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 مقدمة
 

رح نفسها شفهي ت. إىل مقدمةغالبا األعمال األدبية ال حتتاج 
ال أن التمهيد، وأحياان التنظري، قد يكون يف بعض احلاالت إ .بنفسها
فنحن اليوم ال نتخيل سرايلية دون البيان الذي كتبه أندري . الزما

النظرية دراسات بروتون، وال نتخيل الرواية الفرنسية اجلديدة دون ال
رينا أن واإلميان بلزوم الفهم والوضوح، ي  . لنااتيل ساروت وروب غرييي

خصوصا يف زمان . ربز نوااي الكاتب ليس بضائر  لذي ي  التنوير ا
 .التواصل بني املؤلف والقارئ قلةالغموض و 

 
وكان حلمي أن أصبح  ،كنت يف صغري أعشق القصة والرواية

املرحلة ها وأان تلميذ يف ثالثة كتب اقتنيتاحلب ذلك ويشهد ل. روائيا
الطالب،  منجد: هذه الكتب اليت ما زالت يف حوزيت هي. املتوسطة

 .ومعجم املرتادفات واملتجانسات، وفن القصة
لكن ميويل ، و مليدان العلميشاءت أن ألتقي اب أن الصدفإال 
قصيت مع البحث واإلبداع سأرويها ذات يوم، إن شاء  .مل هتزم األدبية
 .اتسع هليف فضاء يوذلك هللا، 
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. موزع بني العمل األديب والبحث العلميالفكري حاليا نشاطي 
لك بصفة منظمة تراعي الزمن، واألحداث، واحلاجيات الشخصية وذ

 .واجلماعية
 

أتليف كتاب علمي يتطلب مين، بعد نضج  لألفكار قد يدوم 
بضع سنوات، فرتة طويلة للتحرير، فرتة من اجلد والتعب أخرج منها 

والراحة متثلها عندي . الراحةحلاجة إىل اب أشعر إذ ذاكف. مرهقا
بتت اليت أفرغ فيها شحنة من العواطف واألحاسيس ك   الكتابة األدبية

التأليف األديب ف. كن هذه الراحة نسبية فقطلو  .طوال مدة البحث
شقة يعرفها فهو أيضا مصحوب مبفيه متعة ال يستهان هبا، إن كانت 

 . جيدا كل من مارس الكتابة بصفة جدية
جماالن :  بنية تناوبية، البنية الزمنية لنشاطي الثقايف وهكذا، فإن

متعاقبان، يف أحدمها حظ للفكر وحده، ويف اآلخر حظ للخيال 
 .واألحاسيس

 
ني يف امليدان الثقايف يتطفلون على ميادين خارج بعض الفاعل

. وقد جيري أيضا يف الغرب. بكثرةجيري هذا عندان . ختصصهم
فاللسانيون مثال قد اشتكوا من بعض املفكرين الذين خاضوا ميادين 

ن السالح املعريف، مغطني هذا النقص ابلتنميق اللفظي اللغة دو 
ابلنسبة  وما جرى ابلنسبة لعلوم اللسان جرى. والتالعب ابلكلمات

هذه النقاشات والتلفاز يرينا يوميا . لالقتصاد والتاريخ وعلم االجتماع
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اخلطإ ال ختلو من ة مرجتلا أفكار فيها املتدخلون  عرضيمة اليت يالعق
 .  والغموض

معرفة ال أتيت . اإلبداعي يقتضي أيضا نوعا من املعرفة ملالعو 
وإمنا من املوهبة واملمارسة  ،حتما من النشاط الذهين والعلمي

 .الغريإجنازات واالطالع على 

فقد كتبت ونشرت . و لوجي يف عامل القصة ليس وليد اليوم
ابللغتني القصة والرواية، واطلعت على أعمال الروائيني على اختالف 

 .جناسهمأ
 

اللغة اليت يستعملها األديب فقد ال تكون ذات أمهية كما وعن 
يعتقد الكثريون، إال أين أرى من خالل جتربيت، أن من يستعمل لغة 

ال يريد إزعاج  ،متأداب ،يبقى خجوالأجنبية هو كالضيف الذي 
 . مضيفه

هي ف. كل الناطقني هباوالشعور ابمللكية غريزي عند   ،مجاعيةاللغة 
اب هم  والكت  . تصرف فيههة ابملنزل الذي يستطيع مالكه أن يشبي

يصممون املباين، ويرك بون أجزاءها، وحيو لون فيها ما  : كاملهندسني
ذلك  يعين . يستدعي التحويل، ويزينون داخلها وخارجها عند احلاجة

ورمبا أهم . بنشاطهم الكالمي أي مبمارساهتم، بعض صناع اللغة ،مأهن
 .صناعها
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منذ النكسة . هذه الرواية كان يف خلدي منذ سنوات موضوع
وها هي األفكار والصور أتخذ اليوم طريقها . اليت هزت العامل العريب

 .إىل اإلجناز حتت أتثري ما جيري من أحداث
 

، وهو أن الكتابة وليس من املنطق يل اعتقاد انبع من الالمعقول
. تفاؤللل أخابت، ولذا، فإين دوما، ورغم الصعو  .هلا أثر يف اآليت

 .عسى أن يكون اعتقادي غري خاطئ
 

 مصطفى حركات             
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 الوهم واحلقيقة

 

 أايم   آخااار  ذي احلجاااة مااان تلاااك السااانة مااان  مخااايس   س  م  اخاااكاااان 
تنقاااابض ، ينتهااااي وريت قاااارن جدياااادوعناااادما يوشااااك القاااارن أن . القاااارن

ومان  .والشاكوك جتساد املخااوف   مرعباة صاور  الت  تزور املخي  النفوس و 
عباااوس ربياااع  ،الربياااع ف أن ذلاااك الياااوم كاااان أيضاااا بداياااة  الصاااد  غرياااب 
 . ابلعنف واحملنينذر 
ح إصاااالمنتظااارة مناااه ، يفاااة الاااذي كانااات تتجاااه  اااوه األنظااااراخللو 
يف ذلك الياوم كان واقفا  ،، وإزالة البؤس والطغيانالشمل م  ا، ول  الفساد

األفااق البعيااد  ىلينظاار إوهااو ، دينااةالااذي يعلااو املالقصاار علااى مشااارف 
نبااااه عااااامل الفلااااك اباااان املنظااااار يراقااااب حركااااة كااااان جو . حااااائرا، مضااااطراب

 املااااء   زرقاااة   ه الداكناااة  الشااامس وهاااي تقااارتب مااان البحااار الاااذي تلاااثم زرقت ااا
قاال ابان  ،املساتقيم األفاقط باقار  الشامس  التقاى عنادماو  .ةالشافاف
 :  املنظار
 .إهنا غابت ─ 

  : فاستغرب اخلليفة كالمه وسأل
 هي ما زالت أمامنا ساطعة ؟ذلك و كيف  ─
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 : هفشرح العامل فكرت
عناادما نضااع عااودا ماان احلطااب يف املاااء فإننااا  ،اي أمااري املااؤمنني ─

 .نراه وكأنه ينكسر
 :ليفة اخلقال 

 .نعم ─
 .ولكنه مل ينكسر ─
 .هذا صحيح ─
. يف احلقيقاة إن الضاوء هاو الااذي انكسار عناد انسايابه يف املاااء ─

، فضااوءها عنااد التقائااه ابهلااواء ينكساار  كااذلك الشااأن ابلنساابة للنجااوم
إن لألجساام الفلكياة مواقاع . ظهرها لنا يف مكان غري مكاهنا الفعلايوي  

 .حقيقية ومواقع كاذبة
 .القر  الذي أراه أمامي هو إذن وهمهذا  ─
 .الشمس احلقيقية هي اآلن وراء األفق. نعم اي موالي ─

اخلليفااااة الااااذي أصاااابح  يفثاااار كثااااريا يقااااال إن كااااالم اباااان املنظااااار أ
ا مظهار ومهاي م وتصرفاهتم وحياهتم هلفأقواهل. ريتساءل عن حقيقة البش

 .ابنإال ما  هذا املظهر ال نعرف منو  .وآخر حقيقي
، وعن ماضايه  هالتساؤل عن معىن احلياة نفس  إىل اته أفكاره وقاد

 تبق منه إال صاور مل .خط األفق ىل الشمس املرتبعة علالذي غاب مث
، ويتناوهلااا هااو ابحلنااني متمنيااا أن يكااون زمااان  هنا املؤرخااونيدو  سااومهيااة 

، فرتجع أايم الشاباب بوهجهاا   مثل حركة األفالكاي  ر  أحداث احلياة دو  
ن هيهااات أن يكااون هلااذا الاازمن ولكاا. ماهتا وتاازول احملاان واهلمااوموابتسااا
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،  رويدا. حيطمنا .يقهران. مأساويخط واحد  فهو يسري على ! رجوع
 .د اإلنسانما شي  كل فين  اليت ت   وبةؤ الدكالريح   .رويدا

 !ضااااباب ماااان الشااااك أحاااااط هبااااا : وتتوقااااف القصااااة هنااااا قلاااايال 
اءل عاان هااذا اخلليفااة يتسااذ  احلااالقااارئ  .والااوهم امتاازج فيهااا ابحلقيقااة

لسان كلماا تاذكران جماد هاذه امساه علاى األ ريهل هو الذي جيا. الغريب
 ؟أنه خليفة ومهي مل يعرفه التاريخ؟ أم األمة

  شيئا يف التااريخ وهاو ياؤو ل األحاداث هميف الراوي بدون شك ال
ويصاااف  ،شخصااايات ال وجاااود هلاااا إال يف  يلتاااهياااذكر و  ،كماااا يشااااء

 . عاهبائا عن ش  مدان ال يعرف شي
التاريخ  أنه ليس من اجلهل أبمور للسامع ظهر ي  إال أن الراوي 

حضارة يف زماهنم  أشرقتفيشري إىل بعض اخللفاء الذين . ظنهكما ي
وعلى السامع أن  .امسه خليفة ال يريد ذكريقصد نه أبيقول األمة و 

 .فإنه عرفه معرفة الصديق لصديقه ،أما هو. يتخيل من يشاء
 ؟ فهكيف عر و 

الاذين ن كما يزور العديد م. أحالم اليقظةيف يزوره يف املنام و  إنه
فهاااااام . م بااااااني أحضااااااان ماااااااض جمياااااادكياااااااهن  ماااااان يعااااااي  جاااااازء  مااااااا زال 

عاااان حضااااارهتا  ، ونه عاااان إجنااااازات األمااااةيسااااألو اخلليفااااة  يستحضاااارون
، جيياااااابواخلليفااااااة . منزلااااااة العلماااااااء واألدابء يف ا تمااااااععاااااان الباااااااهرة ، 
يف  األمااة الو حااأعاان  باادورهيسااأل د هااذا كلااه مث بعاا .ويساالي، ويصااف

كشااف لااى  يتجاارأ ع الماان اإلجابااة خجااال و  تهاارب احلاااملفي. هااذا الزمااان
 .قرن املريرالقناع عن حقائق هذا ال
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2 
 اخلليفة واليمامة

كاان . كاهلاه  ط علاىل   الادنيا قاد س ا ل  ق  نزل اخلليفة إيل البستان وث  
أصاااااابح اليااااااوم  ولكنااااااه  ، والذيااااااةبعزميااااااة فيتحماااااال الصااااااعاب يف شاااااابابه 

القرياب أو ن عا بعد أي مكاروهوال ي  ، ال خييف أحدا ،كالسيف املثلول
 .ضعيفا ،جعلته واهناأحبطت مهته و  لةفغأايم ال .البعيد

 .خادمه اخلا  واقف ينتظر أوامره
 ؟اي موالي  هل أضيء البستان ─
 .ف انصر تستطيع اال.  ساملال أريد نورا اي  ─
. كما جاء شبيها ابلظل الذي يتالشى يف الظالمذهب اخلادم  يو 

 ،صافحة الساماء بدأت ختارت النجوم اليت  ملعان  . اخلليفة ال يريد ضوءا
أما الطياور الايت  . أبنه ما زال حيا شعارهتكفي إل ،الواحدة تلو األخرى

ا كفت فإهن آخرإىل كانت ترافق جلوسه بتغريدها ورقصاهتا من غصن 
 .أعشاشها دت إىلوخل عن الغناء واحلركة،

ره غارقااااااا يف أفكااااااا ،علااااااى أريكتااااااه املفضاااااالة وبينمااااااا هااااااو جااااااالس
: شااا ة شااجرة  ماان علااو   طلااقنوإذا بااثالث نغمااات قصاارية ت السااوداء،

 .وجودها وكأهنا تريد التنبيه إىلمحامة تغرد 
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 أنااات راراااة رفيقاااة اهلماااوم،: هاااا وقاااالرفاااع اخلليفاااة بصاااره يف اجتاه
 .انزيل ،تشعرين مبا يدور يف خلدي

 همقرباااااة منااااا فوقعااااات علاااااى. لاااااتبساااااطت احلماماااااة جناحيهاااااا ونز 
وأخاذ مان جيباه  .اقارتيب: فقال هلاا .تنظر إليه بعينيها الصغريتنيظلت و 

جاء من بلد  نه قمحإ: ضاف مث أ حفنة من القمح رماها علي األرض
 .أمتىن أن يروقك طعمه ،بعيد

مااااور ن األإ:  الااااتقمث  .راجعااااة ،ت احلمامااااة احلااااب ذاهبااااةالتقطاااا
 .ا أرىمما يرام حسب ليست على

كااال ماااا و  .مااا يااارام اي رارااة ىكاااون علاااوكيااف ت:  فأجاهبااا اخلليفاااة
 ؟الشباب اهنارت قوىو  طم سدى ،بنيت حت
مههاا هاو اجلاوع  ساد : احلمامة عن التقااط حاب القماح  تكف  مل

 .الرئيسي اآلن
ال :  نظاارت إليااه مليااا قائلااةالتفتاات  ااو اخلليفااة و  د القمااحملااا نف ااو 
 ؟تدخل يف شؤون موالي ولكن كم عمرهأن أأريد 

 .تعديت األربعني: قال 
 .نه اخللودإ: فتعجبت وقالت 

 .املائةإن سائر البشر يتمنون الوصول إيل :   قال
 .نه اخللودإ: ررت احلمامة قوهلا فك
 أنت كم عمرك ؟و :  قال

 .لكن ابألايماحلياة ابلسنني و  د  إننا معشر الطيور ال نع:  قالت
 عجوز؟ هل أنت  :   سأل
 ! مواليال تشتمين اي :  قالت
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 حمار بتغريد  وشاركته احلمامة االبتهاج ل مرة،فضحك اخلليفة ألو 
 .من عمرك يوم ضيف  أ  : مث قالت

 كيف ذلك؟و :  كالمها وقال مستفسراتعجب اخلليفة من  
كال ياوم ميار . نقصااألايم بعني الن اي موالي ال تنظر إىل:  تقال

 عطيت  فأنت أ  . سرورأوقات يضا أوإمنا احلياة  ،ليس يوما مضى وضاع
ابء األدو ، ه أمجاال نساااء العاااملبااحرميااك  .د  ع ااساااعات اللااذة مااا ال يا  ماان 

ز  متاااحاا  املغناااون جعلااوك تطااارب و  ،مااان الاادر نقااىماادحوك بكاااالم  أ
 .هذه النعمة محد هللا  علىاف. املإل ثيابك النفيسة أمام
أان عنادما و . ما ريت زائل اي رارة كل هذا زال وكل: قال اخلليفة 

مث إن أايم  .انااااادثروهم الاااااذي نظاااار إيل أايم الساااااعادة فااااإنين أراهاااااا كااااالأ
لكاااان و . هااااا ليسااات أمجااال ماااا عشااات  عن تكلمااات  الطااارب واللهاااو الااايت 

نعاام إين طرباات مثاال  . إساعاد الناااسالتشااييد و هاا مااا كااان يف البناااء و أمجل
 زماان   طربات أكثارين لكالفان واجلماال و كثري من األمراء عند التقاائي اب

دوي حوافرهااا عنااد يف العشاارين كااان صااهيل اخلياال و . الصااحو واليقظااة
ل، ولااذة و الطبااقااات دو   أذين ماان نقاارات العااودالفتوحااات أمجاال وقعااا يف

ويف الثالثااني كااان صااوت مطرقااة  .النصاار كاناات أعمااق ماان لااذة اجلسااد
، وأغاااااااين الفالحااااااني يف احلقااااااول، وهااااااي تقااااااع علااااااى الساااااانداناحلااااااداد 
وكنات أشاعر  .أصاوات الغاواينأطارب ألذين مان ، يف املراكب واملالحني

كااادهم يرافاااق جهااادي يف بنااااء الدولاااة و رقاااي عأن عااار  العماااال يواكاااب 
الياااوم ساااحبوا واملاااالح املااازارع النجاااار و اد و ن احلاااد  ولكااا .وإرضااااء أهلهاااا

 .هذه الدولة اليت سامهت يف تشييدها تنذر ابالهنيار أرى، و ثقتهم مين
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أنات كاالوردة الايت تنبات :  قالاتذلاك مناه و  اقرتبت احلمامة عند
هااااا أناااات اليااااوم األشاااارار و  إىل مت  اسااااتنلقااااد  .وسااااط العشااااب الضااااار
 .تستيقظ حماطا مبكائدهم

هااال  .ساااليت لااايتاور مااااأل نعااا لناااتكلم:  مث غاااردت مااارتني وقالااات
 ؟موالي أحببت اي 

هااااال  أنااااات  و : مث قاااااال  احتهااااااتعجاااااب مااااان وقاخلليفاااااة و فابتسااااام 
 ؟أحببت  

ولكااان  .الف املاااراتناااك أحببااات آفأظ أماااا أنااات   .اكثاااري : قالااات 
 ! هاميكن توزيع احلب على كل اجلواري اليت متلك هل

احملباااة، أماااا احلاااب احلقيقاااي فهاااو هنااااك الصاااداقة و  :فقاااال اخلليفاااة 
 .واحد

 ؟هي منو : لت فسأ
 .مل جيبهافة و ضحك اخللي

 .وداداليت امسها إهنا تلك الفتاة : قالت
 .رمبا :قال 
 .تكلفك كثرياإهنا :  قالت
 .هنا ال حتب املال وال اجلواهرإ. ؟ الوداد : قال

ألناك متاز   .الثماني مان اللبااس كثاريالتكلفك أعين أهنا :  قالت
 .الطرب يهزك كلما مسعتها تغينو  ثيابك عندما يهزك الطرب، ىغلأ

 .خففت من مهوميهللا نك واي رارة إ: قال اخلليفة و  فضحك
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 .شاااااجرةاختفااااات باااااني أغصاااااان ة بومااااا لااااات  ويف هاااااذه احلاااااني ولو  
ي داعبهااا اخلليفااة الااذ كتاافانتقلاات إىل  ت احلمامااة ماان الفاازع و فارتعشاا
 أنت خائفة؟:  ائالبكفه س

وتاازرع الرعااب فينااا  اان  .إهنااا أتيت هنااا منااذ أساابوع .نعاام : قالاات
 .معشر الطيور الضعفاء

 .ال ختايفو  طمئينا: فقال 
ؤمنني الااذي كيااف أن أمااري املاا.الوضااع غريااب اي مااوالي :  قالاات

ال  ، كيااافالاااذي ختشااااه جياااو  العااااملالشااامس عااان أراضااايه و  غاااربتال 
 ؟ر احلماية لطائر صغري ضعيف مثلييستطيع أن يوف

ار ع النهاااو طلااا عناااد .انماااي هنااااكالقصااار و  تعاااايل معاااي إىل:  قاااال
 .خصصه لكأو ابقي آمنة يف قفص أ .كشغل اذهيب إىل

دتاااك اي مو  علاااى شاااكرا : وقالااات أطلقااات احلماماااة نغماااة سااااخرة
سأانم يف القصار . قفصأمن أي من  لىغأمري املؤمنني ولكن حريااااتاي أ

 .ها يهزم البومنور إن . الشمس الفجر سأرجع إىلبزوغ مع هذه الليلة و 
 .تعايل: قال 

 .نهاروقادها إىل مكان آمن أتوي إليه ح  طلوع ال
 
 
 
 
 
 



17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 ؟ ين الشبابأ

ماااع الفجاار، فتوضااأ وصااالى  اسااتيقظطربة و اخلليفااة ليلاااة مضاا قضااى
اساتعد الرتاداء لبااس ج عنه كربه، مث خلع ثياب الناوم و ن يفر ودعا هللا أ
ت ام يف غرفاااة جمااااورة، فهب ااارفيقتاااه وداد الااايت كانااات تنااا فناااادى .الصااابح
 .اجتهت  وهلتوها و 

 

كانااات يف . ول ماارةأا هااماان عمرهاااا ملااا رآ العشاارينكاناات يف   وداد
يف قمااار جههاااا و ن لقاااالوا إاألدابء ا لاااو وصااافه .مجاهلااااأوج و  عاااز شاااباهبا

ااااا اقااااادهو ، التماااااامليلاااااة   در   رهااااااثغو ، فتاكاااااة ساااااهام  عيناهاااااا و ، ابن   ن  غص 
 .من العسل حلىأ هاريقو  ،منظوم

لااايس هاااذا اجلماااال  اماااههتميطهاااا ابحي اخلليفاااةولكااان الاااذي جعااال 
نزلااات قلباااه نيناااة الااايت التعباااري عناااه وإمناااا الطمأالاااذي حتتاااار الكلماااات يف 

بعااااد ماااارور هاااادوء الطبيعااااة  نينااااة غريبااااة تشاااابه، طمأنهاااااعناااادما اقاااارتب م
  .هوجاءعاصفة 

 عن ااااهلماااوم وم  صااارته حاوذات ليلاااة وقاااد . طويلاااةة نسااايها فااارت و رآهاااا 
عناااد رؤياااة الفتااااة نيناااة الااايت غمرتاااه الطمأ تاااذكر تلاااك، جفنياااه عااانالناااوم 
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مل تتاااازين ومل تتطيااااب ومل  .ي وجنتيهااااعلاااا اخلجااال ابد  جاااااءت و . هااااافناد
اهتااا نظر كاناات   .هناار عناادما يز مامااه كمااا تفعاال الغااواين جلااب اهتحتاااول 

ذ ذاك فاة إوكاان اخللي. بنظراتاه ن تلتقاياألرض  افة أ منكسرة يف اجتاه
، ضاااح اجلباانيو ، طوياال القامااة عااريض املنكبااني ،يف الثالثااني ماان عمااره

 . تثري طلعته اهليبة واإلعجابسيما، قواي، و 
غماااااااره و  ، هاااااااهامحااااااار وج: شااااااايء مل يكااااااان يف احلسااااااابان وحااااااادث 
خيجال أماام فتااة صاغرية كياف   .مارهأاساتغرب ف. اخلجلاضطراب يشبه 

 .هتابه امللوك وختشاه األبطال رجل ؟رجل مثله
 : معتذرا اكتفى ابلقولو ن ميد يده  وها استحى أ

 . أيقظتك من نومك ─

 :جابت فأ
 .م عندما خيلو من االحالمهون النو اي موالي ما أ ─
 :سأل اخلليفة ف
 ؟ ني بشيءأال حتلم ─

 :بعد تردد قالت 
 .حلم ابحلرية اي مواليأ ─

يف الظااهر النااس حارر إين أ: قاال يف نفساه احلزن اخلليفة و  فانتاب
الااايت يهاااددها هاااي كااالوردة الفتااااة و  مث نظاار إىل .يف احلقيقاااةسااتعبدهم وأ

 : قالو  ،الذبول
عني الااااااذهاب حيااااااث تشااااااائني، يتسااااااتط .ناآل ناااااات حاااااارة ماااااانأ ─

 .نصريفا
 .تنصرفلكنها مل و 
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 ؟ ةال تغتنمني هذه الفرص ما ابلك واقفة ─
 ؟ وأين أذهب اي موالي ─
  .جلسيا ─

 :قال  .منه اديبعجلست 
 .اقرتيب ─

وكأنااااه . يهااااز كيانااااهره وابضااااطراب مااااباااادفء يغ شااااعروملااااا اقرتباااات 
 .راهق خال ألول مرة بفتاة أحالمهم

 : قالت
 .أشكر موالي ─
 .قام آخراتركي صيغة الغائب مل ─
 ؟صديقيأحوالك اي كيف  ─

أن أحااااااد كلمااااااة مل يتجاااااارأ . يف فمهااااااا صااااااديقياسااااااتعذب كلمااااااة 
إىل ا براءهتااا الايت قادهتا  اطبتاه إال هاذه الفتاااة السااذجةعناد  ايساتعمله

 .فضحك .هذا النوع من االنزال 
 :فسكتت برهة مث قالت  .محر وجه الفتاةا
 .إنك مهموم ─
اخلجاااال الغريااااب فعاااااد . صااااوبه ،الصاااارحية ،دافئااااةنظراهتااااا الب ترمااااو 

يتوغااااال بااااابطء يف  ليفاااااة وشاااااعر أبن هاااااذا الكاااااائن الصاااااغريليحتضااااان اخل
 .أعماقه

 :قال 
 .شؤون الدولةهي  ─
 .ازيلهأعرف كيف أال مراء و ال أعرف شيئا عن مهوم األ ─
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 :وسأهلا تبسمف
 ؟ نت جائعةهل أ ─
 .اي موالي نعم ─
 ؟ مل تتعشيأ ─
 .ثقل الوحدة كلمن األمنعين  ─
بكاال مااا تشااتهيه يف احلااني جاايء و  .إبحضااار الطعااامليفااة اخلمر أفاا

التهاااام  يففلااام تنتظااار الفتااااة أن ياااؤذن هلاااا ابألكااال واهنمكااات . األنفاااس
 : قالو من ذلك تعجب ف. بنهم احملرومنيالطعام 
  .ال أظنكم حمرومني يف القصر من الطعام الطيب. أراك جائعة ─
 .عمرالل اطو  رمبا يبقىة و ، ال يزول احلرمان فجأ اي موالي ─

 .وبعد األكل سأهلا عن احلياة يف القصر
الاتهكم ،  الغارية باني النسااء :أبهنا الفتنة الدائمة يف احلرمي جابت أ

 .دئاملكاو 
ن قالات دو و ، مث سكتت قليال شااعرة أبن اخلليفاة يراقاب مالحمهاا 

 : هن ترفع بصرها  و أ
ماااراء الاااذين حوالاااك ماااع أعواناااك ؟ واألف أنااات اي ماااوالي كياااأو  ─

 ؟ ؟ واجلي  الذي كثر فيه االجانب ةولون اخلروج عن الطاعحيا
  : وسأهلاانده  من جرأة الفتاة 

 كيف اطلعت على كل هذه األمور ؟ ─

 : قالت 
 .يف احلرمي كل شيء يعرف ─

 :قال  تنهد قليال مث
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 .االمور تعقددولة تتوسع العندما ت ─
 .ياءال تثق يف أحد ثقة عمال ترتك لغريك زمام املبادرة و  ─
 .صدقت اي وداد ─

هااااااي تعطيااااااه قضااااااااي احلكاااااام و معهااااااا يف  مث وجااااااد نفسااااااه يتناااااااق 
 .النصائح

ا اايء ماان نااه طلااب ماان هااذه الفتاااة إ : وتعجااب ماان هااذا الوضااع
يسامع منهاا مان سرار الدولة و هو يبوح هلا أب هاو  ،جل اللهو والسلوانأ

 .من املستشارين احملنكني هي ما مل يسمعسداد الرأ
 : الفتاةليل قالت ملا انتصف الو 
ن أان عاوض أو . الدولة أتعبتكمور ن أإ. مري املؤمنني اعذريناي أ ─

 ؟ حلانن تسمع بعض األتريد أأ. ومكسليك زدت رمبا من مهأ
 ؟ السياسةيدين الغناء مثلما جتهل جتيدين و  ─
 .مري املؤمننيأطرب من ي  أن أكون يف مستوى  حاولأس ─

وا ناااات  وهااااا  ،جلهاااااأ مث جاااااءت علااااة عااااود كأهنااااا صاااانعت ماااان
، وأخرجااات مااان أواترهاااا أنغاماااا  م احلناااون الااايت ترضاااع ابنهاااابلطاااف كااااأل

، ، ويفرح اترة أخرىمل اترةكأهنا صيحات انبعة من أعما  شخص يتأ
، وهااااي كأهنااااا تعااااي  صااااوات غريهاااااشااااجي ال يشاااابه أت وغناااات بصااااو 
 .ال تكتفي بنطقهاالكلمات و 

ذنت اساتأ، هجلالليل من ا ملا مضىو  .يطرب وطرب اخلليفة كما مل
 : سأهلاف وداد يف االنصراف

 ؟ ينإىل أ ─
 .عنده غدا مهام كثرية، و ي تعبا موال أرى ─
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 .ادري هذه الغرفة قبل طلوع الفجرلن تغ ─
الغبطاة انم و و  ،فازداد تعلقه هبا .وجدها بكرافجاءت معه الفرا  و 

 .متأل قلبه
 .ابمسا وجه الفتاةصوب عينيه ى لصباح رأملا فتح عينيه يف ا

 .مهو يف ن والي مضطرابكان م ─
هللا أن يفاارج عنااه   تاادعو، و وابتاات تراقااب مالحمااه ،هنااا مل تاانموفهاام أ

 : مازحا قالف. كل الكوابيس اليت كانت حتيط به  أن ميحوكربه و 
 !حالمي اي وداد صرت حامية أ ─
 .ة تغمرهجارف شعر بعاطفةو 
 

سناء عنها من زال و  .ثنيايم ووصلت وداد من العمر الثالمرت األ
مجاااال النضاااج والرزاناااة  خااار،آ مجااااالت بلكنهاااا اكتساااو ، الشاااباب قساااط

 .احلكمةو 
. تقاف ماذعورةو ، الغرفة عندما انداها اخلليفاة تدخلن وها هي اآل
أراد االنطاااال  مناااه ولكنهاااا تراجعااات عااان  اكاااأن كالمااافتحااات فمهاااا و 

 .فجأةبريق عينيها  مث انطفأ. إصداره
 : وسأهلا رفيقته من دهشةخلليفة تعجب ا

 ؟ما بك اي وداد ─
 :بلهجة املفزوع  فتمتمت

 .شيءال  ─
 :جواهبا فقال  ومل يقتنع
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وات أطلااااب منااااك أن تقااااويل ابساااام احملبااااة الاااايت تربطنااااا منااااذ ساااان ─
 .احلقيقة

 :قالت بعد تردد 
 .اي موالي قليال انتظرين ─

 :ة متمتمصغرية ة رجعت مبرآو  ،رجت متجهة  و غرفتهامث خ
 .اي مواليانظر بنفسك  ─

مجيال الطلعاة، معتادل ، عمارهربعاني مان وهو يف األ ،ما زال اخلليفة
 جهاهو يف التجاعياد  ، مل ترتسمناسق املالمحمت ،لعضالتا، قوي القامة

ياربز فياه جنام مل ، فامحاا كليال  داكان  ناه كاان انعمااأما شاعره فإ. الوضاح
 .واحد

 فجاأةة القاسية اليت وضعها صوب عينياه حطمات املرآ ولكن هذه
ل الذي تنكسر سهام الزمن قبل لرجصورة ا : الصورة املرسومة يف ذهنه

 .ن تصلهأ
ساك اشاتعل شايبا باني عشاية وضاحاها ن رأإ:  ة تقول لاههذه املرآ

 .صبحت شيخا هرماأو 
لدهشااة املرسااومة علااى مالحمهااا الاايت حتولاات ا الرفيقااةأن ليااه خياال إو 
أيان :  كال املطاربني  غنياة الايت رددهااتلاك األ الانفس يف سار تغين، حزان

 الشباب وأية سلكا ؟
ن للنجاااوم مواقاااع إ .نظااااراملن قاااول الفلكاااي ابااا تاااذكر ،ومااان جدياااد

. ة هاي الايت كانات داخال نفساهفالصورة الكاذب. ظاهرة ومواقع حقيقية
ناه يرياد فرماهاا بعيادا عناه كأ. نباه هاذه املارآة اآل ماا تباوح يها قيقةاحلو 

 .آاثر الزمان وتقلباتهحمو بذلك 
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 :حتلت ابلصرب واحلكمة وقالت وداد فإهنا أما 
كماااا  ، وأنااات ماااا زلااات  اي ماااوالي إن املظااااهر ليسااات كااال شااايء ─

ضايفا ماا الشايب الاذي نازل أ. نت بصادقك وإخالصاك وشاجاعتكك
 .زالتهعلى شعرك بغتة فمن السهل إ

نشااد الااذي أ اخلليفااةماان اضااطراب شاايئا  يغااري لكاان كااالم وداد ملو 
 :ذين البيتني ه

 قليب لقد شااب يبض   خ       ا    اهل فقلت   شعري بت  خض  
 ااباااااط ااااه ماوورائي من    ي     ر عم   ن  م   ر  م  ااااامي الاااااامفأ

هاااا مل تستسااالم لكنو  الفتااااةهاااذين البيتاااني تزاياااد حااازن  عناااد مساعهاااا
 : قالتالسلبية و مشاعر لل

 بأمامااك ماان طيااب احلياااة مااا ال ينضاا اي أمااري املااؤمنني مااا زال ─
ولساات يف ساان زهااري الااذي . ربعااني ماان عماارك فقااطفأناات يف األ. هماااؤ 
 :قال

 م  أس  لك ي   ال أاب الا مثانني حو              ع  ي   ن  م  سئمت  تكاليف  احلياة  و 

 :قال ف ،ينقشع سحاب كربهليفة مل لكن اخلو 
يف وهاااو تعااس ماان زهااري أحاازن و عااني أرباي وداد، إين اليااوم يف األ ─
 .الثمانني

ر البساااااتان وأانرت شاااااعر اشاااااجأ خلااااافجاااااأة وأطلااااات الشااااامس ف
 .قرن جديد لقد انتهى قرن وجاء. اخلليفة دون متلق
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 بداية القرن

قدت قضااي الدولة وصاعب علياه ن اخلليفة عندما تعإالراوي  قولي
ااطلااب ماان وزراءه أن حي  ، وأنااذرت األوضاااع ابالنفجااار، حلهااا يف روا ض 

نااااطق الااايت بااادأت فيهاااا مااان امل اأعياهنااارؤسااااء القبائااال و أقااارب اآلجاااال 
 . االضطراابت

ا يومااا وكاااان .ذلاااك الشاااهراخلاااامس مااان ياااوم وا يف الجااااؤ قيااال إهنااام 
طااااى السااااماء غت بغبااااار داكاااان جاااااء، حاصاااابة فيااااه ريااااح تهباااا، قامتااااا

بعاض املاؤرخني زعام و  .يداشاديف النفوس قلقا  اعثابإىل البيوت وتسلل 
الااذين  كاناات عااادةو ، ةبساايطزايء ، البسااني ألبغااالممتطااني اوا ؤ جااا مهنااأ

فخاااار أمرتاااادين ، صاااايلةأجياااااد  أن يصاااالوا فااااو علااااى القصاااار  يتوافاااادون
 .وجوههم تعلوها ابتسامات الفخر والغرور، اللباس

ملوك وقيل إن الوزير أدخلهم قاعة االستقبال الفاخرة املخصصة لل
بقاادر و علااى شاا  األنااواع  تالو أكماان املا اأطباقااهلاام ر وأحضاا. والسافراء

، ودهااءا  امكارا الاوزير  تصارفى يف أر من أهال التااريخ مان و . غري حمدود
 .    وأتجيج األوضاع قبائلإاثرة غضب ال نهالغرض م
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الاااايت كااااانوا جيهلااااون عنهااااا كاااال قاعااااة ال وافاااادون هااااذهتملااااا دخاااال املو 
، عنااد رؤيااة الفسيفساااء فااو  اجلاادرانالدهشااة  اسااتولت علاايهم ،شاايء

، ندياااةاهل فضاااةال ينواأو  ،املبساااوطة علاااى األرض الفارساااية ساااجاداتالو 
اصاني جاءت من خرافاات الق مشوس مزركشةكأهنا السحرية و قناديل الو 

اخلليفاااة جالساااا علاااى كرساااي مااان الاااذهب اخلاااالص  ورأوا .يف األساااوا 
تساااااطع   كرمياااااةحجاااااار  أب جاااااا بتااااااج مرصاااااعومتو   فخااااام املالباااااسمرتاااااداي أ
 . كاألقمار

هم وجاوهجلساوا و كما تقتضايه األعاراف اخلليفة   عيان علىسلم األ
حاادهم يف اسااتأذن أو  .الااذي سااكنهم الغضاابخيفااون بصااعوبة شاااحبة 

 :بعد التحية والثناء الكالم فقال 
حفظااه هللا  ،أمااري املااؤمنني هنااا حاااملني إىلأن نصاال كنااا نتمااىن  ─

ولكااان هاااذه . علاااى أحاااوال الااابالد طمئناااهأخباااارا ساااارة ت ،وسااادد خطااااه
، لقماح غاابوا ،مناذ سانتنياألراضاي اجلفاف عم   .البالد ليست بري

ني بضااااارائب ال ثقلاااااوا الفالحاااااأ. واألماااااراء يف األمصاااااار أصااااابحوا طغااااااة
. العباااااد وجوعااااوا ،وصااااادروا األراضااااي اخلصاااابة، دفعهااااا ىيقاااادرون علاااا
ة وضااع املزريامان األ وجئنا نشاكو. مالغضب عار بواب و األ ا اعة على
 .لمساكني والضعفاءل هحب  و ة موالان اخلليفة ركم ن  لشعب آم  

مل و . مث اثلاااث وراباااع. بلهجاااة ال ختفاااي أسااافه وخيبتاااهتكلااام آخااار و 
بنااااوع ماااان  باااال بقااااي يسااااتمع لشااااكواهمأحااااد  حااااديثاخلليفااااة  قاااااطعي

  .الدهشة واحلرج
، القاعاة الشارفية أ ااءيف  تجولاااااوهاي ت، ن وكانت أبصار احلاضري
، ابلطعااام الااذي الااذي غااابابلقمااح تزنااه  : تاازن كاال شاايء مثااني فيهااا
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ه ماان تقااي انر  ي طاب الااذابحل، ي يساارت العااورةاجلااوع، ابلثااوب الاذ يساد  
وبكاال مااا هااو ضااروري  ،كااواخبااىن بااه األ، ابلطااني الااذي ت  الااربد لسااعات
 . واطن البسيطحلياة امل

وعادهم ا لاس  قبال أن يفاض  و  ،ىو اشاككال ال اخلليفة إىل أصغى
وإرجاااااع األمااااان  تاااااجنيوحتسااااني أوضااااااع احملإبزالااااة الظلاااام عااااان الرعااااااي 

 .والطمأنينة للقلوب
. هااااذا اللقاااااءن رضااااا عاااكااال ال راضاااانيعضاااااء الوفاااد غااااري هاااب أوذ

أحااااد بوعااااد ماااان هااااذه  ف  ، ومل ي اااااملسااااؤولنيالوعااااود كثاااارت ماااان طاااارف 
ولكنااااه . يتقباااال شااااكواهم ويااااتفهم قضاااااايهمفااااة هااااا هااااو اخلليو . الوعااااود

 .ةيي مبادرة حقيقدون أ مجيال اكالم اكتفى مبنحهم

ع أن يازيح مان ابلاه  يساتطيل طار النوم عن عيين اخلليفاة ومللويف ال
كأهناا األبصاار الغاضابة  كانات  .قصارثاراء الهام أذهل الاذين صورة زائريه
كاااام جائعااااا   ؟ كاااام يساااااوي عرشااااك الااااذهيب ماااان حبااااة قمااااح: تسااااائله 
 اليت تزين اتجك ؟ حجار حجرة كرمية واحدة من األ هتطعم

لاااف أ رمباااايسااااوي هاااذا التااااج : قاااائال يف نفساااه ويقاااو م  د  وبااادأ يع ااا
 .مسكني رمبا مئة ألفم وهو يطع .قمحال قنطار من

الااايت توجاااد يف قصاااره وعااان شاااياء يعااارف شااايئا عااان قيماااة األناااه ال إ
، وثاراء اململكاة ،وعان ثرائاه. قيمة القصر نفسه والبساتني الايت حتايط باه

 . وة البالدثر  ، وعن نصيب البسطاء منلنيوثراء كبار املسؤو 
كماااا كاااان مان  النااادنااادمي مااان  وأإيقااااز وزياااره  ن قاااادرا علاااىمل يكاااو 

إنااه مل يتجااول منااذ أمااد بعيااد يف ساار الليااايل احلالكااة . يفعاال يف املاضااي
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لاااع علاااى ماااا جياااري يف اململكاااة ويسااامع مااان أهلهاااا باااني أزقاااة املديناااة ليط  
 .ترضي وتغضب ،البسطاء أخباراا تسر وحتزن

يزيااااال عناااااه مهاااااوم حلااااام الغاااااو  يف  اكتفاااااى ابنتظاااااار الناااااوم متمنياااااا
حالمااااا ماااان أمجاااال ثاااارايء أهااال األكاااان ول. لاااام هااااادئ مجياااالح .احلاضااار
 الفقراء؟

رض ف ااا غرياااب عاااامل دخااال يف، ليااالر طويااال مااان الوبعاااد مضاااي شاااط
 ؟وهل  لم مبا نشاء. فرضا عليه
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4 
 القمح والتاج

يسااري يف ضااباب رأى نفسااه يف املناام وهااو  اخلليفااةن إوي ايقاول الاار 
وأماماه فتااة ، زقزقاة العصاافريمل تزيناه كال النجاوم و صبح انشئ مل تغادره  

 .حيث ال يدري غريبة تقوده إىل
 هااذا .كلهان كاألقماار  اجلااواريمئاات ميلاك  إنااه؟  باع فتااةخليفاة يت

دراك متاام اإلمل يكان يادرك يف حلماه  بطلنااولكان  .لدهشةاثري ع يوض  ال
رمباا كاان يظان  .ي مملكتاهاخلليفة الذي ال تغيب الشامس عان أراضا نهأ
 .طاءساحللم ألبسه ثياب الب ، خصوصا وأنلناسه شخص كسائر اأن

تتمتااع برؤيااة الطبيعااة ماان  نكأهنااا تريااد أ باابطءحياااان الفتاااة تسااري أ
ن وهو يتبعها دون أ. الريحتريد تقليد هنا حوهلا وأحياان تسرع اخلطو كأ

 .اهمقصدأين يدري 
، ةالضاااائع لطياااورحمتشااام لااابعض ا تغرياااد س يرافقهاااامشاااوطلعااات ال

أو يف الاوداين اجلافاة  ياةختفملا لبعض الزهاور اليتيماةشاحبة  تاماستبوا
شابيهة أصابحت  اءزرقال السماءو  ،األرض قاحلة .الصخور امللساءبني 

ن و ئااات ينتظاار حافاة الطرقااات جلااس املتساولون ابمل وعلااى. ابملارأة العاااقر
 .دي املمدودة رغيفايشخصا ومهيا يضع يف األ
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. لبون بسقوط احلكاممجوع يطا .ضجيج ن املدن البعيدة يتعاىلوم  
ون ابلساااالح يقاااودهم شاااخص مااادجج ساااان غاااالزفر  وياااربز مااان الغااايم

ال يلاوذون فيتقبلون الضرب و  .بدين يف يده سوط يضرب به املارة مسرأ
 .ابلفرار
، أخاارىل ج ختاارج ماان مدينااة لاات .مل تتوقااف عاان السااريمامااه لفتاااة أا

ف وعناااا مشااااهد املتسااااولني والغاضاااابني هااااذه املاااادن والقاااارى يتكاااارر يفو 
 حبااااتعااان  الساااماء طياااور جائعاااة تبحاااث بااادون جااادوىويف  .احلكاااام

 .واألورا لرباعم إىل اعارية مشتاقة  واألشجار. زرع تقتات هبا
، رافة سنة من السافنه قطع مسأ لخليفةل لي  خ   ،بعد السري الطويل

هنااا هناار . يعااي  فيهااا الاايت تنتهااي فيهااا اململكااة الاايتدود احلاا ووصاال إىل
، ه شقائق النعماانتزينعشب هناك و  ،للها النواريكشجار صغري حتفه أ

 انتهااااى، طزال القحاااا. يبحااااث عاااان دفء الشاااامس لينضااااج زرعوراءه و 
 ! عقم األرض وجفاء السماء

بصاااره  اخلليفاااةفاااع ري ف. مضاااخالشااامس وراء حااااجز  تغيااابة وفجاااأ
ياد غاري بين أبكأنه  اجدار غرهبا، يسري من شر  البالد إىل  جدارا يرىو 

، ضخمة كأهنا أجزاء من جباال أحجاره: عظيم كل شيء فيه  .بشرية
ااا ،علاااوه بقااادر علاااو الساااحاب  وأ ها األبصاااارحااادوده ال تساااتطيع قياس 

 .آالت املهندسني
من خالل شكل  .دارت وجهها  وهوحتت اجلدار وقفت الفتاة وأ

ا صااينية هناأ اخلليفاة، فهاام  شااعرها و افاة جسادها عينيهاا وفمهاا وساواد
أزهااار عليااه  تر و  ماان احلرياار زاهااي اللااون ص اااان ترتاادي فساات إهنااا. العاار 

مسااااتوى يف وسااااطه علااااى  مشاااادود، وهااااو متناااااثرة فااااو  جاااادول رقاااارا 
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ساااقني مااربزا سااري الينشااق عنااد و  ،راازام مطاارز ابلفضااةاألهيااف  اخلصاار
 .كالبلور  انلمعتعاجيتني 

، وتقول بلهجة غريبة ،ليديةكفيها يف حتية تقجامعة   تبتسمها هي 
 ! ك  ان  ي  ك    وءو  ك  ون  ذ  : ايف اخلر مشرية إىل اجلدار 

العجيااااب وهااااو ور الساااا ماااان جديااااد إىل هااااذا اخلليفااااة نظاااارتجااااه يو 
ماااان  إناااه مكااااون. تضاااااريس املوقااااعمااااا تقتضااايه ، حسااااب ، انزلدصااااع

مطلاني ، ذاهبني راجعانيجنود  هوققف فسطح و علوها ي ةمتوازين اطيح
بااني  عاادو اختفااىكااأهنم يبحثااون عاان ،  ساافل ااو األآخاار إىل ماان حااني 
مراقبااااة  مث يغيااااب اجلنااااود داخاااال بااااروج .اذيااااهالغاااااب الااااذي حي أشااااجار

 . كأهنا قالع حمصنة  ، شا ةوهي عالية .دت يف مواقع عدةشي  
 ! ك  ان  ي  وء ك  و  ك  ون  ذ   :مشرية إىل السور اة الفت تردد

 .ال أفهم لغتكماعذريين سيديت ولكين :  اخلليفةل يقو ف
 .فتعين السور ك  ان  ي  ك  أما  . تعين الصنيوء و  ك  ون  ذ  : قتبتسم وتقول 

 أين تعلمت لغتنا ؟: ل مندهشا يقو ف
وهااااااذا . هنااااااتم كثااااااريا ابللغاااااااتيف الصااااااني :  تقااااااولو  تبتساااااام الفتاااااااة

، التجاااااار عنااااادانو . نا عشااااارات مااااان اللهجااااااتيداالهتماااااام الزم ألن لااااا
 .ال أجيدها ولكنين. الراقية يعرفون لغتكم، نواملثقفو 

 .حتكإنك حتسدين على فصا. ابلعكس، ال: يقول 
 .غادرهإىل السور والتعجب ال ي اخلليفةويرجع نظر 

أتاادري كاام طولااه ؟ إنااه  .الصاانينتهااي تور سااال عنااد: الفتاااة ل قااو تف
 اجلباال وخيارت  الصاحراء وجيتااز املاروج فهو يعارب  . قارب طول مملكتكي

أمااا ارتفاعااه فإنااه يفااو  طااول عشاارة أشااخا  وعرضااه . ويقطااع األهنااار



32 

 

ااوهااو لاايس ساا. يساااوي ارتفاعااه كااون ماان م ع دفاااعي  ورا فقااط وإمنااا جمم 
احليطان اليت تظهر لاك وأباراج املراقباة واملمارات السارية وثكناات اجلناود 

منااااطق لكااال منطقاااة رئااايس  وهاااو ينقسااام إىل تساااع .اإلناااذارحمطاااات و 
عاان البناااء والرتماايم وقائااد عسااكري رماار جنااودا بلاا   ولؤ ومسااإلدارهتااا 

 .عددهم ألف ألف جندي
لقااد عااودوان . ال أسااتغربه ماان أهاال بلاادكبااديع  يمتنظااا هااذ: يقااول 

 ولكن م  بين ؟. على العجائب
ل تشااني شااي ب اابااين السااور منااذ أكثاار ماان ألااف عااام ماان ق  : تقااول 

واصاالت أساارة هااان و  .هواناا  وشااارك فيااه أكثاار ماان ثالمثائااة ألااف عاماال
 .ي وهي األسرة اليت أنتمي إليهااو األعمال مث أسرة صي

 .مسعات عناه الكثاريين إ : دهشة واألسفبنوع من ال اخلليفةيقول 
 .والغو  يف أعما  عمق الصني رتاقهابخكم حلمت و 

 .الصني ال تقهر: قائلة  وسذاجته هكالمالفتاة من   تضحك
وصاالت جيوشاانا ولكاان اي ساايديت  .جياادا أعاارف هااذا:  هااوجييااب 

 .الصني ذات يومإىل 
 ؟ الباهلي هل تعرفني قتيبة: هلا أسمث ي

 ؟قرتبوا من أراضينا اهو ممن أ: تقول 
وملاا فاتح كاشاغر . عا  قتيبة يف القرن األول اهلجاري .نعم: يقول 

 .اتصل مبلك الصني وكانت له معه قصة طريفة 
 : وحكى هلا هاذه القصاة الايت تاداولتها الكتاب فضاحكت وساألته

 ؟ هل تصد  هذا
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جناااود  هفوقااا احلاااني يفتجماااع ف .الساااور إىلأشاااارت بياااد خفيفاااة مث 
ال م إماان وجااوهه ياارى حاا  أنااه الح، كلهاام حديااد ماادججون ابلسااال

 .بصار  يفةبريق أ
 .ن الصني ال تقهرعم إن: اخلليفة  ددر 
امساي  : نفساها ةدممق تلاقراضية عن جوابه مث الفتاة  تضحكف

 .عينيك ق أبمبعض احلقائ جئت بك لرتى. اخلليفةوأنت . صيواي
. جلاادهتاأهاال ابتسااامة . هااا ابتسااامة متأدبااةككاال ماارة وجه    تعلااو 

تفااارس  .الساااذاجةعباااارة عااان ناااوع مااان  ا يعتقاااد األغبيااااء أهناااتلاااك الااايت
 طفولاااة بقااااايا هباااماااا زالااات ،   يفاااة، إهناااا صاااغرية: اخلليفاااة يف مالحمهاااا 

 .مرحة
 ؟اي صيواي  ما هي مهمتك وأنت: سأل و 
 صاااايوايان أ. سااااة السااااور العظاااايمار حمرباطااااور و اإل ةبنااااا أان:  تلااااق

 .احلارسة
 ؟ كم سنك   ؟ ورسة السحار : ل مندهشا اق
 .نيعشر أقرتب من ال:  تباجأ

 ؟ السن هحترسني هذا السور وأنت يف هذ:  سأل
 .ةيضااا ابحلكماااسااة ال تكااون دومااا ابلقااوة وإمنااا هااي أاحلر :  قالاات

 ن الغزاة ليسوا دوماامث إ. بط  التتار فاحلكمة هي اليت جعلتنا نتفادى
 . ثلكمم غزاة لذةو ، فكارغزاة أحياان فهم أ. غزاة سالح

 ، ولكااين أريااد أن أرىالعظيمااة ارساةاحلصاايواي  صاادقت اي : ل اقا
 . اليوم وما آلت إليهالصني 
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أنااااه ك .منهااااا شاااايئا يكلمهااااا ماااان بعيااااد كأنااااه خيشااااىاخلليفااااة وكاااان 
. الشااااجية بهااااا أنغااااام نبضااااات قل، و العطاااارة نفاسااااهاتصااااله أن خيشااااى أ

 .يةقاسالائق عامل احلقيقوده هذا التلذذ  و اليقظة وولوج ف
 وأنات علاىملااذا تكلماين : مشاتكية مان هاذا البعاد وها هاي تقاول 

 !اقرتب مين . عدوة لكليست الصني ؟  مواليرماح اي  بضع مسافة
 ! صيواي مجالك الفتان اي أخشى: ل مغازال يقو بتسم و في
زلاااات تغااااازل كاااااملراهق اي  مااااا:  وتقااااول متهكمااااةالفتاااااة  تضااااحكف
 ؟  ابملئاتيت حيصنيحرميك اللوانساء ال تكفيك أ!  موالي
باني  خاذ يادهأتو ،تقارتب هاي الايتهاا لكنو منهاا  اخلليفةيقرتب  وال

خصارها الاذي يكااد :  ، خفيافقيقر فيها  كل شيء. تنيلطيفالها ييد
ههااا الااذي ميكاان ، كتفاهااا، ووجالعاجيتااان ساااقاها، قااةتالشااى ماان الد   ي

 كنةا ماع أنوثاة سا تتعاارضقاة ال ر ولكان هاذه ال .احتضانه بكف واحدة
 .هاأعماق يف

 .هيا بنا إىل عامل آخر: تقول  ها هي
املتهدلااااة حاااا  أدمي  غصاااااهنا الكثيفااااة ااااو شااااجرة كاناااات أوتقااااوده 

 .را سرايختفي مم، رضاأل
 أناه حياوان تقاوده األنثاى، وك وهاو حيباو داخال املمار اخلليفةتبعها ي

 .حيث ترغب
الفتاااااااة  ااااااو أرض  تقفاااااازظهاااااار الضااااااوء يف هنايااااااة النفااااااق و يوفجااااااأة 

 .شعرهاداعب تالريح و تظر اخلليفة واقفة تن تبقى، و هاجدادأ
ااك:  تحاصاااطاال مااان طاارف النفااق أوملااا  اااك! اي  م  او  ي  س   !اي  م  او  ي  س 

 .ويدها ممتدة  و حقل زراعي ال هناية له
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يك:  تشرحمث   .هو القمح اي  م  او  س 
، ال يف كاال مكااانإنااه . إنااه عااال يكاااد يغمرمهااا ! القمااح !القمااح 

ه الوهاااج إال زرقااة السااماء ال يشااوب شاايء لون اا .داينال و ه و د  حت اا جبااال  
 .اليت تعلوه

 .زهااااارة ضاااااائعة مااااان شاااااقائق النعماااااان هاااااا هاااااي صااااايواي تالحاااااظو 
: وتقاول، شوه صفاء املنظارذر قء شيالزهرة  ذور وكأناجل منقتلعها تف

 .هنا رمز للذةاألزهار ليس هلا مكان هنا، إ
 ن احللااام جعلاااههاااذايو  ،قمحاااا هباااذه الصااافة يف حياتاااه اخلليقاااة مل يااار
ن امرباطاور إ :ل يقاو ف، ناه مان ذهابهذا القمح اصاطناعي وأ أنيعتقد 

 .الصني غين
 .ن الشعب هو الغينإ:  ئلةقاتسخر منه الفتاة 

رض ن يعام هاذه األولكن كيف ميكان لكال هاذا الاذهب أ: ل يقو 
 الشاسعة؟

اي نااااه نبااااات إ: جتيبااااه الفتاااااة وكأهنااااا تشاااارح درسااااا لتلميااااذ ال يفهاااام 
 . موالي
 تليسااانباااات حاااي و  اهناااإ :مضااايفة  ،هتاااديها لاااهأتخاااذ سااانبلة و  مث
 .مجادا
ضااااخمة كفاكهااااة ات حباااا، حبااااات ماااان الساااانبلة اخلليفااااة نتشااااليو 
 .اهيه طعما ال يضجد طعمهيتذوقها فيضعها يف فمه و ، مث يجةانض

 .إهنا ألذ من كل فواكه الدنيا: ل يقو و 
 طيبة؟ هل كانت السنة : قائال  حبات أخرى لتهم بلهفة غريبةمث ي
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وعنااادما  .دان عنااا، خصااابة، يباااةكااال السااانوات ط: الفتااااة  فتجياااب
لكان الصاينيني ، و رضاألمطار أنيت ابملاء من األهنار ونساقي األنقطع ت

بلاادان القمااح يباااع غالبااا لل .رزألهاام يفضاالون ا .القمااح ال حيبااون كثااريا
 .ا اورة

ت عليناااااا ، ماااار ساااااريت لشااااراء القمااااح مااااان عناااادكم: يقااااول اخلليفااااة 
 .اف كانت السبب يف ا اعةمن اجلف سنوات

 .جئت ملساعدتكو  .عرف هذاأ: الفتاة تقول 
النااائم والااذي ياارتع  ملني هااذا العمااال  الااذهيب االثنااان متااأ يبقااىو 

د قافلااة مكونااة ع ااعاان با   متاار حاا  خاار حتاات لااذة الااريحآلظهااره ماان حااني 
 .شخا  راجلون، يقودها أبغالمن مجال وأحصنة و 

 .سيدوسون هذا القمح اجلميل:  سفامتأ اخلليفةل يقو ف
 .يف طريق معبدهنم يسريون إ :من جهله الفتاة  وتضحك

 طريق احلرير؟:  يسأل
 !طريق القمح. موالياي ال : تقول بدون أن تكف عن الضحك

األشااااااخا  يغنااااااون يتجمااااااع مئااااااات ا هااااااي القافلااااااة تتوقااااااف و وهاااااا
 .املزامري نغماتويرقصون حتت دقات الطبول و 

  .عمال الصنيإهنم :  تقول الفتاة
تتعاااااىل يف هااااذا الوقاااات و  .مشاااااالوينتشاااار يف التااااو الفالحااااون ميينااااا و 

، وغنااااء، صااايحات .مشاااار  األرض ومغارهبااااة آتياااة مااان ات غريباااو صاااأ
 .إىل ضجيج أهل القافلة م  تنض ،آالت عزفو 

آن . الكثاارة تنشاائ القااوة.فالحااو الصااني يتاارزرون : صاايواي  تقااولف
 .وقت احلصاد
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 ،السااااااهل هااااااؤالء الفالحااااااون يغاااااازو حاااااا  ثااااااوان عضااااااوال متاااااار إال ب
، واآلخار ابملنجال هذا يقطاع السانابل. بفة مذهلةيشرعون يف العمل و 

والثالاااث يدوساااها ، علاااى األرض ايضااارهبمث ، جيمعهاااا حزماااات حزماااات
 .و عالت خاصةبرجليه أ

الااذي يعماال ال حيااب أن يقااف أمامااه  نإ ،تقااول صاايواي ،لنااذهب
 .يتفرج عليه البط  شخص 
واخلليفاااااة وراءهاااااا معجباااااا هباااااا .  اااااو املمااااار السااااارياة الفتاااااتتجاااااه و 

 .وبوطنها
 

ن  ان اآل: تقاول الفتااة لممار ل خارىا مان اجلهاة األهماجو خر  عند
 .، مملكة اللذات يف مملكتك

، اخفيفاااا ا،را يهاااب عط ااا الااارأي فبااادأن يشااااطرها راد أكاااأن النسااايم أو 
 .، جاحمةفتهزها رغبة خفية جسام  األو ، نحينييداعب النبات ف

هنااا اي ماان اخلليفااة كأهنااا تريااد أن تثباات هااي باادورها أو قاارتب صاايوت
يف ل يقاااو ف ابألماااسة فجاااأ أن شاااعره ابااايض  و يااادرك هااا، و يف باااالد املتعاااة
 .ح  أخفي الشيب الذي انقض علي  بته اي ليتين خض  : نفسه اندما

: شايقة الايت ماا زالات يف ربياع العمارالفتااة الر يهمس وهو يتأمال مث 
 .شييب قبيح املنظر

شاايبك ؟ إن شااعرك فاااحم كليلااة : ماان كالمااه قائلااة  هاايتعجااب وت
  .ومبدون جن

 ؟ ليس روزته مرآة لريى ة؟ هل رجع إليه شبابه فجأ شعره الفاحم
ذبل مااع ماارور ا آل إليااه هااذا الغااالف اجلساادي الااذي حيااوي الااروح ويااماا
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صااايواي ويف   عياااين، إال يف هوجهاااناااه ال يساااتطيع قاااراءة مالماااح إ .الااازمن
ذراعيهااااا حااااول كتفيااااه تضااااع ي تنظاااار إليااااه إبعجاااااب و هااااا هاااا. كلماهتااااا

 .نك قوي مثل الفيل اهلنديإ: العريضتني وتقول
و بلذة ربيعية جتري يف شرايينه كأن كل شيء يتجادد فياه ويشعر ه

فتعلاو وكأهناا تكااد تطاري فيأخذها من خصرها ويرفعها يف اجتاه السماء 
 .إنك فرس: مث تسقط ضاحكة وهي تقول 

 فرس ؟ :فيقول مستغراب 
 أال تعرف تقسيمنا للزمن ؟: تقول 
  .ال: يقول 
نعطاااي لكااال لكنناااا إنناااا نقسااام الااازمن ماااثلكم إىل سااانوات و  :تقاااول 
 .حيواانت عددها اثنا عشرلقاب ي أوه. سنة امسا
قاادت أهلهاا إىل تعدد له هذه احليواانت وحتكي لاه اخلرافاة الايت مث 

 .اختيار هذا التقومي الزمين
  .ادات الشعوب وميلهم للخرافاتويتعجب هو من اعتق

والفارس موساوم ابلشاهامة . اآلن يف سنة الفارس ن : الفتاة تقول 
 .وحيب األسفار

 .مع األسف إنين ال أسافر اليوم إال يف اهلموم: حمزوان ول يق
النمار موصاوف . أنات مان موالياد بارج النمار رمبا:  صيوايتضيف 

 .ابلشجاعة واإلقدام والشراسة أمام األعداء
أماا اآلن فاإين . كاان ذلاك زماان الشاباب: ساى بناربة مان األيقول 

     . أقرب إىل األرنب من النمر
 .يف الواقع وخيشى أن يستيقظ يف القصر ويفكر
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حاامال يساتمر احللام وهاا هاو . مان ساباته يستيقظ ملولكن اخلليفة 

 .غرب من اليت مضتأحدااث أمعه 
 بغاالتربز إىل الوجاود و  .د يظهر غبار كثيف يقرتب بسرعةمن بعي

يضااااهي حجمااااه حجااام بااارج ابباااال  جتااار بصاااعوبة مياااازاان عمالقاااا ،قوياااة
مئاات ، كباريةآلة ذات عجالت   مام امليزان الذي وضع فو وأ .الشهري

ن الطرياق احلاواجز الايت تعرقال ساري زيلون عي، عراة، حفاة من الفالحني
 . اآللة
 :لسااامريصااايح الفالحاااون اور و حتااات الساااوضاااع امليااازان العماااال  ي
 !  ن هنا ننتظر القمح نو ان الصينيؤ أصدقا
ت حفاااارت حتاااات السااااور وهاااام كالنماااال ماااان ممااااران و رج الصااااينيخيااااو 

ا فااو  الكفااة هنمث يضااعو كياااس ماان القمااح مئااات األحيملااون  ،طيشااالن
 .للميزان اليمىن
مااذا يفعال : صايواي ل يسأالعملية الغريبة ف مغزى اخلليفةمل يفهم و 

 ؟ حونالهؤالء الف
 ؟ ضع فو  الكفة اليسرىو   ما أمل تدرك: تقول 
 .راه جيداين ال ألك، و  صغري يلمع إنه شيء: يقول 
 .نه اتجكإ: تقول 
إنااه . صااحيح: النظاار يف كفااة املياازان اليساارى ويقااول مسااتغراب ميعاان 

 ؟لكن ماذا يفعلون بهو . اتجي
 .ابلقمح هنهنم يزنو إ:  الفتاةتقول 
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نااه إ ؟ الكفااة حرج  ت اا وكيااف مل: ويقااول  شااهدامل ذاهااماان فيتعجااب 
 .رغم مثنه خفيف الوزن

ن إن كل هاذا القماح مل يساتطع أ. خفيف يف الظاهر فقط: تقول 
 .لصاحلهيرجح الكفة 
 توا هبذا امليزان الغريب؟الذين أهؤالء الناس هم من و : يسأل 

 الفالحاااااون هااااام فالحاااااوو . اء القبائااااالإهنااااام رؤسااااا: تقاااااول صااااايواي 
 .وطنك، جاؤوا ليزنوا اتجك

س اخلليفااااااااة يف الزائاااااااارين وياااااااادرك أن رؤساااااااااء القبائاااااااال هاااااااام ويتفاااااااار 
أن تقاااع أبصاااارهم  فيخشاااى. الاااذين اساااتدعاهم إىل القصااار األشاااخا 

وتشاااد صااايواي بياااده . وقلباااه مملاااوء ابحلااازنباااني األشاااجار علياااه وخيتفاااي 
 .كأهنا تريد مواساتهو 

 
تااااون ر .حقاااوهلم وامليااازانباااني  يرتاوحاااونالصاااينيون و ر السااااعات متااا

 كفااة اليمااىنالهنا فااو  و ويضااعح كياااس القماادون ملاال أبباادون انقطاااع و 
 .منلةدون أن تتغري املوازين بقدر أ

، شاابيها خاليااا مان القماحالشاساع بح الساهل يصااو تغياب الشامس 
 ابملئاات لتلاتقط ماا بقاي مان احلاب الطياورتاأيت ف. معركة انتهت بساحة

 .فو  االرض
 !يف احلقل  ءمل يبق شي اخواننإ: يصيح الصينيون يف اجتاه الزوار و 

ثقااال مااان إن هاااذا التااااج ملعاااون فهاااو أ: وجيياااب الفالحاااون السااامر 
 ؟ا خوانن، ما احلل اي إقمح كل الصني
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، لعال يف السانة املقبلاة ارجعاواو . اتركوا امليازان هناا: يقول الصينيون 
 .افيون كاكياحلصاد اآليت 

هاام غاضاابون، بعضاااهم يرجااع الفالحااون الساامر ماان حياااث أتااوا و و 
 حااا التعاااب ، وقاااد أهنكاااه اجلاااوع و ضاااهموبع!  التااااج ليساااقط: يصااايح 

، يتماتم يف السار كلماات ال  االحتجااجالساخط و  صار غري قاادر علاى
 .تسمع

عشااب ض األكال بعاالرجوع يكتفاي الفالحاون السامر أبطريق يف 
 .لسد رمقهم

 
مل إن قماح الصاني : صايواي حارساة الساور فإهناا بقيات حاائرة ما أ
 .لرتجيح كفة امليزان يكف
 ؟ فعلصيواي إن شعيب جائع فماذا أاي :  اخلليفةل و يق

ساايعطيك القمااح الااذي لصااني و ملااك ا ىلبااع اتجااك إ: تقااول هااي 
 .تريد

. ويرجااااع اخلليفااااة إىل فراشااااه ومهومااااه، وتنطفاااائ األصااااوات والصااااور
هاااال يشااااري التاااااج إىل مملكتااااه . واملياااازان يسااااائل نفسااااه عاااان معااااىن التاااااج
؟ أم ميطر يف شرب من أراضيها ال بد أنالواسعة اليت إن مر سحاب هبا 

هناا ذنوباه الايت ال تعاد وال أم أ ؟هلامكاام وهاو أو احل غطرساةأنه يشاري إىل 
 ؟حتصى
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5  
 ألوان احلياة

ولكنه رث يف  عليه ياكان اليأس طاغعندما استيقظ اخلليفة  
اهنزمت بسهولة أمام   شجاعة   ،هأعماقه عن بقااي من شجاعة خانت  

أف ق  من  : وأاته من بعيد صوت يقول. وخداع املتملقني كيد املسريين
 .خذ األمور رزم وقوةو سباتك 

مث . دعاوما أن غرد أول عصفور ح  هنض واغتسل وصلى و 
ومل  .بعض املستشارين ممن يثق هبماستدعاء حاجبه الويف من طلب 

لوا قاعة سرية يف ، أقبلواتصل الشمس كبد السماء ح   جناح فأ دخ 
 من حنيقاعة خيلد إليها اخلليفة ، خصصت للكتب الثمينة العلماء

 .خر قصد التأمل والدعاءآل
أبسط عليهم مرتداي  اخلليفةين دخل املدعو  عددمل تكوبعد أن ا 

ودون مقدمات طويلة  .، وعلى حمياه بسمة ختفي قلقا عميقابسالامل
 :جادة قال بنربة 

فون أنين وسط كم تعر لكنو . إن األوضاع يف البالد ليست مرحية ─
ال يصلين من األنباء إال ما ف. التملق واألكاذيب وطمس احلقائق
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لقد غفوت طويال فهل إبمكانكم مساعديت على  .يريده الوزير وأعوانه
 الصحوة ؟
 :احلرج اجلميع فاستطرد قائال وساد 

 ولكن. أعواينبعض نعم إين أعلم خشيتكم من . أراكم خائفني ─
تكلموا بكل . مسؤوليتهالدولة  فراد هذهاليوم سيأخذ كل فرد من أ

 . وسالمتكم وسأحر  شخصيا على أمنكم، حرية
 .ولكن مل يتجرأ أحد على الكالم، اراتح احلاضرون بعض االرتياح

    :فقال 
 .والناس جياع ين أن القمح غابقد جاء ─
اثبت ابن األثري صاحب كتاب النبات قال ، إنه اجلفاف  ─
 .الد جفافا كهذامل تعرف الب. والزراعة
 .أقطار جماورة كالصنييف لكن القمح يوجد أعلم هذا و  ─
  .مننيؤ نعم اي أمري امل ─
 .لغريهمعونه األرز يبيأكل  ونالصينيون الذين يفضلو  ─
 .نعم اي أمري املؤمنني ─
 ؟ ملاذا ال نشرتيه ─
وهو أحد أبو صامد القروي يف الكالم واستأذن ، سكتوا مجيعا  ─

 : فقال  ،دولةالى حساابت املطلعني عل
ا على واجباهتكانت يف زماهنا تؤدي كل دار املال  إن اي موالي  ─

 . لعب الدور الذي أنشئت من أجلهتولكنها اليوم ال . أحسن وجه
 ؟صامداي أاب وكيف عرفت هذا  ─
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إن الكثري من املوظفني مثل القضاة مل تدفع هلم  ،اي موالي ─
ستحقاهتم نود أصبحوا رخذون مكما أن اجل. منذ شهوررواتبهم 

وهذا دليل على أن اخلزينة فرغت أو  .مباشرة من التجار والفالحني
 . ةجمهولاجتاهات  ذهبت يفأمواهلا أن 

 ؟كثرية املداخيل اليت أتيت من الضرائب  و اخلزانة كيف تفرغ و  ─
، معظمهم متردوالوالة راء فاألم .اي موالي كثريا  ت  قل  املوارد  ─

موال األ ورفضوا تسليم، عن احلكم املركزي كثري منهمواستقل ال
 .ستحقةامل

 .قال اخلليفة والغضب يعلو وجهه،  مفلنأدهب ─
. من كثرة اخلجلاألبصار ت ض  غ  و عندئذ اجلميع ، احلرج م ع

 :يف الكالم  عبد اجلبارقائد الاستأذن وبقي األمر هكذا ح  
لألمراء  أظهر والءه همعضب واجلنودكيف ميكن أتديبهم  ─

مل و . مترد، املقيم يف الريفالفيلق الرتكي عسكر مثل ، والبعض اآلخر
 .جنود املدينةبعض و  يبق من يساند موالان إال حرس القصر

كيف   : أراد أن يقول. اخلليفة عندأحدث هذا الكالم صدمة 
اكتفى  هولكن، يعرب عن غضبه وأسفهأراد أن  ؟موجودأان و يكون هذا 

 .  االنصرافاجلميع  من الباطإبشارة من يده 
 

نزل اخلليفة إىل البستان وأراد أن يسري بني األشجار واألزهار كي 
 .أحس بتعب شديد يغمرهلكنه و ، ديدهذا الكرب اجليفرج عن نفسه 

ه تمنيا أن يدخل قلب  يتأمل هدوء الربكة مائك ر إحدى األجلس فو  ف
يغمره  اهلمو هو جالس  بينماو  .حلظات عضلو بهذا اهلدوء و شيء من 
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. ة حتاول االقرتاب منهفهم أن رارو ه، معاسم يصل تغريد طائرإذا بف
 .احلب جانبه ، فنزلت وجاءت تلقطانداها

من احلكم دون  زحت  ؟ إنين أ  أتدرين ما حدث اي رارة: خاطبها 
كنت أكثر  .غبيا إىل هذا احلدملا كنت يف العشرين مل أكن . دريأن أ

ولكنين خالفت ، نإن احلكمة أتيت مع الزم ولونيق .شد دهاءفطنة وأ
هو أين يل اآلن من حمبته و . هذه القاعدة وأبعدتين األاننية عن شعيب

 ؟نودبط  اجلحتت رمحة األمراء و ، مقهور، جائع
رته قد يعوفهم أنه ض . جتبهوملإىل حديثه ولكن احلمامة مل تص  

ه هتمة بلغو مغري فهي اآلن . التواصل مع هذه املخلوقة الربيئةعلى 
 .ائسبال

 
ال يريد أن ، وحيدا، مهمومامرت ساعات من الزمن وهو جالس و 

جترأت وداد ح  . من يدعي مودتهوال أن يكلمه ، أحدمنه  دنوي
 حذوهوجلست . خفيفة، جاءت بطى حثيثة. منهقرتاب اال على

 :هامسة مث قالت مدة طويلة ملتزمة الصمت 
 .موالي كفاك حزان  ─
 .ت قضية حزن القضية ليس ─
واثقة من أنك  أان، و  إن لكل مشكلة حال  ، اي موالي  ─

إنك يف حاجة إىل كل ، خفف من مهومك . ستنتصر على الصعاب
و متتع ابلربيع فهانس مهومك اآلن و . قواك لتحقق النصر النهائي

أال يصلك  نسائمه ؟أال أتتيك . الشباب الثاين كما قال الشاعر
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الرحيان د و عطر الور لط أريج البنفسج بفاخت اليت تفتحت شذى األزهار
 .واليامسني

 . شتم شيئاإين ال أ ─
. هار نو يشع حتت وهج األصيل بستان ال. حولك اي مواليظر ان ─

حول الربكة الطيور اليت و . أهبى احلللا أغصاهن  لبست شجار األو 
بعد قليل ستطل و  .انظريكجاءت من كل أقطار الدنيا تتبخرت أمام 

 .تسليتكقاصدة تغامز تو النجوم 
ت يل أن حواسي هربإخييل  .إين ال أرى شيئا من هذا اي وداد ─
 .مين

نظار الفلكي وما قاله عن الصور احلقيقية املحديثه مع ابن تذكر و 
 :لكاذبة للنجوم فقال الصور او 

البساتني ربيع هو ربيع الذي تتكلمني عنه اي وداد إن ال ─
 .قح وجماعة أما الفقراء فربيعهم. واألثرايء

 : قالتو ، مل تنهزم وداد
 .سأشفيك بربيع أحلاين ─
جلست أمام . آلة الطرب بني يديهاغابت حلظات لرتجع و مث 

رح امل حلانينطق أب هجتعلو اهرة د أبانمل معو اخلليفة حترك أواتر ال
فو  املاء  البطتراقص و  ،فكفت األطيار عن زقزقتها. ئناناالطمو 

كله يط  أتثر احمل، وعيون األزهاراألشجار و ، وهز الطرب أورا  برشاقة
هذه الدعوة إىل  أمامقلب اخلليفة الذي بقي مغلقا  بغنائها إال

 .سرورال
 :قالتعن الغناء و  كفت اسو بعيزداد ة ليفوجه اخل ملا رأت ودادو 
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 أمل تعجبك أحلاين اي رفيقي ؟ ─
 :ه يفة مل تعهدها أجاهبا بغلظ

 .ال ─
 :فقالت بنربة احلزن 

 هل إين أصبحت عجوزا ؟  ؟ أال أعجبك ؟وأان ─
، حملبةح  ا، ربيين على أن أقول لك إن احملبةال جتسيديت، اي  ─

 .غابت عن قليب
اوالهتا إىل عكس ت حموأحلت وداد يف املواساة واملالطفة ح  أد

غضبا شديدا وهنض من مكانه غضب اخلليفة . ما كانت ترتجاه
 : صارخا
، رمادا لوطنوغدا سيصبح هذا ا، يينإن الدولة تنهار أمام ع ─

مث تنشدين ، ربيع وشذى األزهار وزقزقة الطيوروأنت تتكلمني عن ال
 .لسخيفة، ابيات التافهةهذه األ
ع جذ  علىورماه ، بعنف اهمتدت يده  و العود فأخذه منوا

 :قائال  شجرة كانت عن ميينه
 .االبتعاد عن املسؤوليةكل هذا بسببه وسبب اللهو و  ─

عود ذهبت  و الو  ،فاجئغضب اخلليفة املت وداد من جزع
وبقيت أواتره  ،هوانكسر زندظهره،  انشق قدعلى األرض و الساقط 

 اجزءن وشعرت أب .وكأهنا تعرب عن أسى عميقتئن ه ة مبفاتيحمتشبث
غدا : به طوقالت ختا، حتطم كما حتطم هذا العودمن حياهتا  كامال

اهتمك أبشياء خطرية كن موالان ول .اعذرين . مع النفاايت سنرميك
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الفرد  ع  ولكن هل متت  . سببا من أسباب تدهور احلكمك رأى فيو 
 واجباته ؟ل هناقض مع أداءمبلذات الدنيا يت
 .برفقيف يد وانتقل بصرها  و اخلليفة تريد معاتبته  لةأخذت اآل

رأته كالنسر الذي يعلو . منظره راعها نولك، معاتبة احملب حلبيبه
 مرعبا.منعقد اجلبهة ، معقوف األنف، جاحظ العينني رأته ،تهفريس

حتول و . خافت منه ألول مرة يف حياهتاو . ودميما يف نفس الوقت
فبدأت ترتع  . منه اجنذاهبا إىل طلعته نفوراصار و ، حبها إىل رهبة

 .بكل فرائسها وأجهشت ابلبكاء
 ح داريه ت، وكانت هي مطواعة. يف شبابه كان سريع االنفعال

 .يف السرير حيث متتزج اللذة ابلرتاضيكان غضبه ينهزم دائما و . يهدأ
أن رخذها من ، ساحميين: تنتظر منه أن يقول كانت وهي تبكي

أن يقودها إىل مضجع اللذات حيث تصفو مساء ، أن يقبلها، يدها
 .ولكنه مل يفعل ةودامل

 حتت مل ينهزم هولكن. اهنزمونظرت إليه من جديد فرأت أن غضبه 
، هره كالشيخ العجوزس ظتقو  . حتت رماح الكربةإمنا وطأة احملبة و 
وهليب العز ، والفطنة، وغابت من عينيه شرارة الذكاء وامتقع وجهه

: ابخلوف شعور اثن بعد إحساسها إذ ذاك وانتاب وداد . واألنفة
 .شعور ابلشفقة

اي قساك أما  ! أمري املؤمنني الذي ختافه األبطال صار يثري الشفقة
 .تسخرين منا دون حياء ! أايم

غري اليت تعرضت هلا بقي وامجا ولكن وداد كانت بعد اإلهانة 
 :قامت قائلة ف، على الشعور بعاطفة إجيابية  وه قادرة
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 .راشك ينتظرك ، اي مواليف ─
اجلناح الذي تقيم فيه بل انزوت يف ، ومل تلتحق هي هبذا الفرا 

الشمس وهو  قر   ، لى البحرطل عخالل انفذة تمن ، بقيت تنظرو 
، مثل إنك غبت  مثل األايم اليت مضت:  فقالت. يلثم خط األفق
 .ومنها إال أوهام ومل يبق منك   ،احملبة اليت تالشت

   . فاستسلمت بدورها للحزن والكربةعم الظالم الكون و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
الدواء    

وال أحد يستطيع  لقصرااخلليفة مريض واألطباء يتوافدون على   
كان اخلليفة . إمام األطباء ءانكيم ابن هه ح  جاء احلتشخيص دائ

مجع من وحوله  حريرمن  لحافب مغطى بر من ذهانئما على سري
خري هذا األتسم واب. ناء على اخلليفةابن هفسلم . العلماء واملقربني

 :ابتسامة شاحبة قائال 
 .ماءحلكا هي تقلبات الدهر كما ترى اي إمام ─

 : ناءابن ه فقال
 .سيأتيك الشفاء إبذن هللا ─

 :قال اخلليفة 
 .مة كلها مريضةألا أين الشفاء والداء ليس يف جسدي ؟ ─

فهدأت مالمح . مد الطبيب يده  و معصم اخلليفة وجس نبضه
القدماء كانوا يقولون إن الطب علم  .وأغمض عينيه مث انماخلليفة 
كم من مريض حتسنت . دييب األيهي أط اءنهويد ابن . وبركة

 . املباركة كيماحل اهذأانمل ه تالمسما عندفقط أحواله 
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فض  بصوت منخ اءنهقال ابن  ، يد  بعنفوان الشبابقلبه  ─
 حرارةجد و ف املريضمث وضع يده على جبني  .كي ال يوقظ اخلليفة

 .ةلداجلسد معت
  .إهنا الكربة :قال بدقة ، أن فحصه بعد و 
 ؟ وما هي الكربة اي إمام احلكماء :اضرين أحد احل سألف

 .الكربة داء املهزومني:  قال
 ؟ وما دواءها: سأل األملعي 

  .نصر مبني: احلكيم قال 
 وإذا استحال النصر؟: األملعي قال 

تنهد احلكيم وبقي حمتارا هنيهة من الزمن وهو ينظر إىل اخلليفة  
، ولكن شفتيه ارتعشتا خلليفة عينيهفلم يفتح ا. كأنه ينتظر منه جوااب

 .وخرجت منهما كلمتان مل يفهمهما أحد
 .، قال اخلليفة ماي ياؤو  س  ك   ─
 :دها ردمث 
 كسياؤو ماي،   ياؤو مايس  ك   ─

حتريف  معتقدين أنهز و فلملاا ذوحاول النحاة إجياد معان هل
ا من لغة أخرى كالفارسية مأهنإىل ذهب البعض ف. لكلمتني عربيتني
سي جزم أبهنا ال متت اخلليفة ولكن أاب هالل الفار  اليت كان جييدها

. يواننيةلث أن للكلمتني نغمة ورأى فريق اث. بصلةهذه اللغة إىل 
شكك يف عدد ما لفظ خلفويه فإنه اللغوي أما . واخلليفة جييدها أيضا

 .قد يكون امللفوز كلمة واحدة. به
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صاحب  رايب الق    وجتهت األنظار او شيء،  ومل يسفر النقا  عن
 :فقال ، هذا امللفوزمنتظرة رفع غطاء السر عن  ،كتاب وعاء املعاين

مع كلمات ورثناها دون أن يكون لنا يف اليقظة إننا نعي   ─
مسؤولني كون ن دون أن ونستعمل مجال. دخل يف شكلها ومعناها

 ،خاصة بناة يف احللم نتحرر من اللغة املوروثة وخنلق لغو . بنيتها عن
 .ودالالهتا مبهمة أصواهتا غريبة

 :ولكن اخلليفة استيقظ من سباته ومتتم 
 .ياؤو ماي  س  ك  أريد  . ياؤو ماي  س  ك   ─

. واحتارت األلباب يف هذا الشيء الغريب الذي يريده اخلليفة
قال ، اته ؟ الأهي امرأة عشقها يف صباه ؟ أهو صديق رافقه يف غزو 

 .هبل االسم الذي أعطاه حلسام، ال .البعض بل هو فرسه
 :تكلم ابن حزم النيسابوري صاحب اإلجياز يف اللغة فقال و 

هو يريد  و به عط  اخلليفة . إن أبسط األمور أقرهبا إىل احلقيقة ─
 .كأسا من املاء

ابن البسيط ، قال ل يف مل هنتد إىل هذا احلك  ! أس ماءك ─
 .قتيبة

أنزل من جبال ع كأنه ق  ، مصوجيء يف احلني بكأس من ماء زالل
 . درها الثلوجال تغا

 : ولكن اخلليفة أمام الكأس اليت مدت إليه قال 
 .ياؤو ماي  س  ك  أريد  . ياؤو ماي  س  ك   . ال. ال ─
احلرية من جديد إىل مجع العلماء ح  نطق عامل اللغة  تدوعا

 :األملعي البخاري الذي عاي  يف صباه الصينيني 
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قمح يف م اي  تعين الو  اي  كس  . صينية بكلمةتلفظ  نهأظن أ ─ 
 .الصيينالقمح إنه يريد . لغتهم

 .مث انم. قمح الصني: وقال فابتسم اخلليفة وانبسطت مالحمه 
 .، أمجع احلاضرون ه قمح الصنيؤ دوا ─

  .واجتهت األنظار إىل احلكيم ابن هناء
 يشفيه ؟قمح الصني  ─
 .نعم سيشفيه إن شاء هللا ─
وعلى أي . ةسأل الطبيب ابن احلوليوعن أي طريق يقدم له ؟  ─

، طازج  ، معجون ، مطحون ، أقرا  ، حبوب ، رغيفشكل؟  
وكم من مرة يف اليوم . ممزوج بزيت مقو، صاف  ، سائل ، مغلي

 ؟ أي وقت ؟ يف الصباح ؟ يف املساء رخذه ؟ ويف
 :اؤالت وقال سضحك اإلمام من كل هذه الت

. عهذا القمح وإمنا الفقراء ، اجليا  ليس هو الذي سيأكل. ال ─
 .هو يكتفي ابلنظر

 والنظر يشفي اي حكيم ؟ ─
كم من عاشق وهلان شفاه منظر احملبوب بعد فرا  . نعم ─
كتاب شفاه  فألزمته الفرا  عصية ر أمام قضية اتحاوكم عامل . طويل
إن الدواء عن طريق . واألمثلة كثرية ال حتصى .ه على كلماتهنظر  سقط

دواء الذي مير عن طريق العني أنبل وأجنع يف بعض األحيان من ال
 .الفم
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ض يد ومعار ناء بني مؤ هن يستغربون وصفة ابن وبقي احلاضرو 
فيه نربة من وقال بصوت مرة أخرى من سباته  اخلليفةح  فطن 

 : حنني
 .أريده ألميت .أريد قمح الصني ،قمح الصني ،الصني قمح ─

 اء ملهناااوفهم اجلميع أن ابن  .مث أغمض جفنيه وعاد إىل سباته
 .كالمهخيطئ يف  

 
يف مكان سري اجتمعت أزمة شكلت خلية ناء و هابن ذهب 

إيصال القمح  تساءل أفرادها عن طريقو . بعيدا عن األنظار واآلذان
 .الصيين إىل الفقراء

تمردون وامل، والطر  اليت تؤدي إليها خطرية، الصني بعيدةإن 
هذا  كل  .ابملرصاد الفيلق الرتكيجنود و ، متواجدون يف كل مكان

 .اد هذا القمح مستحيالري استجيعل 
 :مل الداهية ح  قال سا ،حلوا يبحثون عن ظلو 

فاحلبوب تتشابه مهما كانت األراضي اليت  وملاذا قمح الصني؟ ─
عه على وز نو فعلينا ببعض القمح أنخذه من أحد املزارعني . تهاتنب

 .وسنومهه أبن هذا القمح صيين املنبت .اخلليفةالفقراء أمام 
 .األوفياءقال أحد ، ولكن هذا كذب  ─

حول مضار الصد  ومنافع ، حديث طويل، عريض ىمث جر 
هذا الكذب فيه منافع للخليفة على أن يف األخري واتفق  .الكذب
 .واألمة
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. دأنقى وأرقى قمح يف البالر من ذلك اليوم أحضأسبوع  بعد
ليفة زعت على الفقراء على مرأى من اخلو منه مئات األرغفة  وصنعت

 الشك ما لبثولكن . أمام هذا املنظر رتياحاال الذي أبدى شيئا من
  :خامره فسأل أن 

 هل هو حقا قمح الصني ؟ ─

ب أن يؤتى له فكرر سؤاله مث طل. ومل يتجرأ أحد على الكذب
 :فذاقه وقال . برغيف
إين أعرف جيدا . هذا الرغيف مل يصنع من قمح الصني .ال ─

 .طعم قمح الصني
 .وانم إىل سريرهمث رجع 
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7 
 الغريب

ح  وصل  من التعب واإلرها  احلال الى هذبقي اخلليفة ع
تدي لباسا يشبه لباس ال ير  ،غريب اهليئة شخص   يومذات  القصر  
هه الذي بقيت فيه آاثر شباب وج .ال يتكلم مثلهمو ، األهايل
، جعد ،لعاريغطاه غبار الطرقات اليت سار فيها وشعره ا، ضاحك
عال سرواال ضيقا منه عر  بلل قميصه األزر  الذي يتصبب ، طويل

 . دمنيينزل ح  القغريب التفصيل 
اال فرأى حرسا مدججني ابلسالح مشنظر الرجل الغريب ميينا و 

مباين من  دانيراقبون كل من وهم األسوار  حتتفرساان يتجولون و 
إين  :بصوت عال من احلراس وقال على مقربة  توقفمث  .القصر

 !أستطيع أن أشفي اخلليفة 
فضحك  .كلفون الفصاحةقاهلا بلهجة ركيكة تشبه هلجة الذين يت

هل أتيت من قرية انئية  اي صديقي :منه احلراس وقال أحدهم 
 ؟العربية يف الكتاتيب وتعلمت
 .ال: قال 
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 ؟هل جئت من جزر القمر
 .ال: قال  

 ؟ هل جئت من ساحل العاج
  .ال: قال 

 ؟ ن السند؟ من اهلندم
  .ال: قال 

 ؟من املريخ
 .لكين أستطيع أن أشفي اخلليفةو  .ال:قال 

اخلليفة  ! ال جتلب لنفسك املشاكل اي رجل: نصحوه بقوهلم 
اذهب إىل . هيئة الطبيب أنت ال متلك ح يرفض استقبال األطباء و 

 ! اسرتح هناكمنزلك و 
 ،نفسهالوقت يف و ، ليوم الثاينلكنه رجع يف او . ذهب األجنيبو 
 .سأشفي اخلليفة : قائال

  .هذه املرة بشونةو  ،رد للمرة الثانيةوط  
سأشفي  :لثة ورابعة وخامسة مكررا قولهمرة اثلكنه رجع و 
 .اخلليفة

طلب احلراس رأي القائد عبد اجلبار املسؤول ، حلاحوأمام هذا اإل
عن  يسألهبدأ فاستقبله القائد و . وحاجبه اخلا  أمن اخلليفةعن 

 .أحواله ليعرف سر جميئه
 .داويهنا مبرض اخلليفة فجئت ألمسع نناإ: قال الرجل 

 أيها الضيف الكرمي هل أنت طبيب ؟ :القائد قال
 .ال: قال 
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أنت غريب عن اخلليفة و  كيف تستطيع عالجو : سأل القائد 
 املهنة ؟

الذين عاشوا أحدااث تشبه اليت تدور يف جتربة أملك : قال الرجل 
 .رئيس مجهوريتنا اثر عليه شعبه .مزمانك

مجهورية اليوانن اليت وصفها هل هي ؟  مجهوريةأي : سأل القائد 
 أفالطون ؟

 .فلم جيب الغريب
 أين توجد مملكتك أو مجهوريتك ؟و : القائد ملحا قال 
جئت من بلد بعيد من وراء امسي عبد الباري و  :الرجل  قال
ميكن  فيوأعرف ك. دهذا البلمن قمح  تندي سنبالوع !الصني 

 .إيصال القمح من هناك
تغريت هلجته ف عبد اجلبارأاثر احلديث عن قمح الصني انتباه 

وسنوصلك إىل اخلليفة  .اي عبد الباري أهال بك يف بلدان: مرحباوقال 
عملية تفتي  متليها هناك  ولكن اعذران إن  . إن صدقت يف أقوالك

 .األمنية علينا األوضاع
 .ا اي سعادة القائد وإين أفعل كل ما أتمروين بهم هذأتفه  :  قال

 .ت  بدقة متناهيةوف   ،ثيابه بعضخلع  رجلالمن  احلراس   طلب
ة فحبة حلوى مغل، و نقودمن القطع : أشياء غريبة من جيوبه  ت  أخرج

، وورقة بيضاء طويت على من القمح بلاسنتسعة ، و افيف ور  شف
 .، حاداسيصنوع من زجاج رأسه  طويل م  شيء، و أربع

 ؟  ما هذا : القائد الذي سأل  اوفأاثر هذا الشيء الغريب 
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 يستعمله اخلا  والعامقلم بسيط  ،قلم إنه: قال عبد الباري
 .عندان

 .سأل القائد ؟وأين احلرب 
 .يكتب بدون حاجة إىل احلرب إنه:  عبد الباريقال 

 ؟ هل لك أن تثبت هذاو : سأل القائد
 :املطوية وفتحها مث كتب ورقة ال عبد الباريأخذ 

من فضلكم  .إين قادر على شفائهو  كبرياب ابخلليفة إعجااب  إين معج
 .ال تضيعوا هذه الفرصة التارخيية

ستطاعته أن حيدث إن هذا القلم اب .فتعجب القائد أميا تعجب
يتقدمون من العلماء  ةعامجإذا و  هبينما هو يتأملو  .ثورة يف الكتابة
هنم  تصون يف اللغة والتاريخ والرايضيات إ .ةاخلليف قاصدين زايرة

ب كان ألن الط ،هم حيسنون كلهم الطبلكنو . وعلم الفلك والفيزايء
 .من ال يتقنه ال يعد عاملا .يف ذلك الوقت أساس العلوم

 وسألوه عن أحوال اخلليفة مثفتوقف اجلمع أمام عبد اجلبار وحيوه 
إنه رجل  : القائدفقال هلم  .استفسروا عن هذا الشخص الغريب

 نيزعم أجاء من بلد بعيد ال أعرفه و  .، امسه عبد الباريحقاغريب 
 .هطردو اثر شعبه ح  ء تدبري شؤون الدولة سا بلده رئيس مجهورية

هذا أشياء عجيبة من بينها  وروزته. ي اخلليفةفيزعم أنه سيشهو و 
 .القلم الذي يكتب بدون حرب

  .ل أحدهم؟ سأ بدون حرب
  .شاهدت هذا بعيين. ، قال القائد حرب نعم بدون
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 :وسأل . القلم والورقة ، عامل الطبيعيات الشهري، م أخذ نور العل
 هل جاء من الصني ؟ إنه ور  جيد ،

 .إنه مصنوع يف كندا أو الربازيل :فأجاب الرجل الغريب 
 .عرف هذين البلدين نال  : قال نور العلم

  .بيتا من الشعر كتبتناول القلم و مث 
نور العلم يشعر بلذة غريبة ة و بسهولة مذهلة على الورق سريالقلم ي

 ،إن قلمك مثري للدهشة :قال فكتب بيتا اثنيا و . هو يرسم حروفهو 
 ؟هل هو سحري

إن  .يف هذا رال سح .أيها العامل اجلليل، ال: قال عبد الباري 
ة من النحاس تدور حرب خا  يتدفق ببطء  و كرة صغري داخل القلم 

أنه  أتخذ يف كل مرة قدرا ضئيال من احلرب ريثد الكتابة وعن
 .احلرب أن ينفدئات دون املرمبا ملء عشرات الصفحات و  ابإلمكان
ن أحاول كل منهم و ، جب اجلميع من فطنة علماء الصنيفتع

 .يكتب شيئا
 : كتب نصا بالغيا ميدح فيه القلمبن األثري  اللغوي ا

زاد ه منه . ال يعط  إىل حرب الدواة هوو . ربىهذا القلم الغريب ال ي  
 ولد أفكارومن عشقهما ت .لثمهاىل الورقة البيضاء فيإحين . دال ينف
 .عجيبة

 فإنه رسم مستقيمنياخلوارزمي بن  أما عامل الرايضيات جابر
عرف إىل أت :الغريب  سأل الرجل   ، مثمتوازيني يقطعهما مستقيم اثلث

 أي شيء يشري هذا الرسم ؟
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 .مل اجلليلالس أيها العاتإىل نظرية : لباري قال عبد ا
 ؟أتعرف نظرية اتلس: سأل جابر 

كل . ةدرسلقد تعلمت هذه النظرية يف امل:  عبد الباريقال 
  . الطول متناسبة   قطعامستقيمني متوازيني حيددان على قاطعني 

 ماذا تعلمت غري هذا ؟و : سأل جابر 
 .تتعلمت حل بعض املعادال:  عبد الباريقال 
 هل تستطيع حلها ؟  .أعطيك مسألة: جابر قال 
  .سأحاول:  عبد الباريقال 
إذا ضرب يف نفسه يساوي سبع مرات هذا  عدد  : ر جابقال 

 ؟ ما هو هذا العدد .العدد مضافا إليه مثانية
: وهو يتمتم كتب على الور  بدأ يالقلم و الغريب أخذ الرجل 

 .ب املسألة على شكل معادلةابلرمز س وأكتأشري إىل العدد ا هول 
 .ة سني زائد مثانية يساوي سبعنيسني يف س

أحيل  : وبدأ عبد الباري خيط فو  الورقة رموزا غريبة وهو يتمتم 
املعادلة ة فأحصل على كل شيء يف الطرف األمين مع تغيري اإلشار 

وهي  ،س تربيع انقص سبعة سني انقص مثانية يساوي الصفر: اآلتية 
: درجة الثانية مميزها موجب ويقودين هذا إىل احللني معادلة من ال

 .انقص واحد ومثانية
يبتسم  .كطفل صغري  يتمتععبد الباري كان   ياتخالل هذا العمل

وتشع عيناه غبطة كلما ، منهاحلل أو يقرتب عندما جيد الطريق إىل 
وهللا : لتلذذ وقال يف نفسه استغرب ابن قتيبة هذا ا. خط رمزا جديدا



62 

 

تطيعهم الكلمات  الشعراء عندما لدىمن الغبطة إال هذا النوع ر مل أ
 .وتذل هلم املعاين

من  :فقال  ومل تكن دهشة ابن اخلوارزمي أقل من دهشة ابن قتيبة
 ؟سيدان عبد الباريهذا العلم اي كل أين لك  

 اجلرب واملقابلة كتابف. ناعلمائ ذا بفضلكل ه: قال عبد الباري 
ذهب ح  الصني واخرت  حدودها  .رألقطاذاع صيته يف كل امثال 

كل هذا .  و الياابن ودخل املغرب وقطع البحار يف اجتاه الشمال
 .مبفضلك

الرموز ختتزل قناطر  وهللا إن كل هذه: اخلوارزمي ابن جابر قال 
 .لو كنت استعملتها يف عملي لبسطته كثريا. من الكلمات

: حلديث بقوله على هذا اوعلق من جهته اللغوي ابن السرييف 
. هي كحروف الكتابة اليت تشري إىل املنطو  ابختصار عجيب

ولوالها ملا وضع . وصفاهتا صواتالها ملا وصف سيبويه  ارج األولو 
 .النحاة قواعدهم

 .ولكنها ال تقبل إال حال وهو مثانية :إىل املعادلة وقالجابر رجع 
فال . د السالبةفيه األعدا كتشفأنه يف قرن مل ت   عبد الباريوتذكر 

هذه  .الشكوك اوإال حلامت حوهل. اآلن داعي إىل الكالم عنها
 .ماهيفاملمن  الشكوك اليت أحاطت يف كل عصر بكل ما جد  

واحد  انقصار داملق .نعم سيدي العامل اجلليل : قال مستدركاف
 .احلل الوحيد هو مثانيةو . من اخليال ب  ر  ض  

هم ااي العلمية ح  وبقي اجلماعة يتناقشون حول بعض القض
 . على اخلليفةعبد الباري احلجاب إبدخال 
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، جهه شاحبو ، هى سرير عل يامستلقوحيدا يف الغرفة اخلليفة كان 
ه ساكنة وكأنه غري قادر على ، أعضاؤ ال يشع منها أي نورأبصاره 
 . احلركة

بعد التحية  ،ل هامساقاو  هبطى خفيفة  و عبد اجلبار تقدم 
، وهو يطمح يف طبيب جديدأبعد األقطار ء من قد جا :واالعتذار

 .ء مواليشفا
 :ما التعبغضب أضعفهقال اخلليفة بصوت خافت وراءه حدة و 

 ؟يبطبأي أين ال أريد أن أرى  كمقل لأمل أ
باب الذي فتح أحد ال على عتبةكان  الرجل الغريبلكن و 

ء البريقها يف الغرفة املظلمة كأنه ألالح و . بلاأظهر السنفمصراعيه 
 : ا صوتهفعار يف جسم اخلليفة قوة غريبة وقال  تشرتفان ،بدر التمام

 ؟ما هذا
 .وراء عتبة البابوهو ما زال  قال الغريب ،جئت من الصني

 ؟صيين هذا القمح هل هوو : اخلليفة قال 
من احلقول املوجودة وراء  جاء اي موالي ،نعم : الرجل قال 

 .يقياحلق ماي  ياؤو س  ك  إنه ال .الصور العظيم
 .اي هذاتقدم : اطمأن اخلليفة لكالم الرجل وقال 

إحداها اخلليفة  أخذف .العجيبة بلاويف يده السن عبد الباريتقدم 
استنار ويف احلني . مث استخرج منها حبة وضعها يف فمه أصابعه بني

تركوين ا : أمر من حولهو . مل يبتسم منذ أايم وشهور وابتسم كماوجهه 
 .وحدي مع هذا الرجل
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ان وأبعدت اآلذ ،وأغلقت األبواب والنوافذ ،انسحب اجلميع
 .الغرفةن عن كل ما يدور يف و عيوال

إن هذا القمح يشبه القمح الصيين من أين : سأل اخلليفة وبعدها 
 ؟ أتيت به

وقالت يل  ياين إايه احلارسة صيو تأعط: عبد الباري  أجاب
 .سيصل مملكتهكل ما يريده من قمح   أوصله إىل اخلليفة وقل له إن  

 .التاجالتخلي عن قبل شرط  إن  وذلك 
 ؟اي هذا  ن أنت  م   : سألو رجل فتعجب اخلليفة من كالم ال

 طرد. من مجهورية ما وراء الصني. أان عبد الباري: قال الرجل 
 .هماكشعيب ح

ولكن اي عبد الباري   .هذا حيدث كثريا يف التاريخ: قال اخلليفة 
 ؟تاة مل أرها إال يف األحالمف قبلكيف ميكنك أن أتيت من 

اي  ااحللم جسور إن بني احلقيقة و  :فأجابه الرجل اببتسامة هادئة 
 .موالي

 .أستطيع إال أن أصدقك اي هذا ال :قال اخلليفة 
لة ووضعها يف فمه متلذذا طعمها ذ حبة اثنية من السنبخمث أ

 .هذا القمح مل أر مثله إال يف الصني : وقال
صورة الفتاة وهي تبتسم يف هدوء فتغيب وارتسمت يف  يلته 

عيناها يف وجهها الصغري وال يبقى منهما إال بصيص عجيب يشبه 
 .ملعان النجوم
 ؟ور العظيمسهل مازالت حترس ال: وسأل 

 .إهنا ال تغادره: قال الرجل 
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 وهل هي مجيلة كالعادة ؟: اخلليفة 
 .تزداد كل يوم مجاال: الرجل 

بعض اخلطوات يف الغرفة وهو شى وهنض اخلليفة من فراشه وم
من  جئت  : مث قال  .تنفس بقوة كأنه يتلذذ اهلواء ألول مرة، و نشوان

مدة أشهر فما هي  سافرت   .بعيد أيها الغريب من أجلي كما زعمت  
 ؟مطالبك

. ال ختجل اي هذا :فأضاف اخلليفة . ومل جيب الرجل الغريب
 .رغباتك أان أليباطلب ما تشاء و 
 هذه األمةولكن حب . شخصياموالي ال طلب يل : قال الرجل 

أعتقد أن و وإنين صاحب أوهام . األمة يف خطر. هو الذي قادين هنا
ما زالت  .هذه األمة نقذاو اهنض اي موالي . راكهالتاريخ ميكن استد

 . إلجناز هذه املهمةلديك القوة وسداد الرأي 
ا القمح من فعل ح  رتيننماذا  نامل تقل ل كولكن: قال اخلليفة 

 ؟الصني
 ه اليمىناقرتب الرجل الغريب من اخلليفة ووضع شفتيه رذاء أذن

  .ارحل :هامسا 
 ،أو مل يصد ، ما طلب منه ع  أو مل ي  ، فلم يفهم اخلليفة ما قيل له

 ماذا ؟ :فصاح
 ! ارحل! ارحل  : ج ومتتم من جديدولكن الرجل مل ينزع

 ؟ رحل  أ: ل اخلليفة سأ
مل  هولكننفجر غضبا ب ينتظر من اخلليفة أن يوكان الرجل الغري

 .ازداد سرورا يغضب بل



66 

 

. عبدالبارياي  مرمل أفكر يف هذا اال: قال بعد حلظة من التأمل و 
 .نعم سأرحل. ويشفي البالد، أعطيتين احلل الذي سيشفيينوأنت 

على الرحيل فإن التاج سيغادر كفة  إن عزمت  : قال عبد الباري
 .ه على ثقل احلكمنتصر ثقل  سي امليزان والقمح  

وأحرر رسالة أعرب  ابكت  السأحضر  .نعم سأرحل: قال اخلليفة 
بعث نسخة منها إىل صيواي كي ترسل لنا فيها عن نييت يف الرحيل وأ

 . القمح يف أقرب اآلجال
 . سأخربها بنفسي ،لذلكال داعي :  عبد الباريقال 

و أراضي الصني ذهب يف اجتاه الشر   و . مث استأذن يف الرحيل
  .العظمى
 

 .فإنه أغلق ابب الغرفة بنفسه ح  ال يزعجه أحد، أما اخلليفة 
ونظر  هفانساب ضوء هادئ استساغته عينا، وفتحه واجته  و الشباك

األمساك فيها  سبحتكتها الكبرية اليت ر  إىل أشجار احلديقة وأزهارها وب  
 .اكنهامإن األلوان رجعت إىل أ: وقال يف نفسه والطيور 
مامة وجاءت  و ر وقت طويل ح  أطلت من عشها احلومل مي

أمل تسأيل . ها أنت هنا اي رارة بعد هذا اجلفاء: فقال  .اخلليفة مغردة
 عن حايل ؟

فأخذ سنبلة . فهم أهنا تريد أكل شيء ماو  مرتنيغردت احلمامة 
نه إ. هذوقي : نها حبة رماها  و احلمامة قائالالصيين وأخرج مالقمح 

 .قمح ال مثيل له
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والتقطت احلمامة احلبة وكانت كبرية ريث أهنا اضطرت إىل  
مل أذ  . إنه فعال لذيذ: قالت وملا فرغت من األكل . رهاكسرها مبنقا

 .ايت ألذ منهيف حي
اي رارة لست أدري هل أان هو الذي  : وضحك اخلليفة قائال

رضيت عين اليت  له القدرة على فهم لغة الطيور أم أنك أنت   رجعت  
 .على استعمال لغة البشر قادرةا  أصبحت  ف

شغل نفسك هبذه ال ت  : ها وقالت احلمامة اهلواء جناحي ضربت  
متع نفسك ابحلياة وال تفكر يف شيء  .مواليالقضااي الكالمية اي 

 .آخر
 هل تريدين حبة اثنية اي رارة ؟: ازداد مرح اخلليفة وقال 

خذ كل . القمح عجيب هذا أظن أن .ال اي موالي:  قالت
 .ح  ال ترجع إليك الكربةمنه  صباح حبة

 . و الشر  امن الطيور ذاهب ابسر  فرأىنظر اخلليفة إىل السماء 
أين هو ذلك الرجل الغريب وهل سريجع لست أدري :  قال
 .ابلقمح

 .إنه يف االجتاه الصحيح: قالت احلمامة 
 ؟ وهل تعرفني هذا الرجل: سأل 
الطريق  و  ته إىلوج هأان الذي ، نعم د عبد الباري؟ السي: قالت 

رأيته حيمل هذه السنبلة وفهمت أنه جاء بقمح الصني الذي . القصر
 .شفيكي  

 ناء؟ وهل كنت تعرفني وصفة ابن ه: سأل اخلليفة 
 .؟ اخلرب شاع يف مجيع أ اء البالدهاومن ال يعرف: قالت 
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إال  لقمح الذي يشفيابومل حياول أحد أن رتيين : قال اخلليفة 
 هذا الرجل الغريب؟

فقالت احلمامة حماولة  اخلليفةعيين  أمامومرت سحابة حزن 
يوما تراه . احملبة والكراهية كاملاء. مواليال تقلق نفسك اي :  مواساته

 .را ويوما يصفو لشاربهعك  
 وأنت كيف أحوالك مع البومة ؟. اي رارة صدقت  : قال 

، فاألخطار تعرتض طريقنا أحياان. هلغابت لسبب أجه: قالت 
 .وأحياان تتالشى دون سبب

وبقي اخلليفة وحده يتأمل الضوء الذي ينكسر ، ذهبت احلمامة
وهو يتذكر ما قاله الفلكي ابن املنظار عن أحوال  .فو  سطح املاء

 .هذا العامل
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8 
 شفاء ال

 قصداخلليفة فإنه  أما. حيث ال يدري أحدالرجل الغريب ذهب 
رمحته مث لبس أحسن  على هللامحد ام واغتسل وتوضأ وصلى و احلم  
تى وأ ،نزل إىل احلديقة فأضيئت، املساءيف و . وأكل بشهية أزايئه

من الليل انصرف  جزء ضي  وبعد م   .طربوا اجلميعوسيقيني وأعشرات امل
 .اخلليفة ليسرتيحوذهب  قربونامل

إحضار وداد طلب يف اليوم الثامن هنض و و . انم مدة أسبوع كامل
هبا وعاشا ليلة طيبة رجع السرور ختلى امث . فاعتذر هلا عن غلظته

هما نور الشمس املتدفق من النوافذ أيقظويف الصباح . والرتاضي فيها
فكلمها عن ابن سناء  .أطراف احلديثفبقيا يف الفرا  يتبادالن 

قالت ن بلد عجيب فالرجل الغريب الذي جاء ملك ذوحكمته وعن 
  :وداد 

 .ينحري   هناك شيء موالياي  ─
 ريك اي وداد ؟ما حو  ─
 .ك الغريبحريين شفاؤ  ─
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وسعتين لقد  ؟قادر على كل شيءهللا وما الغرابة يف هذا و ─
 .رمحته

 العبد ريتو  ،إن هللا يعني. ال أشك يف رمحته تعاىل موالياي  ─
فعل الرجل  ما. موالي حدثين عن األسباب اي .كما يقال  ألسباباب

، تصفو مالمح وجهكو ، ويتغري صوتك، ح  تستفيق فجأةالغريب 
 ؟تدب يف جسمك احلياة من جديدو 

 .يت عند أكل حبات منهافش  أعطاين سنبلة من قمح الصني ف ─
نك تشفى عند إابن هناء قال إمام احلكماء  إن ،اي موالي ─
. قبله العقلقي يتوهذا شيء منط ،دون رمقهمسيالفقراء وهم  رؤيتك

 .قل يل احلقيقة أرجوك
 .بوح هباكلمة ال أستطيع أن أالرجل الغريب  قال يل  ─
 ؟خطرية إىل هذا احلدكلمة  ─
. كلمة سيقوهلا يل يوما شعيب إذا بقيت متمسكا ابحلكم ─

 .هلا فإن األمور ستصل إىل ما ال حتمد عقباهعندما يقو و 
 .وال أصد  إين أكاد أفهم ─
 !ارحل !ارحل : قال يل  ─
 ؟ين ترحل اي مواليوأ ─
 !أترك احلكم اي وداد  ─
ميتد من مشار  إنك ال تستطيع أن ترتك هذا الوطن الذي  ─

الكثري من األوطان وأنت تقود  قد فتحت  ل. األرض إىل مغارهبا
وأبعدت  ،وبنيت احلصون والقالع، وشيدت املدن، اجليو  بنفسك

 .املعرفةالعلم و و الدين أذعت و ، ادسوكممت فم احل، عداءاألعن البالد 
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 ،صورعفنب  حتت إمارتك العلماء كما مل ينبغوا يف أي عصر من ال
ى كل هذا اي أمري سكيف لك أن تن.العامأانروا أبفكارهم اخلا  و و 

من املشاكل ن لك أن تستسلم لسحابة عابرة كيف ميك  ؟املؤمنني
عند  األبطالر ت ابلفراالذو  ؟ملوك الدنيا وحكامها هركع ل أنت منو 

 ؟هطلعت
 .يصد  كالم رفيقته كأنه الفابتسم اخلليفة و 

اخلليفة الذي هو أمامك و  ! إن كل هذا مر كاحللم اي وداد ─
 .اليوم ليس خليفة األمس

تتمتع بقوة  .األربعنيأنت يف . لكنك لست شيخا هرماو  ─
  .نيربحكمة ا الكهولة و 

 .ن شعيب قد اثر كما مل يثرإ ،اي وداد ─
 .شعبك حيبك  .قد اثر ضد الفساد ومل يثر ضدكل ─
 .ىل كراهيةاحملبة إأخشى أن تتحول هذه  ─
 .لكن بدون جدوىوداد أن تقنعه و حاولت و 

 اليوم أواحلكم سأختلى عن  .ملناقشةا ال يقبلن قراري اي وداد إ ─
  .طلب شيئا واحدا منكأ. غدا

 ما هو اي موالي ؟ و  ─
 .اأن يبقى قراري ابلرحيل سر  ─
 فأسرارك ال ،ا عليك اي موالي أن توصيين هبذامل يكن لزام ─

 .هي يف الصدر مكتومة إىل األبد  ،الشفتنياالقرتاب من على تجرأ ت
  حجبت فجأة سحابة كثيفة الشمس بينما مها يف هذا النقاو 

مث تتالت  ،ج النوافذ كأنه دقات زائر حمتشمضرب شيء خافت زجا و 
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ملع الرب  و  .ينهمر بدأ طال وأخذ .إنه املطر .اسرعتهتزايدت النقرات و 
 .صاح الرعد ح  ضج القصر أبكملهو  .إىل غرهبامن شر  البالد 

لة كأهنا طفلشهي الدافئ بني ذراعي اخلليفة و فأخفت وداد جسمها ا
 :قال بتسم و صغرية فا

أكثر من الدفء إىل هذا  كنت عطشاان  قد .إهنا ابدرة خري ─
إبذن هللا  اليابسةسيعلو القمح . ففااجلمن األرض اليت تشتكي 

 .األزهار وتور  األشجار تلوداين اليت جفت وتنبتعود املياه إىل او 
أمر اخلليفة رجز كل ما هو مثني يف القصر من ، وملا طلع النهار
، وختلى هو عن اتجه فجردت النساء من حليها .ذهب وفضة وجواهر

وأودع كل هذا يف بيت . ليةوعرشه الذهيب وثيابه الثمينة واألواين الغا
 . خا  احتفظ مبفاتيحه

وامللوك يف مشار  األرض برسائل إىل كبار األمراء بعد هذا وبعث 
طلب من مث . يدعوهم فيها إىل املصاحلة والتبادل التجاريا ومغارهب

 .يف هناية األسبوع رؤساء القبائل احلضور إىل القصر
 رأى نفسه ت طويل ح ومل مير وق .أوى إىل فراشهوملا جن الليل 
 .يعي  حلما غريبا
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1 
 طيور من حديد

ن اخلليفة بعد أن شرع يف تسوية بعض أمور الدولة يقول الراوي إ
يف نوم ختللته  غا واستوىل عليه النعاس و . ت مساءأوى إىل فراشه ذا

يف الصباح  ارجاخرأى نفسه صور مبعثرة ح  وصلت فرتة األحالم ف
. شرب من ذلك املاء دون أن ترتويواألرض عطشى ت ،املطر يتهاطلو 

ى غصن شجرة علنزلت قطرة وما  .دميبتلعه األا جدول امتأل كلما
مكان  ونبتت يف كل. أو فاكهةورقة أو برعما يف احلني ح  أصبحت 

يف خطوط أنيقة  رسم  عن التحليق و  الطيور  هذا املطر  ن  ث  يا  ومل  .ةر زه
كأهنا تتلذذ هبذا املاء املنسكب  راجعة، ذاهبةوهي  ،صفحة السماء

جنود خري ك  ،املرتاصة ،القطرات املتالحقةاليت حتدثها وسيقى ملواب
 .عليها من خلقاألرض وما  جاءت إلرضاء

الطبيعة . الرىب والسواقيوتطل الشمس فتنري ، مث تنقشع السحب
هلذا  اخلليفةفرح  .قد حل سنواتمنذ الربيع الذي غاب يف ابتهاج و 
ولكن هذا السرور مل يدم . وطفح قلبه سرورا، عم البالد اخلري الذي

 .طويال
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طائر من . طائر غريبفجأة ربز ي، السماء اليت انقشع سحاهبا يف 
منه  بعثمث ين .يستهعلى فر  ينقض  صقر كأنه حيلق بسرعة فائقة  حديد 

بح وتص يف كل االجتاهات منازل آمنة فتنفجرنصب على بر   يف ي
رج من ختو  .ورابع، مث اثلث، طائر آخر ويلتحق ابلطائر الغريب. ركاما

أخرى منازل فجر ت ،، مدمرةانر رهيبة اتأفواهها الشبيهة أبفواه التنين
 .وحتيلها إىل تراب

أانس مدججون من الركام وخيرج  .مث تغيب الطيور احلديدية
 لدويها األرض ترتج يةة انر شعأ سنانه سالح خترج من. بسالح غريب

مث ريت ضجيج آخر وكأنه جواب  ،ت الضجيج هنيهةفوخي. السماءو 
املشاة ما مل اربون ويدمر احمل، يتناثر الركام يف كل االجتاهاتو . لألول

  .تدمره الطيور احلديدية
. وبكاء أنني ينطلق ،ء الدمارومن أحشا، هذا الضجيجووسط 

يطلبون الرمحة ، وخيرج أانس بسطاء مرعوبون فيسكت السالح هنيهة
 اضاهنن رضعبني أححيملن  نساء، شيوخ حفاة عراة. قاتلنيمن امل

 وما هو تدمريهذا الاملقصود من ، أطفال ال يفهمون ما هو كونا بتي
 .ذنبهم وذنب هذه املدينة

، يتأمل هذه األحداث الغريبة، مذعورا، وامجا اخلليفةوبينما كان 
ال تبق واقفا هكذا   !اي هذا  :وإذا برجل طاعن يف السن يناديه 

  ! والرصا  القنابل جتنبو  تعال معنا ! كالصنم
 ما معىن القنابل ؟: وهو يعدو رفقة الشيخ  اخلليفةسأل 
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السماء وتقضي إهنا أتيت من األرض و : سني قال الرجل بني نف  
 .ر والعبادم احلج، حتط  واليابس على األخضر

 ؟ح  حيدث لكم ما حيدث اقرتفتم من ذنبوماذا : سأل
 .هذا الوطنإىل ال شيء غري انتمائنا : قال الرجل 

إىل رد انتمائه  ب أحد يعاق  وهل  :وسأل  شيخال فاستغرب كالم  
 ؟وطن ما

؟ منذ أن أين تعي  اي رجل:  بشيء من االنزعاجقال الرجل 
 .يا والبشر يتصرفون هبذه الطريقةخلقت الدن
 ؟ولكن أين تذهبون: اخلليفة  سأل

 .إىل احلدود: فأجاب الرجل 
 وأي حدود ؟: سأل 

 .جوار البحر وويالته: قال الرجل 
 ؟ون البحر إذا كان حماطا ابألخطاروملاذا تركب: سأل 

 ن جنري . أبيدينا حيلة تليس:  قال الرجل وقد أتعبته األسئلة
 أصحاب األفالك يستغلوننا. والسلم وراء البحار. مالسل   وراء حلم

. ون مركباهتم ما ال تستطيع محلهلوحيم  . ويطلبون منا أمواال طائلة
 .فيغر  الكثري منا

إهنا : يسأل اخلليفة من جديد عن هذه احلرب فيقول الشيخ 
 .الفتنة الكربى. الفتنة اي هذا

وغرقت خيامه  ،مطارون إىل  يم سقطت عليه األار  الفاآلن صل ي
من  اخلليفةويتعجب . فيبتسم الشيخ وحيمد هللا. يف هنر من األوحال
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هؤالء : ل يف نفسه و قيو . هذا الرجل وصربه وقدرته على السري وقناعته
 .السيوف والقنابل وهم األبطال وليس حامل

بني اخليام كان يتجول أانس البسني ثيااب أنيقة وكأن الوحل 
يبيعوهنا  البعض منهم أغراض ويف أيدي .من تشويهها ل  خج  

 .ألشخا  ومهيني
عزيزة عليهم نفوسهم . إهنم خيجلون من التسول: قال الشيخ 

 .فيتظاهرون ابلتجارة
وهللا أنتم شعب أيب مل أر  :وقال  اخلليفةترقرقت دمعة يف عيين 

 .مثله
، مث نذهب  و الشاطئ ،من الزمن ةفرت نا سنعي  ه :قال الرجل 

 .ويف الشاطئ اآلخر خيام أخرى شبيهة هبذه تنتظران .حر و الب
نين أعرفك ولك:  مالمح اخلليفة وقال مليا يفالرجل  تفرسمث 

 ! إنك اخلليفة. أنت
 .كنت خليفة ذات يوم: قال 

 .هذا هو شعبك األيب: قال الرجل  ، وبلهجة فيها أتنيب
 .مث غاب ابحثا عن خيمة يلجأ إليها
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2 
 وايرجوع صي

وما هي  ،يف السري حماوال االبتعاد عن ساحة املعارك اخلليفةاستمر 
فتذكر الصني  .إال حلظات ح  شعر بظل السور العظيم يغطيه

صيواي  :مناداي ، شجار الباسقةبدأ يبحث عنها بني األ، و وصيواي
 .ة ح  أراكولو حلظتعايل  ؟أين أنت اي صيواي

 ولكن صوات. ابلرحيل هم  ، فاح  يئس من رؤيته كرر نداءه مراراو 
فرأى فتاة ، أدار وجهه  و مصدر الصوت. عى انتباههاسرت خفيا 

أما  . يفة ترتدي فستاان قصريا ال يغطي إال جزءا صغريا من ساقيها
منبت ثديني  مفصحا عن، صدرهاأعلى اللباس فإنه كان منشقا على 

هي ح  ومل يدرك من ، ه الفتاة ومن عريهاوتعجب من هذ .صغريين
 ؟مواليإىل أين اي  : مسعها تقول
بيوط  ةمشدود، كمزود املسافرينصغرية  حقيبة ظهرها  علىوكان 

 .ينتكم أتعب: على األرض قائلة  اووضعته افتخلت عنه. عريضة
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 ؟صيواي: قول يوهو لفرح مغمورا ابوجد نفسه فإنه  اخلليفةأما 
املطرز  ك التقليديلباسوأين  ؟هنا يف هذا اللباس املغري ماذا تفعلني

 ؟؟ وشعرك املتهدل فو  كتفيكفضةابل
وأنت ما ذا فعلت منذ . مواليإن األمور تغريت اي :  قالت الفتاة
 زايرتنا السابقة ؟

فحكى هلا خيبة أمله عندما اطلع على تدهور احلكم يف البالد 
وحدثها عن . املفاجئوعن إرهاقه السلطة من يديه  انفالتوعن 

 . نصحه ابلرحيلالعجيبة و  بلاذي أتى ابلسنالرجل الغريب ال
إين اشتقت إىل  :إىل السور الذي حجب الشمس وقال مث نظر 

 !الصني اي صيواي 
. مواليالصني تغريت اي : تسمت الفتاة ابتسامة غريبة وقالت فاب

 . معي تعال. تغريت مع تغري العامل
ظلم املمث جرته  و املدخل السري وتبعها يف هذا النفق الضيق 

ال بل يزحفان على ، ان فيهري وبدآ كاملرة املاضية يس .املليء ابألسرار
  . إىل غار صنعاه بصرب ومهارةر جلحيوانني ك  لضيقه ومها أربع  

ولكن الفضاء الذي . استمرا يف السري ح  بزغ النور كفجر جديد
البحر  لكذنفسه وسط  اخلليفةد مل جي. استقبلهما ليس فضاء القمح

 كبرية حماطة مببانيف ساحة   اهوجدوإمنا ذي كان يتمىن رؤيته الذهيب ال
 .ابت ال جترها دوابشاهقة تسري يف طرقاهتا عر 

 أين حقول القمح ؟ : فسأل متأسفا 
هذه . املدينة تغزو البادية. اكن أخرىت إىل أمرحلإهنا : قالت 
 .ظاهرة عامة
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 ،ابلسالحججني اجلنود املد نتقل بصره  و السور ومل جيد فوقهمث ا
 ؟راساحلأين هم  :فسأل

 األوطان حتمي. ع وظيفته الدفاعيةن السور ضي  إ: قالت الفتاة 
 .جمرد متحف هذا السور أصبح. بطر  أخرىأراضيها اليوم 

 . ميشون يف الطرقات دون قصدإين أرى رجاال ونساء : قال 
ليتفرجوا  جاؤوا من كل أرجاء العامللقد  .إهنم يتجولون: قالت 

 .العامل السبعةعجائب من السور أصبح . لسورعلى ا
 .إين أرى أيضا عرابت تسري دون أن جترها دواب: قال 

 .إهنا سيارات ذات حمركات آلية: قالت 
ولكن اي صيواي قد زرتكم  ! كم تطورت الصني: قال متعجبا 

خالل هذه املدة إىل هذا احلد وهل يتغري بلد . فقط الشهر املاضي
 ؟القصرية

زايرتك املاضية ولكن  لىع دحمل مير شهر وا: كة قالت ضاح
 .قل بعض القرون. مرت آالف الشهور
 .رغم مرور مئات السنني كما كنت    ما زلت  ، وأنت  : قال متعجبا 

 .كما كنت    ما زلت   وأنت  : قالت 
 .عجيب: قال 

. ه الدنياكل شيء عجيب يف هذ. اي موالي هذا ل  تقب  : قالت 
 .عادته على غري ز بنا الزمنقف  

وصيواي ، شياء حوله ويستغرهبااألإىل واقفا ينظر  اخلليفةبقي و 
ثه من د  وما كانت حت   تذكر الطيور احلديديةح   األمور بعضتشرح له 
 .ويالت
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طيورا غريبة ، وأان يف طريقي إىل هنا، اي صيواي إين رأيت :فقال 
 .لعبادطم املباين واألشجار واحي بر  ورعدرج من أفواهها خيديد من ح
ولكن بواسطة آالت ، ودا يتحاربون بدون سيوف وال رماحجن تورأي

ويف حلظة . جههاواي ال مكفجر  رهيبة تانر تنطلق منها شظااي غريبة 
فقادوين إىل ، فهربت معهم .ينار فرأيت أانسا بسطاء  ،رهدوء عاب

وا من الفتنة اليت عمت ر فل وقالوا يل إهنم اوحمالجئ غارقة يف األ
ن عبورهم مليء إو آمنة هنم ذاهبون إىل البحر يف اجتاه بلدان إالبالد و 

 .ابألخطار
 . ومل تقل شيئا .هلا ىو مسعت صيواي كالمه وهي متأثرة مبا ر 

جمرد شاهدهتا  يتالاألحداث هل  اي صيواي: مث سأل اخلليفة 
 ؟ ابلواقع اأوهام ال عالقة هل
 اإهن: ت قالمث  ،ابتسمت لتغطي هذا االضطرابو  الفتاةاضطربت 

ويف عصر مل رت . ن يسافر يف زمن غري زمانهم م  اوهأ. م ابلطبعاوهأ
 .أوانه

 حلقيقة ؟هلا ابعالقة  الم اوهأ يهل ه: قال اخلليفة 
 .ماوهأ يه: قالت 

. واي كل ما أراه حولنا عجيباي صي: قال الجئا إىل املنطق 
م والناس الذين تغريوا يف لباسه. متحفي أصبح جمرد السور الذ
 .اليت تصعد إىل السماء يةزجاجالوهذه املباين  ،وطباعهم

 .انطحات السحابامسها : قالت 
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ويف الشوارع هذه العرابت املتالحقة ال رجال يدفعوهنا وال : قال 
كل هذا على ما أعتقد من عجائب عصرك ومن . دواب جترها

 .اآلتية حقائقه
 .نعم: قالت 
من معارك ودمار هو من وهل هذا الذي رأيت ه يف طريقي : قال 

   حقائق شعيب اآلتية ؟ 
اخلليفة من  عنميولكن ابتسامها مل  من جديد ابتسمت الفتاة

له عالقة إن ما رأيته اي موالي : اضطرت إىل القولف. حلاحاإل
 .احلضارات أحياان يف صعود وأحياان يف هبوط. قيقةابحل

 ؟ل إلنقاذ هؤالء املغبوننيوما العم: سأل 
اذهب إىل ملوك :  هاب وقالت وهي تتجنب نظراتاجلو ترددت يف 

 .وتوسل إليهم ابسم اإلنسانية أن يرمحوا شعبكالغرب 
 .أمتىن أن تلني قلوهبم: سكتت حلظة مث أضافت 

الدنيا اسودت و  ،وقع هذا الكالم يف قلب اخلليفة موقع الصاعقة
ا كمنفسه  لك ولكنه م .مةثر الصديه وكاد أن جيه  ابلبكاء إيف انظر 

، أان: غاضبا وقال ورجعت له أنفته ، د على ذلك يف أايم الشدةتعو  
 أتوسل؟

الوقت ليس : وقالت ختفف من غضبه حاولت صيواي أن 
 .وإمنا القضية قضية بقاء أو فناء. للكربايء اي موالي

عند  تذكر الذل الذي تتقبله الشعوبمث  ،وامجا مدة طويلة ظل
، مداراة اخلصم ولزوم القادة ،شروط القويل االستسالمو  ،ةاهلزمي

ح   مطرة األعداء وطغياهنسيكم من شعوب قبلت . وحتليهم ابحلكمة
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إال بعد انغماس أهلها البقاء كتب هلا مل يوكم من حضارات  ! ال تفىن
  !يف ظلمات اإلهانة واجلنب

سأل قادته إىل أن يورجعت إليه بوادر احلكمة ح  . وهدأ غضبه
 ؟ء احلكاموأين هم هؤال: مضض  عن

 . بعد أايم يف عاصمة من عواصمهميجتمعون س: قالت 
 إليهم ؟سبيل وكيف ال: سأل 
 .وصلك إىل هذه العاصمةي شخصاسأجد . لدي حل: قالت 

 .تعال معي إىل حمطة القطار
 القطار ؟: سأل 
عشرات  يركبه، ولكنه كبري .ثل السيارات اليت رأيتهاهو م: قالت 
 .املسافرين

عي سرت إنك ت :وقالت التقليدي وهو يف لباسه مث نظرت إليه 
 .االنتباه هبذا اللباس

يهما الذي خيم عل د اجلو املأساويابعوضحكت حماولة إ
يستقبلك لن . اي صديقي كأنك ممثل يف مسرحية قدمية: أضافتو 

 .الاحل أحد وأنت يف هذه
نظر إىل احملالت والالفتات اليت  هو يو   شارع جتارييفوسارت به 

جمال اخلط ورث  إعجابه بدىكلمات ابخلط الصيين فأقها  فو كتبت 
ن  الفتاة إفقالت  .دون جدوى حركاتحروف و من عن بعض ثوابته 

 ،املعاينكتابة لغتها غري مبنية على تدوين األصوات وإمنا هي تدون 
: فلم يستغرب هذا وقال . الف احلروفآوإن أجديتهم حتتوي على 
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م يف ليس تبادلوا خرباهتاتبعد حرب ني الذين جاؤوا إن بعض الصيني
    .اخلط مع خطاطني عرب

 ناسبلباسا أنيقا يه ت معتار واخلبيع الثياب حمل مث توقفت عند 
إنك صورتك يف املرآة إىل نظر ا :وبعد أن ارتداه قالت  .مقامه

 .بباش، ملكا وسيما يف ريعان الا من ملوك هذا الزمانملكأصبحت 
 .لشباب وأان أشرف على األربعنيهذا ايكون يل  أن  : قال 

ال جتاعيد تشوه وجهك وال شيب يستضيف . انظر. انظر: قالت 
كأنك بطل . قامتك الطويلة املستقيمة.  انظر عرض أكتافك. شعرك

 .من أبطال هوليوود
 .أضغاث أوهام. أوهام كل هذا: قال 

 .متوسطة احلجمله حقيبة  مث اشرتت
ستعطيك هيئة رجل . من النوع اجليد، و قالت ، هي مسسوانيت 

 .سياسي
م اخلالفة الذي خت  مزوده  فأخرج من. افيه تهوضع أمتعب نصحتهو 
 .من الذهب اخلالص اقطعو  اوقلم اوقرطاس، ادرهال يغ
ا كل هذا الذهب م: قالت ف الفتاةوهاج منظر الذهب الفاجأ و 

 ؟الذي معك اي موالي
 .من عملتنابعض القطع : قال 

اي  إنك بنك متنقل. خيالية اليومقيمتها القطع  هذه: قالت 
 .موالي

 .خذي منها ما تشائني: فقال 
  .حتتاجها رمبا خالل سفركقد . ال: قالت 
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يتبعها متعجبا مما يراه ح  اخلليفة الشوارع و يف  الفتاةوسارت 
إهنا . أانس مستعجلونيدخل من أبوابه من زجاج  كبريمبىن  إىل  وصال

 .ت صيوايقال، حمطة القطار
  .هاوراءواخلليفة  مث دخلت وسط مجهور املسافرين
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3 
 القطار

ه اتر بطى متعثرة ونظ وهو يتبع صيوايحمطة القطار اخلليفة  خلد
كلها  تشيد .، فسيحةعالية طةاحمل. مندهشة حتاول فهم كل شيء

، بشاح ،نور اصطناعيينزل  ها كانومن أعال. احلديدبواسطة 
أبغراض  لمعظمهم حمم  . وبالدؤ كالنمل وهم  يضطرب حتته الناس 

، هبا اخلرافيةطويلة كالثعابني  ،آالت عمالقة اجتاهيف يقودها ثقيلة 
 .ها املسافرونمن يدخلعدة أبواب 

ظر إىل الناس وهم وقفت صيواي يف زاوية من املبىن وهي تن
. يف سفرك علي أن أجد لك من يرافقك: قالت مث  .ذاهبون راجعون

إنين ال أستطيع أن أختلى عن منصيب هنا يف . اعذرين اي صديقي
 .الصني

 متر حاملة حقيبة رشيقةوإذا بفتاة مجيلة ، يف هذه احلالةوبينما مها 
يرتاقص مع ، وشعرها األشقر كالقمح الناضج، فو  ظهرها ثقيلة

 .مشيتها اخلفيفة األنيقة
 نت اي حبيبيت ؟أين كجويل : فقفزت صيواي يف اجتاهها منادية 

 .إين أرث عنك
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؟ صيواي: رماس ت حوصافجأة وجهها نار تت الفتاة واسبتسما
  ؟أتنوين السفر ؟اي شقية ماذا تفعلني هنا
: مث تقول صيوايطويل، حديث مودة يضمهما تااتن و تتعانق الف

 .ةأقدم لك صديقي اخلليفاي جويل تعايل 
على اخلدين أضرمت فيه  ومنحته قبلتني بطلنااقرتبت الفتاة من 

هذا : وقالت من أتثره ضحكت صيواي . نسي هليبهاكان قد انرا  
دون مراعاة اجلنس  األصدقاء   ل األصدقاء  يقب  . اليوم اي موالي يعاد

لقد درسنا معا . هذه صديقيت جويل إهنا جتيد لغتك. دق  ودون ع  
 .اللغات الشرقية

 .خليفة ي سيدأهال: ابتسمت جويل وقالت وبصرها متجه  وه 
، إنه ه ملكإن. خليفة ليس امسه: وقالت صيواي فضحكت منها 
 .مغارهباميتد من مشار  األرض إىل  اوطن اخلليفة الذي حيكم

 ؟ملنا اليوم خلفاءولكن هل مازال يف عا: جويل 
 .إنه آت من قرون غابرة: صيواي 
 ؟أهتزئني مين اي صيواي: جويل 

 أال تعرفني شيئا عن تون ؟ر  دري با  أن تقرئي ملأ ،اي جويل: صيواي 
 ؟وهذاينه  ؟ عن دادالسرايلينيا اب الكت  

 .أعرف السرايليني من بعيد: جويل 
تعرفني اي : وقالت مازحة ضحكة راننة  مث خرجت من فمها

القصص إال  أان ال أقرأ. متدن   . الثقايف منحطصيواي أن مستواي 
 . لزمنويف الكثري منها تالعب اب. اخليالية العلمية
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القصص دعينا من :  لى اجلدعة صديقتها ثاحاي صيو قالت 
وأنت قادرة على مساعدة . إن األمور حرجة .اي حبيبيت العلمية

أعرف أنك تكرسني حياتك ملساعدهتم يف مشار  األرض . املنكوبني
 . ومغارهبا
 وما هو املطلوب مين ؟: جويل  تسأل

ل أكابر العامل ويشرح أن ترافقي اخلليفة ح  يقاب: صيواي  قالت
  .لعل قلوهبم تلني .هلم قضية شعبه

ولكن الذي . غريب، اييلكل هذا سر  : قالت الفتاة الشقراء 
ة اي و اإن العد. يظهر يل أكثر غرابة واستحالة هو أن تلني قلوب هؤالء

بدد وال ت  . لينها شيءفإنه ال ي  س و نفأخيت عندما تستويل على ال
 .ا راتماليني  ها أضواء  اء  مظل

؟ يريدون رميهم يف البحر من خبارأمسعت آخر األ: قالت صيواي 
 .جديد

ال داعي  ،اي شقية: ىل احلزن وقالت فابتسمت الفتاة بسمة متيل إ
إن هذه . تعرفني حمبيت هلذا الشعب. الستعطايف هبذه الطريقة املاكرة
 .سرخذ خليفتك معي. األحداث ال تغيب عن خلدي

قبلت جويل : للخليفة  وقالت هاتصديقفرحت صيواي لكالم و 
ستساعدك يف مهمتك وتؤانسك زمان . مرافقتك إىل بالد الغرب

 .متاع واملؤانسةاإلميدان رية يف خب إهنا. السفر
ه لدي. ابلنسبة للقضااي املادية ال تقلقي: ئلة قاخاطبت جويل مث 

 .ما يكفي من املال لسد حاجياته
 .يموالاي  نقودكمن  شيئاأرها : قائلة  همث اجتهت  و 
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وأعطاها من حقيبته قطعة من الذهب اخلالص اخلليفة أخرج 
أليست قطعة مسروقة من  :مازحة  تقولأخذت تتمعن فيها و فويل جل

 ؟متحف
اي شرحت له املقصود ولكن صيو ، هذا الكالمو من فتعجب ه

 .ب اليوم اي أمري املؤمننينه  ح  متاحف قصورك ت  : همن
انس  : مستدركة من احلزن تغطي وجهه قالت ة مث ملا رأت سحاب

 .اي صديقي هذاكالمي 
إهنا : للقطعة الذهبية قالت متعجبة  افإهنا بعد دراستهجويل أما 

 .إهنا حتفة. حقا قطعة مرت عليها قرون
طة وكأنه عم احملغريب يصوت ا يتمازحون وإذا بوبينما هم هكذ

عن  طاركماإهنم يعلنون انطال  ق: فقالت صيواي . نذر بشيءي
 .وات األوانالتحقا به قبل ف .قريب

تعال اي : للخليفة حقيبتها على ظهرها وقالت سرعة بجويل  رمت
وراءها متعجبا من جيري  وبدأت جتري وهو. قطارانتحق بنلي سيد

 .  ائقةسرعة الفذه الهب قدرهتا على الركض
 فركبت ،احلديدية تاآلالإحدى إىل ركضا دون توقف ح  وصال 

الناس وسط مجع من ضيق روا  يف  اهبا وسارتمن أحد أبو  جويل
يف ح  رآها تتوقف خطاها  يتبع اخلليفةو ، بصعوبةهم عامتون جير  

مث ىنا  ةمتقابلأرائك  بعصغرية فيها أر  ابب غرفة تفتحو الروا  هناية 
 .مثىن

 .كثرياهنا لن يزعجنا الناس  : قالت 
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 اخلليفةنصحت و  .علىيف األ تت  ب  يف شبكة ثا  ت حقيبتها رممث 
 .هنا ستتمتع برؤية الطبيعة :حذو النافذة جللوس اب

طلب  وجلس حيث، مقلدا الفتاةالرفوف  فو  متاعهنا بطلوضع 
 ،يغمرهجسمها بدفء  شعرفعن ميينه هي  وجاءت، منه اجللوس

وجدها ف .العر  يتصبب من جبينها، ورأى أنفاسها متسارعة ومسع
هذا أن ميد يده  و جبينها كي جيفف وأحس برغبة يف . بديعة اجلمال

 .هذا الفعل ؤ علىولكنه مل جير . العر 
 ه األنفاس املتالحقةقطعيف مكاهنا مث قالت بصوت تواعتدلت 

 . ن ننطلق: اخلارج  إىل شريوسبابتها ت
 ،، واجلدرانالناس وحقائبهم .طة إىل الوراءسحب الناس يف احملان

، ومرت فجوة من نور الشمسوظهرت . واألضواء العالقة يف السقف
حديد أو خشب حتمل  أشجار مصطفة أمام املنازل وأعمدة من

، وظهرت السماء زرقاء حيدها من األسفل منحىن جبل خيوطا متوازية
ه رر ذهيب من غطته غابة كثيفة وعلى سفحه سهل خصب ملع في

كل هذا وسط طقطقة بدأت خفيفة مث تقاربت دقاهتا . القمح
 .بحت كاخلرير أتلفه اآلذان وتسرتيح لهح  أصوتالمحت 

نوع من اجلزع وهو يرى العامل ينسحب إىل  اخلليفةواستوىل على 
جة فقال بسذا ،، هبذه السرعة املذهلةة العجيبةاخللف هبذه الطريق

 ؟رب مناما ابل الدنيا هت: ممزوجة ابلقلق 
 إىل سري ن الذين ن. العامل يف مكانه: قائلة فضحكت منه الفتاة 

 .األمام
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يده يف  الفتاةعندما أخذت وأصبح اطمئناان  هإىل قلباهلدوء ورجع 
 .رته أبايم الشبابيدها فغمرته رغبة يف احلياة ولذة ذك  

 

هدأت أنفاسها ولكن العر  ما زال يتصبب من جبينها وينزل 
رآها متسحه أبطراف و . مبلال قميصها املفتوح على أعلى صدرها

 .ار هنا يف الصنياجلو ح: ة متمتمأصابعها 
 .نسبيا: ل هو يقو و 

 .اجلو حار : وتردد هي
فينهض يف اجتاه يدها اليت ما زالت متسح العر  وينظر هو إىل 

إذا ف. يفتحها .  منها قطعة من قما  طويت على أربعخذ ر. حقيبته
من حرير مثني رسم يف وسطه طاووس وكتبت على زواايه  هي منديل

 .تنظف جسمك نظف قلبك قبل أن: بارة عال
  !إهنا حتفة. عجباي لل: ة لفتاة فأخذته وهي مبهور لأعطى املنديل 

الفنان ومزجها . تعار ألوان قزحاسيشه ر  .هذا الطاووس حي كأن
 .بطريقة رائعة
 .امسحي ما تبقى من عر  فو  جبينك: قال 

 .قطعة فنية ال ميكن تدنيسهاهذا املنديل . حرام .ال: قالت 
نظف قلبك قبل أن تنظف : ت رموزه ونظرت إىل اخلط وفك

 .جسمك
معىن مجيل يف شكل : وبقيت تتأمل الكتابة واالبتهاج يغمرها 

 .خطا مثل هذايف حيايت مل أر . رائع
 .األشرفابن خط إنه : قال 
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 ؟ األشرفومن هو ابن : سألت 
 .اخلطاطني أمري: قال 
 هل جتيدين الكتابة ؟: سأهلا مث 

 .خطي رديء: قالت 
هذا القلم ليس  : قائلة  ن حقيبتها اليدوية كراسا وقلمام أخرجتو 

 .كأقالمكم
حيمل  إنه .مقالإين أعرف هذا النوع من األ: لقول فأسرع هو يف ا

 .حربه يف جوفه
 ،ناوع من األقالم قبلهل اكتشفتم هذا الن .عرفتهوكيف : قالت 

 ؟ و ن ال ندري
أهبر  .من زمانكموكأنه آت  غريبرجل ذات يوم جاءان : قال 

إن هذا الرجل جاءين بعد  .العجيب ماته وهبذا القلمو ي مبعلعلمائ
أدركت أن . علمت أن كل شيء تفكك يف وطينمرض أصابين عندما 

أن األمراء يف و ، ددهم ا اعةهتالناس جياع أن و ، املال فارغ بيت
وأن اجلي  يف أيدي . ر مستبدون خارجون عن طاعة اخلليفةاألمصا

من  خرجوأن احلكم . ألعوبة بني أيدي اجلميعأين  أدركت. األجانب
بعد و  .هاتشاليت عغفلة ندمت على أايم الف. يدي منذ سنوات

أصابين مرض مل يستطع األطباء معاجلته اطالعي على كل هذه األمور 
 تها مجهوريرئيس د عا  من بال جاء هذا الرجل الغريب وقال إنهح  
 .أعيشهكنت ما  

 .أهل الربيع نم إنه: الفتاة قالت 
 ؟ومن هم أهل الربيع: سأل 
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حدث هذا . ن اضطهاد حكامهمإهنم شعوب عانوا م: قالت 
ولكن . يعا الفصل ومسوا حركاهتم ثورات الربفاستبشروا هبذربيع أايم 

ت الفتنة الكربى يف احلكومات وحل  إثره اهنارت . هذا الربيع كان فتاكا
 .وطانهذه األ
 .ارحل سحرية وهية عبار بهذا الرجل نطق : قال 

 .شعار أهل الربيع ت هذه العبارةكان.  فعال: قالت 
الكلمة كانت السبب يف أن هذه يف األمر العجيب : قال 
 .شفائي

املوضوع  افة أن هذا  احلوار حولستمر ومل ترد الفتاة أن ي
، حسرا، ويبقى متفتعود إليه كربتهمصري أمته حقيقة يكتشف اخلليفة 
بدأت ختط العبارة اليت رجعت إىل قلمها وكراسها و . آسفا طوال السفر

وبدأ هو  .ته كاليومخطي رديء مل أشعر برداء: أمام عينيها وهي تردد 
 .يصحح أخطاءها

بواسطة نقط حتدد طول وضع قواعد الكتابة  األشرفابن : قال 
 .احلروف وعرضها وا ناءها وموقعها من السطر

إنه : فانبهرت وقالت  ،ا بعض األسس مستعمال الرسموشرح هل
 .  لفن اخلطجرب  

ونظر إىل  .ار فأانرت وجههات حملة من الشمس بني األشجوأطل  
تساءل عن هذا ف. وتعجب من التناسق بني أعضاءها حمهامال
وهل  ؟ هل هو إرث أم غريزة. رس فيناذي غ  حساس ابجلمال الاإل

وانني ق ضعت  ميكن وضع قوانني هلذا اجلمال وهلذا التناسق كما و  
 للخط ؟ 
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هل : وبقيا مضطربني مدة طويلة ، قبل أن تشرع هي يف الكالم 
 ؟ حتب السفر
  .فر هبذه الطريقةسست متعودا على الل: قال 

 . عجيبة ،إين قبل كل سفر أشعر بنشوة غريبة: قالت 
 .أسفاري مل تكن مرحية: لقا

نسان غريبا ا يكون اإلاألسفار ال تكون ممتعة إال عندم:  قالت
 .يف بلد غريب

وأنت . أدابء الرحالت عندان عاشوا أشياء من هذا القبيل: قال 
 هل تسافرين دائما وحدك ؟ 

 .أحياان: قالت 
 ؟ يف عشريتك ؟ مل تفكري يف أهلكأ: سأهلا 

 ن  م  ا ع  ع و ضا  د  جت    ر  اف  س  :  أمل يقل أحد حكمائكم: قالت ابمسة 
 ؟ ه  ق  ار  ف  تا  

ومرت بسرعة فائقة . وصفرياجئ فجأة حدث عن ميينه دوي مفو 
برتقالية  ه جمرةا يظهر من خالهلا أانس واقفون يف روا  يرسم ضوء  نوافذ 

. ر  م  قطار . جاء من اجلهة األخرى إنه قطار. األبصارتبقى عالقة يف 
 وهذا احلكيم قال أيضا:  تمتم اخلليفةمر كالسهم الذي غادر القوس ف

 .ب  ص  ي   مل    س  و  الق   را    ف  ال  و  ل   م  ه  الس  و  
 ن سهمان مجعتنا . كالم بلي : رماس األديب جويل قالت 

 .األقدار
 وأين املرمى الذي نقصده ؟:  سأل

 .عاصمة اإلفرنج: قالت 



96 

 

 خاللالطاعون  أهلكقد . انكا يعيشون عيشة ض  اإلفرنج : قال 
ح  استنجدوا بنا  ،يف املدن والقرىمنهم اآلالف  السنوات املاضية

 .ما زال الوابء منتشراو . هلم األطباء والدواءنا أرسلف
 .هم اآلن يف طليعة األمم. كان هذا يف القدمي اي موالي: الت ق

 ؟سفران أطويل: سأهلا 
الف سنقطع ما يقارب العشرة آ .سيكون طويال .نعم: أجابت 

سنقطع الصني يف البداية . يف بضعة أايموذلك  ،الكيلومرتاتمن 
لونيا وأملانيا ا وبو قبل الوصول إىل أوكراني. امن روسيوالقسم الغريب 

 .وفرنسا وإسبانيا حيث كان ملكك
 .ال أعرف كل هذه البلدان: قال 

 .نشأةال حديثبعضها : قالت 
 ؟هل تسكنني املدينة اليت نقصدها: قال 

 .أان من جنسية أمريكية. ال: قالت 
 .أان من أمريكا: فأوضحت ، مل يفهم كالمها

 ؟مريكا هذهوأين هي أ: قال 
فكلمته عن . يف عصرهجمهولة وأدركت إذ ذاك أن أمريكا كانت 

 إيطايل اكتشف أمريكا يف رحالةنه إ: وقالت  وسكريستوف كولومب
ا فسمى سكاهنظن أنه وصل اهلند . ع اهلجريسرن التاالق هناية
 .احلمر ابهلنودوا قبوكانت بشرهتم متيل إىل احلمرة فل  . صليني هنودااأل

يف هذا الزمان املتأخر ح  أن جيهل اإلفرنج بالد اهلند فاستغرب 
وقال أبن الكثري من الواثئق  .، جمهولةةانئيبينها وبني قارة  اأهنم خلطو 
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ذهبوا إىل قارة وراء البحار ورأوا فيها من وطنه تدل على أن رارة 
 . العجائب

وفتحت األبواب . وتوقف متاما. مث بدأ القطار خيفف من سرعته
 .قوم وركب آخرونونزل 

 .أمامنا عشرات احملطات بقيت  . إهنا احملطة األوىل: قالت 
 .الكثري من خالل هذا اجلزء من الرحلة تعلمت  : قال 

 .اي موالي وأان أيضا: قالت 
يف الروا  أصوات الراكبني وهم يبحثون عن  ت عندئذعا  ماوس  

عه فتاة ح ابب الغرفة ودخل شاب وسيم تتبت  وف  . أماكن جيلسون فيها
وجعلت على  ،ضابيانصع ال ،ت فستاان طوياللبس ،وضاحة الطلعة

وكانت معهما ثالث . بقفاز أبيض اهوغطت يد ،أبيض أسها إكليالر 
مث جلس هو . فوفثقيلة وضعها الشاب بصعوبة فو  الر حقائب 
 .صامتني خيتلسان النظرات العاشقة ظاليدها و  مسكورفيقته و 

 .إهنما عريسان:  اخلليفةيف أذن  فهمست جويل
 ؟هذا وكيف عرفت  : سأل 
شهر  ن لقضاءايذهب امإهن. ستان العرائسففستاهنا : قالت 
 .األماكن الرومانسية مكان منالعسل يف 
 شهر العسل ؟: سأل 
بعيدا . غراميبعد مراسم الزواج يذهب الزوجان يف سفر : قالت 
 .حبابواأل عن األقارب

 .عند الصينينيعادة مجيلة : قال 
 .هي تقاليد أصبحت اليوم عاملية: الت ق
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جلس يف املكان املقابل للعريسني ومل ، مث دخل رجل يف األربعني 
وأخرج منها أوراقا ، يهكبتر  علىيكن حيمل إال حقيبة صغرية وضعها 

 . مث أخفى وجهه وراءهاعريضة فتحها 
 .اخلليفة جويل يف أذنمهست ، إنه يقرأ اجلريدة 

 اجلريدة ؟: سأل 
ن كل يوم تصدر اجلرائد على الشكل الذي ترى وتدو  :  قالت

 .فيها أحداث البلد والعامل
 ؟ وماذا جرى يف العامل اليوم: سأل 
. مل أطلع على األخبار، اليوم اي مواليما جرى ال أدري : قالت 
عن هجرة املهاجرين وأسفارهم اخلطرية يف  د أهنم تكلموامن املؤك

، عرب العامللنزاعات املسلحة وا، اواحلرب اليت فروا منه، رالبحا
، احلد من السالحاالجتماعات حول و ، والعواصف يف البحر اهلادئ

 .عيةاقمار الصنواأل، صواريخ اليت تصعد إىل السماءوال
 .مأساويةغريبة و  حداثأ: قال 

وأصبحت الشعوب ال تكرتث إال مبا . تعودان على هذا: قالت 
 .خيصها مباشرة

م عن رغبة يف املزيد تنمالحمهما لعروسني و ا مدت بصرها  ومث 
 .ابحلياة متعا ال مينع الناس من العشق والتهذ: وقالت ، من االلتحام

 .صدقت اي رفيقة سفري: قال 
مث أشارت بيدها  و . فابتسمت مستلذة كلمة الرفيقة يف فمه

 .من جديد  ن ننطلق:  قائلةاخلارج 
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داكنا ال  فضاءا  جل القطار  وما فيها إىل الوراء وو احملطة  تانسحب
بعض السماء يف ظهرت مث ، الشاحبةه إال بعض أضواء املدينة تشوب

يساير القطار  ل بقي القمر الذي مل ينزلق إىل الوراء بيتوسطها النجوم 
املستمرة اليت ألفتها اآلذان طقطقة الكل هذا وسط   .كأنه عاشق وهلان
 .إىل حد التلذذ هبا

وشعر  ،، العنيدالرتيبالقطار  صوت إال بقيومل  سكت كل شيء
 فساعد، تقرتب منه ومتيل جسمها  و جسمهوهي  و برفيقة السفره

مث . توسد ركبتيهوجعلها ت ، و شقه األسفليف النزول شقها األعلى 
وانغمست ، ا الشهي، وثغرهالناعموشعرها ، داعب خدها قليال

مث  ذوقهاشتهت شفتاه أن ت رضابب تفتلذذبني الشفتني أصابعه 
: جتس مكوانت وجهها الصغري ابتعدت يده عن الفم وبدأت األانمل 

أنه تناسقة أو م مساحاتأنه ينحت خيل له و . اجلبني، نفالذقن، األ
 .ر قلما على هذا امللمح البديعرسام مير 
 .انمي :قال مث 

الكهل سقطت من . وشعر هو أيضا ابلتعب مثل ابقي املسافرين
والزوجان . شخري حياول أن يكتمه دون جدوى دة وعال منهيديه اجلري

 . أحالمهما متالمحة مثل جسديهماانما متعانقني
 يقظيستن أه كان خيشى ألن .يف النوم راغباكن يفإنه مل ، أما هو

الذي كان يهدهده  القطار املتواصل  ولكن اهتزاز. يف القصر ومهومه
، أيضاهو  ،ستسلميه جعال، الذي خيم حوله اهلدوء  و كطفل صغري 

 .النوم انلسيد
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ة النور فو  جفنيه أحس بوطأ ومرت مدة مل يدر مداها ح 
احلديد املتواصل  ضجيجولكن  ،يف القصرنفسه  دوخشي أن جي

 ،بني أصابعه ناعموشعرها ال ،رائحة الفتاة اجلذابة وطمأنته. هطمأن
 . إنه مل يغادر هذه املدينة املتنقلة. جسدها ودفء

يف سهل  غروسامل صنوبرأغصان ال الشمس تطل من خالل
املباين  تمث تقارب .متباعدةمنازل صغرية ت فيه بنيمعشوشب 

يدبون و  بدأ سكاهنا يستيقظون ،أنيقة ،مكونة بلدة صغرية تتالصقو 
وخفف القطار من سرعته فنهض الكهل وأخذ اجلريدة . يف الشوارع

ه  و مث اجت .وطواها وتركها فو  األريكة اليت سقطت خالل سباته،
واستيقظ العروسان على مضض  .يف يدهالصغرية اخلارج حقيبته 

مث خرجا مودعني اخلليفة إبمياءة . وشرعا يف إنزال احلقائب من الرفوف
 .الغتهموابتسامة ولفظ عذب يف 

أما جويل فإهنا مل تستيقظ . اآلن ونزل املسافرون توقف القطار
ت ابلصمت الذي فشعر  ،وبدأ هو يداعب حاجبيها أبطراف األصابع

رها رفيق سف انملوأب ،اليت أانرت وجههاخيم يف الغرفة وابلشمس 
 ؟ أين  ن : فسألت ،فو  وجهها
 .صباح اخلري: قال 

 . ود مرنينغ: قالت 
 ؟ أين  ن: من جديد  لتأمث س
 .لست أدري : قال

اجته نظرها  و رصيف احملطة وقد كتب على الفتة اسم احملطة 
     .على وشك مغادرة الصنين فقالت   ،ابلصينية
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. مل أشعر ابلنوم وهو حيتضنين: واعتدلت وقالت وهي تتثاءب 
منظري  إن: الذهيب حماولة تسرحيه قائلة ووضعت يديها داخل شعرها 

 .    فضحك منها. غري رائق
ما كتب اقرئي يل : قائال وامتدت يده  و اجلريدة وأعطاها جلويل 

 .فيها
 .نيةال أجيد الصي: قالت 
 .اقرئي ما تستطيعني فهمه: قال 

 .سأقرأ لك عناوين املقاالت: قالت 
مث رمت  .هكل ما خيص بلدذكرت له أحداث اليوم متناسية  و 

كأهنا تريد أن تضع بينهما وبني األحداث مسافة اجلريدة بعيدا عنهما و 
 .رمزية

 ؟كنا نتكلم ابألمس  عم  : سألت ، وبعد هذا 
 .ق واجلمالالتناسفن اخلط و عن : قال 

الكتابة بواسطة اليوم أصبحت تنافسها الكتابة ابليد : قالت 
 .التاآل

. مر كالرب . ال فيه احلديث عن أمور كثريةدابم آخر تومر يو 
ونزل مطر خفيف ، اتحمطمخس يف خالل هذا اليوم وتوقف القطار 

ظهورهم ، ن على األرضكفو ا عفيها فالحون  ع  على السهول اليت جتم  
 إهنم. أو كأهنم ينوون تقبيلها ،سفلن شيئا جيذهبم إىل األمنحنية كأ

وبعد العصر انقشع السحاب وأطلت . ، قالت جويليزرعون األرز
 قبلح  أ .واضعة فو  أورا  الشجر لؤلؤا وضاحا الشمس من جديد

زال حياكي القطار يف  وهو ما. وبرز القمر وقد ازداد استدارةالليل 
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جويل مالت . ن له ابلدخولذ  فأ  جفان مث د  النعاس على األ. سريه
ولكن هدهدة  النومهو وم اقو ، سفلبشقها األعلى  و شقه األ

، كل هذا تغلب على والبعد عن املشاكل ،ودفء رفيقته ،القطار
 .عزميته
 

واألايم والليايل . وتعاقبت األايم والليايل ،ومرت حمطات وحمطات
، املعتاد ابلبطءفهذه متر  .يف احللم ليست كاألايم والليايل يف اليقظة

فإن زماهنا قد يقاس أبجزاء ، ك أما تل .ابلراتبة اليت يعرفها البشر
ته الحظ وعند يقظ، هامآالف امل حلمه يفأدى انئم كم من . الثواين

 !كومضة بر   كانتأن غفوته  
يكلمها هو عن حياة ذلك  .نيتكلما امر كل هذا الزمن ومه

لمه هي عن حياهتا وعن وتك ،اطرهالزمان وعن صعوابت احلكم و 
 .تزعجهقد احلقائق اليت بعض مظاهر احلضارة  فية 

ونشأت ، هذه األايم كل واحد منهما ابآلخراستأنس خالل 
ة ، غارقهي يف قصره. أهنما عاشا معا بينهما مودة ح  خيل إليهما

يف  ،طالب مثلها ،وهو يف شقتها الصغرية. ذلك الزمنيف ملذات 
 .سط ثورة الزهور والتحرر اجلنسيفلوريدا و 

 

اي استيقظ : مسعها تقول وبعد الليلة التاسعة ، صباحوذات 
 .رفيقي

 أين  ن؟: فسأل 
 .لقد وصلنا: قالت 
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 ؟وصلناأين إىل : قال 
 .يف عاصمة النور. اآلن د اإلفرنجبال  ن يف: قالت 

، ذ احلقائبه  و الرفوف ألخبعضهم ميد يد. وااملسافرون وقف
 عرب. لروا  منتظرا النزولومكث يف ا ضهم قد أنزل كل أغراضهوبع

 و ويتجهون ، الواحد تلو اآلخر رجون من األبوابخيراهم النافذة ي
واالبتسامة املرسومة على الشفاه ال  ،ون حقائبهمجير   ،احملطة أبواب

ممزوج هم ولكن تعب ،لقد تعبوا. ني آلخريشوهبا إال تثاؤب ريت من ح
ائبهم حيملون مع حق ،الراجعون إىل أوطاهنم. على الشفاهبلذة ابدية 

حيلمون  ،والوافدون. العظيم، د البعيدآالف الذكرايت من هذا البل
 .ابملشاهد اليت سيتمتعون هبا

 .تعال ننزل: وقالت ، تتها على ظهرهاحقيبتها وثب   أخذت جويل
 إىل أين ؟: حقيبته  شد علىوهو ي سأل

 .إىل قلب املدينة: قالت 
 .فسأهلا عن عجلتها، فائقةنت تسري بسرعة وكا. مث نزال

هنا الناس . وداعة السري الشرقي نسيت  : فابتسمت وقالت 
. عصر السرعةيقال إن عصران . يسرعون ألن العمل رخذ كل وقتهم

 .الوجود يفالكسل ال حق هلا خييم عليها األمم اليت و 
 ؟املدينة بعيدقلب : قال 

 .بعد نصف ساعة سنكون هناكو  .سنأخذ املرتو: قالت 
 ؟املرتو: سأل 
ولكنه يسري يف أنفا   ،هو قطار يشبه الذي كنا فيه. نعم: قالت 

 .حتت األرض
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 وملاذا حتت األرض؟: سأل 
كل . هو أسرع من السيارة. لتجنب ازدحام حركة املرور: قالت 

 .هلا مرتو الكربى اصمو الع
 ؟وهل يف عواصمنا مرتو : أن يسأهلاوأراد 

 .أجربته على السري احلثيث دون طرح األسئلةلكنها و 
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4 
 وت امل

ورآها تتجه  ،جويل قتفماخلليفة نزل ف .ال إىل مدخل املرتووص
تضع فيها بطاقة صغرية ار، مث  و آلة مكعبة الشكل ألصقت جد

 .من ور  مقوى انقسيمتربز فتتضغط على بعض األزرار و 
افعل كما يفعل . ملهااكران، سأريك كيف تستعتذ إهنا: قالت 

قلد الناس هي أن تعندما تسافر يف بلد ال تعرفه  لك يتنصيح. الناس
 .تصرفاهتميف 

: وقالت، نا ومشاال وكأهنا تبحث عن طريقهامث نظرت ميي
التف حوهلا بعض املسافرين خريطة رأت و . االجتاهات متعددة

الذي املرتو  خطليل عن ين سأرث يف هذا الدانتظر  :فأردفت
 .أظنه اخلط الرابع ولكين غري متأكدة. سنأخذه

 تسد حواجز أمامبقي واقفا و ، اخلريطة ذهبت جويل تتفرس يف
 هامن ختطي نهاليت متك  طريقة تساءل عن الهو يو ، املارة يف وجهالطريق 

مجاعة من ل احملطة دخح   ،ستمرار يف السري  و قطار النفقواال
مث  .أبصوات عالية ،مازحني، ضاحكنيرتون يف مشيتهم تبخالشبان ي
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غابوا يف متاهات وبعدها  .اجتهوا  و احلواجز وقفزوا فوقها بفة
 .األنفا 

يف  حمطة املرتو يتم هبذه الطريقة وقال ظن صاحبنا أن الدخول إىل
. بذلك وصيت  كما أ  أهل البلد يف تصرفاهتم  أن أقلد  علي  : نفسه

إجناز ما فعله ال من املرونة ريث أقدر على أن جسمي ماز  عتقدوأ
 .هؤالء الشبان

 .وأتهب للقفز
 ! صديقيماذا تفعل اي . قف: انداه من بعيد ولكن صوات 

 .ين أقلد أهل البلدإ: فقال 
 موالياي  :ح  نزلت الدموع من عينيها منه  جويلضحكت 
 .هؤالء لصو 

 ؟وما سرقوا لصو ؟: فسأل مندهشا 
جرة اليت إنه مثل األ. ملرتو له مقابل نقدي االركوب يف: قالت 

 .حق املرور فهو لص ييؤد ومن ال .تدفعها للعامل أو السائق
 ؟اليت تدفعوأين النقود : سأل 
 .وافعل ما أفعل اتبعين. هي ممثلة يف هذه التذكرة: قالت 

، ابآللة احملاذية للحاجز ثقبقطعة الور  يف  جويلووضعت 
 وقلدها. خرجتوفسح هلا ا ال فجوبة أبعذلك احلاجز نسحب فا

 .يبغر ذا التنظيم المنبهر هبوهو 
لو رآك احلراس وأنت تقفز كهؤالء : قالت مازحة ومها سائران 
تيت ماذا عسى أن نقول هلم ؟ إنك أ. الشبان لطلبوا منك غرامة مالية

 ؟ مضت من قرون
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 . من بعيد كانت تصلهم أصوات الشبان الساخرة
 ؟ؤالء الشبانومن هم ه: سأل ف

 .ينةهم من ضواحي املد: قالت 
 هكذا ؟ ونملاذا يتصرف: سأل 
لو كان ابن خلدون حيا . هذا يتطلب دراسة خاصة: قالت 

 .نبحث عن قطارانتعال . األسباب كتشفال 
على ني واقفوأحياان ، راجلني أحياان، الطويلة اتاملمر يف سارا و 

 .ينسحب ابملسافرين دون هوادة بساط متنقل
 . قاعة كبرية تشبه حمطة القطاروصال إىل ح 

 

جدراهنا مستديرة على . هذه القاعة بنيان يتأمل بقي اخلليفة
والنور ينزل من أماكن متعددة ، القباببعض كداخل شكل أسطوانة  

اجلدران . من حديدك سك جتري فيه اطريقيعلوان ضيء رصيفني وي
فاتنة اجلمال ال  امرأة : هعت إحداها انتباهسرت ابرية ت بصور كزين

أمحر ، ودعنوع من الكأهنا تريد التهام يظهر منها إال عينان وشفتان  
 .قان  

إشعار ألمحر . إهنا الفتة إعالنية: مبهورا اه وهي تر  قالت جويل
 .شفاه

 أمحر شفاه ؟: سأل 
كل ما تراه . ن به املرأة شفتيهاهو عود خا  تزي  . نعم: قالت 

 .املستهلكنية وإمنا الغرض منه إغراء حولك من صور ليس له قيمة فني
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بل ذهب  ،هافعل مثلومل ي، على مقعد يف انتظار القاطرة جلستو 
 ،كأنه يف متحفو  انر على الرصيف يتأمل الصور فو  اجلدميشي 

ون الناس ثلإهنم مي ! ما أروع الرسامني يف هذا البلد :ويقول يف نفسه 
 .والطبيعة بصفة عجيبة

 

ه خزانة ذات واجهة زجاجية ل تبد حملطةهو يتجول يف اوبينما 
ت  تلفة شروابمب ير ملئتر او وضعت قيف رفوفها . تتألأل أضواءها

ح  جاءت  .دون جدوىبلكن و  هافبحث عن طريقة لفتح .لواناأل
 الذيسرواهلا الضيق  .ترتاقص يف مشيتها وحركاهتا ،، خفيفةفتاة رشيقة

قصري الوقميصها  ،أماكن عدةردفيها وساقيها ممز  يف على  يضغط
 .عندما تدبر ظهرهابطنها إن أقبلت ونصف هر منه نصف يظ

مل  ةت له شيئا بلغوقال، الفتاة ضاحكة من تعجبه سلمت عليه
ية استعمال هنا تشرح له كيفأ هدسولكنه أدرك ر ،اهنياعم يفهم
عن ميني اخلزانة وبدأت تتأمل  ثغرة يفقطعة من النقود وضعت . اخلزانة
طت مث ضغ .ا هو معروض يف بطنهامم يار شيءختتريد اهنا كأحمتواها  

هنا إ. ألسفل شيء ذهبت يدها تبحث عنهابعلى زر فسقط يف منفذ 
 .هبا سائل برتقايل اللون قارورة

تلذذها ت بدأجرعة مث منها  تشربو  زجاجةالفتاة ال تفتح
 يكفها ما ومل. إهنا عطشانة مثله. فتنيللشكررة متات بواسطة حرك

ا يها معجبا بشباهبينظر إل اخلليفةو واثلثة،  جرعة اثنية تأخذف، شربت
. يرافقها يف الشربأن  كوهنا ال تعرض عليهغراب  ومست، وعفوية حركاهتا

واجته . ضافهأشخص أمام أحد إال و يشرب أو ال ركل  يف بالده
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زرار مرات ولكن مل يسقط شيء يف األبدوره إىل اخلزانة وضغط على 
 .اآللةاجليب السفلي من 
 .تضحك من سذاجتهوهي من بعيد  تنظر إليه كانت جويل

ولكن مع . لةمن الالزم وضع قطعة نقود يف اآل :وقالت فاقرتبت منه
 . علي أن أذهب إىل البنك .حوزيت نقود األسف ليست يف

ة إىل الفتاة وهي شيئا من هذا احلديث وبقي ينظر اتر  هممل يف
 رة إىل اخلزانة وكأهنا واحة ترتاءىوات، رى من قارورهتاتنهل مرة بعد أخ

 .افر أضناه العط سمن بعيد مل
أنت عطشان على ما أرى اي : قالت حاله ف يلو جت دركأ
 .موالي

 .سافر دون زادمكأين : قال 
إىل مقهى وستشفي  وصولنابعد سنذهب . اصرب قليال: قالت 

 .غليلك
صوت يعلو ح  يصبح  .حفيف تفطنت له اآلذان من بعيد وجاء

 .اهدير 
 .قطاران وصل. تعال لنتقدم: قالت صيواي 

توقف ف. الذي دخل احملطة القطارأمام الناس مجاعات اصطف 
أما الفتاة الرشيقة  .وصعد الناسبصفة آلية حت األبواب ت  فجأة وف  

مث  ،للمهمالترورة الفارغة يف سلة ات الشرب ورمت القهنأ افإهن
 .ت يف اجتاه أحد األبوابكضر 
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 .ال ونساء التصقوا بعضهم ببعضاقفا وسط رجنفسه و وجد 
. ولكنه ابتعد عنها متأداب .فشعر ابلدفء يغمرهجنبه  جويل جاءتو 

 .أن يسقط وكادتوازنه صاحبنا فقد فسريه اضطرب القطار يف مث 
ي ذال قبضبيدك العمود الذي جنبك أو املخذ :  جويلقالت له 

 .األعلىنزل من ي
 كيف يفعلون؟ . رينمن املساف أحد  يسقطمل: قال 

 .إهنم متدربون: قالت 
 .  تلفةأراهم أشكاال: قال 

املدينة متعددة . م شرقيون وهنود وأفارقة وصينيونه: قالت 
 .األجناس
 ؟ ومن حيكمها: سأل 
 .طبعا ،أهلها البيض: قالت 

. حزن دفنيوههم عالمات يقرأ يف وجوبدأ يتفرس يف الناس وهو 
 .ر، الفقذل االضطهاد، الغربة

شاغر قعد حظيت مبفإهنا  ،أما الفتاة ذات السروال املمز 
وبدأت  ني مستديرتنيحلقتمث جعلت حول أذنيها . جلست عليه

  .تسمعأغنية ال إيقاع ترافق بشفتيها وأصابعها اخلفيفة 
  ؟هذه الفتاة  ذا تفعلما: سأل جويل 

 .إهنا تسمع املوسيقى:  قالت
 ؟ وكيف: سأل 
هذا كل سأشرح لك  . األغاين مسجلة .ةبواسطة السماع: قالت

 .ما بعدفي
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نزلت . الفتاة والسماعة حميطة أبذنيها فنزلت .وتوقف القطار
 .هبة مبن حوهلاغري آيف مشيتها برشاقة وهي ترتاقص 

 .د حمطتني قالت جويلسننزل بع
 مهومه. امل يعهدهراحة ب اخلليفةشعر و . وانطلق القطار من جديد

 .ومتىن أال تنتهي هذه الرحلة. التهمهاوكأن هذا القطار ت بعد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 فرنج امرؤ القيس يف بالد اإل

 عند اخلليفة اسرتاح لهشيء أول . وجاءت احملطة اليت نزال فيها
ة هذه الساحوغمر  ،ن املرتو هو ضوء الشمس الذي غمرهم هجو خر 

من راجلون معظمهم  واليت يقطعها .ملقاهي واملطاعمة ابطااحمل ،اهلادئة
  .صغرية حقائب حاملني، أزايء متشاهبةالبسني ، الشبان

 درست  هذه اجلامعة . إهنم طلبة يذهبون إىل اجلامعة:  جويلقالت 
 .فيها

 ؟ أمريكاكيف ذلك وأنت تسكنني :  قال
. جئت هنا ألتعلم اللغات. تتبادل الطالب اجلامعات: قالت 

 .فرنجت لغتك ولغة اإلتعلم
 . بصديقات هلا سلمن عليهاجويل ريق التقتالطويف 

 .إحداهن تسأل ؟اي حبيبتنا أين كنت  
 .جويل تل، قاجولة حول العامليف 

 ؟نسانيةدائما مع املنظمات اإل
 ؟نسانناك شيء يف هذه الدنيا أهم من اإلوهل ه
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نفكر يف الدراسات . أما  ن فإننا أاننيات .اي جويل صدقت  
 .ويف التوظيف. العليا

 . ، أضافت إحداهن ضاحكةاألحالمفارس ويف 
 .همث اجتهت األنظار  و 

 ؟ الذي يرافقكرجل األيب هذا المن هو 
 .اتريخ بالده شخص له أمهيته يفصديق جاء من املشر  هو 

 .ود، قالت إحدى الفتياتو ليكأنه بطل من أبطال بو 
 .الذي غظ الطرف اخلليفةالنظر يف  أمعن  و  ،وضحك اجلميع

 ؟ ماذا يفعل. لت أخرىقا ،ه خجولإن
 .هو ابن ماهاراجا : قليال مث قالت كاذبة وفكرت جويل

 ! اي جويل كبختلاي 
  ! كأنه جاء من عامل آخر

 ! أو من قرون مضت
 ،ين لدي موعد هامنذر اع. رفيقهااهتمام الفتيات بجويل  وأحرج

 .مث تركتهن وسارت رفقة اخلليفة. قالت
ل يتأمما زال  بطلناو . حرارتهت ارتفع ، واجلواملباينت لعالشمس 

 .عجائب املدينة حوله
 .مبفردهمكثرة الناس الذين يتكلمون هو  اآلن  دهشته يثري ما

 ؟هل دخل الوسواس أهل هذا البلد: فسأل 
 .إهنم يكلمون غريهم:  وقالت ضحكت جويل

 .ال أرى من يرافقهم: قال 
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. ييف القرن املاضاهلاتف اخرتع . هلاتفيتكلمون يف ا: قالت 
 .وكان الصوت ينتقل عرب أسالك خاصة من مكان آلخر

 .ولكين ال أرى أسالكا: قال 
سأشرح لك . لت احلاجة لألسالكبعد اكتشاف النقال زا: قالت 

 .هذا
  ! ما أعجب زمانك اي جويل: قال 

فقالت يتوافد عليه الناس عن مشاهلا حمال  الفتاةرأت ، يف طريقهاو 
 .يف هذا البنك   أغري بعض العملةانتظرين حلظة ح: متجهة  وه 
ينظر إىل واجهات احملالت متأمال البضائع يف الشارع و وسار ه

فرأى شخصا واقفا كالصنم ينظر . هنايتهإىل املعروضة فيها ح  وصل 
 .إىل بناية شيدت يف منحدر

ها فناء كبري وحديقة يتوسطالبناية كانت على حافة الطريق 
الرجل و  .موصدةونوافذها أبواهبا ، نالسكا وهي خالية من .صغرية

وظهره ، شعره أبيض، ني من عمرهتسال جاوزكان كهال  يهااملطل عل
ر يف نظراته شو  ذك  . حيمل حقيبة صغرية ذات عجالت. منحن
ابلشعراء الذين يقفون على األطالل متحسرين على ماض  اخلليفة

 ن  م   ك  ب  نا  ا ف  ق  : فقال وهو يظن أال أحد يفهمه ، ومل يتمالك. سدر  
 .ل  ز  ن  م  و   يب  ب  ى ح  ر  ك  ذ  

ى و  الل    ط  ق  س  ب  : يبه ما كانت دهشته عندما مسع الرجل جيوشد 
 .ل  م  حو  ف   خول  الد   ني   با  

 .مازحا يفة  اخللل أأنت امرؤ القيس ؟ سأ
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كلنا . كل إنسان امرؤ القيس ولو مرة يف حياته: فأجاب الرجل 
امسي . إين من الشر . تعنا بهنتحسر يف يوم من األايم على ماض مت

مدرسة اهلندسة وهي من أرقى املدارس العلمية أمامنا و بن عمران  طرفة
ذهبت إىل  ،وبعد دراسيت. قضيت هنا أمجل أايم شبايب. يف العامل

اي  رواليوم كل شيء يدم   .اتعمابلدي وشاركت يف بناء الطرقات واجل
األطالل  ،سيدي اي. سواد الناسأان هارب من بلدي مثل . صديقي

 .الريح واملطر ولكن الرصا  والقنابلاليوم يف بلدي ال يدمرها 
 .عميق حزنفانتابه ، ما رآه يف طريقه اخلليفةوتذكر 

ح  الشعراء اي سيدي غري قادرين على البكاء على : قال الرجل 
  .  بقااي ماضيهم

ها على األرض جير وهو حقيبته وسار  عمران أخذ طرفة بنمث 
 .ئن وكأهنا ترافق بنواحها حزنهوهي ت

 ؟مع من كنت :وسألته جويل لت وص
 .مع امرئ القيس: قال 

 من هو امرؤ القيس؟: سألت 
 .كان يبكي على املاضيرجل  : قال 

 ! ن يف مدينة النور !ابتهج انس البكاء اي موالي و : قالت 
ورافقها يف حركاهتا ولكن قلبه كان يصطنع الفرح . وقفزت راقصةا 

 .فقط
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6 
 عجائب املدينة

أشجار حتفه  قرب هنر هادئح  وصال يف الشوارع سارا طويال 
ن يف أغلبيتهم سراويل وهم البسو أرصفة ميشي عليها الناس و ابسقة 

ويف ، رو تها السيقان وقمصاان تكشف عن الصدقصرية تظهر من حت
 .ماهتم نوع من املرح واالطمئنانيس

انظر إىل هذه  .املدينةاؤوا لزايرة ج .إهنم سياح:  قالت جويل
. لراكب يتمتع مبرأى معامل العاصمةعل اإهنا جت. النهررة يف اب  الع

 .يف الليل رقص، كما أنك تستطيع أن تتستطيع أن أتكل هنا
 أن أرقص ؟ : سأل متعجبا 

ال لالستعراض ولكن لتتمتع بدفء جسد  .ترقص نعم: قالت 
 .رفيقة أتخذها بني أحضانك

 ! كم يكون الرقص ممتعا هبذه الطريقة: قال 
 وهل األكابر يرقصون ؟: سأل مث فكر مليا و 

 .الوزراء والرؤساء وامللوك يرقصون. نعم: قالت 
 ! كم يكون هذا الرقص ممتعا: ردد 
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ال متلك  . مواليك املظاهر اي ال تغرن  :  وقالتفضحكت جويل
فالرجل قد . البان أغصان  تشبه  اقدود وأها م  ااعيون  الكل نساء العامل 

واملرأة قد جتد  .دميمة سيدةا عانق يأو  ما الزمن  هأبلى حمبت   يراقص رفيقةا 
 .األيدي م تشمئز من مالمسة جسدههر  نفسها بني ذراعي شيخ 

 .ولكين أرى احلواجز بني الرجل واملرأة كأهنا سقطت: قال 
يدرك أن  سكن هذه املدينةيولكن الذي . هذا صحيح: قالت 
 .كبارا وصغارا،  ينتسطو على الكثري الوحدة 
 ،احلائط الصغري الذي حيد بني الرصيف وضفة النهر و  حذ  

 اخلليفةفتوقف . اصطف الوراقون يبيعون الكتب والرسوم القدمية
 .إن الرسام ابرع: ريدة ونظر إىل الصور قائال وتصفح ج

إهنا جريدة قدمية هلا أكثر من : قائلة الكالم سارعت جويل إىل ف
. واألثرايء كو سني سنة وهي حتكي قصص فناين السينما وحياة امللمخ

انظر . ال العامل يف الستينياتجة هي ملكة مجمتو  هذه الفتاة اليت تراها 
تثري هي و تجاعيد ال مسختههي اآلن عجوز وجهها . كم هي مجيلة

 ! ما أشنع الزمن اي صديقي. الشفقة أكثر مما تثري االعجاب
إن الشباب يف : به يوما  آمنيكرر كالما ما نفسه  اخلليفةووجد 

 .ب اي جويلالقلو 
. وصال إىل ساحة مجيلة حتيط هبا حمالت جتارية ومقاه ومطاعممث 
من جهة شارع متر فيه العرابت العجيبة ومن اجلهة األخرى  احيده

 .مبان مرتاصة متوسطة العلو
مستديرة طاولة  عندوجلسا ،  و ما مسته مقهى جويلقادته 

 .الدافئة تغمرمها أشعة الشمسو  ،يف جانب من الشارععت وض
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 .ن التمتع أبشعة الشمس يف الربيعالناس حيبو : قالت الفتاة 
شيء بلغة أهل  يهاف ورقة كبرية كتب ويلوأعطى جل النادلجاء مث 

  .دالبل
؟ مواليذا تريد أن تشرب اي ما اتإهنا قائمة الطلب:  يلو جقالت 

 ل عطشك ؟يزي شيئاو ، أينشطك شااي
 .ان عطشانأ: قال 

 .خذ إذن آيس كرمي : قالت 
 ما هذا ؟: سأل 
 . تعجبكسمتأكدة أهنا  أان. مثلجات: قالت 

يء من املرح شوغمره . الشارعينظر مبهورا إىل  اخلليفة ظلو 
 .تاعبهممهومه و وهب نسيم لطيف أنساه  ،واالطمئنان

كيفية ة  جويل للخليفوشرحت  .دون إطالة جاء النادل ابلطلبات
تراخى يف و ، فاستطابه وازدادت غبطته، تناول هذا املشروب الغريب

 .مقعده ومدد رجليه
يتعجب مما جيري ة تلو األخرى وهو من املثلجة امللعقخذ ر أخذ
أال . اي جويل إنين ال أتعود على كل هذا العري يف الشوارع: حوله 

 ؟ القليلي ال يسرت من األجسام إالالذ ا اللباس  يغري الناس  هذ
على هذه  تعودوا مإهن :، وقالت عتادةضحكتها امل الفتاةضحكت 

 .ها غالبا إال من زاوية اجلمالن إليال ينظرو هم املظاهر و 
إين أرى هؤالء السياح يضعون صوب أعينهم علبا صغرية : قال 

 ماذا يفعلون ؟. دوا شيئاوكأهنم خل  ملدة قصرية مث يبتسمون 
 .رونإهنم يصو  : قالت 
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 يصورون ؟: ل مستغراب قا
والعلب الصغرية هي آالت تصوير  .يلتقطون صورا: قالت 

 .وبعضها هواتف نقالة
مث فتحت حقيبتها الصغرية وأخرجت منها آلة يف حجم اليد 

 .هذا نقايل : وقالت
 ؟ يفعل نقالكوما : سأل 
ه من أريد يف أي بلم أستطيع أن أك. له وظائف كثرية: قالت 

كما أستطيع أن ألتقط به الصور أو أمسع األخبار أو  .مكان من العامل
 .أقرأ كتااب

ومدت يدها إىل األمام وضغطت على شيء خفي  همث اقرتبت من
 .فيل   ن بصدد أخذ س   مواليابتسم اي : قائلة 

 في ؟ل  س  : وسأهلا مستغراب 
 .ة اجلديدة عند أصحاب اهلواتف النقالةنعم هي املوض: قالت 

 .ذايتنوع من التصوير ال
 ةالعجيبلة تلك اآل هوبعد حلظة من الزمن وضعت صوب عيني

من سيصدقين حني  .حقا إهنا صورة مجيلة. انظر الشاشة :مبرح  قائلة
 ؟ ه إين أخذت صورة مع اخلليفةأقول ل

هو  هذا :قال مث  ،مندهشا، يتمعن يف الصورة حائرا ووبقي ه
 .بعينه السحر

ل اهلاتف هو شرحية شغ   ي  الذي . إنه العلم ،ليس سحرا: قالت 
 .صغرية ال تكاد ترى

 يف ذلك ؟ك: فسأل  هازداد تعجب
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اآلن هذا الذي ترى : قائلة  هاقت أجزاءفتحت الفتاة العلبة وفر  
. ليومابلطاقة اشتغل كل شيء ي. إهنا تعطي الطاقة. هي البطارية

 . هذا العصر اتفاكتشوالطاقة الكهرابئية هي أهم ا 
 ظفرحجم حجمه عن زيد ال ي  اسياربعا م انتشلت ،بعد هذاو 
توجد كل ذكراييت وكتيب  هنا:  ةلئقايف كفها ووضعته  ،نساناإل

  .وعناوين أصدقائي
 .اخلليفةقال  ،ال أصد 
أتريد أن أخرج لك  ؟ مواليأي كتاب تريد أن تقرأ اي : قالت 

 ؟القيس امرئ معلقة
 .ال أصد : قال
. صل مبحرك رثأت  : وقالت  ،كانتمثلما   اآللة جويلت ركب

 .رث عما أريد من معلوماتوأغري لوحة املفاتيح االفرتاضية وأ
فقرأ  .اخلليفةأمام عيين ت املعلقة ثوان ح  كانبضع ومل متر إال 

 ! إن هذا سحر:  غري مصد  قالو شيئا  امنه
    .مل  إنه الع   .كال: قالت 
 .ال أرى فرقا بني هذا النوع من العلم والسحر: قال 

نولد يف عامل إننا  موالي يف احلقيقة اي:  مليا مث قالت كرت جويلف
على هذه  ونتعود شيئا فشيئا اه شيئال نفهم من، غريب، عجيب
والعامل التقين الذي نعي  فيه غريب وسحري لكل من مل يتعود . الغرابة
أتذكر تلك اآللة . هذا الذي تسميه سحراألفنا أما  ن فإننا . عليه

قد ظن القساوسة أن عفريتا  ؟االفرنجملك  إىل شرملان ت  يد  اليت أه  
 . داخلها فكسروها
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من طراز  إن هاتفي: تداعبها أبصابعها إىل آلتها وهي مث نظرت 
 .، وذاكرته قويةهو مجيل الشكل، وصوره رائعة. جديد

التكنولوجيا الصينية هي اآلن بصدد . إنه صيين الصنع : وأضافت
هو الشر  ها  ،لغربيني على العلم واملعرفةبعد سيطرة ا. غزو العامل

 .لركباب يلتحق
 ذا فعلوا ؟وعلماء وطين ما: قليال قبل أن يسأل  اخلليفة د  وترد  

حثة عن شيء لشارع ابفأدارت وجهها  و اأحرج السؤال الفتاة 
 .متر ،براقة، ةفخمفرأت سيارة . ويعفيها من اإلجابة ،لهي رفيقهاي

. إهنا سيارة سبا . يارة الرائعةسه الهذ مواليانظر اي : قالت 
حمركها له أكثر من و  ،تصل ثالمثائة كيلومرتا يف الساعة أن سرعتها أظن

 .ناحصأربعمائة 
 .، قال اخلليفة ولكين ال أرى أحصنة

. ةالطاقأحصنة  ، ولكنال أقصد احليواانت إين:  ضحكت وقالت
 .ا النفطكل هذه املراكب اليت تراها تسري بواسطة حمركات وقوده

 النفط ؟: سأل 
 .هو مصدر الطاقة ،نعم: قالت 
 .رأيت يف طريقي طيورا من حديد: قال 

يف قرون مضت  .وهي من صنع اإلنسان .إهنا طائرات: قالت 
 .صنع آلة تطريليوانردو دي فانسي اإليطايل حاول 

 .ريو  حاول تقليد الطانأعرف أن ابن فرانس عند: قال 
يف . إال بعد اكتشاف احملركفعال حيلق ولكن اإلنسان مل : قالت 

واآلن . تقطع إال مسافات صغرية البداية كانت الطائرات صغرية ال
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أو نقل ثالمثائة مسافر ت الطائرات بعضأصبحت فتكنولوجيا التطورت 
 . الصوت جداروبعضها يعرب  ،أكثر

بل . ولكن الطائرات اليت رأيتها مل تكن للسفر واملتعة :قال 
  .نية من انر على املباين فتنفجر يف احلترمي ألسن نتكا. للتدمري

روسية أو الصنع أو ريكية إهنا طائرات حربية قد تكون أم: قالت 
 .أوروبية

 وشعيب هل يصنع هذه الطائرات ؟: سأل 
 .هو يشرتيها، ال : قالت 
 ؟أليسوا كباقي علماء العامل. انؤ وعلما: سأل 
 .رةاحلقيقة م. مواليلست أدري اي : قالت 
 .أريد معرفتها: قال 

فتة كتب عليها اليف يده اليمىن وجاء بقرهبما شخص أسود حيمل 
من  حيركه، به نقود من  اس اءوعاليسرى ويف يده ابإلفرجنية شيء 
 . ينبه به الناس إىل حاله رنينا اثد  حمخر آل حني

 ذا يريد هذا العبد املسكني ؟ما:  اخلليفةأل فس
 .ه متسولإن: مهست جويل يف أذنه 

وحاول . وضعتها يف العلبةأخذت من حقيبتها قطعة من نقود مث 
ووجه إليه نظرات دم بغلظة هى فمنعه أحد اخلاملقالشخص أن يدخل 

، منحين الظهرينسحب العبد مما جعل  .مزج فيها العنف ابالحتقار
 .مكسور اجلناح

ريقة هبذه الط هذا العبد املسكني لنادلملاذا عامل ا:  اخلليفةفسأل 
 ؟اخلشنة
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العبودية انتهت يف القرن . أوال هذا الشخص ليس عبدا: قالت 
 .املاضي

 ؟يف كل األقطار: سأل 
 .نعم يف كل األقطار: قالت 
 .هذا مجيل جدا: قال 

ه يشوه نله إ اخلادم قالو ، إفريقيمن أصل هذا الشخص : قالت 
متحوها  العبودية استطاعت القوانني أن. اخلادم عنصري. منظر املدينة

 .ولكن العنصرية ال شيء يزيلها
 كأسها ونظرت إىل مكعبات اجلليد اليت تسبح يف أخذت جويل

وشربت  ا فيهمث غمست شفتيه ،الوردي وحركته بصفة دائريةمشروهبا 
 .اتمتلذذة بعض اجلرع

وووول اي كن ك  : قالت جويل  .نظرت إىل اخلليفة فرأته عابسامث 
 .صديقي
 كوول ؟: قال 

 .غري متوتر.  لني   . نر  عىن م  كوووول مب. نعم: قالت 
 ؟الكلمة كوووول هذه جاءت أي لغة من : قال 

 .وانس مهومك. اةمتتع ابحلي. لغة الشباب يف العامل: قالت 
 .صدقت: قال 

 .مث ابتسم
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7 
 مناديل للبكاء

راحة مل يستأنس ينتابه شعور بو ، اخلليفةا لتذ هبنسمة لطيفة ي هتب
تبدو عليهم غبطة غابت من شوارع والناس ، املدينة مجيلة. منذ أمدا هب

ت عن مشاله فتاة يف سن وبقي يف هذه احلالة طويال ح  جاء. وطنه
مسعها تقول و . ذكرته مالحمها ببنات وطنه،  يفة ،ءمسرا، ةالعاشر 

 .موشوار. وميسي:  بلهجة غريبة كالما كهذا
 .ال أفهم: لتوه ل فقا

حتكي : استطاهبا ت بنربة لوقاند مساعها كلماته ضحكت الفتاة ع
 ؟ عريب

 .نعم: قال 
صدرها الذي مل  فو  نهلا ضفرياتن تنزال، أنيقة ،الفتاة نظيفة

ويف  .يصل قدميها، الرمادي طويلفستاهنا . تظهر فيه بوادر البلوغ
 .اخلليفة اهتا انكسار أزعجنظر 

 ؟ من أين جئت: فسأهلا 
 .ط بينهمس  و  ين ال تا  القوم الذمن أان : قالت 
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ولكن ما . لسنا اليوم يف صدر األمم: مث سكتت قليال وأضافت 
 .املقولةاجلزء الثاين من يتحقق ال أمتىن أ .زلنا أحياء

 ما عمرك ؟: تعجب من فطنة الفتاة وسأهلا ف
 .شرع  احدا: قالت 
 .فني كل هذه األمور وأنت يف هذه السنتعر  .عجيب: قال 

يف . الكتب التهمت   رصا أايم ال. أخرى أعرف أشياء: قالت 
 لكل بالء فائدة. حول يف مخسني ونسنة تعلمت ما ال يتعلمه الكثري 

 .اي سيدي
: سأهلا ف .هابعضح بتلو  وهي  زرقاء رجم اليد ايف يديها علبرأى 

 ماذا تفعلني هبذه العلب ؟
 .هبا بعض احملسنني وأبيعهالنا يتربع  .مناديل من ور  هي: قالت 

 ملاذا ؟: ل سأ
 .نفسي علي عزيزة .تسولتطيع أن أسألنين ال أ: قالت 

. أن تتجنب اخلوض يف املوضوعوكأهنا تريد  .مث سكتت قليال
: فأضافت  ،على االستمرار يف احلديثمن يده  شجعها إبشارة هولكن

نعم اي سيدي أان وأهلي . مرهاوما أ. سيديالتسول اي  ما أقبح كلمة
 .الطريقة خارج وطنناوعشرييت نتسول هبذه 

، ال حمايد ،بسيط بنت موظفهي : دأت حتكي له قصتهامث ب
عة ي  كان هلما منزل وض  . يتدخل يف شؤون الناس وال يف شؤون الدولة

م املنزل ط  مث جاءت احلرب وح   .يعيشون حياة هادئة مطمئنة .صغرية
قارب ومجع من األها ووالدا وا كلهم هي وإخوهتاوصودرت املزرعة ففر 

كب صغرية وجنوا من يف اجتاه أحد املواين وقطعوا البحر يف مرا واجلريان 
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إىل ح  وصلوا . مث ساروا يف الطرقات أايما وليايل، الغر  أبعجوبة
األم . حيث يالحقهم املشردون مل جيدوا مأوى غري جسور النهر. هنا

آلة يرافقها على عبد الوهاب تغين يف حمطات املرتو واألب  شحرور
أراد أن حياكي هبا  يوطاخلة مكونة من قطعة من خشب وبعض بدائي
ينفر بل هناك من ، الشرقية ينغاألولكن ال أحد يعجب اب. العود
إىل شتمهم وتبلي  السلطات عن العنصريني بعض يذهب و  ،منها

بعضهم  .يف الشوارع هائمون د فإهنموالأما األ. نشاطهم غري الشرعي
أما األكل فإهنم كانوا  .شحاات الثالثو يشتغل محاال واآلخر زابال 

 .رتون به من بقااي أسوا  اخلضر أو مزابل احملالت التجارية الكربى
   .وأايم العيد يذهبون إىل مطاعم الفقراء

 ! رما أقساك اي ده: اخلليفة  قال
 .ال الدهر اي موالي.  ن : فأجابته الفتاة 

 .سرتجعني يوما إىل وطنك: قال حماوال مواساهتا 
زاد وجدي ، ديينو على بلد احملبوب : فبدأت تغين بصوت حزين 

 .  وييناوالبعد ك
ي اي بنييت عن ف  ك  : أتثر بغنائها ولكنه تظاهر ابلتجلد وقاطعها 

 .احلزن ال حيل املشاكل. هذا الغناء
 وما الذي حيلها اي سيدي ؟: فسألته 

م شطر من بيت ال يؤمن به اليو فاستنجد هبذا ال. مل جيد جوااب
 .عزيزة بالدي وإن جارت علي  :  أحد

كرام اليوم  ولكنهم . وأهلي وإن ضنوا علي كرام : فأجابته الفتاة 
 .تهمشراسب
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 .علي أنت ببعض النقود د  ج  : يف اجتاهه وقالت ها مبناديلولوحت 
ففتحت حقيبتها . تأثرةوهي م ابع املشهد تتكانت جويلو 

قطعة من الذهب  ليفةاخل أخذو  .أعطتها للفتاةوأخرجت منها نقودا 
 . ووضعها يف كفها

أهي :  ها مث سألتريق  ب  تأمل وبدأت تالقطعة  ت البنتتناول
 ؟ هبا ملكة الالجئني تكافئ ميدالية ذهبية

ال تكوين متشائمة إىل هذا احلد اي : قالت جويل وقد زاد أتثرها 
 .أخيت

 وهل للتشاؤم معىن اليوم ؟: الفتاة قالت 
عة من الذهب الصايف جاءت من عصر إهنا قط:  قالت جويل

مدة مقابلها ما يكفيكم للعي  ا وهرات جتار سيعطي . والسؤددالعز 
 .طويلة

 اخلليفةعندما قرأت فيها اسم و  .النظر إىل القطعةالطفلة أعادت 
أعرف هذا الذي كتب  .إين أعرفه. إين أعرفه:  صبيانيةة قالت بلهج

 . امسه يف هذا الدينار
 هو هذا الشخص الذي تعرفينه ؟ ومن:  فسأهلا

 .م  ج  ع  ال  و   ت  ل  ه  ج  أ   ن  م   ف  ر  ع  تا   ب  ر  الع  : قالت منشدة 
 .شرد فتاة كهذهحرام أن ت  : وقال يف نفسه  من فطنتها هتعجبزاد ف

يف سنها  معظمهم شبان. لناستعج ابوامتد نظره  و الساحة اليت 
وكأهنم . ويعشقوبعضهم يعانق  .ويرقص يغين ون وبعضهميلعبون وميرح

: وبقي يكرر ، يهاعل هفازداد أتسف. احلرية والسالمرفعوا راية احلب و 
 . الذل والتشرد يشةع حرام أن تعي  هذه اجلوهرة
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: قائال ووضعها يف كف الطفلة  مخس قطعأخذ من جيبه مث 
 .اآلن ذمن ك ألحداعطها ألهلك وال متدي يد

 .ابلدموع تنيا مبللموقبلته على خديه فوجدهت همن فاقرتبت
غدا  .هذه أزمة اشتدت وستنفرج .ال تيأس اي عمي: قالت 

 .جابلبل   سيأذن الصبح  
 .خذ هذا من عندي: وقالت مازحة  علبةمث أعطته 
على بلد : تها دة أغنيمرد وهي ترتاقص يف سريها وانصرفت
 . احملبوب وديين
 جويلففتحت . حزينا والدمع ينسكب من عينيه اخلليفةوبقي 

 .حداهاإ اديل وأعطتهاملنعلبة 
أنت مناديل للبكاء :  الور  قطع وقال وهو خياطب تأملهاف

 .للتنظيفمناديل ست ول
عل هلو اآلخرين لمث وضعها يف جيبه ورمى بناظره يف اجتاه الشارع 

 .سليهي
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8 
 ؟كيف أحوال األّمة

أن   يستطعومل. ويلهون يتأمل الناس وهم يتجولون اخلليفةبقي 
 سواديف  جويلفنظر إىل . عن مأساة تلك الفتاة وذويهاأفكاره عد يب

رة تريدين إخفاءها م  عن حقيقة  تكلمت  ، لقد  اي جويل :عينيها وقال 
حلقبة خالل هذه اماذا حدث لوطين . معرفتها ريدين ألك إ عين وقلت  

 من ؟من الز 
 وشربت جرعة من. تظاهرت بعدم السماع للكالم املوجه إليها

أال يستهويك أن  .النهر تسري يف انظر هناك ابخرة : مشروهبا قائلة 
  ونتعشى فيها ونرقص؟ذا املساء نركب إحداها ه

لوطين خالل  ماذا حدث: كرر سؤاله ف، همل يله الفتاةكالم ن  ولك
 ؟هذه احلقبة من الزمن
 .وطنكاتريخ  عن ال أعرف الكثري موالياي : قالت متأسفة 

 .القليل الذي تعرفينهكلميين عن : قال 
. مث جاء ما مز  أمتكم. أعرف أنكم كنتم يف قمة العز: قالت 

مث التتار فمزقوا  .نو قر  ن الشمال فاحتلوا القدس مدةجاء الصليبيون م
 .البالد مث العثمانيون واالستعمار الغريب
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 االستعمار ؟: سأل 
 أخذ الغربيون ثروات البالد وأخضعوا. هو االحتالل: قالت 

فحاولت األمة أن . بعد سنوات طويلةقوانينهم ومل يرحلوا إال ل ناسال
بل وهي اآلن مشتتة . جديد تسرتجع أنفاسها ولكنها متزقت من

  .من قبل حمطمة كما مل حتطم
ماذا أستطيع أن أفعل اآلن اي : وقال  اخلليفةغمر األسى قلب 

أين و  هل إبمكاين أن أكلم أهل الغرب وأن أتوسل إليهم ؟ ؟ جويل
 ؟الذي جيتمعون فيه ر صقال

يقولون إهنا ندوة . جيتمعون اليوم يف مقر غري بعيد: قالت 
 .السالم

 . ذهبسأ: قال 
 . ك بعضهميلإأمتىن أن يصغي : قالت 
 .أن أكلم كبار العامل. كان هذا مشروعنا األول: قال 

 الشعوب يعربد حق  . اي موالي املنالب عصمشروع : قالت 
 .شىتالوال ي قرونال

 هل ميكن تغيري جمرى التاريخ ؟و : سأل 
أمتك ستنتصر . مواليال حتزن اي  ولكن. بت  التاريخ ك  : قالت 

 .وستتصدر من جديد ابقي األمم. على الصعاب
أم أهنا فقط تريد  ،وعن دراية تتكلم جد هل جويل اخلليفة ومل يدر

، نرع وأشعة الشمس تنفجر يف كل مكاوبقي ينظر إىل الشا. ساتهامو 
. ، ونوافذ املباينج السيارات وصفحة واجهات احملالتفو  زجا 

 . وأسرار الناسر النساء طوالنسيم مير حامال ع
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9 
 الكسوف

ح  أتى . الذي ضج ابلنور واملرحينظر إىل الشارع اخلليفة بقي 
وسكن  . امال األرض والسماءمن اليسار ظ لٌّ جامح ينزلق بسرعة ش

وكفت ، السريوتوقفت املركبات عن  ،وضاء، وتالشت الضكل شيء
فاجئ إال مواء قطة ومل خير  هذا السكون امل. الطيور عن التحليق

  .إجتري  و ملج
وسأل جويل عن سبب هذا ، لق اخلليفة من هذا الظالم الغريبق

ال خت  شيئا اي صديقي إنه جمرد كسوف : الليل املفاجئ فقالت 
 ،دقائق عضة األخبار إنه سيدوم بشر واملنجمون توقعوه وقد قالوا يف ن

سوف الك. مث ستسطع الشمس من جديد. ربع ساعة على ما أظن
الشعوب مث تسطع الشمس من  ةحيدث أيضا يف حياتنا ويف حيا

 .جديد
ومدت يدها الرشيقة  و يده فاحتضنها أبصابعه القوية ودب يف 

رجوع وانتظر طويال . كاد ينسيه الظالم احمليط بهجسده دفء غريب  
: ها أن أتيت ح  صاح أحد اجلالسنيومل يكن يريد. دون قلقالشمس 

 .ما هذا اخلسوف الغريب ؟ أيهزأ منا الكون ؟ لتأت الشمس
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لتسطع . ل تأت  الشمس: نداء  الرجل صراخ  احلاضرين  وصاح ب  
 ! يف احلني

أان ال يضرين : ، هتمس مازحةمطمئنة ،هادئةأما جويل فإهنا كانت 
مر هذا يسعد أل. أوضاع احلياة يعيشها الناس بتفاوت. غياب الشمس

ث أمهية كربى واآلخر ال احدهذا يعطي لأل. جراءه واآلخر حيزنما 
 .اربه هب

 .ولكن الشمس مل ترجع
 

احلقيقي يف زمانه . عينيه وجد نفسه يف قصره اخلليفةملا فتح 
خشي ، ولكنه أراد أن يرجع إىل حلمه.  يم والليل. املعتاد ومكانه

وابلناس الشرفاء الذين يتسولون يف ، طيور احلديديةااللتقاء ابل
 .وبقي يفكر يف مصريه ومصري أمته. الشوارع
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1 
 اخلطة

يد يف ذهنه أحداث يع ،استيقظ اخلليفة من نومه بقي حائراملا 
أدركه و  .احللم الغريب الذي رماه يف مستقبل ال يبشر بري ذلك

فرآها . ح  دخلت عليه وداد وهو يف هذه احلالة من التوترالصباح 
فوجد أن  ،جويلصيواي و  :رفيقيت األوهاموفكر يف ، ابمسة، مشرقة
كانت ولكن بسمتها  . ورشاقة ها ال تقل عنهما مجاالضجنرغم  وداد
 :هلافقال  ،نانابالطمئتظاهر سألته عن حاله وهي ت. عميقافي قلقا خت

رأيت طيورا من حديد . نام أشياء غريبةاي وداد إين رأيت يف امل ─
 ورأيت جنودا يتبارزون .ترمي ألسنة من انر حتطم املنازل واملباين

ذاهبني إىل بلدان ،  و البحر فارينرأيتهم واألبرايء  ،أبسلحة فتاكة
ين إن هذا الشعب شعيب و إوقيل يل . يتسولون يف أزقتها جاإلفرن

 .هما يعانيع مسؤول
 :وداد قالت 

 .هذا احللم معناه أن شعبك ما زال يف حاجة إليك ─
 وما حاجة الشعب إىل حاكم ال حيكم ؟  ─
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وغزوت كم من ، كم من بالد  اي أمري املؤمنني لقد فتحت   ─
 جهاد. يوم أمام جهاد اثنوأنت ال. هذا جهادك األولكان ف .رامصأ
ن مإىل واحلق أهله إىل  ةنالطمأنيهذا الوطن و إىل الوحدة رجع فيه ت  
 .لمظ  

 هذا ؟تم وكيف ي ─
يريد محاية ، واعط السالح ملن جربوهتم وسائلالطغاة من  د  جر   ─

فاملظلوم . تعن ابملقهورين واملظلومنيواس. حتطيمها ينويملن األمة ال 
واملقهور له من الشجاعة ما ليس  ،ميلك الظامل ميلك من العزم ما ال

نصيحة لك أال تتخلى عن فهو  ،هذا احللم جاء يف زمانه. عند القاهر
كما نويت ذلك فإنك قد جتد الراحة   لو رحلت  . مسؤوليتك

 ابجلنب سيتهمك األسالفو . سترتك شعبا ابئسا كالشخصية ولكن
الذي سيحدث هلا لو ر فهو من أتخ   أما ما آلت إليه األمة. والفساد

ال تنس أن و . الشرهلا األمور بني أيدي الذين يريدون  وتركت   هبت  ذ
 .فالرجال هم الذين يصنعونه .التاريخ ميكن تغيري مساره

سلطان ختافه الرعية خري للرعية من : يقول احلكماء ، اي وداد  ─
يل  أن  ، فاصر من كل اجلهات ال خيشاين أحدحموأان . سلطان خيافها

وأان ال  ؟نين من قلب األوضاع واليت متك   ذه القوة اليت تتكلمني عنها ه
املال وال ، واملتمردين لألعداء ىصدتاجلي  الذي جيعلين أ أملك

 . الكايف الذي يوفر يل والء من أحتاج لوفائهم
هو عقلك النافذ و ، جيشك هو ماضيك ا يدأمري املؤمنني اي  ─
قد يقول و . ي ما زال يؤمن بكالذ الشعبوسيوفك أبناء  ،هقائد
 .إن إصالح الرعية خري من كثرة اجلنود: املثل
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أثق فيه  وال حارسا ،أطاعولكين ال أملك جنداي واحدا إن أمرته 
أعزل، ال حول  شعب الذي تتكلمني عنه مقهور مثلي،وال. متام الثقة
 .وال قوة له

 دالسالح الالزم وجن    بع ما هو مثني يف القصر واشرت به ─
  .الغاضبني فإهنم سينصرونك

إقناعه ابلعدول   استطاعتح  ل اجلدال بني اخلليفة وودادوطا
 .عن ترك احلكم يف هذه األوقات احلرجة

مث دار نقاشهما حول اخلطة اليت يلزم اتباعها لتدارك األمور 
مع من يثق  بعث، ويف املساء. طوال النهاروذلك  .وتصحيح األوضاع

 هملبايط ملعزولنيأصحاب النفوذ او وأشرافها بائل ساء القلرؤ رسائل به 
 .حلضور إىل القصراب فيها
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2 
 صحوةال

 ماستدعى أعيان األمصار ا اورة فإهن اخلليفة ملان إيقول الراوي 
من أايم اخلريف غطت فيه  أغربوكان يوما . ليوم املتفق عليهيف اجاؤوا 

. فرادى ومجاعات، وا فو  البغالؤ اج. السماء  سحب داكنة ، عقيمة
هم وجوهفر وعالمات الشك مرسومة على سالعليها آاثر ثياهبم 
فجلسوا على . خالية من األاثثأدخلهم احلراس قاعة . العابسة
وملا اكتمل عددهم  .حضور اخلليفةرين ظمنتفو  احلصائر األرض 

أن أمامهم دون وجلس دخل عليهم رجل ظنوه يف البداية أحد اخلدم 
ن بعضهم إىل فبقوا يتجاذبون أطراف احلديث ح  فط .يفوه بكلمة

 .وساد الصمت القاعة .هو اخلليفةأن الكهل اجلالس صوب أعينهم 
 :قال اخلليفة  ،ى اجلميعت عللاليت استو دهشة ال ووسط

 .أصدقائي ─
 .مث سكت قليال

 .ن عند مساع كلمة أصدقائياحلاضري ةدهشفازدادت 
 :الكالم قائال  استمر اخلليفة يفو 
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 ،إن آلت أمور البالد إىل ما نعرفه مجيعا .لنتكلم بدون حرج  ─
فكل هذا راجع لكوين سهوت ، ى، وطغى من طغواستبد من استبد

شؤون الدولة ووضعت الثقة يف من ال تدبري عن احلكم وأسأت 
ومل تتغري جوفاء  ااكتفيت إبعطائكم وعودلقائنا السابق يف  .ايستحقه

 .إجنازها كم مساعديت يفمن ين دبرت خطة أرجوأما اليوم فإ. وضاعاأل
سأبيع كل ما هو . وميلكه أقاريبأملكه ما قررت التخلي عن كل  لقد

يساعدان على نشرتي به قمحا قصر مللك الصني وسمثني يف هذا ال
املساواة بني  قرر مبرسوم  سأو . التصدي للمجاعة اليت عمت البالد

. اخلرياتعطي للفقري ما فاض عليه من فالغين عليه أن ي. العباد
من جهة و  .شؤون الدولةاحملكوم يف تسيري  كر يشا واحلاكم عليه أن

. قوةو  حزمبدون  ق شيء  ر وال يطب  دب  ه ال ي  نتم تعرفون أنفأ، أخرى
فنحن  ،ن سلطيتعمعظمه  خرجلفوضى سادت هذه البالد واجلي  ا

علينا أن ننزع  .لتأديبيستحق ا جة لتنظيمه وأتديب منيف حا
أان يف ، و اابت اليت زرعت الرعب يف البالددي العصالسالح من أي

   .كم مساندتىلحاجة إ
واستمر اخلليفة يف الشرح والتحليل ح  أتثر اجلميع بطابه 

احلكماء فاستأذن أحد . حانقد أن زمان التغيري وشعروا واقتنعوا عرائه 
 :يف الكالم وقال بعد التحية 

مكانة خاصة يف ، وءمن كل س ههللا وحفظ هأعز ، خلليفةوالان امل ─
األوضاع وما ساد البالد من تغريات و الدهر تقلبات ورغم  .القلوب

مع  هت به يدداللفقراء واملساكني وما ج هحبلن ننس اضطراابت فإننا 
كنا ننتظر منذ أمد بعيد هذه . ميعاجل مشلتعون هللا من خريات 
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اليوم  ذجمندون من اغارا وكبار ص، أهلنا فنحن يف خدمة األمة. وةالصح
إعادة السلم ه و تأديب كل من خرج عن طاعتل ء موالان اخلليفةحتت لوا

فالحوان بسواعدهم سيعيدون مبشيئة هللا الثراء هلذه و  .هذا الوطنإىل 
 .األرض الطيبة

طلب ، احد أبفكاره ونصحهوبعد أن أدىل كل و  ،ويف هناية املقابلة
أبن ووعدهم لألحداث اآلتية  اتمة سريةيف ستعداد االمنهم اخلليفة 

 . ستصلهم عن قريب وامراأل
 . قلوبالاألمل ميأل وانصرف اجلميع و 

 
ح  وصل يف جنح ائل ومل مير إال شهر عن اللقاء مع أعيان القب

إبمياهنم ومبا وجدوه من مسلحني تطوعني ليل مظلم عشرات من امل
وجردوا  .الوزير وأعوانه يسكنها اليتر و قصالحاصروا . سيوف والرماحال

أخذوا كل ، مث موا كل من فيها ابإلقامة اجلربيةوألز  احلراس من السالح
أما اخلليفة فإنه أحاط . بيت املالدعوه و أيف تلك القصور و هو مثني ما 

ملا  و . يف قصره إال ما هو ضروري للعي  بق  ي  مل و نفسه برجال أوفياء 
، فإنه أعتق هلق النعم اليت منحها هللا خلأكرب كان مقتنعا أبن احلرية هي
، وأصدر مرسوما مينع العبودية يف كل ممتلكاتهالعبيد الذين يعملون يف 

ويزيل عن الرعااي ثقل الضرائب ويساوي بني الغين  أرجاء الوطن
 .والفقري
ح  يف اجلي  فكثر املتطوعون  ،سكان العاصمة ةفرحعمت الو 

م وأسابيع وهذا اجلي  الذي ال خربة ومرت أاي. كناتلثامتألت هبم ا
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ح  آن األوان  خرباء حمنكنيم حتت قيادة نظ  يتدرب وي   ،له وال عتاد
 .ألقطار ا اورةلالنتقال إىل ا

كانت شهر شعبان من ذلك القرن  مجعة من أول يف صباح و 
زحف  و  ب  فخرج جي  جل  ، ر أمها تطالع اخلليفةد  الشمس يف خ  

وفر من استطاع من السالح  همأغلب  د ر  فج   .ردينتمنود املثكنات اجل
 . والغاابتالفرار إىل اجلبال 

عن انفصاهلم فيها األمراء ن أعل  ار اليت إىل األمصاخلليفة  مشىمث 
اليت  راضياألو اليت سرقوها  موالاأل، فأدهبم وجردهم من السلطة املركزية

 .عقالء، أوفياء احكامم هب واستبدل ،صادروها
إىل اجلبال الذين فروا ف. على ما يرامكلها  ر  ور مل تس  ولكن األم

وبقي اخلليفة  .كونوا عصاابت مارست السرقة والنهب  والغاابت
حيارب املتمردين مدة طويلة ح  استتب األمن واستقرت األمور 

 .هنائيا
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3 
 لتخلي عن احلكما

ة وات علااااى بدايااااة الكفاااااح الااااذي خاضااااه اخلليفااااساااان عشاااارماااارت 
وهااا هااو يف ليلااة ماان ليااايل الصاايف  .الااوطنتوحيااد و  الساالطةالساارتجاع 
ل عااااان مواقعهاااااا ءتسااااااوي، تأمااااال النجاااااوم املتأللئاااااة يف الساااااماءواقاااااف ي
اجتاه  او السارير شاعر ابلتعاب ف وطال به التأمل ح . والومهية احلقيقية
حر م  قدل. اختذها مكاان للنوم اليت صغريةالغرفة ال الذي يتوسط اخلشيب
يف أكلااه ولباسااه  ،تقشاافالياااة نفسااه كاال مظاااهر البااذخ والتاازم ر علااى

 .وتصرفاته
بعاد سااعات سايلني . جسامه بلحااف خفياف مان الصاوف غطاى
 .باادانتقشااعر هلااا األ، ابردة، اجلبااال ا اااورة ايلنساامات أعاا يتاجلااو وأت

 عااااالقبصااااره النااااوم و قاااادوم وبقااااي منتظاااارا ه يااااغطااااى جساااامه وماااادد رجل
مصااادرها جناااوم  خفااايمااان ناااور  نقااااطبساااقف الغرفاااة حياااث ارتسااامت 

  . السماء
. ارعو الذي ميد ياده يف الشاكاملتسول  هأمام اخلليفةو . النوم ال ريت

أن وال ، طائعاااال أمامناااا يمث ااافال ميكنناااا أن أنماااره ابحلضاااور  ك  ل ااام  الناااوم 
هاذه السانوات خاالل عاان كثاريا لقاد  .يبقى ماكثا فاو  اجلفاونفه جر  نز  
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ن هو اآلها و  .األمراءاجلنود و مترد من عان ا ثر ممرمبا أك نوم،المن مترد 
حيكي له حكاايت ماضايه  .يعامله بلطف. يداري هذا النعاس اجلموح

، وتفقااد اليقظااةمنطااق فيضااطرب  ،لو نااز يتفضاال ابلذلااك حاا  و . الوديااع
 .الكلمات دالالهتا

إناااه يف : هاااا الااابطنمركز   اه دائااارةا ذراعااا نكاااو  يرجااااله و اآلن تتجماااع 
ماا . لاهأن يعل  ساتطيع يأحد  وال .ملن يواسيهمشتا   وضع  طفل صغري

 .بعض األحالم السخيفة عدا
 !نسان ما أضعف اإل

فيتخياال نفسااه أقااوى ماان غااريه وأقااوى ، ماان تغااره الساالطة ومااا أغااى
 ! حداثمن األ
 

رن داخلااه حاا  واخلليفااة يتقلااب يف فراشااه،  شااطر ماان اللياالمضااى 
اف طااار شااايا علاااى أمااحلماااام  فاساااتيقظ فجاااأة وذهاااب إىل خفاااي جااارس

رماهاا خذ حقيباة س الفالحني وألبا مث ارتدى، وصلى توضأ. صابع األ
 .من ابب سري اارجخغادر القصر و ، كتفه وعصى  ىعل

. لياال إال القليااال تاانم ماان الالاايت ملال وداد إ، حاادومل ينتبااه خلروجااه أ
. حاادا بااه أمل خيارب   ءشاايلناه خطااط أاخلليفاة ألهنااا أيقناات كانات تراقااب 
 ساااااموتساااالحت ر، لرجاااااللباسااااا كلباااااس ا ترتاااادواها فنهضاااات باااادور 

 .انطلقت تبحث عنهو . ينامي
، هتارول سارعت يف الساري، فأإليها يف البداية أهنا ضايعت أثارهخيل 

 ، حاا عاارب األزقااة الفارغااة خاارىأ أحياااانأحياااان، ومتشااي بطااى حثيثااة 
، فحماادت األرض وكأهنااا دقااات قلااب مألوفااة مسعاات وقااع رجليااه علااى
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كثاااب حماولاااة االساااتتار ، وبااادأت تتبعاااه عااان  هأثااار ضاااع تمل  اهناااهللا علاااى أ
 .لوجودها تبهنح  ال ي

 
إىل اصافرار األفاق صال ماع غادر اخلليفة املديناة مان ابهباا الغاريب وو 

فالحاون بادؤوا يلتحقاون ال .التفااحت فياه أشاجار الربتقاال و سار غ سهل
اساااتيقظت  شاااجارالعصاااافري يف األو  ،كتاااافاأل هتااام علاااىأدوا ،رقاااوهلم

 .رعت يف التغريدشو 
حادااث ساتنهزم حامال معاه أ ،يوم جديد ينزل رمحة على املخلوقات

 .يل املقبللمع ال
وهااي تتابعااه باادون ، تساااءلتوداد ، وكاناات هااوادةكااان يسااري دون 

ضااائعة وسااط يتوقااف أمااام زهاارة  ماان حااني آلخاار. عاان مقصااده ،ملاال
هارة يف ز  شكلها ويقرهبا مان أنفاه وكأناه مل يارمل يأخذها ويتأف .العشب
وفهماات أنااه يفضاال هااذه النبااااتت  .موقفااه ووداد تتعجااب ماان .حياتااه

 .ة على كل ورود القصر وأقاحيه وايمسينه وزنبقهسيطالب
، فيبتساام السااالم يااردونو  .مهساالم علاايييلتقااي ابلناااس وكاان عناادما 
العافياااة، فيبادلوناااه  متمنياااا هلااام اخلاااري و مث يغاااادرهم حاااواهلم ويساااأهلم عااان أ

عالقااات ال ختلااى عاان لقااد .كطفاال صااغري  ، فاارح  بتساامالتمنيااات، وهااو م
ختلااااى عاااان االحاااارتام ، كاااامرضاااات عليااااه منااااذ توليااااه احلاملصااااطنعة الاااايت ف  
، السالطة الاذي يقارأه يف أعاني النااس، عن اخلوف من املشوب ابلتملق
 .عن احملبة الكاذبة
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4  
 ندمي الراوي 

مدينااااة وصاااال إىل  حاااا  خاااارىأإىل ماااان قريااااة  اخلليفااااة ساااارياسااااتمر 
، فهاام دون قصاد هاائدابمعروفة بفنانيهاا وأ مدينة. اجلوهرةصغرية امسها 

دخلااه وطلااب ماان صاااحبه كأسااا ماان مااا صااغريا زقااة مث وجااد مطعيف األ
 .رغيفااللنب و 

إىل مياااااااال ، ، بشوشاااااااممتلاااااائ الوجااااااه ،الطباااااااخ كااااااان رجااااااال باااااادينا
هاذا الرجاال  انتماااء حتديادنظاار إىل اخلليفاة مليااا وهاو حياااول  .لضاحكا

 : لفسأ. الذي يلبس لباس الفالحني دون أن يكون منهم
 ؟ فقطرغيفا ولبنا  ─
 .القناعة هي مفتاح كل شيء ─

كاان عزيازا يظهار مان مالحماه أناه   رجالهاذا : لطباخ يف نفسه قال ا
، قاد يكاون جائعاا ولايس لاه إال ماا رمبا اليوم من أهل احلاجةوهو ، ثراي
تفاحاة  اهوالرغيف وأعط نبس اللفجاءه بكأ .أن يسد به رمقه طيعيست
 : الئقا

 .هذه هدية مين ─
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 كالكأناه مل ر،  يشرب بتأنببطء و   ميض وهو، ل اخلليفة وجبتهكأ
هديتاه ووضاع  خ علاىمث شاكر الطباا  .لذ مما كان يدخل فمهيف حياته أ

 :ده قائال التفاحة يف مزو 
 .ستكون وجبة عشائي اليوم ─

علاى أال رخاذ مناه  الغرياب وعازم املسافرهذا  فعطف الطباخ على
خاااارج ماااان جيبااااه قطعااااة ماااان الااااذهب وأعطاهااااا أ ولكاااان الرجاااال .نقااااودا
 .للطباخ
 .فلس يكفي. ه الوجبة ال تسدد ابلذهبلكن اي سيدي هذو  ─
 .ال هذاال أملك إ ─
 .خل عندك مالك سيدي ─

 .فضحك اخلليفة وطلب من الرجل امسه
 .الراوي امسي ندمي ─
ه ناا، وهااذا اللاانب كأ ا الرغياافلااذ ماان هااذأين مل آكاال إ، اي ناادمي  ─

شاااياء ال تقااااس دوماااا قيماااة األو . ع بقااارة حلاااوب ر مااان ضااا أتاااى مباشااارة
لكااان نب مقاااداره بسااايط، و اللااا، فاااالرغيف قمحاااه ال يااازن كثاااريا و بكلفتهاااا

فخااذ  .كثاار ماان هااذا الااذهبألكاال تساااوي أعنااد اوجاادهتا املتعااة الاايت 
 .ابرك هللا لك فيهاالقطعة مين و 

، وال أظناك فالحاا ناتن أدري م  ت أسيدي الفاضل الكرمي لس ─
و املنجال، ووجهاك مل أ احملاراثالقلام بادال مان  ماارس د مانيك ن يدأل

ولكاين . لبااسيف هاذا ال فيااختكابر ممن األ فرمبا أنت  . تلفحه الشمس
أن  هااااام أمتااااىن نااااك تبحااااث عاااان شاااايءأخيياااال إيل أرى قلبااااك واسااااعا و 
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ن أب أشااعرإين . ، فاذهااب حيااث تشاااءجااالتتحصاال عليااه يف أقاارب اآل
 .مكائد الدهر لن تصلك بعد اليوم

ملااذا لقبات ن ولكا. قد شبعنا منها اي نادمي الاراويمكائد الدهر  ─
 ؟ابلراوي
هناااا ريت النااااس يف . ألين أسااجل ماااا حيكااى عااان سااايدان اخلليفااة ─
وأان  .ها أصااااحاب احلكاااااايتقصاااااء ليساااامعوا ساااارية مااااوالان الاااايت ياملساااا

 .واحد منهم
 ى عنه ؟ك  وما حي   ─
 .أعجب األشياء ─
 بعض احلكاايت ؟ي يل رو هل إبمكانك أن ت ─
الصااليبيني أو ؟ قصااة انتصاااره علااى ساايدي أي حكاااايت تريااد  ─
 ؟ أم غرامياته ، ملك التتار هوالكوعلى 

 ؟ أي غراميات ─
 .اإلفرنجسلطان بنت  جولياغرامياته مع  ─
 بنت سلطان ؟ جوليا هذهوهل كانت  ─
مديناااة بنيااات علاااى اإلفااارنج يقطااان  وكاااان أبوهاااا مااان ملاااوك. نعااام ─

وكااااان متأهبااااا للااااذهاب إىل القاااادس وحتاااات رايتااااه . ضاااافاف هناااار عظاااايم
فحاصاااره . جاااي  مكاااون مااان عسااااكر أتاااوا مااان مجياااع أ ااااء هاااذا البلاااد

امللكاااة الااايت رأت اخلليفاااة مااان شااارفة يف القصااار و . اخلليفاااة يف عقااار داره
 .وقعت يف حبه

 وماذا حدث بعد هذا ؟ ─
 :ل مازحا و قيلة ساذجة جعلت اخلليفة يمي قصة طو وروى له ند
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أمتىن أن أكاون مكاان هاذا البطال وأعاي  كم . إهنا قصة عجيبة ─
 .ما عاشه

 .ولكن هناك قصة أعجب من هذه ─
 وما هي ؟ ─
 .قصته مع صيواي ─
 صيواي ؟ ─
 .ور العجيبس، حارسة الاطور الصنيمرب صيواي بنت إ .نعم ─

وكياااف  ! ب هاااذاا أعجااامااا: يقاااول يف نفساااه وبقاااي اخلليفاااة حاااائرا 
 ؟ األحالمأسرار أن يقتحموا ص الشعيب صالق أهلع يستطي

 ااااوهم ناااادمي الااااراوي  الاااازابئن املطعاااام فاجتااااه بعااااض   إذ ذاك ودخاااال
 . وخرج ،يف الذهاب اخلليفةواستأذن 
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5  
  العود املفقود

، ولعاب زقاةمان جدياد يف األ اخلليفاةهاام ، ه مان املطعامجو خر بعد 
حاااااي  إىلل وصااااا وشاااااارك الشااااايوخ يف أحااااااديثهم حااااا ، طفاااااالاألماااااع 

ان وطلاب مان دكاا، فادخل الت الطاربفيه آبه شارع تصنع و  ،الفنانني
أبصااناف   هصاااحبه أن يعاارض عليااه آالت العااود الاايت يريااد بيعهااا فجاااء

 .مث اعتذر وخرج  ،ها واحدا واحداعاينكثرية 
عروضاااة دخااال دكااااان آخااار وطلاااب أن يااارى العيااادان امل، عاااد هاااذاوب

كثاارية طالبااا يف    باادكاكنيوماار . للبيااع فتأماال كااال منهااا واعتااذر مث خاارج
 ىانتهاحا  . كل مرة رؤية العيدان ومبداي يف كل مارة عادم رضااه عنهاا

طلااااب منااااه ، فساااالم عليااااه و ثورمشااااهور امسااااه مااااأاتجاااار  بااااه املطاااااف إىل
 :، فقال له احلريفلديهحسن عود أ

ال أظن أناه و  .و زرايبأ اي سيدي إن يل عودا ال يليق إال مبعبد ─
قاااد و . هاااذا العاااود كاااان ملكاااا لسااايدتنا وداد. مثناااه ابهاااظ يالئماااك ألن

 . أمثن ما عنده ليستورد القمحختلت عنه ملا كان اخلليفة يبيع 
 .شرتيهحد األعيان أن أ أاينأوص ، لقد ثورايه اي مأأرين إ ─
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ني يف احلا اخلليفاةفعرفاه . جااء ابلعاودفاطمأن احلريف لكالم الرجال و 
عااات ودم. أبغانيهاااافيهاااا يت كانااات وداد تطرباااه الاااغالياااة ايم الوتاااذكر األ

 :قالمث . عيناه من كثرة الشو  واحلنني
 .صوت املثاين واملثالثاي مأثور  ينأمسع

 .سيدياي ، حلظة ─
يزعااازع  نغم شاااجيفرنااات بااا دغااادغها مثواتر األبط ضااايثور بااادأ ماااأ

مث شاارع  ،ا طاارببعااض التقاساايم طاارب هلااا اخلليفااة أمياا عاازفو  .احلجاار
 :يف الغناء مأثور 
 .هلل أايمنا املواضي لو أن شيئا مضى يعود ─

وعلاااى  اي حساااراته علاااي  :  يف نفساااهقاااال و  فاااازدادت لوعاااة اخلليفاااة
وأهلاي ال أدري  أان هاائم اتركاا ملكاي، و ورائيودادا  ملاذا تركت. أفعايل

 .أين تقودين قدماي
م رائحتااه كأنااه مشاات، و عااود بااني يديااه وكأنااه حيتضاان رفيقتااهوأخااذ ال

واسااتغرب التاااجر موقااف . يبحااث عاان آاثر رائحتهااا فااو  جسااد العااود
 :وسأله هذا الرجل 

 ؟ هل رأيت هذا العود من قبل ─
 : اخلليفةقال 

 .يئهذا العود سبب هنائي وشقا ─
خاارج ماان و  .ن يناااق  مثنااهلتااوه دون أاه اشاارت و  .مث سااأل عاان سااعره

 .ظهره علىمزوده خرى و األاآللة يف يد، والعصا يف الدكان حامال 
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ملااا رأتااه يف هااذه و  صاااحبهلظاال الااذي يااالزم كاناات وداد تتابعااه كا
وهااو ال جييااد  ،هبااذا العاودن يفعال ذا يريااد أمااا: قالاات يف نفساها احلاال 

 ؟ الت املوسيقيةآلاللعب اب
 .ومل خيطر هلا ببال أن هذا العود عودها
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6 
 اجلواري التسع

. من األساوا حي املطربني ووجد نفسه وسط سو   اخلليفةغادر 
، ووقااااف وراء احللقااااات الاااايت حتاااايط ابلسااااحرة ،فتجااااول مااااع الفضااااوليني

 قاااااده جتوالااااه إىلو  .الفكاهااااات، وأصااااحاب القصااااص و دويااااةابئعااااي األو 
ح كاان مياد اس يادعى مقاداد، و خنا حاول التفاوامن التجار الكبار مجاعة 

، دالقااشااوقة مم نااتكا. دسااة عشاارةحماساان فتاااة ال يتجاااوز عمرهااا السا
 .يف عينيها خوف ولوعة، متناسقة املالمح

ىن  إ ─  انظروا إىل .قال النخاس ،بنت جبال الشمال الشا ة هنا يا م 
ااا قااادها الاااذي يبااااهي  إىل ، انظاااروامتاماااهيف  ل البااادر  وجههاااا الاااذي خيج 

 أي يد شيئا مل جتن  . ، بكرعذراء إهنا .وساقيها العاجيتني، ن البانغص
 .من حماسنها

وارتفعات . ومل ميض وقات طويال حا  ابتادأ احلاضارون يف املسااومة
حييطاااون الاااذين خائفاااة مااان هاااؤالء األشاااخا   ،قلقاااةفتااااة املزايااادات وال

 . رغبة بغيضة وها مظهرين  ،هبا
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مااام خيمااة كباارية جلساات داخلهااا اجلااواري، وكااان النخاااس واقفااا أ
 .ار كبضااعة دون روحالتج ظر كل واحدة منهن دورها لتعرض علىتنت

 :قال له بصوت خافت النخاس و من اخلليفة فاقرتب 
 ؟ كم لديك من جارية يف هذه اخليمة  ،  اي هذا ─

 :وقال عاليا النخاس  فقهقه
 ؟ تريد شراءهن كلهنملاذا هذا السؤال ؟ أ ─
 ؟ مل الو  ─
يفاااااو  كااااال ماااااا  نمااااانه ن ساااااعر الواحااااادةاي صاااااديقي الفاااااالح إ ─

 .ن متلكتستطيع أ
 :من هذا الكالم وقال  اخلليفةاز غتفا
حااد ، رمبااا جئاات مبعااواث ماان أأخ الغباااوة اهر اي ال تغرنااك املظاا ─

 .، رمبا من اخلليفة نفسه عياناأل
، ارتعشاات قوائمااهو  ،وجهااهمتقااع ا ،النخاااس كلمااة اخلليفااةملااا مسااع و 
 :لوقا

 .ادخل اي سيدي اخليمة لنتكلم ─
، جيلساان قمااارن كاألفتيااات كلهاا اخليمااة فاارأى مثاااين اخلليفااةودخاال 

 هشاااحبة ويطلاان النظاار  ااو  يبتساامن بساامات، ماان خشاابرائااك علااى أ
 .يطلنب منه النجدة وكأهنن

 :ليهن فقال النخاس وهو يشري إ
 .ي حسناءضاهيهن يف اجلمال أتهؤالء اي سيدي ال  ─

 : وشرع يف مدحهن ح  قاطعه اخلليفة قائال 
 ؟ كم مثنهن  .خناسال تتعب نفسك اي  ─
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 .نهن ليس له حد وال هنايةن مثإ ─
 ؟ تحرير الرقابب أمرن اخلليفة منع العبودية و تعلم أأ ─
وإمنااا  ءاإمياا نساالذه الفتيااات هاا .ولكننااا اي ساايدي ال نبيااع العبيااد ─
 .الطرب، مهنتهن الغناء و رهن جوا

 يف االسوا ؟ نعبيفلماذا ، ءاإميذا مل تكن هذه الفتيات إ ─
 .كثري  مبال نهفقط، وقد اشرتيتالعادة  .هنا العادة اي سيديإ ─
 .افلس هزيدك عنألن و  .عوضك عن مالكسأ ─
 البناااتفخاارج و  .وأعطاااه الفتيااات صاافقةلقبااول الالنخاااس اضااطر ف

مااااا ابل  :هااااي تتعجااااب وتقااااول يف نفسااااها يتبعنااااه ووداد تسااااري خلفااااه و 
 ؟دفعة واحدة  هو يشرتي تسع جوارقد منع العبودية و موالي 

هاادئ يف ضاواحي املديناة وحجاز فياه  نازل وذهب مع الفتيات إىل
مان النوافاذ كانات . ن حيضر للجميع الطعاامطلب أمث ، أبكمله جناحا
رض حلافاااا دافئاااا األ ىعلااا تبساااطقاااد س ، والشااامابمساااة تظهااار احلقاااول

 .ن هربن من شتاء قاسي الربودةهنجلأت إليه البنات وكأ
ااأ   بقياات الفتيااات وامجااة حاا  و ، ر الطعااام وأكاال اجلميااع بشااهيةحض 
 :خرى الواحدة تلو األ هنخياطباخلليفة  بدأ

 ذاتلوز والاوميض الادائم ، نت السمراء ذات العيون بشكل الأ ─
صااااحبة  .ت بسااامة مناااكاهلاللاااني املرساااومني علاااى وجنتياااك كلماااا شاااع  

 ؟ ما امسك ،الفم الشهي الباسمالضفائر اجلميلة و 
ت أن ر شااءاقاداألو . جبال املنظار اجلميال ساكنت   .رزيقاة امسي ─

 .كون هناأ
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هاال ، آلااة اندرة  هااذا العااود. نااربة مجيلااةن يف صااوتك إ، رزيقااة  ─
 ؟ لنا شيئا مكانك أن تغين  إب

، قهاو شاااااعمل قةشااااااعرزيقاااااة العاااااود ابلعطاااااف الاااااذي تولياااااه خاااااذت أ
غنات بصاوت دافائ و ، رقيقاامااهرة مث عزفات حلناا بيد  واترهوأحكمت أ

 .السامعنيطرب أ
 : قائال اخلليفةغناء شكرها الهنت أوملا 

ناات فأ .احلناانيو  شااو ، ومااألت قلوبنااا ابلذاننااا اي رزيقااةأمتعاات آ ─
ن تتزوجاااي مااان ث تشاااائني وأحيااا تاااذهيبن ، إبمكاناااك أن حااارةمااان اآل
 .تريدين
، فغناات باادورها حلنااا ن تغااينماان ماااراي اليواننيااة األصاال أطلااب مث 

 .حزاهناااااملتعباااة أ نسااات القلاااوبعزفااات برباعاااة أنغاماااا شاااجية أو  ،صااايالأ
 :قها قائال فشكرها وأعت

 ،هلااااااكأ موطنااااااك ومالقاااااااة إن أردت الرجااااااوع إىل. حاااااارة نااااااتأ ─
 .فاذهيب
 :ماراي مث قال ع ابقي البنات ما فعل مع رزيقة و مل وفع
ك يف هااذا ملاإين أو ، ت وقتاا ممتعاا كااد ينسايين مهاومي يإين قضا ─

تقامسها معكان ساأ. هي كل ما تبقاى مان ثارويتاملزود قطعا من الذهب 
 .جديدة وااببعلها تفتح لكن أ

باااادين ، أابلفاااارح  اخلليفاااةكااااالم   ن يقااااابلنولكااان الفتيااااات عاااوض أ
 : قالتفتكلمت رزيقة ابمسهن و . ملخيبة أو ، حزان

، فأنت من ذهبذا كنت متلك كل هذا ال، إيها الرجل الكرميأ ─ 
، وإضااافة عيااان، ولباسااك خيفااي رجااال مثقفااا رفيااع النساابثاارايء واألاأل
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. ، ومااا زلاات تتمتااع بقااوى الرجولااةطلعااةناات وساايم، هبااي ال، فأهااذا إىل
، فنكاااون صاااديقاتك الوفياااات خاااذان معاااك حياااث تساااكن،فلمااااذا ال أت

 ؟ما تتمىن من اهلناء والراحة نعطيك و ، خندمك
 :هبذا الكالم وقال  اخلليفةفتأثر 

ولكااين ال . احملبااة هااذه كاال هااذه الصااداقة وعلااى  ىأشااكركن علاا ─
 منحتهااا لكاال واحاادة ماانكن الاايت ويكاان، واحلريااةروناازال رويااين ملااك مأ

فكاال واحاادة  .احلريااة صااعب ال أريااد أن تضاايع وأعاارف أن التعااود علااى
تحاارك يف كياا  هنسااي جناحاافااتح قفصااه فن شاابيهة ابلطااائر الااذي ماانك
 لكناااااين أثاااااق أبنكااااان ساااااتتعودن علاااااىو . يف الساااااماءالتحلياااااق ه و تاااااملغادر 

 !اهيها مساء فسماء احلرية ال تض، ن من جديدالطري ا
الفتياااات واحلااازن يثقاال خطااااه و  اخلليفاااةانصاارف ، بعااد هاااذا الكاااالم

 .فراقه متأسفات على التسع
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7 
 البحر ةنفت

سااائر دون اخلليفااة ، و فااقو األاجتهاات الشاامس  ااابتعاادت املدينااة و 
ة ورجرجااا ،باااريح مشاااوبة ابمللاااح عااارب البحااار عااان وجاااودهأ قصاااد حااا 

 .ه املتالطمةأمواجصادرة عن عميقة 
ااالبحاار خيتفااي و  وهااو  .ور الصااني العجياابره بسااراء جباال أسااود ذك 

هاذه درك ولكن بطلناا مل يا .خطري ح  عن بعد ،هائج ،صاخباليوم 
الاذي كاان  املازود:  أغراضاهبعاض  خلاعف .املخاطر وقرر أن يقرتب مناه

ووضع كال . وتفاحة الراوي ،ذريشده روالعود الذي كان  ،فو  ظهره
 . لصعودمث شرع يف ا. رو صخالبني يف حفرة هذا 

 ،الاايت تتشاابث بااه اليااد رحجياا فاااحلجر حاااد  . مل يكاان التساالق سااهال
كااال ماااا جتااار إىل األسااافل   وامليااااه تنحااادر مااان األعلاااى كاااالوداين اجلارفاااة

صاعاب واساتمر يف الصاعود ولكنه مل رباه بكال هاذه ال. عرتض طريقهاي
رآه بعياين رابن السافينة . بارز لاه البحار غاازاي الفضااء ياثح  القماة ح

أتيت مااان األماااواج كانااات رجااام اجلباااال . تكاباااد أهاااوال العواصااافالااايت 
مث تكااار مااان . مث تنساااحب. بعياااد الطماااة الصاااخور بعناااف ال مثيااال لاااه
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عنااااد فتااااذكر تيمورلنااااك وفرسااااان التتااااار  . دون هااااوادةوذلااااك .  جديااااد
هناا كانات أتيت مان الاريح فإأماا . أوطاانماا جاورهاا مان و الصاني هم غزو 

وجتااربه علااى ضاابط عضااالته حاا  ، عناافلاللااني ابمتاازج ، غاادارة ،اخللااف
 .مل يكن يشعر ابخلطر الذي حييط بهفإنه ورغم هذا . طو سقال يتجنب
 ،األغااراض يف الغاااروجاادت . ، فإهنااا كاناات تالحااق آاثرهودادأمااا 

عى انتباههاااا العااود الاااذي واساارت . فخشاايت أن يكااون قاااد أصااابه ساااوء 
باادأت ف .يدةاشاارتاه فبقياات تتفاارس فيااه حاا  عرفتااه وانتابتهااا لوعااة شااد

ماااااذا : يف نفسااااها قائلااااة  ،متحساااارة علااااى األايم املاضااااية، تقبلااااه ابكيااااة
حدث لك اي رفيق العمر؟ وبينما هي جالسة تتحسر إذ ظهر هلا فو  

اار   ر  األرض أثا اا . تساالق اجلباال اخلليفااةيف الطااني ففهماات أن  رساات  غ   ل  ج 
 كاناات تغطاايوكاناات البسااة لباااس الفرسااان فتخلاات عاان العمامااة الاايت  

 ه وأخذت العاود وربطتاه علاى ظهرهااملها والسيف الذي كانت حتشعر 
صااخرة الرجلهااا اليمااىن فااو  صااخرة ومسااكت بيااديها وضااعت مث  راازام

رائحااة عرفاات أهنااا رائحااة ، حلجاارالاايت تعلوهااا وأحساات وهااي ملتصااقة اب
جعلات أطرافهاا تارتع   للقائاه رت يف جسادها رغباة جاحماةفس. رفيقها

شاااااارعت يف . زم وثباااااااتغبااااااة إىل عااااااالر هااااااذه حتولاااااات مث . دون هااااااوادة
املخااطر الايت ومل تفكار يف ، كن تشعر ابلتعب وهي ترقاىومل ت ،الصعود

ياديها النااعمتني  راح اليت كان الصخر حيدثها يفومل أتبه ابجل، يط هباحت
 .رفيقها و جها ذهنها كان كله مت. عند التسلق

د، أماااام عيااااين وداتاااراءى البحاااار ، وقبااال الوصاااول إىل القمااااة بقليااال
مث ، يره ممتزجااا بصاافري الاارايح اهلوجاااءهاادوغماار أذنيهااا  .،  يفاااشاسااعا
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تنتظار فارا  ورقاة  مثالوكأنه يسبح بني األرض والساماء  اخلليفةابن هلا 
 .األمواج أو األفق كاملفتونإىل رأته ينظر . الشجرة اليت سكنتها

 :ج من األنفاس خر  افصاحت أبقوى ما تستطيع أنفاسها أن ت
 ماذا تفعل ؟. يقياي صد قف ─
مبهاااورا انكساااار املاااوج شااااهد ي .ألخطاااار احملدقاااة باااهغاااري واع اب إناااه
 .ور السوداءالصخ ب علىالغاض

 .جديدوداد صاحت من  ،رينانتظ ─
 : قالف، عدة  وه، ح  فطن لوجودهاهي صاوكررت صيحاهتا و 

 ؟ متنيايت؟ هل أنت مثرة خيايل و  اوداد ماذا تفعلني هن ─
ن انااازل إ. رن غاااادرت القصاااين تبعتاااك مناااذ أإ ، صاااديقيال اي  ─

 .الريح غدارة
 مدن ما وراء الزمان ؟  و تتجه السفينة اليتنتظر إين أ ─
ماااان يتجاااارأ أن يركااااب البحاااار اليااااوم ؟ ؟  نة اي صااااديقييساااافي أ ─

 . هاكل السفن راسية يف مراسي. ارجع إىل رشدك
 .ناءسفينة أتخذين إىل شواطئ اهلجميء عن منامي حدثين  ─
 .وتقبل عاملك كما هو أفق اي موالي ─

 :فصاح ، رميه إىل السماء كادت ت موجةوهبت من الريح 
 .كان هنا خطريامل. وال تصعدي ابقي حيث أنت اي وداد ─
 .ما هو خطر عليك هو خطر علي ─
 اااان جماااارد رذاذ يف شساااااعة . تااااوقفيأن اي وداد ابهلل انشاااادتك  ─
 .العاملهذا 
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رة فجلسات فاو  صاخ. يها أن تتوقافعل أنوداد  وفهمت السيدة
نغمتاني قادهتاا الارايح أواتره حمدثة  مث ضبطتبني يديها العود أخذت و 

 :القا ابملوج املتالطم ل عيز  ملوبصره صاح ف اخلليفة و 
ال  .ع سانواتتسالعود منذ  اذا اي وداد ؟ مل تعزيف على هذه ما ─

 .إىل زمان اللهوريين جت
رة مجلااة شااجية ود منجاازة هااذه املااوعزفاات وداد ماان جديااد علااى العاا

 .أايم شبابه كان يتغىن هبا اخلليفة
 .ما هذا اي وداد ؟ ارمحي قليب يرمحك هللا ─
 . قرتب مين ا .صديقيتعال اي  ─

شاعرها و ، أماماه ودادا والعاود باني ذراعيهاا رأىمواج فأدار ظهره لأل
 :فصاح ، وجهها الوضاحالذي بلله الرذاذ حييط ب

 ! اي ودادكم أنت مجيلة  ─
 .تعرقل حركاتهالريح كانت ولكن ، لنزولاب فهم  أميا ر قة ر  قلبه و 
ابلغناااء وصااخب ت أنغااام العااود قاافالعاازف مث را يفوداد اسااتمرت و 
 :غطي كالمها فصاح يالبحر 
 ماذا تغنني ؟. ال أمسع جيدا اي وداد ─
 .عماقرتب وستس ─

ابناات  ه عناادماوزاد حنيناا . وهاااه ومشااى خطااوتني فتحركاات رجااال
ومساع صاوهتا الشاجي وهاو ال  .وتألأل برياق عينيهااقسمات وجه رفيقته 

 .يدري أهي تغين أم تروي له شيئا
ونزلاات وداد بااانفس املقاادار حتااااول ، بعااض اخلطاااوات اخلليفاااةوناازل 

 :وملا غنت. جلبه  و األسفل بغنائها وحديثها
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 كأن كل سرور حاضر فيهالة لست أنسى طيبها أبدا          اي لي
 :ال ق

 .هانعم أذكر  ─
فيهاا احملباة الايت اكتشافا ليلة أول ، إال أن ليايل السرور كثريةكانت 

 .هما فجأة كالغيث بعد اجلفاف كانت أطيبهامجعت
  

 :بني أحضانه قائلة وداد ح  سفح اجلبل ارمتت  اخلليفةنزل ملا 
 ما زلت حتلم ابآليت اي موالي ؟ ─
 .د اندثرأما املاضي فق، اآليت هو احلقيقة  ─
 . هانتومهفاحلقيقة ليست حيث ، ال تقل هذا  ─
را يف اجتاااااه الغااارب والوحاااال حتاااات مث سااااا .طتاااه املاااازود والتفاحاااةعوأ

جنام بعاض األأطلات يف الساماء و  .الليل بدأ خيايم. يثقل اخلطى نيرجلال
وبااادأ  ،النجاااومكااال غابااات  و  ،تلبااادت الساااماءمث . ةعاااابر الب ساااحباااني ال

 .ط مطر خفيفقاستي
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8 
 ليل الذائب

ابان سار اخلليفة ورفيقته وداد يف عز الليل ح  وصاال سافح جبال 
هناااا باااىن الكثاااري مااان . املشاااهور رطباااه الثماااني ومناخاااه املعتااادل راغاااب

ااااا ،األماااااراء قصاااااورا لالصاااااطياف ح فيهاااااا يدت الفنااااااد  الااااايت يسااااارت ي  وش 
الاااذي  والااادرب . ض فيهاااا اخليااال األصااايلةواملااازارع الااايت تااارو   ،املساااافرون
تسااري يساالكه الربيااد و  انكاامشااهور  ي جتااار طريااق أقاادامهم ه ؤ تطااكاناات 

. الثمينااة احلرياارأصااناف و والعطااور والفواكااه  حمملااة ابلقمااحالقوافاال فيااه 
ولكاان األحااداث . ، مهاازة وصاال بااني املشاار  واملغااربكااان عااامرا، آمنااا

 .األخرية جعلته مهجورا
باااارنني وخياااال للخليفااااة أن دوي أحصاااانة ريت ماااان اخللااااف ممزوجااااا 

حي والااادوي املتواصااال يااااو . ناااواقيس تنباااه النااااس إىل مااارور قطااااار الربياااد
سنساتدل هباا . قاال اخلليفاة يف نفساه ،عشارون أو ثالثاون. بكثرة اخليال

إنااااه فقااااط . ناااه مل رتوصاااول الربيااااد طااااويال ولكوانتظاااار . طريقنااااا علاااى
 يف األشااجار أو بعااض األحجااار الاايت ا اادرت ماان أعااايل صااوت الااريح
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وأتسااف علااى املاضااي . ، خيااالإنااه وهاام. سااوء الطقااساجلباال بساابب 
 .ورفاهيته

 :تنهد وقال 
 .ثوان عضأحياان يف ب خالل سنوات حيطم ىن  با  إن ما يا   ─

 :قالت 
 كيف هذا ؟ ─
نااااااه وفاااااارض قواني، هاحلمااااااريي وعصااااااابت أبااااااو مرعااااااباختبااااااأ هنااااااا  ─

ماان كااان يتجاارأ أن  .هااذه األماااكن جاارواالتعساافية علااى الناااس حاا  ه
أن طيع تساااااأو يالااااايت مضاااات ؟ الساااانوات خاااااالل غابااااة ياااادخل هاااااذه ال

 ؟ ودون دفع غرامة حقو  العبور .هذه الطريق دون إذن منهسلك ي
 اآلن ؟أين هو  ─
 .قد عفوان عنه .إنه اليوم اتجر كبري ─
 ؟ وهل كان هذا الزما ─
. حا  الياوم لبقيت األمور على حاهلا الو استعملنا القوة وحده ─

ون املواجهة وال يستطيع جيشنا أن يقضاي جنبتي .هم كالذائب خيتفون
 .عليهم
أياان إىل ولكاان . الطبيعااي إىل جمراهااا عااادتاألمااور احلماد هلل أن  ─
 نذهب؟

 . مامةميناء اليىل إ ─
 ؟ وماذا نفعل هناك ─
 .وسري أنخذ الباخرة  و اجلزر اليت عا  فيها هوم ─
 ؟هذه اجلزرأين هي و  ─
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 .يقال إن السلم حط هناك ─
إال وقاااااع  ومل يكااااان يشاااااوب الصااااامت املخااااايم .ن الكاااااالما عاااااوكف ااااا
 . املتعثرة أحياانخطامها 
 

 عان اساايرمهر بصايص مان الناو الظاالم الادامس  وساط   ظهروفجأة 
 : فقالت وداد . اليمني
 .ما عينانكأهن. هذا غريب ─

 : وقال اخلليفةفابتسم 
ماااااان الظااااااالم اي وداد ؟ عهاااااادتك إىل هااااااذا احلااااااد هاااااال ختااااااافني  ─
 . شجاعة

وهااي تنظاار أمامهاا يف اجتاااه ماا باارز ماان تت واسااتأنفت الساري فساك
 : قالت  .فاعرتض بصرها البصيص الغريب أدارت وجههامث . جنوم

 .أظنها بومة. صدقين إهنما كالعينني ─
يريناااا إن اخلاااوف . تفياااة يف أعشاشاااهاالباااوم ماااع هاااذا الطقاااس   ─

 .أحياان أشياء ال وجود هلا
 .لوقا يتابعناأقول لك إن  . انظر من فضلك ─

 :وجهه يف اجتاه اليمني مث قال فأدار 
 .إنه ذئب ─
 وما يستطيع أن يفعل لنا ؟ ─
 .لن يتجرأ وحده. ال شيء ─

ال ذئب . إنه فعال ذئب. عن متابعتهماالمعتان العينان المل تكف 
 .بشكل خافت مهموس يعو يعرب عن وجوده فيأن يلبث 
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 :ت قالضحكة اخلائف و ضحكت وداد 
 .ذئب فاستأنست ابلذئب إذ عوىوى الع ─

 :اخلليفة وقال 
 .إهنا ليلة موحشة ─

. نأخااارايعيناااان  ،الاااذئب ومل ميااار زماااان طويااال حااا  رافقااات عياااين
 :  مطمئنةفقالت وداد غري

 .لتدافع عناالذي كان معي خذ احلسام . اآلن اثنان امه ─
 :رفيقته ئنا م  ط  اخلليفة م  قال ف

  .ختشي شيئا ال ─
فقااال  .وداد زداد فاازعافاا. ين أنينااه إىل أنااني األولاثااوضاام الااذئب ال

 :اخلليفة 
جيعاال هااذا الاايت مضاات الساانني  خااالل هعشاانا اي وداد إن الااذي ─

 .الذي حيدث اليوم هينا
 .ان من هذه املصائبجنو ، واحلمد هلل  ، اليومنا ولكن ─
 .ةثالث تصار  اانظري إهن .املساء كما سننجو من ذائب هذا ─

 : فازداد قلق وداد وقالت. ستة أعنيوظهرت يف الظالم 
وماان  وا ااوسجنااوان ماان األتااراك واألرماان والتتااار واللصااو   لقااد ─

 كام هاواي للادهر   .للذائب عرضةاآلن وها  ن . املنجنيق الرماح ومن 
  ! ناميهزأ 

لاااذائب ياااثن عااازم اولكااان هاااذا مل  .املطااار يااازداد غااازارة والاااريح عنفاااا
 .مالأربعة ومخسة مث قطيعا كا تفأصبح
 .قال اخلليفة ،اب يف كثرهتإن قوة الذائ ─
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ى مث دو  . اد املطر هتاطال وومض الرب  من الشر  حا  الغاربدز او 
ت صاااعقة ابلقاارب منهمااا فالتهباات الرعااد يف مجيااع أرجاااء السااماء ونزلاا

ففكاار . اخلليفااةأحضااان  إىلالااذائب والتجااأت وداد  تهرباا. شااجاراأل
شاااااجاعة العساااااكر : فساااااه صاااااف هباااااا وقاااااال يف نيف الشاااااجاعة الااااايت و  

أماااااا الشاااااجاعة  .ةيااااامجاع شاااااجاعةاألحياااااان واحلاااااروب هاااااي يف غالاااااب 
 .االنمفهي أصعب الفردية 

 : تنفست الصعداء وقالت، فرت ب قدوعندما رأت وداد الذائ
 ! اليوم كما أحببتهاما أحببت الصواعق  . ناتترك ااحلمد هلل أهن ─

هااادأ اجلاااو ، منمااان الاااز  فااارتة فبعاااد. طاااويالمل يااادم ولكااان اطمئناهناااا 
سااتة  : بطااى متناسااقة سااريتقاارتب و تاآلن  يهااا هااو  .ورجعاات الااذائب

وقاااد يكاااون قائاااد ، يف املقدماااة وواحاااد  ةر يساااتة عااان املوسااا امليمناااةعااان 
  . غري حمدد اعددهفؤخرة يف امل يهيت أما ال .القطيع
 :فقالت  ،ازداد خوف ودادو 

 .علينا جمهتقبل أن  اههك وواجيفسل س ─
الااااذائب ليساااات  ذهون القتااااال علمتااااين أن نيااااة هاااافناااا، اي وداد  ─
 .افلنتبعه. ايةدذلك مند الب تاهلجوم علينا لفعل تفلو أراد .سيئة

 نتبع ذائاب مفرتسة ؟ ─
 .ا خريانبريد ت اقليب حيدثين أهن ─
 .علينا نقضتشعبة من الشعاب قبل أن   وان قودتس ان أهنظأ ─
معاداتاااك خاااريه  ع علاااىب اااط   يف بعاااض األحياااان مااان. ال اي وداد ─

 .أكثر من الذي يتظاهر ابلصداقة
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الاايت الااذائب و  ،ووداد، اخلليفااة: وسااار املوكااب الغريااب عاارب الغابااة 
بادأت ، من السري ساعات طوالوبعد . من اجلهات األربعة هبماط حتي

أت األمطااار وصااحت السااماء هااد. الااذائب تعااوي وتااركض مث توقفاات
رسات فياه صاغريا  مينااءيقتاه ورف اخلليفاةورأى . ابنت مان الفجار باوادرو 

 . تتأهب للسفرسفينة 
وهاااو يلهاااث مااان . طياااعالاااذئب الاااذي كاااان يقاااود القمهاااا  و وتقااادم 
 : اخلليفة فقال . شدة الفرح

 .امسها بنت الريح. إهنا أنثى  ─
أذنيهااا باادأ يااداعب و ، وأدخاال أصااابعه يف فروهتااا. مااد يااده  وهاااو 

 نه معربة عايدهنا لسافمسحت ب. ذنبها املرتع  لذةو الصلب  هاظهر و 
 أين كنت اي حبيبيت ؟: وقال هلا . عطفها

 .كأهنا ختاطبهفغمغمت الذئبة شيئا و 
 :وقالت وقف ربت وداد منه هذا املاستغ

 ؟ مواليوهل عاشرت الذائب اي  ─
 .ينومل تؤذ. مرة كذابت جوارها   عند غزوايت .نعم ─
 .فرتسةولكنها حيواانت م ─
 .وداد ب ايألطف من الذئ حيوانال  ─

ماااذا حاادث : الااذي احتضاانها قااائال  جااوار اخلليفااةوبقياات الذئبااة 
 ،ا أنااات حااارةلااات اآلن الغاباااة مااان املتماااردين فهاااخ   لاااك اي ابناااة الاااريح ؟

 .آمنة ،طليقة
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. جااء وقات الاوداع، وبنات الاريح اخلليفاةبني  اربعد هذا اللقاء احل
جتاااه يف امث ابتعاادت . فيهااا شاايء ماان احلاازن نااربةتاائن بباادأت الااذائب ف

 .الغابة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 حنو جزر اهلناء 

ماااا إلياااه الاااذائب ذي قادهتالااا ذلاااك املينااااءإىل وصااال اخلليفاااة ووداد 
اااب   كبااارية  سااافينة فياااه ورأاي واقاااف رمااار س ي  الااار و . طت أشااارعتها الثالثاااةس 

 :وسأله اخلليفة اقرتب ف. شغلهم  يفالبحارة املنهمكني 
 ؟  إىل أين ─
 .جزر اهلناءإىل  ─
 احلكماء ؟ إىل أرض ─
 .إىل جزر االطمئنان ─
 م  تقلعون ؟ ─
 . ن يف انتظار اخلليفة ─
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 .أمامكمإنه  ─
نفساااه رفقاااة وداد وساااط رااار اخلليفاااة وبعاااد سااااعة مااان الااازمن وجاااد 

 .والسفينة جتري مبا طاب من الرايح .هادئ دون أمواج
─ 

 وقيااال إناااه غاااري  . قيااال إناااه عاااا  يف جزيااارة االطمئناااان عيشاااة رغااادا
فالدولاااة الااايت بناهاااا مل يساااتطع الصاااليبيون أن .  رى التااااريخركمتاااه جمااا

والاااادول الغربيااااة مل . يف أول معركااااةمااااوا ز  ه  والتتااااار . يتوغلااااوا يف أعماقهااااا
ألهنااا كاناات أقااوى منهااا اإلسااالمية تتجاارأ علااى اسااتعمار أراضااي األمااة 

والعلماااء كاانوا دومااا يف الطليعاة حاا  أن أحاد الغااربيني . عتاادا وحضاارة
 ؟ ملاذا تقدم املسلمون وأتخر غريهم مساه ألف كتااب

 ولكن من يصد  كل هذه اخلرافات ؟ 
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