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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 

 له, كاريكاتير هاولكن   للواقع فوتوغرافية   صورة   ليست الرواية هذه

 هولكن   ضحكة  م   صورة   أو نكتة   دائما   يكون ال قد – أراه كما – والكاريكاتير

 األشياء تسمية حد   إلى وصريح   اخر  س بشكل   الواقع عن رتعب   صورة   دائما  

 في فالتطر   وشديد التعبير, في فالتطر   درجة إلى ةي  الحر   وشديد بأسمائها,

 هبأن   العمل هذا وصفت وقد. الواقع حدود عن الخروج درجة إلى التعبير

 الواقع من رالتحر   في الكاريكاتورية الصورة مع الشتراكه" كاريكاتير"

 أشكال من شكل   إلى مؤقتة   عودة   هو ما بقدر تحديثا   ذلك وليس وحدوده,

 في بالخوارق وتستعين ,أكبر بشكل   الخيال فتوظ   كانت التي القديمة األدب

 أسطوريا   شكال   يأخذ العمل هذا من جانبا   أن   وبما .األدبية الفكرة عن التعبير

 األساطير بعض تفعل كما ةن  معي   لظاهرة   ثا  عاب   تفسيرا   ميقد   حيث – ما حد   إلى

 من شخصياته أسماء أخذت وقد ,قديم   زمن   له ختاري   أن الطبيعي   فمن –

 بعض بها يوجد إذ بالضرورة ةعربي   يجعلها ال ذلك ولكن   العربي   التراث

 ةاالستهالكي   المواد ضرائب مثل أخرى حضارات   من أخذت التي األشياء

 .مثال  

 ال أخرى, تارة   عنها وتبتعد تارة   عالواق بخطوط الرواية خطوط تلتقي قد

 هذا كان وإن – أوضح بشكل   جوانبه بعض إلبراز ولكن صورته لطمس

 الكاريكاتير امرس   يبتعد كما – شخصية رؤية   عن النهاية في يعبر الشكل

 .توضيحها في إمعانا   الواقعية المالمح حدود عن الساخرة بخطوطه

 

 المؤلفة                                                     
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 تلتقط حليمة وقفت السدر بشارع الربيع امأي   أحد في         

 الخوص من ةسل   في وتضعه منزلها فناء في الحبل على من الجاف غسيلها

 هي لهاويبل   هاعلي   يندفق الماء من ل  بشال   فإذا ,الصغير طفلها وبجانبها يدها في

ت التي تهاوسل    انطلقت ثم برهة   مندهشة   فوقفت الجافة, المالبس فيها رص 

 فارغ   ماء   دلو وبيده ما  سل   اعتلى قد ال  رج   قبالته لترى وفتحته الباب إلى بسلتها

 آخر رجل   فجاء شديد, بغضب   تشتمه انطلقت هاولكن   ,عتذارباال بادرها

 :الرجل فسألها" .لماذا أعرف أن أريد: "بغيظ فقالت تهدئتها وحاول

 المنطقة؟ هذه في جديدة   ساكنة   أنت هل -

 .أشهر ثمانية منذ هنا نيإن   -

 .التنظيف يوم إجراءات تعرفين ال فأنت لذا -

 !التنظيف؟ يوم -

 جيرانك؟ من عنه تسمعي ألم نعم, -

 أيام, ثالثة منذ فيها زارتنا مرة   آخر في حاد   بصداع   جارتي أصيبت فقد ال, -

 التنظيف؟ يوم هو ما الحين, ذلك منذ أرها ولم
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 بشكل   منازل   جدران من بها يحيط وما المدينة شوارع بعض ننظف ناإن   -

 .أنظري اليوم, هذا مثل في عام   كل   نهاونزي   المعتاد عن مختلف  

 كان. بانبهار حولها تتتلف   وأخذت المنزل خارج خطوات   بضع المرأة تفخط  

 وبعضهم األرض يكنس بعضهم والطرقات, رعالشا نؤويمل التنظيف العم  

 ,بهاويشذ  بالماء  الطريق بي  جان   على األشجار يرش وبعضهم الجدران يغسل

 تدادزا التي واألشجار غسلها تم التي الجدران على الزينات قعل  ي   وبعضهم

 التراب برائحة هكل   المكان امتأل وقد, رشها تم أن بعد إخضرارا   أوراقها

: الرجل فأجاب" لماذا؟ ولكن  : "باهتمام الرجل سألت .النظيف والجو   المبتل

 الذي اليوم في نهاونزي   لكالم   موكب بها يمر التي الشوارع كل   فننظ   ناإن  "

 وقالت لكالم   ذكر سمعت عندما المرأة أسارير لتتهل  " .مباشرة   مروره يسبق

 :الواسعة ابتسامتها على سيطرت   تكاد ال وهي

 بيتنا؟ أمام من غدا   لكالم   سيمر   هل لك؟الم   -

 .نعم -

 لوجه؟ وجها   وسأراه -

 .الناس بين مكانا   لك   وجدت إذا نعم, -

 تحملها التي تهاسل   على بصرها وقع ثم بسعادة   حولها تتتلف   المرأة فأخذت

 في الماء تسكبون لماذا ولكن": وقالت عبوسها لها فعاد لةالمبل   مالبسها ورأت

: عتذرا  م   الرجل فقال ".المنازل داخل سيطل   لكالم   أن أظن   ال اس؟الن بيوت

 ودخلت المرأة فتجاهلته "..جديد العامل فهذا مقصود   غير خطأ   كان ذلك"

 السابقين البيت سكان أن عجب ال": خلفها الباب تغلق وهي وهمهمت بيتها

  "!غيره إلى غادروه

" ي؟أم   يا المنازل في يطل   لك  م   به ليس مكان   إلى ذهبوا هل: "الطفل فسأل

 الذي السؤال فحوى إلى انتبهتإال  أن ها  باإلجابة توهم   هإلي   حليمة فالتفتت
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 وشعرت برهة   لتهماتأم   ن  واسعتي   نني  عي   في ة  ملح   فضولية   بنظرة   الطفل زهعز  

 .المطبخ إلى وذهبت فتركته ضا ,أي   هو   تجاهله في ة  ملح   برغبة  

                             *** 

 إطاللة مع المكان يسود الهدوء كان السدر شارع منعطفات أحد في

 طيتوس   صغير   بيت   باب انفتح عندما – التنظيف أعمال انتهاء بعد – العصر

 واجتاز مرحة   أنغاما   رصف  ي   وهو خلفه وأغلقه مختار منه وخرج ,الطريق

 داعبي   الهواء بينما بإشراق   األمام إلى ظرانتن ناهوعي   شديدة   ة  بحيوي   الشارع

 بالرضى عونيتمت   الذين القالئل من مختار كان. الغزير شعره من خصالت  

 لفرط ظهره على لتربت كتفه فوق تمتد   ذراعه لتكاد ىحت   النفس عن التام  

 قد همأن   إلى طمئنانباال عونيتمت   الذين القالئل من وكان نفسه, عن رضاه

 رسموه الذي للخط باعهمات   بحسن بحكمة   لهم تاحةالم   الفرص كل   وااستغل  

 سياط   وال افغدو   أبدا , خطئواي   لم همأن   وإلى ,دقيق   تفكير   وبعد ة  ي  برو   لحياتهم

 خطواتهم ثقلت   هموم   وال اوغدو   صفوهم, روتكد   ضمائرهم لهبت   لوم   أو ندم  

 في مختار اكتسبها التي لسمعةا كانت وكذلك .وجوههم على األلم وترسم

ني   فخرا   لؤهتم سنين سبع مدى على المدينة  اإلشراق ذلك ومشيته هني  عي   في كو 

 بونويتجن   بإكبار   هإلي   ينظرون المدينة انسك   من كثير   أصبح لقد. ةالحيوي   وتلك

 ,وبشخصيته بعضالته القوي   الشاب لكذ هأن   للجميع أثبت أن بعد ضابهغإ

 .نكتهوح   تهبقو   خالف   أي   في ائما  د والمنتصر

 وأخرى فسيحة   بمنعطفات   خاللها مر   السدر شارع في رالسي   من ة  مد   بعد

 اللون أبيض بسيطا   بيتا   تجاوز والمتجاورة, الطراز القديمة المنازل بين قة  ضي  

 هناك. عمرو صديقه بيت أمام فتوق   ثحي   آخره ىحت   فيه مشى طفا  منع   جاوري  

 األصدقاء أولئك وكان. ثموهي   آدم   وأمامهما ريد  د   بمحاذاة سا  جال   عمرو نكا
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 من مقد   ذم   مختار همإلي   يأنس من هم يوم   كل   عمرو بيت في يجتمعون الذين

 إلى مختار   جلس. ميهامعل   ديأي   على سليدر   سنين سبع منذ المدينة إلى قريته

 ,ورزانة كمة  ح   المجموعة فرادأ أكثر كان الذي عمرو مستقبال   آدم   جانب

 ذلك وكان .ومشورة صحا  ن   بتتطل   التي المواقف في هإلي   يلجأون كانوا والذي

 إنهاء عند ما  معل   يكون بأن حلمه هإلي   بويقر   مالمعل   ردو   على بهيدر   إذ   سعدهي  

 شخصياتهم صقل إلى يهدفون الباقون كان بينما وشيكا , بات الذي دراسته

 اختالف من وبالرغم. ذلك إلى وما ديوان   تبة  ك   مناصب   لشغل والعلم بالثقافة

 بانتماء وشعور   كبيرة   ة  ومود   أ لفة   تجمعهم كانت هأن   إال   وطباعهم شخصياتهم

 .المجموعة إلى منهم كل  

 لقد: "قائال   عمروه إلي   نظر آدم بجانب مكانه في مختار   استقر   أن بعد

 يا رأيك فما اليوم, مالمعل   ألقاه الذي النحو رسد أشرح أن ريد  د   اقترح

 يا ناعلي   با  تدر   كفاك آخر, سا  در   نريد ال ال,: "تردد الب مختار   فأجاب "مختار؟

: اكتراث بال مختار   فرد" .شيئا   منه أفهم لم يولكن  : "محتجا   دريد   فقال" .عمرو

 رغم دراستك واصلت لماذا أعلم ال: "وقال إليه نظر ثم" .بعد فيما ستفهم"

 ال نيإن   رهي؟ك  " :وقال ريد  د   وجه على متسائلة   نظرة   فظهرت" .لها رهكك  

 اندك   في تعمل لم لماذا تعاني, كأن   دائما   أشعر يولكن  : "مختار فرد  " .أكرهها

 فقال" معنا؟ واصلت لماذا الثانية؟ المرحلة إنهائنا بعد عا  توق  م   كان كما أبيك

" إذا ؟ نفعل أن تريدنا ماذا حسنا   المراجعة؟ اقترحت نيألن   هذا كل  : "دري  د  

 ألحضر جديدة   ة  حل   أشتري أن أريد السوق؟ إلى الذهاب في كمرأي   ما: "فقال

 كببمو   تعبأ لم أنت لماذا؟ أنت؟" :دهشة في ثمهي   تساءل" .غدا   لكالم   موكب

 الوزير بنةا رأى عندما يهتم   أن رقر   هولكن  : "مبتسما   آدم فقال" .قط لكالم  

 أخبرتكم لقد نعم,: "مختار فأجاب" .قرابة صلة لكبالم   تربطها التي الجديد

 ت  فسبق   ,سائسها سقط أن بعد هادج  و  ه   من حائرة   تطل   المسكينة كانت فكي  
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 إلي   تنظر هاوجدت   إليها التفت   وعندما.. إسعافه إلى معها كان من جميع

 لقد: "وأضاف الوزير ابنة إلى ينظر هوكأن   ابتسم ثم" .تبتسم وهي بإعجاب  

 !الغرور هذا ما: "باسما   عمرو فقال" .واضحا   وبشهامتي بي إعجابها كان

 إعجابها ألن  : "دترد   بال مختار فرد" وبجمالها؟ بها أعجبت كإن   تقول ال لماذا

 رنظ الذي مختار من الجميع ضحك" .زوجا   تقبلني فلن وإال   ضروري   بي

 وأكون ديوان   كاتب وظيفة في سأعمل أمزح, ال يولكن  : "وقال مستغربا   همإلي  

 إعجاب م  ث   ومن إعجابه, وأنتزع محالة   ال ثقته سأكتسب الذي دهاوال   من قريبا  

: ساخرا   ثمهي   فقال" .المستقبل في لياع   مناصب إلى لنيسيوص   الذي لكالم  

 ,نعم: "مختار أجاب" .غدا   لكالم   موكب استقبال في تقف أن رتقر   لذلك"

 عمرو فتجاهل" .بنا   اهي   موكبه, في أقف وأنا الئقا   منظري يكون أن ويجب

 :وقال مختار طلب

 .سلمى جستتزو   كأن   اظنن   ناولكن   -

 سلمى؟ جأتزو   ولماذا -

   .القرية من قدمت   ذم   هاحب  ت   كألن   -

 أنسب يه   من وجدت   إذا جهاتزو  أ أن علي   نيتعي   لماذا ولكن   هاأحب   -

    منها؟ لي    

 :هو فواصل ستغربا  م   عمرو إليه نظر

 به ويثق تجاهه وبالمودة منه الشديد رببالق   يشعر إنسان   إنسان   كل   حياة في -

 اي   أو ا  صديق أو ا  أخ أو ا  أم أو ا  أب اإلنسان هذا يكون قد.. ملجأ   ويعتبره

 اإلنسان هي وسلمى ,زوجة   يكون أن ريالضرو من ليس هولكن   شيء,

 أنسب   نيأن   يعني الذلك  ولكن   ها,ؤملج نيأن   وأظن   لي ملجأ   أعتبره الذي

 بدال   رناتسي   عاطفتنا نجعل أن يجب وال لي, امرأة أنسب هاوأن   لها رجل  
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 التي حنامصال   مع تعارضت إذا العواطف عن عنترف   أن يجب .عقلنامن 

 .عقلنا لنا يراها

 تظلمها؟ كأن   تشعر أال ,ولكن -

 .إطالقا   ال, -

 .مختار يا د  متبل   بحس   الناس ميظل   الذي النوع من ستكون كأن   أظن   -

 ذكر وعلى لي, أنسب هو اعم   بحثأ أن حاولت إذا أحدا   مأظل   نيأن   أعتقد ال -

 كألن   ,عمرو يا تناسبني مما أكثر أنت تناسبك سلمى أن أظن   المناسبة,

 .المسألة هذه في يساعدك قد الذي والدها مثل ما  معل   تكون أن تريد

 ذهبا .مختار يا قم: "له فقال لمنطقه استهجانه عمرو على بدا الحد هذا عند

 الباب إلى واتجه مختار نهض" .درسنا نبدأ ودعنا تريد ما واشتر السوق إلى

 .بمرح ريصف   وهو البيت عن بتعدا  م   وسار خرج ثم

                             *** 

 المستشار سفيان زوجة عدىس   - حليمة جارة أتت األثناء تلك في

 أن قبل الناس من وأمثالها حليمة لتزور عدىس   تكن ولم. تزورها  -المعزول

 البحر من عائدا   اكالسم   حليمة زوج آنذاك رأت ولو منصبه, هازوج   يفقد

 .رؤيتها مجال في الوقوف من ومنعته فهاأن تلسد   بعيد   من ولو زجةالل   بشباكه

 كنىوالس   الفخم بيته بيع إلى زوجها اضطر عندما العائلة تلك عرفت هاولكن  

 امتهان إلى االضطرار دونمن  تهبي   احتياجات لسد   المتواضع البيت ذلك في

 الجيران مخالطة من ا  بد تجد ولم .لكللم   سابق   كمستشار   به تليق ال مهنة  

 خالف   خبر يتساوى النهاية ففي معهم," الشائعات أطراف" وتجاذب البسطاء

 .الخباز بيت فناء من دجاجة   قة  سر   بخبر اإلثارة   في وزوجته الوزراء أحد نبي  
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 الفناء في به تامر   الذي سن  الم   زوجها عامرا  و حليمة عدىس   تحي   أن بعد

 صغيرة   حجرة   في المرأتان جلست األركان من ركن   في شباكه صلحي   وهو

 اليوم أحداث عن متاتكل   ثم. له شغال  م   عامر   اتخذه الذي المكان ذلك على ة  طل  م  

 لقد: "قائلة عدىلس   التنظيف العم   تشكو حليمة وأخذت .التنظيف وإجراءات

" .أخرى ة  مر   المالبس غسل إلى واضطروني بالماء المنزل فناء أغرقوا

 إزعاجا   لنا بواسب   لقد: "حليمة ملتفأك!" ذلك أسخف ما: "عدىس   تفرد  

 عامر   لفتدخ  !" فعلوا ما أوقح ما: "تقول وهي رأسها عدىس   تفهز  " .كبيرا  

 قد كبس   الذي والماء: "صيد   شبكة ياكةح   في ك  منهم   وهو قائال   حليمة زوج

 إلى ليصل رفعه فتتكل   بصوت   عدىس   فقالت" .ويضعفها تنابي   دعائم في ريؤث  

: شبكته خيوط إلى ينظر يزال ما وهو فقال!" فعلوا ما أسوأ ما: "شباكهو عامر  

 األرض بها أغرقوا التي الغزيرة المياه تلك بسبب هم  د  لق   ناعلي   مينهد   وقد"

 همإن   ويقولون: "فأردف!" ذلك خطورة أشد   ما: "آلي   بشكل   تفرد  " .والجدران

 – ابنهما دخل ذلك على مناسبا   ا  رد   عدىس   تجد أن وقبل!" عام كل ذلك يفعلون

 في الماء مسحت أمي أن   ولوال: "وقال – عمره من السادسة يتجاوز لم الذي

 تفهز  " .ذلك جراء من ذراعي أو ساقي سرتولك   للوقوع ضتلتعر   الحال

 أو: "فأكمل!" فعلوا ما أفظع ما: "كالببغاء وقالت مستنكرة   رأسها عدىس  

 أكمل بينما عالتصد   من ذهنق  ت   أن تحاول رأسها بي  جان   عدىس   فأمسكت!" لمت  

" .عجوز رجل   هألن   الحال في لمات ووقع هعلي   أبي جلر   انزلقت ولو: "الطفل

 المزيد سماع عن عاجزة   دت  ع  : "برأسها مسكة  م   تزال ما وهي عدىس   فقالت

 إليها فنظرت" .المهملون الالعم   أولئك ارتكبه الذي الشائن الفعل ذلك عن

 عدىس   فسألت" .إهماال   فعلوه ما كان لو هذا: "وقالت مغزى ذات نظرة   حليمة

 بشكل   حليمة فقالت" إيذاءكم؟ قصدوا همأن   تعنين هل: "فضوال   تقطر بلهجة  

 كان وهل: "قائال   الحديث في عامر   لفتدخ  !" يعلم من: "بالغموض يوحي
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 رقر   لكالم   أن   عتسم لقد: "عدىس   فأجابت!" إهماال   الجنود رواتب خفض

 دتفتنه  " .سنرى: "عامر فقال" .جديدة ستشفياتم   إلقامة رواتبهم خفض

 إليها نظرت" .إهماال   منصبه عن زوجي ل  عز   يكن لم وكذلك: "وقالت عدىس  

 لسانها ةحاف   على يقف كان لح  م   سؤال   تجاهل وحاولت شديد   بفضول   حليمة

 أن قبل لحظة   آخر في ابتالعه من مكنتت دائما   وكانت ,عدىس   رأت ماكل  

 تذكر نفسها عدىس   سمعت أن بعد كثيرا   فتطر   اليوم ذلك في هولكن   يسقط,

 إرادتها رغم فمها فانفتح ابتالعه تستطع لم يثبح يوتدل   ,الموضوع ذلك

 خيوط عامر   أهمل كهنال  " زوجك؟ زلع   لماذا ولكن  : "تقول نفسها وسمعت

 كيانه وكل   وانتباهه بصره هووج   ,يده من لسقوطا على أوشكت حتى شبكته

 كان ما مع عزله في السبب يعلم أحد وال! أعلم ال: "قالت التي عدىس   إلى

 قد وكانت – شبكته وخيوط إبرته عامر التقط" .العمل في كفاءة   من ظهري  

: وقال مثيرة   حكاية   سماع في فأله خاب أن بعد – النهاية في منه سقطت

 فعل   كل   رونويفس   دائما   الظن   سيئوني   الناس أن   تعلمين أحد, به ىوش مارب  "

 جونويرو   ويبالغون لونيهو   دائما   همإن  . يحتمله ال بما غيرهم عن يصدر

      ".عامر يا حقا   صدقت! صدقت: "وقالت عدىس   فتنهدت" .كاذبة شائعات  

 زوجها عزل سر   وه واحد   سر   حفظ على إال   قادرة   عدىس   تكن لم آنذاك

 هوأن   ذنب   بال زلع   هأن   الناس يظن   أن لها ويحلو ية  طواع   عليه متتكت   الذي

 ر  غي   أحد   إخبار عن يمتنع جعله الذي قهل  خ   مو  س   لكللم   رقد  ت   كانت وإن   مظلوم,

 مع حتى الحقيقي   السبب عن التحدث تحاول تكن ولم .عزله بأسباب زوجها

 .بوضوح تراه ما  لو   نتتضم   هال نظرته أصبحت الذي زوجها

 التي الدكاكين أمام عينتبض  والم   بالباعة يعج   الذي المدينة سوق وفي

 وعددا   ةالعام   الطريق من كبيرا   زا  حي   لتوشغ  بعضا   بعضها بجوار اصطفت
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 تارة   يلتفت وهو هبي  جي   في هيدي   واضعا   ليتجو   مختار كان فيه المنعطفات من

 الدكاكين من طائفة   دخل ثم .شيء يفوته ال كي  ل الشمال إلى وتارة   يمينال إلى

 بعض يتفحص كان وفيما. أسعارها تعجبه لمف ل  ل  ح   من فيها ما واستعرض

 النظر صرف في رغبة   راودته أسعارها في رويفك   الدكاكين أحد في المالبس

 ما حدوث إمكانية من تماما   واثقا   يكن لم هوأن   خاصة   ديدة  ج حلة   شراء عن

 وترك ,مستغربا   إليه نظر الذي للبائع بصمت   يده في ما فناول له, طخط  

 جالسا   مختار كان ىحت   مسالش   مغيب اقترب إن وما. السوق غادر ثم الدكان

 نحو   درس إلى شديد   بملل   يستمع وهو هبكف   رأسه دا  سن  م   أصدقائه بين ثانية  

 خارج إلى ل  بتكاس   مشى ثم ىفتمط   نصرافاال وقت جاء أن إلى عمرو, لقيهي  

 على األخضر الستار ذي األبيض بالبيت ا  مار   منزله إلى طريقه خذوات  , البيت

 شيء   بأي   رهاخب  لي   النافذة من مختار يقترب أن تنتظر سلمى كانت حيث نافذته

 في ميا  يو تهالتحي   عليها المرور في عادته رغي   أن بعد ,أحيانا   يحدث كان كما

 األخيرة الفترة في كعادته إليه, يلتفت أن دون بيتها تجاوز ولكنه وإيابه, ذهابه

 .طريقه في ومضى

                             *** 

 على الناس فاحتشد لكالم   موكب مرور ساعة واقتربت الكبير اليوم وجاء

 أمامو األرض على الناس بعض وجلس الموكب, كهيسل   طريق   كل   بيجان  

ة  أطعم يتناولون وأخذوا الوقوف من بواتع   أن بعد والمنازل المتاجر أبواب

 يوم في هموكأن   اإلشراق عليهم بدا وقد الجديدة بمالبسهم جالسون وهم خفيفة  

 بعد عامر   ليهماإ وانضم وابنها حليمة وقفت اكالسم   عامر بيت وأمام. عيد

 إليهم وقدمت تهاأسرو ليمةح مع ووقفت دارها من عدىس   خرجت ثم .قليل  

 ليشاهد زوجك يأت لم لماذا: "حليمة سألت. وزبيب مكسرات   بها أكياسا  
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 دهجر   أن بعد الملك رؤية يحب   أنه تعتقدين وهل: "عدىس   فقالت" الموكب؟

 من: "لعزله استهجانه ظهرا  م   رأسه يهز   وهو عامر فقال". منصبه من

 عزل الذي الملك موكب مشاهدة في رغبتها رةمبر   عدىس   فقالت!" يلومه

 مع الشديد تعاطفه عن بها رعب   التي عامر نبرة أخجلتها أن بعد زوجها

 خارج الناس كل   يكون عندما البيت في الجلوس أطيق ال نيأن   ولوال: "زوجها

 أراها أن لي تاحي   عندما األخبار بسماع كتفاءاال أستطيع ال نيوأن   بيوتهم,

 ومن: "التأييد شديدة بلهجة   حليمة لها فقالت" .أتيت لما ني  عي   أمام تحدث

 إذ الرغبة تلك مقاومة تستطيع ال التي الوحيدة هي عدىس   تكن ولم!" يلومك

 البهيج لكالم   موكب رؤية على يحرصون المدينة تلك في الناس معظم كان

 راألزها نيرو   كما عام   كل   الربيع منتصف في واحدة   ة  مر   نهيرو   الذي

 .ةالربيعي   ةالموسمي  

 في ضخم   صانح   وهي لكالم   كوبةر   توسطته الذي الموكب رسي   وبدأ

 جالس   لكوالم   ,الكريمة باألحجار ع  رص  م   جامهول   منقوش   رجهس   الجمال غاية

 أصغر كثيرة دواب   وخلفه وأمامه اةالموش   ردتهوب   الفاخرة بمالبسه ظهره على

 وأفراد والجنود العساكر من الكثير تحمل نهحصا من جماال   وأقل   حجما  

اذة بسروجها الدواب   تلك وأمام ,الحاشية  المشاة من ش  جي   وخلفها المنظر األخ 

 الواحد الصف   في ألوانها هتتشاب   فاخرة   حلال   لبسوا وقد كبالمو   أتباع من

 السيوف المشاة أولئك دتقل   وقد األخرى, الصفوف للح   ألوان عن وتختلف

 طبوال   منهم صفوف   حملت فقد والمؤخرة المقدمة في كانوا من أما ,الخناجرو

 مات  نغ   فيها ينفخون واقا  أب   حملت وصفوف   بةهي   لها منتظمة دقات   ونهايدق  

 الوقت والط يده رافعا   لكالم   كان كبالمو   وسط وفي. الطبول اتودق   تتناسب

 لوجه أوضح رؤية   تتيح التي األماكن على أفراده تزاحم الذي شعبه يحي  ي  
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 الطويل الطريق جانبي على بسعادة   مبتسمة   وجوه   تستقبله الذي الباسم الملك

 .الموكب فيه يسير الذي

 األسرة أفراد أخذ السماك وزوجها حليمة بيت إلى الموكب وصل عندما

 بهجة   في يبتسمون وهم لكالم   ينمحي   بأيديهم حونلو  ي   عدىس   ومعهم الصغيرة

 يسمعون إن ما الذين الموكب مسار جانبي على ينالمصطف   ةكبقي   ديدة  ش

 ال كي  ل يشربون أو يأكلون ما تاركين ,واقفين يهب وا حتى بعيد   من األبواق

 أخذ الشارع نهاية من الموكب اقترب وعندما. ملكهم موكب من شيء   يفوتهم

 جماهيرال صفوف بين نفسه دس   حاولي   – متأخرا   وصل وقد – مختار

 لبسا  م   رتديا  م   يكن لم هأن   ولوال ,األمامي الصف   خلف وقف أن إلى ويدافعهم

 الموكب إلى ينظر وأخذ األمامي, ف  الص   إلى لوصل اآلخرين البسمك جديدا  

 اقترب أن إلى اس  وحر   جنود   من المشاة وجوه صا  متفح   ببهجة   قتربالم  

 ظل   الذي لكللم   االثنتين بيديه حلو  ي   وأخذ ابتسامته فاتسعت لكي  الم   الحصان

 سبب وعرف ,الملك لمرأى بانتعاش   مختار أحس  . يهمحي  ي   للجماهير يده رافعا  

 عازفالم   أصوات كانت لقد .موكبه لرؤية عام   كل   عالتجم   على اسالن   حرص

 دخلت   البالد كبير رؤية أن   كما النفس, في كبيرة   بهجة   تشيع الموكب وألوان

 الخاصة أسبابه لمختار كانت فقد هكل   ذلك إلى باإلضافة ولكن   .إليها رورالس

 ذلك حبي   هأن   فجأة   شعر لقد.. .األيام تلك في بهجهت   لكالم   رؤية تجعل التي

 أفراد من دالحشو تلك وسط مختارا   يالحظ فلم الرجل ذلك أما .الرجل

 فرد   كل   إلى تصل ودودةال وابتسامته يهمتحي   مرفوعة   يده ترك ماوإن  , الشعب

 وابتعد درالس   شارع الموكب تجاوز ىحت   خاص, بشكل   إليه هة  موج   هاوكأن  

 .المدينة سوق إلى متجها   عنه
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 في ىيتمش   مختار أخذ الموكب مسيرة بانتهاء الجماهير تانفض   أن بعد

 هاب عبث أن بعد وأشجارها جدرانها من ة  ل  ه  ل  ه  م   الزينة تتدل   التي الطرقات

 أن وبعد الناس من تخلو كادت أن بعد مهجورة   هاكأن   بدت والتي الصغار,

 ليأكلوه معهم الناس أحضره الذي الطعام وبقايا فاتخل  بالم   األرض اتسخت

 يمشي وهو بمرح   ريصف   وأخذ هبي  ي  ج في يديه وضع ثم .الموكب انتظار أثناء

 حتى ,الطلق الهواء في يا  ش  متم يستطيعها مدة   أكبر يقضي أن يريد هأن   شاعرا  

 . الشارع ذلك عن ابتعد

 في عدىوس   وابنها زوجها مع حليمة وقفت فقد درالس   شارع وسط في أما

 تنجح لم باستياء   فات  مخل   من الناس عتجم   تركه ما بونيرق   الطريق منتصف

 هذه إلى نظرواأ: "حليمة قالت. يتجاهلونه جعلهم في الموكب رؤية نشوة

" .نعم نعم,: "دترد   الب عدىس   فقالت" .بشعا   شارعنا منظر جعلت لقد ,األقذار

 هنا قيمفت   حورا  ج   لها فتحفر الطعام بقايا على الفئران تتجمع وقد" :عامر فقال

 هذه صابت   وقد: "عامر فأكمل" .ذلك أسوأ ما: "عدىس   قتفعل  " .ألبدإلى ا

 أفظع ما: "عدىس   التفق" .الحي   هذا انسك   به فتصيب بالطاعون الفئران

 فأصبح بالطاعون وأمي أبي يموت وقد: "وقال عدىس   إلى الطفل فنظر!" ذلك

 ذلك يحدث وقد: "فقال معه تعاطفها عن رة  معب   رأسها عدىس   فهزت" .يتيما  

 ال" :ة  محتج   وقالت ثانية   الصداع نوبة عدىس   فانتابت" .المدينة أطفال لكل  

 وفيما" .انهلسك   ئةالهي   بهذه يترك ثم للموكب لمكانا فنظ  ي   أن إطالقا   ينبغي

ال ولكن  " :كالمها مستهجنا   فقال رجل   بهم مر   ذلك تقول عدىس   كانت م   ع 

 ستتجمع إذن: "حليمة فقالت" .يومين خالل هاكل   المنطقة سينظفون التنظيف

 تسبب ماذا" :وسأله أبيه إلى الطفل فالتفت" .الفئران من بدال   الصراصير

 أال أمراضا , بتسب   ولماذا: "عدىس   فقالت" .أبي يا األمراض من الصراصير

 أن يجب قائما , الخطر يظل   ولكن  : "حليمة فأجابت" .المرعب منظرها يكفي
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 هاوكأن   كبيرة   بثقة   عدىس   هاإلي   فنظرت" .بالزرنيخ أرضه وأرش   بيتي أدخل

 أن ينبغي نعم" :وقالت يدة  مؤ رأسها تهز   ثم حاذق   طبيب   من وصفة   ىتتلق  

 .بيتهم إلى وعائلته عامر ودخل بيتها إلى دخلت ثم" .ذلك نفعل

                             *** 

 اقترب أن إلى الموكب في رآه بما مأخوذا   يزال ما وهو يسير مختار   أخذ

 حدب   كل من القوافل تأتيه ختلفا  م   مكانا   ديمةالس   مدينة جعلت يتال البحيرة من

. البحيرة عن الناس يرويه ما يتذك ر وهو نفسه في وابتسم أجلها, من ب  وصو  

 صورة يرى ماوإن   صورته يرى ال البحيرة إلى ينظر من إن   قالي   كان

 نفسه يرى وذاك شا  كب   نفسه يرى فهذا وصفاته, عهطب   في شبههي   الذي الحيوان

 الفكرة أن   يظن   كان إذ ثانية   مختار ابتسم. يماثله حيوان   أي   أو ذئبا   أو طاووسا  

 أمامها الوقوف في ما  يو   ريفك   لم ولذلك جارى,ت   أو قصد  ت   أن من أسخف

 ذلك في يكتفي أن يريد وكان ديمة,الس   في قضاها التي السبع السنوات والط

 اقترب إن ما هولكن   .حولها لقالط   الهواء ليستنشق بعيد   من بها يمر   بأن اليوم

 هاعلي   وعطفه شفقته أثار صغيرة   طفلة   بكاء سمع ىحت   البحيرة من رأكث

ا وسألها منها فاقترب  مياه في نظرت هاألن   حزينة   هاإن   له فقالت بها عم 

 من ولكن  " :لها قال ثم أعماقه من مختار ضحك. دجاجة نفسها فرأت البحيرة

 بصوت   الطفلة له دتفأك  " .جميلة طفلة   فتاة, كإن   دجاجة, تكوني أن المستحيل

 .منها وسخروا معها رأوها أصدقاءها وأن دجاجة   نفسها رأت هاأن   ع  متقط  

 البحيرة, مياه في ثانية   وننظر معا   نذهب اهي   حسنا ," :لها وقال بيدها فأمسك

 وهي الطفلة معه فمشت" .دجاجة نفسك لتخي   في خطئة  م   كأن   لك وسأثبت

 التي ضحكته الطفلة ترى ال كي  ل السماء إلى ينظر هو بينما عهاأدم   تمسح

 .تهاحاف   بمحاذاة ووقفا البحيرة إلى وصال ىحت   كتمانها يحاول
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 تقول وهي ثانية   بكاؤها فارتفع دجاجة   صورة الطفلة صورة مكان ظهرت

 يده من يدها نزعت ثم!" قنيتصد   ولم دجاجة   نيأن   أخبرتك لقد أرأيت؟: "له

 كحر  ي   ولم ةالبت   اهتماما   هار  ع  ي   لم مختارا   ولكن   .كيتب وهي عائدة   وانطلقت

 مياه على انعكست التي بصورته مبهورا   كان لقد. مكانه في رتسم   بل ساكنا  

 عظمته, بكل   أسد سماته, بكل   أسد: أسد صورة كانت لقد .الصافية البحيرة  

 صورة عن هماصرف   .هني  عي   قيصد   لم. وفخر بشموخ   األعلى إلى ينظر أسد

 فابتسم ,ثانية   األسد يرى به فإذا ثانية   نظر ثم ها,كل   البحيرة عن األسد,

 عاد هولكن   .البحيرة عن بتعدا  م   انطلق ثم ابتهاجه كل   فيها أفرغ كبيرة   ابتسامة

 .النخاع نخاع حتى بجمالها أسرته التي األسد صورة ليتأم   وأخذ ثانية  

 سطح على رأى ما على الناس كل   عإطال في تقاوم ال رغبته كانت

 يصل أن وقبل .عمرو بيت إلى وانطلق بيته طريق عن حاد فقد لذلك البحيرة,

 قد كان التي سلمى بيت األبيض, البيت إلى انحرف هإلي   يالمؤد   المنعطف إلى

 الستار ذات النافذة جاجز   ينقر وأخذ .رأى بما خبرهالي   أشهرا   هجرها

 فلما ,جديدا   منديال   زطر  ت   سلمى كانت بالداخل. صلةمتوا نقرات   األخضر

. الستار تفتح ونهضت جانبا   طهاوخي   منديلها وضعت النافذة على النقر سمعت

 بةالغي   تلك بعد النافذة زجاج خلف جميال   بتسمالم   مختار وجه منظر كان

 ختارم قال حتى انفتح إن ما الذي النافذة زجاج تفتح وهي له ابتسمت. الطويلة

 :بالبهجة فعم  م   بصوت  

  في صورتي رأيت لقد أسد, نيإن   سلمى؟ يا أنا ما تعلمين هل -

 .قليل منذ البحيرة   

 البحيرة؟ إلى ذهبت -

 حائر   تعبير   وجهها على ظهر بل لهيتخي   كان الذي كلبالش   تنبهر لم هاأن   الحظ

 :لها فقال فاترة   خرجت التي كلماتها بصاح  
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 قلت؟ ما تسمعي ألم لمى؟س يا بك ما -

 .حالي عن ستسألني كأن   أظن   كنت يولكن   سمعت بل -

 حالك؟ فكي  ... أسأل أن اإلنفعال أنساني لقد أعذريني, -

 :قائال   استرسل تجيب أن وقبل حيرة في سلمى إليه نظرت

 أسدا ؟ أكون أن عظيما   أمرا   أليس ولكن -

 أسد؟ كأن   لتخبرني فقط تأتي   هل ولكن, اسدا   تكون أن جميل   بلى, -

 نيأن   تعلمين" :وأجابها الحرج من شيء   مختار وجه على ظهر

 ".المواقف كل   في ركأتذك  

 "..أعلم نعم,:"اكتراث بال سلمى فقالت

 سلمى ردود استيعاب على قدرته من لقل   بحيث شديدا   مختار   انفعال كان

 في صبحأو نافذتها عن ابتعد عندما إال   فتورها ةشد   إلى ينتبه لم التي الفاترة

 في جفاءه هعلي   عاتبة   سلمى أن   وأدرك .عمرو بيت إلى الطريق منتصف

 بيت رأى عندما الحد   ذلك عند وقف فيها تفكيره ولكن   ,األخيرة األشهر

 يستحثهم أخذ ثم شديد, بانفعال   "تهأسدي  ـ"ب أصدقاءه مختار أخبر وهناك. عمرو

 ,الشمس مغيب قبل بأنفسهم صورته روالي   بحيرةال إلى معه ضي  الم   على

 أخيرا   فجلس .الغد إلى الذهاب بتأجيل إقناعه في جهد   بعد نجحوا همولكن  

 .الراحة إلى بحاجة   ساقاه كانت كم وأدرك

                              *** 

 عند من عودتهم بعد البحيرة على وأصدقاؤه مختار عرج التالي اليوم في

 مختار بصورة هرواوب   .البيت إلى يذهب أن آثر الذي عمرو عدا ما همممعل  

 وفي. بيته إلى كل   تفرقوا ثم ,إليه والفخر البهجة من مزيدا   أضاف بشكل  

 سأل. مختار ةأسدي   حديثهم موضوعات أول كان ,اليومي   اجتماعهم موعد
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" األسود؟ يزةم ما ولكن  " :عيناه بها تشع   التي مختار سعادة يرى وهو ثمهي  

 ميزة هي ما تعلم أال األسود؟ ميزة ما" :باستهجان متسائال   مختار هعلي   فرد

 بال عمرو قال" جميعا ؟ دهاسي   هوأن   الحيوانات أقوى األسد أن   تعلم أال األسود؟

 رالثو   ولكن  : "مستاء   مختار أجاب" .قوي   أيضا   رالثو   ذلك؟ في وماذا" :مباالة

 األسد إن   قال ومن: "عمرو فقال" .الحيوانات يسود ال هأن   كما وأبله أرعن

 سمىي   األسد أن   المعروف من: "قائال   عمرو إلى آدم نظر" الحيوانات؟ يسود

 سبغوني   الناس جعلت السيادة من شيئا   أظهر قد يكون أن بد   وال الغابة, لكم  

 إجابته ليرى عمرو إلى ينظر وهو دا  مؤي   رأسه مختار هز  " .اللقب هذا عليه

 كان إن  " :هيثم فأجاب سمع بما مكترث   غير   بدا مرا  ع   ولكن   الكلمة تلك على

 باحتجاج   مختار فسأل" .سياسته السياسة وبئست هو   لكالم   ئسفب   كذلك األمر

" .الغابة في القوي   من ينتصف ال الضعيف ألن" :هيثم فرد" لماذا؟" :شديد

 لماتت األرانب افتراس ظرح   لو. مختلفة قوانينها ةالغاب ولكن  : "مختار فقال

 غذاء   المخلوقات تلك من كل  . النمور لماتت الغزالن افتراس نعم   ولو الثعالب

 فيه رغي  ي   أن لألسد وليس عموما   والطبيعة الغابة قانون هو ذلك آخر, لمخلوق  

 ريد  د   قال بينما التام تأييدهما عن ني  ر  معب   ماؤوسهر وهيثم آدم هز  " .ليبد   أو

 في يظهر ولم! بها نطق كلمة   كل   في عمرو يا حق  م   هإن  : "شديد بحماس  

 في هحماس   تر ألم شيء, وكل   بالشبه به مرتبط وهو إال   أسد   ئةهي   على البحيرة

 في الطبيعة قانون عن قاله فيما محق   هإن  " :عمرو فقال" األسد؟ عن فاعالد  

 إال الغابة على لكا  م   بهنص  ي   ولم القوانين, تلك يضع مل األسد ولكن   ,التغذية

 الغابة, على ملكا   األسد بنص   من يهم   ال: "قائال   مختار فاندفع" .البشر خيال

 نيأن   ذلك يعني ترى يا هل: "وأردف نشوة   في ابتسم ثم" .ملك هأن   هو همالم  

 قد ها" :عمرو م  ه  م  فه  !" ال لم: "ضاحكا   آدم أجابه" لكا ؟م   أكون أن أستحق  

 ".المشاكل بدأت
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 ما نا,ك  مل   أعني.. لكالم   حقيقة هي ما ولكن  " :فجأة مختار تساءل قليل   بعد

 هيئة على أحد   يظهر لم" :آدم أجاب" أسد؟ هو هل البحيرة, في صورته هي

ن ا وإال قبل من أسد    يظهرون الناس أكثر صحيح,: "هيثم فقال" .به سمعنا ك 

 ظهرنا كما ,نعم" :ضاحكا   ريد  د   فقال..." وذئاب وثعالب نام  أغ ئةهي   على

 قبل أسد   يظهر لم ولكن   ونعام   غالوب   أرانب ظهرت وقد:"دريد فأكمل!" اليوم

 تتوخى أن كعلي   ولذلك" :بإخالص له وقال مختار إلى عمرو نظر" .اآلن

 اكلمش تواجه فقد وإال   الناس يعلمه أن األمر الهذ ينبغي ال... مختار يا الحذر

 قد الخبر هذا أن   تعني مشاكل؟: "باندفاع مختار فرد  " .عنها غنى   في أنت

 سرفت   ال" :بسرعة عمرو فقاطعه..." مني اإلنتقام فيحاول لكالم   إلى يصل

 منك أريده ما كل  ... حجمك من أكبر بحجم   نفسك ت ر   وال مختار يا الخيال في

 أن لك واألفضل... غيرنا مع عنه تحدثت وال لنفسك األمر بهذا تحتفظ أن هو

" .أجلها من المدينة هذه إلى جئت التي حكمطام   بتحقيق وتهتم   هائيا  ن   تنساه

 من الثاني الجزء رتذك   ثم" .بذلك أحدا   أخبر لن... أمرك" :ساهما   مختار فقال

 ولم األيام من يوم   في دة  محد   تكن لم مطامحي أن   مع: "فأردف عمرو نصيحة

 إنس ولكن   دهاتحد   ال" :وقال بقلق  و عمر دتنه  " .خيالي في حجم   لها يكن

 التي العظمة صفات دونمن  الحيوانات كباقي حيوان   هأن   رتذك   األسد, صورة

 أخذ" .بذلك أحدا   تخبر وال:"له تحذيره أعاد ثم..." البشر أوهام هعلي   غهاسب  ت  

را   أن   ووجد المسألة في بعمق   ريفك   مختار م   إشاعة من تحذيره في حق  م   ع 

 من رهاأحذ   أن يجب نيأن   أظن  ... سلمى أخبرت يولكن   حسنا ," :فتمتم الخبر

 من شيء   عمرو مالمح عال نمابي   المجموعة وغادر ما  ساه   قام ثم" .ألحد ذكره

 .الضيق

 مختار مجيء ترتقب وهي النافذة أمام منديال   زطر  ت   جالسة   سلمى كانت

 النافذة وفتحت ثرهاإ على قامت النافذة زجاج على خفيفة   نقرة   سمعت عندما
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... أمس به أخبرتك بما أحدا   تخبري ال سلمى," :لها يهمس ساهما   وجها   لترى

 أحبطه وقد مختار أجاب" بماذا؟ أخبر" :وسألت سلمى استغربت" .سر   هإن  

 في أسدا   ظهوري مثل ا  هام   ئا  شي   تنسين كيف" :الهام الخبر لذلك سلمى نسيان

ت!" البحيرة  :تردد في أردفت ثم" .فهمت" :تذكرت وقد الحال في سلمى فرد 

 يا جدا   هام   أمر   هإن   نعم," :ةاد  ج بلهجة   فقال" بذلك؟ لتخبرني فقط جئت هل"

 أخبر لن مختار, يا طمئنا: "قائلة فقاطعته..." مشاكل لي تحدث قد سلمى,

:ب أضافت " ثم...بذلك أحدا    "وما كنت فاعلة." فرد  بامتنان: عدم اهتمام 

 النافذة سلمى أوصدت فقد جملته يكمل ولم..." قأث   دائما   نيأن   تعلمين "شكرا ...

 ذلك يعتبر أن مختار من ينبغي كان. اللقاء ذلك نهاية علنة  م   الستار وأسدلت

 ,كعادته حينه في الغضب ذلك عن رويعب   بسببه سلمى من ويغضب أدب   سوء

 طريقه خذوات   بهدوء   استدار فقد لذلك ,منه أهم   هو بما مشغوال   ذهنه كان ولكن  

 .بيته إلى
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 مختار فيه ىرأ الذي اليوم ذلك على وأسابيع أيام   تمر        

 التي التزكية تبك   مهموتسل   دراستهم وصحبه إنهائه موعد واقترب أسدا   نفسه

 يكتبها النهائية المرحلة ممعل   كان والتي ,لعملا على الحصول همعلي   لسه  ت  

 األشهر في يرفض مرا  ع   جعل مما الحدث ذلك يترقبون الجميع كان. للطالب

 البهجة ليشاركهم باتهممتطل   زمالؤه نهيي   أن قبل تزكية   كتاب متسل   الماضية

 به يشعرون كانوا بما تماما   يشعر ال كان فقد مختار أما. كتبهم مهمتسل   يوم

 قد كان إذ نفسه نظر في مؤهالته أنهى قد يكن لم فهو ذلك, إظهار حاول وإن

 لعيط   المصباح ضوء على الليل في هاؤيقر وأخذ التاريخ في تبا  ك   ا  سر   اشترى

 وأخذ .الرعية وقيادة البالد شؤون تنظيم منها ويتعلم الملوك ري  س   على فيها

 بقليل   هأن   فوجد شخصيته وبين همر  ي  س   خالل من الملوك شخصيات بين يقارن

 نيرو   زمالؤه كان وفيما. ألفضلهم منافسا   يكون نفسه في اإلصالحات من

 إال لهم يبق ولم المعلم إشراف تحت موهيتعل   أن ينبغي كان ما اأنهو   همأن  

 كتبه من األخيرة األجزاء على ا  منكب   مختار كان والمراجعة, اإلستذكار

 مع يقضيها كان التي األوقات باقي أما .ا  خاص   تأهيال   نفسه لليؤه   الخاصة

 ما إلى أنظارهم لفت بلتجن   تغييرا   فيها حدثي   لم هي كما تظل   فقد أصدقائه

 بعض في تخونه عصن  الت   على قدرته كانت وإن تامة, ية  بسر   فيه رفك  ي   كان
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 أمامه قيحد   أو الشديد اإلرهاق على يدل   بشكل   يتثاءب أحدهم فيلمحه األحيان

 .سارحا  

 عند مرح   فترة إلى اإلنتظار فترة لتتحو   الدراسة إنهاء موعد وباقتراب

 المجموعة أفراد باقي عن خفيي   أن يحاول مختار كان بينما وهيثم وآدم دريد

 المراقب كان فقد عمرو أما .البحيرة يوم منذ الزمه الذي وقلقه اضطراباته

 قلق   من يعاني أيضا   هو فكان يةالخف   تارمخ اضطرابات عليه تخف لم الذي

 تكن لم هاألن   عوبةالص   شديدة مختار معاناة وكانت. الجميع عن إخفاءه يحاول

 آثر فقد لذلك أصدقائه, مع أو سلمى مع به يتحدث أن يستطيع الذي وعالن   من

 يرقبه عمرو كان ولكن .بنافذتها يمر لم هألن   سلمى تلحظه لم بصمت   ريفك   أن

 .الواقعية صفة فيعطيه معه به يتحدث أن ويخشى لق  بق

 الخاصة كتبه دراسة مختار أنهى أن بعد التزكية كتب متسل   موعد وجاء

 إلى اومشو   للالح   من عندهم ما أحسن الخمسة األصدقاء وارتدى قليلة, ام  بأي  

 ومختار عمرو كان بينما وآدم ودريد ثمهي   تعليقات عهتشي   بمرح   المدرسة

 نظراتهما التقت ما فإذا حين   إلى حين   من بعضا   بعضهما إلى النظر سانختلي

 .كةالمتشك   النظرات تلك يقصد لم هوكأن   اآلخر عن منهما كل   صد  

 في تنحصر ةالمستقبلي   حياته في الكتاب ذلك ةأهمي   أن   يرى مختار كان

 ثقافته مقدار إلى ضيفت   أن شأنها من التي األشياء من ا  صغير ئا  شي كونه

 نفسه رأى عندما ناله فقد الحقيقي   تأهيله أما األيام, مرور يبنيها التي ومكانته

 شعر أن إلى هاعلي   فعك   التي التاريخية الكتب تلك دراسة أنهى وعندما أسدا  

 كان فقد الباقون أما. المكافأة هعلي   يستحق المجال ذلك في شيئا   متعل   قد هأن  

 رونيتحس   كانوا وإن ,األفضل ستقبلملل األساسي مفتاحال لهم يمثل الكتاب
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 عمال   منهم كل ميتسل   عندما طويال   تستمر   ال قد التي اجتماعهم أوقات على

      .المجموعة عن ويبتعد مختلفا  

 بآدم وانفرد المجموعة باقي مختار غافل اليوم ذلك في الكتب مهمتسل   بعد

 السر   وقع. والنهار الليل في ههم  وي   قهيؤر   اتب الذي الكبير هسر   على عهل  وأط  

 مسألة دصع   قد مختارا   أن ليتخي   يكن لم الذي آدم نفس في غريبا   قعا  مو  

 بشكل   له دتؤك   كانت بمختار   معرفته ولكن   ,المستوى ذلك إلى األسد صورة

 كان فما ,حياته في لحظة   آخر إلى يريد فيما مضيسي   هوأن   جادا   كان هأن   قاطع  

 ةم  ه  م   مختار إليه فأسند ,الظروف كانت مهما مساندته على وافق أن إال   منه

 من وحذره ,منه موقفهما منهما ليستشف وهيثم لدريد   األمر بهذا لويحالت  

 .عمرو مفاتحة

 سلمى إلى ها  متوج   يجده لم هألن   نفسه من مختار بج  ع   اليوم ذلك في

 ذلك وكأن   ,هام أمر   له حدث ماكل   يحدث كان كما التزكية كتاب   عن ليخبرها

 يستحق   تجعله قيمة   ذي غير   تافها   أصبح زمن   منذ ينتظره كان الذي الكتاب

 هأم   إلى هرعي   الذي الصغير الطفل ذلك را  مغاد   فجأة   ركب   هكأن   أو ,به اإلخبار

 تلك ففي لك,ذ في رفك  لي   يتوقف لم هولكن   .اهتمامه يثير شيء   بكل   ليخبرها

 رد   ينتظر كان بكثير, سلمى من أكبر شيء   مختار اهتمام يحتل   كان األيام

 من فتمكن إليهما اإلنضمام على وهيثم دريد ووافق عهتوق   وصدق. آدم

 لإلطاحة ية  مبدئ   خطة   وضع على معهم والتعاون بيته في بالثالثة االجتماع

 شالجي   من فئات   ثقة لهز   تغاللهااس يمكن التي الثغرات كل   مستغلين ,لكبالم  

 ,الفئات لتلك رضية  م   تكن لم هاأن   معل   يتال قراراته بعض مثل لكبالم   شعبوال

 .الشأن هذا في تفيدهم قد التي المعلومات من المزيد عن البحث قرروا كما

 انتهوا وعندما. لكالم   ضد تمييلها محاولة هعلي   بيتوج   فئة   منهم لكل   ورصد
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 لم مرا ؟ع   نخبر ال لماذا ولكن" :هيثم سأل ةاألولي   ةالخط   عراضاست من

 وقد حازم   بصوت   وقال مختار سب  فع  " .قبل من دونهمن  عمل   في نشترك

 :السابق في لعمرو طواعية   يتركها كان التي القيادة أعراض هعلي   تظهر بدأت

 تعني موافقته وعدم قنا,يواف   لن هأن   أعلم أنا ثم,هي   يا ثانية   األمر هذا تذكر ال"

 دهشة   في حاجبيه ثمهي   رفع" .أؤذيه أن أريد ال وأنا... ةالخط   مقاومة محاولته

 لذلك" :نفسه بالحزم مختار فرد  !" ذلك في رفك  ت   أن لك ينبغي ال! تؤذيه" :وقال

 :ديتنه   وهو ثمهي   فأجاب" فهمت؟ هل ه,علي   ا  ر  س   األمر هذا يكون أن يجب

 ".فهمت نعم,"

                              *** 

 لذلك عمرو, على ا  سر   األمر بقيسي   ثما  هي   ن  أ إلى تماما   مختار نيطمئ   لم

 إلى قليال   إيذائه من مناص ال الذي بعمرو خاص   إجراء   تنفيذ تعجيل من بد ال

 هيرافق أن هإلي   وطلب األيام أحد في بابه آدم طرق وهكذا. ةالخط   تنفيذ يتم أن

 يعلم ال كان وإن   قا  قل   معه فمشى هامة, مسألة   في ثللتح   مختار منزل إلى

 حال في ومضى آدم عهماود   وهناك .مختار بيت إلى وصال أن إلى بنواياهما

 هبخشيت   ا  حتج  م   منزله وقب   إلى معه ينزل أن عمرو إلى مختار وطلب .سبيله

 عمرو وسمع القبو ببا مختار فتح وعندما. حديثهما الجيران يسمع أن

 وتردد نقباضاال من بشيء   شعر مهجورا   المكان نكو   على يدل   الذي صريره

 لن الجيران أن لمختار ديؤك   وهو عائدا   يستدير بأن وهم   قليال   الدخول في

 إلى برفق   ودفعته ظهره على تاستقر   مختار   يد  أن  إال   سيقوالنه ما يسمعوا

 على ر  بحذ اإلثنان فخطا ,كثيرا   يطول لن حديثهما أن   نهيطمئ   وهو الداخل

 ااستقر   نإ وما. االرتفاع متساوية غير بدرجات   األسفل إلى يمتد   الذي الدرج

 اإلطاحة خطة مسألة في فاتحه ىحت   وفرشه فهنظ   قد مختار كان الذي القبو في

 .بالملك
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 رفضا   ورفض عمرو عند شديدا   استهجانا   ةالخط   القت مختار توقع وكما    

 عن مختارا   ثنيي   أن وحاول األشكال, من شكل   بأي   فيها االشتراك ا  بات  

 حتى له نا  سج   ليكون والقب   أعد   هأن   مهوأعل   تهدئته مختار حاول عندئذ  . تنفيذها

 منه عنيف   بصد   فوجىء هولكن   يمزح مختارا   أن   عمرو ظن  . الخطة تنفيذ يتم

 فيما جاد   هأن   قنفأي   الخروج, حاول عندما أضالعه مويحط   أرضا   لقيهي   كاد

 وأيقن يقاومه, وهو هني  عي   في الغريب البريق ذلك رأى عندما وخاصة   يقول

 وقف عندها. هعلي   عسيرا   ذلك وليس يستطيع, ما بكل   الخروج من سيمنعه هأن  

 المأزق ذلك من نفسه صخل  ي   فكي   وال يفعل ما يدري ال حائرا   مدهوشا   عمرو

 . ادالصي   شبكة في الفريسة تسقط كما فيه سقط هأن   شعر الذي

 عمرو يا اطمئن  :"نا  طمئ  م   له قال القبو هعلي   ويقفل مختار يخرج أن وقبل    

 من بأكثر أؤذيك ولن قلبي إلى أصدقائي أحب   كإن   بل صديقان, ناأن   تعلم فأنت

 فالقبو هنا رتاحا  م   ستكون. ةلخط  ا قلةعر   عدم على ن  ألطمئ   قصيرة   ة  مد   الحجز

 تحتاجه لن الذي المطبخ عدا ما تحتاج ما كل   به كامال   تا  بي   يكون ويكاد واسع  

 تقلق وال لتغتسل, يوميا   الساخن بالماء دكوأزو   طعامك لك سأحضر نيألن  

 السفر إلى اضطررت كأن   أباك ربوسأخ ,شيء   بكل   عنك سأتكفل أهلك, على

 يخطو أن وقبل" .المسألة تنتهي حالما هنا من ستخرج كأن   رك  وتذ فجأة,

 :عمرو سأله القبو خارج

 فيها؟ اإلشتراك على اآلخرون وافق هل -

 .نعم -

 :الرجاء بةخي   عليه ظهرت وقد فسأل

 هم؟كل   -

 !همكل   -

 ثم؟هي   ىحت   -
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 .هيثم حتى -

 قليال   عمرو أطرق بير  ك باستمتاع   قالها هأن   بدا التي األخيرة مختار إجابة بعد

" سني؟ستحب   كأن   يعلم آدم كان هل" :وسأل فجأة رفعه الذي وجهه متجه   ثم

 جيبي   أال   فآثر آدم على مرا  ع   غضبست   إجابته أن   شعر إذ مختار يد في قطفس  

 غلقلي   يده مد   ثم مختار فأطرق" بذلك؟ يعلم كان هل" :بإلحاح ثانية   فسأله

" .خداعي على أسامحه لن نيإن   له قل. اإلجابة عرفت" :عمرو له فقال الباب

 المسألة تتم عندما ستسامحهبل " :ةمطمئن   ابتسامة   يفتعل وهو مختار فقال

. أبدا   إيذاءك ردن   لم ناأن   دوتتأك   قصيرة   ة  مد   في ثانية   منزلي خارج نفسك وتجد

 في ر  متسم   وعمرو بسرعة   القبو غادر ثم" .قريبا   ستخرج عمرو, يا ن  مئ  اط

 هكأن   أو ,حركته شل   قد الذهول وكأن   ,يحدث لما بعد مستوعب   غير   مكانه

 عضالت أمام ليس الفشل مصيرها أن   يعلم للمقاومة بمحاولة   يقوم أن يرفض

   .يريد ما تنفيذ في الجامحة رغبته أمام ماوإن   قهرت   ال التي مختار

 غرف ثم سريعة   وجبة   عد  وأ ضوي  الفو   مطبخه مختار دخل المساء وفي

 الصحنين أحد ووضع ثانية   القبو إلى جهات   ثم نصحني   في منها ولسجينه لنفسه

 خبز   رغيف يده في ويضع أمامه الطعام يضع وهو هإلي   نظر الذي وعمر أمام

 شديدة   ليلة   في رآه غريب   حلم   أحداث يتابع وكأنه القبو ويغادر يصعد ثم

 على وأوانيه هيدي   وغسل واقفا   طعامه مختار اولتن المطبخ وفي. الحرارة

 بيرق   مشتعال   احالمصب أبقى وقد سريره على واستلقى حجرته دخل ثم عجل  

 المسألة إليه تؤول قد وفيما هغد   في ق  بقل ريفك   وهو عينيه أمام المتراقص بهله  

 أحد, عمرو حبس وهو فيها األشياء أصعب من شيء   هاإلي   أضيف أن بعد

 .المدينة إلى مقد   ذ  م   الزمهم الذين األصدقاء بأقر

                              ***   
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 لكالم   عزلهم من بعض استغالل آدم اقترح للمتآمرين التالي االجتماع في

 المستشار من أنسب يجدوا فلم منه, قريبين كانوا الذين الموظفين كبار من

 ثم ,المسائل بعض في معه وتحدث له ية  سر   بزيارة   متنكرا   آدم فقام السابق,

 بل معهم المعزول المستشار تعاون بإمكان مهأعل   ثحي   مختار إلى غادره

 .إليهم وانضمامه

 ما وكان ,هعلي   غامضة   تزال ما عمرو سجن مسألة كانت مختار قبو وفي    

 عةب  ت   من يعاني بدأ فقد مختار أما سجين, منه أكثر ف  ضي   هأن   يشعر يزال

 ماء   ودل   إليه ينقل أن عليه نيتعي   كان إذ بيته في سجين   حفظ مسؤولية لم  تح

 له وضع عندما. صحونه وغسل طعامه طهو إلى باإلضافة باحالص   في ساخن  

 بملل   باإلنصراف وهم   الثالث اليوم في لمالس   درجات إحدى على الماء ودل  

 ثم بملل   مختار دفتنه  " .يكفي ال الماء وهذا أستحم   نأ أريد" :قائال   عمرو ناداه

 نظيفة   مالبس أيضا   يدوأر  : "له قائال   ثانية   عمرو فاستوقفه نصرافباال هم  

 مالبس له وجلب بضجر   حجرته إلى ذهب ثم آخر ماء   ودل   زفجه  " .فةش  ن  وم  

 إلى بالمالبس وألقى اآلخر الدلو بجانب الماء ودل   ووضع بابه فتح ثم ومنشفة  

 عاد ثم منه سقطت حيث المطبخ إلى فذهب" المنشفة؟ وأين" :له فقال عمرو,

 بكثرة مضايقته ديتعم   هأن   شعر وقد عمرو, وجه في بها وألقى ثانية   الباب ففتح

 فاعتمد مالبسك غسل أردت وإذا:"وقال يخرج أن قبل هإلي   والتفت ,الطلبات

" الفناء؟ في ارهأنش   ستدعني وهل" :عمرو فسأله" .المسألة هذه في نفسك على

 قبل بسرعة   الباب أغلق ثم" .فقط لك سأنشرها:"ظا  غي   رينفج   يكاد وهو فأجابه

 ازدادوا الذين المؤامرة رفاق إلى وأسرع جديد   بطلب   فمه سجينه يفتح أن

 يحضر سفيان أصبح وهكذا. المعزول المستشار إليهم انضم   أن بعد واحدا  

 يللتخف   يعد ولم ,الغرض لهذا استأجروه صغير   منزل   في يةالسر   اجتماعاتهم

 .المؤامرة في االشتراك في رغبته إخالص لهم ثبت أن بعد معنى   أمامه
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 وتسفيهه لها رههك   رغم ةالخط   رسي   على مرا  ع   عطل  ي   مختار كان

 مقاومة وحاول المزاج عصبي   أصبح حبسه من أيام   وبعد. لرأيه المتواصل

 يعرقل أن شأنه من بشيء   ليسمح يكن لم ا  مختار ولكن   ,والهرب مختار

 لذلك لإلحتجاز ال  تقب   أكثر مرا  ع   يجعل أن يريد كان نفسه الوقت وفي ,خطته

 ثم اإلطاحة خطة في رفك   عندما اشتراها التي الكتب فجمع تسليته, في رفك   فقد

 وقال مختار فضحك ,حهايتصف   وأخذ إليها فأسرع القبو في عمرو إلى ألقاها

 يتهافت كما الكتب على تتهافت كإن  " :القبو باب أمام الطعام فيغر   وهو له

 باهتمام   الكتب صفحات تقليب وواصل عمرو هجب  ي   فلم" .كرالس   على بابالذ  

 معه ليتناول وصعد عشاءه هل ووضع القبو درج أسفل إلى هو نزل نمابي  

 الذي مرا  ع   قبيرا وهو واستمتاع   بشهية   يأكل جلس حيث درجال أعلى طعامه

 رفع ة  مد   وبعد .صفحاتها بعض من فقرات   ويقرأ الكتب بيقل   يزال ما كان

 التاريخ عن الكتب هذه كل  " :وقال درجال أعلى مختار إلى ونظر رأسه

 أضاف ثم" .كلها قرأتها لقد طبعا ,:"مختار فأجاب" قرأتها؟ هل والملوك,

 ألصبح حنيرش  ي   الذي الوحيد يلمؤه   ليست األسد صورة أن   لتعلم" :مبتسما  

 أن بعد للحكم مؤهال   سأكون نيأن   ذلك يعني هل" :متهكما   عمرو فقال" .ملكا  

 ثم" .أسدا   كظهر  ت   لم رةحي  الب   ألن  ! طبعا   ال:"مختار فأجاب" الكتب؟ هذه أقرأ

 يا البحيرة في صورتك هي ما ,ولكن  " :طعامه أكمل أن بعد ينهض وهو قال

 يأكل وبدأ أمامه الصحن وسحب جانبا   الكتب أزاح بل يجب فلم" عمرو؟

 إلى شائنة   صورتك هل تجيب, ال لماذا" :الباب بإغالق م  يه   وهو مختار فسأله

 أحتقرك نيأن   تعلم أنت" :الباب يغلق أن قبل عمرو له فقال" إخفائها؟ حد  

 .لبابا وأغلق مختار فضحك" .االهتمام هذا كل   البحيرة صور وليت   عندما

                                    *** 
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ا ثونيتحد   المتآمرون جلس التالي اجتماعهم وفي      استغالله يمكن عم 

 :هيثم فقال الجنود رواتب خفض قرار المستشار فذكر لك,الم   قفمو   إلضعاف

 يعلمون الناس أن   كما ينبغي, كما يعملون ال همأن   أي   م,ل  س   في ناولكن  "

 مستشفيات   إقامة ربق   عن أعلن أن بعد األموال لتلك ولةالد   توفير ة  ضرور

 أن   أي   ,بعضا   ببعضها والقرى المدن من أكبر   عددا   تصل طرق   وشق   جديدة  

 أن   سمعت يولكن  " :المستشار فقال" .ضده اسالن   من الكثير بيؤل   لن ذلك

 من مستاؤون الناس من كثيرا   وأن   ذلك, من مستاؤون الجنود من كبيرا   عددا  

" .ذلك استغالل عينستط! ممتاز" :النقطة تلك نيدو   وهو مختار فقال" .أجلهم

 عددنا زيادة من نسنتمك   ثم,هي   يا للعجلة داعي   وال" :وقال ثمهي   إلى التفت ثم

" .نستعجل أن أيضا   إمكاننا وفي" :بمكر السابق المستشار ضافأف" .بالتدريج

 رظننت لماذا أعني," :فأردف متسائلة   نظرة   وآدم   دري  ود   ثموهي   مختار إليه نظر

 شائعات   بإطالق نقوم ال لماذا الشعب, سخط ثيرت   بأعمال   لكالم   يقوم أن إلى

" .المناجم العم   اتبرو خفض نويي   لكالم   ن  إ تقول شائعة   نشيع قد مثال   عنه,

 تعبيرا   وجهه على يجد فلم ريد  د   ىإل فالتفت ثمهي   وجه على ستهجاناال ظهر

 مختار   وجه على واإلعجاب واإلشراق آدم وجه على االهتمام بدا بينما مميزا  

" الشائعات؟ هذه نطلق كيف ولكن  " :قال ثم ذكاءه, المستشار على أثنى الذي

 لأو   هي ما المسألة, هذه تدبير أمر لي أترك" :بثقة السابق المستشار فقال

 سيفرض لكالم   أن   شيعن   أن في رأيكم ما" :مختار لفقا" إطالقها؟ تريد شائعة  

 ضحك بينما أصدقاؤه فسكت" الجديدة؟ السنة بداية مع الخبز على ضريبة  

 فقال" .اثنين يومين في ستنتشر هاأن   ثق! بداية من لها يا" :وقال المستشار

 دينافل حقا   واثق   نيإن  " :ضاحكا   المستشار فأجاب" .ذلك من واثقا   تبدو" :مختار

 يعنيه اعم   يسأله ولم مختار ابتسم" .ونشرها ائعاتالش   إلطالق عظيم   جهاز  

 بها يعبأ أن ينبغي ال هأن   يدرك كان تيال   الصغيرة التفاصيل من ذلك كان فقد
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 بحث في منه واحدة   لحظة   إضاعة ينبغي ال ثمينا   وقتا   كان إذ الوقت ذلك في

   .بعد فيما مناقشتها يمكن أمور  

                             *** 

 باألفكار وجيم وعقله بيته إلى ومشى التآمر بيت من هيثم خرج

 األمر يصل أن عليه شق   لقد. بها له ق ب ل   ال هأن   شعر التي المختلفة والمشاعر

 شعوره وازداد وبصره, سمعه وتحت بعلمه والظلم والكذب همالت   تلفيق إلى

 في الصغيرة مدينته من المدينة تلك إلى يأت لم هأن   لو ىوتمن   موقفه, بخطورة

 أن   فيه يظن كان وقت   في بها هتفو   التي مختار وافقةم بلتجن   إذن ,مالالش  

 يراه بدأ الذي الغريب ءي  الش   كان يتراجع أن أراد عندما ثم ,زاحا  م   المسألة

 بسح   أن إلى انسحابه لويؤج   مفاتحته عن ليعد   يجعله مختار ي  ن  عي   في

 ىحت   فيها انغمس قد هوأن   عيتوق   كان مما أكبر المسألة أن   أدرك عندئذ   عمرو,

 كان الذي الحبس أو المؤامرة في واالنغماس سايرةالم   إال أمامه يبق ولم ,قهن  ع  

 بيته إلى وصل نإ ما هولكن  . مجهول مصير   إلى وطفله زوجته تسليم يعني

 طبيعته إلى الثالثة أقرب ريد  د   إلى جهوات   ,يدخله أن قبل عنه تراجع ىحت  

 وهناك. وآدم مختار تفكير مع متنافر   غير تفكيره كان وإن عمرو وطبيعة

 مغادرة في رغبته وأبدى ة,الخط   في لالستمرار كرهه عن دريد   مع تحدث

 بتفاصيل علم أن بعد طليقا   حرا   بالبقاء له يسمح لن ا  مختار ألن   لسة  خ   البالد

 .المؤامرة

 نصر أن   يرى فهو ,ةالخط   تجاه مشاعر   مجموعة دريدا   يعتري انك

 يشعر هن   أإال   الحكم, لمقاليد استالمه من ضرر ال هوأن   هعلي   واجب   مختار

 على تماما   قادر   غير   كان هأن   كما المقبلة, األحداث من ف  وتخو   دفين   بقلق  

 لم هولكن   مشروعا , بةالكاذ الشائعات ونشر القصص تلفيق إلى جوءالل   اعتبار
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 أن إلى المسألة في يمضي أن آثر فقد لذلك ,تهمشروعي   عدم من متأكدا   يكن

  .خطأه أو يفعلونه ما ةصح   اماألي   ثبتت  

 إلى آدم وصل المدينة من رارهف   مسألة في ريدا  د   حادثي   ثمهي   كان وفيما

 شعر هناك, ما  ثهي   ورأى دخل وعندما. عليهما الباب يطرق وأخذ ريد  د   بيت

 ةلخط   وكرهه امتعاضه ة  مد   منذ هعلي   الحظ قد كان إذ أجله من جاء بما

 كبير   نفع   من عليهم سيعود وبما هااوبجد إقناعه يحاول فأخذ ,لكبالم   اإلطاحة

 ثمهي   فأعرب للبالد, كا  مل   همصديق   أصبح ما إذا قط   بها يحلموا لم ومناصب  

 اقتضى وإن االنسحاب في رغبته وعن لخطةا في ضي  للم   الشديد رفضه عن

 أن   ثملهي   د  وأك   ا  وحزم صرامة   آدم   مالمح اتخذت عندئذ  . المدينة ترك األمر

 بكل   وكل قد مختارا   ألن   األشكال من  شكل   بأي   يتم   لن المدينة من خروجه

 عن يالتخل   على صر  أ وإن   ا ,سر   يراقبه من المتآمرين منازل من منزل  

 من بدا   ثمهي   يجد فلم ة,الخط   تنفيذ يتم   حتى ا  حتمي   حيصب   حبسه فإن   جموعةالم

 أال   وأوصاه ,منه طلبي   ما بكل   ويقوم الخطة في سيشترك هأن   آلدم التأكيد

 بعدم آدم فوعده مستقبال   عليه حقده من خوفا   بينهما دار ما على ختارا  م   طلعي  

 وأدرك ,رأسه ةقم   إلى الخطة في سا  نغم  م   أصبح هأن   ثمهي   شعر وبذلك. إخباره

  ب.يذه حيث به يذهب الخطة ارلتي   نفسه يترك أن إال   أمامه يعد لم هأن  

 ما رتذك   هإلي   وصل وعندما ,مهموما   تهبي   إلى ومشى دريد   بيت غادر ثم

 أفراد منازل مراقبة مختار إليهم ل  وك الذين يني  السر   اسالحر   عن آدم قاله

 بمرارة   يشعر وهو دفتنه   حارسا   هعلي   يبدو من يجد فلم حوله تفتلف   الجماعة

 بعدأ إلى كرهها التي الخطة تلك قبل بحياته صلة له ما كل   ديفتق   أن أوشك وقد

 ويخبره الشرطة كبير إلى ثانية   يخرج أن منزله يدخل وهو روفك   .الحدود

 ,األوان فوات قبل المهزلة تلك ليوقف لكبالم   اإلطاحة ةوخط   عمرو بسجن

 وأسرع خلفه الباب فأغلق بعيد   من لمحه عندما وا  حب   يأتيه هطفل   رأى هولكن  
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 الذي ما يعلم يكن لم إذ رأسه من ة  يكل   الفكرة ردط   وقد لهويقب   يحمله ابنه إلى

 هو ضهتعر   ومن ,يعرفهم ال الذين مختار أتباع انتقام من ذلك بعد سيحدث

 وهو وجهه على رسمها التي االبتسامة من بالرغمف من ث م  و .للحبس نفسه

 .نفسه أعماق إلى لغ  ل  التغ   في آخذة مخاوف من يعاني كان طفله يداعب

 مساو   لمختار هحب   ألن مختارا   يخبر بأال   ثمهي   وعده في صادقا   آدم كان

 يكن لم إذ آخر   شيء   في كاذبا   كان هولكن   ,المجموعة في آخر   فرد   ألي   هلحب  

 أن أراد هولكن   ,قال كما المؤامرة أفراد منازل على اسا  حر   وضع قد مختار

 من تهحري   وعلى هعلي   حرصا   المدينة خارج إلى الهروب من هيثما   يئسي  

 أفراد أكثر كان فقد ,أخرى ناحية   من مختار ةخط   إنجاح على وحرصا   ,ناحية

 لذلك موحة,الط   مختار طبيعة إلى وأقربهم اإلطاحة بجدوى ة  عقنا المجموعة

 .بها اطمئنانا   وأكثرهم خطته نجاح على وأحرصهم لمختار أخلصهم كان فقد

                            *** 

 على طجعاض   ثم   غداءه المستشار تناول اليوم ذلك من الظهيرة وقت في

 لكالم   أن   البالد في لياع   مصادر من اليوم متعل   لقد" :لزوجته وقال سريره

 :بدهشة عدىس   تفقال" .الجديدة نةالس   من دءا  ب   الخبز على ضريبة   سيفرض

 !الخبز على ضريبة -

 يعلم أال   أرجو ولكن   لذلك, تبعا   الضعف إلى الخبز ثمن يرتفع قد وطبعا   نعم, -

ل سر   هألن   بهم, تثقين من إال األمر بهذا  قبل شعبه عليه طلعي   أال   الملك فض 

 .ديدةالج السنة بداية

 .إطمئن -

 .ةق  د   بكل تهم  ه  م   أنجز قد هأن   إلى تماما  " اطمأن  " وقد هني  عي   وأغمض فتثاءب
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 جارتها بيت إلى واتجهت تهابي   عدىس   تغادر العصر إطاللة ومع

 مكانه في وعامر   أمامها يلعب فلالط   كان بينما حليمة مع والبه   في وجلست

 من ساعة   بعد خرجت ثم. الخبز ةضريب عن ثتوتحد   شباكه ينسج المعتاد

 وخرج والباعة, ادينالصي   مع وجلس السوق إلى عامر   وخرج الجيران بيت

 التالي اليوم وفي .جاراتها تزور حليمة وخرجت ه,ئأصدقا مع يلعب الطفل

 فاجتمع لكالم   إلى الخبر وتناهى. الخبز ضريبة عن ثتتحد   المدينة كانت

 التي اإلنسان طبيعة ولكن   ذلك وحاولوا ائعةالش هذه بتكذيب وأمرهم برجاله

 !التكذيب وتكذيب الشائعة تصديق إلى اطمأنت الظن   سوء إلى تميل

 هل" :له وقال المستشار بإنجاز إعجابه بديي   وهو مسرورا   مختار ضحك

 فابتسم" الجيش؟ ثلث تسريح رقر   قد لكالم   إن تقول شائعة   اليوم نطلق

 علم وإال متتالية   شائعات   نطلق أن ينبغي ال" :وقال ة  ي  ثعلب ابتسامة   المستشار

 من بالحرج شعر وقد مختار فقال" .قليال   ننتظر أن يجب .شائعات هاأن   الناس

 نع لكالم   لكعز   لماذا أعلم ال ك,محن   حقا   كإن  : "درايته ةوقل   عهتسر  

 أمري لندع ولكن   ,الحظ   قليل إنسان   نيإن  :"وقال المستشار فتلعثم" .منصبك

 ".ناإلي   عبالش   من أكبر ئات  ف   الجتذاب طط  خ   وضع ولنحاول اآلن

 مع عشاءه يتناول القبو داخل لمالس   أعلى مختار جلس المساء ذلك في

 بذكاء إعجابه وعن أطلقوها التي الشائعة عن ضاحكا   رهويخب   عمرو

 :عمرو له فقال تههم  م   أداء في وبراعته المعزول المستشار

 .ذكاء   وليس بث  خ   ذلك إن   -

 .بنتائجها ماوإن   األشياء ياتسم  بم   العبرة ستلي   -

  من بأس   فال وخديعة   ومكر   خيانة   هاكل   المسألة دامت ما ولكن   -

 .إليها الخبث ضافةإ   
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 :فجأة   فقال غريبة   فكرة   عليه فطرأت يأكل وهو عمرو إلى مختار نظر

  عن ضربفت   علي   تغضب نأ أخشى كنت نيأن   عمرو يا أتعلم -

 !بسببي؟ فتموت عامالط     

 بسببه؟ إنسان   يموت أن يستحق   مثلك أن   تظن   هل! لماذا -

 الفترة في المتواصل عمرو توبيخ على اعتاد فقد سمع مما مختار يمتعض لم

 حلمها تجاوز راضية   ونفس   باسم   بوجه   شيء   كل   منه ليتقب   وأصبح األخيرة

 :وسأله فجأة   عمرو إليه التفت. مساءلة كل   ىتعد  و توبيخ كل  

 منصبه؟ عن المستشار زلع   لماذا ولكن, -

 له بيسب   الموضوع هذا أن   أظن   بوضوح, جبنيي   فلم اليوم سألته لقد. أعلم ال -

 قد ما يهمني فال حال   ة  أي   وعلى السبب, معرفة على ر  أص لم لذلك ,حرجا  

 .لكالم   ضد معي وقف طالما فعل

 ومتى: "ةغر   حين على وقال األكل عن عمرو فتوق   ثم اإلثنان صمت

 كأبي هوالط   تجيد ال كإن  ... طعامك مللت لقد مختار؟ يا سراحي طلقست  

 األيام, هذه عمرو يا لتعيش تأكل بأن أكتف  " :وقال مختار فضحك ".وأختي

 له قالو نهض ثم" .عنها ضكيعو   ماهرا   طاهيا   لك نسأعي   تخرج وعندما

 :مبتسما  

 تحكي وسوف... بيديه الملك طهاه طعاما   أكلت كأن   فخرا   يكفيك وسوف -

 !طعامك البالد كمل   فيها طهى التي األيام عن ألحفادك

  األبناء أنجب وكيف األبناء, أنجب لم إذا أحفاد   لي يكون كيف ولكن -

 !هنا محبوس   وأنا   

 .األبد إلى أحبسك لن عمرو, يا صبرإ -

 :شيئا   رتذك   كمن بسرعة   وأضاف ثانية   استدار هولكن   بالذهاب مختار هم  و

  لم هألن   كعلي   قلق   هإن   أبوك لي قال لقد وأختك؟ ألبيك كتابا   تكتب ألن -
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 .منك شيئا   يتلق     

 .شيئا   أكتب لن -

 .قلق أباك إن   عمرو, يا عاقا   بنا  ا تكن ال -

 .مختار يا أنت ذنبك ذلك -

 إلى وذهب عهد  وو بتثاء ثم" .تشاء كما" :وقال مباالة   بال هكتفي   ارمخت رفع

 .حجرته

                             *** 

 ومن والدها هند صديقتها من التزكية بكتاب علمت قد سلمى كانت

 وهي واألسابيع األيام تمر   ولكن طويال   وانتظرته ,إليها مختار قدوم عتوتوق  

 وبعد. عديدة مناديل زتطر   وأناملها ومساء   صباحا   يوم   كل   نافذتها أمام تنتظره

 مع لهمؤه   على بحصوله إياها إخباره عدم أن   سلمى شعرت ةالمد   تلك انقضاء

 تعد لم ؛ينهح   في يهتع   أن عليها كان معنى    له لديه تهأهمي   من تعلم كانت ما

 الذي عورالش   خامرها عندئذ  . إليها يحتاج ال عاد حياته, في كبيرة   ية  أهم   لها

 ما منفعل   ت  بصو   ليخبرها نافذتها أمام الوقوف على ركب    هبأن   عورالش   خامره,

 وهي يهاخد   على دافئة   تنساب غزيرة   بأدمع   شعرت وعندئذ   حياته, في يجد  

 .السابق في بها لقالتع   شديد كان الذي اإلنسان ذلك مع تهاقص   نهاية ترى

 نفسها في تساءلت. جدا   كثيرة   تنتظره وهي زتهاطر   تيال   المناديل كانت

 قد كانت حجرتها زوايا إحدى في صندوق   أمام جلست وقد تستعرضها وهي

 من سنوات   سبع تنسى كيف ولكن شيء؟ كل   وتنسى تبيعها هل :منه أخرجتها

 شافية   إجابة   تجد ولم نافذتها؟ أمام النتظاره ستهاوكر   فيها به ارتبطت حياتها

 تلك فأضافت النافذة أمام مقعدها من وال ,أمامها انتثرت التي المناديل من
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 التي البيانات مع عقلها في أوصافه سجل   إلى ذهنها في الحائرة التساؤالت

 .مدفونا   كان نماأي   مصلحته فيه ما وينبش بقلبه ال بعقله طخط  ي   رجل   هإن   تقول

                             *** 

 السابق والمستشار وآدم ثموهي   دريد وأخذ تدريجيا   رتتطو   ألةالمس أخذت

 أن بعد حين كل في إليهم جديدة   مجموعات   ضمامنا بأخبار مختارا   يأتون

 أن وبعد ,البحيرة في صورته تثبته الذي لكللم   مختار استحقاق لهم دواأك  

 قد نالمتآمرو كان ةالمد   تلك وخالل. شهرين في أخريين شائعتين أطلقوا

 التآمر بيت على وأطلقوا ةالقيادي   األدوار أنفسهم على عواووز   همصفوف موانظ  

 تنضم   التي الجديدة الجماعات أصبحت إذ" لياالع   المؤامرة قيادة مركز: "اسم

 يشرف المدينة في مختلفة   أرجاء   في عتز  و   أخرى ر  امق إلى بحاجة   إليهم

 فكان .مختار همم  يتزع   الذين ساسيوناأل الخمسة القادة نهمعي   رجال   هاعلي  

 باقي على منه يشرف لقيادة المؤامرة العليا ا  مقر   البيت ذلك خذت  ي   أن زاما  ل  

 .اتالمقر  

 جاهدا   مقاومته يحاول شيء   السابق المستشار صدر على يجثم وكان

 عليه ق  ش لقد... وادةه   بال تتدافع تتالية  م   هجمات   عليه ويشن   عليه لح  ي   هولكن  

 بعصبية   منزله فناء في يدور تارة   فكان ,صدره في المؤامرة سر   اختزان

 حتى عنها يكف   ال متتالية ضربات   بقبضته عامالط   خوان يضرب وتارة   شديدة  

 وجهه يويغط   ظهره على ويستلقي سريره إلى يذهب وتارة   كفه, يؤلمه

 بالسر   تبوح أن قبل نفسه خنق يحاول هوكأن   هعلي   يضغطها التي بوسادته

 عنه مختلفة   زوجة   له كانت لو وتمنى .به يبوح أال   وعد الذي الكبير

 كما إال سرارباأل تحتفظ ال زوجته أن يعلم هن  ر أغي   األسرار كتم باستطاعتها

 سنف  ي   التي الغريبة حركاته وزادت رهتوت   زاد فقد لذلك .بالماء المنخل يحتفظ
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 يكتم كاد الذي هسر   بها خرجي   طريقة   إلى اهتدى نأ إلى ,التوتر ذلك عن بها

 عندما ثم ,غيابها في الخوان قوائم وكسر زوجته فغافل صدره, يف األنفاس

 جلب ثم قوائمه, وكسر عليه فوقع به رتعث   أنه عيا  مد   الخوان أراها جاءت

 دور جاء اموعند ,مختلفة   مواضيع في إليها ثيتحد   وأخذ ومسامير مطرقة  

ثا   ة  بقو   األولى القائمة يطرق أخذ قرالط   د  ح   خاللها أخبرها شديدة   ضوضاء   م 

 عليها عيدي   أن زوجته أرادت قالد   انتهى فلما .الملك ضد تحاك مؤامرة   ةثم   أن  

 وأخذ هامحل   في انيةالث   القائمة وضع ثم .الكالم تكرار يكره هن  فأخبرها أ قال ما

ثا   عليها يدق    د  ح   وبتركيب .المؤامرة في شترك  م   هأن   خاللها برهاأخ ضوضاء م 

 وجهه وأشرق شديد   بارتياح   فشعر السر   ذلك من صتخل   قد كان القائمتين

 ونفض مكانه من فنهض ,إياه إفشائها عدم ضمان مع بالسر   زوجته إلخباره

 هولكن   ,المنزل مغادرة يريد بمرح   الباب إلى اتجه ثم مالبسه عن الخشب تاتف  

 أن عليه أن   ففعر   الشرطة صاحب كحزم بحزم   الباب أمام واقفة   زوجته وجد

    .المنزل مغادرة قبل القوائم تركيب يكمل

                             *** 

 تا  صو   سمع ثم   زائر   طواتخ   المقفول قبوه في عمرو سمع اماألي   أحد في

 كان إن   مختارا   يسأل كانالد   في أبيه مساعد مسعود كان لقد بسهولة, عرفه

 أهله يتجاهل أن عادته من يكن لم إذ هعلي   قلق   أباه ألن   عمرو عن شيئا   يعلم

 ,يسافر ما نادرا   كان الذي وهو فجأة   سافر هأن   قلقه من وزاد يسافر, عندما

 عادوا الذين رفاقه بعض من سمع هإن   مختار له فقال. أمتعة معه يأخذ لم هوأن  

 تصو   سمع عندما غريب   شعور   مرا  ع   انتاب. قريبا   لهم سيكتب هوأن   بخير   هأن  

 مقارنة   ةخاص   مختار ةقو   رتذك   هولكن   به يستنجد أن يريد هأن   شعر مسعود,

 إذا وسجنه مختار ألذى ضيتعر   أن بد   ال هأن   وأدرك الجسم, الضئيل بمسعود
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 لغياب يرتابان عندما – وأخته أباه واإليذاء السجن ينال وقد ,بأمره علم

 يصمت أن فآثر المؤامرة تلك عرقلة لمنع –جزاحت   ما إذا المفاجىء مسعود  

 علم وقد القبو باب مختار فتح وعندها ,دومسع ذهب أن إلى باالستماع ويكتفي

 ثم الحال, في وورق   ودواة   بقلم   يأتيه أن عمرو إليه فطلب شيء   كل   سمع هأن  

 العودة بمحاولة هويعد   المفاجىء سفره عن هإلي   يهف يعتذر والده إلى كتابا   كتب

 أيام   بعد أبيه اندك   إلى الكتاب أخذ ثم مختار, عليه أملى كما قليلة   أشهر   بعد

     .قليلة

 شعوره فازدادا  سجين كونه حقيقة كلي ة   عمرو عقل استوعب بعدها

 في هأن   حتى عليه تام   بوضوح   يظهران والغضب الصبر انعدام وأخذ .ربالتوت  

 لمالس   درجات إحدى على عشاءه مختار له وضع عندما األيام أحد مساء

 بإغالق منه وجهه حمى الذي مختار باتجاه وألقاه الصحن أخذ وصعد السفلى

 فنظف ,درجال أعلى الطعام وتناثر وانكسر بالباب فاصطدم بسرعة   القبو باب

 سمع ة  مد   بعد للنوم استعد   اوعندم الباب, أغلق ثم غاضبا , المكان ذلك مختار

 نيإن  : "عمرو فقال" تريد؟ ماذا" :وقال منه فاقترب القبو باب على شديدا   خبطا  

 الباب وفتح برتقالة   له وأحضر المطبخ إلى فذهب" .طعاما   لي أحضر جائع,

 وجهه أبعد مرا  ع   ولكن   ,اليسرى نهعي   تصيب أن يأمل وهو بقوة   عليه وألقاها

" .خبزا   عندك أليس شبعني,ي   شيئا   آكل أن أريد نيولكن  : "له وقال هيدي  ب اهاوتلق  

 ,وجهه على ألقاه رغيفا   له وأحضر أسنانه على يجز   وهو ثانية   مختار فذهب

 له فقال" الخبز؟ مع آكله شيء   يوجد أال: "عمرو له قال الباب يغلق أن وقبل

 وإذا درجال على به لقيتأ كولكن   معه يؤكل شيء   يوجد كان: "غاضبا   مختار

 مختار وهم   برهة   عمرو فأطرق" !القمامة من لك فسأحضره تريده كنت

 :إغالقه تم  ي   أن قبل له فقال ثانية   الباب بإغالق

 .آكل أن أريد ,ثانية   بحثا جائع, يولكن   -
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 الليل أقضي ولن كاألطفال, النوم عن تتشاغل كولكن   تأكل أن تريد ال كإن   -

 كاملة   ليلة   نوم إلى أحتاج غدا   مهمة   أعمال   فلدي   طعام   عن لك أبحث هكل  

 .أدائها قبل

 .معك مأتكل   أن أريد ث,لنتحد   معي بقا النوم, أستطيع ال حقا   نيإن   -

 الليلة؟ أسهر أال   يجب نيأن   أخبرك ألم -

 عندما كأن   تذكر أال... تنام أن إلى ثأتحد   ودعني إذن هنا فراشك أحضر -

 عليك؟ هرالس   والباقون أنا تناوبنا الماضية السنة في تضمر  

 .وتهرب لنيتغاف   أن أخشى يولكن   -

 .بكجي   في المفتاح وضع الداخل من الباب أقفل -

 .نائم وأنا تسرقه قد كولكن   -

 أن يستطيع أحد وال يقظتستس كألن   جيبك في وهو أسرقه أن أستطيع لن -

 .مختار يا كاألسد أعني... كالثور قوي   كألن   مستيقظ   وأنت يقاومك

 ميتكل   أن له حت  ي   لم إذا مرا  ع   أن   شعر هولكن   الفكرة تنفيذ يريد مختار يكن لم

 ,بكثير   أصعب سيكون القادمة اماألي   في عليه اإلشراف فإن الليلة تلك يريد كما

 ذلك سأفعل: "محذرا   بإصبعه حيلو   وهو لعمرو فقال يوافق أن رأى فقد لذلك

 وال ,ثانية   ذلك تطلب فال الليلة تلك مرضي في علي   سهرك نظير فقط الليلة

 إلى شديد   بملل   يستمع وأخذ الباب وأغلق فراشه أحضر ثم" .نمت إذا توقظني

 مختار بسؤال نفسه على جنى هأن   فأدرك شخيره سمع أن لبث ما الذي عمرو

 . معه يبقى أن

 جيب في المفتاح موقع إلى ينظر وهو الرغيف بأكل يتشاغل بدأ ثم      

 هأن   يدرك كان هولكن   ,المكان في معه وجوده من ستفادةاإل على موصم   مختار

 فلم" الشيء" ذلك ليجد حوله وتلف ت .بشيء هي  وع   فقدهي   أن أوال   عليه نيتعي  

 في ومبالن   ليرضى يكن لم الماكر ذلك أن   فعرف الغرض لهذا يصلح ما يجد
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 إلى ينتظر أن رقر   لذلك ,منه يفلت لن هبأن   ثقة   هوكل   إال   سجينه مع واحد   مكان  

 األعلى الجانب في المفتاح على المحتوي الجيب فيجعل مختار ينقلب أن

 إال المكان في النور فانعدم المصباح أطفأ ثم إيقاظه, دونمن  أخذه ليحاول

 خارج تقابله لتيا النافذة من يأتي درجال أعلى والقب   باب أسفل دقيق   خط   من

 زرك   ثم عيفالض   الضوء ذلك في الرؤية عيناه اعتادت أن إلى وانتظر. القبو

 الجانب على انقالبه ينتظر مالظال   في حركته يراقب وأخذ مختار على بصره

 هني  عي   بقيي   أن عمرو حاول طويلة   ة  مد   الوضع ذلك في ظل   هولكن   ,اآلخر

 وآخر حين   بين رأسه سقطي   كان الذي الشديد سالنعا ما  قاو  م   خاللها مفتوحتين

 أن قبل فطوره له ميقد   وهو مختار صوت إال يوقظه ولم ة  مد   بعد نام أن إلى

 .يخرج

 لموقف شديد   برفض   شعر استغاللها في عمرو فشل التي الليلة تلك بعد

 ميتكل   يتركه كان األحيان معظم وفي للضرورة إال مهيكل   ال وأصبح ,مختار

 مختار يكن ولم ,بكلمة   يقول ما على قيعل   أن دونمن  يشاء كما ةالخط   عن

 وشك على هاأن   يشعر كان التي فآماله الكالم عن عمرو بإضراب كثيرا   يعبأ

        .اأمامه صغيرا   شيء   كل   يرى تجعله كانت قالتحق  
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 ارمخت وإعداد بالملك اإلطاحة ةخط   استكمال في العمل أثناء  

 يستكمل أن المؤامرة في األربعة شركاؤه عليه اقترح للبالد القادم الملك ليكون

 قال. قبل من أعزب بملك   يسمعوا لم همألن   بالزواج لكالم   صورة مستلزمات

 بها أحلم كيف ال,: "مختار فرد  " الملك؟ بقريبة تحلم زلت ما هل: "دريد له

 بالزواج تي  رض   وإن هانىء   عيش   اننبي   يكون لن. بقريبها اإلطاحة أنوي وأنا

 في ريفك   أخذ المساء في المصباح لهب أمام سارحا   جلس وعندما" .بي

 إلى بحاجة   هأن   على رأيه واستقر   جها,يتزو   أن يريد التي الفتاة مواصفات

 أثناء بها يمر   تيال   الظروف كل في له نا  عو   يجعلها ا  حب   له تكن   بامرأة   الزواج

 .سلمى غير أمامه يجد فلم سبا  ن   منه قأعر   لكونها بالتعالي تشعر وال, لكهم  

 لويحل   وعيوبها مزاياها يستعرض أخذ ىحت   يالرأ   ذلك إلى اطمأن   نإ وما

 .كةل  م   لتكون تهاصالحي   يختبر هوكأن   شخصيتها

 سجينه مع ثتحد   القبو باب عند لمالس   أعلى جلس عندما التالي اليوم وفي

 من أخرجه بما فضوله الموضوع أثار وقد عمرو فسأله لمى,بس زواجه عن

 ال فهي! طبعا  : "بتلقائية فأجاب" الملك؟ قريبة نسيت هل: "قائال   متالص   حالة

 فقال" .اآلن األنسب هي سلمى الجديدة, تيخط   في لها مكان ال اآلن, تناسبني

 بأجا" بالخطط؟ الزواج دخل ما! خطة: "مختار منطق مستهجنا   عمرو
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 هي سلمى .ةبدق   يدخلها من كل   ونختار لحياتنا طخط  ن   أن يجب: "مختار

 :ما  متهك   عمرو فتساءل". اآلن لي األنسب

 مثلك؟ إنسان   يناسبها وهل -

 ملك؟ من أفضل تتزوج أن تحلم وهل -

 .مناسبا   إنسانا   يكون أن هو يهم ما ملكا , الزوج يكون أن يهم ال -

 .ملكا   كوني قد المناسب واإلنسان -

  سطح على أسد   صورة غير آخر شيء   بذلك حكم إذا ولكن   نعم -

 .بحيرة   

 تعني؟ ماذا -

 فال ,فيه لك حق   وبال ,لكالم   آتاه ذنب   بال باألمر هتما  م   أصبحت كأن   أعني -

 اسالن   يطالب ولم ملكا   لتكون رب  ت   ولم ن,كي  مل   كانا كجد   وال أبوك

 كنت أن بعد دفةبالص   البحيرة بقرب تمر   لم ولو الملك, مكان بتنصيبك

 في تفكر   لما اآلن به اإلطاحة تريد الذي الملك وجه لترى الناس زاحمت  

 .به حلمت ولما لكالم   على اإلستيالء

 لم الذي األمر هذا في ثتتحد   لماذا: "يقول وهو غاضبا   مختار وقف

 الزواج تنوي   قد نيأن   ألخبرك فقط اآلن هنا إلى جئت قط؟ فيه أستشرك

 كنت كألن   هتستحق   ال هذا ىوحت  : "بغضبه مباالة   بال عمرو فأجاب" .بسلمى

 إنسان   حياة إال لتخطيطك شيء   كل   خضعت   أن يمكنك. بغيرها الزواج تريد

 :غضبه اددزا وقد مختار فرد" .آخر

 .معي الحياة ىويتمن   نيحب  ي   اآلخر اإلنسان هذا -

 .عليها الشديدة بالشفقة أشعر نافأ ولذا ,ذلك أعلم -

  كما هاب  ح  أ   أيضا   نيأن   كما لها,تتخي   التي بالصورة فلست تظلمني إنك -

 .تعلم   
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 .القبو باب وقفل مختار خرج بينما مختار سلوك من ا  ز  شمئ  م   عمرو صمت

                             *** 

 مع جلست عندما لسلمى األخيرة مختار زيارة على شهران مضى قد كان

 جفاء عن هاإلي   تتحدث وهي زهتطر   منديل   يدها وفي كالمعتاد نافذتها أمام هند

 يولكن   بذلك ركخب  أ أن أريد أكن لم سلمى,: "دةمترد   هند لها فقالت .مختار

 :وقالت منديلها عن هاني  عي   سلمى فرفعت" ..هكذا رؤيتك أطيق ال أصبحت

 تعنين؟ ماذا -

 بالزواج يحلم هأن   ة  مد   منذ سمعت لقد... كوحب   اهتمامك حق  يست ال مختار -

 .الجديد الوزير بابنة

 أخت ,ةمامأ   بذلك أخبرتني نعم,: "هند فقالت" ماذا؟: "بدهشة سلمى فهمست

: دترد   بدون سلمى تفرد  " ...بذلك يتحدثون همت  ع  م  س   لقد صديقه, عمرو

 سلمى تب  غض   عندئذ  " ماذا؟ل: "بإشفاق هند فقالت" .ذلك أصدق ال! كذب"

 :وقالت

 .عمرو أخت مثل طفلة   أوهام قأصد   لن -

  من عشرة الخامسة في أصبحت لقد طفلة, ليست عمرو أخت ولكن -

 .عمرها   

 .تقول ما قأصد   ال نيأن   هو يهم ما تبلغ, العمر من كم يهم ال -

 .ةهي  ن  ه   منذ رهتغي   عن ثينتتحد   كنت لقد قين؟تصد   ال ولم -

 ...مختلف أمر ذلك -

 هاولكن   اإلطالق, على مختلفا   أمرا   يكن لم ذلك أن   مدركة   سلمى كانت

 تقول أن ذلك اقتضى وإن نفسها وعن كرامتها عن فاعالد   إلى بحاجة   كانت

 وقالت ثانية   هند إلى التفتت. المكابرة في تتمادى وأن ,معنى بال هأن   تعلم شيئا  
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 كما تماما   ,قط   مشابه   وضع   في تكوني لم كألن   أعني ام تفهمين ال قد: "بخبث

 لهجة في هينة  م   بنبرة   هند شعرت" .العطور وصنع ارالتج   حسابات أنا أجهل

لت هاألن   سلمى  نفسها بنص  لت   تهبرم   بالموضوع جهل   إلى ونصيحتها رأيها حو 

 .مواجهتها تريد ال قحقائ برزت   قد مناقشة   ةأي   أمام الباب غلقت   م  ث   ومن خبيرة  

 تهارغب   إلى تن  فط   أن بعد منها مختار بموقف سلمى إقناع محاولة عن تفكف  

 لم هاولكن   .األمر ذلك في الحديث وأنهت مشكلتها عن الحديث تحويل في

 وهي تشب   الذي والدها مع بعملها سلمى تلميح ذهنها من دتطر   أن تستطع

 مناقشة   دونمن  قبوله ينبغي الذي هار  قد   ومن بل مستقبلها من جزءا   تراه

 عندما إال والدها صاغه" القدر" ذلك أن تالحظ ولم تاما , تسليما   به والتسليم

 رتي  خ   لو العمل ذلك لتختار كانت ما هاأن   إلى وانتبهت العشرين إلى وصلت

 أصبحت أن بعد فات قد الرفض أوان كان ولكن االختيار, لها تتيح سن   في

  .أمامها محدودة   كانت البدائل ألن وأيضا   ,التجاري   هادوال مستقبل من جزءا  

 ,والخيوط راإلب   مع سلمى مثل تعيش أن هو نظرها في اآلخر البديل كان

 ال الذي سلمت  س  الم   اإلنسان إال يناسب ال هأن   وترى ذلك تكره كانت هاولكن  

 عمل   عيوبه على ي  ه   تفعله ما أن   وترى منه, أفضل هو ما يفعل أن يستطيع

 ينبغي ال ا  سخيف يا  رجال عمال    هند تفعله ما ترى فكانت سلمى أما. أكبر فائدة   له

 تخيط أن فعليها فيدا  م   شيئا   تفعل أن أرادت إذا فالمرأة امرأة, به تقوم أن

 الموضوع هذا حول سلمى مع خالفاتها رتتذك   وهي هند ابتسمت. زوتطر  

 التطريز, على والدها مع العمل لتفض   شيء   كل   رغم تزال ما هاأن   ووجدت

 مخزن في العمل من إجازة   نفسها منح في شديدة   برغبة   شعرت فقد ذلك ومع

 .العمل ذلك على دمر  بالت   شعرت ماكل   تفعل كانت كما اليوم ذلك في والدها
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 المخزن في العمل تستطيع ال هاأن   والدها وأبلغت البيت إلى وصلت عندما

 طعام طهو في هاوالدت   تساعد أن رتفقر   مدة   بعد بالملل شعرت اليوم ذلك في

 ذيال   والدها من قريبا   رهقش  ت   وجلست بالباذنجان مألته بوعاء   فجاءت العشاء

 أن بعد كثيرة   أعمدة   في ودنانيره دراهمه وصف   األرض افترش قد كان

 في هاكل   هالم   لكذ من انتهى أن وبعد .خزينته في لوضعها ئة  توط   أحصاها

 حتى خرج نإ وما الحجرة, خارج إلى بها واتجه بحنان   حملها واحدة   ة  صر  

 الدرهم تتناول وهي بذلك فأخبرته األرض على هي  نس   درهما   ابنته لمحت

 الفور على فدخل األرض, على فسقط عنها بعيدا   بالحائط رف   على به وتلقي

 عتجتم   ال التي للنقود هااحترام   عدم على شديدا   ما  لو   والمها رهمالد   والتقط

 يا واحد   درهم   هولكن  : "هند له فقالت قيمتها, ويعرف رهايقد   من عند إال   وتنمو

! يغيظني ما وهذا: "وقال شديد   غضب   في األرض على ةالصر   فألقى!" أبي

 ةر  الص   إلى هند نظرت!" الواحد رهمبالد   نستهين عندما هال  ك   النقود تضيع

 أبي يا كثيرة   ودنانير بدراهم استهنت كولكن  : "وقالت حولها المبعثرة والنقود

 ثانية   النقود لم   ثم األرض إلى ذهول في األب فنظر" .األرض على بها فألقيت

 ابتهسب   بين وأمسكه درهما   هامن استخرج أن بعد ووقف ةالصر   في ووضعها

 كان ما! رهمالد   قيمة رؤية تتعلمي أن يجب: "ةبحد   قال ثم إليه ونظر وإبهامه

 أن وقبل الباب نحو خطا ثم" .للضياع إياه ضةمعر   بعيدا   به لقيت   أن ينبغي

 أن تظنين هل: "نفسها ةالحاد   باللهجة وقال إليها جسمه بكامل التفت يخرج

 والدتها ودخلت وخرج, ةالصر   في رهمالد   وضع ثم!" الدراهم تنبت األرض

 دتفتنه   ,حدث بما فأخبرتها والدها ثهأحد   الذي صخبال سبب عن وسألتها

 تف  أل   حتى جتهتزو   عندما النقود على حرصه من تعاني كانت هاأن   وأخبرتها

 أكثر تنزع هند أن   الحظت إليها تتحدث هي وفيما. هل  تقب   إلى طرتض  او عهطب  
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 هكذا, نجانالباذ ريتقش   ال: "قائلة   فأن بتها القشر مع الباذنجان من يجب مما

 :فجأة شيئا   تذكرت وقد بسرعة   قالت ثم". منه كبيرا   جزءا   تضيعين كإن  

  باذنجانا   أطعمناك هل تقشيره؟ يجب الباذنجان أن أخبرك من ثم -

 قط؟ را  مقش     

 ...البخل تكرهين إنك تقولين كنت لقد أمي يا ولكن   -

 تنبت األرض أن   ينظن  ت هل! هند يا سرفيت   أال   يجب أقول, كنت ما يهم ال -

 الباذنجان؟

 .أمي يا نعم -

 ذلك ومع: "قالت ثم متفتلعث   فعال   الباذنجان تنبت األرض أن   إلى األم انتهبت

 !" إطالقا   تقشيره ينبغي ال فالباذنجان

: بدهشة فقال زوجته قالته ما آخر وسمع الحجرة إلى عاد قد األب كان     

" .أبي يا ذلك عن فتتوق   لقد: "بضجر هند قالتف" الباذنجان؟ رتقش   كانت هل"

 تلقي ال هند, يا اسمعي! نصفه رتقش   كولكن  : "قال ثم القشور كمية إلى فنظر

" .بقشره إال مذاقه يطيب ال فالباذنجان الطعام باقي مع أقليها بل بالقشور

 تهم   كانت التي والدتها صوت ولكن ,القشور تقلي نفسها تتخيل وهي دتفتنه  

 جديد   زيت   استخدام بعدم رهايذك   أخرى ة  مر   واضحا   جاءها الحجرة ادرةبمغ

 ليتفض   أمي, يا خذي: "قائلة   والدتها إلى متهوقد   فيه بما الوعاء فحملت للقلي,

 إن خاصة   القشور, قلي على العطور صنع لفض  أ  ... بنفسك الطعام واطهي

 يكون أن بد ال هأن   شعرت وهي المخزن إلى جهتات   ثم!" البائت بالزيت كانت

 .آخر شيئا   ترى يجعلها ال مهاعال   ولكن ,وذاك هذا رغي   عمل   لها

                              *** 
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 فيه العمل بدأت كانت نديل  م   تطريز كملت   سلمى أخذت التالي اليوم في

 في فيتخت اإلبرة كانت وبينما. القليل إال إنهائه على بقي   قد يكن ولم أيام   منذ

 الشاب ذلك عن سلمى رأس في تتزاحم األفكار كانت منه تخرج ثم المنديل

 وبتصميم   ,عشرة السبع عمره سنوات ىيتعد   بطموح   المدينة إلى مقد   الذي

 الخامسة في هي كانت... النجاح من تحقيقه يستطيع ما كل   تحقيق على هائل  

 سنحت ماكل   مهمعل   بنةا سلمى يحادث أن هيسر   وكان آنذاك, عمرها من عشرة

 سنين ثالث وبعد .معا   لمستقبلهما جميلة   صورا   معها ويرسم ,الفرصة له

 عبر لقاءاتهما فأصبحت سلمى والد رغي   آخر م  معل   إلى وأصدقاؤه لتحو  

 وعندما لمختار, اليومي   االنتظار أثناء ىلتتسل   منديال   زتطر   فبدأت ,النافذة

 ولكن مناديل, عشرة تكمل أن بعد جانسيتزو   هماأن   ظن   المنديل ورأى جاء

 لألمور مختار نظرة في كبيرة   راتتغي   حدثت العشرة المناديل تكتمل أن قبل

 ال المطلوب بالشكل تنتهي لكي   كالمعادالت, بدت التي المستقبلية خططه وفي

 نم القديم مهمعل   بنت سلمى تكن لم نة  معي   أساسيات   على قائمة   تكون أن بد  

 اصفر ىحت   شهر   بعد أمامه العشرة المناديل سلمى نشرت نإ فما لذلك .بينها

 المناديل تطريز عن تمتنع لم هاولكن   ,قال قد كان اعم   نظرها وصرف وجهه,

 .الستار المسدولة النافذة أمام مقعدها على انتظارها أثناء

 من االنتهاء على أوشكت قد وكانت يديها بين المنديل إلى سلمى نظرت

 عرفت لقد... منديل مائتي بعد أدركته .عنها غائبا   كان شيئا   وأدركت تطريزه

 المناديل إلى ينظر وهو مالمحه تذكرت عندما أخيرا   مختار رتغي   سبب

 من ديتأك   أن قبل عنقه حول يضعه أن كره دا  قي   كانت لقد األولى, العشرة

 مدروس, غير شيئا   يفعل ال هأن   يثبت كان بعد فيما حدث شيء   كل  ... جدواه

 كادت حتى نادرة   زياراته أصبحت أن إلى فشيئا   شيئا   عليها دهترد   لقل   لذلك

 .تتوقف
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 أصابع عليها تهاأمل   ة  بعصبي   تخرج ثم المنديل في تغوص اإلبرة أخذت

 طبيعة إلى نتفط   لم هاألن   هالذات   ولوما   وندما   غضبا   هانفس   امتألت التي سلمى

 إليها هابث   تيال   األولى الحب   سوساو   مع بكيانها انساقت بل البداية منذ مختار

 لمختار لتقديمها هانفس   عتقر   وأخذت .والدها وإلى إليها بحاجة   كان عندما

 المناديل تشهد الذي واالنتظار ةوالمحب   هتماماال من يستحق   كان ما أضعاف  

 تلك وفي .هباء إلى نظرها في لتتحو   التييلة وط  ال هساعات   على المائتان

 كل   في إليها ههرع   في هر  تستشع   الذي منها بالقرب شعوره لتعل   اللحظة

 تجاهه, اشةالجي   هاوعاطفت   هات  لطيب   استغالل   هبأن   سعيدة   غير أو سعيدة   مناسبة  

 مناسب   غير إنسان   مع الظالم في عالقة   أقامت هاألن   هاب  يعاق   رالقد   أن   وشعرت

 حق   في أذنبت هاأن   وشعرت حياتها, من ليتنص   أخذ ثم هاف  بعواط   عبتال

 إلى لويتحو   يزداد رحبالج   الشعور أخذ ثم. تختبره أن قبل إنسان   هابحب   هانفس  

 الذي المنديل في رزة  غ   آخر وضعت نإ وما رها,صد   يمأل يانبالغث   شعور  

 األخيرة الغرزة تضع أن رتقر   ىوحت   طفح قد الكيل كان حتى يديها نبي   كان

 تبيعه أن رتوقر   المكتمل المنديل إلى فنظرت ,أيضا   مختار مع هاحكايت   في

 األشياء أغلى ومن بها األشياء ألصق من تعتبرها كانت التي المناديل وكل   هو

 واستعرضت فتحتها لفة   منه وأخرجت وفتحته هاصندوق   إلى جهتفات   عندها,

 األلوان الزاهية الجميلة هانقوش   من ىوتتمل   عهاتود   هاكأن  و مناديل من فيها ما

 وأغلقت هاوربطت   األخير المنديل إليها أضافت ثم بيدها, حاكتها التي

 .الباب إلى واتجهت اللفة وحملت هاوشاح   ارتدت ثم. اللفة دون الصندوق

 رىأخ ةمر   صندوقها وفتحت المنزل تغادر أن قبل الداخل إلى عادت هاولكن  

 ةالجاف   األزهار على أخيرة   نظرة   وألقت فتحته صغيرا   درجا   منه وأخرجت

 الدرج بمحتويات وألقت المطبخ في القمامة وعاء إلى مشت ثم ,بداخله الذابلة

 .المنزل وغادرت المناديل ةلف   والتقطت مكانه في وضعته ثم فيه
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 وهناك لسوق,ا إلى هاق  تراف   أن إليها وطلبت هند بيت إلى سلمى هتتوج  

 هند الحظتهما وحزن   انكسار   سلمى ي  ن  عي   في بدا وقد عادتا ثم المناديل باعتا

 :فسألت

 بها؟ االحتفاظ تريدين وأنت المناديل بعت لماذا -

 .هاأريد   ال... ال -

 تحبينه؟ زلت ما هل... إذا   كن  حز  ي   الذي ما -

 عمري من سنوات   سبع ستكر   نيألن   نفسي على أشفقت يولكن   أعلم, ال -

 هذا من يبقى ولن سأنسى قصيرة   مدة   فبعد اطمئني ولكن... مثله إلنسان  

 .شيء الحزن

 وأكملت بيتها هند دخلت. هماحي   وصلتا أن إلى نصامتتي   سيرهما واصلتا ثم

 ما تدري ال وهي النافذة أمام مكانها أخذت وهناك ,البيت إلى طريقها سلمى

 لتطريز بديال   لنفسها ىءهي  ت   أن قبل فعلت ما فعلت هاأن   وشعرت تصنع,

   .نفسها في ا  ر  ق  ست  م   لنفسه ليجعل الحزن إليها فعاد واالنتظار, المناديل

 أو تغفره أن تستطع لم ذيال   الذنب هو أخرى فتاة   في مختار تفكير كان

 الغضب يشحذ وتركته عقلها على لسيطرته استسلمت بل فكرها من تطرده

دت   هي وبينما. سهانف مأل ذيال    نفسها في مختار على هاوحقد   هاغضب   صع 

 قد مختار حظ   سوء كان. الحال في ففتحتها النافذة على مألوفا   را  نق   سمعت

 إليها أبغض   أحد   الدنيا في فيها يكن لم التي اللحظة تلك في نافذتها إلى دفعه

 في والحقد   ةالجاف   عاألدم يالحظ لم الصغيرة التفاصيل إهمال في وكعادته. منه

 لها قال هولكن   الجاف   السؤال من استغرب" تريد؟ ماذا: "له تقول وهي هاني  عي  

 وقع   الطلب لذلك يكون أن الممكن من كان" .أتزوجك أن أريد: "براءة في

 لمف اللحظة تلك , أما فيبيومين ذلك قبل جاء لو سلمى نفس على بكثير   أفضل  

 :متجه  م   بوجه   ىسلم أجابت. ةأهمي   له تكن
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 .المناديل بعت لقد -

 ذلك؟ يعني ماذا -

 .القمامة في بأزهارك وألقيت -

 بزواجنا؟ عالقته ما ذلك؟ في وماذا -

 .بك رنيتذك   التي باألشياء الحتفظت جكأتزو   أن أريد كنت لو -

 لها؟ قيمة ال بأشياء   تحتفظين ولماذا -

 عندما: "بغضب فقالت هامة   هاترا التي لألمور بتجاهله ذرعا   سلمى ضاقت

" .عندي لك قيمة ال كأن   يعني فذلك "لها قيمة ال التي" األشياء هذه من أتخلص

 :عليه هاثورت   مقدار أدرك وقد ئا  مهد   مختار قال

 نأتمك   فلم الماضية الفترة في مشغوال   كنت لقد... خطئا  م   كنت نيأن   فر  عت  أ   -

 .زيارتك من

  والحصول الدراسة بانتهاء إياي إخبارك عدم ليلبد رتتغي   كإن   بل -

 .التزكية كتاب على   

  يولكن  .. إياها إبالغك يستحق هاما   أمرا   أره لم يألن   بذلك أخبرك لم -

 .اآلن أتيتك   

  هذا في فهاتعر   التي سلمى تجد لن لذلك ا  جد   را  متأخ   أتيت لقد -

 .المنزل   

 : باهتمام وسأل مفتوحة   بقيهاي  ل فدفعها النافذة بإغالق توهم  

 بي؟ الزواج تريدين ال كأن   تعنين هل -

 !كرهتك يألن   لك زوجة   أصلح ال دتع   نعم, -

 لماذا؟ -

 :النافذة تغلق وهي ة  بحد   له فقالت

 !هي  م  د  ق   من قريبا   لتكون الملك قريبة الوزير, ابنة إلى إذهب -
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 ,الغاضب مختار وجه أمام الستار لتوأسد النافذة أغلقت كلماتها أنهت وعندما

 األرض من كبيرا   حجرا   فالتقط النافذة لزجاج تواصلالم   هبطرق   تعبأ ولم

 تركت قد كانت هاولكن   بقوة   يناديها وأخذ مهفحط   بعنف   الزجاج به وضرب

 بجانب مقعدها على جلست ذهب أن وبعد. يحدث ما كل   متجاهلة   المكان

 في مخطئة   كانت هاأن   وشعرت ,حدث فيما رتتفك   وهي المكسورة النافذة

 الشديدة وبحاجتها بالسذاجة وشعرت البداية, منذ مختار مع تعاملها أسلوب

 .الحسابات هذه إجراء في البدء باألحرى أو حساباتها إعادة إلى

                              *** 

 قالته ما جراء من بمرارة   شعر لقد. بيته إلى وحائرا   غاضبا   مختار مضى

 قالته فما ,له رفضها جانبإلى  صغيرة   بدت اإلهانة تلك ولكن   ,سلمى له

 ءالشي   كان له رفضها ولكن   عندها, لتهبمنز   وثقته له الكبيرة تهامحب   تغفره

 مدخل في جلس بيته إلى مختار وصل عندما. اإلطالق على يتوقعه لم الذي

 كنت هل: "حدث بما أخبره أن بعد له قال. وعمر إلى يتحدث لمالس   أعلى القبو

 التي النظرة من ىحت   يمنعه صامتا   عمرو ظل  " سترفضني؟ سلمى أن   لتتخي  

 عنها تدافع كنت شيئا ؟ تقول ال لماذا: "مختار فسأله إليه يستمع هأن   نهتطمئ  

 ذاما عمرو, يا أخبرني: "قال ثم حائرا   مختار دتنه   عمرو يجب لم فلما" .كثيرا  

 في نصحتني إذا تقول ما كل   ذسأنف  : "بالكالم إغراءه حاوال  م   أضاف ثم" أفعل؟

 تريدها هل: "مختار إلحاح من مل   وقد – قائال   عمرو نطق عندئذ  " .األمر هذا

 وبين بيني شيء   وليح   أال   هو اآلن يهمني ما ولكن نعم,: "مختار فقال" حقا ؟

 وأشاح كالمه عمرو تجاهل" .أمامها ما  مهزو عاجزا   أقف أن أكره أريد, ما

 حسن بإظهار إال يتم نل منه النصيحة انتزاع أن   مختار فأدرك عنه بوجهه

 طلب إلى دفعني ما وهذا زلت, وما هاأحب   كنت نيأن   تعلم كولكن  : "فقال ةالني  
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 فقال" .نافذتها حأصل  : "عمرو فرد" .مجاريها إلى المياه إلعادة منك النصح

 لماذا لي؟ قالته ما بعد! نافذتها حصل  أ  : "المشورة تلك ومستهجنا   ا  حتج  م   مختار

 فاعتبر ثانية   عنه بوجهه وأشاح عمرو فتجاهله" أسهل؟ شيئا   علي   تقترح ال

 الباب إلى اتجه ثم خلفه بابه وقفل القبو من فخرج للزيارة إنهاء   ذلك مختار

 .المنزل وغادر

 حدث بما ومرح   بسعادة   فأخبرتها يومال ذلك في سلمى تزور هند وجاءت

 كيف. مختار ترفضين كأن   قصد  أ   أكاد ال: "هند فقالت مختار وبين بينها

 :هند سؤال تسمع لم هاوكأن   سلمى فقالت" ذلك؟ استطعت

 غروره ةحد   من وكسرت الصفعة له رددت لقد شديد, بارتياح   اآلن أشعر -

 أن منذ كاهلي كتأنه   التي ميهمو أثقال وضعت نيأن   أشعر... وغطرسته

 .الوزير بابنة نيأخبرت  

 .تحبين بمن الزواج فرصة أضعت كولكن   -

 .هاما   شيئا   أضعت نيأن   أظن ال -

 هف  كت   على حامال   مختار خلف يمشي اججز   عامل   كان ثانتتحد   هما وفيما

 بيت إلى وصال حتى تهعد   حقيبة اليسرى وبيده ,الزجاج من حا  لو   األيمن

 من شيئا   مختار له دفع أن بعد العامل وأدخلت الباب لهما فتحت التي سلمى

 أما. وانصرف ب  مهذ   بشكل   لها اعتذر ثم ,سلمى بنافذة خيرا   وأوصاه النقود

 مستغربة   هند إليها فنظرت مختار ذهاب فور تضحك أخذت فقد سلمى

 :وسألتها

 يضحكك؟ الذي ما األمر, ما -

 .ذلك سيفعل تارا  مخ أن أظن   أكن لم -

 ذلك؟ في فماذا تهني   وحسن تهذيبه لك أثبت لقد -
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 رقعة   له وتركت بحجر   نافذته وكسرت بقليل   تأتين أن قبل بيته إلى ذهبت لقد -

 !لنافذتي انتقاما   ذلك فعلت نيإن   فيها له أقول

 :باستهجان قالت ثم هند ضحكت

  ثم الزواج منك طلب أن بعد... سلمى يا فالتصر   أسأت أنك أظن -

   ستتزوجان, أنكما ظننت إياه إهانتك بعد كسرها التي نافذتك أصلح   

 ...اآلن أما   

 !أيضا   فسنتزوج اآلن أما -

 الصبياني؟ العمل بذلك قمت أن بعد -

 بعد إال شيئا   يفعل ال هأن   السنين تلك طوال مختار من قربي علمني لقد! نعم -

 فيه شيء   فعل يقرر عندما وهو ,مصلحته يف كونه وإثبات جدواه اختبار

 مصلحته أن   وجد وقد إال إلي   يأت   لم وهو يعرقله, شيئا   يدع ال مصلحته

 أؤكد لذلك ,عزمه عن تثنيه النافذة كسر مسألة يدع ولن بي الزواج تقتضي

 لن يولكن  ... أوافق حتى بال   له يهدأ ولن ,ورابعة   وثالثة   ثانية   سيأتي أنه لك

 ابنة في تفكيره على عاقبي   أن بد ال! مرات عشر يأتي أجعله أن قبل أوافق

 .الوزير

 .نوافذ عشر فكيكل   قد ذلك ولكن -

 :قالت ثم الجديد الزجاج تتأمل وهي ثقة   في سلمى فابتسمت

 .ثمنها سيدفع الذي هو دام ما يهم ال -

 .النوافذ رتكس   من سيستاء هأن   بد   ال ووالدك؟ -

. رالتغي   ذلك الحظ لما البيت في شيء   كل   رتغي   لو. شيئا   يالحظ ال أبي إن   -

 .اللغوية األخطاء إال   الدنيا هذه في يالحظ ال هأن   تعلمين
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 مشكلتي اأم   ,مشكلتك تل  ح   وهكذا: "وقالت هابللذ   متأهبة   هند نهضت

 يا يتقلق ال: "وقالت حنونة   نظرة   إليها سلمى فنظرت ".األبد إلى معلقة   فستبقى

 كأن   تنسي   ال... مشاكلك جميع فيه تحل   طويل   وقت   أمامك زال فما هند

 ثم" .ربما: "الباب إلى أمامها تمشي وهي هند فأجابت" .بعامين نيرين  تصغ  

 .نافذته يرى عندما مختار سيفعله فيما رتفك   وهي عتهاود   أن بعد سلمى عادت

                             *** 

 فيه يحتفظ الذي التاجر والدها مخزن إلى ساهمة   هند مشت البيت وفي

 مستطيلة   حجرة   وهو – العطور مخزن باب وفتحت دخلته ثم ,ببضائعه

 أمام صغير   مقعد   على وجلست –الكبير المخزن زوايا إحدى في صغيرة  

 باقي عليها ضعو   كثيرة   وأرفف   زجاجات   بضع عليها صغيرة   منضدة  

 األوانيبو يظهر الحقيقي   هالون   يكاد ال بأقمشة   بعضها ف  ل   التي الزجاجات

 محتويات وباقي والميزان الخلط إناء لتتأم   أخذت. والفخارية المعدنية

 حسابات جريت   هابأن   تفتخر مضى فيما كانت. غريب بشيء   وشعرت المخزن

 صغيرة   زجاجات   في جاهزة   يشتريها التي العطور بعض بوتسك   والدها

 قوائم بعة  ت  م   منها مجموعة   بخلط األخرى العطور له بوترك   للبيع هاد  ع  لت  

 في ترى وكانت الصغيرة, عالبي   زجاجات بها وتمأل ارينالعط   من معه بهايجل  

 جاء حتى ,ل  م  الم   التطريز غير شيئا   تفعل ال التي سلمى على كبيرة   ميزة   ذلك

 با  حاس  م   ريستأج   أن دهاوال   رجوت والدتها فيه سمعت الماضي األسبوع في يوم  

 يهتممن اللواتي الفتيات كباقي تعيش هند ويترك عمله في يساعده ما  خاد   أو

 لم هاأن   عرفت هاألن   ذلك سمعت عندما بصدمة   شعرت .ومالبسهن بزينتهن

 وعندما. وإطعامه إيوائه غير أجرا   يستحق ال عبدا   بل خادما , إال   لوالدها تكن

 الزوج أن   ذهنها في أدخل أيضا   أباها أن   وجدت أخرى ة  مر   ياتهاح في رتتفك  
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 عليها بالسيطرة الفكرة لتلك لسماحها واستاءت ,غني   تاجر   معناه المناسب

 "مناسب   غير" رجل   لدخول محاولة   ةأي   والدها مع فيه تقاوم طويال   زمنا  

 يرتجي هألن   ذلك ريقر   لم بخله من بالرغم والدها أن   تنكر ال وهي. حياتها

 هأن   عليه أنكرت ها أن  إال   يراها, كما لمصلحتها إال   يهدف ال هوأن   منه, فائدة  

 المخزن ذلك أن   تشعر وهي اليوم ذلك ومنذ. عنها ويحلم حياتها سي ري   كان

 تاجر يلمسها كما إال تلمسها ال التي العطور وأواني األرقام وأن مكانها ليس

 في لالذ  شيء  من ب تشعر وهي اليوم ذلك ومنذ .دنياها يتلس هي  صب   أو العطور

 والدها متؤل   أن تستطيع ال هاألن   تتركه أن تستطيع ال الذي المخزن ذلك

 فرض التي الخانقة زالمرك   العطر زجاجات إلى نظرت. عليه هاد  تمر   بإعالن

 بتالعا حاولتو للعمل بالمتأه   الميزان وإلى يوم   كل   هااستنشاق   عليها

   .العمل وبدأت هادي  ساع   عن رتوشم   امتعاضها

                             *** 

 سلمى رقعة وقرأ المكسورة نافذته ورأى منزله إلى مختار عاد عندما

 وقال بسرعة   بابه وفتح يده في والكتاب والقب   إلى واندفع غضبا   استشاط

 كسرت لقد! الشيطانة تلك فعلته ما عقلي   هل: "بالرقعة حيلو   وهو لعمرو

 أياما   استمر   م  تجه   بعد ذلك سماعه فور عمرو ضحك!" لنافذتها انتقاما   نافذتي

 في المضحك ما: "فسأله غضبه وزاد تلك استجابته من مختار بج  فع   طويلة  

 :يضحك يزال ما وهو عمرو فرد  " األمر؟

 برجل   ترتبط أن هاحظ   سوء من أن   وأظن   عليها بالشفقة أشعر كنت لقد -

 .شراسة عنك تقل ال هاأن   أثبتت أن بعد عليها أطمأننت اآلن يولكن   ,مثلك

 فعلتها بعد سأتزوجها نيأن   تظن   وهل! نافذتي كسرت أن بعد عليها اطمأننت -

 الرعناء؟ هذه
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 .الوجود في لك امرأة أنسب هاأن   يثبت فعلته ما جها؟تتزو   ال ولماذا -

 ال والملكات ملكة, تكون أن تصلح امرأة   أتزوج أن ريدأ أنا تفهم؟ أال ولكن -

 !العابثين كاألطفال النوافذ يكسرن

 العابثين؟ كاألطفال النوافذ الملوك يكسر وهل -

 في را  فك  م   منزله بهو في يدور أخذ ثم وقفله مستاء   القبو وغادر مختار صمت

 سئني   ال كاتالمل أن   هي أفكاره عليها بنى التي المقدمة كانت. المسألة

 وفي .ملكة   تكون أن تصلح ال سلمى أن مةالمقد   تلك من فاستنتج التصرف,

 لقربها له األرض نساء أنسب سلمى أن   في مرا  ع   يوافق كان ذاته الوقت

 شريرة, رعناء, يراها جعله الذي غضبه يدافع وهو يمشي ظل  . منه الشديد

 كانت فربما نفسه, في هوى   صادفت التي" شرسة" صفة واستوقفته... شرسة

 لهذه وارتاح ة,ؤلب انتقام كان لنفسها انتقامها أن   اقتنع فشيئا   وشيئا  . ةؤلب سلمى

 زواجه مسألة لينهي الغد في ثانية   إليها يذهب أن روقر   فعلتها ونسي   الفكرة

 .اإلطاحة ةخط   إلكمال تماما   ذهنه غفيتفر  

 عاد ثم ,منزله ادروغ لعمرو اإلفطار طعام مختار وضع الصباح في

 في تهعد   وحقيبة كتفه على زجاجيا   حا  لو   يحمل وهو بملل   اجالزج   خلفه يمشي

 فتحت التي سلمى بيت إلى هتوج   ثم العامل صرف النافذة إصالح وبعد. يده

 :قال ثم عذبة   بلهجة   اهافحي   نافذتها

 .النافذة لك أصلحت لقد -

 ذلك؟ معنى وما -

 .أيضا   اعالقتن صلحن   أن يجب -

 :وقال فجأة   بفقط  " .النافذة بسبب نختلف لم ناولكن  : "ساخرة بلهجة   فقالت
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 نيإن   لي تقولي أن استطعت كيف! كبيرة إهانة   إلي   هتوج   لقد اآلن, تذكرت -

 الملك؟ ي  قدم   من بالتقر   أريد

 بد   فال تعرفها تكاد ال تيال   لكالم   قريبة أجل من ين  سن سبع بعد ركنيتت عندما -

 .بذلك عالقة   الملك من لقربها يكون أن

 بأمرها؟ علمت   فكي   ولكن -

" !حقيقة ذلك أن   تعترف فأنت إذن: "وقالت غضبا   سلمى وجه احمر   عندئذ  

 لتفتحها النافذة يطرق فأخذ  .بحرف ينطق أن قبل وجهه في النافذة وأغلقت

 :وقال أنفاسه فالتقط ففتحتها الستار تسدل أن قبل وجهه في رأته بإلحاح  

 عليك؟ أكذب أن كيسر   كان هل -

 !نعم -

 ...اآلن عليك سأكذب إذن -

 .الكذب أوان فات لقد ال, -

 إذا ؟ أفعل ماذا -

 إلى إذهب: "بعنف ترد   ثم لحظة   وجهه على الحيرة أمارات سلمى لتتأم  

 أخرى ة  مر   أهين عندما فغضب النافذة وأغلقت!" قدمي  الملكو الوزير ابنة

 لتغادر الباب إلى جهتات   بل له تفتح لم هاولكن   بقوة   الزجاج يطرق ذوأخ

 العنيف الغضب نوبة ه  ت  اعتر   حتى ثانية   تتجاهله هاأن   أدرك نإ وما الحجرة,

 الخلف إلى التفاتة   منها فحانت فكسره, يده بقبضة بقوة   الزجاج فضرب ثانية  

. دما   تقطر يده فوجدت ارالست وأزاحت النافذة نحو ركضتف ألم   أن ة لتسمع

 بلفائف وعادت الداخل إلى ذهبت ثم بسرعة   النافذة ففتحت المنظر ذلك أفزعها

  .بالضمادات هاتلف   ثم يده عن الدم تمسح وأخذت وضمادات  
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 هماأن   شعرت .الجريحة يده دضم  ت   وهي غريب   شعور   سلمى انتاب

 هاأن   وشعرت د,د  تر الب تعالجه نفسها وجدت عندما واحد   لشيء   جزءان

 القديمة تهمحب   قظأي   مماثل   بشيء   هو وشعر به, العناية عن الوحيدة المسؤولة

 لها عربي   فأخذ ها,ي  ونس   نفسه من ل  مهم   مكان   في بها ألقى قد كان أن بعد لها

 ضا  و  ع   له كانت مدينتهم إلى قدم عندما هاأن   وكيف إليها الشديدة حاجته عن

 مسمعها على عيدي   بدأ ثم .خطب كل   في همالذ   هاأن  كيف و ,وإخوته والديه عن

 ما بتكذ   أن تحاول ولم عديدة, سنين منذ تسمعها لم التي لها هحب   أحاديث

 بصمت   يده تلف   أخذت بل – اللحظة تلك في عليه شفقتها بسبب ربما – يقول

 أن بعد كالمه من تصديقه يمكن ما وفي لها يقوله كان ما في ا  ملي   رتفك   وهي

 ,لها هبحب   ثقتها من بكثير أكبر له هابحب   ثقته كانت فقد هو أما. به الثقة فقدت

 هو وانتهى مادةالض   لف   من انتهت أن بعد ثانية   الزواج عليها عرض فقد لذلك

 كانت وإن هاألن   ة  روي   على فيه تفكر وقتا   يمنحها أن سألته وبهدوء  . كالمه من

 لتفكيره غاضبة   تزال ما كانت هاأن   إال   لآلخر منهما ل  ك لمناسبة تماما   مدركة  

 بيتها إلى يسير كان التالي اليوم وفي .مضض على فوافق بغيرها, باإلرتباط

 الملل لىع تنم   بخطوات   يمشي تهعد   وحقيبة بزجاجه الزجاج عامل وخلفه

 في سلمى يحادث النافذة أمام مختار وقف العامل انصرف أن وبعد. الشديد

 .الداخل من إليه تستمع سلمى ووقفت ثانية   الزواج موضوع

 هأن   يظن   كان الذي سلمى حب   حتى مقابل   له ء  شي   كل   أن   مختار أدرك

 أن رقر   اللحظات تلك وفي .شاء متى إليه لجوءال   إمكانه في ينضب ال نبع  

 الحنان رأى عندما ثانية   فيه تدب   الحياة بدأت الذي القديم الحب من يستفيد

 األبد, إلى فقده هأن   قيصد   كاد أن بعد يده رحتج   عندما سلمى به أحاطته الذي

 استقبلت فقد سلمى أما. اإلخالص من مقابله يدفع أن عليه أن   متعل   أن وبعد

 القديم الحب   إحياء من ضرر ال هأن   اقتنعت إذ قة  شر  م   بابتسامة   الودودة كلماته
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 االبتسامة تلك وراء تحتفظ دامت ما تضاراالح مرحلة إلى وصل أن بعد

 عيوبه قائمة فيها بما مختار عن البيانات كل فيه دونت الذي ل  بالسج   السعيدة

 به الزواج على ووافقت. معه واألمان إليه باإلطمئنان الشعور أفقدتها التي

 ة  خط   من ا  جزء كونه إال بها االرتباط توثيق إلى يدفعه لم هأن   تعلم وهي

 بذلك الخطة تلك أن أبدا   بالها على يطرأ لم ولكن مصلحته, فيها لية  مستقب

  .ملكة منها يصنع أن يريد كان مختارا   وأن ,الهائل الحجم
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 الزواج بعد منزلها كنىس   على سلمى مع مختار فقات         

 زلهمن بأن   احتج   أن بعد والقب   في عمرو بحبس تعلم أال   على منه حرصا  

 لفض   هألن   ذلك على والدها ووافق كثيرة, إصالحات   إلى بحاجة  بأن ه و صغير  

 وانتقل الزواج وتم  . وحيدا   تركي   أن على بيته في زوجها مع سلمى تظل   أن  

 ومنزله سلمى منزل منازل, ثالثة على يتردد فأصبح سلمى بيت إلى مختار

 ذلك على أشهر   تومر  . لياع  ال المؤامرة قيادة ومركز را ,م  ع   ديتفق   حيث

 لكبالم   اإلطاحة خطة لسير متواصلة   متابعة   في مختار قضاها الزواج

 انشغال من سلمى وأدركت. األيام مع تتزايد كانت التي اتهقو   دق  وتف   وتنظيمها

 .شيءب هام  عل  ي   أال   أصر  وإن  كبير   أمر   على قدم  م   هأن   مختار  

 لحظة :الحاسمة اللحظة اقتربت المؤامرة ءبد على السادس الشهر بمضي  

 الخبر بذلك االحتفاظ من ني  األمر   يعاني المعزول المستشار وكان. المواجهة

 أن إال منه كان فما وطأته نفسه على فيخف   أن فأراد زوجته, على سرا   المثير

 يغن  ي   هأن   لزوجته حىأو   هأن   ظن   حتى يغن  ي   وهو م  يستح   وأخذ امالحم   دخل

 أن األغنية ككلمات مة  نغ  م   بكلمات   إليها طلب وعندئذ   لها ه  ؤب  ي   ال قديمة   أغنية  

: فيه يقول تا  بي   األغنية إلى وأضاف اطمأن   عندئذ   تجبه, فلم أخرى بمنشفة   تأتيه
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" تقول؟ ماذا: "تصيح بزوجته فإذا". جديد ملك   وسيأتينا غدا   بالملك طاحسي  "

 الحال في بذلك خبرهملت   الجيران إلى زوجته نطلقت أن عوتوق   بالهلع فشعر

: لها يقول وهو منه ريقط   والماء امالحم   من وخرج كبيرة   بمنشفة   جسمه فلف  

 يولكن  : "بمكر له فقالت" .قديمة أغنية   هاإن  . بذلك أحدا   تخبري ال! انتظري"

 لكالم   عن البيت هذاعلى  ملتتش ال هاأن   وأعرف األغنية, تلك أعرف

 ناد  وطر   الملك عاقبنا وإال   صوتك أخفضي: "بخوف قائال   فقاطعها..." لذيا

 ظاالحتفا تستطيع ال كأن   وأعرف: "وأضافت بمكر   إليه نظرت ثم" !البالد من

 الماء من قطرات   شعره من فتناطرت هرأس   له اهتز   بغضب   فقال" .باألسرار

 أخبريني بل لشأن,ا هذا في بها أخبرك حقيقة   توجد ال: "االتجاهات جميع في

" أخرى؟ منشفة   لي حضريت   أن منك طلبت عندما جيبيت   لم لماذا أنت,

 وتركها المنزل مغادرة يستطيع ال هأن   وشعر حجرتها, إلى وعادت فصمتت

 جميع ضويعر   ألحد   انكشف إذا الخطة عرقلي   أن بد ال الذي السر   ذلك مع

 االجتماع عليه نيتعي   كان نفسه تالوق وفي للعقاب, هو فيهم بما المتآمرين

 اهتدى أن إلى بعمق   رفك  وي   بمنشفته يدور وأخذ شديدة   حيرة   فاحتار ,بمختار

 من كبيرة   حلقة   خلفه ترك وقد الحجرات إحدى إلى فدخل ,له ارتاح حل   إلى

 الباب وقفل البيت من خرج ثم مالبسه وارتدى األرض, على الماء قطرات

 زوجها أن   عدىس   وجدت وعندما. طريقه في ومضى رجالخا من زوجته على

 كل يسمعها ىحت   وتستغيث الداخل من الباب تطرق أن أرادت ذلك فعل

 نفسها ستفضح هاأن   تذكرت هان  إال  أ بها, زوجها فعله ما ليروا ويأتوا الجيران

 .تفعل أال فآثرت ةالخاص   فضائحها ال الناس فضائح نشر هوايتها وأن   ,بذلك

                             *** 
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 البيت يغادر أن قبل بالمؤامرة زوجته مختار فأخبر الحاسم اليوم جاء

 المتآمرين الجنود مع ةالخط   لتنفيذ فيها خرج التي الليلة منتصف في مباشرة  

 على والقلق الحيلة ةبقل   والشعور والخوف الذهول من حالة   في اهاإي   تاركا  

 .المنتظر طفلهما يرومص ومصيرها مصيره

 والحصون القالع المتمردين من مجموعات   اقتحام تقتضي ةالخط   كانت

 مجموعة   وقيام اسها,حر   مهاجمة بعد عليها والسيطرة المختلفة أماكنها في

 استسلمت الليلة تلك وفي. الملك يستسلم أن إلى القصر بمحاصرة أخرى

 وبقي   .ينآمرالمت يطرةس تحت القالع ووقعت اآلخر وتل   الواحد الحصون

ل بينما نفسه ومختار ريدد   فيهم وكان مختار بجنود حاصرا  م   القصر  فض 

 بعيدا   الحصون تهاجم التي المجموعات من مجموعة   في يكون أن المستشار

 عمل تابعت   مجموعة   ضمن كان فقد ثمهي   أما .آدم وكذلك الملك ين  عي   عن

 من تجلبها التي باألسلحة مرينآالمت د  م  وت   حاجاتها وتتفقد األخرى المجموعات

 منها يلوح هادئة   بدأت التي المعركة تلك وفي. إخضاعها تم التي الحصون

 عندما بأسلحتهم الفرار من لكللم   الموالين الجنود من كثير   نتمك   مختار نصر

 .مرونآالمت باغتهم

 اسر  الح   جمواها أن بعد كبيرة   بأعداد   القصر حول ينلتف  م   مرونآالمت ظل  

 ما الداخليون الحرس ورأى. الباقين دواوقي   منهم بعضا   وقتلوا ينالخارجي  

 أخبره إليه الملك خرج وعندما ,الملك خدعم   باب يطرق أحدهم فانطلق حدث

 المنظر ذلك يرى به فإذا منها وأطل   النوافذ إحدى إلى فأسرع حدث بما

 بالقصر أحاطوا الذين اتلينبالمق مألى قصره حديقة كانت لقد. عرو  الم  

 غريبا   حلما   إال لم يكن يراه ما أن   للحظات   وشعر المعة, سيوف   هميوبأيد

 دركوي   الشعور ذلك من ينتبه يجعله ولم .نهاية له ينب  ت   وال بداية   له ليس هما  ب  م  
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 المعظم, لكالم   ديسي  : "له يقول وهو الحارس صوت إال حقيقة   يراه ما أن  

 له فقال جوابا , حري   ولم الحديقة إلى ثانية   نظر ثم إليه فنظر" ؟نفعل ماذا

" دي؟سي   يا ترى ماذا... قتلوا قد ينالخارجي   الحرس بعض أن   أظن  : "الحارس

 لم: "الحرج عليه بدا وقد الحارس فقال" يريدون؟ ماذا: "بقلق الملك فقال

... أن ديسي   يا ونكيريد إنهم دي,سي   يا األمر بداية في بذلك إخبارك أستطع

 التهديد كملي   أن يستطع لم وصمت,..." وإال طواعية   الحكم مهمسل  وت   ستسلم  ت  

 ,بشيء   جبي   ولم صامتا   يستمع الملك وكان .هد  سي   حق   في عظيما   رآه الذي

: الملك فقال" نقاتلهم؟ أم سيدي, يا ماءللد   نا  حق   نستسلم هل: "الحارس فأضاف

 أين الجنود, أين... بعد الموقف أستوعب لم فأنا رأفك   دعني ر,أفك   دعني"

 الحارس له فقال" بهم؟ حل   الذي ما القصر؟ لحماية يأتوا لم لماذا العساكر؟

 الحصون أن   يبدو ولكن ,الملك ديسي   يا أعلم ال: "تهصو   في الخوف ةورن  

 يا استسلمت هاأن   إلي   لخي  وي   القصر, حوصر كما حوصرت قد والقالع

 دلواب  ي   أن رهموم   بالقصر والعاملين الخدم جميع قظأي  : "الملك له فقال" .يسيد

 القاعة في الحرس وباقي وإياهم واجتمع ,يستطيعون بما حواويتسل   هممالبس  

 يا كأمر  : "الحارس فقال" .أوامري وانتظروا األسفل الطابق في الوسطى

 ". الملك ديي  س

 ثم الملكة وأيقظ غرفته الملك دخل بينما األسفل الطابق إلى وانطلق

 رأت ولما ,النافذة إلى فأسرعت ,القصر حول يدور اعم   جأش   برباطة أخبرها

 إلى وأوصلها زوجها فأسندها عليها غمىي   كاد بالقصر المحيطين الجنود

 توقظ أن إليها وطلب الملك أهافهد   بح  تنت   وأخذت عليه فجلست ,السرير

 في جميعا   ينتظرون ثم ظرف   ألي   با  تحس   بسهمومال مالبسها لوتبد   األطفال

 لفسنظ   الئقة   مالبس ارتدوا: "قائال   أضاف ثم ,القصر غرف من واحدة   غرفة  

 ,خنوقا  م   بكاء   تبكي وهي األطفال غرف إلى فمشت" .مناز  ه   لو ىحت   لوكا  م  
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 هف  سي   دوتقل   تالالق   لباس وارتدى مالبسه وأبدل المالبس غرفة هو ودخل

 ذهول   حالة   في الخدم وجد حيث األسفل الطابق إلى ونزل رعهبد   وأمسك

 إلى صعد ثم .ثانية   يأتيهم ىحت   بالحذر وأوصاهم ئتهمتهد   فحاول ,ورعب  

 نفسه وجد لقد... ا  لي  م   رفك  ي   الغرف إحدى في تكأة   على وجلس الثاني الطابق

 كل   في ريتفك   وأخذ .منه الناس هم  ق  ن ما يعلم لم أبدا , هل  يتخي   لم موقف   في فجأة  

 تكون أم ,الناس عليه تب  أل   التي هي الشائعات أتكون األخيرة, األحداث

  النتيجة؟ هذه قتحق   أن أرادت منهم فئة   أسلحة   حدأ الشائعات

 إلى أعاده وإن منه جدوى ال شيئا   الوقت ذلك في األسباب في التفكير كان

 ة  ب  غض  ل مقنع   سبب   إلى يهتد   ولم قره  أ   ىحت   ة  مر   بعد ة  مر   بالظلم الشعور ذهنه

 حةسل  الم   المواجهة كانت. عمله ينبغي فيما ريفك   أخذ ثم .عليه حةالمسل   الناس

 فيه لما وارد   غير شيء   االستسالم وكان ,الساعة تلك في الجنون من با  ضر  

 وما وأطفاله, زوجته صور   له تراءت ثم. قبولها في التفكير ف  يأل   لم ة  مذل   من

 لحقن حال    االستسالم له فتراءى حرب, كانت لوولهم  له يحدث أن يمكن

 له سيحدث ما ليتخي   أن أراد عندما الفكرة استبعدف عاد هولكن   ,ماءالد  

 ستلحق التي ةالمذل   غير شيئا   يضمن أن يستطع فلم ,استسلموا ما إذا وألسرته

 غرفته ودخل ذاك مكانه من فنهض .قرار   لىإ يهتد ولم ,بعده من وبأطفاله به

 من يطل   والرعب   يبكون وهم أمهم مع السرير على ينصطف  م   أطفاله فوجد

 إلى يفارقهم قد هأن   وشعر مخاوفه إلى الكثير   المشهد ذلك فأضاف أعينهم,

 هأطفال   ضمي   وأخذ درعه فألقى ,ثانية   يراهم فلن تلق   أو زمه   إن هأن  ذلك  ,األبد

 أوصاهم ثم جميعا , بأدمعهم شفتاه فتبتل   واحدا   واحدا   لهمويقب   صدره إلى

 ال كثيرة   وصايا... وبـ اآلخر على أحدهم يحنو وبأن, قوايتفر   وبأال   ربالصب  

 بكاؤها فزاد زوجته به تشعر   واحد   لسبب   إال واحدة   دفعة   اإلنسان على تطرأ

 .هوادة بال قتتدف   بدأت التي هاأدمع   األطفال يرى الكي   الغرفة من وخرجت
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 عليها سيطر أن بعد الحصون من نوالفار   الجنود كان األثناء تلك في

 أن رواوقر   مختار جنود عيون عن بعيد   مكان   في عواتجم   قد مرونآتالم  

 في بائتين كانوا ممن منهم المزيد يجمعون فأخذوا ,القصر عن يدافعوا

 .أكبر النصر في فرصة   ألنفسهم ئواهي  لي   منازلهم

                              *** 

 على قادر   غير قصره ردهات في يدور والملك قائما   الحصار استمر  

 وأطفاله زوجته على هحنو   ويرفض اإلستسالم نفسه ترفض ؛قرار خاذات  

. عددهم ةقل   بحكم لهم ساحقة   هزيمة   بهاعق  ت   معركة   في دخلهمي   أن وخدمه

 الصغرى ابنته فسمع الباب, أمام ووقف أسرته فيها التي غرفةال إلى فمشى

 كانت األم ولكن   – الضحى قارب قد الوقت وكان – جائعة هاإن   هاألم   تقول

 الساعة تلك في فيه ريفك   ما آخر الطعام كان. ابنتها قالته ما تسمع فلم سارحة  

 يعلم يكن لم ذينال ألطفاله مهيقد   شيء   آخر يكون قد الطعام أن   شعر هولكن  

 إلى الحال في فخرج .هذه الوجبة يطعمهم أن بعد ثانية   يأكلوا أن لهم يتاح متى

 قاعة إلى أطفاله واقتاد عاد ثم لإلفطار, عامرة   مائدة   بإعداد وأمرهم الخدم

 لماذا ذلك؟ وقت هذا وهل: "األطفال خلف تمشي وهي زوجته فقالت الطعام

 جميعا   نجلس أن نريد: "لها فقال" هنا؟ لطعاما من شيئا   حضرواي   تجعلهم لم

 عليها فص   التي المائدة حول اصطفوا ثم" .ثانية ذلك نفعل ال قد المائدة, حول

 رونثرث  ي   وهم ويشربون يأكلون األطفال فأخذ ,األطعمة من فاخرة   أصناف  

 يراقب وهو الملك الملكة ورأت ,بهم المحيطة المصيبة ناسين ويضحكون

 هاولكن   كان كما عاد قد شيء   كل   أن   للحظة   توظن   فابتسمت تسما  مب أطفاله

 على ميجث   كان الذي الجاثوم أن   من لتتأكد النافذة إلى فانطلقت ذلك في تشك  

 فول ت بالقصر حيطة  م   تزال ما مرينآالمت صفوف فرأت انتهى قد صدورهم
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 أن   فيها تشعر أخرى لحظات   تعيش عل ها أسرتها إلى ونظرت ظهرها النافذة

   .كان كما عاد قد شيء   كل  

 جيشا   نواوكو   كبيرة   بأعداد   عواتجم   قد الملك جنود كان األثناء تلك في

 وصلوا وعندما. مرينآالمت من إلنقاذه الملكي   القصر إلى به واهتوج   صغيرا  

 في معهم واحتدموا باغتوهم -الظهيرة قارب قد الوقت وكان -القصر إلى

 النوافذ إحدى من للقصر رينالمحاص   الجنود يراقب لكالم   كان. ويةق معركة  

 األمل ودب   عزمه ي  قو   ىحت   القتال وبدء القادمين جنوده رأى نإ وما ,العليا

من  أجله من القتال على هموإقبال   له جنوده بنصر را  خي   استبشر إذ نفسه في

 بأال   زوجته تتوسال   تجاهال  م   األسفل الطابق إلى فنزل .أمره انتظار دون

 في المقاتلين لجنوده واالنضمام معه بالخروج والخدم رسالح   وآذن يفعل

 تاركين وأسلحتهم بسيوفهم جميعا   وخرجوا القصر بوابة ففتحوا .الخارج

 فيها استمر التي المعركة وطيس وحمي. بالداخل واألطفال والملكة الوصائف

 وأدركت مختار جنود من دةالمتفق   جماعةال جاءت أن إلى وفر   كر   بين الجنود

 بعض من والسالح جالالر   من كبيرة   إمدادات   فجلبت الموقف خطورة

 بالملك أحاطوا إذ المعركة رسي   على نومرآالمت طرسي   وعندئذ   الحصون,

 نفسه الملك سقط ثم ون,طيتساق الملك جنود فأخذ ,الجهات كل   من وجنوده

 .مختار بسيف قتيال  

 اثنان نام الذين أطفالها مع مخدعها في قابعة   الملكة كانت ذلك ءأثنا في

 أكبرهم وظل   ,األريكة على معها منهم اثنان جلس بينما سريرها على منهم

 ويغافل قلق   في الغرفة أرجاء في ليتنق   عمره من عشرة الثانية في صبيا   وكان

 منعت قد الملكة نتوكا ,المعركة رسي   ليرى النافذة إلى جهفيت   أحيانا   هأم  

 وإن ,الدامية المناظر تلك يشهدوا ال ي  لك النافذة تلك من اإلقتراب من أطفالها
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 تصل لالخي   وصهيل راخهمص  الم متزجة ب المقاتلين حاتصي   أصوات كانت

 استدار ثم النافذة عند األكبر األمير رتسم   وفجأة  . بوضوح أسماعهم إلى

 الملكة تالحظ ولم .شديد ذهول   هني  عي   وفي النافذة أسفل األرض على وجلس

 على قا  طر   سمعت كذلك هي وفيما. حولها النظر عن هابهم   النشغالها ذلك

 بعيدا   مهاتكل   أن تريد هاأن   وأخبرتها تبكي وهي وصيفتها دخلت ثم الغرفة باب

 أن بعد الباب أمام معها ووقفت سرعة  م   مكانها من فنهضت األطفال, عن

 ذلك كان. تلق   قد الملك دهاسي   أن تنشج وهي فةيالوص فأخبرتها خلفها أغلقته

 الوصيفة أن   لوال األرض على يتهو   فكادت احتماله تستطيع ما فوق الخبر

 قبل طفليها بجانب عتهاج  أض   حيث السرير إلى وأوصلتها وأسندتها تداركتها

 نحو أسرعا لذينال   الطفلين تضم   الوصيفة وأخذت الغيبوبة, يشبه ما هاينتاب   أن

 جلست ثم ,والراحة النوم إلى بحاجة   هاأن   وأقنعتهما ,عليها نهماوتطمئ   هماأم  

 األرض على القابع الصبي   فالحظت أدمعها تمسح وهي األريكة على اهماوإي  

 ,أبيه مقتل رأى هأن   قنتفأي   هني  عي   في المذهولة النظرة وتلك النافذة أسفل

 من تنساب األدمع فأخذت ,بذراعها أحاطتهو األرض على بجواره فجلست

 .هادىء نشيج   مع عينيه

 االستسالم إال   الحياة قيد على جنوده من بقي   من يسع   لم الملك موت بعد

 وبانفضاض. مرينآالمت بانتصار عصرا   المعركة فانتهت مختار لجنود

 سجن إلى الملك جنود باقتياد جنوده من مجموعات   مختار أمر المعركة

 القتلى دا  متفق   منه بيتصب   والعرق القصر حديقة في ليتجو   أخذ ثم ,دينةالم

 حوافر اقتلعتها التي المتطايرة واألعشاب بالغبار الجو   ثتلو   وقد والجرحى

 إليه مفتقد   الموت, ينازع وهو رحىجال بين ريدا  د   يجد أن فراعه ,الخيول

 تلك قتلى أحد يكون ال  أ يتمنى وكان بجانبه, جثا أن بعد بيده رأسه وأسند

 في بأس ال مختار, يا تهتم   ال: "بضعف له وقال إليه نظر دريدا   ولكن   المعركة



72 
 

 إليه يستمع ومختار الكلمة تلك قال" .كا  مل   سيصبح ناأحد   دام ما نموت أن

 إال هي وما. أنفاسه تتوقف أن قبل قليال   لهث ثم عينيه في تلمع والدموع

 ثم عليه رتياعاال ظهر وقد منهما واقترب سيفه دا  متقل   ثمهي   قدم حتى لحظات  

 حوله تيتلف   وأخذ مكانه من قام لحظات   وبعد .بذهول ريد  د   في قيحد   أخذ

 وتساؤالت ذهول   عينيه وفي القصر ساحة في المتناثرة الجثث إلى ناظرا  

 .تخنقه تكاد وعبرة   كثيرة  

                             *** 

 إلى كل   يعود أن قبل الناس بلغت قد وأعوانه مختار انتصار أخبار كانت

 وأشياء   والقلق والحزن اإلكتئاب من غريبا   مزيجا   تعاني سلمى وكانت ,بيته

 البيت إلى سلمى والد مالمعل   عاد الغروب وعند. ههان  ك   تعرف ال كثيرة   أخرى

 أعوانه وبعض ملكال قتل مختارا   أن   وكيف عركةمال في حدث بما ابنته وأخبر

 :له وقالت أبيها إلى نظرت ثم حيلة   ةبقل   تبكي وأخذت سلمى فاستاءت ,بيده

 .حائرة نيإن   ؟أفعل ماذا لي, قل أبي, -

 ؟الحيرة لم -

 قاتل؟ مع أعيش أن سأستطيع كيف -

 .قتلة نو  سم  ي   وال الحروب في لونيقت   والناس حرب   هاولكن   -

 فعله ما ولكن   أنفسهم عن الناس بها يدافع يالت ةالحقيقي   الحروب في ذلك -

 .العرش قليسر   الحرب افتعل لقد مختلف, شيء   مختار  

 .سلمى يا اخترت من ذلك -

 :معاتبة ألبيها وقالت سلمى بكاء فزاد

  أن قبل عليه وافقت وقد به الزواج على اآلن تلومني هل أبي, -

 طويلة؟ ة  بمد   يتزوجني   
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  تقبلي أن عليك أن   تفهمي أن أريدك يولكن   نتي,اب يا لومك أقصد لم -

 .حال بأي   زوجك   

 قبل البارحة إال   تهني   على لعنيط  ي   لم فعله, نوى مما شيئا   أعلم أكن لم يولكن   -

 .قتال سيدور هأن   أعلم ولم البيت, مغادرته

 .شيئا   عيدي   لن هألن   رالتحس   أوان فات ولكن   فعل بما ئنافوج   ناكل   -

 فعل؟ بما راض   أنت هل -

 .به أنت   ترضي   أن يجب ولكن ,رضاي يهم   ال -

 :ألبيها قالت ثم قليال   وهدأت سلمى دتتنه  

 هذه أراه أن أستطيع لن يولكن   ,رالتحس   أوان فات لقد أبي, يا محق   كأن   أظن   -

 ...البيت أغادر أن بد   ال... قاتل هأن   بسهولة   أنسى أن أستطيع لن األيام,

 .يعود عندما انتظاره في يجدك أن يجب بل -

 .أبي يا اليوم أراه أن أستطيع لن -

 .ابنه أم   ستكونين قليلة   أشهر   وبعد ,زوجته فأنت رؤيته احتملي -

 .قاتل ابن طفلي صبحي   كيف خيفني,ي   ما وهذا -

 .سلمى يا الكلمة هذه ترديد عن يكف   -

  في رارا  م   ذلك سيفعل هأن   كذل ومعنى ظلما   ل  يقت   أن استطاع هولكن   -

 .المستقبل   

 كأن   ريوتذك   بهدوء   اليوم استقبليه .تصلحيه أن حاولت إذا يفعل لن -

 .المستقبل في فشيئا   شيئا   تغييره تستطيعين

. والدها قاله فيما رتفك   السرير على فجلست حجرته إلى وذهب تركها ثم

 السفن من أسطول   قيادة وبة  صع في ستكون مختار توجيه محاولتها أن   شعرت

 فشعرت قليال   رتفك   ثم. المحاولة من ضرر ال ولكن   ,عاصف   يوم   في

 .عاتقها على أبوها ألقاها التي ةهم  الم   تلك في النجاح على شديد   بتصميم  
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                             *** 

 بعض خرج الجثث من القصر حديقة لونخ  ي   مختار رجال أخذ فيما

 فوقف بألم   يبكون وهم الخمسة وأطفالها الملكة يقتادون القصر من هأعوان

 بينما أطفالها أصغر من بإثنين تشبثت التي المهزومة الملكة يراقب مختار

 والقهر الحزن من هالون   امتقع التي الملكة كانت. بها ملتصقين الباقون سار

 هازوج   ةلوصي   ظا  ف  ح   مشاعر   من هاش  يتناو   ما خفيت   نأ محاولة   برزانة   تمشي

 إثارة لعدم لحظة   آخر إلى كملكة   فوالتصر   دوالتجل   بالتماسك أوصاها الذي

 تجعله أن حاولت ببطء   الفاخر ردائها في تسير م  ث   من فكانت األعداء, شماتة

 الدموع وتحبس ,الحركة عن عجز   وشبه انهيار   إبطاء ال رزانة   إبطاء يبدو

 لم نتصبا  م   يمشي ما أن   تشعر ومشت .االنهيار لكذ تكشف ال كي مآقيها في

 هاكل   الداخلية أجزاؤها متتهد   لقلعة   الخارجي   كالهيكل هيكل   إال منها يكن

 األرض على ملقاة   فكانت ةالحقيقي   الملكة هي, أما ها,روح   أما ,تف  فتجو  

 أن بين رهاوخي   مختار استوقفها. الجوفاء القلعة تلك أمام المرئي   غير ل  كالظ  

 البالد تغادر أن أو الناس ةعام   من كامرأة   قصرها في مكرمة   معززة   تبقى

 لها قال ثم أمرهم ليتكف   من بهم فأوكل .تغادر أن فاختارت رأسها مسقط إلى

 التي الدواب   إحدى على زوجك جثمان وضعنا لقد الملكة, دتيسي  : "بعطف

 عند" .خارجها أو المدينة في ختارينهت مكان   أي   في تدفنيه أن ولك ,سترافقكم

 مياه تندفع كما غزيرة   دموعها فانهمرت عالتصن   عن تماما   الملكة عجزت ذلك

 رالمقر   من كان الذي الهودج إلى وأسرعت فجأة   السدود تنهدم عندما األنهار

 أصغر مع دخوله على وأعانتها بذراعها وصيفتها فأمسكت ,تركبه أن

 الموكب واقتيد خدمها, من ىتبق   ومن ووصيفاتها أطفالها ةبقي ركبوأ   أطفالها,

 تغادر وهي الملكة وشعرت. الحرس من مجموعة   ترافقه القصر خارج إلى

 خدعتها التي الدنيا من وغضبت ,تجده ما إلى الكثير أضافت ة  بمذل   قصرها
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 لمجاورةا الدولة لملك مدللة   أميرة   دتل  و   ذم   سهلة   الحياة أن   بإيهامها طويال  

 إنذار   الوب فجأة   ثم ,الخمسة أطفالها منه وأنجبت الملك جتتزو   أن إلى

 تلك في بالخديعة أيضا   مختار وشعر. واحدة دفعة   الفواجع بتلك أصابتها

 ولم أسد   صورة له أظهرت عندما وخذلته خدعته البحيرة أن   شعر .اللحظات

 زوجته ذل  وي   آخر أسدا   ليقت أن يجب أسدا   صبحي   لكي األسد أن   له ظهرت  

 مرة   وألول .قيالطر في الدماء من كثيرا   سيلوي   ,دهمويشر   صغاره ميت  وي  

 كما قدمه تحت يضعه أن حاول االهتمام من شيئا   الصغيرة التفاصيل لىو  أ  

 أسرة منظر أثار .صالحه في يكون لن هأن   يعلم شيء   بأي   دائما   يفعل كان

 هذه من أي   ل  ين   لم ولكن   ريد,د   موت وأحزنه القتلى منظر وساءه شفقته الملك

 كل   على باالنتصار الشعور تغليب يحاول كان إذ التعبير في هحق   المشاعر

 على يرسم ووقف .ربر  م   األليمة األحداث تلك لكل   يكون لكي   األحاسيس تلك

 يصرف نأ يريد هوكأن   نتتكو   وهي هاب  ويراق   بسيفه جة  متعر   خطوطا   األرض

 أما. أحرزه الذي نتصاراإل على يندم يجعله أن هشأن   من شيء   كل   عن فكره

 إليه ستندا  م   وجلس القصر مدخل أعمدة من عمود إلى ساقيه جر   فقد ثمهي  

 ولمقتل قصرهم, خارج إلى باكين قتادوني   وهم وأطفالها الملكة لمنظر وبكى

  .الدامية المعركة تلك في قتل من كل  

 متسل   تنظيم في وأعوانه مختار قضاه الليل من ر  شط   مضى أن وبعد

 المنزل إلى الذهاب مختار أراد ,منهم عليها اسحر   ووضع وىالق   مراكز

 القديم بيته إلى فمضى السابقة الليلة منذ دهيتفق   لم الذي مرا  ع   تذكر هولكن  

 جالسا   جدهفو القبو باب عليه وفتح والشراب الطعام من كبيرة   ة  كمي   وحمل

 مكدودا   وجلس أمامه الطعام فوضع والقلق, األرق هعلي   بدا وقد القرفصاء

 عينيه حول الداكنة والهاالت مختار وجه امتقاع عمرو الحظ. السلم أعلى

 عن يسأل لم هولكن   ,حدثت قد جسيمة   أحداثا   أن فأدرك المصباح ضوء على
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 تلك عن ئا  شي   منه يسمع أال   يا  متمن   مختار إلى بصمت   ينظر أخذ بل شيء  

: مجهد بصوت   مختار قال لحظات   وبعد برهة   صامتين ثناناال ظل  . األحداث

 بأن   نفسه إقناع وحاول كبيرة   بغصة   عمرو شعر ".عمرو يا انتصرنا لقد"

 :فسأله ذلك في فشل هولكن   عليه بيكذ   مختارا  

 قتال؟ حدث هل -

  جنده مناهاج   ثم ..اإلستسالم رفض الملك ولكن   نقاتل أن ردن   لم -

 .القتال من بد ال فكان   

 :باأللم مملوء   بصوت   يقول وهو ر  حس  ت   في دوتنه   ألم   زفرة عمرو فأطلق

 .النبأ هذا أسمع أن أخشى كنت -

 هزم؟ن   أن تريدنا كنت هل -

  لقد تل,ق   هأن   بد   ال... الحمقاء ةالخط   تلك ذوانف  ت   أن أريدكم أكن لم -

 .طيبا   رجال   كان  

 تعني؟ من -

 .الملك -

 .السابق الملك تعني -

 .ملكا   أصبحت فقد إذن -

 .نعم...  -

 .إليه تصبو كنت ما حققت أن بعد سعيدا   أراك ال لي   وما -

 .كثيرون امن   تلق   لقد...  -

 .أيضا   كثيرون اآلخر الجانب قتلى من يقابلهم من أن بد   وال -

 .نعم...  -

 أبناء فكان به هو كوتمس   لكالم   في طمعت... المدينة صابم   أعظم ما -

    .ةالضحي   هم المساكين المدينة
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 مرا  ع   ولكن   الليلة تلك د  ري  د   بموت عمرو إطالع عدم نوى قد مختار كان

؟ المجموعة من مات وهل: "قائال   هر  باد    فقال يجب ولم مختار فأطرق" أحد 

: ضعيف بصوت   مختار فأجاب" تل؟ق   الذي من: "اإلجابة عرف وقد عمرو

 آخر كان لقد: "قال ثم مختار دفتنه   األلم عليه ظهر وقد عمرو قر  أط  " ..ريدد  "

 شعور بلغ" ..لكا  م   سيصبح أحدنا دام ما بموته نهتم   أن ينبغي ال هإن   هو قاله ما

 وشعر األخيرة جملته سمع عندما غايته قهومنط   مختار من باإلشمئزاز عمرو

 وعدتني كما اآلن أطلقني: "فقال ذلك من أكثر معه البقاء يحتمل لن هأن  

 ستكون: "البارد بالدم ليءم   هوكأن   مختار له فقال" .البيت إلى أذهب ودعني

 دعني طفق! شيئا   لك أكون أن أريد ال: "بعنف فرد  " .عمرو يا مستشاري   أحد

: وقال مختار فنهض" .ملكا   فيها أصبحت   التي المدينة وهذه بل القبو, أغادر

 ال. ثانية   كإلي   ألتحدث يومين أو يوما   أبقيك أن في ذرا  ع   استميحك فأنا إذن"

 فقال" .مدينتي تكون أن قبل كمدينت   هاإن   عمرو, يا المدينة تغادر أن أريدك

 مختار دفتنه  " .دريد ومدينة أيضا   الملك مدينة كانت وقد: "بانفعال عمرو

 فيه فصرخ" .التعب غاية في نيإن   النقاش, أحتمل ال.. اآلن سأتركك: "وقال

 قد كان مختارا   ولكن لمالس   بصعود وهم!" هنا من أخرجني! انتظر: "عمرو

" .آخر يوما   أنت انتظر: "يقفله وهو بهدوء   قال ثم الباب, وأغلق القبو غادر

 باب على المتواصل عمرو طخب   تجاهال  م   الخارجي الباب إلى بعدها واتجه

 هاوكأن   وثالتل   شديدة مالبسه أن   الحظ المصباح بإطفاء هم   عندما هولكن   ,القبو

اب ثياب  ولبس واغتسل الداخل إلى فعاد حافل, يوم   بعد عمله أنهى قد قص 

 ألقى ثم ,زوجته بيت إلى معه أخذها قد يكن لم التي القديمة المالبس بعض

 وصل الليل منتصف وفي. نزلالم وغادر القمامة وعاء في سخةالمت   بمالبسه

 ألقى ثم ملكة, أصبحت هابأن   المهمومة زوجته وبش ر البيت إلى مكدودا   مختار

 .عميقا   نوما   ونام الفراش على بجسده
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 بأصوات القبو داخل وهو عمرو فوجىء التالي اليوم في      

 في لبابا قبالة ووقف لمالس   واعتلى را  خي   فاستبشر البيت في كثيرة   أقدام  

 .العساكر من كبير   عدد   وبمرأى الباب بانفتاح ففوجىء يحدث قد ما انتظار

 اثنان اجتذبه ةبالحري   نفسه ليؤم   وهو انفعال   في بينهم بصره ينقل هو وفيما

 فأخذ مقاومتهما, في محاولته فشلت أن بعد ظهره خلف ذراعيه داوقي   منهم

: فسأل المدينة, سجن إلى نقله رقر   يدالجد الملك إن   له فقيل يحدث عما يتساءل

 إال فكل  ن   لم فنحن نحن تسألنا ال: "بصرامة العساكر أحد له فقال" لماذا؟"

 من كان فما رهوغد   مختارا   يسب   وأخذ عمرو فانهار" .هناك إلى بنقلك

 الركب وصل وعندما. السجن مبنى إلى به واتجهوا موهكم   أن إال   العساكر

 الملك له يستدعوا أن الحراس إلى لتوس   كمامته وفتحت السجن إلى بعمرو

 بينهم فيما يتغامزون فأخذوا عليهم فألح   منه الطلب ذلك استنكروا همولكن  

 رؤية من سيئ   وقد اإللحاح عن فكف   مجنونا   ونهيظن   همأن   له أوحى بشكل  

 .منه واالستفسار مختار

 ,حدث ما تفسير يحاول ألثاثا من خالية   شبه حجرة   في عمرو قبع هنالك    

 يستطيع أن  ال بحيث كا  ل ـ م أصبح أن دـبع وال  ـمشغ أصبح مختارا   أن فاستنتج

 ه إلىـر أن ينقلـفآث جا  ر  ـحم   الصغير بيته على دالترد   وجد مارب   أو ,هـب يعتني
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 حقيقي  بعث في نفسه بمزيد   سجن   في سجينا   أصبح هبأن   شعوره ولكن   .السجن

ـدا  طويــال ,  نقلي مل هأن   وشعر والقلق, خاوفالم من ـن أم    إلى السجن إال  لي سج 

 وتمل كته عندئذ  تضاعف شعوره باأللم والقهر   .عمره آخر إلى فيه ركت   وربما

ل شعوره تجاه مخـن ه تماسك, وتحـولك البكاء في شديدة   رغبة    شيء   تار إلىـو 

 الكراهية. إلى أقرب

                             *** 

اد  جلس نيومي   بعد  في ثانيتحد   ابنته أ مامةو عمرو والدصالح  الحد 

 بال   على ألحد   يخطر لم الذي الجديد لكالم   وعن ,مؤخرا   حدث اعم   الظهيرة

 تحف   نإ وما ,الباب مسعود   طرق يتحدثان هما وفيما. يوما   العرش سيعتلي هأن  

د را  م  ع   أن   هلتو   سمع هإن   مالمحه يعلو والقلق قال حتى له  يومين منذ ش وه 

 جهوات   فوره من أبوه فهب   السجن, إلى أخذته جنود   راحلة   على ما  كم  وم   دا  قي  م  

 .السجن إلى

 حراك   بال بسيوفهم واقفين حرس   مجموعة   الكبيرة السجن ابةبو   أمام كان

 نإ وما. بالدخول له أومأوا أن بعد بينهم من فدخل الصنع   قنةتم   تماثيل همكأن  

 منضدة   نهايته في طويل   دهليز   في نفسه وجد ىحت   ابةالبو   عبر قدمه وضع

 وعندما واألوراق, البالية بالكتب مليئة   كثيرة   أرفف   وبجانبها ,حارسان أمامها

نالم   الزمن رائحة شم   الدهليز في يمشي بدأ  تربةالم   أرضه من تفوح خز 

 لبناتال   فظهرت منها كبيرة   أجزاء   عن الجص انحسر تيال   الكئيبة وجدرانه

 ,المدخل في الخافت الضوء خاللمن  الدهليز على بكآبة   ل  تط   ةصفر  الم  

 إلى انتهى وعندما .المكان ذلك في ابنه يرى أال   يهوتمن   وقلقه انقباضه فازداد

 رؤية طلب المتآكلة وأوراقهما الحارسين أمام ووقف الدهليز آخر في المنضدة

 األمر بداية في بذلك له سمحي   فلم يومين, منذ ما  كم  م   رحض  أ   الذي السجين
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 ر,خب  أ   كما ابنه كونه من قليتحق   سريعة   نظرة   عليه لقيي   أن ريدي   هأن   فأخبرهما

 رب  ع   هماأحد   مع مشى عندها .إدخاله راوقر   إلحاحه بعد مسألته في فتشاورا

 من أطول مسقوف   غير آخر ودهليز   منه جاء ذيال الدهليز بين لتفص   فتحة  

 سار ثم .راتج  الح   من صف   إلى منها كل   يؤد  ي   طويلة   اتمر  م   لهتتخل   لاألو  

 ما يفترش   عريض   شمسي   شريط   بجانب الطويل الدهليز رعب   الحارس بجانب

 في لفحوي   آخره إلى لهأو   من ويمتد   ضا  ر  ع   الدهليز أرض نصف من قربي  

 ثيرت   خريفية   نسمات   مع ةر  س  ي  م   الحارس وجه ونصف صالح   وجه يقهطر

 نفس في الملل زدادا ثم. ادالحد   صالح قلق من وتزيد الحارس نفس في الملل

 إليه, والتفت خالشي   فتضايق االنتباه تشت  ي   ا  حاد   تصفيرا   رصف  ي   فأخذ ميسرة

 زجاجة, ادةبسد   قهغل  ي   أن استطاع لو ىتمن   أمامه الممدود فمه رأى وعندما

 بخطوات   رهسي   فأكمل الرغبة تلك عن السدادة وجود روتعذ   القلق شغله ولكن  

 في به فوجىء هولكن   .خطئا  م   ابنه رأى من يكون أن ىيتمن   وهو ضطربةم  

 الذي بنها أمام لوجه   ها  وج   نفسه وجد عندئذ  . نافذتها أمام الحارس أوقفه حجرة  

 قع  فص   .الشاحب ولونه جسمه على ا  جلي   السجن أثر ظهرو مالمحه األلم عال

 إلى أحضرك الذي ما !عمرو؟: "انفعاله ضبط يحاول وهو وسأل المشهد لذلك

. الكالم يستطع لم ,عمرو جبي   ولم" ذلك؟ قبل كنت وأين فعلت؟ ماذا السجن؟

 وحزن   صديقه معاملة سوء من وحرج   والده صدمة لمرأى ألم   هني  عي   في كان

 هأن   رهخب  ي   وهو ذراعه من طف  ل  ب   ادالحد   صالح   الحارس ميسرة جذب. يبرأ لم

 ة  عصبي   بخطوات   خالشي   معه فمشى ذلك, من أكثر إذن   بال إبقاءه يستطيع ال

 له فقال ,حوكم قد كان إذا وما ابنه سجن سبب معرفة با  طال  م   يصرخ وهو

 الملك من بأمر   جنس   بنكا أن   هو به إخبارك نستطيع ما كل   إن  : "سرةمي  

 الملك سجن لقد: "الحارس أضاف دهشته من صالح   يفيق أن وقبل" .الجديد

 البائديين اهموسم   السابق لكالم   أجل من قاتلوه الذين الجنود كل   الجديد
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 وصف صالحا   فاستفز  " .بائديا   بنكا أن   بد   ال. البائد العهد استمرار في لرغبتهم

 يساعد زرياب اآلخر الحارس أتى فيما ويشتم يسب   فأخذ ي  بائد هبأن   بنها

 يغادر أن قبل الحارسين أحد له وقال .السجن خارج إلى هجر   في سرةمي  

 ألن   منتظم   بشكل   ارةالزي   أراد إذا الملك من أمرا   ريستصد   أن هعلي   إن   المبنى

 إلى الحال في فذهب. مباشرة   الملك من إذنا   زيارته تستلزم خاص سجين   بنها

 صالح أمام ال  خج   هيثم فوقف البنه حدث لما كامل   بتفسير   وطالبه ثمهي   بيت

 .مختار من بالزيارة إذنا   له يجلب بأن وعده ثم ,حدث ما له يحكي وهو ادالحد  

 بمنح مختار   إقناع محاولة في ثمهي   اجتهد لياالع   المؤامرة قيادة مركز وفي

 محاولة من خوفا   بذلك السماح مختار فأبى يارةبالز اإلذن وأخته عمرو والد

 ذلك في لح  ي   هيثم فأخذ طريقهما, عن للمؤامرة ةالمضاد   آرائه نشر عمرو

 في من بأن   هيثم أقنعه أن بعد بزيارته فقط لوالده بالسماح األمر انتهى حتى

 وحياة حياته على خطورة   فيه شيء   على قدمي   وال بالسياسة يعبأ ال هسن   مثل

 .بنها

 أثر عليه ظهر وقد له ففتح ادالحد   صالح باب هيثم طرق الصباح وفي

 لقد: "له وقال ة  مطوي   رقعة   له مقد   ثم هايرد   لم ة  تحي   اهفحي   والسهر, اإلرهاق

 تشاء, وقتما بنكا بزيارة لك بالسماح أمر   بالسجن اسالحر   كبير إلى وصل

 أن عمرو والد أراد" ..لحالا في بالدخول لك وسيسمح الرقعة هذه أره فقط

 نفسه لرفض الخروج تأبى حلقه في وقفت الشكر كلمة ولكن   ثما  هي   يشكر

 أمسك ثما  هي   ولكن   بصمت   الباب بإغالق فهم بنه,اب األربعة فعله ما غفران

 :متداركا   وقال الباب

 .بالزيارة له المسموح الوحيد أنت كأن   أخبرك أن يتنس   -

 .أخاها ترى أن تريد ابنتي ولكن -
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 أنا نيأن   قنيصد  ... رفض مختارا   ولكن   أيضا   لها أمر   استصدار حاولت لقد -

 .آدم وكذلك زيارته من ممنوع   أيضا  

 :ثمهي   أضاف الباب يغلق أن وقبل

 .حاجتك ما ألرى حين   إلى حين   من بك سأمر   -

 .منكم شيئا   أحتاج لن -

 حوائجنا وقضائه ناعلي   الخائن ذلك دترد سبب علمت لو: "روتحس   بقهر   قال ثم

 دتنه   ثم" .تهدطر لكنت ذلك ولوال خدعني لقد... بذلك أوصاه را  م  ع   أن   ةبحج  

 من مرا  ع   رونحر  ي   بعساكر وجئته عنه الشرطة كبير أبلغت ولكنت: "وقال

 يستمع ثمهي   كان" ..بالبلد فعل ما يفعل أن قبل السجن في ويضعونه قبضته

 بعدها. غيره بلسان تخرج أفكاره إلى يستمع هوكأن   أبوعمرو هيقول ما إلى

 بالحنق شعور   إلى تحولت التي ةوالمذل   زي  بالخ   يشعر وهو فرسه ظهر امتطى

 .مختار على

 فوجد انهدك   إلى ذهب ثم ابنه وزار السجن إلى راإلفطا بعد صالح   واتجه

 مقعد   على وجلس اهي  فح .أدواته وترتيب كنسه في وبدأ فتحه قد سعودا  م   أن  

 وتناول سندانه أمام حا  سار   وقف ثم .التنظيف من إنتهاءه ينتظر مستطيل  

 أمام ووضعها الموقد من يحم  م   حديد   من صفيحة   مسعود   ورفع ,طرقتهم  

 رقبته يتغط   التي الشعثاء الطويلة تهي  ح  ل   لها تهتز   بقوة   هايدق   فأخذ صالح  

 ذهنه من تنتزع الضوضاء يجعل أن وليحا وهو صدره أعلى إلى وتصل

 األمر كان وإن عمرو, بسجن علم عندما انتابه الذي والقهر بالظلم الشعور

 أصبح فمختار   ,تهاجدي   مدى تماما   كدر  ي   ال أطفال   لعبة هكأن   هني  عي   في يبدو هكل  

 من صغير   شق   من العرش إلى وزحف والزمن الناس غافل أن بعد فجأة   كا  مل  

 بينه تربط التي الصداقة أواصر غافل ثم ,الخلفية الملكي   القصر بوابة شقوق
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 لعبة هكل   األمر فبدا األحداث تعم   فوضى... السجن في فوضعه عمرو وبين

 مهما أطفاال   زالوا ما أبناءهم بأن   وأخرى فترة   بين يشعرون اآلباء كل أطفال,

 الملك لعبة صديقه مع يلعب طفال   عمرو يكون أن الممكن ومن روا,كب  

 اللعبة تكون فهل ,حقيقي   سجن   في حقيقية   قضبان   وراء رآه هولكن   .والسجين

 صالح بقلب تالعبت كثيرة   أخرى بمشاعر اختلطت كبيرة   حيرة   حقيقة؟

 وشاربيه لحيته تسمح ما على عميق   حزن   مهايتزع   جتمعة  م   وظهرت العجوز

 يعمل وهو دهسي   وجه على البادي الحزن مسعود   والحظ. وجهه من بإظهاره

 صالح   فرفض منه, بدال   العمل هو ىويتول   منزله إلى يذهب أن هعلي   فعرض

 مسعود   يألفه لم بريق   هني  عي   ومأل أنفه الحديد رائحة مألت وقد يدق   وأخذ

  . فيهما

 ىحت   حال   سوء من يشكو وال بشيء   يعبأ ال سالما  م   حياته صالح   عاش لقد

 األربعة وأوالده زوجته بين البسيطة بعيشته عقن   جميعا , الناس يشتكي عندما

 من معه يبق ولم زوجته وماتت البلد وغادرتا بناته من ثنتانا تزوجت أن إلى

 ويأمل شهبعي   ضيا  را أيضا   وكان ,أمامة وأصغرهم عمرو, مأكبره إال   أوالده

 ويستريح الحدادة اندك   يعفيب أمامة وتتزوج ىيتمن   كما علما  م   عمرو صبحي   أن

 عمره, من الستين بلغ عندما سنوات منذ تنتابه بدأت التي الظهر آالم من

 ةللمر   وشعر هلولدي   أحالمه وانبترت .اإلطالق على عهيتوق   لم ما حدث ولكن

 ويحتج   يصرخ أن يريد هوأن   ,حوله يحدث بما باليي   هأن   حياته في األولى

 . إنسان رأس على طرقتهبم   يهوي أن يريد هأن   ولىاأل ةللمر   وشعر د,ويتمر  

 كان .قبل من هابمثل   يشعر لم كبيرة   مرارة   وبه الحديد صفائح يضرب كان

 كان لو لهيقب   أن الممكن من وكان ذنبا  م   كان لو بنها سجن ليقب   أن الممكن من

 ورةالص بتلك سجنه ولكن   ,أصدقائه أقرب من مكر   وال خديعة   بال فيه قيأل  
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 لتهبمخي   وطافت. والقهر الخداع بطعم يشعر ويجعله ألما   يعصره ما كان

 والط واألشربة األطعمة من عديدة   أنواعا   بنها ألصدقاء يصنع وهو له مشاهد

 القهر من بمزيد   شعر, فاألحيان من كثير   في بنفسه لهم مهاويقد   سنوات   سبع

 قهطر   قوة زادت ثم ومن والمكر, الجحود بطعم واإلحساس والغضب

" سيدي؟ يا عمرو بزيارة لي سمحي   هل: "فجأة مسعود   سأله. لحيته واهتزازات

 جبهته ومسح قليال   ق  الد   عن ففتوق  " لماذا؟: "ثانية   فسأل" .ال: "يدق   وهو فقال

" .السبب أعرف ال نيألن   لماذا تسأل وال أنا, لي إال   سمحي   ال: "وقال هم  بك  

 .بصمت دهسي   اونيع وأخذ مسعود   فكف  

                               *** 

 السابق الملك قصر إلى انتقاله أوان وآن مختار حال واستقر   اماألي   مضت

 القصر بتنظيف وأمر موقفه على مصم   هولكن   ,عنه إثناءه سلمى حاولت الذي

 الرحيل وقت اقترب وعندما. حديقته من تلف ما واستصالح أثاثه وتغيير

 ة  مر   حاولت السابق الملك قصر في لتعيش تنتقل أن عليها أن   سلمى توأيقن

 كملك   وضعه إن قائال   مصم   إال أن ه تنفيذها عن مختارا   ثنيت   أن أخرى

 سلوبر   بمستشاريه فيها يجتمع المنزل في تعددة  م   أماكن له تكون أن يستدعي

 بيت يكفيهم لن شموالح والخدم الحرس من فريقا   يستدعي كما ,األخرى البالد

 وكان هند, إلى ذهبت الرحيل يوم وفي. مضض على فوافقت الصغير أبيها

 األخرى منهما كل   وعدت بأن وطأة   أخف   جعله حاولتا حزينا   وداعهما

 حيث والدها بيت إلى سلمى عادت ثم .تفعالن كانتا كما العديدة بالزيارات

 رعب  ت   مة  متجه   داخله جلست فاخرا   هودجا   وركبت للرحيل استعداداتها أكملت

 ىحت   القصر من اقتربت نإ وما. السابق الملك قصر كنىس   لفكرة رفضها عن

 .فائدة دونما رأيه رغي  ي   أن زوجها تورج   .شديدة   رهبة   لهاوبداخ   تبكي بدأت
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 ,البكاء عن تكف   أن بحزم   فأمرها الواسعة القصر حديقة بك  الر   دخل ثم

 لها انحنى وعندما بها, دارت التي الشرسة المعركة لتتخي   كانت هاولكن  

 القصر مدخل في وهمالاستقب الذين والخدم الوصائف وفريق الحرس ولزوجها

 الكثيرة هاباحتجاجات   زوجها إلى تهمس وهي دخلت أن إلى هاوجل   اددزا

 أن إلى تهدئتها يحاول هوأخذ و ,المكان ذلك إلى بالمجي الشديد وضيقها

 الملكة رلدو   رفضها عن التعبير في العنان لنفسها فأطلقت فتهماغر إلى وصال

 الملكات أسلوب ستتعلم هاأن   لها دا  مؤك   أهافهد   األيام, من يوم   في هتتمن   لم الذي

 :قال ثم يسير زمن   في التعامل في

  لما منك أكثر ملكة   تكون أن بها يليق امرأة   عرفت لو قيني,صد   -

 .تزوجتك   

 .بها حدث بما الحديقة مرأى رنيذك   دقل القصر؟ هذا نسكن اذولما -

 ...و دريد وجثة السابق الملك ةجث   مكان أذكر نيإن   ذلك؟ في وماذا -

  من يوم   في الجثث تلك مكان عن تخبرني إياك أنو !ذلك عن ف  ك   -

 .األيام  

 .سأنساها كما األمور تلك كل   إنسي   -

 والردهات اتوالممر  : "البكاء آثار به تزال ما بصوت   قالت ثم قليال   فصمتت

" األماكن؟ هذه كل   تنظيف سأستطيع كيف والغرف, الفسيحة والقاعات

 :قائال   فضحك

  من يكفي ما فبالقصر التنظيف أدوات تلمسي لن !ملكة كأن   تنسي   ال -

 .الخدم   

 .أحيانا   الصحون غسل أحب يولكن   -

 .شأنك الخدم ستقل  ا وإال   هنا منها شيئا   تغسلي ال -

 .عمل بال يومي أقضي أن أتعود لم فأنا الفراغ, سيقتلني ولكن -
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  المربية ستساعدين كألن   العمل من الكثير لديك سيكون تلدين عندما -

 .بالطفل العناية في    

 لن العمل هذا حتى !المربية؟ أساعد: "غاضبة فقالت الفكرة سلمى استهجنت

 :بغضب فزمجرت!" الملوك حياة هذه ولكن  : "هال فقال" .ا  ي  كل   لي يترك

 أسمح ولن القصور, في أرب   ولم ملكة   أولد لم فأنا الملوك حياة نيتهم   ال -

 .مني بدال   طفلي تربية ىتتول   أن أخرى المرأة  

 .غيرك الطفل بتربية يقوم لن وذاك, أنت حسنا , -

  يكون أن لقب أشهر خمسة أمامي إن الحين؟ ذلك حتى أفعل وماذا -

 .عمل لدي     

 لهذا فارتاحت!" السابق في تفعلين كنت كما زيطر  : "لها وقال بضيق   دفتنه  

 سفتنف  " .وأطرزها القادم لطفلي جميلة   مالبس سأصنع نعم,: "وقالت الرأي

 .السرير على وخر   الصعداء مختار

                               *** 

 منظر قابلها هاني  عي   وفتحت ومنال من سلمى أفاقت عندما الصباح في

 الشمس شعاع ظهر وقد األرض إلى السقف من امتدت تيال   الفخمة الستائر

 حدث ما فتذكرت كاألحالم غرفة   في نفسها فرأت حولها تتوتلف   .خلفها

 حديقة فرأت منها توأطل   النافذة إلى جهتفات   الضيق من بشيء   وشعرت

 أنسام   عليها فدخلت النافذة جاجز   وفتحت مخة,الشا بأشجارها الشاسعة القصر

 واألشجار األخضر العشب من الهائلة المساحة منظر مع حدتات   لطيفة  

 أوراق حفيف إال يقطعه ال الذي والهدوء الحديقة في المصفوفة الباسقة

 لها مثيل ال سكينة   نفسها على فأسبغت العصافير وزقزقة القريبة األشجار

  .للضيق أثر   كل   أزالت حتى اقهاأعم في تغل  ل  تغ  
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  لقوى  ة  ـلمـمستس تزال ما وهي اءبتـتث ثم تمطىــت وهي لمىـس تـــابتسم     

  وصيفة  في نهاية دتـفوج الغرفة من وخرجت دارتـاست ثم .الساحرة ةـالطبيع

 مـعظ  الم   لكالم   ديسي   إن  " قالت: ثم اـتهي  ـوح منها اقتربت حتى رأتها نإ ما الممر  

 يدتيـــس يا اآلن ارــاإلفط اــلكم د  ــعن   هل تستيقظين, ثماري   االجتماعات ةقاع في

 اـكم: "الوصيفة لها فقالت." بعدفيما  اإلفطار اولـسنتن ال,: "فأجابت" ة؟ـالملك

 في أمة نوم جاللتك غرف في اإلفطار تناول تريدين هل ولكن   دتي,سي   يا تشائين

 ما دلتحد   الملكية يمـبالمراس معرفتها لعدم قليال   سلمى تـفارتبك" ؟الطعام قاعة

 بالقصر العاملين أمام يرتهاـح رـظهت   أن ال  أب ـيج هاأن   شعرت ثم ,األنسب وـه

 دتيي  ــس يا تشائين كما: "فقالت" .الطعام قاعة في: "غريبة بدت بسرعة   فقالت

 دتعاف .وانصرفت ية  ي  ـحم   لها نتـانح ثم" .بذلك الملك ديسي   خطرسأ   الملكة,

 تـوأبدل تسلتـاغ أن دـوبع .ببهــس عرفـت ال كبير   رج  ـبح عرـتش وهي سلمى

 الطعام قاعة عن بحثا   حولها بحيرة   تتتلف   وأخذت الغرفة من خرجت مالبسها

ا على المائدة,دتها ــشرة فأـيفصـالو هاـفرأت عد   إليها, وهنــاك كان كـل  شيء  م 

 إلى رج  ــبح تتـالتف ثم ,ل  ـبقلي قبلها لــوص دـق كان الذي رمختا أمام فجلسـت

 سلمى فأخذت بهدوء, تفانسل   ستحب  م   غير وجودها أن   تلك فأدركت ةـالوصيف

 وبدأت ر.. الستائ المفتوحة شرقةالم   النوافذ من طويل   صف   أمام الطعام تتناول

    .القصور حياة تستحسن

                             *** 

 يستكمل وجلس االجتماعات غرفة إلى مختار عاد روالفط تناول بعد

 أن بعد بها القيام عليه نيتعي   التي األعمال من التأجيل لحتم  ي   ال ما تسجيل

 وضع ثم .لكهم   تأمين رأسها على طويلة   قائمة   فوضع .الحكم مقاليد استلم

 هذه في السابق الملك ءأخطا من االستفادة هاأهم   نقاط   عدة العنوان ذلك تحت

 من نهتمك   ةوكيفي   السابق الملك حكم من األخيرة الفترة ودرس المسألة,
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 جيش   تسخير فقرر كافية, بحراسة   قصره حيطي   يكن لم هأن   فوجد هزيمته

 وجد ثم نهارا ,و ليال   بالقصر لإلحاطة والشرطة والجنود الحرس من صغير  

 الملك على الشعب ليبأت في كثيرا   دهساع قد والشائعات األخبار رنش   أن  

 .إليها سبيل   كل   يقطع أن رفقر   السابق

 ثم .قصره على الحراسة بزيادة أوامره مختار أصدر التالي اليوم وفي

 الذي الشائعات نشر جهاز بأمر يخبره أن وأمره فيانس   المستشار استدعى

 إال   يكن لم قاله ما أن  ب وخبث   دهاء   من يمتلك ما بكل   إقناعه فحاول ة  مر   ذكره

 كيف رأى أن بعد قاله ما قصد  ي   أن ا  بات   رفضا   رفض ختارا  م   ولكن   ,زاحا  م  

 جاره عن بلغي   أن من بدا   المستشار ير فلم .واحد يوم   في تنتشر الشائعة كانت

اك  نشر على القدرة لها وحدها األسرة تلك أن له دويؤك   وطفله وزوجته السم 

 هذه: "متشككا   مختار فسأله وليلة   يوم   خالل هاكل   المدينة رجاءأ في الشائعات

 الملك ديسي   يا فقط: "األمانة عا  تصن  م   المستشار فأجاب" فقط؟ األسرة

 ديسي   لي يسمح هل: "المستشار فأضاف را ,مفك   مختار فأطرق" .المعظم

 ال ر  دو   اله كان مات  د  خ   من لنا هو  أسد   ما نظير عنده لهم عأشف   بأن الملك

 أيها إسمع: "بحزم مختار فقال" الشريفة؟ نامؤامرت   إنجاح في تجاهله نستطيع

 للعواطف مكان ال ولكن   عندي, الرفيعة منزلتك تعلم أنت سفيان, المستشار

 فقال" .آخر شيء   أي   من عندي أهم   واستقرارها الدولة وأمن عملنا, في

 مركز من خرج ثم" .العظيم الملك يدسي   يا طبعا   طبعا ,: "خنوع في المستشار

 ولم خطىءي   لم هأن   نفسه قنعوي   ذهنه في األمر بقل  ي   وهو لياالع   المؤامرة قيادة

 .أحدا   يظلم

اك جاء التالي اليوم وفي  القليلة القرى إحدى إلى باالنتقال ملكي   أمر   السم 

اك أسرة إن   يقولون المدينة في نادينم   وأطلق ,البالد غرب في السكان  السم 
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. ذلك فعل نفسه له لسو  ت   من عليرتد   الشائعات نشر على لها عقابا   يتف  ن  

 عدىس   وأخذت ,متاعها مل  لم  ت   وهي تبكي حليمة أخذت أيام بثالثة وبعدها

اك كان بينما ,الدموع بوسك   المتاع ةم  ل  م  ل   في عاونهات    وقد شباكه ميحز   السم 

 .استيطان شر   النحيف وجهه البؤس استوطن

 ركبوا ثم راحلة   على ء  شي   كل   وضعوا المتاع جمع من اانتهو   عندما

 حيث إلى ومضوا وزوجته سفيان المستشار عواود   أن بعد أخريين راحلتين

 زوجها كان إذ الباب أمام وحيدة   أدمعها تمسح عدىس   وأخذت .القوافل عتتجم  

 واقف   وهو طرقا  م   وجدته لفهخ دخلت وعندما .البيت إلى الدخول إلى سبقها قد

 نفي سبب هبأن   لها فاعترف به ما فسألته ذنبينالم   انكسار عليه رظه  ي   الفناء في

اك عائلة  ؟بهم ذلك تفعل كيف: "قائلة   تلومه وأخذت كثيرا   منه فغضبت ,السم 

 خبر   إلى شيء   كل   لونحو  ي   مثلهم جيرانا   أجد أين مثلهم, حياتي في رأجاو   لم

 قدرته في عمره من السادسة في طفال   حياتي في أر لم الطفل, ىوحت  .. مثير

 تبحث وأخذت ".. أنه.. إنه.. ومأساوية.. مثيرة وجعلها المسائل تضخيم على

: "... وأكملت عينيها من بتهافقر   صغيرة   جافة   بقعة   وجدت أن إلى منديلها في

 إنسي: "لها وقال ذرعا   بها فضاق ,ثانية   كاءببال أجهشت ثم" .صغيرة بومة  

 فرفعت" .كح  فر  سي   خبر   فلدي   ,البكاء هذا عن يوكف   اآلن الصغيرة البومة

 مرة   ستشارا  م   أصبحت نيأن   بما: "لها فقال" هو؟ ما: "بفضول وسألت رأسها

 منه أكبر بيت   إلى البيت هذا من لوسننتق   ,كنت كما ا  ثري   فسأعود أخرى

 وهي لهفة   إلى الفضول وانقلب بسرور   تسمتفاب" .المرات بآالف وأجمل

: له وقالت التفاؤل عليها فبدا!" قريبا  ! قريبا  : "فأجاب" متى؟ متى؟: "تسأله

اك بيت انتقال أن   أعتقد"  عن سمع فمن ,مصلحتنا فيه بعيدة   قرية   إلى السم 

اك   عائلة صادقت   كبير   مستشار   عائلة  الق ثم دا  مؤي   هرأس   فهز  " .فقير سم 

 لبيت حدث بما ظيع  ت  ا األسرار, نحفظ أن يجب ناأن   ريتذك   ,ولكن  : "بحزم
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 إلى والشائعات األخبار نشر ودعي .عدىس   يا لك درسا   هذا نك  ي  ول   السم اك

 ,جديد   ملك   عهد في ناإن  : "لها يقول وهو هت  صو   ضوخف   منها اقترب ثم" .األبد

 وال ش,البط   شديد   الصرامة, شديد   ك  ملإن ه  تماما , القديم الملك عن مختلف  

 برهبة   شعرت وقد مدهوشة   فصمتت" .األخبار ونشر اكإي   لذلك ,ئا  شي   يغفر

 وما: "قائال   هاوجه   أمام الضخمة بسبابته حلو   ثم .الجديد الملك لها يصف وهو

 نشر في رغبتك وقاومي به فاحتفظي أيضا   سر   الجديد الملك عن كأخبرت  

اك حدث ما لنا حدث وإال   ,األخبار اك عائلة فتذكرت" .وأهله للسم   السم 

 .المنديل في أخرى جافة   بقعة   عن وتبحث جديد   من تبكي فأخذت

                              *** 

 نويرضو   األمر بونع  يستو   الناس بدأ مختار حكم بدء من أسابيع   بعد 

 ادالحد   صالح عدا ما وهاومل   بل   األخيرة األحداث عن الكالم عن وافكف   بالواقع

 في رففك   .بكالمه الناس ضيق الحظ أن إلى فيها الخوض كثري   كان الذي

 من أكبر حدث ما اءجر   من هصاب  م   كان إذ ريد  د   والد ارالنج   طلحة زيارة

 عن ثتحد   قبالته وجلس اهحي   أن وبعد .انهدك   في يزوره فذهب. هو هصاب  م  

 كان. اهتمامه عدم فالحظ را  م  ع   وسجنت دريد   بحياة دتأو التي مختار علة  ف  

 خشب   بنشارة حوله األرض امتألت وقد سرير   ساق بشذ  ي   وهو معه ثيتحد  

 ذلك معال   هاأن   وشعر هقدمي   حول األرض على مة  كو  م   وهي صالح   إليها نظر

 بلتسب   إستيائه بإظهار النشارة تلك وسط من إخراجه فحاول .بأكمله الرجل

 منذ ولدي فقدت لقد: "فقال صالح بغرض طلحة فأحس   ابنه قتل في مختار

 على وأصر   معي يعمل أن رفض عندما فقدته... قتلي   أن قبل بعيد, زمن  

 منذ النجارة نتوارث ناإن  ... ترتب   أسرتي أن   شعرت آنذاك. دراسته استكمال

 أن قبل بها يعمل نأ ريد  د   برفض امن   خرجت هاولكن   ,عام مائةال على يزيد ما
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 له فقال" .واآلخرين بنكا... شيء كل   في أصحابه دقل  ي   كان لقد .بموته تخرج  

 يجعلني ولم عليه بنيغض  ي   لم ذلك ولكن دادة,الح   رفض أيضا   وإبني: "صالح

 تساقطت قد انهدك   أمام سدرة   يتأمل وهو النجار دفتنه  " .بسجنه مكترث   غير  

 مكترث   غير   يأن   ن  تظن   ال: "وقال هاحول   األرض فرشت صفراء أوراق   منها

 ابتلعها ثم برهة   أسكتته ة  بغص   وشعر" ...عليه حزين   نيإن   دريد, بموت

 األرض على المبعثرة الذابلة األوراق تلك تعود هل ,ولكن  : "... وأكمل

 " الخريف؟ يفعله ما استنكرنا لو الغصون على مكانها في ة  حي   خضراء  

 لقد. بالرجل المحيطة النشارة كومة في ثانية   قحد   ثم قليال   صالح   أطرق

 فعله وما مختار على غضبه أذهب الحياة إلى بنها عودة من يأسه أن   أدرك

 تزال ما التي األوراق وإلى السدرة إلى نظر ثم. بشيء يبالي ال وجعله

 ليس كبيرة   فجوة   النجار طلحة وبين نهبي   أن   وشعر ,بغصونها قة  معل  خضراء  

 وحيدا   وخرج دريد   والد عوود   مكانه من قام قليل   وبعد. زهاتجاو   اإلمكانفي 

 .دخل كما

                              *** 

 بالسجن العاملين كل   عند مألوفة   ادالحد   صالح هيئة أصبحت األيام ضي  بم  

 .الرخصة لكت إظهار بدون بالدخول له يسمحون صبحواأو عليه, دهترد   لكثرة

 بل ,ذلك على اعتراضا   ظهري   لم ذيال   ومختار ثموهي   آدم علم إلى ذلك ووصل

 إلى وزوجته وانتقل األوضاع استقرت أن فبعد نفسه, في لغرض   ةمزي   اعتبره

 منزله قبو في سجين   وهو أشهر   بضعة منذ را  م  ع   وعد هأن   رتذك   الملك قصر

 ,بوعده هوفائ   لعدم بالحرج شعرأصبح يو معه, عمله أمر في ثانية   هحادثت  بم  

 زيارته استصعاب هماأحد   ,أمران ذلك عن رهأخ   ن  كول زيارته في رففك  

 أما .والده غير بزيارته ألحد   السماح بعدم أمرا   أصدر بعد أن ةالعادي   هئت  بهي  
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 يعلم كان إذ ,سراحه إطالق على القدرة عدم من حرجه كان فقد اآلخر األمر

 الشعب أفراد من اآلخرين في تأثيره من ويخشى للمؤامرة روعم برفض

 أبي دترد   اعتادوا السجن اسحر   أن   سمع فعندما لذلك كرهه, على وحملهم

 على نفسه حمل إال يبق ولم ,دبرت قد األمرين أحد أن   شعر السجن على عمرو

 دثوح. سراحه إطالق غير مبرر   لها ثحد  ي   أن ىيتمن   كان التي عمرو زيارة

 بعدها بأسبوعين.  األول هامولود   سلمى وضعت عندما رالمبر   هذا

 بلحية   متنكرا   مختار خرج اليوم ذلك في االنتهاء من النهار اقترب عندما

 شبيهة   وبمالبس وشاربيه الحداد صالح بلحية شبيهة   نوشاربي   صناعية  

 .السجن إلى وانطلق منه بينقر  الم   لدى مألوف   غير حصانا   وركب ,بمالبسه

 وبين بينه تفصل التي النافذة قضبان أمام استقر   وعندما الحراس, وأدخله

 :له وقال مختار   مجيء من عمرو استغرب. الحقيقي   وجهه له كشف عمرو

 .األبد إلى نينسيت   كأن   ظننت لقد أنت؟ -

 الفترة في جدا   مشغوال   كنت يولكن  ... عمرو يا أنساك أن المستحيل من -

 .األحداث هذه مثل بعد بسهولة تستقر   ال األوضاع أن   تعلم... رةاألخي

 ؟حقيقي   شيء   إلى سجني لتحو   لماذا هنا؟ سجنتني لماذا -

 إلى ضطر  م  عدت غير   كأن   سعدكي   ألم ولكن عمرو, يا بك عتنىي   أن ألضمن -

 ه؟تحب   تكن لم الذي طعامي أكل

 السجن هاةط   طعام اأم   ,المؤقت بالسجن يوحي ىءالسي   طعامك مذاق كان ال, -

 تخرجني ألن متنكرا ؟ جئت لماذا ,ولكن  ... سجني ةمد   بطول وحيفي   المهرة

 هنا؟ من

 كأن   أظن   وال ,مستقرة   غير األحداث زالت فال ,اآلن لكذ فعل أستطيع ال -

 .معي العمل تقبل   أن رتوقر   رأيك رتغي  

 إذا ؟ جئت لماذا -
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 لقد. أبا   أصبحت نيأن   ألخبرك جئت لقد: "ودودة بلهجة   وقال مختار ابتسم هنا

 صديقنا لذكرى إكراما   ا  ددري   يهأسم   أن أردت... العهد ولي   كةالمل   وضعت

 أشاح" .فراس فأسميته أميرا   يناسب ال االسم ذلك أن   وجدت يولكن   ,البطل

 فقال كيرالتف في مختار طريقة على ا  رد   ساخرة   ابتسامة   وابتسم بوجهه عمرو

 لحيته مختار فلبس بحرف   عمرو هيتفو   فلم" .ئنيستهن   كأن   ظننت: "مختار له

 .السجن وغادر وشاربيه

 نوافذ في يطل   فمشى الحداد صالح الحراس أدخل التالي اليوم وفي

 الفراش على مكانه من قام الذي عمرو نافذة إلى وصل حتى السجن جراتح  

 جميع انصراف إلى اطمأن اولم   ,حوله تيتلف   والده فأخذ .النافذة إلى واتجه

: فقال أمامه ثما  هي   يرى بعمرو فإذا وشاربيه لحيته خلع الممر   من الحراس

 :بانكسار هيثم فأجابه" ثم؟هي   يا أنت أهذا"

 .المؤامرة بدء منذ عودة   بال ذهب الذي ثمهي   بقايا... ثمهي   طامح   بل -

 ثم؟هي   يا يترض   كيف كيف؟ -

 .مختار قبو في حبيسا   نفسي أجد أن شأأ لم -

 تهرب؟ لم لماذا -

 أشأ فلم ويسجنوني ينبويتعق   أن يمكنهم اسا  حر   وضع قد مختارا   إن آدم قال -

 .والمخاطر للمشاكل وطفلي زوجتي ضأعر   أن

 .مختار قبضة في نفسك فوضعت -

 .يوم كل نفسي بها أجلد التي السياط تكفيني عمرو, يا منيتل   ال -

 نادم؟ أنت هل -

 أو بي سيحدث كان حدث ما أن   أعلم فأنا عمرو, يا الندم ىحت   كلأم ال -

 لم اآلن ىوحت  ... الرفض أملك أكن لم وإن نادم   نيأن   أظن... ولكن   بدوني,

 محظوظ   كإن  ... القصر خارج ادونتي ق   وهم وأطفالها كةالمل   منظر يفارقني
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ل إنسان   رؤية أن   اليوم ذلك قبل أعلم أكن لم... المنظر ذلك رؤيتك لعدم  ي ذ 

 .ي قتل إنسان   رؤية مثل النفس على قاسية  

 :ثما  هي   فسأل الموضوع ذلك في الحديث إنهاء ة  بشد   ىوتمن   عمرو دتنه  

 هيثم؟ يا اليوم قبل تأت لم لماذا -

 .فينا تأثيرك من خوفا   بزيارتك يسمح ال مختار -

 !كمعلي   بالسيطرة لمختار سمحتم كيف -

 وكيف سمحت له بسجنك يا عمرو؟ -

 .شيئا   مختار أصبح لما جميعا   رفضتم لو -

 .ليرفضان كانا ما... ودريد آدم معه كان لقد -

  مختار استطاع لما لواله... آدم يد على المصيبة جاءت ...آدم نعم -

 .شيئا     

 همم  توه   ال لماذا... سراحك ألطلق معه تعاونك ضمن لو هأن   منه سمعت لقد -

 تهرب؟ ثم معه ستتعاون كبأن  

 المخادعين. مع ىحت   الخداع أحب ال نيإن   ثم الهرب؟ أنت استطعت وهل -

 :وقال وشاربيه لحيته لبس ثم ثمهي   دتنه  

 عمرو؟ يا السجن خارج من شيئا   تريد هل -

 .هيثم يا أريد ما لي رتوف   أن تستطيع ال ال, -

 .وانصرف هيثم فودعه

 إليه فنظر السجن فدخل الحقيقي عمرو والد جاء بقليل   ثمهي   بذه أن بعد

 :له وقال مستغربا   الحارس ميسرة

 الغد؟ إلى االنتظار تستطع ألم عدت؟ لماذا -

 أيام؟ ثالثة منذ آت   لم وأنا الغد إلى أنتظر ولماذا -
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 .قليل منذ وأتيت أمس أتيت كولكن   أيام؟ ثالثة منذ تأت لم -

 .صدقني ام,أي   ةثالث منذ آت لم -

 .بعيني رأيتك يولكن   -

   منذ أره لم الذي بنيا رؤية هو أريده ما كل   إن   ذلك؟ عيتد   لماذا -

     .أيام ثالثة   

 : له يقول وهو بالدخول إليه فأومأ الشيخ على بالشفقة ميسرة شعر

  والد ودخل" .قليل منذ هنا كنت كأن   متأكد أنني مع... إليه أدخل"

  عن وسأله زرياب فأتى حائرا   المدخل أمام ميسرة   وقف مابين عمرو

 :له فقال الرجل مع نقاشه سبب

 سبب عن سألته وعندما اليوم تينمر   جاء لقد غريب, رجل   عمرو والد إن -

  .قبلها جاء هأن   أنكر ثانية   ة  مر   مجيئه

 .مستقيم رجل   هإن   يكذب, ال هولكن   -

 .غريب هإن   قلت قطف زرياب, يا ب  كذ   هإن أقل لم -

 .الذاكرة قد  ف   ربما -

  شيء   كل   رويتذك   األولى بزيارته قيتعل   فيما الذاكرة يفقد وكيف -

 غيرها؟   

 كثيرا   ضونيتعر   ادونوالحد   تعلم كما حداد   هإن   ف,ر  بالخ   صيبأ   ربما إذن -

 .والخرف ..بالصمم صيبهمي   قد وهذا للضوضاء

 ب؟زريا يا وليلة   يوم   بين -

 .فجأة بالخرف صيبفأ   بنها على الشديد هزن  ح   أيضا   فيه رأث   مارب   -

 جسمه؟ صيبي   ذيال   فما بالخرف, يصاب زنالح   جعله إذا ولكن  ... ربما -

 .وأنحف قليال   أقصر وأحيانا   قليال   لأطو   أراه أحيانا  
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 تتعرض همظهور ألن هكذا ادينالحد   وكل   اد,حد   هإن   ميسرة, يا بذلك تعبأ   ال -

 .كثيرا   لإلنحاء

  وليس أنت بالخرف أصيب الذي أن   أظن  ! هكذا ادينالحد   كل   -

 .ادالحد     

 ديقل   أن ومحاوال   عمرو أبي شكل في را  تنك  م   آدم جاء يتحدثان هما وفيما

 تقليد حاوال  م   لهم فقال" تزور؟ أن تريد ومن أنت, من: "زرياب له فقال مشيته

 فقال" المدة؟ هذه كل   بعد هيئتي نسيتم هل اليوم؟ مك  ب   ما: "عمرو والد صوت

 أتيت   عمرو والد   ادالحد   صالح   أنا: "آدم فقال!" أنت من رناأخب  : "بحزم ميسرة

 إذا: "ميسرة له وقال إليه التفتا ثم اآلخر إلى أحدهما الحارسان فنظر" .أزوره

 آدمكان من  ماف" اآلن؟ نافذته أمام الذي الرجل فمن عمرو والد أنت كنت

 هولكن   الحارسان قهفلح  , سرعته بأقصىإال  أن ركض مبتعدا   ذلكعندما سمع 

 لحاقال   في الفش   أن بعد الحارسان وعاد. كالريح وانطلق جواده امتطى قد كان

 مكانين في يوجدون الحدادين كل   إن   لستقو أخالك: "لزرياب ميسرة وقال به

 .جوابا   يحر ولم الشديدة حيرته عن را  عب  م   سهرأ زرياب فهز" .نفسه الوقت في
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اك سرةأ   انتقال بعد           مكانها جاءت قليلة   بأسابيع السم 

 منزل إلى ذهبت الصباح وفي. والدتها ومعها عمرها من ينالست   في أرملة  

 لتتأم   وهي بازدراء   إليها نظرت تيال   عدىس   لها ففتحت فيانس   ستشارالم  

 الجديدة, جارتك نيإن  : "المرأة فأجابت تريد ما وسألتها عليها البؤس ظاهرم

 في راياتالج   تستلمون أين أسألك أن أريد... أمي معي وتسكن ,هاجر إسمي

 :باحتقار عدىس   فقالت" .المدينة هذه

 !مكانها أعرف كي   وللجرايات ومالي رايات؟ج   -

 .ة  أرمل كظننت   رايات,الج   أصحاب من كظننت   -

 !أرملة -

 فأكملت هاكالم   أغضبها التي الفقيرة المرأة تلك أمام بالتعالي عدىس   شعرت ثم

 :الغرور نفخها وقد بغطرسة  

 .الملك مستشاري أحد زوجة نيإن   فقيرة, ولست أرملة, لست نيإن   -

ن  ! الملك مستشاري أحد زوجك -  هو؟ المستشارين ن  م   م 

 .سفيان المستشار -

 زمن؟ منذ الملك لهيعز   ألم ولكن   يان؟سف المستشار -
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 المرأة به استقبلت يذال التعالي منه طسق   بصوت   وقالت عدىس   فاضطربت

 "أخرى؟ ة  مر   مستشارا   نهعي   الجديد الملك أن   تسمعي ألم: "فا  و  ج  م   فخرج

 .بذلك أسمع لم ال, -

اآلن  لدينا وأن   ة  مد   منذ أمره انتهى القديم الملك بأن   تسمعي لم كأن   المؤكد من -

 !جديدا   كا  مل  

 .زوجك القديم الملك عزل م  ل  ... ولكن  ... سمعت بل -

 المرأة؟ تهاأي   بذلك شأنك ما -

 .السبب أعرف أن فقط أحببت -

 !الفضول هذا ما! بذلك لك شأن   ال لك قلت -

 :وقالت إغالقه م  ت  ت   أن قبل فتحته هاولكن   الباب بإغالق تهم   ثم

 .إليها نحتاج ال ناألن   الجرايات استالم مكان نعرف ال ونحن -

 إذا ؟ الصغير المنزل هذا تسكنون لماذا -

 من جاورن   حيث جدا   قريبا   كبير   قصر   إلى سننتقل ناولكن   تة  مؤق   بصفة   اهسكن   -

 .القوم كبار من ناب   يليق

 بابا   قتطر أن تي  خش   التي العجوز وجه في بقسوة   الباب أغلقت ثم ذلك قالت

 هاعل   هدى   غير على الحي   في لتتجو   فأخذت ,عدىس   مثل امرأة   قابلهافت   آخر

 عن فسألته الفقر هعلي   يبدو عمرها مثل في ال  ج  ر   رأت أن إلى ,تسأله من تجد

 أن منه متوعل   معه فمشت ,إليه ذاهب هإن   لها فقال الجرايات استالم مكان

 التي الجراية قيمة عن اوتحدث   عامين, منذ الجراية يستلم هوأن   ,ر  ب ش   سمها

 .المطلوب المكان إلى وصال أن إلى أصحابها احتياجات لسد كافية  عادت غير 

                             *** 
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 ,لمولودها نثوبي   صنعت أن بعد سلمى لتزور القصر إلى هند ذهبت

 ,ي  الخارجالباب  من قريبة   واسعة   قاعة   إلى أدخلوها الحرس بأن   ففوجئت

 .القصر داخل اواختفو   نتظارباال أمروها ثم قدومها وسبب اسمها عن وسألوها

 من فيها ما ة  ستعرض  م   القاعة في تمشي فأخذت تومل   طويال   وقتا   فانتظرت

 هاانتظار   طال مافل  . ثانية جلست ثم ,حياتها في مثله تر لم ورياش   فاخر   أثاث  

 وتعود المكان لتغادر الباب إلى فاتجهت اسلحر  وا المكان من برهبة   شعرت

 أمر وانتظار بالعودة هايأمرون   الباب على بحرس   فوجئت هاولكن   .البيت إلى

 والندم القلق هانتاب  ي   ثانية   والجلوس العودة من دا  ب   تجد لم سيوفهم وأمام. كةالمل  

 أصبحت سلمى أن   حدث ما كل   بعد وشعرت .الزيارة تلك في التفكير على

. الموقف ذلك من سالمة   خرجت إن   يارةالز   ر  تكر   أال   ت  ونو   ,عنها جدا   بعيدة  

 .لهاستستقب   كةالمل   أن   وأخبرها مالخد   أحد إليها برزإذ  القلق ذلك في هي وفيما

 كيف رأت إذ والدهشة بالحرج تشعر يوه   مرتبكة   فقامت ,عهتب  ت   أن وأمرها

 قادها ثحي   خلفه ومشت .القيمة تلك رهاوام  وأل ,نالوز   ذلك لسلمى أصبح

 شياوالر   األثاث من أنواع   وخالل واسعة   وردهات   طويلة   ات  ممر   خالل

 ,خلفه هت  صعد   الحجم   هائل   فسيح   درج   إلى قادها الخادم ثم .والزينة والتحف

 رقر  ت   جعلتها وصيفة   هااستقبلت   حيث األولى من جماال   أكثر قاعة   إلى دخلتأ   ثم

 بارتداء هي   تحلم ال رداء   عليها كان إذ سلمى إلى ني  ب  الثو   متقد   أال   الحال في

 ستأتي كةالمل   أن   وأخبرتها ,وثيرة   أريكة   على وأجلستها جم   بأدب   تهافحي   .همثل  

 هاعلي   أن   ورأت الوصيفة رأت عندما بالضآلة هند شعور وازداد. قليل اعم  

 كل   من أجل ومن ذلك؟ كل   م  ل  : نفسها لسائ  ت   أخذت ثم ,أخرى ة  مر   االنتظار

 م؟المعل   بنةا.. القديمة هاجارت   سلمى أجل من ذلك؟

 وما .جماال   ازدادت وقد جميل   رداء   وعليها سلمى دخلت قصيرة   مدة   بعد

 هاأن   وشعرت بذلك هند فابتهجت .وابتسمت هاأسارير   لتتهل   ىحت   هند رأت نإ
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 وأبدت الصديقتان ثتتحد   ثم. الثوبين لها متقد   أن وقررت بعد   هاتصديق   تفقد لم

 إال أنها ,فيه سعيدة   سلمى أن تظن   كانت الذي بالقصر الشديد إعجابها هند

 هاأن   سلمى فأخبرتها هند فاستغربت أبدا , سعدهاي   ال فيه وجودها أن   أخبرتها

 في وحيدة   تكون عندما أحيانا   اهأن   وأخبرتها ,لها ن  ب  ي   لم لكونه بامتعاض   تشعر

 من ل  تط   عندما هاوأن   ,هاأمام   ص  سيشخ   المقتول   الملك   أن   تشعر الغرف إحدى

 ثم .منها أجزاء   مألت ثثالج   أن   من لها يو  ر   ما رتتذك   الحديقة وترى النوافذ

 وننتقل ناقصر   بناء يكتمل عندما سينتهي ذلك كل   ,ولكن  : "وقالت ابتسمت

  ".إليه

 الحكم مقاليد مهتسل   من شهر   بعد وألسرته له قصر   بناء بدأ قد مختار كان

 من متعددة   مناطق في ستشفيات  م   ةعد   لبناء صة  خص  م   كانت التي األموال من

 .وأمنعها المدينة مناطق أجمل في هائلة   مساحة   اختار أن بعد البالد

 أكبر يكون أن أراده هألن   المجاورة والبالد بالده في ناةالب   أمهر واستحضر

 البالد في الملوك باقي قصور ومن ,السابق الملك قصر من وأفخم وأجمل

   .المجاورة

 ركأز   لم إذا عذرينيأ  : "عهاتود   وهي لسلمى هند قالت الزيارة نهاية في

 هل: "سلمى لها فقالت" .القصر إلى مجيئي لصعوبة وذلك ,سلمى يا ثانية  

 يتهتم   ال ولكن   ,ضايقك السفلى القاعة في االنتظار أن   د  ب ال اس؟الحر   ضايقك

 ثم" .القادمة ةالمر   في فورا   هنا بإحضارك سأوصيهم .ثانية   ذلك يحدث فلن

 إلى هند ترافق أن فأوصتها الوصائف إحدى فأتت صغيرا   جرسا   رعتق  

 ثم .الزوار من غيرها له ضيتعر   لما تعريضها بعدم اسر  الح   بلغوت   الخارج

 األخيرة الدرجة إلى وصلت أن إلى درجال أعلى ترقبها ووقفت هند عتود  

    .الخارجي   الباب إلى جهتوات  
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 من بالرغم ثانية   تعود لن هاأن   لنفسها دتؤك   وهي القصر من هند خرجت

 وتسأل تمشي كانت. الحراس إلى سلمى رتهأصد   الذي األمر بقبول تظاهرها

 والسلطة هاإلي   وصلت التي المكانة على لسلمى حسدا   ذلك يكون هل: "نفسها

 عندما هاولكن  " والحشم؟ الخدم من الكبير العدد ذلك على فرضها تستطيع التي

 ماوإن   وسلطة   رفعة   من سلمى إلى آل ما تكره لم هاأن   وجدت ثانية   رتفك  

 في معها لعبت طالما التي صديقتها وبين بينها تراه بدأت الذي الفرق هتكر  

 تشعر أن هتكر   هاولكن   المكانة تلك تتبوأ سلمى تجد أن تكره لم طفولتها؛

 تلقائيا   أتى الشعور ذلك ألن   فالتلط   من لها أظهرت مهما بجانبها بالضآلة

 زيارتها خذتت   أن وكرهت فجأة, ملكة   قتهايصد رأت عندما مفاجىء   وبشكل  

 يبدأ وأن الباب سلمى لها تفتح   أن فتأل   لقد .تألفه لم آخر شكال   صديقتهال

 أبدا , زوتطر   أمامها تجلس التي النافذة ذات جرتهاح   إلى الباب من حديثهما

 فوق تقف كبيرة   مصابيح جدرانها على كثيرة   ردهات   على تمر   أن يعجبها ولم

 تكون أن رتقر   ولذلك مختلفا , أصبح شيء   كل  ... الذهبية كاألغصان حوامل  

 .مىلسل زيارة آخر تلك

                            *** 

 يذهب التي األوقات علم ىحت   نةوالفي   نةالفي   بين حا  صال   يراقب آدم أخذ

 وفي. تهشخصي   النتحال األنسب الوقت ديحد   أن فاستطاع ,السجن إلى فيها

 أمام ووقف .السجن إلى ودخل ادالحد   صالح زي   في رتنك   األمسيات إحدى

: يقول وهو النافذة من واقترب واقفا   عمرو فهب   ,همسا   اهوناد عمرو نافذة

 أشاح حتى عمرو رآه نإ وما وشاربيه حيتهل   آدم فخلع اقترب ثم" القادم؟ من"

 :بضيق يقول وهو عنه بوجهه

 تريد؟ ماذا أنت؟ -
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 .أراك أن أريد -

 .ثانية   إلي   تعود وال الحال في تذهب كت  ي  فل   أراك أن أريد ال يولكن   -

 .القلب بطي   كأن   أيضا   أعلم يولكن   علي   غاضب   كأن   أعلم -

 .غتفري   ال هفعلت   ما -

  تنفيذ بعد السجن في بقيكسي   مختارا   أن   أعلم أكن لم نيأن   قسمأ   -

 .ةالخط     

 .غتفري   ال الخطة في اشتراكك ىوحت   -

 .يزورك هأن   أخبرني لقد ثم,لهي   غفرت كولكن   -

 قاوم مختارا .ه الشجاعة الكافية لي  را , لم تكن لدي  هيثم كان م جب   -

 أقاومه؟ أن أستطيع كنت نيأن   تظن   هل جبرا ,م   كنت أيضا   وأنا -

 ,شيئا   استطاع لما الوقت ذلك في عنه تي  تخل   لو الخطة, في ثنينا ثاني   كنت -

 .كوطمع   كبث  خ   أعرف... الخطة ذنف  ي   أن تريده كنت كولكن  

 .عمرو يا منيتظل   ال -

 نفسك؟ في هوى   مختار ةخط   تصادف   ألم القول, قنيأصد   -

 :عمرو فقال يجب ولم آدم دتنه  

 تجيب؟ ال لماذا آدم, يا متكل   -

 منذ هاكل   روفيظ   تعلمون عنكم, مختلف   نيأن   جميعا   تعلمون عمرو, يا إسمع -

 ذلك جيدا   أذكر ...يوم كل   طعمناي   أن يستطيع ال فقيرا   اال  حم   أبي كان أن

 نهيمك   عمال   به ليبدأ المال من مبلغ   سرقة إلى فيه أبي اضطر الذي اليوم

 د  وطور   إليه طنف  ف   ,المستقبل في هيرد   أن تهني   وفي يوم   كل   إطعامنا من

 يرحمه لم عندئذ   ىوحت  ... بحوزته ما رد  واست   ه  رجل   سرتوك   سقط حتى

ثم  ,بعيدة   قرية   في باءر  غ   صعبة   اما  أي   عشناف المدينة من طردونا بل ,الناس
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 وهو اال  حم   العمل إلى األكبر أخي ضطرا  م   فمات بالسل   قعدالم   أبي أصيب

 ...عمره من عشرة الثالثة في

 تلك في ان  دك   له وأصبح ,سنين عشر من أقل   بعد تاجرا   أصبح هولكن   نعم -

 .علميهام   أيدي لىع لتدرس المدينة إلى تعود جعلك مما ,القرية

 أي   أن   وجدت شيء   كل   ونسوا اعن   واكف   قد الناس   لتوخ   عدت عندما ىوحت   -

 بابن ونعتني الطالب أحد نيسب   كيف دا  جي   أذكر... بأبي رهمتذك   لي هفوة  

 كمإن  ... اثنين نبيومي   المؤامرة بأمر مختار   حنييفات   أن قبل السارق الالحم  

 والدي فعله ما بسبب سيئة   معاملة   عاملأ   دائما   نين  أ تعلمون ذلك, تعلمون

 ةأي   أمام دائما   سيقف   كان األمر ذلك أن   وتعلمون ضطرا ,م   المسكين

 .أفضل حياة   تحقيق في لي محاولة  

 المؤامرة؟ لك فعلته الذي وما -

 بين العالية مكانته له مستشارا   أصبحت   .به أحلم أكن لم مركزا   لي متقد   -

 تجنيب وضمنت... إلي   ينظرون الناس أصبح كيف تتخيل لن - سالنا

, المتعالية الناس نظرة من تهعاني   ما أبنائي  على ىء  سيجتر   من علي 

 الملك؟ مستشار ابن على التطاول

 .مختار هاعلي   استولى التي المائدة من فتاتة   تلك -

 .الخطة تنفيذ قبل مختلفا   األمر لي   بدا ولكن   ذلك, أعلم -

 .إليك بحاجة   مختار كان -

 .السابق المستشار رأى قد يكن ولم -

 عليك؟ لهيفض   هل -

 أخلى لو   ويود   عليه ئا  ب  ع   ثما  وهي   يراني هأن   أشعر بدأت لقد .شيء كل   في -

 .امن   المؤامرة قيادة مركز

 .مختار إليه اهتدى كيف أعرف ال الماكر, ذلك -
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 .الخطة تنفيذ في به االستعانة إلى اضطررنا لقد -

 أرى أن أريد ال ني,ع  ود   إذهب واآلن... تستحق ما نلت لقد تشكو, ال إذن -

 .وخدعني صداقتي خان من

؟ غضبك جام تصب لماذا -  سجنك ذيال   مختار من تغضب لم لماذا علي 

 .وحده لكالم   على واستولى

 أمره على لبتهغ لكالم   وشهوة البحيرة صورة ولكن   لئيم, مختارا   أن كرأن   ال -

 من وأنت اللعينة, خطته بها نفذ التي األداة فكنت أنت أما ته,وأغو  

 أكبر يانتكخ   أرى فأنا لذلك ي,من   اللئيم   ذلك ومك ن كالفريسة جنياستدر  

 وال ئةالسي   الناس معاملة فال !شيء بأي   الخيانة هذه رتبر   وال .أفدح وظلمك

 وسفك اآلخرين ظلم على عيني   شريفال اإلنسان تجعل دةالجي   الفرص ةقل  

 أن أو غيرهم موايظل   أن واستنكفوا ظروفك عاشوا من أكثر وما !دمائهم

 بأنفسهم ما زعز  ت   ماوإن   الناس رتغي   ال آدم يا األحداث إن.. لمى الظعل عينواي  

 .آدم يا لك أغفر أن أستطيع ال.. فشر شرا   وإن فخير خيرا   إن قبلها؛

 عليه بصره زفرك   عمرو من الغضب من وجهه في تسري بحرارة   آدم شعر

 :بالسخط مليء   بصوت   وقال

 الذي لكالم   عرش على عوترب   دماءهم, وسفك الناس ظلم لمن غفرت كولكن   -

 السارق؟ الالحم   ابن آدم نيأألن   لي, تغفر أن ترفض اذفلما أهله در  وش   قتله

 غفرت نيأن   يعني ال فذلك فيها يجاءن تيال   اتالمر   في أطرده أال   آثرت إذا -

 في هكل   البلد لكون مناسبا   أراه بما وأقنعه استميله أن آمل نين  أ يعني بل له,

 إن  ... سجني سيكون هأن   يعلم مكان   إلى كالفريسة نيق  يس   لم هأن   ثم قبضته,

 رفضت تكلي   .مرارة أشد   طعم  لها  لخديعةا ولكن   ,ممؤل   بالسجن اإليذاء

 كنت لو بنفسه, ويخدعني بيتنا إلى يأتي تركته ليتك سجني, في مساعدته
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 ولما ,عليه غضبي من أشد   يكون أن عليك غضبي كاد لما ذلك فعلت

 .بخيانتك نظري في ايإي   سجنه تساوى

 مصم   وقد وذهب وشاربيه لحيته وضع ثم عمرو إلى غاضبة   نظرة   آدم وجه

 .الزيارة ركر  أال  ي

                             *** 

 له وجه   أطل   فراشه في قابعا   عمرو كان وبينما ,نمي  بيو   آدم زيارة بعد

 كأن   أم أبي؟ يا أنت أهذا: "يسأل وهو مكانه من فنهض وشاربيه أبيه لحية

 يقف بعمرو فإذا وشاربيه هت  يح  ل   الزائر فنزع آدم؟ مأ... مختار مأ ..ثمهي  

 الحارس سرةمي   أمام نفسه دوج   إذ الدهشة نم الخلف إلى ارتد   وقد جا  حر  م  

 يد في قطس  ف" .علمنا دونمن  لزيارتك يأتون هؤالء فكل   إذن: "له قال الذي

 :سرةمي   له فقال يجب ولم عمرو

 ذكرت؟ التي األسماء أصحاب هم من ولكن -

 الصارمة األوامر ولكن   كمخداع   يريدون ال فهم همتؤذ   ال.. أصدقائي همإن   -

 زيارة إلى بحاجة   نيأن   كما... ذلك إلى تهمع  د   التي هي   زيارتي بعدم

 .أصدقائي

 لن عمرو, يا إطمئن: "وقال القضبان بأحد مسكةالم   يده على الحارس فربت

 ناأن   علمكأ   أن أردت طفق يولكن   وجوههم, في قأدق   ولن صدقائكأ عن بلغأ  

 لدخ  وأ   خذهما,: "يقول وهو واللحية الشاربين إليه مقد   ثم" ...بأمرهم مناعل  

 إلى ينظر وهو وشكره يده من يأخذهما وهو عمرو فابتسم" .شئت من بهما

 فقط عنها يتغاضى مختارا   أن   تماما   يعلم تيال   تلك الغريبة الدخول رخصة

 اللحيةمعه  أخذ باألمر وعلم والده جاء وعندما. يستخدمها نفسه هو هألن  

 .نةوالفي   نةالفي   بين السجن في مرا  ع   يزور أيضا   مسعود   وأصبح والشاربين
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 السجن إلى وتذهب األشياء بتلك رتتنك   أن مامةأ   على صالح   وعرض

 ظلم الملك ألن   رجل   شكل   في رتتنك   لن هاإن   وقالت الفكرة استهجنت هاولكن  

 أن   مع ,اللحية تلك يرتدوا أن ارهو  ز كل   على فرضثم   ذنب   بال وسجنه أخاها

 من يخرج أن يجب مرا  ع   وأن دونها,من  بالدخول لهم يسمح أن إمكانه في

 في عليها لح  ي   ولم صالح دفتنه   رجل, ئةهي   على هي تدخله أن ال السجن

 .تقول فيما حقة  م   وجدها هألن   الذهاب

 الزائر خرج عندما ثم را  فك  م   زرياب أطرق مسعود   زيارات إحدى وفي

 ادالحد   صالح قامة تشبه ال التي القصيرة قامته إلى نظر سرةوبمي   به مارا  

 ال ولكن   ب  طي   إنسان   را  م  ع   إن  . كبيرا   خطأ   نرتكب ناأن   أظن  : "وقال إطالقا  

 وهل: "بثقة سرةمي   له فقال" .أجله من بأنفسنا وربما نابعمل   خاطرن   أن يجب

 نخاطر أن ناعلي أن   أرى ال كمثل   نيإن   فقط؟ أجله من بذلك أسمح نيأن   تظن  

 زرياب فاستغرب" .ذلك إلى ضطرونم   ناأن   أظن   يولكن   ,عمرو أجل من

 :وسأل

 مضطرون؟ -

 .أجله من ذلك نفعل أن روأجد   عمرو من أهم   هو من فهناك نعم, -

 اد؟الحد   صالح من؟ -

 على الدهشة فبدت!" مختار الملك بل: "مسا  ه   له وقال منه سرةمي   فاقترب

 :يسمع لما ق  صد  م   يرغ وسأل زرياب وجه

 مختار؟ الملك -

 من مختار الملك اسم ذكر عمرو نافذة أمام ووقفت ة  مر   رتتنك   عندما نعم, -

 هأن   نعلم ناوكل   را ,تنك  م   يزوره الملك أن   متفعل   ذكرها, التي األسماء بين

 يأتون من جميع دخلن   أن يتأر فقد قط الملك نر لم ناأن   وبما صديقه,

 .القتل أو بالسجن فيعاقبنا الملك إلى نسيء لئال   رينتنك  م  
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 :وسأل زرياب فرائص ارتعدت -

 القتل؟ -

 .شيئا   يغفر وال الصرامة شديد هأن   سمعت لقد نعم, -

 :اقتناعه يدتستج بنغمة   وقال د  تود  ب سرةمي   إلى زرياب فنظر

 إلينا؟ هتج  و   التي بالتعليمات خل  ن   يرانا أال   إلى أدعى هذا سألي   -

 .ذلك يفعل نتركه أن األسلم ومن ,يا  تخف  م   صديقه يزور أن يريد هأن   أظن   -

  يأتوننا من جميع ندخل ناأن   علم لو مصيرنا يكون ماذا ولكن, -

 رين؟متنك      

 يسمح هولكن   رينتنك  م   غيره دخلن   ناأن   يعلم هأن   ثقة   على نيفإن   ذلك, تخش ال -

 نم  م   غيرهم عن فرطال ونيغض   همفإن   القوانين لكبارا فيخال   فعندما بذلك,

 .ينكشفوا الكي   يفعلونه ما يفعل

 ...قد هولكن   -

 بالبالهة, فسنتظاهر اماألي   من يوم   في بهذا ناواجه   إذا .إطمئن   شيئا , تخش ال -

 إن   ناأن   تنس وال. أجله من ذلك نفعل اكن   ناإن   له فسنقول ذلك جدي   لم فإن  

 أي   لغضبه, عرضة   أيضا   فسنكون احتجازه حاولنا أو الدخول من منعناه

 السماح خطر من أشد   منعه خطر أن   وأرى الحالتين, في خطر   في ناأن  

 .بالزيارة لغيره

 وتمنى ,يقول ما إلى مطمئنا   بدا الذي زميله إلى بحيرة   ينظر وهو زرياب تنهد

 وهو الحاد   بتصفيره عنها رعب   التي نينتهطمئ   من قدرا   يقتبس أن استطاع لو

 .السجناء دق  تف في عمله لمواصلة ينصرف

                             ***  
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 وبدأ ةالمد   تلك بعد قليال   هدأت قد ابنه لحبس صالح رفض رةو  س   كانت

 شأن في مختار إلى ثالتحد   يحاول أن األنسب من أن   فوجد أكثر ل  بتعق   يفكر

 في يقابله أن على رأيه فاستقر   عليه, يحقد أن من ال  بد عمرو سراح إطالق

 بأن   ففوجىء هناك إلى ذهب التالي اليوم وفي. لياالع   المؤامرة قيادة مركز

 بةج  الح   حدأ إلى الوصول من أخيرا   نتمك   وعندما .بسهولة   دخلوهي   لم اسالحر  

 ,داخللبا ليس لك  الم أن   فأخبره كل  الم   على الدخول في له يستأذن أن إليه طلب

 ستشارين,الم   أحد من إذنا   له ريستصد   أن فعليه رؤيته على أصر   إذا هوأن  

 له فأذن إليه الدخولفي  فاستأذن ,المستشارين أنسب ثما  هي   أن   صالح   فوجد

 هأن   فأخبره ,الملك مع موعدا   له هيىءي   أن صالح   منه فطلب بحفاوة   واستقبله

 ما ليرى أسبوع   بعد يعود أن إليه وطلب ,قبوله يضمن ال هولكن   غهسيبل  

 هولكن   شيء   إلى صللن ي هأن   يشعر وهو صالح   فانصرف مسألته, إليه وصلت

 . المحاولة إكمال رقر  

 يراه أن يريد ال هإن   فقال صالح   بطلب   مختارا   ثمهي   أخبر التالي اليوم وفي    

 سيقول ما ليرى منه بدال   يقابله أن هيثم إلى وطلب ,رغبته تحقيق يملك ال هألن  

 لخجله ةم  ه  الم   تلك عن فاعتذر ,شكل   بأي   طلبه عن نظره صرف يحاول ثم

 يفتح أن قبل كل  الم   أمام يده مد   الذي آدم إلى مختار فالتفت الرجل, ذلك من

 نحفتنح  " .رؤيتي طيقاني   بنها وال هو فال ذلك, من أعفني: "وقال فمه

 ولن مختار, الملك ديسي   يا المسألة وهذه دعني: "قالو سفيان المستشار

 عندما هأن   أعلم: "وقال مختار فابتسم" .ثانية المركز طريق الرجل هذا يعرف

 سفيان فابتسم" .سفيان المستشار هاأي   أنت إال لها فليس المسائل بتصع  

 :وقال نوع  خ   ابتسامة  

 .مالمعظ   لكلم  ا ديسي   يا كظن   حسن عند دوما   أكون أن ىأتمن   -
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 ولكن   فيان,س   المستشار هاأي   يظن   عند دائما   ستكون كأن   من د  متأك   نيإن   -

 .بةالطي   المعاملة يستحق   فهو خالشي   مع فتلط  

 .مالمعظ   الملك ديسي   يا اطمئن -

 عن فأعرب فيانس   المستشار على دخلفأ   صالح   جاء أسبوع   وبعد

 ولكن   .ا  شخصي   و  ه   ليراه جاء هإن   له وقال لكم  ال على إدخاله لعدم هاحتجاج  

 هو, هعلي   مسألته ضيعر   أن عليه وأن   مشغول   الملك أن   أخبره المستشار

 .منه بيتهر   الملك أن له دتأك   أن بعد ال أم أيخبره حيرة في وهو برهة   فأطرق

 اولم   منه, أعلى هو من إلى ليص   أن يستطيع ال دام ما رهخب  ي   أن رأى ثم

قال له و ,ذلك بصعوبة   المستشار له اعتذر بنها سراح بإطالق طالبتهبم   أخبره

 أنصار من ينالبائدي   المساجين كل   إخراج سيستدعي السجن من بنها إخراج إن

 صالحا   العذر ذلك  عجبي   فلم األمن, على خطر   ذلك فيو السابق الملك

 احترام   بعدم المستشار إليه فنظر ,ا  شخصي   الملك برؤية أخرى ة  مر   فطالب

 فخرج .البالد شؤون إلدارة غتفر   لما سجين   كل   والد قابل لو الملك أن   وأخبره

 اسالحر   ولكن   قصره إلى فذهب وسيلة, ةبأي   الملك يرى أن روقر   ثائرا   صالح  

 مرات   ةعد   المسألة رتتكر   ولما .بالداخل موجود   غير الملك بأن   له اعتذروا

 هاولكن   ,كةل  الم   مقابلة طلب منه بالتهر   يحاول مختارا   أن   لصالح   دوتأك  

 فيها ذهب تيال   األخيرة   ة  المر   في القصر صالح   فغادر مقابلته عن اعتذرت

 . الملك بإذن السجن من عمرو إخراج إمكان من تماما   سيئ   وقد إليه

 :شفقا  م   مسعود   له قال انهدك   وفي   

  يا ة  مر   لأو   منك بتهر   أن   بعد المحاولة رتكر   أن يجب كان ما -

 .ديسي    

  المحاولة فشل بعد شيئا   منه لآم   كنت يأن   مسعود يا تظن   كنت هل -
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 األولى؟   

 وقد... مسألة   من دأتأك   أن فقط أردت ماإن  : "فواصل شا  نده  م   مسعود   إليه فنظر

 ألن   االستفسار يستطع مل هولكن   دهسي   أراده ما مسعود   يفهم ولم" .تأكدت

 السندان على لتهبة  الم   الحديد   صفيحة   على تهو   العجوز ادالحد   طرقةم  

نا صالح   حاول بعدها. هاعمل   مستأنفة    ندانهس   على فوعك   األمر ذلك يس  ت 

 .الحزينة نفسه يمأل الذي الغليل من ة  ذر   لتزيل تكن لم تيال   قهطار  وم  

                             *** 

 األغطية تحت دالبر   من ئونيختب   الناس وأخذ .السديمة على الشتاء وجاء

 الساخن الزنجبيل شراب عد  ي   خالشي   كان فقد وهند, نعمان إال   الطويلة لياليه في

 الشراب ذلك يحتسيان وهما هتجارت   حسابات النكم  ي   ابنته مع سيجل   ثم

 عن بعيدة   أخرى أمور   في راث  ثر  لي   نةوالفي   ةنالفي   بين باألوراق ويلقيان ,الدافىء

 .جرتهح   إلى كل   فيذهبان رم  ج  الم   في النار وتموت البرد يشتد   ىحت   األرقام

 من أكثر هبرد   اشتد الذي الشتاء كذل في الباردة الليالي تلك إحدى وفي

 بالية   ة  أغطي من استطاعتا بما هماجسدي   يتاغط   وقد هاوأم   هاجر نامت المعتاد

 حل  الم   هاوالدت   نداء   سمعت النوم   في هاجر تستغرق   أن قبل ولكن  . ومالبس

 :نائم بصوت   لها فقالت فا  رتج  م   يأتي

 ي؟أم   يا ريدينت   ماذا -

 .ي  عل   عيديهات   أن ريدكأ   األرض, على تيي  أغط   سقطت   لقد -

 .نفسك يوغط   التقطيها أمي, يا نائمة   يولكن   -

 امرأة   إنني... يدي أمد   أن أستطيع ال دت,تجم   أطرافي أن   أشعر ..طيعأست ال -

 .ابنتي يا عجوز  
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 كومة   تحت من خرجت أن بعد ردا  ب   فترتج   وهي لة  متثاق   هاجر فقامت

 أنا يأن   مع ي,أم   يا حسنا  : "مه  م  ه  ت   وهي مهاأ   فراش إلى جهتوات   األغطية  

 كان الذي هاوالدت   جسد   على األغطية م  كو  ت   أخذت ثم" .عجوز امرأة   أيضا  

 ضطر  ت   ال كي   بحذر   األغطية   تحت توانسل   هامكان   إلى وعادت دا  بر   ضينتف  

 ة  مر   هاكل   سقطت األم   أغطية   ولكن  . المرأتان ونامت أخرى ة  مر   هاف  ص   إلى

 ,ألرضا على لقاةالم   األغطية   هاجر رأت الصباح وفي .نامت أن بعد أخرى

 ظتستيق   ولم ,كالثلج باردة   وجدتها هاولكن   ثانية   يهاغط  ت   وهي هاأم   إيقاظ   فحاولت

 .أخرى ة  مر  

 ,بنهاا بيت إلى الذهاب في رتفك   البيت في وحيدة   هاجر أصبحت وعندما

 عائلته, وعلى عليه ة  ثقيل   فة  ضي   نفسها لتتخي   عندما ذلك عن تل  عد   هاولكن  

 فأحضر ,هاأم   من ال  بد   البيت كنىس   شاركهاي   بمن هاي  يأت   أن ب شر   إلى فطلبت

ت الجرايات أصحاب من ة  رير  ض   امرأة   لها  .والدتها عن بها تعز 

 ,رآه من كل   به هر  ب   الذي الشامخ الملك قصر بناء واكتمل الشتاء وانقضى

 ةي  لك  الم   ةاألسر فانتقلت ,وخارجه لدالب   داخل القصور كل   على قتفو   والذي

 مختار   روشع  . الربيع منتصف قبل   إليه هاوخيول   اسهاوحر   هام  ش  وح   هابخدم  

 تجتاز   وهي توصف   ال به سلمى سعادة وكانت .قط هبمثل   يشعر لم بفخر  

 االستقرار ضمن هأن   مختار وشعر وابنها, هازوج   مع بة  الخال   الشاسعة   حديقته

 دهوزو   ,الحوالس   ندبالج   هطأحا والذي ,هلغير بن  ي   لم الذي القصر ذلك في

 القصر من ج  يخر   أن األمر   ملز   إذا يستطيع التي والخنادق   ة  ي  ر  الس   ات  بالممر  

 أطاح التي المعركة تلك أن   يعلم يكن ولم .أحد به يعلم أن دونمن  هابواسطت  

 االمتحان وليست االمتحان إلى خولالد   خصة  ر   إال   تكن لم السابق   بالملك   فيها

 .نفسه
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 الجديد   القصر إلى لكالم   أسرة انتقال من ام  أي   ثالثة   بعد    

 وبعدها اس,ر  الح   مع ثوتحد   لكي  الم   القصر إلى ئةالهي   رث   قروي   خ  شي   جهات  

 الطابق إلى بيذه   أن وأمره مالخد   أحد   القصر اسحر   أحد استدعى بقليل  

 بأن كي  ل  الم   الجناح خدم   أحد ر  يخط   أن العلوي   الطابق خدم أحد خطرفي   لوي  الع  

عيي   ونا  مجن   ال  رج   القصر بباب   أن   الملك   يخبر    األول الخادم ففعل .والده هأن   د 

 .الحال في جلالر   بإدخال وأمر ش  ه  د   الذي مختار   إلى الخبر وانتهى ,ذلك

 شا  نده  م   تيتلف   وهو الملكي   بالجناح االستقبال قاعة حيث إلى لج  الر   فاقتيد  

 الفاخر   هاقماش   سيتحس   أخذ وثيرة   أريكة   على سجل  أ   أن إلى الوقت   ل  واط

: له وقال بالغ   بحرج   شعر ىحت   ورآه عليه مختار دخل نإ وما .شديد ن  ع  بتم  

 أن قبل علي   متسل   ألن: "أبوه له فقال" المالبس؟ بهذه ناه   إلى تأتي كيف! أبي"

 المالبس غرفة إلى معه هجر   ثم قهوعان   مختار إليه مفتقد  " ؟ني  ب   يا ين  تلوم  

 استاء الذي دهوال   عن س  المالب   ع  يخل   وأخذ ,مندهشات   إليه ن  ينظر   والوصيفات  

 هس  مالب   عينز   بنها كان بينما غضب  ب   وقال كطفل, اهإي   هلمعاملت   بهيضر   وكاد

 ونظر   فجأة   مختار   ففتوق  !" مالبسي لتغيير إليك   آت   لم: "لمعارضته آبه   غير

: وسأل ةالداخلي   المالبس   غير شيء   الضئيل هجسد   على يبق   لم ذيال   هوالد   إلى

 القرية   رجاالت   بارك   طلب   ك  إلي   لأنق   ئتج  : "الشيخ فأجاب" إذا ؟ أتيت   لماذا"
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 وهو فقال" .كا  مل   تح  أصب   عندما هاونسيت   فيها لدت  و   التي ك  بقريت   باالهتمام

 كريدون  ي  : "مختارا   يقاوم وهو خ  الشي   فقال" أيضا ؟ وماذا: "را  فاخ   قميصا   ه  س  لب  ي  

 أن كريد  ن  ... ووعرة محدودة   زالت ما ق  فالطر   القرية   في بإصالحات   تقوم   أن

 له فقال أبيه   ىعل القميص   إبقاء   في نجح   قد مختار كان" .جديدة قا  طر   لنا ق  ش  ت  

 أن كاد ىحت   عه  خل   يحاول وهو فقال" أيضا ؟ وماذا: "خما  ف   رداء   سه  لب  ي   وهو

 المجيء   ة  مشق   تكفيهم سوقا   وتفتتح   سورا  ج   هناك تبني أن كريدون  ي  : "قهمز  ي  

 له قال ثم األناقة   ستلزمات  م   آخر أباه مختار فألبس" .حوائجهم لقضاء   هنا إلى

 كل   سأفعل نيإن   لهم قل: "أبيه على ة  فاض  ض  ف   بدت التي مالبسه ليتأم   وهو

 يابالث   هذه أخلع عنيفد   ريد  أ   ما إلى استمعت   قد أنت ها: "األب فقال" .ذلك

: غاضبا   األب   فقال" .إليك ألستمع اهاإي   ك  س  ألب   لم يولكن  : "مختار فقال" .اآلن

 أن يجب الملك ووالد   ك,ل  الم   والد   كألن  : "ارمخت فقال" إذا ؟ اهاإي   ألبستني لماذا"

 لك أسمح ولن: "األرض على والده ثياب إلى يشير وهو أكمل ثم" .أنيقا   يكون

 ثةالر   ياب  الث   بهذه المدينة ق  طر   وفي مالخد   بين القصر ردهات   في تمشي أن

 ما إال   أرتدي لن: "يقول وهو المالبس   يخلع أن وحاول أبوه فغضب" .أبي يا

 يت  زوج   ترى أن كأريد   أبي, يا انتظر: "مختار له فقال" فهمت؟ هل أريد,

 والد كحيات   في رأيت هل الهيئة, تلك على تراك أن لكةالم   أريد وال بنياو

 في كا  مل   أر ولم كا  مل   أكن لم نيولكن  : "بانفعال فقال" الثياب؟ هذه يرتدي ملك  

 مثل وينامون ويشربون يأكلون ونعادي   اس  أن لوكالم   أن   أعلم   أكن ولم حياتي,

 الناس سيقوله ما نييهم   وال كا ,مل   أصبحت   كأن   عتسم   عندما إال الناس باقي

 أخرى ة  مر   المالبس تلك عخل   يحاول أن قبل بذراعه أباه مختار   فطوق" .عني

 بلق ولكن   الباب, إلى جهات   ثم الطفل ورأى عليها مفسل   زوجته حيث   إلى وأخذه

 زءا  ج   منه واقتطع كبير   نقود  بع   فأمسك فاكهة   به عاء  و   نظره لفت يخرج أن

 هاإثر   على سقطت واحدة   فعة  د   فمه في ووضعه عنب   ات  حب   ع  سب   به صغيرا  
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 وصلت أن إلى هافطارد   ,األرض على وتدحرجت فمه في تدخل أن قبل بة  ن  ع  

 العنب  حب ة   على قبض ثم أزاحه الذي الستار تحت واختبأت النافذة أسفل   إلى

 وألقى العنقود   هيكل   منه سل   أن بعد فمه في هاودس   األطراف   مشققة   بأصابع

 غرفة يريد الممتلىء هفم   في العنب يلوك وهو خرج ثم. الفاكهة وعاء في به

 يخبره أن ورفض الفرصة مختار فانتهز طريقها يعرف لم هولكن   .المالبس

 المالبس يخلع أخذ أن إال   منه كان وما ,األب فغضب أله,س عندما مكانها عن

 إلى يمشي ثم الممرات أحد في األرض على هام  ويكو   ابنه اإياه ألبسه التي

 سلمى خرجت بينما ندهشا  م   أباه يراقب مختار كان. الداخلية بمالبسه الخارج

 وصائفال من خجال   غرفتها إلىعائدة   فأسرعت الهيئة تلك على الشيخ ورأت

 إلى والده يصل أن قبل دهشته من مختار وأفاق .الحالة تلك في نهرأي   الالتي

 هل  اله  ه   يرتدي وتركه المالبس غرفة إلى وقاده واستوقفه خلفه فأسرع رجالد  

 خرجت الخدم أحد بصحبة الممر من خارجا   يسير هو وفيماالتي جاء بها. 

 التفت ثم بدهشة, أبيه في قد  حي   كان الذي مختار بجانب ووقفت ثانية   سلمى

 وأكمل سلمى فضحكت!" رقبته بقطع ألمرت   أبي يكن لم لو: "وقال ليهاإ

 :قائال   كالمه زوجها

 !أبي عناد مثل في إنسانا   حياتي في أر لم -

 ..عناده مثل في هو من رأيت نيولكن   -

 الذي ادالعن أتاه أين من أعرف أن تمنيت ولطالما: "وقالت هني  عي   في نظرت ثم

 !"عرفت وأخيرا   يريد, ما كل   يفعل يجعله

 زوجته عليه دخلت وعندما .غرفته إلى حائرا   وسار ريفك   مختار أخذ ثم

 عليه وأن   الملك, من هارب  بق   جديرة   أسرة   تكون أن يجب أبيه أسرة أن   أخبرها

 من نهيحتاجا ما هماوإعطائ   لوالديه قصر   بناء من نليتمك   راتبه من يزيد أن

 فوالتصر   ئقالال   بالشكل الظهور يعتادا ىحت   اممظهره على إلنفاقها نقود  
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 وبذلك إرادته, عليهما مليي   هأن   يشعرا أن دون من بالتدريج الالئق بالشكل

 .مستقبال   إحراجه في بهماتسب   عدم إلى نا  طمئ  م   يكون

 بيرة  ك إصالحات   ةخط   بوضع مختار أمر الزيارة تلك من أيام   وبعد

 أخبار رتس   ولكن  . القرية تلك سكان بحب   وحظى والده, منه طلب كما لقريته

 بقريته الملك ر  ب   عن ثونيتحد   الناس فأخذ األخرى القرى إلى القرار ذلك

 على اإلصالحات ةخط   بتعميم فأمر األخبار هذه ليهإ قلتفن   سواها, ما وإهماله

 كبار على شديد بكرم   نعمي   أن أىر ذلك إلى باإلضافة. األخرى القرى كل  

 بزيادة الخزينة إلى أمرا   فأصدر وجنود   ومستشارين   وزراء   من معه العاملين

 من فاستاء محدودة   ة  مد   في الخزينة أمين على األوامر هذه وتوالت .رواتبهم

 ضيتعر   الكي   وصمت غيظه كتم هلكن   البالد فقري   قد ذيال   اإلسراف ذلك

 . الملك لغضب

 للمستشارين فأمر معه العاملون يستحق   فيما تفكيره مختار وواصل

 ساحلية   منطقة   في لنفسه آخر قصر   ببناء أمر كما ,بقصور   ووالده والوزراء

 ووجد حساباته األمين فأجرى .ةي  لك  الم   صورته لرسم إكماال   أخرى مدينة   في

 فامتنع ,قباهع   حمدي   ال مال البالد ضوتعر   الدولة خزينة نهكست   النفقاتهذه  أن  

 وكانت شيء, أي   في البت   قبل الملك مقابلة على وأصر   النفقات صرف عن

   .الملك لموكب ثم التنظيف ليوم تستعد   المدينة

                             *** 

 مسيرة مثل البالد اعتادتها تيال   الطقوس بعض ريغي   أن مختار شأي   لم

 حريصا   وكان .الموكب في وسار هلل  ح   أبهى ارتدى فقد لذلك ,لكالم   كبمو  

 ىحت   الدائمة االبتسامة في دهفقل   ,السابق الملك من بشاشة   أقل   يبدو أال   على

 .ذراعه آلمته ىحت   الموكب والط للجماهير تحية   مناهي   رفع وفي ,شفتاه مته  آل  
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 تزاحمت التي الجماهير كتل باهتمام االستمتاع االستمرار على يهقو  ي   وكان

 بمحبة   فيه قحد  ت   الجماهير يرى وهو يوصف ال ابتهاجه وكان .لتراه

 علموا الذين القرى انسك   من المتجمهرين عظمم   وكان بمرآه, واستمتاع  

 .باإلصالحات عليها بإنعامه

 الجنود فأمره ر,م  أ   كما الموكب يوم انهدك   قغل  ي   أن رفض قد صالح   كان

 له, موكب   لأو   يوم يعمل من مختار الملك يرى ال كي  ل عليه بابه قيغل   أن

 وأخذا الشمس ضوء   عليهما ظرح   أن بعد صباحا  م   ومسعود صالح فأشعل

 بأصوات فوجئا ة  مد   وبعد. والمصباح قدالمو   بسبب الحر   اشتد   وقد يعمالن

 بضع طاوخ الباب ففتح ,صالح فضول أثارت بعيد   من تأتي صاخبة   فعاز  م  

 تلك مرور ينتظران الباب أمام ووقفا .مسعود وتبعه انالدك   خارج خطوات  

 تخرج التي الكلمات انزمي  ي   آبد ثم السوق, وسط من القادمة الضخمة الفرقة

 إليهم انيستمع افأخذ ,كالرعد قوي   وبصوت   شديد   بحماس   ينغن  الم   أفواه من

 :ينشدون وهم

 أطـيـار يا يغـن    بالبـل يا اشدي

 أشـعار يا ـيديش    أغاني يا ديترد  

 مختار الـمـلـك  األمين ـنابمليك  

 أجل من النشيد هذا هل: "سعودمل وهمس وجهه على دهشة   تعبير فارتسم

 كما مختار الملك نشيد هإن  .. سيدي يا نعم: "وهمس مسعود   فابتسم" مختار؟

 :منغ  م  ال النشيد إلى االستماع وواصل صالح فابتسم" .سمعت

 ارــالجب   للرجل بالد يا وانحني

 رارـــاألح قائد مامـــاله   لك  ـللم  

 ارـيالد   رم  ـمع  الكريم للعاهل
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 ارــمخت الملك  الشجاع للملك

            * * * 

 وارـمغ سا  فار    مليكنا يا شع  

 ارو  ــثـال لقائد           داءــف اـــنوكل  

 رمختا كـملـال  الحكيم لقائدنا

                     * * * 

 واألزهار بالنصر ناباه  ـــج لتــل  تك

 األخيار ادةـــبالس أوطاننا رتم  وع  

 واألمطار ربالخي   سماؤنا وامتألت

 مختار الملك عهد الكريم عهده   في

      * * * 

 .................. بالبل يا اشدي

 فأجاب" ولون؟يق ما هؤالء عيي   هل: "لمسعود وهمس صالح فابتسم

 وهو صالح فقال" .سيدي يا الكلمات هذه معنى يفهمون أنهم أظن  : "مسعود

 ستشدو البالبل أن   أظن   ال: "ساخرة ابتسامة   هشفتي   وعلى عجبا   رأسه يهز  

 مسعود   يتبعه انهدك   دخل ثم!" الصغيرة هاأحالم   فقدت إذا إال   مختار كللمل  

   .الباب وأغلق

 وأخذ غرفته دخل ىحت   القصر إلى مختار وعاد لموكبا انتهى نإ وما

 بيده بذراعه ثب تها عليها ادة  كم   له رتحض  فأ   منىالي   ذراعه ألم من ن  يئ  

 الوصائف بإحدى فإذا ,الموكب عن زوجته إلى ثيتحد   وجلس ,اليسرى

 ألمر   بالدخول له يأذن أن إليه يطلب الخزينة أمين أن   رهخب  لت   الباب تطرق
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 التي الجتماعاته خصصة  م   قاعة   في يقابله ذهب ثم له فأذن .األهمية يدشد

 الذي القلق من أظفاره ضر  يق   جالسا   فوجده مستشاريه, مع المنزل في جريهاي  

 ىحت   الملك رأى نإ وما .األوراق من زمة  ر   هوأمام   وجهه على واضحا   بدا

 في الشروع أن   له دوأك   ,النفقات تلك في معه ثتحد   ثم اهوحي   جم   بأدب   نهض

 نظرة الملك إليه فنظر .شديد عجز   إلى الخزينة ضعر  ي   المشاريع تلك تنفيذ

 فحاول" األمين؟ هاأي   أهمية   مشاريع   من تنفيذه قررنا لما ترى أال: "وقال م  لو  

 يا نيإن  : "وقال الرغبة تلك فتجاهل جافا   فمه وجد هولكن   ريقه ابتالع األمين

 كبار يحظى أن ةوأهمي   ,المشاريع هذه أهمية تماما   كدر  أ   مالمعظ   لكالم   ديسي  

 تكتمل ىحت   قليال   هذا لج  أ   لو ذاب  ح   ولكن   بمثلهم, يليق بما الدولة رجاالت

 عن علني   أن عليه واقترح حساباته على عهطل  ي   أخذ ثم" .الخزينة حسابات

 مكني   ما وإرجاء ,األمر هذا في للنظر والوزراء للمستشارين طارىء   اجتماع  

 المشاريع تلك كل   تنفيذ على مصم   الملك ولكن   المشاريع, تلك من إرجاءه

 يأمر أن الملك ورجا قلقه وزاد الخزينة أمين فاضطرب ,واحدة   دفعة   دةتعد  الم  

 له فقال ,الدولة ةمالي   إلنقاذ الدخل زيادة أمر في فيه رينظ   سريع   باجتماع  

 الملك, ديسي   يا ولكن: "فأجاب" .المقبل االجتماع في ذلك ناقشسن   بل: "الملك

 ظن   وقد بحزم   الملك فقال" .اليوم قبل الخزينة بها تمر لم! خطيرة حالة   هذه

ضي   الخزينة أمين أن    واحد, شهر   االجتماع موعد على بقي  : "نمعي   بشيء   عر 

... مالمعظ   الملك ديسي   يا أستطيع: "ةطحب  م   ة  برن   فقال "!االنتظار تستطيع أال

: الملك له فقال" .تستطيع ال قد الخزينة... الملك ديسي   يا الخزينة ولكن  

 بتلك ةالخاص   النفقات اصرف! الملك ألوامر ترضخ   أن يجب الخزينة وحتى"

 رأسه األمين فهز  " .الخزينة دخل زيادة تدبير أمر لنا واترك المشاريع

   .مضض ىعل بالموافقة
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 وقال واالضطراب القلق عليه يبدو الخزينة إلى األمين دخل بعدها

 ريج  ج   فتساءل" .جي  ر  ج   يا اليوم الخزينة قبتث   لقد: "لةو  ل  و  م   بنغمة   لمرؤوسه

 :ندهشا  م  

  بالحرس حاطةالم   السميكة الجدران تلك ثقبت   فكي   قبت؟ث   الخزينة -

 جهة؟ كل من    

 .إصالحه يمكن ال قب  ث   هإن  . جري  ج   يا ذلك من أخطر هاقب  ث   إن   -

 مزاح؟ أم لغز   هذا هل كيف؟ -

 ريج؟ج   يا قط حا  ماز   نيت  رأي   وهل -

 .قا  ل  ق   إال حياتي في كأر   لم قال,ي   والحق   ال -

 على األموال تلك إنفاق على الملك أصر   لقد .يق  قل حاالت أشد   في اليوم وأنا -

 كثيرا   ريتكر   قد هذا أن   يعني وهذا... الخزينة ز  عج   د  ي س   أن قبل اإلصالح

 هذا؟ معنى ما تعرف هل المستقبل, في

 الخزينة؟ في قبث   -

      !كارثة ريج,ج   يا كارثة   بل -

 رعوش   المطلوبة الجهات إلى ذهبت كبيرة   مبالغ بصرف ذونا  أ   م  يخت   جلس ثم

 .لوزراءوا المستشارين قصور وبناء القرى إصالحات في

                             *** 

 متسل   مذ لاألو   الرسمي   اجتماعه مختار الملك دعق   دالمحد   الموعد في

 الملك إلى باإلضافة الخزينة أمين يضم   المجلس وكان .مستشاريه مع الحكم

 الشعب أن   سفيان المستشار ذكر االجتماع وفي. سفيان والمستشار وهيثم وآدم

 طهاخط  م   ضعو   ذم   الناس ينتظرها تيال   األخرى قوالمراف   ستشفياتالم   بيترق  

 إن   الخزينة أمين فقال بتنفيذها, مختار الملك دتعه   والتي السابق الملك عهد في
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 القصر بناء بعد تكاليفها تسديد عن الخزينة لعجز تأجيلها يجب األشياء هذه

 وما: "بعصبية مختار فقال ى,القر في اإلصالحات تلك وإجراء الملكي  

 فقال" التكاليف؟ تسديد عن عاجزة   والخزينة المستشفيات نبني كيف العمل؟

 فثار" .المعظم الملك ديسي   يا الخبز على ضريبة   ضفلنفر  : "سفيان المستشار

 :ال  تذل  م   المستشار فقال!" تمازحني هل: "وقال مختار

 زحه؟أما كي   الملك ديسي   قامم   في أنا وهل -

 ذلك؟ قلت إذن لماذا -

  م,المعظ   الملك ديسي   يا سريع   إنعاش   إلى بحاجة   الخزينة ألن   -

 .فنتصر   أن ويجب   

 على أعني... علي   ذلك سخطهموسي   ذلك يكرهون الناس أن   تعلم كولكن   -

 .المؤامرة قيادة مركز

  أن شاؤوا ما فليسخطوا الملك؟ ديسي   يا بسخطهم نهتم   ولماذا -

 .يفعلوا   

 الشعب من عظيمة   فئة   أن   أي   واألغنياء, الفقراء قوت الخبز   ولكن  : "هيثم فقال

 فهم األغنياء أما ,عنه االستغناء الفقراء يستطيع شيئا   ر  فلنخت   ,ذلك سيسوؤها

 على ضريبة   ضفلنفر   دة,جي   فكرة   هذه: "مختار فقال" .يدفعوا أن بالوني   ال

 تابعي   الخزينة أمين كان بينما الحضور ووافق" .شتاء   والبرتقال   فا  صي   بن  الع  

 إلى االجتماع بداية من هاقلق   على تظل   تيال   القلقة بنظراته ثينالمتحد   جميع

 .المطروحة الحلول جدوى بعدم مهلعل   نهايته

                             *** 

 لبناء الكافية األموال تجتمع ولم الثاني السنوي   االجتماع موعد وجاء

 في وااصطف   حيث القيادة بمركز بمستشاريه الملك واجتمع .ستشفياتالم  
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 بوعكة   إلصابته معهم الخزينة أمين يكن ولم المنضدة حول المعتادة عهممواق  

 ثم الخزينة أمين أرسلها أمامه أوراق   إلى لكالم   نظر. قلقه لزيادة نتيجة   ة  صحي  

 من هل... العجز من تعاني الخزينة زالت ما: "وقال تضايقا  م   رأسه هز  

 ثالثة يتقاضون همإن  . الجنود رواتب خفضفلن  : "ثمهي   فقال" اقتراحات؟

 هل! مستحيل الجنود؟: "مختار فقال" .عامين منذ يتقاضونه كانوا ما أضعاف

 فقال" إذا ؟ نفعل ماذا: "آدم فقال" الجنود؟ رواتب خفض فعل ما يتمنس  

 ثم دا  ؤي  م   رأسه الملك فهز  " .التنظيف العم   رواتب خفضن  : "سفيان ارالمستش

 أظن  : "وقال ثانية   رأسه رفع قليل   وبعد فيها ما صيتفح   أوراقه إلى ثانية   نظر

 عيونستط التنظيف العم   من الكثير لدينا أيضا , همبعض   حسر  ن   أن يجب ناأن  

قة   فيانس المستشار فابتسم" .بثلثيهم االكتفاء  م شر 
 هذه ما: "وقالابتسامة 

 أيها ال ال,: "قال ثم بضيق   ثمهي   دوتنه  !" مالمعظ   الملك ديسي   يا رةالني   األفكار

 ال: "يديه بين األوراق بيقل   وهو مختار فقال" .العمل إلى بحاجة   همإن  ! الملك

. الخزينة عجز سد  ي   عندما خرىأ   أعماال   لهم رسنوف   هيثم, يا عليهم تخش  

 المستشفيات؟ سنبني متى المستشفيات,: "آدم فقال" .أخرى مسألة   إلى فلننتقل

 عن بحزم   مختار ثفتحد  " .رونم  ذيت بدأوا همأن   حتى لها الناس انتظار طال لقد

 جوها  و   إال ير   فلم لهحو   ت  يتلف   وأخذ المشكلة تلك حل   في اإلسراع ضرورة

 نافد  أو   ناأن   علنن  : "المستشار فقال" نفعل؟ ماذا": بعصبية   فصاح حائرة  

 أعرق   في ينحاذق   أطباء   أيدي على بالط   لدراسة بالط   بطال   من مجموعات  

 عيتوق   ولن المستشفيات, بناء قبل همعودت   ننتظر نابأن   ونعتذر ب,بالط   البالد

 أساليب من زا  شمئ  م   بوجهه هيثم أشاح" .أكثر أو عامين قبل عودتهم الناس

 في يكن لم إال  أن ه الفكرة استحسان عليه بدا فقد مختار أما ,سفيان المستشار

: قال ثم واحدا   واحدا   الحضور وجوه إلى نظر لذلك شيء, كل   حل   ذلك

 ديسي   يا بسيط الحل  : "المستشار فقال!" أكثر مبالغ رنوف   أن يجب ناولكن  "
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 ناولكن  : "آدم فقال!" الخضروات وكل   واكهالف كل   على ضرائب م؛المعظ   الملك

 ويكتفون ضرائب عليها التي األطعمة شراء عن عونيمتن   الناس أن   الحظنا

 ثمن ربع تتعدى ال جدا   ضئيلة   ةالضريبي   الزيادة ولكن: "مختار فقال" .بغيرها

 الملك دتنه  " .استهالكها من لونيقل   فالناس ذلك ومع: "آدم فأكمل" .الشيء

 مفر   ال هأن   يبدو ولكن   استطعت ما الخبز ضريبة أمنع أن حاولت لقد: "لوقا

    ".منها

 إلى مختار وذهب. األطعمة كل   وعلى الخبز على ضريبة   رضتف   وهكذا

 إحدى هتفاستقبل ,الناس في الخبز ضريبة ستفعله ما لتخي   يحاول وهو قصره

 إلى وأسرع والخبز اسالن فنسي   ,الجديدة طفلته بمولد أتهوهن   الوصائف

 مع لدتو   التي ليلى األميرة الصغيرة ابنته مهد في يطل   الملكي الجناح

 وراء من عنها ثيتحد   كان المساء ربوق   .واحد يوم   في الخبز ضريبة

 .إليه النظر على قادر   وغير منه مستاء   يزال ما كان الذي عمرو إلى ضبانالق  

 نهم أشد   هو من السجن خارج ففي الوحيد, المستاء هو عمرو يكن ولم

 لم إذ مختار على وغضبه أساه من سنة   كل   تزيد الذي ادالحد   صالح غضبا ؛

 بعض شغلهت   كانت وإن   ,استيعابه ىحت   أو ابنه سجن قبول يستطيع يكن

 أسعده الذي أ مامة زواج مثل العارم غضبه عن وأخرى فترة   بين األحداث

 غهتفر   بسبب بالرفض شعوره زاد بيته في وحيدا   أصبح أن بعد ولكن   .كثيرا  

 السنة تلك مضت السنوات, كل   وكدأب. ابنته بزواج مسؤولياته تقل   أن بعد له

  .هاومر   هالو  بح  

 حتى الرابع يالسنو   المؤامرة  قيادة مركز اجتماع موعد أقبل نإ وما

 فال تمر   السنوات يرى وهو عام   كل   تنتابه التي والرفض اإلكتئاب نوبة انتابته

 ثم المنزل في االجتماع يوم فقضى .السجن خارج لة  نم  أ   دقي   ابنه ح  ز  زح  ت  
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 قليل   وبعد .عمله وباشر التالي اليوم في انهدك   إلى وخرج نفسه على لتحام  

 ,طلبها التي يةالكم   أرباع بثالثة ة  مد   بعد فجاءه مسامير لشراء مسعودا   أرسل

 :لمسعود وقال حصال إليها فنظر

 ة؟الكمي   لتقل   لماذا أكثر, مسامير إلى أحتاج يولكن   -

  فرضت لقد ثمنها, زاد المسامير ولكن   ديسي   يا بإرادتي لهاأقل   لم -

 .ضريبة عليها  

 وهو انهدك   أرض على واحدة   دفعة   أمامه فانتثرت بقوة   أرضا   صالح   فألقاها

 اجتماع بعد شيء   سعر يرتفع أن عتتوق   لقد يا مختار! المسامير حتى: "يقول

 يا واحدا   شيئا   ليس: "بحذر مسعود   له فقال" .يالسنو   المؤامرة مركز

 :منخفض بصوت   مسعود فأكمل باهتمام   صالح إليه فالتفت" ...ديسي  

 ...شيء كل   بل -

 ماذا؟ -

 .كويستهل   باعي   ما كل   على ضرائب رضتف   لقد دي,سي   يا شيء   كل   -

  أين المساكين, أفواه من يسرقونها التي النقود هذه كل   تذهب ينأ -

 تذهب؟   

 !أعلم ال دي,سي   يا أعلم ال -

 يمينا   رأسه ويهز   ريفك   وهو ندانالس   على كأ  وات   شديد   بضيق   صالح دتنه  

 انسل   بينما غريب   ض  رف   نظرة   هني  عي   في وظهرت ,والحين الحين بين ماال  وش  

 .مكان كل   في المنتشرة المسامير يجمع وأخذ أمامه نم مسعود

                              *** 

 إحدى في طورالع   مخزن في هاعمل   هند   تأنه   التاجر نعمان بيت في

 سمعت عندما بسرعة   استدارت الباب تغلق كانت وفيما .خرجت ثم األمسيات
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 وأحاط واسعة   بابتسامة   هافاستقبل إليه فمشت بعيد   من يناديها والدها صوت

 ولكن   ابنتي يا قريبا   وحدي العمل إلى سأضطر: "يقول وهو بذراعه هاي  فكت  

 سييبمقا هالم  لع   حاجبيها هند بتقط  " .ممتازا   رجال   جينستتزو   كأن   عزائي

 أولئك أحد صطحبا  م   يأتي كان نةوالفي   نةالفي   نفبي   ,الممتاز للرجل والدها

 فيكون ,آخر شيء   أي   أو همأخالق   أو همأعمار   إلى ينظر أن دونمن  الخاطبين

 نيومي   أو يوم   بعد يذهب الذي عليها هغضب   نتيجته تكون ف  خال  م   رأي   لها

 ال با  خاط   عتتوق   هاأن   والدها عرف. العطر زجاجات أمام عملها إلى لتعود

 في ارالتج   أكبر ابن هإن   هند, يا مختلف   الرجل هذا: "الفور على فقال رضيهاي  

 تعرف بة  طي   فتاة   عن يبحث وهو األخالق, ن  حس   لالشك   وسيم وهو المنطقة,

 "...والكتابة القراءة

 ؟العطور ومزج الحساب جيدوت   -

 ال,العم   من يكفي ما أبيه ولدى هفلدي   معه تعمل أن لزوجته يريد ال هإن   ال, -

 ستجدين وحتما   ,معه وتتحدثين نهي  وستر غدا   سيأتي... فقط زوجة   يريد هإن  

 .رفضه تستطيعي لن نهتري   وعندما با ,خاط   جاءنا نم   أفضل هأن  

 نإ وما .الخاطب ي فض   أن بعد ابنته نعمان استدعى التالي اليوم وفي

 غريب   شعور   هال  داخ   وإن   ترفضه أن تستطيع ال حقا   هاأن   أدركت ىحت   رأته

 إلى الزواج وسيؤجل   ,التجارة أجل من دة  متعد   بالد   إلى سيسافر هإن   قال عندما

 ولكن   عارضةبالم   توهم   أيضا   األم   وامتعضت .عام بعد السفر من يعود أن

 وإن   يهم   ال لكذ إن   باحترام   له قال ثم رة,محذ   حازمة   نظرة   إليها أرسل األب

 هاألن   أباها تعارض أن هند تستطع ولم. ةالمد   تلك إلى تنتظر أن ابنته بوسع

 قاومت   الخوالي السنين في كانت لقد. رقر  ت   ما تدري ال حائرة   كانت نفسهاهي 

 التي بكلمته بتذكيره به ترضى وال يرتضيه خاطب   يأتيها كان عندما والدها

 إال صنعت   ال دةالجي   العطور إن  " بمساعدته؛ هاعهد   مستهل   في إياها مهاعل  
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 شعرت إذا إال   قا  موف   يكون لن زواجها أن   هوتقنع  " .نسةتجام   مركبات   بمزج

 الكلمة تلك اختفت فقد ةالمر   تلك في أما ها,لخطبت   يأتي من مع التجانس بذلك

 لم كانت وإن ,التجانس بعدم يوحي ما تر لم هاألن   أبدا   رهاحض  ت   لم ها,ذهن   من

 .رةحائ توظل   األمر قبلت فقد لذلك أيضا , به يوحي ما تر

                             *** 

 ظهري   البلد مدخول لتحسين وضعها التي مختار الملك قرارات ثيرأت وبدأ

 أن وبعد .التنظيف العم   ثلث تسريح بأمر الناس وعلم .صوره أوضح في

 نظافة على بالمحافظة ويطالبون التنظيف العم   إهمال من رونيتذم   كانوا

 إن  و ,فشيئا   شيئا   لةالمهم   الطرق رؤية فواأل   ,القرار بذلك يعلموا أن قبل المدينة

 في ثرة  بك   نرو  ي   أصبحوا الذين عينسك  تالم لرؤية كارهين أكثرهم ظل  

 أن بعد المزعومة اءاألطب   عودة بونيترق   الجميع وكان .واألسواق الطرقات

 .أحد يعد لم ولكن   المزعوم إيفادهم على عامان انقضى قد كان

 بعد عاد الذي التاجر بابن نده بزواج وزينب نعمان واحتفل العام ضىوم

 البيت غادرت كثيرة أشياء دانيفتق   وحيدين وزوجته نعمان ليترك بةالغي   تلك

 .ابنتهما مع

 غرفة في ومستشاروه الملك واصطف الخامس االجتماع موعد وجاء

 الملك ملو   على نهمم أحد   يجرؤ ولم العليا المؤامرة قيادة بمركز االجتماعات

 كبيرة   مرافق على اإلنفاق عن عاجزة   الخزينة وترك هوتبذير   إسرافه على

 راياتج   قطع اقترح أن إال   سفيان المستشار من كان فما كالمستشفيات,

 صيغة يكتب المستشار أخذ بينما يا  ز  خ   رأسه هيثم فنكس لواألرام   زةالعج  

 هيثم نظر .وحدهما وآدم هيثم بقي   روالمستشا الملك خرج أن وبعد. القرار

 :وقال آدم إلى
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 آدم؟ يا الصواب فعلنا ترانا هل -

  رأي إال هيهم   ال بتاتا , رأينا هيهم   ال هأن   تعلم أنت نحن, لنادخ   وما -

 .سفيان المستشار   

 .المؤامرة تعني   ذلك, أعن   لم -

 :يقول وهو آدم فنهض

 .أكبر موما  ه   لدينا أن   متعل أال تنسى؟ أن تستطيع ال لماذا -

 هي؟ ما -

 سيطرته؟ من صنتخل   كيف مثال , سفيان المستشار -

 في انحصرت المشكلة تلي  : "يقول وهو الباب إلى جهوات   هيثم نهض

 هنظرات   جبي   لم ثما  هي   ولكن   متسائال   آدم إليه فنظر" .سفيان المستشار

 ثم" .آدم يا فائدة ال... فائدة ال: "يقول وهو رأسه وهز   الباب فتح بل ,المتسائلة

 أصدقائه وبين بينه أقيمت عالية   دودا  س   أن   يشعر وهو آدم خلفه وخرج خرج,

      .ريدد   وبين بينه أقيم الذي الموت سد   هو هاأسهل   كان واحدا   واحدا  

                             *** 

 صلة لفض   في سفيان مستشارال كتبها خطبة   مختار ألقى التالية األيام في

 ثم العائلة, في السن   كبار من يحتاجها لمن المعونة وتقديم والتآزر حمالر  

 وفرض المسنين من همقارب  أو وأمهاتهم آلبائهم سراأل   إيواء قانون فرض

 عن الجرايات قطع عن نعل  أ   بمدة   وبعدها ذلك, خالفي   من على غرامة  

 كان أن بعد أبنائهم إلى اللجوء إلى ينن  المس من كثير   واضطر. أصحابها

 يمكنهم أبناء لديهم يكن لم من اأم   .عليهم عالة   ليسوا همبأن   الشعور سعدهمي  

 ن  غير أ لياالع   المؤامرة قيادة مركز في االحتجاج حاولوا فقد استضافتهم
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 رونيفك   مهمومين فخرجوا ,يدخلوهم ولم وملل   بتعال   إليهم نظروا اسالحر  

 .غدا   همقوت   على يحصلون فكي

اك بيت وفي  قسوة هاصديقت   إلى تشكو مهمومة   هاجر جلست القديم السم 

" .الجرايات انقطاع لقتلها العام ذلك البرد يأم   ليقت   لم لو: "قالت ثم القرار

 ناأن   وبما... لناعم   إذا إال أيضا , يقتل فالجوع نعم,: "قائلة   صديقتها دتهافأي  

 اهذ: "وأضافت هاجر فابتسمت" .سيقتلنا أيضا   فالعمل السبعين, على أشرفنا

 .المال من يكفيهما ما بها بانتجل   وسيلة   في رانتفك   أخذتا ثم!" عمال   وجدنا إذا

 رقالط   يف المقطوعة الجرايات أصحاب من كثير   انتشر بأشهر   وبعدها

 زاد أن بعد مةالسدي قاتطر   منظر رفتغي   الناس دونيستج   وجلسوا قاسوواأل

 .للنظر الفت   بشكل   ونالمستجد   فيها

 إذ أبيها بيت إلى وذهبت الجديد بيتها هند تركت العام ذلك نهاية وفي

 التجارية رحالته ليواصل زواجهما من سنة   بعد أخرى ة  مر   زوجها سافر

 كما عليها السفر ةلمشق   إليها معه هند يصطحب أن رفض كثيرة   بالدا   ويجوب

 هاولكن   بعودتها هند والدا وفرح. العام انقضاء قبل بالعودة وعد هولكن   ,اأخبره

 وعندما .حائر شعور   ينتابها وكانت مهمومة   تبدو كانت .القديمة هند تكن لم

 غير أبيها مخزن في العطر وزجاجات البضائع حسابات أمام نفسها وجدت

 .وجهاز على قن  بالح   شعرت ساعدتهم   برفض إيالمه على قادرة  

 ولكن   ,الخزينة في طفيفة   زيادة   بأخبار مختار فرح السادس العام وفي

 بها للتكتم   ثالثة أو عامين توفيرها ينبغي األموال تلك أن   أنبأه الخزينة أمين

 ,أخرى ة  مر   هان  تواز   وتفقد الخزينة خلتتخل   أن دون المستشفيات بناء تكاليف

 أخرى وسيلة   توجد أال: "التالي جتماعهما في مستشاريه وسأل ذلك من فاستاء

 فأطرق" أقرب؟ موعد   في المستشفيات بناء من نان  تمك   أكثر أموال   لجمع
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 را  م  ع   رتذك   ثم مختلفة   حلوال   لتهمخي   في هيثم واستعرض رونيفك   المستشارون

 إن  : "سراحه قطل  ي   أن ليأم   وهو فجأة   فقال السادس لعامه سجنه في القابع

 للملك والينالم   الجنود إليهم أضيف أن بعد خاصة   ,بالمساجين مألى لسجونا

 ومياه   لمصابيحهم وزيت   يوميا   مرات   ثالث طعام   إلى بحاجة   هموكل   ,السابق

 هرم  ج   خف   من سراح قطل  ن   ال فلماذا ,الخزينة قره  ي   وذلك كثيرة, وأشياء

 هملخطر   السابق الملك أتباع قبفلن  ! رائع حل  : "بسرور مختار فقال" .منهم

 فقال" وعمرو؟: "بقلق هيثم فسأل" .السجناء من عداهم ما ولنطلق األمن على

 نستطيع وال ,ما  عل  م   سيصبح هألن   هيثم, يا همأخطر   را  م  ع   إن  : "بهدوء مختار

 وجهه عال وقد ثمهي   فرد  " .الحكم لنظام ة  مضاد   آراء له م  معل   سراح نطلق أن

 المجرمين إال طلقوات   لن كمألن   المساجين إطالق فكرة   إنس إذن: "شديد ط  إحبا

 ال: "الملك ينطق أن قبل المستشار فأجاب" .البالد على خطرا   سيكونون ذينال  

 صدر ما متى همعلي   القبض عيدسن   فنحن هيثم, المستشار هاأي   ذلك بسبب تقلق

 على أصر   مختارا   ولكن   الحل   ذلك استبعاد هيثم فحاول" .إجرامي   شيء   ممنه

 فالناس للغاية, سري   القرار هذا أن   تنسوا ال" :محذرا   لهم قال ثم الفكرة, تنفيذ

 فوعد" .مبرر بال عل  باله   صابونسي   همفإن   المساجين سراح بإطالق مواعل   إذا

 .عصبي   بشكل   أظفاره ضيقر   انيسف المستشار أخذ بينما السر   انبكتم الجميع

 في عمرو لزيارة وذهب ادالحد   صالح شكل في هيثم رتنك   المساء وفي

 يظن   كان الذي ,األخير اقتراحه عن نتج الذي وقلقه همومه له يشكو السجن

 سراح إطالق في بالتسب   إلى إال   يؤد   فلم صديقه سبيلبه  خليسي   هأن  

 :ىر  ح   زفرة   أطلق أن بعد هة  ني  ه   بعد هيثم قال .الوشيك المجرمين

 .ويمرحون فيها يسرحون واللصوص والقتلة نابالد   ل  تخي   -

 .ذاك القرار بئس   -



129 
 

 منما دام  شيء   ه  يهم  ال  عاد... نفسه بهم أحاط من وبسبب بسببه ذلك كل   -

 .بالسجن منهم نفسه على يخاف

 أثر   كل   اختفى... يرةشر   صبحتأ مالمحه أن   أشعر بدأت كثيرا , رتغي   لقد -

 .منها للطيبة

 .منه جدا   مستاء   كأن   يبدو -

 محاولة   الرأي في معه االختالف أن   يظن   أصبح... كثيرا   رتغي   هألن   نعم, -

 ما على عهطل  ت   أو تنصحه أن الصعب من أصبح فقد م  ث   ومن ,به لإلطاحة

 ...إال اآلراء كل   على متعال   طاغية   بل صديقا   يعد لم .داخلك في

 ماذا؟ إال -

 خبث   من فيها ما مع غريبا   قبوال   هلدي   تصادف التي فيانس   المستشار آراء إال -

 .وخداع

 منزله, قبو في مكره عن خبرنيي   مختار بدأ ذم   كرهته لقد! سفيان المستشار -

 .نفسه بمختار هبغدر   يوما   ستنتهي المسألة أن   ر  ع  وأش  

 لك يجعل ذيال   المسلك هو كسل  الم   هذا أن   ا  حق   الغريب من ولكن   محتمل, -

 .اآلخرين عند ظوة  ح  

 .الملتوية الطرق يحب  وم   فقط المخادعين اآلخرين, كل ليس -

 جاء عندما منهم ح  صب  ي   أن الممكن من مختارا   أن   أبدا   أظن   أكن لم... تق  صد   -

 .ةمر   لأو   هنا إلى

 وهو نرتي  توت  الم   هبيدي   افذةالن قضبان من ني  قضيب   على ضا  قاب   هيثم كان     

 هني  عي   لحو   نة  داك   عالمات   الحظ .ا  لي  م   هإلي   ينظر عمرو أخذ بينما ثيتحد  

 فيها رظه  ي   التي هنظرت   مع تتالءم جبهته على بكرا  م   نتتكو   بدأت ا  وخطوط

 الحياة عيتجر   كان هأن   له بدا إذ عليه بالشفقة وشعر ارتياح, وعدم رود  ش  

 فيه يواجه بيوم   يحلم كان .المر   هاطعم   سيغي   يكاد وال عا  جر  ت   لمختار شار  كمست
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 الذي القصر مع وجهه في إليه قدمه الذي اإلسمي   بالمنصب ففيقذ   مختارا  

 ها,يعشق   التي الصغيرة أسرته مع سالم   في ليعيش مدينته إلى ويعود ,له ابتناه

 ليؤج   دائما   كان فقد ثم ومن ,هايخطو طوة  خ   أي   عواقب يخشى كان هولكن  

 .المؤامرة قيادة أفراد ةوبقي   مختار   على ناهعي   تقع حالما ذاك حلمه تنفيذ

                             *** 

 المجرمين, سراح إطالق قرار بسر   االحتفاظ من يعاني المستشارأصبح 

 في مهلتكل   مسرعة   أتيت بزوجته فإذا ,نفسه راحةإل وسيلة   في بعمق   ريفك   فأخذ

: وناداها فزعا   إليها فنظر الحديدية, السرير ةبحاف   هارأس   ويصطدم فتقع أمر  

 فانتهز ,عليها يغمأ   قد هأن   فأدرك ,جبت   فلم!" عدىس  ... عدىس   عدى,س  "

 قريبا   ذلك وسيتم   ,المساجين سراح بإطالق الملك أمر لقد: "لها وقال الفرصة

 بإحضار باإلسراعوأمرها  لخادماتمناديا  إحدى ا الممر   ىإل ركض ثم!" جدا  

 وبدأت فأفاقت ,عدىس   وجه على هورش   يدها من بسرعة   هل  تناو   ماء   به إناء  

 .الصداع من تشكو

 من سماهم مختار عدا ما المساجين جميع سراح قأ طل   بأيام   بعدها

 فونيستأن   صاللصو بعض وبدأ .السابق الملك وأتباع مروع   البائديين,

 شارع في لص   مشى المظلمة الليالي إحدى وفي. القديم همنشاط   ممارسة

 قفتسل   .هاجر منزل من يأتي ديك   صوت فسمع ططكالق   وصمت   بحذر   السدر

 منه مجموعة   فرأى الدجاج, مكان ستم  وال   فنائه في نزل ثم المنزل جدار

 ثا  حد  م   الدجاج باقي هرب بينما دجاجة   فاصطاد خشب   لوح   على صطفة  م  

: بحذر سألت التي الضريرة المرأة منه وتخرج ينفتح الباب جعلت ضوضاء  

 الدجاجة ولكن   ,فتدخل نتطمئ   أن هايريد   صامتا  اللص  فوقف" هناك؟ من"

 له فقالت فرأيتاه أخرى امرأة   ومعها هاجر فخرجت يده في تصيح أخذت



131 
 

 نعم,: "فقالت" أخبرتكن؟ إن أذهب نيكن  ستتر   وهل: "فقال" تريد؟ ماذا: "هاجر

 صوت سمعت: "فقال" .مطاردتك نستطيع لن ناأن   الواضح ومن نصرخ, لن

 ذم   لحما   أذق لم... دجاجة آخذ فجئت دجاج البيت هذا في أن   فعلمت ديك  

 اإلفراج بقرار نفأخبره السجن من هرب قد كان إن فسألته" .السجن غادرت

 لها قالت مة  بكل   فمها هاجر تفتح أن وقبل .جميعا   فشهقن ,المساجين عن

" .اآلن الخوف لقتلها العام ذلك البرد كأم   يقتل لم لو: "الضريرة هاصديقت  

 له فقالت حائرا , بينهن واقفا   اللص ظل   بينما دة  مؤي   هارأس   هاجر تفهز  

 األثرياء, منازل فدونك تسرق أن أردت إذا: "حيرته الحظت وقد إحداهن

 الذين واأليتام والعجزة األرامل من ففقراء نحن أما تشاء, ما هامن إسرق

 هذه خذناوات   المسكن ألجرة توفيرا   اجتمعنا .الجرايات عنهم انقطعت

 فأكملت" .اليوم في خفيفتين وجبتين أكل من ونتمكن بيضها لنبيع الدجاجات

تبيض  , ولنطعام بيتنا في وليس ناجوع   أيقظت لنا وبإيقاظك: "أخرى أرملة  

 لهن   موقد   رجهخ   فتح ثم الدجاجة اللص رمى عندئذ  " .الدجاجات قبل الصباح

 أعد: "هاجر فقالت" .اليوم اشتريته لقد الخبز, هذا خذن: "وقال خبز   رغيفي  

 فقالت" .مسروقة بنقود   ي  ر  اشت   خبزا   نأكل ال فنحن خرجك, إلى خبزك

 الخبز, هذا نأكل أن في بأس ال: "يده من الخبز تسحب وهياألخرى  األرملة

 الخبز يتقاسمن وأخذن" .لنا حالال   لجعله يكفي ما بالضرائ   من دفعنا فقد

: له وقالت هاجر فتبعته ,المنزل خارج وخطا الباب إلى بهدوء   اللص فانسل  

 بأشرف ليس وهو ...شيء   كل   هفبحوزت   فيان,س   المستشار قصر إلى إذهب"

 بقطعة   تحظى أن لة  محاو   األخريات إلى تانضم   بحرف   ينطق أن وقبل" .منك

ال   يلتمس المظلمة الطرقات في يمشي فأخذ .الخبز من  .آخر منز 

 سفيان المستشار منزل قبو   في الشباب من عدد   اجتمع األثناء تلك في

 تخطيطه بداية من مختار حكم تاريخ يستعرضون وأخذوا رالسد   بشارع القديم
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 ذلك في يسعده ما لصالح وكان .حكمه خالل أخطاء نم ارتكب وما للمؤامرة

 لاألو   مولودها أمامة   وضعت فقد للبالد, مضايقات   من حمل ما رغم العام

 فلالط   يرى وهو قلبه من وابتسم األولى أسابيعه في ذراعيه بين حمله الذي

 .المكدود وجهه على نمتي  الناع   هي  ت  براح   ويشعر

 ,دة  متعد   قات  سر   عن أخبار   وانطلقت السديمة في الناس على األيام تومر  

 خبر وفشا .البالد من ة  مختلف مناطق في قليلة   قتل   حوادث عن الشرطة لغأب   ثم

 .يتذمرون وبدأوا فاستاؤوا الناس كل   به معل   أن إلى المساجين إطالق

 :المؤامرة قيادة مركز في لمختار هيثم قال

 .ذلك من رتكمحذ   دلق ,عليها سكتي   ال حالة   هذه  -

 أساسا ؟ الفكرة اقترح الذي ومن  -

 .عمرو سراح إطالق أريد كنت  -

 هو يهم   ما !ناقرارات   في هغير   أو لعمرو مكان وال عملنا, في عواطف   ال -

 التي الشريفة المؤامرة مبادىء على نحافظ أن هو يهم   ما ليا,الع   المصلحة

 .البالد مصلحة بها قصدنا

 !"أوقحك ما: "هسر   في لمختار يقول وهو المجموعة عن بوجهه مهيث أشاح

                             *** 

 سرا   بواأل   قد السابق سفيان المستشار منزل في المجتمعون الشباب كان

 مختار, بالملك لإلطاحة تهمعد   واوأعد   إليهم, وضموهم الجنود من عددا  

 .العراك أثناء منهم قليل   غير عددا   قتل قوي   بردع   ففوجئوا التنفيذ ليلة وجاءت

 رتهوصاد   المنزل ذلك باب غلقوأ   قادتهم, وأعدم السجون في بمعظمهم ي  وألق  

 أصابه الذي الخزينة أمين ثنين؛ا في رأث   ما أكثر الحدث ذلك رث  أو. الحكومة

 شديد   ق  بقل أصيب الذي مختار والملك شديد, بإحباط   ثانية   ة  مر   السجون امتالء
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 عدد من فزاد األيام, أحد في سقطهت   قد التي ةالقوي   القلالق   بداية تلك اعتبر إذ

 له يشكو عمرو إلى مضى ثم منطقة   كل في عيونا   ونشر ,والحرس الشرطة

 ثم كاهن, أمام بذنوبه يعترف مذنب   هوكأن   الصمت إال منه ىيتلق   وال همومه

 .بهدوء غادره
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 السادس العام أواخر في الفاشل نقالباال حدث أن دبع      

 فكرة على مناسبة   كل   في شديدا   ما  لو   ثما  هي   يلوم مختار أخذ مختار لحكم

 أن بعد تنفيذه علىهو  مصم   شيء   على مهللو   منه فاستاء ,المساجين إطالق

 التي سفيان المستشار أفكار فيه تحظى الذي الوقت في ,عنه ثنيهي   أن حاول

 واصبحت عليها, لوم   أدنى المستشار صيبي   وال ,قبول بكل   هعلي   الشعب بتأل  

 .مناسبة كل   مع تكبر الصديقين بين ةوالفج

 لديهم يكن لم الذين المقطوعة راياتالج   أصحاب اجتمع األيام تلك وفي

 إلى شكوى فكتبوا عليهم الفاقة وطأة زادت أن بعد إليهم اللجوء يمكن أقارب

 راياتالج   أصحاب أقارب واجتمع. عدمينالم   جماعة: باسم عوهاوق   الملك

 ثم أقاربهم من والمحتاجين العجزة استضافة إلى اضطروا الذين – المقطوعة

: باسم عوهاوق   الملك إلى شكوى فكتبوا – استضافتهم بعبء ذرعا   ضاقوا

 الذين اللصوص اجتمع ثم. المعدمين جماعة غرار على المهمومين, جماعة

 ولم ,يستطيعوا فلم السرقة ممارسة استئناف حاولوا عندما بإحباط   أصيبوا

 وقعوها الملك إلى شكوى فكتبوا منه شونيتعي   عمال   يجدوا ولم جراية   لهم جرت  

 فرأى المستشارين إلى الثالث الشكاوى تلك ووصلت. الحائرين جماعة: باسم

 على مصم   هيثما   ولكن ,الملك عليها لع  يط   أن من أقل   هاأن   فيانس   المستشار
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 أرى: "سفيان المستشار فقال أمامه ثمهي   وضعها بالملك اجتمعوا وعندما .ذلك

 يجب بل: "هيثم فقال" .قاعالر   تلك بقراءة نفسه المعظم الملك ديسي   ققل  ي   أال  

 لي قل": الطرفين إرضاء محاوال   الملك فرد" .سفيان المستشار هاأي   يفعل أن

 ينالمسن   عن الجرايات قطع بسبب شكاوى هاإن  : "هيثم فقال" .هيثم يا فيها ما

 من والثانية عدمين,الم   جماعة باسم ا  شخصي   منهم واحدة  ... لها ينوالمستحق  

 المهمومين, جماعة باسم باستضافتهم, ذرعا   ضاقوا الذين بعضهم أقارب

 أعمال, أو نفقات لهم روف  ت   مول سراحهم لقأط   الذين اللصوص من والثالثة

 انتشاء   سفيان المستشار وضحك الملك فضحك" .الحائرين جماعة باسم

 إلى نظرا ثم صمت   في بعضا   همابعض   إلى وهيثم آدم نظر بينما الملك بضحك

 لماذا الخصوص, بهذا شيء   عمل من بد   ال ولكن  : "هيثم وقال الضاحك الملك

 الكالم عن فبالتوق   ثملهي   الملك فأشار بالكالم نسفيا المستشار وهم  ..." ال

 دا  جي   حال     هلدي   أن   يبدو هيثم, يا فيانس   المستشار سيقوله ما لنسمع: "قائال  

 ديسي   يا أشكركم: "وقال ة  تشويقي   ة  ححنن   سفيان المستشار فتنحنح" .كعادته

 غدا   ىفسنتلق   لمطالبهم ماليو استجبنا إذا ناإن   أقول أن أريد كنت المعظم, الملك

 حسمت   ولن األسماء تنتهي ولن المطحونين ثم بينعذ  الم   جماعة باسم شكاوى

 فقال" .المساكين أولئك مطالب ناي  لب   إذا حسمست   بل: "هيثم فقال" .أبدا   المسألة

 نحل   أن قبل جديدة   جماعة   أوجدت قد أنت ها هيثم, يا ت  أرأي  : "ضاحكا   الملك

 المستشار هك  لضح   وضحك ثانية   ضحك ثم" .األخرى ماعاتالج مشكلة

 ةمغب   من مختار يا ركأحذ  : "شديدة يةجد   مالمحه خذتات   وقد آدم فقال ,سفيان

 المستشار فقال" .الملك هاأي   عليك الناس غضبت   ال.. الشعب حاجات لتجاه  

 ةالمر   هذه هو الملك فقاطعه..." المـ دناسي   على بالغضب أيتجر   ومن: "سفيان

 من يتضرروا أو الناس يتضايق أال   نييهم   ولكن   ئونيجتر   ال قد: "قائال  

 تلك: "خنوع في المستشار فرد" .العليا البالد لمصلحة نضعها التي القوانين
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 آدم إلى والتفت كالمه الملك فتجاهل" .المعظم الملك ديسي   يا صائبة   نظرة  

 من جزء   أو رايةالج   إعادة نحاول أن أرى: "فقال" آدم؟ يا ترى ماذا: "وسأله

 وتشغيل العمل, عن العاطلين ذلك في بما لها مستحق   كل   إلى قيمتها

 اقتنع قد مختارا   أن المستشار علم" .صغيرة أعمال   في التائبين اللصوص

 ثقته من لجزء   فقدانه يعني مما وآدم هيثم برأي الملك يأخذ أن وساءه آدم برأي

 عليه فطرأت المستشارين, باقي دونله  خالصة   تكون أن ريدهاي   كان التي

: وقال االنتباه لجذب أخرى تشويقية   حة  حن  ن   حفتنحن   هالنجاح   نا  ضام   كان فكرة  

 ال شيء   كل   قبل: أقول أن أحب   يفإن   بالكالم مالمعظ   الملك ديسي   لي سمح إذا"

 أمين استدعاء وأقترح المبالغ, هذه توفير على الخزينة قدرة نرى أن بد  

   .الجميع فوافق" .غيره بأحوالها أحد   علمناي   فلن ,ذلك أجل من الخزينة

ئل الخزينة أمين ي  دع  است   التالي اليوم وفي  إمكان عن الجميع أمام وس 

 األموال عائدات من ىتغط   لن المبالغ تلك أن   فأخبرهم المبالغ تلك صرف

 ولكن  : "هيثم فقال باطمئنان, صرفها قبل أشهرا   راالنتظا يجب هوأن   سريعا  

 فقال" .لها ينالمستحق   المحتاجين أولئك على صرفت   أن يجب األموال هذه

 من ونهايستحق   التي المبالغ حسم من بد   فال هذه والحالة أما: "الخزينة أمين

 ئال  قا الحال في مختار فرد  " .الجنود مثل الكبيرة المرتبات أصحاب باتمرت  

: را  مبر   فقال بالحرج شعر ثم!" باقتراحاتك الجنود عن ابتعد: "هجومي   بشكل  

 من األمين فتراجع" .يأخذونه ما كل   ونويستحق   الوطن, ماةح   همإن  ... همإن  "

: هيثم فقال". المعظم الملك هاأي   إال   ليس اقتراحا   كان لقد: "وقال الملك أمام

 كلمة  ب رناأخب  : "سفيان المستشار فقال نفيا , رأسه فهز  " آخر؟ اقتراح   لديك هل"

 والرواتب راياتالج   على نفقهاست   تيال   النفقات الخزينة لم  تحت   هل واحدة,

 فقاطعه..." قبل لذلك مستعدة   الخزينة تكون لن: "الفور على فقال" الجديدة؟

 اآلن؟: "األمين فقال!" ال أو نعم األمين, هاأي   واحدة   كلمة   في: "قائال   المستشار



137 
 

 مامز   أعادت التي اإلجابة بتلك فرحته إخفاء يحاول وهو المستشار فقال" .ال

 فماذا الشكاوى, تلك مسألة في األمر ميحس   هذا أن   أرى: "يده إلى األمور

 إال  أن   جديدا   اقتراحا   ميقد   أن هيثم فحاول" المعظم؟ الملك ديسي   يا نو  تر  

 :قائال   قاطعه الملك

  طولها نعلم ال ة  مد   قبل شيئا   لهم صرفي   لن. هيثم يا األمر انتهى لقد -

 .اآلن بالتحديد   

 مختار؟ يا ونتجاهلهم -

 .ثمهي   يا تا  ؤق  م   -

 قا  شف  وم   األثير ومستشاره مختار على ساخطا   ثمهي   وخرج االجتماع وانتهى

 .ثانية   انالديو في دير   لن كرهاذ   أن   معل   التي الجماعات تلك على

 ديسي   يا مت  أرأي  : "له وقال بالملك فيانس   المستشار خال الجميع خرج عندما

 فابتسم" ها؟أمين   باستدعاء النفقات تلك من الخزينة أنقذنا فكي   مالمعظ   الملك

 يهتم   من يأتي لن الذي الرجل هذا ألمر عجبت لطالما نعم,: "قائال   الملك

 ستشارالم   فشعر" .واإلخالص األمانة شديد رجل   هإن  ... منه أكثر بالخزينة

 خدمات إلى نظره لفتحو   و  ه   لخدماته الملك نظر لفت يريد كان هألن   بالضيق

: يقول يسمعه به فإذا إليه الملك نظر ليحو   كيف رفك  ي   فسرح الخزينة, أمين

 إال   يانسف يملك فلم" .سفيان المستشار هاأي   ذلك ترى أال المكافأة, يستحق   هإن  "

 " .مالمعظ   الملك هاأي   ا  حق   المكافأة يستحق   هإن   بلى,: "يقول أن

 قاعة في بأدب   أمامه مثل ذيال   األمين المل ك استدعى التالي اليوم وفي

 ,ة  ملكي   بمصائ   من رأسه على طسيهب   ما ينتظر الملكي   بالقصر اتاالجتماع

 :هل وقال ودودة   بابتسامة   طمأنه الملك ولكن  

 .األمناء دولتنا عاةر   من كإن   -
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 .المعظم الملك سيدي يا أشكركم -

 لذلك,: "قال ثم ثانية   وابتسم الملك حن  ح  ن  فت   ,بقلق   خلفها يأتي ما انتظر ثم قالها

 الملك إلى رأسه ورفع ق  يد   األمين قلب أخذ". األمين هاأي   ئكنكاف   أن ناأي  ترا فقد

 :وقال

 .المعظم الملك ديي  س يا كمكرم   لكم أشكر -

 .الخزينة من دينار   ألف مائة لنفسك تصرف أن نأمرك لذلك...  -

 :وقال وجهه على لعاله   وظهر األمين قلب قانف  خ   سرعة ازدادت

.. الملك ديسي   لي أذن إن  ... يولكن  ... كرمه مالمعظ   الملك ديلسي   أشكر -

م ... الخزينة زعج   ةلزياد منعا   لنفسي المبلغ هذا صرف عن رأعتذ   ,المعظ 

 ...الملك ديسي   يا فيها درهم   كل   إلى بحاجة   هاإن  

 :وقال الملك وجه على الشديد االستياء ظهر

 مين؟األ   هاأي   تيب  ه   ترد   هل -

 ...الخزينة ولكن   ,مالمعظ   الملك ديسي   يا ال ال, -

 !بالخزينة لك شأن ال -

 .المكافأة هذه قبول من الملك ديسي   يا نين  عفوت   أن كمإلي   لأتوس   -

 وبينك؟ بيني با  ر  ح   علنت   أم المكافأة ستأخذ هل -

 فيه ظهرت صوت   حمله الذي الملك رد   سمع عندما األمين صفرائ   ارتعدت

 ضطرا  م   الكالم عن فوتوق  ..." آ... بل: "دبترد   فقال ملكي   غضب   بوادر

 ثم هوجه   به ومسح بهجي   من جمالح هائل   نديال  م   أخرج ثم ريقه ابتالع حاولو

ها : "...أكمل ذ   أحد وأمر الصعداء الملك سفتنف  " .مالمعظ   الملك ديسي   يا... خ 

. بنفسه المكافأة استالمه على شرفوي   الخزينة إلى األمين مع يذهب أن تهحجب  

 .الخزينة إلى وصال أن إلى الطريق في وبكى القصر من األمين فخرج
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 رأسه يهز   وهو هد  ويع   الخزائن إحدى من المال يستخرج األمين أخذ وهناك

 أمامك المال آخذ رأيتني قد ها: "الملك لحاجب قال ثم ,والفينة الفينة بين ضيقا  

 كة  متشك   نظرة   الحاجب إليه فنظر" .بذلك الملك تخبر أن فأرجو زميلي وأمام

 ثانية   الكبير نديلهم األمين أخرج بينما بنفسه حصيهاي   وأخذ منه النقود أخذ ثم

: يقول وهو األمين جرح   في الحاجب ألقاها قليل   وبعد. وجهه به يمسح وأخذ

 فمسح" طيبته؟ وتستغل   م,المعظ   الملك قةث   تخون فكي  ! استغالل! ش  غ  "

 الحاجب فقال تسائال  م   الحاجب إلى مساعده نظر بينما بالمنديل رقبته األمين

 :الخزينة أمين إلى هة  موج   ساخطة   نظرة   وجهه وعلى

 ألفا ؟ سبعين   تأخذ ففكي   ألف   مائة تأخذ أن مالمعظ   الملك أمرك لقد -

 الخطأ؟ هذا حدث كيف فقط؟ ألفا   سبعين أخذت هل... هل -

 األخرى ألفا   الثالثين له مقد  ي   أن وأمره همساعد   إلى ونظر الحاجب فتجاهله

 . بذلك الملك يخبر أال   بالحاج   يرجو وهو األمين فأخذها ,ففعل

 مساعده ولكن   خزائنها إحدى وفتح الخزينة إلى األمين تسلل ليلال   وفي      

 إليها, المبلغ ذلك إعادة بمحاولة سا  تلب  م   ورآه فجأة   دخل المترب ص به جري  ج  

 المبلغ فوضع فوافق, المكافأة بإعادة له ليسمح المال من بمبلغ   األمين فرشاه

     .قلقة بخطوات   منها خارجا   لتسل   ثم الخزانة في

 البنته قال ثم رج,الح   عليه يظهر البيت نعمان دخل اماألي   أحد في

 النشغاله العام كذل في العودة عن فيه يعتذر كتابا   أرسل هند زوج أن   وزوجته

 تلوم وأخذت األم فثارت المقبل, العام إلى العودة لويؤج   األمور من بكثير  

 ذلك إن   قائال   تهدئتها فحاول لها, رفضها رغم الزيجة تلك بولق على زوجها

 ما تساوي المضايقات تلك وإن   السابق, العام مضى كما سيمضي العام

 يتجادالن وأخذا. مكاسب من به الزواج عليها سيعود وما شأن   من لزوجها
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 متفه   وتحاول منهما الحديث يتناول من إلى تتلتف   بأن هند واكتفت طويال  

 تحاول أخذت ثم ,والدتها فتبعتها بهدوء   بينهما من فقامت تمل   حتى تهحج  

 بعد الإ ريستق   ولم شبابه في ذلك يفعل كان والدها أن   بإخبارها عنها التسرية

 تبدو صامتة   تظل   هاولكن   ق,للتسو   السفر عن استغنى أن وبعد بسنوات   إنجابها

 .الحيرة عليها

                             *** 

 منه فورا  ن   نفسه في د  يج   وأصبح مختار من ثمهي   استياء زاد اماألي   بمرور

 المستشار يباركه نفورا   اآلخر هو له يكن   بدأ الذي الملك على ليخفى يكن لم

 بين العالقة زادت فشيئا   وشيئا   .النار ذكىت   كما إذكاءه ويحاول سرا   سفيان

 يزداد لميوله المعاكسة هيثم بميول مختار ورشع وأخذ را  و  تده   وهيثم مختار

 مركز من تماما   استبعاده عليه شق  ي   ,أمره في حائرا   أصبح حتىه لدي   وضوحا  

 وضعه عليه شق  وي   له, زيوع   أن سفيان المستشار يحاول كما المؤامرة قيادة

 وزراؤه كان بما ذرعا   ضاق نفسه الوقت وفي .عمرو مع السجن في

 من حمايته عن الحكومة عجز من الشعب رتذم   من إليه نقلوني ومستشاروه

 إلى وذهب عمرو أبي شكل في فتنكر عين,والمتسك   والمجرمين اللصوص

 وموقفه أمره من وحيرته الكثيرة همومه لعمرو يشكو أخذ وهناك. السجن

 حانقا   كان إذ بكلمة   هيتفو   أن دون إليه يستمع عمرو وكان. هيثم من الغامض

 إدارة في لتويةالم   األساليب تلك إلى وللجوئه ,حبسه في الستمراره هعلي

 ,عليه قحن   أن   رهويعذ   منه عمرو موقفب يعلم مختار وكان. البالد شؤون

 وأن ,به يشعر ما عمرو يعلم   أن ريحهي   وكان ,إليه يستمع هأن   يعلم هولكن  

 إن  : "يذهب أن قبل الق حديثه نهاية وفي. اإلجابة هم  يحر   كان وإن إليه يستمع

 قصره إلى السجن غادر ثم" .عتوس   أن بنافذتك سآمر عمرو, يا كئيبة   جرتكح  
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 على أدخلت أكبر نافذة   له ووضعوا نافذته وخلعوا السجن إلى ال  عم   وجاء

 .والهواء النور من أكبر مقدارا   جرتهح  

 مما ر  لكثي هيثم برفض شعوره إليها يشكو سلمى إلى مختار جلس ذلك بعد

 الصداقة مشاعر دجد  ي   أن عليه فاقترحت ,له يةالخف   تهبكراهي   وشعوره ,يفعل

 من مات ما يحي  لي   العمل خارج أمور   في إليه ثويتحد   به ينفرد وأن ,القديمة

 دتنه   ثم .فرصة أقرب في تنفيذها روقر   الفكرة فاستحسن القديمة, حبةالص   تلك

 :له فقالت وصمت

 أيضا ؟ وتشك   مم ك؟ب   ما -

 عاجزا   وأصبحت اإلفالس وشك على وهي البالد متتسل   لقد جدا , حائر   نيإن   -

... هافشل   لنا زر  ب   الخزينة عجز لسداد وسيلة   في رنافك   ماكل   ف,التصر   عن

 .ملكا   أكون أن أصلح ال نيأن   أظن  

 الخبرة من شيء   صكينق   قد كا ؟مل   البحيرة ركتظه   ألم .ملك كإن  . ذلك تقل ال -

 .أفضل حلول   إلى وستصل أكثر بهدوء   رفك   .كا  مل   ظل  ت   كولكن  

 هذه على قادر   عدت غير  ... وجهي في قتغل  أ   قالطر   كل  . سلمى يا لولح   ال -

 .األعباء

 عيدوي   كر  أز   من يشد   شيء   هو ناآل تحتاجه ما... مختار يا عظيمة   فكرة   لدي   -

 تلك في أخرى مرة   نفسك رؤية إال   ذلك يفعل ولن .سكبنف الثقة إليك

  نفسك في الحماس ليتدفق أخرى ة  مر   أسدا   نفسك ترى أن يجب... البحيرة

 .ثانية  

 .البحيرة إلى غدا   سأذهب حقا , ذلك إلى بحاجة   نيإن  ! رائعة فكرة   -

 ارتياح  ب يبتسم وهو رأسه تحت هي  كف   واضعا   ساقيه ومد   ظهره على استلقى ثم

 صداقتي دجد  وأ   البحيرة   في نفسي سأرى واحد, وقت   في ني  ئ  شي   سأفعل: "وقال

 ".هناك إلى معي سآخذه األثناء؛ هذه في ثم  بهي  
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 س  سائ   مهمايتقد   جميلين حصانين ثموهي   مختار ركب التالي اليوم وفي

 حصان الملك حصان حاذى وقد ببطء   البحيرة إلى هاوتوج   ,ثالث   حصان   على

 القديمة األحداث رانويتذك   الوقت لواط ثانيتحد   الصديقان وأخذ .هيثم

 مع الحصانين نتاركي   الفترج   ,البحيرة إلى وصال أن إلى ويتضاحكان

 . حافتها أمام ووقفا إليها ومشيا البحيرة, من مقربة   على وقف الذي السائس

 قهوتفو   تهبصالحي   عبالش إقناع محاولته أثناء هأن   أدرك قد مختار يكن لم

 خبيثة   أساليب إلى لجأ قد إليه يصبو ما قيتحقمحاولته و السابق الملك على

 فقد لذلك. المرآة تلك على خفىت   ال هاولكن   الناس من كثير   على خفىت   دع  وخ  

 وحاول الصورة لتلك قع  ص  . ةحي   هيئة على البحيرة سطح على انعكاسه رأى

 لم ,ة  حي   تظل   ةالحي   ولكن   ,ثانية   األسد صورة خرجلي   وضعه من لعد  ي   أن

 حرج   الملك انتاب عندها. الصافية المياه في ىتتلو   جعلها في إال حركاته تنجح

 على ويسيل ههتجب من ينبعث ساخن   ق  بعر   وأحس   وجهه له رإحم   شديد  

 والسائس ثمهي   كان فقد ,الحرج ذلك انتابه الذي الوحيد يكن لم هولكن   .دغيهص  

 في ىتتلو   ة  حي   الملك يريان إذ حرجه عادلت   تكاد الحرج من ية  كم   من عانياني  

 وهو مرحة   ابتسامة   مختار فتكل   بديهة   وبسرعة   ة  ذكي   وبطريقة  . البحيرة مياه

 ".العودة وقت حان لقد: "يقول

 ليشغ   الصمت كان .األولى الرحلة عن جدا   مختلفة   العودة رحلة كانت

 المقدمة في حصانه على دا  جام   السائس وكان ,استغرقته الذي الوقت عظمم  

 الفرس على به يهوي الذي السوط لوال منه تختفي الحياة مظاهر تكاد كالتمثال  

 ما بشأن ىشت   هواجس ثمهي   تنتاب كانت فقد خلفه أما. نةوالفي   نةالفي   بين

 خطة   يضع مختار كان ينماب الجديدة حقيقته عرف أن بعد مختار به سيفعله

   .السخيف الموقف ذلك من للخروج صغيرة  
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 هاربط  م   إلى بالخيول السائس واتجه القصر إلى الصغير الركب وصل

 من يخرج أن وقبل ,أماكنها في ووضعها ثم,هي   ومستشاره الملك نزل أن بعد

 ملو الملك, لرؤية القصر إلى فورا   بالذهاب يأمره الحرس أحد جاءه المربط

د ي  صغيرة   جرة  ح   في به وزج   الحارس به أمسك حتى القصر مدخل جتازيك 

 ثمهي   كان فقد العلوي الطابق في اأم  . الباب عليه وأغلق القصر مخازن في

 ثم .هاستبقائ   على أصر   إذ جدوى بال لإلنصراف الملك من اإلستئذان يحاول

 أمامه ووقف القاعة تلك يف الباب عليه فأقفل السائس سحب   الذي الحارس أمر

 لم ثم ,عليه جنى الذي رأيها لزوجته نيلع   وهو مخدعه مختار ودخل. يحرسه

 في ريفك   وهو وذهابا   يئة  ج   يسير أخذ ذلك وبعد .حدث بما إخبارها من ا  د  ب   ديج  

 يةالسر   األقبية ذهنه في يستعرض أخذ .الكالم من والسائس هيثم لمنع وسيلة  

 بعد القاعة في قا  قل   يدور هيثم كان كذلك, هو وفيما .فيها سهماليحب   قصره في

 على جعله بشكل   الخوف هاجس انتابه ثم .الخروج من ممنوع   هأن   أدرك أن

 من قفز أن إال   منه كان فما خطورته, كانت مهما شيء   بأي   يقوم ألن استعداد  

 له فانتبه ,األرض إلى ثم نافذتها حد   إلى منه ثم فلىس   حجرة   سطح إلى النافذة

 أخرج نفسه المجنون وبالخوف .هدوطار خلفه فقفز هحفظ  ب   الموكل الحارس

 الحارس صدر إلى به يصل أن قبل ولكن   ,جيبه في كان غمد   من نجرا  خ   ثمهي  

 . صدره إلى سبقه قد الحارس نجرخ   كان

 ثحي إلى وذهب فنزل ثمهي   بهرب رأ خط   قد مختار كان األثناء تلك في

 اسبالحر   فصرخ بعيد   من هيثم طعن مشهد ورأى وهيثم الحارس بين العراك

 فقال" المجنون؟ هاأي   طعنته لماذا: "فيه وصرخ الحارس على ضوايقب   أن

 فصرخ" .لقتلني أقتله لم ولويا سي دي الملك  قتلي يريد كان لقد: "الحارس

 رأس وأسند هركبتي   لىع جثا ثم ,حتج زوهوي عنه بعيدا   به يذهبوا أن اسبالحر  

: ينازع وهو هيثم فقال" .أرجوك تمت ال هيثم,: "له وقال بدريد فعل كما ثمهي  
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 أقتل أن كد  أع  : "له وقال مختارا نعي   فدمعت" .ساعتي حانت لقد سأموت, بل"

 ثم" .نفسك فاقتل قتلني من تقتل أن تريد كنت إذا: "هيثم له فقال" .قتلك من

 الحارس وأمر دخل ثم األرض على أضجعه ذيال مختار ذراع على مات

 قتل هبأن   ا  محتج   الحارس بقتل خرآ سا  حار   أمر ثم ,سالسائ   بقتل سرا   القاتل

  .كبير هد  بج   يشعر كان غرفته إلى عاد وعندما. هيثم المستشار

 هافالم   منه ذلك فاستنكرت والسائس والحارس ثمهي   بمقتل زوجته وعلمت

 تستطع لم جوابا ؛ حرت   فلم شيء   كل   في سببا   كان الذي رأيها على شديدا   ما  لو  

 تلك كانت إذ قتل من قتل على مهلو   تستطع ولم ,ةالحي   صورة له رتبر   أن

 ما عليها سيطر أن بعد زوجها ني  بعي   األمور ترى وجعلتها رتهاغي   قد السنون

 شعور   بداخله كان كما بداخلها كان وإن ,والجاه لطةالس   حب   من عليه سيطر

 شعور زاد ثم. الصراخ غير ئا  شي   يستطيع ال هولكن   ,را  حذ  وم   ما  الئ   يصرخ

 على فاستلقى ,منه فيخف   فكي   ر  يد   لم كبير   حد   إلى واأللم بالحزن مختار

 الصباح في قظاستي   هولكن  . أم ال تلك همت  نو   بعد يستيقظ أن هيهم   ال سريره

 كبار من وغيره آلدم ثمهي   موت سبب ريفس   أن عليه األشياء أصعب من وكان

 .معه العاملين

 قاله وما ثمهي   موت عن مرا  ع   وأخبر السجن إلى را  متنك   ذهب المساء وفي

 ولم دتنه   ثم واأللم الحزن عليه ظهر وقد قليال   عمرو فأطرق يموت, أن قبل له

 كرهت الموت, كرهت لقد أفعل, ما أدري ال: "مختار له فقال يقول, ما يدر  

 منه أستطيع وال نيطارد  ي   القتل صبحأ لقد. شيء كل   وكرهت الدم, أىمر  

 يقول ما يعرف ولم ثانية   عمرو دفتنه  " الحل؟ ما لي قل عمرو, ...خالصا  

 :مختار فقال

 .أعانيه ما لتتخي   أن تستطيع لن عمرو, عمرو, -
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 أعانيه؟ ما لتتخي   أن أنت تستطيع وهل -

 .قصري في حالي من خير   سجنك في كحال   إن   و,عمر -

 القصر؟ ذلك في وضعك الذي ومن -

 ".تفهم ال... عمرو يا شيئا   تفهم ال كإن  : "وقال مختار دتنه  

 .أفهمه ال الذي ما -

 لقد يحتضر؟ وهو قالها التي األخيرة كلمته تذكر أال. ريدد   فهمه ما تفهم لم -

 .كل  الم   أحدنا ىيتول   أن مقابل   هنظر   في هت  مو   شأن هان

 يحتضر؟ وهو قالها التي األخيرة ثمهي   كلمة تذكر الأ ,وأنت -

  من الهرب حاول لماذا. نفسه قتل في بتسب   الذي هو هولكن   -

 قصري؟   

  أن أراد ربما... الهرب حاول لما وإال   أمرا   له تبي  ت   كأن   شعر لقد -

 .مصيري بيتجن    

 خنجرا ؟ ليحم   كان ولماذا الحارس, ن  طع   حاول الماذ ولكن حسنا , -

 وقد شيء, كل   من نفسه وعلى أسرته على يخشى كان... هأن   تعلم أنت -

 .فالمخاو   من سلسلة   إلى حياته أنت حولت

 عن يكف   ولن أبدا   شيء   على قهيواف   لن مرا  ع   أن   يشعر وهو ثانية   مختار دتنه  

 وراء من الحجرة إلى ن  بتمع   نظر ثم ,إقناعه ةمحاول عن كرهف   ففصر   لومه,

 :له وقال نافذتها قضبان

 أكبر سرير   ووضع لك هابفرش   سآمر األثاث, فيها مينعد   يكاد الحجرة هذه إن   -

 .سجنك في بالراحة لتشعر نوألي  

 السجناء؟ لكل ذلك ستفعل وهل -

 .فقط لك سأفعله ال -

 .وشأني دعني إذن -
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 وال مونجر  م   اآلخرون هنا, مستريحا   تكون أن يجب ك,وشأن أدعك لن ال -

 .الرحمة ونيستحق  

 .مجرمون هنا يعد لم مختار, يا سراحهم أطلقت المجرمون -

 .وأتباعي قتلي ريدوني   كانوا همولكن   -

 ك؟قتل   أريد أنا كنت وهل -

  باللوم يسمح ال حالي إن   عمرو, يا ذلك عن كف  ... عمرو عمرو, -

 .لالمتواص  

 عترافاال يريد ال هولكن   ,الضمير سياط يقاسي كان مختارا   أن   عمرو عرف

 نصحه إلى الشديدة   هوحاجت   هبضعف   سمهإل هترديد   ةكثر   من وعلم بذنبه,

 وإلطاحته ذنب   بدون اهإي   لسجنه عليه قا  حان   يزال ما كان هولكن   وطمأنته,

 ,السجون في الجنود هوضع  و ذلك سبيل في قتل من هوقتل   ,السابق كبالمل  

 وهو انثي  بالغ   عمرو شعر... و بها الفوضى وإشاعة   الدولة أموال هولتبديد  

 في واستلقى ذلك عن فكف   .مختار ارتكبها التي الذنوب لنفسه يستعرض

 كانتو يلالل   منتصف في استيقظ هولكن   ,مختار مغادرة بعد بكرا  م   ونام فراشه

 ظرف   في مات .ثمهي   مات لقد الوضوح؛ شديدة   احدة  و فكرة   عقله على طرسي  ت  

 يريده ال قصر   كنىوس   يريده ال نصب  م   ل  غ  ش   في معاناته ةقم   في وهو غامض  

 بسبب سا  بائ   ومات مختار بسبب سا  بائ   عاش... هارؤيت   يريد ال وجوه   ورؤية  

 ىحت   بكىف هصدر   يمأل الوطأة   ثقيل   وألم   عميق   بحزن   عمرو شعر... مختار

 لقد... الصورة بتلك أحزنه تهمو   أن   يذكر ال الذي ريدا  د   روتذك   .ناهعي   تاحمر  

 قتلت التي باألحداث ومفاجأته ةالخاص   هبمشكلت   انشغاله ريد  د   على هحزن   دبد  

 يستطيع ية  موات   ظروف   في مات فقد هيثم أما اليوم, ذلك في الناس من كثيرا  

 .يشاء كما يحزن أن فيها اإلنسان
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 كان بينما وأطفاله جتهزو   ينتظر ثمهي   قصر أمام آدم   وقف التالي اليوم في

 ثمهي   زوجة رتقر   إذ متاعهم ببعض الرواحل لونيحم   والوصائف الخدم

 كالمل   وجاء. زوجها قتل خبرفور سماعها ب الصغيرة   هامدينت   إلى العودة  

يانها و كةوالمل    آدم عود   بعدها. سريعا   القصر غادرا ثم ,وأطفالها عانهاود  ي  ي عز 

 بيتها من تخرج وهي ثمهي   أسرة منظر كان وقد .وأطفاله ثمهي   زوجة وزوجته

 تدخل أن قبل للزوجة يقول نأل ضطرا  م   نفسه جد عندما خاصة   آلدم, ما  مؤل  

 التي الدواب   إحدى على ثمهي   ثمانج   لك وضعنا لقد: "بلحظات جهاهود  

. ينسى ال رةالمغاد   الوجوه تلك على األلم وكان". مدينته في يهنتدف كي   ترافقكم

 تبتعد وهي بهاراق  ي   آدم فأخذ .هوخدم   الفقيد أسرة قل  ت   التي القافلة وتحركت

 أعوام   سبعة ذل   احتمل الذي هيثم على األلم من هائل   كم   هقلب   وفي فشيئا   شيئا  

 .ينجح فلم المصير, ذلك أسرته بيجنلت  

                             *** 

 شؤون إدارة وفي الشعب مع التعامل في سلوبهأ   رغي  ي   أن مختار رقر  

 بتتسب   التي ةالحي   صورةل هره  لك   والخداع المكر من صالتخل   ال  محاو   البالد

 عن باالبتعاد المستشار فألزم واحد, يوم   في والحارس والسائس ثمهي   قتل في

 جاهدا   يحاول كان. المشاكل لحل   مشروعية   أكثر طرق   واختيار باألسالي هذه

 خداع يحاول أال   على فحرص ة,حي  ب   ليس هأن   فقط لنفسه كان وإن يثبت أن

 ,القصر نفقات من يوفر أن في ةالني   وأخلص ,األشكال من شكل   بأي   الناس

 لزيادة بها ملللع الدولة هاتمتلك   التي المزارع إلى فيه العاملين بعض فنقل

 روقر   .أخرى ناحية   من القصر نفقات بعض ولتوفير ناحية   من اإلنتاج

 .فيها قينطل  الم   السجناء بعض وتشغيل أفضل بشكل   البالد موارد استغالل
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 المجرمين النتشار مستاء   منهم كثير   ظل   إن  و بالفكرة الناس بفرح  

 .يهامستحق   عن اتاإلعان قطع ستمرارالو البالد في عينوالمتسك  

 في بطنه على يا  ستلق  م   رأتهفي تلك األيام  هايبأل مامةأ  إحدى زيارات  وفي

 بإشفاق   أبيها إلى تنظر وجلست تهمافحي   ,ظهره سيكب   ومسعود المنزل بهو

 اهماحي   ثم مسعود ففتوق  " .مسعود يا يكفي ذلك: "لمسعود صالح فقال شديد  

 عرضنا لقد ؟أبي يا ذلك يكفي أال: "له وقالت أبيها إلى أمامة فنظرت ,وذهب

 في نفسك رهقت   لماذا كرارا ,وت   رارا  م   معنا لتعيش وتأتي الدكان تبيع أن عليك

 :بصعوبة الجلوس يحاول وهو لها فقال" السبعين؟ إلى وصلت وقد العمل هذا

 .أمامة يا اآلن الدكان عبي   أستطيع ال -

 .البيت في تأن حواستر   يعمل مسعود دع   إذن -

 .أيضا   أنا أعمل أن يجب ولكن   ,األعمال بمعظم يقوم أتركه نيإن   -

  أبي يا ابنتك بيت في تعيش أن في غضاضة   ترى أن عليك ينبغي ال -

 ...أن   تظن   وال   

 الناس يراني أن ويجب دائما   السوق إلى أذهب أن يجب يولكن   ابنتي, يا أعلم -

 .أعمل وأنا

 ؟أبي يا لماذا -

 ذلك عن لتتوقف هسر   ببعض لها يبوح أن من بد   ال هأن   ووجد صالح دتنه  

 :منخفض بصوت   لها فقال اإللحاح

 نيإن  ... السجن من عمرو إخراج في ساعدي   قد عملي في البقاء أن   دأج   إنني -

 محاولة في -الناس من عدد   أكبر أرى حيث - السوق في وجودي ل  أستغ  

 ما  يو   ريؤث   قد ذلك أن وأظن   مختار, الملك يفعله لما ناسال استهجان إثارة

 .أخيك أمثال من ظلمهم نعم   الظلم ورفع سياسته تحسين إلى ويدعوه

 العمل؟ مواصلة دونمن  ذلك تفعل أن تستطيع أال ولكن   -
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 البالد؟ أرجاء في الملك هانشر   التي بالعيون تسمعي ألم ال, -

 .بلى -

 بيتي, في أناسا   جمعت وإذا عمل   بال األسواق في عتتسك   إذا بي سيرتابون -

 .ريبة منظري ثيري  فال  آخر إلى مكان   من لأتنق   نيفإن   هناك أما

 أم قتحق  يس كان إن   تعلم ال هدف   أجل من الشاق العمل بهذا تقوم كيف ولكن   -

 .ال

 ريوتذك   ولة,المحا عن أتقاعس أن ينبغي فال موجودا   هق  تحق   احتمال دام ما -

 ,أشاء حيث إلى وأذهب ,أشاء ما وأفعل   أستريح   اليومي   الجهد هذا بعد نيأن  

 .سجنه في قاسيهي   ما يعلم أحد فال المسكين عمرو أما

 الذي أخيها إخراج محاولة عن والدها ثنيت   أن تحاول إذ بالحرج أمامة شعرت

 وشعرت مقاومته, غيينب ال واقعا   أمرا   سجنه لتتقب  كادت و تنساه كادت

 إلى ودخلت تماسكت هاولكن   ,تخنقها ة  بر  ع  وب   ,معا   عليهما الشديد بالعطف

 .لوالدها عشاء   عد  لت   المطبخ

 وما أبيها في التفكير عن فالتوق   تستطيع ال وهي ام  أي  ى أمامة عل تومر  

 قاسيهي   بما مقارنة   أخيها حق   في بالتقصير وشعرت .عمرو أجل من يفعله

 شيئا   ضا  أي   هي تفعل أن رتوقر   .السجن من إخراجه سبيل في العجوز هاوالد  

 كانت التي هند إلى اللجوء فكرة   إلى اهتدت أن إلى طويال   رتوفك   .أجله من

 تهاصديق   تزور تزال ما كانت إن وسألتها إليها فذهبت .للملكة حميمة   صديقة  

 فبدت ,منقطعة العالقة بأن أخبرتها ثم قليال   اإلجابة من هند جتفتحر   ,القديمة

 فأخبرتها السؤال ذلك سبب عن هند فسألتها ,أمامة هوج   على الرجاء بةخي  

 عن اإلفراج شأن في الملك إلى ثلتتحد   الملكة إلى ثتتحد   أن تريدها هاأن  

 سلمى قصر إلى تذهب أال   قرارها هند فتذكرت .ذنب بال جنس   الذي عمرو

: لها فقالت تتراجع جعلتها الحزين مامةأ   وجه إلى أخرى نظرة   ولكن   ,ثانية  
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 يولكن   ,أجلك من فسأذهب اآلن أما ,هناك إلى الذهاب عدم أزمعت كنت لقد"

 ولم .الحال في ووافقت أ مامة وجه فأشرق" .هناك إلى معي تأتي أن حبأ  

 أن وتتمنى الزيارة تلك على كبيرة   آماال   دتعق   كانت هاألن   بذلك أحدا   خبرت  

 .أخيها عن اإلفراج بأمر والدها تفاجىء

 ثم هند أوصتها كما مالبس من لديها ما أجمل ارتدت الزيارة يوم وفي

 بعض على هند تعرفت هناك. الجديد الملك قصر إلى وسارتا عليها تمر  

 أتت إذا الحال في لوهادخ  ي   أن كةالمل   بأمر رتهمفذك   عليها هم فواوتعر   الحراس

 لها تأذن لم أخرى دةسي   برفقة أتيت كولكن  : "أحدهم لها فقال ,أخرى ة  مر  

 ويمكنك ,السفلى القاعة في إذنها تنتظرا أن فيجب لذلك. لك نتأذ   بما الملكة

 القاعة إلى قيهاوتسب   وحدها السفلى القاعة في تنتظر بتكصاح   تتركي أن

 وبعد صديقتها, مع ستنتظر هاأن   وأخبرتهم ظهاغي   هند فكظمت" .العليا

 إلى دبترد   يدها تمد   ثم بهند تورحب   سلمى أتت نالقاعتي   في الطويل نتظاراال

. بيتها في ة  مر   غير   هارأت   هاوبأن   بها رهاتذك   هند كانت بينما فصافحتها أمامة

 شعرت لقد .الكالم في أمامة خاللها دتترد   صمت   فترة   تمر   جلسن أن وبعد

 جرما ,م   والدها يراه ل  رج   من سراحه إطالق بسؤال أخاها هينت   قد هاأن   فجأة  

 نتحدث أن أجل من ئناج   لقد: "فقالت المسألة تلك في الكالم تبدأ أن هند فرأت

 تره لم أعوام   ثمانية منذ مسجون   هأن   تعلمين .أمامة يأخ عمرو موضوع في

 " .عنه اإلفراج مسألة في مالمعظ   كالمل   ميتكل   أن ترجو وهي خاللها, أمامة

 ,السجن في إبقائه على هازوج   رصح   فتعر   هاألن   بالحرج سلمى شعرت

 يعتقد لماذا أعلم   ال: "تقول ثم صغيرة   ضحكة   لتفتع   أن غير جا  مخر   لها تر فلم

 الشعب أفراد من كثير  . كالمل   سياسة في لالتدخ   على قادرة   نيأن   الناس

 أستطيع ال نيولكن   متعددة   مسائل في كالمل   عند لهم طأتوس   أن راجين يأتونني
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 با  وغض   رجا  ح   هند امتألت" .كمهح   في لأتدخ   ال نيأن   يعلم الشعب تلي   .ذلك

 فتصر   من كةالمل   هشتود   أمامة معها فوقفت ,الحال في واقفة   توهب  

 الحال في لكةالم عتود   ثم بالي,ت   لم هند ولكن   أدب   سوء واعتبرته صديقتها

 .الخارج إلى لتقودهما الوصيفة تأتي أن قبل وخرجت

 قد الغرور يكن لم األولى الزيارة سلمى زارت عندما هاأن   هند شعرت لقد

 على الحبل   له ختأر   فقد الجديد قصرها كنتس   عندما أما ,فيها لتأص  

 عن رانتعب   وأمامة هند كانت البيت إلى القصر من الطريق وفي. الغارب

 لها وأظهرت القديمة صديقتها على تعالت التي سلمى قل  خ   لسوء همااستهجان  

 الصداقة ببقايا حتى هازوج   هأذل   الذي الشعب باقي عن تمتاز ال هاأن   بوضوح  

 تخبر أال   هند تورج   العمل بذلك القيام على الندم أشد   أمامة متوند  . القديمة

 .األمر ذلك فيؤذيهما عمرو أو أبوها يعلم الي  كل أحدا  

 ,منها العمياء وغيرتهم الناس حقد عن مختار مع ثتتحد   فقد سلمى أما

 لما هاعلي   هاحقد   غير   شيء   على نظرها في يدل   لم الذي هند بسلوك وأخبرته

 هاوطلب   أمامة عن فاخبرته هند زيارة سبب عن فسألها .مكانة من إليه وصلت

 هاشوق   ذلك إلى دفعها ماب  ر  : "قال ثم رك  يف مختار فأخذ .عمرو عن اإلفراج

 ففوجئت" .بزيارته لها بالسماح أمرا   صدرن   أن ستحسني   هأن   أعتقد... إليه

 وعاتبته ا,هطلب  ب يعبأ لن هأن   منها ا  ظن   بصديقتها هاعالقت   أساءت أن بعد بقراره

 فطلبت القديمة, صورته الستعادة بالشعب عالقته تحسين يحاول هأن   فأخبرها

 ما صلحلت   الخاص   راسلهام   مع هند إلى أمامة تصريح ترسل كهايتر   أن إليه

 قتطل   ال لماذا: "فجأة سلمى سألت ثم قليال   ثناناال وصمت .فوافق بسببه فسد

 :نفيا   سهأر يهز   وهو قال ثم مختار دفتنه  " سراحه؟

 .أعلم ال -
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 يعرقل ال كي  ل كقبو   في سجنته لقد... هسجن   عليك بيتوج   لماذا أعلم ال وأنا -

 يفعله أن يستطيع الذي فما كا  مل   وأصبحت   نجحت ةالخط   ولكن   ة,الخط  

 ضدك؟

 .أعلم ال -

 وتراقبه؟ سراحه تطلق ال لماذا -

 بذلك قرار   بإصدار هممت ماكل   يولكن   سراحه, إطالق في رارا  م   رتفك   -

 ...ذلك وأؤجل أأتلك   يجعلني بقلق   شعرت

 ذا؟لما -

 أعلمه ما كل   .إجابة لها أعلم ال يألن   األسئلة هذه عن يوكف  ! أعلم ال! أعلم ال -

 في هوجود   وأن   سراحه طالقإ في رأفك   عندما بالقلق أشعر يأن   هو

 .لماذا أعلم وال... القلق ذلك زيلي  ... السجن

 ,امةأم تصريح مهاوسل   الملكة مراسلي أحد هند باب طرق ام  أي   ةعد   وبعد

 أخاها تزور أمامة ذهبت بقليل   بعدها. الحال في يهاإل به وذهبت حة  فر   فأخذته

 لقد عليه؛ فأشفقت نافذته قضبان من نقضيبي   بين من لهتتأم   وقفت. السجن في

 رأسه من شعرات   وشابت هلون   بوشح   الحركة ةلقل   البدانة إلى يميل أصبح

 لم ثة  د  ح   تركها التي أخته برؤية عيدا  س كان هولكن   مختلفة, أماكن في تناثرت

 تطل   كاملة   امرأة   السنين تلك بعد وجاءته بعد وجهها ةالطفولي   المالمح تغادر

 لم: "له فقالت بالزيارة اإلذن على حصلت فكي   سألها. هاني  عي   من األمومة

 :قائال   فابتسم" .الطيبة بهذه الملكة أن   أعلم أكن

 الرعناء؟ سلمى من, -

 ,عنك اإلفراج شأن في الملك مكل  لت   هند مع إليها ذهبت فقد فعال   طيبة إنها -

 مته,كل   هاولكن   الخصوص بهذا شيء   فعل تنوي ال هاأن   كالمها من اوظنن  

 .قليلة بأيام   بعدها األمر هذا لي أصدر إذ با  طي   أيضا   هو وكان
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 من شيئا   إال   كيمنح   لم وهو با  طي   يكون فكي   السذاجة, بهذه تكوني ال أمامة, -

 اإلفراج هسألت   وقد با  طي   يكون فكي   ثم أعوام, ثمانية هضمه ذيال   كحق  

 .أراك أن يف يحق   غير لي مقد  ي   فلم أيضا   أعوام   ثمانية منذ يحق   وهو يعن  

 رجاها ثم قليال , وأطرقت عليها كالمل   خدعة النطالء بالحرج أمامة شعرت

 .السجن رتدوغا عتهود   ثم ,فوعدته ثانية   القصر ىإل تذهب أال   عمرو

                             *** 

 األخبار كل   يسمع هولكن   طويلة   ساعات   انهدك   في تا  صام   يعمل صالح كان

 بمطرقته يدق   وهو األحداث كل   ويتابع ,الديوان وفي البالد في تجري التي

 انتهى جديد   باب   مقبض وأراه األيام أحد في مسعودا   صالح نادى. الحديد على

 هاييلو التي والنحاس حم ىالم   الحديد من دقيقة   بأسالك   زخرفته منه لتو  

 عميقة   زخرفية   خطوط   هال  تقاب   دقيقة   كثيرة   أشكاال   منها ويصنع ويبرمها

 :بفخر إليه ينظر وهو وقال ,األسالك تلك تركيب قبل المقبض على يرسمها

 .فيه رأيك ما مسعود؟ يا المقبض هذا إلى أنظر -

 بالجودة يعمل ال السبعين في الصانع إن   الناس يقول دي,سي   يا حقا   جميل إنه -

 جماال   يزداد السبعين في صنعك أرى يولكن   ,شاب وهو بها يعمل التي

 .وإتقانا  

  :وقال رأسه رفع ثم ,ثانية   المقبض يتأمل وأخذ بمرح   صالح ضحك

 أنظر. ةوالقو   بالبأس ركشع  ي   عظيم   عمل   هاإن  . مسعود يا ةداد  ح  ال تترك ال -

 على زخرفالم   المقبض هذا إلى بل  الص   الحديد من كتلة   لتتحو   فكي  

 أخضعت ومتى الصلب, يالقو   للحديد إخضاع   هإن  ... عجوز اد  حد   ي  يد  

 يا أبدا   دادةالح   تترك ال... العناصر من هدون  هو  ما أخضعت الحديد

 .مسعود
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 في يلغاوي   وسرور   بفخر   آخر مقبضا   فزخر  ي   وأخذ با  جان   المقبض وضع ثم

 .بإذالله ه,بزخرفت   سعيدا   الحديد, بإخضاع عا  ستمت  م   عادة   غير على هزخرفت  
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 كان مما صللتخل   مختار خذهاات   التي اإلجراءات تلك بعد     

 في البحيرة إلى را  تنك  م   ذهب األخير العام والط يةالداخل صورته هيشو  

 لم هولكن   .األسد صورة إليه تعود أن مليأ   وهو أمامها ووقف الباكر الصباح

 فركب للبحيرة مقت   وانتابه كثيرا   بوغض   األمل بخيبة شعر. ا  ر  ه   بل أسدا   ير

 زمي  ي   ما م  أه أن   فوجد الصورة, تلك ظهور سبب في ريتفك   وهو وعاد حصانه

 يفعله كان ما أن   فأدرك ,بنفسها الشديد واهتمامهالنفسها  هاب  ح   هو ةالهر  

بعد أن  القصر إلى عاد ثم. لنفسه إكراما   إال كان ما ةالحي   صورة من صللتخل  

 عمله وباشر لياالع   المؤامرة قيادة مركز إلى واتجه التنك ر مالبس أبدل

 ىحت   وتتعاظم ذهنه في ضحتت   أخذت هاأن   بل ,لحظة   تفارقه ال القط   وصورة

 عاد عندما هولكن  . تماما   وينساها فينام القصر إلى يعود أن ىفتمن   كيانه مألت

 بقسوة   عنه فأبعدها ,هقدمي   في تتمسح وأخذت ابنته ةر  ه   استقبلته القصر إلى

 وأخذ هافتجاهل عله,ف   على أباها بتؤن   وهي ليلى األميرة ابنته هاإلي   فأسرعت

 في ةالقط   من صوايتخل   أن فأمرهم هنحو   تراكضوا الذين الخدم مناديا   خيصر  

 أخذ عن الخدم فامتنع تبكي وأخذت هاصدر   إلى تهاضم   األميرة ولكن   ,الحال

 أحاطت التي هاأم   إلى بها هربت األميرة ولكن   يأخذوها أن ثانية   فأمرهم القطة
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 ودموع األم غضب أمام فاضطر ,هقسوت   على مختارا   وعاتبت هابذراعي   بها

   .يتركها أن االبنة

 يبحث وأخذ يده, في بشمعة   ابنته غرفة إلى لتسل   ىحت   الليل جاء نإ وما

 الطفلة فاستيقظت منه, فا  خو   الطفلة سرير إلى قفزت التي القطة عن

 ال ي  كل بالغرفة كبير   ب  ع  ل   صندوق في مختار فاختبأ هاأم   منادية   وصرخت

 ثم ابنتها أتوهد   سلمى وجاءت شمعته, وأطفأ الوضع ذلك في ابنته تراه

. الصندوق في مختار ونام الطفلة نامت أن إلى طويلة   حكاية   لها تروي أخذت

 قادما   شخيرا   تسمع بها فإذا بالخروج تهم   ابنتها نوم من سلمى دتتأك   وعندما

 أن وأمرتها فأيقظتها فةالوصي غرفة إلى وأسرعت فخافت ,الصندوق من

 كل   وبيد اسالحر   وأحد الطهاة كبير ومعها فجاءت ,الحرس بعض تستدعي  

 أن   كةالمل   فأخبرتهم ب,متأه   وضع   في به أمسك قد ضخم   ف  سي   منهما

 زا  جاه   الطاهي كان بينما بهدوء   الصندوق باب الحارس ففتح ,ا  ص  ل   بالصندوق

 شهق ىحت   كالمل   وجه الطاهي رأى نإ ما ولكن   إشارة, ةأي   لدى ليطعنه بسيفه

 ضوء على أفاق الذي كالمل   أمام باحترام   انحنى ثم بسرعة   الخلف إلى وتراجع

 بصوت   فقال" بك؟ ما: "للطاهي كةالمل   فهمست ,الوصيفة تحمله مصباح  

 شديد   بحرج   كةالمل   فشعرت..." مالمعظ   كالمل   ديسي  ... هإن  : "مضطرب

 نصرافباال وافهم   ,اإلجهاد من فنام الصغيرة العبي   كان كالمل   ن  أ وأخبرتهم

 وهم فوقفوا ,الممر في قليال   االنتظار إليهم وطلب استوقفهم كالمل   إال  أن  

 بد   ال الملك أن قنواأي   أن بعد عب  ر   من اعتراهم ما على السيطرة يحاولون

 ,إياه مهاجمتهم وعلى ندوقالص في اهإي   رؤيتهم على صارما   عقابا   بهممعاق  

 باالنتظار الملك رهميأم   أن ساءها . أما الملكة فقدكةالمل   بأمر ذلك كان وإن  

 ذلك على تلومه أخذت حتى مخدعهما دخال نإ وما وقسوته, بنواياه مهاعل  ل  

 :غاضبا   لها فقال
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 تمييز عن السنين هذه كل   بعد تعجزين فكي   أنا, وليس يالم من أنت -

 شخيري؟

 من يأتي عندما وليس الطبيعي   مكانه في شخيرك تمييز أستطيع نيولكن   -

 .ابنتك غرفة في عب  ل   صندوق   داخل

 التي الحكاية تلك من بدال   طفلة   لتنويم تكفي قصيرة   حكاية   تختاري لم لماذا ثم -

 !أنا لتنويمي كافيا   تأثيرها كان

 ستنام المسكينة لطفلةا تلك أن   أظن  : "سريره إلى يمشي وهو أضاف ثم

 :له فقالت عليه وجلس السرير إلى وصل حتى خلفه فمشت!" كامال   أسبوعا  

 لم فهم تعاقبهم أن اكإي   ,الممر   في باالنتظار أمرتهم لماذا المساكين, وهؤالء -

 .ا  ص  ل   ظننتك عندما بأمري جاؤوا وإنما ذنبا   يرتكبوا

 كل   سيرويها التي القصص ليتخي   المزري, الحال ذلك في رأوني همولكن   -

 يرى كيف. بذلك أسمح لن ال, ال,... يعن   -الناس كل   همبعد   ومن - الخدم

 أحبسهم أين ألفكر إال هنا أدخل لم ا ؟حي   تركوي   الصورة هذه في كالمل   أحد  

 .الغد ىحت  

..." أبدا   بهذا أسمح لن ستقتلهم؟: "غاضبة   وقالت واستنكارا   عبا  ر   سلمى شهقت

 في فتابعت" حبيبتي؟ يا إذنك سأنتظر نيأن   ينتظن   وهل: "يتثاءب وهو فقال

 :ضيق

. أخرى ة  مر   ناأقبيت   أحد في أحدا   ىءتخب   بأن لك أسمح لن... تفعل ما مللت لقد -

 حديقته في تلواق   من أشباح أن   فيه أشعر كنت قصر   في وضعتني البداية في

 األقبية في أحدا   ستحب   أن دون عام   ييمض ال يكاد واآلن يوما , لي ستظهر

 ...تحتنا

 في أقتلهم بل تحتنا طويال   أحبسهم من قيأب   ال نيأن   تعترفي أن يجب ولكن   -

 ...يومين أو يوم  
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 اآلن؟ ستقتل من تعلم هل... اآلن ذلك من دعنا ولكن! مختار يا أسوأ وهذا -

 لضربك با  ه  متأ كان الذي! سأخبرك القصر؟ في هؤالء أهمية تعلم هل

 جيدي   البلد في أحد ال الذي الطهاة كبير كان الصندوق باب فتح   عند بالسيف

 ...مثله التوت فطائر

 اللذيذة؟ الفطائر تلك يصنع الذي هو هل التوت؟ فطائر -

 ...فهي الوصيفة تلك أما نعم, -

 فطائر شفعت لقد ذلك, يكفي: "الفطائر تلك طعم ال  متخي   يبتسم وهو فقال

 كبعفو   ألخبرهم جأخر   هل: "وقالت بارتياح   سلمى فابتسمت" .للجميع وتالت

 ,الفطائر لذكر مبتسما   يزال ما وهو تفعل أن   بيده لها فأشار" عنهم؟ الملكي  

 الحدث ذلك سلمى تنسى أن ىوتمن   اللحاف, تحت هو انسل   بينما إليهم فذهبت

 المحيطة الدائرة كانت لقد. البحيرة في رأى بما إخبارها إلى يضطر الكي  

 ىحت   وتضيق تضيق بخفاياه إليهم سر  وي   بهم يثق الذين الناس من بمختار

 مختار يبال ولم. عليه تقتصر كادت ىوحت   منها, تخرج أن زوجته أوشكت

 حللبو   هحاجت   من عنده أهم   اآلخرين نظر في صورته حفظ كان إذ كثيرا   بذلك

    .إليهم

 أحد إلى مهاوسل   خرج   في ةالقط   ووضع األميرة لغاف التالي اليوم وفي

 كالمل   مع ليناقشا وآدم سفيان المستشاران جاء المساء وفي. إلطالقها الحرس

 هاأن   أباها وأخبرت االجتماعات قاعة في األميرة عليهم فدخلت المسائل بعض

 بقالطا إلى مختار صعد التالي اليوم وفي. االجتماع انفض   ثم ,تهاقط   فقدت

 الصغيرة األميرة مع سلمى والد يرى به افإذ المركز من عودته لدى العلوي

 هاجد   أن ابنته أخبرته يدخل أن وقبل ,سريعة ة  تحي   اهفحي   ةالداخلي   الغرف أمام

 فقال ذلك على حماه والم شديدا   غضبا   مختار فأظهر جديدة, ة  قط   لها أحضر
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 فسأله..." غيرها لها فأحضرت تهاط  ق   فقدت ليلى أن   سمعت يولكن  : "الشيخ

 :غاضبا   مختار

 بذلك؟ سمعت أين من -

 .اليوم آخر شيء   عن المدينة ثتتحد   لم ,ذلك يقولون الناس كل   -

 !وبإبنتي بي للناس شأن ال! الناس كل   -

 ولحقت ابنته بتوغض   بالمهذ   غير مختار سلوك من سن  الم   مالمعل   استاء

 فحملها سريره على دعة   في نائمة   ةالقط   فرأى غرفته دخل الذي زوجها

 يصطادها أن النافذة من الحرس أحد وأمر النافذة من بها وألقى غاضبا  

 وعلى والدها هنهر   على شديدا   ما  لو   تلومه وأخذت زوجته ودخلت. ويقتلها

 فقالت البحيرة, في حدث ما لها وروى فانهار الهرة, منها تسلم لم التي تهدموي  

 :عنه يتسر   أن محاولة   له

 .ظريف حيوان   الهر   إن ذلك؟ في وماذا -

 .لنفسه يعيش حيوان   هإن   ال, -

  إلى فستصل إليه وصلت قد دمت وما ,السباع إلى ينتمي هولكن   -

 .ةمد   بعد األسد  

 وأين باالسد, للهر   عالقة ال. األشياء بين تخلطي وال السخف هذا عن يكف   -

 !ذاك من هذا

 بكل سآمر: "غاضبا   وقال النافذة إلى التفت ثم ة  بعصبي   الغرفة في يدور خذأ ثم

 فقالت!" ةلقط   أثرا   أرى أن أريد ال !حرقت   أن بل... تقتل أن البالد في القطط

  :يقول ما مستهجنة   له

 لم لماذا الضعيفة؟ المخلوقات تلك على رتتجب   كيف! خفالس   هو تقوله ما إن   -

 فعوانا ؟أ   البحيرة رتكصو   عندما ألفاعيا على رتتجب  
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 درانالج   على... مكان كل   في فأراها القطط اأم   ,األفاعي أرى ال نيألن   -

 !سريري على هنا, ىوحت   الطرق جوانب علىو النوافذ وعلى

 األخرى؟ القطط ذنب ما ولكن   ,قصرك في تراها التي القطط من صتخل   -

 !رؤيتها أطيق ال نظرها,م أكره أكرهها, نيأن   ذنبها -

 تعرف أن رضيكي   ال! نفسك ترى أن تكره كألن   لماذا؟ أتعلم: "بحزم له فقالت

 أنا... أسدا   كنت عندما حقيقتي أحب   كنت ال,: "وقال إليها فالتفت..." حقيقتك

 نفسي ليست هاألن   مؤقتة   صورة   فهو القط   أما ,الدائمة حقيقتي هي تلك أسد,

 ".نعي   ة  ف  ر  ط   ا  ط  ق   أكون أن أكره أراها, أن أرفض كلذل ة,الحقيقي  

 :وقالت سلمى دتتنه  

  قططال قتل ريغي   ولن باألمر, ترضى أن ويجب كذلك اآلن كولكن   -

 .شيئا     

 !سأقتلها -

 المخلوقات تلك دم من طوال   تزيدها ىحت   سكبتها التي مالد   أنهار من ترتو   ألم -

 !سكينةالم  

" !ذلك عن يف  ك الكفاية, فيه بما علي   تطاولت لقد: "وقال ضبا  غ   وجهه فامتقع

" ؟أكف   لم وإذا: "يالتحد   شديدة   بلهجة   له فقالت ماثال  م   غضبا   غضبه فأثار

 صارخ تحد   هني  عي   وفي عليها ورفعه الحائط على قا  عل  م   كان فا  سي   فتناول

 من تلهث   وهي بذراعيها مافأحاطته   عليهما الطفالن فدخل ,مرعوبة   فصرخت

 ي  وجه   داعبي   وأخذ بسيفه وألقى يمزح, كان هأن   مختار لهم دفأك   ,الخوف

 ال وهي   فيه قحد  ت   فأخذت سلمى اأم   .الحال في تبريره قاصد   اللذين الطفلين

 من ولكن  : "يتساءل وهو زوجته إلى مختار التفت ثم. يقول مما كلمة   قتصد  

 يتلق   ولم!" قتلته أو... سجنته أو تهفي  لن   هو من علمت   لو الخبر؟ ذلك نشر الذي

 بالقصر العاملين كل   واستدعى ,الغرفة من وخرج الطفلين فترك منها إجابة  
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 أن روقر   فاستغرب ذلك يفعلوا لم همأن   له دوافأك   همواستجوب   أمامه هموصف  

 .األمر ينسى

 فهي ,زوجها وبين بينها تنتكو   قد فجوة   أن   تشعر سلمى أصبحت بعدها

 مجز  ت   أن تستطع لم هاأن   ال  إ التبرير سبيل على قاله ما تصديق إلى مالت وإن

 وفتحت .اللحظة تلك في الطفالن يدخل لم لو فالسي   عنها بعدسي   كان هأن  

 ابنة عن هدول  ع   أن   رتوتذك   ,مختار سلوك فيه نتدو   ذيال   القديم السجل  

 ال م  فل   السابق كل  الم   من كل  الم   انتزاع خطة   نم  ض   كان ابه وزواجه الوزير

 التي حقيقته لها كشف أن بعد لكبالم   لالحتفاظ أخرى خطة   ضمن قتلها يكون

 المعلومات أن   وجدت هاولكن   ,ر  ه   إلى ة  حي   ومن ة  حي   إلى أسد   من تحولت

 غضبه رة  و  س   في أمامها هر  شه   الذي فهسي   من هاتحم   لم جمعتها التي القديمة

 أحد نزيلة األيام من يوم   في تكون لن هاأن   مستقبال   لها نتضم   وال المفاجئة,

 تلك تمسح أن رتفقر   ,ي  ه   كما معه حياتها قبول من مفر ال هأن   ورأت .هت  ي  أقب  

 . األبد إلى السجل   ذلك غلقوت   تماما   هاعقل   من المعلومات

 هفعل   سبب عن ويتساءل بزوجته عالقته تدهور من عانيي   كان فقد هو أما    

 وأن   خاصة   ئتهسي   عن التكفير سبيل على الهرر عن وعفى .اللحظة تلك في

 في هولكن   .السبب إلى لوايص   أن إلى يتساءلون الناس يجعل قد عليها القضاء

 كثيرة   أسرارا   نتختز   أصبحت سلمى أن   يتجاهل أن يستطع لم نفسه الوقت

 إلى إليها دالتود   في يبالغ فأصبح .وتمقته عليه تغضب أال   يجب م  ث   ومن ,عنه

 منهما كل   نفس   أعماق في تبقي   وإن مجاريها إلى بينهما المياه عادت أن

    .مجاريها عن قليال   نحرفة  م  

                             *** 
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 ما فيها ىروج   مختار نفس على القطط فيها سيطرت التي اماألي   تلك في

 :وقال صديقه وبين بينه القضبان تفصل ووقف .السجن إلى هج  تو جرى

 .شيء كل   دتعق   لقد صوابي, أفقد أكاد نيإن   عمرو, -

 حدث؟ ماذا -

 أثقلتني لقد. أحدا   طيقأ   ال وأصبحت وزوجتي وابنتي حماي معاملة   أسأت -

 وال آدم فال عمرو, يا مثلك مستشار   إلى بحاجة   أصبحت .لكالم   أعباء

 .الخبيثة بأنفسهما البالد شؤون إدارة على عاونتيم   يستطيعان سفيان

 .خبيثا   ثمهي   يكن لم -

 جيدت   ال ,عمرو يا ممال    أصبحت .عليه تلومني شيئا   ستجد كأن   أعرف كنت -

 .والتقريع مو  الل   إال

 أن    ريحكي   مختار, يا والتقريع ومالل   أجل منإال   هنا إلى تأتي ال كولكن   -

 .ييد   على كعقاب   ىتتلق  

 فهل إليك, بحاجة   حق ا   اآلن يولكن   ريحنيي   المسموم لسانك كان ربما نعم, -

 ؟ي  مستشار   إلى وتنضم معي ستتعاون

 .مثلك طاغية   مع أتعاون لن ال, -

  من الخروج ىتتمن   أال عنصرك؟ منها نتكو   الحس   قليلة   مادة   أي   -

 ر؟القذ   المكان هذا   

 .مختار يا أقذر قصرك إن   -

 !األبد إلى السجن هذا في ل  ستظ   كأن   يبدو! إخرس -

 عمرو وأدرك. نيومي   بعد عاد أن لبث ما هولكن   با  غاض  م   مختار وخرج

 ىحت   خف   هعلي   نقهح   أن فأحس   ,أمره من حيرته ومدى هإلي   مختار حاجة مدى

 عن وعجزه رغباته أمام ضعفهو تهماهي   أدرك أن بعد يختفي أن كاد

 خطأ   إلى فادح   خطأ   من ينتقل يراه وهو هعلي   بإشفاق   شعر هإن   بل مقاومتها,
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 كان هولكن   ,و  ه   كما اهي  إ هوقبول   جرمالم   ابنه على األب نو  ح   يشبه إشفاق   أفدح,

 يشكو إليه استمع فعندما لذلك ,هل  قب  تي هأن   مختار إشعار على قادر   غير   يزال ما

 عةالمتوق   القيادة مصاعب من تلك أن   بإخباره عنه التسرية   يحاول لم ههموم  

 :يقول نفسه وجد ذلك من بدال   هولكن  

 .الحل   هو ذلك مختار, يا كمالح   عن تنح   -

 !ننتج   كأن   بد   ال تقول؟ ماذا -

 .به سعيدا   ولست تشكو كولكن   -

  .يهربون ال مهولكن  ! يشكون الناس كل  ! فألشكو -

 .عنه ىتتنح   أن يجب الذ يناسبك ال العمل هذا ولكن   -

 نيأن   تذكر أال أدائه؟ في أنا فشلت إذا هسينجح في غيري من لمن؟ مهوأسل   -

 البحيرة؟ في أسد   شكل على ظهر الذي الوحيد كنت

  !ثانية األسد -

 نفسي وحرمت تطخط   لقد منه؟ كنالتم   سبيل في فعلت ما تذكر أال ثم نعم, -

 ذلك في بما تلق   من فيها تلق   التي المعركة تلك ضتخ   ثم طويلة   ليالي   النوم

, األصدقاء أقرب من صديق    أقرب من صديقا   ذلك سبيل في جنتوس   إلي 

, االصدقاء  أتزوج لم لو طفلي   وحتى ,ذلك أجل من سلمى وتزوجت إلي 

 تقول ثم السنين تلك كل ياتيح الهدف ذلك رسي   لقد. لداو   لما الغرض لذلك

 !"مختار يا عنه تنح  " لي

 وأنت كالتمس   هذا كل   به كتتمس   يجعلك الذي ما اآلن؟ منه تجنيه الذي وما -

 به؟ االحتفاظ سبيل في تعانيه ما تعاني

 يفعل أن نهمك  ي   غيرك إنسان   يوجد ال هأن   تشعر عمرو يا الحكم ىتتول   عندما -

 تفعل التي بالكفاءة البالد قيادة يستطيع من يوجد ال فعله, أنت تستطيع ما

 االعتداد من قدرا   كيف   يبعث لك وتقديسهم بل ,الناس واحترام .ذلك بها
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 للظروف واستسالمك .رتصغ   مهما ةالمذل   تقبل أن تأبى يجعلك بالنفس

 تف  أل   نفس   هطيق  ت   ال ما ةالمذل   من فيه را  جب  م   يالتنح   إلى تضطرك التي

 أال... أمامها هموخنوع   لها الناس إكبار ورؤية بالذات واالعتداد الكرامة

 االستسالم؟ على أسرته وتشريد الموت السابق الملك لفض   فكي   تذكر

 .االستسالم على الموت لفض  ي   أن الطبيعي   ومن كا  مل   لدو   هولكن   -

 الملوك صفات تاستحقققد و األسد, صورة بدليل كا  مل   لدت  و   أيضا   وأنا -

 .انتزاعا   لنفسي لكالم   أنتزع أن استطعت ينألن  

  آخر إلى لككم   على ستحافظ كنت إن تعلم وال تعاني كولكن   -

 ...حياتك    

  عن أتخلى لن يولكن   أعانيه أن واقعي علي   يفرض ما سأعاني -

 .أفعل أال وبيدي لكالم     

 واعتلى منه نتمك   ىحت   اضبا  غ را  ثو   صارع رجل   كمثل مختار يا كمثل   -

 ل  حو   بال ظهره على وهو جاه  ات   كل   في به عيندف   الهائج رالثو   فأخذ هظهر  

 .عنه النزول كيمل   وال توجيهه كيمل   ال ة,قو   وال

 .الهراء هذا ما -

 .ظهره عن انزل أو مختار يا قيادته نس  أح   -

 .وسترى عمرو, يا قيادته نحس  سأ   -

 .البالد قيادة في ينجح أن على تصميم   هوكل   لحماسا هؤيمل وخرج

                             *** 

 شعوره وزاد .آدم على طرا  سي  م   مختار قصر حديقة في ثمهي   موت ظل  

 مكانته استعادة من سويئ   ,سفيان المستشار وإدناء إقصائه مختار بمحاولة

 على القضاء اماألي   قادم في حاولسي المستشار بأن   قوي   شعور   والزمه .عنده
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 حديقته في الموت ينازع نفسه يرى قد هوبأن   به, الملك ثقة من الباقية ةالبقي  

 المدينة يغادرون وهم وأطفاله زوجته صورة تزال ما الذي ثملهي   حدث كما

 لزوجته يحدث قد ما لوتخي   .ذهنه في ة  جلي   واضحة   والهم   الحزن عليهم مخي  ي  

 مختار في الثقة فقد لقد .األوان فوات قبل ذلك كل   من الهرب رفقر   هوأطفال

 اللصوص؛ كبير إلى لص   ن  يطمئ   كما إال   إليه ن  يطمئ   أن يستطيع ال وعاد ة  كلي  

 إعدام أو بإعدامه فوري   كم  فح   هعلي   غضبه أما عنه, برضاه ا  مرهون ا  اطمئنان

 .ةاللصوصي   مع عيشف لقخ   وال يمنع ضمير فال يته,حر  

 والبدء الهرب إلى باضطرارهما زوجته إبالغ هي األولى الخطوة كانت

 في ا  ستقر  م   لهما سيجدان كانا إن   يعلمان ال وهما را  س   للسفر ةالعد   إعداد في

 إلى بحاجته لياالع   المؤامرة قيادة مركز خطرأ   ثم .المجاورة البالد إحدى

 مغادرة من نيتمك   أن قبل أمره فكتش  في   عنه ث  بح  ي   ال كي  ل امأي   ثالثة بالتغي  

 التي هيثم على كذبته رتذك   أمتعته من تبقى ما بعض ميحز   كان وفيما. البالد

 أن روقر   .بكيهي   كاد شديد   بندم   فشعر المناسب الوقت في الهرب عن أثنته

 فإن   فات دق ثملهي   االعتذار وقت كان فإن   يذهب أن قبل سجنه في را  م  ع   يزور

 .بعد تيف   لم لعمرو االعتذار وقت

 وأبناءه زوجته جعل ثم أمتعتهم وزوجته نقل الباكر الصباح وفي

 لبس أن بعد السجن إلى سريعا   قوانطل   المنتظرة األخرى القوافل مع ينتظرون

 را  م  ع   خبري   وهو حزينا   القضبان أمام وقف هناك. وشاربيه الحداد صالح حيةل  

 تكسو حزن   ةورن   عمرو قال... فعل ما له يغفر أن ويسأله ,البالد من بهروبه

 :صوته

 .قنافر   لقد مختار, بنا فعل ما أنظر -

 .هو إال جميعا   فعلنا مما يستفد لم النهاية في -
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 .بنفسك ستنجو كولكن   -

 .غريبة بالد   في غريبا   حسأصب   بل -

 .مختار يفعله ما في نغماساال من خير   ذلك -

 ...بمار -

 اآلن أذهب أن يجب: "وقال عمرو إلى ثانية   ونظر وجهه على القلق بدا ثم

 فأطرق" عمرو؟ يا علي   مسل  وت   يعن   ستصفح هل بكرا ,م   كتتحر   فالقوافل

 سجنه في وهو تماما   آدم عن يصفح أن يستطيع ال هأن   شعر لقد .عمرو

ن الممدودة يده فتجاهل  يعن   تصفح كنت هل" :وقال رأسه ورفع القضبان بي 

 أدرك لقد. جوابا   حري   ولم بألم   آدم دفتنه  " آدم؟ يا مكانك وكنت مكاني كنت لو

 خيانته صنعتها التي المرئية غير القضبان وأن   ,بسهولة   غتفري   ال فعله ما أن  

 لذلك .تفصلهما التي المعدنية القضبان تلك من بكثير   أقوى نفسيهما بين لعمرو

ئا  دودة شي  مبعد أن تساقطت ذراعه الم المكان بمغادرة وهم   سيئ   فقد ئا  فشي 

 عن دا  بتع  م   الثانية الخطوة يخطو أن قبل ولكن  حتى أصبحت خارج القضبان. 

 خارج الممدودة يده آدم رأى نإ وما .يده له يمد   وهو عمرو ناداه النافذة

: عمرو له فقال ناهعي   ودمعت ,وقب لها هي  كف   نبي   عليها قبض ىحت   القضبان

 جزءا   أن   يشعر وهو آدم خرج ثم" .التوفيق لك أرجو.... آدم يا الحذر توخ  "

 حيث المدينة أطراف بصو   وانطلق ,عنه عمرو بصفح دتبد   قد همومه من

 .المسير لتبدأ تنتظره القوافل

                             *** 

 بتغي   عن يتساءلون المؤامرة ركزم في القيادة أقطاب أخذ أسبوع  ب بعدها

 نهو  ي   وأخذ ,بذلك نفسه المستشار أفهن   .البالد همغادرتب مدة   بعد فعلموا آدم

 من رف   على مستندا   مفتوحة   خزانة   قبالة وقف الذي مختار كل  الم   على األمر
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. خلهاداب نملة   بيرق   هوكأن   فيها قيحد   وأخذ ,داخلها يندس   يكاد ورأسه هاف  أرف  

 :وقال بأدب   أمامه ووقف سفيان المستشار منه فاقترب را  تحس  م   رأسه هز  

  ديسي   قلق يستحق   شيء ال م,المعظ   الملك ديسي   يا كعلي   نهو   -

 ...الملك   

 جاههات   أعلم كنت لو... سفيان المستشار هاأي   القلق يستحق   األمر هذا ولكن   -

 .معي عمله ليواصل به ويعود بهيتعق   من ألرسلت

 .صالحه في الرحيل يكون قد م,المعظ   كالمل   ديسي   يا ولكن   -

 المدينة هذه في هنا, ما  مكر   زا  عز  م   مرهع   ةبقي   يحيا أن يريد كان لقد ال, -

 .عيدهأ   فكي   أعلم تنيلي  ... التي

 أن   أشعر نيإن  : "يعلوه األلم منفعل   بصوت   وقال عميقة   رة  زف   أطلق ثم

 فقال" .جميعا   إليهم أسأت لقد... اآلخر بعد واحدا   يدي من بونيتسر   أصدقائي

 كالمل   ديسي   ولكن  : "أصدقائه تجاه كالمل   عاطفة مقاومة ال  محاو   سفيان له

 ديسي   وإلى أنفسهم إلى أساؤوا الذين هم .إليهم سيءي   ئا  شي   يفعل لم مالمعظ  

 إسداء من نيتمك   أن وقبل..." سيدي يا نصيحتي... عنه يبالتخل   مالمعظ   كالمل  

والحسرة  الحزن رغمالشديد  الغضب مالمحه يعلو مختار هإلي   التفت هنصيحت  

 متقد   ال سفيان, المستشار هاأي  : "له وقالووجهه المحمر  الدامعتين  هني  عي   في

 سفيان رالمستشا فتراجع" فهمت؟ هل بنفسي, منك طلبتها إذا إال   المشورة لي

 يا فهمت فهمت,: "وقال وحالته التي لم يره فيها قط مختار نظرة أرعبته وقد

. الباب إلى بانكسار   ومشى نصرافاال في استأذنه ثم". مالمعظ   كالمل   ديسي  

 أصدقائه حق   في أجرم هبأن   شعر ,ريفك   أخذ نفسه إلى مختار خال وعندما

 أوان فآن دشر   من دوشر   سجن من نوسج قتل من منهم قتل إذ واحدا   واحدا  

 .عمرو زيارة



168 
 

 تثبيت من دتأك   أن بعد دخل السجن, في را  م  ع   يزور مختار ذهب عندما

 الحارسين أن   ظن   وقد الدهليز آخر إلى ومشى والشاربين المستعارة اللحية

 فوقف فجأة   استوقفه سرةمي   ولكن   كالمعتاد, دترد   بال بالدخول له ئانسيوم  

 بالحرج زرياب فشعر" .ادالحد   صالح حيةل   ستي  ل تلك: "له فقال مضطربا  

 ادتدزا لقد: "قائال   الدخول من منعه ميسرة ولكن   الرجل دخلي   أن وحاول

 قبل العام في لحيته تشبه اللحية وهذه. الحداد صالح لحية في البيض الشعرات

... األبيض الشعر من ير  كث بها أيضا   لحيةال   وهذه: "زرياب فقال" .الماضي

 شديدة   هجة  لب ميسرة فقال" .اليوم عددا   أقل   البيض شعراتها أن   كإلي   لي  خ   مارب  

 بوجهه أشاح ثم" .زرياب يا أقول مما د  متأك   نيإن  ! إلي   لي  خ  : "االحتجاج

 صالح كان وإن! ادالحد   صالح حيةل   في يناقشني أحد ال" :وقال باإلهانة را  شاع  

 م  فه   "!القانون أعرف رجل إنني ,اللحية بهذه أحدا   أدخل ولن! نفسه ادالحد  

 سرة,مي   يا بعضها الرجل صبغ مارب  : "قال زرياب ولكن   نصرافباال مختار

 ةالحقيقي   بلحيته الحقيقي   ادالحد   صالح جاء لو: "بحزم ميسرة فقال" .يدخل دعه

 إلى رجل   يدخل لن. أدخلته لما حلقها أو أمامي صبغها ثم بنفسي منه قتوتحق  

 أكثر أعرفها التي ادالحد   صالح بلحية إال مالمعظ   كالمل   سجين عمرو, نافذة

 ميسرةإال  إن   ثانية   الموقف ذلك من بالهرب مختار فهم" .لحيتي أعرف مما

 فشعر" .زرياب يا العام هذا لحية هأر   الحداد, للحية بنموذج   نحتفظ ناإن  : "قال

 بلهجة له قال هولكن   يمزح ميسرة بأن   التظاهر وحاول الشديد بالحرج ابزري

 كأن   بد   ال: "وقال زرياب فغضب" .مكانها رفتع أنت اللحية, أره: "جادة

 المنضدة تحت من وأخرج أمامه من ميسرة فدفعه" .ننتج   أو اليوم رتسك  

 هي هذه: "ائال  ق مختارا   وناولها بأصابعه شذبها ثم نفضها الخيوط نم كومة

 زرياب أخرج بينما لهاوتأم   مختار فأخذها" .العام هذا ادالحد   صالح لحية

 أن وبعد. ظهوغي   حرجه ويواري وجهه يمسح المنضدة إلى وجلس منديله
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: له قال ميسرة ولكن   هريشك وهو لميسرة قدمها ا  ملي   اللحية مختار لتأم  

 فقال" تريدونها؟ أال: "حرجا  وم   حائرا   مختار فسأل" .أردت إن بها حتفظا"

 صالح لحية صنع في صمتخص   صانع   فلدينا إليها, بحاجة   لسنا ال,: "ميسرة

 ثم ظالغي   من ويخنقه ميسرة على ينقض أن يريد هأن   زرياب فشعر" .الحداد

 مسح غير شيء   فعل يستطع لم هولكن   الحرج, من المنضدة تحت يختبىء

 . زميله ويشكر جيبه في اللحية يضع مختار كان بينما وجهه

 عالمتقط   الحاد   ميسرة وصفير خارجا   الممر في يالمتخف   الملك ومشى

 رهتنك   أدوات استبدل ثم. دماغه في تناسق   بال ويتراكم بقسوة   هأذني   يخترق

 فدخل بالدخول سرةمي   له فأومأ بها وعاد السجن من القريبة المنازل أحد خلف

 له رتهاصو   التي بضآلته شعوره وازداد .العالم في ك  مل   فأسخ هأن   يشعر وهو

 في وفشل   للبلد إدارة   سوء ئةهي   على الواقع له رهاوصو   قط   ئةهي   على البحيرة

 له رانصو  ي   أحمقين ئةهي   على وأخيرا   الشعب, بهايترق   التي المستشفيات إنشاء

 كثيرا   إليه احتاج الذي مختار كالمل لدج   في كان لو ىيتمن   ويجعالنه خفهس   ةقم  

 السخيفة المواقف تلك تأثير صقل  ت   بثقة   همد  ي   الذي هو كان إذ ,اللحظة تلك في

 يصلح جلد   ةثم   فليس هيهات, ولكن   ه,قدمي   تحت وضعها من نهوتمك   نفسه في

 شيء, من يقيه ال آخر جلد   في يظهر أن عليه يفرض حال   هو فها حال, لكل  

 في يغيب أن قبل ثانية   التفت. قلبه سويداء حتى إليه ينفذ شيء   كل   يترك بل

 عنهما اإلستغناء استطاع لو بشدة   ىوتمن   وزرياب سرةمي   إلى الثاني الدهليز

 .قصره أقبية أحد في ليستضيفهما السجن في

                             *** 

 القرى إحدى في منازلال أحد قبو في را  س   يجتمعون آخرون شباب   أخذ ثم

 ةالخط   فشل أسباب ويناقشون ,بمختار لإلطاحة ة  خط   ويتدارسون البعيدة
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 في بهم اوألقو   ذلك, في وهم اكتشافهم من مختار حرس نتمك   ولكن   األولى,

 الجماعة تلك مع أن   دا  تأك  م   كان إذ لكهم   على بالقلق كالمل   وشعر. السجن

 ما كل   باستخراج فأمر ,أخرى أمكنة   وفي الجيش في ة  مندس   كبيرة   جماعات  

 وفي. وسيلة ةبأي   معهم المتعاونين ةبقي   عن معلومات من الجماعة تلك لدى

 فأخذوا وصراخ, سياط صوت المدينة سجون بأحد ةالمار   سمع التالي اليوم

 قيامهم بسبب لدللج   يتعرضون رجاال   أن   فعلموا ذلك سبب عن يتساءلون

 رجل   ومر  . معهم يعمل من أسماء كشف ورفضهم كل  مالب طاحةلإل بمحاولة  

 راخوالص   لدالج   أصوات نوافذه بعض من فسمع يوما   السجن على ف  ص  ن  

 المار   فهز  " .بلدنا في يحدث ذلك يكن لم: "المارة ألحد وقال رأسه فهز   المؤلم

 وما" .صحيح: "رجلال فأجابه العبارة تلك له فقال آخر ل  برج   ومر   نفيا   رأسه

 منازل إلى وصلت قد تلك االستغراب عبارة كانت حتى ماليو   انصرم نإ

 ,حيتهبل   يعبث وهو مرارا   لنفسه رهاكر   الذي ادالحد   صالح بيت ومنها عديدة  

    " .اكن   كما لنعود كان كما شيء   كل   يعود أن يجب: "نفسه في وقال دتنه   ثم

 كثيرون أناس   اجتمع الصباح وفي عجيننزم   الليلة تلك الناس وبات

 كما بالدهم تعود بأن يطالبون وهم لياالع   المؤامرة قيادة مركز أمام وتجمهروا

 معنى تماما   يعلم كان إذ العالية النوافذ إحدى من لمرآهم مختار   ارتاع. كانت

 الجماهير وفرقوا العساكر جاء ثم. القيادة مركز أمام الناس يتجمهر أن

 ذلك عن وايكف   أال   تهمني   وفي موعالج   فانفضت والسيوف بالعصي   هددينم  

 .المساجين جلد عن الشرطة يكف   حتى

 قيادة مجلس فأصدر الناس ريدي   ما موعل   ووزراءه مستشاره مختار جمع

 أن إلى معهم حققوني   من جلد عن وايكف   بأن أوامر السجن حرس إلى المؤامرة

 بعد ذلك فتم   .صوتا   منها الناس يسمع ال عميقة   ية  بأقب السجون أحد دو  ز  ي  



171 
 

 على جاء التي التحقيقات واستؤنفت األقبية تلك إلى المساجين ونقل ,أسابيع

 قيادة بمركز الوزراء كبار أحد إلى قيبالتحق إليهم الموكل الحرس كبار إثرها

 بأي   ءاإلدال الباقين ضورف   دينالمتمر   أحد موت خبر إليه ورفع المؤامرة

 استأذن الذي المستشار بحضرته وكان الملك إلى الخبر ذلك فعفر   .شيء

 بحزم   المستشار أمره أيديهما بين مثل مافل   الحرس, كبير استدعاء في الملك

 القبض يتم لم الذين دينالمتمر   ةبقي   بأسماء إال القادمة المرة في إليهم يعود بأال  

 مناسبة   تراها وسيلة   ةأي   إلى تلجأ أن كإمكان في: "قائال   أضاف ثم عليهم,

 وجه   أكمل على تكبمهم    تقوم أن يجب ولكن بذلك, ا  خطي   إذنا   لك وسنصدر

 إلى يده طلقتأ   وقد الحراس كبير فذهب" .هيستحق   لمن المنصب فاترك وإال  

 منهم طعن ومن األطفال ةوخاص   وأقاربهم عليهم المقبوض المتمردين أسر

 دينالمتمر   على وعرضهم السجن إلى أخذهم ثم ,عليهم وقبض السن في

 المحتجزين أهل نال ثم. أولئك سيصيب التعذيب من يصيبهم ما بأن   دهموهد  

 أكبر عدد   كشف عن التحقيقات وأسفرت المحتجزون فانهار لدالج   من نصيبهم

. بعضهم وأعدم جميعا   جنوافس   .اإلطاحة ةخط   في المشتركة الشخصيات من

 بالسياط التعذيب بأن الشخصيات من كبير   عدد   اعتقال تم أن بعد الناس موعل

 ,عليهم الضغط في السجناء ذوي ماواستخد األقبية بأمر علموا ثم ,استؤنف قد

 والحبس القمع خشوا همولكن   لحكمه, ورفضهم مختار كالمل   على حنقهم فزاد

 قبول يستطع لم تارا  مخ ولكن  . هي كما األوضاع يقبلوا أن فقرروا ,والجلد

 ويسوؤه شعبه يمقته أن يسوؤه قا  وقل   مهموما   بدا فقد لذلك هي, كما األوضاع

 .ذهنه في تطارده تزال ما الهر وصورة ذلك كل مهدد, هأن   يشعر أن

                             *** 
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 موكب   وأفخم هيئة   أبهى في كالمل   وخرج التاسع الموكب موعد وجاء

 جوانب وعلى الوقت, والط يده رافعا   ةالمعتاد الموكب طرق في وسار

 بضعة ويسارها مجموعة   كل   يمين وعلى ,الناس من كثير   اصطف   الطرق

 وإلبقاء ,كالمل   يمر   عندما تجمهرينم   الناس إلبقاء السيوف يحملون جنود  

 بذلك أمر قد مختار كالمل   يكن لم. يهحي  ت   مرفوعة   وأيديهم له مبتسمة   شفاههم

 بريق   ةالحقيقي   فلإلبتسامة فةالمتكل   االبتسامات تخدعه أن من أذكى كان هولكن  

 والعيون الشفاه من تخرج وإنما فقط الشفاه من تخرج ال وهي ,مرئي   رغي  

 التحايل استطاع لو ىوتمن   الموكب يوم كره فقد لذا ه,كل   والكيان والوجه

 بالفشل الجماهير وجوه على المصطنعة تاالبتساما تلك أشعرته لقد. إللغائه

 وأمام .عمرو إلى فذهب لتهمخي   من صورتها طرد يستطع ولم المؤلم,

 :له قال القضبان

 .عمرو يا يمقتني الشعب إن   -

 .الناس حب   ردت   ولم لكالم   أردت ماإن   أنت ذلك؟ من كيهم   وما -

 .عمرو يا دا  مهد   يجعلني ذلك ولكن   -

 .الناس تهأذق ما قذ   -

 لك كرها   السجن في بقكأ   لم قنيصد   عمرو؟ يا علي   حاقدا   ستظل   متى إلى -

 .عمرو يا فيك ا  حب   بل

 !في   ا  حب   -

 ,الناس علي   بتؤل   أن من خوفا   أحبسك نيأن   أظن   كنت... عمرو يا نعم -

 ال حيث من أراقبك أن أستطيع نيأن   رأيت نفسي واجهت عندما نيولكن  

 اإلطالق على لي خيانتك أخاف ال نيأن   ووجدت ره,تدب   قد ما بوأتجن   متعل

 هنا من تخرج حالما كأن   أعلم نيألن   أحبسك نيولكن   تخون, ال فأنت
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 لأفض   فأنا لذلك ,ثانية   أراك لن وعندئذ   البلد ماورب   المدينة فستغادر

 .هنا كءاستبقا

 .تفعل أال   كل  تم وال إليك تستمع التي األذن ألكون -

 .إرادتها رغم إلي   تستمع أذن   من أكثر فأنت... عمرو يا بي الظن   ئتس ال -

 .تسمع أن تريد ما لك يقول لسان   أيضا   أنا -

 .عمرو يا أكرهك يجعلني لم ذلك ولكن   ,جارح سليط   لسان   أنت بل -

 أن كيسر   يالذ العقاب هألن   تسمعه أن وتريد أقول, ما تسمع أن تحب   كألن   -

 .آثام من بترتك   ما نظير   اهتتلق  

 !خفس   راء,ه   -

 ال لماذا سنوات, منذ تسجنه الذي ضميرك نيإن   مختار, يا حقيقة   هو بل -

 معه؟ سراحي طلقوت   ضميرك سراح طلقت  

 الكالم؟ هذا معنى ما -

 .السجين ضميرك ستحرر عندئذ   مختار, يا الحكم اعتزل -

 تلك أيدي في وأضعه الحكم عن أتنازل لن! عقلك أفقدك دق السجن أن   أعتقد -

 .كالنملة فأسحقها لكيبم   لتطيح حين   إلى حين   من عتتجم   التي الشراذم

 يوما ؟ كل  بالم   تطيح أن تريد شرذمة   قائد نفسك أنت تكن ألم -

  الذي فأنا لذلك حقيقي   ملك   نيولكن   كالمل   لسحقني مثلهم كنت لو ال, -

 .تهسحق    

 لقد... بهم تفعل ما بك فعل مالرب   منك نتمك   ولو ,مثلهم يراك كان هولكن   -

 .حرسكعليها  قبض التي األخيرة للجماعة تعذيبك عن سمعت

  المساس يريدون الذين خربينالم   ةبقي   لنعرف تعذيبهم من بد ال كان -

 .البالد بأمن   

 خطتك؟ تفشل لو ذلك بك فعل  ي   بأن ترضى كنت هل ولكن   -
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 .يشاء ما بي يفعل أن هحق   من لكان علي   السابق لكالم   قبض لو -

 .البحيرة لك أظهرت كما منه لكبالم   أحق   كأن   ترى كنت كولكن   -

  بي يفعل أن هحق   من ولكان ,به يمن   أجدر هأن   ألثبت علي   قبض لو -

 .يشاء ما   

 على حكمي   وهل عندك؟ دالوحي المقياس هي ةالقو   هل المنطق؟ هذا ما -

 بنتائجها؟ األمور

 .نعم -

  ةبقو   محكوما   دام ما لشيء   حقيقة   وال للحقيقة   وجود فال إذن -

 .األخرى الظروف   

 .حمايته في تنجح جعلك إذا جدارته يثبت الشيء -

 دعني فاذهب, كمع تحدثت ماكل   لك احتقارا   أزداد نيإن   ,البحيرة   لعنة تلك -

 .ذلك من أكثر كأحتمل   أن أستطيع ال واذهب,

 الكالم؟ هذا ما! عمرو -

 .أمامهم أمرك وكشفت بالحرس صرخت وإال اآلن مختار يا إذهب -

 .تصرخ فال سأذهب حسنا   -

   فهمت؟ هل ,ثانية   تأت   وال -

 ارتعاشة من شعر أن بعد بسرعة   السجن خارج وانسل   مختار صمت

. أمامهم ويفضحه الحرس يناديس هأن   دك  المؤ من هأن   الغاضبة عمرو تصو  

 ثم .مختار أثاره الذي غضبه سكوت ينتظر سريره على جلس فقد عمرو أما

 مختار استلم منذ البالد في حدث ما لويتأم   األمور إليه آلت ما في ريتفك   أخذ

 التي القديمة المجموعة ةبقي   في التفكير إلى شخصيته في التفكير هفجر   الحكم,

 خمسة إلى انقسموا فيه من ألن   البلد حال ساء لقد. أشالء إال منها يبق لم

 اغتصابا   بهافيغتص   فيها ويطمع السلطة يعشق الذي مختار صنف   أصناف,
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 الحفاظ محاولة تجعله ثم وهما , كانت ولو إشارة   أدنى لدى لها أهال   ليس وهو

 وال شيء   كل   فوق مصلحته يرى الذي آدم وصنف الحكم؛ في طيتخب   هاعلي  

 دريد وصنف مصلحته؛ فيها أن   ظن   إن   الشيطان يد في يده وضع عن يتوانى

 ,يفعل أن عليه بيتوج   ما وال يفعل ما أبعاد يعلم ال وهو ويموت يعيش الذي

 ارالتي   رحمة تحت فتكون ماء   سطح على تسقط التي ةكالقش   نفسه يترك بل

 تشاء؛ ما منها وتنتقي األمور مقي  ت   فكي   لمتع ال هاألن   يشاء ثحي   يأخذها

 تطارده, بسيوف   يشعر هألن   فيها يسير هولكن   المزالق يعلم الذي هيثم وصنف

 ينظر أن من أجبن هألن   ,السيوف هذه وجود من قليتحق   فالتوق   يستطيع وال

 أن له ىن  ليتس داهاوتبد   لتحارباها األشباح بتلك تلتقيا أن من أجبن هانوعي   خلفه,

 الذي الخامس الصنف فهو هو صنفه أما فيها؛ مزالق ال أخرى طريقا   خذيت  

 سيوف   طاردته وإن ذلك ويرفض فيها, رالسي   عن عويترف   المزالق يرى

 فهل... يتهفحر   حياته يكن لم إن   ذلك, سبيل في غاليا   ثمنا   يدفع هولكن   ة,حقيقي  

 شيئا   يفقد ال هولكن   المزالق لىإ قتادي   أن يرفض صنف سادس؟ صنف ةثم  

 في رأى هولكن   .يره لم الذي الصنف هذا في ريفك   وهو عمرو دتنه   ذلك؟ نظير  

 من شخص   يد في السلطة ما دامت أبدا   يوجد لن الصنف هذا أن   النهاية

 الخامس الصنف لينعم األول الصنف إصالح هو فالحل   إذن األول, الصنف

 مختار؟ إصالح إلى بيلس من هل ولكن بالحرية,
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 يجب فيما بعمق   ريفك   وهو ساعات عمرو على مضت      

 ولمختار, للبالد شيئا   يفعل أن هعلي   أن   إال   السجن في كان وإن هأن   شعر له؛ع  ف  

 يجب السقوط, ةحاف   إلى البالد تقود التي سياسته رغي  ي   مختارا   يجعل أن يجب

 فسح المجالي لكي   أو ,الناس خمس رحر  ي   لكي لاألو   الصنف صلحي   أن

 في وتالحقت. موقفه أو لرأيه ثمنا   حياته أو يتهحر   يدفع ال جديد   صنف  ل

 في مختار اختلقها التي الفوضى من ارهزو   له يرويه اعم   كثيرة   ر  صو   لتهمخي  

 قفوي   فكي   رويفك   الصغيرة جرتهح   في يمشي وأخذ سريره من فنهض ,البالد

 طريق عن المحاولة إلى أخيرا   فاهتدى البالد, في لتخريبه حدا   ويضع مختارا  

 في يرتكبه ما ارتكاب على له لاألو   عشج  الم   هأن   يعلم الذي سفيان المستشار

 الصباح وفي .المحاولة بتلك القيام على رأيه استقر   أن بعد فنام البالد, حق  

 ولكن   الطلب هذا من صالح   شه  فد   تشار,المس له ي  يستدع   أن أبيه إلى طلب

 .يفعل أن أباه ورجى أصر   را  م  ع  

 بأحد إذا للخروج يستعد   بيته في ستشارالم   كان بينماو التالي اليوم وفي

 أكمل ثم االستقبال قاعة إلى بإدخاله فأمر ,قابلتهم   يريد ا  شاب   بأن   رهخب  ي   مهخد  

 مبسوطتان ويداه م  ج   بأدب   واقفا   هر  ينتظ   مسعود   كان حيث القاعة ودخل بسهل  
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 البسيطة بهيئته لمرآه المستشارعج ب  .اناالصطناعي   والشاربان اللحية عليهما

 :مسعود له فقال يكون من فسأله هي  كف   في يحمل وما

  صالح ابن عمرو, من برسالة   جئتك نيولكن   أكون من يهم   ال -

 .ادالحد     

 هذا؟ ادالحد   ابن عمرو هو ومن -

 .السجين لكالم   صديق هإن   -

 ي؟من   يريد ماذا... هعن   سمعت لقد نعم, نعم,! السجين الملك صديق -

 هذينو اللحية هذه قلص  وت   بمالبسي شبيهة   بسيطة   مالبس ترتدي أن كيريد   -

 .السجن في وتزوره وجهك على الشاربين

 ومقصوصة   مهذبة   ,جميلة   لحية   وهي حية؟ل   ي  لد أن   ترى أال السخف؟ هذا ما -

 لك رصو  ي   ففكي   قني,ذ   ىتتعد   وأتركها يوما   ملهاأه   لم ترى, كما بعناية  

 ة؟المقش   هذه سسألب   نيأن   الصغير عقلك

... ةالمقش   هذه بدون يزوره أن يستطيع أحد فال ,ديسي   يا ذلك تفعل أن يجب -

 .الزيارة قانون ذلك ,أباه شبهواي   أن يجب ارالزو   كل  ... أعني

 زيارته؟ على رنيجب  ي   الذي وما -

 .يةاألهم   شديد أمر   في ريدكي   هألن   تذهب أن يجب كإن   عمرو يقول -

  ثم منه نيتمك   الفضول بدأ وقد بةالمهذ   بلحيته يعبث المستشار فأخذ  

 :قال  

 أباه رأيت ين  أ أذكر يولكن   الذهاب, من ضرر ال هأن   أظن هذه والحالة أما -

 .تماما   أشبهه تجعلني لن اللحية هذه أن   أي   مثلي, سمينا   ليس هأن   وأعلم ة  مر  

  إلى إال   ينظروا لن ,سي دي حجمك إلى ينظروا لن  اسفالحر   ,يهم ال -

 .وشاربيك لحيتك   

 .ذلك فعل سأحاول حسنا , -
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 والشاربين لحيةال ناوله ثم وشكره الذهاب على المستشار بموافقة مسعود فرح

 تلك وضع ثم .رفك  ي   وهو يده في ما ليتأم   سفيان أخذ بينما القصر وغادر

  .وخرج المالبس خزانة في األشياء

 جهوات   ادالحد   صالح شكل في روتنك   بسيطة   ثيابا   ارتدى التالي اليوم وفي

 سجنال إلى أدخلوه اسالحر   بأن   فوجىء هولكن   ,بالقلق يشعر وهو السجن إلى

 ثم ,ذلك قبل رهيز   لم هأن   دركا  م   عمرو نافذة إلى أحدهم وأوصله مناقشة   بال

 عمرو فأخبره يريد اعم   سأله ثم بعمرو فتعر   وهناك. وانصرف معه تركه

 فيها ويشيع صلحهاي   مختار جعل حاولي   وأن بالبالد را  خي   يوصيه أن يريد هبأن  

 :له وقال المستشار ستاءفا ,تخريبها على عينهي   وبأال   لالعد  

 !مالمعظ   لكالم   مستشار وأنا علي   ىءر  تجت كيف تقوله؟ الذي الكالم هذا ما -

 !مالمعظ   لككم   وعلى كعلي   ىءأجتر   بل -

 !حدودك تجاوزت لقد! أوقحك ما -

  لككم   على به شيرت   الذي بالتخريب حدوده تجاوز من أنت بل -

 .األحمق   

   !أيضا   مالمعظ   لكالم   وتسب   -

  أهالي ر  تض   التي الخبيثة نصائحك إلى استمع لما كذلك يكن لم لو -

 .المساكين البلد   

 .طلبت كما أتيتك لما معي األدب تلتزم لن كأن   أعلم كنت لو -

 قد مما المستشار على بتطاوله الالزم من أكثر اندفع هأن   عمرو أدرك عندئذ  

 :فا  ط  متل فقال معكوسة نتيجة إلى يؤدي

 غاضب   يولكن   معك األدب أسأت كنت إن   سفيان المستشار هاأي   عذرنيأ -

 .بالبلد مختار يفعله ما بسبب
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 فعل ما يفعل لم هإن   الخير؟ غير البلد في مختار مالمعظ   لكالم   يفعله الذي ما -

 ة  هام   مرافق من أهله ينفع ما بناء من نوليتمك   فيه األمن ليستتب إال

 .وغيرها

 فيهما؟ تقول ماذا والقتل, سفيان, المستشار هاأي   والظلم -

  لتنضبط نةوالفي   نةالفي   بين ويضرب أحيانا   أريز   أن لألسد بد   ال -

 .ةالرعي     

   ويعينه الظلم له نزي  ي   ما إال   كلدي   يجد ال هأن   من دا  ك  متأ   كنت أرأيت؟ -

 .هعلي    

: غاضبا   له وقال هوشاربي   لحيته سفلب   أخرى مرة   المستشار عمرو رد   أغضب

 اآلن علمت يولكن   ,صديقه وأنت اكإي   مختار لكالم   سحب   من عجبت لطالما"

!" ووقاحتك لكتطاو   نظير ألعدمتك لي األمر ركت   لو بل الحبس, تستحق   كأن  

 على نفسه بويؤن   أمره في ريفك   سريره على عمرو وجلس المستشار خرج ثم

 وعجزه ,انفعاله على السيطرة وعدم رهصب   ةبقل   المستشار صحن   فرصة   إفساد

 فيما الطريق والط يفكر أخذ فقد المستشار اأم  . تجاهه شعوره يخفي أن عن

 ودخل البيت إلى وصل حتى ,هأشد   على يزال ما عليه وغضبه عمرو قاله

 را  فك  م   هجرتح   في يدور أخذ ثم .المعتادة ثيابه وارتدى الثياب تلك عنه وطرح

 هوأن   معه ثبالتحد   يكتفي لن هأن   شعر الذي عمرو من بها صيتخل   وسيلة   في

 .عليه الملك تأليب يحاول قد

 كان الذي مختار لكالم   قصر إلى سفيان المستشار توجه التالي اليوم وفي

 صالح لحية وضع ثم شديد   بأدب   اهحي   هعلي   خلأد   فلما .االجتماعات قاعة في

 نإ وما. الخلف إلى ب  مهذ   بشكل   وتراجع المنضدة على أمامه هوشاربي   ادالحد  

 هماأن   ظن   وقد الشديد الحرج هعلي   بدا حتى أمامه والشاربين اللحية لكالم   رأى

 :وسأله تماسك هولكن   ,بأمره مفعل   ما مكان   في المستشار أمام منه سقطا
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 هذا؟ ما -

 .مالمعظ   لكالم   هاأي   هوشاربي   روعم أبي ادالحد   صالح لحية هاإن   -

 أمامي؟ هوشاربي   ادالحد   صالح لحية تفعل وماذا -

 ما صبره من المعظم لكالم   ديسي   منحه صديق   خيانة لكم ألكشف بها جئت -

 .يستحق   ال

 تعني؟ ماذا -

 بها أخدع اس,الحر   بها وأخدع ألرتديها األشياء هذه عمرو إلي   أرسل لقد -

 .هناك وأزوره م,المعظ   لكالم   ديسي   اي سجنك اسحر  

 رأسه رفع ثم ,اللحية صتفح  ب المستشار عن لوتشاغ   بالحرج كل  الم   فشعر

 :وسأله إليه ناظرا  

 إليه؟ ذهبت وهل -

 ...وهو هإلي   أذهب !المعظم؟ الملك ديسي   يا هإلي   أذهب -

 رغبته؟ تحقيق إلى تميل ذلك كيجعل   أال صديقي, هولكن   -

 كل   تتجاوز بسرعة   تهلخط   تعديال   وضع ىحت   لكالم   رد   المستشار عسم نإ ما

 :فقال يسالمقاي  

 ديسي   صديق رغبة لتجاه   أستطع لم... مالمعظ   لكالم   ديسي   يا طبعا   طبعا , -

 .الحال في ذهبت لقد... مالمعظ   لكالم  

 منك؟ يريد كان وماذا -

 با  تجن   يمن   يريد كان بما مالمعظ   لكلم  ا ديسي   أخبر أال   علي   ينبغي كان ربما -

 أن إلى يدفعني مالمعظ   لكالم   ديلسي   هأكن   الذي اإلخالص ولكن   لمضايقته,

 .أخبره

 .سفيان المستشار هاأي   متكل   -
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 ديسي   يا كمعلي   نيب  ؤل  ي   أن يريد كان: "وقال مناألي   هوخد   جبهته سفيان فمسح

 :دترد   بدون ارمخت فقال" .مالمعظ   لكالم  

 .ذلك يفعل ال عمرو -

 على به تطاول بما هأتفو   أن أستطيع ال نيإن  ... قال... ديسي   يا قال هولكن   -

 .كلمات من مالمعظ   لكالم   ديسي  

  وال ,يشاء كما يعن   ميتكل   فهو لذلك بعيد, زمن   منذ صديقي هإن   -

 .يقول ما ضايقنيي     

 :وقال ثانية   مرة   هي  خد  و جبهته المستشار فمسح

 .مالمعظ  ... لكالم   ديسي   يا كمعلي   تأليبي حاول هولكن   -

 .را  خي   بي يوصيك كان هأن   أظن   -

 ...كثيرة بأشياء وحيي   كان قاله ما ولكن   -

 إغراء تحاول الخبث من هائلة   ية  كم   فيها دتاحتش   نظرة   لكالم   إلى نظر ثم

 : قائال   يكمل أن قبل السجين صديقه ضد   منه لة  مماث ية  كم   دبحش   مختار

 أشد   أراه نيإن  ... الملك إلى نظرته في رأث   مالرب   ريغي   سمعه ولو  ...  -

 وهو .رأةج   أكثر هألن   السابق لكالم   أتباع من اآلخرين البائديين من خطرا  

 عطفكمو مالمعظ   لكالم   ديسي   يا صداقتكم ستغال   م   شيء   عن يتوانى ال

 لكالم   ديسي   مكانة على حفاظا   بإعدامه ألمرت فيه متك  ح   ولو ه,علي  

  .شعبه قلوب في المعظم

 : صارمة بلهجة   وقال مختار وجه على الشديد الغضب فظهر

 هأن   وأعلم فه,تعر   مما أكثر را  م  ع   أعرف نيإن   سفيان, المستشار هاأي   إسمع -

 هاأي   علم  او !بي اإلضرار ليحاول نيك ولم أحدا   علي   بليؤل   يكن لم

 األمر كان لو كألن   بكثير   بك ثقتي من أكبر به ثقتي أن   سفيان المستشار

 قتل  أ   أن بين هو   ري  خ   ولو .مكاني عليه وجلست عرشي عن ألزلتني بيدك
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 أشياءك فخذ السجن, في ي ترك أن آلثر السجن في ي ترك أو مكاني ويأخذ

 !ثانية   عليه تأليبي حاولت وال أمامي من هذه

ك لالم   أمام من والشاربين اللحية والتقط كبيرة   بإهانة   را  شاع   المستشار صمت

 . باقتضاب لكالم   عود   أن بعد بهدوء   وخرجالغاضب, 

 في رأسه بيضر   أخذ حتى غرفته ودخل بيته إلىالمستشار  وصل نإ وما    

 من يعاني كان إن   وسألته وجتهز ليهإ فأسرعت .ظالغي   من يصرخ وهو جدارال

 أن   وأخبرها رأسه به يضرب كان الذي جدارال إلى فاستند سر   إخفاء   محاولة

 على سلج ثم .رأسه في اجتمعت لو هاكل   الدنيا أسرار من إيالما   أكثر به ما

 خشب   قطعتا هماوكأن   أمامه دتانمد  م   وساقاه جدارال عند مكانه في األرض

 زوجته قلق فزاد نزتي  كتن  الم   هبيدي   وجهه ىوغط   بإهمال, تانلقي  م   غليظتان

 بدأ الذي رحم  الم   الورم في قتحد   وهي به   ما وسألته أمامه فجلست وفضولها

ن  بفعل الالمعتان المقهورتان عيناه وظهرت رأسه فرفع جبهته, أعلى يتكو 

: تخنقه برةالع   تكاد بصوت   وقال زوجته إلى بهما نظر واللتان ,داخلية   أدمع  

 من شيئا   أكتسب لم نيأن   أرى مختار الملك فيها خدمت التي ةالمد   هذه كل   بعد"

 زوجته إليه فنظرت..." فعلت ما أجله من فعلت أن وبعد... وثقته تهمود  

 كنت لقد: "وقال دفتنه  " بذلك؟ تشعر جعلك الذي ما: "له وقالت شديد   بعطف  

 ستكون لكالم   ثقة أن   أظن   وكنت .عليهما قيتفو   له رزوأب وآدم هيثم على هأؤلب  

 ال هبأن   يمن   ا  ظن   باال   السجين لصديقه ألق   لم. منهما بالخالص منازع   بال لي

 وال شفقة   بال آمالي طأ  لي   الكئيب اليوم هذا جاء ىحت   ,منافسته ومن منه فخو  

 ال الذي الذليل لكالم   يرأج سفيان, إال أنا ما نيإن   بقسوة   لي ويقول ..رحمة

 ما: "تقول وهي عدىس   فاقتربت" .وثقته احترامه من ة  بذر   يحظى أن يستطيع

" .سفيان يا بك وثقته لك لكالم   حب   مدى يعلمون الناس كل   إن   تقوله؟ الذي هذا

 :وقال بضعف   نفيا   رأسه سفيان فهز  
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 مختار لكالم   أن   اليوم متعل لقد... ذلك ونيظن   إذ   خطئونم   الناس كل   ال, -

 االحترامو ةالمحب   من سجنه في يهول  ي   هأن   إال   عمرو سجنه من بالرغم

 ما كل   قصد  ي   الذي وهو هأن   ىحت  ... إياه ينيول  ي   ال ما العمياء... والثقة

 مناقشة, بال هصدق   إلى نا  ومطمئ   بعمرو واثقا   ,قلت فيما بنيكذ   له, أقوله

 ...الحدود أبعد إلى فيه الظن   نا  حس  وم  

 السجين؟ بذلك ركذك   الذي ما ولكن -

 .بنفسه رنيذك   هو -

 بتلك لي  إ أرسل لقد: "وقال هاب تنكر التي ةوالحل   والشاربين اللحية إلى وأشار

 ,غيره بزيارته ألحد   سمحي   ال الذي والده هيئة في رألتنك   والشاربين اللحية

 لكالم   أخبرت وعندما ,لكالم   صديقه بردع ليوصيني أزوره, أن إلي   وطلب

 فقالت" .اإلهانة أشد   وأهانني عنه دافع   فعل ما على معاقبته راجيا   حدث بما

 عدا فيما سفيان يا أباه شبهت   هل ولكن  : "هاني  عي   من يشع   والفضول زوجته

 :وقال زنهح   رغم ساخرة   ابتسامة   فاصطنع" واللحية؟ الشاربين

 اللحية تلك ستلب   إذا تزوريه أن تستطيعين عدىس   يا أنت   ىحت   ,هم  ي ال -

 !مالمعظ   كنال  م   قانون ذلك والشاربين,

 يتحامق؟ لكالم   أن   أم فعال   قانون   هو هل! قانون -

 فال سكينالم   مستشاره أنا أما... بعمرو ق  تعل  م   األمردام  ما يتحامق بل -

 ...اإلهانة ول  ت   اإلهانة لي   كيلي   بل ..إطالقا   أجلي من يتحامق

 ما أحظى لن: "وأكمل هني  عي   إحدى من صالتمل   في نجحت دمعة   مسح ثم

 له ميقد   ال هأن   مع... واحترامه لكالم   ثقة من عمرو به يحظى ما شر  بع   حييت

شر  يحاول هوكأن   هبكف   وجهه مسح ثم" .والتبجيل االحترام من له مهأقد   ما ع 

 وجهه من اختفت ما سرعان بكبرياء رأسه ورفع ةوالمذل   نةك  س  الم   مسح

 أهانني اليوم, أهانني لقد: "وقال المقهورة الحزينة النظرة تلك إليه وعادت
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 هزيمة من نتمك   لما وخططي مساعدتي لوال ئا ,شي   كان لما اليلو   هأن   ناسيا  

: له وقالت عدىس   نيعي   من قوي   فضول   نظرات فتقافزت" ..السابق لكالم  

 هذا عن ينتكف   أال: "قائال   فنهرها" .سفيان يا الخطط تلك عن أخبرني"

 الوقت وفي: "وقال األحداث ال  تأم  م   رأسه هز   ثم وصمت فصمتت" الفضول؟

 بعشرين رهأكب   الذي وأنا... وثقته احترامه بكامل يحظى عمرو فيه هيسب   الذي

 لكالم   ديسي  ... مالمعظ   لكالم   ديبسي   إال أناديه ال والده, سن   في الذي أنا سنة,

 فخلعت ,كالمه إكمال يستطع ولم برةالع   وخنقته..." ديسي  ... مختار مالمعظ  

 إليه, لتسل   الذي الصداع فخف  لت   رأسها به وربطت الحريري   زامهاح   زوجته

 لكنو, الكالم ةبقي   وتنتظر يده على تربت وهي زوجها إلى تنظر وأخذت

رال بذلك اكتفى المستشار  في أفكاره وأكمل مكانه من فنهض نهياراال من قد 

  . هسر  

م  رأى لقد  هألن   هعلي   خطرا   ونيك   قد السجين را  م  ع   أن  المستشار في ذلك اليو 

 عندما الحرج من وجهه على ظهر ما بدليل يزوره لكالم   أن   الواضح من

 ذنا  أ هلدي   فيجد عليه بهؤل  ي   أن يستبعد الو أمامه, والشاربين لحيةال   وضع

 يثق ما مثل به يثق ال هأن   بوضوح   لكالم   له أظهر أن بعد ة  خاص   صاغية  

 في مالس   س  د   غير ير   فلم وسيلة   بأي   عمرو من الخالص على مفصم  . بعمرو

 .السجن فيموظ   بعض مع فاقباالت   طعامه

 بميسرة وانفرد السجن إلى وذهب آخر   كل  شب سفيان رتنك   التالي اليوم وفي

 طعام في ا  م  س   يدس   أن إليه وطلب المال من هائل   قدر   به كيسا   وأراه الحارس

 وطرده الرجل ونهر واقفا   هب   حتى ذلك سمع نإ ما الحارس ولكن   عمرو,

 معه يتفق   أحدا   يجد لن هأن   بإخباره غيره مع االتفاق باب عليه أغلق أن بعد

 فخرج .راقبهي   من بالطعام سيوكل االحتياط باب من هوأن   ,عمرو ضد
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 أمام ثانية   نهارا المنزل وفي. السابق ههم   إلى جديد   هم   أضيف وقد ستشارالم  

 المعصوبة زوجته إلى ثيتحد   هساقي   ا  دمد  م   الحائط ذلك أمام وجلس زوجته

: قال ثم كبيرة   حيرة   وجهه على فيها بدت رهة  ب   صمت ثم .عمرو عن سأالر

 ذلك به يحظى بما واالحترام ةالمحب   من حظىي   إنسانا   حياتي في أر   لم"

 هاكل   حياتي أراجع السجن اسوحر   لكالم   من رأيت ما جعلني لقد... الرجل

 نفيا   رأسه هز   ثم" الناس؟ مع ليتعام   في حكيما   أسلوبا   عب  أت   كنت هل وأتساءل؛

 لماذا أعلم ال مختلفة, نشأة   نشأت نيأن   أظن  : "وقال زوجته إلى ينظر وهو

 رتعذ   إذا الشريفة روغي   الشريفة الوسائل كل   بأجر   أن يجب نيأن   أظن   كنت

 الناس كل   ولكن  : "يده على تربت وهي زوجته فقالت" .أريده يء  ش تنفيذ علي  

 :وقال سريعا   إليها فالتفت" .سفيان يا ذلك يفعلون

 .ذلك يفعل ال عمرو! ال -

  على السجن لفض  ي   تراه أال فه,بتصر   عتد  ي   ال مجنون   هولكن   -

 ...الرفيع المنصب   

 .الناس كل   باحترام ي  حظ   لما مجنونا   كان لو -

 .مجانين الناس كل   أن   يبدو -

  قد ناأن   نعترف أن ويجب مجانين, الناس كل   ليس عدى,س   يا ال -

 .نهمدو نكون   

 دون لسنا ال,: "بشموخ فقالت الناس دون هابأن   وصفها من عدىس   استاءت

 وال لنفسك, نظرتك في ريؤث   األحمق السجين ذلك تجعل فال فيان,س   يا الناس

 لاألو   المستشار أصبحت ثم السابق لكللم   كا  حن  م   مستشارا   كنت كأن   تنس

 :وقال بألم دنه  فت" .ذلك نكري   أحد وال لكالم   لهذا والوحيد

  ودهاء, وحيلة   ر  ك  ف   من أستطيع ما له متقد   الذي لكالم   هذا ىوحت   -

 .يحترمني ال   
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 سفيان؟ يا ذلك تقول لماذا -

 من خرجهت   ل  ي  ح   من له رأدب   بما حا  فر   ناهعي   تلمع فكي   نيبعي   رأيت نيألن   -

 لي ن  يك   ال أراه ذاته الوقت وفي ,دهائي لوال منها ليخرج كان ما متاهات  

 ذكائي من يستفيد ..السنين هذه بعد له اإلخالص ثمن وهذا... االحتقار إال

 ةوقل   االحترام ةقل   إال له ثمنا   لي ميقد   وال بثا  خ   يهيسم   بل يحترمه ال هولكن  

 .الثقة

 :رأسها حول الرباط تحكم وهي فقالت

 .سفيان يا كعلي   نهو   -

 ديسي   أعني... مختار لكالم   عند ومحتقر   عمرو قبل من د  مهد   وأنا فكي   -

 لكالم   ىسم  لي   يكن لم الذي مختار مالمعظ   لكالم   ديسي  ... مختار لكالم  

  .لوالي مالمعظ  

عدى المزيد من آالم زوجها و الم الصداع فنهضت وهي تمسح آلم تحتمل س 

ها تاركة  إي   ني  ن من عي  ه دمعتي  يفك ر كيف يخرج من ذلك المأزق اه غارقا  في هم 

ضع فيه.  الذي و 

 هعمل   عن التوالي على الثاني مهليو   المستشار بتغي   التالي اليوم وفي

 في هو   وجلس بهتغي   عن يعتذر هبت  كت   أحد وأرسل ليا,الع   المؤامرة قيادة بمركز

 لىإ فجلس اليومين ذينك المستشار ببتغي   مختار وعلم. آالمه يجتر   المنزل

 على أسفه بديا  م   المستشار عن إليها ثيتحد   لكيالم   بالقصر عصرا   زوجته

 الرجل ذلك أن   المستشار بتغي   أشعره لقد. المسكين العجوز وإيذائه عهتسر  

 احتمال على والقدرة قوالتمل   دالمتبل   الحس   من الجريم رمالج   ذلك الضخم,

 ما ثيحد   عندما صيبهي   الذي لاإلذال فيها بما – الصعبة الظروف مختلف

 على بالشفقة فشعر .تهقو   وهنت أن بعد أخيرا   انصدع قد –منه يغضبه
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 أثر   كل   نفسه من زيلوي   خاطره بيطي   أن هعلي   ينبغي هأن   إلى نوفط   مستشاره

 من يعلمه ما الستغالل مجاال   له يترك أن ينبغي ال هوأن   ة  خاص   ,لإلهانة

 يتمادى أن منه ينبغي يكن لم هأن   وشعر .السابق لكبالم   فعل كما هضد   أسرار  

 إلى البداية من ضده كان فعمرو ,المستشار إهانة إلى عمرو عن دفاعه في

 ما ينسى أن يستطيع ال وهو .أراد ما تحقيق على أعانه فقد هو   أما ,النهاية

 بثهخ   احتقارب شعوره أما .خيرا   عنها يجزيه أن ينبغي مات  خد   من هإلي   أسداه

 إال له ظهري   وال تجاهه يشعره ما كل   هو   ىءخب  ي   كما مخبأ   يظل   أن فينبغي

 فعجب قصره, إلى يستدعيه للمستشار مبعوثا   لكالم   أرسل الحال وفي .التبجيل

 وخرج مالبسه أبدل هولكن   ,منه لكالم   يريد ما عتوق   يستطع ولم المستشار

 عن ف  ط  لبت مهوكل   بهتغي   عن لكالم   سأله وهناك. الالح في القصر إلى ها  متوج  

كمكافأة  على  ثمينة   ة  هدي   له مقد   ثم ,منه قصد   بال هلي  إ أساء هبأن   شعوره

 إلى واطمأن   المستشار وجه فاشرق ه,راتب   زاد هأن   وأعلمهإخالصه في عمله, 

 هعلي   يجب التي دهحدو هو   عرف أن بعد كانت كما عادت قد لكبالم   عالقته أن

 جراتالح   نبي   بخفة   لهرو  ي   أخذ قصره إلى عاد وعندما. عندها يقف أن

 .هناك تكن لم هاولكن   ,السعيد النبأ بذلك مهاعل  لي   عدىس   عن باحثا   والغ رف

*** 

 رؤيته على متفصم   عدىس   فضول أثار قد لعمرو سفيان وصف كان

 لبست ل حية وشاربي   فقد هوعلي   .هإلي الدخول سهولة متعل   أن بعد ة  خاص  

 منها يتضاحكون وهم اسالحر   وأدخلها ,السجن إلى هتوتوج   الحداد صالح

 سأل ثم شاننده  م   وجهان تقابل وهناك. عمرو نافذة إلى همأحد   أوصلها أن   إلى

: بفخر له فقالت" ؟أنت   من: "والشاربين اللحية عدىس   خلعت أن بعد عمرو

" تريدين؟ ماذا: "وسأل دهشته فزادت" .سفيان المستشار زوجة عدىس   أنا"
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 على مأصم   جعلني بشكل   وامتدحك كثيرا , عنك زوجي ثتحد   لقد: "فقالت

" أنا؟ يمتدحني ,سفيان المستشار زوجك,: "وقال دهشته فتضاعفت" .رؤيتك

 القضبان من نبإثني   مسكةالم   وأصابعه وجهه إلى تنظر وأخذت" .عم"ن: فقالت

 من غريبا   نوعا   أو مثيل   له ليس جديدا   مخلوقا   تشاهد هاوكأن   شديد   ل  بفضو

 :قالت ثم ,القردة

 مالمح تشبه فمالمحك ,عنك قالي   كما ب  طي   إنسان   كأن   وجهك من يبدو -

 الخبث ترسم كثيرة   ذنوبا   ترتكب لم كأن   يعني وذلك ,تهاءبرا في األطفال

 .وجهك على

 .تريدين ماذا أعلم ال.. جدا   غريبا   كالما   تقولين كإن   -

 .أراك فجئت طالحائ في رأسه يضرب زوجي جعلت لقد -

 لماذا؟ الحائط؟ في رأسه يضرب -

 .مالمعظ   لكالم   عند حظوة   من لك لما منك بالغيرة شعر لقد -

 :ساخرة ابتسامة   وجهه وعلى وقال حوله من الكئيبة الجدران إلى عمرو تفتلف  

 !حظوة؟ -

  وليي   ال ثقة   بك ويثق كثيرا   كحب  ي   لكفالم   ,كبيرة   حظوة   عمن -

 ...زوجي  

 شديدة   بدهشة   إليها ينظر عمرو أخذ بينما رتفك   وأطرقت الكالم عن توقفت ثم

 :وقالت مبتسمة   هارأس   رفعت أن إلى

 وقد ...شرهاع   وليهي   ال ثقة   وليكي   لكالم   إن   قال لقد أخيرا , رتتذك  ! شرهاع   -

 تحرق الغيرة تكاد مهموم   وهو اليوم ذلك ومنذ ؤخرا  م   باألمر زوجي علم

 .قلبه

 سجين؟ رجل   من بالغيرة يشعر كيف غيرة؟ -



189 
 

 .مالمعظ   لكالم   عند مكانة   من اإلنسان به عيتمت   ما بل المكان يهم   ال -

 من يصل أن يستطيع قد هأن   وجد هولكن   عدىس   تقوله ما عمرو فاستسخف

 تعلمين هل: "لها فقال هازوج   خالل من هإلي   الوصول في فشل ما إلى هاخالل  

 :فقال" .ال: "بفضول فقالت" زوجك؟ تاستدعي   لماذا

 فأنت الصواب طريق إلى لكالم   إرشاد يحاول أن هلي  إ أطلب أن أردت -

 .لكالم   في تأثيره مدى تعلمين

 .نعم نعم, -

 .بالناس رحمة   أكثر يجعله أن أردت -

 .رحيم مالمعظ   لكالم   ولكن   -

 ما منذ سجنني كما ذنب   بال منهم كثيرا   وسجن الناس من كثيرا   بعذ   هولكن   -

 عشر واحد مكان   في تعيشي أن تستطيعين هل سنين, عشر من يقرب

 سنين؟

 :تردد بال وقالت الفكرة من لدهاج   فاقشعر  

 .ال ال, -

 دةالسي   تهاأي   كعلي   أن   أظن  ... تهمإعانا قطع الذين والعجزة والمساكين -

 مختار هإلي   يستمع وقد ,األمر هذا في زوجك إلى ثيتتحد   أن ةالكريم

 اليوم ويقضون يوما   يأكلون الذين المساكين أولئك إنقاذ شرف لك فيكون

 .جياعا   اآلخر

 لحيتها تلبس ثم مرا  ع   عتود   جعلها بصداع   شعرت فقد عدىس   جبت   ولم

 .وتنصرف بيهاوشار

 تلك فضول من عجبا   رأسه يهز   وهو ضاحكا   سريره إلى عمرو وعاد

 استغرب. حدث فيما يفكر وأخذ جلس ثم وتأتيه, تلتحي جعلها الذي المرأة
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 أناسا   يرى أن وساءه لك,الم   عند حظوة   له أن   يظن   من هناك أن   يرى إذ كثيرا  

 ة  المود   من قليال   شيئا   إال بصرت   ولم عمالن من هملدي   ما كل   عن أبصارهم تي  عم  

    .قدمه تحت اهإي   إبقائه أثناء مختار له هايكن   التي

 فدخلت للسجن زيارتها في رتفك   كانت المنزل إلى عدىس   وصلت عندما

 الخادمات وأخذت ادالحد   صالح بزي   رة  تنك  م   تزال ما وهي سارحة   القصر

 إلى فانتبهت يناديها, فيانس   صوت سمعت أن   إلى نتبهة  م   غير   وهي   تتضاحكن

 شديدا   غضبا   فغضب يتهاح  ل   تخلع أن قبل رآها هولكن   ختباءاإل وحاولت نفسها

 نيأن   تعلم أنت: "فعلت ما له مبررة   فقالت السجن, إلى ذهابها على والمها

 باحترام يحظى إنسان   هإن   وقلت مرا  ع   لي وصفت عندما... الفضول شديدة

 :وأكملت ابتسمت ثم" .أراه أن أردت الناس كل  و كل  الم  

 بثالخ   يعرفون ال ذينال   األطفال براءة أن ىحت   تماما   قلت كما وجدته وقد -

 .اهحي  م   على بوضوح   تظهر

 .سخف لحظة   في قلته ما كل   إنسي   تتحدثين؟ احي  م   وأي   براءة   أي   عن -

 ؟..ضعف لحظة   تعني -

 األفكار لتلك استسلمت إذ خطئا  م   كنت نيأن   علمت فقد! خفس   لحظة بل -

 .را  مؤخ   انتابتني التي السخيفة

 حدث؟ ماذا كيف؟ -

أشرق ف لكالم   مع أمره من كان بما وأخبرها واإلشراق االبتسامة إليه فعادت

  :له وقالت ة  مابتسوجه ها هي  أيضا  با

 نفسك؟ على تحامال  م   كنت كأن   كأخبر   ألم -

  من أكثر بعمرو نفسي لتشغ   وقد حقا , نفسي على تحامال  م   كنت لقد -

 .الالزم  
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 تلك نتهط  ف   ةقل   ودليل وصفت, كما هأن   أشعر لم نعم,: "قالت ثم شفتها فقلبت

إلى  وصل أن بعد ىحت   وجهه على تظهر زالت ما التي البلهاء البراءة

 فابتسم" الملك؟ سن   في هو سألي   كاد, أو عمره من والثالثين الخامسة

 السجين ذلك من خوف   ال أن   أدرك وقد سرور   في ابتسم ثم بسخرية   المستشار

 وقال النفيسة يةالهد   زوجته أرى ثم .بالملك عالقته مستقبل على اإلطالق على

 يحترمه كما نيحب  ي   وال نفسه قرارة في كثيرا   يحترمني ال لكالم   أن   أعلم: "لها

 التي لي  والح   قالتمل   إال له لكأم   ال ا ,حقيقي   ا  حب   له أكن   ال نيأن   يعلم هألن   هويحب  

 ويعلم والنفائس, بالنقود هاليع نيئيكاف فهو لذلك ,أموره تدبير على بها يستعين

 ة  ومود   ا  حب   منه ينال فهو لذلك ,له صخل  وي   هعلي   تطاوله رغم هحب  ي   را  م  ع   أن  

ال يهم ني أن أحصل على ما  , ولكن  عادأنا أنال ما نالي وال فقط, واحتراما  

ه أنا..  ل ما أحصل علي   هعلي   يحصل بما هو هنأولي  يحصل عليه, ألن ني أفض 

: وأكمل ضحك ثم!" السجن من خرجهي   لن ما دام هذا واالحترام الحب   من

 الحصول نستطيع ال مما الناس ديأي   في ما إلى نظرن عندما الصداع يبدأ"

 مع: "قالت ثم مؤيدة   رأسها تفهز  " .عنه نظرنا فنصر   عندما وينتهي ,عليه

 معه وضحكت المستشار فضحك" .أخرى أسباب   للصداع تكون ما كثيرا   هأن  

 .عمرو ةوصي   عدىس   ستأن   تيال   ةي  الهد   بمرأى ناينتش  م   وهما زوجته
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 ةقياد مركز فاجتمع التاسع االجتماع موعد جاء    

 أمين فقال أخرى, ة  مر   المستشفيات إنشاء موضوع وطرقوا لياالع   المؤامرة

 توفير على قادرة   غير   زالت ما الخزينة إن  : "بالخطر رنذ  ت   بلهجة   الخزينة

 فرضناه ما كل   بعد: "لكالم   فقال" .مالمعظ   لكالم   ديسي   يا المطلوبة األموال

 العم   أجور وخفض جزةالع   ياتجرا قيمة من رناهوف   وما ضرائب   من

 يواجهوا أن همعلي   شق   لقد. الوزراء وكل   الخزينة أمين فسكت" التنظيف؟

 دة  تعد  م   أنحاء   في هاأقام   التي قصوره على اإلنفاق في ذخهب  ب  و ,يفعله بما لكالم  

. الخزينة كاهل ثقلت   هدايا من اآلخرين الملوك به جاملي   ما وعلى ,البالد من

!" الحل   كمد  أح يقترح أن يجب: "أخرى مرة   لكالم   صاح الصمت ذلك بعد

 :له وقال سفيان المستشار حن  ح  فتن  

  لكالم   ديسي   يا تجربته من ضرر ال الضرائب من واحد   نوع   بقي   -

 .مالمعظ     

 هو؟ ما -

 !مالمعظ   لكالم   ديسي   يا سالرأ   ضريبة -

 يا نعم: "بهدوء فأجاب!" ؟الرأس ضريبة" :دهشة في يهب  حاج   رافعا   الملك فقال

 من قدرا   راشد   إنسان   كل   على ضفر  ن س؛أالر ضريبة م,المعظ   لكالم   ديسي  
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 أن   أظن  ... الراشدين من أسرته أفراد باقي وعن نفسه عن سنويا   يدفعه المال

: ةالخزين أمين فقال" .البلدهذا  في كبير   نافعدد   ,كثيرا   الخزينة نعشسي   ذلك

 الضرائب تهمأرهق   أن بعد الضريبة هذه من رونسيتذم   الناس ولكن  "

 ضريبة لغفلن  . ذلك أمر رتدب   نستطيع: "سفيان المستشار فقال" .األخرى

 ضريبة في التفريط في بأس ال... الرؤوس ضريبة نجبي بقليل   وبعدها ,الخبز

 ضريبة لغيتأ   أيام  ب وبعدها" .بكثير أكبر الرؤوس ضريبة عائد أن   إذ الخبز

 الرأس ضريبة عن أعلن عندما مواد  ص   همولكن   را  خي   الناس فاستبشر الخبز

 .بشهر بعدها

                             *** 

 ثم البيت انسك   يحصون باةالج   أخذ هاجر بيت في السدر شارع في

 إلى هاجر نظرت. امأي   عشرة خالل فيهم راشد   فرد   لكل   ضريبة   بدفع أمروهم

 فهال   شيء   كل   عن ضرائب   أخذتم لقد: "ينصرف أن قبل له وقالت الجباة دحأ

 :يده في التي األوراق بيقل   وهو الجباة أحد فقال" ثمن؟ بال الهواء لنا تركتم

  الضرائب قائمة في أجدها ال الهواء, ضريبة بتحصيل أمرا   نتلق لم -

 .بأخذها ؤمرن   ولم  

 للهواء لحياتنا, ثمنا   تأخذون كمفإن   الرأس عن ضريبة   تأخذون عندما كمولكن   -

 الحياة؟ لنا تموهب   كمأن   ونتظن   راكمت   فهل سه,نتنف   الذي

  بجمع فقط أمرنا ناولكن   الحياة لكم وهبنا ناأن   نظن   بأن   نؤمر لم -

 .منكم الرأس ضريبة   

 لماذا؟ -

 لكم مقد  ت   الدولة أن   نخبركم أن من بأس ال ولكن   أسئلة   على نجيب أن نؤمر لم -

 ...الوطن



194 
 

 الصغير؟ تالبي   هذا في االجتماع إلى باضطرارنا -

 ...والرخاء واألمن -

  كل   على ضرائب ضوفر   الجرايات وقطع... المجرمين بإطالق -

 شيء؟   

    ...شيء كل   على ضرائب فرضت   لم -

 :فأكمل فجأة   عال الذي الدجاج صوت الجابي نظر ولفت

 أذهب أن قبل ركذك  أ   واآلن .ضريبة بال زالت ما مثال   الدجاج فرؤوس -

 .المهلة انقضاء قبل هنا ةحي   نفس   كل   عن الضريبة قيمة بإعداد

 هل... ةالحي   األنفس عداد في نكون أن نريد ناإن   قال ومن! ةحي   نفس   كل   -

 الضرائب؟ هذه كل   دفع بعد سعداء ناتظن  

 فرضت   لم إذ باألمر للسعادة عالقة وال ,سعداء كمأن   نظن   بأن رنؤم   لم -

 ة  حي   النفس دامت ما. الرأس على إال فرضت   لم اآلن, ىحت   هاعلي   ضريبة  

 كثيرة   منازل فأمامنا ذلك من أكثر تحتجزينا وال تدفع, أن بد فال وراشدة  

 .الرؤوس فيها حصين  

 ةبقي   مع غاضبة   ثتتحد   ستجل ثم الباب هاجر وأغلقت الجباة انصرف

 كبير   بإحباط   شعرت أن إلى هاغضب   زايدت   ثم. المنزل في اتسن  والم   األرامل

 فسألت ,الرأس ضريبة على احتجاجا   نفسها تقتل أن رتقر   جعلها ظ  وغي  

 على ةالني   فعقدت ذلك, رفضن هنولكن   بها ينيقتد   أن ن  د  ر  ي   كن   إن   صديقاتها

 خرجت ثم .نفسها إلغراق المدينة عليه تطل   الذي البحر إلى اوحده جهتت   أن

 .الدامعة نهنبأعي   عنهايود   وهن   المنزل من

 على تسير ة  مسن   امرأة   الحظت بقليل   منزلها اجتازت أن بعد الطريق وفي

 ثانية   تفتالت   قليل   وبعد .صمت في رهاسي   فأكملت الطريق من اآلخر الجانب
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 تسير الذي االتجاه في تسير تزال ما ةالمسن   المرأة فوجدت راآلخ الجانب إلى

 من المرأتان خرجت ىحت   نةوالفي   ةنالفي   بين إليها النظر قتستر   وهي   فيه

 نفسه االتجاه في تسير تزال ما األخرى أن   منهما كل   والحظت ه,كل   الشارع

 أمامهما يبق ولم ,العمران عن ني  بعيدت وأصبحتا المنازل عدد تناقص أن إلى

لم تلبثا أن  الذي المؤامرة مركز مبنى وهو كبيرا   واحدا   مبنى   إال المباني من

 بحذر   منها تقترب كانت التي هاجر إلى المرأة تالتفت عندئذ   .تجاوزتاه

 :وسألتها

 البحر؟ إلى ذاهبة   أنت هل -

 ؟أيضا   هناك إلى ذاهبة   أنت هل... البحر إلى ذاهبة   نيإن   نعم, -

 .نعم -

 وجهتهما وحدة من دتاتأك   أن بعد ظ  تحف   بال جنب   إلى جنبا   المرأتان فسارت

 المبنى وأسوار البحر مياه بين شاسعة   مساحة   يشغل كان الذي الشاطىء رعب  

 .ةالخلفي  

 ,الظهر باقتراب الشاطىء رمال فوق لمعانا   يزداد الشمس وهج كان

 وعن أنفسهما عن الجهد من تلهث بأصوات   الكالم بدأتا قد المرأتان وكانت

 لقد: "همسا   وقالت هاجر من قربا   المرأة ازدادت. البحر إلى ذهابهما سبب

 البحر إلى طريقي خذتوات   ,سأالر ضريبة على احتجاجا   حياتي إنهاء رتقر  

 البحر إلى جهة  مت  وأنا : "وقالت ة  شرقابتسامة  م هاجر فابتسمت" .ذلك أجل من

 هاجر مع تثرثر وأخذت ذلك بسماع المرأة ففرحت" .غرضال هذا أجل من

 .الصدف محاسن عن

 وأخذتا البحر دخلتا وهناك .غايتهما إلى المرأتان وصلت قصيرة   ة  مد   بعد

 وقد وأيديهما وجهيهما تغسالن أخذتا ثم .الباردة مياهه في وأكثر أكثر قانتتعم  
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 جاءتا هماأن   رتاتذك   عندما ثم .العناء من اللطيف والهواء البارد الماء راحهماأ

 رتقر   قليل   وبعد. تفعال أن قبل قليال   بالماء تستمتعا أن   رأتا نفسهماأ إلغراق

 قاومت. واحد وقت   في الضحلة المياه في غاصتاف نفسهماأ غرقات   أن المرأتان

 رأسها بقيت   أن استطاعت أن إلى األعلى إلى دفعها يحاول الذي الماء هاجر

 الغرق وأن   قتختن   بدأت هاأن   شعرت ىحت   الوضع ذلك في توظل   داخله,

 كانت هاأن   تنسي   وعندئذ   الدنيا, من هاإثر   على تخرج حقيقة   حصب  ي   أن أوشك

ة  أن  شعرت و حقا   الدنيا من تخرج أن تريد  إزهاق تحاول يرةشر   ةخفي   قوى  ثم 

 تلك مقاومة في رغبة   لىإ إرادة  منها بال رغبتها لتتحو   الحال وفي ,روحها

 تلهث وهي الماء من رأسها فأخرجت الموت, من نفسها وإنقاذ يرةالشر   القوى

 يغش وهو بطض   كمن خجلى ابتسامة   وجهها وعلى محرجة   تقف المرأة فرأت

 كان ولكن   المحاولة تكرار على متافصم   الخروج, إلى سبقتها قد كانت إذ

 تنفيذ على قدرتهما من تماما   ستايئ   أن ىإل مرة   كل   في يحدث نفسه الشيء

 اشتعلت أن إلى فرضها الذي لكوالم   الرأس ضريبة عن ثانتتحد   فأخذتا .ذلك

 القرار ذلك على نفسهماأ تعاقبا أن مقالح   من هأن   ووجدتا غضبا   نفسيهما

 المؤامرة قيادة مركز إلى غضبهما هاتوج   أن على رأيهما فاستقر   .الجائر

 من فخرجتا. بنفسه قتلهما ىيتول   أن هفعلي   مشكلتهما المركز يحل   لم فإذا ,لياالع  

 أخذت التي الشاطىء رمال رعب   ماء   من مالبسهما تحمله بما وسارتا البحر

  .سيقانهما وأسفل مالبسهما وعلى أقدامهما لحو   التراب من طبقات   نكو  ت  

 اللذين بالحارسين عتادف   وهناك المؤامرة, مركز مبنى إلى المرأتان مضت

 أن بعد الفسيح المدخل منتصف في ووقفتا ,الدخول من يمنعانهما أن حاوال

 ونظر ةتل  المب   ثةالر   بمالبسهما نالمرأتي   إلى أحدهم نظر الذين جبةالح   أوقفهما

 الرفيع المكان ذلك منظر هشو   الذي الرطب بالتراب المليئة أقدامهما آثار إلى

 هل! فعلتما ما أنظرا: "سخالمت   مر  المر   إلى يشير وهو غاضبا   الهم وقال الشأن
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 ةعد   عطست أن بعد مزكوم   بصوت   هاجر له فقالت!!" شنقا   الموت ريدانت  

 فقال" .غرقا   الموت من سهلأ كان إذا منه مانع ال: "متوالية عطسات  

 ألخرىا المرأة تفكح  " عقلكما؟ فقدتما هل حاال , هنا من أخرجا: "الحاجب

 فهم  " .سأالر ضريبة ندفع ال كيل حياتنا نفقد أن نريد ناولكن   ال: "وقالت

 من خرج سفيان المستشار ولكن   المكان خارج وقذفهما باقتالعهما جبةالح  

 التهديد من تهماخشي   وعدم مسألتهما وعلم الضوضاء سمع أن بعد همكتب

 .حالال في المكان من فاختفتا بالسجن فهددهما باإلعدام

 المؤامرة قيادة مركز على نفسهماأ خطسال يمأل عائدتين المرأتان سارت

 له كتفح   ,همال  بل   سبب عن سألها ثم بهاجر برح   الذي ب شرا   تلتقيان بهما فإذا

 تهبي   إلى معه تذهبا أن إليهما طلب ثم بحذر   لهحو   تتلف   عندئذ  . هاكل   الحكاية

 الحالي لكالم   حكم نهاية يانتتمن   كانتا إن   اسألهم وهناك. بشيء خبرهماي   كي  

 ة  خط   أن   هماأعلم   وهنا ,رغبتهما كامل فأبدتا سابقا   كان كما شيء   كل   وإعادة

 إشراكهما اإلمكان في وأن   ,مختار لكبالم   لإلطاحة ما مكان   في تجري ية  سر  

 ذلك على تاهاهد  فع إليهما, الناس أقرب عن ىحت   السر   بحفظ دتاتعه   إذا فيها

. إليهما سندت   قد التي الصغيرة بالمهام فيه خبرهماي   آخر لقاء   على معه فقتاوات  

 ؤيةر   قبل تالمو   هو ريدانهت   ما آخر أن   تشعران وهما بيته من خرجتا ثم

   .به طاحي   مختار لكالم  

                             *** 

 جرةالح   إلى انتهت ومنه ئعالبضا مخزن امي  األ أحد في هند دخلت

 صغير   مقعد   على وجلست ,للعطور والدها صهاخص   التي الصغيرة المستطيلة

 على وثالثة   زوجها سفر على أعوام   أربعة مضى قد كان. العمل منضدة أمام

 كتابا   أو رسوال   إليهم يرسل ولم يعد ولم فيه العودة قرر قد كان الذي الموعد
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 ,ذلك بسبب كثيرا   والدها مع تتشاجر والدتها وكانت ل,األو العام في فعل كما

 جاجاتز   وإلى أمامها الكثيرة فاألرف   إلى نظرت. حائرة فكانت هي   أما

 وشعرت ةالقوي   ةطري  الع   روائحها هاأنف   إلى ونفذت المختلفة بأحجامها العطر

 في تبارك  الم   قائمة بعتت   ال جديد   عطر   صناعة في برغبة   توأحس   بالضجر

 فأنتجت عمرها من عشرة الثالثة في كانت عندما يوما   ذلك فعلت لقد .صناعته

 تعبير   وجهه وعلى أنفه من والدها بهقر   فكي   رتذك   .به بأس ال جديدا   عطرا  

 وجهه على فرأت ,العطر اشتم   حالما التعبير ذلك اختفى فوكي   ,أخب  م   غضب  

 اهتدت فكي   يتساءل وهو بفضول   هويشم   هأنف من ثانية   بهيقر   جعله استحسانا  

 .بها يتاجر التي ةالحقيقي   العطور شبهي   عطرا   أنتجت التي التركيبة تلك إلى

 ياتكم   منه تصنع أن ريدهاي   كان إن سألته منه االستحسان ذلك رأت وعندما

 هأن   أخبرها ثم ,نفيا   رأسه يهز   وهو فابتسم عطور   من يبيع ما مع يبيعها أكبر

 كثيرا   ناولكن  : "حتج  م   بصوت   له فقالت جديد, عطر   عببي   المغامرة يستطيع ال

 تلك: "لها فقال" .العطر هذا تبيع ال فلماذا ونبيعها جديدة   عطورا   نشتري ما

 يجعل الذي يتهموص   اسمهم لهم ارونعط   وهم ارون,العط   يصنعها العطور

 ار  عط   يدا تصنعه فلم العطر هذا أما أيديهم, تحت من يخرج بما يثقون الناس

 صنعته الجديد العطر هذا إن   لهم قلت إذا. صغيرة ة  صبي   صنعته ماوإن   ماهر  

 أن هند يا اكإي  : "يخرج أن قبل لها وقال وقف ثم" .أحد يشتريه فلن ابنتي

 ناأن   ريوتذك   بيعها, أستطيع كي   هي كما أتركيها. أخرى ة  مر   بالعطور تلعبي

ارين, ولسنا ار  تج      ".حبيبتي يا ارينللعط   العطور صنع أتركي عط 

 تكون بأن تحلم أشهرا   تظل   هاولكن   أخرى عطور   صنع هند بتجر   ولم

 أن   وشعرت به,تجر   ما عبي   وبحق   التجربة بحق   تحظى أن لتستطيع ارة  عط  

 تعبث هان  بأ أحد   همهايت   فال تدخله أن تريد ع  مت  م   رائع   عالم   العطور عالم

 من نوعا   لتشتري ارالعط   إلى الذهاب في حاجة   هاألم   بدت ثم. بالعطور
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 الناس أولئك من ا  حقيقي   عطارا   لترى معها الذهاب على تفأصر   األعشاب

. أحد ينهرهم أن دونمن  الكبيرة العطر بزجاجات العبث يستطيعون الذين

 ارالعط   يكن لم. كبيرة بصدمة   شعرت الصغير ارالعط   متجر دخلت وعندما

 رجال   وجدته بل ,لتتخي   كما الهائل بحجمه عمامته يخترق دماغه يكاد رجال  

 ال كثيرة   أرفف   بين صغير   مقعد   على جالسا   مصفرة   ثياب   هعلي   الحجم ضئيل

 ملفوف   بعضها والمعدن ارالفخ   من كبيرة   وأوان   بل فقط عطر   زجاجات تحمل

 فئران به صغير قفص   األواني تلك ومع .دهون من يهاط  يغ بما رة  قذ   بأقمشة  

 من ولفائف ,قاس   بشكل   بطونها من أجزاء   بطتر   وقد القوى واهنة تقف مسك  

 لها األشكال دةمتعد   غريبة   أعشاب   منه يظهر مفتوح   بعضها صفر  الم   القماش

 وبعضها مسحوق   إلى منه جزء   لتحو   قد ذابل   بعضها .ةمستحب   غير روائح

 إلى نظرت. بالحشرات شبهه ةلشد   القشعريرة يثير وبعضها جاف   نصف

 األشياء تلك وأن   ساحر   هأن   فشعرت ارالعط   إلى نظرت ثم انالدك   محتويات

 أن حلمها من وخرجت طارةالع   فكرهت ,وذةالشع   في يستخدمها التي أدواته

 بل ,ةالخاص   عطورها نعص تحاول تعد ولم .اماألي   من يوم   في ارةعط   تصبح

 الموجودة النسب حسب عطوره وخلط وحساباته تجارته في أباها متخد   أخذت

 ذلك مثل تكون أن هتكر   هاألن   عنها يادالح   تحاول أن دونمن  قوائمه في

 .المشعوذ

 قائمة   أمامها ووضعت المرصوصة الزجاجات تلك لىإ ثانية   هند نظرت

 المزج وآنية العطور ميزان توأعد   ,ركيبهبت والدها أوصاها جديد   لعطر  

 أحد دهاحد   وموازين بنسب   منها بعضا   لتمزج الكبيرة الزجاجات تلتقط وبدأت

 ووضعتها الزجاجات إحدى أمسكت. والدها مع يتعاملون الذين العطارين

 رةالمتكر   والدها وصايا تتذكر وهي شديد   بحذر   األخرى الزجاجات بجانب

 فزاد البالد   الكساد   عم   أن بعد ة  خاص   وحذر   برفق   القوارير كتل مع بالتعامل
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 األصلية العطور نوز   تبدأ أن وقبل. قتنياتهم   على وحرصه والدها خلب   من

 العطار, قائمة على دالتمر   في برغبة   شعرت الجديد العطر منها كبلتر  

 عطر   صنع في بالرغبة عاما   عشر ثمانية منذ راودها الذي الشعور وعاودها

 تلك على كثيرا   كبرت هاأن   اللحظة تلك في وأدركت. ابتكارها من جديد  

 قنتي  أو السنين, تلك والط التجربة تكرار عن تهاصد   التي الساذجة األفكار

 بتلك فرحت ثم ساحرة, تكون أن دون جديدا   عطرا   رتبتك   أن تستطيع هاأن  

 األشياء فهم على قادرة   وأصبحت نضجت هاأن   بإدراكها وفرحت الفكرة

 والفهم النضج مملكة جديدة, مملكة   دخلت هابأن   وشعرت .أفضل بصورة  

 لتلك ابتسمت. بالغموض المحفوفة واألفكار المخاوف من صوالتخل   واإلرادة

 ووضعت ,العمل منضدة عن بعيدا   بها وألقت ارالعط   قائمة وطوت الفكرة

 أن وحاولت .الخاص عطرها بلترك   الزجاجات تلك مع أخرى زجاجات  

 المحتويات كل   تتذكر لم هاولكن   ة  مر   صنعته الذي عطرها عناصر رتتذك  

 .غيره تصنع أن رتفقر   هاب  س  ون  

 ,يعجبها فال هوتشم   طالخل   إناء في العطور تسكب وهي مدة   مضت

 فقررت والتعب بالملل شعرت حتى إلصالحه جديدا   عطرا   إليه ضيففت  

 تلك كل   لتجربة ال  تقب   أكثر أنفها فيه يكون آخر وقت   إلى العمل لكذ إرجاء

 بترك  قد  كانت إن يسألها والدها عليها دخل تخرج أن قبل ولكن  . الروائح

 ثم أنفه من بهفقر   ,بصمت   المزج إناء له متفقد   تركيبه هاإلي   طلب الذي العطر

 أخطأت كأن   بد   ال: "وقال الرائحة تلك منه ليطرد رأسه ونفض بسرعة   أبعده

 بهقر  .." ولكن.. دا  جي   عطرا   كان ارالعط   عند شممته الذي فالعطر التركيب في

 ناوليني ني,غش   قد ارالعط   يكون مارب  : "وأكمل سريعا   وأبعده ثانية   أنفه من

 صنع بأجر   أن أردت يولكن   ار,العط   كيغش   لم: "بهدوء له فقالت" .القائمة

 بالعطور العبث على يلومها وأخذ غضبا   هاوالد   وجه رق  ز  ا" .ديدج عطر  
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 غافلته ذلك في فشلت هاأن   أدركت وعندما تهدئته فحاولت ,الثمن الغالية

 بالماء المحلول فخف  ي   المنضدة أمام هو وجلس بهدوء   المخزن من وخرجت

 لم التي ةيرالشر   الروائح تلك إخفاء محاوال   أخرى عطورا   إليه يضيف ثم

 تىأع   هاجمة  م   منها تنفذ العطري   المزيج في شروخا   لها تجد أن عن تعجز

 دنانير ضياع معناه كان فاليأس العطر ذلك صالحإ من ييأس ولم. األنوف

 يستوعب ال الخلط إناء أصبح ىحت   العطر تعديل واصل فقد لذلك دى,س   كثيرة  

 أن إلى اإلضافة وواصل كبيرة   زجاجة   في هفصب   ,يضيفها التي اإلضافات تلك

 وما الغداء, لتناول رانهتنتظ   وأمها هاأن   تخبره ابنته عليه ودخلت .بالتعب شعر

 برأيها وتخبره العطر تشم   أن إليها وطلب بحذر   الزجاجة حمل ىحت   رآها نإ

 يلومها فأخذ .الزجاجة عن بسرعة   واالبتعاد أنفها بسد   رأيها عن رتعب   هاولكن  

 خلفها فخرج ثانية   خرجت أن إال منها كان فما ذلك في السبب لكونها عهاقر  وي

 من كثيرا   فتهكل   التي فعلتها على عهايقر   يزال ما وهو يده في والزجاجة

 فأخبرها حدث اعم   تتساءل وهي الداخل من زوجته نبزي   فخرجت الدنانير,

 وهي   باشمئزاز   ابتعدت ثم المزيج توشم   اإلناء من فاقتربت ,ابنته فعلته بما

 فكي   عطرا , وليس زرنيخ هإن  : "قالت ثم أنفها من الرائحة تلك دطر   تحاول

 يا المزاح وقت هذا وهل: "لها وقال األب فثار" هند؟ يا الزرنيخ صنع تعلمت

 ناأن   وأرى به, فاعل   عساك ماذا تتساءل كنت كولكن  : "بهدوء فقالت" نب؟زي  

 زرنيخ: "قائال   أخرى ة  مر   صوته فارتفع" .الحشرات لقتل استخدامه نايمكن  

 وكيف: "وقال ابنته إلى فتت  ال   ثم!" زينب يا جننت هل! الباهظ الثمن بهذا

" هنا؟ نشأت وقد باإلسراف جئت   نأي   من االقتصاد؟ إال شيء   كل   يمن   تعلمت  

 نيألن  ! البخل متعل   عن إال   أعجز ولم أبي, يا قتصاداال تعلمت يولكن  : "فقالت

 فقد لذلك ,العصيب الوقت ذلك في المناقشة على يقوى األب يكن ولم!" أكرهه
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: يائس بصوت   قال قليل   وبعد .العطر في تفكيره إلى وانصرف قالته ما تجاهل

 ".إصالحه استطاع ربما ارين,العط   أحد إلى سآخذه"

 اهاتتلق   كانت ضبة  غا نظرات   ابنته إلى ختلسي األب كان الغداء تناول عند

 األب يستطع لم وعندئذ   ,عامالط   تناول من اانتهو   ىحت   اهاتتلق   لم هاأن   وتتظاهر

 تستطيع ال هاأن   شعرت أيضا   هاولكن   ثانية   هند يلوم فأخذ صابه,م   على رالصب  

 :له فقالت لها هالموج   اللوم ذلك كل   على رالصب  

 لن يألن   جديد   بخادم   لك فأت   الغالية بعطورك أعبث أن تريدني ال كنت إذا -

 .العطور بتلك أريد ما أفعل تدعني أن نظير إال ومالي   بعد أخدمك

 !بمساعدتك ريننيتعي   -

 أفسدت لما عاما   عشر ثمانية منذ العطور صنع على بأتدر   تركتني لو -

 جيدا ؟ عطرا   صنعت أن بعد التجربة من منعتني لماذا .اليوم العطور

 :مذهوال   األب لها فقال

 ثين؟تتحد   ماذا عن -

 الذين هم فقط ارينالعط   إن   لي فقلت اماألي   أحد في دا  جي   عطرا   صنعت لقد -

 نكون أن يجب ال ا ,حق   ذلك يكن ولم بون,يجر   ما عوبي   التجربة يستطيعون

 .العطور لنصنع عطارين

 أعمل نيجعلت   لقد أبي,: "له التفق مستغربا   هاإلي   ينظر وهو بقوة   والدها دفتنه  

 سبيلي خل  . وشأني فدعني لدتو   ذم   حياتي رتوسي   ,السنين تلك طوال معك

 أجرا   لي ادفع أو ,بها العبث أريد عندما بالعطور أعبث أن تريدني ال كنت إذا

 األم إليها تألق   بينما صامتا   األب هاإلي   نظر" .تماما   تريد كما أخدمك أن مقابل

 :والدها لها قال الصمت من لحظات   وبعد ,عاتبة نظرة  
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 كيف مكأعل   ولم ةالوحيد ابنتي كألن   طفولتك في كثيرا   لتكدل   يأن   أظن   -

 .باحترام كوالدي   تخاطبي

 .خدمتك إال لهم هم   ال عبيدا   همكل   لجعلتهم ريغي   أبناء   أنجبت كنت لو -

 أن فأمرتها كثيرا   هاوالدت   واستاءت أبيها وجه على الشديد الغضب ظهر عندئذ  

 ووالدها المكان وتركت والدتها طلب تجاهلت هاولكن   ,لوالدها وتعتذر تسكت

 ناظريه عن اختفت وعندما. شديدة بدهشة   شاعرا   ة  مبتعد تتحرك وهي يراقبها

" .معنا بالتأد   مهانعل   ولم حقا , أفسدناها ناأن   أظن  : "وقال زوجته إلى التفت

   .باإليجاب رأسها توهز   زوجته دتنه  فت

 ريهاي   حزينا   بها عاد ثم ارالعط    إلى بزجاجته نعمان ذهب التالي اليوم في

 بهذه عدت لماذا: "له وقالت منها يقترب أن قبل أنفها تسد   التي زوجته

 :ربتأث   لها فقال" الزجاجة؟

 من هإن   قال ثم... طورالع تلك استخالص المستحيل من هإن   ارالعط   قال لقد -

 ألغراض الستخدامه صالحا   يصبح بحيث المزيج هذا إصالح الممكن

 إذا إال.. ورطالع هذه قيمة على قيمته تزيد ما فنيسيكل   ذلك ولكن   أخرى

 .ثمن بال له قدمتها

 بتلك ناو  صف   تكدير من را  خي   ذلك سألي   ثمن؟ بال هإلي   تقدمها لم ولماذا -

              الرائحة؟

 .الحشرات لقتل العطر هذا استخدام تريدين كإن   قلت   -

 .الزرنيخ لتجار عهب   الرائحة, هذه سأحتمل نيأن   أظن   ال رأيي, رتغي   لقد -

 يدفعوا لن همأن   ثم. غالية عطور   من يهيحو   ما مع الزرنيخ بثمن   أبيعه كيف -

 زرنيخا   سيعتبرونه همن  أل المسحوق الزرنيخ من هزن  لو   يدفعونه ما فيه

 .الصنع ىءسي  
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 حفلو   هاوالد   هاولمح   بعيد   من هاوالدي   حديث إلى تستمع هند كانت

 دائما   رسأتذك   أبي, يا علمأ  : "باسمة له قالت بحرف   هيتفو   أن وقبل ,بأصبعه

 ىحت   ملةالج   تلك رتكر   وهي الداخل إلى مشت ثم" .عطارين ولسنا ار  تج   ناأن  

 ما لتتأم  ل فتتوق   ثم .هاعقل   في رهاتكر   وهي جرتهاح   وسط في انفسه وجدت

 ارينالعط   أن   وجدت هاولكن   والتجار, ارينالعط   بين الفرق رؤية وتحاول تقول

 ليس والشراء عالبي   وأن   ن,معي   نوع   من ع  بي   بها هنالم   كل   وأن   أيضا   ار  تج  

 إلى نظرت. مردود بال شيء   وال ,ثمن هل شيء   كل   الحياة, سمة ماوإن   مهنة  

 الزجاجة بتلك يصنع ماذا رفك  ي   يدور كان الذي والدها يد في العطر زجاجة

 التي الغالية العطور تلك يتحو   وهي الزرنيخ بثمن يبيعها أن يرفض التي

 ذلك فأصبح بيعها, إمكان انعدم ىحت   بعضا   بعضها وأفسد ببعضها اختلطت

 الزرنيخ من وأرخص النقود من استهلكه بما العادي طرالع من غلىأ العطر

 ذلك من أكثر الزجاجة بتلك ممسكا   والدها منظر تحتمل ولم .إليه آل بما

 ثم ,شا  نده  م   هاإلي   ينظر وهو بهدوء   يده من الزجاجة وتناولت إليه فانطلقت

 إذ   األرض على كتهال   الذي والدها سعفت   وذهبت المجرى في فيها ما سكبت

 .المنظر يحتمل لم

 االبتعاد منها وطلب بسرعة   يده أبعد أبيها بيد مسكلت   يدها تمد   عندما

 تكن ألم: "قالت ثم عنها بوجهه شيحي   وهو جلس ثحي   معه جلست هاولكن   عنه,

 المجرى في إراقته بين الفرق ما الحشرات؟ به لتقتل أمي تعطيه أن تريد

 هل: "وقالت إليه نظرت ثم دتفتنه   ألبا جبي   فلم" الحشرات؟ على وإراقته

 عنها وجهه أبعد وقد ما  متجه   ظل   هولكن  " العطر؟ ذلك سكبت لماذا أبي يا تعلم

 من أرخص أصبح الذي العطر ذلك أنا... نفسي فيه رأيت نيألن  : "فأكملت

 :بسخرية قائال   إليها فالتفت" .الزرنيخ

 المجرى؟ في بنفسك تلقي أن تريدين ترى يا ولماذا -
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  أن ىيتمن   زوجي ولكن   أبي يا المجرى في بنفسي ألقي أن أريد ال -

 .ذلك بي يفعل   

 "ذلك؟ تقولين لماذا: "وقال االهتمام عليه ظهر وقد إليها فالتفت

 .أعوام أربعة هناك وظل   سافر لذلك يمن   الهرب يريد هأن   أشعر -

 ...أو مريضا   يكون قد -

   األشياء تسعير عن معه ثأتحد   عندما بي ذرعا   يضيق كان لقد -

 .البضائع وتخزين دةالجي   العطور معرفة وطريقة الحساب وكيفية  

 .ابنتي يا واهمة كنت ربما -

 محاولتي بسبب تشاجرنا بشهر   يسافر أن وقبل بذلك, رارا  م   أخبرني لقد ال, -

 عندما هإن   لي قالو الكثير, فهكل   جسيما   خطأ   أخطأ أن بعد له نصيحة   إسداء

 أن لفض  ي   كان هإن   وقال تاجرا , ال امرأة   جيتزو   أن يريد كان الزواج أراد

 أشياء وتشتري اإلسراف وتعشق نوالتزي   المجوهرات تهوى امرأة   جيتزو  

 كونأل شأنأ لم وأنا... والرديء دالجي   بين التمييز تستطيع ال هاألن   مغشوشة  

 التركيبة تلك يمن   صنعت هاولكن  ... دةجي   كثيرة اءأشي متتعل  . المرأة تلك

 .امرأة ثياب في تاجرا   يراني هإن  ... زوجي هايكره   التي

 .جميلة امرأة   كإن   هند, يا ذلك تقولي ال -

  التعامل يكره عقل   رأسي في أن   إال يرى ال ذلك, يرى ال هولكن   -

 .معه   

 هند؟ يا األشياء هذه بتعليمك اخطأت نيأن   تعنين هل -

... لي الرجل هذا باختيار خطأتأ كولكن   مته,تعل   بما سعيدة   نيإن   أبي, يا ال -

 فهو الفور, على رتهتذك   العطر بهذا تفعل ما تدري ال حائرا   رأيتك عندما

 هأن   أظن   لذلك... لك مراعاة   ربما طالقي, في رغبته بديي   أن يستطيع ال

 .منه الطالق على ساعدني أبي,... يمن   الهرب يحاول
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 .تأصر   هاولكن   قالت ما ابنته على وأنكر الكلمة تلك لسماعه األب انتفض

 ألبيها وقالت واقفة   تفهب   بذلك, أباه يواجه أن الصعب من هأن   أخبرها وعندئذ  

 تساعدني أن تريد ال وأنت ,لك مراعاة   قنييطل   أن يريد ال هو: "بغضب

 ئتهاتهد   فحاول دموعها انهمرت ثم" .أمري هيهم   أحد وال ألبيه, مراعاة  

 واحدا   يوما   معه أبقى لن مساعدتي, رفضت وإن   قهسأطل  : "له قالت هاولكن  

 هذا في مهألكل   أبيه إلى سأذهب ابنتي, يا سأساعدك: "األب فقال!" يعود عندما

 زوجها والد محادثة ينوي نعمان يكن ولم" .مكانه يعرف كان فربما الموضوع

 إذا التجارية الصفقات من كثير   فقدان ذلك معنى كان فقد طالقها في حقا  

 ويحاول عنه يسأل أن فقط أراد هولكن   المدينة, ارتج   كبير األمر ذلك أغضب

 في خطئة  م   ابنته تكون أن يرجو وكان بينهما, لإلصالح عودته تعجيل

 .ظنونها

 رحمة   العطور وتصنع ينالعطار قوائم طالعت   يومين بعد هند وعادت

 يساعده, من يستأجر أن على عمله ساعات يزيد أن ليفض   كان الذي بوالدها

 وفي. إليها بها سيعود التي اإلجابة تعرف أن ىوتتمن   بصمت   تعمل وعادت

 عن وبحث ,سار   رغي   خبرا   هلدي   أن   عليه يبدو البيت نعمان دخل التالي اليوم

 كبيرة   عطر   وقوارير محتويات   قائمة   أمامها رالعطو مخزن في فوجدها هند

 أن خشية مهايكل   ولم بهدوء   فتراجع ,جديد   عطر   تركيب في منهمكة   وهي

 تغلق هاآر أن إلى الفناء في يدور وأخذ الدنانير, عشرات فهيكل   خطأ   ترتكب

 ألقت بمنشفة   تمسحهما وهي وتخرج هايدي   تغسل ثم القائمة وتطوي الزجاجات

 د  بترد   هاإلي   نظر ثم هادىء   بصوت   اهاحي   عندئذ  . الباب وأغلقت الداخل في بها

  الليلة في السفر من عاد قد زوجها إلى هازوج   والد رسول أن   وأخبرها

: لها فقال سيقول ما منتظرة   بفضول   هإلي   تنظر وهي   منه فاقتربت .الماضية

 أن تحاول ال أبي,: "ةحتج  م   بلهجة   له فقالت" .الرجل ظلمنا ناأن   ابنتي يا أظن  "



217 
 

 هاولكن   بالكالم ف هم  " .بي صاحبك تجامل أجعلك ولن أريده ال. ثانية   به تقنعني

 ال فأنا ,أعذارا   له تلتمس أن ال منه صنيتخل   أن ليكإ طلبت لقد: "واصلت

 اهدأي: "حزين بصوت   لها فقال" .الحال في سيعود هأن   أخبرك لو ىحت   أريده

 ,أعوام   ثالثة منذ مات لقد... أفعل ولن به أقنعك أن أحاول ال نيإن   ,هند يا

 أخذت ثم قةمصد   رغي   أبيها إلى هند نظرت" .الطويل انقطاعه سبب هو وهذا

 إلى فذهبت بكاؤها زاد فلم يفلح في ذلك إذ تهدئتها والدها وحاول ,تبكي

 تهاوالد دخلت الحال وفي .تبكي وهي سريرها على وجلست حجرتها

 بعيد, من إليهما ينظر الباب أمام حائرا   نعمان وقف بينما بذراعها فأحاطتها

 تركها عليه ويصعب ابنته, عن يسر  ي   فكي   يعرف ال إذ الدخول عليه يصعب

 باب أمام يسير فظل   أعماله, بعض ألداء المخزن إلى والذهاب الحال ذلك في

 .نةوالفي   نةالفي   بين الداخل إلى النظرات سويختل   الحجرة

 حجرتها في وحيدة   تبكي وهي ابنتها على نبزي   دخلت التالي اليوم في

 اآلن؟ البكاء هذا كل   لماذا: "بحنان وقالت هاإلي   نظرت ثم جانبها إلى فجلست

 طرةالسي   وتحاول أدمعها تمسح وهي هند فأجابتها" تريدينه؟ ال كإن   تقولي ألم

 بالهرب, همهأت   أنا بينما تا  مي   المسكين كان قدل أمي, يا أبكي لذلك: "البكاء على

..." أفعل لم تنيلي  ... ذلك من شيئا   أقل لم تنيلي   أفعل, لم تنيلي  ... وأرفضه

في نظر أقاربهم  المالئكة إلى أقرب يصبحون الناس كل  : "والدتها فقالت

 هم من أن   لهم اتضح إذا أشرار   همأن   يشعرون الناس وكل   يموتون, عندما

 ولكن  " .الحد هذا إلى حزنكي   الشعور ذلك عيتد   فال أموات, منهم غاضبون

 .ناهاعي   متتور   ىحت   فبكت حزنها على طرةالسي   تستطع لم هند

 تعانيه ما أن   ونيظن   الجميع وكان حزينة, تزال ما هند كانت أسبوعين بعد

 .عليه زنالح غير أخرى أشياء بداخلها كان ولكن   فقط, زوجها على حزن  
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 التي لألحداث بتر   من ذلك في لما يعود أن قبل مات هألن   حزينة   أيضا   كانت

 يعود أن تتمنى كانت لقد .المعالم واضحة   نهاية   لها ترى أن تتمنى كانت

 ترك تهمو   ولكن   للغموض, نهاية   معا   يضعان ثم كثيرة أشياء في معه ثفتتحد  

 عن بالعجز شعور   مع تركها بل شيء, كل   يفسر ولم عليه كان ما على الحال

 إلى لفتسل   الغموض, ذلك تبديد في رهادو   النعدام األبد إلى نفسها عن الدفاع

 .تمي   وهو ىحت   الدائم لهروبه هعلي   قالحن   من دقيق   طخي   زوجها على هاحزن  

 بأن   يخبرها وهو اماألي   أحد في والدها صوت فاجأها أن إلى حائرة   توظل  

 تقوم أن لها أتيح قد هأن   هند شعرت عندها .زوجها ميراث متتسل   أن هاعلي  

 النظر تتجنب وهي فأخبرته حياتها, اكتنف الذي الغموض ذلك تبديد في بدور  

 .ألبيه زوجها ميراث عن ستتنازل هاأن    صدمته ترى ال كي  ه لي  نعي   إلى

 وحاوال بقرارها افوجئ اللذين والديها احتجاج رغم القرار ذلك على تصر  أو

 فإن   شيء   لكل   إنهاء   فيها وجدت التي الفرصة بتلك تشبثت هاولكن   ,عنه إثناءها

 تنازل   فهو هاربا   يكن لم وإن له, تطليق   ميراثه رفض فإن هاربا   زوجها كان

 رفض يكون الحالتين وفي منه, تستحقه الأصبحت  هاأن   تشعر شيء   عن

 هاوالدي   تخبر لم هاولكن   .الرجل بذلك لعالقتها مالمعال واضحة   نهاية   الميراث

 إلى ذاهبة   المنزل تغادر أن وقبل. يوافقاها لن همابأن   لعلمها داخلها يحدث بما

 هذا ليأج   هند, يا نتظريا: "لها وقالت والدتها استوقفتها زوجها أبي تبي  

 فيما أوضح بشكل   األمور نستري   كأن   بد   ال. الحزن عنك يذهب أن إلى األمر

 لك دأؤك  ... الميراث هذا قبلت إذا أبدا   الحزن عني يذهب لن: "لها فقالت" .بعد

 كانت والدتها, إلى ونظرت..." نيألن   المستقبل في رأيي رأغي   لن نيأن   أمي يا

 أن   الناس كل   مثل ماتعل   لقد بخلدها؛ يدور مما شيئا   يفهما لن والديها أن   تعلم

 إذا واألسنان بالنواجذ عليها عض  ي   أن من أقل   فال انتزاعا   نتزعت   لم إذا الحقوق

 لم هاولكن   مق,الح   ةقم   فذلك طواعية   تأتي عندما رفضها أما طواعية, جاءت
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 والمشفقة الحائرة النظرات تلك اعتادت لقد اآلخرين, برأي كثيرا   تبالي تكن

 تقف أن وارتضت س,النا كل وأعين نهماأعي   في والمستهجنة والمستغربة

 وجاء. المقابل الجانب على همكل   الناس يقف بينما الدنيا من جانب   على وحيدة  

 :استهجان في يسأل ثانية   هاأم   صوت

   الحد؟ هذا إلى تكرهينه كنت هل -

 سعيدا   يكن لم هولكن   الحد, هذا إلى هأحب   أكن ولم الحد   هذا إلى أكرهه أكن لم -

 .بموته بيننا شيء   كل ينتهي أن األفضل ومن ,معه سعيدة   أكن ولم معي

 .بشيء الزيجة تلك من تخرجي أن إلى أدعى هذا ولكن   -

 لن .مقابله عمري من سنين بضع بعت نيأن   لشعرت بشيء   منها خرجت لو -

 .شيئا   آخذ

 الحزن؟ عنك ذهبسي   الميراث عن التنازل أن   لك ديؤك   الذي وما -

 كحزن طبيعيا    حزنا   سيكون حزني ولكن   طويلة   ة  مد   نة  حزي سأظل   شيء, ال -

 ...أعني... أخرى أشياء تخالطه ال ا  حزن زوجها, على امرأة   أي  

 زوجته مالمح رأى عندما نبوزي   هند بين يدور كان ما وعلم نعمان ودخل

 أموال وبعض بيتها في حقوقها لها حا  موض   ثانية   ابنته نصح فحاول الحائرة

 ال كنت إذا أبي,: "له وقالت اإللحاح بذلك ذرعا   ضاقت هاولكن   ,زوجها

 فقال" .المال من شيئا   آخذ لن يولكن   فقط البيت فسأقبل هنا أسكن أن تريدني

 يكمل ولم وصمت ,..."فـ حقوقك بعض تأخذين سيجعلك ذلك كان إذا: "لها

 ضاق وقد صامتا   نعمان ظل  " أبي؟ يا ستطردني هل: "تساءلت هند ولكن  

 تعمل التي صديقته انا  أحي   الرأي في معه اختالفها رغم هند كانت لقد. بسؤالها

 تطاولها لويتقب   أحيانا   معها يتشاجر والتي ,أمور من هيهم   فيما ثوتتحد   معه

 . عليها قسوته هي لتتقب   كما الغضب الحب   فيها طفىءي   بنفس   عليه
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 ذلك, أستطيع ال نيأن   تعلمين: "وقال تهابن إلى ونظر رأسه نعمان رفع      

 تحتفظي أن أريدك فقط كنت... غيرك يرثه لن الذي بيتك هذا أن   وتعلمين

 حماك منزل إلى اآلن والذهاب رفضها على ة  مصر   دمت ما ولكن  ... بحقوقك

 تنظر وهي حجرته إلى ذهب ثم" .قليال   انتظريني معك, فسأذهب والمحكمة

 أن بعد الحزينة المالمح وسط طريقا   لها وجدت تسامة  اب وجهها وعلى إليه

 يفصل الذي الطريق يده تجتاز الذي العجوز صديقها زال ما أباها أن رأت

 ملتقد   الناس كل   مع عليه هو يقف الذي والجانب عليه تقف الذي الجانب بين

 الوقت في لها مهفيقد   هي, تدركها أن قبل إليه حاجتها دركي   الذي نالعو   لها

 .المناسب

 يذكر ر  تغي   يطرأ أن دون أسابيع للسجن عدىس   زيارة على مضى قد كان

 كما أيضا  هي  معها فشلت محاولته أن   عمرو أدرك عندما مختار مسار على

 لسجنه رها  ك   ازداد األيام وبمرور .كثيرا   األمر ذلك فأحزنه ,زوجها مع فشلت

 عليه فظهر ,والناس البلد في ختارم يفعله لما ورفضا   يتهحر   من ويأسا  

 التي األوقات في السجناء زمالئه عن نزواءاال إلى لوالمي   جديد من اإلكتئاب

 وعن أيديهم, في األغالل توضع أن بعد السجن حديقة إلى فيها ؤخذوني  

 تفعل, كانت كما قلبه على البهجة دخلت  ال  زياراتهم عادت الذين ارهزو  

 سعيدة   أخبارا   كانت وإن كثيرا   هتهم  ال  السجن ارجخ يحدث ما أخبار عادتو

 األشياء يرى كان لقد .يحدث ما كل   من أكبر كان بالسجن ضيقه ألن   أحيانا  

 يهتقاس   ما ألن   نفسه إلى تنفذ ال هاولكن   وبصره, سمعه إلى فتنفذ عنها ويسمع

 باقي في ثهحد  ت ما فيه ثحد  ت   أن   حاجزا   األشياء وبين بينه يجعل النفس تلك

 محاولة في فشله بسبب للحياة وكرهه اكتئابه أبوه والحظ. أثر من الناس

 أن   رأى إذ غضبا   يشتعل ذلك هيجعل   فلم السجن في بقائه وطول مختار إصالح

 لأو   تلك تكن ولم .غضبه عن ريعب   أن قبل ثانية   الحياة إلى ابنه ر  ج  ي   أن هعلي  
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 ذلك انتابه أن حدث إذ ,عمرو على واالكتئاب ليأسا بسيطرة فيها يشعر ة  مر  

 إعطائه مثل ما بشيء   ثانية   الحياة إلى يجذبه كان ة  مر   كل وفي ات,مر   ةعد  

 ىحت   ةالخاص   مشكلته عن فكره ليصرف جديدة   بمشكلة   هل  شغ   أو جديدة   كتب  

 قبضته حكمي   أن وحده هو   ه  وعلي   نهايته هو   مسكي   بحبل   ق  عل  م   را  م  ع   أن   شعر

 يخرج فلن ا  حي   منها خرج إن   سحيقة   هاوية   في ابنه يقع ال كي  ل الحبل على

 نفسه يرى وهو بكثير   أصعب صالح   حياة اصبحت لقد. معافى سليما   منها

 وبين ,بيته إلى يعود عندما ظهره وآالم فيه الشاق   وعمله انهدك   بين الهثا  

 عملي   أن هعلي   الذي الوقت في ,السجن من بنها إلخراج يضعها التي ططهخ  

 عمره تجاوز خ  شي   وهو ذلك كل نفسه, في مشتعلة   الحياة جذوة إلبقاء فكره

 .سنة السبعين

 يأسه؛ من ابنه خرجي   جديدا   شيئا   يفعل أن صالح   يستطع لم ة,المر   تلك في

 األخبار فكل   ,اةبالحي قهيعل   أكبر دافع   إلى بحاجة   هأن   يعلم كان. حلوله كل   نفدت

 به ة  خاص   أخبارا   يصنع أن هوعلي   بغيره ة  خاص   تكون بها إسعاده يحاول التي

 فكره هيهد   لم ولكن   مناسب   حل   في طويال   روفك   .بالحياة رالشعو إلى عيدهي   كي  

 ثيتحد   وجلس وطفلها أ مامة جاءته إذ داره في يوما   مهموما   فجلس شيء, إلى

را  أن  بأن   أخبرتها هند أن   له فذكرت معها  منذ مات قد زوجها ها علمت مؤخ 

 وألن   بموته سمع حالما لخطبتها متقد   رجال   ألن   غاضبة   هاوأن   ,أعوام   ثالثة

 أشرق وقد جلسته في صالح   فاعتدل .حزينة هاأن   يعلمان وهما به ارحب   والديها

 ثانية   هليجر   لعمرو هند سيخطب هبأن   ابنته فأخبر الحل   وجد هأن   لشعوره وجهه

 هاألن   ذلك سترفض هند أن   له دتوأك   الفكرة أ مامة فاستهجنت .الحياة إلى

 سجنه من سيخرج كان إن   أحد   يعلم ال بسجين   تقبل ولن غنيا   تاجرا   رفضت

 ال  ستقبم   السجن من خارج   بد   ال هأن   دوأك   بثقة   إليها نظر األب ولكن   .ال أم يوما  

 يتشبث ذلك يجعله وقد ,تنتظره زوجة   أمامه   فيجد يخرج أن من ضرر وال
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 وتحاول الموضوع من سهتيئ   أ مامة تفظل   الخروج, من ييأس وال أكثر بالحياة

 حدث كما الرفض مصيره يكون ال كي  ل بتأجيله أو عنه النظر بصرف إقناعه

 بل برأيها يعبأ لم هولكن   ,زوجها تمو  ل حزينة   تزال ما هاألن   ,قبله خطبها لمن

  :قائلة أ مامة نادته يخرج أن وقبل مالبسه, وأبدل حجرته إلى دخل

 .له تخطب أن قبل را  م  ع   تخبر أن يجب أبي, -

 باألمر فاجأي   أن يجب الرفض, كل  م   إن   حتما   سيرفض هألن   أفعل أال   يجب بل -

 .رفضه يستطيع ال كي  ل

 .بيأ يا كثيرا   سيغضب هولكن   -

 .النهاية في صالحه في هذا كان إذا فليغضب -

 .علمه من غير أموره في فتتصر   أن أبي يا لك يحق   ال ولكن   -

. خلفه الباب وأغلق خرج قد كان هألن   األخيرة الجملة يسمع لم صالحا   ولكن  

 رفضه يعلن أن والدها يشأ فلم والدها من خطبها وهناك .هند بيت إلى وذهب

 هان  أل حتما   سترفض هاأن   بإخباره اكتفى فقد لذلك ستفعل, ابنته أن   لىع اعتمادا  

 رفضها ويسمع يراها أن على صالح   فأصر   .الفترة تلك في الزواج تريد ال

 بثقة   بجانبها ووقف ابنته ونادى لطلبه رضخ أن إال   جاره من كان فما ,بنفسه

 تردد, بال هند فقتاو عندما الحال في رتتغي   التي مالمحه على ارتسمت

 خرج نإ وما الشيخ, حرجي   ال كي  ل سايرتهام   إلى اضطر هولكن   واستاء هشفد  

 على موافقتها على ة  بشد   ويلومانها فانهاعن  ي   ووالدتها هو أخذ ىحت   صالح  

 بينما ,مات الذي مع ماضيها من أفضلب معه مستقبلها يكون لن برجل   الزواج

 اللذان جفناها إال غضبهما من يحميها ال رهاسري على القرفصاء هي   جلست

 .الصوتية هماأحبال   ذبذبات ارتفعت ماكل   ينخفضان

                             *** 
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 كثيرا   هشتفد   هند موافقة عن بسعادة   ابنته صالح   أخبر المنزل وفي

 الشديد هتفاؤل بديا  م   طمأنها هولكن   ,بذلك هند ظلم يكون قد هبأن   أباها وفاتحت

 الصغير حفيده وحمل كثيرة   تساؤالت عينيها وفي تركها ثم ,عمرو بمستقبل

 ترى أن رتوقر   رأيها على ة  مصر   أ مامة تظل   فقد ذلك ومع. يداعبه وأخذ

 .الزواج هذا لمثل قبولها سبب منها وتعرف األمر ذلك في معها ثوتتحد   هند

 بموت علم ن  إ ما لها جلالر   خطبة أن   منها متعل   وهناك .بيتها في فزارتها

 قضي  ي   والديها إصرار وأن   به تشعر مال الناس لتجاهل كثيرا   آذتها زوجها

 فضال   ,تنتهي أن إلى بهدوء   أحزانها فيه تعيش وقتا   لها يترك وال الخناق عليها

 في تجد التي الزيجة تلك تقبل جعلها على النهاية في ينجحان قد هماأن   عن

 لها ستتيح هاألن   بسهولة   لعمرو خطبتها قبلت قد هاوأن   منها, ديدا  ش نفورا   نفسها

 قبول سبب من متعاضباال أ مامة شعرت. سجين هألن   تحتاجه الذي الوقت ذلك

 :لها وقالت الشعور ذلك تجاهلت هاولكن   ألخيها هند

 ذلك؟ في رتفك   فهل ينتهي, ال وقد ,طويال   يستمر   قد هسجن ولكن   -

 ألن كثيرا   طالت إذا الخطبة هيأن   أن أستطيع نيأن   أيضا   أعلم يولكن   نعم, -

 .هنا موجود   را  م  ع  

 صالح في يكون قد ذلك أن   شعرت هاولكن   ,أ مامة اإلجابة تلك عجبت   ولم

 .فشيئا   شيئا   الخطبة تلك لتتقب   وبدأت والدها, قال كما أيضا   شقيقها

 عندما سريره ةحاف   على جالسا   كان لقد .مختلفا   عمرو رأي كان ولكن  

 عن أخبره ىحت   القضبان أمام بوجوده كثيرا   مكترث   رغي   يزوره والده جاء

 كان الذي العالم إلى بعنف   ويجذبه بقسوة   يوقظه بشيء   شعر عندها .الخطبة

 ليواجه النافذة إلى موتقد   واقفا   هب   أن إال   منه كان فما منه, نسحاباال يريد

 امرأة   له خطب هأن   أخبره عندما كبيرة   ثورة   أبيه على ثار لقد. بغضبه والده

 هيخص   شيء   في قرارا   خذت  الذي جعله ي رهتهو   عليه وعاب ,إذنه دونمن 
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 ثم يته,حر   على مختار منةهي   مثل هعلي   أخرى منة  هي   ذلك واعتبر ,علمه دون

 :بغضب صارخا   له قال

 تضرب لماذا هواك؟ وفق بتشكيله تتفاخر الذي كحديدك الناس أن   تظن   هل -

 بمطرقتك؟ الناس رؤوس

 نيأن   تظن   هل الناس, بكل   ذلك أفعل أن استطعت نيأن   فرضنا لو ولكن, -

 عمرو؟ يا بك أفعله أن أستطيع

 في لرأيي بتجاهلك وسندانك مطرقتك بين رأسي وضعت لقد !فعلته لقد! نعم -

 فيه ذلك أن   كظن   لك شفع إن   ولكن   يخصك, مما أكثر نيص  يخ   شيء  

 بحياة حياتها ربطت التي المسكينة بتلك فعلته ما ربر  ي   الذي فما مصلحتي,

   .ابنك هألن   فقط سجين  

 يريدان ال والديها أن   علمك في وليكن. الموافقة على أجبرها لم نيولكن   -

 كة  متمس   فهي لكذ ومع ,الخطبة هذه بسبب هاعلي   باغض   وقد بك, تزويجها

 .بها

 :بإصرار له قال ثم أبيه كلمات استيعاب يحاول وهو عمرو دتنه  

  ال نيألن   الخطبة تلك عن ولوالديها لها تعتذر أن يجب أبي, يا سمعا -

 .أريدها   

 .بنفسك تريد ما ولتخبرها لك سأرسلها ذلك, أفعل أن مكننيي   ال -

 ال: "القضبان خلف من فيه صرخي وعمرومن حيث أتى  عائدا  األب  ومشى

 أبيه من يسمع فلم" تفهم؟ هل ت,فعل   بما لي شأن وال بها لي شأن ال! رسلهات  

 جا  ر  ح   ولك لها بفسأسب   إلي   أتت إذا: "قائال   فصرخ الممر   في خطواته غير

 المدينة وسأجعل جكسأحر   تسمعني؟ هل... حياتكما والط تنسيانه لن كبيرا  

 من يخرج يكاد وهو وقال أكثر صوته رفع ثم..." ركتهو   عن ثتتحد   هاكل  

 " تسمع؟ هل بالخرف, أصبت قد كأن   فسأخبرها أتت إذا: "القضبان بين



215 
 

 في ومضى شيئا   يسمع لم هبأن   تظاهر هولكن   ابنه قاله ما كل   الشيخ سمع    

 ام وهو وحيدا   سجنه حجرة في عمرو وجلس .البيت إلى وصل أن إلى طريقه

 تلك مصلحة وتجاهل كبيرا   جا  ر  ح   له بسب   هألن   أبيه على ساخطا   يزال

 تلك أما السجين, بنها بمصير كبيرة   بأنانية   مصيرها ربط التي المسكينة

 له ريصو   فكره أخذ ثم ,تكون ومن ةفتاال تلك في فجأة   روفك  ... المسكينة

 الزواج على توافق يجعلها جسيم   ب  عي   بها كان فربما عنها, كثيرة   خياالت  

 المسألة تلك عن فكره يصرف أن حاول النهاية في هولكن   ,تعرفه ال بسجين  

 .النوم من نليتمك  

 إليها وطلب والشاربين اللحية وأراها هند صالح قابل التالي اليوم وفي

 إلى وتذهب بمالبسه شبيهة   وبمالبس األشياء بتلك رتتنك   أن الحرج من بشيء  

 ةهم  الم   تلك قبول في هند دتفترد   يراها, أن يريد هألن   را  م  ع   رزولت السجن

 يومين وبعد. المسألة في رستفك   هابأن   ووعدته يده في ما أخذت ثم ,الغريبة

 وهي فذهبت .يةسل  م   تكون قد التي المغامرة بتلك تقوم أن على هارأي   استقر

 وأدخلها وشاربيه عمرو أبي ولحية القديمة أبيها مالبس في بحرج   تمشي

 خلعت أن بعد بدهشة   إليها نظر الذي عمرو أمام وقفت وهناك اس,الحر  

 :وقال وشاربيها حيتهال  

 ؟..هند -

 .نعم -

 لي؟ أبي خطبك من أنت هل -

 .نعم -

 سمعت؟ كما تاجر   بابن متزوجة   ألست ولكن, -

 .سنين ثالث منذ مات هأن   مؤخرا   غنابل   ولكن   كنت, -

 .بسجين الزواج على وافقت لماذا -
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... يشاءان بمن تزويجي على وأمي أبي إصرار من أهرب أن أردت نيألن   -

 أن أريد التي الفترة هذه في آخر خاطب   أي   أمام الباب أغلق أن وأردت

 .نفسي إلى فيها أخلو

 :فأكملت شيئا   يقل لم هولكن   استجابته لترى صمتت ثم

 والدي   نصائح دونمن  نفسي فيها أستعيد ة  فتر إلى بحاجة   اآلن نيإن   -

 .الخطبة ترفض قد كأن   من رتنيحذ   أ مامة ولكن  ... المتواصل وإلحاحهما

 أربط أن أريد ال نيألن   رفضتها وكذلك ,أنت   خطبك هأن   أبي خبرنيي   لم -

 .المجهول بمصيري   آخر إنسان   مصير

 .أردت إذا المسألة إنهاء تستطيع -

 .ذلك أنت   أردت   إذا سأنهيها -

  قبولي في األمل والدي   دأفق   أن أريد نيألن   تفعل أن أريدك ال ا  حالي   -

 .الرجل لذلك   

 .تشائين كما -

 قال ثم الصورة بتلك لمرآها عمرو فضحك والشاربين اللحية هند لبست عندئذ  

 :تذهب أن قبل لها

 ؟ثانية   ستأتين هل -

 .ذلك تريد كنت إذا سأفعل -

 .إلي   مجيئك من مانع ال -

 .ثانية   الفرصة لي سنحت إذا إذن سآتي -

 .وانصرفت عتهود   ثم

 في رأته عندما هاولكن   الجد   مأخذ عمرو إلى خطبتها أخذت قد هند تكن لم

 شيء   ةثم   أن   وشعرت ة,قص   معه لها ستكون هاأن   شعرت ة  مر   أول   سجنه

 في رأى أمامه وقفت وعندما .نيومي   بعد هإلي   عادت فقد لذلك ه,إلي   يجذبها
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 هي   اأم   .إليها نجذابباال يشعر جعلته كثيرة   ةطفولي   ذكريات   المألوف وجهها

 باألمان غريبا   شعورا   الهادىء تهوصو   الوسيمة بةالطي   مالمحه في وجدت فقد

 الزواج على مقدمة   كانت عندما سلمى ني  عي   في مثله تر لم طمئنانواال

 أول   بعد هيت  نس   فقد لذلك السابق, زوجها رأت عندما هبمثل   تشعر ولم ,اربمخت

   .السجن في بعمرو لها لقاء  

 إليها مقد   ثم القراءة تستطيع كانت إن  عمرو  سألها الثالثة زيارتها في

 لمرأى بسعادة   وابتسمت الشكل الكئيبة   الكتب تلك إلى فنظرت كتب   بضعة

 ووجدت .ونهارا   ال  لي   الكتب تلك تقرأأخذت  البيت وفي .عمرو من ة  هدي   لأو  

 إليه قدمت الزيارات إحدى وفي. العطور جمز   من إمتاعا   أكثر القراءة أن  

 وأخذ بذلك حففر   إياها أعطاها التي الكتب أحد من نسخته هاأن   وأخبرته كتابا  

 ئا  شي   أفعل يأن   أنسخه وأنا شعرت لقد: "له فقالت هابخط   عجبا  م   صفحاته بيقل  

 وصمتت..." غريبة فكرة   جاءتني ثم ,العطر فائدة من أكبر فائدة   له ا ,هام  

 األطفال تعليم أستطيع نيأن   تظن   هل: "بحياء فقالت كالمها إكمال على هافحث  

 فابتسمت" .ذلك يستطيع كمثل   هند, يا نعم: "دترد   بدون فقال" والكتابة؟ القراءة

 الوراقون إال   يشتريها أن ينبغي ال الكتب أن   ظن  أ كنت: "له وقالت

 أن   وشعرت بها واستمتعت الكتب تلك قراءة من استفدت يولكن   ارسون,والد  

 مأعل   أن رتففك   الناس, من المحظوظين على تقتصر أن ينبغي ال القراءة

 :فقالت ذلك تنفيذ على هاوحث   حا  فر   فابتسم" .األطفال

 مهمسأعل  ... كثيرة أشياء مهمسأعل   بل ,فقط والكتابة لقراءةا األطفال مأعل   لن -

 يجلسون ارينعط   يكونوا أن دونمن  العطر يصنعوا أن يستطيعون همأن  

 الحياة يرسمون ال وأمهات آباء   صبحواي   أن مهموسأعل  ... بةمعذ   فئران   بين

 أن لهم ن,مختلفو أناس   أوالدهم أن   عواي   أن بل لهم, يعيشونها أو ألطفالهم

 .مشروعة ما دامت ةالخاص   أحالمهم يعيشوا
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 .هند يا ذلك يفعلون اآلباء كل   ليس ولكن   -

 مونيعل   اآلباء كل   ولكن   يكبرون عندما سارقين الناس كل يصبح ال وأيضا   -

 أن تريد ال أيضا   كأن   من دة  متأك   نيإن  ... طفولتهم في يسرقوا أال   أبناءهم

  ...فقط الكتب علوم بكطال   متعل  

 لقد. مسرورا   هاإلي   ينظر كان الذي لعمرو وابتسمت الكالم عن توقفت ثم

 كل   هعلي   يقف الذي للجانب عاكسالم   الجانب على معها يقف من أخيرا   وجدت

 عرفت نفسي, أعرف أن في تنيساعد   لقد: "وقالت هإلي   نظرت. معا   الناس

 إجابة   يجد ولم عمرو ابتسمف" .عنك أبحث حياتي طوال كنت نيأن   اآلن

 آخذا   كان را  م  ع   ولكن   السجن قضبان بينهما تفصل نمتقابلي   يقفان كانا. مناسبة

 كانت بينما ,نفسها ثحي   إلى بها ويصل بعيدة   أغوار   رعب   بها يسير هند بيد

 .الحياة حيث إلى السجن وأسوار القضبان عبر به تسير بيده آخذة   هي  

                            *** 

اه تهبي   إلى عودته لدى بصالح   نعمان التقى األيام أحد في  سريعة   ة  تحي   فحي 

 أصبح الذي وجهه من لتهخي  م   غ  فر  أن  ي   جاهدا   يحاول وهو البيت إلى اتجه ثم

 صامتا   با  طي   جارا   إال صالح   في يرى ال مضى فيما نعمان كان لقد .مرآه يكره

 تجاهه يشعر يكن ولم بوجوده, أحد   يشعر أنمن غير   ادئةاله كالنسمة يمر  

 فقد إرادته غمر   البنه خطبتها على ابنته وافقت أن بعد أما .خاصا   شعورا  

 ,أحد   يالحظها ال التي الهادئة كالنسمة نظره في يعد ولم غريما , يراه أصبح

 ىيتمن   وأصبح .الحذاء داخل صغيرة   حصاة   كوجود قوي   وجود   له أصبح بل

 رأث   طرد من نعمان نيتمك   أن وقبل. معه التشاجر له ريبر   شيء   ثيحد   أن

 أن قبل انفتح الباب ولكن   بيته باب ليفتح يده مد   نفسه من ادالحد   صالح رؤية

 قبل مدهوشا   عا  فز   الوراء إلى فارتد   الداخل, من ادالحد   وجه منه وأطل   يلمسه
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 أال: "يقول وهو خلفه الباب وأغلق دخل عندها .هند وجه ذلك أن   يدرك أن

 التي زوجته إلى كالمه موجها   قال ثم!" اللحية هذه مرأى من الفرار أستطيع

 باقي مثل هابزينت   تهتم   ال جعلتها يبأن   هميننيوتت  : "الداخل من قادمة   رآها

ه  إن  إال   تهدئته هند فحاولت!" ادالحد   ذلك بها فعل ما وانظري تعالي النساء؟

 .المهزلة تلك وإنهاء عمرو بترك إقناعها حاولي   وأخذ غضبه في تمادى

 بالسهم يغامر أن رقر   أن إال   أبيها من كان فما له, بخطبتها كتتمس   هاولكن  

 نبي   رهافخي   جعبته, في ما فقد وإما ئا  شي   اصطاد اإم   فيرميه عبتهج   في األخير

 ,أخته تفعل كما ةالحقيقي   هاهيئت   على بزيارته ا  رسمي   إذنا   وتطلب جهتتزو   أن

ا   جاء والدها صوت ولكن   ,رتقر   ما تدر   ولم فاحتارت .الخطبة نهيت   أنوإم 

 وتخبر السجن إلى الحال في تذهب أن هاعلي   إن   لها يقول أخرى ة  مر   ما  حاز  

" .ذلك أفعل لن: "بحزم وقالت والشاربين لحيةال   هند فخلعت .بذلك را  م  ع  

 إلى أذهب لن يولكن  ... ذلك أنا سأفعل إذن: "يقول وهو يدها من فأخذهما

 دخل ثم" .لحيته إليه أعيد وأنا والده سأخبر بل ,بالسجناء لي شأن وال السجن

مطمئنا   وجلس هني  عي   عن بعيد   رف   على يده في بما وألقى الحجرات إحدى

د  أن   إلى أن هند قبلت ذلك الرجل لتتخلص  سهمه سيصيب ألن ه كان شبه متأك 

لك في الغالب لن يسمح بذلك.  ألن: "ابنته سألتهو من إلحاحه فقط, كما إن الم 

 مرات   ثالث اللحية تلك رؤية أستطيع نيأن   ينتظن   وهل: "فقال" إليه؟ تذهب

 نفسها في تتساءل وهي والدها هند فتركت" .الغد قبل أذهب لن واحد؟ يوم   في

 .لغدا به سيأتي اعم  

 كان فما ,شرطه ذاك له علنلي   عمرو والد إلى التالي اليوم في نعمان ذهب

 ة  مر   كبيرة   حيرة   في فوقع ,هند أبي بطلب بنها إلى ذهب أن إال   صالح   من

 انتظارا   تنتظر وتركها جهاتزو   إذا هاعلي   سيجني هبأن   شعور   دهراو   إذ أخرى

 نفسه في وأثار ,بذلك هي   لتقب   إذا يفعل أنب نصحه والده ولكن   .ا  أبدي   يكون قد
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 بعقد كالمل   لهما نوأذ  . فوافق ,السجن من الخروج ربق   باحتمال التفاؤل

 لكالم   ينصح أن المستشار حاول وقد .السجن في ذلك يكون أن شريطة القران

 جلسته تذكر هولكن   سجنه على ديتمر   صديقه يجعل قد الذي الطلب ذلك برفض

 ,الرأس المعصوبة زوجته قرب جدارال أمام الجبهة متور  م   اقينالس دممد  

 .لنفسه برأيه فاحتفظ

 هاوأبوي   هند وحضرت السجن إلى قاض   وجاء ,للزواج اإلعداد وتم

 المنضدة ثحي   السجن مدخل إلى ورجاله يداه دتي  ق   أن بعد عمرو وأحضر

 ومسعود   هأبو وحضر .المخزون الزمن رائحة منها تفوح التي واألرفف

 على كبيرة   ضحكة   ارتسمت. القران عقد وتم القاضي حول الجميع وجلس

 والدتها نبي   ة  بمود   أيضا   له تبتسم كانت التي هند إلى ينظر وهو عمرو وجه

 ووالدها المجهول, ابنتها مصير على الحزين ووجهها الدامعتين بعينيها

 إلى الغاضبة   النظرات   سيختل   وهو الزيجة تلك من ستاءالم   العابس بوجهه

 ابنه صالح   أهن   ثم  . جعبته في ما وأفرغ ثانية   هعلي   انتصر الذي الحداد صالح

 ذلك يراقبان وميسرة زرياب وقف بعيد   ومن. مسعود هنأهما ثم وعروسه

 يدي   في القيود إلى ينظر وهو بألم   رأسه زرياب له هز   الذي الغريب الزواج

 في يتزوج رجال   حياتي في أر لم عمرو, مسكين  : "ويقول هورجلي   عمرو

 "اد؟حد   ابن هأن   نسيت هل: "وقال ميسرة فابتسم" .قبله الحديد

 أعاده الذي ابنه صالح   عود   وأسرتها هند وخلفه القاضي انصرف أن وبعد

 لقد. السجن خارج مسعود   مع سعيدة   بخطوات   مشى ثم جرته,ح   إلى الحارسان

 جر   يحاول الذي الحبل طرف مسل   أن بعد كبير   عبء   من صتخل   هأن   شعر

 من واثقا   كان التي هند يد إلى الهاوية عن بعيدا   هوإبقائ   الحياة إلى به عمرو

 .بنجاح تهاهم  م   يستؤد   هاأن  
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 أثار مما األطفال تعليم في برغبتها هاوالدي   هند فاتحت التالية اماألي   في

 لها قالت. رأيها عن بالعدول إقناعها يحاوالن وجعلهما همالدي   استهجانا  

 مونعل  الم   يفعل كما يدك في طويلة   ى  بعص األطفال أمام ستقفين هل: "والدتها

 إفهام وحاولت هند فابتسمت" .مةمعل   أراك أن قبل أموت أن لأفض   لهاء؟الب  

 الرفض على تأصر   األم ولكن   العصا استخدام إلى تضطر ال قد هاأن   والدتها

 بل امرأة   بها تقوم أن ينبغي ال التعليم ةهم  م   إن   قائال   والدها فيه دهاأي   الذي

 نةعل  م   مكانها من هند فقامت صديقتها, سلمى والد مثل البالهة عليه تبدو رجل  

 والدها فوقف .ثمن بال ذلك كان ولو األطفال تعليم على بتصميمها لالجد   نهاية

 :وقال سعل ثم يؤلمه هن  بأ تظاهرا  م   ظهره أمسك وقد

 هند؟ يا وحدي أعمل وستتركينني -

 .مساعدين عشرة استئجار باستطاعتك أن   أبي يا أعلم -

 لها فقال" .بخال   فكفاك أبي, يا مألى خزنتك أن   وأعلم: "وقالت له ابتسمت ثم

 عامال   استأجر: "جرتهاح   إلى تمشي وهي فقالت!" أحدا   أستأجر لن: "بإصرار

 وهي   إليها أنظارها هتووج   والدتها فوقفت" .أعمل عندما أجره أنا وسأدفع

 أن قبل لها فقالت" .البيت هذا إلى أطفال   بإحضار لك أسمح لن: "وقالت تبتعد

 فالتفت غاضبة   األم دتفتنه  " .الحبيبة يأم   كألن   النهاية في ستفعلين بل: "تدخل

 :قائال   زوجها إليها

 !بسببه ذلك كل   -

 .السخيفة األفكار هذه بسب   هإن   نعم, ؟عمرو -

 !ىءالصد   الحديدي   العجوز ذلك هو؛ هبسبب ذلك كل   بل -

 .هند عقل من األفكار تلك زيلي   فكي   ريفك   منهما كل صمتا, ثم
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 استقبلتو الفناء في ومكانا   واألقالم الورق خالله هند تأعد   أسبوع   وبعد

 فكي   تدري ال جة  حر  م   أمامهم وقفت ثم أجلستهم. األطفال من مجموعة   لأو  

 ولكن   الموقف ذلك في معها ليكون عمرو وجه استحضار وحاولت. تبتدىء

 تبدأ أن إلى الصامت موقفها من هاخجل   زاد أن بعد فاهتدت ,جد  ي   لم ذلك

 األطفال كان وفيما. معظمهم تعرف كانت وإن أسمائهم عن األطفال بسؤال

 لكل   فكتبت ,أسمائهم كتابة بتعليمهم تبدأ أن فكرة ءتهاجا بأسمائهم خبرونهاي  

 بارتياح   دتتنه   الكتابة بدأوا وعندما كتبت, ما دقل  ي   أن وأمرته اسمه منهم

 ما عد  ت   هند أخذت اليوم ذلك بعد. عملهم تتابع أخذت ثم ,عقبة   لأو   يهالتخط  

 ولكن   التعليم على رأقد وأصبحت تنام, أن قبل المساء في اهإي   تعليمهم تنوي

 وبطء   المكان فواأل   عندما ثونهحد  ي   بدأوا ب  صخ   من جديدة   ت  كالمش واجهتها

 على متصم   هاولكن   ا  جد   ا  شاق   التعليم فأصبح .مالتعل   في بعضهم يعانيه

 إحضار إلى اضطر فقد والدها اأم  . مفيدا   شيئا   يتؤد   هاأن   لشعورها االستمرار

 ونسخ الدروس وإعداد التعليم في هكل   وقتها تستنفد هند أن   أىر أن بعد مساعد  

 للشهر العامل أجر هإلي   متقد   وعندما. الناس من أكبر عدد   هاؤليقر الكتب

 دخلت زوجته ولكن   يفعل, ما يدري ال حائرا   هإلي   ونظر يدها من أخذه األول

 من هند باعته ما ثمن   ودالنق تلك أن   وأخبرته يده في النقود بيقل   وهو   عليهما

 طالبت   أن تستطع لم هاأن   له فاعترفت ستغربا  م   ابنته إلى فنظر جوهراتها,م  

 فقد لذلك بها, يمر   البلد كان التي الظروف تلك في األطفال تعليمها بثمن

 ولدفع وأقالم   ورق   من التعليم لوازم لشراء مجوهراتها بعض تبيع أن رتقر  

 في يألفه لم غريب   بشعور   نعمان شعر عندئذ  . بها عدتهو التي العامل أجرة

 شديد   بكرم   المبلغ هاإلي   وأعاد بحنان   إليها نظر لذلك! كرم بنفحة شعر حياته,

 لالتحو   بذلك هند ففرحت .الخاص ماله من ألجيره سيدفع هأن   خبرهاي   وهو

 .دا  ي  ج مردودا   للكرم أن   شعر تلك فرحتها رأى وعندما أباها, وقب لت
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 تستريح هند جلست عمانن   منزل األطفال غادر أن بعد األيام, أحد في

 تعليم وأن   مال   م   الكتب نسخ أن   وجدت. فعلت فيما رتفك   وهي   سريرها على

 ثم. بدأت ما تكمل أن هاعلي   أن   دركة  م   كانت وإن   كثيرا   عجبهاي   ال األطفال

 المنزل خلف فارغة   شبه ساحة   على طل  ت   التي البعيدة النافذة من نظرت

 أن   وشعرت البعيدة والمنازل فيها تناثرةالم   القليلة األشجار وتأملت تأملتها

 المستقبل في األطفال تعليم عن فتتوق   أن مكني   هاوأن   جدا , واسعة   الدنيا

 متهاعل   بل فقط والنسخ التعليم عمرو تبك   علمهات   لم... جديد شيء   عن وتبحث

 بدأ إذا كثيرة أشياء يفعل أنبه  يستطيع القدرات دمتعد   حر   ل  عق   له اإلنسان أن  

 لتلك ابتسمت. والدها مخزن من كثيرا   أوسع جدا , واسعة   الدنيا وأن   يعمل,

 خارج ةواسعال الدنيا لوتتأم   المتماوج شعرها من بخصالت   تلهو وهي   الفكرة

 .النافذة
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 أحد في السدر شارع في المغيب على الشمس ارفتش      

 المنزل في تتجول وكانت األطفال, تعليم من لها إجازة   هند جعلتها التي اماألي  

 يسكن ما ر  قد   لتهاخي  م   يسكن أصبح الذي عمرو صورة من بالتهر   محاولة  

 هاأم   رأت هاولكن   عنه, يصرفها عمال   لها لتجد المطبخ إلى جهتفات   ,سجنه

 لتهاخي  بم   ما سترى هاأن   وشعرت ,العشاء طعام إعداد في منهمكة   ناكه

 لتففض   ,نصيحتها باعات   عدم على ثانية   وستلومها هاعقل   في يدور ما وستسمع

 فتحت. ةالمار   بمراقبة ىلتتسل   النافذة أمام وتجلس جرتهاح   إلى تذهب أن

 لتوتأم   .الخريف قدوم عن علنت   باردة   بنسمات   فإذا أمامها وجلست النافذة

 لقد .وضيق م  تجه   مالمحهم يعلو ببطء   يمشون أناسا   به فرأت أمامها الطريق

 وموعد الربيع يأتي ثم ,البرد ويعانون الشتاء خلفه يأتي ثم الخريف أقبل

 على ليصطفوا منازلهم خارج ونهميجر   مختار لكالم   جنود دونويج   الموكب

 كما يعبسوا أن فلهم لذلك السيوف, أمام االبتسام نفوويتكل   الشارع جانبي  

 الوئيدة خطواتهم كانت. متاحة بوسالع   يةحر   دامت ما اليوم ذلك في يشاؤون

 ال إذ ثمنها يملكون ال رفاهية   أصبح لفالمل   ملال   يكن لم هم,داخل  ب شيء   عن تنم  

 مأل فقد سديمةال سكان اأم   منه, أسوأ هو مما نفسه خلت من إال   منه عانيي  

 مع حدة  مت   الناس وجوه كانت. وبؤس ر  وقه   فقر   من منه أكبر هو ما أنفسهم
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 يهفتطو   مكان   كل   من النور م  ل  لم  ت   كانت التي الغروب وأضواء الخريف نسمات  

 سيكون هل ولكن   الصباح, شمس ثانية   تبسطه أن إلى مكانه الظالم ل  ليح   ببطء  

 إلى عائدا   غنمه يسوق راع   وجه هند رأت جوهالو تلك نبي   من صباح؟

 لقطيعه غنائه أثناء يشعر ال وهو الصباح عن تساؤالتها على أجاب حظيرته

فإن لم تفعل  تفهمها هاعل   سهلة   مة  منغ   بكلمات   فاءالعج   األغنام من الصغير

ا ولكن ه أوجد سؤاال  آخر: لماذ ,فستفهم اللحن الحزين الذي أجاب تساؤالت هند

 تشعر اصبحت لقد ناها؛عي   ودمعت شديد   ر  بتأث   هند شعرتعم  الحزن المدينة؟ 

 يالمسه, بما رالتأث   شديد سطحا   نفسها وأصبحت ومعانيها األشياء بأعماق

 تراه وبدأت مختار, هتفكر   ثانية   را  م  ع   رتوتذك   يالمسه, شيء   كل   وأصبح

   .لها باشرا  م   ا  عدو  

 أمسها أحداث عن تخبره عمرو نافذة قضبان أمام وقفت التالي اليوم وفي

 وكان به, طاحي   أن يهاوتمن   هعلي   وثورتها لمختار تهاكراهي   عن له روتعب  

 له قالت بما أخبره ىحت   يزوره أبوه أتاه نإ وما. عليها طرأ لما مندهشا   عمرو

 فضحك فقط, هاأجل   من السجن من الخروج ىيتمن   صبحأ هأن   أخبره ثم ,هند

 السطح على إبقائك في ستنجح هاأن   أعلم كنت: "وقال وإشراق   بسعادة   الشيخ

 بذكر بادر قد عمرو دام ما لشيء   مواتية   الفرصة أن   شعر ثم" .تخرج ىحت  

 ستخرج كأن   أشعر يأن   مع: "فأضاف على لسان هند بمختار اإلطاحة مسألة

 دفترد  " أبي؟ يا تعني ماذا: "وسأله مستغربا   أبيه إلى عمرو فنظر" .قريبا  

 :أجاب ثم تسرع هأن   أحس   هوكأن   قليال   الشيخ

 .دائما   متفائل   نيأن   تعلم أنت عمرو, يا شيئا   أعني ال -

 المساجين زمالئي أن   الحظت لقد شيء؟ كعلم   إلى ناهىت   هل أخبرني, أبي, -

 هموأسمع األسبوعية, النزهة ساعة في جماعات   في لونيتكت   أصبحوا
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 ايتظاهرو أو ايصمتو ىحت   منهم أقترب نإ وما غريب   باهتمام   ثونيتحد  

 .لها ةأهمي   ال أشياء   في ثونيتحد   همأن  ب

 فيه معه ثيتحد   أن يريد كان شيئا   ليخبره الفرصة صالح انتهز أخرى ة  ومر  

 :منخفض بصوت   له وقال القضبان من واقترب شجاعته فاستجمع ,ةمد   منذ

 قتلوه أو الحكم عن هوأقصو   لكالم   على الناس ثار لو ىتتمن   الأ عمرو, -

 منه؟ أفضل آخر كا  ل  م   نواوعي   بجرائمه

 ذلك؟ سيفعل أحدا   أن   تعلم هل أبي, يا الغريبة الفكرة هذه ما -

 وقد ذلك, نو  يتمن   الناس من كم يعلم أحد ال... عمرو يا غاضبون الناس إن   -

 خرجكست   حتما   التي المسألة هذه في كرأي   عرفأ أن أحببت نيألن   سألتك

 ...السجن من

 من كثيرة   دماء   سفك بال مختار   يتنازل ولن الدماء سفك أكره نيأن   تعلم أنت -

 .المدينة أبناء دماء

 .الخروج إلى تتوق كوأن   بالسجن, عا  ذر   ضقت كأن   ظننت -

 .ثمن بأي   ليس ولكن   الخروج إلى أتوق نيإن   -

 زوجتك؟ عن مسؤوال   وأصبحت جتتزو   أن بعد ىحت   -

 ...األمر هذا في رأيي تعلم زوجتي -

  وتنعم تخرج أن بد   ال السجن, في بقاءك أطيق ت العد يولكن   -

 .يا بني   يتكبحر    

 :يا  مواس   له فقال والده ني  عي   في األلم عمرو الحظ

 من خرجت وإن سعيدا   تراني ال قد سعداء, السجن خارج هم من كل   وهل -

 .السجن

 ليست السعادة أن أعلم عمرو, يا سعيدا   أراك أن هو يهم   إن   لك قال ومن -

 .مظلوما   تكون أال   نييهم   ما رقد   سعيدا   أراك أن نييهم   وال ,مضمونا   ئا  شي  
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 :وقال رأسه رفع ثم قليال   عمرو أطرق

 لإلنسان إن  . الدم اقةإر رغي   السجن من إلخراجي أخرى وسيلة   ةثم   تكون قد -

 خارج كنت لو... كثيرة أمورا   صلحي   أن خالله من يستطيع أبي يا عقال  

 باللجوء الناس إقناع ولحاولت دماء سفك به عمل   أي   عمن   لحاولت السجن

     ...المسائل هذه مثل لحل   والحكمة العقل إلى

 فما إخراجك يستطيع العقل بأن   مناسل   ولو! هنا؟ من العقل خرجكي   وكيف -

 الربم   ني  ب   يا العقل حل   انتظرت لو إلخراجك؟ قهسيستغر   الذي الزمن

 قضبان إلى السجن قضبان من عجوزا   خرجت أو هكل   عمرك انتظرت

 .الشيخوخة

 ....أال أرجو بمختار؟ اإلطاحة ذحب  ت   كأن   تعني هل أبي, -

 !الجائر لكالم   ذلك حب  ت   زلت ما -

 ال" لكالم  " كرهت وإن ين  أ كما... القتل أكره نيولكن   أبي يا لكالم   أحب   ال -

 منها سيستفيق بوبة  غي   في هأن   أشعر الذي القديم صديقي أكره أن أستطيع

 .عظمت مهما ذنوبه له غفرت   اإلنسان يتوب وعندما ام,األي   أحد في

 ؟بني   يا حقا   ذلك له ترجو هل -

 .أبي يا نعم -

 هره  ك   في ذرا  ع   أستميحك يولكن   صديقك كره على لكأحم   أن أستطيع ال -

 .واحتقاره

 رتفك   وال به اإلطاحة تتمن   ال ولكن   ذلك, منك يستحق   فهو   أبي يا تشاء كما -

 لك  م   إزالة سبيل في راق  ت   أن من أغلى مدينتنا أبناء فدماء األمور هذه في

 ...عرشه عن

 ؟السن هذه في األمور هذه في رأفك   أنني تظن   هل عمرو, يا إطمئن   -
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 عرض إذا مختار عرض على أوافق أن رتقر   قد إنني, فأبي يا نكوألطمئ   -

 التي األمور إصالح أحاول وسوف أخرى, ة  مر   معه أعمل أن علي  

كنت أحتقر حكومته وأرفض العمل معه في السابق, ولكن ما دام  ...أفسدها

 هذا هو الحل  الوحيد, فسأقبله.

 تلك في تفكيره في وصل قد كان إذ ابنه مع صادقا   صالح كني لم

 األمر مقد   نهولك   عمرو, لهايتخي   ال مرحلة   إلى بها اهتمامه نفى التي" األمور"

 مع  إشراكه إمكانية يرىول   المسألة يف رأيه يعرفل   البنه الصورة بتلك

 سنه كبر بسبب لكذ في ريفك   ال هأن   له أوحى وقد ة,المضاد   ةالخط   في جماعته

 بدافع شيء   من مختار تحذير يحاول ال كي  ل للفكرة رفضه استشعر عندما

  . الخطة فسدفي   اءالدم إلراقة كرهه

 قيادة مركز أبلغ ثحي   المضادة الخطة مركز إلى السجن األب غادر

 في المشتركين المساجين لكل   نةالمتضم   القائمة من ولده اسم بإلغاء الخطة

 إبقائه مع السابق, الملك مع وقاتلوا مختار حكم عارضوا ممن مضادةال الخطة

 .الملك سجناء من التنفيذ يوم سراحهم طلقي   من قائمة في

                             *** 

 لةمخي   في مرتسمة   الماضي الموكب في المصطنعة الناس ابتسامات ظلت

 قد ما له روتصو   الذعة   سخرية   منه تسخر تلته التي األشهر والط مختار

 فيزداد آخر أسدا   رتصو   قد التي البحيرة يتذكر ثم له, الناس ب غض به يفعله

 .قلقه

 فأخذ بلده مومهو بهمومه وضيقه مختار رتوت   زاد األمسيات إحدى في

 أال بك؟ ما: "سألتهف سلمى ضايق بشكل   الواسعة ةالملكي   غرفته في قا  قل   يدور

 البحيرة في نفسي أرى أن أريد حائر, نيإن  : "فأجاب" .انالدور هذا عن تكف
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 فتوق   ثم دورته وأكمل" .أخرى ة  مر   ا  قط   فأراني أنظر أن أخشى نيولكن  

 أعود أن أريد تي؟أسدي   إلى عيدنيي   الذي ما العمل؟ ما! فأرا   ربما أو: "وقال

 أعرف... ضدي الناس طهخط  ي   قد ما أقلقني لما أسدا   نفسي رأيت لو .أسدا  

 :زوجته به فصاحت" .والفأر القط   إال يهزموا لن أسدا , يهزموني لن همأن  

 إدارة في جهدك وضع نهائيا , البحيرة في صورتك إنس جننت؟ هل! مختار -

 .المسألة تلك في التفكير من بدال   البالد شؤون

 بريني,أخ سلمى, لي؟ حدث ماذا! البالد شؤون القط   ديري   كيف كيف؟! فكي   -

 أسدا ؟ أعود ال لماذا صورتي, رتتغي   لماذا

 :وقالت رهة  ب   رتفك   ثم ,ذرعا   به ضاقت وقد سلمى دتتنه  

 صفات لك كانت ي  أ فقط, نفسك عن مسؤوال   كنت عندما أسدا   كنت مارب   -

 أصبحت عندما اأم   واحد, وبيت   واحد   إنسان   شؤون ترعى وأنت األسد

 مارب   أعني... ذلك عن عجزت فقد ناس   من فيه ما بكل   كامل   لبلد   راعيا  

 .أسرة أو شخص من أكثر قيادة تحتمل ال القيادة على قدرتك كانت

 !الهراء هذا ما -

 كنت لقد التخطيط, في نكة  ح   أكثر كنت كأن   تالحظ ألم ,مختار يا هراء   ليس -

 أن بعد اآلن اأم   حياتك, في واحدة   خطوة   تخطو أن قبل ة  وبروي   طويال   رتفك  

 تسأل ألم سليمة, روغي   سريعة   قرارات   خذتت   أصبحت فقد الحكم استلمت

 لماذا؟ نفسك

 :قال ثم سلمى تقوله لما ضا  رف   رأسه مختار   هز  

... صحيح غير تقولينه فما لذلك الغابة, حيوانات باقي طوس ال  إ سدلأل قيمة ال -

 األسد محل   آخر أسد   يحل   أن بد   فال األسد اختفى عندما هأن   هي   شكلةالم  

 .صيبةالم   هنا الخطر, منمك   وهنا القديم

 صيبة؟الم   م  ل   -
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 ال العرش؟ على الجلوس مقاومة يستطيع أسدا   نفسه يرى من أن   ينتظن   هل -

 هأن   بد   ال أسدا   نفسه يرى ومن. ويتجاهله لشيء   كفؤا   نفسه يرى أحد

 له يهدأ ولن شيء, وكل   الدم وسفك الوالقت والخديعة المغامرة سيستسهل

 .له أهل   هو بما يحظى ىحت   بال  

 أحد   ير لم هإن   قلت نفسك أنت ...سيحدث ذلك أن   يبدو ال ,القلق لهذا لزوم   ال -

 .أبدا   ذلك يحدث لن. تقلق فال غيرك, البحيرة في أسدا   نفسه

 !قريبا   يحدث وقد يحدث, قد بل -

 .بذلك ركوسأذك   يكبر, عندما ناعهد   ولي   فسكبن ج  تو  وست  ! يحدث لن -

 عمره؟ أصبح كم راس؟ف   نا؟عهد   ولي   -

 .ولدك مرع   تنسى فكي   تقريبا , عمره من العاشرة في هإن   -

 .الثامنة في هأظن   كنت لقد كالريح, تمضي السنين إن  ! العاشرة في -

 .الثامنة في التي هي   ليلى -

 السادسة؟ تتعد   تىم الثامنة؟ في أصبحت ليلى -

 فضريبة إذن: "وقال دتنه   ثم الزمن ريانج   من با  عج   رأسه يهز   مختار أخذ

 :وقالت منه سلمى فاستاءت" .أعوام ثمانية فرضها على مضى الخبز

 .أخرى بمناسبة   ابنتك مولد ذكرت هال   -

  ضريبة غير اليوم ذلك في كثيرة   ضرائب فرضنا ناأن   أيضا   أذكر -

 .بزالخ   

 !مختار -

 ال لذلك ي,ضد   الشعب بأل   ما لأو   كانت الضرائب فتلك سلمى يا عذرينيأ -

 .أنساها أن أستطيع

 مختار   استلقى بينما تنام أن قبل هاطفلي   على نتطمئ   وذهبت سلمى تركته

 إلى سلمى عادت قليل   وبعد. ساهما   السقف في قحد  ي   وأخذ السرير على
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 صوت جاء عندما فجأة   فتتوق   هاولكن   ,المصابيح ءطفىت   بدأت ثم الغرفة

 بذلك ففوجئت" قتلته؟ عندما لكالم   عمر كان كم سلمى,: "يسألها زوجها

 شعور من مخاوفه بسبب مختار يعانيه كان ما مقدار ترى جعلها الذي السؤال

 السرير على وجلست المصابيح وتركت دتفتنه   لكالم   باستحقاقه آخر إنسان  

 :بانفعال وقالت

 !مرد  ت   تهالي  ... تختفي تهالي  ... توجد لم البحيرة هذه تلي   -

 مكنا ؟م   ردمها أن   نتري   هل ردم؟ت   -

 .هاردم   الممكن ومن صغيرة   بحيرة   هاإن   نعم؟ -

 ها؟ردم   الحكمة من هل... أعني ذلك, أعني ال -

 .ذلك ريحكي   قد ولكن   أعلم, ال -

  أمرت   ممكنا   ذلك رأى فإن  ... المستشار مع األمر هذا في سأتشاور -

 .بردمها   

 ".سلمى يا جدا   جميلة   آراء   لك إن  : "وقال ةبمود   إليها نظر ثم

 المستشار فأظهر البحيرة ردم موضوع ذكر بمستشاره مختار انفرد عندما

 :له فقال االستهجان, بعض مختار فيها لمح كبيرة   دهشة  

 الدهشة؟ م  ل   -

 كما البلد هذا ومن بل المدينة, هذه منهام   جزء   لكالم   ديسي   يا ةالبحير إن   -

 الناس من الكثير تجلب هاأن   مالمعظ   لكالم   ديسي   على يخفى وال. تعلمون

 يا ذلك غير نترو   كنتم إذا إال  ... البالد ةمالي   نعشونفي   العالم أرجاء كل   من

 .مالمعظ   لكالم   ديسي  

 .سفيان المستشار هاأي   ذلك غير نرى ناإن   -

 لك؟الم   ديسي   يا نترو   ماذا -

 .نفعها من أكثر هامضار   ألن   ردمت   أن يجب البحيرة أن   نرى -
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  .مختار لكالم   ديسي   يا فكي   -

 .بأوهامها األحرى, على بل   القاتلة, بصراحتها الناس متحط   هاإن   -

 :وقال جلسته وضع رغي   ثم

 كادت ا  ر  م   بكاء   تبكي صغيرة   طفلة   فوجدت ة  مر   بجانبها مررت يأن   أذكر -

 وتعسية   حزينة   هاإن   لي قالت السبب عن هاسألت   مافل   منه, تنفطر كبدها

 بهذه اءاألحب   أطفالنا نؤذي أن امن   أتريد... دجاجة نفسها رأت هاألن   وبائسة  

 األوهام؟

 إكبارا   وأنحني أوافقكم أن إال لكأم   ال مالمعظ   لكالم   ديسي   يا الحالة هذه في -

 لكالم   ديسي   يا ولكن  ... مالمعظ   لكالم   ديسي   يا قلبكم وطيبة كمحس   لرهافة

 التي البحيرة ردم بقبول الشعب بها نقنع حجة   في رتمفك   هل القلب, بالطي  

 بها؟ يفتخر

 الشعب؟ عند قيمة   لألطفال أليس واألطفال؟ -

 ال الناس من كثيرا   أن   ديسي   يا تعلمون ..ولكن لك,الم   ديسي   يا بلى -

 على أقترح ,لذلك ه,حس   ورفاهة لكي  الم   هقلب   طيبة لكالم   ديسي   يشاركون

 بقبول تقنعهم أسبابا   قتحذل  الم   للشعب فيها مقد  ي   خطبة   يلقي أن لكالم   ديسي  

 .البركة ردم

 .غدا   علي   واعرضها الخطبة أكتب حسنا , -

 الناس قنعت   دة  جي   خطبة   مالمعظ   لكالم   ديسي   أراد إذا لك,الم   ديسي   يا ولكن -

 .يقنعهم شيء   في رألفك   كافيا   وقتا   يمنحني أن بد   فال

 ينبغي ال خطير   سر   هذا أن   رتذك   ولكن ,الوقت الذي تحتاجه سأمنحك ,حسنا   -

 ؟فهمت هل األشكال, من شكل   بأي   منك تيفل   أن

 .مالمعظ  ... لكالم   ديسي   يا... فهمت فهمت, -
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 التي المعاناة حجم دركي   لم لكالم   ولكن لكالم   قاله ما المستشار فهم لقد

 اختزان أعراض كل   هعلي   وظهرت تهبي   إلى عاد الذي المستشار صدر بها عج  

 فالحظته. والسرحان األظافر قرض إلى ةالعصبي   الحركات من األسرار

 ظل   نمابي   نالعي   قريرة   فنامت الليل أتى ىحت   بتجاهله وتظاهرت هزوجت

 الذي المكتمل رالبد   نور إال يضيؤها يكن لم التي الغرفة في يدور المستشار

 على طقي   لم عندما ثم. للستائر الرقيق الحريري   النسيج خالل من هعلي   يدخل

 ,بج  ت   لم هاولكن   سا  هم   يناديها وأخذ نائمة   وهي منها اقترب صبرا   األمر

 عدىس   خطة كانت..." يردم أن لكالم   قرر لقد: "بهدوء فقال نومها إلى فاطمأن  

 مقاطعته إلى دفعها فضولها ولكن   يشاء كما ثيتحد   لتجعله مبالنو   تتظاهر أن

 بكلمات   وسألته هاني  عي   فتحت كلمته يكمل أن وقبل الردم, ذكر سمعت عندما

 لكالم   غضب ليتخي   وهو فارتعب" يردم؟ أن يريد ماذا: "ولفض من تد  ق  

 الناس هيىءي   أن قبل رةالبحي   ردم خبر عن غدا   المدينة ثتتحد   عندما هعلي  

 المظلمة اتالممر   في جرى ثم قفزا   رجالد   وهبط الغرفة فترك الستقباله,

 ,الخطير لسر  ا بذلك يبوح النهاية في يجعله قد الذي زوجته إلحاح من صا  تخل  

 حاشرا   صغير   صندوق   على جلس وهناك .فدخله المخزن, إلى وصل أن إلى

 ولكن   مأمن, في هأن   بارالغ   رائحة أشعرته ثحي   نكبيري   نصندوقي   بين نفسه

 عليه لح  ت   وأخذت وجدته, أن إلى عنه تبحث وجاءت شمعة   أشعلت عدىس  

 :قال أن إلى حالبو   في الرغبة يقاوم أن جهده يحاول وهو

 سرارهأ من لمتع هاإن   يقول لكالم   إن لكة,كالم   األسرار تحفظين كنت تكلي   -

 .بحمله اإلنسان ينوء ما لةالدو   سرارأو

 األسرار؟ تلك كل تعرف سلمى؟ الملكة -

 لو بها, االحتفاظ على جيبةالع قدرتها هو يهم   ما أسرار, من تعرف ما يهم   ال -

   .خوف بال أعرف ما كل   ألخبرتك رتهاقد نصف كينتمل   كنت  
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 الملكة اختزان بخبر مبهورة   كانت هاولكن   عليه, ستلح عدىس   أن   المستشار ظن  

 .الملكة أزور أن بد   ال: "تقول وهي   المخزن باب إلى جهتفات   سراراأل تلك لكل  

 رينيـنتظا": لها فقال." الواجب هذا هملت   أن لكــالم   مستشار ةـزوجل ينبغي ال

 ألــفس." ريــأم من عجلة   في يولكن  : "فقالت." شمعة لدي   فليس معك ألخرج

 "الليل؟ منتصف في الملكة إلى نــذهبــست هل بة,ـذاه أنت نــأي   إلى: "بدهشة

 ما د  ــألع   المالبس غرفة إلى أذهبــس يولكن   ال: "المخزن تغادر وهي فقالت

 ".غدا   سأرتديه

 في ريفك   لم التي زوجته ذهبت أن بعد قليال   مكانه في المستشار ظل  

 صوت سمع وعندما .بالسر   تذكيرها لعدم للملكة زيارتها بخصوص مناقشتها

 ماذا تعرفي أن تريدين أال: "قال القصر اتممر   في يتالشى يكاد خطواتها

 ثم" ذلك؟ لينتتخي   هل! رةالبحي   يردم أن يريد هإن   يردم؟ أن الملك يريد

 هبيدي   طريقه يتحسس المخزن من وخرج الصندوقين بين من نفسه استخرج

  .جفنيه ملء ونام اللحاف تحت فدخل سريره إلى وصل أن إلى ثنتيناال

                             *** 

 رفك  ي   وهو المؤامرة قيادة مقر   إلى يسير المستشار كان نمابي   الصباح وفي

 ىءهي  وت   ثيابها أجمل ترتدي زوجته كانت لك,لم  ل سيكتبها التي الخطبة في

 وأمرته السائس استدعت ذلك من فرغت عندما ثم .الملكة لزيارة نفسها

 المرآة في نفسها على أخيرة   نظرة   ألقت ثم ,بمقامها يليق ب  رك   بتجهيز

 سلمى استقبلتها وهناك. الملكة قصر إلى وانطلقت البيت من بعدها خرجت

 نصامتتي   المرأتان جلست ثم .عدىس   بها تهاحي   التي الحرارة من بالرغم ببرود  

 في الزيارة لهذه أتهاهي   كانت التي الكلمات استرجاع تحاول عدىوس   رهة  ب  

 هاأن   أوضحت قليل   وبعد. لها الملكة استقبال فتور أضاعها أن بعد السابقة الليلة
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 لك,الم   مستشار زوجة نهاكو هاعلي   مهحت  ي   الذي للواجب أداء   لزيارتها أتت

 هاولكن   ألجله أتت ما أداء في ذريع   بفشل   شعرت عندئذ  . ببرود سلمى فشكرتها

 بذلك لها نتفأذ   أخرى ة  مر   زيارتها في رغبتها عن للملكة وأعربت تماسكت

 .عدىس   أمر في مرتابة   سلمى تركت التي الزيارة وانتهت مضض, على

 معها ثتتحد   ةالمر   هذه وفي .الملكة تزور نية  ثا عدىس   متقد   بأيام   بعدها

 إليها وطلبت الملكة بها تس  فأن   دةمتعد   طرائف   لها وذكرت متنوعة, أحاديث

 أخبار   انتزاع تحاول عدىس   أخذت زيارات   ة  عد   وبعد .دائما   تزورها أن

 استخدمته الذي األسلوب فاستخدمت لفضولها سلمى ففطنت الملكة من صغيرة  

 النتيجة فكانت ه,علي   تحسين   إدخال مع المعلومات استخالص في معها هي  

 واألسرار األخبار لمعرفة شةالمتعط   عدىس   حقيقة كشف إلى لتتوص   هاأن  

 فسألتها بذلك, االعتراف إال   تملك ولم يدها في قطفس   بذلك فواجهتها ,ونشرها

" ها؟ت  قط   ليلى يرةاألم فقدان خبر نشر من أنت هل: "مفاجئا   سؤاال   سلمى

 وواجهتها ,لها الخبر لذلك المستشار نقل سلمى فاستنتجت المرأة فتلعثمت

 هوعلي   زوجها من والخوف بالحرج للشعور نتيجة   العرق منها بفتصب   بذلك

 إذا تفعل أال   فوعدتها ,بذلك لكالم   تخبر أال   الملكة ورجت ,وظيفته وعلى

 أال   وعدها نظير   لزوجها السابق لكالم   لعز   وبسبب األمر بحقيقة أخبرتها

 أخبرها المستشار بأن   االعتراف إلى عدىس   فاضطرت ا,مبأمره أحدا   تخبر

 زوجهال السابق لكالم   لعز   سبب وبأن   ,الجيران أخبرت هاوبأن   ةالهر   بمسألة

 مستنكرة   رأسها سلمى تفهز   ,والقصر الدولة أسرار كتم عن عجزه كان

 ولكن  : "عدىس   فقالت" ه؟منصب في بقيهي   أن مختار لكالم   وتريدين": لها وقالت

 مع عمل عندما تماما   عنها انقطع ا  جد   قديمة   مسألة   األسرار إفشاء مسألة

 :سلمى لها فقالت" .يقتله أن ذلك ليكاد ىحت   مختار لكالم   ديسي  

 جدا ؟ قديما   شيئا   كان هل المفقودة, ةالهر   خبر ونشر -
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 لقد .ا  سر   ذلك يرى كان القصر أن   يعلم يكن لم هألن   ذلك لي ذكر هولكن   ,ال -

 .العادية البيوت في ىحت   يحدث عادي   شيء   هأن   ظن  

 الجيران؟ بين الخبر نشرت م  فل   كذلك تريانه كنتما إن -

 .تهاهر   على األميرة نلحز   ضيقي عن رأعب   كنت -

 سرارأ من واحد   ر  س   بتسر   إن ولكن   لك,م  ال أخبر ولن تقولين ما سأقبل -

 .أخباره إلى فسأضطر القصر سرارأ أو لةالدو  

 ا  سر   ننابي   دار ما بإبقاء أيضا   وأعد ,ثانية   يحدث لن ذلك أن   الملكة دتيسي   أعد -

 .زوجي على ىحت  

 .سنرى -

 .الملكة دتيسي   ظن   بأخي   لن -

 بعد عارية   أصبحت هاأن   تشعر وهي توانصرف الملكة عدىس   عتود   ثم

 هاألن   قاتل   بندم   توأحس   .به تحتفظ كانت الذي الوحيد السر   من دتتجر   أن

 من تعلم هاأن   باألسى شعورها من وزاد .أخرى ة  مر   لإليذاء زوجها ضعر  ت  

 ما به سيفعل بل عمله عن بعزله يكتفي فلن هسر   عرف إذا لكالم   أن   زوجها

 قد ما لتتخي   وهي جلدها اقشعر. قتل أو حبس   أو ي  نف   من بمعارضيه يفعله

 على متوصم   .وعدها الملكة أخلفت إن أيضا   لها وربما لزوجها يحدث

 لك,الم   يد تطالهما أن قبل الهرب لهما ىليتسن   المسألة بتلك زوجها مفاتحة

 بقامته الحديقة من قادما   زوجها ورأت قصرها إلى وصلت نإ ما هاولكن  

 هي إن   عليها رتهوثو   غضبه مقدار لتتخي   إذ قرارها عن لتعد   ىحت   العمالقة

 األسرار كتم على وقدرتها هامكر   فاق التي الملكة نوبي   نهابي   كان بما أخبرته

 أن بعد سلمى زيارة عن تنقطع أن وقررت السر, ذلك كتم فقررت رها,تصو  

 قلبها أعماق من ىتتمن   بأن واكتفت ,عانت ما لها األخيرة زيارتها في عانت

 .بوعدها الملكة تفي أن
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 أن عليها ميحت   لزوجها إخالصها أن   األمر بداية في شعرت فقد الملكة أما

 وعدها رتتذك   هاولكن   ,فيه يشك   وال ثقته يوليه الذي المستشار عن تخبره

 تعرفه بما تحتفظ أن فرأت ,هاعلي   فهسي   مختار ره  ش   يوم رتوتذك   المرأته,

 تستطيع لمناسبة   بة  متحس   ,به البوح إلى الحاجة حين إلى ا  سر   المستشار عن

 لديها أن   أشعرتها هاوأن   خاصة   ,استغالل أحسن المعلومة تلك استغالل فيها

 بما ومستشاره مختار يلعب كما بها اللعب تستطيع التي ةالخاص   أسرارها

 ريدهت   أن يمكن ما يفعل المستشار جعل من نتتمك   وقد اآلخرين, عن يعرفانه

 من لتصلح المرآة أمام جلست ثم. عنه تعرفه بما علم إذا المستقبل في منه

 تلك استغالل ةفي  كي   في تفكر تزال ما وهي نفسها إلى ونظرت هندامها

 مختار لهاشك   أخرى امرأة   إلى بل نفسها إلى تنظر ال هاأن   فشعرت المعلومة  

 ال جعلتها التي الملتوية   بأساليبهما األخيرة العشر السنوات في ومستشاره

 من وكثير   والحارس السائس وقتله ثمهي   قتل في مختار بسب  ت   كثيرا   تستنكر

 حفاظا   إليها اضطر   لوال  ح   كانت الجرائم تلك أن   رأت هان  إ بل .عمدا   الناس

 تغيير من هعلي   متصم   كانت ما رتتذك   ثم .لكهم   واستقرار مركزه على

 ,ذلك في تنجح لم هاأن   وأدركت ة  مر   لأو   لكالم   بقتله متعل   عندما مختار  

 أبي,: "نفسها في أباها تخاطب وهي تسقط أن من أصغر بدمعة   نهاعي   فلمعت

 كنت ما إلى معه وانجرفت بل ,أريد ما مختار جعل في ذريعا   فشال   فشلت لقد

 التي أن   فوجدت ويحدث حدث فيما ا  ي  مل   رتفك   أخذت مث" .إياه بهأجن   أن أحاول

 المعلم ابنة سلمى كانتبل  ,الملكة سلمى تكن لم القديم القرار ذلك رتقر  

 دةالمتعد   الخيارات ترى تجعلها الحياة في كثيرة   بتجارب   تمر   لم التي الفقيرة

 يكن فلم لذلك ,يناسبه ما منها رليتخي   اإلنسان على الظروف هاض  تعر   التي

 أن بعد أما .والدها اهاإي   مهاعل   التي الطريق هي واحدة   طريقا   إال آنذاك أمامها

 العمر من والثالثين الثالثة وبلغت فيها مختار لكالم   زوجة ةشخصي   تل  غ  ل  تغ  
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 يمكن ال األشياء أن   وتدرك آخر بشكل   األمور ترى أن هاعلي   نيتعي   صبحأ فقد

 ال المستشار على ممارسته تنوي الذي بتزازفاال بعينها, ات  سمي  م   في حبسها

 أو كثيرة   أشياء  " إصالح" من نهامك  ي   سالحا   بل ابتزازا   ىسم  ي   أن ينبغي

 لتبرير سلمى ارتاحت. إليها لكالم   يقود أن يمكنه عديدة   كوارث" بتجن  "

 المعلومة تلك ىءتخب   وهي جدا   الصغيرة دمعتها فمسحت البريئة   ر  غي   نواياها

 .ذاكرتها في أمين   مكان   في بالمستشار الخاصة

                             ***   

 فيها كتب رقعة   إليه موقد   مختار الملك إلى المستشار هتوج   التالي اليوم في

 بقرب الشعب رتبش   الخطبة كانت. هاؤقرأخذ يو مختار فتناولها الخطبة,

 له مناسبة   أكثر المدينة في مكان   وجود بعدم خطرهموت   لاألو المستشفى افتتاح

 ما رقد  ب أحد   يحتاجه ال الذي العليل بهوائه زيتمي   الذي البحيرة مكان من

 بنىلي   البحيرة ردم إلى ضطراراإل عن تعتذر ثم المساكين, المرضى يحتاجه

 زمنا   له ينتقي أن المستشار وأمر بالخطبة مختار أعجب. مكانها المستشفى

 المستشار فابتسم عليها, إللقائها عامة   ساحة   في الشعب من فئات   لجمع مناسبا  

 :جم بأدب   وقال فا  متلط  

  لكالم   ديسي   يا الخطبة إلقاء قبل صغير   إجراء   من بد   ال ولكن, -

 .مالمعظ     

 العزيز؟ المستشار أيها هو ما -

 موافقتهم ننضم   وأن   ,موافقةال عدم فرصة الشعب على نقطع أن   من بد   ال -

 .المعظم الملك ديسي   يا... بأنفسهم ردمها على مونقد  ي   تجعلهم التي ةالتام  

 بأن: "بثبخ   المستشار فأجاب" ف؟كي  : "لأوس باهتمام   مختار   هإلي   نظر

 ضريبة لغفلن  : "قال ثم ريفك   لكالم   فأخذ" .ةبمد   الخطبة إلقاء قبل ئا  شي   لهم مقد  ن  
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 كل   بل: "لكالم   فهم ةقل   من بحرج   المستشار فأجاب" .والبرتقال عنبال

 تهيئتهم مالمعظ   لكالم   ديسي   أراد إن لك,الم   ديسي   يا والملبس المأكل ضرائب

 الضرائب تلك كل   لغفلن   حسنا  : "وضيق د  بترد   الملك فقال" .البحيرة ردم لقبول

 الملك ديسي   أراد إن   ينسن  والم   األرامل تراياج   دع  ولن  : "المستشار فقال" .إذا  

 من نتمك   هولكن   هعلي   ب  يث   أن مختار فكاد" .الخطير العمل لذلك الشعب قبول

 أن   تعلم أال! ننتج   هل: "غضب في صرخ بأن واكتفى نفسه على السيطرة

 أراد إن   ,ولكن  : "جأش برباطة   المستشار فأكمل!" الخزينة على سيقضي ذلك

 هبة   المدينة سكان من ساكن   لكل   فليصرف التامة الموافقة مالمعظ   لكالم   ديسي  

 بتالبيبه فأخذ مالمعظ   الملك دهسي   جنون نفج  " .الخزينة ة  مالي   زيادة ةبحج   ة  مالي  

 :وقال

  والخزينة ذلك نفعل فكي   المخبول؟ المستشار هاأي   عقلك فقدت هل -

 !فلسةم     

 كل   إعادة اإلمكان وفي... ةري  الفو   الموافقة يضمن أن كلالم   ديسي   أراد إذا -

 .ناغرض   قنحق   أن بعد كان كما شيء  

 كل   سنفعل حسنا ,: "مضض على وقال المستشار تالبيب عن يده مختار فرفع

 أال   أحاول نيأن   إال   أريد ما الشعب على أفرض أن أستطيع كنت وإن   يألن   ذلك

 قبض الطبيعي   هاوضع   إلى المستشار تالبيب تعود أن قبل ثم" .مكروها   أكون

 إن   ,ولكن  : "رالمحذ   كالزئير ت  بصو   وأكمل منه واقترب ثانية   مختار هاعلي  

 في عملك فستفقد النفقات تلك كل   بعد ا  حقيقي   رضى   رواظه  ي   ولم تكخط   فشلت

 وإذا: "وقال لكالم   نبراث   نبي   وهو واطمئنان   ر  بمك   المستشار فابتسم!" الحال

 وقد ببطء   تالبيبه سراح الملك فأطلق" المعظم؟ الملك ديسي   يا تيخط   نجحت

خالل  للناس سنصرفها التي الهبة أضعاف عشرة لك مسأقد  : "وقال ثقته رتهحي  
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 ديسي   يا ركمأشك  : "مسرور بخنوع   يبتسم وهو المستشار فقال" .خمس سنوات

 ".المعظم الملك

 وهو بإعجاب   المستشار خطبة زوجته على رمختا قرأ القصر وفي

 الفكرة عابت بل ,الملكة الخطبة عجبت   فلم البحيرة, مرد   خطة عن يخبرها

 المدينة لحو   وأن   ة  خاص   البحيرة ردم بضرورة الناس تقنع لن هابأن   ة  محتج  

 مهلز  ست   هاأن   إلى باإلضافة المستشفيات من العديد لبناء تكفي شاسعة   مساحات  

 هل: "تحديا  م   لها وقال لكالم   فغضب. قصير بوقت   الردم بعد المستشفى بناءب

!" أستطيع طبعا  : "بثقة فأجابته" !هذه؟ من أفضل خطبة   تكتبي أن تستطيعين

 :وسألها مختار وجه على دالترد   فظهر

 ا ؟حق   -

 .اآلن هاأكتب   أن وأستطيع نعم, -

 ...إذا   كتبيهاأ -

 أمام وجلست المستشار مع أموره لكالم   فيها يتدارس التي الغرفة إلى فذهبت

 انتهت وعندما .الجديدة الخطبة تكتب وبدأت وقلما   ورقة   وتناولت المنضدة

 تلك من بدال   إلقاءها وقرر المستشار خطبة من أكثر فأعجبته هعلي   قرأتها منها

 رفع ماوعند" .مستشاري من أخبث كإن  : "الرقعة ليتأم   وهو قال ثم ,الخطبة

 يقرأ أخذ ثم" .أذكى... أدهى أعني: "قال الغاضبة انظراته ورأى رأسه

 يبدأ أن إال   أمامه يبق ولم وخاتمة مقدمة لها واضاف وتكرارا   مرارا   الخطبة

 .الشعب استمالة في
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 بلغي   الخزينة إلى لياالع   المؤامرة قيادة مركز رسول ذهب     

 أنفاس فضاقت واأللبسة األطعمة ضرائب من الناس ىأعف قد لكالم   أن   هاأمين  

 :للرسول وقال الخزينة أمين

  ذلك تأجيل يمكن أال! عانيت   زالت ما الخزينة ولكن   الوقت؟ هذا في -

 القادم؟ العام إلى   

 .مالمعظ   لكالم   أوامر تلك -

 من بتصب  الم   قالعر   يمسح وهو حساباته جريي   منضدته أمام األمين فجلس

 .واأللبسة األطعمة ضرائب رفع عن علنأ   نبيومي   وبعدها. القلق من جبينه

 على أخرى ة  مر   الرسول دخل بشهر   الضرائب من اإلعفاء إعالن وبعد

 بال حذاء   هقدمي   وبأحد ,الحسابات حجرة   في يدور كان الذي الخزينة أمين

 واآلخر   النافذة   ةحاف   على لقى  م   نربي  الجو   أحد بينما حافية   واألخرى ربجو  

 بين هجبين   عن العرق ويمسح قهايدق   طويلة   قائمة   يده وفي ,المنضدة على

 ما فسأله الرسول   وجود إلى وانتبه حسبته من انتهى قليل   وبعد .نةوالفي   نةالفي  

 على فأغمى نين,س  والم   األرامل جراية بإعادة أمر لكالم   أن   فأخبره يريد,

 المنضدة أمام فجلس ,وأسعفاه جري  ج   مساعده الرسول ستدعىفا ,قالقل   األمين
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 لكالم   كمح   خالل تماما   بيض  ا شعر   عن هابخلع   رتأسف   التي عمامته عوخل  

 قد: "للرسول قال ثم دبر  الم   الماء من كأسا   بوشر   اآلخر هءحذا وخلع مختار,

 ,محالة ال الخزينة هلكت  س النفقات هذه... البالد في ةمالي   كارثة   إلى ذلك يؤد  ي  

 فرد   لكل   األنسب رايةالج   بمقدار ألخبرك زمةالال   بالحسابات   أقوم دعني ولكن  

 لقد ك,ي  وع   في دمت   ما آخر شيئا   أيضا   إحسب: "الرسول له فقال" .مستحق  

 الرسول تمي   أن وقبل..." قدرها ةمالي   بهبة   الشعب ةكاف   على المعظم لكالم   أنعم

 نالقدمي   حافي القلق الخزينة أمين مات وهكذا. تا  مي   الخزينة أمين خر   همتكل  

 عليها ما يعانق ورأسه مات التي منضدته أمام ,عمله تأدية أثناء الرأس حاسر

 .حتضرةالم   الخزينة بحسابات مليئة   أوراق   من

 رفض لكالم   ولكن   أتباعه من جديد   خزينة   أمين   سفيان المستشار حورش  

 الحتمال مكانه السابق األمين مساعد ج  ري  ج   تعيين على واصر   الشخص لكذ

 سبيل على له مساعدا   المستشار حمرش   نعي  ي   أن لقب   وإن   ,هإلي   رصهح   انتقال

  .مستشاره مجاملة

 المؤامرة قيادة مركز في لكالم   أمام ومساعده الجديد الخزينة أمين ومثل

 بد   ال: "قال ثم باهتمام   الملك إليهما نظر .وصاياه ياق  ليتل أمره على بناء   العليا

 جريج   فأحنى" .منكما كل   سيشغله الذي المنصب ةألهمي   تماما   كاندر  م   كماأن  

 أن بد   فال م  ث   ومن: "الملك فأكمل باإليجاب, وأجابا باحترام   رؤوسهما وزميله

 الخزينة على الحفاظ حسن من السابق األمين به ىيتحل   كان ما بكل   اتتحلي  

 ثة  بلو   أصيب قد لكالم   أن   وظن   المستشار حمرش   هتفب  " .والقلق... واألمانة

 فرآه هتهوأب   الملك لتأم   هولكن   ,اعتباطا   فمه من تخرج الكلمات بعض تجعل

 أن   أو هو   اصابته قد اللوثة   أن ظن   وقد رأسه فنفض بلوثة   يصاب أن من أكبر

 األمين وجه تعابير ريتذك   وهو بثقة  ابتسم فقد  ج  ري  ج  أما  ,سمعه ابأص خلال  
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 أن ريدهماي   هبأن   ثانية   رغبته دأك   الذي لكالم   وطمأن ,هجوربي   ومواقع السابق

 ييغط   ما توفير بعد إال   القلق يبدأ أال   على ,لقا  ق   السديمة سكان أشد   يكونا

 خارجا   ججري   مشى ثم ,بذلك فوعداه بق,السا األمين روح أزهقت التي النفقات

 هولكن   الكبيرة ابتسامته حجم في مالتحك   يحاول وهو سعيدة   خفيفة   بخطوات  

 ببطء   يتبعه المستشار حمرش   ليرى الخلف إلى فالتفت وحيدا   يمشي هأن   الحظ

 معه هوجر   بذراعه وأخذ أدراجه فعاد ,البالهة شديد تعبير   وجهه وعلى شديد  

 .الجديد وزميله الجديد بمنصبه بحرارة   نفسه ىءهن  ي   وهو خارجا  

 الخزينة تاركا   لكالم   تعليمات كل ذونف   الحسابات بكل   الجديد األمين وقام

 الملك, بعطايا معظمهم فرح الذين الناس من كثير   يعلمها لم معاناة   تعاني

 فقد صالح أما. ءالمفاجى الكرم ذلك سبب عن تتساءل أخذت منهم ةقل   باستثناء

  .الهبات تلك بعد شيء   حدوث وينتظر الملك مهقد   ما شأن من رصغ  ي   كان

                             *** 

 ب شر   وقف قائلين السديمة سكان كان ثحي   اماألي   أحد من الظهيرة وقت في

 ,وفتحته الباب إلى بحذر   هاجر فقامت طرقات   أربع وطرقه هاجر باب أمام

 خطة في االستمرار رفضت التي صديقتها موقف عن همسا   ب شر   ألهافس

 هاأن   فأخبرته بالعودة, إقناعها استطاعت كانت وإن الملك هبات بعد اإلطاحة

 ,أيضا   الخطة ذنب   وقررت يهابرأ   اقتنعت التي هيإنها  بل ,ذلك تستطع لم

 :وقال الضيق عليه فظهر

 محاولتك نسيت هل األخيرة؟ السنوات يف المعاناة نسيت هل !أيضا ؟ وأنت   -

 شيء   كل   يعود أن الخطة, شعار نسيت وهل الملك؟ هذا بسبب نفسك قتل

 السابق؟ الملك عهد في كان كما
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 ,الجراية عودة ويكفيني العهد, ذلك في كان ما حقا   نسيت لقد سابق؟ لك  م   أي   -

 إلى رسائل   نقل ماأ فعل, وقد كان, كما يعود أن يهمني الذي األمر هو فهذا

 فيها المشتركين ومصير مصيرها يعلم أحد ال خطة   وتأييد غامضة   جهات  

 من ألمثالنا ليس ر,ب ش   يا ولك لي ليس فهو بأمرهم لكالم   معل   ما إذا

 الجوع من تحفظنا التي الجراية عودة بعد الدنيا من نريده الذي فما العجزة,

 سللحب   أنفسنا تعريض امن   يستحق   الذي ام الدنيا؟ هذه في األخيرة امناأي   في

 نريد عندما نعاني رب ش   يا ناإن   عمرنا؟ في بقيت التي القليلة األيام في لدوالج  

 على امن   سقط شيئا   نلتقط عندما بونتعذ   ,الصالبة من قدر به شيئا   نأكل أن

 اميأم فعر   لو هأن   لك دأؤك   ط؟بسو   لدة  ج   احتمال سنستطيع ففكي   األرض,

 ..إلي   يصل أن قبل ت  لم   سوط

 ...ولكن -

 يتبق   شعرة كم نظرك؟ من تبقى ماذا ب شر, يا نفسك إلى أنظر ماذا؟ ولكن -

 ىحت   فمك في با  صل   شيء   كل   ستجد قريبا   أسنانك؟ من ي  بق   كم رأسك؟ في

 أن أجل من الهثا   تقضيه كي  ل الدنيا في عمرك من بقي   كم ثم... الحساء

 أيام, عشرة... يوما   كم بل شهرا , كم بعدك, هاإلي   يأتي من بها يستمتع

 ثالثة؟... سبعة

 وهو   ,تثاقلة  م   بطيئة   بخطوات   يمشي وانصرف عهاود   ثم قليال   ب شر   فأطرق

 األسفل إلى انجذب الذي الرأس من الضعيف جسمه في يسري بالوهن شعري

 سيره, أثناء األرض عن عهمارف في مشقة   يجد بدأ اللتين القدمين إلى فجأة  

 .أيام ثالثة بعد سيموت هأن   وشعر

                             *** 
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 مكان فعر  ي   ال الذين األفراد كبار أحد جاء ةالمضاد   ةالخط   مركز وفي

: قائال   الرئيس على وأتباعها ةالخط   رسي   عن تقريرا   وتال رهمغي   المركز ذلك

 فقدنا عنهم أسقطها التي والضرائب للشعب, لكلم  ا منحها التي الهبات بعد"

 ثحي   دينوالمؤي   الينالفع   ةالمضاد   الخطة أنصار من بها ستهاني   ال أعدادا  

 مسوخ   حزبنا إلى ينالمنضم   الجنود شرع   فقدنا لقد. الملك عن الناس ي  رض  

 ونصف هاكل   عدمينالم   وجماعة ,الجيش غير جهات   إلى المنتمين رفاقنا

 من ذويهم ألن   أحدا   منهم نفقد فلم المهمومين جماعة أما الحائرين, عةجما

 له تاهتز   كا  ح  ض   الرئيس فضحك". ضيافتهم في زالوا ما الجرايات أصحاب

 أرأيتم: "وقال الحديد بإذالل تستمتع باصابع   هاب  يداع   أخذ التي الشهيرة حيتهل  

: أضاف ثم" .المساكين ارباألق لتحم   إال   شيء   بكل   الناس رضىي   فكي  

 قريبا   بالضرائ   وستعود مؤقتة   باتاله   فهذه الرفاق, هاأي   تقلقوا ال ولكن  "

 ,تعاني هاإن   يقولون الخزينة في رجالنا ألن   ,سبق مما أكثر الرواتب وتنخفض

 التي النفقات تلك يصرف أن هإلي   طلب أن بعد عا  هل   السابق هاأمين   مات وقد

 وأن   ستعود الضرائب أن   على ذلك من أدل   وال الشعب, ابه الملك أكرم

 فيعود الناس معاناة وتعود ,بالتمام نشهري   بعد قريبا , فستتوق   الجرايات

 اإلدارة وأفراد مقار   أسماء بإبقاء نعا  ص   اأحسن   ناولكن  . تركونا الذين رفاقنا

ةال ةللخط   لياالع    من انسحاب من فناتخو   اكن  ل إال  و هاأقطاب   على را  ص  ق   مضاد 

 ما أنهم إال   الخطة لتنفيذ همحماس   فقدوا وإن همأن   أيضا   نطمئ  ي   ومما... انسحب

 م  ث   ومن ,هحب   على قادرين رغي   يجعلهم ما مختار أفعال من يذكرون يزالون

 بعدها األقطاب وأخذ المجلس فاطمأن  " .الخطة هذه عن إبالغه يحاولوا فلن

 عن المفاجىء الناس رضى تهمخط   على فرضها التي لتعديالتا شونيناق  

 .لكالم  
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 التي األعداد تلك وبعد هأن   ىحت   حدود   بال ادالحد   صالح تفاؤل كان

 الصناديق أحد وفتح انهدك   إلى طمئنا  م   ذهب دينالمؤي   من جماعته خسرتها

 من لوكا  س   يم  حي   وأخذ غليظة   ة  سل  بسل   تصلينم   ندي  قي   منها وأخرج ئةالصد  

 .عميقة   بنقوش   زخرفتهما سبقت اللذين ندي  القي   بها ويزخرف والنحاس   الحديد

 شكله ظهر ىحت   قديمة   بأغنية   م  ه  م  ه  ي   وهو   ثانية   ندي  القي   أحد فزخر  ي   أخذ ثم

 ثم المزخرف دالقي   ليتأم   وهو وابتسم الغناء عن صالح   فتوق   عندها .النهائي

 الملك هاأي   كمعصمي   دي  قي   من أنتهي دت  ك  : "قائال   نفسه في مختارا   خاطب

 قيودا   يرتدي من لأو   مختار يا ستكون... كرجلي   داقي   إال يبق ولم مختار,

 ارتداء حب  ت   فأنت مثلك, لك  بم   لتليق كثيرا   هازركشت   لقد. ومزخرفة جميلة  

 من زركشة   ل  أق قيودك تكون ولن ,الثياب فاخر من والمزركش شىالمو  

 توضع أن لك أضمن ال ولكن   .مالمعظ   لكالم   هاأي   القيود هذه لك فهنيئا   ردائك,

 القتال على صر  وت   والمحاكمة االستسالم ضترف   فقد ,كوكعبي   كمعصمي   لحو  

 من ىأتمن   يولكن   الجميلة, القيود بهذه تحظى لن وعندئذ   ,ركنأس   أن قبل لقت  فت  

 لتهمخي   في يستعرض وهو ابتسم ثم" .فيها أراك أن معظ  الم ليكيم   يا قلبي

 كان لقد .طويلة ةمد   منذ ر  بصب   يجمعها كان التي هقبو   في مةالمتراك   األسلحة

 والرماح الخناجر تلك فيها غمدست   التي الصدور ليتخي   لم ثبحي   بها سعيدا  

, وعمرو خارج عرشه من عا  نتز  م   مختار رؤية إال ليتخي   يكن لم .والسيوف

 خلف عمرو غياب في هقبو   في األسلحة تلك تراكمت فقد لذلك .أسوار سجنه

 قبو في حبيسا   كان عندما الصغير التآمر منزل في تراكمت كما القضبان

 .مختار

 غريبة   بطمأنينة   مينع   كان لقد. مةالمنغ   ةم  ه  م  واله   الزخرفة صالح واصل ثم

 العشر السنوات قضى فقد ,قريبا   هال  أك   ؤتيست   تهخط   أن   أعماقه من ويشعر

ن ,تلك تهلخط   عدي   األخيرة  وأكثرهم – لكالم   جناءس   ذوي من مجموعة   فكو 
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 نمى مختار   كمح   ضيراف   من كبير   ش  لجي   األولى اللبنة كانت – السن كبار من

 من ؛الشيوخ من األولى اللبنة اختار إذ النتيجة من واثقا   كان وقد .األحداث مع

 ماأليا   ثنايا نبي   ال األشياء يزرع فكي   ويعرف بالزمن ؤمني   الناس من نوع  

 .ا  منسي   ماضيا   تتراكم أن قبل النضج تام   هال  أك   يؤت  لت   السنين ثنايا بين وإنما

                             *** 

 ميو لكالم   دحد   مهحاك   عن تهوأرض   الشعب أسعدت التي الهبات تلك بعد

 دعوة عن علنوني   قاتهاوطر   المدينة أحياء في نادونم   وسار .بالشعب اجتماعه

 الساحة تد  وأع  . المدينة في الكبرى الساحة في كبير   اجتماع   إلى لشعبه الملك

 ناس   ووقف طويلة   مقاعد   على هاأكثر   جلس طويلة   صفوف   في الناس عوتجم  

 واصطف   متهاقد  م   في رضاأل على ناس   وجلس ,الصفوف تلك مؤخرة في

 معازف صوت الحضور سمع ثم .أواسطها في وانتثروا جوانبها على الحرس

 إال ي  ه   وما .النفاذة وعطوره شاةالمو   بأثوابه لكالم   وصول عن علنت   صاخبة

 نصة  م   على ضعو   م  فخ   كرسي   إلى وتقدم الساحة الملك دخل حتى لحظات  

د   منه أصغر رسي  ك   يساره وعلى مرتفعة    أفراد وقف ذلك عند. لمستشاره أ ع 

 يكاد ال الذي مختار الملك بنشيد ونيتغن   وأخذوا للملك وإكبارا   إحتراما   الشعب

 يا  حي  م   يده لكالم   رفع بينما ,نشدينالم   لكثرة كلماته من شيئا   زيمي   أحد  

 إلى وصل نأ إلى ببطء   يمشي وهو اهمحي   تعلو فخورة   وابتسامة   تجمهرينالم  

 اللذين الكرسي   ذراعي على ذراعيه وأراح هكرسي   على وجلس .تهمنص  

 على مستشاره وجلس الالمع, بالحرير فتانغل  م   يرتانث  و   وسادتان يهماغط  ت  

 على بعضهم وجلس وخلفهما, هماجانبي   على وحرسه يتهحاش   واصطفت يمينه

 .أقدامهما عند ةالمنص   ةحاف  
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 بشعبه باإلشادة خطبته بدأ ثم ,شعبه يحي  ي   وهو   كبيرة   ابتسامة   لكالم   رسم

 الشعب أيها: "... قال ثحي   بالبحيرة قالمتعل   الجزء إلى وصل أن إلى

 نرى ونحن نشأنا لقد... جميعا   نايهم   أمر   في ثكمأحد   أن لي آن لقد ص,خل  الم  

 على غريبة   را  و  ص   ليرى أمامها الوقوف على ناعظم  م   يتهافت بالدنا في رة  حي  ب  

 إن   قلنا ثعلبا   رأينا فإذا .أمامنا كالحيوانات تبدو ناخيال   جعلها صورا   صفحتها,

 الصورة تلك صاحب أن   ناظن   ال  حم   رأينا وإن ماكر   الصورة تلك صاحب

 ناإن   األحكام؟ هذه صنستخل   إذ هاعلي   ارتكزنا التي الركيزة هي فما... وديع

 صفات   خيالنا من عليها غسب  ن   ثم المسكينة خلوقاتالم هذه سلوك نراقب

 هجمال   ولكن   ,نار  به  ي   جماله إن   مغرورا ؟ الطاووس كان إن   دريناي   فما مختلفة,

 في رأسها خفيت   هاألن   حمقاء النعامة أن   مجز  ي   أحد وال .مغرور هأن   يعني ال

 هن  إ كما .معرفتها إلى شرالب ليتوص   لم التي أسبابها لها كان مارب   التراب,

 الشعب هاأي   ناإن  ... فقط واحد   جانب   من ترى ال األشياء أن نعلم أن ناعلي   ينبغي

 زقزقته وعذوبة حركته ةف  وخ   لرشاقته رقيقا   نا  كائ   العصفور نرى العظيم

 هاعلي   ينقض   التي األرض دودة تراه فكي   ولكن, عظمه, وهشاشة وضعفه

 صورة في أحدنا رفك   هل واحدة؟ دفعة   يبتلعها ثم بمنقاره هابيت   من هاويسل  

 في األرض دودة رأي في أحدنا رفك   هل األرض؟ دودة عند العصفور

 تلك يسألهم وهو الشعب أفراد جموع بين بصره ينقل الملك كان" العصفور؟

 بعض   إلى بعضهم ينظر الناس أخذ بينما منهم إجابة   ينتظر كان هوكأن   األسئلة

 وفي البحيرة من لموقفهم استهجانا   ماال  وش   يمينا   رؤوسهم كونحر  ي   وهم

 هاأي   دكمأناش  : "قائال   الملك فاستطرد الملك, بمنطق إعجاب   نظرة   نهمأعي  

 رأي   كمأحد   فيعر   هل الكريم, الشعب هاأي   كم,لدي   س  مقد   هو ما بكل   خوةاإل

 أحد ال الكريم, لكالم   هاأي   ال" :جميعا   فقالوا" العصفور؟ في األرض دودة

 يعرف أحد ال: "قائال   كالمه فأكمل" .العصفور في األرض دودة رأي يعرف
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 رةالبحي   هذه رموز وأن   ناقصة, مقاييسنا أن   على يدل   مما األرض, دودة رأي

 األلم ناولبعض   الحزن نالبعض   بتجل   هان  أل اهتماما   يهانول   أن ينبغي وال ,مة  به  م  

 هاأحس   صغيرة   ق  عر   ت  حبا   مسح ثم" .الغرور ولبعضنا األمل بةخي   ناولبعض  

: حماس في وأكمل را  ؤث  م   كالمه جعل في بذله الذي الجهد اءجر   من جبينه في

 وتعميره, بلدنا ببناء فنهتم   نالمستقبل   وننتبه وأذهاننا نان  أعي   نفتح أن لنا آن لقد"

 وال .ةي  الظن   األفكار بتلك لتصاقواال فالتخل   لنا بسب  ي   ما كل   من صتخل  نو

 منرد   أن نترو   أال لذلك, بلدنا, في فالتخل   رمز وجود مع ذلك إلى سبيل

 بابتهاج   فقال" .مالمعظ   لكالم   هاأي   بلى: "كثيرة أصوات   فهتفت" البحيرة؟

 لكتهااسته التي أنفاسه ليلتقط الملك وسكت!" إذا   البحيرة فلنردم: "وحماس

 أفكارا   يالئم بما وتنخفض تعلو ة  تي  صو   بدرجات   يزخرفها أن راعى التي متهكل  

 وجعلت الحضور عظمم   أقنعت مةمنظ   كلمات   ئةهي   على فمه من انسابت

 مخالفة على السكوت لفض   فقد منهم يقتنع لم من أما بالموافقة, تعلو همأصوات  

 يجرؤ ولم الملك, كلمات رتهأسك الذي الجمهور لغضب نفسه وتعريض الملك

 اإلذن وطلب وقف ,فيةالخل   الصفوف أحد في واحد   رجل   إال اإلعتراض على

: وقال الملك أمام وقف حيث األمامي   الصف   إلى الحرس فاقتاده الكالم, في

 البحيرة هذه فائدة أن   أرى يولكن   ,لحق   مالمعظ   الملك ديسي   يقوله ما إن  "

 اليرو   بلدنا إلى الرحال ونيشد   المختلفة العالم بالد في فالناس ,هات  مضر   تفوق

 وإنما فقط صورهم برؤية يكتفون ال منهم وكثير   نا,بحيرت   في صورهم

 ,بضائعنا من ويشترون هنا يبيعونها مختلفة   ببضائع فيأتون الفرصة ينتهزون

 هذه ر  ن غي  م  و ا,تجارتن فتنتعش أسواقنا في عيتبض   هفإن   منهم ر  ج  يت   ال ومن

 وال لدانالب   من رهغي   مع فيتساوى ,اختالفه رمز ويزول نابلد   يفتقر البحيرة

 عن الجالس مستشاره إلى سريعة   خاطفة   نظرة   الملك نظر" .زنايمي   ما لنا يبقى

 ال الذي دهائه من قتباساال يحاول هكأن   أو مأزق   في هأن   يخبره هكأن   يمينه
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 قد السنين تلك والط مستشاره مع العمل وكان – تماسك ثم ,أبدا   عنه ىيتخل  

 المآزق من نفسه صخل  ي   فكي   مهوعل   حنكة   من هلدي   كان ما إلى أضاف

 إلى والتفت – النظير منقطعة   بديهة   سرعة في تأتي حكمة  م   ل  ي  بح   المختلفة

 األخ هاأي   تقوله ما إن  : "الحنون مالمتفه   لكالم   ابتسامة يبتسم وهو وقال الرجل

 هإن   أقول أن أود   إجابتي في شرعأ أن وقبل تقدير, بكل   حظىي  ل   الكريم

 مستنير   عقل   من كلدي   لما مثلك رجل   زرائيو   نبي   من يكون أن نيسعد  لي  

 ىيتلق   وهو ال  وخج   حا  فر   الرجل وجه رحم  ا..." لألمور ثاقبة   ونظرة   بعيد   وفكر  

 شا  عي   ولعائلته له نيضم   والذي ,هبمثل   يحلم يكن لم الذي السخي   العرض ذلك

 فشعر الرجل به شعر ما إلى الملك نوفط   مماته, وبعد لكالم   حياة والط ناعما  

 أن يريد الملك أن   منها مفه   المستشار إلى فة  خاط   نظرة   وأرسل شديد   بارتياح  

 قبل قبضته في أصبح قد ضالمعار   الرجل وأن   ,مأزقه من صتخل   هأن   يخبره

 به بدأ الذي حماسه في كالمه الملك أكمل ثم المعارض, رأيه على يرد   أن

 لتدخل وحججه كلماته خالل من تفيض التي اإلقناع على درته  ق   وفي الخطبة  

 كمورد   البحيرة على البلد اعتماد إن   قال مقاومة؛ بال مستمعيه أذهان في

 صالتخل   أما ,الحالي مستواه عن يرتفع ال يجعلهو مهتقد   عرقلي   ماإن   أساسي  

 نهر   فيها يجري التي بأرضه االهتمام إلى الشعب أنظار فسيصرف منها

 في فتقاراال البحيرة ىعل االعتماد لهم بسب  سي   بينما ,الصناعة وإلى ,عذب

 عنها, نقطاعواال البحيرة ورص   استسخاف في الناس يبدأ عندما اماألي   مستقبل

 القليل له مقد   شيء   أجل من يفوته الكثير ترك هأن   الشعب دركسي   ذ  وعندئ

 .مولالخ   وأورثه

 إن: "عهيود   وهو للشعب قائال   ردتهب   أطراف مل  م  يل   مختار الملك قام ثم

 فتدافع" .قصري إلى أصل أن قبل البحيرة تلك مرد   فابدأوا أرى ما نترو   كنتم

 وصل أن إلى بتسما  م   همإلي   ينظر وهو ملكال أمر لتنفيذ ةساحال خارج الناس
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 على سفيان المستشار أههن   حصانه الملك يمتطي أن وقبل. هب  ك  ر   موقع إلى

 نفسه ألزم هأن   المعظم الملك ديسي   يرى أال ولكن,: "له قال ثم بديهته سرعة

 :وأجاب الملك فضحك" وزيرا ؟ نعرفه ال الذي الرجل ذلك بتعيين

 موعدا ؟ له دتحد   وهل -

 ...ولكن م,المعظ   الملك ديسي   يا ال -

 في جيتدر   أن هفعلي   سفيان, المستشار هاأي   ئا  شي   تخش   ال: "قائال   الملك فقاطعه

 الدرجات هذه لوأو   اه,يتمن   الذي المركز إلى يصل أن قبل عديدة مناصب

 بدهاء هإعجاب يا  بد  م   المستشار فضحك" .الديوان كتبة أحد باب أمام حاجب  

 ردم يتم   أن بعد إال بذلك يعلم لن الرجل ولكن  : "ضاحكا   أضاف الذي الملك

 الملك دهبسي   وإعجابه وابتهاجه المستشار تضاحك فزاد" .بسنوات البحيرة

 .مالمعظ  

                             *** 

 وأخبرهم فبالتوق   بالرك   فأمر عمرو به الذي بالسجن الملك قافلة مرت

 نوافذها من جراتالح   في يطل   وأخذ فدخل ,السجن أحوال ديتفق   أن يريد هأن  

 اسحر   فأمر ,نافذته إلى وصل أن إلى لعمرو زيارته هليمو   السجناء يويحي  

 أمام ينتظرونه ووقفوا عنه وافتنح   هناك, وحيدا   يتركوه أن معه ومن السجن

 في يقرأ فراشه على جالسا   كان يالذ عمرو أمام مثل فقد هو أما ,السجن بوابة

 في رآه يكن لم إذ ودهشة   شديد   انبهار   عليه ظهر حتى رآه نإ وما كتبه, بعض

 خالجي   كالذي بالرهبة شعور   خالجه وقد مبهورا   هإلي   نظر. ذلك قبل لكي  الم   هزي  

 الملك هأن   لتخي   وهلة   لوألو   ة,مر   لأو   لكالم   يدي   نبي   يمثل عندما اإلنسان

 الملك هاأي   بك   مرحبا  : "قائال   النافذة من يقترب وهو اهوحي   فوقف السابق

 فقال" المعظم؟ بالملك بنيلق  ست   أيضا   وأنت: "وقال مختار فضحك" .مالمعظ  
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 حاولت لطالما مختار؟: "ةلكي  الم   مختار ئةهي   أمام مأخوذا   يزال ما وهو عمرو

 مختار   فرد  " .اآلن إال   فكموق   أفهم لم يولكن   لكالم   ذنب   عن كبعجز   تقنعني أن

 بيننا الخالف أن   أشعر عمرو, يا تفهمني أن أجمل ما ممتاز,: "بسعادة كا  ضاح  

 فقدت ةلكي  م  ال الثياب أن   وشعر عمرو عن نبهاراال زال عندئذ  " .تماما   سينتهي

 في كسف   رة  خط   بة  عل   لعب الذي القديم صديقه مختار أمام هأن   وأدرك بتهاهي  

 الذي مختار يشعر أن دونمن  هعلي   غضبه إليه فعاد ,الدماء من ال  سي   سبيلها

 :قائال   استطرد

 أفضل الشعب كل   مع اآلخرين, مع ليتعام   وسترى عمرو, يا جدا   سعيد   نيإن   -

 .كان مما بكثير  

 حدث؟ الذي ما -

 ليحو   ما بكل   عا  ذر   أضيق يجعلني الذي ضيقي مصدر من صتتخل   لقد -

 .الناس على قسوأو

 لك؟الم   اعتزال قررت هل -

 .حيرةالب   من صتتخل   بل ال -

 ...التي البحيرة البحيرة؟ -

 يتسابقون وهم وتركتهم هابردم   هموأغريت   قليل   منذ بالشعب اجتمعت لقد نعم, -

 .لي إرضاء   ذلك تنفيذ إلى

 بردم أمرت: "وقال وألم   زن  ح   هاأعقب   عمرو وجه على شديدة   دهشة   فظهرت

 هاتكره   تكن ألم عمرو, يا بك ما: "مستغربا   مختار فأجاب !"البحيرة

 تبكي أرك لم: شا  نده  م   مختار فقال ,جبي   ولم عمرو ناعي   فدمعت" ها؟وتلعن  

 ففكي   وجنوده, السابق لكالم   على وال ,آدم على وال ثمهي   على وال دريد   على

 :البكاء أثر به بصوت   عمرو فقال" بها؟ تعبأ تكن لم التي رةالبحي   على تبكي
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 تلك ردمت ما متى ولكن   همحل   يحل   آخر إنسانا   فإن   إنسان   يموت عندما -

 هاأي   جميعا   ردمتنا لقد... ناورمز   ناراث  ت   ردمت كأن   ذلك فمعنى البحيرة

 .رو  المته

  الناس أخالق ويجعلني ينريح  سي   ذلك إن   لك أقل ألم الجنون؟ هذا ما -

 حسن؟ ق  ل  بخ     

 مختار, أجل من فعلي   شيء   كل  ! مختار أصبحت هاكل   الدنيا أن   يعني بل! ال -

 !مختار أصبح شيء   وكل  ! مختار أجل من هدمي   شيء   وكل  

 ويصيح بقوة نافذته قضبان يضرب فأخذ عمرو على الغضب طرسي   ثم

 :عال   بصوت  

 هاكل   الدنيا... مختار أصبحت هاكل   الدنيا بل مختار, أصبح هكل   البلد -

 ...مختار أصبحت

 ذلك مثل هني  عي   في ير لم الذي عمرو إلى ذهول   في ينظر وهو مختار   تراجع

 .السجن من خارجا   انطلق ثم قبل, من الغريب البريق

                             ***   

 مع الجماعة رئيس ادالحد   صالح كان ,ي  السر   ةالمضاد   المؤامرة مقر   في

 وأخبرهم مسرعا   دخل الذي المؤامرة أقطاب سابع ينتظرون منها خمسة  

 منازلهم إلى يتدافعون وهم الناس تركت   لقد: "قال ثم البحيرة, ردم بكارثة  

 البحيرة إلى ذلك بعد بها هواليتوج   ودالء وفؤوس معاول من معهم ما ليجلبوا

 أن على أحد   يجرؤ لم البحيرة؟: "الموجودين أحد فقال" .هامياه ونزف لردمها

 لو! مختار لكالم   عهد في هاعلي   أر  جت  أ   لقد: "فأجاب" .ذلك قبل ردمها في ريفك  

 كردائه ىالموش   بكالمه أقنعهم أن بعد أمره لتنفيذ يتدافعون وهم الناس رأيت

 :صالح فقال" .ذلك قلت لما
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 السهولة؟ بهذه خداعهم اعاستط كيف هم, ءدهماال بئس -

 .شهرين منذ عنه نيرضو   بدأوا همأن   نسيت هل -

  ذلك وراء إن   لكم أقل ألم المفاجىء, كرمه سبب اآلن ضحات   لقد -

 شيء؟   

 .األخيرة األشهر خالل بالشعب عالقته بإصالح تناخط   أفسد لقد -

 .شيئا   فسدي   لم -

 .عرقلها هولكن   -

 لهذا ئتهملتهي   إال   فعل ما يفعل لم هأن   الناس يعلم ما نفسرعا قصيرة, ة  مد    -

 وتنقطع الرواتب وتنخفض الضرائب ستعود قصيرة   ة  مد   وبعد .اليوم

 .ذلك أثناء في استعدادنا وسيكتمل... ثانية   الناس فيكرهه الجرايات,

 اآلن؟ عددنا أصبح كم -

 ونزالء هم معنا همكل   نالمساجي الجنود زال فما األفراد, أكثر معنا زال ما -

 الذين السجون في العاملين من وعدد   قبلنا, اإلنقالب حاولوا ممن السجن

 هموكل   تقريبا   شالجي   وربع السجناء, أولئك بإطالق أوامرنا ينتظرون

 .لكبالم   اإلطاحة ةخط   تنفيذ موعد   تحديد ينتظرون

 نجاح من متأكد   نيإن  : "وقال التنفيذ لموعد نفسه عد  ي   هوكأن   عمق  ب   الرجل سفتنف  

 أن بعد األمر في الناس ريتفك   فعندما البحيرة, بردم أمر أن بعد ة  خاص   تناخط  

 حق   في عظيم   أمر   البحيرة ردم أن   سيجدون السائلون, ويزداد فقراء يعودوا

 سبيل في به ي  ح  ض   الذي القربان   البحيرة ردم فليكن شيء, يعادله ال البلد

 ".الطاغية هذا حكم من الخالص

 ولكن,: "وقال أحدهم وجه على الغضب ظهر ثم برهة   الجميع صمت

 عهدنا دنجد   تراثنا معها غتالفي   بحيرتنا, فيه ردمت   الذي اليوم هذا في دعونا
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 فتعاهد" .حياتنا أو حياته انتزاع ذلك استدعى وإن   مختار من كمالح   ننتزع بأن  

 كما السديمة طرقات الدماء غمرت وإن: "أحدهم وأضاف ذلك على الجميع

 الموعد ومتى: "وسأل صالح إلى أحدهم التفت ثم!" البحيرة مياه اآلن تفعل

 إلى ينظر وهو هسر   في عد  ي   صالح فأخذ" الخطة؟ لتنفيذ المقترح الجديد

 :وقال ابتسم ثم المستقبل يرى هكأن  و األعلى

 االستعداد هبة  أ   على فيه كونسن الذي الوقت سيصادف! مصادفة من لها يا -

 .الموكب امأي  

 اآلن؟ منذ محددا   يوما   نعي  ن   هل -

 !"التنظيف يوم فليكن: "المصمت كالحديد ب  صل   بصوت   صالح فقال

                             *** 

 لهممعاو   جلبوا أن بعد البحيرة إلى يتدافعون الناس كان األثناء تلك في

 وأخذوا لديهم, فرا  امتو يكن لم ما األدوات تلك من واستعاروا وفؤوسهم

 يهيلون ثملتسري فيها المياه  بالبحيرة محيطة   متفرقة أماكن في يحفرون

 من والحصى التراب يجلبون بعضهم وكان ,البحيرة في والحصى التراب

 في مياهها ينقلون آخرون أخذ كما البحيرة, إلى به جهونويت   بعيدة   مناطق

 القيام عن منهم عجز من أخذ فيما المنازل بين الطرق في بونهاويسك دالء  

 .مختار لكالم   أغنية بترديد اآلخرين سحم  ي   األعمال تلك من بعمل  

 وحصى رمل من فيها لقىي   كان ما بفعل وتتضاءل تتضاءل البحيرة كانت

 العدد وسط األبد إلى وتختفي ة  كلي   تردم أن وقبل .ماء من منها ستخرجي   وما

 من هائلة   أعداد   بصور هاسطح   امتأل بها أحاطوا الذين الناس من الكبير

 البحيرة سطح على نالطويلتي   هأذني   يروا ولم الناس يالحظه لم واحد   حيوان  
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 أقدامهم تحت رتوتعك   المتراكضة الناس سيقان بين مياهها تماوجت التي

 .ورمالهم ودالئهم

 

 النهاية

 

 

 بقّية األسطورة:

 بعض أذهان من تختف   لم هاولكن   .األبد إلى اختفت البحيرة دمتر   عندما

 .الناس عقول في وذكراها صورتها بردم يأمر لم مختار لكالم   ألن   الناس

 لهم رة  مصو   تغر   من وتغر   توهم من متوه   منهم كثير   لةمخي   في يتبق   فقد لذلك

 يفعلونه ما غضبي   ىحت   أغرب, أشياء يفعلون تجعلهم غريبة   بأشكال   أنفسهم

 الغضب مع يتناوب والوهم اليوم ذلك ومنذ. بشراسة فيقاومونهم آخرين أناسا  

 ...النداء يلب  ي   من دائما   فيجدان   الناس نداء

 !هذا يومنا إلى                                       
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