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شر والتوزيع
عصري الكتب للن

)1( 
زهير

مع  ال�سجني  الطبيب  رحيل  بعد  الوقت  من  كثرًيا  الأمر  ي�ستغرق  مل 
الن�ساىل الزائرين لتهداأ الأجواء اإىل حد ال�سكون، ومع توقف املطر عن 
هطوله ا�ستجمعت قواي اخلائرة، ونه�ست من رقدتي بالزنزانة، وخطوت 
يف حذر �سديد اإىل الرواق املمتد اأمامها، لأكمل طريقي بقلٍب م�سطرب 
جثث  بقدمي  اأتفادى  الزنازين  من  الطابق  لذلك  الرئي�سي  الباب  اإىل 
اجلنود التي تناثرت يف كل املمرات غارقة يف دمائها، اإىل اأن و�سلت �سلم 
ال�سفلية،  تتناثر على درجاته  ال�سجن، وهناك وجدت مزيًدا من اجلثث 
جتاه  اأعلى  اإىل  حذر  يف  و�سعدت  اأ�سفل،  اإىل  طريقي  اأكمل  اأن  فخ�سيت 
اجلنود  كل  لأجد  الغفران،  يوم  مرا�سم  اأثناء  اأعتليه  كنت  الذي  ال�سطح 
قد  بالباحة  الن�ساىل  اقتنا�ص  اأجل  من  باأ�سلحتهم  يرقدون  كانوا  الذين 
ُقتلوا جميًعا، ومعهم ذلك القائد الذي كّلفه عمي باإ�سعال ال�سعلة الكربى 
لباحة  املواجهة  ال�سطح  حافة  على  وقفت  بعدها  الرامية،  اإعدام  بعد 
جويدا واألقيت نظرة اإليها، لأرى اأر�سها قد اكتظت بجثث اأ�سراف چارتني 
وجرحاهم على امتداد م�ساحتها، فيما اختفى جميع الن�ساىل �سواًء كانوا 

عاديني اأو زائرين.
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املجاورة  ال�سوارع  بعيني  وتفح�ست  الأخرى  احلواف  اإىل  رك�ست 
الذين عجزوا عن  بع�ص اجلرحى  اإل من  لل�سجن، كانت جميعها خاوية 
قد  جندة  انتظار  يف  يتاأوهون  اأماكنهم  يف  وقبعوا  بعيًدا  الفرار  موا�سلة 
ال�سلم  فهبطت  بالأ�سفل،  ن�سلي  اأي  وجود  تاأكدت من عدم  ثم   .. تاأتيهم 
اإىل  املوؤدي  ال�سارع  اإىل  ال�سجن  لأغادر ذلك  �سرعة يل،  باأق�سى  ا  راك�سً
بيتنا، وبعدها مل تتوقف �ساقاي عن الرك�ص اإىل اأن و�سلت بابه، لتتلقاين 
اأمي غري م�سدقة بعدما ظنت لوهلة اأنها قد فقدتني، �ساألتها على الفور:

اأين اأبي؟!	 
قالت يف توتر وهي تتفح�ص ج�سدي بحًثا عن اأي اإ�سابة بي:

دار 	  من  مقربة  على  راآه  قد  باأنه  اجلريان  اأحد  قال  بعد،  يعد  مل 
الأمن قبل قليل مع عمك كيوان.

قلت:
نعم لقد غادر يف البداية.	 

قالت اأمي يف خوف �سديد:
هل ما �سمعنا به ي�سل اإىل ذلك احلد الكارثي اأم اأن النا�ص يهّولون 	 

الأمور؟!
نظرت اإليها واإىل اأخوّي اللذين وقفا يرتقبان حديثي، واأوماأت براأ�سي 

اإيجاًبا وقلت:
لبد اأن نغادر جويدا يف اأ�سرع وقت.	 

فهزت راأ�سها اإيجاًبا يف توتر، وقالت:
�سنفعل، ولكن علينا اأن ننتظر حتى يعود اأبوك.	 

b
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انتظار  يف  وبقينا  اأبي،  اأمتعة  اأمي  وحزمت  جميًعا،  اأمتعتنا  حزمنا 
عودته بفارغ ال�سرب من اأجل الرحيل اإىل بريحا والبقاء هناك يف ماأمن 
بعيًدا عن الن�ساىل وعن جويدا التي �سارت غري اآمنة باملرة، لكن عودته 

قد تاأخرت كثرًيا تلك الليلة، فرتكت اأمي واأخوي ودخلت اإىل غرفتي.
نافذتي  خلف  جل�ست  قاتًل،  باخلارج  الوقت  ذلك  يف  ال�سكون  كان 
املواربة اأنظر اإىل ال�سارع اخلاوي اأمامي واأتطلع اإىل ال�سماء يف اإن�سات 
�سديد حماوًل تبنيُّ اأي �سوت للطبول اأو اأ�سوات زئري جديدة قد تاأتي معها 
هجمة اأخرى من هجمات الن�ساىل املتوح�سني، ثم اأجفل ج�سدي حني ظهر 
�سوٌت مفاجئ يف ال�سارع اأمامي، لكني هداأت حني وجدتها عربًة خ�سبية 
حتمل اإحدى الأ�سر التي بدت وكاأنها اتخذت قرارها بالرحيل عن املدينة 
قبل طلوع الفجر، ومن بعدها تكرر ذلك الأمر مرات عديدة. وجدت اأخي 
اأبي، وقال  اأ�سلحة  اأنه من  اأعرف  اإيّل ويعطيني �سلًحا نارًيا كنت  يدلف 

وهو يح�سو �سلًحا اآخر لنف�سه بطلقاٍت من البارود احلّي:
رمبا يكون ذا فائدة اإن اأتوا من جديد.	 

فهززت راأ�سي نافًيا، وقلت يف ياأ�ص:
اأج�سادهم 	  تتحمل  كيف  بعيني  راأيت  لقد  �سيًئا،  ذلك  يفيد  لن 

العديد من الطلقات النارية، كذلك راأيت �سرعة النق�سا�ص التي 
ميتازون بها.

�ساألتني اأختي التي كانت تقف خلف اأخي مرتعبة اجل�سد:
هل ياأكلون قتلهم؟!	 

قلت واأنا اأنظر اإيل عربٍة جديدة حتمل بع�ص الأفراد وتعرب ال�سارع من 
اأمام بيتنا:
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اإنهم يقتلون فح�سب، تركوا وراءهم العديد من اجلثث.	 
�ساألني كرم:

�سيء 	  فعل  اخلفيفة  الأ�سلحة  ت�ستطع  مل  طاملا  اإذن  ان�سحبوا  ملاذا 
معهم؟!

قلت:
الرامية 	  يحمون  راأيتهم  لقد  يفعلونه،  ما  يدركون  اإنهم  اأعلم،  ل 

حّرروا  كما  املحتجزين،  الن�ساىل  ويحررون  اجلنود  طلقات  من 
ا غريًبا كان حمتجًزا باإحدى الزنازين ورحبوا به، قال ذلك  �سخ�سً
ال�سخ�ص باأن اأخرب عمي باأن عهد القواعد قد وىّل، رمبا ان�سحبوا 
لينظموا �سفوفهم ا�ستعداًدا لهجمة اأكرث �سرا�سة ي�ستطيعون معها 

الق�ساء علينا جميًعا.
قالت اأختي يف تذمر كبري:

ملاذا تاأخر اأبي كل هذا الوقت؟ علينا اأن نغادر.	 
قلت:

اأنه يفكر مع عمي فيما �سيحدث بالأيام القادمة خا�سًة مع 	  ل بد 
بقاء مدافعه يف اجلنوب دون القدرة على ا�ستعادتها.

ثم راأيت عرب النافذة اأحد الفر�سان يقرتب بح�سانه من بيتنا، ومل متر 
ب�سعة دقائق حتى وجدت بابنا ُيطرق، فاأ�سرعت اأنا واأخواي اإىل الردهة 
عندما فتحت اأمي الباب، فقال ذلك الفار�ص باأن اأبي من اأر�سله اإلينا بغية 
الطمئنان على �سلمتنا جميًعا واإخبارنا باأنه �سيتغيب لبع�ص الأيام بعدما 
يف  فوم�ص  باملغادرة،  الفار�ص  وهمَّ  كيوان،  للقائد  حربًيا  م�ست�ساًرا  ُعنّي 
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عقلي يف ذلك الأوان النقا�ص الذي دار بيني وبني م�ساعد عمي الذي ُقتل 
على �سطح ال�سجن ب�ساأن �سديقي اآدم، وعن ا�ستحالة كونه حفيد العجوز 
خ�سيب، واهتمام ذلك القائد باإبلغ عمي عن ذلك الأمر على الفور دون 

انتظار النتهاء من يوم الغفران، ف�سمّت للحظة قبل اأن اأنطق اإىل اأمي:
اأريد اأن اأرى اأبي وعمي.	 

قالت اأمي:
مل يعد هذا وقًتا للمغامرات.	 

قلت:
اإننا يف حالة حرب الآن يا اأمي، وعلى بعد خطوة �سغرية من القتل 	 

على يد الن�ساىل.
و�سمّت للحظة اأخرى من الرتدد، ثم قلت واأنا اأنظر اإىل الفار�ص:

اإنني اأعرف �سيًئا قد يفيد اأبي وعمي يف هذا التوقيت.	 
نظرت اإيّل م�ستغربة فيما نظر اإيّل الفار�ص مرتقًبا، فتابعت:

علّي اأن اأخربهما ب�سيء يخ�ص �سديقي اآدم.	 

b
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)2(
ُغفران

الباحة  يف  يحدث  كان  ما  اأن  لي�ستوعب  الوقت  من  ا  بع�سً عقلي  اأخذ 
بني  اأعماقه  يف  اأغو�ص  حلًما  لي�ص  املن�سة  اإىل  �سعودي  بعد  عيني  اأمام 

جدران زنزانتي.
مع منت�سف يوم الغفران مت اقتيادي ُمكّبلة اليدين والقدمني اإىل اأعلى 
املن�سة وكّلي يقني اأن �سبيل التي اأعرف �سخ�سيتها جيًدا لن تقوى على 
فعلها، واأن كيوان املجنون لن يتوانى عن قتل كل ن�سلي بعد اإعدامي كما 

توّعدين يف ذلك اليوم الذي زارين به يف ال�سجن.
اإىل  ياأ�ص  يف  لثواٍن  نظرت  املن�سة  مبنت�سف  اجلنديان  اأوقفني  حني 
الن�ساىل املُجّمعني يف اجلانب اجلنوبي ال�سرقي من الباحة، ثم اأغم�ست 
عيني عندما بداأ القا�سي الكبري يف اإلقاء التهم املوّجهة يل دون اأن اأ�سغل 
بايل بكلمة واحدة مما يقوله، كل ما كنت اأفكر فيه هي الأحداث الكثرية 
عمر  يف  مرة  لأول  الباحة  قدماي  وطاأت  منذ  حياتي  يف  بها  مررت  التي 
الثامنة حتى وقويف على من�ستها كمذنبة تنتظر ر�سا�سة النهاية يف اأي 

حلظة قادمة.
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لكن الأمور جميعها تبدلت حني �سّب ذلك ال�سجيج املفاجئ يف الباحة 
والذي غّطى على �سوت القا�سي، لأفتح عيني واأرى الن�ساىل املحا�سرين 
بني �سفوف اجلنود قد ك�سروا ح�سارهم وبداأوا يف الرك�ص بجميع اأنحاء 
الباحة بني اأ�سراف چارتني، �سعرت بالرتباك الذي اأ�ساب �سادة املن�سة 
وعلى راأ�سهم كبري الق�ساة الذي توقف عن اإكمال كلمته، وان�سحب خائًفا 
ومعه باقي ال�سادة عرب ال�سلم اخللفي للمن�سة، نظرت اإىل كيوان، نظر 
الن�ساىل  اثنني من  اإىل  يلتفت  اأن  قبل  اأفهمها،  يف عيني نظرة طويلة مل 
حاول ت�سّلق املن�سة وقتلهما ب�سلحه الناري، ثم �ساح اإىل باقي اجلنود 
والفر�سان باأن يقتلوا كل ن�سلي يف الباحة، لكنه مل يكد يكمل كلماته حتى 
وجدنا ثلثة من ال�سهام امل�ستعلة تنطلق يف تواٍل من منت�سف الباحة اإىل 
�سطح �سجن جويدا املجاور، لت�ستعل �سعلته الكربى، بعدها بلحظات دوى 
�سوت املدافع الرهيب يف اجلنوب، نظرت اإليه يف ذهول واأنا ل اأ�سدق اأنه 
قد فعلها فعًل، واأن مدافعه الكربى قد بداأت يف اإبادة وديان الن�ساىل للتو، 
وكدت اأ�سقط على ركبتي ح�سرة بعدما �سعرت اأن �ساقّي مل تعودا تقويان 
الن�ساىل بالباحة الذين مل يتوقفوا للحظة  اإىل  على حملي، لكني نظرت 
اأن ي�ستطيع جنود الأ�سراف  اأ�سراف چارتني دون  واحدة عن التوغل بني 
اأ�سلحتهم النارية �سدهم كاأنهم خططوا ملا يقومون به جيًدا،  ا�ستخدام 
حتى توقفت املدافع عن �سربتها الأوىل لتت�سع حدقتا عيني انفعاًل عندما 
�سدعت يف الأفق دقات ال�سامو، نظرت من جديد اإىل كل ن�سلي يرك�ص يف 
الباحة غري م�سدقة ما بداأ يخطر يف بايل، ثم �سدر �سوت الزئري الأول 

من اجلهة الغربية من الباحة، فنطقت اإىل نف�سي يف ذهول كبري:
�سبيل!! هل فعلتها حًقا؟!	 
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حلظة  متر  ومل  الرابع،  ثم  الثالث،  ثم  الثاين،  الزئري  �سدر  بعدها 
واحدة بعد ذلك دون �سماع زئري جديد و�سط �سراخ الأ�سراف املرتعبني 
الذين بداأوا يف الفرار والرك�ص عرب بوابات الباحة واأ�سوارها املنخف�سة 
غري عابئني مبا قد ت�سببه اأطرافها احلديدية املدببة من اإ�سابات بالغة 

لأج�سادهم.
كان كيوان ل يزال يقف اأمامي ينظر اإىل ما يحدث يف الباحة دون اأن 
يحرك �ساكًنا وكاأنه ُجّمد يف مو�سعه، قبل اأن ي�ستفيق من جموده ويطلق 
عيني  يف  نظر  بعدها  املن�سة،  جانب  يت�سلق  كان  زائر  ن�سلي  نحو  النار 
نظرًة اأخرية وهرول بظهره اإىل موؤخرة املن�سة، ليغادرها دون اأن ي�سّوب 
�سلحه الناري نحوي، بعدها بداأ وابٌل من الطلقات النارية ياأتي بكثافٍة من 
اأعلى ال�سجن جتاه الباحة، فراأيت ب�سعة من الن�ساىل الزائرين يرتكون 
ا�ستباكهم مع الأ�سراف ويرك�سون نحو املن�سة. كنت اأعلم اأنهم قادمون 
من اأجلي، ولو كنت يف مكاٍن اأو اآٍن اآخرين لأ�سابني الرتعاب منهم، لكن 
اأن تكون على بعد حلظة من املوت ثم يحدث ما حدث فل مربر للخوف 
من �سيء على الإطلق، ووجدت نف�سي اأرك�ص اإىل حافة املن�سة جتاههم 
لأرمتي اإىل اأحدهم، فاحتواين بني ذراعيه القويني برفق كاأنه يعلم متاًما 
باأج�سادهم ويتحركوا بي ناحية جنوب  الباقون  اأن يغطيني  اأنا، قبل  من 
الباحة .. نظرت عن قرٍب وقتها اإىل هيئة الن�ساىل الزائرين املختلفة من 
املرتعبني وجنودهم  باأ�سراف چارتني  يفعلونه  وراأيت ما  اآخر،  اإىل  واحٍد 
الذين ظهروا بل حول ول قوة اأمام �سرعة انق�سا�سهم، لأدرك حلظتها 

اأن م�سري چارتني قد تبّدل يف ذلك النهار.
ثم خرجنا عرب البوابة اجلنوبية اإىل الطريق الرملي املوؤدي اإىل وادي 
بعيدين عن  بعدما �سرنا  برفق  الزائر  الن�سلي  اأنزلني  وهناك  الن�ساىل، 
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ينتظرون  كاأنهم  والباقون  هو  اأمامي  ووقف  ال�سجن،  �سطح  مرمى جنود 
اأوامري، كان ن�سلي زائر منهم ينزف بغزارة، لكنه ظل واقًفا على قدميه 
اأن  اإل  اأ�سفله،  الرمال من  التي جتّمعت على  الكثرية  بالدماء  غري عابئ 
اآخر �سقط على الأر�ص فجاأة ليظهر اأمامي ظهره ال�ساحب املُ�ساب باأكرث 
متاًما،  �سكنت  حتى  رويًدا  رويًدا  تهداأ  اأنفا�سه  وبداأت  نارية،  طلقة  من 
هبطت على ركبتي وحت�س�ست رقبته، فاأدركت اأنه فارق احلياة، فقلت ملن 

كان يحملني منهم:
 اأخرب الن�ساىل الباقني اأننا �سنعود اإىل اجلنوب.	 

فاأوماأ براأ�سه اإيجاًبا قبل اأن يلتفت اإىل الثلثة الآخرين ويحرك راأ�سه 
فيما  اأخرى،  مرة  الباحة  اإىل  ورك�ص مبفرده  ا�ستدار  ثم  اإليهم،  باإ�سارة 
عن  يكّفوا  اأن  دون  يل  ظهورهم  معطيني  حويل  الثلثة  الن�ساىل  التّف 
رحيله،  قبل  بحمايتي  كّلفهم  قد  الزائر  ذلك  كاأن  وي�ساًرا  مييًنا  التلفت 
الذي  وكيوان  الباحة  �سهدتهم  الذين  والقتلى  الكثرية  الدماء  يف  فكرت 
الذي  الزائر  الن�سلي  جثة  اإىل  ونظرت  قتلي،  با�ستطاعته  وكان  تركني 
الثلثة  النازف بني  الن�سلي الآخر  مات قبل قليل متاأثًرا بجراحه كذلك 
الباقني مع مرور  تزايد �سحوبه وهداأت حركته عن  والذي  بي  املحيطني 
الوقت .. كنت اأظن حني اأخربنا العجوز عنهم يف الكهف اأنهم غري قابلني 
من  مزيًدا  اأج�سادهم  تتحمل  راأيت،  كما  لكني  النارية،  بالأ�سلحة  للقتل 
ا، ول  الطلقات النارية عن الب�سر لكنهم يف النهاية معر�سون للموت اأي�سً

بد اأن كيوان وم�ساعديه �سيدركون هذا الأمر يف اأقرب وقت.
بعدها بداأ مزيٌد من الن�ساىل الزائرين ومعهم ع�سرات من الن�ساىل 
الذين مل يتحولوا يظهرون يف الأفق قادمني من الباحة على خيوٍل كنت 
اأمر  لّبوا  كاأنهم  الأ�سراف،  فر�سان  خيول  اأنها  يخربين  من  اأحتاج  ل 
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حتى  مني  اقرتبوا  اإن  وما  اجلنوب،  اإىل  بالعودة  يخربهم  اأن  �ساألته  من 
الأ�سلحة  اأياديهم  يف  حاملني  منتظمة  �سفوف  ثلثة  يف  اأمامي  ا�سطفوا 
النارية التي اغتنموها، وتطلعوا يل يف �سمت منتظرين ما اآمرهم به، مل 
اأكن اأعرف ماذا اأقول اأو اأقرر، لكني عندما �سمعت �سوت نوبة جديدة من 
الزائر  الن�سلي  اإىل  اأنظر  واأنا  لهم  قلت  اجلنوب  تاأتي من  ال�سامو  دقات 

النازف الذي خارت قواه و�سقط على الأر�ص مفارًقا احلياة هو الآخر:
لنعد الآن اإىل الوادي.	 

ثم قلت ل�ساٍب ن�سليٍّ غري متحول:
اأخرب الباقني يف الباحة والأماكن املحيطة بها باأن يتبعوننا جميعهم 	 

اإىل اجلنوب.
قال:
ح�سًنا �سيدتي.	 

ا جتاه الباحة على قدميه، فامتطيت  ثم اأعطاين ح�سانه، وعاد راك�سً
احل�سان وناديت ب�سوتي اإىل الباقني:

اإىل اجلنوب.	 
�ساربي  اأمنع  اأن  فيه  اأفكر  ما  كل  الوادي  جتاه  اخليول  بنا  لرتك�ص 
قتلى  من  املزيد  ل�سقوط  جتنًبا  �سماًل  التقدم  من  باجلنوب  الطبول 
الأ�سراف  جنود  من  اثنان  الطريق  على  ظهر  ثم  الن�ساىل،  اأو  الأ�سراف 
يرك�سان جتاه جويدا غارقنْي يف دمائهما، كان وا�سًحا اأنهما ممن ُكلفوا 
يف  اأياديهما  رافعني  اأماكنهما  يف  جتمدا  ودياننا،  نحو  املدافع  بت�سويب 
ا�ست�سلم حني راآنا، ويف حلظة وجدت اأحد الزائرين قد انحرف بح�سانه 
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نحوهما وماَل بجذعه و�سرب مبخلبه رقبة اأحدهما فاأرداه قتيًل من �سربة 
واحدة، فاأجفل ج�سدي م�سطرًبا، وحني وجدته ي�ستدير بح�سانه ليفعل 
دون  به  اأمرته  ما  ففعل  يرتكه،  باأن  فيه  �سرخت  بالأول  فعله  ما  بالآخر 
لنوا�سل طريقنا مبتعدين عن ذلك اجلندي وعقلي ي�سج  اأي اعرتا�ص، 
باأ�سئلته ال�ساخبة، هل اأ�ستطيع حًقا ال�سيطرة على هوؤلء املتحولني؟ اإنهم 
ين�ساعون لأوامري كما راأيت لكنهم متعط�سون للدماء، وماذا عن باقي 
�سين�ساعون  هل  اجلنوب؟  يف  الطبول  يدّقون  الذين  الزائرين  الن�ساىل 
هم الآخرون لأوامري؟ اأم �ستغلبهم �سهوة النتقام ليقتلوا كل �سريف على 
اأر�ص چارتني؟ وبداأ داخلي يحّملني �سريًعا م�سئولية قتل اجلندي امل�ست�سلم 
الذي لقي حتفه قبل قليل، لعلي لو اأمرت حلظتها الن�سلي الزائر بتجنبه 
لنجا هو الآخر. قابلنا بع�ص اجلنود الفارين الآخرين، كان اأحدهم يحمل 
�سلًحا نارًيا وي�سّوبه جتاهنا باأيٍد مرتع�سة يف ياأ�ص دون اأن يطلق النريان، 
زجمر اأحد الن�ساىل من ورائي، فاأ�سرعت بال�سراخ يف اجلميع باأن نوا�سل 
طريقنا دون اللتفات اإىل اأي منهم، ولكزت ح�ساين بقدمي كي ي�سرع من 
رك�سه، ففعل الآخرون مثلي، لنكمل طريقنا دون توقف، فلم ُيطلق ذلك 
اجلندي اأي بارود نحونا، وحني التفت اإليه وجدته �سقط على ركبتيه لهًثا 
كاأنه ل ي�سّدق اأنه قد جنا .. ثم ظهر اأمامنا دخان كثيف يت�ساعد اإىل 
ال�سماء عندما ا�ستدار بنا الطريق، وجدناه حني اقرتبنا منه �سادًرا من 
ا�ستعلت به النريان فيما �سقط من حوله �سبعة جنود  اأحد املدافع الذي 
التي  املدفع  ذخرية  عربة  حول  وُدرت  ح�ساين  �سرعة  من  اأبطاأت  قتلى، 
غري  الن�ساىل  اأحد  اإىل  ونظرت  اأمتار،  بب�سعة  النريان  عن  تبتعد  كانت 

املتحولني وقلت:
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 فلتخمدوا هذه النريان بالرمال قبل اأن ت�سل اإىل عربة الذخرية، 	 
مل يعد هذا املدفع �ساحًلا للعمل على اأي حال.

ثم وا�سلت طريقي مع الباقني بعدما تركنا ثلثة من الن�ساىل اأحدهم 
زائًرا من اأجل اإخماد تلك النريان واإح�سار عربة الذخائر اإيل اجلنوب، 
ليظهر مع م�سينا اأكرث واأكرث مزيٌد من املدافع املحرتقة ومن حولها جثث 
ا ممن معي باأن يبقوا  اأطقمها من اجلنود، ويف كل مرة كنت اأ�ساأل بع�سً
لإخماد نريان تلك املدافع ومن ثم اللحاق بنا بعربات ذخائرها، بعدها 
اإىل  املوؤدي  غري  اآخر  طريًقا  لنتخذ  الن�ساىل  ومعي  بح�ساين  انحرفت 
وادينا كنت اأعرف اأنه منب�سٌط لينا�سب ا�سطفاف مدافع كيوان امل�سّوبة 
اإىل ودياننا بغية اأن اأجد بع�سها غري حمرتقة لعلها تفيدنا فيما هو قادم، 
وجدت ع�سرات منها بالفعل كما توقعت، لكنها مل تختلف عما �سبق واأن 
وجدناه، كانت جميعها حمرتقة بالطريقة ذاتها واإن قّل عدد القتلى من 
حولها هناك، فاأدركت اأن جنود كيوان هم من قاموا باإحراقها باأنف�سهم 

بعدما اأيقنوا بالهزمية خ�سية اأن تقع يف اأيدي الن�ساىل. 
ثم التفَّ بنا الطريق حول �سفح جبل كبري ليوؤدي اإىل طريق اآخر كنت 
ذلك  يخُل  مل  وادينا،  بعد  الن�ساىل  وديان  اأكرب  بثاين  ينتهي  اأنه  اأعرف 
الطريق هو الآخر من املدافع املتناثرة امل�ستعلة. وكاأن الن�ساىل من حويل 
قد فهموا اهتمامي الكبري باإح�سار الذخائر اإىل اجلنوب كان العدد من 
ورائي يتناق�ص مع مرورنا بكل مدفع اثنني اأو ثلثة منهم، حتى تبقى معي 

اأربعة فقط، اثنان زائران واثنان غري متحولني.
تعجبت اأننا على مدار الطريق من الباحة اإىل اجلنوب مل نقابل ن�سلًيا 
عندما  طويًل  يدم  مل  تعجبي  لكن  معي،  عادوا  الذين  غري  واحًدا  زائًرا 
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دقت طبول ال�سامو من جديد، ف�سحُت اإىل من معي باأن ن�سرع يف اجتاه 
�سوت الطبول، وعرجنا بالأح�سنة اإىل ممر جبلي خمت�سر عائدين اإىل 
ظهر  حتى  اأخرى،  مرة  به  لرنك�ص  وادينا  اإىل  املوؤدي  الرئي�سي  الطريق 
األ�سنة اللهب  الوادي يف مرمى ب�سرنا ليدق قلبي م�سطرًبا بعدما راأيت 
باأق�سى  نحوه  رك�سنا  اأركانه،  كافة  من  يت�ساعدان  الدخان  واأعمدة 
�سرعة خليولنا، كان ال�سواد واخلراب عنوان كل �سيء هناك، ُدّمر الوادي 
واأكواخه عن بكرة اأبيهم، اأبطاأنا من �سرعة خيولنا حني دلفنا بني الأكواخ 
املحرتقة، ثم ترجلنا ووا�سلنا التقدم �سرًيا على اأقدامنا، كانت ثمة جثث 
حمرتقة تتناثر يف الطرقات بني الأطلل يظهر و�سم الن�ساىل على اأكتاف 
الن�سليان  زجمر  بالكامل،  اأج�سادهم  حترتق  مل  ممن  بع�سها  و�سدور 
ونحن  الآخرين  الن�سليني  ال�سدمة  اأ�سابت  فيما  بقوة،  معي  الزائران 

نوا�سل �سرينا بني اخلراب، قال اأحدهما غا�سًبا:
مل يكن علينا ترك �سريف واحد حًيا.	 

مل اأنطق ووا�سلت �سريي م�ستتة الذهن، كان كوخي قد ُدّمر بالكامل 
اأتوقف عندهما  التخزين، مل  كوخ  واحد من  تبقى جداٌر  فيما  الآخر  هو 
اأبحث بعيني يف كافة الأرجاء عن ناجني  ووا�سلت تقدمي بني الطرقات 
اأو  بالكامل  حمرتقة  �ساكنة  جثًثا  جميعها  كانت  م�ساعدتهم،  اأ�ستطيع 

اأجزاء منها.
قلت يف نف�سي:

هذا ما اأراده كيوان، �سربة مدفعية واحدة دمرت الوادي باأكمله.	 
اأقول  اأن  ودون  ح�ساين  فامتطيت  جنوًبا،  جديد  من  الطبول  دقت 
�سيًئا للآخرين انطلقت به نحو ال�سارع الرئي�سي لوادينا املدمر، فتبعوين 
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باأح�سنتهم، لنعرب اإىل اجلهة اجلنوبية من الوادي حيث الطريق املوؤدي 
اإىل اجلبال احلمراء، والذي قطعته من قبل مع فا�سل و�سبيل يف رحلتنا 

اإىل كهف العجوز خ�سيب، لنكمل طريقنا عربه.

b
  كان �سوت الطبول و�سداه يتزايدان اأكرث واأكرث مع رك�سنا باخليول 
الدقات،  م�سدر  من  اأخرًيا  اقرتبنا  اأننا  ظننت  وكّلما  اجلنوب،  ناحية 
وجدت اأن هناك م�سافة اأخرى علينا قطعها، حتى بداأت اجلبال احلمراء 
يف الظهور، ومعها ت�ستت �سدى ال�سوت من حولنا، ف�سبقني اإىل املقدمة 
ال�سرعة  اإىل  رك�سه  �سرعة  من  وزاد  بح�سانه  الزائرين  الن�سليني  اأحد 
لي�ست  اأخرى  م�سافة  لنقطع  به،  يلحق  كي  بح�ساين  الق�سوى، ف�سحت 
بالقليلة بني ممرات تلك اجلبال، قبل اأن تت�سارع دقات قلبي عندما بداأ 
�سوت الطبول يختلط بو�سوح مع اأ�سوات الزئري بعدما انحرف بنا الن�سلي 
الزائر فجاأة اإىل ممر جبلي �سيق بني جبلني �ساهقني واأبطاأ من �سرعة 
الأخرى،  اأنا  ح�ساين  �سرعة  من  فاأبطاأت  ي،  التم�سِّ درجة  اإىل  ح�سانه 
املفاجاأة  هول  من  يتوقف  قلبي  كاد  بعدها  وترقُّب،  حذر  يف  به  وتقدمت 
عندما انتهى ذلك املمر ب�سهٍل وا�سع جًدا ميتد بني اجلبال ال�ساهقة، يقف 
ني بانتظام، يتقدمهم الن�ساىل الزائرون بارزي  به األوف الن�ساىل مرتا�سِّ
الع�سلت والأنياب، يدق بع�سهم طبوًل دائرية كربى ي�سل قطر الواحدة 
منها قرابة املرتين دون توقف، فيما يقف �سبان الن�ساىل غري املتحولني 
والفتيات  الن�ساء  تتبعهم  خلفهم،  منتظمة  �سفوف  يف  ال�سدور  عاري 

والأطفال يف ال�سفوف اخللفية.
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 وجدت الن�سليني الزائرين املرافقني يل يزاأران بقوة، فانتبه اجلميع 
اآٍن واحد، دق قلبي م�سرًعا من جديد  اإلينا وتطلعوا بروؤو�سهم نحوي يف 
اإيقاعهم، ثم وجدتهم يلتفون يف  اإ�سراع �ساربي الطبول من  وخا�سًة مع 
تناغم �سديد ليواجهوين باأج�سادهم، بعدها توقفت الطبول فجاأة، وزاأر 
ال�ساهقة،  اجلبال  بني  �سوتهم  �سدى  لريجت  اأمامي،  من  الن�ساىل  جميع 
باقي  وهبط  يل،  خ�سعوا  كاأنهم  اليمنى  ركباتهم  على  جميًعا  هبطوا  ثم 
اأو  اأفعل  اأدِر ماذا  بال�سفوف اخللفية مثلهم، مل  املتحولني  الن�ساىل غري 
اإل  ال�سدمة  تلك  من  ينجدين  مل  يل،  مفاجًئا  يحدث  ما  كل  كان  اأقول، 
اأمامي،  اليمنى  ركبته  على  وهبط  ال�سفوف،  بني  من  تقدم  الذي  ريان 

وقال بنربة ر�سمية:
اإن الن�ساىل يف انتظار ما �ستاأمرين به �سيدتي.	 

b
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)3(
ُغفران

نطقُت يف ذهول:
ريان؟! ماذا حدث؟!!	 

قال بالنربة الر�سمية ذاتها، وهو ينه�ص:
�ساأخربك بكل �سيء �سيدتي.	 

ثم  الن�ساىل،  ح�سد  جتاه  ورائه  من  فتحركت  اأتبعه،  كي  بيده  واأ�سار 
اقرتبنا من ال�سف الأول فتحرك على الفور الن�سليان الزائران املواجهان 
ذاته  الأمر  بفعل  الباقون  قام  خلفهما  ومن  بع�سهما  عن  مبتعدين  لنا 
داخل  اإىل  عربه  تقدمنا  م�ستقيًما  ممًرا  لنا  لي�سنعوا  �سديد،  تناغم  يف 

ال�سفوف.
كانت اأ�سوات اأنفا�ص الزائرين ال�ساخبة تخرتق اآذاين واأنا اأتفقدهم 
مييًنا وي�ساًرا دون اأن يلتفت يل اأحدهم اأو يحرك راأ�سه حتى عن النظر 
التي  الع�سكرية  احلياة  نظام  جيًدا  يعرفون  جنوًدا  ُخلقوا  كاأنهم  اأمامه 
در�ستها ل�سنوات يف مدر�سة ال�سباط العليا، ثم انتهينا من عبور �سفوف 
الزائرين فا�ستقبلني باقي الن�ساىل غري املتحولني برتحاب �سديد متخليني 
والن�ساء  الفتيات  احت�سنتني  بعدما  وخا�سًة  ب�سفوفهم،  انتظامهم  عن 
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واأطلقن زغاريدهن فرحًة بعودتي اإليهن �ساملة، قبل اأن ي�ساألني ريان اأن 
نكمل طريقنا، فوا�سلت ال�سري خلفه نحو ال�سفوف اخللفية، حتي اأب�سرت 
خيمة كبرية وراء تلك ال�سفوف يقف على بابها اثنان من الزائرين كان 

ريان يقودين نحوها، ثم قال يل حني و�سلنا اإليها وعربنا بابها:
اأن 	  �سوى  عليِك  لي�ص  �سيدتي،  اأجلك  من  اخليمة  هذه  �سّيدنا 

ت�سرتيحي الآن، نعلم ما مررِت به يف الفرتة املا�سية.
وهمَّ ليغادر وهو يقول:

�سنكمل حديثنا مبجرد اأن تنايل ق�سًطا وافًرا من الراحة.	 
األقيت نظرة خاطفة اإىل داخل اخليمة، كانت منق�سمة ب�ستاٍر قما�سّي 
الق�سية  املقاعد  التي وقفنا فيها على بع�ص  الغرفة  اإىل غرفتني، احتوت 
التي ترا�ست يف اإطار دائري حول اأر�سية مفرو�سة ب�سجاد فتياتنا، وكان 

وا�سًحا اأن الغرفة الأخرى للنوم، ثم قلت لريان بنربة جادة للغاية:
ماذا حدث يا ريان؟! ومن خّطط لكل ذلك؟	 

قال:
لقد فعلتها �سبيل.	 

�ساألته على الفور:
اأين هي؟	 

قال:
عّما 	  وحدثتها  تقريًبا  �سهر  قبل  قابلتها  لكني  الآن،  اإىل  تظهر  مل 

نحن ب�سدد فعله اإن قرر كيوان اإعدامك وقتل الن�ساىل.
�ساألته يف ده�سة كبرية:
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هل كنت تعرف باأمر �سبيل وطفلها؟!	 
قال:
نعم �سيدتي، لقد اأخربين الطبيب بكل �سيء قبل �ست �سنوات.	 

و�سكت للحظة، ثم تابع :
بعد عودتكم بيوم واحد من زيارة الكهف مع العجوز.	 

قلت يف تعجب:
فا�سل!!	 

قال:
نعم، كان يرى اأنه من حقنا كن�ساىل اأن نعرف عن ذلك الأمر.	 

واأردف:
كان الطبيب يحرتم وجهة نظرك وقتها بالطبع، لكنه كان يف الوقت 	 

ذاته يتوقع حدوث ذلك جميعه يف اأي يوم من الأيام، اأخربين بكل 
�سيٍء حدثكم به العجوز وجعلني اأعاهده باأن يظل هذا ال�سر بيننا 

طاملا مل يوؤذِك كيوان اأو ي�سرع يف اإبادة الن�ساىل.
وتابع بعدما جل�ص على اأحد املقاعد اخل�سبية يف اخليمة:

هو من بنى تلك اخلطة التي حدثت يف الباحة اليوم بعدما �سهر 	 
وهو  وقتها  يل  قال  وادينا،  مغادرته  قبيل  اإعدادها  على  لأيام 
اأنه بني جزًءا كبرًيا منها على غرور  الكثرية  بتفا�سيلها  يخربين 
كيوان الذي �سيلزمه حتى املوت، يف احلقيقة ل اأعرف كيف توّقع 
اأن يقوم كيوان بتجميع الن�ساىل يف الباحة كي يقتلهم اأمام اأ�سراف 

چارتني، لكن هذا ما حدث بالفعل. 
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�سار  اإن  اأنه  ويعرف  جيًدا  �سبيل  يعرف  اأنه  ا  اأي�سً يومها  يل  قال     
الأمر بيدها بني بقاء الأ�سراف اأو بقاء اأهلها القدامى من الن�ساىل 
اأنِت �سيدتي �ستختار الن�ساىل واإن كان على ح�ساب  وعلى راأ�سهم 
يف  حًيا  يدعوه  لن  الأ�سراف  اأن  الوقت  مع  �ستدرك  الذي  طفلها 
كافة الأحوال، كذلك كان يوقن للغاية اأن الن�ساىل لن يتاأخروا عن 
اإنقاذك �سيدتي اإن امتلكوا القوة لذلك، حتى واإن تخّلوا عنِك يف 

الفرتات الأخرية التي عا�سها بيننا يف الوادي.
�سبيل  اإىل  اإ�سارًة  لتكون  ال�سعلة  اإىل  انطلقت  التي  ال�سهام  تلك     
كانت فكرته،  والزيوت التي غطى بها الن�ساىل اأج�سادهم من اأجل 

ا. الإفلت من اجلنود يف الباحة كانت فكرته اأي�سً
وابت�سم وهو يقول:

�ساعدنا الأ�سراف بغري ق�سد عندما طاردوا يف الأعوام الأخرية 	 
بعدما  الن�ساىل  �سبان  من  والع�سرين  اخلام�سة  عمره  عرب  من 
ننتقم  التي  الفر�سة  ننتظر  املظلمة  الوديان  مّنا يف  املئات  اجتمع 
فيها من الأ�سراف، لكني بقيت على عهدي اإىل الطبيب باأن يظل ما 
اأخربين به �سًرا طاملا مل يوؤذِك كيوان اأو ي�سبح الن�ساىل جميعهم 
يف خطٍر حمدق منه، ثم حدث اأمر اعتقالك فعلمت اأن الوقت قد 
طويلة  قرون  مر  على  بع�سهم  اأج�ساد  حتمله  مبا  لإخبارهم  حان 
وبداأت  موؤقًتا  اأمرهم  بالطبع، فرتكت  دون علمهم، مل ي�سدقوين 
اأخربها  بعدما عرفت مبغادرتها جويدا كي  �سبيل  البحث عن  يف 
بزيارتك  قامت  اأنها  توقعت  �سنوات،  قبل  الطبيب  له  خطط  مبا 
قبل اختفائها، لكني مل اأتاأكد من ذلك بعدما مت اعتقالك وكذلك 

اعتقال ناردين التي اأُعدمت يف يوم الغفران التايل لعتقالها.
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ع�س�سُت على �سفتي يف حزن وم�سحت دموعي التي �سقطت على الفور 
حني اأخربين باإعدام ناردين بينما كان يتابع حديثه:

ا�ستغرق مني البحث عن �سبيل �سهرين كاملني كي اأجدها، وكدت 	 
اأفقد الأمل يف اإيجادها اأو الو�سول اإليها قبل اأن ي�سل اإليها جنود 
كيوان الذين انت�سروا بالوديان بحًثا عنها لول اأين عرثت عليها يف 
النهاية قبل �سهر واحد من اليوم بعدما دلتني اإليها اإحدى فتيات 

الوديان الغربية كانت يوًما ما بني املتعلمات يف مدر�ستنا.
    حني قابلت �سبيل اأدركت مدى عزمها على عقاب كيوان والأ�سراف 
اإن قاموا باإيذائك اأو عزموا على التخل�ص من الن�ساىل، فحدثتها 
�سجن  �سعلة  باأمر  واأخربتها  �سنوات،  قبل  الطبيب  به  مبا حدثني 
جويدا، مل تكن يف حاجة اإىل معرفة اأن م�سريك �سيدتي وم�سري 
الن�ساىل بات بني يديها حًقا، ثم تركتها وعدت اإىل �سبان الن�ساىل 
املطاردين معي يف الوديان املظلمة وحدثتهم من جديد عّما ينوي 
كيوان فعله وعّما ن�ستطيع فعله مبا متلكه اأج�سادنا حني تقوم �سبيل 
اأن اجلنون  اأخرى، وظنوا  الأرواح، مل ي�سدقوين مرة  باإثارة تلك 
قد اأ�سابني واأن ادعائي ذلك ب�سبب حبي لِك ورغبتي يف الت�سحية 

بهم يف �سبيل اإنقاذِك. 
    لكن مع ا�سطفاف مدافع كيوان يف الأيام الأخرية وت�سويب فوهاتها 
نحو ودياننا مل يكن الأمر يحتاج اإىل دليل اأكرث من ذلك ب�ساأن نية 
بعدما  �سفي  يكونوا يف  اأن  �سوى  اأمامهم  يعد  ومل  كيوان جتاهنا، 
اأدركوا اأنه لي�ص بعد املوت �سيء، ووجدتهم ي�ساألونني يف خوف عّما 
يجب فعله وعّما اإن كانت �سبيل �ستفعلها حًقا من اأجلهم، وقتها دار 
يف عقلي �سوؤايل اإىل �سبيل حني لقيتها؛ »هل �ستفعلينها؟« وكانت 
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اإجابتها يل وا�سحة؛ »لن اأتركه ينجو بفعلته«.
   حني �سرع جنود كيوان يف اعتقال �سبان الن�ساىل واإجبارهم على 
اعتقالهم عن  ليتم  ا  ِمنَّ الع�سرات  ان�سّل  اليوم  الباحة  التواجد يف 
اإىل  منا  الباقون  ت�سّلل  فيما  الباحة،  يف  التواجد  اأجل  من  عمٍد 
الوديان من اأجل تهريب باقي الن�ساىل للحتماء باجلبال احلمراء 
قبل دك املدافع لنا، مل نعلم الوقت املحدد ل�سربتهم املدفعية لكنا 

كنا ناأمل اأن نقوم بخطتنا جميعها قبل اأن ميوت مّنا ن�سلي واحد.
واأ�ساف بنربة ي�سوبها احلزن:

الوديان، 	  اأن يرتكوا  بالفعل قبل  الن�ساىل قد ماتوا  اأن ع�سرات  اإل 
كان اأكرثهم ل ي�سدقون باأن يقوم الأ�سراف بفعلتهم ال�سنيعة حًقا.
يكمل  اأن  قبل  الن�ساىل،  وادي  حطام  اأ�سفل  املحرتقة  اجلثث  تذكرت 

بعني لمعة يف حما�ص:
ل اأخفي اأن الت�سكك واخلوف كانا يعبثان بنفو�سنا، لي�ص فقط لأننا 	 

ا يف مواجهة املوت املبا�سر بالباحة بناًء على  و�سعنا الع�سرات منَّ
بنا  �سيفعل  ماذا  كذلك  نعرف  نكن  مل  لكننا  �سبيل،  تفعله  قد  ما 
اأ�سحاب تلك الأرواح اإن ثارت اأرواحهم حًقا ونحن بجوارهم، اإل 
اإيذاء  معتمًدا على عدم  الثقة  قدًرا �سئيًل من  اأمتلك  كنت  اأنني 
�سيدي ندمي يل وقتما كانت تثور روحه يف طفولتي، وبالفعل هذا 
ما فعله من ثارت اأرواحهم اليوم، حني حتّولوا بجانبنا اأدركنا من 

الوهلة الأوىل اأننا يف اجلانب نف�سه.
وانفرجت اأ�ساريره وهو يقول:
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كانت مفاجاأتنا جلنود كيوان عظيمة، مل ي�ستطيعوا جماراة �سرعة 	 
انق�سا�ص الزائرين الذين فتكوا بهم يف دقائق، ولول اأنهم اأ�سرعوا 

باإحراق مدافعهم باأنف�سهم لكنا قد ح�سلنا على تلك املدافع. 
باملدافع  لتوقعي عندما مررت  بعدما كان ذلك موافًقا  راأ�سي  هززُت 

املحرتقة، فتابع بالفرحة ذاتها:
لهم 	  قائًدا  بوين  ن�سّ قد  كاأنهم  لأوامري  ي�ستجيبون  وجدتهم  ثم 

فاأدركت اأنهم �سيفعلون الأمر ذاته معِك، اإنهم يدينون بالكثري لِك 
ويعرفون ما فعلِته معهم، واإن كان هناك �سخ�ص ي�ستحق اأن يكون 
قائدهم فلن يكون اإل �سواِك، اإن عددهم  كثري واأعتقد اأنك راأيِت 
ما حدث منهم يف الباحة، وهم على ا�ستعداد اأن يفعلوا ما تاأمرين 

به �سيدتي.
و�سكت يف انتظار اأي قول مني، فقلت:

هل ظهر اآدم؟	 
زّم �سفتيه مفكًرا، ثم قال:

مل اأره من قبل، لن اأعرفه حتى واإن كان بينهم.	 
قلت:

هل ن�ستطيع معرفة اأ�سحاب اأرواح منور ال�سامو؟	 
قال:
رمبا، لكني ل�ست متاأكًدا من ذلك اإىل الآن، كان بع�ص الزائرين 	 

يتمتعون بح�ٍص وا�سح للقيادة، راأيت ذلك جلًيا ونحن نهاجم جنود 
واغتنم  نف�سه  تلقاء  منهم من  اأحدهم جماعًة  قاد  كيوان، كذلك 
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جويدا  خمازن  اإىل  طريقها  يف  كانت  الغلل  من  كاملة  حمولة 
اجلنوبية وعاد بها اإىل ال�سهل قبل و�سولك بقليل، اأعتقد اأنه واحد 

منهم.
كدت اأنطق لول اأن زئري الن�سليني باخلارج قد تعاىل فجاأة، ف�سمتُّ يف 
ترقب، ثم وجدت باب اخليمة القما�سي ُيرفع ليظهر اأمامنا اأحد الن�ساىل 
الذي  ووجهه  الطويلة  وحليته  الطويل  ب�سعره  ظهر  خلفه  ومن  الزائرين 
�سار اأنحف كثرًيا مما كان عليه قبل �سنوات، وقبل اأن اأنطق ذاهلًة �سبقني 

اإليه ريان غري م�سدق:
الطبيب؟!!	 

ابت�سم كعادته والدموع متلأ عينيه، واأوماأ براأ�سه اإيجاًبا. 

b
بني  بقوة  فا�سل  اأحت�سن  واأنا  الت�ساقط  من  دموعي  منع  اأ�ستطع  مل 
اأعيننا  اأمام  يقف  اأنه  احت�سانه غري م�سّدق  ريان  اأطال  كذلك  ذراعّي، 

حًقا، و�ساأله متعجًبا من هيئته الغريبة:
ماذا حدث �سيدي؟! وكيف ا�ستطعت العودة اإىل چارتني اليوم؟!	 

اأجابه فا�سل هادًئا:
اإنني مل اأغادر چارتني قط.	 

نظرنا اإليه يف ذهول، فاأكمل:
لقد غرّي كيوان راأيه ب�ساأن رحيلي قبل �ستة اأعوام، وقبل اأن تبحر 	 

بي ال�سفينة اإىل ال�سمال كان اجلنود قد اعتقلوين واقتادوين اإىل 
�سجن جويدا لأقبع بني جدرانه طيلة تلك ال�سنوات.
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ات�سعت حدقات عيوننا مما يقوله، فتابع:
توقعت وقتها اأن يقوم باإعدامي يف اأي يوم من اأيام الغفران التالية 	 

يقوم  اأن  دون  وال�سنوات  وال�سهور  الأيام  مرت  لكْن  لعتقايل، 
اإل  يتذكرين  مل  الزنازين،  ظلم  بني  لأُن�سى  تركني  وكاأنه  بالأمر 
قبل �سهرين فقط عندما زارين للمرة الأوىل و�ساألني مبا�سرة عن 
�سبيل كاأنه يوقن اأنني اأعرف �سيًئا عنها رغم �سجني، راأيت يومها 
مدى القلق البادي على وجهه واإن تظاهر بعك�ص ذلك وعرفت اأن ما 
توقعته قبل �سنوات قد بداأ يف حدوثه، فاأجبته �ساخًرا باأن جدران 
ال�سجن ال�سامتة ل تخربين مبا يحدث يف اخلارج، هددين علًنا 
باأنه �سيقوم باإعدامك وبقتل الن�ساىل جميعهم دون رحمة، قبل اأن 
يرتكني غا�سًبا ويغادر، مل يغرّي ذلك من موقفي �سيًئا، كل ما فعلته 
وقتها اأنني اأغم�ست عيني ومتنيت اأن يكون ريان ما زال على قيد 
احلياة واأل يكون اإميانه مبا اأخربته به قبل رحيلي عن الوادي قد 
تناق�ص مع مرور ال�سنوات، واأل تكون �سبيل قد تبدلت هي الأخرى 
�سماع  اأنتظر  يوم  وراء  يوًما  الأيام  اأعد  وبداأت  ال�سنوات،  تلك  يف 

الزئري يف اأي وقت.
وابت�سم وهو يقول:

ا�ستغرق هذا الأمر �سهرين كاملني بعد تلك الزيارة.	 
ونظر اإىل ريان و�ساأله متحم�ًسا:

فعلتها �سبيل، األي�ص كذلك؟!	 
هّز ريان راأ�سه اإيجاًبا، فقال الطبيب بنربة فرحة:

مل تخذل الفتاة اأهلها، ومل تخذلِك يا غفران.	 
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�ساألته يف ا�ستغراب �سديد:
كيف توقعت حدوث هذا قبل �سنوات؟!	 

قال:
مما راأيته يف تلك الفرتة التي ع�ستها هنا بينكم كان من ال�سهل 	 

توقع حدوث هذا.
و�سمت للحظة ثم اأكمل:

لقد عدت اإىل كهف اجلداريات بعد زيارتنا له بليلٍة واحدة دون اأن 	 
اأن العجوز خ�سيب ل يزال على قيد احلياة  اأعرف  اأخربك، كنت 
هناك، عاجلت جرحه، وتركت له من الأع�ساب ما يوؤّمن له عدم 
ك�سرت  اأ�ساب جرحه، مقابل ذلك  الذي  القيح  ت�سمم دمائه من 
وقتها  �ساألني  معي،  واأخذته  بفاأ�سي  الزائر  الن�سلي  متثال  راأ�ص 

متعجًبا: »ملاذا تقوم بذلك؟!«
    تركته وم�سيت دون اأن اأجيبه، كنت اأعرف اأنه �سينجو، واأنه ميتلك 
اأنني  ليعرف  اأفكر فيه،  يفكر فيما  والدهاء ما يجعله  من اخل�ّسة 
الكهف لأ�سعك  ب�ساأن ذلك  كيوان  اأن يخرب  وراء جناته  اأريد من 

واأ�سع الن�ساىل اأمام خيار واحد بني النجاة بكرامة اأو الفناء.
وتابع وهو ينظر يف عيني:

ثم اأخربت ريان عن ذلك الكهف وعما يجب اأن يفعله الن�ساىل اإن 	 
بات اأمر اإبادتهم حمتوًما واأنا غري موجود بينهم، وتعاهدنا على اأن 
يبقى هذا �سر بيننا طاملا كانت الأمور ت�سري كما هي دون اأي جديد 
عمًدا  العجوز  اأنقذت  اأنني  اأخربه  مل  ذلك،  تريدين  اأنِك  بحجة 
كي يكون �سرارًة لنريان كيوان احلارقة نحو الن�ساىل، وكذلك مل 
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اأخربك يا غفران، كانت جمازفًة كربى مني ولكني مل اأَر اأن هناك 
�سبيًل للخل�ص من هذا الذل الذي يعي�سه الن�ساىل اإل اأن يخافهم 
اأ�سراف چارتني، وكنت على يقني اأنِك �ستدركني مع الوقت اأنه ل 

بديل عن هذا احلل.
واأخرج زفرًيا طويًل ثم قال:

طوال تلك ال�سنني انتظرت �سماع زئري الن�ساىل اأو مقتلي على يد 	 
كيوان بعد اعتقايل، اأيهما اأقرب، واليوم حدث ما انتظرته طويًل، 
راأيت الرعب على وجوه الأ�سراف، و�سممت رائحة اخلوف تعبق يف 
اليوم،  تبّدل كل �سيء يف چارتني من  كل ذرة هواء يف مدينتهم، 
اآن للن�ساىل اأن يعي�سوا دون خوف من بارود املن�سة، واآن لهم اأن 
اأ�سلفهم قبل  ي�ستعيدوا حقهم املُغت�سب يف القاعدة التي نق�سها 

قرون كي ينال اأطفالهم اأرواًحا نقية مثلهم مثل الأ�سراف.
واأكمل:

اإن الزائرين يعرفونك وين�ساعون اإليِك كما عرفت، اإنهم باخلارج 	 
ينتظرون اأمًرا واحًدا منِك للتحرك من جديد اإىل مدن چارتني، 
حقوقنا  ن�ستعيد  اأن  اإما  الآن  خيارهم  يحددوا  اأن  الأ�سراف  على 
كافة  وزقاق يف  بيت  كل  عنوان  الفزع  ي�سبح  اأو  امل�سلوبة جميعها 

مدنهم.
ونظر يف عيني بقوة، وتابع:

بكرة 	  عن  الن�ساىل  وديان  ُدمرت  وكذلك  املوت،  و�سك  على  كنِت 
اأبيها ومات الكثريون فيها، ل اأعتقد اأنِك متلكني الآن ذرًة واحدة 
كما  منلكها  التي  بالقوة  حقنا  �سن�ستعيد  للأ�سراف،  التربير  من 
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�سلبوا حقوقنا بالقوة التي امتلكوها على مدار تاريخ چارتني.
اإراحة  اإىل  حقيقّيٍة  حاجٍة  يف  كنت  �سمت،  يف  اإيجاًبا  براأ�سي  اأوماأت 
عقلي بعدما �سعرت اأن ما يحدث يفوق قدرتي على التفكري، ثم هداأ الزئري 
باخلارج اإىل حد ال�سكون فجاأة، فخرج ريان وعاد بعد دقائق قليلة، وقال 

لنا:
لقد ا�ستعاد الزائرون هيئتهم كن�ساىل ب�سريني كما كان يعود �سيدي 	 

ندمي اإىل هيئته الطبيعية بعد ثورة روحه.
خرجت على الفور اأنا والطبيب، كان الزائرون امل�سطفون يف ال�سفوف 
الأوىل من ح�سد الن�ساىل قد عادوا جميًعا بالفعل اإىل هيئتهم الب�سرية، 
وجدت فا�سل يتقدم مبفرده نحو �سفوفهم، وبداأ يحدق مييًنا وي�ساًرا يف 
وجه كل من يقابله، فتبعته، وتبعني ريان من بعدي، كان الن�ساىل ينحنون 
بروؤو�سهم مبجرد مروري اأمامهم، لكني كنت اأترقب بقلٍب م�سطرب وجه 
فا�سل الذي كان يوا�سل عبوره بني ال�سفوف، كنت اأعرف اأنه يبحث بني 
تلك الوجوه عن اآدم الذي ل يعرف وجهه مّنا �سواه، �ساألني ريان الذي بدا 

واأنه اأدرك الأمر ذاته:
هل يكون قد عاد وان�سم اإلينا بالفعل؟!	 

�سممت �سفتي ثم قلت:
اإما عاد اإلينا اأو ُقتل وحيًدا يف اإحدى مدن چارتني، ل بد واأن روحه 	 

قد ثارت اليوم كباقي الن�ساىل.
واأ�سرعت من خطواتي كي اأقرتب من فا�سل الذي مل يتوقف عن التنقل 
يزداد  قلبي  كان  اأمامه  املتبقني  الن�ساىل  تناق�ص  ومع  ال�سفوف،  بني 
اإىل عروقي،  الدماء  فاندفعت  ال�سبان  اأحد  فجاأة عند  توقف  ا�سطراًبا، 
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لكنه وا�سل طريقه مرة اأخرى فالتقطت اأنفا�سي، اإىل اأن و�سل اآخر �سف 
وفح�ص وجوه �سبانه فرًدا فرًدا، حتى توقف بعد الن�سلي الأخري، ونظر يل 

واأوماأ براأ�سه نافًيا يف حزن، وقال:
مل يعد اإلينا بعد.	 

هززت راأ�سي اإيجاًبا ونظرت اإيل الن�ساىل من اأمامي، ثم �ساألت ريان:
متى ي�ستعيدون قوة اأرواحهم؟	 

قال:
كانت روح �سيدي تثور على حني غرة، ل اأعرف �سيًئا بعد عن اأرواح 	 

الباقني.
فقال فا�سل وهو ينظر اإىل وجوههم املجهدة:

من 	  ق�سًطا  ا  اأي�سً نحن  ننال  اأن  وعلينا  اليوم،  ي�سرتيحون  دعيهم 
الراحة كي نفكر جيًدا يف اخلطوة التالية.

b
عدت اإىل اخليمة من جديد فيما �سّيد ريان وم�ساعدوه خيمًة اأخرى 
للطبيب، اأما باقي الن�ساىل فاتخذوا من اأماكنهم باأر�سية ال�سهل الوا�سعة 
اجلبال  منهم  ب�سعة  ت�سلق  بينما  واأطفاًل  ون�ساًء  رجاًل  لنومهم  موا�سع 

املحيطة لرياقبوا اأي هجوم ُمباغت للأ�سراف.
مل يزرين النوم ليلتها بالطبع بعدما ت�سابكت يف راأ�سي كافة التفا�سيل 
كل  الطبيب عن تخطيطه حلدوث  ما حكاه  مع  النهار  التي حدثت ذلك 
هذا قبل �سنوات لي�سعني عن عمد اأمام اأهم قرار لي�ص يف حياتي فح�سب 
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بل يف حياة اأهل چارتني جميعهم اأ�سراًفا ون�ساىل، ووجدت داخلي ي�ستعل 
ب�سراٍع جديد من نوعه عندما �ساألت نف�سي للمرة الأوىل عن اأي قوم اأنتمي 
حًقا، الأ�سراف اأم الن�ساىل؟ وماذا اإن كان قراري القادم على غري هوى 
الن�ساىل، اإىل متى يبقى ان�سياعهم يل؟! اأعلم اأن الأ�سراف ل ي�ستحقون 
اأنني  اأعرف  اليوم، لكني يف الوقت ذاته  ذرة رحمة واحدة بعد ما فعلوه 
ليقتلوا  الأ�سراف  الن�ساىل ملدن  اتخاذ قراٍر باجتياح وحو�ص  اأ�ستطيع  لن 
كل من يقف يف طريقهم، وماذا عن فا�سل الذي تخلى عن حكمته واأعلن 
حقوقهم  لقتنا�ص  قوتهم  الزائرين  الن�ساىل  ل�ستخدام  الوا�سح  تاأييده 
عيني  فاأغم�ست  القتلى؟  من  املزيد  اإىل  ذلك  اأدى  واإن  ريان  وكذلك 
ومتنيت داخل نف�سي اأن ين�ساع كيوان و�سادة چارتني اإىل مطلبنا بحقنا 
اإ�سافية،  دم  نقطة  اإراقة  دون  بالأ�سراف  وم�ساواتنا  الثانية  القاعدة  يف 
حتى غلبني النوم ومل اأنه�ص اإل �سباح اليوم التايل عندما �سمعت �سوت 
اإىل اخلارج وجدت  الأجواء من جديد، وحني خرجت  الزئري ي�سدع يف 
يف  منتظمني  ووقفوا  ال�سارية  هيئاتهم  ا�ستعادوا  قد  الزائرين  الن�ساىل 
ينظرون  خلفهم  الن�ساىل  باقي  وقف  فيما  ويزاأرون  يزجمرون  �سفوفهم 
اأق�سى  اإىل كهف عاٍل يف  بعيًدا نحو �سباٍن كانوا يحملون ذخائر املدافع 

جنوب ال�سهل.
عدت اإىل داخل اخليمة مرة اأخرى فاأجفل ج�سدي بعدما ظهرت اأمامي 

فجاأة فتاة يف بداية الع�سرينات قالت يف حرج عندما �سعرت بفزعي:
اأعتذر �سيدتي، ظننت اأنِك راأيِتني حني نه�سِت، اإنني بتول، كلفني 	 

ال�سيد ريان بتلبية حاجاتك.
تذكرت ناردين يف مرارة، وقلت لها يف رفق:
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فقط 	  ريان  اأخربي  بنف�سي،  اأموري  �ساأتدبر  عزيزتي،  يا  عليِك  ل 
باأنني اأريد لقاءه هو والطبيب.

قالت ب�سوت رقيق:
ح�سًنا �سيدتي.	 

وغادرت لتخرب ريان مبا �ساألتها به.

b
ريان  باأن  لتخربين  جمدًدا  اإيّل  بتول  دلفت  الوقت،  من  قليل  بعد 
على  تدخلهما  اأن  ف�ساألتها  بالدخول،  لهما  �سماحي  ينتظران  والطبيب 
الفور، وجدت فا�سل قد حلق حليته الطويلة و�ساربه وترك �سعره الطويل 
كما هو دون اأن يق�سره فبدا اأكرث �سباًبا مما كان عليه قبل ليلة واحدة، 

ثم قال ريان مبجرد جلو�سه:
اأكرث 	  اأنهم  يبدو  ال�سباح،  مع  الزائرة  هيئتهم  اإىل  الن�ساىل  عاد 

ال�سبان  قام  ال�سيد ندمي، كذلك  باأرواحهم مما كان عليه  حتكًما 
بتخزين ذخائر املدافع يف كهف جاف جنوب ال�سهل.

قلت با�سمًة:
نعم، راأيت ذلك.	 

قال متحم�ًسا:
اإن اجلميع متحم�سون للغاية للنتقام من الأ�سراف، علينا اأن نبادر 	 

بالهجوم من جديد عليهم قبل اأن يجمعوا �سملهم.
�سمتُّ قليًل، ثم قلت:
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لقد فكرت يف الأمر، ل اأرى اأن التعجل قد يكون �سائًبا، علينا اأن 	 
نفهم طبيعة الن�ساىل الزائرين اأوًل.

و�سكّت مرة اأخرى قبل اأن اأقول بنربة مرتددة:
كذلك ل بد اأن نرتك مزيًدا من الوقت كي يتمكن اأهايل جويدا غري 	 

املحاربني من مغادرة مدينتهم، ل بد واأنهم يهرولون الآن للرحيل 
اإىل املدن الأخرى البعيدة عن ودياننا، هجومنا على جويدا الآن لن 

ُيخّلف اإل املزيد من القتلى.
قاطعني يف تعجب �سديد قائًل:

لكنهم ي�ستحقون ذلك.	 
قلت يف �سرامة:

ل، اإن كيوان و�سادتهم من قرروا اإبادتنا ولي�ص هم، هناك كثري من 	 
الأبرياء بينهم.

قال بنربة اأ�سد من ال�ستغراب:
األ تتذكري معاملتهم لنا ول�سبيل؟!!	 

قلت يف لهجة اأ�سد �سرامة:
لن اأعاقبهم على ذلك باملوت.	 

ثم اأردفت مبا خطر يف بايل دون حت�سري:
يف 	  �سنبداأ  بعدها  جويدا،  عن  للرحيل  اأيام  ع�سرة  لهم  �سنرتك 

اإملء �سروطنا على كيوان ل�ستعادة حقوقنا واإل ينتظر مّنا اجتياح 
جويدا وباقي مدن چارتني.
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ظهرت علمات ال�سيق على وجه ريان اأما فا�سل فلم يعِط وجهه اأي 
انطباع، كان ي�ستمع اإىل نقا�سنا فح�سب، ف�سكتُّ يف انتظار ردودهما، وبعد 

فرتة ق�سرية من التزامهما ال�سمت قال ريان بغري اقتناع:
ح�سًنا �سيدتي.	 

وهزَّ الطبيب راأ�سه موافًقا، فقلت:
حتمي 	  كي  بال�سهل  م�سقوفة  اأكواًخا  �سنبني  الأيام  هذه  خلل 

الن�ساىل من اأ�سعة ال�سم�ص احلارقة، لن اأنام يف هذه اخليمة بينما 
ينام الن�ساىل باخللء. 

اأوماأ ريان براأ�سه اإيجاًبا دون اأن تغادر وجهه علمات ال�سيق، ثم غادر 
هو والطبيب، فجل�ست مو�سعي واأغم�ست عيني واأنا اأقول لنف�سي باأنفا�ص 

بطيئة:
لقد تركني كيوان على قيد احلياة من اأجل هذا، كان يعلم اأنه بقتلي 	 

�سيكون قد كتب هلكه بنف�سه على اأيدي وحو�ص ل يكبح قواها قيٌد 
اأو جلام، تركني حيًة لأكون جلام الن�ساىل الزائرين.

ثم فتحت عيني وقلت:
فر�سة 	  داخلي من خري  تبقى يف  ما  لك  �سيرتك  كيوان،  يا  ح�سًنا 

من  �سبقوك  من  وخطاأ  خطئك  عن  والتكفري  للتفكر  واحدة 
اأ�سلفك، غري ذلك لن يكون اأمامي حٌل �سوى اإر�سال روحك اأنت 

ومن معك اإىل وادي حوران باأج�ساد متاآكلة الأطراف.
b
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مرت الأيام التالية لذلك اليوم دون اأي جديد، ان�سغل الطبيب مبداواة 
جرحى الن�ساىل الذين اأ�سابتهم نريان جنود الأ�سراف يوم الغفران فيما 
مل يكف ريان عن �سوؤايل كل يوم عما اإن كان قد اآن الأوان للتحرك اإىل 
جويدا، لكني كنت اأ�سر يف كل مرة على انتظار مرور الأيام الع�سرة كاملة. 
يف تلك الأيام اعتدت ال�ستيقاظ كل �سباح لأرى الن�ساىل وهم يتحولون 
من �سورتهم الب�سرية اإىل �سورتهم ال�سارية بارزة الع�سلت والعروق قبل 
اأن يحيوين بزئريهم الذي كان ي�سل عنان ال�سماء بدون اأن يعلموا �سيًئا 
عن ذلك النقبا�ص الذي ي�سيب قلبي مع مرور كل �ساعة من تلك الأيام 
خا�سًة مع اإح�سا�سي بال�سجر ال�سديد الذي بداأ يت�سرب اإليهم مع م�سي 

الأيام يوًما بعد الآخر.
يف م�ساء اليوم ال�سابع �ساألت ريان باأن يعلن للن�ساىل اأمر حتركنا اإىل 
جويدا بعد ثلثة اأيام، وقتها تعاىل زئري الن�ساىل احلما�سي ب�سورة كانت 
اأ�سمع  واأنا  نف�سي  داخل  متنيت  الأخري،  الغفران  يوم  يف  زئريهم  متاثل 
اأهل جويدا قد رحلوا جميًعا عن مدينتهم، واأن يكون  زئريهم باأن يكون 
كيوان قد اأحاط نف�سه مبن لديهم من احلكمة ما يجنبنا ما هو قادم على 

اجلميع، لكني اأ�ساأت تقدير الأمور مرة اأخرى كالعادة. 
الرهيبة  املدافع  اأ�سوات  على  جميًعا  نه�سنا  الثامن  اليوم  فجر  يف 
تدوي يف الآفاق خلف اجلبال، رك�ست يف فزع اإىل اخلارج، كان اجلميع 
قد نه�سوا من نومهم واتخذوا اأماكنهم م�سرعني حمتمني باجلبال فيما 
ا�ستحال حاملو الأرواح املفرت�سة اإىل هيئتهم ال�سارية على الفور، اأ�سرع 
اإيلَّ الطبيب يف ده�سة مما يحدث، مل تكن تلك الت�سويبات ُم�سّوبة نحو 
وديان الن�ساىل هذه املرة اأو حتى قريبة مّنا، اأن�ستُّ يف ترقب اإىل �سوت 
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قريب  جبل  نحو  رك�ست  ثم  لوجهتها،  احلقيقي  الجتاه  لأتبني  القذائف 
وبداأت يف �سعوده يف عجلة من اأمري وتبعني فا�سل، بينما بقي ريان يوّجه 
الن�ساىل غري املتحولني �سارًخا كي يحتموا باجلبال، حني اقرتبُت من قمة 
اجلبل كان �سوت املدافع املتوا�سل اأكرث و�سوًحا بالأعلى، نظرت يف كافة 

الجتاهات وقلت لفا�سل يف تعجب:
اإن ال�سوت ياأتي من الجتاهني اجلنوب ال�سرقي واجلنوب الغربي 	 

على حٍد �سواء .. ملاذا يق�سف كيوان تلك املوا�سع وهو يعلم جيًدا 
عدم وجود ن�ساىل هناك؟!!

ثم توقف ل�ساين عن احلديث وات�سعت حدقتا عيني بعدما اأدركت ما 
يقوم به، ونظرت لفا�سل وقلت غري م�سدقة:

املوانئ!!	 
وتابعت:

تلك 	  بدون  هناك،  الرا�سية  وال�سفن  چارتني  موانئ  يق�سف  اإنه 
املوانئ لن ي�ستطيع اأي �سخ�ص مغادرة چارتني، اإنه يجرب الأ�سراف 

على حماربة الن�ساىل.
وهبطت على ركبتي واأكملت باأنفا�ص مت�سارعة وقلب ينتف�ص بداخلي:

اإن قذائفه تلك مبثابة اإعلن منه لنا باأن احلرب القادمة لن تكون 	 
اإل حرًبا للبقاء، على كل طرف مّنا اأن ينت�سر اأو ميوت.

b
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)4(
زهير

�ساألتني اأمي يف ترقب:
اأي �سيء يخ�ص �سديقك اآدم؟!	 

قلت:
�ساأخربك فيما بعد يا اأمي، لكن عليَّ اأن اأذهب ملقابلة اأبي وعمي 	 

الآن.
�ساحت بي يف لهجة �سارمة:

لن تغادر، لن اأ�ستطيع حتّمل القلق عليك وعلى اأبيك مرة اأخرى، 	 
يخربنا  اأن  اإىل  هنا  جميًعا  �سنبقى  عنا،  بعيًدا  اأبيك  بقاء  يكفينا 

اأبوك مبا يجب فعله.
اأنها  لوهلة  تذكرت  لكني  اآدم،  ب�ساأن  فيه  اأفكر  اأخربها مبا  اأن  اأردت 
لي�ست اإل �سكوًكا غري موؤكدة ع�سف بها عقلي بعد ذلك الرتباك الغريب 
الذي اأ�ساب م�ساعد عمي عند حديثنا عن العجوز خ�سيب، حتى واإن كان 
ما اأظنه �سحيًحا فمن ال�سواب األ يعرف به اأحد غري اأبي وعمي يف هذا 

الأوان، فابتلعت ل�ساين و�سكّت، ثم قلت ب�سوت قوي:



42

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

�سياأتينا املوت اإن اأراد اأينما كّنا، اأعدك باأنني �ساأعتني بنف�سي يا 	 
اأمي، لكني يف حاجة حًقا للقاء اأبي وعمي، �ساأذهب اإليهما يا اأمي 

�سواًء مع هذا الفار�ص اأو بدونه.
عرب  اليوم  ذلك  �سباح  يف  الباحة  اإىل  ذهابي  تذكرت  كاأنها  �سمتت 
زفرًيا  ُتخرج  اأن  قبل  �سيًقا  �سفتيها  ت  و�سمَّ عنها،  رغًما  الغرفة  نافذة 

حانًقا من الإ�سرار الذي بدا على وجهي، ثم اأ�ساحت بيدها وهي تقول:
مّنا 	  لن نربح منزلنا حتى يطلب  اأننا  اأباك  واأخرب  بنف�سك،  اعنِت 

ذلك.
اأغادر برفقة الفار�ص اإىل  اأن  اإيجاًبا واحت�سنتها، قبل  اأوماأت براأ�سي 

دار الأمن راكًبا خلفه على �سهوة جواده.

b
املطبق  �سكونها  عن  تخّلت  قد  التوقيت  ذلك  يف  جويدا  �سوارع  كانت 
الذي لزمها ل�ساعات بعدما بداأت بع�ص املناو�سات يف احلدوث مع انت�سار 
اجلنود ال�سريع على خمارج املدينة جميعها ملنع الأهاىل الراحلني بعرباتهم 
من املغادرة بالقوة، مل اأعرف حكمة عمي يف ذلك القرار، لكن الغ�سب 
الوا�سح كان ي�سيطر ب�سدة على جميع الوجوه التي قابلناها يف طريقنا، 
يف  ي�سّبنا  واأخذ  ح�ساننا،  راأى  رجل  علينا  ب�سق  حني  اأتعجب  مل  لذلك 
حنق �سديد، ويغمغم باألفاٍظ قبيحة عن ت�سببنا فيما يحدث لهم وعجزنا 
املدينة  و�سط  اإىل  طريقنا  ووا�سلنا  جتاهلناه  لكننا  الأمور،  احتواء  على 
حيث كانت �سفوف اجلنود املدرعني امل�سطفني وراء املتاري�ص احلديدية 
والأ�سلك ال�سائكة تنت�سر بكرثة يف ال�سوارع املجاورة لدار الأمن يف حالة 
البادي  الرتباك  كان  واإن  الن�ساىل،  لأي هجوم جديد من وحو�ص  تاأهب 
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على اجلزء الظاهر من وجوههم ل يحتاج اإىل اأي جهد لتبّينه، ثم �ساح 
اأحدهم اإىل الباقني حني اقرتب ح�ساننا منهم، فاأف�سحوا لنا طريًقا بني 

مرتا�سني لنم�سي ُقدًما اإىل دار الأمن.

b
حني دلفنا عرب البوابة الرئي�سية كان ذهني من�سغًل كلًيا مبا �ساأخرب به 
اأبي وعمي ب�ساأن اآدم، واختلطت امل�ساعر يف داخلي بني كونه �سديق عمري 
الأوحد الذي مل يتخّل يوًما عني وبني احتمالية كونه حامًل لإحدى تلك 
الأرواح التي راأيتها �سباح ذلك اليوم، وهو ما قد يعر�سه للعتقال واملوت 
الداخلي  ال�سلم  اأ�سعد  واأنا  و�سوح  نف�سي يف  اأ�ساأل  وبداأت  به،  و�سيت  اإن 

لدار الأمن وراء الفار�ص:
هل اأ�سحي ب�سديق عمري من اأجل �سكوك لي�ص لها اأي دليل �سوى 	 

كوابي�سه التي حدثني عنها اأم اأنتظر للح�سول ولو على دليل واحد 
لذلك.

يف  ج�سدي  وُجّمد  التقدم  عن  فجاأة  توقفت  قراري  اأتخذ  اأن  وقبل 
مو�سعه حني �سدر �سوت زئري مفاجئ داخل الطابق الثاين من دار الأمن 
والذي كان يرقد فيه العجوز خ�سيب من قبل، تلفتُّ حويل �سريًعا يف خوٍف 
�سديد واأنا اأ�سع يدي على مقب�ص ال�سلح الناري الذي اأعطاه يل كرم ُقبيل 
مغادرتي بيتنا، كذلك تبّدل وجه الفار�ص اإىل اللون الأحمر بعدما اندفعت 
دماوؤه اإليه، واأخرج �سلحه الناري يف ارتباك �سديد، لكن اجلندي الذي 

كان يقف اأمام مدخل الطابق الثاين نطق اإليه يف نربة هادئة:
ل تقلق �سيدي، اإنه ن�سلي متوح�ص حبي�ص لدى القادة بالداخل.	 
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يوحيان  اجلندي  بهما  حتدث  اللذان  والثبات  الهادئة  النربة  كانت 
باأنه على دراية كاملة مبا يقوله، �ساأله الفار�ص الذي حاول اإخفاء ارتباك 

وجهه:
اأين الفار�ص كيوان؟	 

رد اجلندي:
اإنه يف القاعة الكربى بالداخل مع بقية القادة، �سيدي.	 

�ساألت اجلندي على الفور يف ت�سكك:
هل هناك ن�سلي زائر بالداخل حًقا؟!	 

قال دون اأن ينظر يف عيني:
نعم �سيدي، مت ا�سطياده وجلبه اإىل هنا منذ قليل.	 

وتابع:
اإنه ُمكّبل بالكامل، ل خوف منه.	 

تقدم الفار�ص اإىل ممر ذلك الطابق وتقدمت وراءه بخطوات حذرة 
يقف  اأبي  فلمحت  الكربى،  القاعة  باب  اآخر  جندي  لنا  فتح  ثم  بطيئة، 
بجوار عمي وب�سعة من قادة الفر�سان الذين اأعرفهم جيًدا حول طاولة 
الزئري  تقدمت نحوهم حتى دوى  اأن  لبثت  وما  القاعة،  كربى مبنت�سف 
واقرتب  الآخرين  وترك  اأبي،  اإيّل  نظر  وقتها  قوة،  اأكرث  ب�سوت  جمدًدا 
مني، و�ساألني متعجًبا عما اأتى بي يف هذا التوقيت، لكني مل اأهتم بكلماته 
بقدر ما وا�سلت تقدمي �ساًبا كل تركيزي على ال�سجن احلديدي ال�سغري 
املنت�سب يف نهاية القاعة والذي ظهر خلف ق�سبانه ال�سميكة ن�سلي زائر 
يزجمر  كان  حديدية،  ب�سل�سل  والعنق  الأطراف  ُمكبل  ال�سدر  عاري 
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خوف،  يف  ريقي  اأبتلع  اأمامه  وقفت  اأن  اإىل  قيوده،  من  التخل�ص  حماوًل 
ج�سدي  فاأجفل  بقوة،  فجاأة  زاأر  ثم  زجمرته،  وهداأت  عيني  يف  فنظر 
اأم�سك  الذي  اأبي  �ساألني  اأ�سقط،  وكدت  اخللف  اإىل  اإرادًيا  ل  وتراجعت 

بظهري واأ�سندين:
ما الذي جاء بك يف هذا التوقيت؟	 

قلت واأنا اأ�سّلط نظري على الن�سلي الزائر:
اأعتقد اأن چارتني يف حاجة اإىل كل فرد الآن.	 

وتابعت:
اإنَّ اأمي واأخوتي بخري.	 

التقط اأنفا�سه كاأن عبًئا ثقيًل انزاح عن �سدره، ف�ساألته:
�سباًحا 	  الباحة  يف  كنت  الن�سلي،  هذا  ا�سطياد  ا�ستطعتم  كيف 

وراأيت ان�سحاب اجلنود جميعهم.
قال:
اإنه اآدم �سديقك.	 

انتف�ص قلبي و�ساألته على الفور:
هل هذا اآدم؟!!	 

قال اأبي:
ل .. اإن اآدم �سديقك من ا�سطاده.	 

عقدت حاجبيَّ يف تعجب مما يقوله، وت�ساءلت:
ماذا؟!	 
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قال:
ا�ستطاع �سديقك ا�سطياد هذا الوح�ص وجلبه اإىل هنا حًيا ُمكبًل، 	 

كيف  تتخيل  ل  �سنه،  �سغر  رغم  للغاية  و�سجاع  قوي  �سديقك  اإن 
اأن  تخّيلنا  بعدما  جميعها  الحتمالت  قلب  يف  الأمر  هذا  �سيثمر 

الأمور كانت يف طريقها للخروج عن �سيطرتنا.
واأردف بنربة واثقة:

ل تقلق، ما حدث هذا ال�سباح لن يتكرر جمدًدا، �سن�ستعيد زمام 	 
الأمور يف اأقرب وقت.

قلت واأنا اأبحث بعيني يف اأرجاء القاعة:
اأين اآدم؟!	 

قال:
اإنه بالطابق الأعلى، هناك طبيب ي�سّمد جرًحا كبرًيا اأ�سابه اأثناء 	 

عراكه مع هذا الن�سلي، �سين�سم اإىل جنودنا مثله مثل باقي �سبان 
چارتني ممن عربوا عامهم اخلام�ص ع�سر.

قلت �سارًدا واأنا اأحّدق يف الن�سلي احلبي�ص:
�ساأ�سعد اإليه.	 

اأوماأ اأبي براأ�سه، قبل اأن يعود اإىل الطاولة امللتف حولها باقي ال�سادة، 
اأ�سد  كان  وتخبط  م�سو�ص  ذهن  يف  الأعلى  الطابق  اإىل  ف�سعدت  اأنا  اأما 
غرفة  باب  اأمام  يقفان  جنديان  كان  اأبي.  لقاء  قبل  به  جئت  مما  وطاأة 
جانبية مغلقة اأخرجني اأحدهما من �سرودي حني ركل بقدمه الأر�ص بقوة 
من اأ�سفله فور مروري اأمامه، ف�ساألته عن مكان �سائد الن�سلي، مد يده اإىل 

مقب�ص الباب من خلفه وفتحه، وهو يقول:
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اإنه يف الداخل �سيدي.	 
العاري  ظهره  معطًيا  الغرفة  مبنت�سف  مقعد  على  جال�ًسا  اآدم  كان 
للباب، ويقف بجواره طبيب �ساب كان يلملم اأدواته الطبية بعدما بدا اأنه 
انتهى من ت�سميد اإ�ساباته، ما اإن خطوت اإىل الداخل حتى انتبه اإيلَّ ذلك 
الطبيب ومعه اآدم الذي التفت اإيلَّ ونه�ص عن جل�سته على الفور، و�ساح 

بعني تلمع من الفرحة:
زهري.	 

كانت ثمة �سمادة قما�سية بي�ساء قد ُثبتت على جانب �سدره الأي�سر يف 
املو�سع ذاته الذي اعتاد ذكور الن�ساىل على و�سع و�سمهم به، مل ت�ستطع 

عيني جتاهلها عندما اقرتب مني واأكمل ُمرحًبا بي:
ها اأنت هنا اأخرًيا يا �سديقي.	 

يف  نظر  ثم  اأحترك،  ل  مكاين  ثابت  واأنا  طويًل  ح�سًنا  واحت�سنني 
وجهي وقال بنربة البهجة ذاتها:

مل ي�ستطع اأبوك اإعطائي كلمة موؤكدة ب�ساأن �سلمتك، خ�سيت اأن 	 
يكون قد اأ�سابك مكروه.

ا�سطنعت البت�سامة وقلت واأنا اأ�سرتق النظر اإىل �سمادة �سدره:
اإنني بخري يا �سديقي، لقد كان �سباًحا موؤملًا لكنه مرَّ على كل حال.	 

ربت على كتفي وقال:
�سي�سبح كل �سيء على ما يرام يا زهري.	 

ونظر اإىل الطبيب و�سكره على ت�سميد جرحه، فغادر الطبيب واأغلق 
الباب من خلفه، فاأكمل اآدم حديثه يل وهو يهم�ص:
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لقد حدث يل اأمر عجيب للغاية اأوّد اإخبارك به يا �سديقي.	 
نظرت اإليه يف ترقب دون اأن اأنطق، فاأكمل ب�سوته املنخف�ص:

اأتتذكر الأحلم الغريبة التي لطاملا حدثتك عنها قبل �سنوات؟	 
هززت اإليه راأ�سي اإيجاًبا، فتابع:

�سنوات 	  قبل  اأحلمي  يف  راأيت  لقد  التحقق،  يف  بع�سها  بداأ  لقد 
كما  الأحلم  يف  وا�سحني  يكونوا  مل  الزائرين،  الن�ساىل  اأولئك 
على جانب  الوقوف  اعتادوا  من  اأنهم  متاأكد  لكني  اليوم،  راأيتهم 

الطريق الذي اأ�سري به يف حلمي الغريب املتكرر. 
و�سمت لهنيهة قبل اأن يكمل:

ج�سدي 	  اأن  �سعرت  لقد  الآن،  اإىل  اأ�سدقه  ل  اأمر  حدث  وبالأم�ص 
اأ�ستطيع ال�سيطرة عليه، ووجدت  قد امتلك فجاأًة من القوة ما ل 
نف�سي ل اإرادًيا اأركب ح�ساين واأترك بريحا، حتركني تلك القوة 

التي متلكتني.
  الغريب اأنني ل اأتذكر �سيًئا مطلًقا عما حدث يف الطريق بالأم�ص 
حمايتك  اأجل  من  هنا  اإىل  بح�ساين  اأرك�ص  كنت  اأنني  �سوى 
اأنه  اليقني  اإىل حد  �سعرت  الذي  املكروه  اأنت وخالتي �سريين من 

�سي�سيبكما، ل اأمتلك غريكما يف هذه احلياة.
فابتلعت ريقي، وهربُت بعيني اإىل ركن بعيد بالغرفة بينما كان يكمل 

يف حرية:
اأو 	  ب�ساأنكما،  ال�سديد  الهاج�ص  هذا  اأتاين  كيف  الآن  اإىل  اأعلم  ل 

كيف اأ�سابتني تلك احلالة الغريبة، لكني مل اأكن على ما يرام يف 
الأيام الأخرية.
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�ساألته بنربة متعجبة:
هل قمت حًقا با�سطياد الن�سلي احلبي�ص يف الأ�سفل؟	 

اأوماأ براأ�سه اإيجاًبا يف �سمت ثم قال:
و�سلت اإىل باحة جويدا مع مغادرة اآخر جمموعة من الن�ساىل اإىل 	 

اجلنوب، وبداأت اأبحث عنك وعن خالتي �سريين بني قتلى وجرحى 
الباحة واأنا اأوؤنب نف�سي لو�سويل بعد فوات الأوان، ل�سوء حظي راآين 
ن�سليان زائران كانا يتخلفان كثرًيا عن بقيتهم، وعادا ملهاجمتي، 
فهربت بح�ساين نحو منطقة جبلية باجلنوب بعيدة عن الطريق 
الذي اندفع فيه بقيتهم، فتبعني الزائران، مل ي�ستطيعا اللحاق بي 
يف البداية وظننت باأنني اأفلُت منهما بني املمرات اجلبلية املت�سعبة، 
مبخالبه،  علّي  وانق�ص  غّرة  حني  على  اأمامي  ظهر  اأحدهما  لكن 
اأين �سرخت فيه  لول  يقتلني  فاأ�سقطني عن �سهوة جوادي، وكاد 
يف اأمل مفقود كي يتوقف، فحدث ما مل اأتوقعه، لقد توقف متاًما 
عن اإيذائي. للحظة تعجبت من ان�سياعه يل، لكنه تراجع بالفعل 
خطوات للخلف كما اأمرته، قبل اأن يرك�ص ويرتكني ويرحل بعيًدا، 
بعدها اأتى الن�سلي احلبي�ص بالأ�سفل، ا�ستطعت التحكم باأفعاله هو 
الآخر حتى عاد اإىل هيئته الب�سرية، مل اأتخيل قط اأن يكون ج�سده 
�سئيًل اإىل هذا احلد مقارنًة ملا كان عليه قبلها بلحظة، ومل اأكن 
لأفّوت فر�سة مثل هذه، فكّبلته بعنان ح�ساين واأح�سرته اإىل جويدا 
بعدما اأ�سبعته �سرًبا، مل ي�سّدق اجلنود اأنني اأح�سرت اأحدهم حًيا 
اإىل و�سط املدينة، فكّبلوا اأطرافه وعنقه باأغلل حديدية �سريًعا يف 
رعب، ثم اقتادوين معه اإىل هنا لأقابل عمك واأباك، حل�سن حظنا 

عاد اإىل هيئته املتوح�سة بعدما كان ُمكبًل بالكامل ..
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واأكمل يف وجوم:
يظنون اأنني انت�سرت عليه يف قتال يا زهري، لكن ذلك مل يحدث، 	 

لقد ا�ستطعت التحكم فيه بالقوة ذاتها التي امتلكتها ليلة اأم�ص.
   مل اأخرب اأباك اأو عمك بهذه احلقيقة، انتظرت اأن اأجدك فح�سب 
لأخربك مبا حدث ولتن�سحني مبا يجب فعله، اإنك اأف�سل مني يف 
التفكري يف مثل هذه الأمور، لقد جئت اإىل جويدا من اأجل حمايتك 
اأنت وخالتي �سريين، لكن بعد ما حدث اليوم وما راأيته من جثث 
وجرحى خلفتهم تلك الوحو�ص اأعتقد اأنني اأ�ستطيع اأن اأقّدم دوًرا 
التحكم يف هذين  بالفعل  ا�ستطعت  واإن كنت قد  حا�سًما لبلدنا، 
الن�سليني فقد اأ�ستطيع التحكم يف باقي الن�ساىل املتحولني، اأ�ستطيع 
اأن اأعيدهم اإىل هيئتهم الب�سرية ومن ثم تتوىل اأ�سلحتنا اخلفيفة 

واملدفعية اأمرهم لنعيد الأمور اإىل م�سارها ال�سحيح يا �سديقي.
ابت�سمت وقلت واأنا اأحت�سنه ح�سًنا طويًل:

لطاملا توقعت اأن تكون فار�ص چارتني الأول يا �سديقي.	 
واأوماأت براأ�سي اإيجاًبا واأنا اأتابع با�سًما:

�سن�ستعيد هيبة الأ�سراف مرة اأخرى �سوًيا.	 
اأوماأ براأ�سه با�سًما هو الآخر، قبل اأن اأخربه باأنني �ساأتركه موؤقًتا كي 
ينال ق�سًطا من الراحة على اأن اأعود اإليه لنكمل حديثنا �سوًيا عما ينبغي اأن 
نخرب به اأبي، فوافقني، بعدها تركته وغادرت عائًدا اإىل الطابق الأ�سفل 
يناق�سون  الآخرين  والقادة  مع عمي  واقًفا  يزال  ل  اأبي  كان  اأخرى،  مرة 
مواقع دفاعات جويدا، فاأ�سرت له من بعيد للتحدث معه منفرًدا، اقرتب 
جمل�سه،  مقاطعة  ي�ستدعي  هام  �سيء  هناك  كان  اإن  عما  و�ساألني  مني 
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قاعة  اإىل  القاعة  تلك  من  وخرجنا  �سيًئا،  اأقول  اأن  دون  بيده  فاأم�سكت 
اأخرى جماورة مل يتواجد بها اأحد، �ساألني متعجًبا:

ماذا هناك؟	 
قلت يف نربة جامدة:

اإن اآدم ينتمي اإليهم.	 

b
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)5(
زهير 

احتقن وجه اأبي مما قلته، و�ساألني على الفور غري م�سّدق:
ماذا؟!!	 

اأجبته:
اأ�سراف چارتني، وكل 	  اإىل  ينتمي  اآدم ل  اإن  اأبي،  يا  اإنها احلقيقة 

ما عرفناه عن كونه ابن اأخت ال�سيدة �سريين لي�ص اإل كذًبا وزيًفا، 
جرميته  من  اأُعفي  الذي  خ�سيب  العجوز  ابنة  �سريين  ال�سيدة  اإن 
باجتياز القاعدة الأوىل �سباح اليوم، ي�ستحيل اأن يكون اآدم �ساحب 

ال�ستة ع�سر عاًما فقط حفيده.
ق يف عيني بقوة كاأنه اأدرك منطقية ما اأقوله،  فكر اأبي للحظة، وحدَّ

فتابعت:
لطاملا اعتاد اآدم اإخباري بكابو�ٍص كان يطارده ل�سنوات، كان يرى 	 

نف�سه دائًما حيواًنا يتطلع اإليه الكثريون وهو يرك�ص اإىل اأن ي�سقط 
يف النهاية قتيًل اأ�سفل جدار چارتني، كنت اأرى الأمر جمرد كابو�ص 
يل  اأكد  اليوم  منه  حدث  ما  لكن  املا�سية  ال�سنوات  طوال  عادي 
ذلك، لقد اأخربين اأنه ا�ستطاع التحكم يف ن�سليني زائرين منهما 
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ذلك الن�سلي الذي جلبه اإلينا، مل يكن الأمر �سراًعا قط، لقد راأيت 
بعيني قوة الن�ساىل املتوح�سني يف الباحة وي�ستحيل على اأي ب�سري 
واأ�سره يف نزال فردي، ولقد  اأحدهم  الفوز على  مهما كانت قوته 

اعرتف يل بذلك.
�سّم اأبي �سفتيه مفكًرا وقال يف �سرود:

�ستة ع�سر عاًما!!	 
ثم غمغم اإىل نف�سه ب�سوت �سمعته:

لقد اأخربنا خ�سيب فعًل عن الطفل الن�سلي الذي يحمل روح منر 	 
ال�سامو وان�سلَّ بني الأ�سراف قبل �ستة اأعوام.

و�سمت مفكًرا من جديد، بعدها �ساألني بحدقتني مت�سعتني:
ا؟	  وماذا اأخربك اأي�سً

قلت:
هذه 	  �سر  يعرف  ول  اإليهم،  ينتمي  اأنه  بعد  يعرف  ل  اإنه  �سيء،  ل 

اأرواح  التحكم يف  اأن مبقدوره  يظن  اإنه  فجاأة،  التي متّلكها  القوة 
الن�ساىل واإخمادها لتتمكن اأ�سلحتنا اخلفيفة من الفتك بهم.

ف�ساألني اأبي:
هل �سعرت منه باأي �سعور خمتلف اأو بغ�ٍص وا�سح جتاهك؟	 

قلت:
اأنه يريد بكل قوة حتقيق انت�سار لنا يف 	  ل، بالعك�ص، لقد �سعرت 

هذه احلرب.
فقال بعد فرتة من ال�سمت طالت هذه املرة:
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ح�سًنا، ل جتعله ي�سعر باأي �سعور غريب من ناحيتك، �سيظل اآدم 	 
كيف  نقرر  حتى  لأجلك،  بريحا  من  جاء  الذي  ال�سريف  ال�ساب 

نحقق ا�ستفادتنا الكربى من هذا النعطاف املفاجئ.
رة: وتابع اإيلَّ بنربة حمذِّ

خماطرة 	  اأنها  اأعلم  عينيك،  يفارق  جتعله  ل  اللحظة  هذه  ومنذ 
منك،  اأكرث  منه  للقرتاب  باأحد  �سيثق  اأنه  اأعتقد  ل  لكن  كربى 
�ساآمر حاًل مبنحك �سلًحا نارًيا ذا طلقات خارقة من ذلك النوع 
اأكرث فاعلية يف اخرتاق ج�سده  للقادة، �سيكون  الثمني املخ�س�ص 
قبل اأن تكتمل قواه اإن ثارت روحه واأنت بجواره، لي�ص عليك �سوى 
ت�سويب طلقاته يف اأ�سرع وقت على املو�سع ذاته الذي ي�سع به ذكور 
الن�ساىل و�سمهم، اإنه مو�سع القلب متاًما، �سيفي هذا مب�سرعه يف 

احلال.
واأ�ساف بعد حلظة:

كذلك �ساأو�سي مبنحك �سارة الفر�سان لعلك حتتاجها يف اأي وقت.	 
اأوماأت براأ�سي اإيجاًبا، فهّم ليغادرين وهو يقول موؤكًدا:

ل تخرب اأحًدا مهما يكن بهذا الأمر.	 
وقبل اأن يغادر القاعة التفت نحوي، وقال:

ول ت�سعد اإىل الأعلى قبل اأن تنال �سلحك اجلديد.	 
كفيَّ  بني  راأ�سي  و�سعت  ثم  اأخرى،  مرة  اإيجاًبا  براأ�سي  اإليه  اأوماأت 
ملزمتي  ب�ساأن  قاله  فيما  اأفكر  وجل�ست  خلفه،  من  الباب  اأغلق  اأن  بعد 
لآدم الذي قد يثور يف اأيِّ حلظٍة، ويف ذلك ال�سلح الذي �ساأح�سل عليه 
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من اأجل قتله اإْن ثار، ومل متر دقائُق حتى وجدتُّ باَب القاعة ُيَطرق من 
اخلارِج وياأتيني فار�ٌص ب�سلٍح ناريٍّ ذي مقب�ص ف�سيٍّ و�سارٍة من �سارات 

الفر�سان ويعطيهما يل دون اأْن يقوَل �سيًئا �سوى اأن اأبي اأمره بذلك.
بعدها بقيُت مكاين اأنظر يف �سروٍد اإىل ذلك ال�سلح الذي و�سعُته على 
ي واأنا اأ�سّوب  الطاولة اأمامي، وبداأت اخليالت يف راأ�سي تدور جميعها عنِّ
طلقاته اخلارقة نحو قلب اآدم فزاد ذلك من توتري، فحملُت ال�سلح عن 
الطاولة واأخفيُته اأ�سفَل قمي�سي على جانب خ�سري مو�سع ال�سلح الآخر 
الذي كان اأخي قد اأعطاه يل، ثم انتظرت مزيًدا من الوقت حتى قلَّ توتري 
بع�ص ال�سيء، فنه�ست و�سعدت مرة اأخرى اإىل الطابق العلويِّ الذي ميكُث 
فيه اآدم فوجدُته نائًما، فجل�ست بجواره اأنظر اإليه واإىل ال�سمادة امللت�سقة 
على �سدره، ل اأعلم ملاذا كان الهاج�ص داخلي قوًيا اإىل حد اليقني باأنني 

�ساأجد و�سم الن�ساىل منقو�ًسا اأ�سفل تلك ال�سمادة. 
وكاأنني مل اأطق النتظار لأثبت ذلك لنف�سي وجدتني اأمد يدي باأنفا�ص 
حمتب�سة لأرفع طرف �سمادته عن �سدره فيما كانت يدي الأخرى مت�سك 
مبقب�ص �سلحي اجلديد حت�سًبا لأي رد فعل مفاجئ منه، ثم توقفُت فجاأة 
ا�ستقر  لكنه  ناحيتي،  �سريره  تقلب يف  يدّي عنه م�سرًعا عندما  و�سحبُت 
ن�سَف  ونزعُت عنه  يدي من جديد  فقّربُت  اأخرى،  �سريًعا مرة  نومه  يف 
بقوة  حمفورة  خملب  اآثار  وجدت  بعدما  ظنوين  لتخيب  برفق  ال�سمادة 
على جلد �سدره بدت اأنها قد اأ�سابته اأثناء عراكه مع الن�سلي الأول الذي 
اأو�سك اأن يقتله كما اأخربين، فاأعدت ال�سمادة اإىل مكانها دون اأن ي�سعر.
لأملأ  الغرفة  �سرفة  اإىل  وخرجت  بجواره  اجللو�ص  اأطق  مل  بعدها 
خلف  امل�سطفني  اجلنود  اإىل  اأنظر  ومكثت  بالهواء،  املنقب�ص  �سدري 
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يف  باأح�سنتهم  الراك�سني  الفر�سان  واإىل  الأمن  دار  حول  متاري�سهم 
حركة م�ستمرة بينهم كي ل ي�سيبهم النعا�ص يف ذلك الوقت املتاأخر من 
اأن  اإىل  اآدم من بعيد  اأراقب حركتهم واأراقب نوم  الليل، وبقيت مو�سعي 
طلع الفجر، فاألقيُت نظرة مطولة ناحية جبال اجلنوب التي لحت بعيًدا 
الن�ساىل  ينوي  فيما  اأفكر  واأنا  واأخرجت زفريي  ال�سباب  الأفق خلف  يف 
الزائرون فعله يف اأي حلظة من اللحظات القادمة، قبل اأن ينجذب نظري 
اإىل  يت�ساعد  كثيًفا  غباًرا  راأيت  عندما  جلويدا  ال�سمالية  الناحية  اإىل 
بالأم�ص،  حدث  ما  �سريًعا  راأ�سي  يف  ووم�ص  م�سرًعا  قلبي  فدّق  ال�سماء، 
ورك�ست اإىل خارج الغرفة و�سعدت �سلم دار الأمن طابًقا تلو الآخر حتى 
و�سلت اإىل ال�سطح، كان الغبار يت�ساعد ويقرتب رويًدا رويًدا من جويدا، 
ي اأم�سكت ل�ساين  كدت اأ�سرخ اإىل اجلنود بالأ�سفل كي ياأخذوا حذرهم لكنِّ
للروؤية  زاوية وا�سحة  بال�سطح لحت معه  اآخر  اإىل مكان  بعدما حتركت 
مكنتني من اإب�سار م�سببي ذلك الغبار، فوجدتهم �سيًل عظيًما من جنود 
امل�ساة والفر�سان قادمني اإىل جويدا يف ع�سرات ال�سفوف املنتظمة عرب 

الطريق ال�سمايل، فهم�ست اإىل نف�سي فرًحا:
ثمن 	  الن�ساىل  �سيدفع  الليل هباًء،  �ساعات  ُي�سع  اأن عمي مل  يبدو 

ان�سحابهم من جويدا ُقبيل حتقيقهم انت�سار حمقق.
b

على مدار �ساعات ذلك النهار مل تتوقف ح�سود جنود املدن الأخرى عن 
القدوم اإىل جويدا، لينتظموا جميًعا يف مع�سكرّين اأحدهما ب�ساحة وا�سعة 
تقع على بعد ميل واحد من �سمال جويدا قيل اأنها كانت خم�س�سة حل�سد 
جنود چارتني جميعهم قبل قرون، والآخر يف باحة جويدا نف�سها بعدما مت 
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اإخلوؤها من اجلثث واآثار الدماء التي خلَّفها هجوم الن�ساىل، وجدت اأبي 
يخربين م�ساء ذلك اليوم باأنني �ساأذهب للن�سمام اإىل املع�سكر ال�سمايل 

مع فجر اليوم التايل، فقلت له متعجًبا:
تعلم اأنني ل اأ�ستطيع القتال ول اأجيد ركوب اخليل، اأرى اأن دوري 	 

يف تدوين ما يحدث من خلل بقائي هنا اأكرث اأهمية من وجودي 
يف ميدان احلرب.

قال بنربة ر�سمية:
�سين�سم �سديقك اإىل جي�سنا، وكما اأخربتك لن يثق هذا الن�سلي 	 

يف اأحد غريك.
و�سمت للحظة ثم تابع هادًئا:

مل اأخرب عمك ب�ساأن اآدم لأنني اأعرف اأنه �سيقتله حتى لو كان ما 	 
تعتقده جمرد خيالت، لكني على عك�سه، اعتدت ال�ستفادة من اأقل 
الفر�ص املمكنة، وفر�ستنا الآن عدم معرفة اآدم بحقيقته واإل كان 
قد ان�سل جنوًبا يوم الغفران املا�سي ليلحق بالن�ساىل الزائرين، اأو 
على الأقل قام بقتلنا جميًعا اأنا وعمك وباقي القادة اأثناء وجوده 

يف دار الأمن بالقرب منا اإىل هذا احلد. 
واأ�ساف:

اأرواح 	  اإخماد  على  قدرته  فاإن  �سحيًحا  ب�ساأنه  تعتقده  ما  كان  اإن 
الن�ساىل هي اأقوى ما منتلكه الآن، لكنا لن نطلب منه اأن يقوم بها، 
�سرنى اإن كان �سيفعلها من تلقاء نف�سه من اأجل حماية بلدنا اأم ل..

وهداأت نربته وهو يكمل:
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ل 	  لكن  رجالنا،  من  مبراقبته  �سيقومون  من  ا  اأي�سً هناك  �سيكون 
ت�سغل بالك مبعرفتهم، اخرت درًعا منا�سًبا لك فح�سب وُكن قريًبا 
منه للحد الذي تنجح فيه من قتله قبل اأن تكتمل قواه يف حال اإن 

ثارت روحه.
واأخرج زفريه وهو يتابع:

ه اأ�سبه برتبية ذئٍب 	  اإنَّه الرهاُن الأعظم الذي اأقوم به يف حياتي، اإنَّ
و�سط قطيٍع من الأغنام.

ونظر يف عيني وقال:
لذلك اإن ف�سلت يف قتله وثارت روحه �سيكون ذلك نهايتنا.	 

�سممت �سفتّي، ثم قلت م�ست�سلًما للأمر وم�ستغرًبا من املجازفة التي 
تعتمد كلًيا علّي:

ح�سًنا، �ساأحر�ص على اإجناح الأمر بكل طاقتي.	 
وتابعت مت�سائًل بعدها:

ماذا فعلتم بالن�سلي احلبي�ص؟	 
قال اأبي:

لقد مات.	 
�ساألته يف تعجب:

حًقا؟!	 
قال:
نعم، اأعتقد اأننا حققنا ا�ستفادتنا الكاملة من اأ�سره، لقد اختربنا 	 

قوة حتمله لبارود اأ�سلحتنا اخلفيفة �سباح اليوم، قام عمك بنف�سه 
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بت�سويب طلقاته النارية واحدة تلو الأخرى نحو اأجزاء متفرقة من 
وع�سرين  اثنني  ج�سده  حتمل  مرت،  مائة  تبعد  م�سافة  من  ج�سده 
اأن تخور قواه، كان ذلك حمبًطا لنا كثرًيا، لكنه  طلقة نارية قبل 
القدمي  البارود  ا�ستخدام  يف  للتفكري  ذاته  الوقت  يف  ملهًما  كان 
امل�سبع باحلم�ص الذي ا�ستعمله قدامى اأ�سراف چارتني يف تعذيب 
اإذابة  اأدق  مبعنى  اأو  القدمية  الع�سور  يف  املتمردين  الن�ساىل 

اأج�سادهم.
وتوهج وجهه بهجة وهو يقول:

مل يتحمل الن�سلي الزائر قدًرا واحًدا من ذلك ال�سائل، لقد اأذاب 	 
اأطرافه بعظامها يف حلظات، فما بالك لو علمت اأن هناك قذائف 

كاملة ُم�سنعة من ذلك النوع من البارود.
ت�ساءلت اإليه:

غري التي �سنعتها يف معاملك بال�سهور املا�سية؟!	 
قال:
مئات 	  قذائفي  تفوق  املدمرة  واآثارها  انفجارها  �سدة  اإن  نعم، 

املرات.
ف�ساألته يف تعجب:

وملاذا مل ي�ستعملها عمي عندما اأراد اإبادة الن�ساىل بالأم�ص؟	 
قال:
مل نكن نتوقع اأن تعجز قذائفنا الثقيلة مع الن�ساىل، كما اأن ذلك 	 

النوع من القذائف ل ت�ستطيع اأي مدافع لدينا حمله اأو قذفه �سوى 
مدافع اجلدار.
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م�سامعي  على  كلمته  وقعت  بعدما  اأكرب  ده�سة  يف  مت�سائًل  قاطعته 
كال�ساعقة:

مدافع اجلدار؟!!	 
قال:
نعم.	 

مدافع  اأن  عرفت  لطاملا  للحظات،  علّي  م�سيطًرا  كلمته  تاأثري  ظلَّ 
اجلدار مل تربح مكانها منذ مئات ال�سنني، وكما قراأت عنها �سابًقا؛ تبقى 
م�سوؤولية تلك املدافع الأبدية هي حماية جدار چارتني �سد اأي غزو خارجي 
ممت فوهاتها بان�سيابية فريدة ت�ستطيع بها ق�سف اأي  ي�ستهدفه، لذا �سُ
اأكما من موقعها الثابت على الأر�ص وراء اجلدار  عدو يقرتب عرب بحر 
عملًقا،  �ساتًرا  ميثل  اأمامها  اجلدار  كان  واإن  فقط  الأمتار  بع�سرات 
ت�ستطيع قذائفها الرتفاع اإىل ال�سماء يف اجتاه �سبه عمودي لتتجاوز ذلك 

ال�ساتر قبل اأن ت�سقط بزاوية حادة لت�سيب هدفها املن�سود دون خطاأ.
وهم�ست لأبي:

لقد قراأت اأنها مل تربح اأماكنها منذ قرون.	 
قال:
نعم، كانت تنتظر اأي عدو خارجي يطمع يف اإيذاء بلدنا، اأما اليوم 	 

فالعدو موجود بالفعل لكنه بالداخل.
وابت�سم وهو يقول:

لقد ترك لنا اأجدادنا اإرًثا عظيًما ممثًل يف تلك املدافع وقذائفها 	 
املختبئ  اجلبال  اجتياز  العادية  مدافعنا  ت�ستطيع  لن  احلارقة، 
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ا  ممت خ�سي�سً خلفها الن�ساىل باجلنوب، اأما مدافع اجلدار ف�سُ
من اأجل اجتياز مثل تلك ال�سواتر املرتفعة، �ست�سقط على وديانهم 
يف  لتقتلهم  احلارق  املطر  انهمار  مثل  ال�سماء  من  القذائف 
التي  الأر�سية  واألغامنا  الأخرى  املدافع  تتكفل  بعدها  اأع�سا�سهم، 
�ساأعمل على ت�سنيعها من البارود احلم�سي ذاته بتدمري الباقني 

منهم.
واأكمل:

اأو رمبا تفيدنا اأ�سلحتنا اخلفيفة اإن �سدق �سديقك واأخمد اأرواحهم 	 
يف حال جناة بع�سهم واقرتابهم منا مل�سافة متنعنا من ا�ستخدام 

تلك املدافع.
قلت:

هذا يعني اأننا من �سنبادر بالهجوم؟	 
قال:
بالطبع، اإننا الأ�سياد هنا يا زهري، والأ�سياد ل ينتظرون اأن يكونوا 	 

رد فعل.
وتابع:

على 	  حمدًقا  خطًرا  الن�ساىل  �سار  كيف  بلدنا  اأ�سراف  راأى  لقد 
حياتهم و�سار حمو وجودهم واجًبا حتمًيا علينا، كان عمك حمًقا 

يف قراره بالأم�ص.
�ساألته:

ومتى ينوي عمي الهجوم عليهم؟	 
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اأجابني:
ل يزال الفر�سان يحركون مدافع اجلدار اإىل جويدا، وهناك املزيد 	 

من اجلنود والفر�سان مل ي�سلوا من املدن الأخرى بعد، علينا اأن 
جنّمع قوانا اأوًل ثم نحقق �سربتنا الكاملة، ل تقلق لقد و�سعنا كل 

�سيء يف احل�سبان.
ثم اأ�سار باإ�سبعه يل وهو يقول:

اأي 	  اأثق يف  ل  اإنني  �سيًئا عن هذا،  يعرف �سديقك  اأن  احذر  لكن 
ن�سلي.

اأوماأت براأ�سي موافًقا، وقلت بجدية:
بالطبع، ل اأحتاج اإىل اأن تخربين بهذا.	 

b
اأخذ جتميع اجلنود والفر�سان يف املع�سكرين اأكرث مما كنت اأتوقعه من 
اأيام، ما كان يقلقني من ذلك التباطوؤ اأنني كنت اأخ�سى هجوم الن�ساىل 
علينا قبل و�سول مدافع اجلدار اإىل جويدا، لكن ذلك مل يحدث، يف اأمر 
الباحة،  اكتفوا مبا حدث يف  وكاأنهم  ناحيتهم  اأراه غريًبا جًدا من  كنت 
اأمرين  كما  اآدم  ومعي  ال�سمايل  املع�سكر  اإىل  ان�سممت  الأيام  تلك  يف 
كنت  اإن  والفر�سان  اجلنود  من  احل�سد  ذلك  راأى  حني  اآدم  �ساألني  اأبي، 
باأنني  الن�ساىل، فاأجبته كاذًبا  اأرواح  اإخماد  اأبي بقدرته على  اأخربت  قد 
اآثرت عدم اإخبار اأبي بذلك مف�سًل انتظار فر�سة قد ت�سنح لإثبات ذلك 
لن  واأنهما  جيًدا  وعمي  اأبي  اأعرف  باأنني  مربًرا  واأ�سفت  اجلميع،  اأمام 
يغامرا اأبًدا باأرواح جنودهما من اأجل اأمر قد يكون حدث �سدفة، مل يقل 
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�سيًئا وبدا على وجهه القتناع مبا قلته، فاأخربته واأنا اأراقب ملحمه باأن 
الن�سلي احلبي�ص قد مات، مل اأَر اأي تبدل على وجهه وقال يف غري اهتمام 
باأنه ينتظر حربه �سد الباقني منهم ليثبت للجميع ما هو قادر على فعله، 

واأ�ساف وهو يركب ح�سانه:
�ساأحقق نبوءتك يا �سديقي باأن اأكون فار�ص چارتني الأول.	 

ثم �سرخ يف ح�سانه، وجذب عنانه بقوة لينطلق كال�سهم مبتعًدا عني 
اأمامي  اأن يدور به ويعود بال�سرعة ذاتها ويوقفه  ملائتي مرت تقريًبا، قبل 

ويقول �ساحًكا وهو ينزل عنه:
اأراأيت؟ اأ�ستطيع اأن اأ�سبقكم اإىل هناك، �ساأمّثل فارًقا كبرًيا يف هذه 	 

احلرب.
�سحكت وقلت بعدما راأيت الإعجاب واحلما�ص قد ارت�سما على وجوه 

اجلنود الذين �ساهدوا رك�سه بح�سانه:
يبدو اأنك حمق، لقد اأثرت احلما�سة يف قلوب اجلنود، لكن اأرجوك 	 

ولن  القتال  اأجيد  ل  اأنني  تعلم  احلرب،  ميدان  يف  عني  تبتعد  ل 
يحميني اأحد غريك.

فقال بنربة �سادقة:
ل تقلق يا �سديقي، �سنعرب هذه احلرب �سوًيا. 	 

b
يف �سباح اليوم الرابع ظهرت اأول جمموعة من مدافع اجلدار جتّرها 
اأكرث ات�ساًعا من  اأكرث طوًل وفوهاتها  اأعناقها  اخليول اإىل جويدا، كانت 
فوهات تلك املدافع التي �سهدناها يف �سوارعنا ُقبيل يوم الغفران ال�سابق، 
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كذلك كانت اجللبة الناجتة عن جرّها عظيمة للغاية، مل اأعرف اإن كان 
عجلِتها  اأنَّ  اأم  طويلة  لقرون  موا�سعها  عن  حتريكها  عدم  ذلك  �سبب 
ال�سميكَة امل�سنوعَة ِمْن فولٍذ خال�صٍ هي ما ت�سببت يف تلك اجللبة التي 
اإح�سار  من  الده�سة  وجوههم  لت�سيب  اإليها  املع�سكر  جنود  كافة  نّبهت 
تلك املدافع اإىل جويدا، ومعهم اآدم الذي �ساألني م�ستفهًما عنها فاأخربته 

باأنني ل اأعرف عنها �سيًئا.
ما اأثار تعجبي حًقا اأن تلك املدافع مل تن�سم اإىل �ساحة جتميع اجلنود 
التي كنا منكث فيها اأو تنت�سر على حدود جويدا كما توقعت، بل وا�سلت 
بيوت  بني  هناك  لتقبع  وطرقاتها  الرئي�سية  جويدا  �سوارع  اإىل  طريقها 
تلك  بحماية  الفر�سان  جماعات  بع�ص  اإىل  اأمر  ي�سدر  اأن  قبل  العامة، 
املوا�سع التي ا�ستقرت بها املدافع، وقتها متنيت لو قابلت اأبي لأفهم منه 
�سر اختيار تلك املوا�سع، لكني مل اأ�ستطع الذهاب اإىل دار الأمن للقائه 

بعدما �سار علّي ملزمة اآدم طوال الوقت.
نه�سنا على �سوت  و�سول مدافع اجلدار  الثالث من  اليوم  �سباح  يف 
قذائفها املدوي للمرة الأوىل، تناثرت الأخبار بعدها بني اجلنود اأن تلك 
القذائف قد دمرت موانئ چارتني اجلنوبية جميعها، ا�ستغربت كثرًيا مما 
اأنه كان يهدف  اأقدم عليه عمي، ومل اأجد يف راأ�سي مربًرا ملا فعله �سوى 
اإىل قطع كافة ال�سبل التي قد ت�ساعد الن�ساىل على الهروب من چارتني 
ويف الوقت ذاته ير�سل ر�سالة اإىل جنوده باأنَّ هذه احلرَب حم�سومٌة لنا، 
الن�ساىل  من  فعٍل  كرد  ال�سامو  اِت  َدقَّ �سماع  اليوم  ذلك  طيلة  انتظرت 
الزائرين، مرت ال�ساعات واحدة وراء الأخرى دون حدوث اأيِّ �سيٍء جديد 
قال  خماويف  عن  الفر�سان  اأحد  اإىل  حتدثت  وحني  ال�سابقة،  الأيام  عن 
مطمِئًنا يل باأن باحة جويدا تعج باجلنود والفر�سان املدرعني عن اآخرها 
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ا لأيِّ هجوٍم من الوحو�ص على عك�ص املرة الأوىل،  ي�ستعدون ا�ستعداًدا تامًّ
مل يطمئنني حديُثه ووا�سلُت تركيزي ل�سماِع اأيِّ دقاٍت اأو زئرٍي بعيد، لكن 
النعا�ص ومنت مو�سعي خارج  فغلبني  الليل  انت�سف  ثم  ذلك مل يحدث، 
اخليمة باآذاٍن م�ستيقظة ت�ستمع اإىل �سيحات اجلنود امل�ستيقظني املكلفني 
مبراقبة اأي جديد حتى فوجئت قبيل بزوغ الفجر باآدم يهز ج�سدي بقوة 

وي�سرخ بي ليوقظني، فتحت عيني الناع�سة يف فزع، فقال يل لهًثا:
اإنني اأ�سعر بقدومهم، اإنهم قريبون للغاية.

تلفتُّ حويل، كان كل �سيء كما هو يف املع�سكر، نظرت اإليه جمدًدا 	 
وقبل اأن اأنطق ب�سيء وجدته قد قفز اإىل �سهوة جواده وانطلق به 

كال�سهم اإىل خارج مع�سكر اجلنود.

b
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)6(
غفران

ظل �سوت املدافع البعيد و�سداه يدّويان دون توقف يف اجتاه املوانئ 
فيما بلغت حالة الهرج واملرج بني �سفوف الن�ساىل الب�سريني اأوجها وهم 
يرك�سون خوًفا يف كافة الجتاهات للحتماء باجلبال بينما وقف الن�ساىل 

الزائرون مكانهم يطلقون زئريهم كاأنهم يطالبون الآخرين بالثبات.
ت�ساءل فا�سل متعجًبا ونحن ننظر اإليهم من اأعلى:

ر كافة مدافع الأ�سراف؟!	  اأمل ُتدمَّ
اأجبته بعد حلظة من ال�سرود:

ا اأن جميعها مت اإحراقهم بعدما راأيت املدافع املحرتقة 	  ظننت اأي�سً
واأنا يف طريقي اإىل اجلنوب.

واأخرجت زفرًيا وقلت بنربة حزينة:
ظننت اأن كيوان قد ين�ساع لنا هذه املرة لتفادي املزيد من القتلى، 	 

لكنه مل ينتظر كثرًيا لري�سل لنا هذه الر�سالة.
قال فا�سل:
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مل يكن هناك اأي جمال للرتاجع يا غفران بعد ثورة اأرواح الن�ساىل، 	 
اإنه طريق ذو اجتاه واحد ل عودة فيه.

وتابع وهو ينظر اإىل الن�ساىل الزائرين املحت�سدين يف منت�سف ال�سهل:
لن يرتاجع هوؤلء عن النتقام من الأ�سراف �سواء معك اأو بدونك، 	 

ج�سد  كل  حملها  األيمة  ذكريات  داخله  يحمل  منهم  واحد  كل  اإن 
حفظ تلك الروح اخلامدة على مدار قرون، اإن حظهم فقط جيد 
بوجودك بينهم كقائد يجتمع اجلميع حوله لأنهم جميًعا يعلمون كم 
قدمِت لهذا الوادي واأهله، لكنهم مهما اأحبوِك فلن يرتاجعوا عن 
النتقام من الأ�سراف واإن ع�سوا اأوامرك، وقتها مع هذا التحدي 

اجلديد من كيوان �سيكون انتحاًرا للجميع.
واأردف دون جماملة:

نيتك 	  كانت  واإن  منِك  كبرًيا  خطاأً  الع�سرة  الأيام  انتظارنا  كان 
لتفادي موت املزيد من اأهل جويدا �سادقة، لكنها تظل يف النهاية 

حرًبا، ويف احلروب ل تكفي النوايا احل�سنة للنت�سار.
قلت بعدما دّوى �سوت قذيفة جديدة و�سداها بعيًدا:

اإعلن كيوان هذا التحدي بهذه اجلراأة يعني اأنه نّظم �سفوفه اإىل 	 
يكون خماطرة  اإن هجومنا على جويدا دون تخطيط قد  ما،  حد 

كربى حتمل لنا الكثري من اخل�سائر.
قال وهو ينظر بعيًدا نحو قمم اجلبال:

اأتفق معِك يف هذا.	 
وتابع:
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جميعها 	  ُدمرت  قد  املوانئ  كانت  اإن  الآن،  فيه  اأفكر  الذي  الأمر 
بالفعل اأم ل؟

قلت:
ح�سب الجتاهات التي ياأتي منها �سوت القذائف فاأعتقد اأنه قام 	 

بذلك.
قال:
اإن كانت قد ُدمرت جميعها فنحن يف ماأزق حقيقي.	 

ونظر اإىل ال�سرق وقال:
لقد جئت اإىل امليناء اجلنوبي ال�سرقي مرتني ويف املرة الثالثة مت 	 

اعتقايل قبل مغادرة ال�سفينة، اإن هناك جبل كبري يلت�سق باإحكام 
بجدار چارتني العظيم، يقبع ذلك امليناء وراءه مبا�سرة، وحتتاج 

العربات اإىل اللتفاف من حوله للتحرك يف اجتاه جويدا.
قلت:

وماذا يف هذا؟	 
باإ�سبعه هرًما  هبط على ركبة واحدة، وقال وهو ير�سم على الرمال 
ميثل اجلبل، ور�سم خلفه دائرة �سغرية تكاد تل�سقه متثل امليناء، ور�سم 
بعيًدا على الناحية الأخرى من الهرم مربًعا ميثل جويدا، وقال وهو ي�سري 

اإىل هرمه املر�سوم:
وكافة 	  بل  وجويدا،  امليناء  بني  يقف حائًل طبيعًيا  اإن هذا اجلبل 

مدن چارتني، وهنا يكمن املاأزق الذي اأق�سده.
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   اإن امليناء على م�سافة قريبة للغاية من اجلبل، للحد الذي يجعل 
ميثل  اجلبل  ذلك  لأن  م�ستحيًل،  اأمًرا  املعتادة  باملدافع  تدمريه 

�ساتًرا عملًقا اأمام القذائف املبا�سرة.
ثم ر�سم خًطا م�ستقيًما ينطلق اإىل اأعلى من املربع الذي ميثل جويدا 
كاأنه قذيفة مدفع، ليعرب من فوق الهرم ثم ي�سقط يف اجتاه �سبه عمودي 

اإىل الدائرة، وقال وهو ينظر اإىل ال�سهل من اأ�سفلنا:
اإن ُدمر هذا امليناء فعًل فلن نكون يف ماأمن هنا اإن ا�ستطاع حتديد 	 

مكاننا، لن ت�ستطيع هذه اجلبال العالية حمايتنا مثلما مل ت�ستطع 
حماية امليناء.

تنبهت اإىل ما يق�سده، فاحمّر وجهي قلًقا، بعدها �ساألني:
ال�سباط، هل متتلك چارتني قاذفات 	  در�سِت من قبل يف مدر�سة 

ت�ستطيع فعل هذا الحتمال؟
فكرت حماولة التذكر، ثم قلت بعدما مل ياأِت يف ذهني �سيء:

ل اأعرف .. كانت درا�ستنا يف مدر�سة ال�سباط جميعها عن الأ�سلحة 	 
اخلفيفة، كما اأن ذلك كان منذ ع�سرين عاًما تقريًبا.

ونظرت جمدًدا اإىل ر�سمته على الرمال اأمامي حماولة ع�سر ذاكرتي، 
فقال:

نكون 	  قد  اأوًل.  امليناء  ذلك  تدمري  من  التاأكد  علينا  كان،  اأًيا 
خمطئني يف تكهناتنا، ولكن حتى نتيقن من ذلك �سيكون وجودنا 
اإىل  نفرتق  واأن  بد  ل  علينا،  كبرًيا  خطًرا  ال�سهل  هذا  يف  كتجمع 
باأعلها  تقرتب  التي  اجلبلية  باملمرات  حتتمي  �سغرية  جماعات 
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قمم اجلبال، اأو باأعايل اجلبال وكهوفها ل بال�سهول الوا�سعة بينهم 
اإىل اأن تت�سح لنا الروؤية اأو نتخذ قرارنا القادم.

هززت راأ�سي اإيجاًبا وقلت واأنا اأهّم بالنزول هرولة اإىل اأ�سفل:

نعم، اإنك حمق.	 
وتابعت:

�ساأر�سل من يتبني لنا اأمر ذلك امليناء.	 
ثم نزلنا �سوًيا اإىل اأ�سفل، كان ريان ومعه ب�سعة من الزائرين يقفون 

يف انتظارنا على مقربة من �سفح اجلبل، فقلت حني اقرتبنا منه:

موا اأنف�سهم بني املمرات اجلبلية 	  اأخرب الن�ساىل الزائرين باأن ُيق�سِّ
ال�سيقة اأو ي�سعدوا اإىل اأعايل اجلبال دون الو�سول اإىل قمتها.

قال متعجًبا:

ملاذا؟!	 
قلت:

�ساأخربك بكل �سيء بعد قليل، لكني اأريد ن�سليني ب�سريني يجيدان 	 
اإىل  املوؤدية  املعتادة  غري  اجلبلية  الطرق  ويعرفان  اخليل  ركوب 

امليناء اجلنوبي ال�سرقي.
قال:

لدينا الكثريون .. وجميعنا نعرف الطرق اإىل ذلك امليناء.	 
قلت:
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ح�سًنا .. اخرت من تثق فيهما واأر�سلهما اإىل هناك لتبني ما اإن كان 	 
ذلك امليناء قد ُدمر بالفعل اأم اأن القذائف قد ا�ستهدفت الطريق 
هذه  منذ  عودتهما  انتظار  يف  اأننا  واأخربهما  فقط،  اإليه  املوؤدية 

اللحظة.
ثم اأردفت قائلًة له:

كذلك اأريد اإر�سال ثلثة �سبان غري زائرين اإىل م�سارف جويدا يف 	 
خفية لتبني ماذا يحدث هناك.

اأوماأ براأ�سه اإيجاًبا، وحترك اإىل الن�ساىل من غري اأن يقول �سيًئا كاأنه 
فهم اأهمية الأمر، حتركت بعدها اإىل ن�ساء الن�ساىل واأطفالهن املتكد�سني 
على حواف ال�سهل يف اأح�سان اجلبال، وناديت ب�سوت م�سموع واأنا اأربت 

على �سعر طفلة �سغرية:
ل تخافوا، لكن علينا احليطة كذلك، لذا �سنلجاأ اإىل اأعايل اجلبال 	 

بني  ال�سهل  ات�ساع  فقط،  النهار  هذا  ال�سيقة  اجلانبية  واملمرات 
اجلبال قد ل يكون اآمًنا لنا.

وبداأت مع فا�سل املرور بينهم وطماأنتهم وحّثهم على التحرك �سريًعا 
اإىل املمرات اجلانبية لل�سهل، ثم ان�سم اإلينا ريان وت�ساءل م�ستغرًبا:

هل ت�ستطيع قذائفه الو�سول اإىل هنا اإن كانت مدافعه ل تتمركز 	 
ب�سحراء اجلنوب؟!

قال فا�سل:
اإنه احتمال وارد �سنتاأكد منه مبجرد عودة الن�سليني املُر�سلني اإىل 	 

امليناء.
قال ريان:
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اأخ�سى اأن يدب اخلوف يف قلوب الن�ساىل من جديد بعدما فارقنا 	 
طوال الأيام املا�سية.

قلت له:
لن يحدث .. لكن علينا التاأين، قد يودي بنا التهور اإىل الهلك.	 

و�ساألته:
كم لدينا من الن�ساىل الزائرين؟	 

قال:
�سبعمائة وخم�سة وت�سعون.	 

قلت:
وغري الزائرين؟	 

قال:
مل اأح�سهم بدقة مثل الزائرين لكن يتجاوز عدد من ي�ستطيعون 	 

القتال خم�سة اآلف �ساب، وهناك �سبعة اآلف تقريًبا من الن�ساء  
والأطفال.

قلت:
هل ات�سح بعد اأي من الن�ساىل الزائرين يحمل روح ال�سامو؟	 

قال:
اأعتقد اأنني تيقنت من اأربعة منهم تنطبق عليهم �سفات الكهف .. 	 

اأج�سادهم اأقوى من غريهم، تظهر ملمح القيادة على وجوههم، 
ماتت  كذلك   .. وا�سح  ب�سكل  اأوامرهم  اإىل  الآخرون  وين�ساع 

اأمهاتهم جميًعا اأثناء و�سعهم.
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�ساألته �سوؤاًل عابًرا وثب اإىل ذهني عندما ابتعد الطبيب عّنا قليًل:
اأراأيت اأم ندمي من قبل؟!	 

قال:
ل .. مل نعرف له اأًما قط، اأخربين قدمًيا اأنه حدثك كاذًبا عن كون 	 

اأمه مزارعة قبل اأن يخربك بكونه ن�سلًيا.
قلت:

نعم .. كان �سديقك يجيد الكذب.	 
ثم تابعت:

ال�سامو 	  اأرواح  يحملون  الذين  الثلثة  باكت�ساف  اأمل  هناك  هل 
املتبقيني من الثمانية؟

قال:
هناك 	  لي�ص  حامية،  معركة  قبل  ذلك  �سنكت�سف  اأننا  اأعتقد  ل 

الأربعة،  اأولئك  اإل  ولدتهم  اأثناء  اأمهاتهم  موت  من  متيقنون 
طويًل  اأمهاتهم  عا�ست  اإما  القيادة  بح�ص  يتمتعون  ممن  الباقون 
الباقني  الثلثة  اأرواح  ُفقدت  اأعلم هل  ل  اأثناء طفولتهم،  اأو منت 
مع مرور ال�سنوات اأم اأنهم على قيد احلياة ومل ين�سموا اإلينا بعد.

قلت:
ح�سًنا، فلتخرب الأربعة اأنني اأريد لقاءهم.	 

b
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ت�سّلق كثري من   .. بالكامل  اإخلوؤه  ال�سهل قد مت  يف دقائق قليلة كان 
الن�ساىل  تبعهم  املحيطة،  اجلبال  ظهور  الزائرين  غري  الن�ساىل  �سبان 
فيما  الأطفال  اأو  الن�ساء  الت�سلق من  ي�ستطيعوا  الزائرون حاملني من مل 
لل�سهل  جماورًة  كانت  جبلية  ممرات  خم�سة  بني  اأنف�سهم  الباقون  ق�ّسم 
ُخ�س�ص منها ممر كامل للخيول وعربات الغلل، اأما اأنا وفا�سل وريان 
فلجاأنا اإىل خيمٍة انت�سبت يف ممر ق�سري �سيق بني جبلني عموديني كانت 
م�ستحيًل  بينهما  القذائف  عبور  يجعل  الذي  احلد  اإىل  تقرتبان  قمتهما 
اإلينا الأربعة �سبان الذين  اإل لو كان القدر ُم�سًرا على موتنا، ثم ان�سم 
�سعدُت حني  الب�سرية،  اإىل �سورتهم  بعدما عادوا  ال�سامو  اأرواح  يحملون 
وجدت اثنني منهم كانا قد در�سا يف مدر�ستي من قبل، كان ا�سم اأحدهما 
يعقوب وا�سم الآخر اأ�سيل بينما كان الثنان املتبقيان من واديني اآخرين، 

قال اأحدهما باحرتام كبري:
ا�سمي منذر، يف خدمتك �سيدتي.	 

وقال الآخر ب�سوت اأج�ص يتنا�سب مع ج�سده ال�سخم:
ا�سمي بيجاد، يف خدمتك �سيدتي.	 

قال ريان بعده:
ل�سهور 	  التي قد تكفينا  الغلل  باإح�سار حمولة  اإن بيجاد من قام 

�سيدتي. 
 اأحنيت راأ�سي له با�سمًة، ثم قلت بعدما جل�سنا:

لأرواح 	  حاملني  ن�ساىل  ثمانية  هناك  اأن  الكهف  جداريات  تقول 
اأعوام ول نعرف عنه �سيًئا، ومل  اأحدهم قبل �ستة  ال�سامو، فقدنا 

نكت�سف ثلثة بعد، واأنتم الأربعة.
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واأردفت واأنا اأقف واأنحني لهم:
�ستكونون قادة الن�ساىل معي.	 

مرة  جل�ست  بعدما  فتابعت  بروؤو�سهم،  اإيجاًبا  �سباب  الأربعة  اأوماأ 
اأخرى:
اإ�سافة قاعدة 	  اأجل  اإىل كيوان من  اإر�سال �سروطنا  اأفكر يف  كنت 

مع  لكن  �سيء،  كل  يف  والأ�سراف  الن�ساىل  بني  بامل�ساواة  تو�سي 
�سرًبا  �سيكون  ل�سروطنا  امتثاله  اأن  اأدركت  ال�سباح  هذا  قذائف 

من �سروب اخليال.
امليناء  تدمري  الأ�سراف  مدافع  ا�ستطاعة  اأن  فا�سل  الطبيب  يرى    
اجلنوبي ال�سرقي رغم كونه حممًيا بجبل �ساهق تطور مفاجئ يف 
ا�ستطاع  اإن  اجلبال  بني  اإلينا  الو�سول  به  ي�ستطيع  قد  كيوان  قوة 
حتديد موقعنا بدقة، لذا علينا انتظار عودة من اأر�سلهما ريان اإىل 
امليناء للتاأكد من هذا الأمر وبناًء عليه �سنتخذ خطوتنا القادمة، 
اأن تذهبوا وتق�ّسموا الزائرين  اأريدكم  اأولئك ال�سبان  وحتى عودة 
منها  واحدة  كل  يقود  العدد  مت�ساوية  جماعات  اأربع  اإىل  بينكم 
اأحدكم، وكّلفوا ب�سعة منهم بال�سروع يف �سيد ما ي�ستطيعونه من 

طرائد اجلبال.
وريان  الطبيب  معهم  وغادر  غادروا  ثم  طاعة،  يف  بروؤو�سهم  اأوماأوا 
ليتفقدا الن�ساىل الب�سريني ومل جنتمع بعدها اإل مع غروب ال�سم�ص عندما 
عاد ال�سابان املر�سلن اإىل امليناء واللذان قال اأحدهما مبجرد اأن وقف 

اأمامنا:
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ال�سفن 	  واحرتقت  بالكامل  ال�سرقي  اجلنوبي  امليناء  ُدمر  لقد 
الرا�سية هناك عن بكرة اأبيها.

زممت �سفتّي ونظرت يف �سمت اإىل الطبيب فا�سل الذي �ساأل ال�ساب 
يف ترقب:

اأي 	  هناك  راأيتما  وهل  ُدمرت؟  هل  هناك؟  اإىل  املوؤدية  والطريق 
مدافع قريبة؟

فاأجابه ال�ساب:
مبفرده، 	  امليناء  ُدمر  لقد  �سليمة،  جميعها  املحيطة  الطرق  اإن  ل، 

 .. الأ�سراف  اأو جنود من  قريبة  اأي مدافع  كذلك مل جند هناك 
ا اأردنا اأن تروه باأعينكم. وهناك �سيء اأي�سً

دخوله  منذ  منبعجة  قما�سية  لفة  يحمل  كان  الذي  رفيقه  اإىل  ونظر 
وفردها  اأمامنا،  الأر�ص  على  لّفته  وو�سع  ال�ساب  ذلك  فتقدم  اخليمة، 
ال�ساب  فتابع  حمرتقة،  اإن�سان  �ساق  من  �سغرية  حلم  قطعة  بها  لتظهر 

الأول:
هذا ما تبقى من تلك اجلثة، تاآكلت جميع اجلثث هناك ومل يتبق 	 

منها اإل اأ�سلء يف حجم هذه.
ات�سعت حدقات اأعيننا جميًعا، و�سعرت ب�سخونة اأنفا�ص الأربعة زائرين 
بجواري تلفح وجهي رغم عدم حتولهم بعد، لكن فا�سل هبط على ركبة 
واحدة وحت�س�ص قطعة اللحم باأطراف اأ�سابعه، ثم قّرب اأ�سابعه من اأنفه 
ل�سانه  ومي�سح  يب�سق  اأن  قبل  وتذوقها،  ل�سانه  طرف  اأخرج  ثم  و�سمها، 

بظهر يده ويقول بعد هنيهة من التفكري:
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تلك 	  ت�ستطيع  العالية  التفجري  قوة  مع  مركزة،  اأحما�ٍص  اآثار  اإنها 
اأنها �سلحهم  يبدو  اإذابة حلوم وعظام من ت�سيبهم،  الأحما�ص 
لن  العادي  بارودهم  اأن  تيقنوا  بعدما  الزائرين  ملحاربة  اجلديد 

يجدي نفًعا.
قلت حلظتها لنف�سي واأنا اأعقد حاجبّي �سروًدا:

مدافع 	  قذائف  يف  اإل  بالبارود  املخلوطة  الأحما�ص  ُت�ستخدم  ل 
اجلدار!!

وكدت اأ�سرب راأ�سي واأنا اأغمغم اإليهم بعدما �سعرت بغبائي:
حربه 	  اأجل  من  اجلدار  حماية  عن  تخّلى  لقد  ذلك!!  فاتني  كيف 

معنا، لقد اأح�سر مدافع اجلدار من املدن القريبة من بحر اأكما 
اإىل جويدا، اإن لديها القدرة بالفعل على اجتياز ال�سواتر ال�ساهقة.
فنه�ص فا�سل وجل�ص على مقعده من جديد ولذ ب�سمته، بعدها عقد 
ال�ساب اأطراف لفته القما�سية مرة اأخرى ليخفي بقايا ال�ساق عن اأعيننا، 

فقلت له ول�سديقه:
عما 	  خملوًقا  تخربا  ول  اأحد،  يراكما  اأن  دون  ال�ساق  هذه  ادفنا 

راأيتماه هناك.
فقال ال�ساب الأول:

ح�سًنا �سيدتي.	 
ثم غادرا، ف�ساأل ريان الطبيب على الفور:

هل ت�ستطيع هذه الأحما�ص فعل ال�سيء نف�سه باأج�ساد الزائرين؟	 
قال فا�سل:
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اإن قوة التفجري الهائلة لأي قذيفة �ستكون قاتلة .. لكن وجود مثل 	 
وت�سوًها  واأملًا  قوة  �سيزيدها  القذائف  تكوين  يف  الأحما�ص  تلك 
مل�سابيها الناجني من املوت، لتكون �سربة قا�سمة لنفو�ص الن�ساىل 

املتبقني.
�سبان  الثلثة  بعودة  تخربنا  بتول  اإلينا  فدلفت  حديثه  يكمل  وكاد 
املُر�سلني اإىل م�سارف جويدا، قال اأطولهم قامة والذي بدا اأنه عنّي نف�سه 
ما  اإىل جنوب جويدا ل�ستطلع  اأقرب اجلبال  باأنهم �سعدوا  لهم  قائًدا 
اأن ي�سيف باأن باحة جويدا �سارت  يحدث هناك على مدار النهار، قبل 
متتلئ عن اآخرها ب�سفوف من اجلنود والفر�سان تلمع دروعهم احلديدية 
العامة كانوا  ا من  باأن هناك بع�سً واأنهى كلمه  ال�سم�ص،  اأ�سعة  بقوة مع 

ينت�سرون يف ال�سوارع املحيطة بالباحة.
تعجبت للحظة ثم �ساألته:

هل ت�سطف املدافع على امل�سارف اجلنوبية؟	 
قال:
يدّوي 	  كان  الذي  القذائف  �سوت  توقف  مع  هناك  اإىل  و�سلنا  ل، 

�سباًحا، لكننا مل نَر اأي مدافع اأو جنود منت�سرة بالطرق اجلنوبية.
يعقوب  فقال  لي�سرتيحوا،  بالن�سراف  لهم  واأذنت  معه  ومن  �سكرته 

الذي نطق للمرة الأوىل منذ اجتماعنا:
اأن يخطئ اخلطاأ ذاته مرتني، يخفي مدافعه هذه 	  ل يريد كيوان 

ينوي  اأنه  يعني  جويدا  باحة  يف  املدرع  احل�سد  هذا  ووجود  املرة، 
التقدم جنوًبا، علينا اأن ن�سرع مبباغتته بكامل قوتنا.
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لكن  ريان،  وكذلك  وجوههم  على  منطبًعا  معه  الآخرين  اتفاق  راأيت 
فا�سل الذي كان يجل�ص م�سرتخًيا على مقعده قال:

ل اأخفي اأنني كنت متحم�ًسا للغاية يف الأيام املا�سية للهجوم على 	 
جويدا، لكن مع اإعادة كيوان تنظيم �سفوفه بهذه ال�سرعة لن تكون 
احلرب بال�سهولة التي نتخيلها، وقد يودي بنا التهور اإىل خ�سارة 

عظيمة رمبا تكون ُمنهية لنا.
واعتدل يف جل�سته واأكمل:

بعدم 	  فقط  مرهوًنا  ال�سهل  هذا  يف  اآمنني  وجودنا  اأ�سبح  كذلك 
من  حلظة  اأي  يف  يتغري  قد  الأمر  وهذا  بدقة،  موقعنا  حتديده 

اللحظات القادمة.
ونظر لل�سبان الأربعة وقال:

اإن هذه احلرب �ستكون حرًبا طويلة، واأرى اأن تاأمني مقٍر للن�ساىل 	 
يكون �ساحًلا للمعي�سة واآمًنا يف الوقت ذاته من مدافع كيوان اأكرث 

اأهمية الآن من الهجوم على جويدا.
 وتابع موؤكًدا:

 لذلك ل بد واأن تكون خطوتنا الأوىل هي معرفة مدى تلك املدافع 	 
اآمنني  الب�سريني  الن�ساىل  وادًيا يكون من معنا من  لنختار بعدها 

فيه متاًما من  قذائفها املدمرة طوال فرتة احلرب.   
قال اأ�سيل والذي كان اأ�سغر الأربعة الزائرين �سًنا:

وكيف ميكننا معرفة مدى مدافع كيوان؟	 
قال فا�سل والذي بدا اأنه توقع هذا ال�سوؤال من اأحدنا:
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�ستقوم الطبول العملقة بهذا الأمر، �سنجعل دقات ال�سامو ُطعًما 	 
القط دون  الذي يطارده  كالفاأر  لت�سبح  اآخر  اإىل  واٍد  متنقًل من 
تعجز  التي  النقطة  اإىل معرفة  به حتى ن�سل  اللحاق  ي�ستطيع  اأن 
بالن�سبة  الأمان  خط  ذلك  �سيكون  اجتيازها،  عن  القذائف  فيها 
لنا، واأقرب الوديان ال�ساحلة للمعي�سة منه �سيكون مقرنا اإيل اأن 

يتمكن مقاتلونا من ال�سيطرة على جويدا.
قال ريان:

لكن مع تراجعنا للجنوب وتقدمه نحونا لن ن�ستطيع اأبًدا الفرار من 	 
مدى مدافعه.

كاد فا�سل ينطق لكنني �سبقته وقلت ما توقعت اأنه �سيقوله:
كافة 	  يتحرك  لن  واحدة،  قدًما  جنوًبا  مدافعه  يحرك  جنعله  لن 

�سماًل  باأكملها  يعقوب  فرقة  �ستتحرك  جنوًبا،  الزائرين  الن�ساىل 
منها يف خفية  القريبة  لت�سكن اجلبال  م�سارف جويدا  اإىل  الليلة 
للت�سدي لأي تقدم لتلك املدافع اأو لتدمريها يف احلال اإن �سنحت 
املوؤقت  وادينا  على  ال�ستقرار  يتم  اأن  اإىل  لذلك،  حقيقية  فر�سة 
اجلديد وبعدها تن�سم الثلثة فرق الباقية وغريهم من الن�ساىل 
الب�سريني القادرين على القتال اإلينا �سماًل، لنبداأ حربنا الكاملة 

�سد كيوان وجنوده.
تعجبوا عندما قلت »اإلينا«، فقلت متعجبة من تعجبهم:

اإنني اأجيد 	  نعم، �ساأكون مع جماعة يعقوب، ملاذا هذا التعجب؟!  
ا�ستخدام ال�سلح الناري وركوب اخليل واإن مّر على ذلك الكثري 

من ال�سنوات.
واأ�سفت با�سمة:
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�سيخربكم كيوان بهذا الأمر حني ناأتي به اأ�سرًيا.	 
فابت�سموا جميًعا، فقلت:

بينما 	  ال�سمال  اإىل  الليل  منت�سف  مع  �سنتحرك  رجال  يا  ح�سًنا 
يتحرك ريان مع ثلثني زائًرا نحو الوديان لدق اأوىل طبول ال�سامو 

مع فجر الليلة.
واأردفت اإليه عندما نظر اإيّل حزيًنا كاأنه اأراد اأن يرافقنا اإىل ال�سمال:

اإنك اأكرثنا دراية بوديان اجلنوب.	 
وتابعت:

يف 	  وب�سريني  زائرين  الن�ساىل  من  الباقني  ف�سيقود  الطبيب  اأما 
الطرق املوازية للأماكن التي تدق بها ال�سامو مع اتخاذ بعٍد كاٍف 
وبيجاد يف  واأ�سيل  و�سي�ساعده منذر  اآمًنا من ق�سف كيوان  يكون 

ذلك.
اأوماأوا بروؤو�سهم موافقني، فتابعت:

�سندقُّ طبول ال�سامو �سماًل يف حال تدمرينا ملدافع كيوان.	 
قال اأ�سيل:

وكيف �ست�سلون اإلينا جنوًبا اإن اأردمت ذلك؟	 
قلت با�سمة:

ي�ستطيع ال�سامو اقتفاء اآثار بع�سهم، �سيجمعكم زئريكم من جديد.	 
و�سحت يف اجلميع يف حما�ص:

هيا، فلتخربوا الباقني باأن يعدوا العدة للرحيل مع منت�سف الليل.	 
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هّزوا جميًعا روؤو�سهم موافقني، وبداأوا يف مغادرتهم واحًدا تلو الآخر، 
يل  وقال  اخليمة،  خارج  يخطو  اأن  قبل  توقف  الذي  فا�سل  اآخرهم  كان 

با�سًما:
مل يعتد القادة اأن يكونوا يف اأكرث مناطق جيو�سهم خطًرا.	 

قلت با�سمة:
اإن القادة احلقيقيني لطاملا فعلوا ذلك.	 

واأردفت:
اإنني اأثق اأن الن�سر �سيكون حليًفا لنا، لكن بعد حتقيق النت�سار 	 

هناك نقطة ما يجب التوقف عندها، اإننا نحارب من اأجل ا�سرتداد 
چارتني،  لتدمري  ل  چارتني  يف  كرمية  عي�سة  يف  حقهم  الن�ساىل 

لذلك ل بد اأن اأكون يف اأقرب النقاط اإىل القتال.
وتابعت اإليه بكلمات �سادقة:

اإنهم 	  العودة،  ن�ستطع  مل  اإن  اإمرتك  حتت  الن�ساىل  باقي  �سيكون 
يثقون فيك ويعلمون مدى ولئك لق�سيتهم.

ربت على يدي بيديه وقال:
�سيكون كلُّ �سيٍء بخري.	 

قلت:
اأمتنى ذلك حًقا.	 

ابت�سم وهّم باملغادرة، لكنه توقف والتفت مرة اأخرى ونظر يف عيني 
نظرة مل اأعهدها منه، ابت�سمت يف خجل واأنا اأنظر يف عينه قبل اأن اأجد 

نف�سي اأ�سع راأ�سه بني كفّي واأقوم بتقبيله قبلًة طويلة مل تكن عادية قط.

b
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)7(
غفران

هرولت �ساعات ذلك امل�ساء �سريًعا كالأرنب الفار من �سياده، ويف ملح 
الب�سر كان الليل قد انت�سف ووجدُت بتول تدلف اإيلَّ ومن خلفها امراأة 

حتمل ثياًبا ُمطبقة بعناية على ذراعيها، قالت وهي ت�سعها اأمامي:
لقد اأعددتها من اأجلِك �سيدتي.	 

الع�سكرية  ثيابي  ت�سبه يف ت�سميمها  الثياب  تعجبت حني وجدت تلك 
رمادي  بنطاٌل  املن�سة،  كرامية  عملي  اأثناء  اأرتديها  كنت  التي  القدمية 
و�سرتة رمادية مل يختلف بها عن �سرتتي القدمية �سوى اأنها ل حتمل �سارة 
اأ�سود طويل العنق مثل حذائي القدمي  اأ�سفلهما قبع حذاٌء  الرامية، ومن 
متاًما، حني اأم�سكت ال�سرتة يف بهجة لأتفح�سها لحظت اأنها ثقيلة الوزن 

وذات �سدر اأقل ليونة نوًعا ما، فقالت املراأة على الفور:
اإنها ُمبطنة برقائق معدنية �ستجعل اخرتاق البارود لها اأمًرا �سعًبا 	 

للغاية.
وتغادر  ت�ستاأذن  اأن  قبل  كبري،  امتناٍن  مبت�سمًة يف  براأ�سي  لها  اأوماأت 
مع بتول، بعدها نزعت ف�ستاين لأرتدي تلك الثياب، يغمرين �سعوٌر غريب 
بعدما كانت املرة الأوىل التي اأرتدي فيها بنطاًل منذ قدومي اإىل الن�ساىل 
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وجدت  حني  تعجب  يف  اأ�ساريري  انفرجت  كذلك  عاًما،  ع�سر  �ستة  قبل 
اإغلقها  واأحكمت  ال�سرتة  ارتديت  ثم  درجة،  اأق�سى  اإىل  مثالًيا  مقا�سه 
من  الأر�ص  بقدمي  و�سربت  حذائي  انتعلت  ثم  ذاتها،  باملثالية  لأجدها 
وقتما  جديد  من  ع�سر  التا�سع  عامي  اإىل  عدت  اأنني  ف�سعرت  اأ�سفلي، 
ارتديت زي الرامية للمرة الأوىل، بعدها خرجت اإىل خارج اخليمة كان 
يف انتظاري على بعد اأمتار فا�سل وريان وبتول والأربعة �سبان حاملو اأرواح 
مكنتني  نارية  �سعًل  يحملون  الن�ساىل  من  ب�سعة  وراءهم  يقف  ال�سامو، 
اأن اخلجل ي�سري يف كامل ج�سدي واأنا اأجته  من روؤية وجوههم، �سعرت 
نحوهم بتلك الثياب حتى اأنني ا�سرتقت النظر اإىل وجوههم لكني مل اأَر 
يف نظراتهم نحوي اإل احلما�سة والفخر والثقة خا�سًة فا�سل الذي تقدم 
اإيّل واأعطاين �سلحني ناريني اأحدهما م�سد�ص والآخر بندقية ذات حزام 
جلدي كنت اأعرف اأنهما من غنائم يوم الغفران الأخري، وقال يل بعدما 

و�سعت امل�سد�ص بجانب خ�سري وعّلقت البندقية على ظهري:
�سنلتقي يف اأقرب وقت اأيتها القائدة.	 

ابت�سمت اإليه وقلت:
�ساأحر�ص على ذلك.	 

ُمعّظمة  نظارًة  فاأعطاين  كتاًبا،  يده  يف  مي�سك  كان  الذي  ريان  اأما 
اأحادية العني وقال:

اغتنمتها من اأحد طواقم املدافع، قد حتتاجينها هناك. 	 
ف�ساألته:

ما هذا الكتاب؟	 
قال:
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التي 	  الكتب  بني  كان  اجلنوبية،  چارتني  ت�ساري�ص  عن  كتاب  اإنه 
اأثناء  كثرًيا  اأفادين  مدر�ستنا،  اإىل  اأبيِك  مكتبة  من  اأح�سرناها 
يدّقون  من  و�ساأقود  املا�سية،  ال�سهور   يف  الأ�سراف  من  هروبي 

الطبول معي طبًقا خلريطٍة ُتوجد فيه.
فاأوماأت براأ�سي با�سمًة، قبل اأن اأنظر اإىل يعقوب واأقول:

�سنتحرك اإىل ال�سمال الآن باأق�سى �سرعة لنا يف �سمٍت مطبق دون 	 
زئري.

يوم  بها  اأتيُت  التي  بالفر�ص  بتول  تاأتيني  اأن  قبل  اإيجاًبا  راأ�سه  هّز 
الغفران، فوثبت اإىل �سهوتها ومن بعدي وثب كل منهم اإىل �سهوة جواده، 
ما  فيه  ينتظرنا  كان  اإىل ممر جبلي جانبي  يعقوب  بعدي  ومن  لأحترك 
الباقون  كان  فيما  اأح�سنة  اأغلبهم  ميتطي  زائر  ن�سلي  مائتي  من  يقرب 
م�ساًة يحمل بع�سهم م�ساعل نارية، يف الوقت ذاته حترك فا�سل وريان  
لي�سرعوا فيما خططنا  اإىل من ينتظرونهم من ن�ساىل زائرين وب�سريني 

له.

b
اأخرى  واتخذنا طريًقا  اإىل جويدا  املعتادة  املمهدة  الطريق  ن�سلك  مل 
كانت اأكرث وعورة وت�سعًبا خ�سية اأن يكون هناك فخ اأعده لنا كيوان ورجاله. 
يف منت�سف الطريق تقريًبا كان الن�ساىل من خلفي مبا فيهم يعقوب قد 
ا�ستحالوا جميًعا لهيئتهم الزائرة، واإن هداأت زجمرتهم اإىل حد ال�سكون 
بعدما بدا اأن يعقوب قد نقل اإليهم تعليماتي جيًدا، حتى الأح�سنة بدت 
هي الأخرى كاأنها فهمت ما نحن ب�سدده وحتركت يف خفة دون �سهيل 

واحد.
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اإىل جنوب جويدا هبطنا جميًعا عن  اأقرب اجلبال  حني اقرتبنا من 
الأح�سنة وتركناها يف ممٍر يقبع خلف ذلك اجلبل، راأيت يعقوب الزائر 
يهم�ص اإىل ح�سانه، مل اأعرف اإن كان ياأمره ب�سيء اأم ماذا، لكننا تركنا 
اأح�سنتنا يف النهاية دون اأن نعقل ح�ساًنا واحًدا منها اأو يقف اأي ن�سلي 
باإطفاء  اأمرت  وهناك  اجلبل  �سفح  نحو  ثم حتركنا يف هدوء  حلمايتها، 
�سعلنا، قبل اأن ن�سعد اإىل اأعله، وننبطح باأج�سادنا على رماله، لتظهر 
لنا اأنوار م�ساعل جويدا اأمام اأعيننا، كانت الباحة ُمنارة بع�سرات امل�ساعل 
املدينة  مداخل  عند  متحركة  نريان  بينما ظهرت  م�ساحتها  امتداد  على 
اجلنوبية البعيدة عن الباحة مل اأكن اأحتاج اإىل النظارة املعظمة لأعرف 
كذلك  وذهاًبا،  جيئًة  يكّلون عن احلركة  ل  فر�سان  يحملها  م�ساعل  اأنها 
خافتة  م�ساعل  نوافذها  يف  حتمل  البعيدة  الأ�سراف  منازل  بع�ص  كانت 
مل  اأ�سحابها  باأن  اأ�سًفا  راأ�سي  فهززت  البيوت  م�ساعل  كعادة  الإ�ساءة 
اأجفلُت عندما �سدر �سوت مفاجئ من  ثم  اأملت،  يغادروا مدينتهم كما 

خلفي قائًل:
اإن تعزيزات املداخل البعيدة لي�ست بقوة تعزيزات الباحة.	 

كان يعقوب قد ا�ستعاد هيئته الب�سرية، فقلت له:
اأن كيوان �سيجعل مهمة �سد اأي هجوم لنا هناك على 	  نعم، يبدو 

البيوت  مئات  وراءها  حتمل  املداخل  تلك  اإن  اأنف�سهم،  الأهايل 
و�ساكنيها.

وتابعت اإليه بنربة جادة للغاية:
اإن ا�سطررنا للقتال �سنحر�ص على عدم قتل اأي فرد غري م�سلح يا 	 

يعقوب .. عدين بذلك.
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قال بعد �سمت:
ح�سًنا.	 

قلت واأنا اأنظر اإىل ال�سماء:
طبول 	  اأوىل  معه  ومن  ريان  دق  على  للغاية  قليل  وقت  اإل  يعد  مل 

ال�سامو، اأمتنى اأن يبتلع كيوان ُطعمنا مبكًرا ويك�سف لنا عن مدى 
مدافعه يف اأقرب وقت، ل اأريد بقاءنا هنا لوقت اأطول.

بعدها �ساد ال�سمت بيننا لفرتة طالت مل يقطعه اإل دقات ال�سامو التي 
�سدعت جنوًبا لريج �سدى �سوتها الآفاق ال�ساكنة، ومعها اندلع ال�سجيج 
مثل  مثلها  وذهاًبا  جيئًة  فيها  امل�ساعل  وهرولت  اأعيننا،  اأمام  الباحة  يف 

م�ساعل املداخل الأخرى، اأما م�ساعل البيوت فاأُطفئت جميعها.
اأكرث واأكرث  كانت �سيحات الفر�سان القادمة من جتاه الباحة تتعاىل 
يف  واملرج  الهرج  من  هائلة  حالة  يحيطها  الطبول  دقات  ا�ستمرار  مع 
من  ال�سديدة  احلالة  تلك  ن�ساهد  ونحن  ليعقوب  فقلت  اجلنود،  �سفوف 

ال�سطراب:
لن ينتظر كيوان حتى يتملك الرعب من جنوده فل يقوى على ردع 	 

فرارهم .. لقد ترك هجومكم الأول على الباحة �سرًخا عظيًما يف 
نفو�سهم.

قال وهو ينظر بعيًدا نحو اأحد املداخل البعيدة للمدينة:
نعم، اأرى هذا.	 

b
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تخرج  التي  اللحظة  ننتظر  ونحن  دّويها  يف  الطبول  دقات  ا�ستمرت 
فيها املدافع من الباحة لتطلق قذائفها، لكننا فوجئنا بطبوٍل اأخرى تدق 
البوابة  عرب  خارجًة  والفر�سان  اجلنود  ح�سود  معها  لتتحرك  الباحة  يف 
اجلنوبية ك�سيل منل منتظم كان ينق�سم مبجرد اجتيازه البوابة اإىل اليمني 
والي�سار يف ثلثة �سفوف ظلت توا�سل زحفها على امتداد اجلهة اجلنوبية 
جلويدا حتى اأغلقت جانب املدينة املواجه لنا متاًما، بعدها تعالت اأ�سوات 
اجتاه  يف  املتوازية  القذائف  ع�سرات  واحد  اآٍن  يف  معها  لتنطلق  الأبواق 
اجلنوب لت�سيبني ال�سدمة كلًيا من املوا�سع التي انطلقت منها القذائف 
بعدما وجدت جميعها مناطق ماأهولة بال�سكان قد ي�سبب ا�ستعال قذائف 

مدفع واحد بها اإبادة املنطقة باأكملها.

قال يعقوب وهو ينظر اإىل القذائف العالية املتتالية العابرة من فوقنا:

تتحرك 	  اأن  بدون  اجلنوب  اأق�سى  اإىل  القذائف  هذه  �ست�سل 
لن  املدافع داخل جويدا،  ندمر هذه  واأن  بد  .. ل  مدافعها جنوًبا 

اأ�ستطيع الوفاء بوعدي اإليِك �سيدتي.
�سممت �سفتي يف �سمت، كان ال�ساب حمًقا يف كلمه، مل يَر اأحدنا يف 

چارتني ارتفاًعا للقذائف مثل ذلك الرتفاع من قبل، لكني قلت له:

اإن ُدمرت قذائف تلك املدافع داخل املدينة �ستفجرها كليًة.	 
قال:

واإن ُترَكت قد ل ي�ستطيع الباقون مّنا يف اجلنوب النجاة.	 
واأردف:
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هناك اأوقات ما ل تدع لنا احلياة جماًل لختيار احللول الرمادية، 	 
اأولئك  لقتال  برجايل  �ساأهبط  �سيدتي،  الآن  فيه  نحن  ما  وهذا 
اأك�سف مكاننا ب�سرب  اجلنود حتى اأعرب اإىل و�سط املدينة .. لن 
اأحترك  لن  وكذلك  الباقني،  دعم  قدوم  اأجل  من  ال�سامو  دقات 
جنوًبا لإح�سارهم يف �سمت بعد معرفتنا باأماكن املدافع احلالية 
والتي قد تتغري مع اأي تاأخرٍي لنا، اإنها فر�سة قد ل تتكرر، �ساأ�ستغل 
اأولئك اجلنود، قام خم�سون  اأراهما يف  اخلوف والرتباك اللذين 
فقط مّنا يوم الغفران ال�سابق بتحقيق انت�سار حقيقي والآن لدّي 

مائتا زائر، اإن فر�سة انت�سارنا موؤكدة.
وتابع وهو ينظر اإىل الن�ساىل الزائرين من خلفه:

�ساأترك معِك ثلثني منهم، �سيدّق بع�سهم الطبول اإن كنا يف حاجة 	 
حقيقية لها واإن كنت ل اأتوقع ذلك.

حاولت اأن اأنطق اإليه، لكنه مل ميهلني فر�سة للحديث، وزحف بج�سده 
اإىل اخللف وا�ستحال اإىل هيئته الزائرة، فقلت:

اإن ا�ستطعت قتل جنود املدافع دون تدمريها فلتفعل ذلك.	 
اأم  منه  موافقة  الزجمرة  تلك  كانت  اإن  اأعرف  اأن  بغري  فزجمر 
اإىل  الزائرين  الن�ساىل  من  معه  ومن  هو  هابًطا  ان�سل  بعدها  اعرتا�ص، 

املمر الذي وقفت فيه اخليول.
املدافع  فتوقفت  الدق جنوًبا،  ال�سامو عن  دقات  توقفت  بقليل  بعدها 
عن ق�سفها، لتخّيم حالٌة �سديدة من ال�سمت والرتّقب على جميع اجلنود 
امل�سطفني على حدود جويدا قبل اأن ت�ستعل اجللبة فجاأة عندما وجدُت 
مييًنا  �سرعتها  باأق�سى  ترك�ص  الزائرين  الن�ساىل  حتمل  التي  اخليول 
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به  رّج  زئرًيا  اأطلق  الذي  يعقوب  يقودهم  الواقفني،  وي�ساًرا جتاه اجلنود 
الأجواء ال�ساكنة تبعه زئري الآخرين الهائل، لتبداأ معه اأ�سوات الطلقات 

النارية الع�سوائية يف الدّوي.
كنت اأعلم اأن الدروع احلديدية التي يرتديها جنود الأ�سراف �ستقيهم 
بع�ص ال�سيء من خمالب الن�ساىل، لكنها يف الوقت ذاته جعلت حركتهم 
باأن  �سعرت  الذي  والذكاء  الزائرين  انق�سا�ص  �سرعة  ومع  للغاية،  ثقيلة 
يعقوب يتمتع به كان بادًيا اأن تلك الدروع لن تفعل �سيًئا �سوى تاأجيل موت 

اجلنود بع�ص الوقت.
�سقطت بع�ص خيول الن�ساىل مع اقرتابها من �سفوف اجلنود، فوا�سل 
النارية  الطلقات  بوابل  عابئني  غري  بالغة  �سجاعة  يف  هجومهم  راكبوها 
املتوا�سلة، حتى التحم اجلي�سان فتعالت �سرخات جنود الأ�سراف الذين 
مائة  مع  حدوثها  اأتخّيل  مل  ب�سرعة  �سفوفهم  والتقهقر  الرتباك  �ساد 

و�سبعني ن�سلي فقط.

b
ومع  للباحة  املل�سقة  اجلنوبية  املنطقة  يف  متمركًزا  العراك  كان 
ا�ستداده وجدت ال�سفوف املمتدة اإىل الجتاه الغربي حلدود جويدا من 
اأجل حماية بقية مداخلها قد اندفعت تاركة اأماكنها اإما مل�ساعدة اجلنود 
اجلوانب،  كافة  من  الزائرين  الن�ساىل  لتطويق  اأو  للباحة  املجاورين 
التي لحت يف الأفق لأت�سلل  اأ�ستغل هذه الفر�سة  اأن  وقتها جال يف بايل 
واحد  �سيء  اأجل  من  املداخل  تلك  عرب  معي  املتبقني  ن�سلًيا  الثلثني  مع 
الذي  يعقوب  اإليها  ي�سل  اأن  قبل  املدافع  قذائف  اإىل  الو�سول  وهو  فقط 
الأعداد  فارق  رغم  اأكرث  ل  وقت  انت�ساره جمرد  م�ساألة  باأن  اأ�سعر  كنت 
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بني اجلانبني، وفكرت يف اأنني لو ا�ستطعت اأْمر من معي بال�سيطرة على 
تلك املدافع واحًدا وراء الآخر واإبعاد عربات قذائفها بعيًدا عن مناطقها 
املاأهولة بال�سكان �سيكون اأف�سل انت�ساٍر لنا، وقد يعطينا مزيًدا من الود 
مل  بعدما  مدينتهم  على  �سيطرتنا  حال  يف  جويدا  اأهايل  من  والتعاطف 
الن�ساىل  لأقرب  اآمرة  بنربٍة  اللحظة قلت  تلك  يعباأ كيوان بحياتهم، ويف 
الزائرين بجواري واأنا اأ�سري اإىل مدخٍل غربي مل يكن حممًيا اإل مبرتا�ٍص 

يقف خلفه ب�سعٌة من اجلنود ظهروا مع بزوغ النهار:
�سنت�سلل عرب ذلك املدخل.	 

الباقون،  ومعه  حدثته  الذي  الن�سلي  فتبعني  رقدتي،  من  ونه�ست 
�سمت  يف  وننطلق  خيولنا  لرنكب  اخليول،  ممر  اإىل  م�سرعني  وهبطنا 
اأن  اإىل  املن�سود  مدخلنا  نحو  القائمة  املعركة  عن  بعيًدا  اجلبل  وراء  من 
و�سلناه، وهناك �سّوبت م�سد�سي نحو راأ�ص جندي حاول اأن ي�سّوب نريان 
اأن ي�سبقني الن�ساىل من  �سلحه جتاهي، ف�سقط من طلقة واحدة، قبل 
وا على الباقني من اجلنود، لنعرب اإىل داخل املدينة راك�سني  خلفي وينق�سّ
بخيولنا يحيطني الن�ساىل من كافة اجلوانب، ونوا�سل تقدمنا يف �سمت 
املتاري�ص  بع�ص  اأمامنا  ظهرت  حتى  اخلاوية،  �سوارعها  و�سط  ُمطبق 
من  تفاجئوا  الذين  والفر�سان  اجلنود  من  طاقٌم  خلفها  يحتمي  الأخرى 
ظهورنا اأمامهم، كان مدفع �سخم يظهر يف نهاية ال�سارع من خلفهم على 
م�سافة مائتي مرت تقريًبا، ف�سحُت يف الن�ساىل من حويل للتقدم نحو ذلك 
املدفع، ليتعاىل زئريهم جميًعا وي�سرعوا من رك�ص خيولهم، ويندفعوا نحو 
املتاري�ص واجلنود كال�سيل اجلارف ليقتلوهم جميًعا، وا�سلنا التقدم نحو 
بجّر  منهم  ثلثة  وكّلفت  بالتوقف،  الن�ساىل  اأمرت  وهناك  املدفع،  ذلك 
عربة قذائفه نحو �سحراء اجلنوب، ثم اأمرت الباقني باأن نكمل طريقنا 
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اإىل باقي املدافع، مل اأكن اأحتاج اإىل تاأكيد باأن الن�سر حليفنا بعدما راأيت 
ذلك اخلوف املنطبع على وجوه الطاقم الثاين من جنود الأ�سراف وهم 
اأ�سفل  اأن يلقوا م�سرعهم  باأياٍد مرتع�سة، قبل  اأ�سلحتهم نحونا  ي�سّوبون 
التي  الإ�سابات  اإل بع�ص  الن�ساىل من حويل  اأح�سنتنا ومل ُي�سب  اأقدام 
والذي  الثاين  املدفع  نحو  طريقنا  لنوا�سل  �سيًئا،  قواهم  من  ت�سعف  مل 
كان قابًعا يف نهاية ال�سارع الأكرث طوًل يف جويدا، لكني تفاجاأت بظهور 
يندفعون  كانوا  ال�سارع،  من  الأخرى  الناحية  يف  فجاأة  الفر�سان  بع�ص 
عما  يختلف  اأنه  �سعرت  حما�ٍص  يف  حلمايته  املدفع  جتاه  ق�سوى  ب�سرعة 
بدا من غريهم من اجلنود، يقودهم فار�ص ل يرتدي خوذة فوق راأ�سه ول 
اأعتقد اأنه قد يكمل الع�سرين من عمره، �سرخت يف  الن�ساىل باأن يوا�سلوا 
الفر�سان  �سياح  مع  ليختلط  حويل  من  زئريهم  يعلو  وتقدمنا  طريقهم، 
باجلانب الآخر كاأننا يف �سباٍق لقتنا�ص ذلك املدفع، حتى توقف القادمون 
من فر�سان الأ�سراف عن رك�سهم جتاهنا فجاأة ومع ذلك التوقف �سعرت 
حويل  من  الزائرين  الن�ساىل  وجدت  بعدما  بي  توقف  قد  الزمن  اأن 
ي�ستعيدون هيئتهم الب�سرية واحًدا وراء الآخر، لن�سبح يف حلظات قليلة 
جماعة من ب�سر ُعّزل ميتطون جيادهم، بعدها مل تتاأخر طلقات الأ�سراف 

النارية عن ح�سدنا واحًدا تلو الآخر.

b
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)8(
زهير

اأنه ي�سعر باقرتاب  اأن ينتظرين بعدما قال  اآدم بح�سانه دون  انطلق 
اأقرب  اإىل  ورك�ست  نومتي،  من  الفور  على  فوثبت  الزائرين،  الن�ساىل 
من  ب�سعة  وجدُت  كذلك  به،  لأحلق  �سهوته  اإىل  وقفزت  يل  الأح�سنة 
الفر�سان قد انطلقوا بخيولهم خلفه عندما عرب البوابة الرئي�سية للمع�سكر 
اأنهم حر�ص  اأم  اأبي مبراقبته  	مل اأعرف وقتها اإن كان هوؤلء من كّلفهم 
البوابة املكلفني بعدم هروب اأي جندي اأو خروجه من املع�سكر دون اإذن	 
�سرعتهم  من  كثرًيا  اأخف  كانت  �سرعٍة  يف  بح�ساين  وراءهم  فانطلقت 
طفولتي. منذ  يل  ملزًما  عائًقا  اخليل  لركوب  اإجادتي  قلة  ظّلت   بعدما 
بعدها جذبت ِعنان ح�ساين فجاأة لأوقفه، وت�سمرت مكاين اأتلّفت حويل 
وقلبي يخفق بقوة عندما دّقت يف الأفق فجاأة طبول ال�سامو واأُطفئت نريان 
م�ساعل جويدا التي كان يف�سلني عنها اأقل من ن�سف ميل، وحدثت نف�سي 
بالعودة اإىل املع�سكر مرة اأخرى وترك اأمر اآدم ملن يلحقونه وخا�سًة مع 
ت�ساعد تلك الدقات وبدء اهتياج احل�سان من اأ�سفلي. لكني مع اإطلق 
مدافع اجلدار قذائفها نحو اجلنوب قررت اأن اأكمل طريقي نحو جويدا 
اأننا على و�سك طامة كربى  اأن داخلي كان ي�سعر بقوة  للحاق باآدم رغم 
وِملت بجذعي   .. كثرًيا  اأبي  فيها  يثق  التي  املدافع  امتلكنا مثل هذه  واإن 
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للأمام واحت�سنت عنق ح�ساين بذراعّي كي اأت�سبث به جيًدا، ثم لكزت 
موؤخرته بكعب قدمي كي ينطلق م�سرًعا، فاأ�سرع من رك�سه نحو املدينة 
ال�سمايل  املدخل  اإىل  و�سلت  حتى  وي�ساًرا،  مييًنا  متنه  فوق  اأتاأرجح  واأنا 
جلويدا مع توقف املدافع عن ق�سفها املتوا�سل، وما اإن عربت ذلك املدخل 

حتى �سمعت �سوًتا يناديني م�ستغيًثا:
زهري.	 

فالتفتُّ نحو م�سدر ال�سوت، كان اجلنود امللحقون لآدم قد اأم�سكوا 
به مب�ساعدة حامية املدخل ال�سمايل، واأنزلوه عن ح�سانه وقيدوا ذراعيه 
وقدميه بقائٍم حديدي ُمثبت يف الأر�ص، فاقرتبت منهم، فقال يل قائدهم 

الذي كان يعرفني قبل اأن اأنطق:
املع�سكر، 	  من  الهروب  يحاول  جندي  اأي  باعتقال  اأوامر  لدينا  اإن 

حتى واإن كان �سديقك �سيدي.
واأردف وهو ينظر اإىل اآدم:

ل بد واأن يكون عربًة للآخرين واإل فعلوا مثلما فعل.	 
اأدركت اأنهم لي�سوا من ُكلفوا مبراقبته مثلما اأخربين اأبي، فتجاهلت 

كلمه واقرتبت من اآدم الذي قال:
اإنهم قريبون للغاية يا زهري .. اجعلهم يحرروين.	 

مل  لو  نف�سي  داخل  متنيت  فقط  اأفعل،  ماذا  اأعرف  ومل  اإليه  نظرت 
يكّلفني اأبي بهذه امل�سئولية واعتقله اأو قتله من البداية، ثم ارتبكت الأمور 
جميعها عندما مّر بنا جندي يرك�ص بح�سانه نحو املع�سكر ال�سمايل وهو 
ي�سرخ اإىل حامية املدخل الذين حاولوا اإيقافه باأن الن�ساىل الزائرين قد 
بداأوا يف مهاجمة مع�سكر الباحة، وقتها �سعرت باأن عقلي قد �ُسّل متاًما 
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عن التفكري، ونظرت اإىل اآدم الذي كان يحدق غا�سًبا يفَّ ويف اجلنود، قبل 
اأن ي�سرخ فينا جميًعا باأن نحرره كي ي�ساعد جنود الباحة. كّنا وقتها ُقبيل 
�سروق ال�سم�ص ومع انت�سار املتاري�ص والأ�سلك ال�سائكة يف اأغلب �سوارع 
جويدا كنت اأعرف اأن امل�سافة بني املدخل الذي كّنا نقف عنده وبني باحة 
التي  ال�سرعة  ومع  لجتيازها،  املعتاد  الوقت  �سعف  ت�ستغرق  قد  جويدا 
راأيت عليها الن�ساىل الزائرين يوم الغفران كان ذلك وقًتا كافًيا لإحداث 
خ�سارة عظيمة بني جنودنا اإن ف�سلت دروعهم احلديدية يف حمايتهم، ثم 
ظهر ح�سان جريح يحمل فار�ًسا ُم�ساًبا باإ�سابات بالغة اأفقدته وعيه على 
مقربة منا، فاأ�سرع اإليه اجلنود، واأنزلوه عن ح�سانه ونزعوا عنه دروعه 
الأخرية،  اأنفا�سه  يلفظ  اأن  قبل  اأمامنا،  دمائه  يف  الغارق  ج�سده  ليظهر 
اأن الأ�سراف يعانون ب�سدة يف اجلانب الآخر من املدينة، وقتها  فاأدركت 

�سرخ يفَّ اآدم راجًيا:
ياأمرهم 	  كي  اأبيك  اإىل  اأر�سل  زهري،  يا  ن�ساعدهم  واأن  بد  ل 

بتحريري.. اأق�سم باأنني �ساأ�سبعك �سرًبا على كل هذا التاأخري.
اإليه �ساًما �سفتّي يف حرية، ثم نظرت اإىل جثة الفار�ص من  فنظرت 
جديد، بعدها اأخرجت زفريي وحتركت اإىل قائد اجلنود الذي كان يقف 
اأعطاها يل،  اأبي قد  التي كان  ال�سارة  واأخرجت  على بعد خطوات مني، 

وقلت له بلهجة اآمرة:
لقد ا�ستاأذن مني هذا اجلندي ب�سفتي فار�ًسا ُمعّيًنا من الفار�ص 	 

كيوان ب�سخ�سه .. واآمرك اأن حتل وثاقه يف احلال.
ويلقي  اإيجاًبا  يومئ  اأن  قبل  للحظة،  وفكر  ال�سارة  اإىل  الفار�ص  نظر 
حتيته الع�سكرية يل وياأمر جندًيا خلفه ليحل وثاق اآدم، بعدها ركب اآدم 
اإىل  �سوارع جويدا  وهو عرب  اأنا  لننطلق  الآخر،  اأنا  فر�سي  وركبت  فر�سه 
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راأيته  بعدما  عظيم  فار�ص  باأنه  حًقا  �سعرت  الذي  اآدم  ي�سبقني  الباحة، 
.. على عك�سي متاًما  ال�سائكة  والأ�سلك  املتاري�ص  ليعرب  يقفز بح�سانه 
حلماية  ال�سوارع  يف  املتناثرين  اجلنود  يزيلها  حتى  اأنتظر  كنت  بعدما 

املدافع قبل اأن يعيدوها اإىل اأماكنها مبجرد عبوري.
اتخذت  قد  كنت  اإن  ما  واأفكر؛  اأمامي  يرك�ص  وهو  اإليه  اأنظر  كنت 
القادمة  القليلة  الدقائق  الذي قد يحدث يف  اأم ل؟ وما  ال�سائب  القرار 
مثلهم  �سيثور  كان  واإن  جنودنا؟  يهاجمون  وهم  جن�سه  بني  يرى  عندما 
لأكون اأنا واأبي �سبب نك�سة بلدنا اأم �سيفي بوعده يل و�سي�ستطيع اإخماد 
اأرواحهم وينقذ بلدنا حًقا؟ كنت اأدرك اأنني مع تلك امل�سافة التي يبتعد 
بها عني ومع عدم اإجادتي لقيادة احل�سان بيٍد واحدة اأنني لن اأ�ستطيع 
ت�سويب �سلحي جتاه قلبه اإن ثارت روحه، لكني مل يكن اأمامي حٌل غري 

تلك املقامرة بعدما بدت اخل�سارة و�سيكة يف كافة الحتمالت.
عندما اقرتبنا من باحة جويدا اأب�سرت ما نحن ب�سدد القدوم عليه، 
ارتباك   .. ال�سابق  الغفران  يوم  حدث  مما  الأ�سل  طبق  ال�سورة  كانت 
الن�ساىل  من  انق�سا�ٌص  يقابله  الأ�سراف  �سفوف  بني  كربى  وفو�سى 
املع�سكر  من  القادمني  اأن  اأعرف  كنت   .. �سفقة  اأو  رحمة  بل  الزائرين 
الن�ساىل  مُيّكن  قد  طويًل  وقًتا  �سياأخذون  الباحة  جنود  لدعم  ال�سمايل 
ل القادة بقاء الآخرين  من الق�ساء على كل املوجودين حرفًيا، ورمبا يف�سّ
بذلك املع�سكر حمايًة للمدن الأخرى والتخلي عن جويدا حتى اإ�سعار اآخر 
كان عددنا  مهما  لنا  الأقرب  النتيجة  اخل�سارة هي  اأن  بادًيا  كان  بعدما 
لباحة  ال�سمايل  املدخل  عرب  بح�سانه  ينحرف  اآدم  وجدت   .. جنود  من 
بقوة  يندفع  وجدته  عندما  توقفت  اأنني  اإل  خلفه،  من  فانحرفت  جويدا 
نحو �ساحة القتال، ل�ست اأنا من يندفع اإىل �ساحة القتال ب�سدر مفتوح، 
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اأعلها،  اإىل  �ساعًدا  املن�سة  �سلم  اإىل  ورك�ست  ح�ساين  عن  وهبطت 
اآدم الذي وا�سل �سّق طريقه غري عابٍئ بالطلقات النارية  لأراقب بعيني 
الع�سوائية املتناثرة هنا وهناك، ثم وجدته ينحرف بح�سانه عندما عرب 
بوابة الباحة اجلنوبية لريك�ص خلف �سفوف اجلنود باأق�سى �سرعٍة نحو 
الجتاه الغربي، حتى اختفى عن ب�سري متاًما، ويف احلقيقة خ�سيت اأن 
اأكرث من منطقة ال�ستباك، وبقيت مو�سعي،  اأهبط عن املن�سة واأقرتب 
الذين  اجلنود  خلف  الآخر  الجتاه  يف  ا  راك�سً بح�سانه  يعود  وجدته  ثم 
كانوا يوا�سلون ت�سويب طلقاتهم النارية يف ياأ�ص نحو الن�ساىل .. اإىل اأن 
حدث ما كان مفاجًئا للجميع، وراأيت �سرعة الن�ساىل الزائرين الرهيبة 
قد بداأت تقّل وتتثاقل بو�سوح يف اأمر كان مثرًيا للغاية، ومع مرور الدقائق 
وجدت بع�سهم قد بداأوا يفقدون هيئتهم الزائرة وي�ستعيدون اأج�سادهم 
الب�سرية �سيًئا ف�سيًئا يف م�سهٍد كنت اأراه كاحللم، ليت�ساقطوا واحًدا وراء 
الآخر دون اأدنى مقاومة، وقتها دّبت احلما�سة يف قلوب جنودنا اليائ�سني، 
اأولئك  من  تبقى  من  نحو  نريانهم  اإطلق  ليوا�سلوا  �سيحاتهم  وتعالت 
والفو�سى  الرتباك  وينتقل  دقائق  يف  متاًما  ال�سورة  لتنعك�ص  الوحو�ص، 
اإىل �سفوف الزائرين الذين بدوا كاأنهم تفاجئوا مبا حدث مثلنا متاًما، 
قبل اأن ي�ستحيلوا هم الآخرون اإىل �سورتهم الب�سرية جماعة وراء الأخرى 
اإىل  بح�سانه  يرك�ص  اآدم  وجدت  بعدها  النارية،  طلقاتنا  لتح�سدهم 
كربى،  فرحة  يف  املن�سة  اأعلى  من  م�سرًعا  فهبطت  جديد،  من  الباحة 
وركبت ح�ساين ورك�ست به نحوه لألقيه واأحت�سنه بعدما قلب هزميتنا 
املحققة اإىل انت�سار �ساحق مل يكن ليحدث اأبًدا لول وجوده بيننا، لكني ما 
اإن اقرتبت منه حتى �سمعت اآذاننا اأ�سوات طلقات نارية فردية يف اجلانب 

الغربي من املدينة، ف�سحت اإليه:
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املدافع!!	 
يف  ف�سحت  الباحة،  خارج  اإىل  به  لينطلق  ح�سانه  عنان  فجذب 
مقربة  على  كانوا  الفر�سان  من  جماعة  واأمرُت  الآخر،  اأنا  ح�ساين 
اأحد  للباحة عرب  اجلانبي  ال�سارع  اإىل  لرنك�ص جميًعا  يتبعونا،  باأن  مني 
مداخلها الغربية يقودنا اآدم، ثم تقدمنا يف طريٍق خمت�سر كنت اأعرفه 
تلو  واحًدا  وال�سوارع  الطرقات  لنجتاز  النارية،  الطلقات  م�سدر  نحو 
اأو�سطه  الآخر، حتى و�سلنا اإىل اأطول �سوارع جويدا والذي كان يقبع يف 
مدفع من مدافع اجلدار .. ظهرت على اجلانب الآخر جماعٌة من الن�ساىل 
باأق�سى �سرعة لهم نحوه  املتمردة يرك�سون  الرامية  الزائرين تتقدمهم 
بعدما جنحوا يف اجتياز اجلنود املكلفني بحمايته، لأجد اآدم ي�سرخ فينا 
اأن  قبل  نحونا،  الزائرين  الن�ساىل  فيه  اأ�سرع  الذي  الوقت  يف  ن�سرع  باأن 
ويوقفه فجاأة، فو�سعت يدي على مقب�ص  اآدم من �سرعة ح�سانه  يبطئ 
�سلحي خ�سية اأن تكون روؤيته للرامية الن�سلية قد غرّيت يف داخله �سيًئا، 
وعزمت داخل نف�سي اأنني �ساأقتله و�ساأقتلها اإن اقت�سى الأمر، لكني وجدت 
الن�ساىل الزائرين اأمامنا يفقدون هيئتهم ال�سارية ليتحولوا اإىل �سورتهم 
لتح�سدهم  الباحة،  جنوب  عند  حتفهم  لقوا  من  مثل  مثلهم  الب�سرية 
اأكرث  تقدمنا  بعدها  بالغة،  ب�سهولة  لنا  املرافقني  اجلنود  اأ�سلحة  طلقات 
التي �سقطت عن  الرامية  لنتاأكد من موتهم جميًعا وموت  واأكرث نحوهم 
من  بح�سانه  ظهر  الذي  الزائر  الن�سلي  بذلك  تفاجئنا  لكننا  ح�سانها، 
العدم اأمامنا وانق�ّص مائًل بجذعه ليحمل الرامية اأمامه، قبل اأن ي�ستدير 
ت�سويب  حاولنا  عّنا،  مبتعًدا  اجلنوب  نحو  ا  فارًّ بها  ويرك�ص  بح�سانه 
الأ�سلحة جميعها نحوه، حتّمل ج�سده ما اأ�سابه من بارود دون اأن يتوقف 
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حتى غاب عن اأعيننا، فوا�سل من معنا من جنود وفر�سان ملحقته، اإل 
اآدم الذي توقف منهًكا، ف�ساألته يف ده�سة بعدما نزلنا عن خيولنا:

ملاذا مل يخ�سع لك ذلك الن�سلي الذي اأنقذ الرامية؟!	 
قال وهو يلتقط اأنفا�سه:

ل اأعرف .. ظننت اأن اجلميع خ�سعوا يل.	 
فتابعت فرًحا واأنا اأ�سرب كتفه بقب�ستي:

ل عليك يا �سديقي .. لقد حققت لنا انت�ساًرا عظيًما �سيتذكرك 	 
به اأهل چارتني اأبد الدهر.

ابت�سم وهو يقول:
على عمك اأن مينحني ترقيًة كربى اإذن.	 

فقلت �ساحًكا:
لو كنت مكانه جلعلتك قائًدا جليو�سه جميًعا.	 

ف�سحك قبل اأن جنل�ص على جانب الطريق، ثم �ساألته ونحن ننظر اإىل 
قتلى الن�ساىل:

هل يوجد املزيد منهم؟	 
قال:
ل اأعرف .. لكنني هنا حتى نق�سي عليهم جميًعا.	 

b
كان عدد اأ�سرى الن�ساىل يف ذلك اليوم واحًدا و�ستني ن�سلًيا، كانوا قد 
اأُ�سيبوا بنريان اأ�سلحتنا النارية ومل ميوتوا، فتم تكبيل اأعناقهم واأطرافهم 
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اأي  يف  الزائرة  �سورتهم  اإىل  عودتهم  من  خوًفا  �سميكة  فولذية  باأغلٍل 
وقت، قبل اأن ُيو�سع كل واحد منهم يف قف�صٍ حديدي منف�سل، ويحملهم 
اجلنود على العربات اإىل املع�سكر ال�سمايل يف مهمٍة كانت �سعبة للغاية 
ال�ساخنة  واملياه  لإلقاء احلجارة  بيوتهم  الناقمني من  الأهايل  مع خروج 
حديدية  ق�سباًنا  بع�سهم  ا�ستخدم  كذلك  الأقفا�ص،  تلك  على  القذرة 
طويلة ذات اأطراف ُمدببة لنكز اأج�سادهم العارية واإ�سالة الدماء منها، 
حتى �سعرت اأننا لن ن�سل اإىل املع�سكر ال�سمايل واأحدهم على قيد احلياة.
ُقبيل ظهرية ذلك اليوم قدم اأبي وعمي مع باقي القادة اإىل املع�سكر 
اأن  اإىل خيمته، فقلت له يف حما�ص مبجرد  اأبي  ال�سمايل، ثم ا�ستدعاين 

دلفت اإليه ووجدته مبفرده:
بعدما 	  اليوم  �سباح  انت�سارنا  يف  الرئي�سي  العامل  اآدم  كان  لقد 

فيما  حمًقا  كنت  لقد   .. الب�سرية  هيئتهم  اإىل  اإعادتهم  ا�ستطاع 
خططت له يا اأبي.

وتابعت:
ل يعرف اأحٌد بعد ما حدث .. تتناثر الأقاويل بني اجلنود باأن ما 	 

حدث كان لعنًة من الباحة للن�ساىل.
فابت�سم اأبي ابت�سامة خفيفة، وقال:

ا.	  نعم �سمعت ذلك اأي�سً
ف�ساألته يف ترقب:

هل اأخربت عمي باأمر اآدم؟	 
اأوماأ براأ�سه نافًيا وقال:
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بني 	  ينت�سر  مبا  يقتنع  ل  وكذلك  حدث،  ما  �سر  بعد  يعرف  ل  اإنه 
اجلنود، ول اأعتقد اأنه �سيهداأ حتى يعرف ال�سبب، لكني اأكرث من 
يعرفه ويعرف تهوره، ول اأ�سمن ماذا �سيفعله باآدم اإن عرف حقيقته 
يف  �ساأخربه   .. اليوم  العظيم  انت�سارنا  الفتي  لنا  حقق  واإن  حتى 

الوقت الذي اأراه منا�سًبا.
واأ�ساف:

يف 	  اآدم  اإىل  نحتاج  الزائرين،  الن�ساىل  من  املزيد  هناك  زال  ما 
حربنا �سدهم.

قلت يف قلق:
هناك زائر مل ي�ستطع اآدم التحكم فيه.	 

قال:
اأ�سرى 	  ل يهم .. لقد حتّكم يف مائتني منهم، وقّدمهم لنا ما بني 

اأر�ص  لنا  وهبت  لقد  واحدة،  �سربٍة  يف  عددهم  ُخم�ص  وقتلى، 
چارتني �سديقك يف الوقت املنا�سب.

هززت راأ�سي اإيجاًبا، ثم قلت متذكًرا:
كان مبقدور الرامية تدمري قذائف اأحد املدافع داخل جويدا ومل 	 

تفعل.
زجاجات  عليها  ترا�ست  طاولٍة  نحو  يتجه  وهو  برود  يف  �ساخًرا  قال 

ال�سراب:
�سنكافئها على طيبة قلبها فيما بعد.	 

فقلت:
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وماذا �سيحدث لآدم بعد انتهاء حربنا؟	 
ابت�سم وهو ي�سكب �سراًبا لنف�سه وقال:

مثلما �سيحدث بعد قليل ملن ُاعتقلوا �سباح اليوم.	 
وتابع وهو يرفع كاأ�سه نحوي:

ابت�سم يا �سغريي فاليوم للحتفال وح�سب.	 
يل،  فاأذن  املغادرة،  اأطلب  اأن  قبل  �سمت  يف  اإيجاًبا  براأ�سي  اأوماأُت 
فخرجت اإىل ال�ساحة مرة اأخرى، كانت الأقفا�ص احلديدية املحتجز يف 
�سميكة  باأحباٍل  ال�ساحة  منت�سف  ُعلقت جميعها يف  قد  الن�ساىل  داخلها 
تتدىل من رافعات خ�سبية مائلة قام اجلنود بتثبيتها يف اأر�ص ال�ساحة قبل 
قدوم عمي وم�ساعديه، كما �سّيدوا من�سة �سغرية لل�سادة على بعد اأمتار 
منها، كذلك خلت ال�ساحة من ح�سود اجلنود املكد�سني بعدما ُق�سموا اإىل 
العدد  التي كان يقارب عددها ن�سف  الفرقة الأوىل  انتقلت  ثلثة فرق؛ 
الفرقة  واأحاطت  اإىل اجلنود هناك،  اإىل باحة جويدا للن�سمام  تقريًبا 
الثانية ال�ساحة ال�سمالية من اخلارج ليرتكوا اأماكنهم للقادمني من اأهل 
جويدا ممن اأرادوا ح�سور مرا�سم اإعدام اأولئك الوحو�ص، فيما اأحاطت 
دائري من  اإطار  الأقفا�ص يف  به  املُعلق  ال�ساحة  منت�سف  الثالثة  الفرقة 
�سبعة �سفوف .. فكرُت واأنا اأقف بال�سف الأخري منها اأن عمي قد اختار 
ال�ساحة ال�سمالية بعيًدا عن باحة جويدا لتنفيذ الإعدامات جتنًبا لنتقال 
اأهل  من  كان  واإن  حتى  هناك  باخلطاأ  جنني  اأي  اإىل  ال�سريرة  اأرواحهم 
چارتني الأ�سراف، لتذهب اأرواحهم النج�سة بل رجعة عن بلدنا .. قبل 
اأمامي  ال�سابق يل  بال�سف  الذي كان يقف  اآدم  اأن ين�سّب تفكريي على 
مبا�سرة يحملق يف الأقفا�ص املتاأرجحة والن�ساىل الثائرين بداخلها دون 
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اأن يحرك راأ�سه مييًنا اأو ي�ساًرا. لأ�سع يدي على مقب�ص �سلحي حت�سًبا 
لأي رد فعل غري متوقع منه مع تنفيذ الإعدامات.

بعدها بداأ الأهايل يح�سرون اإىل ال�ساحة جماعة وراء الأخرى حتى 
اأيام  باحة جويدا يف  ي�سبه زحام  قليل  �سار زحامهم من خلفنا يف وقت 
اجلنود  طالبهم  عندما  ال�سيء  بع�ص  بينهم  اجللبة  زادت  ثم  الغفران، 
بالتنحي جانًبا كي يف�سحوا طريًقا للأح�سنة التي دلفت اإىل ال�ساحة وهي 
جتّر يف بطء �سديد عربات خ�سبية حتمل كل واحدة منها قدًرا معدنًيا كبرًيا 
اأ�سفل قف�ص  قائد عربته  كل  يوقف  اأن  قبل  اأعله،  البخار من  يت�ساعد 
من الأقفا�ص املعلقة، ويحرر اأح�سنتها ويبتعد بها جانًبا، وقتها تزايدت 
الهمهمات املرتقبة بني �سفوف احلا�سرين الذين تدافعوا من خلفنا كي 
اإىل  ال�سادة  واأبي وباقي  .. بعدها �سعد عمي  يروا ماذا ينوي عمي فعله 
املحتجزين  الن�ساىل  اإل  اجلميع  فهداأ  املو�سيقا،  ودّقت  اخل�سبية  املن�سة 
يف الأقفا�ص والذين وا�سلوا طرق الأقفا�ص باأغللهم احلديدية يف هياٍج 

�سديد دون توقف حتى �سدر الزئري الأول بينهم بالأعلى.
نظرت اإىل اآدم يف توتر، كان يوا�سل حتديقه فيهم فح�سب، بعدها اأجفل 
ج�سدي عندما انطلق زئرٌي اآخر من قف�ص اآخر، ويف غ�سون دقائق كانت 
الأقفا�ص جميعها ت�سج بالزئري الغا�سب ومعه تزايد تاأرجح الأقفا�ص يف 
الهواء، ودّب ال�سكون احلذر اأرجاء املحت�سدين، فتحرك عمي اإىل مقدمة 
املن�سة، ووقف على حافتها، ودون اأن يقول �سيًئا اأ�سار اإىل م�ساعديه لبدء 
الإعدامات، فانزلقت الأحبال جميعها يف وقت واحد اإىل اأ�سفل لتنغم�ص 
اإىل  ال�سارخ  الن�ساىل  ويتعاىل زئري  القدور  الأقفا�ص رويًدا رويًدا داخل 
حد غري م�سبوق فيما انقطعت الأحبال وتاأرجحت مييًنا وي�ساًرا مع الهواء، 
وقتها اأخرجت �سلحي الناري واأم�سكت مقب�سه باأيٍد مرتع�سة واأنا اأنظر 
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اإىل اآدم الذي كان يوا�سل حتديقه نحو القدور، اإىل اأن حتّول الزئري من 
متاًما،  �سكنت  حتى  ف�سيًئا  �سيًئا  تل�ست  مكتومة  �سرخات  اإىل  اأمامنا 
حينذاك تلفتُّ خلفي، كانت الوجوه جميعها تنظر باأنفا�ص حمتب�سة ووجوه 
ثلثة  حترك  بعدما  خا�سًة  املذيبة  الأحما�ص  قدور  اإىل  مرتقبة  حمراء 
جنود باأمر من عمي كيوان اإىل اإحدى العربات التي حتمل اأحد القدور، 
وقاموا برفع ذراعيها عالًيا لينزلق القدر اإىل موؤخرتها وي�سقط مرتطًما 
اأي  دون  فقط  لنجده احلم�ص  اأعيننا  اأمام  بداخله  ما  وُي�سكب  بالأر�ص، 
بقايا من الن�سلي الذي ُغم�ص فيه قبل دقائق، ف�ساح اجلميع من خلفي 
ُمهللني، قبل اأن تدق مو�سيقا الفرح وتزداد معها الهتافات احلما�سية من 
احلا�سرين دون توقف، حينها اأخفيُت �سلحي اأ�سفل قمي�سي مرة اأخرى، 
ومددت يدي وربتُّ بها على كتف اآدم الواقف اأمامي فاأجفل، فقلت فرًحا 

يف �سوت عاٍل لعله ي�سمعني بني ذلك ال�سجيج:
الفرحة على وجوه 	  راأينا هذه  يا �سديقي، لولك ما  هذا �سنيعك 

اأهلنا مرة اأخرى.
ابت�سم وقال مازًحا بال�سوت العايل نف�سه:

ما زلت اأ�سر على ترقيتي.	 
ف�سحكت واحت�سنته يف �سرور.

b
يف ذلك اليوم ا�ستمرت احتفالت اجلنود يف �ساحتنا حتى وقت متاأخر 
جمال�ص  تعرف  ومل  بيوتهم،  اإىل  جويدا  اأهل  ان�سرف  بعدما  الليل  من 
باحة جويدا  لعنة  تتمحور جميعها عن  كانت  ا  ق�س�سً اإل  ليلتها  املع�سكر 
الغا�سبة التي حّولت الن�ساىل الزائرين اإىل ب�سريني مرة اأخرى، فاأخذت 
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نكتم  ونحن  هرائهم  اإىل  لن�ستمع  اآخر  اإىل  جمل�ص  من  واآدم  اأنا  اأتنقل 
خمتلفة  ق�س�ص  ع�سرة  من  اأكرث  �سمعنا  بعدما  اأنف�سنا  داخل  �سحكاتنا 
عّما حدث �سباح اليوم، حتى �ساأم اآدم تلك الق�س�ص واأخربين اأنه �سيخلد 
اإىل النوم، فاأوماأت اإليه براأ�سي اإيجاًبا واأكملت جلو�سي مع جماعة اأخرى 
من اجلنود كانت لديهم ق�سة جديدة عّما حدث ذلك ال�سباح، اإىل اأن 
جاءين جندي وهم�ص يف اأذين باأنه قادم اإيّل من مع�سكر الباحة، فنه�ست 
يف  احتجازها  مت  من  هناك  باأن  فقال  اجلنود،  عن  بعيًدا  معه  وحتركت 
تنطق  ول  الن�ساىل،  قتلى  تتفح�ص جثث  وهي  ُاعتقلت  بعدما  مع�سكرهم 
ب�سيء بعد اعتقالها �سوى اأنها تريد مقابلتي، فتعجبت من حديثه و�ساألته 

: عاقًدا حاجبيَّ
من هي؟!	 

قال اجلندي:
احلقيقة اأنني مل اأرها .. قال قائدي الذي اأر�سلني باأنها ل تقول اأي 	 

�سيء �سوى اأنها تعرفك، وتلح ب�سدة كي تراك.
اآدم  فيها  ينام  التي  اخليمة  اإىل  نظرت  ثم  تعجًبا،  �سفتي  �سممت 

واأخرجت زفريي، وقلت للجندي رغم اإرهاقي ال�سديد:
ح�سًنا، �ساآتي معك.	 

ثم ركبت ح�ساين وحتركت به وراء ح�سان اجلندي نحو باحة جويدا، 
املراأة  تلك  فيها  املحتجز  اخليمة  باب  وعربت  هناك  اإىل  و�سلت  وحني 
فوجئت باأنها ال�سيدة �سريين، فت�سمرت مكاين من املفاجاأة غري املتوقعة، 

فقالت مبجرد اأن راأتني:
زهري.	 
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قلت يف نربة م�ستغربة:
خالتي �سريين!!	 

الن�ساىل،  قتلى  تتفح�ص جثث  كانت  ملاذا  �سريًعا  بايل  اأدركت يف  ثم 
ف�ساألتها يف مكر:

ما الذي جاء بِك اإىل جويدا؟!	 
يغادروا،  باأن  اجلنود  فاأمرُت  و�سكتت،  خلفي  من  اجلنود  اإىل  نظرت 

فقالت على الفور بعدما غادروا:
لقد كنت يف ال�ساحة ال�سمالية اليوم، وراأيت الن�ساىل املحتجزين 	 

يف الأقفا�ص وما حدث لهم.
ثم �سكتت من جديد، فنظرت لها كي تكمل، فتابعت:

ل بد واأنك تتذكر الأحلم التي كان يحكيها لك اآدم يف ال�سنوات 	 
املا�سية.

هززت راأ�سي اإيجاًبا، فقالت:
.. ثارت 	  ال�سريرة  الأرواح  اإن �سديق عمرك يحمل روًحا من تلك 

بريحا،  اإىل  وطفلها  ال�سريفة  الن�سلية  قدوم  عند  قبل  من  مرة 
وثارت مرة اأخرى يف الليلة التي �سبقت يوم الغفران املا�سي.

مل اأنطق ب�سيء وتركتها تكمل:
اآدم عن بريحا بعدما ثارت روحه يف املرة الأخرية ومل 	  لقد رحل 

يعد لها مرة اأخرى .. ل بد واأنه ان�سم اإىل الن�ساىل يف اجلنوب.
وابتلعت ريقها وقالت:
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حل�سن 	  للقائه،  اجلنوب  اإىل  لأذهب  يرتكوين  اجعلهم  اأرجوك، 
اليوم وكذلك مل  ال�ساحة  اإعدامهم يف  اأجده مع من مت  احلظ مل 
اأعرث على جثته بني قتلهم، اإنه يحبني كثرًيا واأ�ستطيع اأن اأقنعه 
باأن يقنع الباقني منهم بالعدول عن حربهم، اإنه يحمل روًحا من 
اأرواح قادتهم كما حدثني اأبي الذي كان يعرف عنهم الكثري، اإنه 

من اأخرب عمك ال�سيد كيوان باأمرهم.
ثم اختلط �سوتها بالبكاء وهي تقول:

اأرجوك يا زهري، لن تريد اأن ميوت �سديقك مثل هذه امليتة التي 	 
راأيتها يف ال�ساحة اليوم، اإنه لي�ص �سريًرا كما تعرف ويحبك كثرًيا، 
من  بحياته  ي�سحي  باأن  ا�ستعداد  على  اأنه  مني  اأكرث  تعلم  واأنت 
فح�سب  يرتكوين  اجعلهم  اأرجوك  ذلك،  الأمر  ا�ستلزم  اإن  اأجلك 

لأم�سي اإىل وديان الن�ساىل، اإنه بحاجة اإلينا ..
وزادت يف البكاء وهي تقول:

اأرجوك، اإنه كل ما لدّي يف هذا العامل.	 
قلت:

ا عن اأمر اآدم خالتي �سريين؟	  ومن يعرف اأي�سً
قالت على الفور وهي ترت�سف دموعها:

ل اأحد، كان اأبي فح�سب، ل اأحد يعرف �سوانا.	 
وعادت اإىل الن�سيج مرة اأخرى وهي تقول:

چارتني 	  عن  معي  والرحيل  الن�ساىل  برتك  اإقناعه  �ساأ�ستطيع 
اأبًدا اأن يكون يف  اأنه لن يريد  باأكملها، اإنني اأعرفه جيًدا واأعرف 

اجلانب املعادي لك.
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و�سكتت وهي مت�سح دموعها، ثم نظرت يف عيني تنتظر اإجابتي، فكرت 
قليًل ثم قلت لها يف �سوت هادئ:

لقد دمر عمي املوانئ، لن ي�ستطيع اأحد الرحيل عن چارتني خالتي 	 
�سريين، ولكن ل تقلقي �سيدتي، لن نكون اأعداًء يف املعركة، اإننا يف 
اجلانب ذاته، ول يحتاج الأ�سراف اإىل اآدم كي يقنع الن�ساىل باأن 
يعدلوا عن حربنا، �سيحمي اآدم هذا البلد و�سيحقق لنا انت�سارنا 

العظيم طاملا ل يعرف اأنه ن�سلي.
وتابعُت بالنربة الهادئة ذاتها بعد حلظة من ال�سكوت:

اأو ُيوجد من يخربه باأنه ينتمي اإىل الن�ساىل.	 
عيني  يف  فنظرت  راأ�سها،  نحو  و�سّوبته  الناري  �سلحي  اأخرجُت  ثم 

بحدقتني مت�سعتني غري م�سدقة، فقلت:
اآ�سف خالتي، لكنها احلرب.	 

بعدها �سغطت زناد �سلحي للمرة الأوىل يف حياتي، لت�سقط اأمامي يف 
حلظتها جثًة مه�سمة الراأ�ص.

b
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)9(
غفران

مل اأعرف ماذا حدث، انقلب كل �سيء من حويل فجاأًة، ويف حلظات 
ا�ستعادوا �سورتهم  قد  الزائرين  الن�ساىل  يرافقونني من  كل من  وجدت 
بينما  وجرحى  قتلى  بني  مكتومة  �سرخات  يف  جميًعا  و�سقطوا  الب�سرية 
يقودهم  كبريتني  وثقة  �سرعة  يف  مّنا  القرتاب  يوا�سلون  الأ�سراف  كان 
ذلك الفتى اجلريء الذي اأبطاأ فجاأة من �سرعة ح�سانه ُقبيل اأن يحدث 
كل هذا، حاولت اأن اأُبطئ من ح�ساين اأنا الأخرى لأ�ستدير به من اأجل 
وجدت  واحدة  حلظة  ويف  لذلك،  الكايف  الوقت  اأمتلك  مل  لكني  الفرار، 
ب�سعة  الأمام  اإىل  واأتدحرج  بقوة  بها  لأرتطم  الأر�ص  اإىل  اأ�سقط  نف�سي 
اأقدام بعدما تلقى ح�ساين طلقة نارية بني عينيه اأردته قتيًل يف احلال، 
ب طلقاتي النارية نحو الفر�سان الراك�سني جتاهي  حاولت اأن اأنه�ص واأ�سوِّ
وركبتيَّ  بيدي  فارتكزت  ي،  ُتعنِّ مل  �سقوطي  اأثر  من  املُ�سابة  �ساقي  لكنَّ 
عيني  اأغم�ست  ثم  حويل،  من  الن�ساىل  قتلى  اإىل  اأنظر  واأنا  الأر�ص  اإىل 
بعدما بداأ داخلي ي�سعر باأن املوت �سار و�سيًكا للغاية هذه املرة حتى واإن 
ا�ستطاعت البطانة املعدنية ل�سرتتي ال�سمود اأمام البارود الذي اأ�سابها، 
اإىل اأن فوجئت بيعقوب الذي مل يفقد هيئته الزائرة ينت�سلني فجاأة قبل 
و�سول الأ�سراف اإيّل، لي�سعني اأمامه على ح�سانه ويحيط راأ�سي بذراعيه 
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القويتنّي قبل اأن ينطلق بي بعيًدا واأنا اأنظر غري م�سّدقة اإىل ذلك ال�ساب 
الذي هبط عن ح�سانه وظل ينظر نحونا ونحن نهرب دون اأن ين�سم اإىل 
باقي الفر�سان الذين وا�سلوا مطاردتنا باأ�سلحتهم النارية، حتى اختفى 
بدمائه  ُغطي  الذي  العاري  يعقوب  �سدر  يف  راأ�سي  فد�س�ست  عيني  عن 
ال�ساخنة، ومل اأرفعها عنه جمدًدا اإل عندما قفز بح�ساننا فوق مرتا�ص 
ملحقينا  من  للفرار  الوقت  من  مزيًدا  وجوده  لنا  اأتاح  مرتفع  حديدي 

الذين انتظروا اإزالته عن الطريق.
 بعدها خرجنا من املدينة اإىل ال�سحراء اجلنوبية عرب املدخل الذي 
كنت قد دلفت من خلله مع الن�ساىل، واأكملنا رك�سنا نحو ممر جبلي يف 
�سرعة ظلت تتباطئ �سيًئا ف�سيًئا مع خوار قوى يعقوب، ليقرتب مّنا فر�سان 
الأ�سراف ب�سورة كبرية من جديد، حتى �سارت امل�سافة بيننا وبينهم ل 
تتجاوز اأمتاًرا قليلة فوا�سلوا ت�سويب نريانهم اإىل ج�سد يعقوب الذي بداأ 
يفقد �سيطرته على ح�سانه وي�سعف �سوت زئريه ب�سكل ملحوظ، قبل اأن 
مييل ج�سده فجاأة اإىل اجلانب الأمين من �سهوة احل�سان، فاأم�سكت به يف 
�سعوبة واأنا اأ�سرخ فيه باأن يتما�سك، لكنه �سقط يف النهاية بج�سده الثقيل 
اإىل الأر�ص بعدما اأفلت من يدي، فالتّف الفر�سان باأح�سنتهم من حولنا 
وتوقفوا عن اإطلق بارودهم، واقرتب اأحدهم للإم�ساك بلجام ح�ساين 
وكاأنهم غرّيوا قرارهم بقتلنا وعزموا على اأ�سرنا مع قوانا اخلائرة، لكننا 
تفاجئنا جميًعا مبن ظهروا فجاأة ليهاجموهم دون رحمة .. كانوا الثلثة 
الن�ساىل الزائرون الذين كّلفتهم باإبعاد عربة الذخرية اإىل خارج جويدا، 
وكاأن انف�سالهم عّنا يف ذلك الوقت قد جّنبهم لعنة التحول اإىل ب�سريني، 
وا مبخالبهم القاتلة  ليقفزوا من ح�ساٍن اإىل اآخر يف �سرعة رهيبة وينق�سّ
 .. ُتذكر  مقاومة  دون  �سرعى  جميًعا  وي�سقطوهم  الفر�سان  اأعناق  على 



111

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

لأهبط بعدها عن ح�ساين واأحترك ب�سعوبة اإىل يعقوب الذي كان يلتقط 
الب�سرية  هيئته  اإىل  ي�ستحيل  اأن  قبل  اللحظات،  تلك  يف  مب�سقٍة  اأنفا�سه 
الطلقات  بثقوب  املمزق  ال�ساحب  ج�سده  ليظهر  بجواره  وجدين  عندما 

النارية، وقال ب�سوت خافت �سعيف:
بني 	  لل�سامو  روًحا  يحمل  من  ظهور  لول  النت�سار  و�سك  على  كّنا 

الأ�سراف.
وتابع وهو يتاأمل:

، لكني مل اأ�ستطع منع الن�ساىل الزائرين من 	  مل ي�ستطع التحكم يفَّ
اخل�سوع لأوامره، كانت روحه اأقوى مني كثرًيا، اإنني اآ�سف لأنني 

خذلتِك �سيدتي.
م�سحت على وجهه واأنا اأقول له بعينني دامعتني:

مل تخذلني يا يعقوب، لقد قمت بدورك على اأكمل وجه.	 
اأوماأ براأ�سه اإيجاًبا، قبل اأن تتوقف اأنفا�سه فجاأة، وتكت�سب �سفاه اللون 

الأزرق مفارًقا احلياة.
ع�س�سُت على �سفتي واأنا اأغلق عينيه الغائرتني، ثم التفتُّ اإىل الثلثة 
الزائرين الذين وقفوا من خلفي ينظرون اإليه يف وجوم و�سمت، وقلت لهم 

ب�سوت تخنقه الدموع:
من 	  املزيد  يهاجمنا  اأن  قبل  اجلنوب  اإىل  معنا  قائدكم  فلنحمل 

الأ�سراف.
الآخر  وجّر  ح�سانه،  على  اأمامه  يعقوب  جثة  اأحدهم  حمل  بعدها 
بعدما  الثالث  عّنا  افرتق  فيما  القتلى،  الفر�سان  اأح�سنة  من  ح�سانني 
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كّلفته باإخفاء عربة ذخرية املدفع مبكان ي�ستطيع الو�سول اإليه فيما بعد 
على اأن يلحق بنا بعد انتهائه من ذلك، ثم امتطيت ح�ساًنا اأنا الأخرى 

وانطلقت مع الن�سليني الباقيني معي يف �سمت اإىل اجلنوب.

b
كان ج�سدي يتحرك جنوًبا اأما عقلي فلم يغادر جويدا للحظة، وظّلت 
مع  بالتزامن  الطريق  طوال  راأ�سي  يف  تدق  يل  الأخرية  يعقوب  كلمات 
تفكريي يف نظرات ذلك الفتى الذي اأبطاأ من �سرعة ح�سانه حني اندفع 
الفر�سان باأ�سلحتهم جتاهي للنيل مني، لي�سرخ �سوت يف داخلي باأن ذلك 
واإن ظّل  اآدم .. حامل روح ندمي،   .. اأن يكون قط  اأمتنه  الفتى هو ما مل 
جانب �سغري يف عقلي يرّدد باأن هناك ثلثة من حاملي اأرواح ال�سامو مل 

جندهم بعد.
 مل يخرجني موؤقًتا من تفكريي اإل رائحة الع�سب املحرتق واآثار البارود 
التي فاحت بقوة عند اقرتابنا من م�سارف اجلبال احلمراء، وقتها تقّدم 
احلني  بني  زئريه  ُمطِلًقا  طريقنا  ليقود  يعقوب  جثة  يحمل  الذي  الن�سلي 
اإىل  اأي زئري من اجلانب الآخر يكون دليلنا  ياأتينا  اأن  والآخر يف انتظار 
مكان باقي الن�ساىل، ووا�سلنا طريقنا عابرين ممرات تلك اجلبال واحًدا 
وراء الآخر، حتى جاءتنا ال�ستجابة الأوىل اأخرًيا مع اقرتاب ال�سم�ص من 
اأن  قبل  بقوة،  الطويل  الزائران معي زئريهما  الن�سليان  فاأطلق  غروبها، 
اأوىل  اأب�سرت  حتى  توا�سل  الذي  الزئري  ذلك  اجتاه  يف  بخيولنا  نندفع 
الن�ساىل الزائرين املتناثرين فوق قمة اأحد اجلبال، حينذاك �سكت الزئري، 
عابًرا  بنا  وتقّدم  معنا،  كانوا  وامتطى ح�ساًنا مما  اأحدهم  اإلينا  وهبط 
ممرين اآخرين، لتظهر اأمامي اأوىل جتمعات الن�ساىل والذين نه�سوا من 
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اأماكنهم وحّدقوا بوجوه غري م�سدقة يفَّ ويف جثة يعقوب املمزقة بثقوب 
الطلقات النارية ول�سان حالهم ي�ساأل عن باقي الن�ساىل الزائرين الذين 
رحلوا معي فجًرا .. فاأكملت طريقي يف �سمت مطاأطاأة الراأ�ص حتى ظهر 
اأمامي فا�سل وريان والثلثة �سبان حاملو اأرواح ال�سامو، وقتها هبطت عن 
ح�ساين مب�ساعدة اأحد مرافقّي من الزائرين والذي حملني ودلف بي اإىل 
اأقرب اخليم املنت�سبة هناك بعدما اأعاق تورم ركبتي قدرتي على ال�سري.

 �ساألني فا�سل الذي دخل خلفي اإىل اخليمة مع الباقني:
ماذا حدث؟!	 

قلت يف نربة حزينة:
لقد مات كل الن�ساىل الزائرين الذين رافقوين عدا ثلثة منهم ..	 

احمّرت وجوههم جميًعا، فاأ�سرع منذر مت�سائًل:
كيف حدث ذلك؟!	 

م�سحت دمعة كادت تفر من عيني .. ثم بداأت اأحكي لهم ما حدث، اإىل 
اأن اأنهيت حديثي قائلة بنربة جامدة:

لن ننت�سر اأبًدا طاملا يقف حامل تلك الروح اإىل جانبهم.	 
اأن قطع ريان ذلك  اإىل  اأ�سابتهم،  كاأن �ساعقة  ال�سمت  خّيم عليهم 

ال�سمت وقال:
بعدم 	  جيًدا  حظنا  كان  بذلك،  اأعدِك  �سيدتي،  حًل  �سنجد 

ا�ستماعِك اإيّل عندما اأردت الهجوم على جويدا بكل ما لدينا من 
ن�ساىل زائرين.
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بعدها طلب الن�سراف نيابة عن الباقني، فاأوماأت اإليه براأ�سي اإيجاًبا 
دون اأن اأنطق، فان�سرفوا جميًعا عدا فا�سل الذي بقي لفح�ص اإ�سابات 
ركبتي اليمنى والتي اآملتني كثرًيا حني �سرع يف حتريك �ساقي، حتى انتهى 

فقال:
اإنها كدمة قوية، �سيزول ورمها يف غ�سون اأيام، �ساأعطيِك اأع�ساًبا 	 

تخفف من اأملها.
اأوماأت براأ�سي اإيجاًبا، فقال وهو يفح�ص ال�ساق الأخرى:

مل يكن عليَّ فقد اآدم يف ذلك اليوم.	 
قلت:

ل�سنا متاأكدين اأنه هو بعد.	 
ثم تابعت مناق�سة نف�سي:

كان الأجدر بي األ اأقتل ندمي.	 
ربَّت على �ساقي برفق وهو ينه�ص، وقال:

خ�سارة 	  تعني  ل  جولة  وخ�سارة  يياأ�سوا،  األ  اجلميع  علَّمِت  لقد 
حربنا، ا�سرتيحي الآن و�سنجد حًل قريًبا.

ثم همَّ باملغادرة، فقلت:
مبجرد اأن يزول ورم ركبتي �ساأذهب مرة اأخرى اإىل كهف العجوز 	 

خ�سيب.
اأوماأ براأ�سه اإيجاًبا، ثم غادر.

b
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اإىل  الن�ساىل  بتق�سيم  قاما  وريان  فا�سل  اأن  عرفت  التايل  اليوم  يف 
املمرات  يف  متباعدة  م�سافات  على  جميعها  تناثرت  جمموعات  ثماِن 
اجلبلية ال�سيقة التي انت�سرت بكرثة يف تلك املنطقة، قاد فا�سل اجلماعة 
التي كنت فيها، وقاد ريان اأبعد اجلماعات عنا، اأما منذر واأ�سيل وبيجاد 
الأقوياء  الزائرين  بينما توىل ثلثة من  فقادوا ثلثة جماعات خمتلفة، 
ذلك  ومع ظهرية  املتبقية،  الثلثة جماعات  ال�سامو  لأرواح  غري حاملني 
اليوم بداأت جماعتنا تتحرك جنوًبا بعد �سماعنا زئرًيا طال بع�ص ال�سيء، 
عرفت من فا�سل بعدما رّدد اأحد الن�ساىل الزائرين معنا زئرًيا م�سابًها 
للتحرك جنوًبا يف  عليها بني اجلماعات  املتفق  التوا�سل  اإ�سارة  باأنها  له 
بع�ص  الأول مع و�سول  يومها  الطبول يف  اأُجه�ست خطة  بعدما  واحد  اآٍن 

قذائف مدافع اجلدار اإىل اأق�سى اجلنوب. 
ذلك  كان   .. فقط  اأمياٍل  �ستة  حتركنا  قد  كنا  اأيام  ثلثة  خلل  يف 
منطقًيا جًدا مع قلة اخليول معنا ووجود الكثريين من الأطفال والن�ساء 
ال�سديد  الأ�سراف عن ق�سفها  تتوقف مدافع  الأيام مل  برفقتنا. يف تلك 
اليوم  لأماكن كانت بعيدة عنا ن�سبًيا، واإن كانت تقرتب منا كل يوم عن 
وتوقف  ال�ساد�ص  اليوم  يف  ال�سيء  بع�ص  ق�سفهم  هداأ  ثم  ي�سبقه،  الذي 
ب�سبب حترك جنودهم  ذلك  كان  اإن  اأعرف  التا�سع، مل  اليوم  مع  متاًما 
جنوًبا اأم اأنهم قرروا اأن يحافظوا موؤقًتا على ذخائر مدافعهم التي كانت 

تقّل يوًما بعد يوم مع كل قذيفة تخطئنا.
زال  التي  ركبتي  يفح�ص  وهو  فا�سل  اأخربت  العا�سر  اليوم  م�ساء  يف 
العجوز خ�سيب، وافقني  اإىل كهف  للذهاب معي  ي�ستعد  باأن  عنها ورمها 
اإىل  طريقنا  يف  اإلينا  لين�سم  منذر  اإىل  ير�سل  باأن  واقرتح  نقا�ص،  دون 
هناك لعل روحه الزائرة تر�سدنا اإىل �سيء قد يغفل عنه كلنا، فوافقته 



116

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

على الفور بعدما كنت اأفكر يف الأمر ذاته، ثم حتركنا �سوًيا يف فجر اليوم 
روًحا  يحمل  ل  زائر  اآخر  ون�سلي  الب�سرية  بهيئته  منذر  يرافقنا  التايل 
لل�سامو كان ا�سمه »بكري« قررُت ان�سمامه اإلينا يف اللحظات الأخرية ُقبيل 
الكهف وتنبيهنا يف  اأثناء وجودنا داخل  تاأمني خيولنا  اأجل  مغادرتنا من 
ال�سمال  اإىل  لن�سلك طريقنا  اأي �سحبٍة غري مرغوب فيها،  حال اقرتاب 
يقودنا فا�سل الذي بدا اأنه مل ين�َص الطريق اإىل ذلك الكهف واإن مّر على 

زيارته الأخرية له �ست �سنوات كاملة.
اإليه العجوز من قبل، فهبطنا  اإىل اجلبل الذي قادنا  اأن و�سلنا  اإىل   
عن اأح�سنتنا وتركناها برفقة بكري، وبداأت ال�سعود اإىل الأعلى مب�ساعدة 
ينتظرنا عند مدخل  اأن  قبل   .. باأقدام  �سبقنا  الذي  فا�سل  منذر، خلف 
الكهف لندلف اإليه �سوًيا، وهناك التقط ال�سعلة املُطفاأة املُعلقة على جداره 
واأ�سعل نريانها، ثم قادنا يف حذر عرب ال�سق ال�سيق املنحدر اإىل �سرداب 
اإىل غرفة اجلداريات فغم�ص �سعلته يف  الكلمات املنقو�سة، ومنه تقدمنا 
لت�سيء  نريانها  فا�ستعلت  حوائطها  امتداد  على  املمتدة  الزيت  اأحوا�ص 
ل  �سنوات،  �ست  قبل  تركناها  كما  لأجدها  حلظات،  يف  بالكامل  الغرفة 
ينق�سها اإل متثال الن�سلي الزائر الذي ح�سلت �سبيل على راأ�سه، ثم عّلق 

فا�سل �سعلته جانًبا، وقال وهو ينظر اإىل اجلداريات:
ظننت اأن كيوان دمر الكهف وما يحتويه.	 

قلت:
لكن 	  اأ�سراره،  كل  معرفة  بعد  اأخرية  كخطوة  ذلك  �سيفعل  كان 

يبدو اأن مفاجاأة هجوم الن�ساىل يوم الغفران املا�سي �سبقت تلك 
اخلطوة منه.
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كان منذر الذي ظّل على هيئته الب�سرية ينظر يف متعن و�سرود �سديد 
اإىل كل جدارية من اجلداريات حولنا وخا�سًة اجلدارية التي ُر�سمت بها 
باحة جويدا وهي حمت�سدة بن�ساء الن�ساىل احلوامل واأقفا�ص احليوانات 
املفرت�سة، قبل اأن يتحرك اإىل اجلدارية املُكبل بها الن�سلي الزائر ب�سل�سل 
جنود الأ�سراف ويتوقف اأمامها، ثم وجدته ي�ستحيل اإىل هيئته الزائرة، 

واأكمل حتديقه يف تلك اجلدارية باأنفا�ص �ساخبة، ف�ساألته:
اأتتذكر �سيًئا يخ�ص هذه اجلدارية؟	 

هز راأ�سه نافًيا، قبل اأن يتحرك من اأمامها ويعود ليحّدق يف اجلداريات 
الأخرى من جديد، ثم عاد اإىل هيئته الب�سرية مرة اأخرى، وقال يف خيبة 

اأمل:
مل اأتذكر اأي �سيء.	 

نظرت اإىل فا�سل يف اإحباط وقلت له:
ا يف هذا الكهف ُنق�ص عن �ساحب تلك الروح 	  ل بد اأن هناك ن�سً

التي تتحكم يف كل هذا العدد من الن�ساىل الزائرين.
قال:
اأتعتقدين اأن ُخ�سيب قد اأخفى علينا �سيًئا هاًما مثل هذا؟	 

اأوماأت براأ�سي نافية، وقلت:
كان ذلك الرجل خبيًثا، لكن داخلي مييل اأكرث اإىل اأن �سيًئا قد فاته 	 

هنا هو الآخر.
قال:
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�ستاأخذ مننا قراءة 	  القدمية،  الچارتينية  ل�سنا ماهرين يف قراءة 
اإىل  الأ�سراف  لو�سول  كافًيا  يكون  قد  طويًل  وقًتا  النقو�ص  هذه 

الن�ساىل يف اجلنوب.
عاد  التي  املكبل  الن�سلي  جدارية  اإىل  اأنظر  واأنا  وقلت  �سفتي  زممت 

منذر ليقف اأمامها:
اأعلم اأنها حماولة يائ�سة، لكن دعنا نحاول بقدر ما ن�ستطيع.	 

واأردفت اإليه:
على كل مّنا اأن يحمل �سعلته، ويحاول افرتا�ص اأماكن النقاط فوق 	 

احلروف اأو تبديل ترتيبها ل�ستنباط كلماتها.
مل يبُد على وجهه القتناع، لكني مل يكن يف يدي حيلة اأخرى، فتابعُت 

حماولًة حتمي�سه:
هيا، ل يجب اأن ن�سيع وقًتا.	 

وحملت �سعلًة ُمطفئة كانت معلقة على احلائط، وغم�ستها يف حو�ص 
هو  فا�سل  فتحرك  جانبي،  �سرداب  اإىل  اجتهت  ثم  فاأُ�سِعلت،  النريان 
نف�سه  ال�سرداب  اإىل  وتقدم  دقائق،  قبل  تركها  التي  �سعلته  وحمل  الآخر 
الذي توغلت بداخله، قبل اأن ينعطف اإىل اأحد املمرات املتفرعة منه، فيما 

تركنا منذر بغرفة اجلداريات لعل معجزة حتدث وتتذكر روحه �سيًئا.

b
مرَّ الوقت �ساعة وراء الأخرى واأنا اأتنقل بني اجلدران اأحاول تفح�ص 
كان  واحدة، رمبا  كلمات جملة  اأ�ستطع قراءة  لكني مل  وفهمها،  النقو�ص 
الأمر �سي�سبح �سهًل اإن كانت تلك الكلمات مكتوبة بقلم على ورقة اأما اأن 
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تكون حمفورة منذ مئات ال�سنني باآلة حادة على جدار �سخري فكان التنبوؤ 
بها يف ظل ت�سابه ر�سومات كثري من احلروف �سيًئا يقارب امل�ستحيل، ثم 
ناديت فا�سل بعدما متّلك الياأ�ص مني، و�ساألته اإن كان قد تو�سل اإىل �سيء، 
فقال اأنه مل ي�سل اإىل �سيء مطلًقا، فاأخرجت زفريي يف اإحباط، وتنقلت 
ب�سعلتي اإىل ممر اآخر لعل جدرانه حتمل حروًفا وكلمات تكون اأ�سهل مما 
قابلتني، لكنها مل تختلف كثرًيا عن غريها، فعّلقت �سعلتي جانًبا، وجل�ست 
على الأر�ص يف ذلك املمر، بعدها جاء فا�سل وجل�ص بجواري هو الآخر، 

فقلت يف ياأ�ص:
ظننت اأنني قد اأجد �سيًئا تركه لنا م�سّيدو هذا الكهف، لكن يبدو 	 

اأنهم وجهوا ر�سائلهم اإىل علماء الچارتينية القدمية فح�سب.
وتابعت:

هذه 	  لغز  فك  يف  عمره  اأفنى  اأنه  قال  عندما  حمًقا  خ�سيب  كان 
النقو�ص.

ول�سقت براأ�سي اجلدار من خلفي، واأكملت واأنا اأنظر نحو النقو�ص:
كان حمًقا كذلك يف اعتقاده با�ستحالة اأن يكون م�سيدو هذا الكهف 	 

من الن�ساىل، كانوا اأفراًدا من الأ�سراف تعلموا الچارتينية القدمية 
جيًدا.

واأغم�سُت عيني وقلت بنربة م�ست�سلمة:
كان عليهم اأن ي�سّهلوا الأمور قليًل اإن اأرادوا يف داخلهم م�ساعدة 	 

الن�ساىل حًقا.
قال فا�سل يف هدوء:
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داخل 	  يف  الزائرة  الأرواح  �سر  املكان  هذا  من  عرفنا  اأننا  يكفي 
اأج�ساد  الن�ساىل.
قلت يف وجوٍم �سديد:

ل بد واأن جند طريقًة ملنع ا�ستجابة الن�ساىل حلامل تلك الروح، 	 
واإل �ستعود احلرب من جديد لتكون بني جي�سني .. اأحدهما م�سلح 
فنون  عن  يعرفون  ل  الذين  الُعّزل  من  والآخر  العتاد،  باأف�سل 

املعارك �سيًئا.
قال وهو ينظر اإىل نقو�ص اجلدار اأمامنا:

يراودين �سعور كبري باأن ذلك الفتى هو اآدم.	 
واأ�ساف بعدما نظر اإيّل:

واإخباره 	  اإليه  الت�سلل  ا�ستطعنا  اإن  حقيقية  فر�سة  منتلك  قد 
بحقيقته.

قلت:
اأربعة 	  بني  من  واحًدا  احتماًل  يبقى  اآدم  كونه  اإن  فر�سة،  ربع 

احتمالت مع عدم ظهور الثلثة حاملي اأرواح ال�سامو املتبقيني من 
الثمانية.

قال:
وليكن .. اإنها ن�سبة معقولة يف ظل هزميتنا املتوقعة.	 

وتابع بعد حلظة:
ل يعرفني الكثريون من الأ�سراف ول اأحمل و�سًما، ماذا لو ا�ستطعت 	 

الت�سلل اإىل جي�سهم لأ�سل اإىل ذلك الفتى؟ اإن كان اآدم �سيتذكرين.
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قلت:
فكرت كثرًيا يف ذلك الأمر بالليايل املا�سية، لكن �سع نف�سك مكان 	 

كيوان ومعك �سلح باأهمية ذلك الفتى، هل �ست�سمح باقرتاب اأي 
جويدا،  باحة  من  الآن  للأ�سراف  اأهم  اإنه  منه؟!  غريب  �سخ�صٍ 

�سيقتلونك ل حمالة قبل اأن تقرتب منه .. 
واأ�سفُت بنربتي اليائ�سة التي مل اأ�ستطع التخل�ص منها:

ا اإن ك�سفك 	  ا اآخر يف النهاية، ونخ�سرك اأنت اأي�سً وقد يكون �سخ�سً
اأحدهم.

فنظر اإىل النقو�ص اأمامنا من جديد، ثم قال:
اإذن، لي�ص هناك اأمل لنت�سارنا يف هذه احلرب اإل قتل ذلك الفتى.	 

وتابع ب�سوت هادئ بعدما �سكت للحظة:
حتى واإن كان اآدم.	 

اأوماأت براأ�سي اإليه موافقة له، وقلت واأنا اأنه�ص من جل�ستي:
نبحث 	  اأن  يجب  الذي  الأهم  ال�سوؤال  لكن  ا،  اأي�سً ذلك  يف  فكرت 

عن اإجابته، كيف ن�ستطيع الو�سول اإليه بني تلك الآلف من جنود 
الأ�سراف؟

نه�ص هو الآخر وقال:
نعم، هذه هي الإجابة التي ل بد واأن ننّقب عنها جيًدا يف اأعماق 	 

عقولنا. 
ومتتم اإىل نف�سه وهو يلقي نظرة اأخرية على النقو�ص:

 مقتل رجل واحد ي�ساوي جناة الآلف من املوت. 	 
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ثم حمل �سعلته من جديد وحترك اأمامي، فحملت �سعلتي و�سرت من 
خلفه من اأجل مغادرة الكهف، وفيما كنا نعود عرب ال�سرداب للو�سول اإىل 
ملع  توقفت مكاين م�ستغربة عندما  تركنا منذر،  غرفة اجلداريات حيث 
�سيء كان يقبع يف ممر جانبي مع �سوء �سعلتي، فقلت لفا�سل يف ا�ستغراب:

انتظر.	 
ثم تقدمت يف حذر نحو ذلك ال�سيء، وقربت �سعلتي منه فوجدته وعاًء 
اإىل  ده�سة  فالتفتُّ يف  بقايا من طعام،  قعره  يرت�سب يف  �سغرًيا  معدنًيا 
الطعام  بقايا  اإىل  يده  ومد  الوعاء  ذلك  واأخذ  مني  اقرتب  الذي  فا�سل 

ليتح�س�سها باأطراف اأ�سابعه، ثم قّربها من اأنفه و�سّمها، وقال:
مل مي�ِص على وجود هذا الطعام هنا اأكرث من ب�سعة اأيام.	 

وتابع مت�سائًل يف تعجب بالغ:
اأمل ُيوؤخذ العجوز خ�سيب اإىل وادي حوران يوم الغفران املا�سي؟!	 

نظرت اإليه يف التعجب ذاته، قبل اأن يكمل ت�ساوؤله:
ا اآخر ترك هذا الكهف قبل قدومنا؟!!	  اأم اأن هناك �سخ�سً

b
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)10(
غفران 

قلت لفا�سل:
الفو�سى 	  اأثناء  الأ�سراف  الهروب من جنود  ا�ستطاع خ�سيب  رمبا 

التي اأ�سابت جويدا يوم الغفران املا�سي.
�سّم �سفتيه ثم قال بنربة حائرة وهو يقّلب الوعاء بني يديه:

رمبا ..	 
ثم حترك اإىل داخل املمر مقرًبا �سعلته من الأر�ص بحًثا عن اأي �سيء 
اأنا  بعيني  باحثة  فتقدمُت من خلفه  العجوز،  اأنه ذلك  لنا  يوؤكد  قد  اآخر 

الأخرى، حتى و�سلنا اإىل نهاية املمر من غري اأن جند �سيًئا، ف�ساألته:
الكهف 	  نقو�ص  بني  البحث  يف  ي�ساعدنا  قد  خ�سيب  اأن  تعتقد  هل 

للو�سول اإىل ما عجزنا عن اإيجاده ..
قال:
علينا التاأكد اأوًل باأن �ساحب هذا الوعاء هو خ�سيب، لي�ص غريه.	 

ودلفنا  املجاورة  املمرات  اإىل  خرجنا  ثم  له،  موافقة  براأ�سي  اأوماأت 
اإىل  اأي �سيء قد ير�سدنا  اأر�سها عن  اإليها واحًدا وراء الآخر باحثني يف 
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اإىل  انتهت ممرات ذلك اجلانب فعدنا  اأن  اإىل   .. الطعام  �ساحب وعاء 
لكن   .. منها  الآخر  بحثنا يف اجلانب  اإكمال  اأجل  من  غرفة اجلداريات 

التعجب قد اأ�سابنا بع�ص ال�سيء عندما مل جند منذر، فناديت:
 منذر.	 

فلم اأ�سمع اإل �سدى �سوتي يجيبني، ناديت مرة اأخرى ب�سوت اأعلى، 
فلم تاأتنا اأي اإجابة، فنظرت اإىل فا�سل يف تعجب ي�سوبه قلق، ثم حتركت 
قد  نكن  مل  والذي  املُكبل  الن�سلي  جلدارية  املجاور  الباب  اإىل  ب�سعلتي 

فح�سنا ال�سراديب املت�سعبة وراءه بعد، وقلت لفا�سل الذي تقدم ورائي:
ل بد واأنه هنا مبكان ما، رمبا ل ي�سله �سوتنا مع ت�سعبات ال�سراديب 	 

الكثرية بهذا اجلانب.
وناديت من جديد، فبداأ فا�سل يف النداء هو الآخر، لكن نداءنا مل يلَق 
على  اجلانبية  املمرات  نفح�ص  حذر  يف  تقدمنا  فوا�سلنا  واحدة،  اإجابة 
نحو �سريع بدون الو�سول اإىل نهايتها، متجاهلني اأمر وعاء الطعام موؤقًتا، 
اإىل اأن و�سلت اإىل الغرفة الدائرية التي راأيتها من قبل مع العجوز خ�سيب، 
العظيمة  اجلدارية  كامل حميط جدرانها  على  ُر�سمت  التي  الغرفة  تلك 
جلي�ص الن�ساىل الزائرين، وهناك ت�سمرت مكاين مبجرد اأن خطوت اإىل 
داخلها بعدما وجدت منذر راكًعا على ركبة واحدة بهيئته الزائرة، وحُمنًيا 
راأ�سه يف خ�سوع �سديد اأمام تلك اجلدارية دون اأن ي�سدر حركًة واحدة اأو 

ينتبه اإيّل اأو اإىل �سوتي.
وقتها جاء فا�سل اإىل جواري ونظر اإليه يف ده�سة قبل اأن يناديه با�سمه 
يف �سوت خفي�ص لكنه مل ينتبه اإلينا .. مل اأفهم حينذاك اإن كان ما نراه 
يحدث اأمامنا طقو�ًسا خا�سة بالن�ساىل الزائرين مل نرها من قبل اأم اأن 
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لكن  اإليه  اأتقدم  اأن  اكت�سافه. حاولت  اأعتاب  على  كنا  ثميًنا  �سيًئا  هناك 
فا�سل اأم�سك بيدي كي اأتوقف واأتركه ينتهي مما يقوم به، فلزمت مكاين 
ووا�سلت وقويف ال�سامت بجوار فا�سل يف انتظار انتهائه مما يفعله، ثم 
الذي  اجلدارية  جانب  اأمام  معني  باجتاه  يرتكز  اأنه  اإىل  بعدها  تنبهت 
رافًعا  عالية  رابية  على  اأمامهم  واقًفا  الزائرين  الن�ساىل  قائد  فيه  ُر�سم 
يده اليمنى بقب�سة حمكمة اإىل ال�سماء، فنظرت حينها بطرف عيني اإىل 
فا�سل الذي كان ينظر حمدًقا يف اجلدارية هو الآخر، وكاأنه كان يفكر 

فيما بداأ عقلي يفكر فيه.
مل يكن ذلك اخل�سوع الغريب الذي نراه من منذر اأمام ذلك القائد 
املر�سوم يحمل لعقلي اإل تف�سرًيا واحًدا، اأن تلك اجلدارية مل تكن جمرد 
تخيل مر�سوم جلي�ص الن�ساىل حني تثور اأرواحهم كما ظن العجوز خ�سيب، 
بل يبدو اأنها ُر�سمت ن�سًخا مل�سهد حقيقي حدث يف يوم من اأيام املا�سي 
واأن ذلك القائد الذي يقف اأمامهم ب�سموخه العظيم ل يحمل روًحا لل�سامو 
فح�سب، بل بدا اأنه ميتلك من القيادة والقوة ما يجعل الباقني خا�سعني 
له، حينذاك ت�سارعت دقات قلبي عندما خطر يف بايل اأنه واإن كان بني 
اإىل  الن�ساىل  الأ�سراف من يحمل روًحا زائرة ت�ستطيع التحكم يف مئات 
اإل  اإىل التهلكة طاعًة لأوامره فلن تكون  باأنف�سهم  احلد الذي يلقون فيه 
روح ذلك القائد، بعدها تناهت اإىل م�سامعي كلمات فا�سل التي اأكملت 
وهو  نف�سه ب�سوت م�سموع  اإىل  داخل عقلي عندما غمغم  التفكري  دائرة 

يحدق يف اجلدارية:
الن�سلي الزائر الأول!!	 

b



126

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

بعد دقائق وجدنا منذر يرفع راأ�سه للمرة الأوىل منذ دخولنا الغرفة، 
اإلينا بعينيه احلمراوين متعجًبا كاأنه تفاجاأ من  ثم التفت ناحيتنا ونظر 

وجودنا، قبل اأن ينه�ص ويتحرك نحونا، ف�ساألته على الفور:
ماذا هناك يا منذر؟!	 

يعريين  اأن  دون  ال�ساخبة  باأنفا�سه  الغرفة  خارج  اإىل  طريقه  اأكمل 
الغرفة  عن  ابتعاده  بعد  الب�سرية  �سورته  اإىل  ا�ستحال  ثم   .. اهتمام  اأي 

بخطوات .. فاأعدت �سوؤايل اإليه:
ماذا هناك؟!	 

فالتفت اإلينا وقال:
لقد اأعادت هذه الغرفة بع�ص الذكريات التي حتملها روحي فجاأة 	 

اإىل ذاكرتي.
وتابع بوجوم مل اأره على وجهه من قبل:

اإن هناك خطاأ ما، اإن �سيدي يقف باجلانب اخلاطئ من املعركة ..	 
ف�ساأله فا�سل يف ترقب:

تق�سد ذلك القائد الذي يقف اأمام الن�ساىل؟	 
اأوماأ براأ�سه وقال:

نعم، ل ي�ستطيع غريه فعل ما حدث للن�ساىل الزائرين قبل ع�سرة 	 
اأيام.

ف�ساأله فا�سل من جديد بنربة الرتقب ذاتها:
كيف ي�ستطيع اإخ�ساع الن�ساىل اإىل هذا احلد؟	 
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�سمت قليًل ثم قال:
اإنه �سيد اأرواحنا، لقد اتخذت اأرواح الن�ساىل الزائرين عهًدا قدمًيا 	 

بطاعة اأوامره اأًيا كانت، مل ُيَحل من هذا العهد اإل اأ�سحاب اأرواح 
ال�سامو الذين ل يخ�سعون لأحد، لذلك مل ي�ستجب له يعقوب.

فقلت:
منذر، هل ح�سرت لك هذه الذكريات بعد روؤيتك لهذه اجلدارية 	 

اأم اأنك قراأت هذا على اأي جدار منقو�ص هنا؟
قال:
حني راأيت اجلدارية وم�ست بع�ص امل�ساهد يف راأ�سي.	 

فنطقت اإليه مبا كنت اأفكر فيه ليوؤكد يل ظنوين:
ر�سمها 	  تعبريية  لي�ست جمرد �سورة  اأن هذه اجلدارية  يعني  هذا 

�سخ�ص ما تخّيل جي�ص الن�ساىل الزائرين اعتماًدا على اجلدارية 
املُكبل بها الن�سلي؟

�سكت مفكًرا ثم هزَّ راأ�سه نافًيا، وقال:
ذلك 	  يف  الن�ساىل  بني  الواقفني  �سمن  كنت  حقيقي،  م�سهد  اإنها 

اليوم.
نظرنا اإليه غري م�سدقني، واأ�سرع اإليه فا�سل مت�سائًل:

حتت 	  قبل  من  اأرواحهم  ثارت  قد  الزائرين  الن�ساىل  اأن  تق�سد 
قيادة ذلك القائد؟!

قال:
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نعم، لكن ذاكرتي مل ت�ستدِع �سيًئا اأكرث من ذلك، حاولت اأن اأتذكر 	 
اأي تفا�سيل اأخرى لكني ف�سلت.

قلت:
هل ت�ستطيع معرفة نف�سك بينهم؟	 

قال:
نعم.	 

فقلت:
اأرجوك .. تعاَل معي.	 

ثم دلفت اإىل الغرفة مرة اأخرى، فدلف من ورائي هو وفا�سل، ف�ساألته 
واأنا اأنظر اإىل الن�ساىل املر�سومني:

اأيهم اأنت؟	 
يقف  كان  زائر  ن�سلي  اإىل  اأ�سار  تردد  ودون  احلائط  من  فاقرتب 
الن�ساىل، وطرق عليه  التي يقف عليها قائد  الرابية  اأمام  الأول  بال�سف 

باإ�سبعه وهو يقول:
هذا.	 

على  ي�سبهه  يكن  مل  اإليه،  اأ�سار  الذي  الزائر  الن�سلي  اإىل  فنظرت 
الروح من ج�سد لآخر، لكني  انتقال  الإطلق، كان ذلك منطقًيا يف ظل 
فح�ست تفا�سيل ج�سده جميعها بدقة حتى و�سلت اإىل ما كنت اأ�سعي اإليه 
من �سوؤايل عن معرفته حلامل روحه بني الواقفني عندما تنبهت اإىل �سواٍر 
كان يلتف حول ذراع الن�سلي الذي اأ�سار اإليه يتدىل منه ناٌب كبري، وبعدها 
نظرت اإىل جماوريه بال�سف الأول والذين حملت اأذرعتهم ال�سوار ذاته، 

وقلت مغمغمة:
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اأربعة.	 
ثم تفح�ست بعيني على نحو �سريع كافة الن�ساىل املر�سومني بحًثا عن 
اآخرين يحملون ذلك ال�سوار، لكني مل اأجد غريهم، فقلت لفا�سل بعدها:

اإنهم اأربعة فقط!	 
نظر فا�سل اإىل اجلدارية، فتابعت واأنا اأ�سري اإليهم واحًدا وراء الآخر:

الذين يلتف ال�سوار حول اأذرعتهم.	 
ونظرت لـمنذر و�ساألته واأنا واثقة باأن اإجابته �ستتفق معي:

حاملو اأرواح ال�سامو، األي�ص كذلك؟	 
هز ال�ساب راأ�سه اإيجاًبا، فت�ساءلت اإليهما بعدها متعجبة:

ملاذا مل ُير�سم ثمانية مثلما قالت اجلداريات؟!	 
ووجهت �سوؤايل اإيل منذر:

اأين الباقون؟!	 
قال:
مل اأتذكر �سيًئا عن ذلك اليوم اإل ذلك ال�سطفاف اأمام القائد.	 

فنطق اإليه فا�سل مبا غمغم به قبل قليل:
الن�سلي الزائر الأول، األي�ص كذلك؟	 

قال منذر:
بلى، كانت روحه اأقدمنا.	 

قلت:
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اأمل تختِف روحه كما ظنت اجلداريات، وظن الن�ساىل قبل اإمتامهم 	 
العهد الدموي؟!

قال:
ل اأعرف �سيًئا عن هذا �سيدتي.	 

فقال فا�سل:
ل عليك، اأمل تتذكر مرة واحدة مل ي�ستطع فيها ذلك القائد اإخ�ساع 	 

الن�ساىل الزائرين؟
قال:
نعم مل اأتذكر.	 

قلت:
اأرجوك .. حاول التذكر، قد يجنبنا هذا هزمية قا�سية.	 

قال وهو ينظر اإىل القائد املر�سوم:
اإن قواه تفوق قوة كل ن�سلي زائر.	 

وتابع:
عن 	  بالتخلي  الزائرين  للن�ساىل  اأمره  عند  يتوقف  الأمر  ليت 

اأرواحهم الزائرة فح�سب، بل لديه املقدرة على اأمرهم مبهاجمة 
باقي الن�ساىل الب�سريني اإن فطن حامل روحه لهذا الأمر.

واأ�ساف بنربة واجمة وهو ينظر يف اأعيننا:
يف حلظة ما، قد جند اأنف�سنا يف مواجهة الأ�سراف والزائرين غري 	 

باقي  ي�ستمع  لن  وقتها  اجلي�سان،  التقي  اإن  ال�سامو  اأرواح  حاملي 
الزائرين اإيلَّ اأو اإيل اأ�سيل اأو اإىل بيجاد كما حدث مع يعقوب ..
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زمَّ فا�سل �سفتيه، ثم قال:
اإذن كما اتفقنا، ل مفر من قتل حامل تلك الروح واإل كان البديل 	 

موتنا جميًعا.
هز ال�ساب راأ�سه موافًقا، ثم نظر اإىل �سورة قائده من جديد، وقال:

بل يجب علينا الإ�سراع يف و�سع خطٍة حمكمة لذلك.	 
b

الذي  بكري  عدا  اجلنوب  اإىل  جميًعا  عائدين  الكهف  غادرنا  بعدها 
اأجل ترقب ظهور حمتمل ل�ساحب وعاء  باأ�سفل ذلك اجلبل من  تركناه 
الطعام واإح�ساره اإلينا �سواًء كان العجوز خ�سيب اأو غريه، على اأن يقتات 
اإن ا�ستلزم هذا الأمر مزيًدا من الأيام، ثم حلَّ الظلم من  من ال�سيد 
مع  الن�ساىل  من  جماعتنا  اإىل  و�سلنا  حتى  طريقنا  منذر  فقاد  فوقنا، 
يف  الب�سرية  بهيئتهما  وبيجاد  اأ�سيل  ومعه  ريان  فوجدنا  الليل،  منت�سف 

انتظارنا .. وعلى الفور �ساألنا بيجاد:
هل وجدمت �سيًئا؟!	 

الده�سة على  فارت�سمت علمات  وتذكره،  راآه  فبداأ منذر يحكي عما 
وجه اأ�سيل وبيجاد، ف�ساألتهما:

األ تتذكرا �سيًئا عن هذا؟	 
اأوماآ براأ�سيهما نافيني، وقال اأ�سيل:

رمبا نتذكر �سيًئا اإن راأينا تلك اجلدارية.	 
قلت:
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ح�سًنا، �سريافقكما الطبيب اإىل هناك بعد نيله ق�سًطا من الراحة.	 
اأوماآ موافقني ومعهما فا�سل، فتابعت:

لكن مع وجود احتمالية كربى بعدم تذكركما �سيًئا اأكرث مما تذكره 	 
اأن  منذر، علينا التفكري الآن يف كيفية قتل حامل تلك الروح قبل 

ي�سلب الن�ساىل الزائرين قوتهم يف ميدان املعركة.
نظروا اإيلَّ جميًعا �سامتني، حتى نطق ريان:

ذلك 	  ا�سطياد  خللها  من  ن�ستطيع  قد  بالفعل  خطًة  اأمتلك  اإنني 
ال�ساب اأو قتله.

اأرواح  حاملي  الثلثة  اإىل  ينظر  وهو  ويكمل  لهنيهة  ي�سمت  اأن  قبل 
ال�سامو:
لكنها قد تكلفنا ن�سف ما لدينا من ن�ساىل زائرين.	 

b
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)11(
غفران

�ساألت ريان على الفور:
ماذا تعني؟	 

حترك اأمامنا يف اخليمة، ثم قال:
�ساأ�سرح لكم ما اأق�سده.	 

ه �سوؤاله يل: ثم وجَّ
ملاذا جنا الزائرون الثلثة الذين عادوا معِك من جويدا؟	 

قلت:
مل يكونوا معنا اأثناء مواجهتنا حلامل روح القائد.	 

قال وهو يوا�سل حتركه اأمامنا:
هذا يعني اأن ذلك ال�ساب ل يوؤثر اإل يف الن�ساىل الزائرين الذين 	 

يراهم بعينيه.
فكرت قليًل، ثم قلت:

اأعتقد ذلك.	 
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قال:
الأ�سراف 	  على  للنت�سار  الأوىل  خطوتنا  اأن  جميًعا  نتفق  اإننا 

اأو  هي حتديد حامل تلك الروح واقتلعه من بينهم، �سواًء بقتله 
ا�سطياده، ولكن ذلك لن يتم اإل من خلل معركة اأخرى مفتوحة 
بيننا جند فيها طريقة للك�سف عن هويته دون اأن نخ�سر ما تبقى 

لدينا من الن�ساىل الزائرين.
قلت:

اإن 	  منا�سب،  غري  الواقع  اأر�ص  على  تطبيقه  لكن  �سحيح،  هذا 
�سا�سعة  الباحة م�ساحة  اإىل جويدا يف�سله عن  اأقرب ممر جبلي 
تلك  حامل  خللها  من  ي�ستطيع  املك�سوفة،  امل�سطحة  الأر�ص  من 
الروح التاأثري على كافة الن�ساىل الزائرين قبل اأن يقرتبوا من �سور 

الباحة اجلنوبي.
فجل�ص على مقعد بجواره وقال:

مل اأقل اأن املعركة �ستكون يف جويدا هذه املرة، �ستكون باأر�سنا يف 	 
اجلنوب.
فقال فا�سل:

كيوان لي�ص بهذا الغباء كي يطاردنا بجي�سه يف ال�سقوق واملمرات 	 
اأكرث خربة  اأننا  اجلبلية امللتوية التي نتنقل عربها الآن وهو يعلم 
وحتّمًل من جنوده يف مثل تلك الظروف، �سيرتكنا نوا�سل حتركنا 
وتنقلتنا مكتفًيا باإطلق قذائفه املطاردة لنا حتى ميوت الكثريون 
ا تعًبا اأو ي�سيبنا الياأ�ص يف النهاية فنهاجم جويدا فيحقق ن�سره  ِمنَّ

املنتظر على اأعتابها مب�ساعدة حامل روح القائد الن�سلي.
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و�سمت للحظة ثم تابع:
لنا 	  ن  يوؤمِّ ا�ستقرارنا جميًعا مبكان  اإل مع  يدفع بجي�سه جنوًبا  لن 

اإليه  الو�سول  ي�ستطيع  ل  ذاته  الوقت  ويف  طويلة،  لفرتة  املعي�سة 
بقذائفه، وكما راأينا مدى مدافع اجلدار الرهيب، لن يفلت �سهًل 

وا�سًعا اأو وادًيا من قذائفها مهما ابتعدنا جنوًبا.
اأخرج ريان من ثيابه �سدفة بحرية يف حجم كف يده، ثم حترك نحونا 

وو�سعها على الطاولة اأمامنا، وقال:
نة بالفعل من مدافع اجلدار.	  اإن هناك منطقة موؤمَّ

نظرنا اإليه جميًعا م�سدوهني، فاأخرج الكتاب الذي كان برفقته دائًما، 
وبحركة واحدة فتح اأوراقه اإىل �سفحة مطوية يف منت�سفه فرَدها اأمامنا 

لتظهر لنا خريطة مر�سومة، وقال:
خريطة چارتني وت�ساري�سها.	 

كحبة  دوًما،  عرفتها  كما  ُر�سمت،  التي  اخلريطة  اإىل  بتمعن  نظرنا 
ع�سرة  الأربعة  بلدي  مدن  لتحتوي  ال�سمال  من  تنبعج  مقلوبة  كمرثى 
الن�ساىل  وديان  حتتوي  التي  اجلنوبية  �سحرائها  عند  جنوًبا  وت�سيق 
واجلبال احلمراء واجلبال ال�سلدة، وقال بعدما التقط ال�سدفة البحرية 

بيده الي�سرى واأ�سار اإىل مو�سع يف اخلريطة بيده اليمنى:
لقد ُعرث على هذه ال�سدفة هنا.	 

نظرت اإىل املو�سع الذي اأ�سار اإليه وتعجبت بعدما كان بعيًدا كل البعد 
عن املناطق املجاورة جلدار چارتني القريبة من بحر اأكما، فرتكناه يكمل 
ا، فاأ�سار اإىل خط رفيع منبثق من اآخر  ما يق�سده دون اأن يقاطعه اأي ِمنَّ
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�سميك طويل ي�سق اخلريطة من جنوبها اإىل �سمالها كنت اأعرف اأنه ميثل 
النهر اجلاف، وقال:

ن جمراه العظيم؟ اإنَّ 	  اأترون روافد النهر اجلاف التي تلتحم لتكوِّ
كل رافد منها ترك بعد جفافه اأخدوًدا عميًقا قد ي�سل عر�سه اإىل 

ثلثني مرًتا على الأقل.
وحرك اإ�سبعه على اخلريطة واأكمل:

كما ترون، اإنها اأربعة، اثنان ينحدران من ناحية ال�سرق، واآخران 	 
ينحدران من ناحية الغرب، يلتقون جميعهم عند هذه النقطة التي 
متثل بداية النهر اجلاف العظيم الذي يوا�سل طريقه حتى �سمال 

چارتني.
ثم اأ�سار اإىل اأول الروافد غرًبا وقال:

كانت جماعتي تتحرك يف الأيام املا�سية باملمرات والدروب اجلبلية 	 
القريبة من ذلك الرافد دون دراية مني، ثم فقدنا اأحد الأطفال 
باأرنب  للحاق  ال�سم�ص  مع غروب  اأمه  ت�سلل من  اأيام،  قبل خم�سة 
اأجل  من  جنوًبا  التحرك  اأوقفت  وقتها  جماعتنا،  فقد  حتى  بريٍّ 
البحث عن ذلك الطفل اإىل اأن وجده اأحد �سبابنا مع ع�سر اليوم 
التايل يف اأخدود ذلك الرافد، ظن ذلك الطفل اأنني غا�سب منه 
ه واأعطاين  لت�سببه يف تاأخري حتركنا يوًما كامًل، فجاء اإيلَّ مع اأمِّ
اأنه عرث عليها واأراد اإعطاءها يل كي  هذه ال�سدفة قائًل برباءة 
تكون متيمة حظي يف حربنا �سد الأ�سراف، ولتوؤن�ص وحدتي ليًل 
مل  بداخلها،  البحر  �سوت  اإىل  واأ�ستمع  اأذين  على  اأ�سعها  عندما 
 اأعِط اهتماًما للأمر يف البداية واأمرت اجلميع بال�ستعداد للتحرك 
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مع �سوت الزئري القادم، لكني نه�ست من نومي ليلتها فجاأة بعدما 
وثب اإىل راأ�سي ت�ساوؤل عن وجود ذلك النوع من ال�سدف البحري 
يف رافد جاف كان من املفرت�ص اأنه نهر للمياه العذبة، وظل ذلك 
الت�ساوؤل يوؤرق نومي ليلتها اإىل اأن اأخذت كتابي وركبت ح�ساين مع 

الفجر وحتركت اإىل اأخدود ذلك الرافد .
   كان تلٌّ منخف�ٌص ميتد على امتداد �سفة الأخدود فعربته قبل اأن 
ا ح�ساين اإىل قاعه العميق بحذر، ثم حتركت  اأترجل واأنزل جارًّ
بع�ص  على  عرثت  اأن  اإىل  �سديدة  بدقة  اجلافة  اأر�سه  ا  متفح�سً
الأ�سداف البحرية �سغرية احلجم حم�سورة يف �سقوقها ال�سيقة، 
وقتها تاأكدت اأن الطفل قد عرث على هذه ال�سدفة هناك بالفعل، 
فركبت ح�ساين ورك�ست به يف ذلك الرافد جتاه اجلنوب متجاوًزا 
انعطافاته واحًدا وراء الآخر لعلي اأجد �سيًئا يف�سر يل �سبب وجود 
اأميال  خم�سة  اأو  اأربعة  بعد  توقفت  اأن  اإىل  باأر�سه  ال�سدف  ذلك 
عندما وجدت الرافد اأمامي مغلًقا مبا مل اأتوقعه قط، �سٌد �سخري 
كبري مبني ب�سخور �سخمة م�ستطيلة ال�سكل ت�سبه ال�سخور ذاتها 

التي تبني جدار چارتني، لت�سبح حريتي حريتني.
   تركت ح�ساين و�سعدت مرتجًل اإىل �سفة الرافد لأرى ما يوجد 
بعد ذلك ال�سد، كانت تكملة ق�سرية له ل تتجاوز ن�سف ميل، كان 
عمقها يتدرج اإىل اأعلى حتى اندمج مع جبل �سخري منحدر اأدركت 
اأنه منبع ذلك الرافد قبل اآلف ال�سنني، هبطت بعدها اإىل ح�ساين 
مرة اأخرى لأقطع الأخدود عائًدا بالجتاه الذي جئت منه وعربت 
اإىل  واأكملت طريقي حتى و�سلت  بداأت بحثي عنده،  الذي  املكان 
النقطة التي التقت فيها الروافد الأربعة لت�سب يف النهر اجلاف، 
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ثم انحرفت اإىل اأخدود الرافد الثاين، ويف اأر�سيته اجلافة ملحت 
ا بع�ص ال�سدف واملحار البحري، فاأكملت طريقي فيه اإىل اأن  اأي�سً

و�سلت يف النهاية اإىل �سد �سخري مماثل ل�سد الرافد الأول.
عليه  عما عرثت  لأخربكما  مبا�سرًة  اإليكما  اآتي  اأن  وقتها     عزمت 
بحثي  اإكمال  قررت  لكني  هاًما،  �سيًئا  ذلك  يف  يرى  اأحدكما  لعل 
ذا  يكون  اإ�سايف  �سيء  على  اأعرث  لعلي  الآخرين  بالرافدين  اأوًل 
جدوى، واأكملت طريقي عربهما بالفعل، كانا اأكرث عمًقا من اأول 
رافدين واأكرث طوًل لكنهما كذلك انتهيا ب�سدين م�سابهني لل�سدين 

الآخرين.
   حينذاك وقفت اأمام �سد الرافد الأخري الذي ارتفع اأمامي لع�سرة 
يهدين  مل  بعدما  اأمل  خيبة  يف  زفريي  واأخرجت  تقريًبا  اأمتار 
تفكريي لأيِّ �سيٍء ثم ا�ستدرت كي اأعود اأدراجي، لكن بعد ركوبي 
تفح�ستها  التي  اخلريطة  هذه  بايل  يف  خطرت  للحظة  ح�ساين 
عديد املرات بال�سهور املا�سية، رمبا مل ُتظهر بو�سوح تلك الروافد 
لكنها بالطبع اأظهرت امتداد النهر اجلاف من اجلنوب اإىل اأق�سى 
ال�سمال حيث م�سبه يف بحر اأكما قبل بناء جدار چارتني، وفكرت 
فيما اأخربين به الطبيب عما راآه يف كهف العجوز قبل �ست �سنوات 
ب�ساأن حتمل الن�ساىل عبء بناء جدار چارتني وعبء اإ�سلح جزئه 
�سخوره  واإىل  خلفي  من  املبني  ال�سد  اإىل  نظرت  حينها  املنهار، 
ال�سخمة التي تختلف يف هيئتها عن �سخور �سفتي الرافد والتلل 
القابعة على امتدادها، وبداأت اأفكر يف اأمر مل اأفكر فيه من قبل 
باأج�سادهم الب�سرية نقل �سخوٍر تزن  وهو كيف ا�ستطاع الن�ساىل 
ال�سمال،  اأق�سى  اإىل  اجلنوب  اأق�سى  من  اأطناًنا  منها  الواحدة 
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يف  البحري  ال�سدف  وجود  لعقلي  ر  ف�سَّ افرتا�ص  راأ�سي  يف  ليثب 
اأر�ص الروافد، وهم�ست اإىل نف�سي متعجًبا:

لقد ا�ستعملوا مياه بحر اأكما نف�سها مللء النهر اجلاف من اأق�سى 	 
ال�سمال اإىل اأق�سى اجلنوب، لذلك بنوا تلك ال�سدود التي اأغلقت 
اجلاف  النهر  جمرى  ا�ستعملوا  لقد  ملئها،  يحكموا  كي  الروافد 
وروافده كقناة بحرية �سناعية جتري فيها ال�سفن حاملة لل�سخور 

من اجلنوب اإىل ال�سمال.
   هنالك وجدت الأفكار والت�ساوؤلت تنهال على راأ�سي تباًعا، ليدق يف 

بايل الت�ساوؤل الأهم:
اأُحيطت  قد  الأميال  ملئات  التي متتد  �سواحل چارتني  كانت  اإن       
تلك  من  الأمتار  ع�سرات  ارتفاعه  يبلغ  �ساهق  بجدار  باأكملها 
ع�سرات  بنائه؟  لإمتام  جباٍل  من  الن�ساىل  احتاج  كم  ال�سخور، 

اجلبال؟ مئات؟ اآلف؟ مناطق جبلية ُاقتلعت قلًعا من الأر�ص؟! 
    ونظرت حينها اإىل خريطة كتابي مرة اأخرى باحًثا عن منطقة بني 
اجلبال ال�سلدة تكون خاوية من اجلبال، اأو مبعنى اأدق اأُخلَيت من 

اجلبال، لكني مل اأجد، فقلت لنف�سي:
   رمبا مل تكن اخلم�سون عاًما التي يعي�سها الأ�سراف والع�سرينات 
التي يعي�سها الن�ساىل كافية لإعادة النظر يف �سحة هذه اخلريطة.
التي دبت يف داخلي رك�ست بح�ساين نحو  الت�ساوؤلت  تلك  ومع     
بني  لأتنقل  اجلاف  النهر  منابع  من  القريبة  ال�سلدة  اجلبال 
عوائق  اأي  دون  النهر  روافد  اإىل  مبا�سرًة  تنحدر  التي  ممراتها 
طبيعية وراأ�سي تتخيل اأمامي قدامى الن�ساىل وهم ينقلون ال�سخور 
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عربها اإىل الروافد، ووا�سلت تنقلي من ممر اإىل اآخر ومن منبع 
اإىل اآخر، لأجد يف النهاية بني الرافدين الأو�سطني ملذنا الآمن 

اأيها ال�سادة، اجلبال املُقببة.
نظرت اإليه يف تعجب وا�ستغراب �سديدين، و�ساألته:

اجلبال املُقببة؟!	 
قال:
ال�سلدة 	  ال�سخور  جبال  توجد  هنا،  اخلريطة  تخطئ  مل  نعم، 

ا،  بالفعل دون فراغات بينها، لكنَّ افرتا�سي كان �سليًما متاًما اأي�سً
يف  �سخورها  ل�ستخدام  اجلبال  تلك  باطن  الن�ساىل  جّوف  لقد 
لتبدو  ال�سميك،  اخلارجي  اإطارها  على  احلفاظ  مع  اجلدار  بناء 
من اخلارج �سل�سلة من اجلبال املتجاورة لكنها جمّوفة من الداخل 
يف  يخفي  منها  جبل  كل  باأن  القول  ت�ستطيع  �سيقة،  مداخل  ذات 

باطنه �ساحة وا�سعة ت�سع ملئات الن�ساىل.
اأ�سقفها  اأن     حني ترون تلك اجلبال �ستدركون من اللحظة الأوىل 
يكن  مل  اجلدار،  مدافع  من  قذيفة  األف  اأمام  �ست�سمد  ال�سميكة 
الن�ساىل القدامى ماهرين للغاية يف بناء جدار چارتني فح�سب بل 

�سنعوا مبهارتهم الفريدة ما قد ينجي اأحفادهم بعد قرون.
وابت�سم وهو ي�سيف:

ل�سنواٍت طويلة ابتعدْت ودياُن الن�ساىل و�سكاُنها عن هذه املنطقة 	 
باأكملها ظًنا منهم اأن �سخورها �سلدة كالفولذ ل ت�سلح لإقامة اأيِّ 
حياة، لكنَّ اخلرَب ال�ساَر اأيُّها ال�سادة اأنَّ هناك ينابيَع عذبًة ت�سبه 



142

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ينابيع املياه املوجودة يف وديان اجلبال احلمراء ، اأعتقد اأنَّ الن�ساىل 
القدامى قد ا�ستعملوها خلل �سنوات عملهم الكثرية هناك.

ثم قال ب�سوت هادئ مبتهج:
مل نعد يف حاجة اإىل الرتحال من مكان اإىل اآخر، واإن كان كيوان 	 

كي  طويلة  لفرتة  املعي�سة  لنا  يوؤّمن  مكاٍن  يف  ا�ستقرارنا  ينتظر 
يهاجمنا بجي�سه ف�سنحقق له هذه الرغبة. 

انفرجت اأ�سارير وجهي من الثقة التي كان يتحدث بها، فقال بحما�ص 
اأكرب:

والآن ناأتي للجزء الهام اأيها ال�سادة.	 
اأمامنا،  وفردها  قة  ُمطبَّ اأخرى  ورقة  فاأخرج  جميًعا،  اإليه  فانتبهنا 
فوجدنا بها خطوًطا مر�سومة بدا اأنه قام بر�سمها قبل جميئه اإلينا، وقال:

لقد قمت بر�سم خُمطط وا�سح لروافد النهر اجلاف وانعطافاته 	 
كي تفهموا جيًدا ما �ساأحتدث ب�ساأنه.

واأكمل وهو ي�سري اإىل ر�سمته كقائد حربي:
التحام 	  للنهر اجلاف من  الرئي�سي  املجرى  يتكون  اأخربتكم،  كما 

�سيئني  لكن هناك  �سرًقا،  واثنان  اثنان غرًبا  روافد كربى،  اأربعة 
هامني للغاية ل بد واأن ناأخذهما يف العتبار.

ونظر اإلينا وقال:
ال�سيء الأول، اأن التلل ال�سخرية املنخف�سة متتد على جانبي كل 	 

رافد منها، نعم ارتفاعها اأقدام فقط عن الأر�ص، لكنها تبقى تلًل 
يف النهاية، و�سنعود اإىل اأهمية هذه النقطة لحًقا.
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ثم عاد واأ�سار اإىل الرافدين الأو�سطني بر�سمته، وقال:
ذات 	  الأو�سطني  الرافدين  بني  الواقعة  املنطقة  اأن  الآخر،  ال�سيء 

اأر�ص منب�سطة بع�ص ال�سيء، تت�سع كما ترون مع ابتعاد الرافدين 
توجد  التي  ال�سلدة  باجلبال  تنتهي  اأن  اإىل  جنوًبا  بع�سهما  عن 

بينها جبالنا املقببة.
وطرق باإ�سبعه بني الرافدين الأو�سطني موؤكًدا وقال يف حما�ص:

الأ�سراف، 	  مع  القادمة  معركتنا  اأر�ص  هي  املنطقة  هذه  �ستكون 
و�سن�سميها من الآن املنطقة الو�سطى.

ثم �ساألني فجاأة:
يف 	  قذائفه  ف�سل  بعد  اجلنوب  اإىل  بجي�سه  واأتى  كيوان  فعلها  اإن 

تهديدنا، فماذا �سيكون غر�سه الأوحد من ذلك؟
قلت:

قتلنا بالطبع.	 
قال موؤكًدا:

اإبادتنا عن بكرة اأبينا دون ترك ن�سليٍّ واحٍد على قيد احلياة هذه 	 
ه الأول هو ح�سارنا داخل اجلبال املقببة  املرة، لذلك �سيكون همُّ
الن�ساىل  كافة  حتويل  من  معه  الزائرة  الروح  حامل  يتمكن  حتى 

الزائرين اإىل ن�ساىل ب�سريني ومن ّثمَّ الفتك بنا.
   يف البداية �سيوؤّمن طريقه قبل الو�سول اإلينا، �ستدك مدافعه كل 
وكذلك  الو�سطى،  املنطقة  اإىل  املوؤدية  اجلبلية  واملمرات  الدروب 
مبجرد  لكن  له،  نن�سبه  فخ  لأي  حت�سًبا  نف�سها  الو�سطى  املنطقة 
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جمدًدا،  مدافعه  ي�ستخدم  لن  الروافد  منطقة  اإىل  جي�سه  و�سول 
الن�سلية  الروح  �ساحب  معهم  لوجود  اأو  املهاجمني  مع  لكونه  اإما 
وجود  �سيكون  وهنا  املدافع،  قيمة  من  اأقوى  قيمته  تبقى  الذي 
حامل الروح بينهم ميزة لنا، لذا لن نربح مكاننا باجلبال املقببة 
اأن  اإما  اإلينا،  اأي طريق �سي�سلكه للو�سول  و�سننتظر فح�سب لرنى 
باأكملها  الروافد  لتحا�سر منطقة  دروب خمتلفة  بقواته من  ياأتي 
منه  �ساذًجا  ذلك خطاأً  و�سيكون  املقببة  اجلبال  يحا�سر  َثمَّ  ومن 
لأن دروب هذه املنطقة �ستوؤدي به يف النهاية اإىل تق�سيم جي�سه اإىل 
ي�سل  التي  اجلافة  بالروافد  مف�سولة  الأقل  على  جماعات  اأربعة 
عر�ص الواحد منها ثلثني مرًتا، وهذا �سي�سهل علينا الأمور كثرًيا، 

ول اأتوقع اأنه �سيفعلها.
جيًدا  يوؤمنه  واحد  درب  عرب  بجي�سه  �سياأتي  اأنه  اأتوقعه  ما  لكن     
وقتها  الدروب،  بني  جي�سه  لتفرقة  جتنًبا  و�سوله  قبل  مبدافعه 
�سنوا�سل انتظار تقدمه اإلينا دون اأي رد فعل على الإطلق، حتى 

ي�سل اإىل هنا.
قالها وهو ي�سري اإىل الرافد الغربي الأول، واأكمل:

�سيبداأ جي�سه يف العبور عرب الرافد الأول ثم الرافد الثاين لي�سل 	 
على  ح�ساره  لفر�ص  الو�سطى،  املنطقة  املف�سلة،  منطقتنا  اإىل 

اجلبال املقببة.
ونظر اإلينا وقال:

مع اأعداد جي�سه الكبرية، �ستاأتي اللحظة التي ينق�سم فيها جي�سه 	 
اأجزاء، اجلزء  اإىل ثلثة  الثاين  الرافد  اأول املجموعات  مع عبور 
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الأول عرب اإىل املنطقة الو�سطى بالفعل، اجلزء الثاين ل يزال بني 
الرافدين الأول والثاين، واجلزء الأخري مل يعرب الرافد الأول بعد، 
الأول على  ليكون ظهورنا  العظيمة  الوقت �ستدق طبولنا  ويف هذه 

ال�ساحة.
ملذنا  يف  خزّناها  التي  املحرتقة  املدافع  ذخائر  �سن�ستخدم    
يف  وترك�ص  حتملها  اأح�سنة  عرب  احلمراء  اجلبال  ب�سهل  الأول 
اإبعاد  من  يزيد  رافد  بكل  عظيًما  تفجرًيا  لُتحدث  الأخاديد  تلك 
جماعاتهم عن بع�سها البع�ص، ويف هذه اللحظة �سيظهر رجالنا يف 
جماعات ثلثة تواجه كل جماعة واحدًة من جماعات الأ�سراف، 
الن�ساىل  مواجهة  على  منهم  جماعة  كلِّ  تركيز  �سين�سب  حينها 
الو�سطى  املنطقة  اإىل  العبور  اإكمال  من  اأكرث  اإليهم  القادمني 

وخا�سًة مع ا�ستمرار رك�ص اخليول بالذخائر يف الأخاديد.
ونظر اإىل الثلثة �سبان حاملي اأرواح ال�سامو، وقال:

�ستكون اإحدى اجلماعات �سيئة احلظ لأنها �ستواجه اجلماعة التي 	 
ُيوجد فيها حامل الروح الن�سلية، لكن مع وجود التلل املمتدة على 
جانبي الأخاديد لن يتمكن حامل الروح من اإب�سار كافة الن�ساىل 
فر�سة  لدينا  �ست�سبح  َثمَّ  ومن  لتاأثريه،  واإخ�ساعهم  الزائرين 
�ساحب  ك�سف  ن�ستطيع  الوقت  نف�ص  ويف  جي�سهم  ثلثي  اإهلك 
التنقل من جماعة لأخرى لإنقاذها من  الذي �سيعمل على  الروح 

الزائرين، وقتها يتوىل منذر واأ�سيل وبيجاد  اأمره.
   اأعلم اأن هذه اخلطة قد تكلفنا عدًدا كبرًيا من الزائرين، لكني اأرى 

اأنها اأف�سل من النتظار حتى ي�سلبنا جميع زائرينا.
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و�سكت، مل ينطق ال�سبان حاملو اأرواح ال�سامو، اأما فا�سل فقد بدا على 
وجهه اأنه اقتنع ولو مبداأًيا بخطة ريان، ونطق اإليه قائًل:

اأعتقد اأنها بحاجة اإىل بع�ص التعديلت، رمبا تطراأ على روؤو�سنا 	 
اأفكار بعد انتقالنا اإىل اجلبال املقببة.

فنظر ريان اإىل الن�ساىل الزائرين منتظًرا تعليقهم، فقال منذر:
لي�ص لدي مانع اأن اأموت يف �سبيل انت�سارنا، واأعتقد اأن كل الن�ساىل 	 

الزائرين �سيتفقون معي.
و�سمت للحظة ثم قال:

ل جمرى الأمور فعًل، لكنك بنيتها على 	  قد تكون خطة عظيمة حُتوِّ
افرتا�ص تقدم كيوان بجي�سه اإلينا، ماذا لو مل ياأِت طاملا مل نقرتب 

من جويدا من جديد؟
ف�سكت ريان وكاأنه مل يجد جواًبا، فقلت:

�سياأتي، واإن مل ُيِرد، �سنجعله ي�سطر اإىل املجيء.	 

b
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)12(
غفران

�ساألني منذر م�ستغرًبا من الثقة الكبرية التي نطقت بها:
كيف؟!	 

قلت:
على قدر ما اكت�سب كيوان من ثقة اأهل چارتني بعد انت�ساره علينا 	 

يف املعركة الأخرية على قدر ما �سيمّثل ذلك �سغًطا هائًل عليه مع 
كل يوم ي�ستمر فيه وجودنا.

وتابعت مف�سرة:
النت�سار 	  باإمكان جنودهم  اأن  باأعينهم  راأوا  وقد  الأ�سراف  عامة 

علينا، ومع الرعب ال�سديد القابع يف قلوبهم من زائرينا �سيكون كل 
تاأخر من كيوان عن اإبادتنا، يف نظرهم، تقاع�ًسا منه، لذا �ستكون 
اأوىل خطواتنا بعد ا�ستقرارنا يف اجلبال املقببة هي تكثيف ذلك 
ال�سغط منهم عليه لي�سل اإىل احلد الذي يكون فيه زحفه اإلينا هو 

الطريقة املثلى ملنع انفجارهم يف وجهه.
ونه�ست من جلو�سي وحتركت اأمامهم، وقلت:
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قبل اإن�ساء مدر�ستنا يف وادي الن�ساىل كان �سبان الن�ساىل يرتكبون 	 
اأكرب حماقاتهم الإجرامية يف مدن چارتني دون اأن يعبئوا بالإعدام 

الذي ينتظرهم يف باحة جويدا اإن اأُم�ِسك بهم، األي�ص كذلك؟
اأوماأوا بروؤو�سهم متفقني معي، فقلت:

ل�ستعادة 	  الوقت  حان  اجلديد،  ملذنا  على  عثورنا  وبعد  الآن، 
بع�ص من تلك احلماقات لرن�سل اإىل الأ�سراف ر�سالة واحدة ، اأننا 

ما زلنا موجودين، واأن وجودنا هذا �سيطول.
ونظرت اإىل فا�سل وقلت:

لقد ارتكب كيوان خطاأً ج�سيًما بتدمريه ملوانئه وهو يعلم اأن بلده 	 
ل تنتج ما يكفيها من غلل وزيوت للم�ساعل وتعتمد اعتماًدا كبرًيا 
اإىل  البارعون  رجالنا  �سيت�سلل   ، الأخرى  البلدان  من  جلبها  على 
البعيدة عن جويدا و�سيهاجمون خمازن الغلل بها  مدن چارتني 
عرب  املتنقلة  والزيوت  الغذاء  قوافل  �سيهاجمون  كذلك  لإتلفها، 
الطرق املمتدة بني املدن لإهلكها هي الأخرى، لي�سعر كل �سريف 
يقرتب  والظلم  اجلوع  �سبح  واأن  قادم  الأ�سواأ  باأن  نف�سه  داخل 
منهم كل يوم عن اليوم الذي ي�سبقه طاملا نحن موجودون، مبعنى 
اأو�سح �سنعمل على اأن تكون الفرتة القادمة مبثابة حرب ا�ستنزاف 
لهم ، ويف الوقت ذاته �ستوا�سل طبولنا العملقة دّقها جنوًبا مع 
�سكون ليلهم، لنجعلهم نائمني مفتوحي الأعني خوًفا من اإغلقها 

حلظة ل يفتحونها بعدها اأبًدا.
ثم جل�ست من جديد، واأكملت ب�سوت هادئ:
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من 	  حترمهم  التي  احلروب  اأوقات  يحبون  ل  عادًة  العامة  اإن 
ممار�سة حياتهم العادية، ويف بلد مثل بلدنا حتدد قواعدها عمًرا 
خطوة  التوتر  ذلك  يف  يعي�سونه  يوم  كل  �سيكون  اأحد  يتجاوزه  ل 
اإ�سافية نحو انهيار نفو�سهم، لتبداأ األ�سنتهم يف التذمر والتل�سن 
بل  تدمرينا  عن  اجلدار  مدافع  عجز  وعن  قادتهم  تقاع�ص  عن 
اإىل  بعدها  التذمر  �سينتقل  قيمة،  بل  الثمينة  ذخائرها  واإهدار 
الغري  قادتهم  خوف  عن  بينهم  فيما  ليتهام�سوا  اأنف�سهم  اجلنود 
الذي  املا�سي  النت�سار  كان  اإن  ا  وعمَّ جنوًبا،  التحرك  من  مربر 
حققوه انت�ساًرا حقيقًيا اأم حدث �سدفة، ومع كيوان الذي نعرفه 
ونعرف مدى اغرتاره بنف�سه لن ي�سمح لأحد باأن ي�سكك يف قدراته 
القيادية، �سيتحرك بجنوده اإلينا ومعه حامل الروح الن�سلية لي�سكت 

ل وجه چارتني اإىل الأبد. كل الأل�سنة، لتكون معركة كربى حُتوِّ
اأن  اللحظة علينا  تاأتي هذه  ال�سادة، وحتى  اأيها  �سياأتي ل حمالة     

ن�ستعد لها جيًدا.
ونظرت اإىل الثلثة �سبان وقلت:

ا�ستقرارنا 	  وبعد  ال�سم�ص،  �سروق  مع  املقببة  اجلبال  اإىل  �سننتقل 
على  القدرة  لديه  من  رجاله  من  منكم  قائد  كل  �سيختار  هناك 

تنفيذ ما حتدثت ب�ساأنه.
اأوماأوا جميًعا موافقني، بعدها بقليل غادروا جميًعا اخليمة كي يعودوا 
اإىل جماعاتهم من اأجل اإخبارهم بال�ستعداد للتحرك اإىل منطقة الروافد 
مع �سروق ال�سم�ص، وكذلك انتقل ريان اإىل خيمة الطبيب لينال ق�سًطا من 

الراحة قبل انطلق زئري التحرك.

b
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الروافد  منطقة  نحو  �سرًقا  اجلماعات  حتركت  ال�سم�ص  �سروق  مع 
اأن تعاود مدافع الأ�سراف  اأكرث املمرات �سيًقا وانعطاًفا خ�سية  متخذين 
ق�سفها الع�سوائي، وهو ما مل يحدث، ووا�سلت جماعاتنا طريقها دون اأي 
تهديد حتى انخف�ست ارتفاعات اجلبال ب�سكل تدريجي ولحت يف الأفق 
ح�ساًنا  ميتطي  كان  الذي  ريان  فقال  ال�سغرى،  التلل  منطقة  اأمامنا 

بجواري اأنا وفا�سل:
يقع الرافد الأول خلف هذه التلل.	 

قلت:
اإذن �سيمر جي�ص الأ�سراف من هذا الدرب الذي ن�سري فيه يف حال 	 

جميئهم اإلينا.
قال:
نعم، اأو دعيني اأقل على الأرجح.	 

واأردف وهو ي�سري جانًبا:
كما ترون تتناثر التلل بكرثٍة على جانبي اأول الروافد، لن يغامر 	 

بعبور الرافد من مكان اآخر حت�سًبا لتفرقة جي�سه بني التلل.
قلت يف نربة متفائلة:

اأمتنى ذلك.	 
ثم لكزت ح�ساين بقدمي يف حما�ص لريك�ص اإىل الأمام وي�سعد بي 
اأخدود  اأمتار  بعد  على  اأمامي  ظهر  عندما  باأعله  توقفت  �سغرًيا،  تًل 
وريان  فا�سل  بي  حلق  ثم  الكبري،  وعمقه  الوا�سع  بعر�سه  الأول  الرافد 
الده�سة  علمات  كل  وجهه  على  بدت  الذي  فا�سل  قال  بجواري،  ووقفا 

هو الآخر:
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لو اأردنا اأن نحمي اأنف�سنا بحفر خندق يحيط بنا ملا ا�ستطعنا حفر 	 
ربع ذلك العمق والت�ساع، توا�سل چارتني اإبهارها يل.

ابت�سم ريان الذي �سعر بعظم اكت�سافه، وقال يف ثقة:
اإنني اأثق متاًما �سيدي باأن خطتي �ستكون طريقنا للنت�سار املحقق 	 

على الأ�سراف.
قال فا�سل :

واأنا اأخربك باأنني �سرت اأكرث تفاوؤًل الآن .	 
فقلت:

ح�سًنا اأيها املتفائلن، لنجعل جماعتنا تعرب يف حذر، ولنكن اآخر 	 
من يعرب اإىل ال�سفة الأخرى.

اتفقا معي يف ذلك، وبداأ مرافقونا من الن�ساىل الب�سريني يف اجتياز 
قاعه  اإىل  والهبوط  اجلاف  الرافد  �سفة  اإىل  للو�سول  ال�سغرية  التلل 
ال�سخري قبل �سعود منحدر ال�سفة الأخرى، اأما الن�ساىل الزائرون فقد 
تولوا اأمر عبور عربات الغلل واخليام بعد انتهاء عبور الن�ساىل الب�سريني، 
اإىل اأن انتهى اجلميع من العبور فهبطنا اأنا وفا�سل وريان عن اأح�سنتنا 
وبحذر �سديد نزلنا اإىل قاع الرافد و�سعدنا اإىل اجلانب الآخر ثم عربنا 
التلل  اإىل  الباقني  مع  بعدها  حتركنا  لنوا�سل  له،  املجاور  التلل  �سف 
املطلة على الرافد اجلاف الثاين، لنعربه بالطريقة ذاتها التي عربنا بها 
الرافد الأول ون�سل اإىل املنطقة الو�سطى ذات الأر�ص املنب�سطة الوا�سعة 
وهناك كان باقي اجلماعات يف انتظارنا، ثم اأ�سار ريان بعيًدا نحو جبال 

لحت يف الأفق جنوًبا على بعد ل يقل عن ميلني، وقال يف بهجة:
تقبع اجلبال املقببة خلف تلك اجلبال.	 
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على  ولكني  وفرحة،  حما�ص  يف  منا  القريبون  الن�ساىل  �سبان  ف�ساح 
تلك  كانت  بعدما  ي�ساورين  القلق  وجدت  غمرتهم  التي  ال�سعادة  عك�ص 
ال�سيقة  طرقنا  مثل  باجلبال  حممية  وغري  للغاية  منب�سطة  املنطقة 
الأخرى، وهذا ما يجعل امل�سافة اإىل اجلبال التي اأ�سار اإليها ريان جمازفة 
غري اآمنة باملرة من قذائف كيوان اإن �سادفت وا�ستهدفت هذه املنطقة يف 
وكاأنه  ر�سمية  بنربة  اإلينا  يكمل حديثه  بريان  لكني فوجئت  الأثناء،  تلك 

اأعد خطة لذلك:
�سي�ستحيل الن�ساىل الزائرون جميعهم اإىل هيئتهم الزائرة ليحملوا 	 

بهم  ويرك�سوا  والأطفال،  الن�ساء  من  الرك�ص  ي�ستطيع  ل  من 
للن�ساىل  جميعها  ف�سُترتك  اخليول  اأما  اجلنوب،  نحو  توقف  دون 
الب�سريني على اأن يركب احل�سان الواحد اثنان اأو ثلثة، �ستحمل 
اأما  اإ�سافيني،  اأفراد  �ستة  اأو  الغلل خم�سة  عربات  عربة من  كل 
الباقون ف�سريك�سون معي على اأقدامهم اإىل اأن ن�سل تلك اجلبال، 

�سنتحرك جميًعا مبحاذاة تلل ال�سفة، هيا اأ�سرعوا.
فانق�سم اجلميع يف دقائق اإىل ثلث جماعات متتالية، اجلماعة الأوىل 
من الزائرين الراك�سني بالن�ساء والأطفال وكانت الأ�سرع بيننا واجلماعة 
مقدمتهم  يف  اأنا  كنت  اخليول،  وراكبي  الغلل  عربات  �سمت  الثانية 
بح�ساين ومن خلفي ركبت بتول، بينما حمل فا�سل امراأة وطفلها خلفه 
الأقوياء  الن�ساىل  اأما املجموعة الأخرية فكانت من �سبان  على ح�سانه، 
ممن ل يحملون اأرواًحا زائرة ويف الوقت ذاته لديهم القدرة على الرك�ص 
وامراأتني  ل�ساب  ح�سانه  ترك  الذي  ريان  بينهم  كان  الباقني  من  اأكرث 
اأخريني، لنقطع املنطقة الو�سطى نحو اجلنوب يف تتابع وقلبي يدق قلًقا 
وراأ�سي يتلفت بني احلني والآخر اإىل ال�سماء خ�سية اأن تلحقنا القذائف، 
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عرب  تدلف  الزائرين  جماعة  راأيت  بعدما  موؤقًتا  ال�سعداء  تنف�ست  حتى 
اأخرى  اإلينا مرة  اأن يخرجوا  التي نق�سدها قبل  ممر �سيق بني اجلبال 
الأخرية  اجلماعة  اإىل  راك�سني  واأ�سرعوا  يحملونهم،  من  تركوا  بعدما 
ليحمل كل واحد منهم �ساًبا اأو اثنني ويرك�ص به من جديد نحو اجلبال، 
لن�سل جميًعا اإىل ذلك املمر دون اأن نفقد فرًدا واحًدا وهناك هبطت عن 
ح�ساين واأغم�ست عيني واأنا اأملأ �سدري بالهواء بعدما حّل القلق عني 
الو�سطى، بحثت بعيني عن ريان، كان  للمرة الأوىل منذ بلوغنا املنطقة 
يقف جانًبا يلتقط اأنفا�سه وميزح مع جماعته من الراك�سني، ف�ِسرت نحوه 

و�ساألته:
كم يتبقى على اجلبال املقببة؟	 

قال:
حركتنا مبحاذاة تلل الرافد اأبعدتنا عنها بع�ص ال�سيء، �سنقطع 	 

وبعدها  ميل،  ن�سف  تقارب  مل�سافة  ال�سرق  اجتاه  يف  الدرب  هذا 
�سنجدها.

نظرت اإىل ال�سماء، كانت ال�سم�ص تنت�سف ال�سماء، فقلت له واأنا اأربت 
على كتفه:

اأح�سنت فيما فعلته، هيا لنقوَد الن�ساىل اإىل ملذهم اجلديد.	 
فاأوماأ براأ�سه اإيجاًبا با�سًما، ثم ا�ستعاد ح�سانه من جديد وحترك بني 
الن�ساىل اإىل مقدمة احل�سد، فتقدمت بح�ساين وراءه، وحترك الن�ساىل 
املمر  ت�سعبات  بني  حمدًدا  م�ساًرا  متخذين  حتركنا  لنوا�سل  خلفنا،  من 

املت�سابكة، اإىل اأن �ساح ريان يف �سرور وهو ي�سري اأمامنا:
اإنها هناك، اأوىل اجلبال املقببة.	 
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وانطلق اأمامنا بح�سانه نحو جبل كبري كان يقبع باجلانب الأمين من 
الدرب على بعد ثلثني مرًتا مّنا، وانحرف مبمر �سيق بجواره، فاأ�سرت 
فا�سل  مع  بح�ساين  انطلقت  ثم  التقدم  عن  يتوقفوا  كي  بيدي  للن�ساىل 
اأرواح ال�سامو وراء ريان، وانحرفنا باملمر ال�سيق  والثلثة �سبان حاملي 
ذاته والذي التف بنا حول �سفح اجلبل اإىل جانبه الآخر لنجد ريان واقًفا 
يف انتظارنا عند فتحة كربى ت�سبه باًبا �سخرًيا كبرًيا منحوًتا مبهارة يف 
اجلبل نف�سه، فهبطت م�سرعة عن ح�ساين وخطوت اإىل الداخل دون اأن 
اأحتدث اإىل اأحد، لأفتح فاهي ده�سًة عندما وجدت باطن اجلبل اأمامي 
اإىل  الأر�ص ي�سل قطرها  دائرية عظيمة م�ستوية  باحة  اإىل  ا�ستحال  قد 
مائتي مرت على اأقل تقدير، ترتفع جدرانها ال�سخرية املكونة من اجلبل 
ذاته لتتلقى بالأعلى يف �سقف يرتفع عن الأر�ص ع�سرات الأمتار تتخلله 
ثقوب مترر الهواء وال�سوء لت�سيئها كلًيا مع نور النهار، فالتفتُّ اإىل حاملي 
اأرواح ال�سامو وفا�سل وريان من خلفي، فوجدت الثلثة �سبان قد انت�سروا 
فا�سل  وقف  فيما  امل�ستوية  واأر�سها  املل�ساء  جدرانها  يتفقدون  باأرجائها 
الده�سة،  كل علمات  وجهه  على  ترت�سم  ال�سقف  اإىل  ناظًرا  مبنت�سفها 
اأما ريان فكان يقف على بعد خطوات مني فقلت له يف حالة من النبهار:

كم جبل لدينا من هذه اجلبال؟!	 
قال فرًحا من نربتي املبتهجة:

ما يكفي لإيواء جميع الن�ساىل �سيدتي، �سبعة وع�سرون جبًل.	 
فاقرتب منا فا�سل وقال وهو ينظر اإىل ثقوب ال�سقف بالأعلى:

اأن 	  يبدو  الكهف،  جداريات  ق�سة  ُتكمل  اجلبال  هذه  اأن  اأعتقد 
غوا  الن�ساىل القدامى قد توقعوا خيانة الأ�سراف للعهد الدموي وفرَّ
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اجلبال من �سخورها بهذه الرباعة و�سّيدوا هذه الباحات من اأجل 
التح�سن بها اإن مل ترث اأرواح زائريهم، لكن الأ�سراف مل ميهلوهم 
اجلبال  هذه  لتظل  القدمية،  وديانهم  يف  باجتياحهم  وباغتوهم 

وباحاتها �سًرا طوال هذه القرون.
ة واأنا اأنظر اإىل الثلثة �سبان الزائرين: فقلت بلهجة �سارَّ

احتمال وارد حًقا.	 
واأ�سفت فرحة:

لن جند ملًذا خرًيا من هذه اجلبال املحمية �سماًل و�سرًقا وغرًبا 	 
باأخاديد الروافد اجلافة، وجنوًبا باجلبال ال�سلدة، لقد اأن�سفت 

اأر�ص چارتني الن�ساىل من جديد.
ثم اقرتب منا منذر وبيجاد واأ�سيل فقلت لهم يف حما�ص:

املقببة 	  اجلبال  باحات  على  الن�ساىل  بتوزيع  فلن�سرع  ال�سادة  اأيها 
وخا�سًة القريبة من ينابيع املياه قبل حلول الليل.

b
كثرًيا  اأقل  وقًتا  بني اجلبال  الن�ساىل  تق�سيم  ا�ستغرق  امل�ساء  ذلك  يف 
مما كنت اأتوقع بعدما اأبدى اأهل كل وادي من الوديان القدمية رغبتهم يف 
املكوث �سوًيا ن�ساًء و�سبان واأطفاًل، فوافقتهم على ذلك، حتى اأن اجلبال 
»وادي  وادينا  ن�سيب  كان  �ساكنيها،  وديان  باأ�سماء  ليلتها  �سريًعا  �ُسميت 
ن�سيب  ثلثة جبال من  يجاورنا  اأربعة جبال متجاورة،  الأكرب«  الن�ساىل 
ن�ساىل وادي ُمريان، يجاورهم جبلن من ن�ساىل وادي عقيل، يجاورهم 
عت اأربعة جبال اأخرى بني �سكان الأربعة وديان  ن�ساىل الوادي الغربي، وُوزِّ
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املتبقية، اأما جبال الأطراف فرُتكت خاوية لتكون اأماكن جتمع املحاربني 
اجلبل  باحة  وتركنا  احلرب،  اأبواق  تدق  حني  ب�سريني  اأو  زائرين  �سواًء 
الأو�سط لتكون حانة الن�ساىل اجلديدة ومكاًنا جممًعا لتناول الطعام، ثم 

خلد جميعنا للنوم بعد ذلك اليوم ال�ساق.
تق�سيم  هي  الن�ساىل  لكافة  الأوىل  املهمة  كانت  التايل  ال�سباح  يف 
يف  ت�سبه  متجاورة  غرف  من  �سفوف  اإىل  ال�سغرى  بال�سخور  الباحات 
اأكواخ ودياننا القدمية، يف�سل كل �سف منها عن الآخر ممر  م�ساحتها 
الفكرة، كما  اأمتار، كان فا�سل هو �ساحب تلك  اإىل ثلثة  ي�سل عر�سه 
كوخ  ي  �ُسمِّ الأكواخ  باقي  من  قليًل  اأو�سع  باحتنا  يف  كوخ  اإن�ساء  اقرتح 
من  قما�سية  بقطع  الأكواخ  اأبواب  ُتغلق  اأن  فاقرتح  منذر  اأما   .. القيادة 
اأقم�سة اخليام كي ي�ستقل كل كوخ بخ�سو�سيته، كذلك اقرتح اأ�سيل بناء 
اأحوا�ص كربي لتخزين املياه علي م�سافات مت�ساوية اأمام الأكواخ، لت�سبح 
اجلبال املقببة مع ا�ستعال امل�ساعل ليًل وادًيا جممًعا لكل وديان الن�ساىل.
يف تلك الليلة دقت مو�سيقا رق�سة ال�سامو القدمية يف احلانة اجلديدة 
باقي اجلبال  والفتيات من  ال�سباب  بعد غياب طويل، لريك�ص  لأول مرة 
اأن اجتمعوا وتعالت املو�سيقا حتى  اإىل احلانة �سارخني فرًحا، وما لبثوا 
بع�سهم عن ع�سبة عينه  واإن تخلى  ثنائيات  املعتادة يف  بداأوا رق�ستهم 
القما�سية، كنت اأنظر اأنا وفا�سل اإليهم يف فرح بالغ بعدما ك�ست وجوههم 
علمات ال�سعادة بعد اأيام الرتحال ال�ساقة املا�سية، غري اأنني مل اأرق�ص 
معهم هذه املرة، وحتججت اإليهم باأمل �ساقي فيما تراق�ص فا�سل ب�سعره 
الطويل مع بع�ص الفتيات اللتي مل يتوقفن عن اإحلاحهن بطلب الرق�ص 

معه، واإن ظّلت عينه ُمعلقة بي يف خجل وهو يراق�سهن.
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له،  خططنا  ما  لإكمال  جديد  من  اجلاد  عملنا  بداأ  التايل  النهار  يف 
يتذكرا  لعلهما  خ�سيب  العجوز  كهف  اإىل  وبيجاد  اأ�سيل  مع  فا�سل  رحل 
اخليول  راكبي  من  �ساًبا  ثلثني  ريان  قاد  فيما  منذر،  تذكر  كما  �سيًئا 
وانطلقوا �سماًل من اأجل اإح�سار ذخائر املدافع املحرتقة املخباأة يف كهوف 
ا يف اإح�سار عربة ذخائر مدافع اجلدار التي  اجلبال احلمراء، فكرت اأي�سً
خرجنا بها يوم هجومنا الأخري على جويدا وخباأها الن�سلي الزائر الناجي 
لت عدم املجازفة بالقرتاب من جويدا يف هذا الوقت  مبعرفته، لكني ف�سّ

والكتفاء بذخائر ال�سهل.
اأما اأنا فركبت ح�ساين بعد مغادرتهم ورك�ست به اإىل املنطقة الو�سطى 
لأهبط اإىل اأخدود الرافد الثاين واأوا�سل رك�سي بح�ساين عربه وعقلي 
يفكر مع كل منعطف عن اأماكن اإخفاء اخليول التي �ستحمل الذخرية يف 
النهر  التقاء الرافد مع  اإىل نقطة  اتباعنا خطة ريان، حتى و�سلت  حال 
التلل  مبحاذاة  وانطلقت  ال�سرقية  الرافد  �سفة  اإىل  ف�سعدت  اجلاف 
الن�ساىل  بني  الوقت  لبع�ص  جتّولت  وهناك  املقببة،  اجلبال  اإىل  عائدة 
الذين كانوا يكملون بناء الأكواخ امل�سغرة يف باحات جبالهم، ثم توّجهت 
جتوايل  لأوا�سل  اأحترك  اأن  قبل  قريب  مائي  ينبوع  من  ح�ساين  لأ�سقي 
بني اجلبال، لكني وجدت منذر ياأتي اإيّل، ويخربين باأن ثّمة �سيء علّي اأن 

اأراه، ف�ساألته:
اأي �سيء؟	 

قال:
كنا نتفقد اأنا وبع�ص ال�سبان اجلبال التي مل ُت�سكن، ووجدنا داخل 	 

اأحدها ما قد يثبت �سحة افرتا�ص ريان ب�ساأن امتلء النهر اجلاف 
مباء بحر اأكما.
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وتابع:
ر�سمتان، الأوىل ملركب وحيد ذي جماديف كثرية وطويلة، والأخرى 	 

ملراكب كثرية مرتا�سة، منقو�ستان بحرفية يف ذلك اجلبل، وهناك 
جملة منقو�سة بالچارتينية القدمية مل ن�ستطع قراءتها ..

فتحركت معه على الفور نحو اجلبل الذي يق�سده، ودلفنا عرب باب 
عرب  تقدمنا  فوا�سلنا  بداخلها،  يقفون  ال�سبان  من  اأربعة  كان  باحته، 

الباحة اإىل اأن اأ�سار بيده اأمامي اإىل جدار اجلبل الداخلي، وقال:
هناك.	 

ثم اأ�سار بعيًدا عّما اأ�سار اإليه باأمتار وقال:
وهناك.	 

واأردف:
اأ�سعة 	  �سقوط  مع  كبري  بو�سوح  تظهر  والكلمات  الر�سومات  كانت 

ال�سم�ص عرب الفتحات العليا عليها.
اأحد  اإليه، ويف الوقت ذاته اقرتب  اأ�سار  اأكرث واأكرث نحو ما  فاقرتبت 
ال�سبان ب�سعلة من اجلدار لأرى بو�سوح ذلك املركب الذي حدثني عنه، 
اأن اأبحث بعيني عن �سيء غريب به، لكني مل اأجده �سوى مركب  حاولت 
�سراعي منقو�ص ينزلق من جانبه اثنا ع�سر جمداًفا طويًل، فتحركت اإىل 
الر�سمة الثانية، كانت مراكب م�سابهة للمركب املر�سوم وحيًدا لكنها كانت 
اأ�سغر حجًما وكثرية للغاية ومرتا�سة يف �سفوف منتظمة كالأ�سطول، ويف 
اأ�سفلها ُنق�ست كلمات الچارتينة القدمية التي حدثني عنها منذر، زممت 
�سفتي يف خيبة اأمل بعدما مل اأ�ستطع تف�سريها اأنا الأخرى، ثم قلت ملنذر 

واأنا اأنظر اإىل ال�سفن املنقو�سة من جديد:
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األ تتذكر روحك ب�ساأن هذه املراكب؟	 
هز راأ�سه نافًيا، فقلت واأنا اأنظر اإىل الكلمات من جديد:

كاأنهم اأرادوا تدوين مرحلة بناء ال�سفن قبل نقل ال�سخور.	 
ثم �ساألته:

هل هناك ر�سومات اأو نقو�ص اأخرى؟	 
قال:
ل، بحثنا بجدران باقي اجلبال جميعها قبل جميئي اإليِك ومل نعرث 	 

على �سيء.
وتابع:

لكن اإن جد جديد �ساأخربك به �سيدتي.	 
كلًيا  ين�سغل  وعقلي  كوخي  اإىل  بعدها  عدت  ثم  ذلك،  على  ف�سكرته 
بذلك الكت�ساف وتلك الكلمات املبهمة، ومل اأخرج منه اإل مع ظهرية اليوم 

التايل عندما عاد فا�سل واأ�سيل وبيجاد.
قال فا�سل حني لقيته مبفرده يف كوخ القيادة:

كما توقعنا، مل يتذكر ال�سابان �سيًئا اأكرث مما تذكره منذر.	 
ف�ساألته:

و�ساحب الوعاء .. هل هناك جديد ب�ساأنه؟	 
قال:
ما زال بكري هناك يف انتظار ظهوره.	 

زممت �سفتي .. ثم قلت:
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التي 	  للمراكب  منقو�سة  ر�سمة  على  اأحد اجلبال  داخل  منذر  عرث 
بالچارتينية  اأخرى  كلمات  ومعها  ال�سمال  اإىل  ال�سخور  حملت 

القدمية مل ن�ستطع قراءتها.
قال:
نعم راأيتها قبل جميئي اإىل هنا ومل اأ�ستطع تف�سريها اأنا الآخر..	 

واأخرج زفريه واأ�ساف:
 ليتهم تركوا لنا تلك املراكب، كانت تكفي حلملنا جميًعا اإىل خارج 	 

چارتني.
ابت�سمت وقلت واأنا اأجل�ص:

واإىل اأين نذهب؟	 
�سحك وقال:

�سنرتك بحر اأكما يوّجهنا اإىل حيثما �ساء، �سيكون اأي مكان اأف�سل 	 
من كيوان وقوانني هذه البلد املجحفة.

قلت با�سمة:
ر ووجدناها يوًما ما �ساأحقق لك هذا احللم، ب�سرط 	  ح�سًنا، اإن ُقدِّ

اأن متلأ لنا النهر اجلاف باملياه من جديد.
قال �ساحًكا:

نف�سه 	  چارتني  جدار  ت�ستهدف  اجلدار  مدافع  من  واحدة  قذيفة 
و�سياأتيِك املاء الذي تريدينه واأكرث.

�سحكت وقلت:
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وُنغرق مدن چارتني واأهلها كي ننجو؟!  ل ل .. لن نكون �سبًبا يف 	 
قتل الأبرياء اأيها الطبيب ال�سرير.

�سحك وقال:
لو علم اأهل چارتني بحر�سك على عدم اإيذائهم ل�سنعوا لِك متثاًل 	 

يف باحة جويدا.
قلت:

وليع�ص اجلميع يف 	  القواعد فح�سب،  اأنهي  اأن  اأريد  �سيًئا،  اأريد  ل 
�سلم.

قال:
ومن ل يتمنى ذلك؟	 

ثم بّدل جمرى احلديث وقال:
متى يعود ريان ورفاقه؟	 

قلت:
املمرات 	  اأر�ص  يف  عرباتها  نقل  اأثناء  واحلذر  الذخائر  ثقل  مع 

ال�سخرية غري املمهدة قد ي�ستغرق الأمر ع�سرة اأياٍم على الأقل.
ثم تابعت:

مبجرد اأن يعود �سنبداأ خطة ا�ستنزافنا للأ�سراف.	 
اأوماأ براأ�سه متفًقا معي، قبل اأن نخرج �سوًيا لتفقد الن�ساىل والتحدث 
.. مل يكن  تاأخر  واإن  انت�سارنا قادم  باأن  الكثريين منهم وطماأنتهم  اإىل 
يعلم اأحدنا اأن ما خططنا له قد �سار يف مهب الريح، ووجدنا ريان يعود 
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وبدون  الذخرية  اأنا وفا�سل بدون  اأيام فقط من حديثي  اأربعة  بعد  اإلينا 
اإليه  خرجنا  اأن  مبجرد  لهًثا  اإلينا  لينطق  به،  غادر  الذي  العدد  ن�سف 
م�ستغربني من عودته املبكرة ومن الهيئة املرتبة التي اأتى عليها هو ومن 

معه:
ن�سف 	  �سقط  احلمراء،  اجلبال  اإىل  الأ�سراف  جي�ص  تقدم  لقد 

الهروب  وا�ستطعت  هناك،  طلئعه  لنا  اأعده  كمني  يف  رجايل 
باأعجوبة مع الن�سف الآخر.

ونظر يف عيني وهو يردف قائًل:
ل�سنا يف حاجة اإىل ا�ستفزازهم لياأتوا اإلينا، اإن تقدم طلئعهم كل 	 

يف  �ستكون  ننتظرها  التي  الكربى  معركتنا  اأن  يعني  امل�سافة  هذه 
غ�سون اأيام.

b
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)13(
زهير

عدت اإىل املع�سكر ال�سمايل مرة اأخرى بعدما تاأكدت بنف�سي من دفن 
ج�سد ال�سيدة �سريين مبكاٍن بعيد جنوب الباحة، كان اآدم ل يزال نائًما يف 
ذلك التوقيت فرقدت بجواره واأغم�ست عيني لأنام دون عناء وكاأن �سيًئا 
مل يحدث، مل اأكن اأعرف اأن النهار التايل �سيحمل منعطًفا كبرًيا بالن�سبة 
باأن  واأخربين  اأعرفهم  الذين  اأيقظني فار�ص من حرا�ص عمي  يل بعدما 
عمي يف انتظاري على وجه عاجل جًدا، �ساألته بعينني �سبه مغلقتني عن 

ال�سبب، فاأجابني يف اقت�ساب:
اأخربين فح�سب اأن اآتي بك يف احلال ولو بالقوة.	 

الذي  اآدم  اإىل  فنظرت  حدث،  مبا  عرف  عمي  اأن  حلظتها  اأدركت 
كان قد ا�ستيقظ ووقف وراء الفار�ص يراقب حديثنا يف تعجب، ثم �ساألت 

الفار�ص يف ا�سطراب:
هل اأبي هناك؟	 

كان  مباء  �سريع  نحو  على  وجهي  وغ�سلت  فنه�ست  نافًيا،  راأ�سه  هزَّ 
بعينني  الفار�ص  خلف  به  وحتركت  ح�ساين  ركبت  ثم  بجواري،  اإناء  يف 
حمراوين منتفختي الأجفان، اأقّلب يف راأ�سي كل الكذبات التي قد اأبرر بها 
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لعمي ما فعلته بعدما وعدت اأبي بعدم اإخباره باأمر اآدم، واإن ظل داخلي 
واثًقا باأنه يف اأ�سواأ احلالت لن يعاقبني بعدما اأقدمت على ما فعلته الليلة 

املا�سية من اأجل چارتني وجي�سها.
اإليه  ودلفت  مكتبه  قاعة  اإىل  و�سعدت  الأمن  دار  اإىل  و�سلت  عندما 
بعينيه  عيني  يف  نظر  ا،  خ�سي�سً ينتظرين  اأنه  وا�سًحا  كان  مبا�سرًة، 

القويتني، وقال دون مقدمات:
تعرف اأن قوانيننا تن�ص على اإعدام من يقتل اأي �سريف حتى لو 	 

كان ابن اأخ كبري ال�سباط.
ابتلعت ريقي يف ارتباك و�سعرت اأن دماء ج�سدي قد اندفعت جميعها 
اإىل وجهي، فوا�سل حتديقه يف عيني وبداأ ينقر باأ�سابعه على مكتبه دون 
اأن ينطق ب�سيء اآخر، فقلت بعدما تيقنت اأن اأبي لن يتواجد لينقذين من 

ذلك املوقف:
فعلتها من اأجل چارتني.	 

وا�سل �سمته ونظراته القوية يف عيني، فقلت:
على 	  انت�سارنا  عن  املنت�سر  اجلنود  هراء  ت�سدق  ل  اأنك  اأعلم 

بعدما  فيه  مبا�سًرا  �سبًبا  واأبي  اأنا  كنت  لكني  اأم�ص،  اأول  الن�ساىل 
حقق لنا �سديقي اآدم هذا النت�سار.

وبداأت اأحكي له يف رعب ما حدث منذ اإخبار م�ساعده يل اأعلى ال�سجن 
اأن  اإىل قتلي لل�سيدة �سريين خ�سية  اآدم حفيد خ�سيب  عن ا�ستحالة كون 
اإخماد  اآدم على  املتمثل يف قدرة  الهام  ال�سلح  تت�سبب يف فقداننا ذلك 
اأرواح الن�ساىل املتوح�سني، ثم �سكتُّ واأنا اأنظر يف عينيه، مل ينطق بكلمة، 
اأنتظر  بيده كي  اأ�ساح يل  انطباع، فقط  اأي  وكذلك مل يظهر على وجهه 
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ج�سدي  يهتز  باخلارج  مقعد  على  وانتظرت  �سمت  يف  فخرجت  خارًجا، 
بقوة من الرع�سة التي �َسَرت فيه، ويدق قلبي خوًفا مما قد يتخذه من قرار 
يف قادم اللحظات حفاًظا لكربيائه، مل يكن عمي ذلك الرجل الذي ي�سمح 

لأحد باأن ي�سعره باأنه مغفل قط واإن كان اأخاه اأو ابن اأخيه.
قد  عمي  اأن  املرتبك  وجهه  على  وبدا  مهروًل  اأبي  و�سل  دقائق  بعد 
ا�ستدعاه على نحو عاجل هو الآخر، نظر اإيلَّ م�ستغرًبا حني وجدين اأجل�ص 
بقاعة النتظار ف�سممت له �سفتي معلًنا دون حديث مني باأنني قد ُبحت 
بكل �سيء، فاأكمل طريقه اإىل مكتب عمي لأ�سمع �سوت نقا�سهما العايل 
بعد حلظات، قبل اأن تهداأ نربة �سوتيهما وي�ستمر نقا�سهما بالداخل حتى 
منت�سف النهار اإىل اأن فتح اأبي باب الغرفة واأ�سار يل كي اأن�سم اإليهما، 

فوقفت اأمام عمي مطاأطاأ الراأ�ص كاملذنبني، ف�ساألني يف اقت�ساب:
كم تثق يف ذلك الن�سلي؟	 

قلت:
بعد ما فعله اأول اأم�ص اأثق فيه متاًما، كان عليك اأن ترى حما�سته 	 

لوله  املعركة،  تلك  يغرّي م�سري  اأن  قبل  لإنقاذ جنودنا،  ال�سديدة 
انت�ساًرا  وحققوا  جميعها  اجلدار  مدافع  على  الن�ساىل  ل�ستوىل 

كا�سًحا علينا.
نظر اأبي اإىل عمي، فاأدركت اأنه حدثه باملنطق ذاته، فقال عمي:

اإىل 	  لتن�سموا  الباحة  مع�سكر  اإىل  وهو  اأنت  �ستنتقل  ح�سًنا، 
تقديراتنا  اإن  اجلنوب،  نحو  للزحف  ي�ستعدون  الذين  اجلنود 
زائر  غري  اآلف  ع�سرة  تتجاوز  ل  جميعهم  الن�ساىل  لأعداد 
جميًعا،  ثاروا  قد  كانوا  اإن  الألف  من  متبقني  زائر  وثمامنائة 
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األًفا. وع�سرين  اأربعة  اإىل  اأعدادهم  فت�سل  جنودنا   اأما 
اإىل  الن�سلي  وذلك  اأنت  �ستتقدم  املنا�سبة  اللحظة  حتني  حني 
اجلنوب مع ثلثة اآلف فقط من جنودنا املجهزين باأف�سل العتاد، 
ل اإن اأكمل �سديقك  �سيكفي ذلك العدد للق�ساء على الن�ساىل الُعزَّ

ما فعله اأول اأم�ص.
و�سكت للحظة نظر فيها اإىل اأبي كاأنهما اتفقا على �سيء قبل دخويل، 

ثم اأكمل:
اأجل 	  اإن مل يفعلها �سديقك وكان ذلك فًخا منه جلنودنا من  اأما 

باإبادة  اجلدار  مدافع  ف�ستتكفل  باجلنوب  معركة  اإىل  ا�ستدراجنا 
بالثلثة  �ساأ�سحي  ال�ستباك،  يحتدم  حني  املعركة  يف  الطرفني 

اآلف جندي مقابل من تبقى من الزائرين.
نظرت اإىل اأبي وقلت م�ستهجًنا لقرارهما:

واأنا بينهم؟!!	 
نظر اإيلَّ اأبي دون اأن يقول �سيًئا، فنطق عمي وقال بنربة جافة:

نعم، مثلك مثل باقي اجلنود، على �سديقك اأن ينقذكم جميًعا من 	 
املوت.

نظرت اإىل والدي غري م�سدق باأنه وافق على مثل هذا القرار، فنظر 
بعينيه اإىل الأر�ص، فاأردف عمي اآمًرا:

مع 	  الباحة  مع�سكر  اإىل  للنتقال  وا�ستعد  �سديقك  اإىل  الآن  عد 
�سيعد  فعله  ننوي  اأحد مبا  لأي  اإخبارك  اأن  تن�َص  ول  الغد،  �سباح 

خيانة لن اأغفرها اأبًدا.
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هززت راأ�سي اإيجاًبا بغري اأن اأقول �سيًئا، ثم األقيت حتيتي الع�سكرية 
اإىل  لأعود  ع�سكرية  بخطوات  الغرفة  لأغادر  وا�ستدرت  ر�سمية  بطريقة 

املع�سكر ال�سمايل من جديد، وهناك �ساألني اآدم مبجرد اأن التقيته:
اإىل عمك يف 	  ا�سطحابك  الفار�ص على  اأ�سر  وملاذا  ماذا حدث؟! 

هذا التوقيت املبكر؟
قلت:

لقد عرف عمي ب�ساأن قدراتك، وكان يتاأكد مني اأنك من حققت لنا 	 
انت�سارنا العظيم اأول اأم�ص فاأكدت له ذلك.

وتابعت بعد حلظة:
من 	  ا�ستهدافك  يتم  ل  كي  �سًرا  الأمر  يبقى  اأن  على  د  �سدَّ لكنه 

اخلائنني، لذلك اآثر األ يتم ترقيتك الآن.
ابت�سم وقال:

نعم، اأتفهم ذلك.	 
ثم �ساألني م�ستغرًبا:

لكن ملاذا اأ�سعر اأنك ل�ست على ما يرام؟	 
ا�سطنعت البت�سامة وقلت:

ل، اإنني بخري، مل اأمن جيًدا بالأم�ص فح�سب.	 
وقبل اأن اأكمل الطريق اإىل خيمتي بعدما اأردت البقاء وحيًدا قلت له:

�سننتقل اإىل مع�سكر الباحة مع الغد للن�سمام اإىل اجلنود هناك، 	 
يتوقع عمي منك الكثري من العمل للق�ساء على ما تبقى من اأولئك 

الوحو�ص.
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ابت�سم من جديد وقال:
يا 	  بلدنا  انت�سار  يتطلبه  �سيء  اأي  لفعل  ال�ستعداد  اأمت  على  واأنا 

�سديقي.
فربتُّ على كتفه با�سًما، ثم اأكملت الطريق اإىل اخليمة.

b
يف اليوم التايل، انتقلت اأنا واآدم اإىل مع�سكر الباحة ومبجرد و�سولنا 
هناك ان�سممنا مبا�سرًة اإىل تدريبات الرماية املخ�س�سة للجنود اجلدد 
يف املرج ال�سرقي املجاور لذلك املع�سكر، وهناك اأبدى اآدم مهارة عالية يف 
الت�سويب، كنت اأعرف اأن عمله يف ور�سة �سناعة الأ�سلحة يف بريحا كان 
�سبًبا مبا�سًرا يف تلك املهارة، قبل اأن ناأوي اإىل اإحدى اخليام املنت�سبة يف 
الباحة بعدما اأخربنا الفار�ص ال�ساب املكّلف بتدريبنا باأن تدريباتنا تلك 

�ست�ستمر طوال اأيامنا هناك.
مع  خا�سًة  ال�سمايل  املع�سكر  من  �سجيًجا  اأكرث  املع�سكر  ذلك  كان 
ا�ستمرار عبور القذائف املدوية من فوقنا جتاه اجلنوب دون توقف خلل 
يومنا  يف  اآخر  اإىل  يتحدث  الفر�سان  اأحد  �سمعت  هناك،  الأوىل  اأيامنا 
حركة  لر�سد  اجلنوب  اإىل  جي�سنا  طلئع  حترك  عن  هناك  اخلام�ص 
الن�ساىل وتبني مدى جناح قذائفنا يف ح�سدهم قبيل الزحف الأكرب من 
جنودنا نحو اجلنوب، ليزداد القلق القابع يف �سدري مع انق�ساء كل نهار 
كان يقربنا من ذلك اليوم، على عك�ص اآدم الذي بدا هادًئا كثرًيا، مثله 
مثل باقي اجلنود.. ينتهي من تدريباته �سباًحا ثم ياأوي اإىل خيمتنا دون 
حديث كبري، اأو يجل�ص ليًل اأمام قائم جانبي ُمعّلقة عليه اإحدى الرايات 
يظل ينظر اإليه �سارًدا وكاأنه يف عامل اآخر حتى يغلبه النعا�ص، ثم توقف 
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ق�سف مدافعنا مع اليوم العا�سر .. فاأدركت اأن موعد زحفنا قد اقرتب 
للغاية.

بعد ذلك اليوم ب�سبعة اأيام قدم اأبي اأخرًيا اإىل مع�سكر الباحة، واجتمع 
اآدم،  فيهم  مبا  اخليمة  جنود  كل  بان�سراف  اأمر  بعدما  انفراد  على  بي 

�ساألني عن اآدم يف البداية، فاأخربته باأن كل �سيء كما هو، فقال:
ر�سدت طلئعنا حركة الن�ساىل على مقربة من منابع النهر اجلاف 	 

الفئران  ال�سرقي، و�سع  اأق�سى اجلنوب  ال�سلدة يف  الأر�ص  ذات 
اأنف�سهم يف ماأزق، اإنها منطقة جبلية مغلقة املمرات جنوًبا، قامت 
مدافعنا مبهمتها بتوجيههم اإىل هناك على اأف�سل نحو، وحان الآن 
زحف جنودنا حل�سارهم هناك قبل اإدراكهم املاأزق الذي و�سعوا 

اأنف�سهم فيه.
قلت:

متى �سيتم التحرك؟	 
قال:
الليلة.	 

دق قلبي مت�سارًعا، وبعدما ف�سلت يف اإخفاء ارتباكي �ساألته:
هل �ستق�سفون اجلانبني حًقا اإن مل يفعلها اآدم؟	 

�سكت للحظات، ثم قال:
لو كانت اخل�سارة حتمية من 	  اإل  اإليه  نلجاأ  لن  اأخري،  اإنه احتمال 

الزائرين.
قلت بنربة جادة للغاية:
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ل اأريد مرافقة الزاحفني جنوًبا.	 
قال:
كان 	  لو  فيه،  ُعلقنا  �سروري  اأمر  اآدم  بجوار  هناك  وجودك  اإن 

امراأة  بقتل  خطاأك  اأن  كما  اأنا،  لذهبت  بي  يثق  الذي  �سديقي 
�سريفة ل بد من تكفريه مب�ساعدة الأ�سراف.

ف�سرخت فيه حانًقا:
فعلتها من اأجلنا جميًعا، األ تعرف ذلك؟!	 

�سكت من جديد، ثم قال بعد فرتة من الوقت طالت هذه املرة:
اإن �سعرت اأن الهزمية �سارت على و�سك احلدوث فا�سلك بح�سانك 	 

اأوّجه له قذائفنا،  اأخدود النهر اجلاف نف�سه، �سيكون اآخر مكان 
ولكن احذر منحدرات اأر�سه، اإنها �سديدة النحدار و�سعبة للغاية 
طوله  �ستجد  كذلك  الت�ساري�ص،  خرباء  اأخربنا  كما  اخليول  على 
ثلثة اأ�سعاف امل�سافة التي �ست�سلكونها جنوًبا مع كرثة التواءاته، 

لكنه يبقى احلل الوحيد لنجاتك اإن جلاأنا ل�ستخدام قذائفنا.
فقلت له يف غ�سب �سديد:

لن اأ�ساحمك على هذه الفعلة اأبًدا يا اأبي.	 
هزَّ راأ�سه دون قول �سيء، ثم غادرين متوجًها اإىل باقي قادة املع�سكر 

ومل اأره بعدها اإل مع ا�سطفافنا م�ساًء اإيذاًنا ببدء حتركنا اإىل اجلنوب.

b
اآلف من راكبي اخليول كما  للتحرك ثلثة  اأعدادنا امل�سطفة  كانت 
اجلنود  �سفوف  من  الثاين  ال�سف  يف  واآدم  اأنا  كنت  م�سبًقا،  عمي  قال 
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ق�سفها  من  املدافع  انتهاء  فور  تقدمنا  الأوىل،  الفر�سان  �سفوف  خلف 
ان�سمت  ثم  �سنقطعها،  التي  املمرات  على  املُطلة  اجلبال  نحو  ال�سديد 
اإلينا بع�ص الطلئع التي كانت تر�سد حتركات الن�ساىل يف الأيام املا�سية 
بعد اجتيازنا اأول ميل يف طريقنا، عرفنا من ثرثرة بع�سهم اأنهم لحقوا 
بع�ص الن�ساىل قبل اأيام وقتلوا منهم خم�سة ع�سر ن�سلًيا كانوا على مقربة 
من اجلبال احلمراء، كذلك قال اأحدهم باأنهم ُكلفوا يف الأيام الأخرية 
بو�سع �سعلت �سخمة ُمطفاأة فوق قمم بع�ص اجلبال يف طريقنا وتركوا 
مع كل �سعلة منها جندًيا م�سئوًل عنها، وان�سموا اإلينا كي يوا�سلوا نرث تلك 
اأن ا�ستعال  اأر�ص املعركة املنتظرة، فاأدركت داخل نف�سي  ال�سعلت حتى 
ها لأر�ص ال�ستباك يف حالة  تلك ال�سعلت �سيكون اإذًنا للمدافع ببدء دكِّ

خيانة اآدم لنا.
ونظرت اإليه حينها وقلت يف �سري:

اأمتنى األ تخذلني يا اآدم.	 
عند مرورنا بالقرب من اأطلل واٍد حمرتق من وديان الن�ساىل، قال 

اأحد اجلنود بجوارنا �ساحًكا:
لطاملا �سهد هذا الوادي اأف�سل ملذاتنا.	 

وبداأ يروي لنا عن حانة ذلك الوادي ون�سائها البارعات يف الرذيلة، 
ومن خلل حديثه عرفت اأن ذلك الوادي هو الذي �سكنته الرامية لأعوام، 
عاهرات  مع  جتاربهم  عن  ليتحدثوا  اآخرون  جنوٌد  اإليه  ين�سم  اأن  قبل 
الن�ساىل حتى �سعرت اأن هوؤلء اجلنود اإن اأرادوا �سيًئا من حربنا املقبلني 
عليها �سد الن�ساىل ف�سيكون �سبي ن�سائهم من اأجل اإكمال ملذاتهم، على 
موؤقًتا  لتن�سينا  البذيئة  تلك احلكايات  اأف�سل من  لنجد  نكن  كل حال مل 
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م�سرينا املجهول الذي نتقدم نحوه، ثم توقفنا للراحة اأخرًيا مع عبورنا 
ذلك الوادي، كان اآدم يف تلك الليلة اأكرث �سمًتا من اأي ليلة اأخرى، ف�ساألته 
عن �سر �سمته، فقال باأنه ي�ستاق اإىل خالته �سريين، فاأخربته باأننا �سنعود 
�سوًيا اإىل بريحا بعد انتهاء حربنا مبا�سرًة اإن كانت قد عادت اإىل هناك، 

فربت على فخذي �ساكًرا يل، قبل اأن يرتكني ويخلد اإىل النوم.
يف اليوم التايل مررنا باجلبال احلمراء، كانت املرة الأوىل التي اأرى 
املُهَملة يف اجلنوب،  تلك اجلبال لأدرك مدى عظم طبيعة چارتني  فيها 
ق�سينا يوًما كامًل يف عبورها بعدما اتخذنا ممرات وا�سعة ملتفة كانت 
اأكرث طوًل من املمرات املبا�سرة ال�سيقة بني اجلبال ال�ساهقة؛ جتنًبا لأي 
فخ من فخاخ الن�ساىل، لنكمل طريقنا نحو اجلنوب ال�سرقي قاطعني الطرق 
واملمرات واحًدا وراء الآخر بني فرتات من امل�سي واأخرى من الراحة وفق 
خطة بدت يل اأنها ُو�سعت بحرفية للتن�سيق بني حتركاتنا وق�سف املدافع 
ُرفعت  ال�سيء عندما  بع�ص  ا�ستغربت  قد  واإن كنت  يوؤمن طريقنا،  الذي 
راية عمي لتتقدم رايات جي�سنا رغم عدم وجوده معنا، ثم كثَّفت املدافع 
ق�سفها ب�سورة ملحوظة يف �سباح اليوم التا�سع من التحرك نحو منطقة 
كانت تبتعد عنا ب�سعة اأميال، وغادرنا اأكرث من جندي من جنود الطلئع 
حاملني �سعلتهم نحو قمم اجلبال املجاورة، كذلك وا�سل القادة مرورهم 
اإحكامنا لدروعنا وخوذاتنا ب�سكل �سليم واأمروا كل منا  للتاأكد من  بيننا 
احلا�سمة  معركتنا  اأن  فعلمنا  النارية  بطلقاته  �سلحه  من ح�سو  بالتاأكد 
قد دنت للغاية، ثم انتهت املدافع من ق�سفها فدقت طبول قواتنا للمرة 
الأوىل لتتقدم بنا اخليول نحو منطقة من التلل يف ممر وحيد كان يت�سع 
عر�سه لثني ع�سر من الفر�سان املتجاورين باأح�سنتهم على الأكرث ما اإن 
قطعنا ميلً واحدًا منه حتى و�سلنا اإيل اأخدود الرافد الأول للنهر اجلاف 
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وقتها ت�سارعت دقات طبولنا واأُطلقت الأبواق، فتوقفت �سفوف الفر�سان 
خطة  عن  للجميع  يعلن  القائد  وبداأ  خلفهم،  بدورنا  وتوقفنا  اأمامنا  من 
هجومنا، نظرت حينها اإىل اآدم كان ثابًتا كما عرفته دوًما، ثم نظرت اإىل 
باقي اجلنود، فوجدت وجوههم ال�ساحكة طوال الطريق قد تبدلت اإىل 
وجوه عاب�سة مرتبكة تنظر يف قلق وا�سح اإىل التلل املطلة علي �سفة ذلك 

الرافد، وكاأنهم توقعوا ما كان على و�سك احلدوث.

b
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)14(
غفران

اإل  اأننا كنا ن�سعى ل�ستدراج كيوان وجي�سه اإىل منطقة الروافد  رغم 
اأنني ل اأنكر اأن الرتباك قد اأ�سابني كلًيا حني عاد ريان مع من جنوا معه 
ليخربونا اأن طلئع جي�ص كيوان قد تقدمت بالفعل نحو اجلبال احلمراء.

قال فا�سل عندما اجتمعنا يف كوخ القيادة بعدها:
التي كان 	  الذخرية  الأ�سراف بدون  �سنواجه جي�ص  اأننا  يعني  هذا 

من املفرت�ص اأن حتملها الأح�سنة يف اخلنادق.
الذخائر،  لتلك  بديٍل  لإيجاد  اأفكر يف حل  واأنا  اإيجاًبا  براأ�سي  اأوماأت 

فقال بيجاد:
اأننا كنا يف حاجة ما�سة اإىل تلك الذخائر، كان الهدف 	  اأعتقد  ل 

لكنا  الثلثة  الأ�سراف  جماعات  بني  امل�سافات  تو�سيع  هو  منها 
جميعنا  اأنف�سهم،  الزائرين  طريق  عن  ذاته  الأمر  فعل  ن�ستطيع 
يعرف اأن قلوب الأ�سراف تهابنا اإىل درجة الرعب حتى واإن حققوا 
انت�سارهم ال�سابق علينا، �سن�ستغل هذا جيًدا هذه املرة. ن�ستطيع 
�سروجها  ميتطي  بخيول  بالذخرية  املحملة  اخليول  ن�ستبدل  اأن 
زائرونا، ومع عامل املفاجاأة وظهور رجالنا لهم من العدم �سيهرع 
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جنودهم اإىل البتعاد عن الأخاديد �سواًء بامل�سي قدًما ملن اأو�سكوا 
باقي  تتكفل  َثمَّ  ومن  بعد،  يعربوا  ملن مل  بالرتاجع  اأو  العبور  على 

اجلماعات مبهاجمة اجلبهات الثلثة.
قال ريان:

اأعتقد اأن ذلك احلل �سيكلفنا اإحدى جماعات الزائرين الراك�سني 	 
الرك�ص  الأ�سراف  بني  الروح  حامل  ا�ستطاع  اإن  الأخاديد  يف 
الزائرة،  اأرواحهم  واإخماد  اإليه  الأخاديد  اأقرب  اإىل �سفة  �سريًعا 
اأعلى منهم دون  ليح�سدهم بارود الأ�سراف الواقفني يف م�ستوى 
ارتفاع  اإل  تكلفنا  لن  منا فح�سب،  �ساذجة  ت�سحية  �ستكون  عناء، 

الروح املعنوية للأ�سراف يف بداية املعركة.
قال منذر:

وتللها 	  بالأخاديد  نكتفي  اأن  اأرى  لذلك  ريان،  مع  اأتفق  اإنني 
كفوا�سل طبيعية بني جماعات الأ�سراف دون احلاجة اإىل تو�سيع 

امل�سافة بينهم طاملا مل يعد بيدنا ا�سرتجاع الذخائر.
قلت:

تلك 	  بحامل  للإيقاع  خطتنا  �سنوا�سل  منذر،  يا  معك  اأتفق  واأنا 
الروح كما هي دون تغيري.

كان  اأنه  بدا  الذي  بيجاد  املوافقة على وجوههم جميًعا عدا  فوجدت 
ُم�سًرا على فكرته، لكنه اأوماأ براأ�سه موافًقا يف نهاية الأمر، فقلت بعدها:

�سيتحرك الن�ساىل الزائرون جميعهم من اليوم اإىل اجلبل املقبب 	 
الذي خ�س�سناه لتجميع املقاتلني.
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اأكمل ولكن فا�سل  ال�سامو، وكدت  اأرواح  اأ�سحاب  الثلثة �سبان  اأوماأ 
قاطعني مت�سائًل:

و�سبان الن�ساىل ممن ي�ستطيعون القتال؟	 
�سمت قليًل ثم قلت:

اإن اأ�سلحة الأ�سراف النارية متطورة للغاية، لن تفيد اأمامها قدرة 	 
يكون  لن  لهم،  كافية  اأ�سلحة  لدينا  لي�ص  طاملا  اجل�سدية  �سبابنا 

الدفع بهم اإىل القتال دون ت�سليحهم اإل ت�سحية بهم.
وتابعت:

الغفران، 	  يوم  اغتنمناها  ناري  �سلح  مائتي  من  يقرب  ما  لدينا 
بالت�ساوي  الزائرين  الن�ساىل  جماعات  بني  الأ�سلحة  هذه  �سُتوزع 
رجالها  ي�ستطيع  الب�سرية  هيئتها  اإىل  اإحداها  ا�ستحالت  اإن  حتى 

الذود عن اأنف�سهم حتى اآخر نف�ص لديهم.
فبدا القتناع على وجه فا�سل، فقلت:

هناك �سيئان علينا اأن نعمل عليهما الآن، ال�سيء الأول والذي قد 	 
يكون قريًبا للغاية، اأننا يف انتظار موجة مكثفة من ق�سف مدافع 
ع  �سيوزَّ لذا  اإلينا،  قواته  قدوم  حتى  �ست�ستمر  اأنها  واأعتقد  كيوان 
بالن�ساىل،  املاأهولة  اجلبال  بني  وقت  اأ�سرع  يف  باأكمله  الطعام 
و�سيعمل قاطنو كلِّ جبل على تخزين ما يكفيهم من مياه الينابيع 
ال�سبان  �سن�ستخدم  اأننا  الآخر  ال�سيء  الأقل،  على  �سهرين  ملدة 
البارعني يف الهروب والذين كنا ننوي اختيارهم للدخول اإىل مدن 
تبتعد عن  ي�سكنون جباًل  لنا  ال�سابقة كطلئع  چارتني يف خطتنا 
على  مطلة  تكون  ذاته  الوقت  ويف  كافية  مب�سافة  الروافد  منطقة 

الطرق املوؤدية اإىل هنا لر�سد اقرتاب جي�ص الأ�سراف.
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قال ريان يف حما�ص:
ا.	  رائع، فكرت يف هذا الأمر اأي�سً

ف�سحت يف حما�ص اأنا الأخرى:
هيا، مل يعد هناك وقت لن�سّيعه.	 

ا فيه ما لدينا من  الذي كنا قد خزنَّ اإىل جبل احلانة  بعدها خرجنا 
اأكوام متفاوتة الأحجام  اإىل  حبوب وطرائد جمففة، وبداأنا يف تق�سيمها 
ح�سب عدد �سكان كل جبل، ويف خلل �ساعتني كانت املمرات بني اجلبال 
احلبوب  اأجولة  لينقلوا  واإياًبا  ذهاًبا  الراك�سني  بال�سبان  تزدحم  املقببة 
اإىل جبالهم فيما توّلت الفتيات والن�ساء نقل قدور املياه من الينابيع اإىل 
الأحوا�ص املبنية داخل اجلبال، لي�ستمر ذلك العمل حتى منت�سف الليل 
تقريًبا، بعدها اأوت كل جماعة اإىل جبلها وان�سممت اأنا وفا�سل اإىل جبل 
باأي  جبالهم  مغادرة  بعدم  اجلميع  على  تنبيهنا  بعد  الزائرين  الن�ساىل 
اإلينا ريان بعد اطمئنانه اإىل رحيل ال�سبان  حال من الأحوال، ثم ان�سم 
ال�سمت  من  حالة  يف  ثلثتنا  ليجل�ص  لنا،  كطلئع  املختارين  ال�سبعة 
الليلة  تلك  �ساعات  لتم�سي  الذهن،  �ساردي  اأمامنا  الفراغ  اإىل  ناظرين 
واحدة وراء الأخرى دون اأي جديد، قبل اأن تدوي اأوىل القذائف من فوقنا 
هزة  اأ�سفلنا  من  الأر�ص  اهتزت  ومعها  التايل  النهار  �سم�ص  �سروق  مع 
خفيفة، فهاجت الأح�سنة ب�سدة وا�ستحال الزائرون اإىل هيئتهم الزائرة، 
نظرت اإىل فا�سل وريان يف اأنفا�ص حمتب�سة، كانوا مثل الباقني ينظرون 
اإىل ال�سقف ال�سخري من فوقنا يف ترقب �سديد، كان ذلك الختبار الأول 
ل�سلبة جبالنا، اأو مبعنى اأدق؛ الختبار الأول لرهاننا الأكرب على ذلك 
الإرث الذي تركه لنا قدامى الن�ساىل املتمثل يف تلك احل�سون اجلبلية، 
اأنفا�سنا  �سوت  اإل  فيها  ن�سمع  مل  لدقائق  القذائف  اأ�سوات  �سكتت  ثم 
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جديد  من  املتتابع  العنيف  الق�سف  يتوا�سل  اأن  قبل  الأح�سنة،  وزفرات 
مدى  حذر  يف  يراقب  بالأعلى  حُمّدًقا  مو�سعه  يف  منا  واحد  كل  ليت�سمر 
اخلفيفة  الهزات  تلك  مع  وخا�سًة  املتتالية  القذائف  لتلك  جبالنا  حتمل 
اأقدامنا كالرع�سة التي ت�سري يف الأبدان، حتى  اأ�سفل  التي كانت ت�سري 
بعدما  واثقة  منبهرة  اأخرى  اإىل  وجوهنا  على  املرتقبة  النظرات  حتولت 
مل ت�سقط ق�سرة �سخرية واحدة من �سقف الباحة اجلبلية مع تتابع تلك 
الق�سف  توقف  اأن  اإىل  ح�سننا،  اأمان  مدى  لنا  لتعلن  عليها  القذائف 
مرة اأخرى لفرتة طالت هذه املرة، فزاأر جميع الن�ساىل معلنني فرحتهم 
ب�سلبة جبالنا، بعدها مل تعاود القذائف دويها من جديد اإل مع �سروق 

�سم�ص النهار التايل.
جبالنا  ق�سف  يف  اجلدار  مدافع  ا�ستمرت  التالية  الأيام  مدار  على 
يغرّي من منط حياتنا داخل اجلبال وكاأن  اأن ذلك مل  بدون توقف، غري 
وا�سل  للق�سف  الرابع  اليوم  يف  اأنه  حتى  اخلارج،  يف  يحدث  ل  �سيًئا 
دوي  رغم  الب�سرية  بهيئتهم  نومهم  الزائرين  الن�ساىل  من  الكثريون 
القذائف فوق اجلبال، بل ت�ساءلوا بعدما ا�ستيقظوا اإن كان الق�سف قد 
اإىل  الزائرين  الن�ساىل  الأيام ق�ّسمنا  تلك  اأم ل. يف  ال�سباح  حدث ذلك 
ثلثة جماعات بالت�ساوي، كل جماعة كانت تقارب املائتني، تناوبت على 
تدريبهم اأ�سا�سيات الرماية بالأ�سلحة التي لدينا دون ا�ستخدام الذخرية 
ب�سرعة  اجلميع  اإخبار  على  حر�سنا  كذلك  منها،  منتلكه  ما  لقّلة  احلية 
الذين ي�سقطونهم ل�ستخدامها يف حال فقدان  الأ�سراف  اأ�سلحة  اغتنام 
قوة الروح الزائرة، ثم بداأنا ن�سمع اأ�سوات دوي القذائف يدّوي يف مناطق 
جي�ص  اأن  فاأدركنا  ي�سبقه،  الذي  اليوم  عن  يوم  كل  ويقرتب  عنا  بعيدة 

الأ�سراف يتقدم يف طريقه اإلينا.
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طلئعنا  عادت  البعيد  الق�سف  ذلك  �سماعنا  من  ال�سابع  اليوم  يف 
اآلف فار�ص يخّيمون  يتاألف من حوايل ثلثة  باأن جي�ًسا  اإلينا، واأخربونا 
يقودهم كبري �سباط  الأول،  الرافد  �سمال غرب  ميًل  بعد ع�سرين  على 
چارتني ال�سابط كيوان بنف�سه، وحتدثوا عن الرايات الكربى التي يحملها 
هذا  مع  كيوان  قدوم  من  تعجبت  الأوىل،  ال�سفوف  يف  الفر�سان  بع�ص 
العدد القليل مقارنة بجي�ص چارتني، لكن ذلك كان منطقًيا للغاية يف ظل 
اآلف  ثلثة  من  اأكرث  اإىل  حتتاج  لن  بينهم،  الن�سلية  الروح  حامل  وجود 
�سلح ناري لقتل �ستمائة اأعزل، ثم رّكزنا يف حديثنا عن اجلانب الإيجابي 

لقدوم كيوان، قال ريان:
هذا مينع ق�سف اأر�ص ال�ستباك اإن حققنا هدفنا من املعركة.	 

وقال منذر:
نقتل 	  ننت�سر،  عندما  واحد  بحجر  ع�سفور  من  اأكرث  �سن�سرب 

الن�سلي وكيوان مًعا.
اأما فا�سل فبدا اأنه يرّكز على خطتنا الأ�سلية حني قال:

اجلماعة 	  بني  �سيكون  الروح  �ساحب  اأن  الآن  عرفنا  الأقل  على 
املتوقعة  حريتنا  من  بدًل  الو�سطى  املنطقة  اإىل  تعرب  التي  الأوىل 
الفر�سان  اأقرب  ال�ساب  �سيكون ذلك  بها،  �سيكون  اأي جماعة  عن 

اإىل كيوان.
قال بيجاد:

وما الذي يجعلنا متيقنني من ذلك؟	 
اأجابه فا�سل:
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ذلك 	  قائد  كنت  لو  ذلك،  لنا  توؤكد  ما  هي  الب�سرية  الطبيعة  اإن 
لن  كلًيا  اإىل هنا ومعي �سلح جئت معتمًدا عليه  اجلي�ص وقدمت 
باأن حياتي قد تنتهي  واأنا على علم  اأكون غبًيا لأ�سعه بعيًدا عني 
مني  مقربة  على  تاأكيد  بكل  �ساأ�سعه  حلظة،  يف  خملب  ب�سربة 

حلمايتي قبل اأي �سيء.
قال بيجاد:

هذا منطقي فعًل.	 
فقال فا�سل:

ع الأ�سلحة جميعها على اجلماعة 	  لذا اأجد اأنه من الأف�سل اأن ُتوزَّ
املكّلفة مبهاجمة الأ�سراف العابرين اإىل املنطقة الو�سطى، على اأن 
جنود  اأ�سلحة  اغتنام  ب�سرعة  اجلماعات  لباقي  تاأكيدنا  من  نزيد 
الأ�سراف لك�سب اأطول وقت ممكن يف حال متكن الن�سلي من اإخماد 
اأرواحهم الزائرة، اإىل اأن نتمكن من حتديد هويته والتخل�ص منه.

فقلت:
ا؛ لطاملا �سمت 	  اإنني اأتفق مع فا�سل يف هذا الأمر، ل�سبب اآخر اأي�سً

مقدمة اجليو�ص خرية فر�سانها، لذا بقاء رجالنا املهاجمني لهم 
م�سلحني من البداية اأمر �سروري طاملا تغطي اأ�سلحتنا اأعدادهم، 

كذلك خَطر يف بايل اأمر ما والطبيب يتحدث.
واأردفت:

يعقوب 	  يل  قال  زائرينا،  يف  الن�سلي  يتحكم  كيف  بعد  نعرف  ل 
ُقبيل موته اأنه طالبه بالتخلي عن روحه الزائرة لكنه مل ي�ستجب 
اأم  الزائرين  اآذان  يف  الهم�ص  من  نوًعا  ذلك  كان  اإن  اأعلم  ل  له، 
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اأم �سيًئا اآخر، فماذا لو ا�ستخدمنا طبولنا العملقة على  و�سو�سة 
اأي هم�سات من ذلك  للت�سوي�ص على  الأخدودين كمحاولة  امتداد 
النوع، ي�ستطيع ع�سرة من زائرينا الرك�ص بالطبول يف كل اأخدود 
الكاملة  بطاقتهم  �سربها  يف  والبدء  رجالنا  هجوم  مع  بالتزامن 

لتغّلف دقاتها العالية اأجواء املعركة.
قال فا�سل الذي بدا وكاأن فكرتي اأح�سرت يف ذهنه فكرة اأخرى:

ميكنني كذلك و�سع ح�سوات قما�سية �سغرى يف اآذان رجالنا لتمنع 	 
عنهم الأ�سوات الهادئة فل ي�ستطيعون �سماع غري اأ�سوات الطبول 

ال�ساخبة.
قال اأ�سيل:

ح�سًنا، لن�ستخدم كل هذا، ُرب جناح فكرة واحدة منها يجنبنا قتل 	 
زائر واحد.

قال فا�سل متحم�ًسا:
�ساأعمل عليها يف احلال.	 

انتهائنا من اجتماعنا يف تقطيع قطعة قما�سية من  وبالفعل بداأ بعد 
الن�ساىل  �سفوف  بني  وحترك  للغاية،  �سغرية  قطع  اإىل  اخليام  قما�ص 
الزائرين الواقفني بهيئتهم الب�سرية ليغر�ص يف اأذن كل واحد منهم قطعًة 

منها. 
التالية حتركت جماعاتنا مغادرًة جبل املقاتلني،  الليلة  بعد منت�سف 
لتتوارى اجلماعتان الأوىل والثانية يف منطقة التلل غرب و�سرق الرافد 
اأما  الأ�سراف،  �سي�سلكه  الذي  امل�سار  من  كافية  م�سافة  بعد  على  الأول 
ال�سلدة  اجلبال  كهوف  يف  اأماكنها  فاتخذت  امل�سلحة  الثالثة  اجلماعة 
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واأ�سيل  وبيجاد  ومنذر  وفا�سل  اأنا  اأما  الو�سطى،  املنطقة  على  املطلة 
فتحركنا اإىل كهف �سغري باأقرب اجلبال ال�سلدة اإىل الرافد الثاين، كان 
ننا من روؤية م�سار الأ�سراف املتوقع وكذلك نطاقات ال�ستباك  ارتفاعه ميكِّ
مة التي كانت بحوزتي  الثلثة باأعيننا املجردة واإن قّربت نظارة ريان املُعظِّ
طبولهما  مع  زائران  ن�سليان  ا  اأي�سً ذاته  اجلبل  يف  رافقنا  كثرًيا،  الروؤية 
اإ�سارتي  انتظار  يف  قليلة  باأقدام  ي�سارنا  يعلو  كان  كهًفا  �سكنا  العملقة، 
لهما لبدء الدقات اللتي �ستكون اإيذاًنا باندفاع رجالنا اإىل املعركة، اأما 
الن�ساىل  باقي  ليقود خطة هروب  املقببة  بقاءه يف اجلبال  فقررت  ريان 
يف حال �ساءت اأحوالنا وانقلبت اأمورنا راأ�ًسا على عقب، فوافق بعد جهٍد 
بطلقاتهما  وبندقيتي  م�سد�سي  ح�سو  من  تاأكدت  النهار  طلوع  مع  كبري، 
النارية، كذلك اأحكمت اإغلق �سرتتي ذات البطانة املعدنية الرقيقة قبل 
املعّلق  اجللدي  جرابه  يف  م�سد�سي  واأد�ص  ظهري  على  بندقيتي  اأعّلق  اأن 
املنطقة  نحو  بعيًدا  الأفق  يف  يحدق  الطبيب  كان  بينما  اليمنى  ب�ساقي 
الو�سطى وكاأنه يلقي نظرة اأخرية على اأر�سها احلجرية ال�ساكنة، ثم بداأ 

ق�سف املدافع ملنطقة التلل واملنطقة الو�سطى، فنظر يل وقال:
لقد اأو�سك �سيوفنا على الو�سول.	 

املدافع  ق�سف  اأماكن  اإىل  مة  املُعظِّ النظارة  يف  نظرت  ثم  ابت�سمت، 
وقلت:

�سريانها 	  تكمل  اأن  اأمتنى  الآن،  حتى  توقعناها  كما  الأمور  ت�سري 
هكذا حتى ينتهي الأمر.

�ساألني منذر مرتقًبا:
هل اقرتبت القذائف من اأماكن اختباء رجالنا؟	 
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قلت واأنا اأحّرك النظارة املعظمة قليًل نحو الي�سار:
ل، اإن القذائف مركزة على قمة الرافدين من ناحية النهر اجلاف، 	 

بعيدة عن رجالنا.
ثم توقف الق�سف، ومل يبَق من اأثره اإل خيوط الدخان التي ت�ساعدت 
الإيقاع  منتظمة  طبول  دقات  اأ�سوات  اآذاننا  �سمعت  بعدها  ال�سماء،  اإىل 
الن�سليني  اإىل  فنظرت  التلل،  ملنطقة  املجاورة  اجلبال  خلف  من  تاأتي 
الزائرين الواقفني بهيئتهما الب�سرية بالكهف اأعلى ي�سارنا واأ�سرت لهما 
باأل يدقا الطبول، فاأوماأ اأحدهما براأ�سه طاعًة، ثم دّوت اأبواق الأ�سراف 

احلربية، فقال فا�سل:
يا له من اإعلن بائ�ص عن قدومهم.	 

ف�سحكت واأنا اأوا�سل النظر عرب النظارة نحو التلل، اإىل اأن ظهرت 
اأح�سنتهم  يجّرون  الة  اخليَّ من  ع�سرات  طلئعهم،  الأوىل  للمرة  اأمامي 
ليعربوا الرافد الأول قبل اأن يركبوا متونها ويوا�سلوا الرك�ص اإىل الرافد 
الثاين ليعربوه هو الآخر اإىل املنطقة الو�سطى. حني راآهم ال�سبان بجواري 
حتّول بيجاد اإىل هيئته الزائرة واأطلق زجمرًة غا�سبة، فاأم�سكت ب�ساعده 
كي يهداأ، ثم اقرتبوا بجيادهم من جبالنا، فا�ستحال ال�سابان الآخران، 

فقلت:
مبجرد 	  �سيعودون  قواتهم،  طريق  لتاأمني  طلئع  جمرد  اإنهم 

الطمئنان من خلو املنطقة الو�سطى من اأي خماطر.
اخليالة  اأولئك  ا�ستدار  حتى  دقائق  ب�سعة  كلمي  على  مي�ِص  ومل 
بخيولهم وعادوا من جديد ناحية قمة املنطقة الو�سطى ليطلقوا اأبواقهم، 
يتكون  كان  الأول،  الأخدود  غرب  الفر�سان  من  الأول  ال�سف  فظهر 
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بها  عرب  التي  ذاتها  بالطريقة  الأخدود  ذلك  عربوا  فر�سان  ع�سرة  من 
الطلئع، ثم تلهم ع�سرة فر�سان اآخرون، ثم ع�سرة اآخرون كان بينهم 
ي من روؤية  مة، مل متكنِّ حاملو الرايات، فاأمعنت النظر يف النظارة املُعظِّ
الوجوه لكني راأيت راية كبري ال�سباط وا�سحة للغاية بني باقي الرايات، 

فهم�ست اإىل فا�سل:
اإن هدفنا يعرب اأول الأخاديد الآن.	 

اأن  اإىل  اأخرى،  وراء  �سفوًفا  الأ�سراف  مقاتلي  عبور  تواىل  بعدها 
توقف من عربوا ليجّمعوا �سفوفهم بعد الأخدود الأول، فاأح�سيت اأعداد 

�سفوفهم بعيني �سريًعا، وقلت غري موجهة حديثي اإىل اأحد ممن معي:
عرب ما يقرب من �ستمائة راكب للخيل، وما زال الباقون يوا�سلون 	 

العبور.
ثم تقدمت تلك ال�سفوف نحو الأخدود الثاين وبالطريقة ذاتها بداأوا 
يعربونه هو الآخر ليتلقاهم طلئعهم الذين اعتلى ن�سفهم التلل املطلة 
وذهاًبا  جيئة  يتحركون  الآخر  ن�سفهم  كان  بينما  الثاين  الرافد  على 
بخيولهم يف املنطقة الو�سطى على م�سافة مائتي مرت تقريًبا، ثم بداأ من 
ال�سكل،  م�ستطيل  حرب  ت�سكيل  تكوين  يف  الو�سطى  املنطقة  اإىل  و�سلوا 
يتكون من مائة فار�ص تقريًبا، وا�سطف حاملو  الواحد منه  ال�سف  كان 
قال  الثاين،  الأخدود  عبورهم  مبجرد  بينهم  الثالث  ال�سف  يف  الرايات 

فا�سل الذي كان يرى ا�سطفافهم بعينه املجردة:
اإنهم منظمون للغاية.	 

قلت:
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العبور 	  يوا�سلون  اأما من  الو�سطى فقط،  املنطقة  اإىل  من يعربون 
ال�سفوف  اأن  اأعتقد  عارمة،  فو�سى  يف  ليزالون  الرافدين  بني 
املجيء  على  اأُجربوا  حديثني  جنود  من  تتكون  واخللفية  الو�سطى 

اإىل هنا رغم قّلة خربتهم.
قال وهو ينظر بعيًدا نحوهم:

هذا جيد لنا.	 
b

ب�سكل  تتزايد  الو�سطى  املنطقة  اإىل  العابرين  �سفوف  اأعداد  ظلت 
تدريجي فيما كان الن�سليان املكّلفان بدق الطبول يحدقان بي يف انتظار 
لعبور  ومراقبتي  انتظاري  وا�سلت  لكني  دقاتهما،  لبدء  اإليهما  اإ�سارتي 
الأ�سراف، اإىل اأن �سار العدد اأمامي يقرتب من الألف وبداأت طلئعهم 
قواتهم  ثلث  عبور  اإىل  اطمئنانها  بعد  التلل  اأعلى  اأماكنها  عن  تتخلى 

تقريًبا، فقلت لفا�سل وال�سبان بجانبي:
ها قد حانت اللحظة يا رجال.	 

كاأنني  اليمنى  بيدي  للن�سليني  واأ�سرت  ي�سارنا  اأعلى  اإىل  نظرت  ثم 
هيئتهما  اإىل  فا�ستحال  الهواء،  يف  بها  واأدق  يدي  يف  طبلة  ع�سا  اأحمل 
يف  تدّوي  طبولهما  دقات  كانت  حلظات  خلل  ويف  احلال،  يف  الزائرة 
الأ�سراف  جماعات  نحو  خمابئهم  من  الثلثة  جماعاتنا  لتنطلق  الأفق، 
.. كذلك انطلق ال�سبان املكّلفني بدق الطبول يف الأخاديد، لرتّج اأ�سوات 
يف  الفو�سى  وتتعاظم  الأ�سراف  اأح�سنة  وتهتاج  الأرجاء  كافة  طبولهم 
�سفوف من مل يعربوا الرافدين الأول اأو الثاين، اأما ال�سفوف املنتظمة يف 
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املنطقة الو�سطى اأمامنا فكانت اأكرث ثباًتا، رد الفعل الوحيد الذي حدث 
حركتها  يف  الرايات  لتبداأ  قليًل  الثالث  ال�سف  اأمام  امل�سافة  ات�ساع  هو 
مييًنا وي�ساًرا وكاأن كيوان بداأ يف حتمي�ص جنوده وحّثهم على الثبات قبل 

اأن يفلت زمامهم.
اأول  الأول  الرافد  غرب  الراك�سة  الأوىل  الن�ساىل  جماعة  كانت 
بني  الراك�سة  الثانية  املجموعة  تلتها  الأ�سراف  ل�سفوف  الوا�سلني 
الرافدين الأول والثاين، كان ذلك منطقًيا مع قرب اأماكن اختبائها من 
باأقرب اجلبال  التي اختبئت  الثالثة  الأ�سراف على عك�ص اجلماعة  ممر 
الرافد بتلله  انعراج  التلل م�ستغلة  ال�سلدة ووا�سلت رك�سها مبحاذاة 
ويطلقوا  الأ�سراف  �سفوف  من  مقربة  على  فجاأة  ليظهروا  الغرب،  نحو 
ليتخلى  مهابة،  دون  كال�سيل  نحوهم  يندفعون  وهم  العايل  زئريهم 
الأ�سراف عن انتظامهم يف احلال بعدما اخرتق الزائرون عمق �سفوفهم 
اأعناقهم  مبخالبهم  �ساربني  اأح�سنتهم  عن  يقفزون  وبداأوا  ب�سهولة، 
واأعناق خيولهم، فقلت للثلثة حاملي اأرواح ال�سامو بجواري واأنا اأنظر يف 
النظارة املعظمة واأرى حاملي الرايات يحيطون بثلثة من الفر�سان كانوا 

يتقهقرون ب�سرعة اإىل ال�سفوف اخللفية:
ل 	  الرايات،  حاملي  يرافق  هدفنا  اإن  املفاجاأة،  اأثر  يزول  اأن  قبل 

تن�سغلوا باأي �سيء اآخر �سوى الق�ساء على كيوان وكل من يرافقه 
من فر�سان، �سيكون حامل الروح الن�سلية بينهم.

الزائرة،  هيئتهم  اإىل  ا�ستحالوا  ثم  موافقني،  بروؤو�سهم  اأوماأوا 
وهبطوا على الفور جانب اجلبل يف وثبات متتالية، ثم راأيتهم يرك�سون 
باأح�سنتهم جتاه املعركة ب�سرعة كانت اأكرب كثرًيا من �سرعة اجلماعات 
التي �سبقتهم، بعدها نظرت اإىل اأماكن ال�ستباك الثلثة فوجدت زائرينا 
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�سفوف  اقتحام  يوا�سلون  وهم  الزائرة  هيئتهم  على  يزالون  ل  جميعهم 
الأ�سراف والفتك بهم، فقلت لفا�سل يف �سرور:

مل يفقد اأحد من جماعاتنا هيئته حتى الآن، كانت فكرة الطبول 	 
وح�سوات الأذن رائعة للغاية.

هز راأ�سه اإيجاًبا بابت�سامة خفيفة وهو ينظر مرتقًبا نحو ما يدور على 
واأ�سيل وبيجاد وهم يندفعون  اأمامنا واإىل منذر  الو�سطى  اأر�ص املنطقة 
نحو حاملي الرايات الذين كانوا يرك�سون مبتعدين نحو املرتفعات املطلة 

على نقطة التقاء الروافد، وقال:
اأجل البتعاد 	  يحاول ذلك ال�ساب اعتلء جبال النهر اجلاف من 

عن �سجيج دقات الطبول.
فقلت واأنا اأنظر اإىل ال�سامو الثلثة الذين �ساروا على قرابة ثلثمائة 

مرت فقط منهم:
اأمتنى اأن ينال منه رجالنا قبل اأن نفقد زائًرا واحًدا.	 

باملنطقتني  القائم  ال�ستباك  لأرى  نظارتي  اأحّرك  واأنا  فوجئت  لكني 
الأخريني بخط دخان يت�ساعد نحو ال�سماء فوق قمة اأحد اجلبال البعيدة 
غرب منطقة التلل اندفعت معه الدماء اإىل وجهي بعدما ثار يف داخلي 
قلق غريب، لأفاجئ بعدها بجموع الن�ساىل الزائرين بني الرافدين الأول 
ا واأنا اأقول لفا�سل  والثاين ي�ستعيدون هيئتهم الب�سرية، فدق قلبي منتف�سً

يف ذعر:
اإنه مل يعرب اإىل املنطقة الو�سطى، اإنه ل يزال بني الرافدين الأول 	 

والثاين.
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وقبل اأن يقول فا�سل اأي �سيء فوجئنا بقذيفة ت�سقط من ال�سماء اإىل 
اأ�سلء جميع من  املنطقة الو�سطى لتحدث تفجرًيا عظيًما تطايرت معه 
تواجدوا يف حميطها، ومل متر دقيقة حتى �سقطت خم�سة قذائف اأخرى 
دفعة واحدة يف املكان الذي يرك�ص به حاملو الرايات ومن خلفهم منذر 
واأ�سيل وبيجاد لت�سحقهم جميًعا �سحًقا بعدما اأحدثت اأعظم تفجري راأيته 

يف حياتي، ف�سرخت اإىل فا�سل واأنا اأم�سك راأ�سي يف ذهول:
ال�سبان 	  مات  لقد  ال�سامو،  اأرواح  حاملي  لقتل  كيوان  من  فخ  اإنه 

الثلثة!
بعدها وا�سلت القذائف �سقوطها على املنطقة الو�سطى لتق�سي على 
جميع امل�ستبكني من اجلانبني، لأهوي على ركبتي غري م�سدقة ما اأراه، 
بني  التلل  املت�سابكني يف منطقة  اإىل  ونظرت  نف�سي حلظًيا  ثم متالكت 
الرافدين، كان القتال على اأ�سده واإن حتّول الزائرون اإىل ب�سريني بعدما 

جنحوا يف اقتنا�ص اأ�سلحة قتلهم يف بداية هجومهم، فقلت لفا�سل:
عد اإىل اجلبال املقببة الآن، �ساأحاول الو�سول اإىل اجلماعة الأوىل 	 

اإن  الروح،  اإليهم حامل  ينتقل  اأن  قبل  ين�سحبوا  كي  الرافد  غرب 
مزيًدا  هذا  يعطينا  قد  الرافدين،  بني  ح�سًنا  بلًء  يبلون  الرجال 
التي  الأ�سراف  اأعداد  اأمام  كثرًيا  ي�سمدوا  لن  لكنهم  الوقت  من 

تفوقهم.
كاد يتحدث عن خماطر ذهابي اإىل �ساحة املعركة ف�سرخت فيه:

هيا يا فا�سل، ل يوجد وقت لن�سّيعه.	 
نتوء  يف  املربوط  عنانه  لأحَلّ  ح�ساين  اإىل  ا  رك�سً اجلبل  هبطت  ثم 
�سخري، واأرك�ص به نحو الرافد الغربي القريب مني، وهناك وثبت من 
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ة له، ثم �سعدت �سفته  فوقه اإىل الأر�ص وهبطت مرتجلة اإىل قاِعه جارَّ
الرافد  ناحية  التلل  به بني  لأرك�ص  متنه من جديد  وامتطيت  الأخرى، 
الغربي الأول، اأتو�سل داخل نف�سي اإىل الن�ساىل املقاتلني بني الرافدين كي 
ي�سمدوا لأطول وقت ممكن من اأجل اإنقاذ اجلماعة الباقية، واأ�سرخ اإىل 
ح�ساين كي ي�سرع وهو يتخطى املرتفعات واحًدا وراء الآخر، اإىل اأن و�سلت 
ة  اإىل الرافد الثاين فلم اأنتظر حتى اأعرب اإىل اجلهة الأخرى وهبطت جارَّ

ح�ساين اإىل قاِعه ثم رك�ست به يف اأر�سه �سماًل نحو املعركة القائمة.
كان �سوت البارود امل�ستمر يتقاطع مع �سوت زئري الن�ساىل فاأدركت اأن 
الن�سلي اخل�سم مل يتحرك بعد اإىل غرب الرافد الأول، فوا�سلت رك�سي 
بال�سرعة الق�سوى حل�ساين اإىل اأن لح اأمامي بع�ص املت�سابكني ي�ستبكون 
يف الأخدود نف�سه، ف�سعدت بح�ساين مبا�سرًة منحدر �سفة الأخدود دون 
اأن اأهبط عن متنه، ثم عربت التلل اإىل اأر�ص ال�ستباك، كان الن�ساىل 
وح�سدوا  وجرحى  �سرعى  الأ�سراف  جنود  اأغلب  اأ�سقطوا  قد  الزائرون 
اأَر اإل ب�سعًة تعد على  اأ�سلحتهم وعّلقوها على ظهورهم العارية، فيما مل 
الأ�سابع قد لقوا حتفهم من زائرينا، فرك�ست خلف الن�ساىل املحاربني 
اأ�سرخ فيهم كي نرتاجع اإىل التلل ومنها اإىل اجلبال املقببة، لكنهم مل 
اإليهم ب�سوت اأعلى  ي�ستجيبوا يل ووا�سلوا مطاردة الأ�سراف، ف�سرخت 
كي يرتكوا من تبقى من الأ�سراف ويتبعونني نحو ممرات التلل لكن ذلك 
مل ُيجِد معهم، بل وجدتهم ي�سربون الأعناق بحما�ص اأكرب، ف�سرخت يف 

نف�سي باأنفا�ص لهثة بعدما تنبهت اإىل الأمر:
ل ي�سمعون ما اأقوله ب�سبب ح�سوات اآذانهم، يظّنون اأنني اأحّم�سهم 	 

على القتال.
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ذاته  ال�ساب  الرافد  على  املطلة  التلل  اأحد  على  فجاأة  ظهر  اأن  اإىل 
الذي كان يرك�ص يف اجلانب الآخر من �سارع املدينة عندما ا�ستحال من 
الأوىل، كان يقف بح�سانه ينظر  اللحظة  ب�سريني، عرفته من  اإىل  معي 
وبجواره  راأ�سه،  فوق  خوذة  يرتدي  اأن  دون  اجلانبني  من  املتقاتلني  اإىل 
وقف فار�ص �ساب يف مثل عمره كان يحاول تعديل و�سعه املائل على �سرج 
وا�سلوا  لكنهم  يرتاجعوا،  كي  ياأ�ص  يف  الن�ساىل  يف  ف�سرخت  ح�سانه، 
زئريهم وانق�سا�سهم على الأ�سراف، ثم وجدت التلل اإىل جانبي هذين 
ال�سابني قد بداأت حتت�سد بالفر�سان ال�ساعدين من الرافد الأول والذين 
تلك  امتداد  على  دقائق  يف  لي�سطفوا  كبرية  ب�سرعة  اأعدادهم  تزايدت 
التلل، فعرفت اأن جميع الن�ساىل املقاتلني بني الرافدين قد لقوا حتفهم، 
ف�سرخت من جديد يف الن�ساىل من حويل كي يرتاجعوا للفرار بني التلل، 
لكنهم مل ي�سمعوين، حاول جنديٌّ ت�سويب �سلحه نحوي فاأ�سقطته قتيًل 
الن�ساىل  انق�سا�ص  �سرعة  بداأت  بعدها  م�سد�سي،  من  واحدة  بطلقة 
بجانبي تقل كثرًيا، وانخف�ص �سوت زئريهم ب�سكل ملحوظ، فبداأت اأطلق 
بارود �سلحي يف ياأ�ص نحو من يحاول القرتاب منا، واأنا اأتراجع مهرولة 
بظهري، اإىل اأن ا�ستحالت اأول جماعة من الزائرين اإىل هيئتهم الب�سرية، 
الباقون  ورك�ص  روؤو�سهم،  قن�ص  بعد  احلال  يف  قتلى  اأربعة  منهم  �سقط 
ويطلقون  الأ�سراف  نحو  النارية  اأ�سلحتهم  ي�سّوبون  وهم  مرتاجعني 
نريانها ب�سورة ع�سوائية، ومن بعدها بداأت باقي الأج�ساد القوية الزائرة 
ت�ستعيد هيئتها الب�سرية تباًعا لي�سقط من يتم قن�سه منهم قتيًل ويهرب 
الأ�سراف  اأحد  ج�سد  ي�ستخدم  اأو  النارية  الطلقات  تفادي  ي�ستطيع  من 

ال�ساقطني كدرٍع له قبل اأن يبداأ يف ا�ستخدام �سلحه.
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يف تلك اللحظات فقط ا�ستوعبوا هدف وجودي بينهم للمرة الأوىل، 
كي  فيهم  ف�سرخت  اآذانهم،  من  القما�سية  احل�سوات  باإخراج  واأ�سرعوا 
نرتاجع اإىل التلل، واإن كان داخلي بداأ يدرك واأنا اأرى الأ�سراف يهبطون 
نحونا من اأعلى التلل يف ثقة كبرية اأن كل �سيء قد انتهى واأنها م�ساألة 
وقت ل اأكرث حتى واإن ا�ستطعنا الفرار لبع�ص الوقت بني التلل، لكني مل 
يكن بيدي حيلة اأخرى .. وتراجعت معهم فارين نحو اجلنوب بني التلل 
راأ�سه حتى �سار  اأو موؤخرة  نارية يف ظهره  لي�سقط منا من ت�سبه طلقة 
اأكرث من خم�سمائة جندي  ن�سلي مقابل  اأقل من مائة  الباقني معي  عدد 
وحاولت  منخف�ص  تلٍّ  خلف  اختباأت  ثم  باأ�سلحتهم،  يلحقوننا  �سريف 
اأن  قبل  منهم  اثنني  فاأ�سقطت  اإلينا،  املتقدمني  اجلنود  نحو  الت�سويب 
واأطلقت  ظهري  على  املعّلقة  بندقيتي  فجذبت  م�سد�سي،  ذخرية  تنتهي 
نريانها نحو جندي كان ميد راأ�سه من خلف �سخرة كربى ف�سقط �سريًعا، 
الأ�سراف  نحو  نريانهم  اإطلق  يوا�سلون  بجواري  الن�ساىل  كان  كذلك 
املدرعني املتقدمني نحونا يف ت�سكيٍل ن�سف دائري كان ي�سيق علينا اأكرث 
واأكرث مع كل دقيقة متر، ثم �سقط ثلثة ن�ساىل بجواري قتلى بعد اإ�سابات 
مبا�سرة يف روؤو�سهم فحملت م�سد�ص اأحدهم وحاولت موا�سلة الفرار نحو 
يرقد  ال�سابعة ع�سرة من عمره  يبلغ  ل  ن�سلًيا  �ساًبا  راأيت  لكني  اجلنوب، 
من  ب�سدة  يعت�سر  وجهه  كان  جماور،  تٍل  ل�سخور  العاري  ظهره  م�سنًدا 
الأمل وهو مي�سك ب�ساقه اليمنى التي كانت تنزف بغزارة، فرك�ست حمنية 
الظهر نحوه وجل�ست بجواره م�سندة ظهري اإىل �سخور التل اأنا الأخرى، 

وقلت له:
ل عليك، �ستكون بخري اأيها الفتى.	 
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فوق  وو�سعتها  اللينة  املعدنية  باحللقات  املبطنة  �سرتتي  خلعت  ثم 
جرحه النازف وربطت ُكمّيها حول �ساقه وعقدتهما بقوة حماولة اإيقاف 
نزيفه، و�سع ال�ساب يده على �سرتة �ساقه وحت�س�ص حلقاتها املعدنية، ثم 
اأ�سفل  اأرتديها  كنت  التي  الأكمام  املنزوعة  القما�سية  �سرتتي  اإىل  نظر 
وقايتي من  ت�ستطيع  لن  اأنها  اأدرك  كاأنه  الواقية، ونظر يف عيني  �سرتتي 
ابت�سامة، مل  ال�سليمة يف  ر�سا�سة واحدة، وكاد ينطق، فربتُّ على �ساقه 
النهاية وعدم جدوى  باقرتاب  ا�ست�سلًما مني  كان ذلك  اإن  اأعرف  اأكن 
�سرتتي الواقية على اأي حال، اأم اأنه تف�سيل مني للموت عن العتقال على 
طلقات  اأربعة  به  فوجدت  م�سد�سي  ح�سو  تفح�ست  ثم  الأ�سراف،  اأيدي 
نارية فقط فهززت راأ�سي اأ�سًفا واأ�سندتها اإىل ال�سخور، لأ�ستمع باأنفا�ص 
ت�سحق احل�سي  التل  تقرتب خلف  كانت  التي  الأقدام  وقع  اإىل  حمتب�سة 
اأ�سحابها اإطلق بارودهم ناحيتنا دون  اأحذيتها الثقيلة، ويوا�سل  اأ�سفل 

توقف، قال الفتى ب�سوت �سعيف وهو ي�سري اإىل تلٍّ قريب:

عليِك الهروب �سيدتي اإىل ذلك التل، �ساأحاول تعطيلهم.	 
قلت:

لن اأتركك يا فتى.	 
قال متو�سًل:

اأرجوِك �سيدتي، لن اأجنو بكل حال، عليِك الهروب.	 
ربتُّ على يده وقلت:

�سننجو �سوًيا.	 
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كنت اأعرف داخل نف�سي اأنني اأكذب عليه، مل يكن هناك جمال لهروبي 
�سلحي  يف  ر�سا�سات  اأربعة  �سوى  امتلكي  عدم  مع  �سوًيا  لنجاتنا  اأو 

واقرتاب جنود الأ�سراف منا اإىل اأقل من ع�سرة خطوات، فقال الفتى:
كنت يف باحة جويدا حني زاأرت روحي للمرة الأوىل من اأجل اإنقاذك 	 

�سيدتي، كان انت�ساًرا عظيًما �ستفتخر به اأرواحنا اإىل الأبد.
ونظر يل واأكمل:

لي�ص على الأبطال اأن يحققوا النت�سار كل مرة طاملا نالوا �سرف 	 
املحاولة، األي�ص كذلك؟
هززت راأ�سي با�سمة وقلت:

بلى يا �سديقي.
فابت�سم واأغم�ص عينيه واأ�سند راأ�سه اإىل ال�سخور، لكنه فتحها جمدًدا 
وحركها اإيلَّ يف ده�سة كربى عندما �سمعنا دقات طبول ال�سامو تدّوي يف 
الأفق من جديد يرافقها جلبة �سديدة من �سياح حما�سي و�سهيل للخيول 
عن  لنا  املحا�سرة  الأقدام  معها  توقفْت  ال�سرق،  ناحية  من  تاأتي  كانت 

التقدم، مثلما توقفْت اأنفا�سنا غري م�سدقني ما يحدث.
القادم يقرتب ب�سرعة  ال�سياح  توا�سل دّقها فيما كان  الطبول  كانت 
كربى نحونا، نه�ست بجذعي ومددت راأ�سي يف حذر كي اأرى ما يحدث، 
التلل  اأمام  �سفوفهم  لينّظموا  م�سرعني  عادوا  قد  الأ�سراف  كان جنود 
ارت�سمت كافة علمات الرتقب  الأول وعلى وجوههم  الرافد  املطلة على 
الن�ساىل  من  ح�سوٌد  قلبي،  اقتلعت  التي  املفاجاأة  كانت  ثم  وال�ستغراب، 
يحمل  العارية  ب�سدورهم  الأخدود  تلل  عابرين  يرك�سون  الب�سريني 
اأ�سلحة  اآخرون  ويحمل  املعركة،  قتلى  اأ�سلحة  من  نارية  اأ�سلحة  بع�سهم 
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م�سدودة  اأقوا�ًسا  يحملون  واآخرون  وفوؤو�ص،  وخناجر  �سكاكني  بي�ساء، 
الأوتار ب�سهامها، واآخرون حتمل اأياديهم �سخوًرا �سغرى وحتمل ظهورهم 
جميًعا  يندفعون  ال�سخور،  بتلك  متتلئ  اأنها  بادًيا  كان  منبعجة  اأجولة 
بينهم  تردد  اأو  خوف  ذرة  دون  الأ�سراف  �سفوف  نحو  اجلارف  كال�سيل 

فا�سل وريان.
يد  يف  الناري  لل�سلح  �ستكون  العليا  الكلمة  كانت  اأخرى  ظروف  يف 
الأ�سراف، لكن مع خم�سة اآلف ن�سليٍّ لي�ص لديهم ما يخ�سرونه، يرك�ص 
جميعهم دون توقف غري عابئني مبن يت�ساقط منهم وت�سرخ حناجرهم 
طريقه  ال�سطراب  وجد  فح�سب  النتقام  اأجل  من  املرعبة  ب�سيحاتهم 
اإىل قلوب الأ�سراف، وبداأت اأرجلهم تتقهقر يف ذعر اإىل اخللف، وتلعثمت 
و�سهامهم،  الن�ساىل  بارود  رقابهم  لتتلقى  اأ�سلحتهم،  م  ُتلقِّ اأياديهم وهي 
الن�ساىل  �سيل  بهم  ي�سطدم  اأن  قبل  الآخر،  وراء  واحًدا  ويت�ساقطوا 
يفّرون  كانوا  الذين  الن�ساىل  جتّمع  ثم  اقتلًعا،  الأر�ص  من  ليقتلعوهم 
معي نحو التلل، وبداأوا يف ت�سويب نريانهم نحو الفر�سان الذين �ساروا 
م�ستتني يف كل اجتاه يلحق الواحد منهم الع�سرات من الن�ساىل حاملي 
لل�ساب  يقف جماوًرا  كان  الذي  الفتى  راأيت  بعدها  والفوؤو�ص،  ال�سكاكني 
الفرار،  الن�سلية ميتطي ح�ساًنا حماوًل  الروح  اأنه حامل  اعتقدت  الذي 
يبتعد  اآخر  ح�ساًنا  يركب  كان  الذي  نف�سه  ال�ساب  اإىل  حينها  فانتبهت 
نحو  فرك�ست  فارين،  لينطلقا  الإ�سراع،  على  ويحّثه  الأمتار  بع�ص  عنه 
اأخطاأين  لكنه  اإ�سابتي  الأ�سراف  جنود  اأحد  حاول  يل،  الأح�سنة  اأقرب 
نحو  جديد  من  نظرت  ثم  �سريًعا،  ف�سقط  راأ�سه  نحو  بارودي  فاأطلقت 
ال�سابني فوجدتهما قد اختفيا، فوثبت اإىل منت احل�سان �سريًعا، ورك�ست 
به �ساقًة ح�سد الن�ساىل الغفري اأمامي للحاق بهما، فوجدتهما قد ابتعدا 
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عني مب�سافة كبرية واأو�سكا على اخلروج من ممر التلل، ف�سرخت يف 
ح�ساين كي ي�سرع، ثم ابت�سم احلظ يل عندما �سقط الفتى الذي يرتدي 
خوذًة حني حاول جماراة ال�سرعة الرهيبة التي يرك�ص بها �سديقه وفرَّ 
ح�سانه مبتعًدا، فاأعطاين ذلك فر�سة عظيمة لأقّلل امل�سافة بيني وبينهما 
رك�سهما،  ويوا�سل  اإليه لريكبه خلفه  العودة  اإىل  ا�سطر �سديقه  بعدما 
اجلبال  مبحاذاة  املمتد  اجلبلي  الطريق  اإىل  التلل  ممر  من  خرجا  ثم 
املطلة على النهر اجلاف، فلكزت ح�ساين كي ي�سرع اأكرث من رك�سه حتى 
خرجت اأنا الأخرى اإىل ذلك الطريق، لأوا�سل ملحقتهما على م�سافٍة ل 
تزيد عن خم�سني مرًتا، ثم فكرت يف ت�سويب بارودي نحوهما عندما �سار 
الطريق م�ستقيًما دون انعطافات، لكنني تذكرت اأن �سلحي لي�ص به �سوى 
ثلث طلقات نارية فح�سب يف الوقت الذي مل اأعد فيه تلك الرامية ذات 
اأدنو  اأنتظر حتى  اأن  دقة الت�سويب الأف�سل يف مدر�سة ال�سباط، فاآثرت 
منهما مب�سافة اأقرب تزيد من �سمان اإ�سابتي لهما، اإل اأنني بداأت اأ�سعر 
كان  حني  يعقوب  فتذكرت  �سرعته،  من  يبطئ  اأركبه  الذي  احل�سان  اأن 
يهم�ص اإىل اخليل وجال يف ذهني اأن يكون ذلك الإبطاء بتاأثري من ال�ساب 
الذي األحقه، وبداأت خماويف بفقده تتعاظم بعدما تزايدت امل�سافة بيننا 

بع�ص ال�سيء، فرفعت �سلحي، وهم�ست اإىل نف�سي م�سجعة لها:
لطاملا كنِت الأف�سل يف چارتني يا غفران.	 

ثم �سّوبت �سلحي نحو قائمة ح�سانهما اخللفية الي�سرى، و�سغطت 
زنادي  .. ف�سقط احل�سان يف احلال ومن فوقه �سقط الفتيان باأج�سادهما 
بج�سده  تدحرج  الذي  الأول  الفتى  وخا�سًة  عنه  بعيًدا  بالأر�ص  لريتطما 
كثرًيا، وا�سلت تقدمي نحوهما ثم هبطت عن ح�ساين، كان الفتى �ساحب 
اخلوذة قد تقهقر بج�سده خائًفا اإىل جانب الطريق ثم نه�ص ورك�ص يف 
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راقًدا على  الآخر، كان  تركته وم�سيت قدًما نحو  �سق �سيق بني جبلني، 
�سالت  التي  الدماء  بذراعه  ومي�سح  �سقوطه،  اأثر  من  ب�سدة  يتاأمل  ظهره 
اأن  اإىل  يدي،  م�سد�سي يف  اأم�سك  واأنا  نحوه  تقدمي  وا�سلت  على وجهه، 
واأنا  اأمامه، رفع حينها راأ�سه نحوي للمرة الأوىل، ونظر يف عيني  وقفت 

اأرفع �سلحي نحوه يف �سمٍت لأ�سّوبه بني حاجبيه.

b
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)15(
غفران

بعد  اأقف على  واأنا  متباطئة  باأنفا�ص عميقة  ويهبط  يعلو  كان �سدري 
بة �سلحي نحو راأ�سه من اأجل اإنهاء  ثلث خطوات من ذلك ال�ساب ُم�سوِّ
اأن  اإيّل وينظر يف عيني مبا�سرًة، لأ�سعر  اأن يرفع عينه  ذلك الأمر، قبل 
ج�سدي قد ُجمد كلًيا و�َسَرت فيه رع�سة مل اأعهدها منذ زمن بعيد عندما 
راأيت يف عينه النظرة ذاتها التي نظر يل بها ندمي على من�سة الباحة قبل 
�سبعة ع�سر عاًما والتي مل اأ�ستطع ن�سيانها قط، لأحّدق يف عينه يف ذهول 
واأبتلع ريقي يف توتر بعدما �سعرت لوهلة اأن امل�سهد نف�سه يتكرر بحذافريه 
من جديد، واأنَّ من يرقد اأمامي هو ندمي نف�سه، واأح�س�ست اأنه لو فتح فاه 

ونطق، ل�سرخ يفَّ متو�سًل ب�سوت ندمي:
لن اأفعلها جمدًدا، اأعطني فر�سة واحدة فح�سب، اأق�سم لِك باأنني 	 

�ساأحافظ على وعدي.
ويوم�ص يف عقلي كل  اإىل وجهي  الدماء  وتندفع  قلبي  لتت�سارع دقات 
فجاأة  راأ�سي  يف  يثب  اأن  قبل  لندمي،  قتلي  بعد  عانيته  الذي  العناء  ذلك 
م�سهد يعقوب وهو ميوت بني يدي، وم�سهد الن�ساىل الزائرين وهم يتحولون 
اإىل هيئتهم الب�سرية ليح�سدهم بارود الأ�سراف، وم�سهد القذائف وهي 
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تت�ساقط فوق حاملي اأرواح ال�سامو لتقتلهم يف احلال؛ لي�سرخ �سوت قوي 
يف داخلي باأن اأ�سغط الزناد واأُنهي ذلك الأمر، نظرت يف عينه من جديد، 
الدماء على  ي�سيل خط من  بينما  اأن ينطق  كان يوا�سل حتديقه يفَّ دون 
جبهته، حاولت اأن اأ�سغط الزناد، لكني مل اأ�ستطع، ووجدت عيني متتلئ 
يدي  هبطْت  بعدها  عينه،  يف  اأنظر  واأنا  وجنتّي  على  لتت�ساقط  بدموعها 
بامل�سد�ص اإىل جانبي، نظر نحو و�سم كتفي ونظر يف عيني من جديد، ثم 
عني،  مبتعًدا  يرك�ص  وبداأ  بج�سده  وا�ستدار  رقدته،  عن  هدوء  يف  نه�ص 
لأقف مكاين اأنظر اإليه دون اأن اأحرك �ساكًنا حتى �سار على بعد مائة مرت 
مني فا�ستحال اإىل هيئته الزائرة واأطلق زئرًيا عالًيا، قبل اأن يتابع رك�سه 
على  مقرف�سة  فجل�ست  اأنظاري،  عن  اختفى  حتى  الهيئة  بتلك  الواثب 
ركبتّي يهتز ج�سدي ا�سطراًبا، ود�س�ست وجهي يف كفّي لأوا�سل ن�سيجي 

بقوٍة مل حتدث يل منذ تلك الأيام التي تلت قتلي لندمي.
بعد قليل من الوقت و�سل فا�سل مبفرده، هبط عن ح�سانه واأ�سرع اإيّل 
حني وجدين اأجل�ص على الأر�ص يف تلك احلالة امل�سطربة على بعد اأمتار 
من احل�سان اجلريح الذي كان يحمل ال�سابني فيما كان ح�ساين يقف 
يرعى على جانب الطريق، و�ساألني يف ترقب عندما وجد عيني حممرتني 

من اأثر البكاء:
ماذا حدث؟!	 

قلت:
اإنه اآدم.	 

وتابعت بعد حلظة حاولت فيها متالك نف�سي ولكني مل اأ�ستطع:
كان با�ستطاعتي قتله، لكني مل اأقَو على فعلها.	 
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وبداأت يف ن�سيجي من جديد، �سم راأ�سي اإىل �سدره، فوا�سلت بكائي، 
اإىل اأن هداأت بع�ص ال�سيء فقال:

لنعد اإىل الن�ساىل، لقد ق�سوا على ما تبقى من جنود الأ�سراف.	 
هززت راأ�سي اإيجاًبا، ثم امتطيت ح�ساين وحتركت به على مهل خلف 
ح�سانه، اأفكر فيما حدث منذ �سروق �سم�ص ذلك اليوم ومقتل اأكرث من 
ت�سعني يف املائة من زائرينا بينهم حاملو ال�سامو حتى ما حدث يف نهايته 
وعدم قتلي ملن ت�سبب لنا يف كل هذه اخل�سارة عندما كنت قادرة على ذلك 
ُم�سّيعة دماء من ُقِتلوا هباًء، لأكون �سريحة اإىل نف�سي هذه املرة بيقني ل 
�سك فيه، اأنني ل اأ�سلح لقيادة الن�ساىل، واأن وجودي بينهم مل ي�سبب لهم 
اإل مزيًدا من الدماء والدمار بعد عي�سة كانوا ياألفونها، وفكرت اأن اأوقف 
ح�ساين واأ�ستدير به لأرك�ص اإىل مكان اآخر بعيًدا عنهم، لكن فا�سل اأبطاأ 
من �سرعة ح�سانه حتى �سار بجواري واأم�سك بيدي كاأنه اأدرك ما اأفكر 

فيه، نظرت اإليه بعني دامعة، وهززت راأ�سي اآ�سفة، فقال:
�سي�سبح كل �سيء على ما يرام.	 

ثم و�سلنا اإىل منطقة الروافد، كان عدد �سغري من الن�ساىل ينت�سر بني 
التلل التي �سهدت املعركة، قال فا�سل:

لقد كلفنا بع�سهم بالبحث عن اأي اأ�سلحة اأو ذخرية.	 
واأ�سار نحو ن�سلي يحمل درًعا وخوذة وقال:

وخوذاتهم 	  دروعهم  من  الأ�سراف  جثث  بتجريد  اآخرين  وكلفنا 
واإح�سارها اإلينا.

هززت راأ�سي اإيجاًبا دون اأن اأقول �سيًئا، ووا�سلت طريقي معه عابرة 
الرافدين حتى و�سلنا اإىل املنطقة الو�سطى التي تناثرت يف اأر�سها احُلفر 
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من اأثر القذائف، فاأغم�ست عيني كي ل اأرى الأ�سلء املحرتقة، ثم انطلقنا 
اإىل اجلبال املقببة، وهناك تلقاين كثري من الن�ساىل باأعني مرتقبة ل اأعلم 
اإن كانوا يت�ساءلون اإن كنت قد قتلت حامل الروح اأم ل، مل اأكن اأحتاج اإىل 
اأن اأجيبهم، كانت امللمح املنطبعة على وجهي املنك�ص اإىل الأر�ص كفيلة 
اأنني خذلتهم كالعادة، واأكملت طريقي اإىل خيمتي يف �سمٍت  باإخبارهم 
�سديد تع�سف براأ�سي كافة الأفكار وامل�ساهد يف اآن واحد، القذائف وهي 
الزائرون  الن�ساىل  لتقتلهم يف احلال،  ال�سامو  اأرواح  فوق حاملي  ت�سقط 
وهم يت�ساقطون بجواري واحًدا وراء الآخر بعدما ا�ستحالوا اإىل هيئتهم 
اآدم وهو ي�ستحيل  اأن يقول �سيًئا،  اآدم وهو ينظر يف عيني دون  الب�سرية، 
اإىل هيئته الزائرة بعدما ابتعد عني، ندمي وهو يتو�سل اإيّل قبل ذبحي له، 
اآدم من  الن�ساىل الزائرون وهم ينقذونني من الإعدام يف باحة جويدا، 
جديد، ثم بداأت الت�ساوؤلت واخليالت الوهمية تتقافز �سارخًة يف ذهني 
اإيّل ب�سيء؟  ملاذا مل ي�ستحل اإىل هيئته الزائرة  امل�سو�ص، ملاذا مل ينطق 
بعدما  فعل ذلك  ا�ستطاع  قتله طاملا  و�سك  على  واأ�سبح  اأهاجمه  اأن  قبل 
تركته مي�سي؟ ملاذا ا�ست�سلم يل اإىل هذا احلد؟ ملاذا فعل كل هذا بنا؟! 

ملاذا خان بني جن�سه؟! ثم �سرخت اإىل نف�سي ب�سوت عاٍل:
بِك 	  حتكمْت  ملاذا  �سنوات،  منذ  ندمي  مات  لقد  تقتليه؟!  مل  ملاذا 

اأيتها  هباًء  ماتوا  من  حق  اأ�سعِت  ملاذا  جديد؟!  من  امل�ساعر 
البائ�سة؟! 

قبل اأن اأنهار واأوا�سل بكائي من جديد، دلف اإيلَّ ريان بعدما بدا اأن 
بتول اأ�سرعت باإخباره مبا يحدث يل، وحاول تهدئتي، فقلت باكية:

مل اأكن اأهًل قط لهذه امل�سئولية، مل اأكن اأهًل لها قط.	 
قال:
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اخلطة 	  هذه  اقرتح  من  كنت  لقد  �سيدتي،  جميًعا  م�سئوليتنا  اإنها 
ال�سامو  ثلثي  عليها  ووافق  جميًعا،  عليها  ووافقنا  البداية،  منذ 
الروح  حامل  وبينهم  للأ�سراف  مواجهتنا  بخطورة  علمهم  رغم 
الن�سلية. لكن مل يكن بيدنا �سيء اآخر، ومل نكن لننتظر يف جبالنا 

حتى يتقدم اإلينا الأ�سراف ليح�سدونا بداخلها.
و�سكت قليًل ثم تابع:

اأن 	  توقعت  املعركة،  يف  حدث  مبا  يخربنا  الطبيب  اإلينا  عاد  حني 
يلملم اجلميع اأغرا�سهم من اأجل الهروب �سريًعا، لكني وجدتهم 
ينظرون اإىل بع�سهم البع�ص ويقررون يف حلظة الندفاع اإىل ميدان 

املعركة من اأنف�سهم لإنقاذك واإنقاذ من تبقوا من الزائرين.
   رمبا فقدنا قوة الزائرين اليوم لكنا ربحنا اآلف املقاتلني ال�سجعان 
اأبًدا  األفا م�سلح ومدرع، لن يكونوا �سيًدا �سهًل  الأقل  بينهم على 

لكيوان يف معركتنا القادمة.
ثم اأردف حني وجدين اأنظر اإىل الأر�ص يف �سرود كبري:

قتله 	  من  الهدف  كان  لقد  معنى،  لقتله  يعد  مل  الن�سلي!  تقتلي  مل 
الزائرين  من  لدينا  ما  عدد  �سار  والآن  منه،  الزائرين  حماية 
يفيد  لن  الزائرة،  اأرواحهم  ا�سرتجاع  يقوون على  ل  اأربعني فقط 
اأجنز  اأنه  يعرف  بعدما  هو  �سيقتله  لكيوان  دعيه  �سيء،  مقتله يف 
اإنني اأكرث من  مهمته، ل حتملي نف�سك اأكرث من طاقتها �سيدتي، 
يعرف هنا عن معاناتك بعد موت �سيدي، واأدرك ما �سعرِت به حني 
كان مبقدورك قتل الفتى، اإننا ب�سر يف النهاية �سيدتي واأنِت نقية 
القلب وجميعنا يعرف هذا، وكل واحد هنا يعرف ما عانيِته يف كل 
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ال�سبعة ع�سر عاًما التي ق�سيِتها بيننا ومن ينكر ذلك  دقيقة من 
�ساأ�سق راأ�سه ن�سفني، ل�سِت اأنِت من ينّك�ص راأ�سه �سيدتي.

وهّداأ من نربة �سوته وقال:
لقد كانت رحلة طويلة بداأناها معًا و�سنكملها معًا حتى النهاية، كان 	 

�سرف يل اأن اأكون برفقتك طوالها و�سرف لأي فرٍد هنا، وحل�سن 
اإما  لنا يف احلالتني؛  �ستكون مريحًة  الرحلة  نهاية هذه  اأن  حظنا 
ننت�سر  اأن  واإما  ال�سقاء،  اأخرًيا من ذلك  يقتلنا كيوان ونرتاح  اأن 
ونزيل القواعد التي �سّببت لنا كل تلك املتاعب، ل نفكر يف نهاية 
ثالثة �سيدتي، ل�ست من اأقول ذلك، بل من يقفون يف اخلارج، لقد 
بالن�ساىل  لي�ص  باأنف�سهم،  اإل  ينالوه  لن  اأن حقهم  الن�ساىل  عرف 
الزائرين، واأدركوا اأنهم ل ميلكون خياًرا اآخر �سوى اأن يحاربوا من 
وتطرحي  �سيدتي  ترتاحي  اأن  عليِك  فيهم،  نف�ٍص  اآخر  حتى  اأجله 
همومِك جانًبا، اإن لدينا الكثري من العمل يف الأيام القادمة، ل بد 
واأن كيوان قد علم مبا حدث ويجّهز جي�سه الأكرب للتقدم اإلينا وهو 
مطمئن القلب باأنه لن يجد زائرين، علينا اأن نثبت له اأننا لن نكون 

لقمة �سائغة اأبًدا.
ونه�ص كي يغادر، لكنه وقف قبل اأن يخرج وقال با�سًما:

فعلِته 	  ما  الن�ساىل  ل�سبان  يحكي  باخلارج  م�ساب  فتى  هناك  اآه، 
قادة  يتنازل  ل  �ساقه،  نزيف  اأوقفِت  وكيف  املعركة  اأر�ص  يف  معه 
يقّدرون  والرجال  رجالهم،  اأجل  من  الواقية  �سرتهم  كثريون عن 

ذلك كثرًيا.
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ل راأ�سي، وغادر، بعدها دلف اإيلَّ فا�سل الذي بدا واأنه كان ينتظر  ثم قبَّ
يف اخلارج واآثر األ يقطع حديث ريان معي، واأعطاين �سراًبا ع�سبًيا قال 
باأنه وجد اأع�سابه اأثناء ترحالنا يف ممرات اجلبال، حني تناولته مل ياأخذ 

الأمر مني دقائق حتى غبت يف �ُسبات عميق.

b
واأبلغت  الن�ساىل  قيادة  بابتعادي عن  قراري  اتخذت  التايل  اليوم  يف 
ريان وفا�سل بذلك، حاول اأن يثنياين عن الأمر لكني كنت قد فّكرت ملًيا 
يف الأمر قبل جميئهما اإيّل واتخذت قراري باقتناع تام، حاول اآخرون من 
موقفي  على  اأ�سررت  لكني  بالأمر  عرفوا  عندما  اإيّل  التحدث  الن�ساىل 
ليقودنا يف  بينهم  قائد جديد من  الوقت قد حان لختيار  اأن  واأخربتهم 
الرماية  لل�سبان على  �ساأكمل تدريبي  باأنني  لهم  واأعلنت  القادمة،  الأيام 
لقراري،  احرتامهم  فاأعلنوا  الزائرين  الن�ساىل  مع  �سابًقا  فعلت  مثلما 
قال يل ريان بعد ذلك باأنهم اختاروه موؤقًتا ليكون قائًدا لهم بعد ظهور 
اإىل �سقاق  يتطور  الأمر  لقيادتهم وكاد  بع�ص اخللفات على من ي�سلح 
الأمر  يف  الغريب  الأمر،  هذا  يف  الطبيب  تدخل  لول  الوديان  اأهايل  بني 
اأن  اأدرك  هل  اأعلم  ل  الأيام،  تلك  خلل  تق�سفنا  مل  كيوان  مدافع  اأن 
جبالنا �ست�سمد اإىل اأبد الدهر �سد قذائفه واأنه يهدر ذخائره هباًء فوق 
األزم اجلميع  اأن ريان  اآخر جنهله، غري  ل�سيء  ر  اأم كان يح�سّ �سخورها 
باتخاذ اأماكنهم داخل اجلبال وعدم اخلروج اإىل ممراتها اإل لل�سرورة 
الق�سوى حت�سًبا لأي ق�سف مفاجئ، اأخربين فا�سل اأن حماولت الأربعني 
املتبقني من الن�ساىل الزائرين ل�ستعادة اأرواحهم الزائرة باءت جميعها 
بالف�سل وكاأن اأرواحهم اأُخمدت للأبد، ليكون اآخر زئري �سهدته جبالنا هو 
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الن�ساىل  حقبة  بذلك  لتنتهي  الروافد،  معركة  يوم  �سباح  الن�ساىل  زئري 
الزائرين التي مل تدم �سوى اأربعني يوًما دون اأن نح�سن ا�ستغللها.

اأدركت خلل اليوم الأول من تدريبي للن�ساىل على الت�سويب اأن ريان 
وفا�سل مل يخربا اأحًدا ب�ساأن اإفلتي لآدم حًيا كي ل تهتز �سورتي يف اأعني 
الن�ساىل، ف�سكرتهما كثرًيا على ذلك واأنا يف طريقي لآوي اإىل كوخي حيث 
غ�ست من جديد بني اأفكاري وخيالتي حماولًة افرتا�ص اأي تف�سري يف�ّسر 
يل عدم قيام اآدم مبهاجمتي ب�سورته الزائرة، لكني مل اأ�سل اإىل �سيء، 
اإىل  الذهني، ذهبت  الإرهاق  اإل مزيًدا من  اأجِن من هذه اخليالت  ومل 
اجلبل املنقو�ص به ر�سومات ال�سفن وق�سيت �ساعات اأحاول فك طل�سم 
النقو�ص اأ�سفلها لكني مل اأ�ستطع، فعدت اإىل كوخي خائبة الرجاء لأغو�ص 
اأ�سواأ  يف  الآخر  وراء  واحًدا  الأيام  تلك  لتم�سي  جديد،  من  خيالتي  بني 
�سباح  جاء  اأن  اإىل  عاًما،  ع�سر  �سبعة  منذ  يل  حدث  نف�سي  ا�سطراب 
اليوم الثامن بعد معركة الروافد وكنت يف جبل املقاتلني اأدّرب الن�ساىل 
نحو  قادم  زئري  �سوت  فجاأة  م�سامعنا  اإىل  تناهى  حتى  الرماية  على 
يقفان بجواري،  كانا  اللذين  وريان  اإىل فا�سل  جبالنا، نظرت يف تعجب 
اأرواح ال�سواري اخلامدة والذين  ثم نظرت اإىل ال�سبان الأربعني حاملي 
كانوا ي�سطفون بني املتدربني فوجدتهم ل يزالون على هيئتهم الب�سرية، 
ريان  اأن يحمل  قبل   .. �سديد  ا�ستغراب  البع�ص يف  بع�سهم  اإىل  ينظرون 
�سلحه الناري ومعه فا�سل وب�سعة رجال، ويخرجوا اإىل اخلارج يف حذر، 
وبني  بيني  وت�ساءلت  فاأكرث،  اأكرث  نحونا  يتقدم  والزئري  داخلي  ا�سطرب 
نف�سي اإن كان اآدم قد عاد اإلينا، لأخرج بعدهم يف ترقب وحذر يدق قلبي 
يف ا�سطراب �سديد، اإىل اأن لح اأمامنا �ساحب ذلك الزئري، مل يكن اآدم 
الزائر  الن�سلي  ن�سيناه متاًما، بكري، ذلك  اآخًرا  كما خّيل يل عقلي، كان 
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الذي تركناه عند كهف اجلداريات من اأجل مراقبة �ساحب وعاء الطعام، 
واأفلت من اإخماد روحه يف معركة الروافد، تقدم اإلينا مرتجًل حتى وقف 

اأمامنا، فا�ستحال اإىل هيئته الب�سرية وقال:
لقد وجدت �ساحب الوعاء �سيدتي.	 

قلت:
من هو؟	 

الرئي�سي  املمر  يف  ببطء  جتاهنا  يتقدم  كان  ح�سان  نحو  خلفه  نظر 
بني اجلبال املقببة، �سعرت حني اأب�سرته اأن كل حوا�سي قد ُجمدت متاًما 
عندما وجدت ذلك احل�سان يحمل على �سهوته �سبيل ومن اأمامها طفلها 

ال�سريف حيدر �ساحب ال�ستة اأعوام.

b
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قيد  على  يزال  ل  �سبيل  طفل  عيني،  اأ�سّدق  ل  اأنني  �سعرت  لوهلة 
احلياة؟!!

وا�سل احل�سان تقدمه نحونا حتى �سار على بعد ب�سعة خطوات منا، 
اإىل  اأنزله  اإىل بكري الذي  فاأوقفته �سبيل ثم ترجلْت بعدما ناولت طفلها 
هذا  باأن  يخربين  اأحدهما  لعل  وفا�سل  ريان  اإىل  نظرُت  برفق،  الأر�ص 
يرتديه يف  الذي  البالية واحلبل  بثيابه  اأمامي  الذي يقف  الهزيل  الطفل 
رقبته كِعقد لي�ص اإل خياًل من اخليالت التي اأ�سابتني يف الأيام املا�سية، 

لكن ريان تقدم اإىل �سبيل وقال يف ده�سة وهو ينظر اإىل الطفل:
 اأمل تذبحي طفلك؟!	 

هّزت راأ�سها نافية، وقالت بنربة خائفة مرتبكة وهي تنظر اإىل الن�ساىل 
املحت�سدين خلفنا:

مل اأقَو على فعلها.	 
لينظر اجلميع نحوها ونحو طفلها وعلى وجوههم ال�سوؤال ذاته الذي 

نطق به ريان اإليها:
اإذن، كيف ثارت اأرواح الن�ساىل الزائرين؟!	 

قالت:
ل اأعرف.	 
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نظر لها ريان حائًرا، ثم التفت ونظر اإيلَّ واإىل فا�سل واإىل الن�ساىل 
بنربة  الفتيات  اإحدى  اأمر  ثم  ال�سجيج،  حد  اإىل  يهمهمون  بداأوا  الذين 
راحتهما،  ينال  كي  جبلنا  باحة  اإىل  وطفلها  �سبيل  ت�سحب  باأن  قيادية 
فاأوماأت الفتاة يف طاعة، ثم حترك اإلينا وقال بعدما اأمر الباقني بالعودة 

اإىل تدريباتهم:
اإذن كل ما ظنناه خلل الفرتة املا�سية كان اعتقاًدا خاطًئا متاًما 	 

منا.
وراء  يبتعدان  وهما  وطفلها  �سبيل  اإىل  ينظر  كان  الذي  فا�سل  قال 

الفتاة:
هذا ل يرتك لنا اإل تف�سرًيا واحًدا، اأن هناك من ا�ستدعى الأرواح 	 

الزائرة من اأجلنا.
ونظر يل. كان ذلك التفكري قد خطر اإىل ذهني يف احلال مبجرد اأن 

راأيت �سبيل وطفلها، فقلت:
هل يكون هو من فعلها؟!	 

قال فا�سل:
لديهم 	  يكون  قد  ال�سامو  اأرواح  حاملي  اأن  موؤكٍد  غري  خ�سيب  قال 

واأ�سيل  ومنذر  ليعقوب  معاي�ستي  بعد  ولكن  ذلك،  على  القدرة 
وبيجاد فكرت يف اأنه اأ�ساء فهم النقو�ص، كان لل�سبان قدرات اأقوى 
اأظن  ل  لتثور!،  اأرواًحا خامدة  ي�ستدعوا  اأن  لكن  من غريهم حًقا 
اأنهم كانوا ي�ستطيعون ذلك، واإل كان يعقوب ا�ستطاع منع الزائرين 

من الن�سياع لآدم يوم هجومكم الأول.
و�سكت لربهة واأكمل:
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يوم معركة 	  الن�ساىل  اأرواح  اإخماد كل  اآدم على  راأينا قدرة  بعدما 
الروافد، اأعتقد اأنه الوحيد الذي كان مبقدوره ا�ستدعاء اأرواحهم.

هززت راأ�سي اإيجاًبا وقلت:
جال يف بايل هذا الأمر يف الأيام املا�سية بعدما مل يهاجمني رغم 	 

قدرته على التحول اإىل ن�سلي زائر.
قال ريان:

الغفران 	  يوم  اإنقاذنا  اأو  اإنقاذك  اأجل  من  ا�ستدعاهم  قد  كان  اإن 
قبل املا�سي مما اأراد كيوان فعله، فلماذا ي�ساعد الأ�سراف؟ ملاذا 
اإن  اإلينا  الزائرين؟ ملاذا مل ين�سم  الن�ساىل  اأ�سر على قتل جميع 

كان يعرفك حًقا؟
واأخرج زفريه وقال:

�سار الأمر معقًدا اأكرث مما كنت اأعتقد.	 
مل اأكن اأمتلك اأي اإجابة اأجيبه بها، كذلك فا�سل، فقلت لريان:

احر�ص على حماية طفل الفتاة، قد يفكر البع�ص يف اإيذائه، قال 	 
اأن قوى الزائرين حتى واإن ا�ستدعاها حامل روح ال�سامو  خ�سيب 
لن تكتمل قواها اإل اإن ُذبح الطفل على �سخور حوران، واأعتقد اأن 
هذا الكلم قد تناقل كثرًيا بني الن�ساىل بعد ثورة الأرواح الزائرة، 
رمبا يفكر البع�ص الآن يف اإيذاء الطفل كي ي�ستعيد الأربعون الذين 
خمدت اأرواحهم قدراتهم، اأو من اأجل ا�ستدعاء املائتني املفقودين 

منذ ثورة تلك الأرواح.
قال:
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�ساأحر�ص على ذلك �سيدتي.	 
قال فا�سل:

يبدو اأن الأيام القادمة �ستحمل لنا مزيًدا من املفاجاآت.	 
قلت:

اأجزم 	  اأن  اأخ�سى  اأ�سبحت  واإن  ة،  �سارَّ مفاجاآت  تكون  اأن  اأمتنى 
ب�سيء من كرثة ما �سار يحدث لنا.

وتابعت:
�ساأذهب اإىل الفتاة بعد اأن تنال راحتها، ل بد اأنها يف حاجة اإىل 	 

من يطمئنها اأن فتاها �سيكون بخري هنا، كذلك نحن يف حاجة اإىل 
اأن نعرف تف�سيًل ما حدث لها خلل الفرتة املا�سية.

b
يف امل�ساء دلفُت اإىل �سبيل يف الكوخ الذي خ�س�سه لها ريان، نظرْت 

نحوي مرتقبًة ما �ساأنطق به، فجل�سُت و�ساألُتها دون مقدمات:
ملاذا مل تعودي اإلينا منذ ُدمرت ودياننا يا �سبيل؟	 

قالت:
�سوًيا، وع�ست على 	  التمثال  راأ�ص  هربت بطفلي منذ ح�سلنا على 

حيدر  اإعدام  بعد  اإليه  انتقلت  قد  كنت  الذي  الوادي  من  مقربة 
زوجي، قبل اأن اأغادره حني ا�ستد اخلناق من جنود كيوان على كافة 
اأنوي حًقا ذبح طفلي من اأجل ا�ستدعاء  الوديان بحًثا عني، كنت 
عن  واأخربين  لقاين  حني  بذلك  ريان  واأبلغت  الزائرين،  اأرواح 
لكني  الن�ساىل،  وادي  رحيله عن  قبل  اأعّدها  الذي  الطبيب  خطة 
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ما  عرفت  بعدها  فعلها،  اأ�ستطع  مل  الأمر  ذلك  اأمام  �سرت  حني 
حدث يوم الغفران يف الباحة وراأيت بعيني ن�سلًيا تثور روحه اأمامي 
ويرك�ص بعيًدا عني، فاأدركت اأن الن�سلي الذي يحمل روح حبيبك 
قد فعلها وا�ستدعى اأرواحهم من اأجلك، فكرت اأن اأعود اإليِك لكن 
جال يف ذهني كلمة العجوز خ�سيب باأن قوى الن�ساىل لن تكتمل اإل 
الزائرين  الن�ساىل  من  عليه  خوًفا  اأعود  اأن  فخ�سيت  حيدر  بذبح 
اآخر  اإىل  واٍد  اأتنقل من  اأكمل ترحايل وحيدة  اأن  واآثرت  اأنف�سهم، 
اأح�سل على طعامي من بقايا الطعام يف الوديان املهجورة البعيدة.

ونظرْت اإىل الأر�ص وقالت يف ِخزي:
كذلك تخل�ست من راأ�ص التمثال كي ل يفكر اأحد يف اإيذاء طفلي.	 

ثم نظرت اإيّل من جديد، وتابعت:
اإىل اأن ا�ستقر بي احلال يف كهف اجلداريات، كنت على مقربة منه 	 

حني بداأ ق�سف اجلنوب املفاجئ فلجاأت اإليه للمرة الأوىل ومعي 
طفلي كي نحتمي يف داخله من ذلك الق�سف، وبقيت فيه لبع�ص 
الأيام معتمدة على ما لدّي من طعام، ثم فكرت يف اأن اأجعله ماأوى 
كيوان،  قذائف  هروًبا من  ابتعدمت جنوًبا  قد  باأنكم  بعد ظني  لنا 
تواجد جنود كيوان على مقربة منه  ا�ستبعادي لحتمالية  وكذلك 
اأكن  الأيام، مل  الق�سف لأمكث فيه طوال تلك  ا�ستمرار ذلك  مع 
اأغادره اإل من اأجل البحث عن طعاٍم قبل اأن اأعود اإليه من جديد.

الكهف  غادرت  اأنني  �سوئه  اأم  حظي  ح�سن  من  كان  اإن  اأعلم  ل     
قبل جميئكم اإليه، لكني عدت اإليه و�سعدت اجلبل مبا�سرة دون اأن 
اأعلم اأن بكري كان ينتظر قدومي باأ�سفله، واأن امل�سادفة �ساءت األ 
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اأراه اأو يراين واأنا اأ�سعد اإىل الكهف بعدما كان يتجّول لل�سيد يف 
اجلوار يف الوقت الذي و�سلت فيه اإىل �سفح اجلبل، لأق�سي اأيامي 
يف الكهف دون اأن اأعلم بوجوده، حتى خرجت من جديد بالأم�ص 
بي  ومي�سك  بطفلي  اجلبل  اأهبط  واأنا  نحوي  يرك�ص  به  ففوجئت 
ليح�سرين اإىل هنا، ويف الطريق اأخربين مبا حدث منذ ثورة اأرواح 
فا�سل  الطبيب  مع  الكهف  اإىل  جميئك  حتى  الزائرين  الن�ساىل 

الذي انده�ست بعودته، وحامل روح ال�سامو »منذر«.
   كنت اأعرف اأنني �ساأعود اإليكم يوًما ما �سيدتي، لكني كنت خائفة، 
ن�سركم  حتققوا  اأن  فقط  انتظرت  لِك،  اأق�سم  طيبة  نيتي  كانت 
الكامل وتن�سوا اأمر طفلي كي اأ�ستطيع العودة بعدها بقلب مطمئن.

قلت لها يف حزن:
لقد عدنا اإىل نقطة ال�سفر يا �سبيل، مل يعد لدينا من الزائرين 	 

�سوى بكري الذي عاد بِك.
قالت يف ا�ستغراب �سديد:

والباقون؟! والن�سلي الذي ا�ستدعاهم؟	 
قلت:

حدثت اأمور كثرية ل ن�ستطيع فهمها، قام حامل روح قائد الزائرين 	 
اأثر  على  منهم  اأربعني  با�ستثناء  جميًعا  وُقتلوا  اأرواحهم،  باإخماد 
ذلك، والآن بعد عودتك مع طفلك نظن ب�سورة كبرية اأنه هو نف�سه 
من ا�ستدعاهم، ذهبنا اإىل الكهف من اأجل اأن نفهم ما يحدث لعل 
نقو�ص اجلدران هناك،  �سيًئا وهو يخربنا عن  اأخفى عنا  العجوز 

لكننا مل ن�ستطع فك رموز الچارتينية القدمية.
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قالت وهي حتاول التذكر:
ل اأتذكر اأن نقو�ص جدران الكهف قد ذكرت يف اأي جزء منها �سيًئا 	 

عن اإخماد اأرواح الزائرين بعد ثورتهم.
هززت راأ�سي اإيجاًبا دون تركيز كبري مع حديثها، فاأردفت:

التي 	  الأيام  الوحيدة خلل  ت�سليتي  النقو�ص هي  تلك  كانت قراءة 
ق�سيتها يف الكهف.

حينها نظرت اإليها متعجبة و�ساألتها:
هل ت�ستطيعني قراءة رموز الچارتينية القدمية؟	 

قالت:
نعم، تعلمت قراءة الكثري منها بالفعل، حني خدمُت يف بيت اأخيِك 	 

كان لديكم مكتبة عظيمة حتوي مئات الكتب عرثت بينها ذات يوم 
على كتاب يعّلم قراءتها، فا�ستغللت الوقت الذي مل يكن به �سيدي 
بعدما  وتكراًرا  مراًرا  الكتاب  اأقراأ يف ذلك  وبداأت  البيت  زين يف 
تذكرت حديث العجوز عن ال�سنوات الكثرية التي ق�ساها يف فك 
رموز الكهف، وحني وجلت اإىل الكهف مرة اأخرى بداأت اأطّبق ما 
تعلمته من ذلك الكتاب، كان الأمر مثرًيا، ووجدت الكلمات تت�سح 
هناك  النقو�ص  جميع  قراأت  اأنني  اأظن  اأخرى.  وراء  كلمة  اأمامي 
واأ�ستطيع اأن اأجيبك عن اأي ا�ستف�سار لِك، لكني متاأكدة اأن �سيًئا مل 

ُيذكر هناك عن اإخماد اأرواح الن�ساىل الزائرين.
قلت لها على الفور:

انه�سي لتاأتي معي.	 
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قالت منده�سة:

اإىل اأين؟!	 
قلت يف عجلة:

هناك نقو�ص اأريدِك اأن تقراأيها يل.	 
وناديُت بتول كي تعتني بحيدر حتى عودتنا، وقلت ل�سبيل حني نظرْت 

اإليها يف قلق:

ل تقلقي �سيكون بخري. 	 
ثم حملُت �سعلًة، وتقدمت خارجة معها من جبلنا املقبب نحو اجلبل 
الذي عرثنا فيه على ر�سومات ال�سفن، ودلفنا اإىل باحته، وتقدمنا مبا�سرًة 

بت �سعلتي من النقو�ص و�ساألتها: اإىل جدرانه الداخلية، ثم قرَّ

هل ت�ستطيعني فك األغاز هذه النقو�ص الچارتينية القدمية؟	 
اقرتبت �سبيل من النقو�ص وبداأت حترك �سفتيها بهم�سات ل اأ�سمعها، 

حتى نطقت:

اأعتقد اأنني اأ�ستطيع قراءتها.	 
وبداأت تقراأ ب�سورة متقطعة:

ُخِلق .. الن�ساىل الزائرون .. كي يحموا .. بني جن�سهم .. من الب�سر 	 
.. لذا لن يتوانوا .. عن تقدمي .. اأرواحهم .. فداًء .. يف �سبيل .. 

بقاء الن�ساىل .. حني يتم .. �سيد الزائرين .. عهد ال�سفن ..
ثم اأعادت قراءة اجلملة كاملة دون تقطيع:
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ُخِلق الن�ساىل الزائرون كي يحموا بني جن�سهم من الب�سر؛ لذا لن 	 
يتوانوا عن تقدمي اأرواحهم فداًء يف �سبيل بقاء الن�ساىل حني يتم 

�سيد الزائرين عهد ال�سفن.
وحدثُت  القراءة،  من  انتهت  عندما  كربى  ده�سة  يف  اإليها  فنظرُت 

نف�سي ب�سوت عاٍل يف حرية �سديدة:
عهد ال�سفن؟!، اأي عهد هذا؟!	 

b
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)16(

بريحا:
قبل ثورة أرواح الزائرين ببضعة أيام:

والدهما  لقاء  اأجل  اإىل جويدا من  اأختها  مع  �سريين  ال�سيدة  غادرت 
الذي اأ�سر على لقائهما قبل اإعلن الفار�ص كيوان العفو عنه، وقررت األ 
ت�سطحب اآدم معها حتى واإن تخّلت عن اإعطائه الأع�ساب املنومة خ�سية 
اأن يرى الرامية التي بداأت تظهر يف اأحلمه بو�سوح بعد قدوم الأخبار 

عن حماكمتها على من�سة الباحة يوم الغفران التايل.
اآدم قد �سهدت تطوًرا غري م�سبوق يف خلل  اأحلم  اأن  تعلم  مل تكن 
الأيام التي ظنت فيها اأنه يتناول اأع�سابها دون اأن يخربها بذلك.. بعدما 
راآها خل�سة وهي تخلط تلك الأع�ساب يف �سرابه واأخذ حفنًة منها وذهب 
تتجنب  كي  منه  ابتاعتها  من  ال�سيدة  اأن  فاأخربه  بريحا،  طبيب  اإىل  بها 
له،  حًبا  ذلك  فعلت  اأنها  واأدرك  منها،  ذلك  ُيغ�سبه  مل  اليومي،  اأرقها 
لكنه منذ اأن راأى ملمح وجه قاتلته يظهر يف حلمه بهذا الو�سوح ووجد 
داخله مفعًما بالف�سول لروؤية املزيد من التفا�سيل، راآها يف يوم اآخر طفلة 
يحملها اأبوها فوق كتفيه، ظلت تختل�ص النظرات اإليه يف مكر وهو يت�سبث 
وهو  عينه  ليفتح  من�ستها،  على  يحدث  ما  يراقب  الباحة  يف  عموٍد  فوق 
راقد على �سريره بعدما تذكر اأنه �سعد اإىل ذلك القائم يف املرة الوحيدة 
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خالته  اإىل  �سّلمته  التي  الن�سلية  التقائه  قبل  الباحة  اإىل  فيها  التي ذهب 
�سريين، ثم اأغم�ص عينه من جديد لريى يف الليلة ذاتها مناًما كان يتنقل 
ا  �سخ�سً يرى  كي  كبري  �سوق  داخله  ويف  الباحة،  يف  املحت�سدين  بني  فيه 
ما، قبل اأن ي�سمع �سوتها الوا�سح يناديه من وراء الع�سرات من الواقفني، 
الجتاه  نحو  يلتفت  نف�سه  وجد  به،  نادته  الذي  ال�سم  هذا  كان  »ندمي«، 
الذي اأتى منه ذلك النداء، لريى وجهها. مل تكن بامللمح ذاتها التي راآها 
عليها وهي تقتله، كانت اأ�سغر �سًنا، رمبا يف مثل عمره الآن، اأو اأقل قليًل.
ا وهو يتحرك بني الواقفني كي  اأي�سً مرة اأخرى راأى نف�سه يف الباحة 
يلقيها، مل يكن تنقله هذه املرة �سهًل اأبًدا بعدما تعّمد اجلميع الوقوف 
بعدما ظهرت على  املتعنتني  اأولئك  تقدمه بني  وا�سل  اأنه  اإل  يف طريقه، 
ا،  اجلانب الآخر منهم، قبل اأن توقفه لكمة قوية على �سدره اأ�سقطته اأر�سً
حاول النهو�ص من جديد لكنه تلقى ركلة قوية يف بطنه، نه�ص كي يرى من 
ي�سربه بهذا العنف دون �سبب، كان فار�ًسا غليظ الوجه اأراد اأن ي�سربه من 
جديٍد لول اأن الفتاة اأم�سكت بيده بقوة لي�ستحيل املكان من حوله حلظتها 
اإىل مرج مزهر يطل على نهٍر جاٍر ظلَّ ي�سريان و�سط زهوره وح�سائ�سه 
اأقدامهما،  حتى توقفا على �سفة ذلك النهر الذي فا�ست ماوؤه لتلم�ص 
نظر اإىل �سورتهما املنعك�سة يف مياه النهر فوجد و�سم الن�ساىل منطبًعا 
على جانب �سدره الأي�سر فيما حتّولت ثياب الفتاة اإىل ثوٍب ع�سكري يحمل 
�سعار رامي املن�سة، نظر اإىل �سدره نف�سه يف ذهول فوجد الو�سم منقو�ًسا 
عليه بالفعل، فالتفت اإىل الفتاة مرتقًبا رد فعلها، فابت�سمت مطمِئَنة له، 

وقالت:
ل عليك، �سنجد كثرًيا من ال�سعاب يف طريقنا.	 
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فتح عينيه حلظتها متعجًبا وهم�ص اإىل نف�سه يف ريٍب عندما �سعر اأن 
�سيًئا معّلًقا يف ذاكرته ي�سبه ذلك متاًما:

لقد حدث يل هذا الأمر من قبل.	 
الناري،  الغرفة  م�سباح  واأ�سعل  ال�سدر،  عاري  �سريره  من  ونه�ص 
ونظر يف املراآة اإىل �سدره يف توج�ص، مل يجد �سيًئا، لكنه ما اإن نظر يف 
�سعر  بعدما  قلبه  دقات  ت�سارعت  حتى  فيها  وتعمق  باملراآة  �سورته  عني 

للمرة الأوىل اأنه ينظر يف عني �سخ�ص اآخر.
�سوى  باله  ي�سغل  ل  التايل  اليوم  �سباح  يف  احلدادة  ور�سة  اإىل  ذهب 
عن  �سيًئا  يعرف  كان  اإن  غرة  حني  على  عبود  ال�سيد  �ساأل  احللم،  ذلك 
الرامية املقرر اإعدامها بعد اأيام، اأجابه الرجل نافًيا يف غري اكرتاث، ثم 
اقرتبت ال�سيدة �سريين منهما فلَذ ب�سمته قبل اأن يبّدل جمرى احلديث 
�سريًعا، بعدها اأخربهما كاذًبا باأنه ذاهب اإىل عجوز كان قد قابله واأراد 
منه اإ�سلح عربته يف منزله لعدم قدرته على املجيء اإىل الور�سة، وحمل 
ر�سالة  يحمل  كان  الذي  الرجل  اإىل  مبا�سرة  ليذهب  وغادرهما،  اأدواته 
على  الرامية  حماكمة  عن  وحدثهما  جويدا  يف  زهري  اإىل  �سريين  خالته 

ره بنف�سه اأوًل ثم قال: املن�سة يوم الغفران القادم، »ال�سيد م�سباح«، ذكَّ
اأعلم اأنك ترتدد على جويدا كثرًيا منذ �سنوات طويلة �سيدي، اأريد 	 

اأن اأعرف ق�سة الرامية املعتقلة.
قال الرجل:

قبل 	  املن�سة  رامية  كانت  ق�ستها،  يعرف  جويدا  يف  اجلميع  اإن 
للجميع  اأعلنت  كانت  ن�سلًيا  اأعدمت  ثم  تقريًبا،  عاًما  ع�سر  �سبعة 
ثم  اإعدامه،  القا�سي  واأقر  جرًما  ارتكب  بعدما  �ستتزوجه  اأنها 
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ان�سمت للن�ساىل اأنف�سهم بعدها مبا�سرًة، واأ�سدر القا�سي نف�سه 
حكًما باإزالة �سفة الأ�سراف عنها بعد تورطها يف �سرقة مدر�سة يف 

جويدا. هذا كل ما اأعرفه.
تذكر ا�سم ندمي الذي نادته به يف حلمه، ف�ساأله على الفور:

هل تتذكر ا�سم حبيبها الذي اأعدمته؟	 
قال الرجل:

ل، مل نعتد اأن نعرف الن�ساىل باأ�سمائهم. 	 
زم �سفتيه، ثم �ساأله من جديد:

وملاذا مل تكمل حياتها مع الأ�سراف؟	 
قال الرجل:

ل اأعرف، اإن يف راأ�ص كل فرٍد منا �سيطاًنا يو�سو�ص له لي�سل الطرق 	 
ال�سحيحة، وكان �سيطان هذه املراأة عظيًما.

و�سمت لهنيهة، ثم اأ�ساف:
لكن القلق املنت�سر يف جويدا خوًفا من رد فعل الن�ساىل على قتلها 	 

ال�سكل  بهذا  اأرى مدافع  لأول مرة  يعبق يف كل مكان هناك،  كان 
تتحرك نحو وديان الن�ساىل، يبدو اأن الأمر جديٌّ هذه املرة.

فقال اآدم:
اإن اأردت اأن اأعرف اأكرث عن هذا الأمر، كيف اأ�ستطيع ذلك؟	 

قال الرجل:
عليك بالذهاب اإىل جويدا اإذن، اإن ق�ستها هناك يعرفها كل كبري 	 

و�سغري.
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قال اآدم يف ح�سرة:
ل اأ�ستطيع، لن ي�سمح يل ال�سيد عبود برتك الور�سة لأيام. على اأي 	 

حال ل ي�ستدعي الأمر كل هذا، اإنه ف�سول فح�سب.
و�سكر الرجل، وكاد يغادر، فقال الرجل:

جويدا، 	  اإىل  الأخرية  رحلتي  بعد  كثرًيا  توؤمله  ح�ساين  حدوات  اإن 
مقابل،  دون  يل  لتها  بدَّ اإن  التغيري،  اإىل  حاجة  يف  اأنها  واأعتقد 
�ساأدّلك على رجل اأعرفه اعتاد الذهاب اإىل وادي الن�ساىل يف كل 
مرة كان يذهب فيها اإىل جويدا، اأعتقد اأنه قد يخربك املزيد عن 

هذه املراأة دون اأن حتتاج اإىل الذهاب هناك.
فقال اآدم على الفور باأ�سارير منفرجة:

اإنني موافق بالطبع.	 
يف تلك الليلة اأقنع خالته �سريين باأنه تناول �سرابه من غري اأن تعرف 
اأنه �سكبه باأكمله داخل حذاء كان يقبع اأ�سفل الطاولة، ثم تظاهر بالنعا�ص 
وذهب اإىل غرفته من�سغل الذهن مبا قد يخربه به ذلك الرجل الذي كان 
ينوي ملقاته، واأغم�ص عينه وهو يحاول تذكر متى حدث له امل�سهد الذي 
لكمه فيه الفار�ص، والذي كان على يقني باأنه حدث له من قبل، حتى غلبه 
النعا�ص، فراأى نف�سه جال�ًسا يف كوٍخ طينّي تهتز �ساقاه بقوة وهو يفكر يف 
ذلك الفار�ص الذي اأهانه، قبل اأن يجد ع�سلت ج�سده توؤمله جميعها يف 
ثقيًل جثم فجاأة على �سدره، فنه�ص حماوًل  اأن حمًل  وي�سعر  واحد  اآٍن 
التنف�ص،  ي�ستطيع  رقبته كي  يده على  ي�سع  الكوخ وهو  اخلروج من ذلك 
وت�سنجت  ج�سده  ع�سلت  ثقلت  بعدما  منه  يخرج  اأن  قبل  �سقط  لكنه 
مفا�سله، حاول اأن ينادي من يغيثه، وجد �سوته مبحوًحا للغاية 	جمرد 

هم�ص بالكاد ي�سمعه	، حاول ال�سراخ رغم ذلك:
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ريااان.	 
نادى ذلك ال�سم اأكرث من مرة وهو ي�سعر اأن روحه تفارقه، لكن اأحًدا 
جعله  قاتل  باأمل  لت�سيبه  تتمدد  راأ�سه  عظام  اأن  بعدها  لي�سعر  ياأِت،  مل 
ي�سرب حائط الكوخ بجواره بقب�سته من �سدته، بعدها حاول اأن ي�ستجمع 
قواه كي ينادي ريان من جديد، لكنه بدًل من اأن ت�سرخ حنجرته ب�سوته 

وجدها تطلق زئرًيا رهيًبا كزئري ال�سواري.
فتح اآدم عينيه يف تلك اللحظة وهو يلهث، وهم�ص اإىل نف�سه:

الر�سمة ذاتها التي راآها زهري مع عمه.	 
ثم نظر اإىل الفراغ اأمامه للحظة وت�ساءل اإىل نف�سه من جديد بعدما 

متالك نف�سه:
ريان؟! ملاذا كان هذا ال�سم حتديًدا؟	 

b
له  اأخرج  ثم  عبود،  ال�سيد  اأمام  باخلمول  تظاهر  التايل  ال�سباح  يف 
الذي  العجوز  من  اأنها  عى  وادَّ خرها  يدَّ التي  املعدنية  القطع  من  ا  بع�سً
اأ�سلح له عربته يف بيته، وقال يف غري اهتمام باأن عجوًزا اآخر عر�ص عليه 
مبلًغا مماثًل اإن ذهب له �ساعة واحدة لإ�سلح باب حظريته، لكنه رف�ص 
باأن  الفور  واأمره على  �سيده  لعاب  املال  اأ�سال  الور�سة،  يعّطل عمل  كي ل 
زبائن  يدفعه  ما  ي�ساوي  املبلغ  ذلك  كان  بعدما  الرجل  ذلك  اإىل  يذهب 
ثلثة اأيام، فغادر الور�سة �سريًعا اإىل ال�سيد م�سباح الذي اتفق معه على 
تبديل حدوات ح�سانه مقابل اأن يدّله على من اعتاد الذهاب اإىل وادي 
الن�ساىل، ثم انتهى من عمله فو�سف له الرجل طريق بيت �سديقه، ليذهب 
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الفر�سان  بنية  ت�سبه  قوية  بنية  ذا  رجًل  كان  ا�سطراًبا،  يدق  وقلبه  اإليه 
يتناثر ال�سيب يف راأ�سه بكرثة معلًنا عن �سنه الذي جتاوز الأربعني، وجده 

اآدم يف فناء بيته يحّمم ح�سانه، فقال عندما اقرتب منه:
لقد جئت اإليك كي اأ�ساألك عن �سيٍء يا �سيدي.	 

نظر له الرجل يف ا�ستغراب، ثم وا�سل �سكب املاء على ح�سانه دون 
اهتمام، فقال اآدم:

اأخربين ال�سيد م�سباح عن زياراتك املتعددة لوادي الن�ساىل.	 
ثم �سكت، فتوقف الرجل عن تدليك منت ح�سانه، ونظر له منتظًرا اأن 
يعلن عن �سوؤاله، لكن اآدم وجد نف�سه فجاأة ل يعرف عن اأي �سيء ي�ساأل 

حتديًدا، حتى نطق اأخرًيا:
هل قابلت رامية املن�سة من قبل؟	 

انتظر الرجل لدقيقة وا�سل فيها حتميم ح�سانه، قبل اأن يقول:
يف الوادي، مل اأقابلها وجًها لوجه، لكني ح�سرت اآخر ظهور لها يف 	 

باحة جويدا عندما ذبحت فتاها بخنجر اأمامنا جميًعا، كان يوًما 
ل ُين�سى.

نطق اآدم على الفور:
خنجر؟!	 

تعجب الرجل من رد فعل اآدم الغريب، وقال:
نعم، لقد ُف�سلت من عملها يف ذلك اليوم ملخالفتها قواعد املن�سة 	 

بعد ا�ستخدامها �سلًحا غري ال�سلح الناري، ليتهم مل يف�سلوها، 
�سار وادي الن�ساىل كئيًبا بعد ان�سمامها اإليه.
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وهزَّ راأ�سه تربًما وهو يحمل دلو املاء لي�سكبه فوق ح�سانه:
فقد الوادي بهجته �سيًئا ف�سيًئا مع كل يوم مرَّ وتلك املراأة هناك.	 

وتنهد ح�سرًة وقال:
العدد 	  �سار  هناك،  ينتظرننا  كن  اللتي  الفتيات  مئات  من  بدًل 

يقل يوًما بعد يوم حتى مل يتبقَّ اإل عدد قليل جًدا من الباغيات، 
معظمهن كبريات يف ال�سن ل ي�سلحن لفعل �سيء.

ونظر لآدم وقال:
اإن كان هناك ت�سويت لإعدامها يوم الغفران القادم �ساأكون اأول 	 

امل�سوتني على ذلك.
�ساأله اآدم:

عملها 	  من  لف�سلها  الوادي  ذلك  اإىل  ال�سيدة  تلك  ذهبت  هل 
وحقدها على الأ�سراف اأم ملاذا ذهبت؟

�سمَّ الرجل �سفتيه متعجًبا من اهتمامه املبالغ، لكنه قال متذكًرا:
ا�ستكمال حلم حبيبها بعد 	  �سيًئا ذات مرة عن رغبتها يف  �سمعت 

ندمها على قتله، كان ذلك ال�ساب يريد تعليم الن�ساىل.
ف�ساأله اآدم �سريًعا:

هل تعرف ا�سمه؟	 
فكر الرجل حماوًل التذكر، ثم قال:

اأظن اأن اإحداهن ذكرته اأمامي من قبل، لكن ذلك كان قبل زمن 	 
طويل، ل اأتذكره الآن.
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ثم �سرب موؤخرة ح�سانه ليتحرك اإىل حظريته، ونظر لآدم وقال:
كل 	  مع  اأنني  اإل  لها،  بغ�ص  عنه من  ما حدثتك  رغم  يف احلقيقة 

مرة كنت اأرى فيها تاأثريها الوا�سح على اأهايل ذلك الوادي كنت 
اأعجب بها اإىل حد كبري، لي�ص من ال�سهل اأن ترتك حياة مرفهة يف 
اأف�سل مدننا لتعي�ص يف تلك الأكواخ املكفرة من اأجل تعليم حفنة 
من اجلرذان، رمبا اأكرهها مثل الكثريين الذين فقدوا متعة ذلك 

الوادي، لكني داخل نف�سي اأراها امراأة قوية للغاية.
واأردف:

القدمية يف 	  اإىل حياتهم  بداأوا يعودون  الن�ساىل  اأن  الأغبياء  يظن 
واأعرف  كثرًيا،  عاي�ستهم  لكني  عنها،  ويتخلون  الأخرية  ال�سنوات 
اأنهم يكّنون لها حًبا ل يقرتب اأحد من مكانته يف قلوبهم اإل رجل 

ُيدعى ريان كان معها يف تلك الرحلة منذ البداية.
نطق اآدم يف ذهول:

ريان؟! هل اأنت متاأكد من هذا ال�سم؟!	 
�سحك الرجل، وبداأ ي�سك يف اأن اآدم غريب الأطوار، وقال متهكًما:

مثل تاأكدي من وجودك اأمامي اأيها الفتى.	 
فابتلع اآدم ريقه وهو يتذكر اأنه ال�سم نف�سه الذي كان ي�ستغيث به يف 
مت�سارعة ووجه حمتقن  باأنفا�ص  الرجل  و�ساأل  ال�سابقة،  الليلة  احللم يف 
بداأت  التي  الأحلم  تلك  اأن  اأدرك  بعدما  اندفعت نحوه  التي  الدماء  من 
لل�سيدة  اأمامه  م�سباح  ال�سيد  حديث  بعد  واأكرث  اأكرث  تت�سح  ملحمها 

�سريين عن اقرتاب اإعدام الرامية لي�ست جمرد اأحلًما عادية:
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هل لك اأن ت�سف يل ملمح ال�سيدة التي كانت راميًة للمن�سة؟	 
هز الرجل راأ�سه نافًيا، وقال:

يل 	  ت�سنح  مل  واأيامها  املن�سة،  على  اإل  اأرها  مل  اأخربتك،  كما 
وبعد  احلا�سرين،  الأمامية من  ال�سفوف  لأكون يف  الفر�سة قط 
اأ�ستطيع  اأنني  لك  قلت  اإن  كاذًبا  �ساأكون  ال�سنوات  تلك  كل  مرور 

و�سف ملحمها.
ثم تابع كي ينهي ذلك احلديث:

اإن كان يهمك روؤيتها اإىل هذا احلد الذي اأراه على وجهك فاذهب 	 
اإىل جويدا يوم الغفران القادم، يعلم اجلميع اأنه �سيكون اآخر يوم 

يف حياتها.
هز راأ�سه اإيجاًبا دون اأن يقول �سيًئا، ثم �سكر الرجل وخرج من فناء 
بيته عائًدا اإىل بيت ال�سيدة �سريين مبا�سرًة والتي فاجاأته باأنها �سرتحل 
اإىل جويدا مع اأختها لأمر عائلي طارئ �ستخربه به مبجرد عودتها، فلم 
بذلك،  فوعدته  لقته،  اإن  زهري  اإىل  حتياته  تر�سل  اأن  �سوى  �سيًئا  يقل 
قبل اأن تغادر مع ظهرية ذلك اليوم، فجل�ص يف غرفته يفكر يف كل كلمة 
قالها ذلك الرجل يف توتر �سديد، وخا�سًة ا�سم الرجل الذي كان ي�ساعد 
الرامية، ريان،  وا�ستخدام الرامية للخنجر لقتل حبيبها، ثم حترك اإىل 
اأمام املراآة ونظر يف عني �سورته بها من جديد وبداأ ي�سرتجع يف عقله ما 
قاله الرجل وما راآه يف اأحلمه يف اليومني ال�سابقني، حتى �سمع يف اأذنه 

�سوًتا ن�سائًيا يقول متهكًما:
يحلم ندمي الن�سلي.	 
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فاأجفل ج�سده وعاد بقدمه اإىل اخللف، وقال لنف�سه خائًفا عندما بدا 
ذلك ال�سوت ماألوًفا له:

اأهذا �سيء من اجلنون؟	 
يف  نف�سها  اجلملة  ترديد  عن  مطلًقا  ال�سوت  ذلك  يتوقف  مل  بعدها 
راأ�سه، فخرج اإىل الردهة �سريًعا كي يبحث عن كي�ص الأع�ساب التي كانت 

تذيبها له خالته �سريين وهو يقول لنف�سه يف قلق:
لو ا�ستمر الأمر هكذا لأ�ساب اجلنون عقلي، كانت خالتي �سريين 	 

حمقة باإعطائي تلك الأع�ساب.
وبداأ يبحث يف كل جانب من الردهة عن ذلك الكي�ص. بحث بني الأواين 
الفخارية املرتا�سة على الأرفف، مل يجده، يف قدور اإعداد الطعام املعدنية، 
مل يجده، بينما كان ال�سوت يوا�سل طرقه يف راأ�سه باجلملة ذاتها، يحلم 
بني  النارية،  امل�سابيح  خلف  اأكرب،  ب�سرعة  بحثه  وا�سل  الن�سلي،  ندمي 
وهو  بقوة  راأ�سه  اأم�سك  الن�سلي،  ندمي  يحلم  يجده،  مل  احلبوب،  اأكيا�ص 
وا�سل  جدوى..  دون  لكن  ال�سوت،  ذلك  اإ�سكات  حماوًل  البحث  يوا�سل 
ال�سوت �سجيجه احلاد دون توقف، بحث يف اخلزانة الطوبية املوجودة 
يف ركن الردهة، مل يجد فيها �سوى الأخ�ساب التي ت�سعل امل�ستوقد، �ساأل 

نف�سه يف �سيق كبري:
اأين و�سعتيها خالتي �سريين؟	 

دخل اإىل غرفة نومها، فتح خزانة الثياب ومد يده بني الثياب املطوية 
اإل  يجد  مل  باأ�سفلها،  وبحث  الأر�ص  اإىل  لي�سقطها  جميعها  وجذب  فيها 
الن�سلي،  ندمي  يحلم  راأ�سه،  يف  اأكرب  بقوة  ال�سوت  �سرب  للنقود،  كي�ًسا 
د�صَّ يده يف جيوب الثياب املعلقة واحًدا وراء الآخر، ل �سيء، حمل فرا�ص 
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اأ�سفلهما، مل يجد لذلك  ال�سرير وِح�سيته غا�سًبا واألقاهما بعيًدا للبحث 
الكي�ص اأثًرا، ف�سرخ:

اأين و�سعِت تلك الأع�ساب اللعينة؟	 
ال�سوت  ذلك  من  �سيًقا  وجهه  يعت�سر  يائ�ًسا  ال�سرير  على  ثم جل�ص 

املتوا�سل يف راأ�سه وهو يقول لنف�سه:
مل ترد اأن جتعلني اأراها، ل بد اأنها تخل�ست منها، ليتني تناولت 	 

هذه الأع�ساب مثلما اأرادت.
ثم تلفت حوله، كانت الفو�سى عارمة يف كل اأركان الغرفة، فهز راأ�سه 
يف خيبة اأمل، ونه�ص من جديد حماوًل جتاهل ذلك ال�سوت الطارق يف 
ثم  اأوًل،  وفرا�سه  ال�سرير  هنَدَم  مو�سعه،  يف  �سيء  كل  يعيد  وبداأ  راأ�سه، 
اأخذ يطوي الثياب التي اأ�سقطها اإىل الأر�ص كل ثوب على حدة بالطريقة 
ذاتها التي كانت مطويًة بها، وبداأ يف ر�سها يف خزانة الثياب من جديد، 
عندما  يلحظها  مل  والتي  املطوية  الورقة  تلك  وجد  عندما  توقف  حتى 
اأ�سقط الثياب بيده دفعة واحدة، ظنَّ اأنها ر�سمة �سديقه زهري عندما ملح 
اأمامه مر�سوًما  ليجد وجهها  �سيًئا مر�سوًما، وفتحها،  املطوي  يف طرفها 

بالفحم.
يف تلك اللحظة فقط �سكت ال�سوت الطارق يف راأ�سه متاًما، بل �سكت 
كل �سيء من حوله وكاأن الزمن قد توقف يف هذا الوقت، نظر يف عينيها 
املر�سومتني وحّدق فيهما يف ذهول لتبداأ امل�ساهد تتدفق اإىل راأ�سه تباًعا؛ 
الدماء وهي ت�سيل من راأ�سه وهو ينظر اإليها وهي تخرج من بوابة املدر�سة 
املتو�سطة، نظراتها اخلائفة نحوه وهو يقف وراء نافذة الف�سل، وجهها 
ال�سرقي،  املرج  خلفه،  ورك�سها  الباحة،  يف  قّبلها  بعدما  خجًل  املحمر 
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التختة اخل�سبية يف املدر�سة املتو�سطة، ليهم�ص اإىل نف�سه با�سمها وعينه 
تلتمع بدموعه:

غفران!!	 
نه�ص ونظر اإىل املراآة يف غرفة خالته �سريين، مل ي�سعر اأنه ينظر اإىل 
اأمامه يف  اأن من يراه  عيني �سخ�ص اآخر فح�سب، بل �سعر يف هذه املرة 
املراآة �سخ�ص يراه للمرة الأوىل، حمل ال�سورة ورك�ص خارًجا اإىل الرجل 
نف�سه من جديد، اأراده الرجل اأن ين�سرف يف احلال كي ل ي�سيع وقته، 

فقال له اآدم متو�سًل وهو يخرج الورقة ويريه وجه غفران:
اإنه اآخر �سوؤال �سيدي، هل هذه �سورة الرامية التي قتلت حبيبها 	 

على املن�سة ويو�سك ال�سيد كيوان على اإعدامها؟
اأم�سك الرجل بالورقة، وقال يف تعجب:

نعم، من اأين ح�سلت على هذه ال�سورة؟!	 
مل يجبه اآدم، ورك�ص مرة اأخرى اإىل اخلارج، ت�سيل الذكريات يف عقله 
يف تتابع ل يتوقف، الكوخ الطيني، الباحة، الفار�ص الذي اأهانه، الأطفال 
الذين يجل�سون اأمامه ليعلمهم، ريان، دميا، راأى امل�سهد الذي اأتعبه كامًل 

يف ذاكرته، كان يقول لريان:
�ستتغري القواعد يوًما ما.	 

فقالت دميا التي كانت تتاأخر عنهما ب�سعة خطوات:
يحلم ندمي الن�سلي.	 

بريحا،  �سوارع  يف  ال�سائرين  ده�سة  و�سط  له  �سرعة  باأق�سى  يرك�ص 
الن�ساء يف  �سوى زغاريد  اأذناه  فيه  ت�سمع  اآخر ل  اأنه يف عامل  يدركون  ل 

الباحة، وبارود املن�سة، وكلماته اإىل غفران:
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�ساأفعلها من اأجلِك.	 
ركبتيه  على  و�سقط  املدينة،  اأطراف  عند  اأنفا�سه  ليلتقط  وقف  حتى 
التي  والدموع  وجهها  على  احل�سرة  نظرات  ذهنه  يف  فجال  يلهث،  وهو 
تتجمع يف عينيها وهي تقف اأمامه على املن�سة قبل اأن ُتخرج خنجرها، 
لتتوقف ذكرياته عند ذلك الوقت، كانت جماعة من امل�سافرين يغادرون 
بريحا على خيولهم، ناداه �ساب منهم و�ساأله اإن كان بخري، فاأفاق للحظة 
من اأفكاره وهّز راأ�سه اإيجاًبا، ثم نه�ص وعاد اإىل بيته دون اأن يرك�ص هذه 
وا�سًعا  ال�سالة  يف  الطاولة  على  جل�ص  ي�ستطع،  مل  ينام،  اأن  اأراد  املرة، 
الن�ساىل  وادي  اإىل  ذهبت  الرامية  باأن  الرجل  وكلمات  كفيه،  بني  راأ�سه 
ندًما على قتل حبيبها تتداخل يف عقله مع الدموع التي راآها على وجهها 
الأخرى  كلماته  توقف  دون  معهما  متتزج  اأمامه،  باخلنجر  مت�سك  وهي 
باأن يوم الغفران التايل �سيكون اآخر اأيامها، وجد قلبه يدق ب�سرعٍة اأكرب 
اأيامها« حتديًدا، حتى ت�سارعت  اآخر  كّلما ترددت يف باله جملة »�سيكون 
اأن  اأمامه، لي�سعر بعدها  اأنفا�سه فجاأة وهو ينظر اإىل �سورتها املر�سومة 
ع�سلت ج�سده بداأت توؤمله، تنبه للحظة اأنها ت�سبه الأمل ذاته الذي �سعر 
به يف حلمه قبل اأيام، ازداد الأمل، ع�صَّ على اأ�سنانه من �سدته، �سعر اأن 
ثقًل يطبق على �سدره، �سرخ وهو ينظر اإىل ع�سلت ذراعه التي بداأت 
على  من  �سقط  قبل،  من  له  حتدث  مل  ب�سورة  بعروقها  وتنتفخ  تت�سخم 
كر�سيه وهو ي�سعر اأنه يفقد ال�سيطرة على ج�سده، حاول اأن ي�سرخ، �سار 
�سوته مبحوًحا ل ُيخرج اأي حروف، اآخر ما راآه يجول يف راأ�سه هي غفران 
ُمكبلة اليد على من�سة الباحة يقف اأمامها رامي املن�سة ب�سلحه الناري 
ينتظر انتهاء القا�سي من اإعلن حكمه، قبل اأن تنتفخ ع�سلته جميعها 
وتنتفخ عروق رقبته وميّزق �سرتته ويطلق زئرًيا عالًيا، �سرب بقب�سته كل 
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�سيء من حوله، وغر�ص خمالبه يف حوائط البيت لعل اأمل خمالبه يخفف 
يطلق  وهو  البيت  ُيحتمل، رك�ص يف كل مكان يف  ل  الذي  اأمل ج�سده  من 
زئريه متاأملًا، ودَّ لو وجد �سكيًنا قريًبا منه و�سقَّ به عنقه لينهي ذلك الأمل، 
حتى �سعر اأن ج�سده بداأ يحتمل ذلك الأمل اأخرًيا، وقّلت �سدته �سيًئا ف�سيًئا 
اأن زال متاًما عنه، فوقف مو�سعه يعلو �سدره ويهبط، بعدها �سقط  اإىل 
من  الب�سرية  هيئته  ي�ستعيد  ج�سده  ليبداأ  املتداعي،  كالبناء  الأر�ص  اإىل 
جديد دون اأن يفهم �سيًئا مما حدث، نظر باأنفا�ص لهثة اإىل اآثار خمالبه 
اأخرى قريبة  على اجلدران واإىل ج�سده الغارق يف عرقه ثم حمل �سرتة 
منه، ورك�ص اإىل اخلارج يف ال�سوارع ال�ساكنة يف ذلك الوقت املتاأخر من 
اأخرًيا  الن�ساء  اإحدى  بقوة، خرجت  بابه  الطبيب، وطرق  بيت  نحو  الليل 
رك�ص  �سريين،  خالته  بيت  اإىل  يعد  مل  جويدا،  اإىل  غادر  باأنه  واأخربته 
اإىل الور�سة وهو يعلم اأنها مغلقة يف ذلك الوقت، حتى و�سل اإليها فقرر 
اأمامها حتى يطلع النهار، ثم بزغ الفجر فغلب النعا�ص ج�سده  اأن ميكث 
املنهك اأخرًيا، مل ي�ستيقظ اإل عندما نكزه ال�سيد عبود يف كتفه م�ستغرًبا 
من نومته هكذا، اعتذر له باأنه مل يحب البقاء وحيًدا يف بيت خالته، تهكم 
عليه �سيده قبل اأن يدخله اإىل الور�سة، ظَل ذهنه عالًقا مبا حدث له يف 
كل  بل  فح�سب،  ج�سده  اأ�ساب  الذي  التحول  ذلك  لي�ص  ال�سابقة،  الليلة 
الذكريات التي انهالت على راأ�سه وهو على يقني اأنه عا�سها جميًعا، �سرب 
احلديد بقوة مبطرقته حماوًل اإجهاد ج�سده على قدر الإمكان لعل ذلك 
يجعله يغو�ص يف نومه بعد انتهائه من عمله، وكلما اأتى خاطر اإىل راأ�سه 
حتدث مع اأي �سخ�ص بجواره كي ي�ستت ذلك اخلاطر، ثم اأتى زبونان يف 
اأجل  من  جويدا  اإىل  ذهابه  عن  الآخر  اإىل  اأحدهما  حتدث  واحد،  وقت 

م�ساهدة مرا�سم اإعدام الرامية، وقال الآخر:
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يف 	  بالفعل  متركزت  قد  املدافع  اأن  هناك  من  القادمون  يتحدث 
مواجهة وديان الن�ساىل، يبدو اأن اإ�ساعات التخل�ص منهم �ستكون 

حقيقة هذه املرة.
ع�سلت  يف  الأمل  بذلك  واأح�ص  عنه،  رغًما  تت�سارع  باأنفا�سه  �سعر 
من  بلوٍح  ارتطمت  عندما  �سجة  فاأحدثت  جانًبا  مبطرقته  األقى  �ساقه، 
ال�ساج جعلت ال�سيد عبود ي�سيح فيه غا�سًبا، نظر له اآدم بعينني حادتني 
دون اأن ينطق، فارتعب الرجل وانكم�ص يف نف�سه كاجلرو ال�سغري، قبل اأن 
يتنحى جانًبا مف�سًحا الطريق للفتى الذي رك�ص خارًجا اإىل بيت ال�سيدة 
راأ�سه  يف  ت�ستعل  بالردهة  ركن  يف  متقوقًعا  وانزوى  جديد  من  �سريين 
رغًما عنه كلمات الرجل عن املدافع التي تواجه وديان الن�ساىل، لريى يف 
ذاكرته م�ساهد متتابعة واأ�سوات متداخلة؛ اأح�سنة �سخمة حتمل فر�ساًنا 
تلمع خوذاتهم تقتحم كال�سيل جتمعات من اأكواخ كانت اأكرث بدائية من 
املنقو�ص  اأهلها  يرك�ص  بريان،  ي�ستغيث  وهو  نف�سه  فيه  راأى  الذي  الكوخ 
الن�ساىل عرايا ال�سدور رجاًل ون�ساًء يف ذعٍر فراًرا  على جباههم و�سم 
منهم ليت�ساقطوا قتلى اأ�سفل اأقدام اخليول دون رحمة، نريان ت�ستعل يف 
كل �سيء وقدور كربى يت�ساعد الدخان منها يتقدم اإليها الفر�سان ليلقوا 
واأهاليهم،  الأطفال  ب�سراخ  اكرتاث  دون  مقهقهني  داخلها  بالأطفال يف 
ين�سحب  اأن  قبل  يحدث  ما  كل  اإىل  ينظر  عاٍل  مكان  على  هو  يقف  فيما 

بح�سانه ويرتك ذلك املكان، نطق اآدم اإىل نف�سه يف ذهول:
لي�ست املرة الأوىل التي ُيباد فيها الن�ساىل، كنُت هناك!! 	 

تت�سارع اأنفا�سه ويثب اإىل راأ�سه التي ل ي�ستطيع ال�سيطرة عليها مزيٌد 
ال�سابقة  الليلة  اأ�سابته يف  التي  الوح�سية  راأى نف�سه بهيئته  امل�ساهد،  من 
عن  والآخر  ميينه  عن  اأحدهما  �سخمني  اأبي�سني  منرين  بني  ي�سري  وهو 
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ال�سخرية من كل جانب، وعلى  وا�سع حماط باجلدران  ي�ساره يف مكان 
ع املدثرين بلفاٍت قما�سية  اأر�سيته امل�ستوية ُر�صَّ مئات من الأطفال الُر�سَّ
بي�ساء يف �سفوف كثرية متوازية، كان يتحرك بينهم ليتاأكد اأن جميعهم 
على قيد احلياة، حتى توقف اأمام اآخر �سف منهم، كان يرتا�ص به ثمانية 
الر�سع،  باقي  اأقم�سة  عن  �سوداء مميزة  اأقم�سة  يلتفون يف  فقط  اأطفال 
يلح�سان  وبداآ  الثمانية  اأولئك  اإىل  يتقدمان  له  املرافقني  النمرين  وجد 
روؤو�سهم باأل�سنتهم يف رفق، قبل اأن ترقد الأنثى منهما بجوار طفل باٍك 
زجمرة  �سمع  حني  الباقني  اإىل  بب�سره  التفت  اإر�ساعه،  يف  لتبداأ  منهم 
من خلفه، وجد حيوانات �سارية اأخرى كثرية قد قدمت اإىل ذلك املكان 
ورقدت بجوار الأطفال ليبداأوا اإر�ساعهم مثلما فعلت اأنثى النمر، اعتدل 
اآدم يف جلو�سه وهو يرى اأولئك الر�سع قد كربوا و�ساروا �سغاًرا يف عمر 
ويرك�سون  بالية،  قما�سية  واحد منهم قطعة  اخلام�سة يحيط خ�سر كل 
يف اجلبال مع تلك احليوانات دون خوف فيما كان يقف هو عالًيا ينظر 
اإليهم، تنبه حينها اأنَّ التجاعيد كانت تغطي يده وكاأنه كان عجوًزا يف ذلك 
اآخر �سار فيه الأطفال فتياًنا كانوا ي�سطفون يف �سفوف  احلني. م�سهد 
اأذرعتهم،  اأمامه يتقدمهم ثمانية يلتف �سوار يتدىل منه ناب كبري حول 

تقدم اأحدهم اإليه وقال:
�سنبداأ ال�سيد الآن، �سيدي.	 

يقفون م�سطفني يف  كانوا  و�سواربهم،  فيه حلاهم  نبتت  اآخر  م�سهد 
الهيئة  اإىل  الآخر  وراء  واحًدا  ت�ستحيل  اأج�سادهم  بداأت  عندما  ترقب 
ويرفع  زئريه  لهم  ليطلق  زئريهم،  اإطلق  يف  يتباروا  اأن  قبل  ال�سارية 
قب�سته اإىل ال�سماء، فا�ستعل زئريهم احلما�سي ليبلغ عنان ال�سماء، قبل 
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وقال  يده  قب�سة  اإىل  اآدم  نظر  الب�سرية،  هيئتهم  اإىل  �سريًعا  يعودوا  اأن 
متذكًرا:
كانت املرة الأوىل التي تثور فيها اأرواحهم، انتظرت هذا اليوم �ستة 	 

ع�سر عاًما.. كنت قائدهم!
ثم حل يف راأ�سه م�سهد مفاجئ يرى فيه نف�سه يف كوخ طيني يحاول 

قمع تلك الروح الثائرة بداخله، وهو ي�سرخ اإىل نف�سه يف تو�سل:
لقد وعدتها باأن اأ�سل اإىل عامي اخلام�ص والع�سرين دون جرمية، 	 

اأرجوك دعني اأيف بوعدي.
باإحكام،  �سميك  بحبل  يقّيد ج�سده  لريان كي  منادًيا  ي�سرخ  اأن  قبل 

وهو يقول له:
ل تخرب غفران عن هذا الأمر، ل تخربها اأرجوك.	 

قبل اأن تبداأ عروقه وع�سلته يف متددها.
القائد يف  اآدم من الأمل وهو يرى ندمي وهو يقاوم روح  اعت�سر وجه 
الأر�ص منهًكا هو  اإىل  وا�ستلقى بج�سده  اإخمادها،  يتمكن من  داخله كي 
الآخر مثلما كان يفعل ندمي، حتى اأنه حرك �سفتيه بالكلمات ذاتها التي 

اعتاد اأن ينطق ندمي بها بعد عودته منهًكا اإىل هيئته الب�سرية:
لقد وعدتها باأل اأرتكب جرمية.	 

ليغم�ص عينيه اأخرًيا م�ست�سلًما للنوم. نام يف تلك املرة كاأنه مل ينم من 
قبل، مل ي�ستيقظ اإل مع �سباح اليوم التايل، اليوم ال�سابق ليوم الغفران، 

عندما هدر �سوت ندمي يف راأ�سه متو�سًل:
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من 	  الن�ساىل  اإنقاذ  ي�ستطيعون  غفران،  اإنقاذ  الزائرون  ي�ستطيع 
بط�ص الأ�سراف، كلنا يعرف ذلك.

اآدم اأن �سوت ندمي يتو�سل يف داخله اإىل �سخ�ص اآخر، وخا�سًة  �سعر 
عندما اأكمل رجاءه قائًل:

اأرجوك، مل يتبق اإل اأقل من يوم على يوم الغفران، اأرجوك فلتفعلها 	 
ي�ستطيع  ول  الزائرين  ا�ستدعاء  ت�ستطيع  اأنك  نعلم  اأجلهم،  من 

غريك فعلها.
ووا�سل ُملًحا:

لقد اأوردت يف ذاكرتي �سابًقا اأنك مل تخمد اأرواحهم اإىل الأبد، واأن 	 
حجبت  لكنك  ا�ستدعاءهم،  به  ت�ستطيع  بعهد  لك  مدينة  چارتني 
اأ�ستدعيهم  اأخربين كيف  اأرجوك،  فعل ذلك،  اأ�ستطيع  عني كيف 

من جديد.
وعندما مل يجد اأي اإجابة، �ساح م�ستنكًرا:

ملاذا ل ت�سمح يل بتذكر ذلك؟! اأتنتظر حتى يفوت الأوان؟!	 
كي  طاقته  بكل  يدفعه  داخله  يف  ال�سوت  ذلك  اأن  اآدم  �سعر  ولوهلة 
ي�ستحيل اإىل الهيئة الزائرة من جديد، لكنه مل ميتلك القدرة على ذلك 

وكاأن ال�سخ�ص الآخر مل ي�سمح له، ليقول �سوت ندمي معتذًرا:
روحك 	  �سياع  و�سك  على  كنت  بعدما  مني،  غا�سب  اأنك  اأعلم 

الن�سلية للأبد بزواجي من غفران، لكنك تعرف اأنني كنت اأحبها 
الذي  الرجل  �سمعت  لقد  �ساحلة،  امراأة  هي  كم  وتعرف  كثرًيا 
حدثنا عنها بنف�سك، لقد اأفنت عمرها من اأجل الن�ساىل واأ�سلحت 

الكثري من حياتهم، اأمل يكن هذا ما اأردناه؟!
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هنا �سمع ال�سوت الآخر يف داخله ينطق للمرة الأوىل منذ بدء تو�سل 
ندمي، ليقول ب�سوت قيادي:

ل ن�ستطيع. لقد اأخذت عهًدا باأل اأ�ستدعيهم من جديد، واإل كان 	 
الثمن غالًيا، ل بد للدماء اأن تروي �سخور حوران هذه املرة.

قال �سوت ندمي:
للوفاء 	  الأوان  واآن  الن�ساىل،  بقاء  نحفظ  باأن  عهدنا  كان  لطاملا 

بهذا العهد مهما كان ثمنه، اأعطني ذاكرتك الكاملة ودلني كيف 
القواعد هذه  الن�ساىل من  �ساأحرر  باأنني  واأق�سم لك  اأ�ستدعيهم، 
املرة، بعدها �ساأرحل عن هذا الفتى اإىل الأبد، اإنه ذكي و�سيدرك 

ما عليه فعله.
اإليه  ثم �سكت، و�سكت ال�سوت الآخر دون اإجابة، مل يعلم اآدم ما اآل 
ذلك ال�سراع اإل عندما راأى اأمام عينيه بعد دقائق احللم الذي تكرر معه 
ل�سنوات، ي�سري بهيئته الزائرة يف طريق رمليٍّ ممتد لريى اأولئك املتوارين 
يف الظلم على جانبي الطريق قد بداأوا يف الظهور اأمام عينه، جميعهم 
ي�سبهونه، عرايا ال�سدور بارزي الع�سلت والعروق، ل يختلف فيهم عنه 
واحًدا  وا�سلوا ظهورهم  الن�ساىل،  و�سم  كانت حتمل  اأن �سدورهم  �سوى 
وراء الآخر لي�سطفوا على امتداد جانبي الطريق هابطني على ركبهم يف 
طاعة وهو يوا�سل التقدم اأمامهم، ظنَّ اأنه �سيجد غفران يف نهاية ذلك 
الطريق كما اعتاد يف حلمه، لكنه راأى نف�سه ي�سل اإىل جبل كبري ذي باب 
نحو  ونظر  توقف  داخله حتى  اإىل  ليعرب  مدَّ قدمه  اإن  ما  وا�سع،  �سخري 
اإىل الظلم من جديد،  الزائرين من خلفه ليجدهم قد عادوا  الن�ساىل 
ذلك  يعرف  اأنه  �سعر  اجلبل،  داخل  اإىل  تقدمه  ووا�سل  للأمام،  التفت 



236

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

املكان جيًدا، كانت ثمة بركة جافة يف منت�سفه وقف اأمامها وانتظر، حتى 
�سمع �سوت يناديه:

م دماءك، اإن وادي 	  اأهًل بَك يف جبل العهود اأقدم جبال حوران، قدِّ
حوران يحفظ القواعد والعهود والبلد.

ثم اختفى كل �سيء فجاأة من اأمام اآدم، ووجد �سوت ندمي يف داخله 
ي�سرخ فرًحا، ويقول:

لن اأن�سى لَك هذا اجلميل اأيها القائد، اأعدك باأنني لن اأخذلك.	 
بعدها �سعر اأن �سوت ندمي يحدثه للمرة الأوىل:

�سمح 	  لقد  حتريرها،  تنتظر  خامدة  اأرواًحا  هناك  اإن  الفتى  اأيها 
لنا القائد بذلك، فلنذهب اإىل حوران من اأجل الن�ساىل ومن اأجل 

غفران.
وفجاأة وجد اآدم نف�سه ي�ستحيل اإىل هيئته الزائرة بدون اأن ي�سعر بذلك 
الأمل الذي �سعر به املرة ال�سابقة، واأطلق زئريه الكبري قبل اأن يرك�ص اإىل 
اخلارج، ي�سيطر على ج�سده �ساحب ال�سوت الذي ي�سج يف راأ�سه، حتى 

ركب ح�سانه، وزاأر فيه لينطلق به اإىل اجلنوب.

b
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كانت املرة الأوىل التي يقطع فيها اآدم الطريق املمتد من بريحا اإىل 
ومع ذلك  اأعوام،  �ستة  قبل  اإليها مع خالته �سريين  انتقاله  اجلنوب منذ 
اإن كان  اأن يدري  اأنه يعرف الطريق ويعرف انعطافاته جّيًدا بدون  �سعر 
ذلك من ذاكرة القائد الزائر يف راأ�سه اأم ذاكرة ندمي الذي توىل زمام 
الأمور يف ج�سده، اأم اأنها ذاكرة �سخ�ص اآخر غريهما حمل روحه من قبل. 
بب�سعة  بريحا  ابتعاده عن  بعد  الب�سرية من جديد  هيئته  ا�ستعاد  ثم 
اأميال، فراأى يف ذاكرته اأن عليه املرور بجويدا كي ي�ستطيع الو�سول اإىل 
ح�سانه  يف  ف�سرخ  منها،   ال�سرقي  اجلانب  يف  يقع  الذي  حوران  وادي 
كي ي�سرع لي�سل تلك املدينة قبل �سروق ال�سم�ص، ثم فطن اإىل اأن القائد 
كافة  يتخطى  نف�سه  راأى  بعدما  عنه  متاًما  يتنَح  مل  داخله  يف  الزائر 
امل�سافرين باأح�سنتهم وعرباتهم برباعة �سديدة دون متهل ليدرك وقتها 

يف نف�سه ملاذا كان مميًزا اإىل ذلك احلد يف ركوب اخليل منذ �سغره. 
كي  الأوىل  للمرة  ح�سانه  اأوقف  »قبال«  مدينة  من  بالقرب  مر  حني 
جانب  على  للمياه  حو�ٍص  من  و�سقاه  ورقبته  راأ�سه  على  ربَّت  يريحه، 
الطريق، ثم تركه يرعى يف احل�سائ�ص النابتة بجوار ذلك احلو�ص، ووقف 
ينظر يف �سرود اإىل جدار چارتني العظيم الذي التمعت �سخوره مع نور 
ب�سوت  �سورته  ويحدث  احلو�ص  مياه  يف  ينظر  اأن  قبل  املكتمل،  القمر 

ندمي: 
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�سنفعلها من اأجل غفران ومن اأجل الن�ساىل.	 
بعدها ركب ح�سانه من جديد، ووا�سل رك�سه ب�سرعته الق�سوى نحو 

جويدا، اإىل اأن و�سل مدخلها ال�سمايل مع حلول الفجر. 
القادمني من  بالأ�سراف  للغاية  الوقت مزدحًما  املدخل يف ذلك  كان 
مدن ال�سمال من اأجل ح�سور مرا�سم يوم الغفران، فا�سطر للإبطاء من 
�سرعة ح�سانه اإىل حد التم�سية، ظن اأن الروح الزائرة يف داخله �ستثور 
غ�سًبا مع ال�سحكات املر�سومة على وجوه الأ�سراف واأحاديثهم امل�سرورة 
باأن يفعلها قائدهم  اليوم غري العتيادي ورغباتهم  عن ح�سورهم ذلك 
كيوان حًقا ويخّل�سهم من الن�ساىل، لكنه وجد نف�سه يحافظ على هدوئه 
بعدما بدا اأنَّ ندمي يف داخله كان يرّكز على هدفه الأهم بامل�سي اإىل وادي 
اجلموع،  تلك  و�سط  روحه  ثارت  اإن  متاًما  �سيتحطم  كان  والذي  حوران 
ووا�سل تقدمه يف �سوارع جويدا املُ�ساءة بامل�سابيح النارية يوّجه ح�سانه 
ب�سل�سة كبرية دون اأن ي�ستف�سر من ال�سائرين عن املخرج ال�سرقي املوؤدي 
ال�سم�ص، ثم عرب ج�سًرا  وادي حوران، حتى و�سله مع �سروق  اإىل طريق 
يتخذ  اأن  قبل  ذاتها،  البطيئة  بال�سرعة  اجلاف  النهر  فوق  مير  �سخرًيا 
يف  وي�سرخ  الرتفاع،  متو�سطة  جبلية  مرتفعات  بني  ميتد  رملًيا  طريًقا 

ح�سانه كي يرك�ص من جديد.  

b
منطقة  ال�سرقي،  ال�سمال  يف  چارتني  مناطق  اأبعد  حوران  وادي  كان 
لها طريق وحيد  جبلية كربى يطل كثرٌي من جبالها على جدار چارتني، 
ذو انعطافات وت�سعبات كثرية قيل اأن من يعرفه فقط هم ُجند الأ�سراف 
هناك،  اإىل  عاًما  اخلم�سني  اإىل  اأعمارهم  ت�سل  من  مبرافقة  املكلفني 
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والذين قيل عنهم اأنهم ُيختارون من كهنة حوران الذين ي�سكنون جباله 
ا اأن الوادَي ل ي�سمح لأحٍد باأن يتوغل  ومل يرهم اأحٌد من قبل، كما قيل اأي�سً

يف طرقه دون رغبتهم واإل كان هالًكا ل حمالة.
اإىل ارتفاعات �ساهقة  حني بداأت اجلبال ترتفع على جانبي الطريق 
نحو ال�سماء وجد اآدم ج�سده ي�ستحيل اإىل هيئته الزائرة، اعتقد يف البداية 
اأن روح ندمي من اأجربته على ذلك، لكن مع اجلراأة التي وجد نف�سه يتمتع 
اأ�سبح  الزائر  القائد  اأن  اأدرك  زئريه بني اجلبال  ُمطلًقا  يتقدم  وهو  بها 
بح�سانه  الطريق  يقطع  وهو  القوي  زئريه  ليوا�سل  ج�سده،  يت�سّيد  من 
اإىل  بح�سانه  انعطف  ثم  للحياة،  عاد  اأنه  للجبال  يعلن  وكاأنه  الراك�ص، 
بني  تتناثر  كانت  ال�سكل  خمروطية  بي�ساء  جبال  نحو  ميتد  جانبي  ممر 
املرتفعات ال�سخرية العالية، واأكمل طريقه عابًرا املمرات بينها، اإىل اأن 
اتخذ طريًقا رملًيا كان ينحدر مبيل تدريجي اإىل اأعلى، وقّلل من �سرعة 
منامه،  كثرًيا يف  راآه  الذي  ذاته  الطريق  اأنه  اآدم حينها  ح�سانه، لحظ 
اأنا�ًسا  اأنَّ هناك  اأمامه لظن  الطريق من  ينري  النهار كان  اأن �سوء  ولول 

يقفون على جانبيه يريدون النطق با�سمه ول ي�ستطيعون.
 كان جبٌل خمروطي كبري قد ظهر يف نهاية الطريق، فوا�سل التقدم 
جانبه  يت�سلق  وبداأ  ح�سانه،  عن  فهبط  �سفحه  اإىل  و�سل  حتى  نحوه، 
�سيًقا  باًبا  ت�سبه  �سخوره  يف  فتحًة  راأى  اأن  اإىل  الزائرة،  بهيئته  املنحدر 
فدلف عربها دون تردد، ثم هبط �سلًما منحوًتا من �سخور اجلبل ذاته 
نحو كهٍف وا�سع م�ستوي الأر�ص ينريه نور النهار القادم من فوهة اجلبل 
منت�سفه،  يف  تقع  كانت  جافة  �سخرية  بركة  نحو  تقدمه  وتابع  بالأعلى، 
ووقف اأمامها ثم زاأر بقوة، قبل اأن يغر�ص خمالبه يف جانب �سدره الأي�سر 
بغزارة  الدماء  �سالت معه  ويجّرها مييًنا ليحدث جرًحا عميًقا يف جلده 
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على خمالبه، بعدها مّد يده بتلك الدماء اإىل الربكة، لتت�ساقط قطراتها 
اإىل اأر�سها اجلافة امل�سققة. 

كثرية  اأخرى  دماٌء  ظهرت  حتى  الربكة  اأر�ص  الدماء  لم�ست  اإن  ما 
تتدفق من بني �سقوقها لتبداأ يف ملئها، �سمع �سوت ندمي يف داخله متذمًرا 
اإىل  نظره  ووا�سل  متاًما،  جتاهلته  القائد  روح  لكن  الإ�سراع،  على  يحثه 
الدماء التي كان من�سوبها يعلو رويًدا رويًدا، حتى �سارت الربكة من اأمامه 
الأعني  منزوع  اإن�ساٍن  راأ�ص  ي�سبه  راأ�ًسا  راأى  بعدها  منها،  م�سبًحا  ت�سبه 
يت�سكل �سيًئا ف�سيًئا من الدماء نف�سها وي�ستقر على �سطحها، قبل اأن ينطق 

هذا الراأ�ص ب�سوٍت رنان:
الن�سلي، 	  القائد  اأيها  ال�سابقة  زيارتك  منذ  طويًل  زمًنا  كان  لقد 

اأهًل بك يف جبل العهود، اأقدم جبال حوران.
حينذاك عاد اآدم اإىل هيئته الب�سرية، كان جرح �سدره ل يزال ينزف، 
لكن ذلك مل ي�سغله على الإطلق بعدما وجد نف�سه ينطق ب�سوٍت مل يكن 

�سوته قط، ول �سوت ندمي الذي �سار يعرفه: 
جئت من اأجل عهد جديد. 	 

قال الراأ�ص الدموي ب�سوته الرنان:
يحفظ وادي حوران القواعد والعهود والبلد، ويحفظ دينه القدمي 	 

لك. 
هنا نظر اآدم يف الربكة اأمامه، فراأى ذكريات القائد الن�سلي تظهر على 
�سطحها، راأى مئاٍت من الن�ساىل الأقوياء ذوي الهيئة الزائرة ي�سطفون 
يف �سفوف كثرية، تتبعها �سفوٌف اأخرى اأكرث عدًدا من الن�ساىل الب�سريني، 
و�سم  يحمل  عالية  ربوة  على  الب�سرية  بهيئته  جميًعا  اأمامهم  يقف  بينما 
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راآه يف ذاكرته يرعى  الذي  العجوز  نف�سه  الن�ساىل على �سدره،  مل يكن 
املرة،  هذه  اجل�سد  قوي  �ساًبا  كان  بل  ال�سواري،  اأرواح  حاملي  الأطفال 
كذلك كانت وجوه الزائرين اأمامه خمتلفة عما راآه يف ذاكرته، فاأدرك اأنه 
ع�سر خمتلف، راأى نف�سه وهو ي�ستحيل بعدها اإىل هيئته الزائرة قبل اأن 
يرفع قب�سته اإىل ال�سماء، لتتقدم تلك احل�سود يف انتظاٍم �سديد �ساربني 

الأر�ص باأرجلهم لي�سل الغبار من خلفهم عنان ال�سماء، 
كربى،  دامية  معركة  اإىل  الربكة  �سطح  على  اأمامه  امل�سهد  تبدل  ثم 
وي�ساًرا كي يقفزوا يف  الزائرين من حوله مييًنا  يزاأر يف  نف�سه وهو  راأى 
يف  �سيوفهم  يحملون  مدرعني  جنود  اأعناق  مبخالبهم  ليمّزقوا  مكان  كل 
�سريع  اإيقاع  ذات  طبول  دقاُت  بقوة  الآفاق  يف  تدوي  فيما  �سديد،  خوٍف 
دمائها  يف  الغارقة  اجلنود  جثث  بعدها  راأى  القلوب،  يف  الرعب  يبعث 
اقتحام  يوا�سلون  وهم  الن�ساىل  اأقدام خيول  اأ�سفل  بكرثة  تت�ساقط  وهي 
من  م�ست�سلمني  يخرجون  وهم  الأ�سراف  عامة  بعدها  راأى  ال�سفوف، 
اآخر  م�سهًدا  راأى  والطرقات.  ال�سوارع  يف  الزائرون  ينت�سر  فيما  بيوتهم 
على  راكعني  باأ�سراٍف  امتلأت  التي  جويدا  بباحة  الزائرون  فيه  يحيط 
ركباتهم وا�سعني اأياديهم ُم�سبكة فوق روؤو�سهم بينما يقف اأمامهم على 
املن�سة بهيئته الب�سرية ينظر اإليهم يف �سموخ كبري، ثم هداأت اجللبة من 

اأمامه، فقال لهم ب�سوته القيادي:
اأما الأوىل فكانت غدًرا منكم، واأما الثانية ف�ستكون رحمًة منا. 	 

واأ�ساف وهو ينظر نحو الن�ساىل الب�سريني:
�سيعي�ص الن�ساىل بينكم دون اأن يوؤذيكم اأحد، وهذا عهد مني.  	 

بعدها اأ�سار للن�ساىل الزائرين كي يف�سحوا طريًقا للأ�سراف ليغادروا 
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باحة جويدا. م�سهٌد اآخر ظهر اأمامه يحمل فيه اأحد الن�ساىل ر�سيًعا ميًتا، 
ويقول له:

مل تذهب اأمه اإىل الباحة كما اأمرت، اإنها الن�سلية اخلام�سة التي 	 
تلد طفًل ميًتا.

راأى نف�سه يف م�سهد بعدها وهو يتقدم نحو جدار چارتني من اأجل نق�ص 
قاعدة جديدة على اإحدى قواعده ال�سخرية، ليقراأ ما نق�سه بالچارتينية 

القدمية:
دون 	  النقية  الروح  اكت�ساب  حق  يف  والن�ساىل  الأ�سراف  »يت�ساوى 

احلاجة للذهاب اإىل باحة جويدا«
قبل اأن حتدث اأ�سفل اأقدامهم هزٌة اأر�سية عنيفة التفتوا معها جميًعا 
اإىل دخان عظيم مل ُيَر مثله من قبل ت�ساعد اإىل ال�سماء فجاأة يف �سرق 

چارتني، ليقول اأحد �سبان الن�ساىل من خلفه يف ا�ستغراب �سديد:
اإنه يت�ساعد من فوق وادي حوران!!	 

اأرواح  حاملو  الثمانية  خلفه  ومن  بح�سانه  فيه  يرك�ص  اآخر  م�سهٌد 
بكثافة  �سعودها  الدخان  اأعمدة  توا�سل  حيث  حوران  وادي  نحو  ال�سامو 
اإىل ال�سماء، ليجدوا ذلك الدخان يت�ساعد من فوهات اأكرث من اأربعني 
جبلً تطل على جدار چارتني، فيما كانت احلمم النارية تتقاذف من تلك 
الفوهات اإىل جانبيها دون توقف، قال اأحد م�ساعديه بجواره وهو ي�سري 
چارتني  جدار  نحو  اجلبال  تلك  من  الأر�ص  يف  متتد  كربى  �سدوٍع  نحو 

وتتدفق فيها احلمم املن�سهرة كاملياه اجلارية:
لن تتحمل الأر�ص اأ�سفل اجلدار كثرًيا، �سينهار جدار چارتني اأمام 	 

هذه اجلبال قريًبا.
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م�سهٌد اآخر وهو يجل�ص مع الثمانية �سبان ينتظرون قدوم �سخ�ص ما يف 
ترقب، قبل اأن يدخل اإليهم �ساٌب يحمل و�سم الن�ساىل، ويقول:

تتعاىل اأمواج اأكما مبن�سوٍب عظيم �سمال �سرق چارتني، ول تزال 	 
براكني حوران ثائرة تقذف حممها دون توقف. 

 قال �ساب من اجلال�سني غا�سًبا:
ل تريد  هذه الأر�ص امللعونة م�ساواتنا مع الأ�سراف اأبًدا. 	 

وقال اآخر يف قلٍق:
اإن ُهدم اجلدار فلن يبقى لهذا البلد اأثر.	 

وقال ثالث كانت نربة �سوته اأكرث غ�سًبا:
ح�سًنا، فليمت اجلميع.	 

�سمتوا  الذين  القلقني  ال�سبان  اأولئك  ووجوه  اجلل�سة  تلك  اآدم  تذكر 
بعد فرتة طويلة من  فقال  يتحدث،  اأن  ينتظرونه  اإليه  ونظروا  بعد ذلك 

ال�سمت:
�ساأذهب اإىل جبل العهود.	 

تذكر نف�سه وهو يتقدم بهيئته الزائرة نحو بركة الدماء للمرة الأوىل، 
ليقراأ ما ُكتب بالچارتينية القدمية على اأر�سها اجلافة:

م دماءك« 	  »قدِّ
 خد�ص باطن يده الي�سرى مبخالب يده اليمنى، ومّد يده اإىل الربكة 
لتت�ساقط دماوؤها اإىل اأر�سها، لتبداأ دماء اأخرى تتدفق اإليها من �سقوقها 
اأمامه، وظهر الراأ�ص الدموي منزوع الأعني على �سطحها،  حتى امتلأت 

وقال:
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يحفظ وادي حوران القواعد والعهود والبلد.	 
ا�ستحال حينها اإىل هيئته الب�سرية وقال:

كيف حتفظ البلد وبراكينك تو�سك على هدم اجلدار؟!  	 
�سحك الراأ�ص �ساخًرا، وقال:

لقد اأردت تبديل القواعد بالقوة، وقوة حوران ل ت�ساهيها قوة، لقد 	 
ا�ستغاث بنا الأ�سراف واآثروا اأن ميوتوا على اأن تتولوا زمام الأمور. 

وحترك على �سطح الدماء ناحيته، وتابع ب�سوت لئيم:
لطاملا قّدموا اأرواحهم لنا فداًء على مر الزمان، واآن الأوان لريد 	 

مع  �سيحدث  ما  واأب�سر  دمائي،  يف  انظر  اجلميل،  حوران  لهم 
منت�سف يوم الغفران القادم. 

الربكة  �سطح  اإىل  الن�سلي  القائد  فنظر  الدماء،  بني  كالثلج  ذاب  ثم 
تتكاثر  وهي  النارية  باحلمم  املمتلئة  الأر�سية  ال�سقوق  راأى  فيها،  وحّدق 
كالثعابني اأ�سفل جدار چارتني، راأى قاع بحر اأكما وهو يفور ب�سدة كاملاء 
املغلي، راأى اأمواجه وهي تتعاظم ليفوق ارتفاعها اجلبال، راأى اجلدار وهو 
يت�سقق �سيًئا ف�سيًئا وتت�سرب من �سقوقه املياه اإىل اأن تتفتت �سخوره وينهار 
متاًما، راأى املياه وهي تندفع اإىل چارتني كطوفان رهيب، راأى الآلف من 
يفّرون  وهم  زائريه  راأى  الغرق،  يقاومون  الو�سم  يحملون  الذين  اأهله 
يغرقون،  وهم  الأ�سراف  عامة  راأى  وتغرقهم،  تطولهم  اأن  اإىل  املياه  من 

احليوانات تغرق، البيوت تغرق، اجلبال تغرق، كل �سيء ُيغطى باملاء. 
ثم ت�سّكل الراأ�ص الدموي اأمامه من جديد، وقال:

هذا ما مل يفهمه الن�ساىل قط، اإن انهيار قاعدة واحدة ل يختلف 	 
عن انهيار جدارنا العظيم. 
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الكثرية  اجلثث  نحو  الربكة  يف  حتديقه  ووا�سل  ال�سوت،  جتاهل 
منتفخة البطون التي كانت تطفو على �سطح املياه، ثم قال:

اأحًدا من عامة الأ�سراف مثلما 	  اأوؤِذ  اأرد �سوى نيل حقوقنا، مل  مل 
فعل �سادتهم مع قدمائنا بعد العهد الدموي.

قال الراأ�ص:
لن ين�سى اأحٌد اأنكم ن�ساىل، اأ�سحاب اأرواح جن�سة، ُكتبت ال�سيادة 	 

عليه  عاهدنا  ما  وهذا  النقية،  الأرواح  لأ�سحاب  البلد  هذا  يف 
براكيننا  اإخماد  ا�ستطعت  اإن  ول يخلف حوران عهده،  الأ�سراف، 
اأردت  واإن  فلتمنعها،  اأكما  اأمواج  منع  ا�ستطعت  واإن  فلتخمدها، 
عهد  لكل  ولكن  فلتفعل،  القادم  الغفران  يوم  قبل  لنجاتك  عهًدا 

ثمنه. 
بعدها  العهود،  جبل  غادر  ثم  �سيًئا  يقول  اأن  دون  اإيجاًبا  راأ�سه  هز 
حترك نحو جدار چارتني بح�سانه، ووقف على ه�سبة قريبة منه ينظر 
يوا�سل ت�ساعده من فوهات اجلبال، ثم  الذي كان  الأ�سود  الدخان  اإىل 
�سعر فجاأة بهزة عنيفة اأ�سفل قدميه راأى معها �سدًعا كبرًيا جديًدا ين�ساأ 
يف الأر�ص وميتد نحو اجلدار اأمام عينيه، فركب ح�سانه وعاد اإىل جويدا 

من جديد. 
فيما  يفكر  فيها مبفرده  وقف  التوقيت،  ذلك  الباحة خاويًة يف  كانت 
قاله الراأ�ص الدموي ب�ساأن يوم الغفران القادم، وفيما راآه يف بركة الدماء، 
اأدرك  اأقدامه  اأ�سفل  اأن ي�سعر بهزٍة اأخرى  وفيما يتوجب عليه فعله، قبل 
معها اأن �سدًعا اأر�سًيا جديًدا قد ن�ساأ يف وادي حوران، فعاد اإىل م�ساعديه 

من حاملي اأرواح ال�سامو، وقال ب�سوٍت هادئ مبجرد اأن جل�سوا اأمامه:
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چارتني 	  مدن  ونرتك  جديد  من  اجلنوب  �سحراء  اإىل  �سنعود 
للأ�سراف.

قال اأحدهم متعجًبا:
كيف نفعل ذلك بعد كل ما حققناه؟!	 

اأخرج زفريه وقال:
كنت اأظن اأن تغيري القواعد يحتاج اإىل القوة فح�سب، لكنه مل يكن 	 

بهذه ال�سهولة قط، لقد اآثر اأ�سراف چارتني اأن ميوتوا غرقى على 
اإن جدار چارتني  النقية،  اأن يت�ساووا معنا يف حق اكت�ساب الروح 
�سينهار يوم الغفران القادم، وقاع بحر اأكما املجاور لوادي حوران 
يفور من الغليان، لقد راأيت ذلك بنف�سي، �سي�سل ارتفاع اأمواجه 
ن�ستطيع  لن  عظيم  كطوفاٍن  چارتني  لتكت�سح  اجلبال   حد  اإىل 

مواجهته.
و�سمت للحظات ثم قال يف حزن:

�ساأقيم عهًدا يف جبل العهود يق�سي بعودتنا من جديد اإىل ودياننا 	 
مقابل اأن يخمد حوران براكينه. 

�ساأله اأحدهم:
والأرواح الزائرة؟! ماذا �سيكون م�سريها؟	 

ف�سمت مرة اأخرى، كان داخل نف�سه يعرف اأن وادي حوران لن يقبل 
اإل باإخمادها، ثم قال:

ل اأدري. 	 
وتابع بعد هنيهة:



247

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

باأي 	  اأرواحكم  اإخماد  اأ�ستطيع  لن  ال�سامو ل يخ�سعون لأحد،  لكن 
حال من الأحوال، �سيكون قرار اإخماد اأرواحكم مرتوًكا لكم. 

اأحدهم يف  اأن قال  اإىل  البع�ص ولذوا ب�سمتهم،  اإىل بع�سهم  نظروا 
النهاية:
�سنطيع ما تراه �سائًبا �سيدي. 	 

وقال اآخر اجلملة ذاتها، ثم قالها اآخر واآخر، حتى قالوها جميًعا. 
تلك اجلل�سة  بعد  ليًل  النهر اجلاف  اأمام  نف�سه وهو يقف  اآدم  تذكر 
الذي  وتذكر حديثه  كثرًيا،  تفوقه  قوٍة  اأمام  الذي حتطم  حلمه  يفكر يف 
غ�سٍب  يف  اجلاف  النهر  اأخدود  نحو  حجًرا  يلقي  وهو  لنف�سه  به  �سرخ 

�سديد:
القوة 	  امتلكت  لأنني  قومي  تغيري م�سري  اأ�ستطيع  اأنني  اأظن  كنت 

لذلك، لكن هذا البلد امللعون كتب علينا العناء طيلة الدهر. 
الوقت  ذلك  يف  ذهنه  اإىل  اأتى  الذي  املفاجئ  الومي�ص  ذلك  تذكر 
قبل،  بنف�سه من  زارها  يكن  املجوفة، مل  النهر اجلاف  روافد  عن جبال 
يعلم  لفرتة طويلة، مل  فيها  عا�ص  كاأنه  بتفا�سيلها  ذاكرته  راآها يف  لكنه 
اأم �سيء  لها،  اإليه ذكريات حامل قدمي  اأح�سرت  اإن كانت روحه هي ما 
اآخر اأح�سرها اإىل ذهنه، راأى يف ذاكرته بعدها ال�سفن وهي تتحرك يف 
روافد النهر اجلاف املمتلئة مبياه بحر اأكما لتحمل ال�سخور ال�سخمة اإىل 
ه الذي  ال�سمال يف �سهولة وي�سر، نظر اإىل النهر اجلاف اأمامه وتذكر م�سبَّ

ينتهي عند جدار چارتني، ثم نظر اإىل الفراغ اأمامه وهم�ص اإىل نف�سه:
اأن يهزموا بحر 	  اأيكون الن�ساىل القدامى قد و�سعوا يف ح�سبانهم 

اأكما اإن ثار من جديد؟!
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حلظتها ا�ستحال اإىل هيئته الزائرة، وهبط اإىل اأخدود النهر اجلاف 
مع  وينحدر  احلادة،  منعطفاته  مع  ينعطف  اجلنوب،  نحو  فيه  ورك�ص 
منحدراته املفاجئة، ويقفز بني احلني والآخر مع احلفر الكثرية املتناثرة 
كان  اإىل حٍد  التعب  منه  اإن متّلك  اإل  لي�سرتيح  يتوقف  اأن  دون  اأر�سه  يف 
ال�ستمرار بعده �سيوقف قلبه، قبل اأن يوا�سل رك�سه من جديد، ثم طلع 
من  و�سرب  قريب،  رمليٍّ  واٍد  لل�سيد يف  اجلانبية  اجلبال  ف�سعد  النهار 
ينبوع ماء فيه، قبل اأن يعود مرة اأخرى اإىل اأخدود النهر اجلاف ويوا�سل 
رك�سه فيه لقطع م�سافة اأخرى اأطول، قبل اأن ينال فرتة اأخرى من الراحة، 
ليوا�سل طريقه بني فرتات طويلة جًدا من الرك�ص واأخرى ق�سرية جًدا 
اأن و�سل منطقة اجلبال ال�سلدة  اإىل  اأيام،  من الراحة على مدار ثلثة 
ثم  الأيام،  تلك  راآه يف ذاكرته خلل  ليتاأكد مما  الرابع  اليوم  يف �سباح 
ا من جديد اإىل جويدا بالطريقة ذاتها لي�سلها بعد اأربعة اأيام  عاد راك�سً
اأخر، اإل اأنه انحرف اإىل امليناء ال�سرقي قبل اأن يعود اإىل م�ساعديه الذين 
تعجبوا من غيابه املفاجئ ملدة ثمانية اأيام، و�ساأله اأ�سغرهم �سًنا مبجرد 

اأن دخل اإليهم وا�ستعاد هيئته الب�سرية:
اأين كنت �سيدي؟ ظننا اأن وادي حوران اأ�سابك مبكروه. 	 

قال:
�ساأخربكم الآن. 	 

ثم �ساألهم:
اأيعلم اأحدكم �سيًئا عن اجلبال املجّوفة؟	 

هزَّ اجلميع روؤو�سهم نافيني، فقال:
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لقد تذكرْتها روحي قبل ثمانية اأيام، فذهبت اإليها لأتيقن من اأمر 	 
ما ورد يف عقلي واأنا اأقف اأمام النهر اجلاف.

وتابع عندما انطبع الرتقب على وجوههم:
عندما انهار جزٌء كبري من اجلدار قدمًيا و�سرع الن�ساىل يف بنائه 	 

اأكما عرب بوابة �سخرية  النهر اجلاف مبياه بحر  اإىل ملء  جلاأوا 
ال�سخمة  ال�سخور  ينقلوا  كي  ذاته  اجلدار  يف  �سنعوها  حمكمة 
جهد  واأقل  وقت  اأ�سرع  يف  ال�سمال  اأق�سى  اإىل  اجلبال  تلك  من 
عن طريق ال�سفن، قبل اأن يغلقوا تلك البوابة للأبد قبل اإبادتهم، 
وميحو الأ�سراف كل ما تعلق بطريقة نقل ال�سخور ل�سبب ل اأعرفه. 

ونظر يف عيونهم وقال عندما حدثت هزة اأر�سية من اأ�سفلهم:
رمبا ا�ستطاع وادي حوران هزميتنا يف هذه املرة، لكننا قد ن�ستطيع 	 

هزميته يف جولة اأخرى قادمة دون اأن نخاف على قومنا من اأمواج 
اأكما. 

�ساأله اأحد ال�سبان اأمامه متعجًبا:
كيف؟!	 

قال:
اأ�سطول 	  هو  اأكما  بحر  على  التغلب  به  ن�ستطيع  قد  الذي  ال�سيء 

تهاجمنا  حني  اجلبال  تلك  عند  الر�سو  ت�ستطيع  التي  ال�سفن  من 
اجلريان  ت�ستطيع  وجماديف  اأ�سرعة  ذات  �سريعة  �سفٌن  اأمواجه، 
اإىل  اأ�سرع وقت  باملاء كي ت�سل يف  النهر عند امتلئه  يف جمرى 
اجلبال املجّوفة، لتكون قممها املطلة على الروافد مرفاأ الن�ساىل 

لركوب تلك ال�سفن. 
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واأردف مو�سًحا بنربة واثقة:
بع�ص 	  الروافد  منطقة  اإغراق  �سيتاأخر  اجلنوب  مناطق  كل  بني 

بحرفية  هناك  ال�سخمة  اجلبال  ع�سرات  ُجوفت  بعدما  ال�سيء 
�سديدة وُثقبت اأ�سقفها بثقوٍب كربى لت�سّرف اأكرب كمية من املاء 
وكاأنَّ  الوقت،  من  املزيد  ك�سب  اأجل  من  وممراتها  بواطنها  يف 

قدماءنا فكروا فيما اأفكر فيه و�سنعوا لنا اخلطوة الأ�سعب. 
اآلف ن�سلي ول يوجد 	  �سنقوم نحن باخلطوة التالية، لدينا ع�سرة 

يف امليناء ال�سرقي اإل �سفينتان، لن تتحمل الواحدة منهما اأكرث من 
ا على منت ال�سفينتني  مائة �سخ�ص،  �سيغادر مائتا ن�سلي زائر منَّ
ال�سريعة  ال�سفن  اأهلها يجيدون �سناعة  اإن  اأكما،  اإىل �سمال بحر 

القوية. 
واأ�سار اإىل اأربعة من ال�سبان اأمامه، وقال:

�ستكونون بني املائتني كقادة لهم، اأبحروا اإىل هناك، وا�سنعوا مائة 	 
�سفينة كربى من تلك ال�سفن مهما اأخذت منكم من وقت وجهد، ل 
تكّلوا ول متّلوا، واعلموا اأن تغيري القواعد اللعينة لن ياأتي اإل بهدم 

جدار چارتني، و�ستكون �سفنكم طريق الن�ساىل للنجاة. 
وتابع:

طال 	  مهما  اأرواحكم  يحفظ  حوران  وادي  مع  اآخر  عهًدا  �ساأعقد 
الزمان، لياأتي اليوم الذي تثور فيه اأرواحنا من جديد ولو بعد األف 
عام، �سيكون هذا الأوان الذي تعودون فيه اإلينا لتحملوا الن�ساىل 
حتى  حوران  وادي  اأنتظر  لن  ووقتها  امللعونة،  الأر�ص  هذه  خارج 

يهدم اجلدار، �ساأحطمه بنف�سي.
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نظروا اإليه جميًعا يف �سمت، فقال:   
ثقوا بي، رمبا فاتتنا فر�سة تغيري القواعد هذه املرة، لكنها �ستاأتي 	 

مرة اأخرى م�ستقبًل، اأعدكم بذلك. 
ونظر اإىل ال�سبان الأربعة مرة اأخرى، وقال:

 حني تعودوا ب�سفنكم دقوا طبولكم وا�سلكوا جمرى النهر اجلاف 	 
اإىل جبال روافده، �سيكون باقي الن�ساىل يف انتظاركم هناك. 

فاأوماأوا بروؤو�سهم اإيجاًبا يف طاعة.
اإبحارهما وعليهما  ال�سفينتني تبداآن يف  اآدم نف�سه وهو ي�ساهد  تذكر 
وادي  نحو  بح�سانه  يرك�ص  اأن  قبل  الب�سرية  هيئتهم  يف  الن�ساىل  �سبان 
حوران من جديد، ويدلف اإىل جبل العهود، ويقّدم دماءه اإىل بركته ليظهر 

له الراأ�ص الدموي على �سطحها بعد امتلئها بالدماء، فقال:
لقد جئت لأبرم عهًدا دموًيا اأجّنب به چارتني م�سري الهلك. 	 

قال الراأ�ص ب�سوته الرنان:
يحفظ وادي حوران القواعد والعهود والبلد. 	 

قال:
و�سنعيد 	  جديد،  من  اجلنوب  يف  ودياننا  اإىل  بالن�ساىل  �ساأعود 

باأنف�سنا نق�ص القاعدة الثانية التي تو�سي بنقل الروح النقية لأجنة 
الأ�سراف، والآثمة لأجنتنا يف باحة جويدا، مقابل اأن ُتخمد براكني 

حوران. 
غط�ص الراأ�ص يف الدماء، ثم خرج من جديد بعد ب�سعة دقائق، وقال:
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لن تن�سى چارتني لك هذا اجلميل اأيها الن�سلي، لكنك جئت طالًبا 	 
للعهد ويف العهود مُيلي الأقوياء �سروطهم. 

الذين ل  ال�سامو  اأرواح  الزائرين ممن ل يحملون  اأرواح     �ستخمد 
يخ�سعون لأحد، و�سُت�سلب منك قوة ا�ستدعائهم حتى تفارق روحك 
ي�ستطيعوا  فلن  بعدك  من  روحك  حاملو  اأما  احلايل،  ج�سدك 
ا�ستدعاءهم اإل هنا بعهٍد دموي جديد يدفعون ثمنه الذي نحدده، 
و�سين�سى الأ�سراف وچارتني ما حدث منكم مع غروب �سم�ص يوم 

الغفران غًدا، عرفاًنا لك بهذا اجلميل. 
�سمت القائد الن�سلي مفكًرا، ثم هز راأ�سه اإيجاًبا يف النهاية، وقال:

اأريد عهًدا ثانًيا مع وادي حوران.	 
قال الراأ�ص الدموي �ساخًرا:

يبدو اأن الن�سلي اأحب عهودنا. 	 
قال يف جدية كبرية:

اأرواحهم 	  اأخمدت  بعدما  چارتني  عن  رجايل  ُخم�ص  رحل  لقد 
لأرواحهم  حوران  حفظ  يل  ي�سمن  عهٍد  اإبرام  اأريد  الزائرة، 

الزائرة بعد فناء اأج�سادهم مهما م�ست ال�سنني.
�سحك الراأ�ص وقال:

ل يحفظ حوران اأرواح خ�سومه، واأنت ورجالك خ�سوم لنا. 	 
قال القائد:

�ساأقّدم روحي ثمًنا لهذا العهد غًدا يف باحة جويدا.	 
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غط�ص الراأ�ص يف الربكة على الفور، وغاب وقًتا اأطول هذه املرة، ثم 
ظهر اأمامه جمدًدا، وقال يف لوؤم:

�سرطني 	  و�سع  لكنه  العهدين،  اإمتام  على  حوران  �سيوافق  ح�سًنا 
يف  غًدا  �سريًفا  الأ�سراف  قا�سي  �سيعلنك  الأول  الثاين،  لعهدك 
مواليد  بني  لتنتقل  لنا،  ملًكا  روحك  �ستكون  وبذلك  باحة جويدا، 
الأ�سراف دون اأن تتذكر �سيًئا عن حياتك الن�سلية، وت�سري عليها 
الثاين؛  ال�سرط  اأما  بلدنا،  يف  �سريف  اأي  مثل  مثلها  قواعدنا 
ف�ستظل اأرواح الزائرين املغادرة تائهة يف ظلم البلد الذي ياأوون 
يف  جتري  هناك  اأنا�ًسا  ت�سكن  اأن  اإىل  اأج�سادهم،  فناء  بعد  اإليه 

عروقك دماوؤهم اإن ُا�ستدعوا من جديد. 
الأمر  اأن  يظن  كان  اللحظة،  تلك  يف  ذهنه  يف  جرى  ما  اآدم  تذكر 
�سينتهي عند تقدميه لروحه ثمًنا، لكنه مل يح�سب اأن ي�سع حوران لعهده 
�سرطني كان اأقلهما يجعل من عودة الراحلني اإىل چارتني بعد موته اأمًرا 

م�ستحيًل، كذلك تذكر احلرية وقلة احليلة التي اأ�سابته وهو يقول:
واإن رف�ست هذين ال�سرطني؟	 

 قال الراأ�ص:
ل يجرب حوران اأحًدا على عهوده. 	 

ف�ساأله:
من 	  ن�سلية  اإىل  �سُتحال  هل  جرمية،  ال�سريفة  روحي  ارتكبت  واإن 

جديد؟
قال الراأ�ص يف مكر:
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هذا اإن راأى القا�سي ذلك، كم من جرائم ُارتكبت وُعفي عنها. 	 
�سم �سفتيه وهز راأ�سه اإيجاًبا، ثم �ساأله:

وهذه الأرواح التائهة كيف �ست�سكن هناك اأنا�ًسا يحملون دمائي اإن 	 
ع�ست باقي الزمان �سريًفا؟

وجال يف ذهنه حلظتها اأنه لو وافق ف�سيكون قد �سّلم بيده اأرواح زائريه 
للأ�سراف الذين �سيكونون من ن�سله، فقال الراأ�ص:

هذا ما اأ�ستطيع تقدميه لك. 	 
ثم �ساح ب�سوته الرنان:

اإن الأمواج تتعاىل ومل يتبَق على يوم الغفران اإل اأقل من يوم، اإن 	 
اأردت امل�سي يف العهدين فا�سرب من الكاأ�ص الدموية التي يحملها 

قا�سي الأ�سراف غًدا يف باحة جويدا قبل منت�سف النهار. 
يغادرون  وهم  الن�ساىل  اآلف  ذلك  بعد  الدماء  بركة  يف  اآدم  راأى 
اأمام  رابية عالية  نف�سه وهو يقف على  راأى  ثم  نحو اجلنوب من جديد، 
ال�سامو،  املتبقيني من  الأربعة  يتقدمهم  الزائرين  الن�ساىل  ثمامنائة من 
كانوا ينظرون نحوه يف حزن كاأنهم يودعونه قبل اأن يهبطوا على ركبهم 
وي�ستحيلوا برغبتهم اإىل هيئتهم الب�سرية، بعدها زاأر زئريه الأخري ففقد 
الباقون هيئتهم الزائرة واحًدا وراء الآخر، قبل اأن ي�ستحيل هو الآخر اإىل 

�سورته الب�سرية ويركب ح�سانه ويرك�ص ناحية باحة جويدا.  
تذكر نف�سه وهو مي�سي اإىل البوابة اجلنوبية للباحة، حيث وقف �سادة 
الأ�سراف يف انتظاره بينهم قا�سيهم ال�سمني الذي كان يحمل يف يده كاأ�ص 

الدماء، �سرخ ندمي يف راأ�ص اآدم وهو يرى القائد الن�سلي يتقدم نحوه:
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ل تفعلها.	 
لكنه وجده ينظر اإىل الدخان الكثيف فوق �سرق چارتني واإىل ال�سم�ص 
القا�سي  اإىل  يده  ميد  اأن  قبل  ال�سماء  انت�ساف  على  تو�سك  كانت  التي 
من  الكاأ�ص  القا�سي  واأعطى  انتهى  اإن  وما  منها،  ويتجرع  الكاأ�ص  وياأخذ 
واأطرافه  عنقه  ويكّبلون  به،  مي�سكون  الأ�سراف  جنود  وجد  حتى  جديد 

ب�سل�سل حديدية ثقيلة للغاية، نظر اإىل ال�سادة، فقال القا�سي يف برود:
�سين�سى الأ�سراف ما فعلته مع غروب ال�سم�ص، ما زال هناك وقت 	 

لتطهري روحك الآثمة قبل اأن تنال �سفة الأ�سراف. 
بني  الباحة  داخل  اإىل  يجّرونه  فبداأوا  بيده،  اجلنود  اإىل  واأ�سار   
اأف�سحوا لهم طريًقا وهم يلقون الرمال  املحت�سدين من الأ�سراف الذين 
فوقه وي�سّبون لعناتهم و�سبابهم عليه، ثم �سعدوا به اإىل املن�سة ف�سّدوا 
ال�سل�سل املقيدة لأطرافه وعنقه يف كافة الجتاهات بقوة �سديدة، قبل 

اأن ياأمر القا�سي بجلده بال�سياط. 
تذكر اآدم بعيون دامعة ذلك الأمل ال�سديد وتلك ال�سياط تتواىل على 
وهم  عنهم  عفا  الذين  چارتني  اأ�سراف  اأعني  تذكر  رحمة،  دون  ج�سده 
ي�سيحون فرًحا مع تاأمله ب�سدة اأمامهم، تذكر نف�سه وهو يفكر يف اأنه مل 
يعد ي�ستطيع ا�ستدعاء اأرواح الزائرين من جديد، وجد عروقه وع�سلته 
داخله  يف  الزائرة  الروح  ثورة  يقاوم  كي  عالًيا  ف�سرخ  عنه  رغًما  تنتفخ 
اأن  يعرف  كان  فُيقتلون،  لإنقاذه  ال�سامو  اأرواح  حاملو  يعود  اأن  خ�سية 
الآخر  ن�سفهم  يقود  فيما  اجلنوب  �سحراء  اإىل  الن�ساىل  يقود  ن�سفهم 
اأن زاأر بقوة رغًما عنه فارتعب  اإىل  اأكما،  اإىل ال�سمال عرب بحر  املائتني 

اجلنود من حوله، حّدق اآدم يف الدماء ونطق يف ذهول:
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الن�سلي املُكبل يف ر�سمة زهري كان اأنا؟!!	 
تنزف  القوى  خائر  املن�سة  اأر�ص  على  ي�سقط  وهو  نف�سه  اإىل  نظر 
الدماء من ج�سده املمزق بال�سياط، قبل اأن يعود اإىل هيئته الب�سرية وُيجر 
اإىل خارج الباحة حيث اأركعه اجلنود اأمام فار�ص، كان يحمل �سيًفا، نظر 
بعينه نحو ال�سرق متعًبا، كان الدخان الكثيف املت�ساعد اإىل ال�سماء قد 

بداأ يف التل�سي، نظر من جديد اإىل الفار�ص اأمامه ومتتم اإىل نف�سه:
�ستتغري القواعد يوًما ما.	 

اأن يهوي  ال�سماء قبل  اإىل  اآخر ما تذكره كان ن�سل ال�سيف وهو يعلو 
اإليه.

b
اختفى كل �سيء اأمام اآدم بعد ذلك، وقال الراأ�ص:

لكنك 	  احلياة،  مدى  روحك  على  احلفاظ  �ساأ�ستطيع  اأنني  ظننت 
جرمية  ترتكب  اأن  قبل  الأ�سراف  بني  قرون  �ستة  �سوى  تع�ص  مل 
جعلت القا�سي الأحمق يقر اإعدامك يف باحة جويدا لتعود روحك 
للن�ساىل من جديد، لكن تذكر اأنني حافظت على عهدي لك ون�سي 
اليوم  �سم�ص  غروب  مع  الن�ساىل  ومن  منك  حدث  ما  الأ�سراف 

الذين عادوا فيه اإىل وديانهم. 
نطق �سوت ندمي يف راأ�ص اآدم يف حالة من ال�سدمة:

عا�ست روحنا �ستمائة عام بني الأ�سراف؟!	 
ثم وجد اآدم نف�سه ينطق ب�سوت ندمي اإىل الراأ�ص:

ماذا حدث ملن رحلوا اإىل ال�سمال يف هذه القرون؟!	 
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قال الراأ�ص:
ل اأعرف كيف كانت حياتهم قبل اأن تفنى اأج�سادهم، لكن اأرواحهم 	 

يدّقون  اأكما،  بحر  �سمال  املظلمة  اجلبال  ت�سكن  تزال  ل  التائهة 
يحملون  قوٍم  اأج�ساد  فيه  ي�سكنون  الذي  اليوم  انتظار  يف  الطبول 

دماءك اإن ُا�ستدعوا من جديد.  
وبداأ �سوت كطبول الأفراح يخرج من بركة الدماء، فاأكمل الراأ�ص:

اأن 	  يظن  الرياح  عويل  مع  املتداخلة  طبولهم  اأ�سوات  ي�سمع  من 
اأفراحهم ل تتوقف اأبًدا. 

ثم �سكت ُمنهًيا كلمه، وذاب داخل الدماء، بعدها بداأ من�سوب الربكة 
يقل �سيًئا ف�سيًئا حتى جفت متاًما، فقال �سوت القائد الن�سلي يف راأ�ص اآدم 

حمدًثا ندمي:
ل اأتذكر �سيًئا من �سنواتي بني الأ�سراف، لكني كنت على ثقة واأنا 	 

اأ�سرب من كاأ�ص الدماء اأن روحي �ستعود اإىل الن�ساىل من جديد 
مهما طال الزمن، لعل ن�سلًيا ممن يحملون روحي ي�ستطيع تذكر ما 
اأطفال  التالية باإجناب  ال�سمال ليكمل اخلطوة  اإىل  فعلته، ويبحر 
ين�ساأون هناك من اأجل حمل الأرواح التي هاجرت حني نحتاجها.

   لكن بعدما عادت روحي للن�ساىل من جديد مل ي�ستطع ا�ستدعاء 
الروح الزائرة من حامليها خلل قرون طويلة غريكما، ومل يتحمل 
�سجيج الذكريات يف راأ�سه اإل هذا الفتى، رمبا اأخطاأت مبوافقتي 

على �سروط حوران لكني قبلت جميعها من اأجل الن�ساىل. 
وهداأ من نربته وهو يكمل:



258

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

 لقد عرفتما الآن ما حدث يف املا�سي، وعرفتما ملاذا ل ن�ستطيع 	 
ا�ستدعاء اأرواح الزائرين خارج هذا اجلبل، �سار قرار ال�ساب يف 

يده فقط يا ندمي، بدمائه فقط ت�سري العهود. 
و�سكت، نظر اآدم اإىل ال�سماء عرب فوهة اجلبل فوجد ال�سم�ص تقرتب 
العهد  باإبرام  لي�سارع  راأ�سه  يف  �سي�سرخ  ندمي  اأن  ظن  منت�سفها،  من 
اجلديد كي ي�ستدعي الزائرين، لكن �سوت ندمي �سكت متاًما يف داخله، 
ال�ساخبة  الأفكار  لتهداأ  كذلك،  �سكوته  الن�سلي  القائد  �سوت  ووا�سل 
جميعها يف راأ�سه وكاأنهما تركا له اتخاذ قراره، فقال لهما يف نف�سه وهو 

ينظر نحو الربكة اجلافة:
 مل يكن نيلي لروحكما م�سادفة، ومل تكن معي�ستي بني الأ�سراف 	 

لي�سبح زهري ابن اأخ الفار�ص كيوان �سديقي الوحيد م�سادفة، ومل 
تكن روؤيته ل�سورتي القدمية مع عمه ليخربين عنها م�سادفة، ومل 
التوقيت  الرامية يف هذا  �سورة  لأرى  �سريين  مغادرة خالتي  تكن 
م�سادفة، كان مقدًرا يل اأن يحدث كل هذا، ل اأعرف متى قد يعود 
من رحلوا من الزائرين ب�سفنهم، لكني �سمعت الكثريين يتحدثون 

عن جدية الفار�ص كيوان يف اإبادة الن�ساىل هذه املرة. 
   �ساأقيم عهًدا مع دماء حوران من اأجل ا�ستدعاء الزائرين الباقني 
يف چارتني، اأرى اأن ندمي يثق يف تلك الرامية كثرًيا، �ساأنقذها من 
اأجلك يا ندمي، و�ساأنقذ الن�ساىل من اأجل ما فعلته لهم اأيها القائد 

العظيم، مهما كان الثمن الذي �ساأقاي�ص به وادي حوران. 
دماءه،  اأوقف  بالكاد  كان  الذي  �سدره  جرح  يف  اأظافره  غر�ص  ثم 
وجّرها بقوة اإىل اليمني، فنزف من جديد، ثم مد يده بدمائه فوق الربكة 
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لتت�ساقط قطراتها اإىل اأر�سها، فبداأت الدماء تن�ساب اإليها من �سقوقها، 
لتمتلئ رويًدا رويًدا مرة اأخرى، حتى امتلأت عن اآخرها، فظهر الراأ�ص 

منزوع الأعني على �سطحها، وقال ب�سوته الذي �سار مزعًجا لآدم: 
 يحفظ حوران القواعد والعهود والبلد. 	 

قال اآدم ب�سوت قوي:
لقد اأمتمُت عهًدا قدمًيا على نف�سي باأل اأ�ستدعي اأرواح الزائرين اإل 	 

يف هذا اجلبل، وقد جئُت اليوم لأقيم عهًدا جديًدا كي اأ�ستدعيها 
روح  ويحمل  جويدا  باحة  يف  روحه  ح�سد  كچارتيني  جديد  من 

ال�سامو الأول التي ل تخ�سع حلوران.
قال الراأ�ص:

لكل عهد ثمنه، ويفي حوران بالعهود اإن ُدفع الثمن الذي يحدده.	 
قال اآدم:

اإين اأ�سمعك. 	 
غط�ص الراأ�ص يف الدماء وغاب لدقائق، ثم ظهر من جديد وقال:

منها 	  ميت  من  ولكن  طلبت،  كما  الزائرة  الأرواح  �سُت�ستدعى 
�سيح�سد حوران روحه يفعل بها وبقوتها ما ي�ساء. 

قال اآدم:
هذا يعني اأنها لن تخ�سع يل بعد ذلك؟	 

قال الراأ�ص:
نعم، من ميتلك حوران روحه منهم لن يخ�سع لك من جديد واإن 	 

مر عليه األف األف عام. 
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و�سمت لثوان قبل اأن يقول:
ما مل متتلك قوتك الكاملة، وهذا لن يحدث اإل اإن مت العهد الدموي 	 

الأول، وقّدم الن�ساىل ذبيحهم ال�سريف على �سخورنا.
�سكت اآدم مفكًرا، كان يفكر يف ذكريات القائد القدمي، وما راآه خلل 
الأ�سراف،  على  القدامى  الزائرون  فيها  انت�سر  التي  الكربى  املعركة 

وهم�ص اإىل نف�سه وهو يتذكر القوة التي يتمتعون بها:
لي�ص من ال�سهل اأن ميوتوا ما مل ميتلك الأ�سراف قوة غري متوقعة، 	 

واإن مات ب�سعة منهم وان�سموا اإىل الأ�سراف ي�ستطيع الباقون منا 
النت�سار عليهم. 

ووّجه حديثه يف نف�سه اإىل القائد الزائر وقال:
اأعدك اأنني �ساأحافظ عليهم. 	 

فقال الراأ�ص مقاطًعا تفكريه:
اأمتمت 	  اإن  اآخر؛  �سرط  الوحيد فح�سب، هناك  ال�سرط  لي�ص هذا 

عنك  �سريحل  فقط،  بذكرياتك  هنا  من  �ستخرج  العهد  هذا 
الذكريات  وجميع  جميًعا،  وذكرياتهم  ال�سابقون  روحك  حاملو 
اأن  ومبجرد  بلوغك،  بعد  ال�سابقة  الأيام  يف  لك  اأح�سروها  التي 
تغادر حوران �ستن�سى اأنك جئت اإىل هنا، �ستعود كما ع�ست دوًما 
بذكريات �سنواتك ال�ستة ع�سرة ل حتمل ذاكرتك اإل اأحلًما مبهمة 

ل جتد لها تف�سري. 
ا: قال اآدم معرت�سً

لكني ع�ست هذه الأعوام ك�سريف! 	 
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قال الراأ�ص:
اإذن �ستكمل حياتك بعد خروجك من هنا ك�سريف يحمل يف داخله 	 

قوة يخ�سع لها الن�ساىل الزائرون الأحياء. 
قال اآدم:

هذا يعني اأنني �ساأكون خ�سمهم؟!	 
قال الراأ�ص:

بل �ستكون اأ�سد اخل�سام. 	 
اأن  حوران  وادي  اأراد  الأول،  ال�سرط  ُو�سع  ملاذا  راأ�سه  يف  اآدم  اأدرك 
يكون هو القوة التي ت�ستطيع اإيقاف الزائرين، و�سمع �سوت القائد القدمي 

يف راأ�سه يحدثه:
ي�سعى 	  اإنه  لأوامري،  الزائرون على اخل�سوع  تعاهد  لقد  تفعل،  ل 

ل  الأ�سراف،  من  مكيدة  اإنها  الزائرين جميعهم،  اأرواح  لمتلك 
تفعل اأرجوك. 

جتاهل اآدم �سوت القائد يف راأ�سه، و�ساأل الراأ�ص:
ملاذا تكره الن�ساىل اإىل هذا احلد؟	 

قال الراأ�ص:
اإنهم جمرمون وي�ستحقون من العقاب اأ�سده، ومل يجلبوا لهذا البلد 	 

اإل العار، على عك�ص الأ�سراف املخل�سني، انظر يف الدماء.  
حتمل  الأح�سنة  من  كثرية  �سفوًفا  فراأى  الربكة،  دماء  يف  اآدم  نظر 
ب�سريني  بع�سهم  وجد  وجوههم  يف  حّدق  حني  دروعهم  يرتدون  فر�ساًنا 
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فوهات  ذات  �سخمة  مدافع  خلفهم  من  ت�سطف  فيما  زائرين  واآخرين 
وا�سعة، ثم راأى نف�سه مرتدًيا درعه ويقف بح�سانه يف ال�سفوف الأوىل 

من ذلك اجلي�ص عندما قال الراأ�ص:
كفار�ص 	  املجد  �ستنال  واأنت  البلد،  يحمي  �سيكون جي�ًسا عظيًما   

�سريف بعيًدا عن اأولئك املجرمني. 
�سعر اآدم وكاأن قائًدا حربًيا يحدثه، فقال وهو يوا�سل النظر اإىل نف�سه 

بني الفر�سان:
من 	  هنا  حدث  وما  روحي  حاملي  ذكريات  تذكر  اأ�ستطيع  ومتى 

جديد؟ 
غط�ص الوجه ثم عاد بعد وقت ق�سري:

لك 	  يخ�سع  ل  واحد  ن�سلٌي  خالف  اإن  وحيدة،  حالة  يف  �ستتذكر 
عقيدته يف القتل، حني ت�سنح له فر�سة حقيقية لقتلك ويعفو عنك 

رغم علمه بكونك األد اأعدائه.   
واأردف ب�سوته الرنان:

ا�سرب من دمائنا قبل اأن جتف الربكة اإن اأردت اإمتام العهد. 	 
اآدم على �سطح الربكة الذي بداأ يتناق�ص  ثم ذاب يف الدماء، فراأى 
�سيًئا ف�سيًئا باحة جويدا يحت�سد فيها األوف احلا�سرين، بينهم جنود ُكرث 
يحا�سرون ن�ساىل عرايا ال�سدور فيما ي�سعد اإىل املن�سة جنديان يجّران 
الرامية ُمكبلة اليدين والقدمني ليوقفاها خلف الفار�ص كيوان الذي كان 
يقف كالتمثال يف منت�سف املن�سة، تذكر لوهلة حديث الرجل الذي زاره 
يف بريحا وحدثه عما فعلته هذه املراأة من اأجل الن�ساىل وهو يرى عيون 
الن�ساىل الباكية يف الباحة وهم ينظرون اإليها، ثم راأى وجه الرامية الذي 
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عينيها  تغم�ص  وهي  ذاكرته  يف  كان  عما  ال�سيء  بع�ص  ال�سنوات  بّدلته 
عندما نه�ص القا�سي من مو�سعه ليبداأ يف تلوة حكمه، بعدها اختفى كل 
�سيء من اأمامه ومل يجد اإل �سورته املنعك�سة يف الدماء كاأنَّ الوادي ينتظر 
قراره، هز راأ�سه اإيجاًبا ثم مد يده اإىل الربكة وملأ راحتها بدمائه ورفعها 
اأ�سفله هزة مفاجئة دامت  اإىل فمه وجترعها، وقتها اهتزت الأر�ص من 
لثواٍن قليلة ثم اختفت، نظر حوله بعدها مل يعرف ما الذي جاء به يف ذلك 
املكان الغريب، راأى �سلًما �سخرًيا ي�سعد اإىل فتحة ت�سبه باًبا فرك�ص نحوه 
وج�سده  تخور  قواه  اأن  �سعر  ثم  اجلبل،  ذلك  من  ليخرج  درجاته  و�سعد 
يرجتف كاأن اإعياء مفاجًئا اأ�سابه، قبل اأن ي�سمع �سهيل ح�سانه، فهبط 
اإعياوؤه،  ا�ستد  بعدما  وامتطى متنه ب�سعوبة  �سخور اجلبل م�سرًعا نحوه 
وعيه، مل  فاقًدا  فوقه  بج�سده  �سقط  اأن  بعد  منه  توجيه  دون  به  لريك�ص 
ينه�ص اإل عند عبوره النهر اجلاف اإىل مدخل جويدا، مل يعرف كيف اأتى 
اإليها، ومل يتذكر �سوى اأن حالة من الهياج ال�سديد اأ�سابته الليلة املا�سية 
اجلميع  وجد  الرامية،  فيه  تقتله  الذي  املعتاد  املبهم  حلمه  راأى  بعدما 

يرك�سون يف �سراخ �سديد وهلع كبري، �ساأل اأحدهم:
ماذا حدث؟! 	 

اأجابه الرجل وعلى وجهه فزع كبري:
لقد حتّول الن�ساىل اإىل وحو�ص يهاجمون الأ�سراف يف الباحة.	 

اأن  لكنه تذكر  بعيًدا،  اأن يرك�ص بح�سانه  قلبه وفكر  دبَّ اخلوف يف 
خالته �سريين جاءت اإىل جويدا منذ اأيام، و�سديقه زهري ل يزال هناك، 
اأنه جمنون، فقال  الرجل  الباحة، ظن  اإىل طريق  يدّله  اأن  الرجل  ف�ساأل 

اآدم:
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اإن خالتي و�سديق عمري هناك.	 
فاأ�سار له الرجل ناحية اجلنوب قبل اأن يرتكه ويوا�سل رك�سه.

b
بكرثة،  فيها  يتناثرون  واجلرحى  القتلى  كان  الباحة  اإىل  و�سل  حني 
ومل يكن هناك ن�ساىل زائرون، هبط عن ح�سانه موؤنًبا نف�سه باأنه تاأّخر، 
وبداأ يبحث بني اجلثث عن خالته �سريين لكنه وجد ن�سليني زائرين كانا 
ويرك�سان  يلتفان  اجلنوب  نحو  الراك�سني  الزائرين  باقي  عن  يتخلفان 
نحوه، ركب ح�سانه �سريًعا وفّر نحو منطقة جبلية بعيدة عن الطريق الذي 
اندفع فيه بقيتهم، فتبعاه، ظن اأنه اأفلت منهما بعدما توغل يف كثري من 
املمرات اجلبلية املت�سعبة اإل اأن اأحدهما ظهر له على حني غرة وانق�ص 
على �سدره مبخالبه، ف�سقط عن منت ح�سانه، اقرتب منه ذلك الزائر 
مل  ما  فحدث  يتوقف،  كي  مفقود  اأمٍل  يف  فيه  �سرخ  اأنه  لول  يقتله  وكاد 
يتوقعه وتوقف الزائر بالفعل مطيًعا له قبل اأن يرتكه ويرك�ص بعيًدا، بعدها 
ا�ستعاد  بل  ذاته،  الأمر  يتوقف فحدث  باأن  فاأمره  الآخر،  الزائر  هاجمه 
ذلك الن�سلي �سورته الب�سرية، فكّبله بلجام ح�سانه على الفور، وعاد به 
الن�سلينْي له،  اإىل جويدا وراأ�سه يفكر م�ستغرًبا يف �سبب ا�ستجابة هذين 
باأغلٍل  وعنقه  الن�سلي  اأطراف  فقيدوا  الأ�سراف،  جنود  اإىل  و�سل  حتى 
حديدية، ثم اقتادوه معه اإىل دار الأمن حيث التقى �سديقه زهري يف تلك 

الليلة واأخربه عن ا�ستطاعته اإخماد اأرواح وحو�ص الن�ساىل.

b
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صحراء الجنوب بعد معركة الروافد:

تواىل كل �سيء يف ذهن اآدم وهو يرك�ص بهيئته الزائرة ويطلق زئريه 
الرهيب بعدما مل تطلق غفران بارودها نحو راأ�سه، تذكر كل �سيء حدث 
له يف بريحا يف الأيام التي �سبقت يوم حماكمتها، وتذكر كل �سيء حدث 
يف جبل العهود، اأدرك اأنه كان �سبًبا يف نيل وادي حوران اأرواح الزائرين 
الن�سلية  غفران  تقتله  مل  بعدما  ذلك  كل  تذكر  اأنه  واأدرك  ماتوا،  الذين 

وقتما مل يكن هناك فر�سة لقتله اأكرث �سنوًحا من ذلك. 
ممر  يف  اأنفا�سه  ليلتقط  ووقف  الب�سرية  هيئته  اإىل  ا�ستحال  عندما 
اإىل  فهم�ص  جانًبا،  �سلحها  تنزل  وهي  غفران  اأخرى  مرة  تذكر  جبلي 

نف�سه لهًثا:
ارتكب الأ�سراف خطاأ عمرهم حني حولوها لن�سلية.	 

من  فر�ساًنا  ي�سم  والذي  الدماء  بركة  يف  راآه  الذي  اجلي�ص  تذكر 
الزائرين والأ�سراف ي�سطف خلفهم مدافع كربى عرف بعد كل ما حدث 

وراآه اأنها مدافع اجلدار، وحّدث نف�سه يف ح�سرة:
�سيق�سون على ما تبقى من الن�ساىل يف غم�سة عني.	 

فكر يف اأن يعود اإىل الن�ساىل من جديد، لكنه عاد وفكر يف الذهاب اإىل 
وادي حوران لعله ي�ستطيع تغيري �سيء اأو تقدمي عهٍد يجّنب به الن�ساىل ما 

�سيحدث، و�ساح يف نف�سه حمم�ًسا:
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اإنك قائد الزائرين، على مر الزمان كنت اأقوى الأرواح يف چارتني. 	 
نحو  الرك�ص  ووا�سل  الزائرة،  هيئته  اإىل  اأخرى  مرة  ا�ستحال  ثم 

ال�سمال. 

b
عندما اقرتب من جويدا ا�ستعاد هيئته الب�سرية املتعبة اإىل حد املوت 
بعد ذلك الطريق الطويل، ثم عرب اأخدود النهر اجلاف اإىل �سرقه دون 
اأن مي�سي اإىل داخل املدينة، ووا�سل الرك�ص جاًرا قدميه حتى و�سل اإىل 
الطريق الرملي املوؤدي اإىل وادي حوران، فا�ستحال اإىل هيئته الزائرة من 

جديد واأكمل رك�سه ب�سرعة اأكرب وهو ي�سرخ داخل نف�سه:
ل بد واأن هناك طريقة ما لإيقاف الأ�سراف. 	 

نف�سه  وجد  حتى  الطريق  ذلك  يف  واحًدا  ميًل  يكمل  يكد  مل  لكنه 
ينجذب بغتًة اإىل الهواء وينقلب ج�سده راأ�ًسا على عقب، اأخذ الأمر ثواين 
متاًما  حركته  �سّلت  متينة  �سباك  من  �َسرك  يف  وقع  اأنه  لي�ستوعب  منه 
بعدما تكّور ج�سده يف داخلها، حاول الإفلت منها بكل طاقته وهو يطلق 
زئريه القوي، لكنه مل ي�ستطع، نظر اإىل الرافعة الفولذية املُعلقة بها تلك 
رافعني  اأ�سفله  من  ظهروا  الذين  الأ�سراف  جنود  اإىل  نظر  ثم  ال�سباك، 

ا من اأجله. بنادقهم نحوه، واأدرك اأن تلك امل�سيدة اأُعدت خ�سي�سً

b
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ى بالقما�ص الأ�سود الثخني كان اآدم يقبع  ق ُمغطَّ يف قف�ص فولذي �سيِّ
بهيئته الب�سرية يت�سّور جوًعا دون اأن يدري �سيًئا عما يحدث يف اخلارج 
اأو كم م�سى من الأيام منذ ا�سطياده، وكّلما ا�ستحال اإىل هيئته الزائرة 
وحاول اإبعاد ق�سبان القف�ص الفولذية عن بع�سها �سمع ل�سعة ال�سوط على 
بكل طاقته حماولته  ويوا�سل  هياًجا  فيزداد  اإ�سكاته،  اأجل  من  القف�ص 
لإبعاد تلك الق�سبان وهو يطلق زئريه الرهيب، فت�ستعل �سحكات اجلنود 
املكلفني بحرا�سة قف�سه، ليعود بعدها اإىل هيئته الب�سرية املُتَعبة يف قّلة 

حيلة، وينادي يف تعب اإليهم دون اأن يراهم:
اأريد اأن اأقابل الفار�ص زهري.	 

لكنَّ اأحًدا مل ُيجبه قط، في�سرخ اإليهم متو�سًل الإجابة:
هل زحف الفار�ص كيوان اإىل اجلنوب؟	 

اإل اأنه مل يكن ُيجاب اإلَّ بطرقعة �سوٍط يف الهواء جتفل ج�سده، فتثور 
روحه غ�سًبا من جديد، قبل اأن تهداأ �سريًعا دون اأن تغرّي من الأمور �سيًئا، 
لتمر اأيامه يف ذلك القف�ص املعتم يوًما وراء الآخر يف عزلٍة تامة ل ي�سله 
بالعامل اخلارجي اإل فتحة �سيقة للغاية يف الغطاء القما�سي كانت ُتفَتح 
باملاء ل  ُمبللة  اأحد اجلنود بك�سرة خبز  اإليه  يلقي  اأوقات بعيدة كي  على 
يزيد حجمها عن حجم اإ�سبع من اأ�سابع يده، وكاأنهم تلقوا اأمًرا بالإبقاء 
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عليه حًيا. اإىل اأن �سعر فجاأة باهتزاز القف�ص الذي يحتويه فاأدرك اأنهم 
بداأوا يف نقله من املكان الذي ُو�سع فيه طيلة تلك الأيام، ثم وجد القف�ص 
يتاأرجح به مييًنا وي�ساًرا مع الهواء فتذكر وهو يت�سبث بالق�سبان ما فعله 
الفار�ص كيوان اأمام عينه مع من اعتقلوا من الن�ساىل الزائرين بعد ف�سل 

هجومهم على مدافع جويدا.
اأنَّ  اإل  الب�سرية  وهو على هيئته  عالًيا  وال�سراخ  القف�ص  حاول طرق 
اأُزيل  بعدها  الهواء،  يف  قف�سه  تاأرجح  ازدياد  �سوى  �سيًئا  يفعل  مل  ذلك 
الغطاء القما�سي فجاأة عن قف�سه فاأغم�ص عينيه مع ا�ستداد �سوء النهار، 
اإىل اأن ا�ستطاع الروؤية فوجد قف�سه ُمعلًقا ب�سل�سلة حديدية �سميكة تتدىل 
من طرف رافعة حديدية ت�سبه الهلل كان طرفها ال�سفلي مثبًتا يف عربة 
منه  يت�ساعد  بحم�ٍص  ميتلئ  كبرًيا  قدًرا  �سطحها  يحمل  كربى  حديدية 
تت�سعان  ما جعل حدقتي عينيه  مبا�سرةً، اأما  اأ�سفل قف�سه  وُ�سع  البخار 
ذهوًل فكانت �سفوف اجلنود والفر�سان الكثرية جًدا التي اأحاطت بالعربة 
على  نورها  ال�سم�ص  تعك�ص  اخليول  راكبي  من  موؤلَّفة  اأُلوف  حتمله،  التي 
دروعهم وخوذاتهم على امتداد ب�سره يف كل جانب. قبل اأن ُتطَلق الأبواق 
ت به اأثناء حتركه مع زهري يف  وُتَدق طبول احلرب بالإيقاع ذاته الذي ُدقَّ
اجلي�ص ال�سغري الذي تلّقى هزميته على يد الن�ساىل يف منطقة الروافد، 
لتبداأ ال�سفوف يف التحرك جنوًبا يف تناغم يقودهم الفار�ص كيوان الذي 
قدر  فوق  ب�سدة  قف�سه  ليتاأرجح  املرة،  بنف�سه هذه  ال�سفوف  يتقدم  راآه 
احلم�ص مع بدء العربة حتركها مع ال�سفوف، فت�سبث بق�سبان القف�ص 
بقوة وهو ينظر اإىل الفار�ص كيوان متعجًبا مما يحدث؛ ملاذا مل يقتله يف 
املع�سكر ال�سمايل مثلما فعل مع الباقني؟، وملاذا اآثر ا�سطحابه معه اإىل 
اجلنوب وهو يعلم اأن اأغلب الن�ساىل الزائرين قد اأُخمدت اأرواحهم ومن 
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حتى  عودتهم؟،  يف  اأمل  ول  الأ�سا�ص  من  چارتني  يف  فلي�سوا  منهم  ى  تبقَّ
اإخمادهم، ف�سيلقي بنف�سه  اأجل  واإن كانوا قد عادوا وا�سطحبه معه من 
يف القدر املذيب ولن يفعلها، ثم نظر خلفه مع ذلك ال�سرير الذي تعاىل 
اإىل حد ال�سجيج، فراأى اخليول جتّر ع�سرة مدافع من مدافع اجلدار يف 
ال�سفوف اخللفية خُملِّفة وراءها غباًرا عظيًما ت�ساعد اإىل عنان ال�سماء، 
من  العابرة  قذائفها  اإطلق  توا�سل  كانت  التي  املدافع  نف�سها  تكن  مل 
فوقهم نحو اجلنوب، كذلك راأى عربات كثرية حتمل �سهاريج كربى مل 
يعرف حمتواها، كانت تتحرك هي الأخرى يف موؤخرة احل�سد، فاأدرك اأن 
كيوان قد جمع كل جي�سه وحترك على راأ�سه مع قادته نحو جبال الروافد 
كي يحقق هدفه بالق�ساء على الن�ساىل، ورمبا دفعه غروره للق�ساء عليهم 

اأمام عينه قبل التخل�ص منه.
ي�ستطع  مل  لكنه  ندمي،  اأو  راأ�سه  يف  الن�سلي  القائد  ا�ستح�سار  حاول 
وكاأنهما قد اأنهيا مهمتهما يف وادي حوران، حاول البحث عن زهري بعينه 
احل�سود  تلك  كل  و�سط  م�ستحيًل  كان  عليه  العثور  لكن  ال�سفوف  بني 
هيئته  اإىل  ي�ستحيل  اأن  ر  فكَّ بنف�سه،  زهري  اإليه  يتحرك  مل  ما  املت�سابهة 
الزائرة كي يتعافى من ذلك الدوار الذي اأ�سابه من تاأرجح القف�ص لكنَّ 
اأر�سية  �سديد على ق�سبان  اإعياٍء  فا�ستلقى يف  للغاية،  كانت خائرة  قواه 
وكّلما جال يف  الطريق  املت�سابهة على جانب  نحو اجلبال  ينظر  القف�ص 
ذهنه ما فعله بالن�ساىل الزائرين وما ينوي كيوان فعله يف الباقني بعد اأيام 
اأن ينه�ص عن ا�ستلقائه ب�سعوبة  قليلة ت�ساقطت دموعه رغًما عنه، قبل 
عندما اأُطِلق بوق مفاجئ مع انت�ساف ال�سم�ص ال�سماء توقف بعده احل�سد 
تًل  بح�سانه  �سعد  الذي  كيوان  الفار�ص  اإىل  مرتقًبا  ونظر  التقدم،  عن 
لت�ستدير  الباحة،  من�سة  ارتفاع  ي�سبه  الأر�ص  عن  ارتفاعه  كان  جماوًرا 
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جهوري  ب�سوت  قال  بعدها  اآخر،  فار�ص  من  باأمر  ناحيته  القوات  جميع 
موجًها حديثه لهم:

اأن يكون يوم غفران هذا 	  اأنَّ اليوم كان من املفرت�ص  كما تعلمون 
ال�سهر، ولكْن مل يكن هناك وقت للحتفال بعدما اأق�سمت اأنني لن 
اأحتفل اإل بعد الق�ساء على اأولئك الأجنا�ص .. اإل اأنَّ وادي حوران 
اأمدَّ اأ�سراف چارتني مبنحة عظيمة مع انت�ساف �سم�ص هذا النهار، 
�سعينا اإليها كقادة چارتني منذ عهد طويل، والآن �سارت ملًكا لنا، 
لقد اكت�سبت اأرواح بع�سكم اأرواًحا �سارية مثل التي كنا نحاربها يف 
الأوقات املا�سية، لها مثل قوتها وباأ�سها، وتخ�سع لوادي حوران ويل 
بعدما قدمُت دمائي �سعًيا لها يف جبل العهود قبل �سهور، لُتتوارث 
هذه الأرواح بني الأ�سراف من اليوم، وتتوارث روحي قوة ال�سيطرة 

عليها ما دامت تخ�سع حلوران.
   من لن يحملها منكم فل يخافها، فلن توؤذي ج�سًدا ل يحمل و�سًما 
غري هذا اجلا�سو�ص احلبي�ص يف قف�سه، والذي �سيلقى عقابه اأمام 

من يحبوه.
قالها وهو ي�سري نحو اآدم، ثم اأكمل:

لقد عاهدتكم وعاهدت وادي حوران باأن اأق�سي على الن�ساىل، اإنَّ 	 
قذائفنا حتا�سر جحورهم الآن كي ل ي�ستطيعوا الفرار، ولن اأعود 
اإىل جويدا من جديد اإل واأج�سادهم مذابة يف اأحما�سنا لنتخل�ص 

من هذا الكابو�ص للأبد.
اأدرك اآدم حينذاك اأنَّ �سهاريج العربات يف ال�سفوف اخللفية متتلئ 
بالأحما�ص املذيبة، فطرق بيده على ق�سبان القف�ص يف توتر �سديد قبل 
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اأن يرى رجًل يرتدي عباءة اأنيقة يتحرك نحو الفار�ص كيوان حامًل كاأ�ًسا 
ا وت�سارعت اأنفا�سه  ذهبية تلمع بقوة مع اأ�سعة ال�سم�ص، فدقَّ قلبه منتف�سً
وهو ينظر اإىل كيوان وهو ميد يده ليتناول ذلك الكاأ�ص ويتجرع ما فيه، 
بعدها بلحظات �َسَرت حالة من ال�سطراب بني ال�سفوف حتولت �سريًعا 
اإىل حالة من الهرج واملرج عندما بداأ بع�ص اجلنود يف الإم�ساك بروؤو�سهم 
وال�سراخ اأملًا بعدما بداأت ع�سلتهم يف الربوز وعروقهم يف التمدد رغًما 
عنهم لت�ستحيل اأج�سادهم رويًدا رويًدا اإىل الهيئة الزائرة، قبل اأن ي�سدر 
اأول زئري بني ال�سفوف، فالتفت اآدم يف كافة اجلهات بحًثا عن ُمطِلقه، 
بال�سفوف  ح�سانه  ميتطي  مدرع  جندي  من  �سادًرا  كان  راآه،  اأن  اإىل 
الأنياب  ذو  الزائر  وجهه  ليظهر  بعيًدا  واألقاها  خوذته  نزع  الو�سطى، 
يدري  ل  كاأنه  وي�ساًرا  بعينه مييًنا  ينظر  وهو  زئريه  يطلق  وظلَّ  الطويلة، 
ماذا حلَّ به، بعدها بداأ الزئري ي�سدر متتالًيا من اأماكن اأخرى متفرقة 
بني ال�سفوف فيما اكت�ست وجوه اجلنود والفر�سان الآخرين بال�سطراب 
واخلوف اللذين و�سل حد الرتعاب، كذلك هاجت الأح�سنة جميعها لكن 
هياجها مل ي�ستمر طويًل وهداأت بعد وقت ق�سري على عك�ص الفو�سى التي 
اإىل  باروده  كيوان  الفار�ص  اأطلق  حتى  توقف،  دون  اجلنود  بني  ا�ستمرت 

ال�سماء، ليعود الهدوء من جديد، فقال ب�سوته القوي:
ل يَخف اأحدكم من �سريٍف زائر، اإنني مثلكم ل اأحمل روًحا �سارية، 	 

اإنَّ قواهم حمكومة بدماء حوران ولن توؤذي اأحًدا منكم.
    �سُيعاد ت�سكيل ال�سفوف الآن، ليتقدم الزائرون بخيولهم لل�سفوف 
الأوىل فر�ساًنا وجنوًدا، وليرتاجع الباقون بال�سفوف اخللفية، هيا 

اأ�سرعوا.
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وبدون حلظة انتظار وجد اآدم الزائرين املدرعني يرك�سون باأح�سنتهم 
فيما  اجلي�ص  مقدمة  اإىل  ليتقدموا  زئريهم  يطلقون  وهم  ال�سفوف  بني 
كلم  وكاأنَّ  خوًفا  طريقهم  عن  يبتعدون  الباقون  والفر�سان  اجلنود  كان 
لت مقدمة اجلي�ص جميعها من الزائرين.  كيوان مل يوؤّثر فيهم، اإىل اأْن ت�سكَّ
مل يكن اآدم يف حاجة اإىل من يخربه باأن اأعدادهم ت�ساوي اأعداد الن�ساىل 
الزائرين الذين قام باإخماد اأرواحهم وُقتلوا �سواًء يف معركة الروافد اأو 
يخ�سعون  ل  الذين  ال�سامو  اأرواح  الهجوم على مدافع اجلدار، عدا  ليلة 
يتحرك بح�سانه  كيوان  يرى  وهو  نف�سه غري م�سّدق  اإىل  لأحد، وهم�ص 

بينهم يف ثقة وتباٍه بينما ينحنون بروؤو�سهم له يف طاعة كربى:
كان كيوان من و�سع �سروط العهد م�سبًقا من اأجل ال�سيطرة على 	 

اأرواح الزائرين؟!!
b

املغطاة  باحاتهم  داخل  يتقوقعون  الن�ساىل  كان  املقببة  اجلبال  يف 
عندما ا�ستد الق�سف املدفعي للمناطق املجاورة لهم، قال فا�سل لغفران 

التي كانت جتل�ص بجواره:
كما توقعنا، يريد كيوان الإبقاء علينا يف اجلبال ليقّلل جهد جنوده 	 

يف ملحقتنا.
بعدم  �سعر  بعدما  ف�ساألها  تنطق،  اأن  دون  معه  متفقة  راأ�سها  هّزت 

تركيزها مع حديثه:
األ زلِت تفكرين يف النقو�ص التي ف�سرتها �سبيل منذ اأيام؟	 

قالت:
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بلى، ل اأ�ستطيع منع نف�سي من التفكري فيها، ليت �سبيل مل تقراأها 	 
يل، لقد �سئمت تعلقي باخليالت امل�ستحيلة بعد كل ما حدث و�سار.
نظر اإىل حيدر الطفل الذي كان يرك�ص بني الأطفال اللعبني وقال:

رمبا تك�سف الأيام القليلة القادمة اأموًرا اأخرى، من يدري؟	 
ثم تابع:

اأخربين ريان �سباًحا اأنه اأمر جميع املتعلمني من الفتيان والفتيات 	 
للن�ساىل خلل هذه  بنق�ص ما حدث  القتال  ممن ل يقدرون على 
هذه  تاأريخ  اأجل  من  املقببة  اجلبال  اأحد  جدران  على  الأعوام 

احلقبة يف تاريخ الن�ساىل.
قالت با�سمة:

ا اأم�ص، لكنه 	  اإنها فكرة رائعة مل تخطر يف بايل، اأخربين بها اأي�سً
�ساألني موؤكًدا األَّ اأذهب اإىل اجلبل الذي ينق�ص فيه الفتيان كلماتهم 

اإل بعدما ياأذن يل.
قال فا�سل مازًحا:

يبدو اأنه يعمل على حت�سري مفاجاأة لِك هناك.	 
قالت �ساحكة:

ذلك 	  �سي�سعدين  كيوان،  جي�ص  و�سول  قبل  اأراها  اأن  اإذن  اأمتنى 
كثرًيا قبل موتي.

التي يقبعون  الباحة  اإىل  فقال بنربة جادة عندما �ساهد ريان يدلف 
فيها ويتحرك بني ال�سبان يحم�سهم:

اإنه يبلي بلًء ح�سًنا كقائد للن�ساىل.	 
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هزت راأ�سها اإيجاًبا وقالت:
نعم، اإنني اأ�سفق عليه كثرًيا، لي�ص من ال�سهل اأن تتحمل م�سئولية 	 

الوقت  ي�سارع  املوت  اأن  جميعهم  يعلم  اإن�سان  األف  ع�سر  اثني 
ا�ستخدام  ح�سًنا يف  بلًء  يبلون  ال�سبان  لكن  عليهم،  للنق�سا�ص 
يجدهم  لن  للغاية،  كبري  حما�ص  داخلهم  ويف  النارية  الأ�سلحة 
كيوان �سيًدا �سهًل اأبًدا اإن حاربوا بال�سجاعة نف�سها التي ظهروا 

عليها يف نهاية معركة الروافد.
قالت �سبيل التي كانت جتل�ص بجوارهما �سامتة طوال الوقت:

متى قد يهاجموننا �سيدتي؟	 
قالت غفران:

�سيود 	  كيوان،  يخافه  �سيًئا  لدينا  يعد  مل  لكنه  �سبيل،  يا  اأدري  ل 
التخل�ص من كابو�سنا يف اأقرب وقت، على كل حال لقد اأر�سل ريان 
بع�ص ال�سبان اإىل منطقة اجلبال احلمراء كطلئع لنا، اإن جنحوا 
يف مغادرة املنطقة الو�سطى �ساملني قد نعرف موعد قدومه اإىل هنا 

قبلها بيومني على الأقل.
اأوماأت براأ�سها اإيجاًبا يف �سمت، فقال فا�سل وهو ينه�ص:

على 	  قادًرا  ي�سري  اأحدهم  لعلَّ  اجلرحى  بع�ص  لروؤية  �ساأذهب 
الن�سمام للمحاربني، اأراكما م�ساًء.

اأوماأتا اإيجاًبا، فغادر، ثم قالت غفران ل�سبيل با�سمة وهي تنظر اإىل 
حيدر:

النقو�ص 	  اأنَّه �سيكون ذا ن�سيب كبري يف  بد  اإنَّ فتاِك حمظوظ، ل 
التي ينق�سها الن�ساىل الآن.
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ابت�سمت �سبيل يف مرارة وقالت:
اأخ�سى اأن يكتبوا عنه اأنه خيَّب رجاءهم هو واأمه، كان من ح�سن 	 

حظه فقط اأنِك هنا �سيدتي، واإلَّ كان الن�ساىل قتلوه حتى واإن مل 
تعد لدمائه قيمة بعدما اأ�سعُت الراأ�ص.

ابت�سمت غفران وربتت على فخذها:
�سيكتبون اأنه ال�سريف الأول من ن�سل الن�ساىل واأول من نال روحه 	 

منهم خارج باحة جويدا، �ساأحر�ص على ذلك.
الذي  ريان  اإىل  امتنان كبري، ثم قالت وهي تنظر  �سبيل يف  ابت�سمت 

كان يوا�سل حتركه بني ال�سبان:
ماذا تتوقعني اأن يحدث �سيدتي يف احلرب القادمة؟	 

قالت غفران:
الذي 	  جي�سه  بكامل  جاء  اإن  كيوان  يربح  اأن  املنطقي  من  �سيكون 

النهاية  اإىل  ب�سرف  �سنقاتل  لكننا  وتنظيًما،  وعتاًدا  عدًدا  يفوقنا 
على كل حال، وكما قال يل ريان اأنَّ النتيجة �ستكون مريحة لنا يف 
ا اأن ننت�سر فننال حقوقنا اأو منوت فرنتاح من  كافة الحتمالت اإمَّ
هذا العناء، واأنا �ساأموت واأنا را�سية متاًما عن حياتي بعدما كانت 
�ص  مليئة بلحظات مثرية �ستَّى اأف�سل كثرًيا من حيوات اأخرى ع�سَّ

فيها امللل من كرثة ركودها.
اإىل  نظرت  ثم  اإيجاًبا،  راأ�سها  ت  وهزَّ رة  مفكِّ �سفتيها  �سبيل  ت  �سمَّ
طفلها الذي كان يوا�سل رك�سه بني الأطفال �ساحًكا، واأطالت النظر اإليه 

يف �سمت.

b
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زحفه  يوا�سل  الأ�سراف  جي�ص  احلمراء،كان  اجلبال  جنوب  يف 
قدر  فوق  املتاأرجح  القف�ص  اأر�سية  على  اآدم  ي�ستلقي  بينما  ال�ساخب 
على  يقوى  ل  متعب  هزيل  وج�سد  وجهه  يف  غائ�ستني  بعينني  احلم�ص 
ت منذ ثارت  النهو�ص بعدما مل ُيطَعم اأو ُي�سَق خلل ال�سبعة اأيام التي مرَّ
اأرواح الأ�سراف الزائرة اإلَّ مرتني فقط كل واحدة فيهم مل تتجاوز القطعة 
ال�سغرية ذاتها من اخلبز املبّلل باملاء، ومع حرارة ال�سم�ص ال�سديدة التي 
اأفقدته �سوائل ج�سده كل يوم عن اليوم الذي ي�سبقه �سعر اأنَّه لن ي�ستطيع 
اإكمال الثلثة اأيام املتبقيَّة على و�سول الأ�سراف اإىل منطقة الروافد وهو 

على قيد احلياة.
الثامن اقرتب من قف�سه  اليوم  للتخييم م�ساء  عندما توقف احل�سد 
يف  اآدم  له  نظر  له،  ا  متفح�سً تني  احلادَّ بعينيه  فيه  ق  وحدَّ زائر  �سريف 
عينيه  يف  ق  وحدَّ بجذعه  النهو�ص  وحاول  جانبه  على  م�ستلٍق  وهو  اإعياء 
حماوًل اإخ�ساعه له، لكن اجلندي الزائر زجمر غا�سًبا يف وجهه قبل اأن 
ُي�سدر زئرًيا قوًيا جعل َمن حوله ِمن اجلنود الباقني يطلقون �سحكاتهم 
املقهقهة يف �سخرية، بعدها األقى اأحدهم نحوه بقطعة من اللحم امل�سوي 
تعالت بجوار القف�ص بعيًدا عن يده قبل اأن ت�سقط يف قدر احلم�ص عن 
ق�سد، فعاد اآدم ل�ستلقائه على جانبه من جديد، وهم�ص ب�سفاهه اجلافة 
قة وهو ينظر اإىل الأ�سراف الزائرين وهم يتجولون بني باقي اجلنود  امل�سقَّ

ني يف حلقات حول النريان: املُلتفِّ
ل يخ�سعون يل، ل�سُت قائدهم.	 

ا�ست�سلم  عينيه يف  فاأغم�ص  الإعياء  �سدة  من  تثاقلت جفونه  بعدها 
اأُطِلق بوق التحرك �سباح اليوم التايل اإيذاًنا بتقدم  �سديد، حتى عندما 
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ال�سفوف من جديد مل ينتبه اإليه وعيه وكاأنَّ عقله بداأ ينف�سل عن الواقع 
الذي يحيط به رويًدا رويًدا.

b
يف ذلك ال�سباح كانت غفران تقف اأمام �سفوف الن�ساىل امل�سطفني 
باأ�سلحتهم النارية يف جبل املحاربني توا�سل �سيحاتها وتوجيهاتها اإليهم 

عندما تقدم اإليها ريان وقال:

الفتيان 	  انتهى  لقد  �سيدتي،  الرماية  درو�ص  عن  قليًل  لِك  �ساأعطِّ
الذين ينق�سون اأحداث هذه ال�سنوات من اأهم جزٍء يف اأ�سرع وقت 
كما طلبت منهم، وهم الآن ينتظرونِك لرتي ما نق�سوه كي يكملوا 

ى. ما تبقَّ
اإىل اجلبل املق�سود والذي كان يجاور اجلبل  فابت�سَمت و�سارت معه 
من  اأكرث  وجدت  عندما  فتفاجئت  ال�سفن،  اأ�سطول  داخله  يف  املنقو�ص 
ثلثمائة فتى وفتاة يعملون باآلتهم احلديدية على ق�سرة اجلبل الداخلية 

والذين توقفوا جميًعا مبجرد اأن دخلت اإليهم، فقالت لريان يف ده�سة:

كل هذا العدد؟!	 
قال ريان:

بف�سلِك 	  كثرًيا  املتعلمني  من  ولدينا  للغاية،  كثرية  الأحداث  اإنَّ 
نظره،  وجهة  يكتبه من  منهم جزًء  واحد  كل  اختار  لقد  �سيدتي، 
الأحداث،  بع�ص  لتو�سيح  فا�سل  وبالطبيب  بي  بع�سهم  وا�ستعان 

كذلك اكت�سفنا بينهم ر�سامني ماهرين للغاية.
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ف اأمام جدار كان ُمغّطى جزء كبري  م فتقدمت وراءه حتَّى توقَّ ُثمَّ تقدَّ
فاندفعت  ي�سقطوه،  باأن  ال�سبان  اإىل  ي�سري  اأن  قبل  اخليام،  بقما�ص  منه 
ووجدت  القما�سي  ال�ستار  �سقط  عندما  خجًل  غفران  وجه  اإىل  الدماء 
خلفه جداريَّة كبرية منقو�سة تقف فيها على من�سة كبرية يحمل كتفها 
و�سم الن�ساىل فيما حتمل يدها الأخرى كتاًبا كانت تنظر فيه كاأنها تقراأ 
يف  ي�سطفون  الذين  والزائرين  والن�ساء  الرجال  من  كثريين  اأمام  منه 

�سفوف كثرية اأمامها متطلعني اإليها، ومن اأ�سفلها ُحِفَر:
منهم،  الآلف  بتعليم  قامت  خيال،  ابنة  غفران  الن�ساىل  »�سيدة 

وقادتهم يف حروبهم �سد الأ�سراف«.
فنظرت اإىل ريان يف امتنان كبري، وقالت با�سمة بوجه حممر:

�سكًرا لَك يا ريان.	 
حنى راأ�سه با�سًما ثمَّ قال:

لقد اأمرت بكتابة النقو�ص جميعها بلغتنا الچارتينية احلالية، لعلَّ 	 
من ياأتي بعدنا ل يجد �سعوبة يف قراءتها.

�سحكت وقالت:
�ساأقراأ جميعها بعدما ننت�سر على كيوان.	 

بجواده  اإليهما  دلف  بعدما  كثرًيا  تُدم  ال�سحكة مل  تلك  لكن  �سحك، 
�ساب من ال�سبان الذين كانوا قد اأُر�ِسلوا كطلئع للن�ساىل، وقال ب�سوت 

لهث دون مقدمات:
اإنَّ الأ�سراف يع�سكرون على ُبعد يومني من هنا باأعداد ل تقل عن 	 

ع�سرين األف جندي، وع�سرٍة من املدافع ال�سخمة.
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وابتلع ريقه ُثمَّ قال:
لكنَّ هناك �سيء مل ت�سدقه عيناي، اإنَّ هناك نحو �سبعمائة زائر 	 

ع يتقدمون �سفوف ذلك اجلي�ص. مدرَّ
b

قال فا�سل يف ذهول بعدما اجتمعوا يف كوخ القيادة:
اأ�سراف زائرون؟! كيف ذلك؟!	 

فلذت  ل�سانها  اأجلمت  قد  غفران  بها  ت�سعر  التي  ال�سدمة  كانت 
ب�سمتها، فقال ريان:

اأرواح 	  ا�ستدعاء  ما  بطريقة  ا�ستطاع  قد  اآدم  واأنَّ  بد  ل  نعرف،  ل 
الزائرين يف اأج�ساد الأ�سراف، لن ي�ستطيع فعلها غريه.

واأردف يف ارتباك �سديد:
ظننت اأن مقاتلينا باأعدادهم القليلة قد ي�ستطيعون مقاومة جي�ص 	 

ا لن ناأخذ يف اأياديهم  كيوان، لكن مع وجود الزائرين اإىل �سفه اأي�سً
دقائق، حتى خيار الفرار غري موجود مع تلك القذائف امل�ستمرة 

التي حتيط جبالنا.
واأ�ساف بالتوتر ذاته:

�ساآمر ال�سبان باملقاومة داخل اجلبال نف�سها، لن نخرج اإىل املنطقة 	 
الو�سطى حتى واإن ا�سطف فيها جي�ص كيوان باأكمله و�سارت اآمنة 

من ق�سف املدافع.
و�سكت، مل يجد فا�سل ما يقوله، وع�صَّ على �سفتيه مفكًرا يف �سمت، 
ة اجلوانب، رمبا كان يف داخله  كانت جميع الطرق يف عقله مغلقة من كافَّ
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ه  اأنَّ كيوان �سينت�سر عليهم بجي�سه القوي، لكنَّ يدرك يف الأيام املا�سية 
الأ�سراف  باأمر  معرفته  بعد  اأ�سابه  الذي  الرتباك  بذلك  قط  ي�سعر  مل 

الزائرين، حتَّى نطقت غفران اإليهما وهي تنظر اإىل الفراغ اأمامها:
باأمر 	  معرفتنا  قبل  عزمنا  كما  رجال  يا  اإذن  �سريفة  ميتًة  فلتكن 

اأولئك الزائرين.
نظرا نحوها يف �سمت، ُثمَّ اأوماآ براأ�سيهما وقال:

فلتكن ميتًة �سريفة يا �سيدتي.	 
ي�سج  الذي  براأ�سها  واأم�سكت  كوخها،  اإىل  وعادت  نه�ست  بعدها 
بخيالت م�ستحيلة عن فر�ص جناتهم، اإىل اأن دلفت اإليها �سبيل، وقالت:

لقد اأخربين الطبيب فا�سل عن اأمر الأ�سراف الزائرين.	 
ت غفران راأ�سها يف �سرود ومل تقل �سيًئا، فابتلعت �سبيل ريقها، ُثمَّ  هزَّ

قالت يف ارتباك وا�سح:
هناك �سيء كان علّي اأن اأخربِك به �سيدتي.	 

b
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الفصل األخير

كان جي�ص الأ�سراف يتوقف عند منطقة التلل التي تقع غرب الرافد 
طويلة  خ�سبية  األواح  بر�ص  اريه  وجنَّ ُجنده  من  كثرٌي  يقوم  بينما  الأول، 
فوق  وامل�سامري  باحلبال  مًعا  وتثبيتها  الغربيني  الأخدودين  على  و�سميكة 
دوا ج�سرين  قوائم عمودية خ�سبية انت�سبت يف اأر�ص تلك الأخاديد كي ُي�سيِّ
كبريين ت�ستطيع القوات العبور من فوقهما مبا�سرًة اإىل املنطقة الو�سطى.
مة من اأعلى جبل �سلد  قالت غفران لريان وهي تنظر يف النظارة املُعظِّ

يطل على املنطقة الو�سطى:
�سيعربون اإىل املنطقة الو�سطى بعد �ساعة على الأكرث.

وي�سطفون  حديدية  دروًعا  يرتدون  الذين  الزائرين  اإىل  ونظرت 
باأح�سنتهم يف مقدمة ال�سفوف:

اأعتقد اأنه �سيهاجمنا بالزائرين فقط.	 
جي�ص  اإىل  فيها  ينظر  وهو  متعجًبا  فقال  لريان،  النظارة  واأعطت 

الأ�سراف الكبري:
ملاذا جاء بكل هذا العدد؟ �سيموُت متباهًيا هذا الرجل.	 

بعدها ان�سحبا هابطني اإىل جواديهما الواقفني عند �سفح اجلبل وعادا 
اإىل جبل املقاتلني املُجوَّف حيث كان �سبان الن�ساىل ي�سطفون باأ�سلحتهم 
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الذي  فا�سل  وكذلك  الزائرة  اأرواحهم  الذين خمدت  الأربعون  يتقدمهم 
وقال  اأمامهم،  ليتحرك  بح�سانه  ريان  م  فتقدَّ �سلحه،  حامًل  وقف 

ب�سوت عاٍل بعدما تطلَّعوا اإليه جميًعا:
لطاملا ُظِلمنا يف هذه الأر�ص وُظِلمت اأرواحنا بعدما حا�سَرنا العار 	 

للقواعد  اأنف�سنا طبًقا  اإ�سلح  منذ مولدنا دون ذنٍب منا، حاولنا 
اللعينة فقاومونا بكل ما ميلكونه من قوة، والآن جاءوا من جديد 
من  كل  اأجل  من  �سائغة،  لقمًة  ل�سنا  اأننا  لرِنهم  منا،  للتخل�ص 
مات ظلًما على اأيدي اأولئك الظاملني، من اأجل كل من ماتوا وهم 
ا، من اأجل الن�ساىل الزائرين، من اأجل اأنف�سنا، ومن  يدافعون عنَّ
اأجل ن�سلنا القادم، فلت�سربوا بقوة اإىل اآخر نف�ٍص فيكم، ولتعلموا 
اإما  الزمان،  هذا  يفنى  اأن  اإىل  بكم  فخورة  �ستكون  اأرواحكم  اأنَّ 
املوت اأو النت�سار اأيها ال�سادة، وليلحق العار احلقيقي باأرواحهم 

الآثمة اإىل الأبد.
الو�سطى،  املنطقة  ناحية  من  تاأتي  العالية  الطبول  اأ�سوات  �سمع  ثم 

فقال:
م على اجلبال املاأهولة بن�سائنا 	  لقد حانت اللحظة يا رجال، �سُنق�سَّ

ا. واأطفالنا لنحميهم اإىل اآخر نقطة دم يف عروقنا، هيَّ
بعدها بداأ ال�سبان يرك�سون يف جماعات اإىل اجلبال الأخرى ويدلفون 
اإىل باحاتها فيما ت�سلَّق بع�سهم جوانب اجلبال املُطلَّة على املمرات املت�سعبة 
بينها، وحتركت غفران وريان وفا�سل باأ�سلحتهم اإىل باحة جبل واديهم 
للن�سمام اإىل مقاتليه، واتخذ كل واحد منهم مو�سًعا خلف �ساتر �سخري 
ه ُبنَي حديًثا من �سخور الأكواخ، وانتظروا يف ترقب �سماع اأ�سوات  بدا اأنَّ
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بون فوهات اأ�سلحتهم نحو مدخل  الزائرين اأو الطلقات النارية وهم ُي�سوِّ
اجلبل، حينذاك نظرت غفران خلفها بعيًدا لتتاأكد من عدم خروج اأي من 
الن�ساء والأطفال خارج الأكواخ املختبئني فيها يف ركن الباحة البعيد، قبل 
اأن تنظر �سريًعا اإىل باب اجلبل من جديد بعدما دّوت الطلقات النارية يف 

اخلارج ممتزجًة باأ�سوات الزئري املتعالية.
نادى ريان يف ال�سبان كي يثبتوا، اإل اأنهم مل ي�ستطيعوا منع القلق من 
الت�سرب اإىل وجوههم عندما �سكتت اأ�سوات الطلقات النارية جميعها يف 

اخلارج بعد دقائق قليلة ومل يتبقَّ اإلَّ �سوت الزئري.
باب  يقتحمون  املدرعني  الزائرين  بدقائق ظهرت جماعة من  بعدها 
بوا نريانهم نحوهم، اإل اأنهم وا�سلوا تقدمهم دون اأن  ا ف�سوَّ جبلهم رك�سً
املتوارين خلف  ال�سبان  الأول من  ال�سف  اإىل  و�سلوا  قواهم، حتى  تخور 
لي�سقطوا  مبخالبهم  اأعناقهم  على  ني  منق�سِّ اإليهم  ووثبوا  �سواترهم، 

�سرعى، وا�سلت غفران والباقون اإطلق نريانهم وهي ت�سرخ اإليهم:
بوا نحو روؤو�سهم.	  �سوِّ

يف  نارية  طلقات  اأربعة  اأحدهم  تلقى  �سرعى،  زائرين  ثلثة  �سقط 
راأ�سه، ووا�سل الباقون القرتاب نحو الن�ساىل، نظرت غفران اإليهم وهم 
ني الأعناق، ثم نظرت اإىل الأعداد الكبرية  يثبون من �ساب اإىل اآخر �ساقِّ
الأخرى من الزائرين التي كانت توا�سل تدفقها كال�سيل عرب باب اجلبل 
نحو  تتابع  نريانها يف  بت  ف�سوَّ زائر  منها  اقرتب  بقوة،  نريانها  واأطلقت 
النارية،  بطلقاته  �سلحها  ئ  لتعبِّ تتوقف  اأن  قبل  �سريًعا  ف�سقط  راأ�سه 
على  ف�سقطت  وجهها،  �سارًبا مبخالبه  نحوها  ووثب  اآخر  زائر  ففاجاأها 
ففوجئت  الزائر من جديد،  عليها  انق�صَّ  بغزارة،  وجهها  ينزف  الأر�ص 
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بفا�سل يقفز اإليه من خلفه ليغر�ص �سكينه بقوة يف جانب رقبته اأ�سفل فّكه 
مبا�سرة فاأ�سقطه �سريًعا، نظرت اإليه غري م�سدقة اأنها ل زالت على قيد 
رقبة  تندفع من  التي  الدماء  اإىل  ينظر  با�سًما وهو  فا�سل  احلياة، فقال 

الزائر بغزارة لُتغِرق الأر�ص من اأ�سفله:
ا.	  مل ت�سع درا�ستي للت�سريح هباًء، هيَّ

روؤو�ص  نحو  نريانها  اإطلق  ووا�سلت  جديد،  من  �سلحها  حملت 
اأخرى،  اأن تنفد ذخريتها مرة  اآخران قبل  اثنان  القادمني منهم، �سقط 
بت طلقاته يف  حملت �سلًحا اآخر وهي ترك�ص اإىل �ساتر قريب منها، و�سوَّ
تتابع نحو راأ�ص اأحد الزائرين فاأردته قتيًل، فيما كان ريان يوا�سل اإطلق 
اإىل الزائرين يف  اآخرون ب�سكاكينهم  نريانه هو الآخر، بينما وثب �سبان 
جراأة كبرية غري عابئني مبا قد ي�سيبهم، اإىل اأن نفدت ذخرية �سلحها 
مرة اأخرى وقلَّت اأ�سوات الطلقات النارية من حولها �سيًئا ف�سيًئا مع بدء 
نفاد الذخرية يف اأ�سلحة رفقائها، فاأخرجت �سكينها هي الأخرى ونظرت 
ووثبت  اأحدهم،  نحو  ت�سيح  وهي  ترك�ص  اأن  قبل  وابت�سمت  فا�سل  اإىل 
الذي  الزائر  فا�سل مع  رقبته كما فعل  لتغر�سها يف جانب  اإليه  ب�سكينها 
على  فاأ�سقطه  اأحدهم  ركبة  وتر  ب�سكينه  فا�سل  �سرب  كذلك  هاجمها، 
الأر�ص ل ي�ستطيع الوقوف عليها قبل اأن ي�سرب راأ�سه بحجر قريب منه 
بقوة فعوى متاأملًا، فزاد ذلك من حما�ص ال�سبان الآخرين الذين �سربوا 
اأخرى  ح�سوًدا  يجدوا  اأن  قبل  ومفا�سلهم،  الزائرين  اأعناق  ب�سكاكينهم 
اإىل جانبيه يف �سفني  لتنق�سم  الباب  تندفع عرب  املدرعني  الزائرين  من 
بهم من كل جانب  اأحاطوا  الباحة اجلبلية حتى  وا�سل متددهما داخل 
عن  معهم  امل�ستبكون  الزائرون  توقف  كذلك  معهم،  ي�ستبكوا  اأن  دون 
يزجمرون  وهم  احلادة  بعيونهم  اإليهم  ينظرون  ووقفوا  القتال  موا�سلة 
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غ�سًبا وكاأنَّهم تلقوا اأمًرا بذلك، بينما وقفت غفران وفا�سل وريان ومن 
تون يف كل جانب والدماء تغطي وجوههم  معهم ب�سكاكينهم متحفزين يتلفَّ
وقال  ب�سري،  فار�ٌص  ح�سانه  على  الباحة  اإىل  دلف  بعدها  واأج�سادهم، 

للزائرين اآمًرا:
يريد الفار�ص كيوان اإح�سار اجلميع اأحياًء اإىل اخلارج.	 

فحاولت غفران الوثب اإىل زائر قريب منها يحمل درعه �سارة فار�ص، 
ه اأم�سك عنقها بيد واحدة يف ثبات قبل اأن ي�سل �سكينها اإىل رقبته،  لكنَّ
حاولت التمل�ص منه ب�سعوبة، لكنها مل تقَو بعدما غر�ص خمالبه يف رقبتها 
ا نحو زائر اآخر يف  بقوٍة �سعرت معها باختناق �سديد، بعدها األقاها اأر�سً
ل  اأن مي�سك بها ذلك الزائر وُيكبِّ غ�سب، فارتطم ج�سدها بالأر�ص قبل 
والآخرون  فا�سل  حاول  درعه،  يف  ُمعلَّقة  كانت  حديدية  باأغلل  يديها 
موا�سلة الهجوم على الزائرين، لكنَّ قواهم كانت اأقل كثرًيا من الزائرين 
ل بالأغلل، اإىل اأن توقف ال�سبان  ل من ُكبِّ الفر�سان، ف�سقط من �سقط وُكبِّ
عن القتال بعدما وجدوا الن�ساء والأطفال املختبئني يف الأكواخ يخرجون 
م�ست�سلمني اأمام الزائرين الذين كانوا ُي�سِهرون اأ�سلحتهم النارية نحوهم 
اأن  قبل  اأ�سٍف  يف  راأ�سه  ريان  فهزَّ  اجلبل،  من  للخروج  دفًعا  ويدفعونهم 
فقام  القتال،  موا�سلة  ال�سبان عن  باقي  توقف  بعده  ومن  ب�سكينه،  ُيلقي 

الزائرون بتكبيلهم جميًعا.

b
يف املنطقة الو�سطى، كان جي�ص الأ�سراف باأكمله ي�سطف يف ت�سكيل 
مربع ي�سغل ن�سف م�ساحتها بالكامل، بينما كان الزائرون يوا�سلون اإخراج 
لني بالقوة ليح�سدوهم يف دائرة كربى يحيطها مئات اأخرى  الن�ساىل املُكبَّ
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املدافع  من  �ستة  خلفهم  ومن  باأ�سلحتهم  متاأهبني  الواقفني  اجلنود  من 
ة يف اإطار ن�سف دائري، كانت تلك الدائرة ت�سغل الن�سف الباقي  املرتا�سَّ
نتها القذائف يف  من املنطقة الو�سطى عدا بع�ص احلفر العميقة التي كوَّ
معركة الروافد الأوىل، فيما كان كيوان يقف بح�سانه اأمام جي�سه ينظر 
اإىل اأعداد الن�ساىل وهي تتكاثر داخل تلك الدائرة حتى �سار ح�سدهم مع 

منت�سف النهار مياثل ح�سد الأ�سراف يف باحة جويدا اأيام الغفران.
الدائرة، تفاجاأت حني  اإىل تلك  ُتقتاد  اآخر جماعة  كانت غفران بني 
وجدت كل هذا العدد من الن�ساىل قد ُاقتيد اإىل املنطقة الو�سطى، فنظرت 
اإىل الأر�ص حزًنا بينما كان الزائر من خلفها يدفعها دون رحمة اإىل اأن 
يراقب  يقف  كان  فار�ًسا  لكنَّ  وريان،  فا�سل  ومعها  احل�سد  بني  اأُدِخَلت 

الن�ساىل املحت�سدين اأمر باقتيادها اإىل مقدمة احل�سد.
نحوهم،  املوّجهة  املدافع  فوهات  اإىل  نظرت  املقدمة  يف  وقفت  حني 
ة بجانبها، ُثمَّ نظرت اإىل كيوان الذي كان  واإىل عربات ذخائرها املرتا�سَّ
الو�سطى،  املنطقة  من  الأخرى  اجلهة  يف  جنوده  اأمام  بح�سانه  يتحرك 

وقالت:
خ�سي�ص.	 

م فار�ٌص بح�سانه اإىل الفار�ص كيوان، وبعدما األقى حتيته  بعدها تقدَّ
اجلبال  من  اأُخرجوا  قد  الأحياء  الن�ساىل  جميع  اأنَّ  اأخربه  الع�سكرية، 
اإىل  الزائرون  ين�سم  باأن  فاأمر  اأراد،  كما  الدائري  الإطار  يف  عوا  وُجمِّ

ال�سفوف التي حتيط بالن�ساىل، ُثمَّ نظر اإىل فار�ص اآخر وقال:
اأعِط اأمًرا بتحريك عربات ال�سهاريج.	 
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�سهاريج  حتمل  التي  العربات  فبداأت  خمتلف،  اإيقاع  ذو  بوق  فاأُطلق 
الأحما�ص املذيبة تتقدم تباًعا من موؤخرة اجلي�ص نحو حفرة عميقة ي�سل 
قطرها ع�سرة اأمتار، كانت على ي�سار الدائرة املحت�سد فيها الن�ساىل، قبل 
اأن يدير اجلنود موؤخرات تلك العربات نحو حافة احلفرة ويفتحوا �سنابري 
�سهاريجها الكربى ليندفع احلم�ص بغزارة اإىل جوفها، نظر فا�سل اإىل 

العربات، وت�ساءل لريان الذي يجاوره يف تعجب:
ماذا يفعل؟!	 

قال ريان:
ل اأدري.	 

احلم�ص  من�سوب  ليتعاىل  �سهاريجها  حمولة  ُتفرغ  العربات  ظلَّت 
الوقت  اآخرون كثريون يف  �سيًئا ف�سيًئا، فيما حترك جنود  داخل احلفرة 
خلف  �سفوف  ثمانية  من  اإطاًرا  نني  مكوِّ الن�ساىل  بدائرة  للإحاطة  ذاته 
م كيوان اإىل اأمامهم عندما �سار من�سوب احلم�ص  الزائرين، بعدها تقدَّ
التي كانت  اإىل غفران  ونظر  اإىل حوافها،  ا  فائ�سً ال�سخرية  يف احلفرة 

تقف يف مواجهته خلف جنوده تنظر يف عينيه، وقال ب�سوت عاٍل:
ر 	  الإفلت بجرائمكم دون عقاب، و�سوَّ �ست�ستطيعون  اأنكم  ظننتم 

لكم غباوؤكم اأنَّكم قد ت�ستطيعون هزمية قائد جي�ص هو الأقوى يف 
تاريخ چارتني لُتلحقوا الأذى بالقواعد التي ت�سون هذا البلد ملجرد 
اأنَّكم �سعرمت بقوتكم، اعتقدمت بحماقتكم اأنني �ساأ�ستغني ب�سهولة 
عما امتلكتموه من قوى فريدة وهبتها لكم باحة جويدا، لكنكم مل 
اأت لكم حماقتكم اأنَّ القوة وحدها  تعرفوا قط مع من تتحاربون. هيَّ
ي اأقف اأمامكم اليوم ومعي اأقوى جي�ص  قد تكفي دون الدهاء، لكنِّ

عرفته هذه الدنيا لأنني اأمتلك هذا قبل اأي �سيء.
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واأ�سار ب�سبابته اإىل عقله، ُثمَّ تابع:
لأح�سل على كل قوة زائرة متتلكونها قبل اأن ت�سيع هباًء وتخ�سرها 	 

چارتني.
اخللفية  لل�سفوف  الفار�ص  فتحرك  بجواره،  فار�ص  اإىل  اأ�سار  بعدها 
قدر  والتي حتمل  بالأح�سنة،  املجرورة  احلديدية  العربة  وخلفه  عاد  ُثمَّ 
عارًيا  القابع  اآدم  قف�ص  اأمتار  �سبعة  ارتفاع  على  فوقه  املُعلَّق  احلم�ص 
بج�سده الهزيل يف اأر�سيته، اندفعت الدماء اإىل وجه غفران عندما راأته 
بينما  نحافته،  اأ�سفل جلده من  نتوءات عظامه  نف�سه تظهر  ًرا على  متكوِّ
كان الن�ساىل من حولها يحّدقون نحوه غري فاهمني ما يحدث، اأما زهري 
فكان يقف يف مقدمة �سفوف الأ�سراف على ح�سانه بجوار اأبيه دون اأن 

يظهر اأي انطباع على وجهيهما، فوا�سل كيوان:
كان من ح�سن حظنا اأنَّ لديكم قائًدا اأحمق مثل هذا الفتى، �ساء 	 

القدر اأن يحمل روح اأقوى قادة الزائرين ليحقق لنا وحلوران هدًفا 
وتكراًرا  مراًرا  الباحة  ف�سلت  بعدما  ال�سنني  مئات  انتظره حوران 
الدموي،  العهد  مع  فعلتها  مثلما  زائرة  اأرواًحا  الأ�سراف  منح  يف 
والآن مل يعد له جدوى بعدما اأمتَّ مهمته على اأكمل وجه، حتى روحه 

لي�ست ذات جدوى.
ه كلمه اإىل اآدم �ساخًرا: ونظر اإىل جانبه عالًيا، ووجَّ

لرتين اإذن كيف حتمي الن�ساىل من م�سريهم املحتوم اأيها ال�سامو 	 
حتمي  كيف  لرتين  املرة،  هذه  غفران  حتمي  كيف  لرتين  الأول، 

باقي الزائرين من ان�سمامهم اإىل رجايل.
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واأ�سار اإىل فار�ص خلفه، فخرج ومعه �ساب ن�سلي خائف، تركه مي�سي 
ُثمَّ  اإطار اجلنود معهم،  ليتجاوز  الن�ساىل  الزائرين نحو ح�سد  مع بع�ص 
بداأ ُي�سري يف خوف نحو بع�ص ال�سبان دون غريهم ليم�سك بهم الزائرون 
اأ�سحاب الأرواح اخلامدة  اأنهم  اأدركت غفران  ويخرجوهم عن احل�سد، 
التي مل ت�ستطع الثورة من جديد بعد معركة الروافد، وبعدما ُجمعوا اأمام 
احل�سد باأغللهم، بداأ الزائرون يف دفعهم دون رحمة نحو احلفرة املليئة 
باحلم�ص على ي�سارهم، حتى اأوقفوهم على حافتها متجاورين ووقف زائٌر 
واحٌد خلف كل �ساب منهم، ُثمَّ دقت طبول الإعدام التي لطاملا ُعزَفت يف 
باحة جويدا، فنظر الن�ساىل املحت�سدون جميعهم نحو ال�سبان يف رعب، 
ال�سبان  حملوا  ُثمَّ  بقوة،  الزائرون  فزاأر  عزفها،  من  الطبول  انتهت  ُثمَّ 
يلقون  كاأنهم  باحلم�ص  الفائ�ص  احلفرة  �سطح  اإىل  بهم  واألقوا  لني  املُكبَّ
اأن تهداأ زوبعة  اأعماقه قبل  اأج�سادهم يف  �سخوًرا كربى يف املاء لتغو�ص 
�سطحه �سريًعا وكاأنَّ �سيًئا مل يحدث، بعدها بلحظات �سدر �سوت الزئري 
اأماكن خمتلفة من �سفوف جي�ص كيوان، وراأت غفران بعينيها  تباًعا يف 

جندًيا يتحول من هيئته الب�سرية اإىل هيئته ال�سارية، فقال كيوان:

ظلمات 	  فاإىل  اأنتم،  ا  اأمَّ الأبد،  اإىل  چارتني  اجلي�ص  هذا  �سيحمي 
اجلحيم بل رجعة.

ُثمَّ اأ�سار اإىل الزائرين فحملوا جماعة اأخرى من ح�سد الن�ساىل ل يقل 
عددها عن خم�سني رجًل وامراأة ظلوا ي�سرخون وهم يحاولون التملُّ�ص 
وقفوا على  اأن  اإىل  اإىل حفرة احلم�ص،  بهم  يتقدمون  كانوا  بينما  منهم 
حافتها واألقوا بهم اإليها لت�سكت �سرخاتهم، وقال وهو ينظر اإىل غفران:
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ميتة 	  اإنَّها  اخلائنة،  اأيتها  حياتِك  م�ساهد  اآخر  تروقِك  اأن  اأمتنى 
تروقني كثرًيا عن ميتة بارود الأ�سلحة النارية واملدافع، يا له من 

�سيء رائع اأن ت�سمع �سراخ خ�سومك.
واأ�سار من جديد اإىل الزائرين فحملوا عدًدا اأكرب هذه املرة واقتادوهم 
الن�ساىل  حاول  ب�سابقيهم،  ُفِعل  ما  بهم  ليفعلوا  كذلك  احلفرة  اإىل 
رون بني �سفوف الزائرين واجلنود التملُّ�ص من ح�سارهم، لكنَّ  املُحا�سَ

لة اأياديهم واأرجلهم �سلَّت حركتهم. اأغللهم املُكبِّ
قال كيوان وهو ينظر اإىل اآدم:

اأيها الفتى اإىل قومك الذي حارَبت روحك على َمرِّ الزمان 	  انظر 
من اأجلهم، اإنَّهم يف حاجة اإليك.

كان  فيما  متاًما،  يحيطه  الذي  الواقع  عن  منف�سًل  نائًما  اآدم  كان 
الزائرون يوا�سلون حمل الن�ساىل ليلقوا بهم يف جماعات اإىل قاع حفرة 
رين ثلث عددهم يف اأقل من  احلم�ص املذيب اإىل اأن فقد الن�ساىل املُحا�سَ
التي يحمل  البتعاد خوًفا عن اجلهة  الباقون  بينما حاول  �ساعة،  ن�سف 
اأج�سادهم  تهتز  وتدافعوا بظهورهم متل�سقني  الن�ساىل  الزائرون  منها 
عيونهما  التمعت  واإن  ثابتني  مكانيهما  يف  فوقفا  وفا�سل  ريان  ا  اأمَّ رعًبا، 
زئري  �سوت  �ُسِمع  بعدها  املتتالية،  الن�ساىل  �سرخات  مع  احلزن  بدموع 
الأ�سراف  الزائرين  من  خم�سة  كان  ال�سلدة،  اجلبال  مدخل  من  قادم 
فار�ٍص  خلف  الو�سطى  املنطقة  اإىل  ويتقدمون  الن�ساىل  من  ِقلَّة  ون  يجرُّ
على ح�سانه، اأغم�ست غفران عينيها يف حزن حني وجدت املعتقلني من 
الن�ساىل بع�ص الن�ساء والأطفال بينهم �سبيل وطفلها حيدر ومعهم بكري 
اجلروح  وتنت�سر  والأطراف  العنق  ل  ُمكبَّ الزائرة  بهيئته  ُيَجرُّ  كان  الذي 
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الزائرين  اأج�ساد  اأرجاء ج�سده، كذلك حملت  النازفة يف جميع  الكربى 
اآخر طاقة  ي�ست�سلم حتى  اأنه مل  فاأدركت  وا�سحة  اآثار خمالب  الأ�سراف 

م الفار�ص الذي يقودهم اإىل كيوان وقال: فيه، ُثمَّ تقدَّ
كانوا يحاولون الفرار �سيدي، بينهم ذلك الزائر.	 

وا بكري مبا�سرًة اإىل حفرة  اأ�سار اإىل الزائرين دون اأن ينطق كي يجرُّ
ا الآخرين فم�سوا بهم اإىل ح�سد الن�ساىل املحا�سر، وقبل اأن  احلم�ص، اأمَّ

ين�سموا اإليهم �ساح ب�سوته اإىل زائر منهم:
توقف.	 

كان الزائر الذي يدفع �سبيل وطفلها املُتعلِّق بثيابه البالية يف �ساقها، 
فتحرك فار�ص اآخر على قدميه وجرَّ �سبيل وطفلها اإىل اأمام احل�سد خارج 
ل اإىل  الإطار الدائري يف الوقت الذي كان فيه �سوت بكري الزائر قد حتوَّ
ُثمَّ  اأن يتل�سى متاًما بعدما غا�ص ج�سده يف احلم�ص،  عواء مكتوم قبل 

قال كيوان �ساخًرا:
الطفل ال�سريف الذي لطاملا بحثت عنه هو واأمه العاهرة.	 

حلظتها �سعرت غفران اأنَّ ج�سد اآدم يتحرك بثقل �سديد داخل قف�سه 
ه اأراد اأن يرى حيدر. ليواجه بعينيه املتثاقلتني ح�سد الن�ساىل وكاأنَّ

ًها حديثه اإىل قادته هازًئا: تابع كيوان موجِّ
�سرقة 	  يف  الأجنا�ص  جنح  بعدما  حوران  وادي  منه  خ�سَي  لطاملا 

تعرف  مل  بلهاء  ا  اأُمًّ امتلك  اأنَّه  طالعنا  ُح�سن  من  ولكْن  �سخوره، 
قيمة دماء طفلها.

ة، وقال: ونظر يف عني �سبيل بحدَّ
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واإن 	  تفعليها حتَّى  لن  اأنَِّك  ثقة  ي كنت على  لكنِّ كثرًيا  بحثت عنِك 
واأنا  اأبًدا،  الُكربى باجلبناء  ُتغريَّ امل�سائر  اإيجادِك، ل  اأ�ستطع  مل 
منذ راأيتِك يف جويدا بعد مولدِك لهذا الطفل واأنا اأدرك كم اجلنب 

�ص يف داخلك. الذي ُيع�سِّ
واأ�سار اإىل زائر قريب من �سبيل فحملها بني ذراعيه وهي ت�سرخ بينما 
م  تقدَّ عنه،  بعيًدا  بقدمه  الزائر  فركله  باكًيا،  بثيابها  يت�سبث  كان حيدر 
زائر اآخر حلمل حيدر اإىل حفرة احلم�ص فاأ�سار له كيوان باأن يرتكه ونظر 

عالًيا نحو اآدم الذي كانت عيناه تنظران نحوه يف �سعف �سديد، وقال:
اإلم تنظر اأيها القائد؟ ل �سخور حلوران هنا، كنت اأود اإذابتكما 	 

اإن  يف قدر واحد لكنَّ وادي حوران، رغم كل ما حدث، �سيغ�سب 
امتزجت دماء �سريف بدماء ن�سلي جن�ص.

ونظر اإىل قادته من جديد، وخا�سًة اأخاه وابنه زهري:
تعلمون كم اأّن قلبي رحيم بالأ�سراف.	 

ة  وقال يف حدَّ بكاءه،  يوا�سل  الذي كان  الطفل حيدر  اإىل  ا�ستدار  ثم 
�سديدة:
الوقت 	  حان  القلوب،  رحمة  لهم  ت�سفع  الأ�سراف  كل  لي�ص  ولكن 

لريتاح حوران للأبد.
واأخرج م�سد�سه واأطلق باروده متتالًيا نحو الطفل، حتَّى اأفرغ ذخريته 
بالكامل، ف�سقط �سريًعا يف مو�سعه تندفع من ج�سده الدماء لُتغِرق ثيابه 
والأر�ص من اأ�سفله بينما كانت �سبيل ت�سرخ عالًيا وتركل بقدميها الزائر 
اأن ي�سل بها ذلك  م بها وهي تنظر اإىل طفلها ال�سريع، قبل  الذي يتقدَّ
وهي  نحوه يف ذهول  ق  لتحدِّ اإليها  بها  ويقذف  اإىل حافة احلفرة  الزائر 
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الدامعتني  عينيها  غفران  لتغم�ص  احلم�ص،  �سطح  اإىل  بظهرها  تتهاوى 
�سعرت  عندما  الفور  على  تفتحهما  اأن  قبل  �سراخها،  �سوت  �سكوت  مع 
نحو  جديد  من  لتنظر  قدميها،  اأ�سفل  للأر�ص  مفاجئة  عنيفة  باهتزازة 
جثة حيدر القابعة على الأر�ص غارقًة يف دمائها فيما تتدىلَّ على جانب 
رقبته القلدة ال�سغرية التي لطاملا اأحاط حبُلها عنَقه منذ عاد مع اأمه 
تك�سوها الدماء، لتدق كلمات �سبيل يف راأ�سها حني دلفت اإليها يف كوخها 

بعد معرفتها باأمر الأ�سراف الزائرين:
هناك �سيء كان عليَّ اأن اأخربِك به �سيدتي، اإنني مل اأتخل�ص من 	 

القلدة  �سخوره  من  �سنعُت  لقد  بالكامل،  الن�سلي  التمثال  راأ�ص 
ق عنق حيدر وتتدىلَّ على �سدره اأ�سفل ثيابه. ال�سغرية التي ُتطوِّ

بعدها �سمَعت غفران زئرًيا قوًيا للغاية ينبعث من القف�ص املُعلَّق فوق 
العربة احلديدية لتجد اآدم قد ا�ستحال اإىل هيئة زائرة بج�سد قوي �سخم 
مل تَر زائًرا يتمتع به من قبل وبداأ ي�سرب ق�سبان القف�ص بقب�سته بقوة، 
الزائرين املحيطني بهم قد برزت ع�سلتهم ب�سورة  ويف حلظة وجدت 
اأكرب وزاد انتفاخ عروقهم قبل اأن ي�ستديروا جميًعا بحركة واحدة مفاجئة 
نحوهم يف غ�سب،  وبداأوا يزجمرون  الأ�سراف  وفر�سان  ليواجهوا جنود 
فيما توقف من يحملون الن�ساىل اإىل حفرة احلم�ص املذيب واأنزلوهم اإىل 
الأر�ص يف رفق ليتعاىل زئريهم عالًيا تباًعا وهم ينظرون اإىل اآدم قبل اأن 
يرك�سوا جتاهه ب�سرعتهم الق�سوى، ف�سرخ كيوان يف جنوده وهو يرك�ص 

عائًدا بح�سانه اإىل داخل �سفوف الفر�سان:
اأ�سِقطوا القف�ص يف القدر وا�سربوا املدافع.	 

دائرية  حركة  يف  احلديدي  الرافعة  ذراع  يلف  العربة  جندي  فبداأ 
لتبداأ ال�سل�سلة احلديدية يف الهبوط �سيًئا ف�سيًئا بالقف�ص ناحية القدر، 
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اإىل الأمام واإىل اخللف، فيما  يوؤرجح القف�ص  اأكرب وبداأ  اآدم بقوة  فزاأر 
ارتبك فر�سان املدافع بعدما �سار العراك م�ستًدا اأمامهم بني الأ�سراف 
الب�سريني والأ�سراف الزائرين، وقبل اأن يفّكروا يف جذب اأحبال مدافعهم 
ا غفران  ت على اأعناقهم، اأمَّ كانت جماعة اأخرى من الزائرين قد انق�سّ
ق يف القف�ص الذي يتهاوى ببطء ناحية القدر واإىل اآدم الذي  فكانت حُتدِّ
فيما  القف�ص،  بها  يتعلق  التي  ذاتها  ال�سل�سلة  يف  مبخالبه  يت�سبث  كان 
يف  ينغم�ص  القف�ص  قاع  بداأ  بعدما  جانبه  ق�سبان  باأعلى  قدماه  ت�سبثت 
القدر، ووا�سل اأرجحته للقف�ص بقوة، �سعَرت اأنَّ الأوان قد فات والزائرون 
يحاولون الو�سول اإليه فيما يعرقل الفر�سان املدرعون و�سولهم اإىل العربة 
الهبوط  عن  يتوقف  القف�ص  وجَدت  اأْن  اإىل  طاقة،  من  ميلكونه  ما  بكل 
والزائرين  الفر�سان  عدد  كان  بعدما  يحدث  ما  روؤية  ت�ستطع  مل  فجاأة، 
اأنَّ جندًيا �سريًفا �سرب  كبرًيا للغاية ليخفي ما يحدث خلفهم، ومل تدِر 
كان  ة،  غرَّ حني  على  بقوة  بخوذته  القف�ص  ُي�سِقط  الذي  اجلندي  راأ�ص 
اأخوها زين الذي ان�سم اإىل حماربي الأ�سراف مع من ان�سموا رغًما عنهم 
بعد ثورة الن�ساىل الزائرين، نظر لآدم يف قف�سه ورفع يده نحوه بعلمة 
ه �سرعان ما �سقط على الأر�ص �سريًعا بعدما �سوَّب فار�ص  الن�سر، لكنَّ
ل نريانه نحو راأ�سه، ورك�ص نحو ذراع الرافعة وبداأ يلفها بكل طاقته  مرتجِّ
كي يوا�سل اإ�سقاط القف�ص يف احلم�ص، زاأر اآدم بقوة وهو ينظر اإليه حني 
وهو  التعبريات  من  خاٍل  بوجه  نحوه  زهري  نظر  زهري،  كان  وجهه،  راأى 
ُي�سِقط القف�ص اإىل اأن نظر اأمامه عندما وجد يًدا ذات خملب تقب�ص على 
يده، نظر بعينه مرتعًبا يف عني الزائر الذي غر�ص خمالبه يف يده بقوة 
لتن�ساب الدماء منها، ونظر من جديد نحو اآدم كاأنَّه ي�ستنجد به، زاأر اآدم 
بقوة كاأنَّه يخاطب ذلك الزائر، فاأطلق الزائر زئريه القوي قبل اأن يغر�ص 
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خمالب يده الأخرى يف اأعلى عنق زهري، حاول اأ�سراف اآخرون ت�سويب 
ه وا�سل زئريه نحوهم متحمًل بارودهم دون  نريانهم نحو ذلك الزائر لكنَّ
يقفزون من فوق  الزائرون  بداأ  بعدها  الرافعة،  يده عن ذراع  اأن يحرك 
حائل الفر�سان اإىل العربة ليزاأروا بقوة وهم يرفعون جانب القدر الثقيل 
ليميل منقلًبا على جانبه ناحية فر�سان الأ�سراف ويتدفق حم�سه نحوهم، 
روا  حرَّ ثم  الآخرين،  الزائرين  خمالب  لتح�سدهم  متباعدين  فتبعرثوا 
اأغللهم،  ليحرروا  الن�ساىل  اإىل  فاندفعوا  فيهم  فزاأر  قف�سه  من  اآدم 
وهبط �سريًعا عن العربة واجته اإىل غفران وقطع اأغللها بنف�سه قبل اأن 
تتباعد نحو  التي كانت  اإىل راية كيوان  ينحني لها براأ�سه ويلتفت ناظًرا 
كيوان،  ُيفِلت  ل  لقائهما كي  تاأجيل م�ساعر  ر  قرَّ وكاأنَّه  ال�سفوف  موؤخرة 
الزائرين فرك�سوا  زاأر يف  راأ�سها هي الأخرى، بعدها  له  فاأحَنت غفران 
اإىل عربات ذخائر املدافع وحمل كل منهم قذيفة ورك�ص بها اإىل �سفوف 
جنود الأ�سراف لتحدث تفجريات عظيمة يف ال�سفوف الو�سطى واخللفية، 
ا ال�سفوف القريبة من  مات فيها َمن مات وت�ستَّت َمن ا�ستطاع النجاة، اأمَّ
والن�ساىل  الزائرة  بهيئته  اآدم  يقودهم  الزائرون  عليها  فانق�صَّ  الن�ساىل 
لتح�سد  وفا�سل  وريان  غفران  تقودهم  الأ�سراف  اأ�سلحة  حملوا  الذين 
الرايات  اآدم  راأى  ُثمَّ  املرتبكني،  وفر�سانهم  الأ�سراف  جنود  طلقاتهم 
تقرتب من اجل�سر املنت�سب على الأخدود املجاور للمنطقة الو�سطى فزاأر 
الزائرين بجواره فحمل ب�سعة منهم قذائف من ذخرية مدفع  عالًيا يف 
قريب ورك�سوا بها عابرين الرافد الغربي الثاين من اأقرب نقطة لهم قبل 
الرافدين  بني  التلل  لهم يف منطقة  �سرعة  باأق�سى  رك�سهم  يكملوا  اأن 
اإىل  رك�سهم  ويوا�سلوا  قاِعه  اإىل  ويهبطوا  الأول  الغربي  الرافد  نحو 
اأر�ص الرافد  اجل�سر اخل�سبي الذي �سيَّده الأ�سراف لي�سربوا بقذائفهم 
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اآخرون  قام  كذلك  ذلك اجل�سر،  مًة  لتنفجر حمطِّ اأ�سفله  من  ال�سخرية 
بتفجري اجل�سر الذي يعرب فوق الرافد الغربي الثاين.

كان كيوان واأخوه وباقي م�ساعديه يف طريقهم اإىل عبور اجل�سر الثاين 
اأح�سنتهم  فاأ�ساب  اأمامهم  من  العظيم  النفجار  ذلك  يحدث  اأن  قبل 
يحمل  بزائٍر  فوجئوا  بعدها  التقدم،  من  خوًفا  قوائمها  ورفعت  اجلنون 
اأن  قبل  راأ�سه  نحو  نريانه  كيوان  �سوَّب  نحوهم،  ويرك�ص  مدفعية  قذيفة 
اأن  دون  اجلنود  من  اآخًرا  عدًدا  لتطول  قذيفته  فانفجرت  اإليهم  ي�سل 
ُي�ساب هو اأو من معه باأذى، بعدها رك�ص بح�سانه فوق جثثهم املتفحمة 
نحو منطقة التلل اجلنوبية بني الرافدين مع ا�ستمرار رك�ص الزائرين 
بالقذائف يف اأر�ص الرافد الغربي الأول لعلَّه يجد مهرًبا اآمًنا، فتبعه اأخوه 

والباقون.
نريانهم  ت�سويب  يوا�سلون  الن�ساىل  فكان  الو�سطى،  املنطقة  يف  ا  اأمَّ
�سفوح  عند  الأ�سراف  من  القتال  يوا�سلون  من  نحو  �سديدة  ب�سراوة 
اجلبال ال�سلدة، ُثمَّ انق�سموا بعد ذلك اإىل جزئني؛ جزء ا�ستمر يف قتال 
بني  الأ�سراف، بينهم غفران وريان، وجزء اآخر بينهم فا�سل وقفوا م�سوِّ
هات اأ�سلحتهم نحو اأعداد كثرية من الأ�سراف ركعوا م�ست�سلمني وا�سعني  ُفوَّ
اأياديهم فوق روؤو�سهم، بينما كان الزائرون يلحقون بقذائفهم وخمالبهم 

الفر�سان الذين يحاولون الفرار من جميع اأطراف تلك املنطقة.
بحَثت غفران بعينيها عن كيوان بعدما بداأت الأعداد تتل�سى ب�سكل 
كبري اأمامها، وهبطت اإىل اأر�ص الأخدود الغربي املجاور للمنطقة الو�سطى 
فاأدركت  القذائف  انفجارات  اآثار  من  مة  املتفحِّ اجلثث  تتفح�ص  وبداأت 
مة  اأنَّه من امل�ستحيل اأن تعلم اإن كان بينهم اأم ل مع ت�سابه الوجوه املتفحِّ
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جميعها، ومع ذلك كان هناك يقني كبري يف داخلها اأنَّه ل يزال على قيد 
احلياة، راأت اآدم يعرب التلل املُطلَّة على ذلك الأخدود فرك�ست ناحيته 
ين. لتتبعه فيما كان الزائرون يوا�سلون عبور الرافد بجانبها للحاق بالفارِّ
اأ�سلء  اإىل  وينظر  ركبته  على  يهبط  وجدته  اآدم  من  اقرتبت  حني 
ك من جثٍة اإىل اأخرى  ُثمَّ ا�ستحال اإىل هيئته الب�سرية وبداأ يتحرَّ اجلثث 

ا لهم، فقالت: �سً متفحِّ
هل هو بينهم؟	 

فالتفت نحوها، وقال:
مل يعربوا الرافد الأول.	 

ُثمَّ تنبَّهت اإىل اأنَّه ل يفح�ص اجلثث بل يفح�ص اآثار اأقدام الأح�سنة 
اجلثث  ده�ص  من  بها  تعلَّق  ما  اأثر  من  ال�سخور  على  املنطبعة  ال�سوداء 
ُثمَّ نظر  الكثرية  الأح�سنة  اآثار  لأثر معنيَّ بني  متتبًعا  مة، وحترك  املتفحِّ

نحو التلل اجلنوبية وقال:
ل بدَّ اأنَّ اأخاه يرافقه، لقد �سلكوا هذا الجتاه.	 

ف�ساأَلته متعجبة:
كيف عرفت؟!	 

قال وهو ينه�ص:
كنت اأنا من ي�سنع حدوات اأح�سنة هذه العائلة.	 

ُثمَّ  �سريًعا  وارتداه  مني،  املتفحِّ اأحد  جثة  من  كبرًيا  درًعا  نزع  ُثمَّ 
عْته جماعة اأخرى  ا�ستحال اإىل هيئته الزائرة وبداأ يرك�ص نحو التلل، فتبَّ
من الزائرين ليتجاوز التلل واحًدا وراء الآخر وهو يبحث بعينه عن كل 
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خوذة  اأخرًيا  ملح  اأن  اإىل  اخليول،  اأقدام  اآثار  اختفت  بعدما  فيها  مكان 
اأحدهم تلمع فجاأة مع انعكا�ص �سوء ال�سم�ص عليها، فهبط من التل الذي 
اإىل  كربى  ب�سرعة  متجاورة  اأخرى  تلل  حول  دائًرا  ورك�ص  يعتليه  كان 
اأن وثب اإىل الطريق الذي يرك�ص فيه كيوان واأخوه واأربعة من الفر�سان 
ى  ت�سدَّ درعه  لكنَّ  قلبه  نحو  �سلحه  ت�سويب  كيوان  حاول  باأح�سنتهم، 
الفر�سان  اإىل  اآخرين  زائرين  ثلثة  فيه  وثب  الذي  الوقت  يف  لباروده، 

ًل: الأربعة واأ�سقطوهم، �سقط والد زهري عن ح�سانه و�سرخ فيه متو�سِّ
اإنني والد �سديقك يا اآدم، اأرجوك!	 

ب باروده نحوه وهو يرك�ص بح�سانه مبتعًدا،  ه فوجئ بكيوان ُي�سوِّ لكنَّ
مدَّ يده نحو والد زهري فاأغم�ص الرجل عينيه خائًفا، غري اأنَّه فوجئ باآدم 
ا للقادة كي حتمي روؤو�سهم  نعت خ�سي�سً ينزع عن راأ�سه اخلوذة التي �سُ
ووجوههم من خمالب الزائرين، قبل اأن يرتكه للزائرين الآخرين ويرك�ص 
اإىل كيوان الذي كان ي�سرخ يف ح�سانه كي ي�سرع وهو يلتفت بجذعه اإىل 
ب نريانه اإىل اآدم الذي كان يرك�ص خلفه ويف يده خوذة والد  اخللف وُي�سوِّ
قائمتيه  على  وي�سّب  فجاأة  يتوقف  بح�سانه  كيوان  فوجئ  اأن  اإىل  زهري، 
ت بعيًدا قذيفة مفاجئة من تلك القذائف التي كانت  الأماميتني بعدما دوَّ
من  ملنعهم  الن�ساىل  جلبال  املجاورة  الأماكن  يف  اجلدار  مدافع  تطلقها 
اإىل الأر�ص، حاول اإطلق  الهروب، ففقَد �سيطرته على ح�سانه و�سقط 
لتغطي  راأ�سه بهدوء كبري  اآدم و�سع اخلوذة على  اآدم، لكنَّ  النريان نحو 
م نحوه مزجمًرا وكاأنَّه مل يعد يعباأ  راأ�سه ووجهه عدا عينيه، ووا�سل التقدُّ
ب الأف�سل يف چارتني، اأطلق كيوان باروده نحو فخذه  بكون كيوان املُ�سوِّ
بعدما ت�ساقط باقي باروده املُ�سوَّب نحو ن�سفه العلوي دون جدوى، لكنَّ 
اآدم مل يتوقف عن امل�سي، �سرخ فيه كيوان باأنَّ وادي حوران لن يرتكه، 



299

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

�سوت  ى  دوَّ جديد،  من  نحوه  ر�سا�سه  اأطلق  نحوه،  م  التقدُّ الفتى  وا�سل 
اخرتقت  فيما  بعيًدا،  تتطاير  اأن  قبل  باخلوذة  النارية  طلقته  ارتطام 
ر عليه، بعدها نفدت ذخريته، ف�ساح  ر�سا�سة اأخرى �ساعده دون اأْن توؤثِّ

اإىل اآدم م�سطرًبا:
لن 	  بدوين  العهود،  جبل  يف  جديًدا  عهًدا  لَك  م  اأمتِّ اأن  اأ�ستطيع 

ت�ستطيعوا َنْيل حقكم اأبًدا.
ُثمَّ  بعيًدا،  واألقاها  خوذته  نزع  ُثمَّ  مبخالبه  برقبته  اأم�سك  اآدم  لكنَّ 
ه وهو ينازع اأنفا�سه من �سدة اإحكام اآدم قب�سته، مرَّ على والد زهري  جرَّ
والفر�سان الباقني فوجدهم �سرعى ت�سيل الدماء من اأعناقهم فيما يقف 
الزائرون يف انتظاره اأعلى التل الذي يجاور جثثهم، اأطلقوا زئريهم حني 
راأوه يجر كيوان الذي كان يركل الأر�ص بقدميه حماوًل التملُّ�ص، عندما 
كاأنَّه  بقوة  فيه  زاأر  منه  بدًل  بكيوان  الإم�ساك  يتوىلَّ  اأن  اآخر  زائر  اأراد 
فري�سته التي ل يريد لأحد اأن يقا�سمه فيها، اإىل اأن عرب به الرافد الثاين 
اإىل املنطقة الو�سطى حيث كانت النريان ت�ستعل يف املدافع جميعها، فيما 
الأ�سراف  جنود  حول  ملتفني  الزائرين  مع  يقفون  والبقية  غفران  كانت 
اأ�سلحتهم ودروعهم وركعوا م�ست�سلمني، نظروا جميًعا  دوا من  ُجرِّ الذين 
به  اقرتابه  ليوا�سل  كيوان  ا  جارًّ الثاين  الرافد  تلل  يعرب  وهو  اآدم  اإىل 
نحوهم، حتى و�سل اإىل القدر املعدين املُنقلب الذي كان ميتلئ باحلم�ص 
اأيام، فزاأر يف اثنني من الزائرين فعّدل من  اأ�سفل قف�سه لع�سرة  ويقبع 
الو�سطى   املنطقة  ة  حافَّ اإىل  فرك�سوا  اآخرين  ثلثة  يف  زاأر  ُثمَّ  و�سعه، 
ال�سمالية حيث كانت ثلثة عربات حتمل ال�سهاريج ل تزال تقف دون اأن 
القدر  ة  ليوقفوها مبوؤخرتها على حافَّ اإليه  ها  اأذى، فقاموا بجرِّ ي�سيبها 
بع�ص  غفران  مت  تقدَّ كذلك  يفعله،  ما  اإىل  وفا�سل  ريان  نظر  املعتدل، 
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اخلطوات نحوه، األقى بكيوان اإىل القدر، ف�سرخ متو�سًل وهو ينظر اإىل 
غفران:
ن لكم حياتكم يف چارتني، �سيطيح 	  اأ�ستطيع اأن اأقيم لكم عهًدا يوؤمِّ

بكم وادي حوران.
نظر اآدم اإىل غفران وهو مُي�سك بالذراع احلديدي ل�سنبور ال�سهريج 
ت راأ�سها اإيجاًبا لآدم باأن يفعلها، فجذب  الكبري كاأنَّه ينتظر قرارها، فهزَّ
قام  بعدها  عالًيا،  ف�سرخ  كيوان،  نحو  احلم�ص  ليندفع  ال�سنبور  ذراع 
حم�سهما  ليندفع  الأخريني  العربتني  �سنبورّي  بفتح  الآخران  الزائران 
اإىل القدر لُيطلق �سرخة اأخرية عالية قبل اأن ي�سكت فجاأة، بينما وقفت 
غفران تنظر نحو احلم�ص وهو يتدفق من ال�سهاريج اإليه ليتاآكل ج�سده 
داخل درعه اأمام عينيها، حتى غا�َص متاًما يف احلم�ص الذي ملأ القدر 
م اإليها، وقف على ُبعد  عن اآخره، بعدها عاد اآدم اإىل هيئته الب�سرية وتقدَّ

خطوة منها وعينه متتلئ بدموعها، وقال:
مل اأكن اأتذكر �سيًئا حني اأخمدت اأرواح الن�ساىل الزائرين.	 

تت�ساقط من  والدموع  بقوة  اأن حتت�سنه  قبل  فمه،  يدها على  و�سعت 
عينيها حتى بداأت تبكي ب�سدة، هم�ص يف اأذنها وهي حتت�سنه:

لقد عاد ندمي اإىل ذاكرتي كي اأثور من اأجلِك �سيدتي، وا�ستدعى 	 
اأرواح الزائرين، كان يحبِك كثرًيا.

زاد ن�سيجها وهي تقول:
ا مل اأحب اأحًدا يف حياتي مثلما اأحببته، لقد اأخطاأت خطاأ 	  واأنا اأي�سً

عمري حني قتلته، ولطاملا متنيت اأن اأجد فر�سة واحدة للعتذار، 
اأرجوك �ساحمني.
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قال اآدم كاذًبا بعدما �سعر باهتزاز ج�سدها بقوة مع بكائها:
اإنَّه يقول يل اأنَّه �ساحمِك.	 

اأبعدت راأ�سها عنه و�ساألته يف ترقب:
حًقا؟	 

خطوات  ُبعد  على  يقفان  كانا  اللذين  وفا�سل  ريان  اإىل  بعينه  نظر 
يكذب،  كان  واإن  حتى  ذلك  لها  يوؤكد  كي  اإيجاًبا  راأ�سيهما  ا  فهزَّ منهما، 

فقال لها بجديَّة:
حًقا �سيدتي، وي�سكرِك على ما فعلِته مع الن�ساىل.	 

ابت�سمت والدموع متلأ عينيها، ونظرت اإىل ريان وفا�سل وهي تبكي، 
اإىل  ما  تقدَّ بعدها  فا�سل،  احت�سنها  ُثمَّ  راأ�سها  ريان  ل  وقبَّ اإليها  فتقدما 

اآدم، فقال ريان:
اإنَّ اأمك، دميا، كانت اأختي الكربى.	 

بالبهجة  اإىل فا�سل يف ده�سة متتزج  ُثمَّ نظر  با�سًما،  اآدم  فاحت�سنه 
وقال:

اإنَّني اأتذكرَك �سيدي، مل اأتوقع اأن تكون هنا.	 
جعلتهم  بقوة  فجاأة  الزائرون  زاأر  حينها  واحت�سنه،  فا�سل  �سحك 
اأق�سى  يف  ال�سماء  اإىل  يت�ساعد  كثيًفا  دخاًنا  فوجدوا  نحوهم،  يلتفتون 

ال�سمال، فاأخرج اآدم زفريه غا�سًبا وقال:
براكني حوران!	 

�ساألته غفران:
اأيَّ براكني؟!	 
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قال وهو ينظر نحو الدخان البعيد:
هذا ما كنت �ساأخربكم به، مل يكن كيوان فح�سب عدونا، اإنَّ عدونا 	 

احلقيقي يكمن هناك، يف ذلك الوادي.
اإليه ذاكرته منذ قَدم حاملو روحه  �سريًعا ما حملته  لهم  وبداأ يروي 
يف  الزمان  َمرِّ  على  اأُقيمت  التي  بالعهود  مروًرا  ذهنه،  اإىل  ال�سابقون 
الن�ساىل من  اإنقاذ  اأجل  اأُجربوا عليها من  التي  وال�سروط  وادي حوران، 
اأكما، وكيف وجد الأمل الوحيد يف املائتني الذين رحلوا لي�سنعوا  اأمواج 
�سفًنا خا�سة ي�ستطيعون بها ركوب اأمواج اأكما، وكيف كان ال�سرط الثاين 
م�ستحيًل لعودة اأولئك املائتني بعدما ف�سل حاملو روحه على َمرِّ الزمان يف 
النتقال اإىل ال�سمال لإجناب اأطفاٍل يحملون دماءه ت�ستطيع تلك الأرواح 
وقال  جديد،  من  الزائرين  اأرواح  تثور  عندما  اأج�سادها  �سكن  التائهة 

حزيًنا:
ل القواعد، وكاأنَّ كيوان 	  اأنَّ حوران لن ينتظر هذه املرة لُنعدِّ يبدو 

اأقام عهًدا بثورة براكينه اإن ُهِزم هو وجي�سه على اأيدينا، ل اأعلم 
اإن كان انهيار اجلدار �سينتظر اإىل يوم الغفران القادم كما فعل يف 

املا�سي مع القائد الن�سلي حامل روحي اأم اأنَّ الأمر �سينتهي قبله.
نظروا اإليه يف �سمت، اإىل اأن قالت غفران متمتمة:

ر كيوان املوانئ مبدافعه!	  لذلك دمَّ
هزَّ اآدم راأ�سه اإيجاًبا، ف�ساأله ريان:

يف اأي بلد ت�سكن هذه الأرواح الآن؟	 
قال:
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زالت 	  ما  اأكما،  بحر  �سمال  بلد  ها  لكنَّ حتديًدا،  بلد  اأي  اأعرف  ل 
كالطبول  اأ�سواًتا  ت�سدر  جبالها  يف  تائهة  تهيم  هناك  الأرواح 

ي�سمعها البع�ص، ت�سبه طبول الأفراح.
عقد فا�سل حاجبيه، وقال غري م�سدق:

اأفراح ل تتوقف اأبًدا؟!	 
ات�سعت حدقتا عينّي اآدم، وقال:

نعم، يظن من ي�سمعهم اأنَّ اأفراحهم ل تتوقف اأبًدا.	 
قال فا�سل وهو ينظر يف عينه:

جبال بني عي�سى! لقد �سمعتهم من قبل.	 
نظروا جميًعا اإىل فا�سل الذي نظر اإىل الفراغ مفكًرا وتابع:

وافق 	  الذي  الثاين  ال�سرط  اأنَّ  يعني  فهذا  �سحيًحا،  ذلك  كان  اإْن 
ق. عليه القائد الن�سلي لعودة اأولئك املائتني قد حتقَّ

قال ريان متعجًبا:
كيف؟!	 

قال فا�سل بينما يحّدق فيه اجلميع:
يف 	  يجري  البلد  تلك  يف  اأنا�ص  اأج�ساد  ي�سكنوا  اأن  ال�سرط  كان 

عروقك دماوؤهم، األي�ص كذلك؟
قال اآدم مرتقًبا:

بلى.	 
فقال فا�سل:
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دماء اأبيك وقومه، الغجر.	 
ُثمًّ اأردف:

هم قوم اأبيك 	  مل اأخربَك وقتها حني عدت بَك طفًل اإىل هنا، لكنَّ
الذين اأبعدتك عنهم، اإنَّهم ي�سكنون هناك يف وديان بني عي�سى.

قال ريان متمتًما اإىل نف�سه:
نعم، هاجرت دميا مع غجري ي�سكن �سمال بحر اأكما.	 

نظر لهما اآدم غري م�سدق، كذلك غفران، و�ساأل اآدم فا�سل:
هل اأنَت موقن بذلك؟	 

قال فا�سل:
نعم.	 

ف�ساأله من جديد:
كم تاأخذ امل�سافة من اأيام بني ذلك البلد وهنا؟	 

قال فا�سل متذكًرا:
ع�سرة اأيام على الياب�سة، وع�سرون على املاء.	 

واأكمل:
ة التي حتدثت عنها جاهزة للإبحار.	  هذا اإْن كانت �سفنهم اخلا�سَّ

نظر له يف �سمت، وكذلك �سمت الباقون، فقالت غفران:
اإْن كانوا قد ثاروا مع اأرواح الن�ساىل الزائرين حني ا�ستدعاهم اآدم 	 

للمرة الأوىل، فهذا يعني اأنَّهم ثاروا منذ �ستني يوًما.
ونظرت اإىل اآدم و�ساأَلْته:
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كيف نعرف اأنَّهم و�سلوا يا اآدم؟	 
قال:
وا طبولهم الُكربى �سمال جدار چارتني عند 	  من املفرت�ص اأن يدقُّ

و�سولهم.
قالت:

اإذن، فوجودنا يف اجلنوب بعيًدا كل البعد عن �سماع دقاتهم.	 
قال اآدم:

على 	  ال�سيطرة  اأجل  من  هناك  اإىل  الزائرين  مع  �ساأحترك  نعم، 
ن من و�سول تلك  بقية مدافع اجلدار، ومن َثمَّ ت�سلق اجلدار للتيقُّ

ال�سفن اإْن تناهت اإىل م�سامعنا دقات طبولهم.
واأردف وهو ينظر نحو الدخان:

وقتها لن اأنتظر وادي حوران كي يهدم اجلدار، �ساأهدمه بنف�سي 	 
وجترف  اأكما  اأمواج  تتعاظم  اأْن  قبل  اجلاف  النهر  م�سب  عند 
اجلدار  مدافع  ومعي  �ساأعود  بعدها  جمراها،  عن  بعيًدا  ال�سفن 

لنهدم اجلدار باأكمله بعد ركوبنا جميًعا.
ُثمَّ اأ�ساف وهو ينظر اإليهم:

�ستبقون هنا، لن اأكون يف حاجة اإليكم هناك، كما اأنَّ هذه اجلبال 	 
�ستكون مر�سى ال�سفن عند و�سولها.

اأوماأوا بروؤو�سهم اإيجاًبا، قبل اأن تنطق غفران يف تردد:
الآن، قد مات كيوان وتفتَّت جي�سه كامًل ما بني قتلى واأ�سرى.	 
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وتلعثم ل�سانها كاأنَّها ل تعرف كيف تقول كلماتها، فنظر اإليها فا�سل 
وهو يعرف ما تفكر فيه، حتى نطقت:

رمبا يكون يف الباقني خري اإن اأُزيلت القواعد.	 
نظر لها اآدم وَزمَّ �سفتيه، وقال:

بعد كل ما حدث؟!	 
رين  ت راأ�سها اإيجاًبا با�سمة، فقال وهو ي�سري نحو اجلنود املحا�سَ هزَّ

بني الن�ساىل والزائرين:
ومن اأُ�ِسَر من اجلنود؟	 

قالت:
لن ن�ستطيع اإطعامهم، وكذلك ل�سنا جمرمني لنذيبهم يف احلم�ص، 	 

دعهم يعودون اإىل جويدا واإىل مدن چارتني ليخربوا اأهلها اأنَّ وادي 
حوران لن يهداأ حتى ُيغِرق بلدهم، واأْن ياأتوا اإىل جبالنا عندما 

ي�سمعون دقات الطبول �سمال اجلدار اإن اأرادوا النجاة.
ال�سامتة  الأ�سراف  نظرات  يتذكر  وهو  ًرا  مفكِّ �سفتيه  على  ع�صَّ 
ُثمَّ  اأمامهم،  ة  املن�سَّ على  بال�سياط  ب  ُيَعذَّ الن�سلي  والقائد  و�سحكاتهم 
نظر اإىل ريان وفا�سل، فَبَدَوا وكاأنهما موافقان على كلم غفران، فنظر 

اإليها من جديد وقال:
ح�سًنا، اإن جاءت ال�سفن اإىل هنا �سي�سعدون اإىل متنها معنا، لكن 	 

ب�سرط وحيد.
b
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تغادر  ل  الُعزَّ الأ�سراف  جنود  جماعات  كانت  التايل،  ال�سباح  يف 
املنطقة الو�سطى مع عدد من اخليول، فيما كانت تقف غفران مع ريان 
وفا�سل تنظر اإليهم من اأعلى اأحد اجلبال ال�سلدة، بينما كان اآدم بهيئته 
الزائرة يقود الزائرين على اأح�سنتهم مبحاذاة اجلبال احلمراء منطلقني 
واأطفالهم  الن�ساىل  ن�ساء  ا  اأمَّ چارتني،  �سمال  اإىل  الق�سوى  ب�سرعتهم 
قني بوجوه حزينة �ساردة نحو احلفرة ال�سخرية التي  فكانوا يقفون حُمدِّ
َقلَّ فيها من�سوب احلم�ص قبل اأن ينظروا جميًعا اإىل دخان براكني حوران 

مع اهتزاز الأر�ص من اأ�سفلهم ويعودوا اإىل اجلبال املقببة.

b
مع �سباح اليوم الرابع ع�سر من رحيل اآدم، نه�ست غفران على �سوت 
وريان  فا�سل  وتبعها  ح�سانها  ركبت  الو�سطى،  املنطقة  يف  كبرية  جلبة 
ورك�سوا اإليها ُثمَّ �سعدوا اأحد اجلبال ال�سلدة املُِطلَّة عليها، كان الألوف 
من الأ�سراف يعربون الأخاديد اإليها رجاًل ون�ساًء واأطفاًل �سائرين على 
اأقدامهم اأو راكبني عرباتهم اأو خيولهم يرافقهم عدد كبري من الزائرين، 
نظرت غفران اإىل فا�سل غري م�سدقة وهي تراهم يتقدمون باأعدادهم 

الغفرية يف املنطقة الو�سطى ومعهم اأغرا�سهم كلجئني، وغمغمت:
ت الطبول؟!	  هل ُدقَّ

قال فا�سل بحدقتني مت�سعتني:
اأعتقد ذلك.	 

اأما ريان فقال باأ�سارير منفرجة وهو ينظر اإليهم:
انظروا، لقد التزموا بال�سرط الذي ا�سرتطه اآدم.	 
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جبالهم،  من  اقرتبوا  قد  كانوا  الذين  والن�ساء  الرجال  اإىل  فنظروا 
على  منقو�ًسا  الن�ساىل  و�سم  وظهر  �ُسرتهم  خلعوا  قد  الرجال  فوجدوا 
جانب �سدورهم الأي�سر، كذلك نق�ست الن�ساء الو�سم ذاته على اأكتافهنَّ 

الي�سرى العارية.
وهم�ص فا�سل با�سًما:

الآن لن ن�ستطيع التفريق بني اأهل چارتني.	 
بعدها حدثت اهتزازة كربى تعاظم معها الدخان بعيًدا اأكرث واأكرث، 

فقال ريان:
على 	  املُِطلَّة  اجلبال  قمم  اإىل  ي�سعدوا  باأْن  الن�ساىل  جميع  �ساآمر 

الروافد الأربعة.
فاأوماآ اإيجاًبا، ُثمَّ قالت غفران:

وُقم بتوزيع هوؤلء كذلك.	 
اجلبال  اإىل  بح�سانه  م�سرًعا  اجلبل  هبط  ُثمَّ  ُمطيًعا،  براأ�سه  فاأوماأ 
الذين  الأ�سراف  اإىل ح�سود  نظرها  توا�سل  مكثت غفران  بينما  املقببة، 
الزائرون،  يتقدمهم  اأمامها  الو�سطى  املنطقة  ليملئوا  �سيلهم  يوا�سلون 

فقالت لفا�سل:
مل يعد اآدم.	 

تون  يف الوقت ذاته، كان باقي الزائرين يرك�سون مبحاذاة اجلدار ُيثبِّ
قذائف املدافع لتل�سق قواعده ال�سخرية على امتداده فيما يزاأر فيهم 
ي �سوت الطبول قادًما من اجلهة الأخرى من  اآدم باأن ي�سرعوا بينما يدوِّ
اجلدار، لريك�سوا حاملني ذخائر املدافع اإىل اأماكن اأخرى مل ُتثبَّت فيها 
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القذائف بعد، اإىل اأن و�سل اإىل اأخدود النهر اجلاف فهبط اإىل اأر�سه مع 
ه،  ُيغلق م�سبَّ تة على جزء اجلدار الذي  الباقني ونظر اإىل القذائف املُثبَّ
نظر  ُثمَّ  حوران،  وادي  من  املُت�ساعد  الكثيف  الدخان  اإىل  نظر  بعدها 
ناحية اجلنوب حيث كان يقف مدفعان متاأهبان من مدافع اجلدار على 
تّي اأخدود النهر اجلاف مييًنا وي�ساًرا على ُبعد مائتي مرت من اجلدار،  �سفَّ
ُثمَّ رك�ص يف الأخدود هو ومن معه نحوهما، ليزاأر يف الزائرين الواقفني 
تة على اجلدار املُغلق  خلف املدفعني، لتنطلق قذيفتهما نحو القذائف املُثبَّ
اأج�سادهم  وكذلك  اجلدار  �سخور  لتتطاير  غريها،  دون  اجلاف  للنهر 
رغًما عنهم مع ذلك النفجار العظيم، قبل اأن تندفع مياه البحر عرب ذلك 

اجلزء املنهار كفي�سان كا�سح عرف طريقه اإىل اأخدود النهر اجلاف.

b
اجلبال  قمم  فوق  يقفون  اجلميع  كان  ال�سلدة،  اجلبال  منطقة  يف 
ق كفي�سان عظيم  املُِطلَّة على روافد النهر الأربعة عندما راأوا املياه تتدفَّ
بني  بعيد  ال�سفن تظهر من  اأ�سرعة  يروا  اأن  قبل  لتملأها،  الأخاديد  اإىل 
اجلبال املُطلَّة على النهر اجلاف نف�سه، نظرت غفران اإىل غرب الرافد 
ة عنيفة  الباقني بعدما حدثت هزَّ اآدم قادًما مع  اأن جتد  اأمل  الأول على 
جًدا دامت لوقت اأطول من مثيلتها، لكن تلك املنطقة كانت خاوية متاًما، 

قال فا�سل وهو ينظر اإىل حجم ال�سفن وهي تتقدم نحو الروافد:
ا لأكرث من �سفينة واحدة من ذلك احلجم، 	  لن تت�سع الروافد عر�سً

ل كل  لي�ص من املعقول اأن تنتظر ال�سفن يف النهر اجلاف حتى حُتمَّ
ابها. �سفينة على ِحدة بركَّ
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م�سبوق  غري  ب�سكل  املتعاظمة  ال�سوداء  ال�سحب  اإىل  ينظر  وهو  وتابع 
فوق وادي حوران:

ل اأعتقد اأنَّ هناك مت�سًعا من الوقت لذلك.	 
التقاء  نقطة  اإىل  و�سولها  عند  اأ�سرعتها  ُتنزل  ال�سفن  وجد  اأنَّه  اإلَّ 
وتوا�سل  املاء  اإىل  الطويلة  جماديفها  لت�سقط  اجلاف  النهر  مع  الروافد 
امتداد  على  الأربعة  الروافد  �سارت  تتابع حتى  الروافد يف  نحو  تقدمها 
�سفينة  كل  بني  يف�سل  املتتابعة  بال�سفن  ذاته  الوقت  يف  حمت�سدًة  طولها 
يف  الأوىل  ال�سفينة  ر�ست  اأن  اإىل  اأمتار،  ع�سرة  عن  يزيد  ل  ما  واأخرى 
كل رافد على اجلبل ال�سلد الذي ينتظر فوقه امل�ستعدون للرحيل، ورفع 
فون جماديفهم عن املاء، راأى ريان  الب�سريون الذين كانوا ُيجدِّ ارة  البحَّ
فوق كل �سفينة زائرين يحملن �سوًيا مر�ساة كبرية جًدا ُت�سبه املخلب قبل 
اأن يلقياها اإىل قاع الرافد لتظهر ال�سل�سلة املو�سولة بها وهي تتدىلَّ من 
ت  لُيثبِّ ال�سفينة  باأو�سط  �سارًيا  �سريًعا  يت�سلق  اأحدهما  راأى  ُثمَّ  ال�سفينة، 
طرف �سبكة عري�سة من الأحبال املغزولة بقائم اأفقي باأعله قبل اأن ُيلقي 
الزائر الثاين بطرف ال�سبكة الآخر اإىل ال�سفينة التي تلي �سفينتهم، حيث 
ه وتثبيته باأر�سية �سطحها، وهكذا فعلت كل ال�سفن،  ار فيها ب�سدِّ قام بحَّ
لت�سري ال�سفن كلها مو�سولة بتلك ال�سباك العري�سة املنحدرة، فيما تدلَّت 
�سلمل عموديَّة من الأحبال من تلك ال�سواري، قال ريان لغفران وفا�سل 

منبهًرا:

ُثمَّ 	  الأوىل  ال�سفينة  عرب  اجلميع  �سريكب  �سيء،  كل  ح�سبوا  لقد 
لون اإىل ال�سفن التالية عرب التزحلق على تلك ال�سباك املائلة. يتنقَّ
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والأطفال  والن�ساء  الرجال  فبداأ  ال�سفن،  اأعلى  الزائرون  زاأر  بعدها 
ومن  متونها،  اإىل  ال�سفن  لأول  املل�سقة  اجلبال  من  �سريًعا  يهبطون 
ال�سباك  على  للنزلق  ال�سواري  على  العمودية  ال�سلمل  ي�سعدون  َثمَّ 
من�سوب  يتزايد  كان  بينما  وُي�سر  �سهولة  التالية يف  ال�سفن  اإىل  املنحدرة 
الو�سطى،  املنطقة  بداأ يغمر  ال�سفن ب�سورة �سريعة حتى  اأ�سفل  املاء من 

قال ريان لغفران:
هيا، �سيدتي.	 

ت راأ�سها اإيجاًبا  نظرت بعيًدا من جديد نحو غرب الرافد الأول وهزَّ
خ�سرها  من  ويحملها  زائر  ليتلقاها  اجلبل  �سخور  وهبطت  مت  تقدَّ ُثمَّ 
ال�سفينة  اإىل  ال�سباك  عرب  بعدها  وحتركت  الأوىل،  ال�سفينة  �سطح  اإىل 
من  للتاأكد  فانتظر  ريان  اأما  فا�سل،  تبعها  بعدها  ال�سف،  يف  الرابعة 
اإىل  الأوىل،  ال�سفينة  يف  واحلبوب  اخليول  وحتميل  الأفراد  جميع  ركوب 
اأن انتهى اجلميع من ركوب ال�سفن عدا الزائرين املدرعني الذين جاءوا 
مع الأ�سراف فقفز اإىل ال�سفينة الأوىل وحترك اإىل ال�سفينة الرابعة حيث 

ان�سم لغفران وفا�سل من جديد.
ات  لفَّ حولها  امللفوف  ال�سخمة  البكرة  اإىل  متعجًبا  ينظر  فا�سل  كان 
كثرية جًدا من ال�سل�سلة احلديدية املو�سولة باملر�ساة، وت�ساءل لريان يف 

ده�سة حني وقف بجواره:
كم يبلغ طول هذه ال�سل�سلة؟	 

قال ريان بالده�سة ذاتها وهو ينظر اإليها:
ل اأدري، وكاأنَّهم �سنعوا �سل�سلة بطول ميل.	 
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زائًرا  وجد  عندما  الطول  بهذا  �سل�سل  ا�ستعملوا  ملاذا  فا�سل  عرف 
ات اأكرث من ال�سل�سلة ازداد معها طولها املُلقى  ر لفَّ يلف ذراع البكرة لُيحرِّ
يف الرافد مع ارتفاع من�سوب املياه، لتتعاىل ال�سفينة �سيًئا ف�سيًئا دون اأن 
تة يف قاع الرافد، بعدها تعاىل الزئري  تنجرف بعيًدا مع وجود املر�ساة املُثبَّ
لها  وانحنى  غفران  اإىل  املدرعني  الزائرين  اأحد  م  وتقدَّ الروافد،  بني 
ارة يبداأون يف اإزالة  د لها ركوب اجلميع، ُثمَّ وجدت البحَّ براأ�سه كاأنَّه يوؤكِّ
ا مل ياأتوا  ال�سباك الوا�سلة بني ال�سفن، ف�سرخت فيهم باأنَّ هناك اأ�سخا�سً
الرافد  نحو غرب  قلق كبري  ونظرت يف  ال�سباك،  اإزالة  فتوقفوا عن  بعد 
الذي تعالت فيه املياه لتجعل القدوم عربه م�ستحيًل، لكنَّ اأحد الزائرين 
قت  هزَّ لها راأ�سه نافًيا كاأنَّه يخربها باأنَّ من تنتظرهم لن ياأتوا اأبًدا، حدَّ
فيه غري م�سدقة، لكنَّ ريان نظر اإىل املاء الذي �سار حولهم يف كل مكان، 

وقال يف حزن كبري:
ه اأخفى علينا 	  ن و�سول ال�سفن اإلينا كما وعدنا، لكنَّ فعلها الفتى واأمَّ

ال�سرعة  مع  اجلنوب  اإىل  الثقيلة  املدافع  اإح�سار  ي�ستطيع  لن  اأنَّه 
التي ُتغِرق بها املياه الأر�ص هنا، اإنَّه يعلم اأنَّنا يف حاجة اإىل مزيد 
من املياه الآن لت�ساعدنا على الإبحار فوق هذه اجلبال، وهذا لن 
يحدث اإلَّ بهدم اجلدار باأكمله، ل اأعتقد اأنَّه �سينتظر حوران حتى 

يفعلها، �سيهدم اجلدار من مو�سعه هناك.
اإىل  الروافد  منطقة  يف  املتزايد  املاء  من�سوب  نحو  غفران  نظرت 
فكرت  كاأنَّها  دموعها،  وارت�سفت  اجلبال  ارتفاع  ُثلث  اأخفى  الذي  احلد 
اأفكارها،  ُتِرد ت�سديق  اأن يقوله، ومل  ر فيه ريان يف داخلها قبل  فيما فكَّ
لإطلق  قاعدة  يجّهز  براأ�سه  نافًيا  لها  اأ�سار  الذي  الزائر  وجدت  بعدها 
ونظر  الغفران،  اأيام  ُا�ستخِدَمت  لطاملا  التي  النارية  الألعاب  من  واحدة 



313

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

الزائرين  بني  عليها  ُمتَّفق  اإ�سارة  اأنَّها  فطنت  اإ�سارتها.  منتظًرا  اإليها 
ملتمعتني  بعينني  الأر�ص  اإىل  ونظرت  ال�سفن،  اإىل  لتاأكيد �سعود اجلميع 
بالدموع، ُثمَّ نظرت اإىل املئات املحت�سدين يف ال�سفن، بعدها نظرت اإليه 
اإيجاًبا باأن مي�سي فيما يفعله، فزاأر يف الباقني كي ُيزيلوا  ت راأ�سها  وهزَّ
اإىل  لتتعاىل  النارية  الألعاب  فتيل  اأ�سعل  ُثمَّ  ال�سفن،  بني  املائلة  ال�سباك 
ال�سماء ناثرة نريانها على ارتفاع �ساهق جًدا، كذلك فعل زائرون اآخرون 
اأن  دون  زئريهم  غفران  �سمعت  زئريهم،  واأطلقوا  الأخرى  الروافد  يف 
تدري ماذا �سيحدث بعد ذلك، مل تكن ُتدرك اأنَّ الزئري قد تعاىل وقتها يف 
�سمال غرب چارتني بعيًدا عن الفجوة املندفع عربها املاء عندما اأب�سر 
زائر يقف فوق جدار چارتني تلك النريان املتناثرة ووا�سل اإطلق زئريه 
اإىل اآدم الذي كان يقف على الأر�ص بهيئته الب�سرية ينتظر بفارغ ال�سرب 
العظيم  الدخان  اإىل  �سرًقا  نظر  ُثمَّ  براأ�سه،  للزائر  فاأوماأ  الإ�سارة،  تلك 

املت�ساعد اأعلى وادي حوران، وقال:
فلتذهب اإىل اجلحيم اأنَت وقواعدك.	 

ويرك�ص  كبرًيا  زئرًيا  وُيطلق  الزائرة  هيئته  اإىل  ي�ستحيل  اأن  قبل 
ة اأمام جدار  بح�سانه ومن خلفه الزائرون ليجذبوا اأحبال املدافع املرُتا�سَّ
تة على  هاتها ناحية القذائف املُثبَّ بة فوَّ چارتني على امتداد طوله واملُ�سوَّ
مة �سخور اجلدار، وتندفع الأمواج  قواعده، لتنطلق قذائفها تباًعا حُمطِّ

ال�ساهقة عرب حطامها نحو چارتني ُمغرقًة كل �سيء يف طريقها.

b
كان من�سوب املياه من اأ�سفل ال�سفن يتعاىل اأكرث واأكرث، فاأدركت غفران 
ومن معها باأنَّ اللحظة احلا�سمة قد اقرتبت للغاية، ونادى ريان يف اجلميع 
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تة يف �سطح ال�سفينة من  ثوا يف احللقات املعدنية ال�سغرية املُثبَّ باأْن يت�سبَّ
اإىل  ينظرون  وغفران  وفا�سل  هو  ووقف  جميًعا،  بها  ثوا  فت�سبَّ اأ�سفلهم، 

اجلزء الظاهر من اجلبال املُِطلَّة على النهر اجلاف يف ترقُّب كبري.
ر تباًعا على امتداده  يف الوقت ذاته، كانت اأجزاء اجلدار ل تزال ُتفجَّ
معه  ومن  اآدم  كان  بينما  الكا�سحة،  اأكما  مياه  من  املزيد  اأمام  لتتهاوى 
املزيد  ُمطلقني  �سرعتهم  باأق�سى  غرًبا  باأح�سنتهم  الرك�ص  يوا�سلون 
من قذائف املدافع املتناثرة على م�سافات مت�ساوية اأمام اجلدار قبل اأن 
مدافع  ومعهم  باأح�سنتهم  طريقها  يف  لتجرفهم  الهائلة،  املياه  تطولهم 
ه ما لبث اأْن �سرب باأيديه واأرجله بقوة  اجلدار، تهاوى اآدم اأ�سفل املياه لكنَّ
حماوًل مقاومة الغرق حتى �سعد اإىل �سطحها من جديد لينجرف رغًما 
عنه مع تيار املياه ال�سديد، نظر بجواره، كان املاء يغطي كل �سيء، ُثمَّ نظر 
تباًعا  الأخرى  تتهاوى هي  بداأت  التي  البعيدة  اجلدار  اأجزاء  نحو  بعيًدا 
اأمام املاء اجلارف واإن مل تفجرها القذائف، ُثمَّ ابت�سم وهو يرى موجًة 

عظيمة ي�سل ارتفاعها مثل اجلبال تتعاىل اأمامه، قبل اأن تندفع ناحيته.
اأم�سكت غفران بيد ريان وقب�ست عليها حني وجدت اأمواج اأكما التي 
البعيدة،  اجلبال  خلف  الأفق  يف  تظهر  اجلبال  ارتفاع  ارتفاعها  يتجاوز 
ثوا جيًدا، بينما حمل الزائر الذي جاء مع  و�ساحت يف اجلميع باأْن يت�سبَّ
ال�سفينة مطرقة كربى و�سرب بها بقوة ذراع البكرة املُلتف حولها باقي 
يف  البكرة  فدارت  املياه،  يف  املغمورة  باملر�ساة  املو�سولة  ال�سل�سلة  ات  لفَّ
رة مزيًدا من اأمتار ال�سل�سلة نحو املياه،  �سرعة كربى حول حمورها حُمرِّ
لتتعاىل ال�سفن اأكرث واأكرث مع املياه العظيمة من اأ�سفلها اإىل اأْن داهمتهم 
ة على فرائ�سها، وقبل اأن  الأمواج ال�ساهقة من كل جانب كالأ�سود املُنق�سَّ
ينطق اأحد ب�سيء اآخر كان املوج قد غمر ال�سفن جميعها ليغطيها جميًعا 
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ثون باحللقات املعدنيَّة، بينما كانت  فيما كانت اأج�سادهم تطفو وهم يت�سبَّ
رة املزيد  اتها ال�سريعة حُمرِّ بكرات ال�سل�سل املت�سلة باملر�ساة توا�سل لفَّ
فة  منها، قبل اأن يقل من�سوب املاء مرة اأخرى عندما ابتلعت اجلبال املُجوَّ
تلك الأمواج الهائلة، لتتعاىل بهم ال�سفن اإىل �سطح املاء من جديد وتبداأ 
ق �سريًعا اإىل جانبيِّ ال�سفينة عرب فتحات ت�سريف  املياه الزائدة يف التدفُّ
تواجدت فيها، نظرت غفران اإىل من معها غري م�سدقة باأنَّهم قد جنوا 
من تلك المواج، ُثمَّ نظرت اإىل اجلبال من حولها، كانت املياه تغمر كل 
�سيء على امتداد ب�سرها، اختفت جبال النهر اجلاف اأ�سفل املياه واختفت 
منطقة الروافد بجبالها وتللها، مل يعد يظهر اإل جزء �سغري للغاية من 
الأخرى  اجلوانب  اإىل  نظَرت  �سغرى،  ُجُزر  كاأنَّها  ال�سلدة  اجلبال  قمم 
من ال�سفينة، مل يكن هناك �سوى بحر كبري يطفون ب�سفنهم يف منت�سفه، 
فوقه  املُت�ساعد  الكثيف  الدخان  بعيًدا فوجدت  وادي حوران  اإىل  نظرت 
قد بداأ يف التل�سي، بعدها وجدت الزائرين الذين يرافقونهم على �سطح 
ال�سفينة قد عادوا جميًعا اإىل هيئتهم الب�سرية، ونظروا اإىل بع�سهم واإىل 
الراكبني يف ا�ستغراب �سديد وكاأنَّهم ل يعرفون ماذا جاء بهم اإىل هنا، مل 
تعرف اإْن كان ذلك قد حدث بعد انهيار قواعد اجلدار وغرق وادي حوران 
اأم اأنَّ اأرواحهم الزائرة قد عرفت طريقها اإىل الراحة الأبدية اأخرًيا بعد 
ارين الق�سيب احلديدي  انتهاء مهمتها باإنقاذهم، بعدها اأفلت اأحد البحَّ
الذي ُيثبِّت طرف ال�سل�سلة يف البكرة ال�سخمة لت�سقط ال�سل�سلة يف املاء 
بعيًدا عن ال�سفينة، قبل اأن تنتفخ اأ�سرعة ال�سفن من جديد لتبداأ الإبحار 

نحو ال�سمال.

b
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ختام

بعد عشرين يوًما:
ال�سفن  ج�سد  على  رفق  يف  تتلطم  والأمواج  �ساطعة،  ال�سم�ص  كانت 
فتى  �ساح  ال�سمال عندما  نحو  متوازية  �سفوف  توا�سل حتركها يف  التي 

يجل�ص فوق قمة �ساري ال�سفينة التي يركب فيها فا�سل وغفران وريان:
�سااااطئ بني عي�سى!	 

اجلبال  قمم  نحو  بعيًدا  لينظروا  جلو�سهم  من  الركاب  جميع  نه�ص 
التي بداأت تلوح بعيًدا يف الأفق باأ�سارير منفرجة، تتقدمهم غفران التي 
حتركت �سريًعا اإىل مقدمة ال�سفينة لتقف بجوار فا�سل، فربَّت على يدها 

وقال:
لقد فعلناها يا غفران.	 

ت راأ�سها با�سمة، وقالت: هزَّ
لقد فعلناها، اأيها الطبيب.	 

b
على �ساطئ بني عي�سى، كانت ال�سفن تنتهي من اإنزال الراكبني، بينما 
ارة الذي اأ�سار له نحو جبال قريبة وقال  وقف فا�سل ي�ستمع اإىل اأحد البحَّ
عوا  اأنَّ الغجر اقتادوهم اإليها بعدما ا�ستحالوا اإىل تلك الهيئة الغريبة لُيجمِّ
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اأن ُيجربوهم على الإبحار  اأجزاء ال�سفن املُخزنة يف كهوفها املُغلقة قبل 
والأطفال  والن�ساء  الرجال  بني  مروره  يوا�سل  ريان  كان  فيما  جنوًبا، 
ا غفران فوقفت على ال�ساطئ تنظر بعيًدا نحو بحر  يطمئنهم جميًعا، اأمَّ
اأكما ومائه الذي لي�ص له نهاية، حتى اقرتب منها فا�سل وريان، فقالت 

وهي تنظر اإىل البحر:
فليخربين اأحدكما اأنَّني ل�ست عالقة يف واحدة من خيالت عقلي.	 

�سحكا، ُثمَّ قال ريان:
اأقوى 	  اأبًدا تخيُّل ما حدث �سيدتي، واإن كان عقل  ل ي�ستطيع عقٌل 

امراأة راأيتها يف حياتي.
فابت�سمت، ُثمَّ قالت بعدما لم�ست مياه البحر قدميها:

يف 	  فلتقدنا  واأهله،  البلد  بهذا  معرفة  اأكرثنا  َك  اإنَّ الطبيب،  اأيها 
اأ�سرع وقت بعيًدا عن هذا البحر الذي ل اأريد اأن اأراه من جديد، 
غ يل متاًما، فلدّي من الت�سوهات النف�سية ما  بعدها اأريدَك اأن تتفرَّ

يحتاج عقوًدا لعلجها.
�سحك فا�سل وقال:

يا له من �سرٍف عظيم،  �ساأكون �سعيًدا حًقا بذلك.	 

b
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بعد أربعة شهور:

كان الع�سرات رجاًل ون�ساًء يقفون اأمام بيٍت طوبيٍّ ينظرون نحو بابه 
يف ترقُّب كبري بينهم ريان وغفران، قبل اأن يخرج اإليهم الطبيب فا�سل 
من ذلك الباب ومعه امراأة بطنها كبرية بع�ص ال�سيء كان اخلجل يك�سو 

وجهها، ويقول لهم يف �سعادة ُكربى:
اإنَّ قلب اجلنني ينب�ص.	 

لي�سيح اجلميع يف فرحٍة كانت الأعظم يف حياتهم على الإطلق.

َتــــــــــــمَّــــــــــــــــــْت
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شكر وتقدير

اأود اأن اأقّدم جزيل ال�سكر والتقدير لهوؤلء الذين �ساعدوين على مدار 
ثلث �سنوات كاملة ُكتبت خللها ثلثية قواعد چارتني؛

اإىل املدّقق اللغوي عمر حممد )چوبا( والأ�ستاذة �سمر حممد واملبدع 
يف  الثلث  الروايات  لإخراج  طاقتهم  بكل  عملوا  الذين  اآدم  كرمي  دوًما 

اأبهى �سورها.
الذين  زردق  اأحمد  واملهند�ص  اأ�سرف  تي�سري  ود/  حممود  مينى  اإىل 
حملوا عني بكل مودة عبء نقل الكلمات من مئات الأوراق اإىل احلا�سوب.
كما اأعرّب عن امتناين الكبري اإىل كافة فريق دار ع�سري الكتب للن�سر 

والتوزيع ملا قّدموه يل من دعٍم تعجز الكلمات عن و�سفه.
ودائما واأبًدا اإىل رانيا خالد.

عمرو عبد احلميد




