة تلك رأت وقد زهرة لتصرخ.. الشمس حرارة لشدة ؼٌبوبة شبه فً كان

 جموع ٌرى وهو الموت هلوسات أنها وظن.. ؼٌبوبته من أستٌقظ قد قارون كان.. نحوهما

 أستقر حتى ٌدور الطوٌل ومدفعها ..األعمدة من بالقرب استقرت التً اآللة تلك خلؾ ؼفٌرة

 أبراجه أحد وأمسى ..الوادي جبال صداها ورددت الجمٌع أرعبت قذٌفة لتدوي الحصن باتجاه

 وركام المجنة قبور شواهد خلؾ مختببٌن ٌتابعونها كانوا من توارى وقد.. عٌن بعد أثرا  

  أخرى قذٌفة لتدوي.. الدوران فً أستمر وقد مدفعها قارون ٌرى. المسجد وجدران الضرٌح

 قذٌفة ثم..  الجفنة فً شنهاص دار اصابت بؤنها بعد فٌما الجمٌع عرؾ.. ؼربا   الوادي باتجاه

 قرى على المتؽلبٌن دور أصابت أنها قٌل.. مختلفة اتجاهات فً وخامسة ورابعة ثالثة

 ٌدور ما ٌتابع حواسة أستعاد الذي قارونب تصرخ.. ٌدور ما فهم تحاول زهرة كانت .الوادي

 إال شًء كل لٌصمت..  الدبابة جنازٌر وصمتت.. الدوران عن ذلك بعد المدفع توقؾ.  بهلع

 من لمعرفة الجمٌع ٌستثٌر التساإل ظل ..مخاببهم من بالخروج بدأوا وقد الناس حركة من

.. مإخرتها فً باب لٌفُتح  حاد صرٌرا   أرتفع مرٌب سكون بعد  الجبارة, اآللة بتلك ٌتحكم

 صعدوا أن لبث ما..  عسكرٌة بمبلبس مجموعة خروج ٌرقبون..  خشٌة الناس  تراجع

 لٌرى برجها أعلى باب فُتح.. آخر صرٌرا   ذلك أعقب.. سطحها على" الكبلشن" برشاشاتهم

 حتى جسمه بقٌة  خروج توالى ..سوداء ونظارة داكنة قبعة تؽطٌه  رأس ظهر وزهرة قارون

ا..  مهابة فً ملوحا   كفٌه رافعا   ..سطحها على العسكرٌة وبزته الفارهة بقامته وقؾ  ناظر 

 راسما  .. الحلٌق األصهب وجهه  زهرة لترى نظارته أزال وقد الٌسار وذات الٌمٌن ذات

: صراخها  رتفعأ.. موقعه أخطاء شارب كؤنه كثة حواجب بؤصابعه ٌمسح..  عرٌضة ابتسامة
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 كل من بالدبابة لٌحٌطوا هرولوا وقد الجموع صخب أرتفع.. جمالً الشٌخ  أنه.. جمال أنه

 أٌها: خطٌبا   صوته جمال رفع.. وثاقهما ٌفكوا أن منهما قتربواا فٌمن قارون صرخ.. اتجاه

 ثورة أنها األخوة أٌها. وبطشهم المستؽلٌن دنس من وادٌنا لتطهٌر.. إلنقاذكم أتٌنا لقد األخوة

 . متسلط الٌوم بعد بٌننا ٌكون لن.. أجلكم من

 ثٌابه ثناٌا بٌن قارون تحسس.. مبتهجٌن باتجاهه أٌادٌهم ٌمدون الدبابة حول الناس تدافع أزداد

 مزماره لٌرفع.. وجهها بٌاض ابتسامة فؤضؤت عٌنه بطرؾ لزهرة ؼمز.. المزمار وأخرج

 التفت.  تؽنً وزهرة لٌعزؾ.. واإلعٌاء والجوع العطش منهما كل نسً وقد بفرح عقٌرته

 أٌها: خطبته واصل ثم.. وشماال   ٌمٌنا الناعمة ابتسامته موزعا  .. الهواء فً بٌدٌه ملوحا جمال

 باسم الكهنوت من لنحرركم أتٌنا.. الخارج وعمبلء المستبدٌن من إلنقاذكم أتٌنا لقد.. الشعب

  وأدعوكم. سواسٌة أخوة كلنا.. الٌوم بعد سبللٌة وال مذهبٌة فبل.. والدجل السبللٌة ومن هللا

 من وادٌنا نطهر حتى العمبلء وتعقب الثورة أعداء لمبلحقة ثورٌة لجان لتشكٌل اللحظة

 .واستعبدوا. كرامتكم استباحوا من.. رجسهم

. جمال ردده وما.. الجموع وهتافات.. القذابؾ دوي حتى.. الهدٌر بداٌة منذ ٌتابع زٌد كان 

.. جمال بوصول ؼامرا   سرورا   عٌشةل مظهرا  .. األون فوات قبل نفسه ٌنقذ أن علٌه بؤن لٌدرك

 الشٌخ  بإخراج الحراس ٌؤمر خرج ..انشؽالها لٌستؽل.. استقباله لمشاركتها تؤهبه لها موحٌا  

  ذلك  بعد لٌنشؽل. هم كما عٌشة خروج بعد ٌقودوهم أن علٌهم مإكدا   رهاوج الى ومن مرداس

 . ٌخصه ما بترتٌب

 شاقة.. خادماتها من جمهرة تحفها.. الفارع بطولها أمه ظهرت حٌن خطبته جمال ٌكمل لم

  من شعت ابتسامة عن ثؽرها أفتر وقد.. زاهً شفق بحمرة وجهها كان.. الجموع بٌن طرٌقها

 راكعا.. كتفٌه فوق ٌتبلعب طوٌل شعر   عن قبعته مزٌبل   جمال هبط بٌنما ..الواسعتٌن عٌنٌها

 زٌد أنسل الذي الوقت فً ..بالدموع اؼرورقت وقد عٌنٌه إلى وجهه لترفع.. ركبتٌها ٌقبل

 . المنحدرات نحو هابطا   الحشود بٌن من خادمة بؤردٌة متنكرا  

 وشعورهم.. الفزعة بعٌونهم.. الحصن بوابة عند.. العراة من مجموعة ظهور المفاجؤة وكانت

 فعلها" وتصرخ عٌشة لتشهق.. الهزٌلة أجسامهم الدبق ؼطى وقد.. الطوٌلة وأظافرهم

 فر قد زٌد بؤن مدركة.. بالدٌوث تعنً من جمال ولدها وال ٌحٌطها من ٌفهم لم!". الدٌوث

 تعرؾ بالكاد. الجموع لتصمت.. األموات من تعتبر مرداس كانت الذي الوقت فً بفعلته

 عمهاو الدهاأمام نظرات العراٌا.. ومن بٌنهم و وجههاتداري  عٌشة كانت.. والده على جمال

 العسكري جاكته خلعأن  بعد والده من جمال أقترب. بٌات ترابٌة مخٌفة بشرا  .. قارون والد

 تعالى.. ما لبث ان ٌعرفونهم لٌخلع البعض شًء من مبلبسهم ٌسترون من.. لٌستر عورته

 أن عٌشة خمنت.. ٌةصدٌد دماءب ألسنتهم ؼارقة لتظهر قالنط ٌحاول بعض العراٌا ..نحٌب

 ترفع أن من أضعؾ كانت لكنها والدها عٌنً فً تنظر أن تحاول. وفر السنتهم بتر قد ا  زٌد
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. حتى حٌن أشاروا علٌه بوالده وقؾ أمامه متبلدا   منهم أحد إلى قارون ٌتعرؾ لم. ناظرٌها

 .التابهة ومرداسلنظرات  الحركة فاقدة تخشب طولها زهرة بٌنما

.. أعذرونً الٌوم"  دعاهم فٌها للحضور صباح ؼد: قصٌرة ختامٌة كلمة بعد الجموع تفرقت

 وادٌنا على ستشرق وؼدا.. موهشاهدت ما رإٌة بعد السكٌنة إلى بحاجة وقلبً.. متعب جد فؤنا

 ؼدا.. للمذهبٌة وال للسبللٌة مكان وال  سواسٌة كلنا.. رعوي وال خادم بٌننا فبل.. جدٌدة شمس

هذا  أمام هنا  لبلجتماع األحرار كل أدعو ولذلك.. الثورٌة الحٌاة مسٌرة سٌبدأ وادٌنا بكم

 ساحة الساحة وهذه ..الزٌدي حصن ولٌسالذي سٌتؽٌر أسمه إلى حصن الثورة.. .. حصنال

 لمبلحقة من ..تنطلقومنكم سنشكل لجان ثورة ل. للثورة رمزا   ضرٌح سننشا هنا.. الثورة

 . تهماٌانخ جزاء لٌنالوا واقتٌادهم ..الثورة أعداء للخونة بمناصرته ٌشتبه

.. ورعٌة خدم وأطفال نساء كبٌرة   ا  جموع الوادي سكان توافد التالً الٌوم صباح شروق مع

  زٌد بؤخبار ٌتهامسون.. سٌقول ما إلى والسماعخروج جمال..  بانتظار أحتشد الكل

 وسنة هللا شرع على الؽٌورٌن من أنصارهم داعٌن الشرقٌة الجبال إلى لجؤ اللذان وشنهاص

 أنفسهم ٌصفون من لقتال تحالفهم معلنٌن.. للجهاد فً سبٌل هللا بهم االلتحاق الكرٌم نبٌه

 .بالثورٌٌن

 الظهٌرة وقبٌللكن جمال لم ٌظهر.. .. الدبابة حولفً الساحة و تتزاٌد والجموع الوقت مر

تشً  وجهها وكؤنه بلً فً لٌلة وضحاها.. تؽضن وقد ..الفت بسواد متشحة عٌشة ظهرت

.. التً ؼشت نظراتها توهان وحٌرة ؼٌر زهرةحولها  أحد من ٌكن لم.. بحزن عمٌق نظراتها

 . من وسط جموع الناس بمدفعها تشمخ وحٌدة دبابةتنظر نحو 

قد أشتد علٌه  و.. مرٌضا   كان أتى حٌن هأن منها.. لؽٌاب جمال بإشاعات الناس تهامس

 خرجا منوقبٌل الفجر .. طٌلة اللٌل سامرةقارون .. ومنها أن والده رأى حٌنالمرض 

 .وال ٌعلم أحد أٌن وجهتهماالحصن.. 

.. حتى ظهور ولدها المحدقة المخاطر جهةموا عٌشة أن تتولى ىرقسم ٌ ..الجموع انقسمت 

 ال.. "المصطفى أحادٌث و القرآن بآٌات مستشهدٌن وانسحبوا وقسم رفض أن تقوده امرأة

 من إال.. سكون فً الساحة أعمدة جوار رابضة الدبابة ظلتو تفرق الجمع ".المرأة والٌة

 .زواٌاها فً بٌوتا تنسج نشطت وعناكب.. مدفعهابداخل   على أعشاشها تبنً أخذت عصافٌر
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 شكرال

 مبلحظات هامة.وأسمعنً  العمل.. لمسودة بعد قراءتهمكتبه  من دعانً إلى المقالح..دكتور لل

اللؽوٌة  بقدرتك على استبطان المعنى وامكانٌاتك الناقد والقاص زٌد الفقٌه :ؤلصدقاءل 

 .. العمٌقة واشاراتك دقتك فً سبر أؼوار النصل محمد األشولعر اتجاوزت الكثٌر.. الش

 ..حول الموروث الحكابً ةنا الدابمتنقاشافً  مبلحظاتكب الروابً أحمد قاسم العرٌقً

 مسودةطبلع على اال حٌن طلبتنً عصام واصل/ دكتور ..فً السرد والمعقول واال معقول

ٌتنً من خص فً جامعة ذمارلمادة األدب العربً مدرس ك رؼم مشاؼلك قبل نشرها.. العمل

التكرار إلى  فً ًوقوعبعدم لتنبٌهاتك  الروابٌة والفنانة التشكٌلٌة سٌرٌن حسن الكثٌر.. وقتك

حول الشخصٌات لً ها وعدة أوراق دونتِ  بلقٌس كامل ةاألدٌب تفاصٌل ؼاٌة فً األهمٌة..

 نقاط هامة. بها تتجاوز .اإلسهاب فً الوصؾعدم و

الناقدة  األدٌب فاروق مرٌش .. 7ٔاؼسطس  ٕفً ورشة نادي القصة بالنقاش من شاركوا و

 األدٌب ثابت القوطاري.. األدٌبالقاص حامد الفقٌه..  ..حسن الدبعًاألدٌب  ..منى الحملً

مسودة هذا  حول حضروا بنقاشاتهممن وبقٌة نجٌب التركً.  .. القاصعبدالفتاح اسماعٌل

 جمٌعا .لكم ٌل الجزالشكر  ..العمل
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 للكاتب

 فً القصة:

 .العرب األدباء اتحاد.. دمشق..7991 الشراشف-

 .للكتاب العامة الهٌئة.. صنعاء 7991 العاري الظل-

 .العربٌة الحضارة مركز.. القاهرة0227 0وط. القصة نادي.. صنعاء.. 0222 هللا أعزكم حرٌم -

 .القصة نادي.. صنعاء.. بلقٌس 0220ختان -

 .الٌمنٌٌن األدباء اتحاد.. صنعاء.. 0222سوداء منارة -

 :الرواٌة فً

 . الرٌس رٌاض.. بٌروت..0272 أحمر مصحف -

      الطٌب جائزة على الحائزة". 0272للكتاب العامة المصرٌة الهٌئة.. القاهرة،ٌائٌل ظلمة -

 ."0270صالح

 0272.. الساقً دار.. بٌروت ،الثائر -

 من رواٌة مملكة الجاوري""رواٌة المتن 0272القاهرة.. الهالل..  ،الموتىمسامرة  -

 0271 بٌروت.. انطوان شٌتاه دار.. الجواري مملكة -

 للتواصل بالكاتب:

 algarby@gmail.com اٌمٌل:

 فٌس بوك:

    22921- 111277702 هاتف: 
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