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الجزء األول
الوهم

وكان أن جاء أمي املخاض وهي فوق الحامر الذي كان يحملها من املدينة إىل 

قريتنا، فأوقف أيب القافلة وجعل لها خيمًة صغريًة عند قدم الجبل.

كانت والدتها صعبًة، ولوال دراية خادمتها وتوجيهاُت أمي لها بالرغم من حالتها 

ملاتت وهي تلدنا. أنجبْت أمي يف تلك الخيمة تحت قدم الجبل توأًما، وبقيت يف 

الخيمة سبعة أياٍم بلياليها حتى متكنت من أن تواصل الجزء األصعب من رحلتها، 

أال وهو صعود الجبل.

كان ذلك الصيف حاًرا جًدا، والقيام مبثل هذه الرحلة يف هذا الوقت من السنة 

الوادي  فيه  يجفُّ  الذي  السنة  من  الوحيد  الوقت  أيًضا  لكنه  االنتحار،  مبنزلة 

العريُض املحيط بالجبل والذي ميكن للناس فيه العبور ثم الصعود فوق الجبل 

إىل قريتنا. وكان أيب قد ترك هذه القرية التي ال اسم لها قبل أربع سنواٍت تقريبًا، 

ظنًّا منه أنه لن يعود إليها أبًدا، لكن القدر أراد له شيئًا آخر.

كاَن »البلد« قريًة صغريًة جًدا عىل جبٍل عاٍل يصعب الوصول إليها، ويعيش أهلها 

عىل الزراعة ورعي األغنام. ينزل رجال القرية إىل املدينة مرًة واحدًة يف السنة، 

ويبيعوا  املدينة  إىل  ليصلوا  يومني  الحمري ملدة  أو عىل  أقدامهم  ويسريون عىل 

منتجاتهم من الجنب والفواكه والزيتون والجلود، ويشرتوا ما يحتاجون إليه من 

مالبَس وأدواٍت وبعض الكتب أحيانًا، ويف املدينة يعرف أهل القرية أخبار السنة 

التي مضت واسم حاكم البالد وقصًصا أخرى.

كاَن »البلد«، كام كان يسميها أهلها، معزولًة لدرجة أن ال أحد يعرف بوجودها 

سوى بعض تجار املدينة الذين يتعامل معهم أهلها. مل يكن أحٌد يزور القرية، 
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وملَّا كان الرجال البالغون فقط هم الذين يذهبون إىل املدينة، فلم تكن هناك 

امرأٌة تعرف شكل املدينة أو حتى طريقها. ينزل الرجال يف الصيف عندما يجف 

الوادي املحيط بالجبل، أما بقية أيام السنة فتكون القرية معزولًة طبيعيًا عن 

العامل بهذا الوادي العظيم امليلء باملاء املحيط بها.

أقرباء ألنهم يف األصل جاؤوا من عائلٍة واحدٍة، وتقول  القرية كلّهم  كان أهل 

الرواية إن الشيخ سعد، شيخ القرية األول، هرب قبل مئاِت السننَي من جنوب 

فلسطني خوفًا من ثأٍر بعد أن قتل رجاًل من عائلٍة أخرى، وأنه ظلَّ هامئًا عىل 

وجهه مع عائلته لفرتٍة طويلٍة، حتى رأى يف املنام شجرًة ضخمًة بأوراٍق دامئة 

وجد  حيث  الشامل  إىل  نا  جدُّ فاتجه  جبٍل،  من  كبريًة  مساحًة  تظلِّل  الخرضة 

الشجرة، وهناك بنى بيته وأقيمت القرية عىل هذا الجبل. 

يسنُّها  السنني،  عرب  ترسخت  التي  الخاصة  وقوانينها  معتقداتها  لقريتنا  كانت 

ويرشعها مجلس الشيوخ، فكان أهل القرية يعتقدون مثاًل أنه إذا ما ترك أحٌد 

القرية ليسكن مكانًا آخر بعيًدا عنها فإن ذلك سوف يجلب املشكالت  للقرية، 

وأنها ستتعرض للمصائب والخراب. كانوا يعتقدون أيًضا أنه إذا جاء غريٌب إىل 

الرجال من خارج  زواج  منع  لذلك  بها،  تحلُّ  املصائب  فإن ذلك يجعل  القرية 

القرية، أما النساء فكان محظوًرا عليهن ترك القرية، فكيف بالزواج من خارجها! 

وكان األوالد الذكور فقط من يسمح لهم بالتعلُّم يف كُتّاب القرية، أما البنات فقد 

كُنَّ ممنوعاٍت من التعليم ومحرٌم عليهن االقرتاب من الُكتَّاب.

القوانني ترتسخ عرب  الطريقة سنواٍت طويلًة، وكانت  القرية تعيش بهذه  ظلت 

السنني وتزداد تعقيًدا، لدرجة أن أحًدا مل يجرؤ حتى عىل التفكري يف البقاء يف 

املدينة ألكرث من األسبوعني املرصح بهام، وبالطبع مل يكن أحٌد ليجرؤ عىل الزواج 

من خارج القرية، ومل تفكر النساء بالتعلم أو الفتيات باللعب، كام مل يكن أحد 

ليجرؤ عىل أن يرفع عينيه أمام شيوخ القرية . 
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وبالرغم من كل هذه القوانني الصارمة والحذر الشديد فقد حلَّت املشكالت عىل 

القرية، إذ هرب سليامن الرايض منها ذات يوٍم إىل املدينة  ومل يعد.

القرية  نساء  تلد  مل  تقريبًا  عاًما  فمنذ خمسني  وكارثيًة،  كبريًة  املشكالت  كانت 

سوى الذكور، حتى األغنام تلد ذكوًرا، فبدأ الخوف يسيطر عىل الرجال، إذ إّن 

يتناقص، وصار  النساء  عاًما، وبدأ عدد  القرية عمرها خمسون  امرأٍة يف  أصغر 

الرجل يخرج مطأطئًا رأسه حني يعرف أن زوجته قد ولدت ذكرًا، ومنع الشيوخ 

البنات  إلنجاب  حبّهن  من  النساء  الذكور، وصارت  مبولد  التقليديَة  االحتفاالِت 

يُلبسن أوالدهّن مالبسهّن ويُِطلن شعورهم.  

ومع كل املحاوالت مل يفلح طبيب األعشاب يف إيجاد الحل، ومل تُجِد تعويذاتهم، 

وبالرغم من األضحيات والعجول املذبوحة بقي الوهم جاثيًا فوق القرية، ومع 

ذلك، وعىل الرغم من الكارثة ظلَّ مجلس الشيوخ يرفض السامح للرجال بالزواج 

من خارج القرية ظًنا منهم أنهم إذا أمسكوا بسليامن الهارب فإّن املشكلة ستحّل 

لكن األمر الذي مل يعرفه أحٌد أن سليامن الرايض مات بعد عدة أشهٍر من وصوله 

إىل املدينة مبرٍض غامٍض، وبقي أهله يبحثون عنه.

كان أيب »سعيد«، أصغر طفٍل يف القرية، وكان من عادة الرجال يف كل سنة أن 

نزل  الثالثَة عرشة. وهكذا  بلغوا  الذين  األوالد  املدينة كل  إىل  يصطحبوا معهم 

أيب »سعيد« مع عمه وأبيه وبقية رجال القرية إىل املدينة، ومنذ اللحظة التي 

ثم  أذهله ضخامتها،  ما  أول  كان  بها،  التفكري  يكّف عن  املدينة مل  فيها  شاهد 

ومشتقاتهام،  واألسود  البنيُّ  اللونان  قريته  عىل  يغلب  كان  فقد  ألوانها،  بهرته 

إن كانت هناك إمكانيٌة الشتقاق أي يشٍء منهام، وقد كان الشيوخ األوائل قد 

هذين  وفرضوا  زائفٍة،  بهرجٍة  عىل  تدلُّ  ألنها  الزاهية  األلوان  استعامل  منعوا 

اللونني ألنهام داللٌة عىل التواضع والتقوى. أما املدينة، فقد كانت ألوانها ترتاقص 

أمامه بكل انعكاساتها يف الشمس، األحمر واألخرض والزهري واألصفر واألزرق 
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والذهبي، ثم كان هناك السوق، فهو مل ير يف حياته كل هذا العدد من الناِس 

والحوانيِت واملالبِس والبضائعِ والروائِح والكتب.

وجود  وأذهله  الكتب،  بيع  يف  فقط  متخصصًة  حوانيت  املدينة  يف  سعيد  رأى 

هذا العدد الكبري من الكتب يف مكاٍن واحٍد، حتى مكتبة الُكتَّاب يف القرية بدت 

وكأنها رفٌّ واحٌد فقط من هذه الرفوِف املرتاصِة، كتٌب عىل الرفوف وعىل األرض 

ويف الصناديق وفوق بعضها البعض، جباٌل من الكتب!

عندما وصلوا إىل الخان رجا سعيٌد أباُه أن يسمح له بأن يشرتي بعض الكتب، 

لكن الوالد أوضح له أنه ال يسمُح ألحٍد أن يشرتيها سوى من أوكل إليه مجلس 

الشيوخ هذه املهمة، وهم فقط الذين يحددون ما هي الكتب املسموح رشاؤها، 

وأنه مينُع دخول أيِّ كتاٍب غري مرصٍح به من قبل مجلس الشيوخ وأن حامله 

سيتعرض للعقاب الشديد، فوقف سعيٌد أمام حانوت الكتب مذهواًل فاغرًا فاُه 

الجلوس هنا مائة عاٍم حتى يتمكن من  الدهشة، فهو يتمنى لو يستطيع  من 

قراءة هذه الروائع. تسلل إىل داخل الحانوت وأخذ يجول ببرصه يف املكان، فوجد 

كتابًا غالفه من الجلد األحمر عليه رسوٌم وصورة طائٍر ملوٍن، وكتب عليه بخٍط 

جميٍل »الرحالُت العجيبُة يف البالِد الغريبِة«، فتحه وأخذ يتصّفح أوراقه، وعىل 

كل صفحٍة كان يجد صوًرا ملونًة وخرائَط وأسامًء ملدٍن وبالٍد مل يسمع بها، وصور 

حيواناٍت وطيوٍر أعجب من الخيال.

أن  يلحظ  ومل  خطِّه،  وجامل  الكتاب  صور  يتأمل  طويلًة  مدًة  واقًفا  أيب  بقي 

صاحب الحانوت كان يراقبه، ولكنه تنبَّه فجأة إىل صوت الرجل يسأله إن كان 

يود رشاء الكتاب، فاعتذر وأعاد الكتاب إىل مكانه دون أن تفارقه عيناه، وحني 

حاول صاحب الحانوت إغراءه برشائه تذّرع سعيٌد بحجة منع إدخال مثله إىل 

قريته، ففهم صاحب الحانوت أن سعيًدا قد جاء من »تلك القرية«، فدعاه ألن 

يزوره كل يوٍم يف أثناِء إقامته يف املدينة ليقرأ أكرب كميٍة من الكتب قبل أن يغادر.
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يف اليوم التايل تفرَّق الرجال، منهم من ذهب لتبادِل البضائعِ ومنهم من ذهب 

للبحث عن طبيٍب، وكان عىل الباقني أن يتفرقوا يف كلِّ مكاٍن للبحث والسؤال 

عن سليامن، عىل أن يلتقوا مساًء يف الخان.

وهكذا حصل سعيٌد عىل فرصٍة ذهبيٍة، أرسع إىل حانوت الكتب ووقف عند بابه 

حائرًا ألنه وجد الحانوت مفتوًحا وال أثر لصاحبه، ولكنه سمع صوتًا رقيًقا يسأله 

إذا كان يبحث عن يشٍء أو كتاٍب معنٍي، نظر سعيٌد أمامه فوجد فتاًة يف مثل 

عمره، قالت إنها ابنة صاحب املكتبة وأنه ذهب للصالة يف الجامع وأنها ستحلُّ 

محله حتى يعود.

يتصبَُّب  أمامها مشدوًها  الفتاة، فقد كان يقف  قالته  مل يفهم سعيٌد شيئًا مام 

عرقًا، فهو مل ير يف حياته فتاًة أصاًل، فأمه هي أصغر نساء القرية، ثم إن النساء 

يف قريته يغطني كلَّ أجسادهن، مبا يف ذلك الرأس، بعباءٍة سوداَء، وهذه الفتاة 

فعجب  الكتب،  تحب  وإنّها   جواهر  اسمها  إن  قالت  والرأس.  الوجه  حارسة 

سعيٌد لذلك أشد العجب، فالنساء غري مسموٍح لهّن بالقراءة! سألها متلعثاًم إن 

أن تفعل  إنها تحاول  املكتبة، فضحكت وقالت  الكتب يف  كانت قد قرأت كل 

ذلك، وأشارت بيدها إىل الكتاب ذي الغالف األحمر وقالت إنه كتابها املفضل، 

وأنها تحبه ألنه يحملها إىل عواملَ بعيدٍة ومدٍن جديدٍة، وأناٍس تختلف عاداتهم 

باختالف أشكالهم وألوانهم.

جلس سعيٌد عىل األرض واستمع إىل »جواهر« وهي تحيك له عن الكتاب وعن 

أمنيتها يف أن تسافر يوًما إىل كل هذه العوامل واألماكن. بدأ تلعثم سعيٍد يخفُّ 

قلياًل، وأخذ ميطرها باألسئلة عن املدينة والحياة فيها، وعن حقيقة وجود أماكَن 

عامٍة لالستحامم هنا، وعام إذا كان األمري الذي يحكمها متزوٌج من عرش نساء، 

وألف سؤاٍل وسؤال. وسألته جواهر عن قريته وأناسها، وعاداتها وقوانينها.
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وبعد  وابنته،  املكتبة  صاحب  ليودع  سعيٌد  وجاء  عنٍي  بطرفة  األسبوعان  مرَّ 

كتاب  له  ومدت  جواهر  نادته  القلب،  كسري  عنهام  مبتعًدا  خطواٍت  مىش  أن 

بني  فأخفاه  يرفض،  أن  يستطع  مل  منها.  إنه هديٌة  وقالت  العجيبة«  »الرحالت 

طيات مالبسه ومىش بعيًدا عن املكتبة. كان يعرف أنه لن ينىس هذه الزيارة، 

وأنها ستبقى مطبوعًة يف عقله وقلبه. ابتعد مرسًعا وهو يتحسس الكتاب، هذا 

الكتاب الذي سيجمعه بأمي مرًة أخرى، وهو الكتاب الوحيد الذي حملته معي 

حني رحلت من تلك القرية إىل األبد. 

كذلك  وعادوا  واملالبس،  واألدوات  بالبضائع  محّملني  املدينة  من  الرجال  عاد 

يجدوا  أن  أو  أي يشٍء عن سليامن  يعرفوا  أن  فشلوا يف  فقد  بالخيبة،  محّملني 

كتابًا سحريًا،  ثيابه  طيات  حاماًل يف  عاد  فقد  سعيٌد  أما  القرية،  ملشكلة  عالًجا 

تاركًا يف املدينة عقلَُه وقلبَُه, ومنذ تلك اللحظة ظلَّ هاجس العودة إىل املدينة 

يستحوذ عليه . 

أّن  لكنه مل يكن يعرف  املدينة،  إىل  القرية والرحيل  ترك  أيب قد عزم عىل  كان 

، ومل يكن يعرف أن منتهاها سيكون يف  رحيله سيكون بدايًة لرحلة شقاٍء وتحدٍّ

القرية التي غادرها. اآلن بلغ العرشين، واآلن أيًضا سيتمكن من صحبة الرجال 

إىل املدينة ويف طيات مالبسه كتاٌب أحمُر، ويف عقله خطٌة رسيٌة. مىش إىل املدينة 

للجلوس  ودعته  جواهر،  عليه  أطلَّت  حائرًا،  املكتبة  أمام  توقف  قلبُُه،  يسبقه 

وتابعا حديثهام وكأنه مل متِض سبع سنواٍت منذ أن كان هنا يف املرة األخرية. أخرج 

الكتاب من بني مالبسه وأعاده إليها، لكنها رفضت ألنه كان هديًة منها. 

رشح سعيٌد لصاحب املكتبة خطته وأنه ينوي البقاء يف املدينة، رحَّب به صاحب 

عن  سعيٌد  اختفى  وهكذا  الكتب،  بيع  يف  معه  يعمل  أن  إليه  وطلب  املكتبة 

األنظار. بحث رجال القرية عنه يف كلِّ مكاٍن فلم يجدوه، وأّخروا عودتهم عىل 

غري عادتهم يومني للبحث عنه ولكن دون جدوى، فكروا أنه رمبا حلَّ به مكروٌه، 
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مع أن بعض سيئي الظنِّ اعتقدوا أنه هرب مثل سليامن، لكنهم مل يجرؤوا عىل 

ذكر شكوكهم بصوٍت عاٍل، فسعيٌد هو حفيد شيخ مشايخ القرية وال ميكن أن 

يفكر بالهرب.

غضب  من  والخوف  بالخيبة  عادوا  سعيٍد،  دون  من  القرية  إىل  الرجال  عاد 

الشيخ، أما سعيٌد فقد بدأ عمله يف املكتبة، هذا العمل الذي أحبه جًدا. كان يف 

الزبائن يجلس يف  الحركة يف السوق ويقلُّ فيها عدد  التي تخفُّ فيها  األوقات 

زاوية الحانوت يقرأ، أو يناقش موضوًعا أو كتابًا مع جواهر وأبيها، وكالهام كانا 

بالنسبة إليه أعجوبًة يف سعِة اطالعهام ورحابِة أفقهام وحكمتهام. 

بعد وقٍت قليٍل تزوج سعيٌد من جواهر وعاشا يف سعادٍة ورخاٍء فرتًة من الزمن، 

وعندما مات أبوها استمر سعيٌد وزوجته يف إدارة املكتبة مًعا. أما أهل القرية 

فقد عاشوا ثالث سنواٍت من الرعب خوفًا من أن تحلَّ بهم كارثٌة أخرى بسبب 

اختفاء سعيٍد، وظلوا يبحثون عنه كلام نزلوا إىل املدينة.

كانت والديت يف األشهر األخرية من الحمل عندما التقى أيب بصديقه ورفيق طفولته 

عمر دون موعد، فقد كان والدي يختفي عن األنظار فرتة األسبوعني الذين كان 

يقضيهام رجال القرية يف املدينة، لكن هذه املرة أصيبت أمي مبغٍص شديٍد، مام 

اضطر والدي أن يذهب إىل العطار ليحرض لها بعض األعشاب واألدوية، وهناك 

إىل  وقاده  يده  من  أخذه سعيٌد  العقاقري.  بعض  يشرتي  كان  الذي  عمر  التقى 

املكتبة واختفى خلف الستارة، ومل يدعه يغادر حتى أخذ منه وعًدا بأال يتفّوه 

بكلمٍة واحدٍة ألهل القرية.

مشكالت  وأّن  املايض،  العام  يف  مات  جدي  أّن  عمر  صديقه  من  والدي  عرف 

القرية ما زالت قامئًة، وأن أهلها يرجعون ذلك إىل سليامن حتى هذه الساعة، أما 

سعيٌد فقد قرروا حياله الصمت التام، ومنع أهل البلد من ذكر اسمه أو الخوض 
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يف سريته كأنه مل يكن.

آمل أيب هذا املوقف كثريًا لكنه سامح أهل قريته، وعرف أن أمه مريضٌة جًدا وأنها 

تذكر اسمه لياًل نهاًرا بالرغم من الحظر، وتتمنى أن تراه ولو للحظٍة واحدٍة قبل 

أن متوت، عندها عزم أمره عىل أن يعود إىل القرية، فباع ما باعه وحمل ما بقي 

من األثاث ومعظم كتب املكتبة عىل قافلٍة من حمريٍ متجًها إىل القرية.
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الجزء الثاني
 الغريبة

وصل خرُب قدوم أيب إىل القرية حتى قبل أن يدنو من قدِم الجبل، وعندما وصل 

خاليًة  القرية  وجد  واألثاث  الكتب  تحمل  الحمري  من  وقافلٍة  املتعبة  أمي  مع 

متاًما، وكأنَّ أهلها قد اختفوا فجأًة، مل يكن يف الشوارِع الضيقِة املرتبِة وال حتى 

. وصل إىل بيت جدي وطرق الباب عدَة مراٍت ونادى:  دجاجٌة أْو كلٌب سائٌبً

والدي صوت  التي سمع  لكن جديت  لقد عدت«،  أنا سعيٌد،  أمي،  يا  أنا  »هذا 

بكائِها من خلف الباب مل تفتح له. قرع الباب ثانيًة وثالثًة ينادي عىل جديت، 

لكنَّ الباب مل يفتح، وازداد نحيبُها خلفه. عاد أيب أدراجه يسري يف شوارع القريِة 

الصامتِة، وكانت الريح الحارَّة تعصف الغبار والرتاب يف عينيه. وقف يف ساحة 

القرية وصاح: »أما من أحٍد هنا؟« فلم يجبه سوى الصمت والغبار.

عرف والدي حينها أن أهل القرية اعتربوه يف عداد األموات، وأن أحًدا منهم لن 

يتحدث إليه أو يفتح له بابًا، فقاد قافلته الحزينة إىل الطرف البعيد من القرية 

حيث أشجار الزيتون، وأقام هناك مخياًم. وهكذا كتب عىل أمي أن تعيش يف 

العمل  من  أشهٍر  عدة  وبعد  والعزلُة.  الصمُت  عليها  فُرَِض  قريٍة  بجوار  خيمٍة 

املتواصل أنهى والدي بناء بيٍت صغريٍ من الخشب يسكنه مع عائلته.

طيلة هذه الفرتة مل يتحدث أحٌد إىل أمي أو أيب، وصار أهل القرية أشباًحا تختفي 

لحظة رؤيتهم أليٍّ منهام. عائشُة السمراء، خادمة أمي املخلصة، هي الوحيدة 

إىل  القمر  فيها  غاب  التي  الليايل  إحدى  يف  وذهبت  الطوق  هذا  كرسْت  التي 

بيت جديت. فتحْت لها جديت الباب وهي ترتعُد خوفًا، أطفأِت املصباح وأسدلِت 

الستائر، ثم أضاءْت شمعًة تحميها بيدين مرتجفتنِي، فإذا علم أهل القرية بهذه 

الزيارة ستموت جديت وحيدًة ولن يخرج أحٌد يف جنازتها ولن يصيل عليها أحٌد 
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يف املسجد، وكانت جديت تخاف أن متوت وحيدًة، كان خوفها هذا بقدر حبها 

لوالدي ولهفتها ملعرفة أخباره.

حكت لها عائشة الشجاعة عن أخبار أيب وعن التوأم، ووصفت لجديت جاملهام: 

الثلج مثل جدتها متاًما«، ابتسمت جديت ألول مرٍة عند  »واحدٌة شقراُء ببياض 

سامعها هذا، »وأسمياها شمس، والثانية سمراُء بشعٍر كالليل مثل أمها، هناك 

خصلٌة بيضاُء من الشعر فوق جبهتها كالبدر يف عتمة الليل، أسمياها قمر«.

تالعبهام  وأن  إىل صدرها  تضمهام  وأن  حفيدتيها،  ترى  أن  تتمنى  كانت جديت 

تتمنى  أنها كانت  اكتفت بوصف عائشة لهام، ومع  وتغني لهام األغاين، لكنها 

الفجر ويراك  يأيت  أن  قبل  اآلن  لعائشة: »اذهبي  قالت  لكنها  املزيد  أن تسمع 

أحدهم، وقويل لولدي إين أسامحه يف الدنيا واآلخرة، وإين سأموت وأنا راضيٌة عنه 

وأدعو له ليَل نهاَر، وقويل لزوجته الغريبة أن تصرب«.

يف الصباح التايل وجد أهل القرية جديت ميتًة يف رسيرها وعىل وجهها ابتسامُة 

رىًض، وكأن الله كان يطيل حياتها لحظًة بلحظٍة حتى تسمع أخبار ولدها، وها 

قد اطأمنْت عليه فلم يعد هناك سبٌب إلطالة أمد عذابها.

مىش والدي بعيًدا خلف الجنازة، كأنه موجوٌد وغري موجوٍد، يراقب وضع جديت 

يف مثواها األخري عن بعٍد، رآه أهل القرية ورأوا الدموع تنهمر من عينيه، لكنهم 

مل يلتفتوا إليه ومل يقرتب أحدهم لتقديم العزاء له، وبعد أن أهالوا الرتاب فوق 

جديت وقرأوا الفاتحة قفلوا راجعني إىل القرية بصمت. وملا تأكد والدي أن األشباح 

ابتعدت عن املقربة واختفى آخرها خلف األشجار، ارمتى فوق قرب جديت يجهش 

بالبكاء، وبقي هكذا حتى جاءت أمي وسحبته من يده برفٍق.

أنا  نقف  كنا  العمر،  من  الخامسة  بلغت  قد  كنت  وعندما  الزيتون،  موسم  يف 

وأختي شمس نراقب عن بعٍد من أمام بيتنا الرجال والنساء يقطفون الزيتون 
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الزيتون فوق ظهور الحمري. مل  بصمٍت، ويف املساء يرحلون حاملني أكياًسا من 

يتحدث أحٌد منهم إلينا، ومل ينظر أيٌّ منهم باتجاهنا، مع أنني وشمس حاولنا 

لفت أنظارهم بأصواتنا وحركاتنا، وعندما انتهى أهل القرية من قطف الزيتون، 

بقيت دائرٌة من األشجار حول بيتنا مل يقرتبوا منها، فقمنا نحن بقطفها.

سألت والدي بعد أن انتهينا من قطف الزيتون: »أيب، أال يوجد يف القرية أطفاٌل؟«

ابتسم والدي بحزٍن ووضعني عىل ركبته بحناٍن قائاًل: »لقد كان هناك أطفاٌل يف 

القرية، لكّن أرواحهم صعدت إىل السامء«.

فقلت: »وهل عادوا إىل السامء ألنَّ الناس ال يتحدثون إليهم؟«

الحظت دمعًة عىل خدِّ والدي ورأيته ينظر إىل أمي كمن يستجري بها، فتوقفت 

ر، وتنهدت بصوٍت مرتفعٍ وسمعُت عائشة  أمي عن دقِّ الزيتون بحجرها املدوَّ

السمراء تقول: »ال حول وال قوة إىل بالله«.

قالت أمي بصوتها الصارم ولكن الحنون: »مل ال ُتساعدينني وأختك يف دقِّ هذا 

الزيتون؟«

»أيب«، سألته ثانيًة: »هل سنذهب أنا وشمس إىل السامء مثل أطفال القرية؟«

»ال يا حبيبتي«، قال وهو يرفع شمس لتجلس عىل ركبته األخرى ويضمنا إىل 

صدره، »فأنتام اللتان ستعيدان األطفال إىل القرية يوًما ما«، ثم قال وهو ينزلنا 

عن ركبته ويقف منتصبًا: »أما أنا فعيل إحضار الحطب، وإال لن نتعىّش هذه 

الليلة«.

»أيب، وكيف سنعيد األطفال إىل القرية؟« قلت بإرصاٍر.

فقال بابتسامٍة واهنٍة: »يوًما ما ستجدان طريقًة، أما اآلن فساعدا أمكام«.
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الباب ومل يجرؤ أحٌد منا عىل  كنا نتناول العشاء حني سمعنا طرقًا خفيًفا عىل 

التحرك، »ترى من يكون الطارق ونحن مل يزرنا أحٌد طوال هذه السنني؟« قالت 

عائشة السمراُء وهي تسري بجسدها الضخم نحو الباب. توقفنا عن األكل وعيوننا 

تتجه نحو الباب، وبقي السؤال معلًقا فوق شفاهنا.

عادت عائشة مرة أخرى، وخلفها كانت تسري امرأٌة تلبس عباءًة سوداَء تغطيها 

من رأسها حتى قدميها ومتسك طرف العباءة بيدها لتغطي بها وجهها، ثم قالت 

فجأة بصوٍت ناحٍب: »لو عرف أهل القرية أنني جئت إليكم لقتلوين، لكني مل 

أجد طريقًة أخرى، مل أجد طريقًة أخرى ...«، وبدأت بالبكاء بصوٍت خافٍت.

وقفت أمي ووضعت يدها عىل كتف املرأة التي انتفضت حني ملستها، وطلبت 

بكائها:  شهقات  بني  كالمها  الجلوس  رفضت  التي  املرأة  تابعت  الجلوس،  منها 

»ابني مريٌض، إنه مريٌض، أرجوك، ابني الوحيد، يقال يف القرية إنك ساحرٌة وإن 

من يقرتب منك سوف ميوت! ال يهمني املوت، ال يهمني أن أموت لكن أنقذي 

ولدي، أرجوك افعيل أي يشءإلنقاذه«، قالت هذا ونزلت إىل األرض تحاول تقبيل 

قدمي والديت، فرفعتها أمي وقالت لها بهدوٍء: »ممَّ يشكو ابنك؟«

فرأينا  السوداء،  عباءتها  بطرف  دموعها  ومسحت  املرأة  قالت  الحمى«،  »إنها 

أشياَء غرَي  يهذي ويقول  يرتجف ويتصبب عرقًا، وأحيانًا  »إنه  املتعبتني،  عينيها 

وحاولت  أنقذيه«،  غيبوبٍة! سوف ميوت، سوف ميوت،  يذهب يف  ثم  مفهومٍة 

، وطلبت من  مرة أخرى أن تقبَّل قدمي والديت التي رفعتها وأجلستها عىل كريسٍّ

عائشة أن تسقيها املاء وقالت لها: »انتظري هنا«، ثم عادت ومعها كتاٌب وقلبت 

بني صفحاته: »هل يتقيأ؟« سألت أمي املرأة، »نعم، لكنه مل يأكل شيئًا منذ أياٍم، 

سوف ميوت... «، وعادت للنحيب مرًة أخرى.

خرجت أمي من الغرفة، وقامت عائشة السمراء وضمت املرأة إىل صدرها وقالت 
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لها: »ال تخايف، فسيديت ستجد لك حاًل، ال تخايف«. 

قالت املرأة بصوٍت مرتجٍف: »ولكنهم إن عرفوا أنني جئت إىل هنا سيقتلونني!«

»لن ميوت أحٌد، اهديئ وتوكيل عىل الله«، قالت عائشة. 

أن  منها  وطلبت  للمرأة  قدمتها  األعشاب  من  مجموعٌة  يدها  ويف  أمي  عادت 

األعشاب  املرأة  حملت  اليوم.  يف  مراٍت  ثالَث  املريض  البنها  وتقدمها  تغليها 

ووقفت مرتددًة، نظرت إليها أمي بابتسامٍة متسائلٍة، فقالت املرأة: “ولكن، ألن 

تقتلينني؟ أعني...، هل...؟”

“ال، فأنا صامئٌة عن القتل ملدة شهرين”.

فقالت املرأة: “أشكرك، إنك طيبٌة”، وخرجت مرسعًة.

حجرة الكتب يف بيتنا الصغري كانت مكاننا املفضل أنا وأختي شمس، فقد وضع 

أيب عىل جدرانها رفوفًا ورتب مع أمي الكتب فوقها بعنايٍة فائقٍة. كانت هذه 

البيت، وكنت أحب أن أجلس هناك بني  الحجرة أكرث هدوًءا من أيِّ مكاٍن يف 

الكتب وأشم رائحة الورق التي كانت تعبق بها الغرفة، رائحًة مل أعرفها يف أيِّ 

كرائحة  رائحًة  حيايت،  بقية  عنها  وأبحث  ذاكريت  يف  أحملها  ظللُت  آخَر،  مكاٍن 

أن  أستطيع  ال  قديٍم  يشٍء  رائحة  تتخلله  العطرية،  باألعشاب  املخلوط  املسك 

أعرف له اساًم أو وصًفا، لكنها موجودٌة هناك يف ذاكريت وما زلت عبثًا أحاول 

استحضارها.

كنت وشمس نقلب الكتب ونتفرج عىل الصور، ونتخيل أنفسنا مرًة طائر الجنة 

امللّون، ومرًة سفينَة نوٍح، ومرًة مارًدا مخيًفا، كانت الصور متنحنا خيااًل ال ينتهي، 

من حجرة  مرًة  تخرجنا  أن  أمي  تحاول  مل  األلعاب.  من  الكثري  ومجااًل الخرتاع 

نتصفح  أن  عىل  تشجعنا  كانت  بل  عليها،  الشديد  حرصها  من  بالرغم  الكتب 
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الكتب كل يوم، وكانت تقرأ لنا كل يوم ساعًة تقريبًا. تولت أمي مهمة تعليمنا، 

وكيف  واألرقام  الحروف  علمتنا  الرصامة،  شديدة  كانت  الدروس  أوقات  ويف 

نحمل الريشة ونخطُّ حروفنا األوىل، ومل تكن تغضب حني نلوث أصابعنا بالحرب 

األسود، كانت تجلس عىل كريسٍّ يف حجرة الكتب تقرأ كتابًا، بينام نحاول نحن 

وكان  أمي،  تريده  الذي  اإلتقان  إىل  نصل  حتى  املرات  الكلامت عرشات  كتابة 

إرضاؤها يف هذا املجال صعبًا.

“هذا الحرف مييل إىل اليمني وهذا إىل اليسار، يجب أن تأخذ الحروف اتجاًها 

أخرى”،  مراٍت  ثالث  النسخ  أعيدوا  ومتناسقًة،  جميلًة  تكون  أن  يجب  واحًدا، 

كانت تقول ذلك بطريقٍة صارمٍة ال يجدي معها االحتجاج أو التذرُّع بالجوع أو 

الذي كان  املدينة وعن جدنا  لنا عن  التعب. وكانت يف لحظات صفائها تحيك 

ينسخ الكتب إىل جانب بيعها، وكيف أن شهرته كناسٍخ جيٍد قد جابت اآلفاق، 

وأن الناس كانوا يأتون إليه من كلِّ حدٍب وصوٍب لينسخ لهم الكتب ويخطَّ لهم 

الرسائل بخطه الجميل.

وأماكن  األعشاب  استعامل  فنِّ  يف  دروًسا  تعطينا  األسبوع،  يف  مرتني  وكانت، 

وجودها وما يصلح منها وملاذا يستعمل كلُّ نوٍع، وكنا نقيض الساعات يف املطبخ 

نلفظ  نتعلم خلط األعشاب ومتييزها من خالل روائحها وأشكالها، ونحاول أن 

أسامءها الصعبة.

ومواسِم  وأشكالِها  أسامئِها  النباتات،  بقية  تعليمنا عن  مهمة  توىل  فقد  أيب  أما 

أفخاًخا  نصنع  كيف  وعلمنا  الزهور،  وأنواع  األشجار  تقليم  ومواسِم  زراعتها، 

املتواصلة،  بالرغم من احتجاجاتنا  التي كان يطلقها بعد أن منسكها  للعصافري، 

كام علمنا كيف نحلب الغنم، وكيف منيز أنواع الطيور، ويف عيد ميالدنا الرابع 

أهدى كل واحدٍة منا قوًسا وجعبة أسهٍم صنعها لنا بيديه، وقىض معنا الساعات 

وهو يعلمنا شد الوتر ورضب السهم. كنا نخرج معه يف رحالت صيٍد فوق الجبل، 
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وكثريًا ما كان ينتقي صخرًة بعينها، مرتفعًة ومرشفًة عىل الوادي، قائاًل إنه كان 

أن يحيك  نرجوه  كنا  لألرانب.  األفخاخ  ينصبون  وكانوا  أصحابه هنا،  يلعب مع 

لنا  وكان يرسد  نعرفها،  بجوارها وال  نسكن  التي  الغامضة  القرية  لنا عن هذه 

الحكايات عن طفولته وعن املرة األوىل التي زار فيها املدينة.

يف إحدى املرات، وبعد عودة والدي من زيارته للمدينة بعدة أيام، صار يختفي 

طوال النهار ليعود يف الليل أشعث الرأس منهًكا. مل نكن نعرف أين كان يذهب، 

وذات مرٍة حاولنا اللحاق به فانتهرنا بشدٍة وأمرنا بالعودة إىل البيت. أمي وحدها 

كانت تعرف، وكانت كل صباح تناوله سلًة مليئًة بالطعام وتودعه بابتسامة، ويف 

املساء نسمعهام  يتهامسان.

بعد شهرين من اختفاءات والدي املتكررة عاد ذات مساٍء وقال لوالديت: “لقد 

انتهيت!” ابتسمت والديت وقالت له: “ها قد حققت حلمك! هذا املساء سنحتفل 

بعشاٍء فاخٍر”.

لهذا  تختفي  كنت  هل  حققته؟  الذي  الحلم  هو  “ما  بفضول،  سألته  “أيب”، 

السبب؟”

فقال وهو يحملني ويدور يب يف الغرفة: “لقد بنيت جرًسا فوق الوادي، واآلن 

يستطيع أهل القرية أن يذهبوا إىل املدينة متى شاؤوا، أليس هذا جمياًل؟ ورمبا 

سآخذكم إىل املدينة يف الربيع”.

وسآخذكم  هناك،  بيتنا  “وسأريكم  أمي،  قالت  كثريًا”،  للمدينة  اشتقت  “لقد 

فيها،  بأقربايئ  وسأعرفكم  وأنا صغرية،  إليها  أذهب  كنت  التي  األماكن  كلِّ  إىل 

وسأشرتي لكم ثيابًا جميلًة وأحذيًة مطرزًة بالذهب”. بدت أمي منفعلة جًدا إذ 

انخرطت بالبكاء، فقال أيب: “ال تقلقا، إنها تبيك من الفرح”. أما أنا فقد ذهبت 

إىل النوم يف تلك الليلة وأنا أحلم باملدينة ومبانيها وأسواقها وشوارعها وأهلها.
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استيقظنا يف اليوم التايل عىل رصاخ عائشة السمراء وعويلها: “يا سيدي سعيد، يا 

سيديت جواهر... يا سيدي...!”

بيدها  رأسها  عىل  ترضب  السمراء  عائشة  كانت  حيث  الخارج  إىل  كلنا  ركضنا 

وترصخ “انظروا، انظروا!” كانت ألسنة الدخان الرمادية تتصاعد من الوادي إىل 

الجبل ُمشكِّلًة سحابًة سوداَء فوق األشجار.

الجبل، وعاد بعد وقٍت  أنظارنا خلف  قال والدي واختفى عن  “انتظروا هنا”، 

شيئًا  يقل  ومل  الجرس!”  حرقوا  “لقد  كسريٍ:  بصوٍت  وقال  الرأس  مطأطئ  قليٍل 

آخر، ودخل إىل حجرة الكتب وأغلق الباب عىل نفسه. حبس والدي نفسه يف 

حجرة الكتب أسبوًعا كاماًل، ومل يسمح ألحٍد بالدخول إليه سوى أمي التي كانت 

تدخل له أطباق الطعام، وكانت غالبًا ما تعود بها كاملًة مل تنقص لقمًة واحدًة. 

تدخل أمي عدة دقائق تتهامس مع والدي ثم تخرج وعىل وجهها عالمات القلق، 

وتجيب نظراتنا املتلّهفة القلقة باقتضاٍب: “سيخرج قريبًا”.

ساد الحزن أجواء البيت، وافتقدنا صوت والدي ومرحه، ورصنا نتحدث همًسا 

وكأننا ال نريد إزعاجه يف عزلته، ال نعرف ما الذي أصابه بالضبط، حتى عائشة 

التي كانت دامئًا تغني بصوتها القوي توقفت عن الغناء وصارت تتحدث إلينا 

همًسا، وكلام سألناها عن والدي كانت تقول: “الله يرد له صحته ويقويه”.

ويف مساء اليوم الثامن خرج أيب فجأًة من حجرة الكتب حاماًل بيده ورقًة رسم 

عليها خطوطًا وأشكااًل، وقال بصوت عاٍل: “سأبني الجرس مرة أخرى”، وحملني 

، وبدأ بالغناء. وشمس وبدأ يدور بنا يف الغرفة كمن أصابه مسٌّ

جاءت أمي من املطبخ عىل صوت أيب مبتسمًة وهي متسح دموعها: “ابِنِه مرًة 

أخرى وسأساعدك، سنساعدك كلنا”. 

وفجأًة سمعنا طرقًا خفيًفا عىل الباب، أنزلنا والدي عن كتفيه ونظر إىل أمي نظرًة 
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متسائِلًة فهزّت كتفيها مستغربًة، وذهب إىل الباب.

“أهاًل وسهاًل بأخي عمر، تفضل بالدخول”، سمعنا والدي يرحب بالضيف.

كان عمر أكرب من والدي قلياًل، قصرَي القامة ونحيًفا جًدا، وله لحيٌة طويلٌة بدأ 

يشوبها الشيب.

عميٍق  بصوٍت  عمر  قال  املتأخرة”،  الساعة  هذه  مثل  يف  أتيت  ألنّني  “اعذرين 

وتابع: “لكنك تعرف أهل البلد، إنهم ال يرحمون، ولو عرفوا...”، ومل يكمل جملته.

قال والدي: “تفضل بالجلوس”.

نراقبُه ونتفحصُه، فهذا أول  أمامنا،  الجالس  الغريب  بدأت وشمس نقرتب من 

القرية، وكان الفضول يدفعنا إىل األمام والخوف  رجٍل نراه عن قرٍب من أهل 

يدفعنا إىل الخلف، وتسّمرنا عىل عتبة باب غرفة الجلوس، فقال والدي عندما 

رآنا متسّمرتني هناك: “تعاال وال تخافا، هذا صديق طفولتي عمر”، ثم أشار إلينا 

وقال بفخٍر: “ابنتاي شمس وقمر”.

“ما شاء الله! ما شاء الله!” قال الرجل وهو يبتسم.

“هذه جميلٌة، بل رائعة الجامل!” قال وهو يشري إىل شمس، “أما هذه فعجيبٌة 

من عجائبه تعاىل!”

دخلت أمي إىل الغرفة فانتفض الغريب واقًفا ونظر إىل األرض، فقالت له أمي: 

“تفضل بالجلوس”. جلس مرتدًدا وكان ما زال ينظر إىل األرض، ثم تنحنح وتابع 

لقد جئت  الجرس،  أحرقوا  القرية  أهل  ألن  جًدا  آسف  “أنا  كالمه أليب:  موجًها 

نجرؤ عىل  بنائه، وإن مل  بفكرة  القرية رحبنا  األصدقاء يف  أنني وبعض  ألخربك 

الفسق،  إىل  يقود  الجرس  إن هذا  قال  القرية  لكن مجلس شيوخ  بذلك،  البوح 

وإن خروج الرجال إىل املدينة يف أي وقت من السنة سيعود عىل القرية مبزيد 
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من املشكالت، فقد تسبب خروج سليامن بتلك املشكالت، وعفًوا...”، ونظر إىل 

األرض مرًة أخرى.

فقال أيب: أنا وزوجتي، نعتقد أن مشكالت القرية ليست بسبب خروج سليامن، 

وإمنا رمبا هناك أسباٌب أخرى، ونعتقد أنه قد آن األوان ألن ...”.

فقال عمر كمن بوغت: “ماذا تقصد يا سعيد؟ 

القرية  يا عمر لوال خوفك من شيوخ  قال أيب مبتساًم: “هذا ليس كفرًا، وأنت 

لذهبت إىل املدينة دون رجعٍة، أمل تقل يل هذا”. 

هبَّ عمر واقًفا كمن لسعته أفعى: “ال أريد التحدث يف هذا األمر، لقد جئت 

فقط ألبلغك أسفي الشديد لحرق الجرس، السالم عليكم”، وخرج  بعد أن انحنى 

انحناءًة بسيطًة ألمي وهو ينظر إىل األرض.

أغلق أيب الباب خلفه وعاد وهو يفرك يديه بعضهام ببعض: “الحول وال قوة إال 

بالله!” 

سألته أمي: “حسًنا، وبعد؟”

“سأبدأ بإعادة بناء الجرس غًدا”، أجابها بإرصار.

إىل  الصعود  يف  أساعدها  أن  ترجوين  وكانت شمس  الزيتون  شجرة  فوق  كنت 

الشجرة  حني رأيت شبحني أسودين من بني أشجار الزيتون يظهران ثم يختفيان، 

ارتعبُت كثريًا وكدُت أقع عن الشجرة فوق أختي التي كانت ما تزال مستغرقًة يف 

الرجاء والصياح، ومل أقف لحظًة واحدًة، حني وصلُت األرض أمسكُت بيد شمس 

وركضُت إىل أمي ساحبًة أختي ورايئ وأنا أرصخ: “أمي، أمي، أشباح... أشباح!”

ركضُت  الباب،  أمام  ووقفت  قامٍش  بقطعة  يديها  تجّفُف  وهي  أمي  خرجت 
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وشمس نحاول االختباء خلف ظهرها ونحن نطلُّ من خلفها.

كان الشبحان المرأتني من القرية متشحتني بعباءتني سوداوين مثل املرأة التي 

زارتنا قبل شهر، وكانتا تغطيان وجهيهام بطريف عباءتيهام، وقفت املرأتان أمام 

البيت ونظرتا طوياًل إىل أمي كأنهام تريدان التأكد من عدم ظهور قوًى رشيرٍة 

حولها، ثم نظرتا إلينا، فقالت إحداهّن: “ما شاء الله، والله أكرب!” وظلّت املرأتان 

تنظران إلينا فرتًة من الوقت حتى بادرتهام أمي: “تفضال بالدخول”.

الباب خلفها، وحني  التي أغلقت  الكتب خلف أمي  املرأتان إىل حجرة  دخلت 

حاولنا االحتجاج كانت يدا عائشة السمراء القوية تشدُّ عىل رسغينا وتجرُّنا خلفها 

باب  ثم سمعنا  الكتب  واملرأتان فرتة طويلة يف حجرة  أمي  بقيت  املطبخ.  إىل 

الحجرة يفتح، وصوت أقداٍم، ثم صوت باب البيت يغلق.

دخلت أمي إىل املطبخ وعىل وجهها ابتسامة انتصار كتلك التي نراها عىل وجهها 

عندما تنجح يف صناعة مرهٍم جديٍد، أو تكتشف نوًعا جديًدا من األعشاب.

التي  السمراء  عائشة  مع  معنًى  ذات  نظراٍت  تبادلت  فقط  شيئًا،  أمي  تقل  مل 

قالت لنا: “اذهبا وأحرضا يل بعض حبات البندورة من الحديقة”، وحني حاولنا 

االحتجاج نظرت إلينا بحزٍم وقالت: “اآلن”.

وحني عاد أيب يف املساء استقبلناه أنا وشمس باألخبار عن املرأتني اللتني حرضتا 

لرؤية أمي. نظر أيب إىل أمي نظرًة متسائلًة، فابتسمت وقالت لنا: “دعا والدكام 

الغريبة  “زوجتك  لوالدي:  قالت  العشاء  عىل  عشاءه”.  ويتناول  أواًل  يغتسل 

ساعدت امرأتني من القرية اليوم”، ثم أكملت ضاحكًة: “لن تصدق الحكايات 

التي تحىك عني يف القرية!”

فقال أيب مبتساًم: “بل أصدق، هذه قريتي وأعرفها جيًدا”.
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الجزء الثالا
الرحيل

بعيدًة  بعيدًة،  تبدو  كم  إلهي  يا  عاًما،  أربعون  األحداث!  تلك  عىل  مىض  كم 

جًدا، وكأنّها حدثت يف حياٍة أخرى، مل أكن أعرف وقتها أنني سأترك القرية إىل 

األبد مصطحبًة معي كتابًا واحًدا فقط! مل أكن أعرف أنني سأرحل، وأن رحييل 

سيستمر أربعني عاًما! ومع ذلك أذكر تفاصيل تلك الفرتة بدقٍة، أستحرض رائحة 

األعشاب التي كانت أمي تخلطها وتحرقها وتغليها، أكاد أشمُّ رائحة عرق عائشة 

السمراء وهي تضعني يف حجرحا ومتشط شعري.

معاملها  تغري  القرية  جعلت  التي  األحداث  العظام،  األحداث  فرتة  كانت  تلك 

وعاداتها ومعتقداتها.

بعض  إحضار  وطلبت  القرية،  وسط  يف  الشجرة  الشجرة،  بقضية  أمي  فُِتنت 

أوراقها وقطعة من لحائها، واختفت يف حجرة الكتب يومني متتاليني، ثم انتقلت 

إىل املطبخ وصارت تنتقل ما بينهام وهي يف حالة هيجاٍن شديدٍة، ومل أستطع 

التحدث إليها عىل اإلطالق، ولوال وجود عائشة السمراء لوقع البيت يف فوىض 

مستحيلة.

ويف أحد األيام طلبت إىل والدي أن يحرض لها زوًجا من األرانب من املدينة، ذكرًا 

القرية قد  لها. كان أهل  الضفادع  البنات جمع  إلينا نحن  وأنثى، ومرة طلبت 

اضطروا إىل استرياد إناث الحيوانات من املدينة للتزاوج، لكنهم ظلّوا يرفضون 

استرياد إناث البرش لنفس الغاية، أعني التزوج من خارج القرية.

الباب عىل نفسها ومل تخرج  وذات يوٍم دخلْت أمي إىل غرفة الكتب وأغلقْت 

ومالبسها  أشعُث  شعرها  الوجه،  شاحبة  العينني  جاحظة  كانت  املساء،  حتى 



- 28 -

متسخٌة، ثم قالت بصوٍت مبحوٍح: »نادوا أباكم«.

جاء أيب مرسًعا، فركضت أمي نحوه وهي تقول: »حللتها... حللتها، ها ها ها«. 

وفجأًة تركته وصارت ترقص وتدور حول نفسها وهي تضحك.

ماذا حّل بأّمي! ال بد أن الساعات الطوال التي قضتها حابسًة نفسها يف حجرة 

الكتب أدت إىل خروجها عن هدوئها ! مل نرها مبثل هذه الحالة من قبل. أمسكها 

والدي من يديها يحاول إجالسها ويهّدىء من روعها، ثم قال لعائشة: »أحرضي 

لها كوبًا من املاء، برسعة«.

انتفضت أمي واقفًة: »ال أريد ماًء، أريد أن أرقص وأرصخ وأقفز وأغني!«

دارت حول نفسها عدة مراٍت ثم قالت وهي تلهث: »ال توجد لعنٌة، ال يوجد 

سحٌر، كلها خرافاٌت!« 

كنا ما زلنا مذهولني من حالتها عندما قالت: »إنها الشجرة الكبرية هي السبب«، 

والدوران  الرقص  تعبت من  أن  وبعد  أنفاسها،  التقاط  تستطيع  قالت وهي ال 

جلست وهي متسك بيد أيب وقالت الهثًة: »شجرتكم املقدسة يا سعيد! هذه 

الشجرة تفرز مادًة تؤثر عىل جنس الجنني، كل الذكور، الرجال، الحمري، الغنم، 

البقر، الخيل وحتى الحرشات! ها ها«.

فقال أيب وهو يشري إلينا بالجلوس بعد أن الحظ أننا ما زلنا واقفاٍت والدهشة 

والذهول عىل وجوهنا: »هل تستطيعني أن ترشحي ذلك بهدوء ودون انفعاٍل؟ 

فأنا ال أفهم شيئًا يا جواهر«.

قالت أمي وهي تتنفس ببطٍء حتى تسيطر عىل انفعالها: »الشجرة الكبرية التي 

يجلس تحتها الرجال كل مساٍء، الشجرة التي ال يسمح للنساء باالقرتاب منها لئال 

تسقط أوراقها«.



الجزء الثالا

- 29 -

»أعرفها، أعرفها، وبعد؟«  قال أيب. 

»الشجرة الكبرية املوجودة هناك عىل طرف القرية والتي ال يعرف لها أحد اساًم 

أو نوًعا«.

 قال أيب بنفاد صرٍب: »وبعد يا جواهر؟«

ذهبت  ثم  هنا«،  انتظر  الجنني...  جنس  عىل  تؤثر  األوراق  يف  مادًة  »وجدت 

مرسعًة إىل حجرة الكتب وأحرضت كتابني، فتحت األول: »انظر، أليست هذه 

شجرتكم؟« وفتحت الكتاب الثاين: »وها هي أيًضا«، وأعطته الكتابني وقالت له: 

»اقرأ ما هو مكتوٌب هنا«، وأشارت إىل الصفحات.

رفع أيب عينيه عن الورقة وقال: »أظن أن هذه األشجار موجودٌة يف إحدى جزر 

الصني!«

قالت له: »تابع القراءة«.

االحتفاالت  ويقيمون  طبيٍة،  ألغراٍض  أوراقها  وتستعمل  هناك  معروفة  »وهي 

السنوية لها، ملا لها... ».

نظر إىل أمي فقالت: »أكمل، أكمل«.

»ملا لها من قدراٍت عىل تذكري الجنني، ولهذا تذهب إليها النساء يف تلك الجزيرة، 

ويقدمن العطايا والنذور يك يلدن ذكوًرا«.

»لكن«، قال أيب وهو يغلق الكتاب، »كيف وصلت إىل هنا؟«

قالت أمي: »إن لله يف خلقه شؤونًا!«

قال أيب متسائاًل: »إن هذه الشجرة موجودٌة هنا منذ مئات السنني، ملاذا يف هذه 

الفرتة...؟«
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فقالت أمي: »اقرأ هنا«، وأشارت إىل صفحٍة يف الكتاب: »تحتاج الشجرة إىل مدٍة 

طويلٍة قد تصل إىل مئتي عام حتى تبلغ نضوجها الكامل!«

فقال أيب: »حسًنا، لقد عرفنا الرس، لكن هذا ال يعني أننا وجدنا الحل!«

»آه، آه!«، قالت أمي، وكأن أيب قد ألقى عليها ماًء بارًدا، وهبطت بتثاقٍل عىل 

األرض وقالت: »هذا هو الجزء األصعب، عليك أن تقنع الرجال أال يقرتبوا من 

تلك الشجرة، فقد وجدت من خالل تجاريب عىل الحيوانات التي أحرضتها يل من 

املدينة، ذكوًرا وإناثًا، أن الشجرة هي السبب«.

كانت هذه إحدى الحادثتني املهمتني يف القرية، واألخرى كانت مفاجأًة ال تقل 

عظمًة عن اكتشاف الرّس. لقد انتخب عمر صديق والدي رئيًسا ملجلس شيوخ 

القرية بعد وفاة الشيخ األكرب، وفرح والدي كثريًا بهذا الخرب الذي قد يعني انتهاء 

عزلته وكرس الصمت. كنت قد بلغت الخامسة عرشة حني حدثت هذه األمور، 

وكنت ما زلت مل أر القرية وال أعرف شكلها.

بعد هذه األحداث بوقٍت قصريٍ بدأ يطرأ تغيرٌي كبرٌي عىل أمي، فقد ازداد شحوبها 

وبدأت تفقد من وزنها برسعٍة كبريٍة حتى ال تكاد تحملها قدماها، وازداد قلقنا 

عليها حني بدأت تسعل. كانت نوبات السعال تأتيها متباعدًة يف البداية، تتبعها 

حرشجٌة وضيٌق يف النفس، ثم بدأت نوبات السعال تتقارب، وحني تنتهي النوبة 

ترتك أمي منهكًة بالكاد تلتقط أنفاسها، حتى بدأنا نرى عىل منديلها بعض بقعٍ 

من الدم. كانت أمي تضعف ضعًفا متسارًعا، ومل ينجح والدي وال عائشة السمراء 

يف عالجها حتى بعد أن جّربا كلَّ يشٍء: األعشاب والعقاقري واألدوية التي أحرضها 

أيب من املدينة واملاء الساخن، ولكنها كانت تذوي باطراد. كان من الصعب عيلَّ 

رؤية أمي بهذا الضعف، فقد كانت دامئًا قويًة دامئة الحركة، لديها جواٌب لكلِّ 

سؤاٍل وتعرف بالضبط ماذا تفعل، صارمًة ولكن يف غاية الحنان، واآلن ها هي 
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مجرد شبٍح فوق الرسير بحاجٍة إىل من يسندها يك تتكئ عىل الوسادة!

يف ربيع ذلك العام ماتت أمي، تاركًة خلفها فراًغا ال ميكن ألحٍد أو ليشٍء أن ميأله. 

كنت وشمس نجلس ساعاٍت يف غرفتها أو يف حجرة الكتب نبيك فقدانها، وكانت 

عائشة السمراء تدور من غرفٍة إىل أخرى ال تعرف ماذا تفعل، وكأنها تبحث عن 

أمي يف كل مكان، أما أيب املسكني فلم يحتمل فراقها، بنى لها قربًا بني أشجار 

النهار يبيك ويناجيها: »ملاذا تركتني  بيتنا، وكان يجلس هناك يف  الزيتون قبالة 

يا جواهر.. ملاذا تركتني!«  ويف الليل ينام بجانب القرب. استمر يف رفض الطعام 

البيت حتى يغتسل، ومل تشفع عنده  برغم كلِّ توسالتنا، ورفض أن يدخل إىل 

يأكل شيئًا، حتى  أو  البيت  دموعنا وال رجاؤنا وال بكاؤنا لساعاٍت حتى يدخل 

صديقه عمر الذي جاء يزوره عدة مراٍت فشل يف إقناعه بذلك. كنا نشعر بالعجز 

بها  ليلتقي  األيام  بأمي، وصار كأنه يستعجل  املوت واللحاق  أمام إرصاره عىل 

من جديد، ظهر عليه الضعف والهزال، وبدا كأنه أصيب بنوٍع من الجنون، كان 

يبيك ثم يبدأ بالضحك فجأًة ثم يعاود البكاء. بقي والدي شهرًا عىل هذه الحال، 

وكلام ازداد ضعفه ازداد إحساسنا بالعجز والقهر. ويف صباح يوٍم مشمٍس وجدت 

عائشة السمراء أيب ميتًا ويداه فوق قرب أمي، فأقمنا له قربًا مالصًقا لقربها، وهكذا 

أصبحنا يتيمتني وليس لنا أحٌد يف هذه الدنيا.

بعد وفاة والدي بأسبوٍع كنت يف حجرة الكتب أحاول أن أنىس أحزاين بالقراءة، 

من  مجموعٌة  كانت  األمر  أستطلع  خرجت  وملا  البيت،  خارج  أصواتًا  سمعت 

النساء قد تجمعَن وكنَّ يبكنَي بحرقٍة، ثم تقدمت من بني صفوف النساء امرأٌة 

تحمل شيئًا بني يديها، وحني اقرتبْت أكرث وضعْت عىل األرض بقرًة رضيعًة مولودًة 

للتو، وقالت وهي تجهش بالبكاء: »إنها أنثى!« ثم أضافت: »هذا بفضل أمك 

التي ظلمناها وقلنا إنها ساحرٌة، أمك طاهرة !«
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كم كنت أمتنى لو كانت أمي عىل قيد الحياة لرتى انتصارها بعينيها، ولتشارك 

هؤالء النساء فرحتهّن بانتهاء اللعنة. حملت املرأة البقرة الرضيعة وسارت مع 

النساء إىل قرب أمي، ووضعت أنثى البقرة بجانب قربها وقرأت الفاتحة بصوٍت 

وأضاءته  زيٍت  رساج  إحداهنَّ  أخرجت  ثم  األخريات،  النساء  وشاركتها  مرتفعٍ 

وتركته فوق قرب أمي، ثم رحلن جميًعا. 

مع والدة أول أنثى يف القرية منذ سننَي طويلٍة، تحولت أمي إىل رمز لإلنسانيّة ، 

وصارت نساء القرية كلام تولد أنثى يأتني إىل قربها، وصار من املشاهد املألوفة 

أن تأيت امرأٌة وتجلس بجانب القرب تقرأ الفاتحة ومتيض.

مضت ثالثة شهوٍر ونحن يف حالة حزٍن شديٍد نلبس السواد. وذات يوٍم قالت 

عائشة السمراء، والتي بدا عليها الكرب فجأًة وصار شعرها رماديًا: »لقد أوصتني 

أمكام أنه إذا حدث يشٌء لها أو لوالدكام أن آخذكام إىل بيت خالها يف املدينة، 

لقد آن أوان الرحيل«.

تحمست شمس للفكرة وبدأت تحرض أغراضها وأثوابها، ففكرة العيش يف املدينة 

تلهب حامستها، أما أنا فقد رفضت مغادرة البيت وذكريات طفولتي وأمي وأيب، 

وكلام أمعنت شمس يف تحضري نفسها للرحيل أمعنت أنا بالتشبث بذكريايت.

حاولت شمس أن تقنعني بأنه مل يبق لنا يشٌء يف هذه القرية ناكرة الجميل، وأنه 

مل يبق لنا أحٌد فيها، وحاولت أن تغريني باملدينة ومباهجها، أما عائشة السمراء 

ترتكني  أن  تخاف  إنها  وقالت  أمي،  وصية  تنفيذ  تقنعني برضورة  أن  فحاولت 

وحدي بني الذئاب.

إنها  وقالت  باكيًة  وتشبثت يب ورصخت  كثريًا  وبكت شمس  الرحيل،  يوم  جاء 

لن ترحل من دوين، بدأت تخرج أثوابها من الصناديق وترميها عىل األرض، ومل 

بيديها  تلوح  شمس  ظلت  قريٍب.  وقٍت  بعد  بها  باللحاق  وعدتها  حتى  تهدأ 
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وهي تبتعد حتى غابت بني األشجار، ولوهلٍة فكرت باللحاق بها أطلب إليها أن 

تنتظرين، ثم نظرت إىل البيت خلفي، وإىل قرب والدّي وعدت وحدي إىل الداخل.

أمضيت بعد رحيل شمس ثالَث سنواٍت ال أذكر اآلن تفاصيلها، كانت رتيبًة ال 

فرق فيها بني يوٍم وآخَر. ثالث سنواٍت مل أفعل فيها شيئًا سوى القراءة، وكنت يف 

بعض األحيان أرى من نافذيت بعض النسوة يتحلّقن حول قرب أمي يرتكن شيئًا 

ثم يرحلن بصمت.

وصلت الليل بالنهار وأنا مستغرقٌة يف القراءة، وملّا مل يعد هناك مزيٌد من الكتب 

أقرؤها عرفت أن وقت الرحيل قد حان.

تركه  وكام  هو،  كام  البيت  سأترك  أنني  وأخربته  ليودعني،  عمر  الشيخ  جاء 

والداي، وأنني لن آخذ منه شيئًا سوى بعض املالبس، أما الكتب سأتركها كلها 

ألهل القرية، علّهم يوًما ما يرفعون الحظر عن القراءة، وأين سآخذ معي كتابًا 

واحًدا فقط يصحبني يف رحلتي. جمعت أشيايئ يف حقيبٍة صغريٍة ووضعت كتاب 

»الرحالت العجيبة« بينها وأقفلت الباب، ألقيت التحية عىل والدّي ومشيت نحو 

الجرس دون أن أنظر ورايئ مرًة واحدًة.

القتني شمس بصيحات الفرح، كانت قد تزوجت من أحد أقارب أمي، والذي 

لتكون  وكأنها خلقت  وبنتًا. وجدتها سعيدًة  ولًدا  توأًما،  وأنجبت  تاجرًا،  يعمل 

زوجًة وأًما، وقالت إن زوجها طيٌب، يحرتمها ويحبها ويقدم لها كلَّ ما تطلبه، أما 

عائشة السمراء فقد ماتت قبل سنتني.

معظم  أقيض  طفليها ورصت  أحببت  وقد  أشهٍر،  ستة  قرابة  مع شمس  أقمت 

وقتي أالعبهام وأحيك لهام القصص. بدأ زوج أختي يحدثني عن الزواج ويقنعني 

به، لكّنني مل أكن أفكر باألمر، كان هناك يشٌء واحٌد يستحوذ عىل تفكريي وكلِّ 

كياين: السفر، كنت أريد أن أحقق أمنية أمي بزيارة كل البلدان العجيبة التي 
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تحدث عنها الكتاب، أريد أن أتعرف عىل بالٍد أخرى وشعوٍب أخرى.

وجاء يوٌم حرض فيه زوج أختي فرًحا وسعيًدا وقال إن لديه أخباًرا عظيمًة: »لقد 

طلب أمري املدينة يدك للزواج، فقد سمع عن جاملك وذكائك وحسن اطالعك 

ويريدك زوجًة له«.

كانت تلك إشارٌة يل بالرحيل، فأنا ال أريد الزواج، وال أريد أن أعرّض زوج أختي 

لغضب األمري الذي كان زوًجا ألربع نساٍء، والذي، كام قال زوج أختي، سيطلق 

إحداهّن للزواج يب. حاولت شمس وزوجها إقناعي بالبقاء، وبىك الطفالن بحرقٍة، 

لكنني كنت قد عزمت أمري.

»لكن إىل أين ستذهبني؟« قالت شمس، »فتاٌة غري متزوجٍة ترتحل وحدها، هذا 

جنون!«

قلت لها إنني سأصل إىل القدس ثم سأفعل ما كتبه الله يل«.

وجد يل زوج شمس مكانًا مع قافلٍة متجهٍة جنوبًا إىل القدس فيها بعض التجار 

َكُّفا عن  مل  اللذين  والطفلني  ودَّعت شمس  فأوصاهم يب خريًا.  يعرفهم،  الذين 

البكاء، وركبت الجمل ومشيت نحو املجهول.
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الجزء الرالا
الرحلة

بني  تسري  منبسطًة  الطريق  كانت  فقد  برسعٍة،  األول  اليوم  يف  الجامل  سارت 

السهول، وكنا عىل الجامل نتاميل برتابٍة. قبل غروب الشمس وقفت القافلة عند 

خاٍن يقع عىل طريٍق مرتفعٍة ومتعرجٍة، وكنت سعيدًة بنزويل إىل األرض بعد نهاٍر 

طويٍل من التاميل عىل ظهر الجمل.

يف القسم املخصص للنساء ألقيت نفيس عىل الفراش أفكر إن كان من املمكن 

حًقا مواصلة الرحلة، أم أن عيلَّ أن أعود لشمس وطفليها يف املدينة. اقرتبت مني 

سيدٌة وقالت بصوٍت حنوٍن ذكرين بصوت أمي: »هل تسافرين وحدك؟« فأومأت 

لها باإليجاب. جلست بجانبي عىل الفراش تتفرس يف وجهي: »أليس لك أقارب 

يف هذه القافلة؟« فأجبت بالنفي.

سألت متعجبًة: »وكيف سمح لك أهلك بالسفر وحدك هكذا؟«

وأين  عنهم  فسألتني  كذبت!  القدس،  يف  أقاريب  بعض  سأزور  إنّني  لها  فقلت 

يسكنون، فوقعت يف حريٍة وترددت، ثم تذكرت اساًم إلحدى العائالت املقدسية 

الحرم  قرب  يسكنون  إنهم  وقلت  لها،  أعطيته  الكتب  أحد  يف  قرأته  قد  كنت 

الرشيف.

هزت رأسها: »عائلٌة كرميٌة«. ندمت عىل ذلك كثريًا، واستغفرت الله. 

قبل ذلك،  ألحظ وجودها   القافلة، ولكني مل  الوحيدتان يف  املرأتان  إننا  قالت 

وإنها كانت تزور مع زوجها ابنها الذي يعمل كاتبًا لدى قايض املدينة، ثم قامت 

الحلوى  من  صندوقًا  وأخرجت  الجلدية  حقائبها  إحدى  وفتحت  مكانها  من 

قدمته يل، فأخذت القليل شاكرًة. كنت خائفًة من أن تزيد من أسئلتها وال أجد 
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إجابًة حارضًة عن أهيل املزعومني يف القدس، فقلت لها: »رمبا يجب أن ننام ألن 

القافلة ستخرج عند الفجر«.

يف الصباح التايل، وعندما استيقظت ومل أجد السيدة يف فراشها ومل تكن حقائبها 

القافلة  وارتديت  مالبيس برسعٍة وخرجت ألجد  الفراش  من  قفزت  موجودة، 

إنها  وقالت  جملها،  فوق  وهي  عيل  تنادي  السيدة  سمعت  ثم  للسري،  تتجهز 

طلبت من الحوذي املسؤول عن القافلة أن يضع جملينا مًعا حتى نتمكن من 

الحديث يف الطريق. ركبت عىل جميل الذي وقف برسعٍة عندما أحسَّ بثقيل 

فوقه، ولوال تشبثي بالحبل لوقعت وُدقَّْت عنقي، ضحك بعض الرجال الذين رأوا 

املشهد، وأحسست أن وجهي صار شديد الحمرة من الخجل. واصلنا الرحلة وقد 

بالبزوغ بخجٍل خلف الجبال، وكانت السامء تتلون برسعٍة من  بدأت الشمس 

األسود إىل األزرق إىل األخرض ثم الربتقايل. كنت يف قريتنا أشاهد رشوق الشمس 

خلت  سحريًة  لحظاٍت  وكانت  رائًعا،  املشهد  كان  الصباح  هذا  لكن  يوٍم،  كلَّ 

تنعش كلَّ حوايس، وجاء  الخريفية  الصباح  الهواء ورائحة  أسبح يف  فيها  نفيس 

صوت غناٍء خافٍت من مقدمة القافلة زاد من سحر اللحظة، ولكن عندما طلعت 

الرحلة،  هذه  من  والتخوف  الشكوك  عاودتني  تشتد  حرارتها  وبدأت  الشمس 

فقطع صوت املرأة وساويس حني حكت يل عن ابنها الذي يعمل كاتبًا يف املدينة 

العلمي،  وتحصيله  ونباهته  ذكائه  بسبب  هذا  الجيد  عمله  عىل  وكيف حصل 

بعدها انتقلت إىل الحديث عن أحفادها، فتذكرت شمس وطفليها وأحسست 

بدمعٍة تنزلق فوق خدي. 

عندما وصلنا الخان يف الليلة التالية كنت قد عرفت تاريخ حياة السيدة وكيف 

تزوجت وكم من األبناء والبنات لديها، وماذا يعمل أبناؤها وكيف زوجت بناتها 

التي  الوسطى  خاصًة  دقيًقا،  وصًفا  بيوتهّن  ووصف  أزواجهّن،  وأسامء  الثالث  

أتكلم  أن  تنتظر مني  السيدة  أن  بدا  الثالث  اليوم  . يف  تسكن يف قرٍص حقيقيٍّ
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بدوري، وأحيك لها قصتي وتفاصيل حيايت كام فعلت هي، وملا بقيُت صامتًة فرتًة 

طويلًة بادرتني قائلة: »لقد حكيت لك كلَّ يشٍء عني، ألن تحيك يل شيئًا عنك؟« 

أجبتها  بالنفي .

الشمس  أشعة  وكانت  الغروب،  مع  القدس  مشارف  إىل  وصلنا  التايل  اليوم  يف 

تنعكس عىل أسوارها فتبدو عن بعد صفراء يرتاقص فوقها اللون األحمر، كان 

منظرًا مهيبًا يجعل النفس تشعر بالخشوع، وقبة الصخرة الذهبية تتوهج كضوء 

منارٍة يرشد السفن إىل األمان، ويرشد النفس إىل الطأمنينة. ابتل وجهي بالدموع 

من الفرح والخشية واإلميان والحب تجاه هذا الضوء الباهر.

قالت السيدة وقد رأت دهشتي: »إنها رائعٌة، أليس كذلك؟« فأومأت باإليجاب 

وكأنني ال أثق بأن تخرج مني الكلامت دون حرشجة البكاء.

قالت السيدة بجديٍة: »واآلن يابنتي، أخربيني بالله عليك، هل لديك حًقا أقارب 

يف القدس؟«

هززت برأيس نفيًا، وقلت: »الحقيقة أنني ال أعرف أحًدا يف هذه املدينة«.

حتى  عندي  وستقيمني  عيل،  غاليًة  وابنًة  عزيزًة  ضيفًة  ستكونني  »إًذا  فقالت: 

تتحقق مشيئة الله«.

حاولت أن أرفض الدعوة السخية مع أنني يف الوقت ذاته كنت خائفًة من أن 

ترتاجع عن دعوتها أمام إرصاري، فقالت: »ال ميكن أن أسمح لنفيس أن أدعك 

تنامني يف الخان مع الغرباء! لن أقبل منك الرفض«.

ترعاين  بيتها، وكانت  الدين بوعدها واستضافتني يف  أم نجم  السيدة  برَّت  لقد 

وتهتم يب كابنٍة لها، وكأنني بوجودي قد سددت فراًغا سببه غياب األبناء والبنات 

عن البيت. أما زوجها أبو نجم الدين فقد كان حًقا مثااًل للوالد الحنون، وكان 
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ثالثة  قضيت  شيئًا.  أحتاج  كنت  إذا  يوٍم  كلَّ  يسألني  السوق  إىل  ينزل  أن  قبل 

شهوٍر من الراحة التامة والهدوء، وكنت قد بدأت أعتاد وأرتاح لروتني الحياة يف 

بيت السيدة أم نجم. يف بعض األحيان كنا نتجول يف السوق، وكانت خري دليٍل 

يل يف مدينتها التي ولدت وعاشت فيها، زرنا املسجد األقىص والحرم الرشيف، 

وذهلت إلبداع الزخارف فيهام وكرثة الخلق من كل األجناس يف باحاتهام، وزرنا 

كنيسة القيامة، وأكرث ما كان ميتعني يف هذه الطلعات هو السري يف السوق بني 

رائحة  املرء  العطارين، حيث يشم  والناس وسوق  بالبضائع  املكتظة  الحوانيت 

التوابل املختلفة مخلوطًة برائحة الفاكهة الطازجة والخضار التي تبيعها النساء 

من القرى، واليشء اآلخر الذي كان ميتعني جًدا هو الجلوس عىل النافذة، حيث 

كانت هناك فسحٌة عريضٌة للجلوس وضع فوقها مفرٌش مريٌح، وكانت النافذة 

مفتوحًة عىل مرشبيٍة تحجب الجالس بحيث أمكنني التفرج عىل الشارع دون 

أن يراين أحد. كنت أستمتع جًدا مبراقبة الناس، أراقب حركاتهم وطريقة مشيهم 

وعاداتهم وطريقة استعاملهم أليديهم يف أثناء الكالم.

يف أحد أيام الشتاء الباردة أصيبت أم نجم بوعكٍة ألزمتها الفراش، فاعتنيت بها 

وحاولت مساعدتها وقد أعادت لذهني أيام مرض أمي، وكنت يف لهفٍة وخوٍف 

دامئني لئال أفقدها كام فقدت أمي سابًقا. أحرض أبو نجم الطبيب الذي وصف 

ازداد وضعها  العكس  بل عىل  تتحسن،  أنها مل  إال  أدويًة ومراهم متعددًة،  لها 

التي كانت أمي  سوًءا، وعندما عاد الطبيب اقرتحت له أسامء بعض األعشاب 

تستعملها يف مثل هذه الحاالت، فنظر إيلَّ الطبيب باستخفاٍف وقال بسخريٍة: 

»هل اآلنسة طبيبٌة؟« فقلت: »ال«، قال: »وهل اآلنسة خبريٌة يف علم األعشاب؟« 

تفهمينها،  ال  أمور  يف  تتدخيل  أال  »أرجوك  شديٍد:  بضيٍق  قال  أجيب  أن  وقبل 

الطبيب  غادر  عندما  األدوية.  من  مزيًدا  لها  وكتب  للمختصني«،  األمر  واتريك 

سألني أبو نجم من أين يل معرفة هذه األعشاب، وهل هي حقاً مفيدٌة يف حالة 

زوجته، فقلت له إّن أمي كانت تستعملها يف القرية. 
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»القرية؟ لكنك قلت لنا إنِّك من املدينة!« سأل باستغراب. 

»نعم، أمي من القرية، ولكن أنا ولدت وعشت يف املدينة«.

مل يبد عليه االقتناع لكنه رغم ذلك سألني: »وكيف تعرف أمك عن األعشاب؟«.

»لقد قرأت الكثري من كتب الطب وتعلمت منها بعض األشياء«.

مل يعلق أبو نجم عىل كالمي، وقف صامتًا يتفرس يف وجهي عله يكتشف شيئًا 

جديًدا، ثم قال: »أعطني قامئة األعشاب هذه، فهي إن مل تنفعها لن ترضها«. 

الحًقا عاد حاماًل معه األعشاب التي طلبتها، فخلطتها بعنايٍة حسب املقادير التي 

ما زلت أذكرها، ثم غليتها وجعلت أم نجم ترشبها وتركتها لتنام، وعندما خرجت 

من غرفتها قال أبو نجم: »تعايل يا ابنتي، أريد التحدث إليك«.

جلس عىل الفراش عند حافة النافذة التي تطل عىل الشارع وأشار يل بأن أجلس 

إىل جانبه: »لقد أصبحت يف هذا البيت مثل ابنٍة لنا، فقد بتنا أنا وزوجتي نحبك 

ونحرتمك، وقد كنت يف الشهور املاضية خري رفيٍق لزوجتي يف وحدتها، ولكني 

أعتقد أن هناك ما تخفينه عني، هل هناك ما تريدين أن تقوليه يل؟ اعتربيني 

مثل والدك وال تخايف«.

نظرت إىل وجه الرجل فرأيت فيه كلَّ معاين الحب والطيبة، لقد استقبلني يف 

بيته وهو ال يعرف عني كثريًا، وعاملني كابنته. أحسست بالخجل ألين مل أقل 

له:  فقلت  واملحبة،  الحنان  زوجته  ومن  منه  أين أرسق  أحسست  بل  الحقيقة، 

»خفت أن أحيك لكم حكايتي فال تصدقونني«، فقال: »احيك يابنتي وال تخايف«.

العزلة  وقصة  الجبل  تحت  الخيمة  يف  والديت  لحظة  من  حكايتي  له  فحكيت 

وكيف  والداي  مات  وكيف  تحلّها،  أن  أمي  استطاعت  وكيف  القرية،  ومشكلة 

أقمت عند أختي وكيف هربت فعاًل من زواج األمري.
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استمع الرجل الطيب إىل كل كالمي صامتًا، وبعد أن انتهيت ظلَّ صامتًا ينظر 

إىل البساط امللون تحت قدميه، فرصت أنا أيًضا أنظر إىل البساط وأنتظر منه 

أية ردة فعل، فقال: »هذه قصة غريبة فعاًل!« وسكت ملدة خلتها آنذاك دهرًا، 

ثم تابع: »هذا بيتك، وميكنك البقاء هنا معززًة مكرمًة كابنٍة لنا«، ومل يقل أيَّ 

يشٍء آخر. 

يف اليوم التايل بدا تحسٌن ملحوٌظ عىل صحة أم نجم، فقد نامت الليل بطوله 

دون آالم واستيقظت مرحًة مستبرشًة ثم طلبت الطعام. كان فرح أبو نجم ال 

يوصف، وعندما عاد يف املساء كان يحمل بيديه حزمًة من الكتب قدمها يل قائاًل: 

»ال بد أنك اشتقت للقراءة«.

كانت هديته رائعًة بالنسبة يل.

عىل  والجلوس  القراءة  يف  وقتي  معظم  قضيت  ورتيبًا،  بارًدا  الشتاء  فصل  مرَّ 

نشاطها  واستعادت  متاًما  تعافت  التي  نجم  أم  مع  األحاديث  وتبادل  النافذة 

الناس  الكريم مع هؤالء  البيت  ألفت وجودي يف هذا  السابقني، وقد  ومرحها 

عيلَّ  يلح  والرحيل  بالسفر  ذاته  اإلحساس  بدأ  الربيع  حلول  ومع  الطيبني. 

ويراودين، وبدأت أحس بالضيق والقلق. الحظ أبو نجم حالتي فسألني: »هل 

أنت مريضٌة يابنتي؟« فأجبته بالنفي، ثم قال: »هل هناك ما يضايقك؟ هل أساء 

إليك أحٌد؟« فقلت له إنني سعيدٌة ومرتاحٌة بينهم، ولكن هاجس السفر بدأ يلح 

عيل. فكر أبو نجم طوياًل ثم قال: »إذا كنت تنوين السفر فأنا لن أمنعك، لكن 

إىل أين سرتحلني يابنتي ؟«

علمه  يف  أعجوبٌة  إنه  يقال  املغرب  بالد  يف  عالٍِم  عن  سمعت  »لقد  له:  قلت 

وحكمته، وأريد السفر إىل هناك ألتعلم عىل يده«. 

»لكن الطريق طويلٌة وخطرٌة عىل فتاٍة وحيدة!«
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فقلت: »إن الله يحمي عباده«. 

»ولكن أين نهاية املطاف يابنتي ؟« 

أجبته: »بعدها سأميش حسب مشيئة الله«.

وهكذا كان، ومع بداية الربيع شددت الرحيل مع قافلٍة أخرى متجهٍة إىل غزة، 

ومنها إىل بالد مرص. ودعُت أبا نجم وأم نجم بالدموع، وكانت أم نجم تتشبث 

يب وترجوين أن أبقى معها ولو لشهوٍر قليلٍة أخرى، فأمسكها أبو نجم وقال لها: 

فإن  أهلك،  ونحن  بيتك  يابنتي، هذا   « قال يل:  ثم  الله«،  أمان  َرِس يف  »دعيها 

رجعت يوًما ستجدين هذا البيت مفتوًحا لك، وإن احتجت إىل أيِّ يشٍء يف أيِّ 

وقت فأنا موجوٌد ألجلك«، ودفع بيدي كيًسا من النقود الفضية.

قافلٌة أخرى ورحلٌة إىل مصريٍ مجهول.

ال أذكر كثريًا طريق الرحلة من القدس إىل غزة، فقد مرّت دون حوادث تذكر 

حتى أكاد أنىس أنني مررت بها، لكن اليشء الوحيد الذي لن أنساه كان البحر! 

ألول مرٍة يف حيايت أرى هذا االمتداد الشاسع من األزرق ورائحة امللح وصوت 

املوج، والزبد األبيض يتشبث بالشاطئ ثم يسحبه املوج بعيًدا ليلقيه ثانيًة عليه. 

أحسست أن قلبي قد توقف عن النبض، وأن أنفايس تكاد ال تخرج، وهذا املشهد 

أكن أعرف  للبحر يدعوين ألن أدخل فيه وأبقى هناك بني أحضانه، مل  املذهل 

حينها أنه ستكون يل مع البحر حكايات.

كان أبو نجم قد أعطاين رسالًة لصديٍق له يف غزة، وكان هذا الرجل مبثل طيبة 

أيب نجم، فقد رفض أن أقيم يف الخان، وفتح يل بيته ودعاين لإلقامة مع عائلته 

وبناته األربع اللوايت كنَّ أصغر مني بكثري. يف غزة تعرفت ثالثَة أشياء لن أنساها 

ما حييت: البحر وعائلة أيب الحسن وطعم السمك.
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مل أكن أنوي البقاء يف غزة لفرتٍة طويلٍة، كنت أريد أن أستأنف رحلتي قبل حلول 

الصيف وقيظ حره، فطلبت من أيب الحسن أن يجد يل قافلًة متجهًة إىل مرص. 

اآلن معتادًة عىل ركوبه  أصبحت  الذي  الجمل  الطيبة، وركبت  العائلة  ودعت 

بثبات، وانطلقت إىل مرص.

القافلة املتجهة إىل مرص كانت أكرب كثريًا من القافلتني السابقتني، تذهب هذه 

القافلة محملة بالصابون من نابلس وامللح من البحر امليت والزيتون من جبال 

القدس والربتقال من غزة، وتعود بعد أشهٍر محملًة بالقطن والزّوار إىل القدس، 

املساء  ويف  جًدا  حاًرا  النهار  يف  الجو  كان  فقد  الصحراء  اجتياز  علينا  كان  وملا 

شديد الربودة، عندها كنا نتحلق حول النار نحاول أن ندفئ أجسادنا. يف الليل 

رحالٍت  ويتذكرون  يغنون  املشتعلة  النريان  حول  تكتمل  الناس  حلقات  كانت 

أخرى وقصًصا وحكايات. يف القوافل يصبح الغرباء عائلًة واحدًة، يزول التحفظ 

نهاية  حتى  يجمعها  واحدًة  عائلًة  واألغاين،  والحكايات  النكات  وتجري  برسعة 

الرحلة مصرٌي واحٌد يربطهم برباٍط قوي. يف إحدى الليايل الباردة، وكنا قد انتهينا 

من تناول الطعام، وبدأت فناجني القهوة املرة تدور بني الجميع، سألت إحدى 

أعرف بعض  إين  فقلت  لتسلينا،  تعرف قصة  واحدة  كانت هناك  إن  السيدات 

الحكايات، لحظتها أحسست أين ترسعت وأنني رمبا لن أستطيع أن أرسد حكايًة 

أمام هذا الجمع الكبري، فاحمرت وجنتاي، ولكنني مل أستطع الرتاجع أمام هذه 

النظرات التي أحاطتني والتي تنتظر مني أن أزيل وحشة الربد والليل بحكاية، 

بحر  يف  ضاع  اٍر  بحَّ عن  الكتب  أحد  يف  قرأتها  قد  كنت  حكايًة  لهم  فحكيت 

البحرية،  والوحوش  واألهوال  املوج  يصارع  وهو  طويلًة  وبقي سنني  الظلامت، 

حتى انترص يف النهاية وعاد إىل أهله. بعد أن انتهيت من الحكاية بقي الناس 

صامتني وكأنهم مسحورون، وصاروا يف كل ليلة يطلبون إيّل أن أحيك لهم حكاية، 

يتحلقون حويل وينتظرون بشوٍق أن أبدأ. ويف إحدى الليايل، وحني كنت أحيك 

لهم إحدى حكايايت: »..... فحمل الفارس الشجاع سيفه الذي سقط وكانت ذراعه 
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تنزف الدم بشدٍة، فاقرتب نحو الغولة التي قالت له بصوٍت راعٍد....«

»ابقوا يف أماكنكم وال تتحركوا«.

صويت!  ليس  هذا  لساين،  الدهشة  عقدت  فقد  أنا  أما  مذعورين،  الناس  رصخ 

اللصوص  التفتُّ منتبهة ألجد جامعًة كبريًة من  الحكاية!  وهذا ليس جزًءا من 

وقطاع الطرق يغطون وجوهم بكوفياٍت سوداَء ويرفعون سيوفهم وخناجرهم، 

قال أحدهم موجًها كالمه إىل رجال القافلة: »إذا قاومتم سنذبحكم جميًعا«.

وضعت النساء أيديهن عىل أفواههن حتى ال يرصخن، وجلس الرجال عىل األرض 

تبدو  الذين  الطرق  قطاع  من  الجيش  هذا  أمام  حيلة  بيدهم  ليس  متهالكني 

عليهم الوحشية، وال يتورعون عن فعل أي يشٍء حتى ذبح إنسان. طلع النهار 

النساء  إىل  يطلبون  الليل  اللصوص طوال  كان  الرمل،  علينا ونحن جلوٌس فوق 

أن يرمني الحطب يف النار كلام خبت، أما الرجال فقد أمروهم بالبقاء جالسني، 

مبواصلة  العصابة  رجال  أمرنا  التايل  اليوم  يف  ظهورهم.  خلف  أيديهم  وربطوا 

رجال  أحد  رضبه  رجٌل  تلكأ  وكلام  وصمٍت،  ببطٍء  متيش  القافلة  ظلت  السري، 

العصابة بالسوط. يف الليل، وبعد أن جلس الجميع حول النار وتناولنا الطعام 

الذي حصل عىل معظمه رجال العصابة، رصخ رئيسهم فجأًة: »من منكن كانت 

تحيك الحكاية ليلة أمس؟«

الخوف  أرتجف من  فبدأت  نحوي،  اتجهت  الجميع  عيون  لكن  أحٌد،  مل يجب 

القصة«،  بقية  وأسمعينا  »تعايل  الرجل:  فقال  جسدي،  حول  عباءيت  وضممت 

فوقفت وقدماي ترتجفان من الخوف، وضعت عباءيت عىل رأيس وأمسكت طرفها 

بيدي ألخفي وجهي متاًما كام كانت تفعل النساء يف قريتنا. أشار إيل بأن أجلس 

إىل جانبه وكانت رائحته كريهة، مل يعرف جسده املاء والصابون منذ سنوات. 

»أكميل«، أمر الرجل، وظهرت أسنانه الصفراء فبدت تحت شاربيه كأسنان ذئٍب 
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سأحيك  فكيف  الخوف،  من  أرتجف  كنت  فريسته.  عىل  ينقض  أن  وشك  عىل 

حكايًة يف مثل هذا الظرف املرعب! يا ليتني مل أفتح فمي يف تلك الليلة!

»هيا«، رصخ الرجل، فبدأت الكالم وخرجت كلاميت متعرثًة وال يكاد صويت يخرج 

من حنجريت، فرضبني الرجل بيده عىل وجهي وقال: »ال أحب أن يجعلني أحٌد 

أنتظر، قلت أكميل«. فأكملت القصة وكان الدم النازف من شفتي يختلط مبلح 

دموعي، وكان جسدي يرتعد خوفًا ورعبًا، وعندما انتهيت رصخ رئيس العصابة 

الفرسان  أحب  ال  النهاية،  هذه  أريد  »ال  ترتجف:  عظامي  حتى  جعل  بصوٍت 

الطيبني! اجعيل الغولة تنترص، هيا... أعيدي النهاية«.

»لكن«، ترددت.

»ماذا؟« رصخ وقام من مكانه، فخفت أن يرضبني ثانيًة وتراجعت إىل الوراء، 

الشجاع، صفق  الفارس  عىل  تنترص  الرشيرة  الغولة  وجعلت  الحكاية  وأكملت 

العصابة  رئيس  وصار  السعيدة«.  النهايات  أحب  كم  »آه،  وقال:  بيديه  اللص 

أحداثها  ويسرّي  تفاصيلها  يف  يتدخل  كان  قصًة  له  ألحيك  ليلٍة  كلَّ  يستدعيني 

بالطريقة التي يريد. وذات مرٍة علّق قائاًل: »أنت ستجلبني يل مثًنا جيًدا يف سوق 

العبيد«. 

يا إلهي! هذه هي نهاية املطاف يا أبا نجم... سأباع يف سوق العبيد.



الجزء الزالا

- 45 -

الجزء الزالا
نور الهدى

العصابة  رجال  كان  الحارة!  الصحراء  يف  نسري  قضينا  الوقت  من  كم  أدري  ال 

أيدينا  كانت  بالسري.  تباطأ  إن  كان  أيٍّ  عن رضب  يتوانون  ال  الغضب  رسيعي 

مربوطًة بالحبال، وكلٌّ منا مربوٌط باآلخر عىل شكل سلسلٍة طويلٍة، وكان السري 

يف غاية الصعوبة والبطء. سقطت فردة خفي من قدمي، وعندما هممت بأن 

أرًضا وأوقعت معي كل  بلسعة سوٍط فوق ظهري، فوقعت  أتناولها أحسست 

العصابة  أثار حنق رئيس  إليهم، مام  الذين كنت موثوقًة  الرجال والنساء  خط 

الذي قال بصوٍت مرعٍب: »لوال أنك ستجلبني يل مثًنا جيًدا لقتلتك اآلن«. 

كنت ألوم نفيس طوال الوقت عىل إرصاري عىل ركوب قافلٍة يف الصحراء بداًل 

من ركوب البحر، كنت لغبايئ أظن أن للصحراء سحرًا تغنى به الشعراء، أردت 

أن أستشعر هذا السحر. فكرت يف نفيس: »ملاذا ال يسمحون لنا بركوب الجامل؟ 

سنسري أرسع بالتأكيد!« لكنني مل أجرؤ عىل أن أسال بصوت عاٍل. وأخريًا، وحني 

اقرتبنا من  أمامي: »ها قد  الذي  الرجل  املوت همس  أنني أوشك عىل  ظننت 

القاهرة!« كنت منهكًة من امليش، أردت فقط أن أسرتيح، وكانت أقىص أمايّن يف 

تلك اللحظة جرعًة من املاء البارد. مل أسمح لنفيس طوال الطريق بالتفكري ِبَم 

سوف يكون؟ وماذا سيكون مصريي إن باعوين يف سوق العبيد ؟ كانت كل طاقتي 

وتفكريي منحرصين بأن أضع قدًما أمام األخرى وأال أسقط إعياء.

لو مل نقع أرسى هذه العصابة لكنت دخلت القاهرة بروٍح أخرى! كنت ألتأمل 

الشوارع  والناس واألبنية والحدائق، لكنني دخلتها وقد فقدت حريتي، كل ما 

متنيته أن تنتهي هذه الرحلة، ومل يعد يهمني مصريي وأين سينتهي يب املطاف ؟ 

كل ما كنت أفكر فيه أن أتوقف عن امليش وأنال قسطًا من الراحة. 
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عندما وصلنا إىل القاهرة كان عدد الناس يف القافلة قد أصبح أقل من النصف، 

األوالد حتى سن  العصابة  رجال  واختار  العطش،  من  ماتوا  السن  كبار  فبعض 

الخامسة عرشة ومعظم النساء، خاصة الشابات منهن، ليتابعوا الرحلة، أما البقية 

من الرجال والنساء كبار السن فقد تركوهم يف الصحراء الحارقة دون قطرة ماء. 

العريضة وأيدينا ال تزال مربوطًة خلف  القاهرة  رسنا يف خطٍّ واحٍد يف شوارع 

ظهورنا، يسوقنا رجال العصابة كام يسوقون املاشية. وقف بعض الناس عىل طريف 

الطريق لينظروا إلينا، وسمعنا أحدهم يقول: »ال حول وال قوة إال بالله«. وصلنا 

إىل مكاٍن يف أحد الشوارع الخلفية الضيقة وكان علينا أن ننحني حتى نتمكن 

من دخول الباب الصغري، عندها وجدنا أنفسنا يف باحٍة كبريٍة يف وسطها شجرٌة 

ذابلٌة، ثم خرجت امرأٌة عجوٌز من أحد األبواب الخرضاء التي تحيط بالساحة 

فخاطبها رئيس العصابة: »أطعميهم، وإياك أن تفيك قيودهم! وهذا لك«، ورمى 

لها كيًسا من النقود وضعته العجوز قريبًا من أذنها وصارت تحركه لتسمع رنني 

النقود يف داخله.

مل أستطع النوم تلك الليلة من البكاء والخوف مام سيأيت: »ترى من سيشرتيني؟ 

القافلة. عندما أرشقت  السفر مع  وكيف ستكون حيايت!؟« وندمت  عىل قرار 

الشمس مل يكن قد غفا يل جفٌن، وكانت عيناي متورمتني من كرثة البكاء. جاءت 

العجوز وصارت تفك قيودنا كاًل عىل حدٍة حتى نغتسل من برميٍل ماؤه  إلينا 

ليس أكرث نظافًة من وجوهنا.

دخل اللصوص الباحة التي كنا مرتاصني فيها ومعهم بعض تجار العبيد وطلبوا 

إلينا الوقوف، وبدأ التجار يتفحصوننا بشكٍل دقيٍق، فتحوا أفواهنا ليتأكدوا إن 

كانت أسناننا يف حالٍة جيدٍة، ثم انتحوا زاويًة بعيدًة يف الباحة وبدأوا بالتفاوض 

عىل الثمن، وقعت مشادٌة بني أحد التجار واللصوص حول الثمن الذي ينبغي 

أن يدفعه للحصول عيل، فقد كانوا يشريون إيل وكان التاجر يرفع يديه يف الهواء 
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ثم ينزلهام، مل أسمع ما كانوا يقولونه، لكني فهمت من إشاراتهم أن اللصوص 

يريدون مثًنا أعىل من ذلك الذي طلبوه للنساء األخريات، وكان الرجل يحاول أن 

يقنعهم بتخفيض الثمن. أخذ كلُّ تاجٍر بضاعته ورحل، أما التاجر الذي اشرتاين 

املرتاكمة  الشحوم  لكرثة  بصعوبة  يتنفس  جًدا،  وسميًنا  القامة  قصري  كان  فقد 

عليه، كانت لحيته طويلًة ذات لوٍن برتقايلٍّ من أثر الحناء، إذ كان لونها يختلف 

عن لون حاجبيه وشاربه. بعد أن دفع الثمن للصوص أشار إيل والمرأتني أخريني 

الشمس ورسنا يف  إىل  فخرجنا خلفه  »اتبعوين«،  وقال:  الثانية عرشة  وطفل يف 

عليها  أقيمت  مفتوحٍة  ساحٍة  إىل  وصلنا  حتى  أخرى،  مرًة  العريضة  الشوارع 

منصاٌت مرتفعٌة، يقف كلُّ تاجٍر عىل منصٍة منها وخلفه العبيد الذين يود بيعهم، 

وينادي عىل بضاعته ليلفت نظر الشارين.

»هذه امرأٌة قويٌة تقوم بكلِّ أعامل املنزل«.

»هذا شابٌّ قويٌّ ميكنه أن يدير طاحونة قمٍح بطعاٍم   قليل«.

من  النادرة  التحفة  »هذه  متقطعٍة:  بأنفاٍس  بضاعته  عىل  يصيح  تاجرنا  بدأ 

فلسطني، تحيك الحكايات وتصلح أن تكون جاريًة، هيا، هيا، من قال مائة دينار؟« 

يقول: »مثانون  أنثويًا  بكلمة، سمعت صوتًا  يتفّوه  أن  إيّل، وقبل  التاجر  التفت 

ديناًرا«. نظرت أسفل املنصة ألرى منقذيت التي حولت انتباه البائع عني، فرأيت 

حريريٍّ  مبنديٍل  وجهها  تغطي  إحداهن  فاخرًة،  حريريًة  أثوابًا  تلبسان  امرأتني 

»يا  البائع:  لها  قال  الثانية، منقذيت، فقد كانت تكشف عن وجهها.  أما  وردي، 

التي  الفصيحة  الفتاة  قليٌل جًدا عىل هذه  ديناًرا مبلٌغ  الفاضلة، مثانون  سيديت 

ستسليك بلسانها الحلو وحكاياتها املمتعة«.

فقالت املرأة: »سبعون ديناًرا«.

قال التاجر: »حراٌم عليك يا سيديت، هذا قليٌل! خمسٌة ومثانون«.
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قالت: »مثانون ديناًرا ال أكرث«. 

»ال حول وال قوة إال بالله، لقد دفعت فيها هذا املبلغ، لقد ضاع رزق عيايل!«

قالت: »مثانون، ماذا قلت؟«

قال: »ال إله إال الله، خذيها يا سيديت، واعلمي أنني مل أربح فيها درهاًم واحًدا«.

سيدتك  »أطيعي  يل:  وقال  خبيثًة  ابتسامًة  يبتسم  وهو  قيودي  الرجل  فك 

واحرتميها«.

نزلت عن املنصة فأومأت يل السيدة أن أتبعها ومن معها، فتبعتهام حتى ركبتا يف 

عربٍة فاخرٍة يجرها اثنان من الخيول العربية األصيلة. هممت أن أصعد العربة، 

فقالت السيدة: »ليس هنا، عند الحوذي«، فركبت إىل جانبه وهو يقود الحصان 

بصمت. كانت الشوارع التي عربناها نظيفًة وعريضًة تحفها األشجار، وصلنا إىل 

سوٍر ضخٍم تتعلق فوقه أشجار الياسمني، واقرتبنا من بوابٍة كبريٍة عىل جانبيها 

البوابة  لفتح  هبوا  حتى  العربة  رأوا  إن  ما  والذين  بالسالح،  مدججون  حراٌس 

تغني،  العصافري  صوت  أسمع  وكنت  باألشجار  محفوفًة  طريًقا  دخلنا  الكبرية. 

طويلًة  مدًة  رسنا  الحىص.  عىل  الحصانني  خطوات  صوت  مع  يختلط  وغناؤها 

حتى توقف الحوذي، عندها رفعت نظري ألرى أمامي قرًصا ضخاًم مل أر مثله 

يف حيايت. وقف الحوذي مبحاذاة الدرج املوصل إىل القرص، فهرع حراٌس آخرون 

الوردي حتى  الخامر  ذات  السيدة  أطلت  أن  وما  للسيدتني،  العربة  باب  لفتح 

انحنى لها الحراس.

همس الحوذي يل قبل أن أنزل: »سيدتك هي أخت امللك، إنها طيبٌة وسرتتاحني 

ال  السيدتني  وقفت خلف  بالنزول.  إيل  وأشار  آخر  شيئًا  يقل  ومل  يف خدمتها«، 

أدري ماذا أفعل، وكانتا مستغرقتني يف الحديث وكأنهام نسيتا وجودي ثم بدأتا 

بالسري، وأخريًا التفتت السيدة التي اشرتتني وأشارت إيل أن أتبعها. صعدنا الدرج، 



الجزء الزالا

- 49 -

حراٌس آخرون وباٌب آخر، فتح الباب ألجد نفيس يف قاعٍة ضخمٍة فشهقت دون 

إرادٍة مني، كانت األرض مفروشًة بسجاٍد أحمر سميٍك تغوص فيه القدم وعليه 

صور أسوٍد تتعارك، وعىل الجدران لوحاٌت لصور ملوٍك وأمراَء مؤطرٌة بأطٍر من 

ذهب، ويف سقف القاعة تتدىل ثريا ضخمٌة تضيئُها الشموع فترتاقص األلوان عىل 

زجاجها مثل اآلالف من أقواس قزح. ابتسمت املرأة لدهشتي ثم قالت: »هيا«، 

وبدأنا نصعد درًجا عريًضا وسط القاعة مكسًوا أيًضا بسجاٍد أحمر، وعىل جانبيه 

املرأة:  قالت  األول  الطابق  إىل  وصلنا  حني  بالذهب.  مطعٌم  خشبيٌّ  درابزيُن 

»انتظري هنا«، واختفت املرأتان خلف أحد األبواب التي يقف أمامها حارٌس ال 

يتحرك حتى خلته متثااًل. وقفت أتفحص املكان، كل يشٍء يدل عىل ثراٍء فاحٍش 

وذوٍق رفيعٍ، أنا إًذا يف قرص امللك! قطع تأميل ظهور امرأٍة تلبس مالبس بسيطًة 

وقالت بنوٍع من القرف: »أنت الجارية الجديدة؟ اتبعيني«. عندما سمعت كلمة 

ألرى  كافيًا  يكن  مل  الرحلة  هذه  يف  يل  حصل  ما  كأن  خوفًا،  قلبي  قفز  جاريٍة 

الحقيقة. تبعتها وأنا أقول يف نفيس: »أنت اآلن جاريٌة يا قمر، جاريٌة، جارية!«

اختفت املرأة خلف ستارٍة مل ألحظ وجودها من قبل، فقد كانت بلون الحائط 

وعليها زخارف مذهبٌة، ثم مشيت يف ممٍر طويٍل مغطًى بسجاٍد أخرض. فتحت 

غرفًة  وجدت  خلفها،  فدخلت  املمر  جانبي  عىل  املتامثلة  األبواب  أحد  املرأة 

واسعًة بسيطة األثاث فيها عدٌد من األرسّة، أشارت يل أن أتبعها ثم فتحت بابًا 

يف جانب الغرفة، وكان حامًما كبريًا، وقالت يل: »بعد أن تستحمي ارتدي هذه 

املالبس«، وأشارت بيدها إىل مالبس موضوعٍة عىل مقعٍد، ثم قالت: »انتظريني 

هنا، سأرى إن كانت مواليت سرتاك اآلن«. 

اللطيف.  املكان  هذا  باالستحامم يف  استمتعت  أنني  إال  وهواجيس  رغم خويف 

الفاتح مع منديٍل  األزرق واألخرض  وباللونني  الناعم  القطن  املالبس من  كانت 

طويٍل بلون الفريوز. »ترى كيف ستكون حيايت يف هذا القرص؟ وهل سأقيض بقية 
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حيايت جاريًة يف بلٍد غريب؟« تساءلت يف نفيس دون أن أجد جوابًا.

الباب  تطرق  أن  دون  الحامم  دخلت  عندما  أفكاري  حبل  املرأة  عيل  قطعت 

وقالت: »سرتاك مواليت اآلن«. رسنا يف املمر الطويل ذاته ووقفنا أمام الباب الذي 

يقف الحارس التمثال إىل جانبه، ودخلنا إىل غرفٍة فسيحٍة غايٍة يف األناقة والذوق 

اللونني  ذات  الزهور  أصص  من  وكثرٌي  حريريٍة،  مساند  مع  فاخرٌة  مقاعد  فيها 

األصفر والربتقايل واملنسقة بذوٍق رفيع، ثم قالت: »انتظري هنا«، فجلست عىل 

أحد املقاعد وكانت أمامه طاولٌة مصنوعٌة من النحاس املنقوش وعليها مزهريٌة 

بوروٍد برتقاليٍة وصفراء. رجعت املرأة وفجأًة صاحت يب: »قفي! من سمح لك 

بالجلوس!« ثم قالت: »هيا، ادخيل، ال ترتيك مواليت تنتظر«، وفتحت بابًا دخلت 

منه إىل غرفٍة أكرث اتساًعا من األوىل تعبق برائحة البخور، ويف صدر الغرفة رسيٌر 

كبرٌي مغطًى بستائر حريريٍة بلون السامء، وقبل أن أستطيع دراسة بقية الغرفة 

سمعت صوتًا أنثويًا يقول يل: »ما اسمك؟« التفتُّ ألجد إىل جانبي األمين فراًشا 

عريًضا عىل األرض عليه عدٌد هائٌل من الوسائد الحريرية امللونة تكاد تختفي 

تقرفص  ابتاعتني  التي  املرأة  تجلس  جانبها  وإىل  الجامل،  غاية  يف  سيدٌة  بينها 

عىل ركبتيها، فعرفت أنها الجارية، ثم قلت: »اسمي قمر«، وبقيت واقفًة مكاين، 

فصاحت الجارية: »عندما تخاطبني مواليت األمرية يجب أن تركعي عىل ركبتيك«، 

فقلت يف نفيس: »لن أركع، أمريٌة أو سواها!« ثم رفعت رأيس بشموٍخ وكربياَء مل 

يفت األمرية مالحظته.

السميكة  السجادة  قبالتي«، فجلست عىل  بأس، اجليس هنا  قالت األمرية: »ال 

الزرقاء أمامها.

سألت بصوٍت لطيٍف ومشجعٍ ولكن ال يخلو من نربٍة آمرٍة: »ومن أين أنت يا 

قمر؟«
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فقلت: »من فلسطني«.  

»وما الذي جاء بك إىل هذه البالد؟« فأخربتها عن القافلة وقطاع الطرق وبيعي يف 

سوق العبيد، ولكنها عادت وسألتني: »وملاذا جئت بالقافلة إىل مرص؟« فأخربتها 

أنني يف طريقي إىل املغرب.

سألت: »وماذا هناك يف املغرب؟«

إذا قلت لها الحقيقة فلن تصدقني، لذلك أجبتها: »سأذهب ألحرض دواًء ألمي 

املريضة«.

»أليس لك إخوٌة؟ أٌب؟« سألتني.

تخاطبني  »عندما  يب:  تصيح  الجارية  هبت  وعندها  سيديت«،  يا  يتيمٌة  أنا  »ال، 

مواليت األمرية تقولني يا مواليت!«

أشارت إليها األمرية بالسكوت وقالت لها: »ال بأس يا مواهب، ال بأس«، فعادت 

مواهب إىل مكانها وهي تنفخ غيظًا.

»قال التاجر إنك تروين الحكايات، هل هذا صحيٌح أم أنني دفعت مثانني ديناًرا 

سدى؟«

قلت: »نعم يا سيديت، هذا صحيح«.

»ومن أين تعلمت رواية القصص؟«

فقلت: »من جديت«.

فقالت: »إًذا، ستبدأين يف رواية القصص هذا املساء، وسأسمح لك أن تنامي يف 

قسم الجواري«، وأشارت بيدها إىل أن املقابلة انتهت.
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هبت مواهب من مكانها وكأنها تريد أن تصفعني، لكنها قالت: »هل ستعرفني 

طريقك إىل قسم الجواري؟«

فقلت لها: »نعم«، وانحنيت انحناءًة بسيطًة لألمرية وغادرت الغرفة.

عىل  تستلقيان  جاريتني  وجدت  الستة،  األرسة  ذات  الجواري  غرفة  إىل  عدت 

الكالم  عن  توقفتا  الغرفة  دخلت  وحني  همًسا،  تتحدثان  متجاورين  رسيرين 

ونظرتا إيّل تتفحصاين.

قالت إحداهن: »ال بد أنك الجارية الجديدة«، فأومأت برأيس.

قالت: »ومل أنت واقفٌة هكذا ؟ أتتكلمني العربية؟«

فقلت بصوٍت خافٍت: »نعم«، وكنت ما زلت واقفًة أمام الباب.

قالت الثانية بلطٍف: »ما اسمك؟«

»قمر«.

قالت: »ادخيل يا قمر، هذا الرسير فارغ«، وأشارت بيدها إىل الرسير األقرب إىل 

باب الحامم، فجلست عىل الرسير وأنا يف غاية االرتباك، ثم قالت ثانيًة: »من 

أين أنت يا قمر؟«

قلت: »من فلسطني«.

قالت: »أنا اسمي ياسمني وهذه كوزيدة«.

ذات  ياسمني  كانت  أترصف.  كيف  أعرف  ال  بارتباٍك شديٍد  ياسيمن  إىل  نظرت 

سمرٍة أخاذٍة وشعٍر أسود ينزل حتى خرصها، وكانت عيناها سوداوين ذكيتني، 

تلبس مالبس قطنيًة شبيهًة بالتي ألبسها ذات لون أحمر مييل إىل الربتقايل، أما 
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إىل  البرشة مييل شعرها  بيضاء  فكانت  اسم هذا كوزيدة!  أي  زميلتها كوزيدة، 

األشقر وعيناها بنيتان، تقلب شفتها العليا عندما تتكلم فتبدو كأنها عىل وشك 

أن تبصق.

إليك  أوكلتها  التي  املهمة  باستخفاف: »وما هي  تنظر إيل  قالت كوزيدة وهي 

األمرية؟«

قلت: »سأروي لها القصص«.

قالت باستنكاٍر: »ماذا؟ وضعتك يف قسم الجواري املحرتمات ألنك تروين القصص 

وقفت،  ثم  بامتعاٍض  شفتها  ولوت  ببعض  بعضهام  يديها  ورضبت  فقط؟« 

ذهبيٍة  بخطوٍط  املطرزين  البنيني  خفيها  لبست  جًدا،  طويلٌة  أنها  فالحظت 

واختفت يف الحامم.

القلب،  لكنها طيبة  إنها هكذا دامئًا ال يعجبها يشٌء،  ياسمني: »ال عليك،  قالت 

الغرفة.  من  حااًل«، وخرجت  »سأعود  فقالت:  نفيًا،  رأيس  أكلت؟« هززت  هل 

باألطباق،  مليئًة  فضيًة  يديها صينيًة  تحمل عىل  جاريٌة سوداء  ووراءها  عادت 

أشارت إليها ياسمني أن تضعها عىل منضدٍة يف وسط الغرفة حولها فراٌش ووسائد، 

ففعلت الجارية ثم انحنت وخرجت.

قبالتي  الفراش  عىل  وجلست  الطعام،  إىل  تشري  وهي  ياسمني  قالت  »كيل«، 

وتناولت تفاحًة أخذت تقضمها ببطٍء، ثم قالت: »يف هذه الغرفة تعيش خمُس 

مواهب،  األمرية،  جارية  فمثاًل  مقاماٌت،  للجواري  وهنا  السادسة،  وأنت  جواٍر 

لها غرفتها الخاصة وهي قريبٌة من جناح األمرية، كلام ارتفع مقام الجارية لدى 

األمرية تزداد امتيازاتها. الجواري الجدد مثلك يعشن عادًة يف غرفة العبيد، وهي 

جناٌح خاصٌّ ملحٌق باملطبخ«، ثم اقرتبت مني وهمست: »لهذا أبدت كوزيدة 

عجبها«.
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سألتها وأنا أمسح يدي مبنديٍل معطٍر كان فوق املنضدة: »وماذا تفعل الجواري؟ 

أعني... أقصد...«.

ابتسمت ياسمني وقالت: »البعض يعملن يف خدمة األمرية، كوزيدة مثاًل مسؤولٌة 

عن اختيار مالبس األمرية كلَّ صباٍح وترشف عىل إلباسها، أما أنا فمسؤولٌة عن 

تصفيف شعرها، لواحظ، وأشارت إىل رسيٍر فارٍغ يف أقىص الغرفة، مسؤولٌة عن 

ترتيب جناح األمرية واختيار الزهور، نرجس ومتائم مسؤولتان عن طعام األمرية، 

وبقية الجواري يقمن بأعامٍل أخرى مثل اإلرشاف عىل تنظيف القرص وترتيب 

الزهور يف األصص وإعداد الطعام وتقدميه للملك، وما إىل ذلك«.

»آه، امللك، نسيت امللك«، قلت يف نفيس.

يرفض  أشياء  هناك  الطعام،  موضوع  جًدا يف  »فجاللته صعٌب  ياسمني:  تابعت 

مثل  يوٍم  كلَّ  يأكلها  أن  يريد  أشياء  وهناك  واللحوم،  الدواجن  مثل  يأكلها  أن 

أذين:  تالمس  شفتها  كادت  حتى  نحوي  برأسها  ياسمني  اقرتبت  ثم  امللوخية«، 

»يعتقد بعضهم أن امللك معتوٌه، وأن بعض املشعوذين املقربني له قد تسببوا 

استشارة هؤالء  الصباح هو  يفعله يف  أول يشٍء  إن  له مبسٍّ يف عقله! تصوري، 

املشعوذين، وال يبدأ النهار حتى يشريوا عليه ماذا يفعل، وال يخرج من القرص 

إال بصحبة أحدهم، لكن أكرثهم خطرًا هو جبور، ومواليت األمرية تخافه جًدا«.

أنهام  ظننت  حتى  جًدا  بعضهام  تشبهان  جاريتان  الغرفة  إىل  دخلت  عندها 

توأمان، عرفتهام ياسمني عىل أنهام نرجس ومتائم، وقالت: »هذه قمر، الجارية 

باقتضاٍب شديٍد:  ابتسامة مجاملٍة وقالت نرجس  ابتسمت كلتاهام  الجديدة«. 

»أهاًل«.

ارتحت كثريًا لياسمني التي ساعدتني عىل تحمل غربتي يف هذا املكان، وقضيت 
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بقية النهار أسمع قصصها عن القرص وحياة الجواري وقصصهن، وكان حديثها 

مسليًا جًدا. يف املساء جاءت مواهب وأشارت إيل باللحاق بها، فتبعتها إىل جناح 

األمرية التي كانت تجلس عىل الفراش ذي الوسائد الكثرية وحولها عدد كبرٌي من 

الجواري، وعندما رأتني قالت: »تعايل يا قمر، أليس هذا اسمك؟ احيك لنا حكايًة 

مسليًة«.

جلست قبالة األمرية وسألتها: »عّم تريدنني سيديت أن أتحدث؟«

أحيك  فبدأت  تكون مسليًة«،  أن  أيّة حكايٍة، رشط  علينا حكايًة،  قالت: »قيص 

بصوٍت متلعثٍم، وعندما وجدتها مستغرقًة وهي تنظر إيل بكامل االنتباه استعاد 

صويت ثقته: »... ثم قالت الفتاة: ال ميكن لنا أن نلتقي، فأنا ال أستطيع أن أعيش 

يف عاملكم ألنني إن تركت عامل األحالم سأموت، لكن أنت تستطيع أن تأيت إىل 

عاملي، تستطيع أن ترتك عاملك وتعيش معي«، ثم سكتُّ وسألت األمرية إن كان 

بإمكاين أن أرشب قلياًل من املاء، فأشارت إىل إحدى الجواري أن تقدم يل بعًضا 

منه، وعندما انتهيت من الرشب قالت األمرية  تستعجلني: »وماذا حدث بعد 

ذلك؟ هل ترك عامله؟«

قلت: »فكر الشاب كثريًا أن يرتك عامله، أن يرتك أرضه وأهله وناسه وكل األشياء 

التي عرفها، ويدخل إىل عامل األحالم حيث يصبح هو اآلخر حلاًم وال يعود إىل عامل 

الحقيقة مطلًقا، فمىش إىل النهر وجلس...«. قدمت إحدى الجواري عنقود عنب 

لألمرية، لكنها رفضته بحركة من يدها ونظرها ال يفارق وجهي، وظلت تنظر إيل  

بانتظار أن أروي بقية الحكاية.

»... فظهر له وجه الفتاة فوق املاء وقالت له الصورة: »إين أنتظرك »، فوقف 

الشاب برسعٍة ونظر إىل الصورة فوق املاء وقال لها: »رمبا عليك االنتظار طوياًل، 

فلدي كثري من العمل عىل هذه األرض«، وترك النهر ومىض عائًدا إىل أرضه«.
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عندما انتهيت من رواية حكايتي ظلت األمرية والجواري صامتاٍت دون أن تتحرك 

أيٌّ منهن، ثم فجأًة ابتسمت األمرية وصفقت بيديها استحسانًا وبدأت الجواري 

بالتصفيق.

»أحسنت يا قمر«، قالت األمرية مبتسمًة، »غًدا أريد حكايًة شائقًة كهذه«، ثم 

أشارت إيل باالنرصاف.

وذكيًة،  لطيفًة  أجدها  بدأت  التي  لألمرية  جديدًة  قصًة  أحيك  ليلٍة  كل  رصت 

ويف النهار كنت أتجول يف القرص ويف حدائقه وساحاته، أو أتحدث مع ياسمني 

وأستمع إىل قصصها عن الجواري والحياة يف القرص. ذات يوم أرسلت األمرية يف 

طلبي يف وقٍت غري املعتاد لرواية القصص، وعندما دخلت الغرفة قالت: »أحس 

بضيٍق شديٍد، احيك يل حكايًة تسليني«، فجلست يف مكاين الذي اعتدت الجلوس 

فيه، يف حني كان عدد الجواري قلياًل يف غرفة األمرية، فحكيت لها حكاية األمرية 

التي ملَّت من حياة القرص، وكانت تتمنى لو تعيش بني الناس كواحدٍة منهم، 

فأخفت نفسها ذات يوٍم بثياب خادمٍة وانطلقت تسري يف البالد، وسمعت من 

الناس كثريًا من املظامل عن امللك، وعملت خادمة يف إحدى القرى عند عجوز، ثم 

جاء أحد األمراء واستوىل عىل كل أرايض القرية ومل ينفع الناس الشكوى والتظلم 

لدى امللك، ومل تنفع مع األمري أية شفاعٍة، فقرر أهل البلد أن يقوموا بثورٍة ضد 

ما  وهي  وساعدتهم  الثورة  األمرية يف هذه  وشاركت  أراضيهم،  األمري السرتجاع 

زالت متخفيًة كخادمٍة. بعد أن انتهيت من الحكاية أشارت األمرية إىل الجواري 

بالخروج قائلًة: »اتركننا وحدنا«، فخرجن ما عدا مواهب التي ظلت واقفًة يف 

مكانها ال تتحرك، فقالت األمرية: »وأنت أيًضا يا مواهب«، فخرجت وعىل وجهها 

عالمات االمتعاض.

حًقا  بالسؤال: »هل هذه  األمرية  بادرتني  الباب خلفها  مواهب  أغلقت  عندما 

واحدٌة من قصص جدتك؟ وهل كنت حًقا يف طريقك إىل بالد املغرب إلحضار 
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الدواء ألمك املريضة؟«

فوجئت بسؤال األمرية وترددت يف إجابتها! هل أحيك لها حكايتي كاملًة أم أخرتع 

املزيد من الحكايات غري الحقيقية؟ 

كانت تنظر إيل بوجهها اللطيف وعيناها تبحثان عن جواٍب يف وجهي، وجهها 

يشع بالذكاء،شعرت أنني أستطيع البوح لها، فقد رأيتها تستمع إىل مظامل الناس 

بصرٍب وتفهٍم، كام أنها قارئٌة رشهٌة. قلت لها: »ال، إنها ليست من قصص جديت، 

وأنا مل أكن يف طريقي إىل بالد املغرب من أجل الدواء«، وحكيت لها حكايتي من 

بدايتها حتى هوجمت بالقافلة من قبل قطاع الطرق، ثم قلت: »البقية تعرفها 

سيديت«.

قالت: »هذه حتى اآلن أغرب حكاياتك وأكرثها تشويًقا!«

صمتت األمرية وكانت أصابع يدها اليمنى تعبث بخصلة شعٍر نزلت فوق جبينها، 

ثم نظرت إيل بابتسامة فرٍح وقالت: »لدينا يف هذا القرص مكتبٌة عظيمٌة فيها 

آالف الكتب القيمة، وكم وددت لو أجد من أناقشه أو أتحدث إليه حولها، فكل 

جواري القرص ال يعرفن القراءة، أما أنت...«، وسكتت، ثم ذهبت إىل املنضدة 

بجانب رسيرها وحملت كتابًا غالفه من الجلد األحمر، فخفق قلبي بشدة، هذا 

كتايب، كتاب »الرحالت العجيبة« الذي رسق مني مع بقية األشياء يف القافلة، ومل 

أستطع أن أمسك نفيس، فقلت بلهفة: »من أين حصلت عىل هذا الكتاب؟« ثم 

انتبهت إىل أين تجاوزت حدودي يف الكالم فقلت باعتذار: »عفًوا سيديت، لقد كان 

هذا الكتاب معي حني هاجمنا اللصوص وظننت أنني فقدته إىل األبد«.

أشياء  اشرتيت  فيه  اشرتيتك  الذي  اليوم  »يف  لطيفة:  بابتسامة  األمرية  قالت 

أخرى«، ودفّته إيل قائلًة: »ها قد عاد إليك كتابك«.

قلت: »ولكن سيديت إنه لك، أنت اشرتيته و...«.
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فلم تدعني أكمل، وقالت: »إنه لك اآلن«.

ال أذكر كم قضيت من الوقت يف غرفة األمرية ونحن نتحدث عن الكتاب وعن 

األماكن الغريبة التي يصفها، واكتشفت أن أمنية األمرية نور الهدى هي نفس 

أمنيتي: أن ترتك القرص وترحل يف رحلٍة إىل العامل. سمعنا طرقًا عىل الباب، وأطلت 

مواهب برأسها قائلة: »هل أيضء املصابيح يا مواليت؟«

فقالت األمرية: »حسًنا يا مواهب«، ثم نظرت إيل بابتسامٍة مليئٍة بالود، بل أكاد 

أقسم أنها مليئٌة بالصداقة، وقالت: »أراك يف الصباح«، فانحنيت لها وهممت 

وكدت  الغرفة  وغادرت  منها  فأخذته  كتابك«،  تنيس  »ال  قالت:  حني  بالخروج 

أرتطم بجسد مواهب العمالق، واستلقيت عىل فرايش ال أصدق نفيس.

الليل بصحبة  النهار وأطراف  األيام بهدوٍء ووداعٍة، وكنت أقيض معظم  مضت 

األمرية نور الهدى، نذهب إىل مكتبة القرص ونختار من الكتب الكثرية، نقرؤها  

مًعا ونتحدث عنها، وقد علمتني السباحة وركوب الخيل، وصارت تناديني عجيبة 

كام فعل الشيخ عمر صديق والدي.

أمرت األمرية نور الهدى أن تفرد يل غرفًة خاصًة بجانب جناحها، اليشء الذي 

التي  الجواري  غرفة  من  أكرب  كانت  التي  غرفتي  إىل  وانتقلت  مواهب،  كرهته 

عشت فيها، وبقيت فيها قرابة ثالثة أشهر. كانت غرفًة واسعًة وأنيقة األثاث، 

ونافذتها تطل عىل الحديقة.

كنت قد اعتدت عىل حيايت يف القرص وأحببت صداقة األمرية التي كانت قارئًة 

رشهًة وذات نظٍر ثاقٍب. يف بعض األحيان كان يعكر صفو أيامنا رصاخ امللك تقي 

الزهور  ثم نسمع صوت أصص  اليوم!«  األحمر محظوٌر هذا  إن  الدين: »قلت 

تتناثر: »قلت لكم أبيض أبيض »، فتهبُّ جواري القرص لتغيري الزهور والورود من 

األحمر إىل األبيض، ثم يرصخ: »أين األمرية نور الهدى؟ أريد األمرية حااًل«، فتأيت 
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جاريٌة ترتجف من الخوف لتنادي األمرية التي تذهب لرؤية أخيها عىل مهلها 

ويف مشيتها ثقٌة وكربياُء، ثم تعود من جناح امللك تبتسم ابتسامًة واهنًة: »إنها 

إحدى نوباته، سيتحسن بعد قليل«، ثم تقول يل همًسا: »ال يريدين أن أستمع 

إىل شكاوى رعيته«. 

كانت سيطرة جبور عىل امللك تقلقها، فهي ال تعرف كيف تتخلص منه وال تعرف 

كيف تخلص أخاها من قبضته. 

ساد القرص هدوٌء جميٌل يف غياب امللك بعدأن أقنعه جبور بالسفرإىل جبل يف 

الصحراء  واالنزواء ليتطهرمن ذنوبه، ومنعه أن يأخذ أحًدا سواه ، وعادت الحياة 

إىل مجراها السابق. تطورت عالقتي باألمرية نور الهدى التي أصبحت ال تفارقني، 

وأصبحت بيننا صداقٌة قويٌة ال تشبه العالقة بني سيدٍة وجاريتها، وكان هذا األمر 

يغيظ مواهب التي كانت تحس أنها بدأت تفقد حظوتها عند األمرية، فكانت 

أنني  القرص  الطرائق، فأشاعت يف  املميزة بشتى  العالقة  تحاول أن تهدم هذه 

أسيطر عىل األمرية كام سيطر جبور عىل امللك، وأنني ساحرٌة مشعوذٌة مثله متاًما، 

بل وذهبت إىل أبعد من ذلك وأشاعت أنني وجبور متحالفان مًعا للسيطرة عىل 

القرص. عندما وصلت الشائعات لألمرية أرسلت يف طلب مواهب، وهددتها أنها 

إن مل تتوقف عن صنع الدسائس فسوف تعيدها إىل جناح العبيد خلف املطبخ، 

فسكتت مواهب عىل مضض.

غاب امللك شهوًرا ومل يعرف أحٌد إىل أين ذهب، وكانت األمرية يف غيابه تدير 

شؤون الدولة وتهتم باملظامل التي يقدمها الشعب. حتى كان يوٌم دخل إىل القرص 

رجٌل يرصخ ويلطم عىل رأسه ويصيح: »مات امللك، مات امللك!« وملا استجوبته 

األمرية قال لها: »كنت عائًدا مع أغنامي من الرعي حني سمعت حصانًا يصهل، 

وحني اقرتبت وجدت هذه املالبس امللطخة بالدماء ووجدت بينها هذه العباءة 

التي تحمل شعار امللك، لقد مشيت يا مواليت أربعة أياٍم بطولها ألقدم لك هذه 
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املعلومات«، ثم سقط عىل األرض مغشيًا عليه.

وبعد  الراعي،  عنه  تحدث  الذي  املكان  إىل  جنوًدا  الفور  عىل  األمرية  أرسلت 

أسابيع من البحث املتواصل عادوا بحصانه دون أن يجدوا للملك أثرًا. أعلنت 

حالة الحداد يف اململكة ولبس الناس السواد، وظلت األمرية شهرًا كاماًل تستقبل 

املعزين وتدير شؤون الدولة. وبعد مرور شهر الحداد، جاء بعض الوزراء وطلبوا 

أن يتم تتويج األمرية ملكًة مؤقتًة للبالد حتى تتدبر اململكة شؤونها. وهكذا تم 

الناس  البالد وكان  الفرحة  التتويج واستمرت االحتفاالت أسبوًعا كاماًل، وعمت 

مبتهجني لتتويج أخت امللك  مكانه، أما املشعوذون فقد اختفوا من القرص فور 

سامعهم نبأ وفاة امللك.

انشغلت امللكة بشؤون الدولة وأصبح الوقت الذي نقضيه مًعا يف قراءة الكتب 

التي وضعها أخوها، فسمحت  الجائرة  القوانني  بتغيري  امللكة  نادًرا جًدا. بدأت 

ذلك،  من  سابًقا  امللك  منعهن  أن  بعد  الشوارع  يف  والتجول  بالخروج  للنساء 

وأعادت فتح املكتبات التي أغلقها بأمر من جبور، وأمرت ببناء املدارس والزوايا 

والتكايا، كام أمرت ببناء بيامرستاٍن ضخٍم عند طرف املدينة.

إيلَّ  تلجأ  وكانت  الخاصة،  ومستشارتها  األمين  امللكة  ساعد  أصبحت  قد  كنت 

وهو  واألحكام،  والقوانني  األشياء  معظم  يف  معي  وتتناقش  األمور  من  كثري  يف 

اليشء الذي أزعج كبري الوزراء. ظلت نور الهدى تحكم البالد حوايل سنة شهدت 

إىل  يوًما  استدعتني  ثم  مثيل.  لها  يسبق  مل  وتعمريٍ  إصالٍح  حركة  البالد خاللها 

جناحها وقالت: »إن بعض الوزراء يف الدولة ال يؤمنون بكفاءة املرأة، وال تعجبهم 

التغيريات التي قمت بها، بل يعتقدون أن املرأة ال تستطيع أن  تكون قائدة، وأن 

ما قمت به من إصالحاٍت سيؤدي إىل إفساد الشعب.

»لكن!« قلت لها.



الجزء الزالا

- 61 -

قاطعتني قائلة: »لقد وصلتني معلومات مؤكدة أن بعض الوزراء، وعىل رأسهم 

كبريهم، سيقومون بخلعي أو حتى قتيل إن رفضت التخيل عن الحكم، وسيضعون 

ابن أخي الطفل عىل العرش تحت وصاية كبري الوزراء!« ثم جلست وأمسكت 

رأسها بني يديها وتابعت: »إن املؤامرة جاهزٌة متاًما، ولكني ال أعرف متى سيكون 

موعد التنفيذ«.

فقلت: »ال ميكن لهم أن يفعلوا ذلك! لقد حكمت البالد بشكٍل رائعٍ خالل العام 

املايض«.

قالت وكأنها مل تسمعني: »اسمعي يا صديقتي، لقد كتب مصريي وانتهى األمر، 

إنني اآلن أنتظر املوت وإن كنت ال أعرف يف أي شكٍل سيأيت، ولهذا أريدك أن 

تغادري القرص وأطمنئ عىل سالمتك قبل أن يحدث يل يشء«.

أمسكت يدها وقلت: »ال تقويل هذا، سوف تعيشني لرتي أحفاد أحفادك«.

ربتت عىل يدي وقالت: »لقد قيض األمر يا عجيبة، أنت اآلن حرٌة طليقٌة، ويجب 

أن تغادري مرص. ستتابعني رحلتك إىل بالد املغرب، هناك قافلٌة تغادر بعد أربعة 

أياٍم، وسأوفر لك الحراسة«.

»لن  عيني:  من  املنهمرة  الدموع  منع  أستطيع  وال  يديها  عىل  أشد  وأنا  قلت 

أتركك، لن...«.

أنك يف  أعرف  وأنا  أموت  أن  أريد  األخري،  إراديت وطلبي  قاطعتني: »هذه هي 

طريقك لتحقيق أمنيتك... أمنيتنا«.

من  ميكن،  ال  وحدك؟  مصريك  تواجهني  أتركك  كيف  »لكن  باحتجاٍج:  قلت 

املستحيل أن...«.

وضعت يدها عىل خدها ومسحت الدموع وقالت: »إن مصريك أيًضا مكتوٌب، 
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قدرك يا صديقتي أن تستمري يف رحلتك وأن تتبعي حلمك، سرتحلني مع تلك 

القافلة، هذا أمر، واآلن أريد أن أبقى وحدي بعض الوقت«.

تركتها وأنا ال أكاد أرى أمامي من البكاء. كان الوداع قاسيًا جًدا! سأترك صديقتي 

ألقى  وأن  معها  أموت  مستعدًة ألن  حًقا  كنت  املوت وحدها!  تواجه  العزيزة 

ورفضت  القافلة،  مع  أرحل  أن  عىل  قوتها  بكل  أرصت  لكنها  نفسه،  مصريها 

االستامع لحججي وبكايئ ورجايئ لها بأن أبقى.

أخذتني بعربتها إىل مكان القافلة وضمتني بقوٍة وهي تقول: »حققي أمنيتك 

امللكية،  العربة  من  نزلت  وعندما  الغالية«،  الصديقة  أيتها  واذكريني  ألجيل، 

للمكلة  بالتحية  يدي  القرص. رفعت  إىل  عائدًة  بأقىص رسعتها  العربة  انطلقت 

الشجاعة وللصديقة العزيزة، وبقيت مكاين. ال أعرف كم من الوقت مىض حتى 

جاء قائد الوحدة التي ستحمي القافلة، طالبًا إيّل بلطف أن أعتيل الجمل ألن 

القافلة كانت بانتظاري.

إىل  كتايب  أشد  وأنا  شيئًا،  عنه  أعرف  ال  إىل مصريٍ  أخرى  بقافلٍة  وهكذا مضيت 

صدري وأحمل بيدي عقًدا ذهبيًا أهدته يل صديقتي ياسمني.
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الجزء الزادا
المعلم

قال الشيخ أبو عبد الله الفقيه: »لكن يابنتي أنا ال أعلّم النساء، فقط الرجال... 

ال ميكن يل...!«

فقلت بإلحاٍح: »لقد جئتك من بالٍد بعيدٍة، لقد عانيُت األهوال حتى أصل إىل 

طنجة، ال ميكن لك أن ترّدين خائبة«.

قال: »لكني مل أفعل ذلك من قبل، مل يفعل أحٌد ذلك من قبل، هذا غري مقبول!«

»ألِق عيل أيَّ سؤاٍل يخطر يف بالك، ستجدين طالبًة ُمِجدًة، أرجوك!«

كنت عندما وصلت إىل بيت الشيخ يف طنجة قد حكيت له حكايتي ورجوته أن 

يقبلني طالبًة لديه لكنه رفض، فعدُت إليه يف اليوم التايل، والذي يليه، وبقيت 

أمام إرصاري  أخريًا  قبل  أسبوٍع، حتى  يوٍم ملدة  إقناعه كلَّ  بابه وأحاول  أطرق 

وإلحاحي.

»حسًنا، لكن ستكونني خلف هذه الستارة، وال أريد أن أسمع لك صوتًا، وال أريد 

أن يعرف أحٌد من طاليب بوجودك، وإن كشفِت عن نفسك أو سمعُت صوتك يف 

أثناء الدروس يكون اتفاقنا قد انتهى. ال أريد ألحٍد أن يعرف أنني أعلم النساء، 

هل هذا واضح؟« 

»متام الوضوح يا معلمي«، قلت بفرح.

أريد  وال  زوجتي،  مع  هنا  تعيشني  الخان، سوف  من  أشياءك  أحرضي  »حسًنا، 

منك أجرًا سوى أن ترشيف عىل أمور هذا البيت، فزوجتي مريضٌة وبحاجٍة إىل 

من يرعاها، وإن سألك أحٌد فأنت الخادمة الجديدة، أريد أن أحذرك، فزوجتي 
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صعبة املراس قلياًل«.

كانت  بل  فقط،  املراس  صعبة  تكن  فلم  زوجته  أما  املعلم،  بيت  إىل  انتقلت 

األوامر وال  إلقاء  املطالب، ال يعجبها يشٌء وال تكفُّ عن  الشكوى، كثرية  كثرية 

عن التذمر، لكنني تحملتها ألمتكن من متابعة درويس خلف الستارة مع املعلم.

وصلت األخبار من مرص مع قافلٍة قادمٍة من هناك: لقد ماتت امللكة نور الهدى 

غرقًا عندما سقطت من قاربها يف النيل، وتّوج األمري الطفل ابن أخيها ملًكا عىل 

البالد تحت وصاية كبري الوزراء.

»غرقًا... ها! إنها تجيد السباحة، لقد علمتني السباحة بنفسها. غرقًا! ال ميكن!«

ومع أين كنت أتوقع مصري صديقتي العزيزة نور الهدى، إال أنني بكيت أياًما عىل 

موتها، لقد كانت األقرب يل منذ أن تركت القدس وبيت السيدة أم نجم. كنت 

أضم كتاب »الرحالت العجيبة« إىل صدري وأنام وأنا أتذكر املالحظات والنقاشات 

التي كنا نقوم بها مًعا، كانت نور الهدى تقول: »يوًما ما سنقوم بهذه الرحلة 

مًعا«، أو تقول: »يوًما ما سأترك هذه الحياة وأرتحل معك«، »ها قد تركتني اآلن 

وذهبت يف رحلتك الخاصة يا نور، ولكني سأحملك معي أينام رحلت«.

تابعت االستامع إىل دروس املعلم من خلف الستارة، وكنت أمسك لساين بصعوبٍة 

النهار يف  يك ال يفلت لساين بجواٍب عن سؤاٍل عجز عنه الطالب، وأقيض بقية 

خدمة العجوز املتقلبة.

»اذهبي وأحرضي يل برتقااًل من السوق، وال تتأخري«، وعندما أعود من السوق 

مع الربتقال تقول: »لقد فقدت شهيتي للربتقال، ضعيه جانبًا«، أو تقول افتحي 

النافذة قلياًل، هل تريدين أن نتعفن!« ثم تطلب إيّل إغالقها: »هل تريدين يل 

أن أموت من الربد!«



الجزء الزادا

- 65 -

كانت تشكوين للمعلم كلام أتيحت لها الفرصة: »هذه الخادمة كسولٌة وال تعرف 

شيئًا، أريد واحدًة غريها«، فيهدئ املعلم من ثورة غضبها ويعدها بأن يحرض لها 

خادمًة أخرى.

لقد فوجئ املعلم من رسعة تعلمي وتقدمي يف الدراسة، وقال إنني أفوق معظم 

طالبه علاًم ونباهًة، وكانت هذه املالحظات من املعلم الشيخ ترسين جًدا. 

أذهب  املعلم رساحي  فيها زوجة  تطلق  التي  النادرة  الساعات  بعض  كنت يف 

ألطوف يف هذه املدينة العريقة، أذهلتني رؤية زخارف الفسيفساء التي تغطي 

بأسواق  كثريًا  ذكرتني  والتي  املغطاة  أزقتها  وألفت  العامة،  حاّمماتها  جدران 

القدس، كنت أزور حوانيت الكتب أو أذهب إىل شاطئ البحر وأراقب موجه، 

وأشاهد الشمس وهي تنزل بثوبها األحمر داخل زرقته لتذوب فيه. تذكرت غزة 

وبحر غزة، واملرة األوىل التي رأيت فيها البحر: »كم أنت بعيدٌة يا فلسطني!« 

فكرت يف نفيس كم أتوق ألكتشف غياهب هذا البحر، ومل أكن أعرف حينها أن 

ذلك اليوم كان أقرب مام كنت أتوقع.

سارت حيايت يف بيت املعلم بهدوٍء ويرٍس، ولوال مطالب زوجته وشكواها املستمرة 

لكانت الحياة تسري سريًا رائًعا، لكنني تعلمت مع األيام أن أميز بني امللّح من 

طلباتها وغري الرضوري الذي أستطيع تجاهله.

تعلمت عىل يدي معلمي الفقه واألدب والشعر والعلوم والطب والفلك، ومتكنت 

طوال هذه الفرتة من حفظ لساين من االنفالت، حتى جاء يوٌم سأل فيه املعلم 

طالبه سؤااًل يف علم الفلك فلم يستطع أحد اإلجابة عنه  وكنت أعرف الجواب، 

كنت قد حفظت بعض كتب الفلك عن ظهر قلب، تردد الطالب وأجاب بعضهم 

إجاباٍت خطأٍ، وبقي اآلخرون صامتني، ثم: »إنها واضحٌة وضوح الشمس!« أفلت 

إىل  فمي وهربت  يدي عىل  لساين، وضعت  أمسك  أن  أستطع  ومل  الكالم  مني 
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واحدٌة  جملٌة  بينهم.  اللغط  وبدأ  صويت  سمعوا  عندما  الطالب  شهق  الداخل، 

غريت مصري حيايت إىل األبد! جملٌة ليس لها معنى، وها أنا اآلن أجمع مالبيس 

وأشيايئ وأضعها يف حقيبة ألخرج من بيت املعلم.

قال املعلم: »ماذا فعلت يابنتي ؟«

فقلت وأنا أبيك من القهر: »لقد أفلت لساين، لقد...«، وأجهشت يف البكاء، فوضع 

الشيخ الطيب يده عىل كتفي وقال: »ال بأس، لقد تعلمت أشياَء كثرية...«. 

قلت: »لكن هذا ليس كافيًا، لقد أردت املزيد«.

»رمبا آن األوان ألن ترحيل، وما حصل هو إرادة الله عز وجل، ال تبتئيس...«، قال 

هذا وخرج محني الظهر.

لشمس  اشتقت  لقد  بالدي؟  إىل  أعود  هل  أذهب؟  وأين  اآلن  سأفعل  »ماذا 

ولألطفال وللحبيبة أم نجم، هل أعود إىل قريتي املنسية فوق الجبل؟ ملاذا تركت 

حياًة وادعًة يف بالدي ورست خلف حلٍم مجنون؟ هل أعود أم أميض إىل األمام؟ 

إىل أين؟ لقد أحببت طنجة، أحببت شوارعها وأزقتها وزواياها وتكاياها، أحببت 

ناسها الطيبني الكرماء، أحببت شمسها التي تذكرين بشمس فلسطني، وأحببت 

بحرها، بحرها...! سأسافر بحرًا، نعم، لكن كيف وإىل أين؟« وبدأت أسأل السفن 

الرابضة فوق شواطئ طنجة، فعرفت أن إحداها ستبحر بعد أسبوٍع إىل مدينة 

جنوة، فقلت حسًنا، ألكتشف تلك املدينة، وعندما عدت إىل الخان سألت كيف 

الخان  السفينة، ففوجئت بصاحب  تلك  املسافرين عىل  قامئة  أسجل اسمي يف 

يقول إنه من املستحيل عيل السفر يف البحر عىل منت سفينٍة دون زوٍج أو أٍب أو 

أٍخ، ال يسمح يل بالسفر دون َمحرَم. 

»َمحرَم! من أين سآيت مبَحرَم؟ حتى اآلن نجحت يف السفر وحدي، أما اآلن فمن 

أين يل بواحد؟« جلست يف غرفتي يف الخان أفكر مبصريي، وبدأت أندب حظي 
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عىل أنني مل أكن رجاًل: »لو كنت رجاًل لسافرت دون أن أحتاج إذنًا أو وصايًة 

من أحٍد، لو كنت رجاًل! ومل ال أكون رجاًل؟!« عقيل يقول »هذا جنوٌن«، أما قلبي 

فيقول »مل ال، وأنا مل مير يب منذ مولدي ما هو عادي؟ » ثم تذكرت القصة التي 

اختلقتها ذات يوم ألم نجم!

الحياة،  للتو رس  انفعاٍل شديٍد، كأنني اكتشفت  نزلت إىل السوق وأنا يف حالة 

ثم عدت إىل غرفتي وقصصت شعري الطويل، ولبست قميًصا ضيًقا من الجلد 

أقرب إىل درٍع  منه إىل قميص، ثم لبست رسوااًل عريًضا كالذي يلبسه الرجال 

القدمني،  حتى  تصل  سوداَء  عباءًة  فوقه  ولبسُت  األخرض  الحرير  من  وقميًصا 

ووضعت عىل رأيس عاممًة ثم نظرت إىل املرآة: »هل أبدو كرجٍل؟ رجٍل صغري 

الحجم رمبا«، وبدأت أتدرب أمامها عىل حركات الرجال: التحرك بقوة واستعامل 

اليدين كثريًا.

»ما اسمك يا سيدي؟« قلت لنفيس يف املرآة محاولًة أن أجعل صويت يبدو خشًنا، 

فبدا كأنه صوت طفٍل عىل وشك أن يدخل يف سن البلوغ، »اسمي عجيٌب، اسمي 

أمامها  أدور حول نفيس  املرآة وبدأت  عجيٌب، نعم عجيب«، قلت لصوريت يف 

ألرى شكيل من كل الجوانب، وإن كان هناك يشٌء يفضح رسي، وعندما اعتقدت 

أين نجحت متاًما يف التخفي عىل هيئة رجٍل قلت يف نفيس: »ألجرب«. نزلت إىل 

املعلم:  اعتدت أن أشرتي منه لزوجة  الذي  الخضار  بائع  الشارع وذهبت إىل  

»السالم عليكم«، قلت بصوٍت حاولت أن يكون خشًنا قدر اإلمكان.

قال: »كيف أستطيع أن أخدمك يا سيدي؟« 

»أريد بعض التفاح«، وأخذت كيًسا منه وابتعدت وأنا أكاد أطري فرًحا.

بالرجال وال  املكان ميلء  للسمك حيث  أكرث«، ودخلت مطعاًم  قلت: »ألجرب 

توجد حتى امرأة واحدة، جلست عىل طاولٍة بعيدٍة يف آخر املطعم. 
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»وماذا أحرض للسيد؟« قال النادل دون أن ينظر إيل.

قلت: »سمًكا مشويًا مع بعض الخضار«.

أكلت يف مطعم الرجال ومشيت يف الشارع أطلق »السالم عليكم« مُينًة ويرُسًة، 

ومل يشهق أيُّ رجل ومل يقل أحٌد هذه امرأٌة، »لقد نجحت، لقد نجحت!« ثم: 

»هل أجرؤ؟ ومل ال؟!« ودخلت املقهى الذي يرتاده البحارة، كانت رائحة التبغ 

الرخيص والعرق تعبق يف املكان حتى كدت أختنق، وقد علت أصوات الصياح 

والسباب، ويف آخر املقهى كان هناك بحاران يتبادالن اللكامت يتحلق حولهام 

الرجال يشجعون أحد الطرفني، فخفت: »ال أستطيع الدخول، ال أستطيع أن أكون 

رجاًل! ماذا لو افتعل أحدهم مشادة؟ ماذا لو...؟« وتحركت ألغادر املكان وقد 

بدأت أفكر يف االبتعاد عن هذه الفكرة املجنونة، وأخذت أعود أدراجي إىل خارج 

املقهى، ثم رأيته! كان يجلس عىل طاولٍة قرب الحائط ويرقب القتال من مكانه، 

كان يضع عاممته عىل الطاولة أمامه وشعره األسود الطويل يلمع تحت املصباح، 

اقرتبت منه، كانت هناك قوٌة خفيٌة تجذبني نحوه، وقفت أمام طاولته ولكنه مل 

ينتبه إيل، فتنحنحت. 

قال: »ماذا تريد؟« دون أن ينظر إيل.

قلت وأنا أحاول أن أستجمع شجاعتي: »أريد أن أسجل نفيس بحاًرا عىل السفينة 

املبحرة إىل جنوة، هل تعرف أين قبطانها؟«

نظر إيل من رأيس حتى قدمي، ولوهلٍة خفت أن يكون قد كشف أمري، كانت 

عيناه الخرضاوان تحرقان جلدي وأحسست الدم يزحف فوق خدي، ثم فجأًة بدأ 

الرجل يضحك ويقهقه بصوت عاٍل حتى سالت الدموع عىل خديه، ثم قال بعد 

أن نفخ أنفه يف منديٍل وأعاده إىل جيب قميصه: »أنت تريد أن تكون بحاًرا!« 

أشار إيل وهو يعاود الضحك بصوٍت مرتفعٍ حتى لفت أنظار البحارة يف املقهى إليه.
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قلت بارتباٍك: »نعم يا سيدي«.

»ولكنك طفٌل ستضيع بني الرجال! ارجع إىل أمك يا شاطر وعد بعد عرش سنواٍت 

عىل األقل«، وتابع الضحك.

بإرصاٍر:  له  قلت  ثم  أرتجف،  بأنني  وشعرت  سخريته  من  بالغضب  أحسست 

»أريد فقط أن أعرف أين القبطان، هل لك أن تدلني عليه؟«

نظر إيل نظرًة جادًة وقال: »هل أنت جادٌّ يف أن تصبح بحاًرا يا ولد؟«

فقلت وأنا أشعر بالدم ينزاح من رأيس ليتكوم فوق وجنتي: »نعم«.

قال: »وماذا تعرف عن البحار؟«

قلت: »ال يشء، لكنني أستطيع أن أتعلم«.

»ولكنك ضعيف البنية ولن تتمكن من شّد الحبل«.

قلت: »سأتدبر نفيس، أين القبطان؟«

قال وهو يسند ظهره إىل مقعده ويتأملني بنظرٍة فاحصٍة ال تخلو من الجدية: 

»إنك تتحدث إليه، أنا قبطان السفينة »املالك األسود««.

فجلست عىل املقعد املقابل له وقلت: »أرجوك يا سيدي خذين معك، وإن كنت 

ال أستطيع أن أكون بحاًرا أستطيع أن أكون خادمك«.

تأملني الرجل بعمٍق وقال: »وملاذا أنت مرصٌّ عىل ركوب البحر يا بني؟ البحر 

شديد املخاطر! وهل يعلم أهلك عن هذا؟«

قلت: »أنا يتيٌم يا سيدي وال أهل يل
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»حسًنا، حسًنا«، قال يريد إسكايت وقد الحظت من طريقة كالمه أنه بدأ يلني: 

»لكن مياه البحار صعبٌة جًدا وفيها كثرٌي من املخاطر!«

قلت: »أنا مستعد ألخوض التجربة، أرجوك!«

»وهل تعرف السباحة عىل األقل؟«

قلت نعم بثقة كبرية، »أشكرك يا نور الهدى يا صديقتي«، ثم قلت: »وأحسن 

ركوب الخيل«.

فقال بابتسامٍة غري مصدق: »وأين تعلمت ركوب الخيل؟«

»يا للسانك يا قمر! ملاذا توقعني نفسك يف مثل هذه املواقف؟ ألن تتعلمي أن 

وكنت  الخيول،  أنظف  وكنت  إسطبٍل  يف  عملت  »لقد  قلت:  لسانك؟«  متسيك 

أحيانًا أجرب ركوبها«.

قال وعيناه الخرضاوان ال تفارقان عينّي: »هكذا إذن؟« ثم قال بلهجٍة ال تخلو من 

السخرية: »وماذا تستطيع أن تفعل أيًضا؟« 

سيدي  يا  »أرجوك  برجاٍء:  قلت  ثم  وأن...«،  أطبخ  أن  أستطيع  كثرية،  »أشياء 

القبطان، أريد أن أركب البحر ولو مرًة واحدًة يف حيايت، لقد كان هذا حلمي منذ 

أن رأيت البحر، هل تقبل؟ أرجوك!«

قال: »حسًنا، تعال إىل السفينة غًدا، ستبدأ عملك بتنظيف قمريت«، فشكرته وأنا 

أكاد أطري فرًحا، ولكنه تابع: »لن أدفع لك أجرًا، هل فهمت؟ سأطعمك مقابل 

عملك، هذا إذا مل تأكلك األسامك قبل أن نصل إىل جنوة!«

»ما  صاح:  ظهري  أدرت  أن  وبعد  الشكر،  كلامت  أردد  وأنا  بالذهاب  هممت 

اسمك؟« فقلت: »عجيٌب يا سيدي، عجيب«.
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عدت إىل الخان وأنا ال أكاد أصدق نفيس، ها قد سنحت يل فرصة اإلبحار ألول 

، القبطان!  مرٍة ويف سفينة حقيقيٍة ومع قبطاٍن حقيقيٍّ

يف الصباح ذهبت باكرًا إىل السفينة وسألت عن قمرة القبطان، وعندما وصلت 

هناك كنت قد سمعت كثريًا من التعليقات والنكات. دخل القبطان وأنا أرتب 

الغرفة  تنس  ال  هنا!  أنت  »ها  الصغري:  الرسير  قدم  عند  صندوٍق  يف  مالبسه 

أو  خزانٍة  عن  عبارًة  الخلفية  الغرفة  كانت  وخرج.  فيها«،  ستنام  التي  الخلفية 

صندوٍق فيها فراٌش مرفوٌع فوق بعض األخشاب وال يشء غري ذلك، الفراش عمليًا 

قذارتها،  املالءات من  لون  الصعب معرفة  الصندوق، وكان من  يحتل كل  كان 

هذا الصندوق سيكون بيتي وملجئي، وإىل جانبه كان هناك صندوٌق آخُر بنفس 

الصابون  الحجم فيه حوٌض يحتل كل مساحته تقريبًا، عىل حافته بعض قطع 

وبجانبه إبريٌق كبرٌي من النحاس، هنا يستحم القبطان. بعد أن أنهيت تنظيف 

قمرة القبطان والصندوقني خرجت إىل ظهر السفينة ألطلب اإلذن من القبطان 

إىل  السفينة  خارج  ركضت  ثم  البحارة،  بعض  مع  يتحدث  كان  وقد  باملغادرة، 

غرفتي يف الخان: »ها قد أوقعت نفسك يف ورطٍة لن يخرجك منها علمك وال 

ذكاؤك وال كل عفاريت الدنيا! األفضل أن تنسحبي اآلن وأنت عىل بر األمان، 

هذه املغامرة ستكون نهايتك!«

تعريف هذه  ولن   ، مشكلٍة حلٌّ »لكلِّ  آخر:  شيئًا  يقول  كان  املغامرة  لكن حس 

املغامرة إال إذا جربتها. العامل مفتوٌح أمامك ولن تتكرر هذه الفرصة«، وهكذا 

بقيت طوال الليل ما بني شدٍّ وجذب، لحظًة أفكر يف أن أعود أدراجي إىل وطني، 

ولحظًة أخرى أتشجع بالقيام بالرحلة. نزلت إىل السوق أتجول عيل أجد جوابًا 

لحرييت، وبقيت هكذا لساعاٍت وأنا أقف أمام حانوٍت ثم أقف أمام آخر دون 

هدف. وقفت أمام بائع الجلود وكنت أراقبه يقص الجلد ويخيطه مبهارٍة فائقٍة، 

الخيول  لرسوج  وأحزمة  األحزمة  الجلدية:  مصنوعاته  دكانه  باب  عىل  يعلق 
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وحقائب متعددة األشكال واأللوان. وقفت أتأمل الحانوت والبائع. 

عدت إىل السفينة وكانت الشمس متيل إىل الغروب، دخلت صندوقي وأقفلت 

الباب. صحوت عىل صوت القبطان يدخل غرفته ويغني بصوٍت ُمنتٍش: »يا ولد، 

أين أنت؟ ما اسمه؟« 

خرجت من صندوقي ووقفت أمامه فقال: »اخلع يل حذايئ«، وجلس عىل حافة 

الرسير ماًدا يل قدمه. 

فأبقيت  الشخري بصوٍت عاٍل،  الرسير وبدأ يف  استلقى عىل ظهره عىل  كان قد 

بإحكام. مل  املالءة فوقه ودخلت إىل صندوقي وأغلقته  عليه مالبسه ووضعت 

أستطع النوم، كان شخري القبطان عاليًا لدرجة أن جدران صندوقي كانت تهتز، 

كنت خائفًة، ماذا لو عرف أنني امرأة؟ بل أسوأ من ذلك، ماذا لو عرف البحارة 

أين امرأة؟!

صحوت عىل صوت القبطان ينادي فدخلت الغرفة: »أحرض ماًء ساخًنا برسعة«، 

أخذت اإلبريق النحايس وعدت به مليئًا باملاء الساخن من مطبخ السفينة، ألجد 

القبطان يجلس يف حوض االستحامم! تركت اإلبريق بجانب الحوض وهربت من 

الغرفة، فنادى القبطان بصوٍت هادٍر: »اسكب املاء عيل، هيا«.

وقفت خلفه وبدأت أسكب املاء الساخن عىل ظهره وأنا مغمضة العينني، »ماذا 

تفعل أيها الغبي؟« فتحت عيني وانتبهت إىل أين أسكب املاء إىل جانب الحوض. 

قال بصوٍت غاضٍب: »هذه ليست بدايًة جيدًة يا ولد، إن كنت ال تحتمل العمل 

يف السفينة فنحن ما زلنا عىل الرب«.

قلت: »أنا آسف يا سيدي، سامحني، لن أكررها ثانيًة«.

قال: »أنا أحذرك، ال أطيق الكسولني وال األغبياء«.
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»لن أكررها يا سيدي، أعدك«. 

»سنبحر غًدا عند الفجر، أمامك يوٌم كامٌل لتفكر إن كنت حًقا تريد هذا العمل« 

نفيس  املساء وجدت  أفكر، ويف  وأنا  أميش عىل غري هدًى  السوق  إىل  خرجت 

أمام السفينة فدخلت إىل صندوقي وأقفلت الباب بإحكام: »ليكن ما يكون«. 

القبطان كنت عىل أهبة االستعداد ألخلع  كنت قد عزمت أمري، وعندما عاد 

عنه حذاءه.

صحوت عىل صوت حركٍة يف السفينة ورصاٍخ وأوامر وقد بدأت السفينة تهتز، 

خرجت من صندوقي برسعٍة فوجدت السفينة قد بدأت تتحرك، وكانت الشمس 

قد بدأت بالظهور خلفنا. مرت الساعات األوىل بأمان، حيث متكنت من التواري 

من أمام البحارة وشغلت نفيس مبراقبة البحر ومراقبتهم وهم يشدون الحبال 

إحسايس  ولوال  القيادة،  عجلة  أمام  يقف  القبطان  وأراقب  األرشعة،  ويرفعون 

من  غنيت  لكنت  املشاهد  بهذه  االستمتاع  عيل  قطع  والذي  بالغثيان  الدائم 

فرحتي. 

نزلت إىل صندوقي وغليت بعض األعشاب وبدأت أشعر بالتحسن، صاح أحد 

البحارة: »أين الولد الجديد؟ آن األوان«، وسمعت صوت اثنني من البحارة ينزالن 

السلم برسعة، ثم سمعت طرقًا شديًدا عىل بايب: »هيا، هيا، حان وقت »  االختبار.

»أي اختبار ؟« سألت.

قالوا: »اخرج وستعرف«.

البحارة يقفون يف دائرة، ثم دفعني  فخرجت. صعدت إىل ظهر السفينة ألجد 

واحٍد: »هيا، هيا«،  بصوٍت  البحارة  إىل وسطها، صاح  اللذان أحرضاين  البحاران 

وقال أحدهم: »اقذفوه يف املاء«، ثم قال آخر: »احلقوا له شعره أواًل«.  
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كان القبطان يقف أمام عجلة القيادة وينظر إىل املشهد بابتسامٍة خبيثٍة، أما أنا 

فكنت قد بدأت أرتجف مرة أخرى: »سيكشفونني! سيعرفون أين امرأة! هذه 

هي اللحظة الحاسمة، فكري يا قمر فكري. 

بقي القبطان واقًفا مكانه وقد ازدادت ابتسامته اتساًعا، اقرتب مني اثنان من 

البحارة وأمسك كلٌّ منهام بإحدى يدّي ورفعاين فوق السفينة، ثم رصخ البّحارُة 

جميعهم: »واحد، اثنان، ثالثة«، وقذفا يب يف البحر، ومع أنني تعلمت السباحة 

رأيت  ثم  أتخبط،  فبدأت  بالشلل،  أحس  جعلتاين  املاء  وبرودة  املفاجأة  أن  إال 

حباًل ينزل من حافة السفينة فتمسكت به، وأحسست أنني أرتفع يف الهواء ثم 

بيدين قويتني متسكاين. وقفت عىل ظهر القارب أنقط ماًء مالًحا وأحس بالتعاسة 

الشديدة، وكنت عىل وشك البكاء، كانت اليدان يدّي القبطان الذي قال للبحارة 

بصوٍت آمر: »كفى، اتركوه«.

فقال أحدهم: »لكننا مل ننته من الطقوس! هيا احلقوا له شعره«.

مالبسك«،  وغري  »اذهب  وقال:  إيل  نظر  ثم  كفى«،  قلت  »لقد  القبطان:  قال 

فنزلت إىل صندوقي ال أصدق أين نجوت.
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المالك األسود

بعضهم  أعرف  ورصت  ملضايقتي،  يعودوا  ومل  وجودي  يعتادون  البحارة  بدأ 

باالسم: »عبدون« ذا العني الواحدة واألسنان الصفراء والشعر الذي يكاد يختفي 

لوال بعض الخصل املتفرقة ورائحٍة تشبه رائحة الثوم، و » شيخون »، كان يف غاية 

النحافة يكاد يلتصق جلده بعظمه، ولكنه رسيع الحركة ويستطيع أن يتسلق 

كل يشٍء برشاقٍة بالغة، وغالبًا ما يقف فوق صندوٍق صغريٍ معلٍّق فوق الصارية 

الغضب  رسيع  أيًضا  ولكنه  يقول،  كان  الصقر«  »كعيني  عينيه  ألن  للمراقبة؛ 

بالرغم من مرحه الشديد، وكان شيخون أرسع بحار يف رضب الخنجر وأعرفهم 

َب بذلك ألنه يكرث طبخ امللفوف بأنواعه  بفنون استعامله. والطباخ ملفوفة ولُقِّ

وأشكاله، وكان ملفوفة قد أخذ عىل عاتقه مهمة تغذيتي، ألين أضعف من أن 

أحمل ريشة كام يقول. »وعنفرة« مساعد القبطان القوي الذي يخافه البحارة 

إليه وهو عىل عجلة  أتحدث  أن  مرًة  يبستم، حاولت  أحٌد  يره  مل  ويتحاشونه، 

القيادة، فأجابني باقتضاٍب شديٍد ومل ينظر باتجاهي مرًة واحدة، فأدركت أنه ال 

يحب الكالم وأنه ال جدوى من التحدث إليه.

اعتدت عىل حركة السفينة ومل أعد أشعر بالغثيان، واعتدت عىل الرائحة املنبعثة 

منها كرائحة سمك متعفن، واعتدت عىل القبطان عالء الدين الذي كان لطيًفا 

مع البحارة وميازحهم دامئًا، ولكنه كان حازًما أيًضا، خاصًة عندما كان يقع خالٌف 

بتعليمي، فكان  اهتامًما  يبدي  القبطان  بدأ  ما يحدث.  كثريًا  بينهم، وكان هذا 

تعمل،  وكيف  أسامءها  ويقول  األشياء  إىل  ويشري  السفينة  إىل سطح  يصحبني 

ولقد رس كثريًا من رسعة تعلمي، مام شجعه عىل إعطايئ املزيد من املعلومات.

ها قد مىض عىل وجودي بني هؤالء الناس قرابة الشهر، ومع ذلك أحس بأنني 
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أعرفهم منذ زمٍن بعيد، فالبحارة عىل سفينٍة وسط البحر تشدهم رابطٌة قويٌة 

ويصبحون كالعائلة الواحدة، يتحدثون مًعا ويأكلون ويغنون ويتشاجرون ألتفه 

األسباب، ثم يعودون أصدقاء من جديد، لقد أحببتهم وألفت صحبتهم.

ذات صباٍح جميٍل عىل صوت رصاٍخ وجلبٍة عىل سطح  خرجت من صندوقي 

يصيح   « شيخون   « كان  األمر،  ألستطلع  األعىل  إىل  وصلت  وعندما  السفينة، 

عىل  يتكئون  البحارة  وكان  البعد«،  عىل  سفنيٌة  »أوهوي،  لألفق:  بيديه  ويلوح 

حافة السفينة ويركزون أعينهم عىل نقطة سوداء يف األفق. أمر القبطان بإنزال 

األرشعة ورفع العلم، يف تلك اللحظة فقط انتبهت إىل أن السفينة كانت تسري 

دون علم منذ أن غادرنا طنجة، وفجأة، حني شد عبدون الحبل وبدأ العلم يرتفع 

نظرت إليه، ال ميكن! فركت عيني لعل الشمس قد أثرت عىل رؤيتي، ثم نظرت 

إىل العلم مرًة أخرى: »يا للهول، إنه علم القراصنة! أنا عىل سفينة قراصنة!« مل 

يخطر يف بايل ومل أفكر مرتني حني سمعت أن اسم السفينة هو »املالك األسود«، 

ولكني اآلن عرفت، والقبطان اللطيف هو زعيم القراصنة! »ماذا فعلت بنفسك 

يا قمر! أصبحت واحدًة من لصوص البحر! عظيم، تخرجني من ورطٍة لتقعي يف 

أعظم منها!«

رأى القبطان هول املفاجأة باديًا عىل وجهي الذي ال بد أنه عكس ما أحس به، 

فوضع يده عىل كتفي وقال باساًم كمن يريد أن يخفف عني: »ال تخف، نحن 

األوامر  بإطالق  وبدأ  أدار يل ظهره  ثم  عالية،  قراصنٌة رشفاء«، وضحك ضحكًة 

البحارة يرتاكضون كلٌّ يحمل  السفينة، كان  للبحارة. بدأت حركٌة شديدٌة فوق 

الحافة  السارية، ومنهم من وقف عىل  أو خنجرًا، منهم من تسلق  بيده سيًفا 

ينظر لألفق ويلوح بالسيف، وبعضهم اآلخر نزل إىل بطن السفينة، وبدا أن الكل 

قد نيس وجودي، فبقيت مكاين ال أتحرك وما زلت يف حالٍة من الذهول. بدأت 

السفينة األخرى تقرتب وبدأت مالمحها تتضح، كانت شديدة الضخامة والرتف، 
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زينتها تدل عىل أنها إلحدى الدول الرثية أو التجار األثرياء، ترى من هؤالء الذين 

وعندها  من سحقهم؟  سيتمكنون  القراصنة؟ هل  شباك  يف  الوقوع  وشك  عىل 

ماذا سيحل يب؟ الحظ القبطان أين ما زلت أقف مكاين فأمرين بالنزول إىل بطن 

انزل  لك  »قلت  النقاش:  يحتمل  ال  بصوٍت  يب  فصاح  الرفض  حاولت  السفينة، 

اآلن«، قالها بنربة مل أسمعها من قبل، ولكنها كانت كافيًة ألن تجعلني أقطع كل 

درجتني مًعا.

أقفلت باب صندوقي وجلست عىل فرايش وأنا أرتعد من الخوف، ثم سمعت 

صوتًا بعيدا،ً عىل األغلب من السفينة األخرى، يتكلم بلغٍة ال أعرفها، وبعد أن كرر 

كالمه عدة مراٍت سمعت صوتًا هائاًل يخرج من سفينتنا، صوت قذيفٍة انطلقت 

بحارتنا  وسمعت صوت  األخرى  السفينة  اهتزت  هواًل،  وأشد  الرعد  من  أقوى 

الذين ميزت من بينهم صوت شيخون يصيح: »رضبٌة موفقة!« ساد الهدوء التام 

لعدة لحظاٍت ثم سمعت ارتطام قذيفة بسفينتا، صوٌت هادٌر مرعٌب أحسست 

بعده أن أذين ستنفجران وأن صندوقي سوف يهوي يب إىل قاع البحر، ثم سمعت 

صارت  وبعدها  النار،  إلخامد  ماًء  يطلب  القوي  عنفرة  وصوت  رصاٍخ  صوت 

األصوات املرعبة تتواىل، ومل أستطع عد القذائف ومل أعد أميز بني التي تقذفها 

سفينتنا أو تلك التي تصيبها، وضعت يدي فوق أذين لكن ذلك مل مينع صوت 

االنفجارات من اخرتاق جمجمتي، وال منع صندوقي من االهتزاز الشديد بعد كل 

رضبة، بدأت أحس العرق يتصبب مني ثم صوت ارتطاٍم قويٍّ بسفينتنا، مل تكن 

تلك قذيفة، بل كان الصوت ناتًجا عن ارتطام السفينة األخرى بنا، يا إلهي! سوف 

وأصوات  البحارة  صياح  لحظاٌت حتى سمعت  مرت  كلنا!  نغرق  نغرق، سوف 

ارتطام السيوف، رصخات هجوٍم ورصخات أمٍل واستنجاد، اختلطت األصوات يف 

ذهني وتحولت إىل همهامٍت عالية ال معنى لها، ال بد أن بحارة السفينة األخرى 

يحاولون االستيالء عىل سفينتنا! سيقتلون الجميع، سيقتلون البحارة ويقتلونني 

السيطرة  أستطيع  ال  بحركاٍت  ترتجف  أطرايف  كل  وبدأت  القبطان!  وسيقتلون 
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عليها ورصت أسمع نبضات قلبي.

اإلنسان معركًة  تتغري معامله عندما يشهد  فالقتال  القتال،  استمر  أعرف كم  ال 

ميكن  ال  شيئًا  الزمن  صار  لياًل،  أم  نهاًرا  الوقت  كان  إن  أعرف  ال  فقط،  بأذنيه 

اإلمساك به، لكنه كان بالنسبة يل دهرًا كاماًل حتى مت وعشت فيه آالف املرات.

أقداٍم وال  السيوف، وال رصاخ، وال صوت  األصوات، ال صوت فوالذ  ثم سكتت 

صوت ارتطام، ال يشء! هل مات الجميع؟ ماذا حدث؟ هل سيأيت البحارة اآلخرون 

اآلن لقتيل؟  والتصقت بالحائط. أحسست أن الدم قد تجمد يف عروقي وأنني 

بالرغم من ارتجايف الشديد غري قادرٍة عىل التحرك، وأحسست العرق ينزل عىل 

ظهري كثعباٍن يزحف ببطء، مل أخطط للموت بهذه الطريقة، ويف لحظة رأيت 

أمي وأيب يبتسامن يل، ثم شمس تحمل ولديها وتلوح يل بيدها، والسيدة أم نجم 

وياسمني ونور الهدى واملعلم والقبطان عالء الدين، ثم سمعت أصوات أقداٍم 

ثقيلٍة فوق الدرج، صارت األصوات تقرتب، »لقد جاؤوا! حانت الساعة يا قمر، 

إن كنت تذكرين أّي دعاء قوليه اآلن، هذه هي النهاية!«

اقرتبت األقدام أكرث ثم وقفت أمام صندوقي.

أين  اكتشفوا  وإن  إربًا،  ويقطعونني  ويسحبونني  الباب  يحطمون  سوف  »اآلن 

امرأة! يا إلهي! أرجوك اجعل مويت رسيًعا، رضبٌة واحدٌة من سيٍف قاطعٍ وينتهي 

كل يشء، أرجوك يا إلهي ال تدعني أتعذب!« ثم سمعت صوت القبطان عالء 

بكاًء  أبيك  ما زال حيًا! وبدأت  إنه هو،  يناديني، مل أصدق، هذا صوته!  الدين 

شديًدا، بكيت خويف ورعبي، بكيت إحسايس باالرتياح والسعادة لسامع صوت 

القبطان.

»افتح يا عجيب، لقد انتهى كل يشء«.

مل تقدر قدماي عىل الوقوف، مددت يدي ألرفع املزالج، وكان القبطان يقف عىل 
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باب الصندوق ملطًخا بالدماء، وجهه ومالبسه وحتى حذاؤه تلطخ ببقع الدم، 

عندما رأيته هكذا اشتد بكايئ. 

يف  ونظر  عنه  أبعدين  ثم  رجل«،  يا  »متاسك  وقال:  ظهري  عىل  القبطان  ربت 

ولكني   ،« امرأٌة  »أنا  أرصخ:  أن  أردت  لحظتها  كالنساء؟«  تبيك  »ملاذا  وجهي: 

متاسكت يف آخر لحظٍة وتراجعت، وأخذت أعّدل من هندامي وأمسح دموعي 

بظاهر يدي، وقلت بصوٍت متلعثم: »لقد ظننتك مت، وخفت أن...«، فقال وهو 

يدير ظهره: » ليكن هذا درًسا لك. اآلن اصعد إىل األعىل وجد لك عماًل تساعد 

به البحارة«، وبدأ يصعد الدرج.

وجهي  غسلت  نفيس،  أكشف  كدت  وأنني  وتهوري  ترسعي  عىل  نفيس  ملت 

كانت  السفينة.  سطح  إىل  وصعدت  قويًا  نفًسا  أخذت  ثم  هندامي  وعدلت 

الشمس ما زالت ترشق يف السامء، فوضعت يدي فوق عيني، حتى أعتاد عىل 

وهجها، وبعد أن متكنت من فتح عيني تسّمرت مكاين، لقد هالني ما رأيت! 

كانت هناك ثغرٌة كبريٌة يف جانب السفينة حيث تكرست الحافة وتناثرت قطع 

الخشب املكسور يف كل مكان، ال بد أن هذا بسبب ارتطام السفينة األخرى بنا، 

سيوٌف ودماٌء عىل األرض، عدٌد من القتىل الذين مل أعرفهم، بعض بحارتنا من 

الجرحى يتكئون عىل حافة السفينة، وبعضهم ارمتى عىل األرض، وأصوات أننٍي 

ورصاخ. كان املشهد مرعبًا، وكأن أبواب الجحيم قد انفتحت!

أحسست يًدا قوية متسك كاحيل وتشدُّ عليه، ثم سمعت صوتًا واهًنا ال يتناسب 

مع قوة اليد، نظرت إليه، كان أحد بحارتنا وما زال خنجٌر طويل النصل يخرتق 

قلبه، قال: »ماء... ماء... أريد ماء«، فركضت ألحرض املاء له وحني رجعت كان قد 

فارق الحياة، تجمدت مكاين من الرعب ثم أغلقت عينيه دون تفكري.

شاهدت بعض بحارتنا يلقون قتىل السفينة األخرى يف البحر، وكانت يف األفق 
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سفينٌة هاربٌة تبتعد عنا مرسعة. نظرت حويل، ثم فجأًة، وبخطواٍت رسيعٍة، نزلت 

إىل صندوقي وأحرضت بعض أنواع األعشاب وبعض املالءات النظيفة وركضت 

إىل املطبخ، طلبت من الطباخ الذي كان يبيك أن يغيل يل بعضها وأن يرتك الجزء 

فاه  فاغرًا  الذي كان يجلس عىل األرض  ماٍء دافئ، ثم قلت ملساعده  اآلخر يف 

مذهواًل: »مزق هذه املالءات واجعل منها ضامدات«، وأخذت ماًء نظيًفا وبدأت 

مبساعدة الجرحى الذين كانت كل جروحهم بسبب طعنة سيف أو خنجر، ما 

عدا شيخون الذي ال أعرف كيف دخلت قطعة خشٍب رفيعٍة يف فخذه وخرجت 

من الجهة األخرى وما زال طرفاها بارزين من الجهتني. اقرتبت نحوه ألساعده 

فقال: »ساعد عنفرة، إن وضعه يسء«. كان عنفرة ميد رجليه ويسند ظهره إىل 

بصوٍت  وينئ  كان وجهه شاحبًا  بطنه،  دًما يف  ينز  غائٌر  السفينة، وجرٌح  حائط 

منخفض، فاقرتبت منه وقلت: »ال تخف، سأساعدك«، فضحك حتى بانت أسنانه 

العليا املكسورة ومد يًدا ضعيفًة نحوي: »أنت ستساعدين؟« ثم وقع عىل جانبه 

مغشيًا عليه، فطلبت من سعدون مساعد الطباخ أن ميدده عىل ظهره وبدأت 

قلياًل  أن يضغط  ثم طلبت من سعدون  املغيل،  األعشاب  بتنظيف جرحه مباء 

»أمسكه  له:  وقلت  وخيطًا  إبرًة  وأحرضت  الصندوق  إىل  وذهبت  الجرح  عىل 

جيًدا«، وخطت له الجرح ثم ضمدته، وطلبت من اثنني من البحارة أن يحماله 

إىل فراشه يف أسفل السفينة بعيًدا عن أشعة الشمس الحارقة. بعد ذلك انتقلت 

إىل جريٍح آخَر ثم آخر، ضمدت وخطت  وقصصت جلًدا ممزقًا، ومل ألحظ أن 

الشمس بدأت تختفي حتى رِصُت أرى الخيط واإلبرة بصعوبة، فطلبت أن يأتوا 

يل مبصابيح وتابعت العمل. كانت كل مالبيس ملطخًة بالدماء، ولكني لحظتها 

وكان  وخطتها،  شيخون  فخذ  من  الخشب  قطعة  سحبت  يشء،  ألي  أهتم  مل 

شيخون طوال الوقت، وبالرغم من األمل الشديد، يلقي النكات. وصلت بعدها 

لقد  بشدٍة،  تنزف  اليمنى  وعينه  عليه  مغمًى  وكان  »ملفوفة«  الطباخ  ابن  إىل 

فقد املسكني عينه برضبة خنجر، فنظفتها وضمدتها وتابعت العمل، ومل ألحظ 
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أن الشمس بدأت ترشق وأن النهار قد بدأ ينبلج، وحني انتهيت من آخر جريح 

وقفت، لكنني فجأة أحسست بدواٍر شديٍد، ثم وقعت.

فتحت عيني ألجد نفيس فوق رسير القبطان وعيناه تنظران إيل بقلق، فانتفضت 

ألفحص مالبيس فوجدت نفيس ما زلت بكامل ثيايب، ابتسم القبطان وقال: »ها 

قد صحوت، وهل سيتسمر جاللته يف النوم كثريًا؟« قال مامزًحا. رفعت نفيس 

فوق مرفقي وسألت: »الجرحى... عيل، أحمد، عنفرة، عبدون... هل؟«

قال: »ال تقلق، كلهم بخريٍ وكلهم أحياٌء بفضلك، وقد دفنا القتىل الثالثة يف البحر 

بشكل الئق«. 

عدت ألمتدد ثانيًة وأنا أحس باالرتياح. 

»لقد أبليت بالًء حسًنا البارحة«.

فقلت بصوٍت واهن: »شكرًا«.

قال: »يف الحقيقة لقد متكنت من إنقاذ أرواح الكثري من رجايل، شكرًا لك. ارتح 

اآلن...«، وأدار ظهره وخرج وأنا أسمع صوت أقدامه عىل الدرج.

بكثري،  أفضل  حالتي  وأن  امليش  عىل  قادرٌة  أين  وأحسست  الرسير  من  قمت 

استقبلوين  الذين  الجرحى  غرفة  إىل  وذهبت  نظيفًة  ثيابًا  ولبست  فاغتسلت 

وساعدت  األعشاب  وسقيت  ضامداٍت  غريت  واالمتنان.  بالود  مليئٍة  بتحياٍت 

البعض عىل أن يتحرك، وعرفت منهم أن السفينة األخرى كانت سفينًة إسبانية 

أن  بعد  مريٌر  قتاٌل  هناك  وكان  إسبانيا،  مللك  الثمينة  واألشياء  الذهب  تحمل 

ارتطمت بسفينتنا ثم هربت قبل أن يتمكن بحارتنا من الوصول إىل الذهب.

مد عبدون يده الجريحة يل ألغري ضامدتها، وأشار بيده األخرى إىل بقية الجرحى 

قائاًل مبرارة: »كل هذا ومل نحصل عىل أي يشء!«
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خرجت إىل سطح السفينة ووقفت عىل الحافة أرقب مياه البحر والزبد األبيض 

اليومني  أحداث  أسرتجع  وبدأت  السفينة،  تعرب  أن  بعد  خطوطًا  يتكون  الذي 

املاضيني، يا إلهي كم كانا حافلني حتى ظننت أنني سأموت، ثم أحسست يًدا 

تربت عىل كتفي وسمعت صوت القبطان يقول: »مل تخربين أنك تعرف يف شؤون 

الطب أيًضا«.

فاجأين بالسؤال، لقد ساعدت الجرحى دون تفكري أو تردد، فقلت: »لقد عملت 

مساعًدا لطبيٍب وقرأت بعض كتبه خلسة«. 

»ماذا؟« قال القبطان مستغربًا: »وتستطيع أن تقرأ أيًضا؟ إنك فعاًل عجيب!« قال 

بابتسامٍة وتابع: »لكنك تحتاج إىل تعلم بعض فنون القتال«. 

قلت: »وهل يقبل سيدي أن يعلمني؟«

قال: »ال بأس«، ثم تركني ومىض ليتفقد الجرحى.

وهكذا بدأت أتعلم فنون القتال مرتني يف اليوم، يف الصباح عند الفجر وساعات 

ما بعد الظهر حني تخف حرارة الشمس. كان البحارة الذين يعملون عىل إصالح 

يل:  التشجيع  بعبارت  ملراقبتنا، ويرصخون  العمل  عن  أحيانًا  يتوقفون  السفينة 

»رضبٌة إىل اليمني«، »ارفع يدك أكرث وال تضغط كثريًا عىل مقبض السيف«. كنت 

أحمل السيف الثقيل وأنا أتصبب عرقًا، وأحاول أن أوجه رضباٍت غري واثقٍة تجاه 

القبطان الذي كان ماًدا سيفه بيد ويضع يده األخرى عىل خرصه، يتلقى رضبايت 

دون أي جهد. استمرت الدروس وكنت أتحسن قلياًل مع الوقت، واعتدت عىل 

ثقل السيف يف يدي ورصت أمسكه بإحكاٍم دون أن أضغط كثريًا عىل املقبض، 

يعلمني  تعاىف  أن  بعد  عنفرة  أخذ  ثم  رضبايت،  لتفادي  يتحرك  القبطان  وصار 

رضب السهم الذي كنت أعرف عنه القليل، فقد علمني والدي وأنا طفلة. لقد 

رأيت عنفرة يبتسم للمرة األوىل، مل يقل يل شكرًا أبًدا، لكنه كان يعرب عن امتنانه 
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عنفرة  »هل  مرة:  سألته  السهم.  القوس ورضب  شد  تعليمي  يف  وقته  بتمضية 

اسمك الحقيقي؟«

قال: »ال، انا اسمي عبد الله«.

»ومن أين جاءك اسم عنفرة إًذا؟«

قال وهو يبتسم: »إنها قصة طويلة سأحكيها لك يوًما ما، اآلن أرين كيف ترمي 

السهم وحاول أال تقتل أحًدا من البحارة«.

أما » شيخون » فقد علمني بطريقته املرحة استخدام الخنجر ودقة التصويب 

والرمي بطريقٍة تصيب الهدف، هذا عندما ال يكون يقفز عىل السارية يراقب 

األفق. تجرأت مرًة وصعدت إىل أعىل السارية، وبالتأكيد لن أفعلها ثانيًة، كان 

من  رأيته  الذي  املشهد  لكن  النزول،  من  بكثريٍ  سهولًة  أكرث  هناك  إىل  الصعود 

األعىل كان يستحق كل هذا العناء، فوق السارية يتحول » شيخون » من بهلواٍن 

إىل فيلسوف، ووجدت أنه يفكر بعمٍق وله فلسفته الخاصة يف الحياة.

»حسًنا يا قمر، لقد تعلمت فنون القتال، هل هناك يشء آخر تودين أن تتعلميه؟« 

قلت يف نفيس حني وقفت عىل سطح السفينة أتأمل رشوق الشمس والبحارة 

ومزاحهم  غنائهم  إىل  وأستمع  وإصالحاٍت،  تنظيٍف  من  اليومية  أعاملهم  يف 

ومشاجراتهم، أحسست لحظتها أنهم عائلتي الوحيدة، وأحسست بقرٍب شديٍد 

مع  االشتباك  حادثة  بعد  معي، خاصًة  لطفاء  أصدقايئ وهم  منهم، هؤالء هم 

السفينة واهتاممي بهم. 

كنت ما زلت مستغرقًة يف أفكاري حني سمعت شيخون يرصخ: »أوهو... اليابسة، 

اليابسة! تجمع البحارة عند حافة السفينة بفرٍح يلوحون لبقعٍة سوداء ال تكاد 

ترى يف األفق.
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كتجاٍر  املدينة  إىل هذه  لندخل  العلم،  وأنزلوا  األرشعة  »أخفضوا  القبطان:  قال 

إىل  متيل  الشمس  وكانت  تقرتب،  السوداء  البقعة  وبدأت  محرتمني«.  لطفاء 

الغروب.
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الكشف

كنت أجلس مع صديقي شيخون يف ساحة فسيحة تحت مصابيح مضاءٍة بالغاز 

أرقب الساحة املليئة بالناس يتمشون يف هذا املساء الدافئ، وأرقب مجموعات 

عناء  نفسها  تكلف  وال  املكان،  متلك  كأنها  الساحة  يف  تتجول  الكثرية  الحامم 

الطريان عندما يقرتب منها إنسان.

الناس يف  بلٍد غريب، كم تبدو فلسطني بعيدة! ماذا سيفكر  »ها أنت اآلن يف 

قريتنا إذا رأوا هذه املدينة رائعة الجامل، وفيها من األجناس واألشكال واأللوان 

ما ال يستطيع أحٌد تخيله، مالبس غريبٌة وألواٌن أكرث غرابة«. 

الحريرية  املالبس  باستعراض  السوق مستغرقًة  التايل كنت يف  اليوم   يف صباح 

الزاهية، كم اشتقت مللمسها فوق جسدي بداًل من تلك األحزمة  ذات األلوان 

الخشنة! ثم سمعت صوتًا مألوفًا يقول: »وملن ستشرتي هذ املالبس الجميلة؟«

ارتبكت واحمر وجهي، لقد أمسكني بالجرم املشهود، هل أعرتف له اآلن؟

»إنها ألختي«.

قال: »مل تخربين أن لديك أخوات، ظننتك وحيًدا«.

قلت: »إنها متزوجة وكنت أراها قلياًل و...«، ثم قال وكأنه مل يسمع ما قلته ودون 

اكرتاث: »اشرت لها هذا الثوب األحمر، إنه جميل«، واختفى يف السوق الكبري بني 

الباعة واملشرتين والبضائع.

اشرتيت الثوب األصفر وحملته إىل صندوقي .، ومضت أربعة أياٍم مل أر القبطان 
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التي  املقاهي  السوق ومل أجده يف  أره يف  السفينة ومل  إىل  يأت  أبدا،ً مل  خاللها 

يرتادها البحارة. سألت عبدون: »أين القبطان؟ مل أره منذ فرتة«.

قال: »ولن تراه قبل موعد الرحيل«.

ها قد جاء أخريًا اليوم األخري لنا يف جنوة، غًدا سنبحر. 

كان مشغواًل جًدا بعد أن عاد إىل السفينة بإلقاء األوامر وترتيب األمور ونقل 

الطعام واملاء واالحتياجات األخرى لرحلة أخرى. كان واقًفا ويتأمل أحد البحارة 

يرتنح تحت برميٍل كبريٍ من املاء، عزمت أمري، سأخربه اآلن وإىل الجحيم بكل 

العواقب! 

»أيها القبطان، أريد أن أحدثك بأمٍر ما«، قلت له بصوٍت مرتجف.

األوامر عىل  يلقي سلسلًة من  أنا مشغول«، وبدأ  »ليس اآلن، ليس اآلن، غًدا، 

البحارة.

نزلت إىل صندوقي. ويف اليوم التايل صحوت عىل رصاخه: »ارفعوا املرساة، شدوا 

الحبال«، وبدأت السفينة تتحرك ببطء. خرجت إىل سطح السفينة، وبدأت أرقب 

امليناء يبتعد، وبدأت أصوات جلبة اليابسة تختفي، وعاد الهدوء وصوت البحر، 

كان مزاج البحارة ما زال فرًحا، وأخذوا يتبادلون القصص حول مغامراتهم يف جنوة.

وخلعت  صندوقي  إىل  ذهبت  املساء  ويف  الليلة«.  هذه  املساء،  هذا  »سأخربه 

الحزامني الجلديني ولبست الثوب األصفر، كم أحسست باالنطالق والحرية دون 

امرأة! أطلقت  اشتقت ألكون  إلهي كم  يا  الفضفاض،  الثوب  أحزمتي ويف هذا 

شعري الذي أصبح أطول قلياًل، ثم نظرت إىل يدي، لقد أصبحتا خشنتني كأيدي 

البحارة، لكن ال بأس عموًما، فأنا أبدو امرأة! وبدأت أعد يف ذهني الجمل التي 

سأقولها للقبطان حني يعود إىل قمرته، ثم سمعت صوت خطواته ينزل الدرج ثم 
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يدخل إىل قمرته، وبعدها صوته يتحرك يف الحامم.

»يا عجيب، أين أنت يا صديقي؟« قال بصوته الذي رصت أعرف من نربته نوع 

مزاجه، وكان مزاجه هذا املساء هادئًا ونربته تدل عىل أنه جاهٌز لالستامع إىل 

حديثي.

قلت من خلف الباب: »ها أنا قادم«. وضعت يدي عىل املزالج وقلبي يسبقني 

ورجالي ترتجفان، »ها هي اللحظة قد أتت. 

يف تلك اللحظة سمعت رصاًخا يف األعىل وأصوات أقداٍم تنزل برسعٍة عىل الدرج، 

عليًّا يف صدره وهو  »لقد طعن شيخون  للقبطان:  يقول الهثًا  عبدون  وصوت 

أقدامه  يا عجيب«، وسمعت  »برسعة  يقول:  القبطان  عندها سمعت  ينزف!« 

وأقدام عبدون تتسلق الدرج برسعة.

لنفيس  أترك  عليًّا؟« ومل  لتطعن  بالذات  اللحظة  يا صديقي هذه  »ملاذا اخرتت 

مالبيس  وبقية  األحزمة  ولبست  برسعة  األصفر  الثوب  خلعت  للتفكري،  مجااًل 

وضع  وقد  األرض  عىل  ممدًدا  عيلٌّ  كان  السفينة.  سطح  إىل  وخرجت  كرجٍل 

أحدهم كيًسا تحت رأسه، أما شيخون فقد كان ميسكه اثنان من البحارة األشداء 

وكان يبصق دًما ويرصخ. 

قال القبطان: »خذوه بعيًدا قبل أن أفقد أعصايب«، فشد البحاران شيخون من 

قاتاًل  يكن جرحه  الذي مل  عيّل  اقرتبت من  السفينة،  باطن  إىل  وأنزاله  مرفقيه 

لحسن الحظ، فلو أراد شيخون أن يقتله لقتله فعاًل، وبدأت بعالجه وتضميده 

الليلة ساهرًة إىل جانبه. ال بد  تلك  السفينة حيث بقيت  أنزلناه إىل أسفل  ثم 

أين غفوت قلياًل، ألين استيقظت برعٍب عىل رصاٍخ يف األعىل يقول: »سفينٌة عىل 

البعد«. صعدت مرسعًة وكانت سفينٌة تقرتب منا، هذه املرة مل يأمرين القبطان 

العلم.  ورفع  األرشعة  وطي  باالستعداد  الجميع  أمر  بل  صندوقي،  إىل  بالنزول 



- 88 -

الحجم يف حجم  أنها سفينٌة صغرية  السفينة األخرى منا وجدنا  اقرتبت  عندما 

سفينتنا تقريبًا، ثم الحظت علم القراصنة مرفوًعا فوقها. رأيت قبطان السفينة 

األخرى، ضخم الجثة له لحيٌة سوداء كبريٌة وشوارب كثيفة، وقد وضع يديه فوق 

فمه ورصخ عىل القبطان عالء الدين: »هيه، يا عالء الدين، ها قد التقينا مرة 

أخرى!«

فرصخ عالء الدين: »أنا سعيٌد بلقائك يا سيدي القبطان«، قالها وهو ينحني يف 

حركٍة مرسحيٍة ساخرة.

فرصخ القبطان: »لرن من هو ملك البحار إًذا«، وبحركٍة من يده قذفت السفينة 

األخرى نحونا قذيفًة وقعت يف البحر، كان القبطان اآلخر يضحك بصوٍت عاٍل 

قذيفًة  سفينتنا  فقذفت  التحية«،  جعفر  للقبطان  »ردوا  الدين:  عالء  فرصخ 

باتجاههم سقطت هي األخرى يف البحر. 

»هل سنقاتل تلك السفينة؟« سألت عبدون الذي كان يقف إىل جانبي، فقال: 

»طبًعا« 

باتجاهها،  أكرث ونحن نسري  السفينة األخرى قريبًة جًدا، وأخذت تقرتب  كانت 

ال بد أنه سيحدث اصطدام، ستتحطم السفينتان! وبدأ قلبي يدق خوفًا: »هل 

سأمتكن من القتال؟« رمى بحارتنا الحبال عىل السفينة األخرى وشدوها نحونا، 

حتى وقفت السفينتان متالصقتني، وقفز بحارتنا إىل السفينة األخرى وقفز بعض 

بحارتهم إىل سفينتنا. وقفت وسيفي يف يدي ال أدري بالضبط ماذا أفعل، هذا 

ثم  يتقاتلون برشاسة،  السفينتني  من  البحارة  وكان  متريًنا،  وليس  قتال حقيقي 

سمعت خلفي أحد بحارتنا يرصخ، التفتُّ ألراه ورايئ يشتبك مع أحد قراصنة 

السفينة األخرى، وكانت يد بحارنا التي تحمل السيف تنزف بغزارة وقد انزلق 

السيف من يده وبدأ يرتاجع بخطواٍت متعرثٍة إىل الوراء، رفع الرجل اآلخر سيفه 
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عىل  هجمت  تفكري،  ودون  اللحظة،  تلك  ويف  ليرضب،  يديه  بكلتا  رأسه  فوق 

الرجل برسعٍة وطعنته يف صدره، دخل السيف إىل قلبه مبارشًة فوقع عىل األرض، 

وقبل أن أفكر فيام فعلت ساعدت البحار عىل الوقوف: »هل أنت بخري؟« قال: 

»ال بأس، شكرًا لك، انتبه!« قال الكلمة األخرية وهو يرصخ وينظر خلف ظهري، 

التفتُّ خلفي ألجد أحدهم يقرتب مني حاماًل يف يده سيًفا طوياًل،  كان الرجل 

ضخم الجثة وكان شعره طوياًل يتهدل عىل كتفيه وعىل وجهه ابتسامٌة مرعبٌة 

كمن يريد أن يرشب من دمي، اقرتب مني فرفعت سيفي، لكنه أسقطه مني 

برضبٍة واحدٍة قويٍة من سيفه، وبدأت أتراجع إىل الخلف وهو يقرتب أكرث موجًها 

سيفه إىل قلبي، رفع سيفه إىل األعىل بيده اليمنى ثم هوى به، لكني رأيت بطرف 

عيني قبل أن أسقط عنفرة يقف عىل البعد يحمل قوسه ويغمز يل بعينه، لقد 

رمى سهمه يف ظهر مهاجمي يف اللحظة املناسبة.

مّد القبطان يل يده ليساعدين عىل الوقوف وناولني سيفي، وبقفزٍة واحدٍة كان 

الرشيقة  حركاته  أراقب  الهثًة  وقفت  القتال.  يستأنف  األخرى  السفينة  عىل 

وكيف كان يتفادى الرضبات مبهارٍة وكأنه كان يرقص، ثم أحسست شيئًا ثقياًل 

يرضب رأيس. استفقت حني أحسست ماًء بارًدا يلقى فوق وجهي، كنت ما زلت 

مستلقيًة عىل األرض، فتحت عيني فأرغمتني أشعة الشمس عىل إغالقهام من 

جديد، ثم حاولت أن أرفع رأيس فأحسست أن السفينة تدور، فوضعته ثانيًة عىل 

األرض ووضعت كفي فوق عيني ألحميهام من أشعة الشمس الحارقة، وفتحتهام 

لله  الطيب ينظر إيل بقلق: »الحمد  ثانيًة فرأيت فوقي وجه »ملفوفة«  ببطٍء 

أنك بخري!«

مؤخرة  يف  شديٍد  بوجعٍ  أحسست  فمي  فتحت  وعندما  حدث؟«  »ماذا  قلت: 

رأيس، وضعت يدي مكان الوجع ألحس ورًما بحجم برتقالٍة صغرية.

قال الطباخ وهو ميسك يدي ليساعدين عىل الجلوس: »لقد رضبك أحدهم عىل 

رأسك بصندوق«.
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وضعت يدي ثانيًة فوق الورم وكان رأيس يؤملني أملًا كبريًا، وأحسست كأن هناك 

من يرضب رأيس بعصا رضبًا منتظاًم متواصاًل، نظرت حويل وما زال الدوار يجعل 

السفينة ومن عليها تدور، ومع ذلك متكنت يف هذه النظرة الخاطفة مالحظة 

بعض الجرحى، وكانت السفينة تبدو وكأنها مل تصب بأذى، ومل أَر أثرًا للسفينة 

فأمسكتها ألثبتها  الورم،  بارٍد فوق  ماٍء  الطباخ يضع ضامدة  األخرى. أحسست 

هناك وسألته: »والقبطان، هل هو بخري؟«.

نفسك  ساعد  هيا  البحارة،  معظم  وكذلك  بخري،  »إنه  مطمئنة:  بابتسامٍة  قال 

لتساعدهم«، وربت عىل كتفي بأبوة وتركني عائًدا إىل املطبخ.

اقرتب  حني  رأيس  يف  الورم  أتحسس  السفينة  أرض  عىل  أجلس  زلت  ما  كنت 

القبطان، وكان ملطًخا بالدماء، فسأل بابتسامة: »هل أنت بخري؟«

قلت: »نعم، وأنت؟«

قال: »الجرحى بحاجٍة إليك«، ومد يده ليساعدين عىل الوقوف، وقال: »باملناسبة، 

ما زال دفاعك ضعيًفا«، وتركني ومىش بعيًدا. بدأت أضمد الجرحى بالرغم من 

ويسمى  البحارة  أحد  عدا  ما  خطريًة  جراحهم  تكن  مل  رأيس،  يف  الشديد  األمل 

الجمر  بعض  إلحضار  فاضطررت  املرفق،  من  قطعت  قد  يده  كانت  »طرفة«، 

وحرقها، ففاحت رائحة اللحم املحروق التي تثري الغثيان، وبعد أن ضمدتها كان 

قد أغمي عليه لحسن الحظ، فنزلت إىل الحامم وتقيأت. صعدت يف املساء إىل 

ظهر السفينة وكان الهدوء يخيم عىل املكان، رأيت شيخون يرقص مغنيًا فوق 

عىل  يهب  امللح  رائحة  له  خفيٌف  ونسيٌم  الصارية،  فوق  صندوقه  عىل  البحر 

وجهي. أحسست بيٍد ترضب عىل ظهري: »ما رأيك بهذا الخاتم؟« كان عبدون 

ميد يل يده اليمنى ويلبس يف إصبعه خامتًا ذهبيًا كبري الحجم. 



الجزء الثالا

- 91 -

قلت: »ال بأس«.

قال: »هي غنيمتي لهذا اليوم«.

سألته: »ولكن ماذا حدث؟ وكيف انتهت املعركة؟ وماذا حصل للسفينة األخرى؟« 

فضحك عبدون ضحكًة عاليًة وقال: »لقد ذهبوا يف حال سبيلهم«، وبدت عىل 

الحرية، فقال وهو ما زال يضحك: »القبطان جعفر هو شقيق  وجهي عالمات 

التي  والدماء  املعركة  هذه  املزاح«، صعقت!  يحب  وهو  الدين،  عالء  القبطان 

بدأت  لحظتها  مزاًحا؟  كان  قتلته  الذي  والرجل  رأيس  يف  والورم  والقتال  نزلت 

أرتجف، فأنا من هول املعركة واملفاجأة نسيت أنني قتلت رجاًل، لقد أصبحت 

قاتلة!

قال: »لقد كنت بطاًل هذا اليوم، وسيدين لك خنفر بحياته إىل األبد، هيا، إىل 

أين أنت ذاهب؟«

مبرارة،  أبيك  وبدأت  نفيس  عىل  صندوقي  وأغلقت  السفينة  أسفل  إىل  ركضت 

ثم  والقرف،  والخوف  الذنب  مشاعر  تنازعني  متواصلني  يومني  نفيس  حبست 

أخرجني القبطان من عزلتي: »هيا يا رجل، لرن ماذا سنفعل بدفاعك الضعيف«. 

كنت كلام حاولت أن أنفرد بالقبطان ألبوح له برسي يحدث يشٌء مينعني من 

ومرت  الفرصة وحدها.  ستأيت  نفيس  وقلت يف  أصمت  أن  قررت  لذلك  الكالم، 

األيام والشهور ولكن تلك الفرصة مل تأت. يف تلك السنة استولينا عىل ذهب ثالث 

سفٍن وفرت اثنتان منا قبل القتال. نزلنا يف كثري من املوانئ، وتعرفت كثريًا من 

املدن الكبرية والصغرية، الصديقة والعدوة، وانغمست متاًما يف دوري كقرصان 

حتى كدت أنىس أين امرأة.

كلام  بالخوف  املمزوجة  بالفرحة  وأحس  هذه،  املغامرة  حياة  استغرقتني  قد 

اقرتبت سفينة منا، أصبحت أحسن القتال والدفاع وأحسست أين خلقت ألكون 
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»قرصانة«، وأصبحت حيايت يف فلسطني كأنها حلٌم مىض وانقىض. صارت عالقتي 

صار  الذي  القبطان  مع  عالقتي  وتطورت  الوثاق،  شديدة  تقريبًا  البحارة  بكل 

يعاملني كصديٍق وكرفيٍق وليس كخادم، لكنني فكرت أنني إذا أخربته سأفسد 

عىل نفيس وجودي فوق هذه السفينة، وصارت حيايت السابقة وكأنها شبٌح يظهر 

ويختفي بني الفرتة واألخرى، إال أنني ظللت أحس بوخز الشوق عندما أتذكر 

أم  الطيبة  السيدة  أتذكر  أطفالها صاروا شبابًا! وعندما  أن  بد  أختي شمس، ال 

نجم، ترى هل ما زالت عىل قيد الحياة؟ وما زلت أحس بحزن لنور الهدى التي، 

بالرغم من موتها، ما زلت أشعر بها وكأنها حيٌة وكأنها تنتظرين، لكن هذه الحياة 

الجديدة صارت جزًءا مني وكأنها حارضي ومستقبيل. 

اليوم، كنا يف جنوة مرًة  وهكذا بقيت أؤجل مفاتحته يف األمر حتى كان ذلك 

وبقيت  معهم،  القبطان  كان  وكعادته  املقاهي،  يف  البحارة  معظم  وكان  أخرى 

يف السفينة مع اثنني من البحارة، ال أذكر اآلن اسميهام، للحراسة بعد أن فشل 

أحد  إىل  معهم  بالذهاب  إقناعي  يف  عنفرة  وحتى  وشيخون  وعبدون  القبطان 

املقاهي.

فتحول  البحر،  يعكس ضوءه عىل  بهائه  بكامل  القمر  وكان  ليلًة صافيًة  كانت 

البحر إىل سائٍل من فضة، وكانت نسمٌة عليلٌة تداعب وجهي، كنت لحظتها أمتنى 

أن أفلت شعري لينطلق مع الهواء الدافئ ويتنفس ملح البحر.

بصوٍت  ويغني  عموٍد  متكئًا عىل  السفينة  حافة  يجلس عىل  البحارة  أحد  كان 

بالشوق  حنوٍن ودافٍئ، فلم أستطع أن أمنع دمعًة سالت من عيني وإحساًسا 

العارم .

 كان البحار اآلخر يقف عىل حافة السفينة من الجهة األخرى، ويستغرق يف تفكريٍ 

السفينة  من  يقرتب  قاربًا  رأيت  وفجأة  تأمٍل وجدانية،  حالة  رمبا يف  أو  عميٍق 



الجزء الثالا

- 93 -

يتحدى  الذي  أنه مستعجٌل هذا  بد  ال  بجنون،  املاء  املجاديف ترضب  وصوت 

البحر أن يعيقه! كان هناك مصباٌح هزيٌل معلٌق يف القارب، لكنني مل أستطع أن 

أميز البحارة الذين كانوا عىل متنه، ثم اقرتب القارب أكرث وسمعت صوت عبدون 

يرصخ بقوة: »أنزلوا الحبال برسعة، القبطان مصاب!«

القبطان  الذين كانوا عىل منت السفينة، مبساعدة عبدون وعنفرة،  البحارة  رفع 

عالء الدين إىل سطحها وكانت ثيابه ملطخًة بالدماء يف منطقة الصدر، أمرتهم أن 

ينزلوه برسعٍة إىل غرفته وأن يوقظوا الطباخ. وضعوا القبطان بلطٍف فوق رسيره 

ووقفوا حوله، وأكاد أقسم أين رأيت دمعًة تتدحرج من عني عنفرة! مزقت قميصه 

فوجدت جرًحا غائرًا يف صدره يف منطقة القلب، وكان القبطان فاقد الوعي والدم 

ما يزال ينزف من صدره، فأدركت لحظتها أنني رمبا لن أستطيع إنقاذه، حاولت 

إيقاف الدم النازف لكنه مل يتوقف، غسلت الجرح باألعشاب املطهرة ووضعت 

ضامداٍت فوقه ولكنها كانت متتلئ بالدماء برسعٍة بالغة. سألت عبدون الذي كان 

واقًفا مذهواًل إىل جانب رأس القبطان عام حدث، فقال: »وقعت مشاجرٌة بني 

القبطان وأحد البحارة من سفينٍة أخرى، فهجم الرجل عىل القبطان لكنه كان 

ضعيًفا متاًما ومل يستطع أن يسدد السيف بشكٍل جيد، وكانت رضبة القبطان 

له أرسع فامت عىل الفور، وعندها هاجم بعض بحارة السفينة األخرى القبطان 

فهببنا ملساعدته وجرت معركٌة شديدٌة داخل املقهى، وبعد أن انتهت املعركة 

وجدنا القبطان ملقًى عىل األرض ويف صدره سكني!« سكت عبدون ومل يستطع 

أن يكمل، فقد خنقه البكاء، فتابع عنفرة الكالم: »لقد!« قتلوه !

نظرت إليه باستغراٍب: »ماذا قلت؟ 

كان قد  أن يجعله طبيعيًا،  يحاول  كان  واهًنا ومتعبًا وإن  القبطان  كان صوت 

استعاد وعيه ويحاول الجلوس، ولكني أمرته أن يبقى مستلقيًا عىل ظهره، فنظر 

بالدماء  املليئة  ضامدته  أغري  وكنت  ثانيًة!«  كالنساء  تبيك  أنت  »ها  وقال:  إيل 
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ودموعي تغسل وجهي، فبكيت أكرث، فرفع يًدا ضعيفة وربت عىل ظهري: »إن 

مل أمت من رضبة السكني فسأموت خنًقا منك«، عندها ابتعدت عنه وأنا أحاول 

أن أبتسم من خالل دموعي، ثم أغمض عينيه، فأخذت أرصخ وقد اقرتب منه 

البحارة أكرث وهم يبكون. فتح القبطان عينه مرًة أخرى وبدا كأنه ال ينظر إىل 

مكاٍن محدٍد وكأنه ال يرى، ثم قال بصوٍت هامٍس وضعيٍف: »ما هذا املأتم؟ أنا 

السهولة...«، وأغمض عينيه ولكنه مل  بهذه  بعد! رجٌل مثيل لن ميوت  مل أمت 

يفتحهام بعد ذلك.
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الجزء الزاسا
العزلة

كنت قد عزمت أمري بعد موت عالء الدين أاّل، أستمر يف حياة القرصنة بعد 

اآلن، ورمبا آن األوان ألعود إىل وطني ورمبا قريتي، وأعيش هناك وأموت بهدوء، 

قررت ترك السفينة عند أول مرفأ. حني وصلنا إىل طنجة أخربت أصدقايئ بقراري 

اعتزال حياة القرصنة، فحاولوا إقناعي أن أغري رأيي ولكني كنت مرصة، مل أعد 

أطيق حياة البحر. 

قبل أن أغادر السفينة ناداين عنفرة وناولني كيسني مليئني بالذهب، قائاًل بأن 

هذا حصتي من الغنائم وحصة القبطان عالء الدين، رفضت ذلك بشدة  وودعت 

أصدقايئ بالدموع وغادرت السفينة إىل األبد، محاولًة أال ألتفت ورايئ.

أفكر فيام سأفعل يف حيايت، وقضيت  الخان، وبقيت هناك  استأجرت غرفًة يف 

األيام والساعات ال أفعل شيئًا سوى امليش عىل شاطئ البحر دون هدًى، وكنت 

عندما أرى سفينًة عىل البعد أو راسيًة يف امليناء أهرب من املكان وأهرب من 

الذكريات. 

بعد شهرين من التجوال والتفكري قررت أن أعود إىل شخصيتي الحقيقية، فاشرتيت 

مالبس نسائيًة واستأجرت بيتًا متواضًعا عىل شاطئ البحر وبقيت فيه أفكر ماذا 

سأفعل. فكرت مراًرا يف العودة إىل فلسطني، لكن يف كل مرٍة كانت الفكرة تبدو 

بعيدة، ليس فقط بسبب الرحلة الطويلة، لكن ألين مل أكن أعرف ماذا سأفعل 

هناك، وبدت العودة إىل القرية مخيفة، ذلك أين خشيت حياة الوحدة والعزلة، 

الفكرة بدت  إىل بيت شمس، ولكن حتى هذه  إن كنت سأذهب  ثم تساءلت 

بعيدًة وغري واقعية، ومل يجعلني التفكري بأي من الخيارين أحس بالراحة، ماذا 

إًذا؟ فكرة مواصلة الرتحال بدت أيًضا غري مقبولة، فقد تعبت من الرحيل وما زال 
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قلبي مثخًنا بأمل الفقد وذكريات البحر، وصار اإلحساس بالتعب والخوف يراودين 

كلام فكرت يف السفر ومواجهة رحلٍة أخرى. وبعد فرتٍة طويلٍة من التفكري املضني 

تكفي  لفرتة  األقل  عىل  طنجة،  يف  الوقت  بعض  أبقى  أن  وقررت  أمري  عزمت 

ألن أتعاىف من كل ما مرَّ يب، فقررت أن أفتح حانوتًا للكتب وشغل ذلك تفكريي 

شابًا  واخرتت  للكتب يف طنجة،  حانوٍت  أكرب  فتحت  وبذلك  وقتي،  من  والكثري 

مخلًصا وأميًنا ليرشف عىل شؤونه، أما أنا فبقيت يف بيتي أقيض معظم وقتي عىل 

الرشفة املطلة عىل البحر، أقرأ كل ما يصل إىل يدي من جديد الكتب.

أتعاىف  السكينة إىل نفيس وأخذت  الهادئة، وعادت  بدأت أرتاح قلياًل يف حيايت 

ببطٍء من جراحي ومن األمل، وبعد ثالثة أعواٍم تقريبًا وجدت الهدوء الذي أنشده 

وصارت طنجة مدينتي، وصارت رشفتي عىل البحر ملجئي ومكاين.

ذات يوم جاء الشاب الذي يعمل يف الحانوت قائاًل إن هناك رجاًل يريد أن يشرتي 

معظم الكتب يف الحانوت  مرًة واحدة، استغربت كثريًا، من يريد أن يشرتي كل 

هذه الكتب! وملاذا؟ فقلت له إذا كان سيفتح حانوتًا للكتب فليذهب إىل مكاٍن 

آخر، لكن الشاب عاد يف اليوم التايل مصحوبًا بالرجل، فأدخلته إىل الرشفة. 

إىل  فدعوته  إليك«،  أتحدث  أن  أريد  سيديت،  يا  »أرجوك  قائاًل:  الرجل  انحنى 

الجلوس ورحت أتامله، كان رجاًل عاديًا جًدا يف مظهره، يف منتصف األربعينيات 

ذكاء،  يف  تشّعان  سوداوين  وعينني  الشيب،  بعض  يشوبه  كثيٍف  أسوَد  بشعٍر 

وأسناٍن يف غاية البياض من الواضح أنه يعتني بها جيًدا، هندامه يدل عىل سعة 

كالمه:  وبدأ  قلياًل  تنحنح  بثقة.  رأسه  ويرفع  القامة  منتصب  يجلس  وكان  ثراٍء 

»جئت ألزيل سوء الفهم الذي حصل يا سيديت، فأنا ال أريد رشاء الكتب ألفتح 

حانوتًا«، ونظر إيل كأنه يدرسني ثم تابع: »لقد سافرت كثريًا يا سيديت وزرت مدنًا 

وبالًدا كثرية، وعشت مغامراٍت ال تعد وال تحىص، واجهت املوت أكرث من مرٍة ومل 

أتزوج، واآلن يا سيديت الفاضلة قد  تعبت من السفر والرتحال وأريد أن أستقر 
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يف جزيريت، وأعيش بقية أيامي يف هدوٍء وعزلٍة مع الكتب«، ثم سكت ومد يده 

إىل كأس املاء التي أحرضتها الخادمة، وعندما انتهى من الرشب أبقى الكأس يف 

يده ونظر إيل، وملا مل أجب تابع: »لقد وجدت يف حانوتكم أفضل الكتب وأمثنها«، 

وسكت، ثم أعاد الكأس الفارغة إىل املنضدة.

قصة هذا الرجل تكاد تتطابق مع قصتي، والنهاية التي اختارها هي الّنهاية نفسها 

التي اخرتتها: العزلة مع الكتب. أحسست بتعاطٍف شديٍد معه وبنوٍع من الرابط 

الخفي يربط بيننا، ذلك الرابط الذي يربط الناس الذين مروا يف التجربة ذاتها. 

قلت: »الحانوت مفتوٌح لك فاخرت من كتبه ما شئت«.

ابتسم الرجل ابتسامًة بانت معها كل أسنانه البيضاء، ثم انحنى انحناءة احرتاٍم 

وقال: »شكرًا لك يا سيديت«، وخرج.

بعد أن رحل الرجل انشغلت فرتًة يف التفكري فيه، ترى هل واجه مغامراٍت كالتي 

مررت بها؟ وهل زار البالد التي زرتها؟ ليتني تحدثت إليه أكرث، ليتني سألته أن 

يحيك املزيد أو طلبت إليه البقاء فرتًة أطول، ترى هل كنت سأحيك له بدوري 

عن تجربتي؟ ال أظنه سيصدق! لن يصدقني أحد، ويف بعض األحيان حني أفكر 

فيام مررت فيه أشك يف أنني فعلت كل هذا! رمبا كان حلاًم، ولكن هل استفقت 

منه؟

الرجل، مع  أمر  الحانوت وزودته بكتٍب جديدٍة ونسيت  بناء  بعد فرتٍة أعدت 

من  بنوٍع  أحسست  وقتها  أنني  األعوام،  هذه  مرور  وبعد  اآلن،  أعرتف  أنني 

االرتياح له بعض اليشء، ال أدري بالتحديد ما الذي جذبني إليه، رمبا وجود ذلك 

املايض املتشابه، أو رمبا ثقته بنفسه، ولكن مهام يكن، فقد انشغلت عن التفكري 

فيه، وبعد فرتة نسيت أمره وانتهى، أو هكذا اعتقدت.
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وعدت  الحانوت  شؤون  ترتيب  أعدت  الجديدة  الكتب  من رشاء  االنتهاء  بعد 

ثانيًة إىل رشفتي عىل البحر وعزلتي مع الكتب. أحاول اآلن تذكر تفاصيل تلك 

الشهور لكنني ال أستطيع، فقد كانت أيامي متشابهًة متاًما، ومرت بهدوٍء دون 

وكأنني  والهدوء،  السكينة  بتامم  أحس  كنت  وقتها  أنني  أذكر  تذكر.  أحداٍث 

وصلت إىل تلك املعادلة السحرية من اإلحساس بالرضا عن نفيس وعام حويل، 

فقد الزمن معناه يف تلك الفرتة، وحتى اآلالم التي كنت أحسها متزق قلبي كلام 

تذكرت البحر وعالء الدين صارت ذكرى متر كاألشباح، تثري قشعريرًة يف جسدي 

منها  املفرحة  ذكريايت،  وصارت  أخرى  معايَن  أخذت  األشياء  وكأن  تختفي،  ثم 

واملؤملة، ضيوفًا أستحرضهم يف الوقت الذي أشاء، ومل يعودوا يقيمون معي يف 

كل لحظٍة كالسابق. كنت أفعل كل يوٍم األشياء نفسها  تقريبًا، اليشء الوحيد 

الذي كان يختلف فقط هو عنوان الكتاب الذي أقرؤه. فكرت يف لحظة صفاٍء 

أن أكتب مذكرايت وأن أحيك عىل الورق كل ما مر يب من مغامراٍت وترحال، ثم 

عدلت عن الفكرة، ملن سأكتب هذه الذكريات وليس هناك من يقرؤها ؟ وإن 

وجد، ألن يظن أنها مجرد هذيان امرأٍة وحيدة؟ أو رمبا مل أكتبها ألنني ال أريد 

أن أحس بطعم مرارتها ثانية.

أرسلت الرسائل إىل أختي شمس وتخيلت أبناءها قد صاروا شبابًا، وكتبت إىل 

السيدة أم نجم وإن كنت ال أعرف إذا ما كانت ال تزال عىل قيد الحياة، أتذكرها 

كثريًا وأتذكر األوقات الهادئة التي قضيتها يف بيتها. 

كنت كثرياً ما أقحم الذكريات عىل وحديت وميثل أشخاصها أمامي، وحينها يعاودين 

وأعود  املمتعة  املرحة  ألحاديثنا  وأشتاق  الهدى،  لنور  أشتاق  والحنني،  الشوق 

ألبيك فراقها ثانيًة، ويعاودين أمل الفقد الذي ظننته قد صار شبًحا، فأبكيها وكأنني 

فقدتها للتو: »يا نور، لقد سافرت ما استطعت وغامرت ما أردت وأوفيت بعهدي 

أسرتيح  أن  وأريد  تعبت  لقد  نور،  يا  سامحيني  تعبت،  اآلن  ولكنني  ولك،  يل 
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جلده  أتحسس  كنت  يفارقني،  ال  زال  ما  العجيبة  الرحالت  كتاب  كان  قلياًل«. 

األملس وأقلب صفحاته املكتوبة بخٍط جميٍل فتنتابني للحظٍة حمى السفر، ثم 

باالعتزال وأنني فرحٌة  أنني فعلت خريًا  أعود فأذكر فقدي وأملي وأقنع نفيس 

بالسفر، لكنني كنت أبعدها برسعة.  أفكاٌر  أنه بدأت تراودين  بالهدوء، والحق 

من  والكثري  املايض  من  وأشباٌح  الذكريات  تشوبها  متشابهًة  رتيبًة  أيامي  مرت 

الهدوء، واستكنت لهذه الحياة ووجدت يف رتابتها شيئًا من الراحة، كمن يسكن 

إىل املألوف وال يريد أن يغري شيئًا فيه. 

ذات صباٍح ربيعيٍّ جميٍل دخلت الخادمة إىل الرشفة لتعلن عن وجود رجٍل يف 

أمامي  أقرؤه ألجد  كنت  الذي  الكتاب  عيني عن  رفعت  مقابلتي،  يريد  الباب 

الرجل ذاته الذي جاءين قبل عاٍم طالبًا رشاء الكتب، ال أعرف كيف وملاذا، ولكني 

حني رأيته واقًفا أمامي، سلمت عليه وبادرته قائلة: »هل انتهيت من قراءة كل 

تلك الكتب؟«

فابتسم وقال: »أحتاج إىل بضع سنني أخرى لقراءتها«. 

أرشت إليه بالجلوس محاولًة معرفة سبب زيارته من خالل قراءة وجهه، لكن 

العصري  رشب  ثم  االرتباك،  ببعض  توحي  حركاته  كانت  بيشء،  يبح  مل  وجهه 

البحر  العامة حول  الخادمة، وتبادلنا بعض املجامالت واألحاديث  الذي قدمته 

أحس  جعلني  الذي  ما  بالضبط  أعرف  مل  السنة.  من  الوقت  هذا  يف  والطقس 

بارتياٍح لهذا الرجل الغريب، هذه املرة الثانية التي أراه فيها، األوىل كانت قصريًة 

ومقتضبًة جًدا، وحتى اآلن مل نتحدث إال عن الطقس والبحر، ومع ذلك أحسست 

براحٍة كبريٍة لوجوده، بيشٍء ال أدري ما هو، وكأن مكانه الطبيعي هنا عىل هذه 

الرشفة يف املقعد املقابل يل. تنحنح بارتباٍك عندما رآين أدرس وجهه وقال بصوٍت 

يا سيديت«، ثم نظر إىل وجهي وسكت،  إليك  رقيٍق وخافٍت: »وددت الحديث 

وأنا  األوىل  املرة  يف  رأيتك  أن  »منذ  يتابع:  جعلته  مشجعًة  ابتسامًة  فابتسمت 
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أفكر... أعني... أردت أن أراك ثانيًة«، وقبل أن أعطي أية ردة فعٍل عىل كالمه 

تابع برسعة: »أرجو أال أكون قد ضايقتك بكالمي، مل أقصد...«.

فقلت له مشجعًة: »أهاًل وسهاًل«، ومل أستطع أن أفكر بأي يشٍء آخَر أقوله، فقال: 

»أردت أن أراك ثانيًة وأن أتحدث إليك، وها أنا ذا، وألول مرٍة يف حيايت تخونني 

الكلامت«.

ابتسمت ابتسامًة أردتها أن تبدو مشجعًة وقلت: »ال أعتقد أن رجاًل مثلك تخونه 

الكلامت!«

كتاب  عليها  أمامي وكان  التي  املنضدة  إىل  التفاتٌة  منه  اللحظة حانت  تلك  يف 

الرحالت العجيبة، فتناوله وهو يسأل: »أتسمحني؟« فأومأت برأيس. 

قال: »هذا الكتاب الجميل الذي جعلني أبدأ سنواٍت من الرتحال والسفر، هل 

قرأته؟«

عجبًا لهذا الكتاب الذي جمع أمي بأيب، وجمعني بنور الهدى، وساقني إىل ما أنا 

عليه اآلن، واآلن يجمعني بهذا الرجل! أمصادفٌة؟ أم أن القدر ما زال يخبئ يل 

شيئًا؟ فقلت له: »نعم، لقد قرأته«، ويبدو أن تعبريًا ما عىل وجهي جعل الرجل 

يقول: »لقد لعب دوًرا يف حياتك أيًضا، أليس كذلك؟« فأومأت برأيس. نظر إيل 

نظرًة متسائلًة كمن يريدين أن أتابع الكالم، لكنني يف تلك اللحظة أحسست بنوٍع 

من الضيق، وكأن هذا الرجل يستطيع أن يرى ما يف داخيل، فحاولت أن أغري 

املوضوع وقلت ضاحكًة: »هل جئت لرشاء املزيد من الكتب؟« 

»ال، بل جئت ألراك«.

تساءلت: »لرتاين؟«

فقال: »لقد أحسست عندما رأيتك يف املرة األوىل أن هناك أشياء كثريٌة مشرتكٌة 
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بيننا، والحق أنني ال أعرف ما هي،، ولقد هممت بالحضور إليك عدة مراٍت يف 

العام املايض، لكني خفت أال أجد ترحيبًا لديك«، ونظر إيل ثانيًة وكأنه يريد أن 

يقرأ جوابًا يف مالمحي، وال بد أنه الحظ االحمرار عىل وجهي، أحسست باالرتباك 

و قلت له : »أهاًل بك، هل تريد املزيد من العصري؟«

فأجاب وكأنه مل يسمعني: »هل تسمحني يل بزيارتك ثانيًة؟«

قلت: »عىل الرحب والسعة«.

فوقف ليصافحني ماًدا يده، وقال: »إىل اللقاء يا سيديت«، وخرج.

بعد خروجه وضعت يدي فوق وجهي الساخن: »أتريد مزيًدا من العصري؟ أهذا 

كل ما متكنت من قوله؟ ويف اليوم التايل دخلت الخادمة لتعلن عن حضوره. 

بياًضا  أكرث  تبدو  كانت  التي  وأسنانه  املضيئة  وابتسامته  املنتصبة  بقامته  دخل 

تحت شاربه األسود الكثيف، مد يده مبتساًم ثم بادرين: »أرجو أنه ال يزال لديكم 

بعض العصري«. مددت يدي وأنا ما زلت ال أفهم ماذا يقصد، »ماذا؟« سألت. 

قال: »مزيًدا من العصري«، وبدأنا بالضحك بصوٍت عاٍل لدرجة جعلت الخادمة 

ثانيًة.  للضحك  العصري وعدنا  األمر، فطلبت منها إحضار  لتستطلع  راكضًة  تأيت 

أحسست بأن الكثري من الحواجز قد تكرست، وأن الغربة أمام هذا الرجل قد 

اختفت متاًما، ها نحن نضحك مًعا كأصدقاء قدامى، فقلت له وأنا أمسح الدموع 

من عيني: »ال عليك، لقد كان العصري مخرًجا من موقٍف محرٍج لكلينا«، ثم نظر 

إىل البحر وسأل: »ما رأيك أن نتمىش قلياًل عىل شاطئ البحر؟« رحبت بالفكرة 

ونزلنا من الرشفة ورسنا باتجاه الشاطىء، وعندما وصلنا الرمل الذي بلله موج 

أفعل  وتلقائية، وكنت  بحركٍة طبيعيٍة  ثويب  البحر خلعت خفي ورفعت طرف 

ذلك دامئًا عندما أسري وحدي عىل الشاطئ ألحس برودة الرمال ونعومتها تحت 

قدمي، فنظر إيل مشجًعا ثم خلع خفيه هو اآلخر ورفع طرف عباءته، وتابعنا 
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السري والحديث وكأننا نستأنف حواًرا بدأناه مًعا قبل ألف عام. مل نلحظ مرور 

الوقت وقد بدأت الشمس باملغيب وصار البحر بلون البنفسج. 

املطعمة  وأحاديثنا  البحرية  مشاويرنا  وتوالت  أحمد،  السيد  زيارات  توالت 

قبل  دافٍئ حرض  بحريٍّ  ذات صباٍح  ثم  أخرى.  أحيانًا  وبالحزن  أحيانًا  بالضحك 

موعده بساعات، وجلس عىل مقعده املعتاد عىل الرشفة، وقال: »لقد حان موعد 

عوديت، أتأتني معي؟«

سألته: »هل هذا عرض بالزواج؟«

أجاب: »أريد أن أميض بقية حيايت معك، هل تقبلني؟«

ودون تردد أو حتى لحظة تفكري قلت: »نعم«.

بعد أن غادر بدأت أفكر بأين سأربط مصريي مبصري هذا الرجل، وبدت الفكرة 

أعد  التقيته  أن  منذ  أصبحت  فقد  رائعة،  بدت  إنها  الحق  أقول  بل  جميلة، 

يأيت موعد حضوره، وصار وجوده يف حيايت مهاًم، لقد  الساعات كل يوم حتى 

أعاد إيل الفرح واإلحساس بالراحة، واستطاع أن ينسيني أحزان املايض وأن ينبش 

األشياء الجميلة يف داخيل، معه أحسست بأين األجمل واألذىك واألفضل، لقد صار 

جزًءا مني، وأردت أن أبقى ملتصقًة بهذا الجزء الجميل من حيايت.

طنجة.  يف  أموري  أرتب  أن  بعد  به  ألحق  وأن  جزيرته  إىل  يسبقني  أن  اتفقنا 

حررت عقًدا صوريًا ببيع الحانوت لخالد، الشاب الذي خدمني بإخالٍص وصدق، 

وقد منحته إياه، وخريت الخادمة أن تصحبني إىل حيث أذهب أو أن ترتكني، 

فاختارت البقاء يف طنجة، فأعطيتها مبلًغا من املال لتعتاش به، واشرتيت بعض 

املالبس والزينة وما ظننت أين قد أحتاجه لحيايت الجديدة، واشرتيت الكثري من 

األعشاب املختلفة وحملت كتبي واتجهت إىل الرشق مع إحدى القوافل، حيث 

تنتظرين رحلٌة ال تقودين إىل مصريٍ مجهول، بل إىل رجٍل طيّب  وحياٍة فيها استقراٌر 
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وهدوء، حياٍة ستكون نهاية املطاف بالنسبة يل.

بطقوس  وتزوجنا  البحر  شاطئ  الكبري عىل  بيته  إىل  وحملني  ينتظرين،  وجدته 

بسيطة. كان أحمد رجاًل بسيطًا وسهل الطباع، ومرت األيام معه مبتعة وهدوء، 

الحنان  معه  وجدت  شخصيته،  ولطافة  اطالعه  بسعة  يوٍم  كل  يفاجئني  وكان 

والدفء والراحة. استمرت مشاويرنا اليومية عىل الشاطئ وجلساتنا الهادئة عىل 

الرشفة نتناقش يف الكتب ونروي الحكايات عن ماضينا ونتبادل قصص املغامرات 

البحرية، وقد أذهلته حكاية أنني عشت كرجٍل وكقرصاٍن بضع سنني وأضحكته 

كثريًا، وكان فضوله عظياًم ليعرف تفاصيل تلك الفرتة، وحزن معي عىل موت عالء 

الدين. كان أحمد باختصار رجاًل رائًعا ونادر الوجود، ومل ينغص عيل حيايت معه 

سوى شيئني: شوقي لشمس، وانزعاجي من السيدة فطوم.

قد  وكان  لزوجي،  بعيدٍة  بقرابٍة  متت  السن  يف  طاعنٌة  سيدٌة  فطوم  السيدة 

أحرضها من القرية وأوكل إليها شؤون البيت. كانت يف غاية الكآبة ودامئة التذمر 

للنكد.  سببًا  دامئًا  وتجد  السعادة،  أو  بالفرح  تحس  أن  تستطيع  ال  والشكوى، 

ناصبتني العداء منذ اللحظة التي وطئت قدمي فيها البيت، فهي مل تتزوج يف 

رسقت  وكأين  وتترصف  وصغريٍة،  كبريٍة  كل  يف  تتدخل  اللسان،  سليطة  حياتها، 

منها سلطانها عىل البيت وعىل أحمد، وكانت تحاول بكل الطرائق أن تزعجني 

الشمطاء  الهدى وبالعجوز  نور  وتشكوين ألحمد، ذكرتني كثريًا مبواهب جارية 

زوجة معلمي يف طنجة التي يخافها الخدم.

حاولت أن أحسن العالقة بيننا، حاولت اسرتضاءها بالهدايا وتركت لها الحرية 

املطلقة يف تسيري شؤون البيت، لكنها مضت يف مضايقاتها يل فقررت أن أتجاهلها 

متاًما. لكنني كنت كثريًا ما أبيك خفيًة عن أعني زوجي من سالطة لسانها وحقدها، 

لكنني مل أشك له عنها، ومل أحك له عن مضايقتها يل، فهو لن يجعلها ترتك البيت، 

إذ ال مكان لها يف هذه الدنيا سوى هذا البيت وبضعة أقارب يف القرية، وأحمد 
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ال يستطيع أن ينهرها أو يوبخها لكرب سنها واحرتامه لها، وقد قدرت موقفه هذا 

وقررت الصمت والتحمل ألجله.
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الجزء العالر
نجمة الصباح

بعد مرور سنتني عىل الزواج أنجبت طفلتي نجمة الصباح. لقد قال يل زوجي 

أن  رأيك  ما  السامء!  يف  مضيئٍة  كنجمٍة  مثينٍة  جوهرٍة  من  لها  يا  أنجبتها:  حني 

نسميها نجمة الصباح؟«

 كانت سعاديت بنجمة الصباح ال توصف منذ اللحظات األوىل، وأحسست بهذا 

الرابط العجيب بيننا، وهذا الحب الذي ال يشبهه يشء، كان يكفي أن أنظر إىل 

كل  أن  دامئًا ألحس  املدهوشتني  املدهشتني  العينني  وهاتني  الربيء  الوجه  هذا 

هموم الدنيا قد ذابت وتبخرت. وبالرغم من أن أحمد أحرض لها مرضعًة ومربيًة، 

إال أنني رفضت أن أسمح ألحٍد غريي أن يهتم بشؤونها، كنت أرضعها وأحممها، 

وأغني لها حتى تنام، وكنت أحملها وأسري بها عىل شاطىء البحر وأحدثها، كنت 

أعرف أنها لن تفهم ما أقول، ولكني كنت أحيك لها عن كل يشء: عن قريتي 

وأنا  السوداوين  بعينيها  تراقبني  القراصنة، وكانت  البحر مع  وأهيل وحيايت يف 

أنها يف بعض األحيان كانت تفهم ما أقول،  أحدثها، وأكاد أقسم، من نظراتها، 

وكثريًا ما كنت أجدها قد غفت مستكينًة بني يدي مطمئنًة لصويت، فأتابع الكالم.

الغامرة يف  بالسعادة  وأحس  األمومة،  يف  متعًة جديدًة  يوٍم  كل  أكتشف  كنت 

تعليمها، ويف شهرها الثالث كنت أجلسها مستندًة إىل الوسائد وأمسك األشياء 

أن  رائًعا  كان  كم  بدهشٍة وتضحك من حركايت.  عينها  فتفتح  أسامءها،  وأحيك 

وأن  األوىل،  والكلامت  األوىل  والخطوات  األوىل  األشياء  يعلمها  من  أول  أكون 

أساعدها عىل اكتشاف العامل من حولها، حتى بالنسبة يل صارت األشياء الصغرية 

تأخذ شكاًل ومعنًى مختلًفا.

أرجاء  بها يف  يراقبنا وعىل وجهه سعادٌة ال توصف، يحملها ويدور  كان أحمد 
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حياتها  يعايشوا  مل  وكأنهم  ابنتي«،  الصباح،  نجمة  »هذه  للجميع:  قائاًل  البيت 

معنا لحظًة بلحظة. كان يغيب يف املدينة ليوم أو اثنني ويعود محماًل بالهدايا 

واأللعاب واملالبس، وحني أحاول االحتجاج يقول: »ستكون ابنتنا أمريًة حقيقيًة«، 

كان يحيك لها القصص كل ليلٍة قبل النوم ويغني لها، ويتابع كل تفاصيل طقوسها 

اليومية، من الحامم إىل تغيري املالبس إىل الوجبات، كانت نجمة شمس نهارنا، 

ونسمة يومنا وضحكًة كرست رتابة أيامنا ومنحتنا سعادة صافية.

كنا وأحمد نجلس الساعات عىل الرشفة املطلة عىل البحر نتحدث عنها بعد أن 

تنام ونتبادل املالحظات حول كل حركٍة قامت بها وكل كلمٍة تفوهت بها، وكان 

الخدم يف البيت يتسابقون إىل حملها أو تدليلها ومالعبتها، ما عدا فطوم التي 

مل تحاول االقرتاب منها أو حتى االبتسام لها، وكانت نجمة تخاف منها وتهرب 

عندما تراها أو تدير وجهها عنها. 

عندما بدأت نجمة خطواتها األوىل كانت تتشبث بكل يشء حتى ال تقع، وذات 

التي  فطوم،  ثوب  إال طرف  به  شيئًا متسك  تجد  فلم  توازنها  تفقد  كادت  مرٍة 

كانت باملصادفة واقفًة بالقرب منها، فرصخت فطوم: »أبعدي يديك عني، إنهام 

وسختان، انظري، لقد اتسخ ثويب!«

نجمة  وبكاء  الهستريي  فطوم  رصاخ  فسمع  املجاورة  الغرفة  يف  أحمد  كان 

املستغرب. كنت طوال الفرتة املاضية أحاول أن أتجنب فطوم وأن أبعد نجمة 

الغرفة  من  أحمد  خرج  للغاية.  سيئًة  مصادفًة  كانت  اللحظة  تلك  لكن  عنها، 

وحمل نجمة بني يديه وضمها إىل صدره محاواًل تهدئتها، وقال لفطوم بصوت 

هادٍئ وبارد: »أعتقد أنه آن األوان لتزوري القرية«.

رصخت فطوم وبكت وولولت: »أتطردين يا أحمد! أنا التي ربيتك واعتنيت بك 

وأدرت شؤون البيت، تطردين! لقد أثرت عليك هذه الغريبة!«
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فقال أحمد بصوٍت جعله هادئًا ما أمكنه: »ال أطردك، ولن أنىس أبًدا ما فعلتِه 

فأعصابك  الوقت،  لبعض  القرية  زيارة  إىل  بحاجٍة  أنك  أعتقد  لكني  أجيل،  من 

متعبٌة هذه األيام، ومىض وقٌت طويٌل منذ آخر زيارة لك إىل هناك«.

بعد أسبوع كانت فطوم عىل السفينة املغادرة تبيك بحرقٍة وتنظر ألحمد من بني 

دموعها عله يرجع عن قراره. ابتعدت السفينة وشبح فطوم ما يزال ماثاًل فوقها. 

بعد رحيلها عاد الهدوء إىل البيت، وأحسست للمرة األوىل منذ أن دخلت إىل 

هذا املكان بأنه بيتي، وأنني أستطيع أن أفعل فيه ما أشاء، فأعدت طالءه بألواٍن 

زاهية، وأعدت ترتيبه وغريت األثاث القديم الذي كان يف كل قطعة منه شبح 

فطوم، حتى الخدم صاروا أكرث مرًحا وحيوية. كانت تلك أجمل أيام حيايت، أحمل 

نجمة أو تركض ورايئ متسك ذيل ثويب وتركض من غرفٍة إىل أخرى وتلعب يف كل 

مكان، نكتشف األشياء مًعا وترصخ بفرح، وكان أحمد يشاركنا هذه اللحظات 

الورق ترسلها يف  لنجمة قوارب صغريًة من  الشاطئ ويصنع  ويركض معنا عىل 

البحر وتودعها بيدها الصغرية، أو تجلس نجمة يف حضني عىل الرشفة ويقرأ لنا 

أحمد من كتاٍب أو قصيدة.

لو أجعلها  األيام ستكون أجمل ما يف حيايت، وكنت أمتنى  تلك  أن  كنت أعرف 

متيض ببطٍء أكرث، ويف لحظاٍت كنت من شدة فرحي وسعاديت، أحس فجأة أن 

السعادة،  يحطم هذه  يحدث يشٌء  أن  أخاف  وكأنني  النبض  عن  توقف  قلبي 

ثم أقنع نفيس أنني واهمٌة وأبالغ يف تفكريي، وأعود ألغرف من هذه السعادة 

الغامرة بكلتا يدي وبكل عقيل وروحي.

صارت نجمة يف الخامسة، متيش بثقة وتتكلم كثريًا وتحاول أن تقرأ الكتب، تقلب 

وأنا  أتساءل  بكلامٍت غري مفهومٍة، وكنت  الصور وتتمتم  إىل  الصفحات وتنظر 

أراقبها إذا كانت ستصبح مثل جدتها وأمها مهووسة بالكتب والرتحال، وال أعرف 

ماذا أمتنى لها! أن تعيش حياة هادئًة ومستقرة، أم أن تخرج وتكتشف العامل كام 
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فعلت؟ وينقبض قلبي يف الحالتني، ثم أقنع نفيس بأنها ستختار ما تشاء، وأين لن 

أجربها عىل فعل يشٍء ال تريده.

البيت: »لكام  إىل  أن يدخل  قبل  املدينة ورصخ حتى  إىل  أحمد من سفر  جاء 

عندي مفاجأة!« فركضت نجمة إليه تريد أن ترى ما هي. دخل إىل البيت وأخرج 

الهدية«،  »افتحي  وقال:  ركبيته  عىل  نجمة  وأجلس  الحرير  من  صغريًة  لفافًة 

فسألت: »وهذه هي املفاجأة؟«

فستأيت  املفاجأة  أما  هدية،  هذه  »ال،  متوهجة:  بابتسامٍة  إيل  ينظر  وهو  قال 

الحًقا«.

كل  من  تتدىل  ذهبيني  عقدين  الصغرية  بيدها  وأخرجت  الهدية  نجمة  فتحت 

لنجمة  العقدين  من  واحًدا  يُلبس  وهو  فقال  صدفة،  نصف  ذهبيٍة  سلسلٍة 

الشاطئ؟  عىل  وجدناها  التي  الغريبة  الصدفة  تذكرين  »هل  اآلخر:  ويناولني 

لقد أخذتها وصنعت منها عقدين، كل نصف لواحدة منكام، فأنتام أعز وأغىل 

.» ما لديَّ

»وما هي املفاجأة إًذا؟ أين خبأتها؟«

فقال: »ما رأيكام أن نذهب يف رحلٍة مًعا؟«

سألت: »رحلة؟ إىل أين؟«

مكاٍن  أي  إىل  سفينٍة  أية  عىل  نسافر  ثم  طنجة  يف  أياٍم  بضعة  »نقيض  أجاب: 

العامل  أري  أن  »وأريد  تابع:  أرد  أن  وقبل  السفر؟«  حنني  يعاودك  أمل  تريدين، 

لنجمة، فهي مل تركب سفينًة يف حياتها«.

فقلت محتجًة: »لكنها ما تزال صغريًة، وأمامها كل الوقت لرتكب سفينًة وتفعل 

أشياء كثرية، ثم ال أعتقد أنها ستحتمل رحلة كهذه، ال تزال صغرية«.
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وافقي،  أمي  يا  »أرجوك  تقول:  وهي  وعانقتني  أبيها  ركبة  عن  نجمة  فنزلت 

أمي  يا  أرجوك  املدينة،  أرى  أن  أريد  السفينة،  وسأركب  ممتعًة  رحلًة  ستكون 

قويل نعم«.

»أرجوك  نجمة:  بلهجة  قال  لكنه  رأيه،  عن  يعود  أن  راجيًة  أحمد  إىل  نظرت 

وافقي، قويل نعم«.

مل يكن أمامي إال أن أسأل: »ومتى نقوم بهذه الرحلة بإذن الله؟«

فقال: »بعد يومني«.

فوجئت: »يومان؟ بهذه الرسعة! هذا ال يعطيني الوقت الكايف ألحرض للسفر«. 

ثيابًا جديدًة من طنجة«، وحمل  فقال أحمد: »لن تحرضي أي يشء، سنشرتي 

نجمة وخرج بها إىل الرشفة، وكنت أسمعه يحدثها عن السفن وعن املدن الكبرية.

حاولت إقناعه يف اليومني قبل السفر أن نبقى يف طنجة وأال نركب البحر، حاولت 

أن أذكره بأهواله، لكنه أرص عىل موقفه قائاًل إنه إذا تعودت الصغرية عىل البحر 

اآلن فلن يخيفها عندما تكرب.

مىض اليومان برسعة وركبنا القافلة، ركبت نجمة أمام أبيها عىل الجمل يحضنها 

بيد ويسوق الجمل باألخرى. كنت طوال اليومني متوجسًة وخائفًة ال أعرف ملاذا، 

لكن قلبي كان يخفق برسعة وكأين أتوقع شيئًا ما، وبقيت فوق جميل صامتًة 

إليها  فأنظر  الرمال!«  أكرث  ما  أمي  يا  »انظري  كانت نجمة تصيح:  حتى عندما 

مبتسمة.

وصلنا إىل طنجة عند املغيب ونزلنا يف الخان. يف اليوم التايل استيقظت نجمة 

مبكرًة جًدا وبدأت تقفز فوق الفراش وتغني: »هيا نذهب إىل املدينة، هيا، هيا، 

استيقظا«.
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يف املدينة نسيت قلقي وخويف، واستعدت حيويتي وسعاديت وأنا أرقب نجمة 

وأرى الفرح والدهشة عىل وجهها، وهي تقفز من مكاٍن إىل آخر مثل الفراشة. 

امليناء  يف  رابضٍة  سفينٍة ضخمٍة  إىل  أحمد  فأشار  الشاطئ  إىل  ذهبنا  ذلك  بعد 

وقال: »هذه سفينتنا »قاهرة البحار«، ستغادر بعد يومني إىل األندلس، ما رأيك؟« 

قلت دون تفكري: »إنها كبرية!« لكن الحق أن رؤية السفينة والبحر أعادت إيل 

اإلحساس بالخوف والقلق، وعادوتني املشاعر املتشامئة بأن شيئًا ما سيحدث. 

أخربت أحمد مبخاويف، وحاولت أن أقنعه بأن نبقى يف املدينة بداًل من السفر يف 

البحر، لكنه كان عنيًدا جًدا، فحاولت أن أقنعه بالبقاء يف املدينة مزيًدا من األيام 

عىل األقل، وأن نركب السفينة التي تغادر بعدها.

لكنه قال بابتسامٍة ساحرٍة وهو يشري إيل: »هذه ليست املرأة التي أعرفها! أين 

حسك باملغامرة؟ أين املرأة الشجاعة املقاتلة؟«

فقلت له: »هذه املرأة املغامرة املقاتلة مل يكن لديها طفلٌة تخاف عليها«.

فأكد يل: »دعك من هذه الوساوس، لن يحدث يشء، أعدك، رحلٌة بحريٌة لعدة 

أياٍم فقط، من يسمعك يظن أنك مل تركبي البحر يف حياتك«. 

لكنني ترددت، فقال وهو يشد عىل يدي: »هيا، أَِرين ابتسامتك الجميلة، ولنذهب 

لتناول السمك«، فأمسكت بيد نجمة وانطلقنا، لكنني الحظت أين أشد عىل يدها 

بقوة، فرتكت يدها ومشيت إىل جانبها صامتة.

قد  نجمة  وحامسة  وتشجيعه  أحمد  ثقة  أمام  وكنت  برسعة،  السفر  يوم  جاء 

والحق  أستعيد حامستي،  املتشامئة ومخاوفني وبدأت  وضعت جانبًا مشاعري 

أن الشعور باملغامرة بدأ يسيطر عيل، وبدأت أستعيد مشاعر لحظات ما قبل 

الصعود للسفينة من تشوق وتطلع، وذلك اإلحساس اللطيف وكأن هناك عصافري 

تطري وتزقزق يف معديت، فرست بحامسة نحو السفينة، وعندما وصلنا إىل ظهرها 
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بدأت نجمة بالقفز والركض يف كل مكان وأحمد يركض وراءها ويرشح لها بصربه 

املعتاد عن كل يشٍء تراه وتسأل عنه، فرتكتهام ونزلت إىل القمرة املخصصة لنا 

ألرتب املالبس، وبعد ساعة بدأت أحس باالهتزاز املألوف للسفينة وهي تبحر، 

اإلحساس اللّطيف نفسه الذي كان يراودين يف كل مرٍة عندما تبدأ فيها السفينة 

التوتر والسري نحو يشٍء جديد، اإلبحار إىل مغامرٍة جديدة. عاودتني  بالتحرك، 

الذكريات وابتسمت لشبح القبطان عالء الدين الذي مثل أمامي بقامته الفارعة.

مر أول يومني بسهولٍة ويرس، ومع أن نجمة كانت تعاين من نوبات غثياٍن، إال 

أنها تغلبت عليها برسعٍة بفضل طبيعتها املرحة التي ال ترتك مجااًل للمرض بأن 

سقيتها  التي  األعشاب  وبفضل  السفينة،  فوق  اكتشاٍف  مغامرات  عن  يقعدها 

نقيعها. حازت نجمة عىل إعجاب الجميع من مسافرين وبحارة، وكثريًا ما كنت 

أفتقدها ألجدها تتحدث مع الطباخ العجوز أو تجلس عند نجار السفينة الذي 

صنع لها حصانًا من الخشب، حملته يف اليوم الثالث وبقيت متمسكة به قائلة: 

»إنه هدية من صديقي«.

بيرٍس  السفينة  فوقه  تتاميل  لطيًفا  البحر  وكان  وهناء،  بهدوٍء  الساعات  مرت 

ورشاقة. يف اليوم الرابع بدأت الريح التي كانت يف البداية نسمًة لطيفًة تتحرك 

حالة  االهتزاز  هذا  أعاد  وقد  أكرث،  بقوٍة  تهتز  السفينة  وصارت  كبرية،  برسعٍة 

يكن هناك  السابقة، مل  تجربتي  لكن، وحسب  نجمة،  لدى  بالغثيان  اإلحساس 

من داٍع للقلق، فقد كنت أحس أن حركة الرياح طبيعية يف مثل هذا الوقت من 

السنة، وكنت أحس بثقٍة من أن السفينة لن تتأثر كثريًا بحركة الريح هذه، فقد 

كانت أكرب بكثريٍ من سفينة القراصنة التي عشت فوقها سنوات، وكانت سفينتنا 

أكرث قدرة عىل التحمل، وإن كانت أقل قدرة عىل املراوغة بسبب حجمها، لكن 

ال حاجة للمراوغة، فلن تحصل معركة يف البحر تجربها عىل ذلك.

ذهبنا للنوم ليلتها ووضعنا نجمة معنا عىل الرسير لنعطيها اإلحساس باألمان، 
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السفينة  حركة  من  واتجاهها  الريح  شدة  أحسب  مستيقظًة  بقيت  لكني 

الريح أخذت باالشتداد املتسارع فخرجت  واهتزازتها، وبدأت أالحظ أن حركة 

إىل ظهر السفينة، متاًما كام كنت أفعل يف سفينة القراصنة. مل أستطع أن أرى 

شيئًا، فقد كان الضباب الكثيف يغلف املكان كله، وكنت أستطيع بصعوبٍة بالغٍة 

أن أرى ضوء املصابيح، كنت أهتز فوق السفينة بقوٍة حتى كنت بالكاد أمتكن 

من أن أقف عىل قدمي. اقرتبت من القبطان الذي كنا قد تعشينا عىل مائدته 

إن كان  األفق، فسألته  األوامر ومراقبة  بإلقاء  السابقة، وكان مشغواًل  الليلة  يف 

بحاجٍة إىل مساعدة فقال: »أرجوك يا سيديت أن تعودي إىل قمرتك، وجودك هنا 

يعرضك للخطر، أرجوك سارعي بالعودة«، ثم قال بصوٍت جعله يبدو واثًقا: »ال 

داعي للخوف، فنحن نسيطر متاًما عىل املوقف«، لكنني أحسست بالقلق والتوتر 

برفقة  اآلن سيدٌة مسافرٌة  أنني  إىل نفيس وكنت قد نسيت  انتبهت  يف صوته. 

زوٍج وابنة، وأنني لست قرصانًة وال يجب أن أكون فوق سطح السفينة. حاولت 

العودة إىل القمرة وقد بدأت السامء متطر بشدة، كان عيل وقتها أن أدرك الخطر، 

وقوة  الريح  قوة  بسبب  جًدا  بطيئًا  تقدمي  وكان  الدرج  نحو  التقدم  فحاولت 

املطر وانعدام الرؤية تقريبًا، ثم سمعت صوت رضبٍة ورصاخ، فعدت أدراجي 

من الناحية التي أتيت منها، فوجدت أحد البحارة ملقًى عىل األرض وينزف دًما 

غزيرًا من رأسه بعد أن رضبته بقوة قطعة خشٍب انكرست من الصارية بفعل 

الرياح الشديدة، ذهبت إليه وحاولت مساعدته عىل الوقوف، لكنني وجدت أنه 

قد أغمي عليه، فحاولت أن أسحبه من يديه نحو الدرج أو أي مكان يحميه من 

الرياح واألمطار، وكان الرجل ضخم الجثة ثقياًل جًدا، فسحبته بكل قويت، لكن 

ثقل جسده كان يقاومني، ثم فجأة أحسست أن سحبه صار أسهل وأن وزنه صار 

خفيًفا، انتبهت إىل أحمد وهو ميسك الرجل من قدميه ويساعدين عىل دفعه، 

الريح واملطر: »لنضعه بجانب  إليه يف صوت  فرصخت أحاول أن أوصل صويت 

هذا الصندوق«. أسندنا ظهر الرجل إىل الصندوق، وخلعت الشال الذي كان عىل 

رأيس وبدأت أضمد رأسه، ثم سألت أحمد: »أين البنت؟« 
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قال: »إنها نامئة«.

فقلت: »أرجوك ال ترتكها وحدها، سألحق بك بعد قليل«.

اتجه نحو الدرج برتدد ثم سأل وهو يحاول البقاء واقًفا: »لكن، وأنت؟«

قلت: »أنا بخري، سأضمد رأس الرجل وألحق بك«.

بعد أن اختفى أحمد عن ناظري عدت ألكمل تضميد رأس الرجل، ثم انتبهت إىل 

أنه فارق الحياة، فقمت من مكاين واتجهت نحو الباب املؤدي إىل الدرج ممسكًة 

بأي يشء أستطيع التشبث به يف سريي، حتى ال ترميني الرياح من فوق ظهر 

السفينة. كانت الريح شديدًة جًدا واملطر ينزل بقوة، مل أعرف أن السامء تحتوي 

عىل هذه الكمية من املاء وتنزلها مرًة واحدة، كان املوج عاليًا يتخبط ويرضب 

جنبات السفينة التي كانت تتاميل متاياًل عنيًفا، هناك يشٌء غري صحيح، فحسب 

حسابايت ومعرفتي السابقة فإن هذه الريح ال ميكن أن تهب قبل شهرين من 

اآلن، فقدت القدرة عىل الرتكيز، ال أريد أن أفكر اآلن بحسابات الريح، أريد فقط 

أن أنزل إىل القمرة، أريد شيئًا أتشبث به حتى ال أقع، ويف رأيس هدٌف واحٌد أن 

أصل إىل ابنتي وأن أكون إىل جانبها، البد أنها استيقظت اآلن عىل هذه األصوات 

املرعبة، لكّن الريح الشديدة واملطر يرضب وجهي وجسمي كالسكاكني ومينعني 

أن أرى أمامي، ثم سمعت خلفي صوت يشٍء يتحطم، رفعت عيني إىل أعىل ألرى 

من خالل الضباب شبح الصارية مييل بشدة، ستسقط الصارية! بدأ الرشاع يتمزق 

عاليًا حتى  الصوت  وكان  يتحطم،  الخشب  ثم سمعت صوت  اإلفالت،  محاواًل 

البداية  الصارية تسقط ببطٍء يف  الريح، ثم بدأت  سمعته بوضوٍح فوق صوت 

ثم تسارع سقوطها، نظرت حويل برسعٍة ألجد مكانًا أحتمي به، بدأت أتخبط 

الرؤية، ثم تعرثت قدمي بحبل مل أستطع اإلفالت منه، وقعت  فأنا ال أستطيع 

عىل األرض وأنا أحاول اإلفالت وبدأت أرصخ وأنادي عىل أحمد وأستغيث بأحٍد 
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حاولت  واملطر،  الريح  مع صوت  واختفى  لكن صويت خرج ضعيًفا  ليساعدين، 

الزحف نحو مكان ظننته الصندوق الذي أسندت البحار إليه، ثم رضبني يشء، 

بعدها ال يشء... ظالم.

ويشٍء  بالعطش  شديٍد  وإحساٍس  رأيس  مؤخرة  يف  شديٍد  وجعٍ  عىل  استفقت 

كاللهب يحرق وجهي، فتحت عيني بصعوبٍة لكن الضوء اخرتقهام بشدٍة آملتني، 

أنا؟ هل مت؟ حاولت  أين  قدمي،  بربودٍة يف  أحسست  الفور،  فأغلقتهام عىل 

أن أفتح عيني مرًة أخرى، لكن الضوء وإحساًسا بأن أحًدا ما قد وضع ملًحا يف 

أين  فأحسست  ألمسحها  يدي  ورفعت  بغزارٍة  الدموع  نزلت  منعاين،  داخلهام 

سأسقط. بدأت أستعيد حوايس شيئًا فشيئًا ببطٍء شديد، أبقيت عيني مغلقتني 

صدري  جسدي،  معظم  وكذلك  املاء  يف  كانتا  قدماي  وضعي،  أتفحص  وبدأت 

يتكئ عىل خشبٍة كبريٍة أسطوانية الشكل وذراعاي يضامنها بقوة وهام مربوطتان 

بحبٍل حولها، إًذا أنا يف املاء، يف البحر! أحسست بخدٍر يف ذراعي واألمل يف رأيس 

يرضبني بشدة، فتحت عيني نصف فتحٍة فرأيت أمامي البحر، حركت رأيس إىل 

اليمني واليسار وكان البحر. ما زلت ال أدرك وضعي جيًدا، رمبا أنا أحلم أو أهذي 

بسبب الرضبة التي تلقيتها عىل رأيس، أو أنها الحمى، حتى رصت أتخيل أنني 

أعوم فوق خشبٍة يف وسط البحر، أم أنه كابوٌس سأستيقظ منه بعد قليل، سأغفو 

قلياًل ثم أستيقظ ويكون كل يشء عىل ما يرام، لكني أحسست بأمل يف ذراعي، 

أسحبهام  أن  حاولت  عندما  لكنني  ذراعي،  وضع  أغري  أن  أستطيع  حلم،  إنه 

منعني الحبل املربوط فيهام من التحرك، تكون األشياء مخيفًة هكذا يف األحالم 

والكوابيس، أمي كانت تقول إن األمل يبدو حقيقيًا يف الحلم، أمي ستوقظني بعد 

قليل، بدأت أحرك أصابعي ألجعل الدم يتحرك فيها، لو فتحت عيني متاًما سوف 

أستيقظ، أجربت نفيس أن أفتح عيني ولكن كان البحر ما يزال أمامي وحويل، 

وأشعة الشمس تنعكس فوق املياه فتدخل إىل عينّي وتحرقهام كشفراٍت حادة، 

هل هناك احتامٌل أال يكون هذا حلاًم؟
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الريح واملطر والرجل الذي مات، الصارية التي تحطمت  التذكر، أذكر  حاولت 

ونظرت  بقوٍة  عيني  فتحت  أفعى،  لسعته  وكمن  السفينة؟  أين  إلهي،  يا  ثم... 

حويل: ال يشء سوى البحر! أين السفينة؟ أين الناس؟ أين أحمد ونجمة؟ أين أنا؟ 

الخشبة  أتذكر كيف وصلت إىل هنا، هل وضعني أحد فوق هذه  أن  حاولت 

وقام بربط ذراعي، يا لربودة املاء والعطش الشديد! أريد ماًء، قطرة ماٍء واحدًة، 

وبدأت أرصخ حتى آملني حلقي وصار األمل يف رأيس ال يطاق، ال أستطيع أن أترك 

حدث،  قد  يكون  أن  ميكن  ماذا  فكري،  فكري،  األمل!  مكان  ألتحسس  الخشبة 

هل غرقت السفينة؟ ال ميكن! ال بد أن سفينًة أخرى ساعدتها، فهذا البحر يعج 

بالسفن، ال بد أنهم وجدوا مساعدة، ال بد أن أحمد ونجمة يتساءالن اآلن أين 

أنا، هل كنت الوحيدة التي سقطت يف البحر؟ ال بد أن هناك آخرين، وبدأت 

أرصخ: »هل هناك أحد؟«

ال يشء سوى الصمت واملياه والزرقة، زرقة املياه متصلة بزرقة السامء، كم مىض 

من الوقت وأنا هنا؟ ال بد أنهم يبحثون عني، حاولت أن أرفع نفيس ألستلقي 

عىل الخشبة بشكٍل طويلٍّ وأحضنها بني يدي، وبعد عدة محاوالٍت متكنت من أن 

أرفع جسدي وأفك الحبل من ذراعي وأعتيل الخشبة وأحتضنها بني ساقي ويدي. 

أحسست باإلرهاق الشديد وأردت أن أنام، ال أريد أن أفكر بأي يشء، أريد أن 

أنام فقط وأستيقظ ألجد هذا الكابوس قد انتهى.

حاولت النوم لكن وضعي عىل الخشبة مل يكن مريًحا، وخفت أن أغفو فأسقط 

يف املاء، املاء... أحس بالعطش الشديد، مددت لساين أللحس شفتي، فأحسست 

بقرصة األمل بسبب الشقوق فيها. 

حّل الظالم وأنا ال أعرف كم مىض من الوقت وأنا مغمًى عيل، لكن حني عدت 

يف  حيايت  يف  أر  مل  قمٌر  هناك  وكان  السواد،  يف  غارقًة  الدنيا  كانت  وعيي  إىل 
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مثل ضخامته، خيل إيل أنني لو مددت يدي الستطعت اإلمساك به، كان ضوءه 

ينعكس فوق املاء، فخلتني أعوم فوق بحٍر من الفضة، ما زلت أحس بالعطش 

أو  العطش  من  أمت  مل  إن  الشاسع؟  البحر  هنا يف هذا  الشديد، هل سأموت 

الجوع فقد أموت غرقًا، وإن متكنت مبعجزٍة ما أن أبقى متشبثًة بهذه القطعة 

من الخشب ألن تأكلني يف النهاية األسامك املتوحشة؟ يا إلهي عجل يف مويت، 

فأنا لن أستطيع التحمل أكرث، فقط أعطني جرعة ماء وأمتني، أمتني برسعة، فإن 

هذه اآلالم ال طاقة يل بها! ثم رحت يف غيبوبٍة أخرى.

هل هذا حًقا ماٌء عذٌب أم أنني أهذي من جديد؟ رمبا مت وذهبت إىل الجنة 

أريد ماًء  لكنني حًقا أحس مباٍء عذٍب فوق شفتي،  املاء!  أنا أرشب هناك  وها 

أكرث، مزيًدا من املاء أرجوكم، أنا مازلت عطىش. سمعت أصواتًا تهمهم حويل، 

ال أريد أن أفتح عيني، ال بد أنها مرحلٌة أخرى من الهذيان، ثم أحسست يًدا 

ألحسها وفتحت  تنساب فوق شفتي، مددت لساين  ماٍء  فوق جبيني وقطرات 

فمي أللتقط املزيد، ثم فتحت عيني فرأيت وجه امرأٍة تنظر بعمٍق إىل وجهي 

ويف يدها كأس ماء، رفعت يدي وأمسكت الكأس بقوٍة خوفًا من أن تأخذه مني 

ورشبته دفعًة واحدة، واستلقيت عىل ظهري ثانيًة، ثم فجأًة انتبهت إىل نفيس 

وفتحت عيني، نظرت إىل السقف فوقي، إنه حًقا سقٌف وليست السامء، سقٌف 

من القش يدخل الضوء من خالله، إًذا أنا لست عامئًة فوق املاء، أنا يف فراٍش 

جاّف! جلست عىل الفراش أنظر حويل: غرفٌة صغريٌة جدرانها مصنوعٌة من أعواد 

الزاوية  أنام عليه، وصندوٍق يف  الذي  الفراش  األثاث سوى  القصب، خاليٌة من 

مصنوٍع أيًضا من أعواد القصب، أرض الغرفة رملية. نظرت إىل املرأة الجالسة إىل 

جانبي وكانت تلبس مالبس بسيطة، رسوااًل قطنيًا وفوقه ثوٌب طويٌل بني اللون 

مفتوٌح قلياًل عند الجانبني، وتلف رأسها بشاٍل بنيٍّ أيًضا، ابتسمت عندما نظرت 

إليها فظهرت أسنانها بيضاء، قالت بضع كلامٍت لكني مل أفهم ما كانت تقوله، 

رمبا كانت تتحدث اإلسبانية، ال أدري، فأعادت ما قالته ودفعتني برفٍق لالستلقاء 
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بلغتها  عيل  ردت  لكنها  املكان؟«  هذا  وما  أنا؟  »أين  لها:  فقلت  ظهري،  عىل 

وخرجت، بعد لحظاٍت أطل وجه طفٍل من الباب أشعث الشعر يلبس قميًصا 

ورسوااًل طوياًل، كان ينظر إيل باستغراٍب بعينني متسعتني من الفضول، كأنه ينظر 

كان  وهرب،  خجولًة  ابتسامًة  فابتسم  يقرتب  أن  إليه  أرشت  غريب،  كائٍن  إىل 

تقريبًا يف مثل عمر نجمة، فبدأت بالبكاء، هل فقدت ابنتي الحبيبة وزوجي؟ 

هل هام بخري؟ هل غرقت السفينة؟ كيف يل أن أعرف أي يشٍء عنهام؟ ال بد 

داهمني شعوٌر  لكن  الباب،  نحو  واتجهت  الفراش  أعرف شيئًا، فقمت من  أن 

باإلغامء فوقعت عىل األرض، جاءت املرأة التي سقتني املاء راكضًة وساعدتني 

عىل العودة إىل الفراش وهي تحيك وتتمتم بلغتها.

عندما استلقيت ثانيًة عىل الفراش انتبهت إىل أن ثويب الذي كنت ألبسه وقت 

الفراش، ثم فجأًة وضعت يدي عىل  السفينة قد طوي بعنايٍة إىل جانب  غرق 

عنقي ألتأكد من أن القالدة التي أهداين إياها أحمد بنصف الصدفة ما زالت 

موجودًة وأنها مل تضع مني، لكني وجدتها ما زالت يف عنقي، فتذكرت أن نجمة 

تحمل النصف اآلخر من الصدفة وعاودين البكاء. 

أخذت أسال املرأة: »هل رأيتم سفينًة تغرق؟ هل شاهدتم سفينًة متر من هنا؟ 

هل هناك ناجون؟ أرجوك، هل تعرفني أي يشء؟«

مل تفهم املرأة ما كنت أقوله، لكنها كانت تنظر إيل بشفقة، ثم غادرت الغرفة 

السمك، وقدمته  لتعود بعد قليٍل ويف يدها وعاٌء فيه حساٌء تفوح منه رائحة 

يل، لكني رفضت بحركٍة من يدي، كنت أحس بالجوع لكن مل تكن لدي رغبٌة يف 

تناول الطعام، قدمته يل مرًة أخرى وقالت شيئًا فهمت منه أنها ترص بأن آكل، 

فحاولت أن أرشب قلياًل من الحساء وأعدت لها الوعاء، فأخذته وخرجت. بدأ 

يختفي.  السقف  قش  بني  من  يتسلل  كان  الذي  الضوء  بدأ  فقد  يحل،  الظالم 

من  يتدىل  كان  بحبٍل  علقته  زيٍت  مصباح  يدها  يف  تحمل  وهي  املرأة  عادت 
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السقف، وبعد لحظات دخل شابٌّ إىل الكوخ ومعه رجٌل عجوٌز أشيب الشعر 

يلبس رسوااًل وقميًصا قطنيًا. بقي  الظهر مييش ببطء، وكان كلٌّ منهام  ومحني 

الشاب واقًفا عند الباب ينظر إيل بينام اقرتب مني الشيخ، وكان وجهه مجعًدا 

جلس  وجهه،  عىل  التجاعيد  عمق  من  يزيد  الخافت  املصباح  وكان ضوء  جًدا 

عىل الفراش إىل جانبي وأمسك يدي ونظر يف وجهي بتمعن، ثم وضع يده فوق 

للمرأة،  كلامٍت  بضع  قال  ثم  املريضة،  ابنته  مع  األب  يفعل  كام  متاًما  جبيني 

فالحظت أن فمه يخلو تقريبًا من األسنان، هزت املرأة رأسها وبدأ الرجل يوجه 

كالمه إيل، تكلم لفرتٍة طويلٍة ومل أفهم شيئًا مام قاله، فقلت له وأنا أحاول أن 

أرشح له بحركات يدي: »أنا ال أفهم ما تقوله! هل رأيتم السفينة؟ سفينًة مرت 

بالقرب من هنا، هل سمعتم عن سفينٍة تغرق؟«

لكنه رفع يديه بالهواء وقال شيئًا وخرج ثم تبعه الشاب، أخذت املرأة املصباح 

وأشارت إيل قبل أن تخرج بأن أنام. 

تغرق،  سفينٌة  مرعبٌة:  أحالٌم  تراودين  كانت  غفوت  كلام  لكني  النوم،  حاولت 

نجمة ترصخ وتناديني، فبقيت مستيقظًة أبيك حتى جاء الصباح. دخلت املرأة 

وأمسكت  يدي لتساعدين عىل الوقوف، فوقفت وخرجت معها، وكان الضوء يف 

ذلك الصباح باهرًا، فوضعت يدي فوق عيني ونظرت حويل، كان هناك الكوخ 

وبضعة  البحر,  شاطئ  عىل  شبيهٍة  أخرى  أكواٍخ  بضعة  وكذلك  فيه  الذي منت 

قوارب صغريٍة راسيٍة هناك، وكان بضعة صيادين يعالجون شبكاهم، ثم رأيت 

نحوي،  يتقدمان  نفسه  والشاب  السابقة  الليلة  يف  زارين  الذي  العجوز  الرجل 

واقفٌة  بقيت  الكثيفة حولنا، وحني  األشجار  إىل خط من  العجوز  الرجل  وأشار 

مكاين أشار إيل العجوز أن أتبعهام.

وأعشاٍب  املوز  أشجار  بني  جًدا  وضيٍق  متعرٍج  طريٍق  يف  طويلًة  مسافًة  مشينا 

طويلٍة يصل بعضها إىل كتفي، مشينا بصمٍت وبطء، فقد كان العجوز يتوقف 
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يف كل فرتٍة لريتاح، وفجأًة انتهت الطريق ألرى عند حافة الغابة قريًة صغرية، 

مررنا ببضعة حوانيت متواضعٍة وكئيبٍة يجلس باعتها عىل األرض أو عىل مقاعد 

منخفضة، كانوا جميعهم ينظرون إيل بفضول، وتوقفت بعض النساء املارات يف 

الطريق وكن يحملن قطوف املوز األخرض فوق رؤوسهن، وبقني ينظرن إيل حني 

مررنا من جانبهن. أخريًا وصلنا إىل فسحٍة ترابيٍة نظيفٍة ووقفنا أمام بيٍت بدا يل 

أكرب البيوت التي رأيتها يف القرية، وحوله أزهاٌر من كل األلوان وله باٌب خشبيٌّ 

كبري، طرق العجوز الباب بعصاه  فخرجت بنت يف حوايل العارشة، تحدث إليها 

العجوز قلياًل ثم دخلت وأبقت الباب خلفها مفتوًحا، فنظرت إىل الداخل ألجد 

باحًة يف وسطها بركة ماٍء وحولها بضعة مقاعد، خرج إلينا رجٌل عجوٌز يف مثل 

عمر الشيخ الذي كان معي، وكان يضع شااًل صوفيًا عىل كتفيه، تحدث الرجالن 

قلياًل وأشار إلينا صاحب البيت بالدخول، جلسنا عىل املقاعد ثم نادى عىل البنت 

التي اختفت من باب يف الجهة األخرى من الباحة. قال الشاب الذي معنا شيئًا 

للرجل املضيف الذي كان يستمع إليه ويهز رأسه وينظر إيل، ثم نظر إىل الرجل 

وقال بلغٍة عربيٍة بها لكنة: »هل تتكلمني العربية؟«

فقلت: »الحمد لله الذي جعل هناك من يفهمني!« ثم بدأت أرشح له، وبرسعٍة، 

إذا كانت قد نجت أم غرقت. كنت أحيك  السفينة وأسأله إن كان يعرف  عن 

برسعٍة وانفعاٍل شديدين فأشار إيل الرجل بيده أن أتوقف، وقال: »أرجوك أن 

تتكلمي ببطء، فأنا ال أستطيع متابعة الكالم«. فحكيت له ببطٍء عن السفينة 

والعاصفة، وكيف وجدت نفيس يف البحر، وسألته إن كان قد سمع عن سفينٍة 

غرقت أو تحطمت يف الجوار، وأن زوجي وابنتي كانا معي، ومل أستطع أن أكمل 

وبدأت بالبكاء، فربت الرجل عىل يدي وترجم لآلخرين ما قلته، وبقيت أبيك 

لفرتٍة وأنا ال أستطيع أن أمتالك نفيس.

»ارشيب  وقال:  كوبًا  الرجل  يل  فقدم  الشاي،  من  أكواٌب  ومعها  الفتاة  دخلت 
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الشاي وحاويل أن تهديئ نفسك حتى نستطيع الكالم«، فأمسكت الكوب بيدين 

مرتجفينت ورشبت قلياًل منه وأنا ما زلت أشهق، وعاودت السؤال: »هل مرت 

غرقت؟«  سفينٍة  عن  سمعت  هل  محطمة،  صاريتها  هنا؟  من  بالقرب  سفينٌة 

ووصفت له السفينة التي كنت عىل متنها.

قال: »ال متر سفٌن كثريٌة من هنا، وإن مرت فهي ال تتوقف، هذه يابنتي جزيرٌة 

صغريٌة جًدا، وملقة ال تبعد كثريًا، فالسفن تتوقف هناك«.

إىل  تعيدوين  أن  تستطيعون  بلدي، هل  بعيدًة جًدا عن  أنا لست  »إًذا  فقلت: 

طنجة؟ أرجوكم ساعدوين«.

فقال الرجل بلهجٍة حنونة: »ارشيب الشاي يابنتي ثم سنفكر مًعا«.

ارتحت قلياًل وقد عرفت أنني قريبٌة من طنجة، إًذا ال بد أن يكون أحمد ونجمة 

يبحثان  أنهام  بد  ال  هناك،  ينتظراين  وأنهام  طنجة  إىل  عادا  أنهام  بد  ال  بخري، 

عني. ثم بدأ الرجل يسألني عن نفيس وعن زوجي، كان يريد معرفة التفاصيل 

وحاولت إجابته بقدر ما سمحت به نفيس املتأملة، ثم سألته بدوري كيف يعرف 

العربية، فقال إنه سكن يف ملقة طوال سنوات شبابه حيث كان يعمل بحاًرا.

بتنا تلك الليلة يف بيت الرجل، ويف الصباح وجدنا سفينًة صغريًة متجهًة إىل ملقة، 

حيث سأمتكن من هناك أن أركب سفينًة أخرى إىل جبل طارق ومنه إىل طنجة، 

وكنت أتلهف لرؤية أحمد ونجمة.


