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 لقاء في المطار (1)

 

حدث، ألرحت وارتحت، لكني حتى اآلن ما زلت مشوشاً، لو كنت أعلم ما الذي 

ارمة ع دفعتني رغبةوقد مغامرة لم يسبب  لي أن عايشتها، لم أفهمها حتى اآلن، 

 أن أسجل ما حدث، عسى ذلك أن يجعلني أشعر ببعض التحسن.

ين والعشببر ثامنةفي البداية وقبل كل شببيء أنا اسببمي عادل العربي، شبباب في ال

من عمره، يبحث عن عمل، وحين لم أجد ما يسببببرني في مصببببر، اضببببطررت 

للبحث عن فرصببة للسبببفر، والعمل بال ارج، ووجدت الفرصبببة. وجدتها متمثلة 

، وبصببراحة ما كنت ألحصببل على  ذه أمريكيةعمل كمحاسببب في شببركة في ال

ت الفرصببببببة، لو  صببببببدي  لي يعمل في وهيفة مرموقة  ناك، المهم أني وجد

 .الفرصة التي أحلم بها

وفي المطبار، بين دموع أمي، ودعوات أبي، وقفبت أودعهما وأنا   أدري،  ل 

 :وأسببببررت إلى نفسببببي حديثاً  ؟ذ ب؟ أم أنني أتمنى البقاء معهماأتمنى حقاً أن أ

 ليتني ما حظيت بهذه الفرصة.

ة، آنسببة صببغير ، أقبلتثناء مكوثي بهاا نتظار، وأدعتهما، ودلفت إلى صببالة و

 وجلست بجواري. –كما يبدو  –من عمر ا  اتالعشرين منتصف في

دقي ، ، وقوام ممشببببوأ، وأنف رائع ، ذات شببببعر أسببببودالبشببببرة كانت بيضبببباء

. كانت جميلة، ليسبببت األجمل بالطبع، لكن بها لمسبببة آسبببرتانوعينان زرقاوان 

 .تجا لها أبداً من جمال   يمكن 
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جلسببببت بجواري صببببامتة في البداية،   تتفوه ب ي كلمة، ولكن تطالع كتاباً يبدو 

أنه ي سببببببر ا. وجذبني عنوان الكتاب، حيث كان عنوانه )مالئكة وشببببببيا ين(، 

 فقلت لها:

 براون؟ ل  ذا الكتاب ت ليف دان  -

 نظرت إلّي متعجبة وقالت بعد بر ة:

 و ل تعرفه؟ -

نعم .. أنببا من عشببببببباأ  ببذا المؤلف العظيم .. وفي رأيي  و أعظم  -

 مؤلف روائي على اإل الأ.

  ذا عجيب. -

 فس لتها:

 ما األمر؟ ما  و العجيب؟ -

  كذا أنا تماماً. -

 فقلت باسماً:

 يبدو أن بيننا شيئاً مشتركاً. -

 مصطنعة، وأعادت القراءة في صمت.فابتسمت ابتسامة 

وأثنباء دخولي إلى الطبائرة، ومروري بين المقاعد،  حظت وجود ا على نف  

 الطائرة، في المقعد المجاور لمقعدي مباشرة، وحين رأتني قالت مبتسمة:

 أنت مجدداً. -

 ، فقالت:وأنا أجل  في مقعدي ابتسمت في مرح
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 .لم ت برني أنك ذا ب إلى للو يات المتحدة -

 لم تس ليني. -

 و ل يجب أن أس لك لت برني؟ -

 فقلت مدافعاً عن نفسي:

 . بريني أنك ذا بة أيضاً إلى  ناكوأنت لم ت -

 لكن رد ا فاج ني كثيراً، حيث قالت:

 ولم قد أخبرك؟  ل أنت من أقاربي؟ -

  كذا فكْرت، فقلت لها: إنها مجنونة و  شك،

، قد اسببببببتبد بي التعبن اعبذريني .. لكني محتاج إلى بعض النوم، ف  -

 .واستهلك جميع قواي تقريباً 

على ههر المقعد ال اص بي، وكدت  قلت  ذا الكالم حتى أرخيت رأسي ما أنو

 أروح في نوم عمي ، إ  أن تلك الفتاة س لتني:

 ؟لماذا أنت مسافر إلى أمريكا -

 فتنبهت وس لتها:

 عفواً ..  ل تتحدثين إلّي؟ -

 ؟غيرك؟ لماذا أنت مسافر إلى  ناك نعم .. ومن -

 للعمل .. وأنِت؟ -
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،  ل سببمعت 1بقة األولمبية المقامة ب)سببولت ليك(بالمسببالالشببتراك  -

 بها؟

   .. لم أسمع بها. -

 أشارت إلى نفسها قائلة بشيء من الف ر:

، وممثلة مصببببببر في  ذه في رياضببببببة الجمباز أنبا بطلبة الجمهورية -

 البطولة العالمية.

 كثيراً بهذه المسابقة، لهذا قلت لها بفتور:لم أكن مهتماً 

 حظاً  يباً. -

 تها ب ن قالت:فشكرتني، ثم رانت علينا لحظة من الصمت، قطع  

   أراك متحمساً مثلي. -

 بصراحة لست مهتماً برياضة الجمباز. -

 كيف تقول  ذا؟ إنها أمتع رياضة في العالم كله. -

 .الرياضةلِك أن تقولي ذلك .. ف نت بطلة مصر في  ذه  -

 وماذا ترى أنت؟ -

مملة نوعاً، كما أنها ليسببببت  –واعذريني لرأيي  –أرى أنها رياضبببة  -

 متاحة للجميع.

                                                           

( هي مد ن  تقع يف مقيطع  ليث، للال   كنتيكي يف وسووووو  نل  salt lickسووووليك يبا جنليزيةب:      1
مرت  ولستضيفك لييفعل  202كم مقلع، وتقتفع عن سوح  ليلدق   2شوق  ليلال ي  لتتدد.  تلة  ماويهت ي 

 من نفس ليش ق  22فربل ق، ولنت ك  لم  8لييت لدأ   لم  2002أوتليد 
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و  أهنك مؤ الً  جميع مؤ لين لممبارسببببببة  ذه الرياضببببببة ..لي  ال -

 لممارسة أي رياضة.

 دون التلفظ ب ي كلمة، سبباخراً  ألقيت نظرة نحو ا، ثم أشببحت بنظري وأنا أبتسببم

 فقالت وقد احتقنت:

 أتعلم أنك مستفز؟ -

 ابتسمت ببرود، وأنا أقول لها:

منذ  ذأ للنوم  عم  م اآلن؟ أنا لم أِك أن تدعيني أن.  بل ل. شببببببكراً لبك -

 األم .

 .أقسم ب نك إنسان   تطاأ -

كببان الغضببببببب بباد على وجههبا، لكن وتمتمبت ببعض الكلمبات التي لم أفهمهبا، 

ثانية، أنا   أبالي. ومجدداً أرحت رأسببببي على ههر المقعد ال اص بي، للمرة ال

 وأيضاً كدت أروح في نوم عمي ، ولكن...

 اسمع يا... -

 ف جبتها وأنا أحاول تمالك أعصابي:

 ماذا تريدين اآلن؟ -

 قالت بنبرة تنم عن شيء من الندم:

 أنا آسفة ألنني تجاوزت حدودي معك. -

 ف سرعت وقلت لها:
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 .يوجب ا عتذار لم يحدث شيء ،   ..  -

 :بعصبية تغيرت سريعاً، و تفتلكن نبرتها 

 لكنك كنت تتصرف معي ببرود مستفز أيضاً. -

 فلم أملك إ  أن أضحك وأقول لها:

 أنت مجنونة. -

 حتى كادت تفت  عيني قائلة: ،ف شارت نحوي بسبابتها

 احذر أن تناديني بالمجنونة. -

ب صبعها وتصنعت الغضب، لكني في قرارة نفسي كنت أضحك ب قصى  تأمسك

 قوة، وقلت لها:

 أنم .. مفهوم.اسمعيني اآلن .. دعيني  -

* * * 

 استيقظت من نومي، بعد عدة ساعات، وقلت للفتاة الموجودة بجواري:

 كم من الوقت نمت؟ -

نظرت إليَّ بببازدراء دون أن تجيببب، و حظببت مرور المضببببببيفببة بجواري، 

 وقفتها قائالً:فاست

 معذرة ..  ل بقي الكثير من الوقت على وصولنا. -

 ابتسمت وقالت:
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   يا سيدي .. ساعات قليلة ونصل. -

 شكراً لك. -

 فابتسمت، وذ بت تتابع عملها.

 ، وصاح البعض:الجميع في تلك اللحظة، ا تزت الطائرة بعنف، فصرخ

 ما الذي يحدث؟ -

بر ع ة في الطائرة، وأتى صببوت  دت الطائرة تهتز بعنف، فسببرت جلبة كبيراوع

 مكبرات الصوت يقول في  لع:

  نا الكابتن عامر أسعد.... -

 ، واشببببتعلتوقبل أن يكمل ا تزت الطائرة بعنف أكبر، وصببببرخ الجميع ملتاعاً 

النار تلتهم الطائرة من ال لف إلى  وراحتففصبببلته عنها،  النار في ذيل الطائرة

ورأيت تلك الفتاة بجواري تت بط ذراعي، وتصببببببرخ  بسببببببرعبة ر يبة، األمبام،

 بارتياع شديد، فقلت لها:

 ب ذن هللا. –اسمعيني، سوف ن رج من  ذه الور ة  -

 كيف؟ النار ست كلنا. -

 ا دأي .. سنكون ب ير. -

 لكنها هلت تصرخ بال توقف.

 نظرت مباشبببرةفالذعر للجميع،  تي سببببب ذه األجواء التوسبببط حاولت تهدئتها 

 وقلت لها:في عينيها 

 ل تثقين بي؟  -
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 ، وقالت:المذعورتيننظرت إلّي بعينيها 

 .أبداً  -

 أمسكت بها، وساعدتها على النهوض، وأنا أقول:

 .ما توقعته  ذا -

 سرع ب ثم إني فعلت أكبر فعل مجنون في حياتي، فحملتها بين ذراعّي، وانطلقت

 ما يمكنني

 ...نحو النار

* * * 

  



 عمرو مجدي

 

 11 

 الجزيرة (2)

 

ب قصبى سرعة ممكنة، وتلك الفتاة متعلقة برقبتي وتصرخ كنت أقترب من النار 

 بهلع:

 ستقتلنا يا مجنووووووووووووووووون. -

للحظبة بدا أننا وسببببببط  بذا الجحيم.  –وأنبا أحملهبا  – قفزتوفي تلبك اللحظبة، 

 فج ة....لكن  الكون   محالة، و

شببببرات بعتجاوزنا صببببفحة النار تلك، لنجد أنفسببببنا في الهواء على ارتفاع يقدر 

 الكيلومترات.

 هللنا نسقط...

 ونسقط...

نا وكالنسببببببياً عنا، ونحن مازلنا نسبببببقط.  وانفجرت الطائرة على مسبببببافة بعيدة

 يصرخ بكل ما أوتي من قوة:

 .آااااااااااااااااااااااااه -

 :بذعر مشوب بتعجب وصاحت الفتاةمرت حوالي نصف دقيقة، 

 ما زلنا نسقط! -
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 يا إلهي. -

 آاااااااااااااااااااااااه -

وأعتبر نفسبي أكثر ش   محظوه  وأخيراً ارتطم جسبدانا بعنف بسبطا الماء.

 في العالم؛ ألني لم أفقد وعيي في  ذه اللحظة.

فلم أجبد با. فكتمبت أنفباسببببببي، حولي فتباة  فوت على السببببببطا، وبحثبت عن ال

حو القاع، في اسببتسببالم تام منها. صببت أسببفل الماء، فوجدت جسببد ا يهوي نوغ

سببحت نحو ا، وأمسبكتها من ذراعها، وصعدت بها إلى السطا، ورحت أتلفت 

 الشمال، باحثاً عن شا ئ قريب.ذات و ،حولي ذات اليمين

د سببببج، فاجتذبت ضبببب مذات جبل  جزيرة أمام عينيَّ ونحو األف  البعيد،  حت 

 .شببببا ئ  ذه الجزيرةنا على كحتى  عشببببر، دقائ    الفتاة نحو ا، ولم تكد تمض

  يوجد ما يوحي على أنها ما تزال على قيد الحياة.  ،كانت الفتاة صبببببامتة تماماً 

فيما يسبببمى بقبلة الحياة،  أنفخ الهواء في فمها،أخذت أضبببغط على صبببدر ا، ثم 

وك نه ضرب من ال يال، سعلت الفتاة، وقذفت بما ابتلعته من ماء نحو ال ارج، 

 و ي تفتا عينيها ببطيء.ر أكثأخذت تسعل ثم 

على الشببببببا ئ،  في تلك اللحظة كانت قواي قد خارت تماماً فتمددت بجوار او

، واختفى كل شيء.  وأهلمت الدنيا في عينيَّ

* * * 

كانت السببببببماء قد  وأنا   أعرف كم من الوقت هللت فاقداً الوعي، اسببببببتيقظبت

، لتصببببور لوحة من النجوم المتأللئة على صببببفحتهاحفنة من اندثرت أهلمت، و

 لوحات الكون.أبدع 

ت ب لم فشعر نظرت بجواري فلم أر تلك الفتاة، حاولت النهوض مستناً على يديَّ 

ف ذ بهما قد احترقتا إلى ما فوأ الساعد بقليل،  إليهما نظرت، شبديد يكاد يمزقهما
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 نتيجة لقفزتي المجنونة من هاوأدركت أن لكن الحمد هلل أنها كانت حروأ  فيفة.

 الطائرة.

وإذ لم أستطع النهوض معتمداً على يداي هللت مستلٍ  على ههري، ومن بعيد، 

 مني... يدنو  ح لي هل  

 أكثر...

 وأكثر...

كنببت  ببل لم أكن خبائفبباً، كباذب، وبصببببببراحببة عليَّ  لو قلبت لم أكن خببائفباً، لقلبت

 مذعوراً!

، ت في ارتياحتنهدْ فتبينت أنها الفتاة،  دنبا مصببببببدر  بذا الظل مني، وبعد بر ة،

 وقالت لي:

 استيقظت أخيراً؟ -

 منذ متى وأنا نائم؟ -

 عشرة أيام. -

 :فصرخت في ارتياع

 عشرة أيام كاملة! -

 فضحكت وقالت:

 .حوالي عشر ساعات  ..  -

 حدة:ال شيء من في قلت
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  ل  ذا وقت المزاح؟ -

 فصاحت:

 وبيخ فهو أنت ..ان بيننا من يسبببتح  التك  تصبببرخ في وجهي .. إن  -

انظر إلى أين أحضببرتنا؟ جزيرة منعزلة، في عرض المحيط .. ربما 

، وربما متنا مطاف كفريسببببببة لبعض الوحور الضبببببباريةانتهى بنا ال

 جوعاً وعطشاً.

 صحت بحدة:

 ببل  ببذا جزاء أني أنقببذتببك من الطببائرة؟ يببا لببك من جبباحببدة ونبباكرة  -

 للجميل.

 أنقذتني من الموت إلى الموت. -

 شديد: فقلت بحن 

 أنِت حقاً   تستحقين الشفقة. -

 وأنت   تستح  الحياة. -

 حقاً؟ -

 .أجل -

  ل يمكنِك أن تتدبري أمرِك بدوني؟ -

 بال أدنى شك. -

 ؟ كذا إذاً  -

 .أجل -

 إذاً اذ بي ..  يا. -

 س ذ ب .. لكن أو ً عليك أن تعرف شيئاً واحداً. -

 وما  و؟ -



 عمرو مجدي

 

 13 

   يتناسببب أبداً  وتفي خف ت بقول شببيء ما .. لكنها تراجعت عن ذلك وقالت مَّ 

 :مع  ذا الموقف العصيب

 شيء. ،    -

ثم تركتني وانصبببببرفت. وبقيت أنا ممداً على ههري، أحاول النهوض، فما أكاد 

 أوشك على النجاح حتى تؤلمني يداي، ف سقط على ههري من جديد.

 ،  أخذت أشجع نفسي:ووسط األلم الشديد في ذراعيَّ

 .. يمكنك فعلها. يا عادل  يا -

بما ر –واستندت على يداي من جديد، فآلمتاني بشدة، وكدت أسقط على األرض 

لكن يبداً أسببببببنبدتني، وعاونتني على النهوض،  –للمرة العباشببببببرة على التوالي 

 فاستطعت ا عتدال في جلستي أخيراً.

 كانت قد عادت، وقالت لي بمنتهي الهدوء:

 أحضرت لك الطعام. -

 ت في عينيها مباشرة.جلياً، فنظر الندمكان يبدو عليها 

 لم  تنظر إلّي  كذا؟ -

 ف جبتها:

بصراحة أنا   افهمك .. في لحظة تكونين كالحمل الوديع .. واللحظة  -

 مفترس. نمرالتي تليها تكونين ك نثى 

 صاحت بحدة:
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 !؟نمرأنا أنثى  -

  ذا ما أتحدث عنه. ل ترين؟  -

 قالت بشيء من الحياء:

قاسببببببية جداً في الفترة األخيرة أنا آسببببببفة جداً .. لقد مررت بظروف  -

 و....

 وأمسكت عن الكالم فج ة، ثم أردفت بعد بر ة متسائلة في فظاهة:

 ومن أنت أصالً لتتدخل في حياتي بهذا الشكل؟ -

 :وأنا أبتسم غمغْمت

 مجنونة. -

 فقالت مغيرة دفة الحديث:

الجزيرة مليئة ب صببببببناف  .. انظر .. لقد أحضببببببرت لك موزاً وتفاحاً  -

. حتى إني تراودني بعض الشببببببكوك أحياناً أننا متنا .  تلفةالثمار الم

 وأن  ذه  ي الجنة.

 غمغمت في خفوت:

 كيف نكون في الجنة وأنا مبتلًى بوجودك معي؟ -

 سمعتني فقالت:

 أنت حقاً إنسان فظ وس يف .. أتعلم أمراً .. لن أعطيك ت كل. -

 حسناً أنا آسف. -
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 ت أخيراً:فنظرت إلّي بحدة لما يقرب من دقيقة، ثم قال

 .  ب س -

موز. حاولت أن أمسبببك  ذه الفاكهة ..لكن ال، وأصبببابع احتفّ ال ودفعت إلّي بعض

يببدي المحترقببة عجزت عن ذلببك، و حظببت تلببك الفتبباة ذلببك، فبب خببذت موزة، 

وقشرتها، ووضعتها أمام فمي محاولة إ عامي بيد ا، في تلك اللحظة سرت في 

 لم أشعر به من قبل.جسدي رعشة غريبة، وخف  قلبي، شعرت بشعور 

 ما  ذا؟  ل أحببتها أم ماذا؟

 .تماماً   ،  ،  ذا س يف. ونفضت الفكرة عن رأسي

 ني بدأتأ عمتني  ذه الموزة، وواحدة أخرى، ثم تفاحة، وتفاحة أخرى. يبدو أن

 ب نها قد تكون أجمل مما تبدو عليه. أستلطفها بالفعل. وللحظة شعرت

 قالت: إذلم تستمر  ذه اللحظة  ويالً. 

 ه.رِ يا لك من ش   -

 لماذا تصرين على إفساد كل صورة جيدة لك في رأسي؟ -

 .. فقلت باسماً: ممتعضة التزمت الصمت

 شكراً. -

 ب فوت:احمر وجهها خجالً، وقالت 

 على الرحب. -
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إنهبا جميلبة حين تغضببببببب، جميلبة حين ت جل، جميلة في كل حا تها، إنها فتاة 

 رائعة.، ذات روح  فولية جذابة شابة

 قطْعت لحظة صمت سرت بيننا ب ن س لتها:

 بالمناسبة .. لم ت بريني عن اسمك؟ -

 سارة .. سارة أمير السعيد.اسمي  -

 وألول مرة أستشعر أن اسم سارة  و أجمل اسم في الدنيا كلها.

 وأنت .. ما  و اسمك؟ -

 أنا ؟.. عادل .. عادل العربي. -

 .. و ب النسببببيم مضببببفٍ ورانت لحظة أخرى من الصببببمت .. في سببببكون الليل 

 الرومانسية على  ذه اللحظة.مزيداً من 

 لكن فج ة....

* * * 
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 أخبار مشؤومة (3)

 )فصل    يرويه عادل(

  «...أيها السادة .. ن سف إلبالغكم  ذا ال بر السيء »

القديم، على القناة األولى المصببرية، مقا عاً الفيلم ، اإلخبارية قالها مذيع النشببرة

 .دون إنذار

 فقالت السيدة فضيلة الراجحي:

  ذا لي  موعد األخبار. -

 وقال زوجها، األستاذ أحمد العربي، وقد مال بوجهه لألمام نحو التلفاز بترقب:

 بالت كيد  ناك حالة  ارئة. -

   أعلم لماذا... قلبي منقبض  -

 استر يا رب. -

 وأردف المذيع:

 رية ائرة الركاب المصبببببب أعلنبت وزارة الطيران عن حادث انفجار -

 212عبر الرحلة  الو يبات المتحبدة األمريكيةمتجهبة إلى ال )بي آر(

 ولم ترد إلينا أخبار عن وجود ناجين أو حتى أشالء لجثث الضحايا ..

 .. المنطقة الشبببببمالية للمحيط األ لسبببببيحيث حدث ا نفجار فوأ  ..

 ة .... للضحايا الرحم الحصول عليهاوسبنوافيكم بكل التفاصبيل فور 

 وألسر م الصبر والسلوان.
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 صاحت السيدة فضيلة في ارتياع:

 ما.  ناك خط  ماذا يقول  ذا الرجل؟ مؤكد -

 فصاحت: رأ في عينيه،األستاذ أحمد في مكانه والدموع تترق تصلب

  ل ما أخشاه صحيا؟ لم  تبكي اآلن؟ -

 :فصاحت، بحرفلم يتفوه زوجها 

 !عادل؟ -

ولم يكن األسبببتاذ أحمد وزوجته فقط  م من سبببمعوا  ذه األخبار وأنكبتهم. وإنما 

كانت  ناك سبببيدة وقعت على األرض مغشبببياً عليها فور سبببماعها في المعادي، 

 ، وجدت أنها ترقد في سرير في المشفى. ذا ال بر، وبعد أن استيقظت

 ممسكة بذراعه في توسل: ، الذي كان يقف بجوار ا،س لت أخا ا

 رشدي ..  ل ما يقولونه صحيا؟ -

 ض رأسه في ألم وحسرة دون ان يجب.خف

 !إذاً سارة .. ماتت؟ -

ونطقت  ذه الكلمة األخيرة بصبوت عال جداً، ف سرع أخا ا يقول لها في اشفاأ 

 عليها:

 أرجوِك يا سميرة .. أتوسل إليِك ..   تفعلي بنفسك وبنا  ذا. -

* * * 

 أعد إليَّ ولدي يا أحمد." .. د"آه يا عادل .. قلبي ينفطر .. أحم
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يزرف الدمع في  زائغ العينين، لم يكن زوجهبا يجبهبا، فقبد كبان شببببببارد البذ ن،

 إلى من يواسيه. – في  ذه اللحظة –يحتاج  و أيضاً كان صمت، 

* * * 

 ."آاااااه يا سارة .. آاااااااه يا صغيرتي"

 أخو ا:فقال قالتها السيدة سميرة، و ي تركض في المستشفى، 

مؤكد أرجوِك يا سببببميرة .. ا دئي ..   نريد أن نفقدِك أنت أيضببببباً ..  -

 أنها اآلن في مكان أفضل من  ذا بكثير.

 قالت مولولة:

 أنا السبب .. أنا السبب. -

  ل أنِت من أوقعت الطائرة؟! .. يا سميرة   لسِت السبب -

 .أكبر المدربين في رياضبببببة الجمباز . أنا التي شبببببجعتها ووفرت لها -

 األولمبية تلبك البطولبةوتب  لبت ل بطلبة الجمهوريبة .. حتى صببببببارت

ولكانت بين  ولو ي لما صببببببارت بطلة .. في أمريكا .. المشببببببؤومة

 أحضاني اآلن.

 وفي  ذه اللحظة دلف الطبيب إلى الداخل وأعطا ا مهدئاً قوي المفعول.

 وأمها.اه تذرفان في صمت حزناً على سارة... وعين ،وخرج رشدي من الغرفة

* * * 
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 ولالمفترس األ (4)

 

، سببببمعت صببببوتاً قادماً من خلفنا، من كانت لحظة رومانسببببية بح  .. لكن فج ة

داخل  ذه األشببجار، التفت مسببرعاً، وسببرعان ما  حظت خيال شببيء يركض 

 مسرعاً.

 إ م تنظر؟ -

 لم أرد ا أن تلتاع، فقلت لها وأنا أرسم ابتسامة مصطنعة على وجهي:

   شيء.  ، -

 تجولت في  ذه الغابة بينما كنت نائماً. لقد -

 و ل كانت جميلة؟ -

 قالت بافتتان:

يبا إلهي .. كبانبت رائعبة الجمبال .. رأيبت  يوراً زا ية األلوان،  ،أوه -

 وم تلفة األشكال .. ورأيت عصفوراً صغيراً تطعمه أمه بمنقار ا.

 ألم تصادفي أية حيوانات؟ -

أقابل أي نوع من الحيوانات    .. لم أتوغل للداخل كثيراً .. خشيت أن -

 المفترسة.

 .يحسناً فعلت -

 تمطت، وتثاءبت، وقالت:
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 أشعر بالنعاس الشديد. -

 ال ساعدتني في  .. يمكنك أن تنامي وأنا سب هل أحرسك  وال الليل -

 الوصول إلى  ذه الص رة؟

 أوم ت برأسها، وبعد أن ساعدتني قلت لها:

 شكراً لك. -

 على الرحب. -

 ، وراحت في نوم عمي .الرمالا على وألقت بجسد 

ورأيت شهاباً يمر أمامي في سرعة في األف ، كان القمر  ،رحت أراقب النجومو

ببدراً، وفكرت كيف حبال أمي وأبي اآلن؟  بل وصببببببلهما خبر انفجار الطائرة؟ 

شببعرت بالقل  المطرد عليهما. وبعد وقت لي  بالطويل تثاقلت رأسببي، وغلبني 

 شبا النعاس، فنمت.

وشعرت بتحسن كبير في ذراعّي فاستندت  مع الشعاع األول للشم . اسبتيقظت

عليهمببا ونجحببت بمسببببببباعببدتهمببا في النهوض على قببدمّي. وفي  ببذه اللحظببة، 

 ، تمطت في مكانها وقالت:سارةاستيقظت 

 صباح ال ير. -

 سمعتها في حياتي. أجبتها: (صباح خير)إنها أجمل 

 صباح النور ..  ل نمت جيداً؟ -

. لقد اسببببببتطعت . نمبت نوماً  نيئاً  .. قليالً .. لكن نعمههري يؤلمني  -

 النهوض.

 ابتسمت وأنا أنظر إليها، فقالت:
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 أشعر بالظم  الشديد. -

 ماذا أقدم لها؟ لي   نا من ماء يصلا للشرب، وأنا أيضاً أشعر بالظم .

 قلت لها:

علينببا أن نبحببث فوأ  ببذه الجزيرة عن بحيرة أو نهر عببذب أو أي  -

 صلا للشرب.مصدر ماء عذب ي

 ف شارت لل لف قائلة:

. ربما تصادفنا وحور . ه الغابةلكن من يدري ما قد نواجهه داخل  ذ -

 مفترسة.

إن مكثنا في مكاننا  ال شك .. لكننا   نملك خيار آخر ..احتمال وارد ب -

 ولم نبحث عن مصدر للماء العذب، فقد نهلك من العطش.

 قالت معترضة:

 ولكن.... -

 استسالم قائلة:ت في ثم تنهد  

 حسناً   ب س. -

 جيد ..  يا بنا. -

وسببببببرنبا معباً داخبل  بذه الغباببة، وكبانبت جميلة بح ، تماماً كم أخبرتني، رأينا 

الطيور الزا يبة، ورأينا أنواعاً غريبة من الطيور سبببببب لتني عن نوعها فلم أملك 

نت كاإلجباببة، ثم توغلنبا أكثر داخبل الغباببة، ورأيبت النبباتبات البريبة الجميلة، و

أعلم بال شببببك أن بعضببببها خِطر، فالتزمت الحذر في سببببيري، و ذا ما لم تفعله 

 ، إذ كانت مبهورة بجمال  ذه الغابة. قالت لي والسعادة بادية على وجهها:سارة
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 حقاً .. ما أجمل الطبيعة! -

ات ، التفت ذات اليمين وذما كادت تتم عبارتها حتى شببعرت ب ن شببيئاً ما يراقبنا

تقول شببيئاً ما، أسببكتها،  سببارةشببيئاً. أر فت أذني للسببمع، كادت  الشبمال، لم أجد

 س لت  امسة:

 ما األمر. -

 قبنا.اشيء ما ير -

 يا للهول. -

 .سارةصٍه يا  -

و حظت أن بعض النباتات الممتدة على يسببارنا تتحرك ببطيء.  ناك شببيء ما 

 رعنباتات. وبصعوبة رأيت بعض الشقادم نحونا. دققت النظر فيما يتحرك بين ال

 الكثيف الذي يغضي  ذا الم لوأ. 

 يا إلهي .. اركضي يا سارة. -

 قلت ذلك ملتاعاً، فقالت لي:

 ما األمر؟ -

 أجبتها وأنا وأجذب يد ا وأركض:

 انه أسد. -

 يا إلهي الرحيم .. أسد؟ -

ولم يكن أي أسد، لقد كان أض م بشكل ملحوه من األسود التي نرا ا في حديقة 

أبيض كثيف، وأنيابه أضببب م بعض الشبببيء من الحيوان، وكان مكسبببواً بشبببعر 

 الطبيعي.
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ورحنا نركض معاً ب قصببى سببرعة لدينا، وسببمعنا صببوت زئيره المرعب و و 

 تصرخ و ي تجري. سارةيتبعنا. كانت 

 صحت فيها:

 توقفي عن الصراخ ..  كذا لن يفقد أثرنا أبداً. -

كض نر ، ولم يتوقف فزعها، و  فزعي. وفكرت:   يمكننا أنفتوقف صببراخها

 إلى األبد، ونحن لسنا أسرع منه.

ي. ويمتببد على  ول الجرف نظرت بجببانبي، فبب ذ بجرف ينتهي إلى نهٍر جببار

 األشجار. قلت لسارة: حزام من

  ل تستطيعين السباحة؟ -

 ما  ذا السؤال الغريب؟ -

 أعدت السؤال وأنا أصيا بصوت أعلى:

  ل تستطيعين السباحة؟ -

 نعم .. لماذا؟ -

ها لم لكنلها، دفعت بها بين األشببجار، فسببقطت عن الجرف وقبل أن تنهي تسببا 

كان  دفي من ، إذ اصببببببطبدمت بصبببببب رة حالت بينها وبينه النهر. تسببببببقط في

 و أن أبعبد با عن األسببببببد، وأجعله يطاردني  إسببببببقبا هبا من فوأ  بذا الجرف

 .ا الجرف بمنتهى السرعة، يريد اوحدي، لكن األسد نزل  ذ

 لقد فشلت خطتي.

 ستصير عّما قريب في عداد األموات. ويبدو أن سارة
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 المفترس الثاني (5)

 

 ورحت أتلفت حولي وأتساءل كالمجنون:نزل األسد أسفل الجرف 

 ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ -

، كانت سببببباقطة عن إحدى األشبببببجار غريبة الشبببببكل ثم إني رأيت بعض الثمار

بضعف حجم قبضة اليد، أمسكنها، وقذفت بها نحو األسد، الواحدة منها صلبة، و

 . أمسببكتسببارةبظهره، نظر نحوي بغتة ثم تابع نزول الجرف خلف فارتطمت 

، لم تصببطدم به، قذفته بثالثة ف تت في مؤخرة عنقه، فنظر  بها ثمرة أخر وقذفته

نحوي بغضببببب في اللحظة التي قذفته بثمرة رابعة، ف صبببببابته في وجهه تماماً، 

 بمنتهى القوة.

فكشببببر عن أن أنيابه في غضببببب بلغ أقصبببباه، ثم إنه زأر بكل ما أوتي من قوة، 

 وركض نحوي بمنتهى السرعة.

 يا إلهي، لم أحسب حساب  ذه اللحظة.

 .ركضت كالمجنون واألسد خلفي، يقترب مني أكثر..

 .وأكثر..

يركض  ل جم علّي في اللحظة التي انعطفت فيها ناحية اليسببار، فلم يصبببني. ه

خلفي بمنتهى السببببببرعببة. انعطفببت إلى اليمين. حيببث بعض النببباتببات الكبيرة، 

 األسد قد فقد أثري. واختب ت بينها بعض الوقت. معتقداً أن
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بعد فترة من ا ختباء اسببببترقت النظر من بين النباتات ألتبين  ل رحل األسببببد، 

 .هفما كدت أنظر لل ارج حتى كان وجهي مباشرة أمام وجه

 .. ما  ذا الحظ؟! يا إلهي

وقعبت على ههري، ورحبت أدفع جسببببببمي بقدمي للوراء،  جم األسببببببد علّي، 

د على ة ركلتي، إذ سقط األسويائسبة للت ل  منه، لكني تفاج ت بقركلةً فركلته 

إثر ا.  ذه فرصتي، نهضت وأ لقت قدمي للريا، ولم تمر أكثر من ثانية وربع 

 حتى كان األسد مجدداً خلفي.

 ما العمل اآلن؟ يا إلهي ..

 رأيتني قد عدت إلى مسار النهر، فهتفت وأنا ألقي بنفسي بداخله:

 رائع. -

ثم إنني غصت في أعماأ  ذا النهر، ولم أجسر على رفع رأسي حتى وأنا مت كد 

ورحت أسبا في األعماأ، متوارياً عن أنظار األسد، حتى  أن األسد لي  خلفي.

تيقنت أني صببرت بعيداً عن أعين األسببد، فصببعدت إلى سببطا النهر أمأل ِرأتّي 

 بالهواء النقي. ثم مألت معدتي بالماء العذب.

قببل أن أخرج من النهر، نظرت في كببل اتجباه ألتبين  بل  نبباك من وحش آخر 

 من خرجت على الفور.يرقبني. فلما تبينت أني في م 

 آمل أن تكون ب ير. ؟ث عنهالكن أين أبح علّي اآلن أن أجد سارة،

ورحبت أسببببببير بمحاذاة النهر، لي  لي وجه معينة لكني آمل أن يجانبني بعض 

 التوفي  ألعثر على سارة.
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كض بمحاذاتي على بعد أمتار ومن بعيد .. رأيت النباتات تنشب  عن شيء ما ير

دققت النظر ف ذ به إنسان  ذا الذي يركض. وسمعت صوت صراخ أنثوي  مني،

 أعرفه جيداً.

 سارة. -

 و رعت إليها مسرعاً. واستطعت أن أعترض  ريقها وأوقفها:

 سارة .. ما األمر؟ -

 اجري يا عادل. -

 لماذا؟ -

 إنه قادم خلفي ..  يا نفر ب رواحنا. -

 لكني   أسمع زئيره... -

لي على بعد أمتار قليلة. اتسببببببعت عيناي فزعاً.  ل لم أكد أتم عبارتي حتى  ح 

  ذا الكائن حقيقي؟! إن األسد يبدو أمامه حيوان مسالم.

، ويزيد عليها نابان 2ببر. له  يئة كهيئة الضببب م، أضببب م من األسبببد ن حيوانكا

 ويالن يبرزان من فكه العلوي، ويتدليان ألسفل،  ول الناب الواحد   يقل عن 

 و أكثر.أ عشرة سنتيمترات

 من يدي و ي تصيا: سارةارتعدت فرائصي لمرأى  ذا الوحش، وجذبتني 

 اركض ب قصى سرعة لديك. -

                                                           

حلط عقضب  كثريلً، خيتةف عن لينمق أنه ذل خ  ليلرب  من فصبة  ليانلر ي ، خيةو لينيس لبنه ولني لينمق 2
 عةى  امه، أمي لينمق ف ل مققو 
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رحنا نركض في  لع جنباً إلى جنب، و ذا الوحش يتبعنا، لم يكن بسرعة األسد. 

 لكنه لي  بطيئاً على كل حال.

 صحت ونحن نركض:

 ما  ذا الوحش الفتاك؟ -

السيفي .. حيوان  غى ا عتقاد على أنه انقرض منذ ماليين  ببرإنه ال -

 السنين.

 و ل  ذا وقت العودة للحياة .. اآلن؟ -

أخبذنبا ننعطف يمنبة ويسببببببرة في محباولبة لتضببببببليبل  ذا الم لوأ، لكنها كانت 

 به الكثير من المنعرجات. مرتعاً  تالً محاو ت فاشلة منا. أخيراً وجدت 

 تعالي معي. -

د ألسببفل، ألجألقيت نظرة و. بمنتهى السبرعة صبباعدين  ذا التلمن يد ا جذبتها 

 واقفاً ينظر إلينا نظرة باردة،   تنم عن أي شعور. ببر ذا ال

 لم    يصعد خلفنا؟ -

 :سارةأجابتني 

 ربما   يستطيع. -

 .أتمنى -

وصلنا إلى القمة التي لم تكن عالية جداً، ووقفنا نلتقط أنفاسنا قليالً. وقلت وأنا   

 ألتقط أنفاسي: أكاد

 نحن ب مان  نا. -
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 لكني كنت م طئاً  ذه المرة.

 صرخت سارة:

 يا إلهي الرحيم .. إنه يصعد. -

 نظرت نحوه ف ذ به يصعد بسالسة وبدون أي معاناة.

 غمغمت:

 تباً. -

 ثم إني أمسكت بسارة من معصمها وقلت لها:

 أسرعي. -

ل ب قصببببى سببببرعة من الناحية األخرى. كنا ننز  ذا التللي، فنزلنا  واسبببتجابت

 حتى زلت قدمنا حين اقتربنا من األرض فسقطنا....

* * * 
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 وشك الهالك على (6)

 

كان سببببقو اً عنيفاً، رغم أن المسببببافة لم تكن أبداً كبيرة. ومن حسببببن حظنا  ذه 

 المرة أننا سقطنا في بركة من الوحل.

 نببا تلطلم تكن البركببة عميقببة أبببداً، لكنهببا خففببت عنببا كثيراً من قوة السببببببقو . 

 :و ي تحرك يديها للجانبين بقرف بالكامل. وصاحت سارة

 .. ما  ذا؟ عععيع -

  يا بنا. -

 حاولت سارة النهوض لكنها سقطت مت و ة من األلم.

 ما األمر؟ -

 ساقي .. أهن أنها ُكسرت. -

  يا س ساعدك. -

وجثوت على ركبتي أحاول مسببببباعدتها، ولكن قبل أن نرفع ر وسبببببنا سبببببمعنا 

 منا.زمجرة قادمة من أما

ا، ، ف ذ به واقف أمامنشببديد تصببلبت الدماء في عروقنا، ورفعنا ر وسببنا ببطيء

 إنه األسد الذي كان يطاردنا قبالً.

 في فزع: سارة مست 
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من  األنياب سببببببيفي ببرلارحمنا يا إلهي .. األسببببببد من أمامنا، و ذا ا -

 خلفنا .. أنقذنا يا رب.

، التلولم يعد لنا أي خيار، إذا تقدمنا، سببببيفترسببببنا األسببببد. وإذا عاودنا صببببعود 

 سيفترسنا  ذا الم لوأ المرعب، ذو النابان الفتاكان.

كبانبت بركة الوحل التي سببببببقطنا بها غير عميقة مطلقاً، إذ أن عمقها   يتجاوز 

م وك ، وواضبببا أنها لن تمنع األسبببد من التقدم نحونا.ين من السبببنتيمتراتعشبببر

. نزل إلى الوحل، وأخذ يقترب منا كالمي صببببحيحاً، إذ بدأ يتحرك باتجا ناكان 

 .ونحن بال حراك. اقترب أكثر... وأكثر..

 .وأكثر..

 كان يقف على بعد نصف متر منا.حتى وصل إلينا تقريباً، 

توارت سبببارة خلف جسبببدي، وجميع فرائسبببها ترتعد، وأنا لم أكن أفضبببل حال 

زئر بصببببوته المرعب، مما زاد الطين بلة، واسببببتعد للهجوم منها. ثم إن األسببببد 

 علينا.

 في فزع: سارةو مست 

 نحن  الكون   محالة. -

لم أسبببببتطع  م نتها، إذ أني كنت أدرك كم  ي محقة فيما تقول. لن تمر سبببببوى 

 ثانية أخرى، ونكون في عداد األموات.

  ا  و األسد..

 لل لف قليالً..ثنى أقدامه قليالً، وعاد بنصف جسده العلوي 
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 وبرزت أنيابه..

 .إنه يستعد للهجوم علينا حا ً.. 

* * * 
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 صراع المفترسين (7)

 

، كباد األسببببببد يهجم علينا، لقد أصبببببببحنا في نطاأ ونحن   نجبد مكبانباً نفر إليبه

نعم أنا معروف بين أصببدقائي ب ني أشببجعهم، لكن أيشببفع لي  ذا  سببيطرته اآلن.

 عند  ذا المفترس! 

  .للهجوم،   مفر لنا .. إ القاً. نطقت الشهادتين، وت  بت للموتت  ب 

 لكن فج ة...

، عاٍل جداً  زئير مرعب وم يف، كان دوى صبببوت إذتسبببمر األسبببد في مكانه، 

اضبطررنا لسبد آذاننا تحاشياً لهذا الصوت الذي  –أنا وسبارة  –أننا  عاٍل لدرجة

 يصم اآلذان.

سبببببيفي ال ببرفنظرنا، ف ذ به  ذا ال أعلى التل.من  كان  ذا الزئير قادم من خلفنا،

 يقف على القمة في منتهى الشموخ واإلباء.

 كم  و مرعب  ذا الم لوأ.

ه من امنعببوكبريبباءه الفطري عبباد األسبببببببد لل لف بضببببببع خطوات، لكن إببباءه 

ا نسببببحاب، مال األسببببد ناحية اليمين وزأر، ومال ناحية اليسببببار وزأر. وقالت 

 :سارة

 بعض األسود اآلخرين.انه يستدعي  -
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نعم. كبانت محقة، فقد ههر بعد أقل من دقيقة أسببببببد من ناحية اليمين، ولبؤة من 

 .ناحية اليسار

الموقف كان واضببحاً و  يحتاج إلى تفسببير، سببتكون  ناك معركة ضببارية بعد 

ستكون لألسود، إذ أنهم ثالث، و ذا السيفي  –كما أعتقد  –قليل. لكن الغلبة اآلن 

 وحده.

كانت األسببببببود تزأر على نحو م يف، و و أيضبببببباً يزأر بصببببببوت أكثر إخافة 

من يد ا وتسببببللنا فاّرين من  ذه  سببببارةورعباً. وانتهزت  ذه الفرصبببة وجذبت 

 زفنإلى جزع شجرة بعيدة نسبياً، وكانت قدمها ت سبارةالمعركة. وأرحت ههر 

 فجذبت أحد أكمام قميصي، حتى قطعته، وربطت بها قدمها المصابة.

نحو األسببببببود الثالثببة بمنتهى السببببببيفي، و و ينزل  ببرفي  ببذه اللحظببة رأينببا ال

 اً لوجه أمامهم، داخل بركة الوحل.قف وجهووا ندفاعية. و الشجاعة

، ثم بعببد لحظببة تردد  جم الثالثببة عليببه، في وقببت واحببد، منببه ادنببا منهم، ودنو

ه األسببببببد األول في ههر على وجهه،  الحادة بم البه ه، والثاني ضببببببربهعضببببببّ

 .، وكان يزأر من األلموعضته اللبؤة في إحدى قدميه ال لفيتين

اللبؤة بعيداً بقدمه القوية، وغرس نابيه الطويلين  ببردفع الوعلى الرغم من ألمه، 

 أرضبباً، وتركه القويين في ههر األسببد الذي كان يعضببه بظهره، ف ردي األسببد

قفباً أمامه بم البه القوية، يعباني النزع األخير. وضببببببرب األسببببببد البذي كبان وا

 ف وقعه أرضاً والدم يسيل من وجهه.

هى ، و و يضربها بم البه فتعود بمنتباسبتبسبال أما اللبؤة فعادت تقاتل من جديد

 الشراسة.

 قلت لسارة وأنا أساعد ا على النهوض:
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  يا أسرعي .. أشعر أن  ذه المعركة ستنتهي عما قريب، قريب جداً. -

مشبيتها، لكن رغم كل شبيء كنا نسير بسرعة كبيرة،  ، تعرج فيونهضبت معي

من الظفر بنا، ف نا   أحب أن  –أياً كان  –كي   يتمكن الفبائز في  ذه المعركة 

 أكون وجبة دسمة، لي   ذا اليوم.

سبرنا مسبافة   تقل عن عشببرة كيلومترات، مبتعدين عن  ذه المنطقة، الم  ولة 

ه. كان الليل قل أرخى سببببببتائره علينا، بكبل من يمكن أن يضببببببيفنبا لقائمة  عام

 وقالت سارة بمعاناة:

  أسببببببتطيع أن أكمل .. يكاد الجوع والعطش باإلضببببببافة إلى التعب  -

 يفتكون بي.

وإذ شبببعرت بالشبببفقة عليها، أخذت أمشبببط المنطقة بنظري، بحثاً عن مكان آمن 

نة ي، ووجدت على يسببارنا ببضببعة أمتار بعض الصبب ور المتبايؤوينا  ذه الليلة

 في الحجم والشكل.

 انتظريني  نا. -

 إلى أين أنت ذا ب؟ -

 س عود حا ً ..   تقلقي. -

 وصعدت فوأ تلك الص ور، وسارة تهتف من بعيد بما يشبه الهم :

 كن حذراً. -

لم تكن  ذه الصببببب ور با رتفاع الشبببببا  ، ولم يحتل صبببببعود ا إلى معاناة من 

فوأ قمببة أعلى صبببببب رة بينهم. قِبلي، ومببا كببادت تمر دقيقتين حتى كنببت وافقبباً 

 ان  دفي من ذلك أن أحدد مكاناً آمنا، ويحتوي على  عام وماء.كو

 ووجدت ما كنت أصبو إليه.
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 صغيرة، خلف الص ور، يبدو أن ميا ها صالحة للشرب.بحيرة 

 ، ف جابتني:ناديت على سارة

 ما األمر؟ -

 تعالي  نا. -

نظرت وحولها.  ولم تقدر على صبببببعود الصببببب ور فعبرت من وأقبلت سبببببارة،

 بانبهار  اتفة:

 وااااو. -

 كان كل شيء في  ذه الجزيرة يبهر سارة على نحو عجيب، قلت لها:

 يمكنك أن تشربي من  نا. -

  ل أنت جاد؟! -

 كان في سؤالها نبرة س رية، ف جبتها وأنا أمأل راحتي بالماء وأشرب:

 إنها مياه رائعة. -

  ل  ي جوفية؟ -

 ذلك.رغم أني لست خبيراً .. لكن أهن  -

ومألت راحتها، ثم  اقتربت تعرج، وفي شبببببيء من التردد مدت يد ا نحو الماء،

، ثم إن الماء بيد اقربت الماء إلى فمها، وبشببببببيء من النفور ارتشببببببفت ما بها 

أعجبها مذاقه، فانكف ت على البحيرة ترتشببف منها بنهم شببديد، وبعد أن ارتوت، 

 .خيراً..استلقت على األرض وك نما استراحت بعد عناء أ

 ولم تلبث أن غطّت في نوم عمي .
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اعتزمت على أن أسببهر  وال الليل أحرسببها من األخطار، وأتيت إلى صبب رة 

 ضبببب مة بحجم المقعد الصببببغير، فجلسببببت عليها، وأردفت ههري إلى صبببب رة

 خلفها، واستطاع سلطان النعاس أن ي دعني، فرحت أنا أيضاً في نوم عمي .

ّي بغتة، واسببببببتطعت أن أرى من بعيد، من بين قبيل الفجر بلحظات، فتحت عين

 لم تلبثا أن اختفتا على الفور.ثم نا، ناألشجار، عينان ترقبا

 ؟أم أن ما رأيته حقيقة ل كنت أحلم؟ 

مفضببالً بالنسبببة لي،  افترضببت أني رأيت  اجسبباً من النوم، كان  ذا ا فتراض

 حيث كنت خائر القوى و  أقوى على الحركة.

تتثاقل رغم محاو تي المسببببتميتة في ابقائها مفتوحة. ولم أشببببعر راحت جفوني 

بشبيء إ  بشبعاع الشم  الساقط على عينّي. أفقت فلم أجد سارة مضطجعة في 

 مكانها، رحت أنادي باسمها:

 سارة .. سارة .. أين أنت؟ -

 وكنبببت أقلبببب عيني في المكبببان بحثببباً عنهبببا، والقل  يزداد في قلبي على نحوٍ 

 ي  واج  جعلت قلبي يكاد يقفز من صدري فزعاً ورعباً.مضطرد. راودتن

 أين  ي اآلن؟

 .ربما أخافها شيء ما..

 ..واألد ى.

 ربما افترسها وحش ما..
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أزحت  ذا الهاج  من رأسبببببي، أو على األقل حاولت. لكن القل  كاد يفتك بي، 

 وفج ة....

* * * 
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 الفاتنة (8)

 

 في قلقي البالغ على سارة، رحت أدعو وأتوسل:

 يا إلهي ساعدني كي أجد ا. -

وسببرت مسببافة بضببعة أمتار، إلى أن وصببلت للنهر الجاري، وفج ة اضببطرب 

حول  المتأللئة سببببببطا النهر، وبرزت على وجهبه سببببببارة، تتنباثر حببات الماء

 ، ألول مرة أ حظ أنها جميلة الوجه بهذا الشكل.الالمع خصالت شعر ا

 يا إلهي!

ميع ج –ا الحرج. كانت واضعة ثيابها وتواريت خلف الص ور حتى   أسبب له

 .لنهرعلى ص رة قريبة من ا –ثيابها 

 كيف لم الحظ وجود  ذه الثياب  نا من قبل؟

  تريد أن تبدو  نظرت في كل ا تجا ات مد بصبر ا، أهنها كانت تبحث عني،

متجهة بسببببببرعة  ، خرجت من الماءاً وحين لم تجد لي أي أثر أمامي دون ثياب،

 .نبببببببببببببببببببببببحبببببببببببببببببببببببو ثبببببببببببببببببببببببيبببببببببببببببببببببببباببببببببببببببببببببببببهببببببببببببببببببببببببا

ن م بئي خلف الصبب ور، أ بقت على عينّي، وبعد دقيقتين أو أكثر، اسببترقت م

في م بئي، ثم  ، انتظرت دقيقببة اخرىهبباثيببابد ارتببدت جميع نظرة فبب ذ بهببا قبب

، تيقظ من النوم حا ً  رت أيضبببببباً ب نني مسببببببتظا رت أني قادم من بعيد، وتظا

 وس لتها بلهفة مصطنعة:
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 لم أجدك.شعرت بالقل  حين  أين كنِت يا سارة؟ لقد -

أ  يوجد  عام في  نا لسببببت فتاة صبببببغيرة .. المهم اآلن ..  تقل  .. أ -

 الجوار؟

كنت أعلم أنها تغير الموضببوع عن قصببد، لكنها معذورة،  ل تقول لغريب أنها 

عارية؟! بالطبع  ذا   يجب. كنت أقدر  ذا جيداً، لذا كانت بالقرب منه تسببببتحم 

 أجبتها عن سؤالها:

 ذا بنفسببببببك .. األشببببببجار  ي كل مكان حولنا .. يمكنك ر يةالطعام ف -

مليئبة ببالفباكهبة .. وببالتب كيبد توجبد حيوانات كثيرة على  ذه الجزيرة 

 تصلا لألكل .. يمكنني الذ اب للصيد إن أردت تناول اللحم.

  ذا رائع .. لقد اشتقت للحوم كثيراً. -

 ف ردفت في مكر ود اء:

 و؟ولكن  ل تستطيعين الطه -

  وك ني صعقتها بهذا السؤال، فقالت:

 في الوقت الرا ن أهن أن الفاكهة   ب س بها -

* * * 
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 فكرة للعودة إلى الديار (9)

 

مرت عدة أيام ونحن على  ذه الجزيرة، ن كل الفاكهة، ونشرب من ماء البحيرة، 

وخالل  ذه األيام، استطعنا بناء ما يشبه ال يمة باست دام بعض فروع األشجار، 

وورأ عريض لنبات أخضبببر اكتشبببفته سبببارة على ضبببفاف النهر. كانت سبببارة 

تبيت في ال يمة  وال الليل، وأنا أنام بها  وال النهار. واسبببتطعنا إشبببعال النار 

للتدفئة. أحياناً كنّا نجل  معاً بالسببببباعات نحدث عن حياتنا الماضبببببية، فلما  ال 

عن ه يث  في اآلخر، ويحدث امن جلوسببنا معاً، ألفنا بعضببنا، وشببيئاً فشببيئاً، بدأ كل

 حياته ال اصة.

وكبانت سببببببارة تعد األيام التي قضببببببينا ا على الجزيرة، حتى أنها كانت ت تيني 

 يومياً لتقول لي:

 نحن على  ذه الجزيرة منذ عشرة أيام... -

 منذ عشرين يوماً...

 مر شهر على وجودنا  نا...

أتدف  بها، خرجت سببببببارة من وفي إحدى الليالي، بينما كنت جالسبببببباً حول النار 

 ال يمة، وجلست بجواري، وبدون أي مقدمات، قالت بلهجة أقرب للبكاء:

 أتعلم يا عادل .. أنا أشتاأ ألمي كثيراً. -

نظرت إليهبا وإلى البدموع التي تتراق  في عينيهبا ثم أبعبدت نظري عنهبا وأنبا 

 أقول:
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  ما ب ير؟أوأنا أيضاً أشتاأ ألمي وأبي .. تُرى  -

 نظر إليها وأنا أتابع:ثم عدت أ

 لكن في الوقت الرا ن لي  بوسعنا عمل أي شيء. -

 قلت:تسللت دمعة على خد ا، فابتسمت لها ب شفاأ، و

اسمعيني جيداً يا عزيزتي .. مؤكد أن والدتك ب ير، وأنها تشعر ب نك  -

 ب ير .. وحين نعود ستجدينها باستقبالك فرحةً مهللةً.

 نظرت إلّي كقطة صغيرة مسكينة:

 أتظن ذلك حقاً. -

 فال تنسيني .. اتفقنا. –ب ذن هللا  –بال أدنى شك .. وحين نعود  -

د فعببل تلقببائي، أحببا تني  ابتسببببببمببت كطفلببة صببببببغيرة تمأل عينيهببا البراءة، وبِر 

 بذراعيها، وقالت في لهجة أقرب للهم :

 شكراً لك. -

ربَّتُّ على ههر ا دون أن أنب  ببنت شببفة. ونهضببت فرحةً، ثم صبباحت و ي 

 خل غرفتها:تد

 ليلة سعيدة. -

في صبببببببباح اليوم التبالي، دلفبت إلى داخبل ال يمبة، كبانبت  نباك، نبائمبة كطفلة 

وديعة، وعلى ثغر ا ابتسببامة آسببرة. دنوت منها، أيقظتها، فتحت عينيها بتثاقل، 

 وتمطت في مكانها ثم قالت:
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 صباح ال ير. -

 ابتسمت وقلت لها:

 يبدو أنك نمت نوماً  نيئاً. .. صباح النور -

 تمطت وقالت:

 نعم .. كانت ليلة رائعة. -

أنا سبعيد لسماع ذلك .. المهم أن تنهضي اآلن .. فلدينا عمل شاأ  ذا  -

 اليوم.

 أي عمل؟ -

 سوف ترين. -

ت أمسكتها من رسغها، وسر –الموز والتفاح  –تناولنا فطورنا التقليدي وبعد أن 

 بها مسرعاً.

 إلى أين ت خذني يا عادل. -

 صبراً يا سارة. -

. كانت جميلة )البامبو( ال يزرانأشببببببجار وبعبد بر بة كنا واقفين أمام غابة من 

 بانبهار: –كما تفعل دائماً  –بشكل   يصدأ، حتى أن سارة  تفت 

 واااو .. ما  ذا المكان؟ -

 أعجبك؟ -

 بالت كيد .. انه رائع. -

 قلت لها:

 يسعدني أنه أعجبك. -
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 الغناء. ف ردفت قائالً:فابتسمت لي، ثم إنها أخذت تت مل في  ذه الغابة 

 لكن لسنا  نا لنت مل في جمالها. -

 إذاً لماذا نحن  نا؟ -

 أخبرتك قبالً .. لدينا عمل شاأ. -

 فنظرت إلّي متسائلة عن ما ية  ذا العمل، ف جبتها:

 سوف نقطع بعض  ذه األشجار. -

 نقطعها؟! لكن لماذا؟ -

 سوف نرحل من  ذه الجزيرة. -

 تهللت أسارير ا و تفت:

 ول؟حقاً ما تق -

 ثم إن ابتسامتها خبت وأنش ت تس ل:

 لكن كيف؟ -

 أجبتها وأنا أتصنع الثقة فيما أقول:

 سوف نصنع قارباً. -

 ارتفع أحد حاجبيها عالياً و ي تقول في تعجب:

 ماذا؟! -

 سنصنع قارباً. -

 بلهجة جافة س لتني:
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  ل أنت نجار؟ -

 نجار؟! بالطبع  . -

ا تشعر به تجا ي في  ذه   اللحظة. فقلت لها:فرمتني بنظرة تنم عمَّ

لي   ذا ما توقعته منك .. توقعت أنك سبببتهتفين وتهللين حين أخبرك  -

 بهذه الفكرة.

 ل تظننا في قصة من قص  ال يال العلمي؟!.. أف  .. إننا في عالم  -

 الواقع.

 صحت:

عبالم الواقع؟!  بل حقباً تسببببببمين  ذا بعالم الواقع؟! أنِت من يجب أن  -

ا .. ووحور من قبل التاريخ .. أعني .. سببببببود تريبد التهامنتُفيقي .. أُ 

 سيفي؟! حقاً؟! ببر

 ثم صمتت قليالً قبل أن أستطرد:

أأخبرك أمراً؟ أحيببانبباً أهن أنني مببت .. وأحيببانبباً أتصببببببور أنني في  -

غيبوبببة عميقببة .. وأن مببا يحببدث لي لي  إ  مجرد أحالم وخيببا ت 

 يصور ا عقلي البا ن.

أن أحدثها بهذه اللهجة القاسببببية، وبعد دقيقة  كانت واقفة أمامي مبهوتة، لم تتوقع

أو اثنتين، بدأت أشببببعر بالذنب لتحدثي معها بهذه القسببببوة، فحاولت أن أصببببحا 

 الموقف فقلت لها بهدوء وعلى ثغري شبا ابتسامة:

سبببارة .. أنا آسبببف حقاً ..   أعلم كيف خا بتك بهذه الطريقة .. لكنك  -

 يار  ذه المرة بين يديك .. دفعتني إلى ذلك .. على كٍل .. سببب ضبببع ال
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 إن شببببئِت صببببنعنا قارباً لنحاول النجاة ب نفسببببنا من  نا .. وإن شببببئتِ 

 مكثنا  نا .. ما قولك؟

صبببمتت في البداية ولم تجب، شببببعرت أنني بالغت في حديثي معها كثيراً، رغم 

كل شببببببيء،  ي فتاة. أهن أنها كانت قد بدأت تنجذب إلّي، لكن بعد الذي حدث، 

 من أنها فقدت كل ا تمامها بي. ت كدأنا م

 بعد صيام  ويل عن الكالم، التفتت إلّي وقالت بنبرة  ادئة بها لمسة من الحزن:

أتعلم؟ ربمببا في كالمببك شببببببيء من المنط  .. ربمببا انببا الم طئببة في  -

 نهاية األمر .. أنا آسفة.

 ابتسمت في حنان قائالً:

   ..   تعتذري .. لم يحدث شيء. ،  -

 :فصاحت فج ة

 لكن ما كان لك أن تحدثني بهذه الطريقة .. إياك أن تكرر ا مفهوم؟ -

 ونة حقاً. و ذاإنها مجن كنت انظر إليها وأبتسبببم. ابتسبببامة نابعةً من أعماأ قلبي.

 ما أحبه فيها!

 إذاً ماذا تقترحين؟ -

أخذت تفكر، وتفكر و ي تنقر على ذقنها بسبببببببابتها، ثم  ّمت بقول شببببببيء ما، 

 ذلك وعادت تفكر من جديد، وقالت فج ة:لكنها تراجعت عن 

 ُحسم األمر .. سوف نبني قارباً. -
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 قلت بمرح وأنا ألقي التحية العسكرية:

 ُعلم ويُنف ذ أيتها القائدة المجنونة. -

 ابتسم ت قائلة:

 مجنونة؟ أنا مجنونة؟ -

ت بين أعواد ال يزران،  –مببازحببةً  –وأخببذت تركض خلفي  وأنببا أمببامهببا، دخلببْ

ح، حتى أني شببعرت في وقت مّر علّي وقت  ويل دون أن أمر قد فتبعتني. كان

 ما ان فقدت القدرة على المرح والمزاح.

 وأثناء جريي أمامها، إذ فج ة دوت صرختها عالية.

* * * 
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 أنقذوا الفيل الصغير (11)

 

توقفت والتفت إليها، فوجدتها قد سببقطت على األرض. ركضببت نحو ا مسببرعاً 

 كانت ب ير، ف جابتني:وجثوت على ركبتي وس لتها إن 

 أجل انا ب ير .. لقد زلت قدمي في  ذه الحفرة. -

 س ساعدك على النهوض ..  يا. -

وسرنا معاً حتى خرجنا من غابة ال يزران  ذه. و وال الطري  كنا نتحدث فقد 

 قالت:

 شعرت ب نك كنت قلقاً علّي كثيراً. -

 أصبت بشيء من اإلحراج، فقلت لها مبرراً قلقي:

 .. رفيقتي الوحيدة في  ذه الجزيرة. نعم .. ألنك -

  ذا فقط. -

 تصنعت الغباء وس لتها:

 ماذا تقصدين؟ -

 نظرت نحوي بغضب، ولكزتني في كتفي قائلة بذات النبرة الغاضبة:

   شيء. -
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 ثم أسرعت المسير مبتعدة عني وقد تملكها الغيظ، وسمعتها تغمغم في حن :

 أحم . -

 أنها تميل إلّي أكثر مما كنت أهن. كنت سعيداً جداً بهذا، ألني ت كدت اآلن

 أعتقد أنها بدأت تحبني.

ابتعدت سارة عن غابة ال يزران، وذ بت إلى حيث يجري النهر، وجلست على 

صبببب رة قريبة منه، تت مل ميا ه الجارية في شببببيء من الحزن. وشببببعرت ب ني 

 يجب أن أصالحها. وقفت بجوار ا بينما كانت تقذف بحجر في النهر. قلت لها:

 تسمحين لي بالجلوس معك؟ -

 لم تجبني. فجلست بجوار ا وقلت:

 لماذا غضبِت مني؟ -

 :فاستطردت بمرحأيضاً   إجابة، 

  ل تحبينني؟ -

 مزاحك ثقيل. -

 لكني   أمزح. -

 قالت بصوت خافت:

   ش ن لك بي. -

 ربتُّ على كتفيها قائالً:

 أنا آسف .. أعلم الجواب الذي أردِت أن تسمعيه مني. -
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 لحظة، ثم أشاحت بوجهها في حياء وقالت:نظرت إلّي 

 ماذا تقصد؟ عن ماذا تتحدث؟ -

 كنت على وشك أن أصارحها بالحقيقة، ب ني أحبها، فقلت لها:

 سارة أنا.... -

إلى  –ه كان يشب ولم أكمل الكلمة، فقد سمعنا صوتاً غريباً لم نسمع مثله من قبل.

صوت كائن حي، حيوان صوت المزمار، لكنه لم يكن مزماراً، بل  و  –حٍد ما 

 ما يصدر  ذا الصوت.

 شعرت سارة بشيء من الرعب فقالت:

 ما  ذا؟ -

 قلت لها وقد انتابني القل :

 دعينا نبتعد عن  نا. -

 وشرعت أجذب يد ا كي نذ ب، لكنها قالت:

 انتظر. -

 ما األمر؟ -

 يبدو أنه صوت حيوان في ور ة. -

 نذ ب.سارة .. اسمعيني .. قد يكون ا مر خطيراً .. دعينا  -

   .. يجب أ  نتركه يعاني  كذا. -

   ش ن لنا. -

 سوف نلقي نظرة فقط .. أرجوك. -
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 في استسالم: تتنهد

فنحن   ندري ما  و  ذا الشيء  حسبناً، ليكن .. لكن اسبتعدي جيداً .. -

 وما الذي يقدر على فعله.

وتسببللنا في  دوء متتبعين الصببوت، كان قادماً من خلف بعض األشببجار شببا قة 

. ثم بعد  ذه األشببببجار، كان  ناك حاجز صبببب ري، صببببعدناه ف ذ خلفه فاعا رت

فيل، فيل صبببببغير أذناه صبببببغيرتان كثيراً عن أذن الفيل العادي كان بني اللون، 

كثيف الشبعر،   يتعدى  وله سبتين سنتي متر، ويبدو أنه قد سقط عن الحاجز، 

 بربنه،  ذا الوحش  و الأو  كذا هننا في البداية، لكنا رأينا وحشاً مفزعاً يتقدم م

 السيفي الذي كان قد  اجمنا قبل ذلك.

  مست سارة في أذني في قل  مضطرد:

 ما العمل اآلن؟ -

 فهمست بدوري:

 دعينا نفر ب نفسنا قبل أن يشتم  ذا المفترس رائحتنا. -

 لكن إن تركنا  ذا المسكين، فسيفترسه. -

  ذا أفضل من أن يفترسنا نحن. -

   .. لن أتركه. -

ت  حولهبا في محباولبة إليجباد حبل إلنقباذ  بذا الصببببببغير من  بذه الور ة ونظر 

 الكبيرة. لكنها لم تهتد إلى شيء. ففكرت أنا بسرعة، وهننت أني وجدت الحل.

* * * 
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 عادل وسيفي األنياب (11)

 

األيلة للسبببببقو ، فذ بت يقف تماماً أسبببببفل مجموعة من الصببببب ور  ببررأيت ال

وبكل ما أوتيت من قوة شرعت أدفع  ذه الص ور، ووقفت خلفها،  مسرعاً نحو

 .ممكنة نحوه ب قصى سرعة تهوي. فتدافعت ببر ذه الص ور، نحو ال

 ...ببرورآ ا ال

 ...فشرع يركض محاو ً تفاديها

 وتفادا ا بالفعل.

وأهنه تذكرنا على الفور، ألنه كشببببر عن أنيابه،  –أنا وسببببارة  –ثم نظر نحونا 

 إلينا، فوأ الحاجر، ب سرع ما يمكنه.وأصدر زئيره المهول، ثم شرع يصعد 

 يا إلهي الرحيم. -

 اركضي يا سارة .. بسرعة. -

كان  ببروركضبببببنا، ب قصبببببى سبببببرعة لدينا، محاولين نزول  ذا الحاجز. لكن ال

 أسرع منّا بكثير، فلح  بنا، أو باألحرى، لح  بي أنا.

عضبببببنا عن الحاجز الصببببب ري، و وى وانقض علّي. فسبببببقطت أنا و و فوأ ب

جاسبببببم  ببرلى األرض بمنتهى القوة. وكان آخر ما رأيته،  و ذلك الع جسبببببدي

ن، لو أحنى  ذا الكائن رأسببببه فقط،  نغرس  ذان فوأ صببببدري، بنابيه الطويلي

 وغبت عن الوعي. ردياني قتيالً.ألالنابان في صدري، و
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 الشيء الوحيد الذي كنت مت كداً منه، أنني لن أستيقظ بعد ذلك أبداً.

 لكني استيقظت، ويا لها من مفاج ة!

 فتحت عينيَّ ببطيء، ألجد كل ذرة من جسدي تؤلمني، تؤلمني بشدة.

 ت و ت من األلم:

 آااه .. أين أنا؟ -

  تفت سارة بسرور:

 عادل .. أنت ب ير. -

 ثم إنها احتضنتني، فصرخت من األلم:

 آاااه. -

 أوه .. أنا آسفة .. أنا حقاً آسفة. -

 في ألمي:قلت وأنا أجا د كي أخ

   ب س. -

د ، وتفصببببسبببرعة جنونية صبببدري يعلو ويهبطبدأ و فج ة، ثم إنني أخذت ألهث

آخر ما التقطته . وجبهتي، ورأيت الدنيا تدور من حولي كاإلعصبببببار العرأ من

 : أذناي صياح سارة ودموعها تسيل

 ليساعدني أحد. -

 واختفى كل شيء. .وأهلمت الدنيا في عيني
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أو باألصا أشعة الشم  المنعكسة عليه  –رسل أشعته رأيت البدر في السماء، ي

نحوي، وكان الجو بارداً، ور باً، ورأيت السببحب تسببير في السببماء، مواريةً  –

 القمر، لتظلم األرض بي، ثم...

 .ثم فتحت عيني، عدت للواقع من جديد

وكبانبت سببببببارة واقفة على باب ال يمة، التي كنت أنا بداخلها، وسببببببمعتني وأنا 

 فدلفت للداخل قائلة:أت وه، 

 حمداً هلل على سالمتك يا عادل. -

 ؟ببروماذا حدث؟ ألم ي كلني ال ا ..أين أن -

 ضحكت بصوت خفيض وقالت:

 لقد تم إنقاذك في اللحظة األخيرة. -

وكنت مسبببببتلٍ  على ههري فحاولت النهوض جالسببببباً، لكن ألماً ر يباً فاج ني، 

 ف سرعت سارة تقول لي:

 مصاب بكسور بالغة.إياك ان تتحرك .. أنت  -

 كسور؟! -

لم تجبني على الفور، وإنما ذ بت خارج  ذه ال يمة، وعادت بعد لحظات تحمل 

 وقالت: بداخلها سائل لزج، بيد ا نصف جوزة  ند،

 اشرب  ذا .. سوف يجعلك تشعر بتحسن كبير. -

، فرفعت رأسبببي قليالً مرتشبببفاً ما بهذه الجوزة من سبببائل. فج ة وقربتها من فمي

 مئزاز وأنا أبعد وجهي:قلت باش
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 يعععع ..  ل  ذا  و  عم حليب جوز الهند؟ -

 باستنكار: قالت

حليب جوز الهند؟!  ذا لي  حليب جوز الهند.  ذا السائل عبارة عن  -

خليط من األعشباب البرية تسبت دم لتسكن األلم. ونصف الجوزة  ذه 

 تُست دم كوعاء لي  إ .

 اآلن؟ و.... لكن ماذا حدث؟ كيف تم إنقاذي؟ وأين أنا -

 وضعت سارة سبابتها على فمي قائلة:

اآلن .. وحين  تنمشببشببشببش ..   تتحدث .. سببوف يجعلك  ذا الدواء  -

 تستيقظ .. س خبرك كل ما تريد معرفته.

 لكني   أشعر بالنعاس. -

 ظة التي تثاءبت فيها، فضحكت سارة، فاستطردت:قلتها في اللح

 حقاً أنا   أشعر بالنـ.... -

جفوني وتثباءببت من جبديد، وكان  ذا  و آخر ما شببببببعرت به قبل أن وتثباقلبت 

 أغرأ في الظالم من جديد.

   أدري كم استمر  ذا الحال..

 أستيقظ، فتناولني سارة  ذا الدواء الغريب، ف نام.

 لكني أتذكر آخر مرة استيقظت فيها.

* * * 
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 لحوم البشر آكلي (12)

 

مشبببدود الوثاأ من يدّي وقدمّي، حاولت أن أتحرك دون  أفقت  ذه المرة ألراني

 أدنى جدوى.

 .ا دأ يا عادل .. ا دأ كي تستطع أن تفكر

 كذا كنت أقول لنفسبي، وكنت أصبر نفسي بهذه الكلمات، وبالفعل رغم الوضع 

 –ولو قليالً  –البذي كنبت فيبه، والبذي   أحسببببببد عليه، فقد اسببببببتطعت أن أ دأ 

إلى فرع ضبببببب م، ورأيت بعض  وقدميَّ  لقة من يديَّ ونظرت حولي، فب ذ بي مع

 األش اص البدائيين مفتولي العضالت، يدلفون إلى داخل ال يمة.

كانوا غاضبببببببين. غاضبببببببين بشببببببدة. وما يرتدونه كان   يذكر، إزار من جلود 

أفصبببحت على أني سببب كون  وانات يسبببترون به عورتهم فقط. نظراتهم إليَّ الحي

 ضيف، وإنما وليمة!مدعواً على العشاء،   ك

واآلخر من ال لف،  ،من األمببام ، أحببد مبباتقببدم اثنببان منهم، وأمسببببببكوا بببالفرع

ك روف على وشببببببك أن  وخرجوا من ال يمببة، يحملون الفرع وأنببا مقيببد عليببه

 .يشوى

شبببعوري في  ذه اللحظة   يصبببدأ، الرعب. الفزع. الهلع، كلها معاٍن مبسبببطة 

قيود، لكن ن أخل  نفسببببببي من  ذه اللما اجتاحني حينها من شببببببعور. حاولت أ

 جسدي لم يقو على ذلك.
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لى العراء حتى رأيت ما زاد فزعي و لعي، آ ف ما أن خرجوا بي من ال يمة إ

من  ؤ ء البدائيين، آكلي لحوم البشببر،  للوا جميعاً لر يتي معل  بهذا الشببكل، 

أوا وبدوكل منهم كان يلع  شببببببدقيه ك نما يت يل كيف سببببببيكون مذاقي في فمه. 

 أمام ناٍر مشتعلة. يتراقصون بنشوة وجنون.

ووقفت من بينهم عجوز اسببببببتولت التجاعيد على كامل وجهها، وأخذت تتحدث 

بلغة غير مفهومة، و م يهتفون بشبكل منظم بعد كل فقرة تقولها. ثم إنها أشارت 

إلى خيمة أخرى، وصاحت مرة أخرى بمقولة لم أفهمها، ولم أ مئن لها، ف رج 

، ممشوقة القوام، ترتدي سوداء الشعر ه ال يمة رجلين آخرين يجران فتاةمن  ذ

 سروا ً من الجينز األزرأ، وفوقه قمي  أبيض، أو كان فيما مضى أبيضاً.

 ، إنها سارة.عرفت الثياب، وعرفت صاحبتها

الدماء تسبيل من فمها ومن مواضبع متفرقة من جسد ا، وك نما كانوا يعاملونها  

 بعنف ووحشية.

وبدون وعٍي  –كانت تصببببببرخ في رعب و لع. وجدتني أصببببببيا بمنتهى القوة 

 مني:

 سااااااراااة. -

ثم إن جسببدي بدأ ينتفض وك ن قوة جبارة سببرت فيه، وبدأت عضببالتي تتحرك 

وف  إرادتي في محباولبة عنيفبة مني لقطع  بذه الحببال التي تقيبدني. لكن الحبال 

إنما هللت أحاول، وأحاول كانت أمتن مما تصبببورت، ومع ذلك لم أسببببتسببببلم، و

تسلمت لقدري، وصرخت سارة بدون جدوى. واقتربوا بي من النار، وأخيراً اسب

 :فزعةً 

 عاااااادل. -
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 نظرت إليها في ي س وأنا أقول:

 أنا آسف يا سارة. -

 واستعدوا إللقائي في  ذه النار

 ...وحدث آخر شيء كنت أتصوره

* * * 
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 خطة واما (13)

 

الذي   أحسبد عليه، وقد استسلمت لقدري، وأيقنت أني بينما أنا في  ذا الموقف 

 ملقًى في النار   محالة، إذ حدث شيء لم أتصور حدوثه على اإل الأ.

. فوضببعوني على األرض، ير مفهومةالغ افقد صبباحت العجوز بكلمة من كلماته

وحلوا وثاقي، وحاولت النهوض لكن جسبببببدي رفض ا سبببببتجابة لعقلي، فظلت 

 ر لسارة بكل ضعٍف و وان. ريا األرض، أنظ

 ثم قالت العجوز شيئاً ما.

 ك نه بطل العالم في كمال األجسام. رجل مفتول العضبالت بشكل مرعب،فتقدم 

 :وصرخت بفزعواقترب من سارة، ورأيتها تنظر إليه في  لع، 

 أنقذني يا عادل.ماذا تريد مني .. ابتعد عني .. عادل ..  -

عروأ رقبتي، شببعرت بغضببب عارم، ضببغط أسببناني ببعضببهما بقوة، وبرزت 

وبقوة  ائلة تجتاحني، نسيت األلم، ونسيت كل شيء في  ذه اللحظة، ولم يشغل 

 بالي في  ذه اللحظة الهائلة إ  سارة، وكيف أنقذ ا من  ذا الوحش.

 فصحت ب على صوتي:

 ساااااااااااارااااااااة. -
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ان صببببمت  فتوقف  ؤ ء البربريون عن الضببببجة والصببببراخ، وران على المك

وأنا أنهض على  مطب . ونظر إليَّ  ذا الضببب م ذا العضبببالت المفتولة. فقلت له

 :قدميَّ 

 .دعها أيها القذر -

وته يصبرخ بصأعلم أنه لم يفهم ما قلت، لكنه ربما اسبتشبعر معناه، ألني وجدته 

صببرخة عالية مدوية، فرددت عليه بصببرخة أعلى منها، كانت صببرختي تشبببه 

 بير.زئير األسد إلى حٍد ك

اتسبببعت أعين الجميع إزاء  ذه الصبببرخة الهائلة، العجوز، وأفراد القبيلة، وذاك 

 الض م، حتى سارة نفسها وجدتها ترمقني بنظرة ذا لة.

فسقطت على األرض بعنف،  ضربةً قوية جداً، ضبربها  ذا الض م على رأسها

ديت اوبقبضببته الفو ذية،  وى على وجهي بلكمة قوية، لكني تف ،ثم اقترب مني

رت قبضببببتي، وبعزم ما أوتيت كلت له لكمة قوية   ذه اللكمة، ثم أسببببرعت وكوَّ

 وحاول النهوض فلم يقدر على ذلك. في فكه، فطار جسده لألمام بضعة أمتار.

أكثر م ذ و ً. والذي زاد  ميع ذا لين لقوة  ذه اللكمة، وكنت أنا نفسبببببيكان الج

ع. تراقصون بمنتهى ا ستمتامن د شتي أني وجدتهم يصيحون بنشوة وفرح، وي

اة على األرض.  لم آبه لذلك وإنما ذ بت نحو سارة الُمسجَّ

 على وشك البكاء: وأناجثوت على ركبتي، وحملت رأسها بين ذراعّي، وقلت و

 ردي علي يا سارة. ..سارة .. سارة  -

 فتحت عينيها بتثاقل شديد وقالت بصعوبة:

 عادل .. أنت ب ير؟ -

  ب ير .. وأنت أيضاً ستكونين ب ير.نعم يا سارة .. أنا  -
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 وتسللت دمعة على خدي، فقالت:

 لماذا تبكي يا عادل؟ لماذا أرى كل  ذا القل  في عينيك .. -

أنبا أحبببك .. حبباً يصببببببل إلى درجبة الجنون .. أرجوِك    .. سببببببارة -

 .تتركيني

 فج ة وك نه درب من ال يال، قالت بمنتهى السالسة:

 أخيراً قلتها. -

 ضنتني بقوة ك نها برأت تماماً مما ألمَّ بها.ثم إنها احت

 :والدموع تنهمر من عينياحتضنتها بقوة، ثم نظرت في عينيها قائالً 

 أنِت ب ير؟ -

 قالت بمرح:

 بالطبع أنا ب ير. -

 لكني رأيت  ذا العمالأ.... -

 كان  ذا تمثيالً. -

 س لتها بذ ول:

 بشر؟ تمثيل؟!! أنا .. أنا   أستوعب  ذا .. أليسوا آكلي لحوم -

 ضحكت وقالت:

  ؤ ء؟! بالطبع  . -

 رأسي بدأ يدور .. أنا   أفهم أي شيء. -
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 نهضت وأمسكتني من يدي قائلة:

 انهض معي .. أريد أن أعرفك بش  . -

 من؟ -

 سبببببالفة –سببببب لتها وأنا أنهض، فجذبتني من ذراعي بقوة، نحو السبببببيدة العجوز 

 وقالت: –الذكر 

 القبيلة. عادل .. أعرفك بـ )واما( .. زعيمة  ذه -

وضببببعت السببببيدة يد ا على كتفي وحدثتني بكالم كثير لم أفهم منه حرفاً واحداً، 

 .برأسي لكني تكلفت ا بتسام، مع انحناءة خفيفة

وبببدأ أبنبباء القبيلببة يحيطون بي، وكببل منهم يبتسببببببم ويربببت على كتفي، كبب نهم 

 ارة:سيهنئوني بشيء ما. ثم بدأوا يغنون ويرقصون بمنتهى ا ستمتاع. قالت 

  ذا ا حتفال على شرفك أنت. -

 أنا؟! -

 تعال س خبرك بكل شيء. -

م بدأت ث وذ بنا لصبب رة بعيدة بعض الشببيء عن احتفال  ذه القبيلة،وأخذتني،  

 :حديثها قائلة

 إن واما سيدة عظيمة حقاً. -

 سارة .. إنني   أفهم أي شيء. -

 ضحكت وقالت:

  خبرك بكل شيء.س حسناً .. -
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 ث...وبدأت تق  عليَّ ما حد

* * * 
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 تفسير (14)

 

 قالت سارة:

السببببيفي على  ببرحين سببببقطت من فوأ الحاجز الصبببب ري، وجثم ال -

أنك  الك   محالة، فصبببببرخت صبببببرخة  –أنا  –صبببببدرك، توقعت 

عالية، وصبدف أن كان بعض أبناء القبيلة يبحثون عن حيوان صغير 

قد شببرد من قطيعهم، فما أن سببمعوا صببرختي حتى أسببرعوا نحوي 

يكاد يفتك بك، ف لقوا رماحهم بسبببببرعة نحوه،  ببرلنجدتي، فرأوك وال

راعة منقطعة النظير، عدا رمحاً واحداً أصببببببابه لكنه تفادا ا جميعاً بب

، فزأر من األلم، وكاد ينقض عليهم لو  أن في عينه اليسببببببرى ففتقها

 رأى أن عدد م كبير ويحملون حراباً مدببة، فآثر السالمة وفر  ارباً.

 فس لتها:

 وماذا حدث بعد ذلك؟ -

ر ببعض الكلمات غي لرفاقه منك .. و تف اقترب أحد  ؤ ء البدائيين -

وحملك  –الذي تقاتلت معه منذ قليل  –المفهومبة .. فب تى أضبببببب مهم 

على ههره، فقلبببت لهم وأنبببا خبببائفبببة من منظر م: "دعوه يبببذ بببب 

وابتسم وأشار لي بيده أن أذ ب معهم  ،أرجوكم." .. فنظر أحد م إليَّ 

وعليك ..  .. .. فبذ بت وبي شببببببيء من القل  وال وف على نفسببببببي

ير حتى أهلم علينا الليل، ووصبببببلنا أخيراً .. كانت بيوتهم وهللنا نسبببب

عبارة عن خيام ..  ي تلك التي ترا ا  ناك .. وما أن وصببببببلنا حتى 

دلفوا بك إلى خيمة، وأشببببببار أحد م إليَّ بالدخول، فدخلت ف ذ بهم قد 
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أسبببجوك على سبببجادة من صبببنعهم  ي عبارة عن جلد حيوان معين، 

 تكشف على جراحك.ووقفت أمام رأسك سيدة عجوز 

 واما .. ألي  كذلك؟ -

 أوم ت برأسها أن نعم، واستطردت:

 تهم ب لع ثيابك....وأمر   -

ما ان قالت سبببارة ذلك حتى نظرت إلى جسبببدي مسبببرعاً، وجدت جسبببدي عاٍر 

ملفوفة حول خصبببببري،    –مثل التي يرتدونها  –من الجلد  تماماً إ  من قطعة

 تستر إ  عورتي.

 كيف لم ألحظ ذلك؟!

 شديد، فضحكت سارة وقالت: ب جلشعرت و

   ب س. -

 فس لتها وأنا   أزال أشعر بال جل:

  ل كنت واقفة حين كانوا.... ؟ -

 وأمسكت عن الكالم، لكنها فهمت ما كنت أرمي إليه فقالت:

 كنت مضطرة لذلك .. كي أت كد أنهم لن يؤذوك. -

 ، فقالت سارة:احمر وجهي من ال جل

شبببيء .. وعلى كل حال أشبببحت بنظري  قلت لك   ب س .. لم يحدث -

 حين كانوا يجردونك من....
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 و تفت: ،وتهللت أساريري ،وصمتت، ففهمت

 حقاً؟ -

 أجل بالت كيد. -

 لكن إن كان ما تقوله صحيا، فلماذا أشعر إنها تكذب علْي.

 تابعت سرد القصة قائلة:

المهم .. بعبد أن جردوك من ثيبابك، ووضببببببعوا على خصببببببرك  ذه  -

، فحصببببببت واما جسببببببدك بطريقة عجيبة، ثم بعد أن القطعبة الجلبدية

انتهت  زت رأسبببها في أسبببف متمتمة ببعض الكلمات بلغتهم. وعلى 

الرغم من أني لم أفهم كلمة واحدة مما قالت، لكني شبعرت بقل  شديد 

عليببك. ف رجببت من ال يمببة، ودار بينهببا وبين بعضببببببهم حببديثبباً غير 

م بعيداً عن القبيلة، مفهوم، وبعبد أن انتهوا من الكالم، ذ بب بعضببببببه

مبتسببببببمببة في ود، وقببالببت بعض  حتى ابتلعهم الظالم، ونظرت إليَّ 

الكلمبات غير المفهومبة ببالنسبببببببة لي، لكني أهن أنها كانت تطمئنني 

 عليك. ثم أدخلتني خيمتك وتركتني وانصرفت.

وما أن أشببرقت شببم  اليوم التالي حتى خرجت على صببوت حديث 

ن ذ بوا باألم  قد عادوا، ومعهم بعض لهم أمام ال يمة، فوجدت الذي

وضبببعت كل نوع منها بين صببب رتين تها منهم واما وذاألعشببباب، أخ

وفركت كل  ذه األعشببباب تماماً، حتى سببببارت مسبببباحي ، ثم أمرت 

ووضعت  –يسبت دمونها كوعاء  –فجيء لها بنصبف ثمرة جوز  ند 

بها بعض  ذه المسبببباحي  بنسببببب معينة، ثم جيء لها بسببببائل أبيض 

وضببببببعتبه على  بذه األعشبببببباب، وأخبذت تقلببه جيبداً حتى امتزجت 

المكونبات كلهبا ببعضببببببهبا، فب عطتني  بذا الوعباء بما فيه من خليط، 

وقالت لي شيئاً، فارتسمت على وجهي أمارات أنني   أفهم، ف دركت 
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فب شببببببارت إليبك، ثم أشببببببارت إلى فمهبا، ففهمبت أنها تقول أن ذلبك، 

 أ عمك  ذا ال ليط بعد أن تستيقظ.

وامتثلت ألمر ا، فبعد عدة سببباعات اسبببتيقظت أنت وأخذت تت وه من 

 األلم، ف عطيتك  ذا ال ليط العجيب فسكن ألمك ونمت على الفور.

م ومن يومهببا وأنببا أرعبباك وأعطيبك  ببذا ال ليط حتى وأنببت نببائم، و 

ي ويسببببببقونن –اللذيذة جداً  –كانوا يطعمونني بعض األكالت العجيبة 

مياً .. إلى أن وكبانبت واما تطمئن عليك مرة واحدة يو .. لبنباً  بازجباً 

 .. و رقت على قدمك بضع  رقات بعصا ا دخلت عليك باألم  ..

ثم أمرت أحد م أن   رقبت على صببببببدرك بيبد با  رقبة خفيفة .. ثم

قات بسببببببابتها على فقراتك  رقت بضبببببع  رو يقلبك على ههرك ..

. ثم . و زت رأسببها ذات اليمين والشببمال في أسببى واضببا القطنية ..

الطرقات القوية على ذات الفقرات ..  رفعت عصبببا ا و رقت بعض

. . ليكع ثم نظرت نحوي .. بعينين حزينتين .. فشبببببعرت بالقل  أكثر

ت تحببدثهم .. بعض أبنباء القبيلببة وأخببذ ت من ال يمبة ونببادتثم خرجبب  

 وأشبارت نحوي في سياأ الحديث .. وبعد أن انتهت .. نظرت إلّي ..

ثم نظرت لهذا الذي أشبببارت  ونحوك .. أشبببارت نحو شببب   منهمو

ثم أشببببارت نحو  إليه .. فصببببعد على بعض الصبببب ور المن فضببببة ..

عصا  من يديه كل يدفي ش   آخر فصعد إلى  ذه الص ور يحمل 

ففهمت أنه  .. ما في جانب من فمهويضبببع كل عصبببا منه .. صبببغيرة

ثم  وى الشببب    .. واألول يقوم بدورك .. السبببيفي ببريقوم بدور ال

 ثم أتت السببببببيفي .. ببروفوقه  ذا الذي يمثل ال ول على األرض ..األ

، ففر الرجبببل ببرهم نحو الرمببباحمجموعبببة منهم ومثلوا أنهم يلقون 

 .(ببرالذي يمثل دور ال)

 فقلت لها:

 ك نهم يعيدون تمثيل ما حدث. ذا عجيب ..  -

 بالضبط. -
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 لكن لماذا؟ -

 فقالت:

.. حمل الرجل الض م الرجل  ببربعد أن فر الرجل الذي يقوم بدور ال -

 ثم وضببببببعوه في خيمببة .. –تمببامبباً كمببا حملببك  –الببذي يقوم بببدورك 

 –فتا الرجل ثم  راحل العالج كلها حتى تلك اللحظة ..ومثلبت واما م

مثل أنه يحاول النهوض فال يسببببتطيع و .. عينيه –الذي يقوم بدورك 

 ويحاول من جديد دون أي جدوى. ..

 وما معنى ذلك؟ -

 صمتت قليالً ثم قالت:

 معناه أنك ستفقد القدرة على الحركة لألبد. -

 يا إلهي ..  ل هنت أنني س صاب بالشلل؟! -

 لقد صدأ حدثها يا عادل. -

 فحركت أصابع يدي وقدمي، ثم قلت:

 .بسهولة كما ترينلكني أحرك أ رافي  -

مقيداً  فيفرتببت أن تقوم لتجبد نفسببببببك  ألنهبا رتببت تمثيليبة أخرى .. -

وتظن أنك وقعت في يد آكلي لحوم بشر  باألغالل إلى جذع شبجرة ..

افك حينها وإحالل نفسبببك من . وإن لم تسبببتطع تحريك أ ر. حقيقيين

 تتناثر من موا ن متفرقة من جسببببببدي .. والدماء القيود .. ف ههر أنا

عد ف ن لم تستطع ب أن تشعر بال وف عليَّ وتحاول أن تنقذني .. عسى

كبل  بذا أن تتحرك، فيحلوا وثاقك، ويظهر  ذا الضبببببب م، ويمثل أنه 

 يحاول أن...

 أمسكت عن الكالم، فس لتها في حدة:
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 أن ماذا يا سارة؟ -

لم يكن ليقدم على فعل شببببيء .. كان يمثل كي تلتهب نار الغيرة فيك،  -

ني زوجتك، وحينها تنهض متناسبببياً ألمك، ومتغلباً عليه. فهم يظنون أ

 آخر في جعلك تقف على قدميك ف ن لم يفلا ذلك، فلن يفلا أي شببببيء

 من جديد .. ولقد نجحت ال طة، وكان نجاحها عظيماً.

 قلت في ذ ول:

 معقول  ذا؟ -

 ماذا تعني؟ -

 أقصد  ؤ ء القوم البدائيون .. معقول أنهم يمتلكون  ذا الذكاء؟ -

 ولم   ؟   تحقرن أحداً عسى أن يكون خير منك. -

أنا   أحتقر م يا سبببببارة .. لكن حياتهم البسبببببيطة  ذه   توحي ب نهم  -

 يمتلكون  ذه القدرات العالجية والتمثيلية المذ لة.

 ابتسمت سارة وقالت:

 يوضع سره في أبسط خلقه. -

 أصبت يا سارة .. يوضع سره في أبسط خلقه. -

* * * 
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 ..! البطوادي  (15)

 

اسبببتيقظت في صبببباح اليوم التالي مفعماً بالنشبببا  والحيوية، وقدمت سبببارة إلى 

 ما دمت ب ير. باألم  حيث كانت قد رفضت المبيت فيها –خيمتي 

 صباح ال ير يا عادل. -

 أجبتها وأنا أتمطى:

 صباح ال ير يا سارة. -

  ل نمت جيداً باألم ؟ -

 نمت ك ني قتيل. -

يمة فتى صغير،   يتجاوز العاشرة من عمره، وبينما نحن نتحدث، دلف إلى ال 

ل لكنه لم ي  ذو ابتسببامة رائعة، وكان أبيض اللون أشببقر الشببعر، جميل الُمحيا،

لش".  من عيب كبير، أو كما نقول في مصر "الحلو ما يِْكم 

 أنه كان عاٍر تماماً من أي ثياب!  عيبه

 تفاج ت لر يتهو ،كان يحمل بين يديه وعاءين مصببنوعين من ثمار جوز الهندو

يدلف على خيمتنا بهذا الشبكل، في حين ابتسبمت له سبارة، ومسحت على رأسه 

 .وحنان في ِدعة

ونظرت وضع  ذا الصبي الوعاءين أمامنا، وحيانا ب ماءة من رأسه وانصرف، 

 فقالت:واحد  بحرفدون التفوه  لسارة بعينين متسائلتين
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  ذا  و  عام الفطور. -

 عنه. لي   ذا ما أود السؤال -

 عم  تس ل إذاً؟ -

 ما  ذا الصبي ال... المجرد من الثياب؟ -

 آه .. إنه واشو .. الصبي المكلف ب حضار الطعام لنا كل يوم. -

 –الرجال  نا يلفون مئزراً  كل واحد من ؟ رأيت أنلم   و عباٍر تمباماً  -

ه، مصببببببنوع من جلد الحيوانات حول خصببببببر –كهبذا البذي أرتبديبه 

ذات جلد ليوارين ما فوأ الصببببدر، إلى ما والنسبببباء يلفون قطعة من 

 دون الركبة بقليل.

  ذا بالنسبة للرجال والنساء، أما األ فال  نا فال يرتدون أي شيء. -

 فقلت لها:

 –جذب انتبا ي أيضاً أنه أبيض البشرة بينما كل رجال ونساء القبيلة  -

 من ذوي البشرة السمراء. –كما رأيت 

الشبببببم ، حتى إذا بلغوا السبببببن  األ فال  نا مدللون، محجوبون عن -

كباراً، ستروا عورتهم، وخرجوا يقومون ب عمال  فيها التي يصبحون

الكبار الشبباقة، فتلفا الشببم  أجسبباد م، ويتحور لونهم األصببلي إلى 

 األسود.

  كذا إذاً. -

 فقالت سارة:

 يجب أن ن كل.  تهدر المزيد من الوقت،  ..  يا -

 المي أخضر متماسك القوام، قلت بشيء من نظرت في الطبقين ف ذ بهما سائل 

 ا شمئزاز:
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 ما  ذا الشيء؟ -

 أعلم أن شكله مقرف بعض الشيء .. لكن  عمه جيد جداً. -

 قلت في نفور وأنا أبعد  ذا الطب  عني:

 أنا لن آكل  ذا الشيء المقزز. -

 جربه أو ً قبل أن تحكم عليه .. كما أنك لن تحصبببببل على  عام آخر -

  ذا اليوم. غيره

 كن يا سارة....ل -

  يا .. على األقل جربه فقط. -

 ووضعت يد ا في  بقها، وأخذت حفنة من الطعام براحتها وتناولتها قائلة:

 أقسم أنه لذيذ. -

اسبتسبلمت أخيراً، وقررت أن أجرب  ذا الشبيء، وعلى مضض، وضعت يدي 

في  بقي وأخذت حفنة من  ذا الشيء، ترددت قليالً لكن وضعتها في فمي مرة 

 ة.واحد

 ائع.ر مذاقهاتوقعت  عمها البشع قبل أن تصل إلى لساني، لكني تفاج ت ب ن 

 إنها لذيذة حقاً. -

 ابتسمت سارة قائلة:

 لقد قلت لك. -

الفارغين، فما أن رآ ا  ن أنهينبا  عبامنا، خرجت سببببببارة تحمل الطبقيند أثم بعب

واشببو حتى  رع إليها وأخذ منها الطبقين، وعاد بعد قليل يحمل وعاءين آخرين 

 بهما سائل أبيض م لوف الشكل.
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  ل  ذا... ؟ -

  ازج. .. حليب نعم .. إنه حليب -

 وتناولت وعائي، وارتشببببفت منه رشببببفة كبيرة، ثم أزحته عن فمي، وقد رسببببم

 .فضحكت سارة و ي تنظر إليْ  شارباً أبيضاً و مياً  الحليب فوأ فمي

 قلت بسعادة:

 يا سالم ..  ذا الحليب لذيذ جداً .. أ و حليب أبقار؟ -

 ورحت أرتشف منه رشفة أخرى فقالت سارة:

   .. لي  حليب أبقار. -

 جاموس؟ -

- .  

 إبل .. غنم؟ -

أيضببببباً الجواب  و   .. ولو مكثت أبد الد ر ت من ما وصبببببلت إلى  -

 ب الصحيا.الجوا

 س لتها بترقب:

 ؟سارة .. ما  و مصدر  ذا الحليب -

 صمتت قليالً .. ثم دنت برأسها مني وقالت:

 ماموث. -

 قلت باستنكار:

 من المزاح يا سارة، وأخبريني باهلل عليك الحقيقة. دعكماموث؟!!  -
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 ضحكت قائلة:

 علمت أنك لن تصدأ. -

 مزاحك صار س يفاً. -

 الحقيقة.أقسم لك يا عادل أن  ذه  ي  -

 :قلت بس رية

 آه .. صحيا .. وما تناولناه في الفطور  و مخ ديناصور! -

ت قال ابتسببببمت سببببارة دون أن تجادلني، وبعد أن أنهينا ما بالوعاءين من حليب،

 سارة:

 س ذ ب ألحضر لك ثيابك .. إنها لدى واما. -

 وخرجت سارة لبعض الوقت، ثم عادت خاوية اليدين، فس لتها:

 أين ثيابي؟ -

 إنها عند واما. -

 ولم  لم تحضير ا؟ -

حين أشببرت إلى واما أن تحضببر لي الثياب .. أخذت تحدثني بكلمات  -

من لغتهم الغريبة لم أفهم منها حرفاً واحداً .. وفي النهاية رفضببت أن 

 تعطيني الثياب.

لكني أشبببعر باإلحراج الشببببديد من بقائي بهذا اإلزار .. أنا شبببببه عاٍر  -

 تقريباً.

ك باإلحراج، كل رجال القبيلة يلفون إزاراً مثل الذي   داعي لشبعور -

 ترتديه تماماً.

أنا لسبببببت أشبببببعر باإلحراج منهم .. أنا أشبببببعر باإلحراج منِك أنِت يا  -

 سارة.
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 ضحكت سارة وقالت:

   ..   ب س. -

 أمسكتني سارة من معصمي وقالت: ثم إنها

 تعال معي. -

 إلى أين؟ -

 سآخذك في جولة داخل القبيلة. -

خرجنببا من ال يمبة، حتى رأيببت النسبببببباء يحملن الكثير من الحشببببببائش ومبا أن 

 .الجنوب ال ضراء على ر وسهن ويسرن نحو

 إلى أين يذ بن؟ -

 :نيت سارة ف جابتس لْ 

 إل عام الطيور. -

 وأي نوع من الطيور يربُّون؟ -

 لم تجبني مباشرة، وإنما قالت:

 تعال .. س ريك. -

 .وسرنا خلفهم حتى وصلنا إلى ربوٍة عالية

دأن جميعاً يلقين منها ما يحملن من حشائش، فهوت الحشائش في واٍد مغل  من ب

 الجانبين، نحو الطيور الالئي يربينها أ  و ي...

 بط؟!! يربون البط؟! -
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 ضحكت سارة وقالت:

  ل توقعت ذلك؟ -

 :لتقف

 إنهم مثلنا تماماً .. يربون ما نربي في بيوتنا. -

 أتظن ذلك حقاً؟ -

 .تفعل .. إنهم يربون البط .. وكذلك أمهاتنا شك بال -

 في النزول عن تلك الربوة نحو الوادي قائلة: شرع ت سارة

 تعال. -

 إلى أين؟ -

ل ، وكنت أسببب  منها في الوصببوشببغولة بالنزول. وتبعتهالم تجبني، فقد كانت م

 .إلى األرض، أرض الوادي..

 ..! وادي البط

الوادي، أمسبببببكتني من لم تسبببببتغرأ وقت  ويل حتى كانت بجواري داخل  ذا 

 حتى وصلنا إلى حيث بطة بيضاء جميلة الشكل. معصمي وسرنا

  تفت مبهوراً:

 واااااااو .. يا إلهي ..  ل  ذا معقول؟ -

  ل ما زلت تصر على أنهم يربون ما تربيه النساء في و ننا؟ -

واحد، فقد كنت م خوذاً بما  بحرفتلفظ  ززت رأسببي لليمين واليسببار دون أن أ

، لكنها كانت اللون بيضبببببباء الريش، ذات منقار أصببببببفر رأيبت. لقبد كبانت بطة
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ضبببببب مة بحجم الجمل، أو ربما  أضبببببب م من أي بطبة رأيتهبا في حياتي، كانت

 .أض م

نببت نظرةً بلهبباء، ثم أد –بعينيهببا الببدائريتين  –رأتنببا البطببة، فظلببت تنظر إلينببا 

نت أنها فظن فمها، البطة فشعرت بالقل  يطرأ باب قلبي، فتحت  ذهرأسها منا، 

 صبببببدر عنها  ذا الصببببببوتسبببببتحاول التهامنا، لكنها لم تفعل، بل فتحت فمها لي

 :المضحك

 "واك واك".

لم تكن م يفة على اإل الأ، بل كانت وديعة مسببالمة، فظللت أضببحك وأركض 

 قة الحيوان للمرة األولى.كطفل صغير أخذه والده إلى حديمبهوراً في المكان 

سببببببرعبان مبا رأيبت بطبة ثبانيبة، وثبالثبة، ورابعبة، ورأيت بطة تسببببببير وخلفها 

ذات اللون الذ بي، والملم  الزغبي الناعم، وكان حجم  صبببيصبببانها الصبببغيرة

 .الض م الصوص الواحد يقارب حجم ال روف

، وأخذت أقفز في الهواء ك ني فقدت عقلي من أخذت أضببحك بنشببوة واسببتمتاع

 خلفي ارتطمت بشببببببيءما أنا أقفز وأدور، إذ زلت قدمي فنيفر  السببببببعبادة، وب

 أبيض الريش.

كانت بطة، هنت أني ألعب معها، فركضت خلفي، و ي تصدر صوتها المميز: 

 "واك واك".

 فركضت أمامها وأنا أصيا:

 النجدة .. ساعدوني ..   أريد أن تكون نهاية على يد بطة! -

لذا كانت مضببببببحكة،  –على الرغم مني  –كنبت خبائفباً بح ، لكن نبرتي كبانت 

 . فقلت لها:سارة تضحك باستمتاع شديد بالور ة التي أقحمت نفسي بها
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  ل  ذا وقت الضحك؟ البطة تكاد تقتلني. -

 ضحكت من جديد قائلة:

 شكلك مضحك وأنت تقول  ذا. -

 فقلت لها:

  ل  ذا  و الوقت المناسب في رأيك؟ -

 تضحك. زالت ماو

 فج ة أمسكتني البطة بمنقار ا من اإلزار الذي ألف به خصري..

  اي .. اتركي  ذا الشيء من فمك .. قد تكشفين المستور.  -

 وسارة تضحك.

ورفعتني البطة ألعلى في الهواء. فتمسبببْكت ب زاري بقوة حتى   يُف ك. وأنشببب ت 

 أقول:

  ذا   يجوز يا مدام. -

 وسارة تضحك.

وأنا بداخله  –تهز رأسببها لليمين واليسببار بسببرعة، ومازال اإلزار أخذت البطة 

، حتى إذا مبا انتهببت من  ز ا، فكنبت أ تز أنببا أيضبببببباً في الهواء بقوةفي فمهبب –

ني أ لحظتها شعرتالغثيان، فوضعت يدي على فمي، وب –أنا  – ترأسها، شعرْ 

قوة من أكاد أسبببقط من اإلزار، فلففت يدي حول خصبببري ممسبببكاً باإلزار بكل 

 جديد. قلت وك ني أحدث اإلزار:
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 .يا صديقي أرجوك تماسك قليالً  -

 وسارة   تزال تضحك.

 في الهواء، و تفت: –في فم البطة  –ثم نظرت لسارة وأنا معل  

 .وأديري وجهك في ا تجاه اآلخر ،توقفي عن الضحك عليَّ  -

 لماذا؟ -

 أشعر أن اإلزار لن يتحمل. -

. ويبدو أن البطة قد اكتفت بهذا حتى دمعت عينا ا فضبحكت سارة ضحكاً شديداً 

 وأنا أصرخ: –من أعلى  –العقاب، فتركت اإلزار من منقار ا، فسقطت 

 آاااااه. -

 و ويت على وجهي.

 :لها في س رية تركتنا البطة ومشت، رفعت رأسي قائالً  وحين

 شكراً على الرحلة. -

ي على النهوض، وأقبلت سارة نحوي و ي تضحك، ومدت يد ا لي كي تساعدن

 فقلت لها:

..  ابتعدي عني ..   أريد مسبببباعدة منك .. أقول لِك أنقذيني يا سببببارة -

 فتتركيني معلقاً بين السماء واألرض  كذا! أنقذيني يا سارة ..

 :قالت و ي   تزال تضحك



 المغامرة الضائعة

 

 32 

لم أكن أسبتطيع أن أتوقف عن الضحك .. لم أكن أعلم أنا آسبفة حقاً ..  -

 ب نك خفيف الظل  كذا.

 وأمسكت بيد ا وأنا أنهض مت و اً من األلم:

 آاااه يا ههري. -

 ثم نظرت إليها قائالً:

 أنِت سعيدة اآلن؟ -

 ضحكت وقالت:

 تعال. -

 إلى أين؟ -

 سن رج من  نا .. أريد أن أريك شيئاً. -

 قلت بلهجة مضحكة:

 شيء آخر؟!   .. أنا   أريد ر ية أي شيء اليوم .. س هل  نا. -

 ادم نحوك.حسناً ..  ناك ذكر بط ق -

  ا .. محاولة جيدة. ، ا -

   .. حقاً .. انظر خلفك. -

فنظرت وأنببا غير مصبببببببدأ لمببا تقول، لكني تفبباجبب ت بببذكر بط يركض نحوي 

مسبرعاً، ففزعت إلى الصب ور متسبلقاً إيا ا في سبرعة. وضحكت سارة، و ي 

 تتبعني نحو األعلى.

 ور المتراصببة ال روج من الوادي أمراً عسببيراً، فقد وجدنا بعض الصببلم يكن 

ج. يئة على  يئة قريبة من  ر    الد 
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 القطيع (16)

 

 خرجنا من وادي البط، وجذبتني سارة من معصمي خلفها، وأنا أس لها:

 إلى أين؟ -

 صبراً يا عادل. -

 وخالل دقائ  كنا واقفين أمام جبل  ائل، فقلت لها:

 إياِك أن تطلبي مني أن أصعد  ذا الجبل. -

 ضحكت وقالت:

  ناك داع للمزيد من الصعود.  تقل  .. لي   -

 إذاً لماذا أتينا إلى  نا؟ -

 قلت لك اصبر. -

جلسبببت سبببارة تنتظر بشبببغف قدوم شبببيء ما، ثم دعتني وعلى صببب رة قريبة، 

للجلوس بجوار ا، فجلسبببببت وأنا   أفهم ماذا ننتظر، وبعد عدة دقائ  شبببببعرت 

 بالملل، فقلت لها:

  ل لي أن أفهم ما .... -

ت عبارتي قائلة:  بتر 
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 شش .. إنه قادم.ششش -

 من؟ -

 القطيع. -

 تساءلت:

 القطيع؟! أي قطيع. -

لم أكد أتم السبببؤال، حتى سبببمعت صبببوتاً أفزعني. كان صبببوت أقدام ثقيلة تدب. 

 .األرض تهتز. يزداد صوت األقدام اقتراباً. تهتز األرض أكثر..

 .وأكثر..

ومن خلف الجببل، ههر أول حيوان في  ذا القطيع. اتسببببببعت عيناي ذ و ً. ما 

  ذا؟ قلت وعلى وجهي امارات الد شة:

  ل  ذا .. ماموث؟! -

وهلوا  ،تبع  ببذا الم لوأ واحببد آخرو ،كببان أحببد أفراد القبيلببة يمتطي ههره

قلت ، فوفوأ كبل مباموث فرد من أفراد القبيلة ،يتقبدمون من خلف الجببل تبباعباً 

 لسارة وأنا أرى  ذا المشهد ب م عيني:

حين أخبرتني أن ما شربناه  و   رينيا إلهي .. إذاً أنت لم تكوني تسب -

 حليب الماموث؟

 ابتسمت سارة وقالت لي:

ك سيفي األنياب على وش ببر ل تتذكر  ذا الفيل الصغير الذي كان ال -

. . لم يكن فيالً .. بل كان واحداً من  ذه الم لوقات العمالقة افتراسه؟

  ا  و  ناك.
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الصغير يقفز ويلهو حول األقدام ال لفية  ونظرت حيث أشبارت فرأيت الماموث

 ألمه.

 لكن األفيال .. أعني .. الحليب... -

أفهم مبا تعني يبا عبادل .. تريد القول أن البشببببببر   يشببببببربون حليب  -

 األفيال.

 تماماً. -

لكن  نباك نقطتبان  بامتبان عليبك أن تب خبذ ما بعين ا عتبار .. أو ً:  -

 ؤ ء األشببب اص لديهم عادات م تلفة تماماً عن العادات المتبعة في 

 عالمنا .. ثانيا: أن  ذا لي  فيل ..  ذا ماموث!

 الشببببب   ولفه حول خصبببببروفج ة توقف القطيع، ورفع كل ماموث خر ومه 

قدمّي ألنني توقعت شيئاً سيئاً على وشك الحدوث. الذي يمتطيه. غاص قلبي بين 

على  لكن توقعي لم يكن صببببببحيحبباً  ببذه المرة، فقببد كببان المبباموث يُنزل راكبببه

 .األرض بهذه الطريقة

وأ مثل نفير الب ت الفيل، بل كانمعت صوت  ذا الم لوأ، ولم يكن مثل صوس

ادعى أنه عالم،  و  تصببببببدقوا أحداً يقول لكم غير ذلك، حتى ولو إلى حٍد كبير.

 ف ن تمسك برأيه فاس لوه:  ل سمعت صوت الماموث من قبل؟

 د امتطاء ههر ماموث؟ ل تو -

 فاج تني سارة بهذا السؤال بينما كنت أت مل  ذه الم لوقات البديعة، فقلت لها:

 عفواً؟ ماذا قلتي؟ -

  ل تود امتطاء ههر ماموث؟ -

 ضحكت وقلت لها:
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 أنت مجنونة. -

 وقالت:أمسكتني من معصمي 

 تعال. -

وجذبتني نحو شبببب   يقف أمام ماموث، ولم تتكلم وإنما أشببببارت إليه أنها تود 

ركوب الماموث، فابتسببببببم بود وأفسببببببا لها المجال، فتقدمت و ي تجذبني معها 

 ووقفنا أمام  ذا الكائن الرائع، ولم يتوقف قلبي عن ال فقان بسرعة مطردة.

د ، فمماموث و رقت عليها ثالث مراتوقفت سارة أمام القدم اليمنى األمامية لل

، ورفعها فوأ ههره. فهتفت لي سبببببارة من صبببببر االماموث خر ومه حول خ

 فوأ الماموث:

ا رأ بقبضببببببتبك فوأ سبببببباأ الماموث األمامية اليمنى، كما رأيتني  -

 أفعل.

فبباقتربببت من المبباموث المجبباور، وأنببا أرتجف من ال وف، ثم  رقببت ثالث 

 اموث، فهتفت سارة: رقات خفيفة، فلم يتحرك الم

 بقوة أكبر ..  يا   ت ف. -

وبعد لحظة من التردد، اسبتجمعت شجاعتي، و رقت بقوة فوأ ساأ الماموث، 

فمببد خر ومببه ولفببه حول خصببببببري، في حين أغمضبببببببت عينّي خوفبباً من أن 

يسببحقني. فرفعني فوأ ههره وأنا   أزال مغمضبباً عيني بقوة، وسببمعت سببارة 

 تقول:

 الشجاع.افتا عينيك أيها  -
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 ،ولما فتحت عيني، ورأيت أني فوأ ههر ماموث اتسببببعت عيناي من الد شببببة

وفي ذات اللحظة ارتسبببببمت ابتسبببببامة واسبببببعة على وجهي، وصبببببحت بمنتهى 

 السذاجة:

 أنا أمتطي ماموث .. أنا أمتطي ماموث. -

 قالت سارة و ي تضحك علي:

 ودعك من  ذه البال ة. ا دأ قليالً .. -

 ثم استطردت و ي تمسا على جانب أذن الماموث ال اص بها:

 امسا على جانب أذن الماموث اليمنى. -

 لماذا؟ -

قلتهببا وأنببا أفعببل مببا  لبتببه مني، فتحرك المبباموث فجبب ة لألمببام، فهبببت الموقف 

قليالً، لكني سببرعان ما اسببتعدت توازني، وسببار الماموث الذي أمتطيه، بجوار 

 الذي تمتطيه سارة.

 :وس لتها

 ماذا كان ليحدث لو أنني مسحت على جانب األذن األخرى للماموث؟ -

 ضحكت وقالت:

   تريد أن تعرف... صدقني  -

 فشعرت ببعض القل ، لكني غيرت مجرى الحديث قائالً:
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إذا عدنا لديارنا ..  ل سببببيصببببدقنا أحد إن أخبرنا م أننا امتطينا ههر  -

 ماموث؟

* * * 
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 رحيل عن القبيلة (17)

 

نا أ لو ا باحتفال عظيم ،بعد عدة أيام بنا ، حيث رقصنا وشرتركنا القبيلة، وودع 

. وأكثر شبب   ترك بنا انطباع مذ الً من أبناء القبيلة  ي واما، حليب الماموث

 السيدة الحكيمة، التي تتزعم  ؤ ء القوم.

ل قب وسببببرنا أنا وسببببارة نهتدي ب ول شببببعاع للشببببم  من اليوم التالي لالحتفال.

أحضببببببرت واما لي مفاج ة، إنها ثيابي. وكنت قد بدأت أعتاد رحيلنبا مبباشببببببرة 

 اإلزار الصغير حول خصري.

 وال الطري  كنت انا وسارة نتجاذب أ راف الحديث، وكانت  ي أول من بدأ 

 بالكالم قائلةً:

 لن أنسى  ؤ ء القوم الرائعون أبداً ما حييت. -

 فقلت لها:

 ثمانون درجة.لقد غيروا نظرتي عن القبائل البدائية مائة و -

من غير الجببائز أن نقول عليهم أنهم  أهن أنببه بعببد كببل مببا رأينبباه .. -

اء لم أتعلمها في المدارس يبدائيون .. لقد تعلمت منهم كثيراً من األشبببب

 .. حقاً إنهم أش اص أذكياء....

 خاصة واما .. تلك العجوز الرائعة. -

 :س لتهاوبعد فترة من المسير والحديث غير الُمجدي 

 من معاشرتك لهذه القبيلة؟ يا سارة ثر ما تعلمتيهما أك -
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 فكرت قليالً ثم قالت:

يا  ي أجمل حياة .. وأنت  الحياة البسببببيطةأكثر شببببيء تعلمته  و أن  -

 ؟ا أ م ما تعلمته من معاشرتك لهم.. معادل 

العلم والحكمة  ما أسبببببباس السببببببيادة والزعامة .. لقد لقبد تعلمبت أن  -

زعيمببة على  ؤ ء القوم  –لبنبباء العجوز وا يببة ا –صبببببببارت وامببا 

 األشداء مفتولي العضالت بحكمتها وعلمها ورجاحة عقلها.

 بالمناسبة .. إلى أين نحن ذا بون؟ .. أصبت يا عادل -

  أعرف يا سببببببارة .. أهننا سببببببنحاول البحث عن وسببببببيلة نعود بها  -

 لديارنا.

 ولكن... -

 ت عن الكالم فج ة، فقلت لها:أمسك  

 األمر؟ولكن ماذا؟ ما  -

   شيء. -

 وبعد فترة من الصمت قالت:

 عادل ..  ل أنت مت كد من أنك تريد العودة إلى المنزل. -

  ذه كانت رغبتك أنت يا سارة. -

 خفضت رأسها وقالت في خفوت:

 نعم .. صحيا. -

 ثم نظرت إليَّ مستطردة:

 لكن إن كنت تريد البقاء..... -

 وصمتت فقلت لها:
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ني الجزيرة، وأتعل  بها .. لك بصببببببراحبة   أعرف .. لقد بدأت أحب -

وأريببد ر يتهمببا وا  مئنببان  في ذات الوقببت اشببببببتقببت ألمي وأبي ..

 عليهما.

 قالت ب فوت:

حسببناً .. سببوف نرحل .. لكن علينا أن نصببنع وسببيلة لل روج من  نا  -

 .. ف نا   أهن أن  ناك أي صلة لهذه الجزيرة بالعالم ال ارجي.

 م؟ما الذي دفعِك على قول  ذا الكال -

وببر سيفي األنياب .. حيوانات يظن الجميع  انظر حولك .. ماموث .. -

ي تي  –أياً كانت جنسببيته  – أنها منقرضببة .. ولو كان أحد من البشببر

ن  ببذه الحيوانببات لم تنقرض بعببد لهببذه الجزيرة ألخبر العببالم أجمع أ

 بشكل نهائي.

 ما رأيِك أن نعود لفكرة صنع قارب من أشجار ال يزران؟ -

 أدري يا عادل ..   أهن أنها فكرة سديدة.   -

 ولم   ؟ -

 أهن أن بمقدورنا صببببنع  ذا القارب .. ألكثر من سبببببب .. أو ً ..   -

فصببنعه لي  سببهالً كما تعلم .. حتى لو اسببتطعنا صببنعه، فمن أدراك 

أنه سببيوصببلنا إلى بر األمان ؟.. أعني ..   نعلم كم تبعد المسببافة بين 

 ب جزيرة أو شا ئ له عالقة ببقية العالم. ذه الجزيرة وبين أقر

 قلت لها:

 ربما تكون على مسافة قريبة. -

 فقالت:

 وربما  . -

 هننت انِك أكثر تفا  ً مني يا سارة. -

..  طالمحيربمبا .. ولكن التفا ل لن ينفعنا إذا ما غرأ مركبنا في قاع  -

 نحن  كذا نضّحي ب رواحنا.

 فس لتها:
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 والعمل؟ -

 علينا أن نرضى بوجودنا  نا و....ربما   أدري ..  -

ية:  وقبل أن تكمل، قلت لها بشيء من الجدِّ

 اقتراح مرفوض. -

 ثم قلت لها مستنكراً رغبتها:

وأحببت البقاء بهذا الشببببببكل .. أنا  فج ة ..   أدري كيف غيرت رأيك -

أنببام وأسببببببتيقظ أحلم ببباليوم الببذي أعود فيببه لو ني .. ألمي وأبي .. 

 العادية. ألصدقائي .. ولحياتي

وأصببدقائك .. لكني أقول إن لم نسببتطع  أعلم مدى اشببتياقك لوالديك .. -

 صنع القارب فيمكننا أن....

 ثارت ثائرتي وأنا أقا عها بحدة:

 اسمعيني أيتها الفتاة الم بولة... -

 اتسعت عينا ا وقالت في ذ ول:

 م بولة؟ أنا؟! -

 ف ردفت ك ني لم أسمعها:

 .. وتسيرينه كما تريدين...أنا لست عبداً لديك تمتلكينه  -

 ؟!يا عادل أنا -

تببارة تكونين ب ير .. وتببارة يجن جنونببك .. تببارة تريببدين الببذ بباب ..  -

وتبارة تؤثرين البقباء .. كبل  ذا بال سبببببببب واحد مقنع .. لكن تعلمين 

 أمراً .. أهنني أنني أعلم السبب وراء ذلك .. و و أنك م بولة.

 تملك الغيظ منها وقالت:

 ألنني غيرت رأيي بال سبب. نا م بولةمعك ح  .. أ -
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 :وأردفت ومضت عني بضع خطوات، ثم التفتت إليَّ 

لديَّ سببببب  ألن..  .. أنا لسبببت م بولة .. بل أنت  و األحم  ولعلمك -

 .. لكنه لم يعد مهماً اآلن. لرغبتي في البقاء مقنع جداً 

 وتركتني وانصرفت...

* * * 
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 خصام (18)

 

فما دار بيننا كان مجرد نقار وإن كان حاداً بعض    أدري ما الذي أغضبببببببها.

أن أصببببالحها، فذ بت إليها وكانت تسببببند  عليَّ  لكن شببببيئاً بداخلي ألاَّ  الشببببيء.

 لم تعل  بكلمة، فس لتها:ف أمامها فههر ا إلى إحدى األشجار. ورأتني أق

 ما الذي أغضبِك مني؟ -

 كانت إجابتها الوحيدة أن أشاحت بنظر ا عني، ف ردفت:

 رغم أني   أعلم سبب غضبك، إ  أنني آسف. -

 قالت في   مبا ة صريحة:

 .أنا   أ تم بك و  ب سفك الس يف -

 إذاً ماذا علّي أن أفعل كي أزيا عنك  ذا الوجه الكئيب؟ -

 أجابتني و ي تنهض وتبتعد عني:

 لي  عليك أن تفعل أي شيء. -

 ها الجافة  ذه جعلتني اناأنا حقاً لم أر ا غاضببة بهذا الشكل من قبل، لكن  ريقت

 نا   أراني م طئاً.أتجنب الحديث معها، ففي النهاية أأيضاً أغضب منها، و

 بعد ساعة تقريباً، عادت وقالت لي بجفاء:

  ذه الجزيرة مع ش   مثلك   أريد البقاء في ..  يا بنا نصنع قارباً  -

 أكثر من  ذا.
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د لها الصببببباع صببببباعين، نزلت كلماتها على أذناي كالصبببببواع ، فقررت أن أر

 فقلت:

 وأنا أيضاً   أ ي  الوجود معك أكثر من ذلك .. أنت فتاة مغرورة. -

مبا أن سببببببمعبت  بذا الكالم، حتى اتسببببببعبت عينبا با للحظة، ك نها لم تتوقع  ذه 

اإلجابة، ثم ضغطت أسنانها ببعضها من فر  الغيظ، وسارت مبتعدة عني و ي 

 تغمغم بكلمات لم أفهمها.

عملنا على قطع أخشبباب ال يزران، وربطها مع بعضببها عن  ري  ولعدة أيام، 

 الحبال الطبيعية ال ضراء التي تتدلى من األشجار.

كنا نفعل ذلك في صبمت، وكثيراً ما كانت أمارات الغضبب ترتسم على وجيهينا 

 نحن اإلثنين.

وأخيراً، وبعد عمل تسببعة أيام متواصببلة انتهينا من صببنع سببطا القارب، لكن لم 

كيف نصبببنع له شبببراع، ربما لو تحدثنا معاً في  ذه المسببب لة لعلمنا كيفية  نعرف

 صنع واحد. لكن  ذا لم يحدث.

 هللنا نبحث عما يصلا ليكون شراعاً دون جدوى. وأليام أخر،

 ما العمل اآلن؟

 ماذا لو لم نجد ما يصلا ليكون شراعاً؟

 إلى متى سيدوم  ذا ال صام؟

 حياتنا؟  ل سنمكث  نا  وال ما تبقى من

 ، لكن بال جدوى.كان بالي مشغول دائماً في البحث عن إجابات لهذه األسئلة

أخيراً قررت أن أتنازل أنا وأبدأ الحديث معها، وكان ذلك لحظة غروب شبببم  

أحد األيام. فذ بت إليها وكانت منهمكة في التفكير في شببببببيء ما، وما ان رأتني 

أثار شيئاً مزعجاً في نفسي، إ   حتى أشاحت بنظر ا عني بجفاء. ورغم ان ذلك
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أن رغبتي في إنهباء  ذا ال صببببببام الغير مبرر  غت على ا نزعاج الذي كنت 

 أشعر به. فاقتربت منها، وس لتها بنبرة حادة:

  ل لي أن أعرف لم  أنت غاضبة مني؟ -

 اغرب عن وجهي ..   أريد ر يتك. -

 لن أذ ب حتى أعلم ما الذي غيرك  كذا؟ -

 :بازدراء وقالتنظرت إليَّ 

 لكنك متلبد اإلحساس .. لن تفهم حتى ولو أخبرتك. -

كبدت أن أ وي براحبة يبدي على وجهها من فر  انفعالي، لكني   أعرف كيف 

 أحجمت عن ذلك، وقلت لها:

إن أردنا ال روج من  ذه الجزيرة .. فعلينا أن نفكر سببببببوياً في كيفية  -

 عمل شراع لهذا القارب.

أفعل أي شبببيء .. فقط للت ل  من صبببحبتك  موافقة .. ومسبببتعدة أن -

  ذه.

 وسرنا معاً، نتجول في أنحاء الجزيرة، بحثاً عما يصلا شراعاً لقاربنا الصغير.

 توقْفت فج ة وقلت:

 لحظة واحدة. -

 فس لتني بجفاء:

 ما األمر؟ -

 كيف لم ألحظ  ذا من البداية. -

 تلحظ ماذا؟ -

  يا .. علينا ان نعود إلى القبيلة حا ً. -

 ولكن لماذا؟نعود؟!  -

 .قطعة الجلد التي يلفونها حول خصر م لستر عوراتهم -
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 قالت:

   أفهم. -

تصبببببلا  – ي  ي كائنرغم أني   عرف أل –فبدأت أشبببببرح لها أن تلك الجلود 

 ألن تكون شراعاً إذا حصلنا على ما يكفي منها وربطنا ا ببعضها.

ولكن كيف ن بر م أننببا نريببد الحصببببببول على كميببة كبيرة من  ببذه  -

 الجلود؟

 ف جبتها قائالً:

 د .. لكننا سنتوصل لحل ونحن في  ريقنا إلى  ناك.لست أدري بع -

 وعدنا إلى القبيلة.

* * * 
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 واما الغاضبة (19)

 

إلى القبيلة نعود .. أ لها يقابلونا بالترحاب .. نطلب منهم بعض ثيابهم .. يعطوننا 

 إيا ا .. نودعهم ونذ ب في سالم.

 فا ل.في الت حدوثها، لكن يبدو أنني كنت مفر اً  توقعت ذه كانت الصورة التي 

اشبببو، الذي ركض نحو سبببارة آنا من أبناء القبيلة  و الصبببغير وكان أول من ر

 لي  كما يحب سارة. بالطبع مهلالً وفرحاً.  و يحبني، لكن

مسبحت سبارة على رأسه في حنان، وأخذ ا من يد ا متجها بها إلى خيمة واما، 

 وتبعتهما بدوري.

رأتنبا واما فذ لت، ونهضببببببت واقفة تنط  ببعض الكلمات الغير مفهومة، لكني 

؟ ف شرت نحو الثياب التي ترتديها، وفرجت ما بين قعت أنها تسب لنا لماذا عدناتو

 أننا نريد الكثير من  ذه الثياب.يداي عن آخر ما، في محاولة إلفهامها 

 –بعد أن فعلت ذلك  –ألنها وإما أن الثياب مقدسببببة لديهم، أو أنها فهمتني خط ، 

نظرت إليَّ بغضبب لم أعهده منها، وأشارت بعصا ا نحو ال ارج و ي تصيا، 

ولم يحتل األمر منبببا أن نفهم لغتهم لنعلم أنهبببا تطردنبببا بمنتهى الصببببببراحبببة 

 والوضوح.

 قالت سارة:

 ما الذي فعلناه لنستح  الطرد؟ -

مسببببببتعدة للتفا م   أدري .. لكن علينبا إ باعة األمر .. فال أهن أنها  -

 معنا.

 قالت سارة بغضب:
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  .. لن أذ ب قبل أن أحصبببل على  ذه الجلود .. إنها سببببيلنا الوحيد  -

 لل روج من  نا.

 قلت لها وقد انتابني بعض القل :

إيبباك أن تتهوري يببا سببببببارة .. إنهم قببادرون على دفننببا أحيبباء إن  م  -

 أرادوا ذلك.

 تغمغم:و ترميني بنظرة ذات معنى اتجهت نحو واما و ي

 جبان. -

، وأخذت تشير بيد ا نحو الثياب، ثم نظرت إلى واما نظرة استجداء واستعطاف

 وتحاول إفهام واما أننا نحتاجها للعودة إلى و ننا.

لكني كنت أنظر إلى واما، ف رى أنها على وشببببببك أن تنفجر من الغيظ، ثم فج ة 

لى ال يمة مجموعة من رجال القبيلة صبببببباحبت بكبل مبا أوتيبت من قوة، فدلف إ

الضببب ام شبببديدي الب س، ف شبببارت نحونا واما قائلة للرجال كلمة لن أنسبببا ا ما 

 حييت:

 ونوبابا.كول -

"أمسببببكو م" أو "اقتلو م"،  وأنا واث  بنسبببببة مائة بالمائة أن  ذه الكلمة معنا ا

ألن النظرة التي علت وجوه الرجال بعد سماع  ذه الكلمة كانت شرسة بصورة 

  يتحملها بشر. ثم أن أحد م أمسك سارة ولجمها تماماً، فصحت فيه وأنا أنقض 

 عليه:

 ابتعد عنها يا بن ال... -

، رجالولم أسببببتطع الوصببببول إليه، أو حتى إكمال سبببببَّتي، فقد أمسببببكني بقية ال

 وأحكموا مسكي حتى نجحوا في جعلي   أستطيع أن أحرك ساكناً.

وسبط صبراخ سارة ومحاو تي المستميتة والفاشلة في اإلفالت من  –ثم أخذونا 

 وخرجوا من ال يمة، وأحضر بعضهم الحبال، وأحكموا وثاقنا بقوة. –قبضتهم 
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 ماذا تفعلون؟ -

 إلى أين ت خذوننا؟ -

 ا يصعدون بنا الجبل.واتجهوا بنا نحو جبل شا   العلو، ثم شرعو 

لم يكن عبدد الرجبال البذين يصببببببعدون بنا الجبل يقل عن ثالثين رجالً من ذوي 

 الب س. ولو كانوا ثالثة رجال فقط لتمكنوا منا.

 يا إلهي. -

 قالتها سارة وفي عينيها نظرات تنم عن ذعر حقيقي، فس لتها:

 ما األمر؟ -

رأيتها حين كنت مريضبباً  الجبل تقع صبب ور حادة مدببة ..خلف  ذا  -

 وأخشى أن يكون مصيرنا  و السقو  فوقها. ..

 يا للهول ..  ل وجب عليِك قول ذلك؟ -

حاولت أن أفكر في حل لهذه الور ة، وعمل عقلي بمنتهى السرعة، فهديت إلى 

ة، ط في أي لحظتوشك أن تسقحل هننت أنه سينقذنا، فقد رأيت ص رة ض مة 

. فهدأت، وصعدت معهم في األصغر الص ورمن لكن يمنعها من ذلك مجموعة 

، وكدت أركلها بقدمي اسبتسببالم تام، إلى أن وصبلنا إلى  ذه الصبب ور الصببغيرة

فتهوي الصببب رة الضببب مة على ر وس القوم، لكن تذكرت في اللحظة األخيرة 

ر من جديد وأبحث عن أنها سببتسببحقنا نحن أيضبباً. فعزفت عن ذلك. ورحت أفك

 حل ولكن دون جدوى.

 وأخيراً وصلنا جميعاً إلى القمة.

وعلمت أن سارة كانت محقة في م اوفها، فقد اعتزموا على إلقائنا من فوأ قمة 

 الجبل، نحو الص ور المدببة.

 فصاحت سارة:

 يا إلهي الرحيم .. أنقذنا. -
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 يضحكون ويتضاحكون.وأمسكوا بنا على حافة القمة، واستعدوا إللقائنا و م 

 ونظرت إلى بعد المسافة، وإلى الص ور في األسفل، وقلت في ارتياع:

 نحن  الكون   محالة. -

 ثم فج ة .....

* * *  
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 وحش الجبل (21)

 

كن سببري، ولم يقد اسببتسببلمنا لحتفنا، ونطقت الشببهادتين في  –أنا وسببارة  –كنا 

تلك  ممزقة فوأ وندقيقتين على األكثر ستكخالل  لدي أدنى شك في أن أجسادنا

 الص ور الحادة. وتفيض أرواحنا إلى بارئها.

وانتابت سبارة نوبة صبراخ  يستيري، فظلت تصرخ، وتصرخ، وتصرخ حتى 

 أني تمنيت لو أنها تصمت فقد كان رأسي على وشك ا نفجار.

ويبدو أن صبراخ سارة لم يزعجني وحدي، فقد برز من ش  بين الص ور فوأ 

ذو جلد أصببببببفر   وله حوالي ثالثون قدماً، وكان ،قمبة الجبل، م لوأ ضبببببب م

 ، لم أر مثله من قبل.مرقط

 فقلت مشدو اً:

 يا إلهي .. ما  ذا الكائن المرعب؟ -

وتنتهى أ راف يديه  كبان يقف على قبدميبه ال لفيتين، ولبديبه كفبان ضبببببب مبان،

وكبان يملبك فمباً ضبببببب ماً ذو أنياب حادة،  وقبدميبه بم بالبب  ويلبة كبال نباجر،

حمراوان، ك نهما جمرتان مشببتعلتان. وكانت وقفته مسببتقيمة )كالبشببر( وعينان 

 لي  بها أي انحناء )كوقفة القردة(.

ن  ببذا  و الجببد األكبر للغوريال )على الرغم   أعرف رأي العلم، لكني أهن أ

 من أن الغوريال ليست مستقيمة الظهر، ولي  لها جلد أصفر(.

قد لتالي صببراخها. ويبدوا أن صببراخها وباوما أن رأته سببارة حتى زاد فزعها، 

 أزعل  ذا الكائن كثيراً.

 ألنه صاح بصوت مرتفع أشبه بالزئير، صوت يدل على غضب عارم.
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ويبدو أن أبناء القبيلة كانوا يعلمون الكثير عن  ذا الم لوأ، إذ فج ة ارتسببببببمت 

 لهذا صعدوا ب عداد كبيرة. أمارات الذعر فوأ وجو هم،

وا رماحهم، لكن ال وف والهلع منعو م من قتال ب ن أشببهروأنشبب وا يسببتعدون لل

 مجرد محاولة إلقاء الرماح نحوه.

أقترب الوحش منا جميعاً، واسبتعد للهجوم، ف لقى رجال القبيلة أسبلحتهم أرضاً، 

 ، وتركونا وحدنا فوأ الجبل.وفروا كالجرذان المذعورة

 وتوقعت السناريو القاتل:

 .. سيُعمل م البه في بال أدنى أمل للنجاة مقيدونالوحش سيقترب منا .. ونحن »

يحب وأهنه س –أ البالية .. سبيبدأ في التهام لحومنا أجسبامنا حتى نصبير كالِ ر  

وحين ينتهي .. سببيلقي بهياكلنا العظمية عن قمة  –مذاأ سببارة أكثر من مذاقي! 

 .«الجبل

 ولكن ..  ل كنت محقاً  ذه المرة؟

* * * 
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 إنقاذ غير متوقع (21)

 

في أجسبببببباد أبنباء القبيلبة، ف لقوا  حين زأر الوحش، سببببببرت موجبة من الرعبب

رمباحهم، وشببببببرع كبل واحد منهم يفر بنفسببببببه، تاركين إيانا فوأ الجبل نواجه 

 مصيرنا...

  ل سي كلنا الوحش؟

  ل سيشف  علينا؟

  ل سيمزأ أجسادنا ويتركها تتعفن؟

 بشراسة. وأخذت األفكار البشعة تراودني

يلتفببت إلينببا مطلقبباً، وإنمببا جببذب نظره الرجببال الببذين يهلعون  لكن الوحش لم

 ويركضون في كل اتجاه، لذا انطل  خلفهم فور أن بدأوا ينزلون الجبل.

أهن أن الوحش نظر إلينبا وفكر: إن  بذين   يمكنهما الهروب، لذا سبببببب تركهما 

 حتى أنتهي من  ؤ ء البدائيون القذرون.

 بعد صعوبة بالغة –لى صبدري، فقد اسبتطعت ولما كانت يدي مشبدودة الوثاأ إ

ل إلى عقدة الحبل بفمي، وبعد محاو ت أدمت أسبببببناني، اسبببببتطعت أن أصببببب –

 أخيراً أن أتحرر من القيود.

من تحرري، حتى سببمعنا أصببوات صبباخبة متداخلة،  وما كادت تمر ثوان قليلة

ن يكانت عبارة عن صببوت زئير الوحش متداخالً مع صببرخات رجال القبيلة الذ

 يستغيثون ويت لمون بشدة.
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كان الصبوت صبعباً جداً على مسبامعنا، ف سبرعت أحل وثاأ سارة، وبدأت تلك 

تن فض تببدريجيبباً، ومببا كببدت أنتهي من  –المؤلمببة للسبببببببامعين  –األصببببببوات 

 تحرير ا، حتى  دأت األصوات تماماً.

 ف رجت الكلمات من فم سارة متقطعة و ي تس ل في رعب:

 انتهى منهم؟ ..  ل  ل ..  ل انـ -

جذبت يد ا بسرعة، ورحنا ن تبئ خلف إحدى الص ور، ورأينا الوحش يصعد 

 إلى القمة من جديد، وكم كان منظره بشعاً بح !

رأينبا البدمباء تقطر من أنيابه وم البه، ثم عاد ب طوات متثاقلة إلى المكان الذي 

 خرج منه بادئ األمر.

ض الوقبت حتى نتب كد من أن أمبا نحن، فقبد اضببببببطررنبا للمكوث في مكباننبا بع

الوحش قد نام تماماً، ثم خرجنا متسبببللين، حتى وصبببلنا إلى البقعة التي صبببعدنا 

 منها فوأ قمة  ذا الجبل، وشرعنا ننزل بهدوء شديد.

 وفور بدأنا بالنزول، رأينا المنظر الذي لن تنساه أعيننا أبداً.

ه قد تجمدت ، ووجودمباء، وأشببببببالء، وأعضبببببباء متقطعبة ومتنباثرة  نبا و ناك

 عليها لألبد. الصرخات ونظرات الفزع

شبببعرت بالغثيان لر ية  ذا، وكدت أتقي  بالفعل، أما سبببارة فشبببهقت و ي تضبببع 

 يديها فوأ فمها، وعينا ا تذرفان الدمع بال توقف.

شبببعرت باإلشبببفاأ عليها، فرحت أربت على كتفها، فصببباحت بي و ي   تزال 

 تبكي:

 ذه المجزرة البشعة .. لن أساما نفسي ابتعد عني .. نحن السببب في  -

 ولن أسامحك أبداً.

 ششش ..  دئي من روعك ..  كذا ستوقظين الوحش. -

 فتوقفت عن الكالم، لكن لم تتوقف عينا ا عن البكاء.
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 وأمسكتها من كتفيها قائالً:

  يا بنا. -

 ونزلنا بضع خطوات، ثم توقفت فج ة، فس لتني:

 ما األمر؟ -

 ف جبتها:

فكرة رائعة .. فكرة أهن أنها سببتحل لنا مشببكلة الشببراع لقد راودتني  -

  ذه.

 حقاً .. ما  ي؟ -

 ابقي  نا. -

 وعاودت الصعود ألعلى من جديد.

 إلى أين يا عادل؟ -

   تقلقي .. س عود حا ً. -

وبعبد عبدة دقائ  عدت لها وأنا أحمل بين يدي ثالثين قطعة من جلود الحيوانات 

 م.باإلضافة إلى رمحين من رماحه لعوراتهم.التي يستعملها أبناء القبيلة كساتر 

 لم تظهر الفرحة على وجه سارة، وإنما على النقيض تماماً، فقد س لتني بغضب:

 من أين أحضرت  ذه الجلود؟ -

 لي   ذا مهماً اآلن. -

 صاحت باستنكار:

  ل خلعتها عن األموات؟!! -

 افهميني يا سارة .... -

نسببببببتطع، فال نعري  أفهم مباذا؟ يجبب علينبا سببببببتر األموات، ف ن لم -

 أجساد م.
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كانت تتغاضببى عن الرماح ألنها تعلم أنها سببتمكننا من الدفاع عن أنفسببنا، لكنها 

 كانت غاضبة جداً بسبب  ذه الجلود.

 صحت مبرراً:

 كان عليَّ فعل ذلك. -

 ، فاستطردت:لتستمع لما أقول صمتت

في شببببببيء .. لكنها قد  إن تركبت  بذه الثيباب عليهم، فب نهبا لن تفيد م -

 تكون حلنا الوحيد لل روج من  ذه الجزيرة.

 مؤكد  ناك حلول أخرى أقل بشاعة من  ذا؟ -

 أسرعت قائالً وقد نفد صبري:

ونسلخ  نعم  ناك حل آخر .. و و أن نصبطاد بعض النمور أو الفهود -

 اصطياد  ذه الحيوانات؟جلد ا لنستعمله كشراع .. فهل تستطيعين 

   .. ولكن... -

 لم أعطها فرصة لتكمل عبارتها، فتابعت بحدة:

.. فهل تسبببتطيعين  وحتى إن نجحنا في اصبببطياد بعض  ذه الوحور -

 سلخ جلود ا؟

-  . 

ساعديني على حمل  ذه  من فضبلك .. وكذلك أنا   أسبتطيع .. واآلن -

 األشياء.

 فدنت مني وحملت بعضها عني، وقالت في فظاهة:

القذرة  ذه  و رغبتي العارمة في مبا يصبببببببرني على تحمبل أفعبالك  -

 العودة إلى الديار وا بتعاد عنك.

 :أنا أتمتمتنهْدت وف
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 عادت ريمة لعادتها القديمة. -

 وتابعنا نزول الجبل...

* * * 
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 مغامرة في المحيط (22)

 

ل ، لكننا كنا نتعجاسببتغرأ منا صببنع شببراع لمركبنا الصببغير بضببعة أيام أخرى

القبيلة الوصبببول إلينا إن عثروا على إخوانهم الذين العمل حتى   يسبببتطيع أبناء 

 فتك بهم الوحش وسرقنا ثيابهم.

وبعد أن اكتمل قاربنا الصببببببغير تماماً، لم يتب  إ  شببببببيئين اثنين فقط، و ما أن 

 نجمع المؤن )من ماء و عام وسالح(، وأن ننقل القارب إلى الشا ئ في أمان.

كانت أشجار الفاكهة في كل مكان حولنا، ولم يكن جمع الطعام أمراً عسيراً، فقد 

لكنببا لم نعرف من  ببذه الثمببار سببببببوى التفبباح والموز. لببذا أكثرنببا منهمببا قببدر 

 المستطاع

وعدنا إلى البحيرة عذبة الماء، وكان قد بقي معنا زوجين من الجلود، فغسلنا ما 

 جيداً جداً، وحولنا ما إلى قربتين كبيرتين مألنا ما بالماء.

 وقلت لسارة:

اشببببببربي من مباء البحيرة حتى ترتوي .. فسببببببوف نحتباج مبا بهذين  -

 القربتين من ماء أل ول فترة ممكنة.

ومن حسببببببن حظنبا أن الشببببببا ئ كان قريباً من غابة ال يزران. فتمكنا من نقل 

 القارب بسهولة، وعقدنا العزم على الرحيل في صباح اليوم التالي.

بنا القارب وبدأت رحلتنا الكبرى ومع أول شببعاع للشببم ، توكلنا على هللا، ورك

 للعودة إلى الديار....

مرت بضببعة أيام ك نها الد ر ب كمله، وسببارة تتجا لني تماماً، لذا كان الملل  و 

يام. ففي أ بضعةرفيقي المقرب. لكنه لم يكن صدي  م ل ، فقد ت لى عني بعد 



 المغامرة الضائعة

 

 113 

سبطع البرأ في السبماء يكاد ي طف األبصار، وانطل   زيم  ثالثمسباء اليوم ال

حولنا بكل قسبببوة، وعصبببفت الرياح من ا تجاه  المحيطالرعد يضبببرب سبببطا 

 المعاك ، ف سرعت أصيا بسارة:

اخفضببي الشببراع بسببرعة .. الرياح تدفع بنا للعودة للجزيرة ب سببرع  -

 مما تت يلين.

 وانتابت جسببببببد ا ،البرد من فر واسببببببتجابت لألمر، ثم إني رأيتها تكاد تتجمد 

 –ة في  ذه اللحظ –فشبعرت باإلشبفاأ الشديد عليها، ونسيت تماماً  رجفة قوية،

معي، واقتربت منها، وأمسبببكتها من كتفها، فهتفت بحدة و ي  وغلظتها فظاهتها

 تدفع يدي:

 ابتعد عني. -

 صحت فيها بمنتهى الحدة:

   أفهم السبب الذيدعك من  ذا التكبر الذي قد يتسبب في  الكك ..  -

جعلك تعامليني بهذه القسبوة بعد أن صبرنا أصدقاء مقربين .. لكن أياً 

 كان  ذا السبب .. فهذا لي  وقت تصفية الحسابات.

ة، تلقائي وبحركةوضبببرب الرعد في بقعة قريبة من القارب، فصبببرخت سبببارة، 

 وجدتها بين أحضاني بفعل ال ضة.

 :عنها قائلةً  ثم  حظت أنها بين أحضاني، فدفعتني

 قلت لك أن تبتعد عني. -

 أنا؟!! أنت من ارتمي ب حضاني. -

 وغد. -

 أشرت إليها محذرا :

 الزمي األدب يا فتاة .. صبري له حدود .. ويكاد أن... -
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بتر عبارتي ارتطام القارب بشبببيء ما بعنف، لدرجة أن سبببارة وقعت في الماء. 

 ف سرعت ناحيتها وساعدتها على العودة إلى القارب.

 الذي حدث؟ ما -

 ت، ف جبتها بنبرة توحي بالقل  بعد أن تبينت الموقف:س ل  

 لقد صدم م لوأ ض م قاربنا. -

 قالت بصوت متهدج من فر  ال وف:

  ل..  ل..  ل  و قرر؟ -

 أجبتها مفكراً:

أسبتطيع أن أجزم بالضببط ما  و .. لكنه لي  قرشاً .. أنا واث  من    -

 ذلك.

و ي تمسببك بالصبباري  جديد، فسبب لتني سببارةوضببرب  ذا الم لوأ القارب من 

 :بقوة

 إن لم يكن قرشاً .. فماذا يكون؟ -

، وكم القارب بجوارمبا كادت تنط   ذا السببببببؤال حتى برز رأس  ذا الم لوأ 

 كان مرعباً بح !
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كان ذا رأس ضبب م، وفكَّان قادران على اإل باأ على إنسببان بالغ بداخلهما. أما 

األسبنان على الجانبين كالتمسباح، لكن  ول السن عن أسبنانه فحدث و  حرج، 

 3الواحد يتعدى العشرة بوصات كاملة.

 صرخت سارة في  لع، وغاص قلبي بين أقدامي وأنا أ م  بصوت متهدج:

 م.. ما.. ما  ذا الم.. الم لوأ ال.. البشع؟ -

غباص في المباء، ثم ههر من جبديبد  ويببدو أن كالمي لم يرأ لهبذا الوحش، فقبد

لى، عأل لثقيل فوأ مؤخرة القارب، فارتفع القاربوضببع رأسببه ا خلف القارب،

لو  أن سارة كانت  –الذي فتا فكيه عن آخر ما  –وكدنا ننزل  نحو فم الوحش 

 متشبثة بالصاري، وتشبثت أنا بقدمها، لكني كدت أفلت ألنزل  في فم الوحش.

بانتظاري، فقد انطلقت صببببباعقة رعدية لتضبببببرب  ذا  لكن الحظ السبببببعيد كان

الم لوأ المرعبب في ذيلبه جباعلبة إياه يت وه من األلم، ويترك القارب عائداً إلى 

 األعماأ.

  تفت بسارة:

يجب أن نبتعد عن  ذا المكان ب سببببببرع ما يمكننا .. فنحن   نعلم من  -

 ذه المرة الذي يترصد بنا من  ذه الم لوقات  ذه المرة .. أشعر أننا 

 لن نكون ب ير...

  وقد كنت محقاً في م اوفي  ذه المرة...

                                                           

( وهل كيئن  عتقد Liopleuroden تددث ليقلوي هني عن خمةل  حبقي منققض  دعى يبللةقودن جن 3
ليعةميء أن طليه قد  صل إىل أكثق من مخاني قدميً، و كلن رأسه هلليل ثةث هجمه، وهل  تمب: 

 ليياقع ، وميكنه أن  قلم هبجمي  مفي ئ  كييتميسب  
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كان ذا ذأس ذخاااافكَّذن قادن ذ نلأ  ذطباذ علىنإذطباذبالاااان ذ ن  ذذذ

 ااخ هباا أاانعذسأاانذط ذسداااا ااناااألذ اااخلذناذانبَّذ  داااا اان ذطباذ  ااناى ذذذذذذ

ذكن تألنحَّذ ق ذلولذ  ل ذ  و اخذيتعخىذ  عشنةذ وصنتذكنأبةع
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 سارة تضحي (23)

 

حين كنا نصببببببنع  ذا القارب على الجزيرة، قصببببببدنا أن يكون كبيراً وقوياً قدر 

المسببتطاع، ولي  مجرد زورأ صببغير، ولعل  ذا  و السبببب في أنه لم يتحطم 

 بنا حتى اآلن. ولألمانة كنت ف وراً جداً بهذا القارب الذي أنش ته يدانا العاريتين. 

 «ل إن اضطر إلى ذلك!حقاً كم أن اإلنسان يمكنه أن يصنع المستحي»

كانت العاصببببفة قد  جال  ذا ال ا ر في ذ ني في اليوم السببببابع لنا في المحيط.

 بدأت في نهبايبة اليوم الثبالبث، وعبادت من جبديد في اليوم ال ام  و دأت قبل 

 فجر اليوم السادس بساعات، ومن يومها لم تواجهنا أية عاصفة.

 لكن كنا على موعد مع الهالك جوعاً وعطشاً.

 فصاحت سارة:

 عادل .. أنا أتضور جوعاً .. أشعر أن أحشائي تلتهم بعضها بعضاً. -

 وأنا أيضاً أكاد أ لك من الجوع والظم . -

 س لتني باستنكار:

 الظم ؟!  ل تشعر حقاً بالظم ؟! -

:  س لتها بلهفة وقد  ح األمل في عينيَّ
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 و ل  نا أي مصدر لماء يصلا للشرب؟ -

غزيراً جداً في األيام الماضبببببية .. كيف لم يا أحم  .. لقد كان المطر  -

 تدرك ذلك؟!

يبا إلهي. إنهبا محقبة. لقبد كبان أعبذب ماء على وجه األرض متاحاً لي بوفرة في 

 ، وأنا لم ألحظ ذلك!األيام الماضية

 غمغمت ساخراً من نفسي:

  ه .. يا لغبائي. -

 اسمع يا عادل .. أنا لدي بعض الماء في قربتي. -

  تفت بصوت مرتفع:

 اذا؟! ألم تسقط منك لحظة كان وحش البحر على وشك التهامنا؟م -

 كنت أربطها حول خصري .. أنا لست مهملةً مثلك. -

ثم إنها ناولتني قربتها، فشببربت حتى ارتويت، وشببعرت أني أعيد شببحن  اقتي 

 من جديد.

 ابتسمت وقلت لسارة:

 مجدداً .. لن أنسى جميلك  ذا ما حييت. لقد أنقذِت حياتي -

سببباعات  ادئة جداً، كان القارب يسبببير خاللها ببطيء شبببديد، وكنا  مرت بضبببع

وأنا وسببببارة   نتحدث كثيراً. لكني شببببعرت أن العالقة بيني وبين سببببارة بدأت 

تتحسبببببن ولو قليالً. فقررت أن أتحدث معها حول أسبببببباب ال الف، وأن أحاول 

 استرضائها حتى ولو على حساب جزء من كرامتي. فقلت لها:

 أن أتحدث إليك في أمر  ام.سارة أريد  -
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 نظر نحوي في شيء من الالمبا ة، فاستطردت:

  ل لي أن أعلم لم أنت غاضبة مني إلى  ذا الحد؟ -

 ف سرعت أقول: –وك نها تذكرت شيئاً أزعجها  –أشاحت بنظر ا 

 أرجوك يا سارة .. يجب أن أعلم ذلك اآلن؟ -

 شرود:ومرت بضع لحظات صموتة، ثم أخيراً سمعتها تقول في 

 تلك المناقشة الحادة بيننا؟  ل تتذكر -

التي أغضبتِك مني؟ نعم أتذكر ا بوضوح. لكني   أتذكر إ القاً أنني  -

 قلت شيئاً أستح  عليه  ذه المعاملة الجافة.

 رفعت أحد حاجبيها و ي تنظر إليَّ باستغراب قائلة:

 حقا؟! -

 على األقل أخبريني. -

 و ي تقول:عادت تنظر إلى المحيط الممتد أمامها 

 ببل تتببذكر لحظببة قلببت أنني م بولببة ألني أريببد البقبباء، وأن  ببذا  و  -

 السبب الوحيد لقراري  ذا.

 قلت أنك م بولة .. وقلتي أنني أحم  ..  كذا نصبا متعادلين. -

 ابتسمت ابتسامة ساخرة وقالت:

 لن تفهم أبداً. -

 تعودين لسبِّي من جديد؟ -
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 قالت بهدوء:

   .. لن أفعل. -

 .. أتوسل إليِك أن توضحي لي وجهة نظرك.إذاً أرجوِك  -

 تنهدت قائلة:

 أنا لم أغضب لسبابك لي .. بل غضبت ألنك كنت أعمى. -

أخببذت أغمض عيني وأفتحهببا، وأنظر في كببل شببببببيء حولي وحينهببا قلببت لهببا 

 متهكماً:

أعمى؟ أنا؟!   أريد أن أخبرك أنك م طئة لكن .. أنا لست أعمى و   -

 حتى.أعاني من ضعف في النظر 

 صاحت فج ة:

 أعمى القلب ولي  البصر. -

 جلدتني بهذه العبارة. وذ ب ت إلى ركن آخر بالقارب مبتعدة عني.

 ووقفت مبهوتاً في مكاني. أهن أنني أخيراً بدأت أفهم ما ترمي إليه.

:في صمت وأهنها كانت تبكي –اقتربت منها   . فقالت دون أن تنظر إليَّ

 ماذا تريد اآلن؟ -

   أزال مبهوتاً:س لتها وأنا و

 سارة ..  ل تحبينني؟ -
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 فقالت و ي تمسا عينيها بيد ا:

   .. بالطبع  . -

 لكن نبرة صوتها كانت تقول غير ذلك. فصحت بها:

 بل تحبينني. -

 فصرخت و ي تجهش بالبكاء:

 بل كنت أحبك. -

 فشعرت بمفاج ة شديدة، بينما صمتت  ي للحظة قبل أن تردف:

 عشقاً. لم أحبك فقط .. وإنما عشقتك -

 قلت لها بهدوء:

  ل  ذا  و سبب تمسكك بالبقاء؟ ألنك تريدين البقاء معي؟ -

 صمتت ولم تجب، فقلت:

 ولم  لم ت بريني بهذا من قبل؟ -

وحين لم تجببب جببذبتهببا من ذراعهببا مجبراً إيببا ببا على النظر نحوي وصببببببحببت 

 بحماس:

كثر أأنبا أيضبببببباً أحببتبك .. أحببتك منذ رأيتك للمرة األولى .. أحببتك  -

 .رين .. ولم أعد أتصور حياتي بدون وجودك فيهامما تتصو

 س لت بلهفة و ي تحاول منع عينيها من البكاء:
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 حقاً؟ -

أنبِت   تتصببببببورين كم خفبت عليبك حين لم تببدي أي حركة بعد أن   -

نجونا من الطائرة .. وحين كان األسببببد يالحقنا أول مرة .. دفعت بك 

كنببا في القبيلببة .. خوفي على في المبباء كي يتبعني وحببدي .. وحين 

نفسي لم ينجا في جعل جسدي يستجيب إلرادتي وأت ل  من الشلل 

جعلني أنجا في الببذي كببان يهببددني .. لكن خوفي عليببك يببا حبيبتي 

الت ل  من  ذا الشبببببلل .. و  تتصبببببورين حين رأيت  ذا الضببببب م 

يضبببربك على رأسبببك يومها كيف كان شبببعوري .. وحين علمت أنه 

 مثيل .. كاد قلبي يمزأ صدري من فر  فرحه. كان مجرد ت

 ثم جثوت على إحدى ركبتيَّ ممسكاً يد ا قائالً:

  ل تقبلين بي خادماً لجاللتك يا مو تي. -

كانت تضحك أخيراً، بعد بكاء مرير، وكنت أشعر أن قلبي يكاد ي ترأ صدري 

 نتفي أحضاني و ي تذرف الدمع، لكن  ذه المرة كا وارتمتمن فر  خفقانه. 

الدموع،  سبببببارة حينها أن عيني أنا أيضببببباً كانت تسبببببكب دموع الفرح. ولم تدر

 الكثير من الدموع.

* * * 

 سرت رجفة مباغتة في جسد سارة وقالت:بعد بضعة أيام، 

 أنا خائفة يا عادل. -

 ؟خائفة؟ مم ت افين يا عزيزتي -

   أدري .. لكني أشعر ب وف شديد. -

 :مطم ناً  وقلت لهاأمسكتها من وجهها، 
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 إياِك أن ت شي شيئاً وأنا معك .. مفهوم؟ -

  زت رأسها أن نعم، فضممتها إلى صدري وأنا أقول:

   تقلقي .. س كون دائماً معك. -

 نظرت من فوأ كتفي نحو شيء خلفي، واتسعت عينا ا من الفزع وصاحت:

 احترس يا عادل. -

يء  ذا الشببقالتها و ي تدور مسببرعة واضببعة جسببد ا حائالً بين جسببدي وبين 

خت من األلم، وصحت أنا: الذي رأته، فاستقر سهم موجه في  ههر ا، فصر 

 سارة. -

ورأيت سببببارة تبتسببببم و ي تغالب األلم قبل أن تغمض عينا ا وتسببببكن حركتها 

 تماماً.

 وصحت:

 ة.رااااااسا -

وقبل أن أشببعر،  وت ضببربة عنيفة فوأ رأسببي، ف هلمت الدنيا كلها من حولي 

 فوراً.

* * * 
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 البحرسيد  (24)

 

اي يد ،ببدأت أسببببببتعيبد وعيي شببببببيئباً فشببببببيئباً، ووجبدتني مقيبداً بباألغالل ب تقان

مي مربو تان ببعضبببببهما بحبل دان ألعلى ومكبلتان ب غالل حديدية، وقتمرفوع

 متين. وكانت يداي تؤلماني جداً.

 أين أنا؟ -

كان أول شببيء نطقت به فور أن اسببتيقظت، ف تاني صببوت شبب   يجل  على 

 قائالً:مقربة مني 

 استيقظت أخيراً. -

الثالثين من عمره كما يبدو، داكن البشببببببرة،  أواخر في كبان المتحدث  و رجل

 حلي  الوجه، قوي البنية، رث الثياب.

 وكان ممسكاً بنصل حاد، يحاول به فتا صندوأ قديم. وس لته:

 من أنت؟ وما الذي يحدث  نا؟ وأين أنا؟ و.... -

 على رسلك قليالً... -

 الذ ول فج ة وس لني:ثم إنه شعر ب

 أنت تتحدث العربية؟ أنت عربي؟! -

 بالطبع أنا كذلك.  -
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 لكن مظهرك أنت ومن كانت معك   يوحي بذلك. -

 و نا صحت بلهفة:

 سارة .. أين  ي؟ ماذا حدث لها؟ -

 ابتسم وقال:

   تقل  ..   تقل  .. إنها ب ير. -

 .ب ير؟! تقول ب ير؟! لكني رأيت سهماً ينغرس في ههر ا -

 يست دم للت دير. سهم صغير وإنما  و يكن بسهم قاتل ..لم  -

 إذاً فهي ب ير؟ -

 نعم. -

تنهدت في ارتياح، وحمدت هللا على أن أنقذ ا، ثم آلمتني ذراعي أكثر، فسبببب لت 

 الرجل:

  نا؟ –أنا وسارة  –من أنتم؟ ولماذا نحن  -

 صبراً .. ستعلم كل شيء في وقته. -

وعاد بعد لحظات، وخلفه رجل ذو  ثم إنه خرج من الغرفة ال شببببية الصبببغيرة،

 مهابة عظيمة.

أهن أن  ولبه نبا ز المترين وبضببببببعة  –كبان  بذا األخير رجالً  ويبل القبامبة 

شديد بياض الوجه، وكان له لحية خفيفة، وشعر رأس يسدل على  –سنتيمترات 

 كتفيه.

اً بيحر اً قائديالئم أما عن ردائه فقد كان رائعاً، يشببببه زياً عسبببكرياً أسبببود اللون 

 م ضرماً.
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 اقترب مني وس لني بصوت يتقعقع:

 إذاً أنت عربي؟ -

 نعم. -

 ومن أي البالد أنت؟ -

 من مصر؟ -

 عينيه و و يقول متعجباً: ت نظرات التسا ل منأ لَّ 

 مصر؟! وأين توجد  ذه البلدة؟ أنا لم أسمع بها من قبل. -

 اتسعت عيناي من الد شة، وأنا أس له:

ا .. بلد الحضبببببارات .. ومهد لم تسبببببمع بمصبببببر؟! مصبببببر .. أم الدني -

 الرسا ت .. وأرض الكنوز وال يرات.

 ضحك  ذا القبطان ضحكة رنانة، ونظر إلى الرجل بجواره قائالً بتهكم:

 أم الدنيا؟! -

 ثم التفت نحوي وقال:

  ذا  و  بع البشر .. كلهم يظن أن بلده أكبر وأ م بلد في الدنيا. -

 فقلت له:

 أن ت برني أين أنا؟دعنا من  ذا اآلن ..  ل يمكنك  -

 . سيدة المحيط.. أنت على متن سفينتي -

 ولم  أنا  نا؟ -

 تسبا في حدودي ال اصة. -
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 عفواً؟ لم أفهم  ذه النقطة جيداً. -

 قال الشاب بجواره:

أ  تعلم أن  ببذا الجزء من المحيط يمنع على غير رجببال القبطببان أبببا  -

 رافع  شام بن األمين؟

 أقسم أني   أعلم عن ذلك شيئاً. -

 ال القبطان:ق

 جريمتك. ذا   يبرر  -

 قلت مستنكراً:

 جريمة؟! أجعلتمو ا جريمة؟ -

ومبباذا تظن أنببت؟ إنهببا جريمببة كبيرة في حقي .. جريمببة عقوبتهببا  -

 الموت .. حتى   يتجرأ أحد على ذلك مجدداً.

 قلت فج ة وقد  ديت إلى فكرة جيدة:

 سيدي القبطان .. أهن أني أملك الحل لذلك. -

 قال ساخراً:

 وما  و يا حكيم عصرك وفلتت زمانك! -

تقول أن  ذا الجزء من المحيط  و ملك لك ومحرم على غير رجالك  -

 التواجد به.

  ذا صحيا. -

 إذاً لم    أكون أحد رجالك الم لصين؟ -
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 ضحك الشاب ذو األسمال البالية وقال:

تظن أن أي شبببب   يمكنه أن يكون أحد أفراد  اقم القبطان  شببببام؟  -

الشبببببرف .. لكن أفراد الطاقم يجب أن يكونوا فريدين  الكل يتمنى  ذا

 جديرين بـ... .. من نوعهم

 قا عه القبطان:

 انتظر يا ساّلم. -

 ثم ألقى نظرة متفحصة عليَّ و و يتابع:

 يبدو أنه متميز عن غيره. -

 نظر إليَّ سالم باحتقار، ثم أشار نحوي و و يحدث سيده قائال:

  ذا؟!  ذا متميز عن غيره؟! -

 ووقار قال القبطان:برزانة 

 نعم .. متميز إلى حٍد كبير. -

 وماذا تظن أنها ميزته يا سيدي  شام؟ -

 رجاحة العقل .. وسرعة ال ا ر. -

 عاد يشاور نحوي قائالً بازدراء:

  ذا؟! -

بالطبع .. ألنه حين علم أنه ميت   محالة لم يتوسببل .. ولم يسببتعطف  -

.. لبذا  لب  ةقلبي .. لكنبه فكر في حبل يجعلبه ي رج من  بذه الور ب
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مني أن يكون واحببداً من رجببالي .. ألنببه يعلم أنهم الوحيببدين الببذين 

 يسما لهم بذلك.

 ثم وجه حديثه إليَّ قائالً:

 ألست محقاً فيما قلت؟ -

 لديك سرعة بديهة تُحسد عليها يا سيدي. -

 أتعلم يا .... بالمناسبة .. ما  و اسمك؟ -

 اسمي عادل العربي يا سيدي. -

جميل .. أتعلم يا عادل .. أنا أومن أن من يتمسببببببك عادل؟  ذا اسببببببم  -

 بالحياة يستح  فرصة أخيرة للحصول عليها.

 تهلل وجهي وأنا أقول:

  ل تعني.... ؟ -

 أجل يا فتى .. سوف أعطيك فرصة. -

 ولكن سارة. -

 متسائالً، ف ردفت موضحاً: رفع أحد حاجبيه

 التي كانت معي على القارب .. ماذا فعتلم بها؟ -

 ألي  كذلك؟  ي زوجتك .. -

 علمت أن إجابتي يجب أن تكون في موضعها فقلت له:

 نعم زوجتي. -

   تقل  عليها .. ستكون ب ير حتى نعود إلى الديار. -

 ثم أسرع يستطرد في د اء:
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  ذا إن نجحت في ا ختبار الذي س ضعك فيه. -

 كدت أس له عن ما ية  ذا ا ختبار لو  أن أسرع أحد رجاله إليه قائالً:

 .. سفينة ماجد تقترب منا.سيدي  -

  تف بغضب:

   أعلم ما الذي يريده  ذا الفتى مني.ماجد من جديد ..  -

 فتابع الرجل:

 إنه.... -

 نظر إليه القبطان بحدة قائالً:

 إنه ماذا؟ تكلم. -

 السوداء. لراياتيرفع اإنه  -

؟ يريد الحرب إذاً .. حسبببناً ليكن له لرايات السبببوداء؟ رايات الحربا -

 ما أراد.

 نظر إلى رجله الذي نب ه باألخبار وقال:ثم 

 اجمع الطاقم فوأ ههر السفينة .. حا ً. -

:  وما كاد ي رج الرجل حتى قال القبطان موجهاً حديثه إليَّ

 جالي ..  ا  ي فرصتك أتتك اآلن.أردت الفرصة لتكون أحد ر -

 ثم قال و و يصعد إلى ههر السفينة:
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 م.فك وثاقه يا ساّل  -

 أمرك مطاع يا سيدي. -

وما أن تحررت من قيودي، وصببببعدت على ههر السببببفينة برفقة سبببباّلم، حتى 

رأيت  اقم السبببفينة ينتصببببون مشبببدودي الهامة، ر وسبببهم ألعلى في شبببموخ 

ووقار، ينصببببتون بقلوبهم وجوارحهم قبل آذانهم، والقبطان يزرع األرض جيئة 

 ، و و ي طب فيهم قائالً:وذ اباً 

كم عدو    يرحم ..   يبغي شبببيء أيها الرجال .. اسبببمعوا قولي .. أتا -

سببوى حصبببد الر وس .. ر وسبببنا نحن .. من يظن نفسبببه؟  ل يرانا 

 بمثل  ذا الضعف؟ أ  يعلم من نحن؟ من نحن يا رجال؟

 في صوت واحد مجلل،  تف الجميع:

 نحن أبناء ال طر -

 نحن أسياد المحيط

إما أن نحصببببببد  ..  بذا مبا يجبب أن يعمبه مباجد وأعوانه .. اآلن  يا اسببببببتعدوا

 ر وسهم .. أو أن نحصد ر وسهم.

  تفوا جميعاً:

 عار القبطان  شام .. سيد البحر الهمام. -

 :وصاح الرجل فوأ برج المراقبة

 إنهم على مرمى البصر أيها القبطان. -

 نظر القبطان إلى حيث السفينة المعادية، وصاح بكل قوة وحماس:
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 استعدوا أيها األبطال. أحضروا األسلحة .. ارفعوا الرايات السود .. -

 ثم استطرد بنشوة وعينيه مثبتتان على السفينة التي تقترب ب قصى سرعة قائالً:

. اليوم يموت الشببببيطان .. اليوم . تطيا الر وس عن أجسبببباد االيوم  -

 تطيا رأسك يا ماجد.

* * * 
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 لجبابرةصراع ا (25)

 

 لم أكن أعلم ماذا عليَّ أن أفعل.

 أم الشر؟ ل  شام  ذا  و رمز ال ير 

  ل أقاتل إلى جانبه، أم أقاتله؟

ضبب امة  قل  ت بنا بعنف سببفينةولم يسبعفني عقلي ب جابة واضببحة، إذ ارتطمت 

ولم تكد تمر ثانية واحدة حتى كانت سببببفينتنا مألي  عن سببببفينة القبطان  شببببام،

 بعشرات المعتدين.

إلى كان شبببكلهم مرعب حقاً، رجال أشبببداء، مفتولي العضبببالت، وجو هم تميل 

السبواد عنه إلى البياض. وكانوا يرتدون أسبما ً بالية، وعلى وجو هم ضحكات 

 مجنونة.

، لكن جند القائد  شام لم يكونوا أقل منهم وفي يد كل واحد من  ؤ ء سيف بتار

 قوة أو شجاعة، وأعطاني سالم سيفاً وقال:

 اثبت للقبطان أنك تستح  أن تكون أحد رجاله. -

 إلجابته، سمعت القبطان  شام يصيا: وقبل أن تسنا لي فرصة

  جوووووووووووووم. -
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قالها في اللحظة التي انقض فيها على األعداء، ك سببببد وجد فريسببببته بعد أن كاد 

 الجوع يفتك به.

وشبببرع  و ورجال  اقمه يضبببربون األعناأ، ورأيت الدماء واألشببببالء تتناثر 

 فوأ كل شبر على سطا السفينة.

قبباتببل بشببببببجبباعببة ومهببارة كمببا يفعببل  ببذا القبطببان لم أر في حيبباتي كلهببا رجببل ي

ورجاله، خاصببببة القبطان نفسببببه، فقد رأيته يطيا تقريباً بثلث رجال ماجد وحده 

 بدون أية معاناة.

، فجب ة رأيبت أحد الرجال يركض نحوي مشببببببهراً سببببببيفه ألعلى، يطلب رقبتي

ف سبرعت وقذفت السيف الذي أحمله تجا ه، فاستقر بصدره، ووقع الرجل على 

 ألرض صريعاً.ا

 ورأى القبطان ما فعلت، فابتسم قائالً:

 حركة ذكية. -

 ثم تابع حصد الر وس بكل نشوة واندفاع.

ولم تمض دقببائ  معببدودة، حتى كببان  بباقم مبباجببد قببد ببباد عن بكرة أبيببه، ووقف 

 القبطان  شام فوأ سور السفينة، نحو سفينة ماجد، وصاح ب على صوته:

مبباجببد .. لقببد قتببل رجببالببك الببذين تف ر بهم .. اخرج وواجهني رجالً  -

 لرجل.

لكن سبببفينة ماجد اسبببتدارت مولية األدبار بما تبقى عليها من رجال، باإلضبببافة 

 إلى ماجد ش صياً.

 صاح ساّلم:
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 نتبعهم يا زعيم. -

   .. دعو م يفروا كالجرذان المذعورة... -

 والتفت إلى  اقمه مستطرداً:

 ا النصر التاري ي.ولنحتفل بهذ -

 فصاحوا جميعاً في قوة:

  اااااااااي -

 وشرعوا يدقون الطبول، ويغنون ويرقصون، ويشربون ال مر.

 وأتاني ش   وأنا منزوي في جانب من السفينة وقال لي:

 انهض .. القبطان يريدك. -

 فذ بت إلى حيث يجل  الملك على عرشه بين رجاله وقلت له:

 .أمرك يا سيدي -

 ... واجل   نا تقدم يا عادل -

 فامتثلت، بينما أردف:

رأيتبك في المعركبة اليوم .. وكانت حركة ذكية منك أن تقذف الرجل  -

 بسيفك قبل أن يصل إليك.

 أشكرك على  ذا اإل راء يا سيدي. -

لكنه كان الشيء الوحيد الذي فعلته في المعركة .. ما األمر؟  ل  كذا  -

 تثبت و ءك؟
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 فحاولت تبرير موقفي فقلت له:

 بصراحة يا سيدي أنا   أجيد فنون الحرب. -

 نظر إليَّ ملياً، ثم  ف  يضحك بصوت جهوري  و وجلسا ه، ثم استطرد بحدة:

كن لببه فعببل الكثير في  ببذه كببذبببت .. شبببببب   بمثببل ذكبباءك كببان يم -

إن اسبببت دم عقله .. أخبرني الحقيقة ..   يمكنك الكذب عليَّ  المعركة

 أبداً .. مهما حاولت.

 قلت له:

 أستطيع أن أخبرك الحقيقة إ  إن أعطيتني األمان. لن -

 ليكن .. قل ولك األمان. -

الح  أنني   أعرف من تكونون .. أنتم أصحاب الح  أم رجال ماجد  -

 أبداً. األبرياءأللوث يدي بدماء  م أصحابه؟ لهذا لم أك 

وضبع القبطان الك س من يده فوأ الطاولة أمامه بعنف، فتوقعت أن رقبتي على 

تجعل قلبي يتوقف عن ال فقان، ثم قال  ك أن تطير، ثم نظر إليَّ نظرة كادتوش

 بابتسامة واسعة:

 أحسنت القول حقاً يا عادل .. لقد كبرت في نظري كثيراً. -

 ثم صاح على خادمه:

 يا ساّلم. -

 ف قبل سالم مسرعاً:

 أمر مو ي. -
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 أعلن في الجميع أن عادل صار واحداً من رجالي. -

 أمرك يا مو ي. -

 وانصرف سالم، في اللحظة التي حدثني فيها القبطان قائالً:

اسببببببمع يا عادل .. أعلم أنك تتحايل عليَّ حتى تصببببببل إلى بر األمان  -

 فتحاول الفرار مني بزوجتك إلى مو نك.

 اصطنعت الد شة وا ستنكار وأنا أقول:

 أنا أفعل ذلك؟! مستحيل. -

 ل منك ذكاًء وعقالً.  تتذاكى عليَّ يا فتى .. لقد رأيت أني لست ب ق -

 والح  أن القبطان كان ذكا ه كبيراً جداً .. حتى أنه أذكى مني ش صياً.

 :ب ضوع فقلت له

 أنا ر ن إشارتك يا سيدي. -

اسمع يا بني .. ستكون أحد رجالي إلى أن نصل إلى صفصافة و ناك  -

 يمكنك أن تعود إلى بلدك..... ماذا كان اسمها؟

 مصر يا سيدي. -

 أجل .. مصر. -

 راً لك يا سيدي .. شكراً لك جزيل الشكر.شك -

 فقال و و يشهر سبابته ألعلى:

لكن إلى أن يبب تي  ببذا اليوم .. إيبباك أن تثير المتبباعببب ..  يببا اذ ببب  -

 واحتفل مع بقية الرجال.

 واستدرت ألذ ب، لكني التفت إليه من جديد، وقلت له:
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 سيدي. -

 ماذا تريد اآلن؟ -

 سارة؟  ل يمكنني ا  مئنان عليها؟ -

  أعلم تقاليدكم في مصبر  ذه .. لكن  نا نعتبر اسم الزوجة عورة ..  -

. و  تببذكر اسببببببمهببا مرة أخرى .. . إن أردت ذكر ببا فقببل: زوجتي

 مفهوم؟

 مفهوم يا سيدي .. ولكن..... -

 .. إنها في قمرتي ال اصة ..  ناك.حسناً  -

 تهللت أساريري وأنا أقول:

 شكراً لك يا سيدي .. شكراً جزيالً لك. -

ورحت أركض بسبببببرعة نحو القمرة التي أشبببببار نحو ا القبطان. وكانت عبارة 

ج خشبي. ر   عن حجرة في أسفل السفينة يتم الوصل إليها عن  ري  د 

 كنت على وشك النزول حين صاح بي أحد الرجال:

  اي .. أنت يا رجل .. إلى أين تظن نفسك ذا باً؟ -

 قبطان بيده أن يدعني.أشرت إليه أن ينظر إلى القبطان، ف شار إليه ال

ج، وقلبي يرق  في صدري فرحاً و رباً. ووجدت باب القمرة و نزلت  ذا الدر 

 مفتوح، وبعض الدماء تتناثر على األرض أمام الباب.

 أسرعت وفتحت الباب، وكانت الصدمة!

أسبببببرعت أصبببببعد الدرج، ثم انطلقت حيث يجل  القبطان يتضببببباحك مع بعض 

 إليَّ وأنا ألهث من التعب وقال بقل :رجاله، ولما وصلت إليه، نظر 
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 ما األمر يا عادل؟ -

 سارة .. أقصد زوجتي. -

 ماذا بها؟ -

* * * 
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 اختطاف (26)

 

 «؟ماذا تقول يا فتى»

 القبطان و و ينهض عن عرشه، فقلت له:صاح بها 

، مسجى على األرض لقد رأيت رجالً ضب م الجثة مفتول العضبالت -

 جسده.وقد  احت رقبته بعيداً عن  جثة  امدة

 صاح سالم:

  ل تعني أن زوران، حارس قمرة القبطان، قد قتل؟! -

 قال القبطان:وانطل  ليتبين من ذلك بنفسه. بينما 

ببالطبع   يمكن لزوجتبك مهمبا كانت قوية أن تطيا برأس زوران ..  -

 كما أن مفعول الم در لم يزل عنها بعد.

 قلت في ذعر:

 ماذا تعني؟  ل تعني أنها... اختطفت؟ -

 عني ذل...لم أ -

 :عن الكالم فج ة، قبل أن يقولوأمسك 

  ل يمكن أن يكون... ماجد؟! -
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 قلت في ذ ول:

 ماجد!! -

ورأيت القبطان يضببغط على أسببنانه من فر  الغضببب، وصبباح بالرجل بمنتهى 

 الحدة:

 أديروا الدفة .. سوف نلح  بسفينة ماجد حا ً. -

 أمرك يا قبطان. -

 وسمعته و و يغمغم في حن  مضطرد:

.. أقسببببم أن أرسببببلك إلى الجحيم  الغادرةيا بن  يا غادر لك مني الويل -

 إرباً كثيرة.

، وحاجباً عنا كل أمل في مرت سببباعات وسببباعات، وأقبل الليل مسبببد ً سبببتائره

 م تفياً تماماً في  ذا المساء. كان القمربلة أن  الر ية، وما زاد الطين

لمى، نحو القبطان، ال ذي كان يقف فوأ مقدمة أقبل أحد الرجال، ويدعى أبا سببببببُ

 السفينة وقال له:

 سيدي .. ننتظر منك األوامر. -

 نظر إليه القبطان بطرف عينه وقال:

أخبر الرجببال أننببا لن ننببام ولن نسببببببتريا ولن نتوقف أبببداً حتى نعثر  -

 على سفينة ماجد.

 .ولكن.. -

 قا عه القبطان في حدة:
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 تقول؟ أتريد أن تعارضني؟ أجننت أيها األحم ؟سماذا  -

 أسرع أبا ُسلمى يعتذر مذعوراً ويطلب الصفا والسماع، فصاح به القبطان:

 أغرب عن وجهي. -

 ونظر نحوي وقال:

ا قريب .. وستكون ب ير. -    تقل  يا بني .. سوف نستعيد ا عمَّ

أقبل الصبببباح، وما زالت السبببفينة تزرع المحيط بحثاً عن سبببفينة ماجد، وشبببعر 

هم من القبطببان، ل ببارت قوا م منببذ أمببد الرجببال ببباليبب س يببدب فيهم، ولو  خوف

  ويل.

م وقال:  أقبل سالَّ

 سيدي القبطان .. الرجال منهكون .. نحتاج قسطاً من الراحة. -

 ألم ي برك أبو ُسلمى أنني قلت   راحة حتى نعثر على سفينة ماجد. -

 فس لته وقد استبد بي الي س أنا أيضاً:

 ولكن .. ماذا لو  ال بحثنا ولم نجد ا؟ -

يحدث ذلك .. لقد أردت أن أجد ا .. وس جد ا .. وأجدك أنت أيضاً لن  -

 يا ماجد.

 :لبرجوما كادت تمر بضع دقائ  أخرى حتى صاح المراقب فوأ ا

  نااااااك. -

 انتبه جميع من بالسفينة إليه فيما أردف:
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 وجدنا سفينة ماجد أيها القبطان. -

ى شعور بالنعاس، إلوسرت في األنف   اقة غريبة، وتحول اإلنهاك والتعب وال

 نشا  وحيوية مبالغ فيهما.

وسببرى النشببا  في جسببدي أيضبباً، بعد أن هننت أنني سبب سببقط مغشببياً عليَّ من 

 فر  التعب.

 صاح القبطان و و يقف على مقدمة السفينة بمنتهى الحماس:

 إلى األمااااااااام. -

 :رجال الطاقموصاح 

  ااااااااااااي. -

 :بقوة لكني فج ة وجدتي أ تف

 ا.توقفو -

 فتحولت األعين كلها تجا ي، وقال القبطان بشيء من الحدة:

أعلم أنك خائف على زوجتك .. لكن أياً كان السببببب .. فال يح  ألحد  -

 أن يصدر األوامر  نا غيري.

 عذراً يا سيدي .. لكني.... -

 قا عني بحدة:

  أعذار .. س سامحك  ذه المرة فقط ألنك غريب وجديد .. باإلضافة  -

 مت كد أن لديك سبباً قوياً لتقول ذلك.ألني 
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 الح  ما نطقت به يا سيدي .. لدي سبب قوي جداً. -

 قل. -

 بدأت أشرح له وجهة نظري، فقلت:

أخاف يا سبيدي القبطان إن  جمنا على سبفينة ماجد أن يحتمي بسارة  -

.. ويهببدد بقتلهببا لو اقتربنببا منببه .. وبهببذا لن نظفر بببه .. أو لن نظفر 

 بسارة حيَّة.

 ل أحد الرجال متهكماً، وكان أض مهم جسماً:قا

  ه .. رجل يحتمي بامرأة!  ذا   يمكن أن يحدث أبداً. -

 تمتم القبطان ك نما يحدث نفسه:

 لكن ماجد مستعد أن يفعل أي شيء للنجاة بحياته. -

 قلت له:

 لدي حل يا قبطان. -

 قل يا عادل. -

 أن تؤمن ماجد على حياته. –إن سمحت لي  –أري  -

 الرجال، بينما  تف القبطان مشدو اً:ثارت ثور 

 ماذا تقول؟! أتعني أن أعفو عنه؟ -

 قلت وأنا أنظر صوب األرض ب جل:

 إحم .. نعم يا سيدي. -
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 صاح سالم فيَّ بقوة:

 ماذا تقول؟  ل جننت يا رجل. -

 آخر: وصاح

 .. نحن ننتظر  ذه الفرصة منذ أمد.   تسمع له أيها القبطان -

 به: وقال ثالث والغضب يكاد يفتك

سببيدي  شببام ..  ذه فرصببة قد   ت تي سببوى مرة واحدة في العمر ..  -

لي  كبل يوم نرى مباجبد بهبذا الضببببببعف .. كبل يوم يتزايبد رجاله .. 

 وخطره أيضاً.

  تف القبطان محدثاً رجاله:

 إذاً ما الرأي. -

 صاح الرجال في صوت واحد:

 سح  ماجد .. أياً كان الثمن. -

و و ينظر إليَّ ولسببببببان حبالبه يقول:  بل رأيت، لوح القبطبان بيبديبه في الهواء 

 مستحيل ردعهم. ثم إنه نظر إلي نظرة عطف أول مرة أرا ا بعينه، قائالً:

أعلم أنبك قل  على زوجتبك .. لكنبك   تبدري مبا فعلبه ماجد وما لديه  -

القدرة على فعله .. لقد قتل وسبببرأ ونهب وعذب أكثر مما يمكنك أن 

ر على األرض في  ذا العصر .. ولو  تتصبور .. ربَّما  و أكبر جبا

انبدفباعبه المتهور اليوم .. لمبا هفرنا به في  ذه الحالة من الضببببببعف 

 أبداً.
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 قلت له:

 زمتموه اليوم بال خسببببببائر تببذكر من جهتكم .. ويمكنكم  زيمتبه من  -

 جديد.

 ردَّ قائالً:

بعد أن يكون قتل كم ش صاً؟ ربما أنت مح  يمكننا  زيمته مراراً ..  -

ن أعطيناه فرصبة للفرار .. سيسفك الدماء .. ويرمل األ فال .. لكن إ

 ويهتك أعراض الحرائر.

غاص قلبي بين ضبببببلوعي حين نط  بعبارته األخيرة، فشبببببعر بما خالجني من 

 شعور ف ردف:

لكن   تقل  .. لي  في مزاج يسببببببما لبه بارتكاب فعل قذر كهذا بعد  -

 خسارة كل  ذا العدد من رجاله.

 تمنى ذلك.وحدثت نفسي: أ

 ثم قلت له:

زوجتي .. وفي ذات  –عفواً  – ناك حل آخر .. حل يعيد إليَّ سببببا...  -

 الوقت يجعلك تظفر بماجد ومن معه.

  تف بحماس:

 قل بسرعة يا فتى .. ما  ي خطتك؟ -
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 الشيطان (27)

 

 «خطة رائعة ...»

  تف بها القبطان بعد أن أخبرته ب طتي، وأردف:

 أهن أنها ستنجا. -

 سالم آمراً إياه:ونظر إلى 

 أعطه سيفك يا سالم. -

 أخرج سالم السيف من مكمنه، وقال بحماس:

  اك سيفي .. ننتظر منك أخباراً  يبة أيها بطل. -

وضببببع القبطان كفَّه على رحت أتحدث مع القبطان لبعض الوقت، وفي النهاية و

 كتفي قائالً:

 عد سالماً بزوجتك يا بني. -

من قلبي أم مصببطنعة أجامله  امتي  ذه نابعةابتسببمت له،   أعلم إن كانت ابتسبب

 بها.
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انطلقت أعدو مسببببرعاً نحو حافة السببببفينة، ثم لم ألبث أن ألقيت بجسببببدي منها، 

 ألسقط في المحيط.

ورحت أسببا، وأسبا، إلى أن وصلت إلى سفينة ماجد. وكانت المرساة مستقرة 

 في القاع. ف خذت أتسل  عليها، وصعدت إلى ههر السفينة.

األجواء عليها  ادئة مسبببتقرة، وبعض الرجال على ههر السبببفينة يغطون كانت 

 في نوم عمي .

ورحببت أقلببب البصببببببر فيهم بحثبباً عن مبباجببد، كببان القبطببان قببد أخبرني عن 

 :مواصفاته

لديه ثالثة وأربعون عاماً.  إنه رجل نحيف الجسببببد، متوسببببط الطول، -

يصل له فوأ رأسبه شعر شبا   بياض البشبرة، شبا   سبواد القلب، 

إلى نصبببف ههره من الطول، ويده اليسبببرى عليها وشبببم على شبببكل 

 رأس ذئب .. تذكر يا عادل .. من السهل تمييزه بين ألف ألف رجل.

 أيضاً قوله: توتذكر

إن حبدث وتببارزت مع مباجبد .. فباعلم أنه مندفع متهور .. ما ر جداً  -

فرصببة في القتال .. ما ر جداً في ال داع .. لذا إن سببقط .. فال تعطه 

 للنهوض.

  بد أنه في مكان ما في السفينة. نظرت للرجال النائمون، إنه لي  فيهم،

ف سببرعت وخب ت السببيف داخل برميل من براميل السببفينة. ثم ألقيت نفسببي في 

 الماء.

 رحت أصرخ وأصيا:
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 النجدة .. ساعدوني .. أرجوكم ليساعدني أحد. -

الرجال فوأ ههر سبببفينة ووسبببط صبببراخي واسبببتغاثتي، نجحت في لفت أنظار 

ينظر بنفسه إليَّ وي مر  –ماجد  –ماجد. ووجدت صباحب المواصفات المطلوبة 

 رجاله أن ي رجوني من الماء.

 ما  ي حكايتك؟ وكيف وصلت إلى  نا؟ -

 و مغرور كم سبببببب لني مباجبد  ذا السببببببؤال، نبرته في الحديث معي أوحت لي 

 متعجرف. لكني أجبته مصطنعاً المرض:

بنفسببي عن ههر سببفينة القبطان  شببام في الماء بعد أن كاد لقد ألقيت  -

 يقتلني.

 يقتلك؟ لكن لماذا؟ -

 يزعم أنني دخلت حدوده دون أن ي ذن لي. -

 قال في شرود:

  ب س .. سوف  ألم تكفه صبفصبافة؟ أما زال يظن أن البحر ملك له؟ -

 أنتقم منه يوماً ما.

 فقلت له:

الك؟ أنا بارع في سببببببيبدي ..  ل تسببببببما لي أن أكون واحداً من رج -

اسبببت دام السبببيف .. كما أني أجيد السبببباحة، والمصبببارعة، والقراءة 

 والكتابة.

 نظر نحوي نظرة متفحصة، وقال:
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تبدوا لي مكسببباً بالفعل .. حسببناً سبب ضببعك في اختبار .. وإن اجتزته  -

 صرت أحد رجالي.

لم أسبتطع اجتيازه؟ ماذا ستفعل  سبوف أجتازه بال شبك .. لكن ماذا لو -

 بي؟

 ضحك ضحكة عالية، وضحك  اقمه لضحكه، وأردف قائالً:

  شببببببيء .. لن أفعبل أي شببببببيء .. ألنبك لو لم تنجا في اجتياز  ذا  -

 ا ختبار فهذا معناه أنك قد مت.

،  ا أنا اآلن حياتي ، يبدو أنني تسبببببرعت في  رح  ذا السبببببؤالت لعابيدازدر

 صارت على المحك. قلت بشيء من التوتر:

 ا ختبار بالتحديد؟ ما  ي  بيعة  ذا -

 معدودة، ثم قال بشيء من ال بث: ثوانٍ ضحك ل

سبببتعلم كل شبببيء في أوانه .. لكن يبدو عليك المرض جلياً .. سبببوف  -

 أدعك ترتاح اليوم .. وغداً يكون لنا حديث آخر.

 وأمر بعض الرجال أن ي خذوني إلى القمرة ألستريا.

ينبغي، كل  ذا ألنني أريد م وكنبت متعبباً بح ، لكني ادَّعيت المرض أكثر مما 

 أن يشعروا ب ني   أمثل أي خطر عليهم وأنا في  ذه الحالة، وقد كان.

وانتظرت حتى جنَّ الليل. ونام من نام من الرجال، وبقي مسببتيقظاً للحراسببة من 

 بقي.

وتسببللت خارجاً من القمرة إلى ههر السببفينة، ألجد القبطان واقفاً يت مل النجوم. 

 اللحظة المناسبة ألتقرب فيها من ماجد. فكرت:  ذه  ي
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 ما زلت مستيقظاً أيها القبطان؟ -

:  نظر إليَّ

 استيقظت أخيراً؟ -

 أراك شارد الذ ن يا سيدي. -

 بغرور وفظاهة بلغا آخر ما قال لي:

 من أنت لتتحدث معي أيها الحثالة القذر؟ -

  بب س .. أنبت قبائبدي اآلن .. لبك مني الو ء والطاعة .. لكني أجزم  -

 ك تحب.أن

 رفع أحد حاجبيه في د شة وقال:

 كيف عرفت؟ -

 أنا لست إنساناً عادياً. -

والحقيقة أن أي شببببب   لو رآه في  ذه الحالة لعلم أنه غارأ في الحب، غارأ 

 حتى الثمالة.

 ابتسم قائالً:

 يبدو أنك فطن بالفعل. -

قرأت فيما مضببببى كتاباً صببببغيراً رائعاً عنوانه "حب بال حدود" وكان مما ُذكر 

، فاجعله يسبببتمتع بصبببحبتك ألقصبببى فيه: إذا أردت أن تجعل أي شببب   يحبك

 تحدث عما يحب الش   اآلخر.درجة، ولكي تفعل ذلك فهناك عدة أمور منها: 
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لبذا فكرت أن أتحبدث عن الحبب، ألنبه أكثر مبا يتوأ إليبه مباجبد في  ذا الوقت. 

 فقلت له:

 أتعلم يا سيدي أن أجمل ما في الدنيا  و الحب؟ -

 يا .... بالمناسبة .. لم ت برني عن اسمك.أجل  -

 عادل .. اسمي عادل يا سيدي. -

  ل مررت بتجربة حب من قبل يا عادل؟ -

 ابتسمت وقلت:

مرة واحدة فقط .. شبببعرت فيها أن قلبي يحل  في غرفة بال سبببقيفة ..  -

 كان أجمل شعور أحسست به في حياتي.

  ل كانت جميلة؟ -

البشر .. الـببروعـببة تجسـببـببدت  من؟ محبوبتي؟ كانت مالكاً يسير بين -

في أنثى .. يقولون أن المحب   يرى مسبببباوئ محبوبته .. لكني كنت 

. لكني لم أكن . أعلم مساوئها .. كنت أعلمها أكثر من أي ش   آخر

أرا ا مسببببباوئ .. بل كانت أجمل ما فيها من وجهة نظري .. أتعلم يا 

ذاً، يبدو أن سبببيدي .. فيما مضبببى كنت شببب صببباً ضبببعيفاً، جباناً، منبو

الحيباة كنبت أولتني ههر با .. لكن مبا أن وقعبت ببالحب حتى تغيرت 

تماماً  لباً للمحبوبة .. فصببببرت أقوى بكثير .. أشبببببجع بكثير .. أكثر 

 ش   محترم في بيئتي.

 س لني ذا الً:

 كل  ذا بسبب الحب؟ -

 اصطنعت الشرود وقلت:

 نعم كل  ذا بسبب الحب. -
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 يوم، وكان للشاعر الكبير، نزار قباني، فقلت:ثم رحت أنشد شعراً قرأته ذات 

 إني عشقتك وات ذت قراري -

 فلمن أقدم يا ترى أعذاري

   ُسلطةً في الُحب تعلو سلطتي

 فالرأي رأيي وال يار خياري

  ذي أحاسيسي فال تتدخلي

 أرجوِك بين البحر والبحار

 قال شارداً:

 يا عادل؟يا هللا .. ما أجمل  ذا الكالم ..  ل  و كالمك أنت  -

 اضطررت ألن أكذب فقلت:

 نعم يا سيدي ..  و كالمي. -

 أحسنت حقاً أيها الشاب .. أتعلم .. من اليوم أنت صديقي. -

 ابتسمت وقلت:

 لي الشرف يا سيدي. -

ورغم ابتسببببببامتي، إ  أن قلبي كان يغلي، فمهما يحدث، لسببببببت أنا الذي ي ون 

 الصداقة.

ا لسبببت ب ائن. سببب كتفي باختطاف لقد عزمت وات ذت قراري. لن أقتل ماجد. أن

لكن الرحيل إلى أين؟   يوجد مكان سبببببوى سبببببفينة القبطان  سبببببارة، والرحيل.

  شام، و و   شك قاتل ماجد فور عودتي.

 ماذا أفعل؟
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 إلى أين أذ ب؟

 كيف أتصرف؟

 ساعدني يا إلهي.

كالمنوم مغنا يسبببياً، حتى شبببرعت أبحث عن سبببارة في كل  وما أن ذ ب ماجد

 لسفينة.شبر على ا

 ووجدتها...

 وجدتها في آخر مكان كنت أتوقعه...

 قمرة القبطان ماجد!

 لقد كانت  ي محبوبته التي يحدثني عنها!

كبان يعباملهبا بلطف. يحباول التودد إليهبا. و ي تظهر لبه البغض والعبداوة عياناً 

 بياناً، لكنه صبور عليها ألبعد حد.

تدَّعي أنها   تعرفني، ورأيت أحد  في اليوم التالي، رأتني سبارة، ف شرت لها أن

 الرجال يقول لي:

 القبطان ماجد يريدك. -

 ماذا يريد؟ -

 ضحك الرجل وقال:

 ا ختبار سيبدأ اآلن. -
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اختبار؟ هننت أن ماجد صببار صببديقي حقاً. يبدو أن كالم القبطان  شببام حقيقة. 

 إن ماجد   صدي  له.

يمسببببببك بيده كوباً ضبببببب ماً  وقفت أمام ماجد الذي كان متكئاً على مقعده الكبير،

 مملوًء بالنبيذ األحمر، وحين رآني،  تف:

 اآلن يبدأ ا ختبار؟ -

 أسرعت بالقول:

 مهالً، مهالً .. يجب أن أعرف ما  ي  بيعة ا ختبار أو ً. -

 ضحك وقال:

   ب س .. أخبره يا عّوان. -

 فتقدم مني رجل مفتول العضالت بشكل م يف، وقال:

وف تقاتل أحد رجال الطاقم بهذه العصبببببا ا ختبار بسبببببيط جداً .. سببببب -

 ال شبية.

 وألقى ناحيتي  راوة خشبية، فقلت له:

 يبدو اختباراً سهالً. -

 ضحك الجميع ب على أصواتهم حتى شعرت بحرج شديد، وأردف عوان:

 سوف تقاتل بهذه العصا ش صاً يمسك سيفاً حقيقياً. -

 ماذا؟! ومن  و  ذا الش   يا ترى؟ -

 قال عون بف ر:
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 أنا. -

 لكن  ذا هلم. -

  تف ماجد:

 خط  .. بل إن  ذا ممتع. -

ما يظنني  ؤ ء الحمقى؟ مهرج يتضباحكون عليه متى أرادوا، ويت لصون منه 

 متى انتهى من فقرته. يريدون المتعة؟ ليكن. س ريهم المتعة الحقيقية.

 أمسكت الهراوة، وقلت بمنتهى الثقة:

 أنا مستعد. -

 قال ماجد:

 يبدو أنه شجاع بالفعل. -

ان سيفه، وتالعب به مستعرضاً مهارته الكبيرة.  أخرج عوَّ

 وصاح ماجد:

 لتبدأ المبارزة. -

 وصاح الرجال في نف  واحد:

 عوان .. عوان .. عوان .... -

فتقدم األسببمر مفتول العضببالت مني ب طوات واثقة وسببريعة، وضببرب بسببيفه 

فين صببضببربة أفقية كادت تطيا برقبتي، لكني تفاديتها، ف سببرع يحاول قسببمي ن

 بالعرض، لكني تفاديت  ذه الضربة أيضاً.
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وفج ة ركلني في صببدري ركلة عنيفة لم أتوقعها. فهويت على األرض، حاولت 

النهوض بصبببعوبة، لكن دون جدوى. ووجدته يقف عند رأسبببي، شبببا راً سبببيفه 

ألعلى بكلتبا يبديبه، وتنبب ت ببالحركة القادمة، في أقل من ثانية واحدة، سبببببب كون 

  ولياً. نصفين، سيقسمني

 يا إلهي ساعدني.

 و تف ماجد:

 اقض عليه فوراً يا عوان. -

 فصاح ك سد غضوب و و يهوي بسيفه البتار، نحو رأسي...

* * * 
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 نهاية الشيطان (28)

 

تلك  . لكني في وى عوان بسببببيفه البتار يريد شببببقي نصببببفين متسبببباويين  ولياً 

اسية المنا   حساللحظة، رفعت  راوتي ال شبية بين قدميه، ألضربه في أكثر 

 لدى الرجال.

ولك أن تت يل كم كانت الضببربة قاسببية وعنيفة. وقع السببيف منه على األرض، 

ثم  وى  و أيضاً على األرض بجوار سيفه يت وه من شدة األلم. ف مسكت سيفه، 

وأشرت نحو رقبته، لم أرد قتله، إنما أردت أن أههر فقط أنني تغلبت عليه. لكن 

نقطة جيداً، فظن أنني أريد قتله، و ذا ح  مشروع لي، لكنه ماجد لم يفهم  ذه ال

 صاح في أحد رجاله:

 أوقفه قبل أن يقتل عوان. -

ركة حف سبرع  ذا الرجل يشهر سيفه ويسرع نحوي. يريد ضرب عنقي، لكني ب

اً ، فهوى السيف من يدي مستقر  إرادية تصبديت لسبيفه بالسبيف الذي أمسك به

 مه.على األرض. وصرت أعز ً أما

  و يضحك:أخذت أتراجع، والرجل يقترب و

 أنت  الك   محالة. -

أخذت أتراجع أكثر، وأكثر حتى التصبببقت بسبببور السبببفينة، ولم يعد  ناك مكان 

 للفرار إليه.
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ف ذ بي أرى  ،أشببببببهر الرجل سببببببيفه وكاد يهوي على رقبتي، فنظرت بجواري

البرميل الذي خب ت فيه السيف، فوضعت يدي داخل البرميل بسرعة، وأخرجت 

، ب سرع ما يمكنني، فطاحت عن جسده السيف و ويت به على رقبة  ذا الرجل

 على الفور.

 سائالً:متتفاج  ماجد، واعتدل في كرسيه 

 من أين أحضرت  ذا السيف؟ -

 و نا خرج أحد الرجال من القمرة وقال له:

 سيدي لقد  ربت األسيرة. -

 سارة؟ -

  تفت بمنتهى السعادة:

 رائع. -

ثم أدركببت فجبب ة أنني ارتكبببت أكبر خطبب  في حيبباتي كلهببا. إذ نظر الجميع إليَّ 

 مشدو ين، وقال ماجد بغضب عارم و و يشير بسبابته نحوي:

 أنت من أتاح لها فرصة الهرب .. أيها الوغد ال ائن. -

 فقلت له:

 التي حدثك عنها باألم  .. أيها القبطان المغفل.نعم .. إنها محبوبتي  -

 رجاله:ل قائالً صاح ب قصى قوة ف

 اقتلوه. -
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فتدافعوا نحوي كل منهم شببببا راً سببببيفه في وجهي، ولم أجد أمامي مفر. سببببوى 

 القفز عن السفينة.

 .ف سرعت وقفزت في الماء

 وسمعت ماجد يصيا فيهم:

   أريد له أدنى فرصة للنجاة. أحضروا السهام .. -

كان عليَّ أن أغوص تحت الماء، ألعم  نقطة يمكن أن أصببل إليها، ألتمكن من 

ا ختفاء عن أنظار م، وعن سببببببهامهم، إلى أن أبتعد حتى أصببببببل إلى سببببببفينة 

 . شامالقبطان 

 وما كدت أغوص وأختفي تحت الماء حتى صاح ماجد بجنون:

من   ذا الوغد بالسبببببهام .. حتى   يتمكنأمطروا الماء من كل جانب  -

 سطا الماء. الفرار .. أريد أن أرى دماءه القذرة تلوث

لم أعبد أحتمبل البقباء أكثر تحت الماء، إنني أختن ، سبببببب موت لو لم أ فو حا ً، 

 وصعدت إلى سطا الماء.

  ا  و. -

كبانبت  بذه صببببببيحبة أحد رجال ماجد حين رآني وأنا أ فو. ووجدت العديد من 

ن حاولت الغوص اآلن، سببببب كون بذلك قد األسبببببهم مصبببببوبة نحوي، لن أنجا إ

 موتي. يبدو أنني  الك   محالة.ب تعجل

أخرجوه من الماء. ولم يكن أمامي وسببط  ذه السببهام المصببوبة إلى قلبي إ  أن 

 دوت أتسببببببل  الحبل الذي ألقوا إليَّ به. وما كدت أعود إلى ههر السببببببفينة حتى

 صيحة عالية جداً:
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 مااااااااااجد. -

اضطرب الرجال  انشبرح صبدري، ف نا أعلم صوت من  ذا، إنه القبطان  شام.

فج ة. والتفت ماجد مسبببرعاً نحو مصبببدر الصبببوت، والتفت جميع الرجال، وأنا 

معهم، ف ذ بسبيدة المحيط تشب  الماء شقاً ب سرع ما يكون نحو سفينة ماجد، حتى 

 وصلت إليها.

يضببببببطربون  –وأنا معهم  –رجال ماجد جميعاً وارتطمت بها بعنف، مما جعل 

في حركاتهم جراء فقد السبفينة توازنها، وتقريباً سبقط جميع من بالسفينة أرضاً، 

عبدا ماجد، لقد أذ لني بقدرته على الثبات وعدم السببببببقو  وسببببببط  ذه األجواء 

 المضطربة.

 انقضبباض أبا رافع،انقض رجال القبطان  شببام على سببفينة ماجد، على رأسببهم 

 من الغز ن الشهية. فريستهمقطيع من األسود الجائعة، على 

وأنشبببب وا يذبِّحون فيهم بال أدني شببببفقة أو رحمة. وانتهوا منهم تماماً في أقل من 

لكن مباجبد كبان قبد  رب بعبد أن قتبل خمسبببببباً من رجبال القبطان  خم  دقبائ .

  شام.

خة صرخ صرسبار القبطان  شام بين صفوف القتلى، وحين لم يجد جثة ماجد، 

 مدوية، أشبه بزئير أسد يت لم. ثم صاح:

 ماجد .. أينما كنت .. اخرج وواجهني يا جبان. -

 أخذت أسير على ههر السفينة مفكراً كشارلوك  ولمز: أين ي تبئ ماجد؟

لقد قتل  ذا الرجل، ثم  ذا الرجل، بعد ا حاول  ذا الرجل ردعه لكنه ذبحه  و 

  بقاً لهذا الترتيب، يبدو أن ماجد.... يا إلهي!اآلخر، من ا تجاه الذي سار فيه 

 وأسرعت أقول للقبطان:
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  ا  و ماجد .. فوأ الصاري. -

 نظر الجميع ألعلى دفعة واحدة، ليروا ماجد متشبثاً بالصاري كف ر مذعور.

 قال القبطان  شام:

 ببذه  ي قيمتببك الحقيقيببة بببدون المجرمين الببذين كببانوا معببك .. جبببان  -

 رعديد.

 توسالً:قال ماجد م

 أبا رافع .. أيها الشهم الكريم .. اعف عني عفا هللا عنك. -

  لن أعفوا عنببك أبببداً .. لقببد قتلببت األ فببال .. ورملببت الزوجببات ..  -

 ببذا و تكببت األعراض .. وتريببدني بعببد كببل  ببذا أن أعفو عنببك؟! 

 مستحيل.

إذاً أنبا أعرض عليك المبارزة .. وجها لوجه .. وإن فزت عليَّ ملكت  -

 .. وإ  أعتقتني.رقبتي 

 تتحداني. -

  مست في أذن القبطان:

 ارفض يا سيدي .. انه  الك   محالة إن أنت رفضت عرضه. -

  يمكنني رفض عرضه يا عادل .. العربي حين يتحداه ش   ما ..  -

 ف ن رفض التحدي دليل على عدم اكتمال الرجولة.

 للحماقة. يا غمغمت في نفسي:

 حسناً يا ماجد .. أنا مواف . -

 نزل ماجد عن الصاري و و يبتسم ويقول:
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 علمت أنك   يمكن أن ترفض يا أبا رافع. -

 ألني رجل. -

 قالها و و يشهر سيفه، فرد ماجد و و يفعل ذات الشيء:

 بل ألنك أحم . -

وبدأ النزال. وكانت مبارزةً لم أشبهد بقوتها يوماً، اسبتبسل الرجالن وأديا أفضل 

  ذا المجال.أداء يمكن لعين رائي أن تنظره في 

وكانت األجواء متوترة بشبببببكل مرعب. تارةً تظن أن القبطان  شبببببام تمكن من 

 غريمبه، لكن مباجبد مبا يلببث أن يعود، وتبارة مبا يتمكن مباجد من أبا رافع، لكن

 .األخير سرعان ما يعود بشكل يذ ل الجميع

وأخيراً ثارت ثورة القبطان  شبام لشيء قاله ماجد، فظل يضرب بالسيف يمنة، 

، وبمهارة، وهل على  ذا المنوال ويضببرب به يسببرة، يضببرب بسببرعة، وبقوة

إلى أن صبباح و و يضببرب فانقسببم سببيف ماجد إلى نصببفين، ووسببط د شببة من 

 الجميع، ألقى ماجد سيفه على األرض، ولوح بيديه ال اويتين قائالً:

 للعار ..  ذا لي  من الرجولة في شيء. أتقتل رجالً أعز ً .. يا -

 القبطان  شام السيف من يده، قائالً:ف لقى 

 ا أنا .. بيديَّ العاريتين .. سببب مزقك إرباً .. سببب جعلك تتمنى لو قتلتك  -

 بالسيف.

وبدأ ا لتحام، وتحولت المبارزة إلى مباراة في المصارعة. وكم كانا رائعين في 

 ذلك أيضاً...
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ة قويببة لكمبة من اليمين. ركلبة من اليسببببببار. لوي  للببذراع خلف الظهر. ضببببببرببب

بالمرف ... وهلت المباراة عالمية إلى أن حدث ما غير قلب األوضبببببباع رأسبببببباً 

 على عقب.

على وضببع يده خلف ههره. أدركت  –بعد سببقو ه  –إذ فج ة  حظت أن ماجد 

 الفور ما يريد أن يفعله.

 ......!ـكم أنت خائن يا بن ال

 الذي – وركضبت مسببرعاً، ب قصببى ما يمكنني، وأمسببكت بسببيف القبطان  شبام

وقفزت في الهواء قفزة عالية، في اللحظة التي أخرج  –ألقباه أرضبببببباً منبذ قليل 

فيها ماجد خنجراً من خلف ههره، واسببتعد لطعن القبطان. لكني كنت أسببرع إذ 

 ويت بالسببببيف فوأ رأس ماجد تماماً، فانشببببطر نصببببفين، في مشببببهد مهيب، 

 ومروع في ذات الوقت.

السفينة، وقال القبطان، ولم يف  من ذ وله وللحظة ساد صمت مطب  فوأ ههر 

 بعد:

 لقد أنقذت حياتي. -

 كان سيقتلك غدراً. -

  ذا جزا ه. -

 ثم التفت إلى رجاله و تف:

 .الشيطانلقد مات  -

 فصاحوا جميعاً بصوت واحد، و م يلقون السيوف والقبعات في الهواء:

  ااااااي. -
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 وتقدم سالم متسائالً:

  ي أوامرك اآلن؟لقد حققنا  دفنا يا سيدي .. ما  -

شدوا الرحال .. سنعود اآلن إلى صفصافة .. و ناك سيكون ا حتفال  -

 الكبير.

 وقال سالم:

 لقد سمعتم القبطان ..  يا إلى العمل ..  يا. -

* * * 
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 خطة عبقرية (29)

 

 دار بيني وبين سارة حوار  ويل أفهمتا فيه ما حدث:

القبطان  شام أن بعد أن خطفِك ماجد من فوأ ههر السبفينة .. صبمم  -

 يجوب المحيط بحثاً عن سفينة ماجد .. كل  ذا لكي ينقذك.

 يا له من رجل نبيل. -

 و كذلك يا سبببببارة .. المهم .. بعد أن وجد السببببببفينة .. أراد أن يهجم  -

 لكني أوقفته عن الهجوم وأخبرته أن لديَّ خطة إلنقاذك.عليها .. 

 وماذا كانت خطتك؟ -

ي ال طة تقتض لك .. أخبرت القبطان أنفهمي بعد؟ حسناً س قول ألم ت -

أن أقفز في الماء، وأسبا حتى أصل إلى سفينة ماجد ف تسلل إيها دون 

أن يشببعر بي أحد .. وأخفي السببيف في مكان ما فوأ ههر السببفينة .. 

ثم أعود إلى الماء .. وأصرخ وأصيا  لباً للنجدة .. وحين ي رجوني 

..  يم أمسببببك بي وقتل رجالمن الماء .. أخبر ماجد أن القبطان  شببببا

وقببال أننببا كنببا نبحر في حببدوده .. وعقببابي  و الموت كمببا فعببل مع 

رجالي .. وحين يسبببببب لني ماجد كيف  ربت منه؟ أخبره أنني غافلت 

وأني هللت أسبببببا يوماً بليله إلى رجاله وألقيت بجسببببدي في المحيط 

 أن وصببلت إلى سببفينته .. حينها سببي من ماجد جانبي .. وسببيسببما لي

بالبقاء معه في سببببفينته .. ألن عدونا واحد .. وإن تعاوننا فربما ننجا 

في القضببببباء عليه .. وبعد ليلة أو اثنتان .. أتمكن من الوصبببببول إليك 

فنلقي ب نفسببببنا بالماء لنلح  بسببببفينة القبطان  شببببام .. وريثما نصببببل 

 .ينة ماجد فيبيدو م عن بكرة أبيهمينقض القبطان برجاله على سف
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 رة:قالت سا

لحظة واحدة .. تقول أنك سببببببتحاول بعد ليلة أو ليلتين أن تلتقي بي ..  -

 وتجعلني أقفز معك عن ههر السفينة .. لنلح  بسفينة القبطان  شام.

 أجل. -

لكن من قال أن ماجد سببببيظل معسببببكراً في  ذا المكان لفترة  ويلة؟  -

 قاً.غرلربما يذ ب وحينها لن نجد سفينة القبطان  شام أبداً وسنهلك 

هننتِك اسبببتوعبِت  ذه النقطة جيداً .. لقد رتبت مع القبطان  شبببام أن  -

يبقى على مسبافة ثابته من سفينة ماجد .. حتى إذا تحرك ماجد مسافة 

ل بحيث يظ .. بنف  مقدار حركة األول معينة .. يتحرك معه القبطان

 على مسافة نصف كيلو متر من سفينته ..  ل فهمِت  ذه النقطة؟

 اً.تقريب -

ي ف خبرتك أن تهربي ف يف ..لكن ال طة حدث بها بعض التغيير الطف -

الوقت الذي يكونون مشبببغولين به معي في ا ختبار الذي وضبببعوني 

به .. و كذا وصببلتي ب مان إلى  ذه السببفينة .. وتمكن القبطان  شببام 

 من التدخل في الوقت المناسب تماماً قبل أن تفارأ روحي الجسد.

 عبقرية.يا لها من خطة  -

 وقلت في  يام:

 ويا لِك من فتاة جميلة. -

 وسمع القبطان عبارتي األخيرة، إذ كان يمر بجوارنا مصادفة، فعل  قائالً:

 ويا لها من ليلة يحلو فيها الغزل! -

 احمر وجه سارة خجالً، وتلعثمت وأنا أقول:

 سيدي القبطان .. أنا... -
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 قا عني قائالً:

أحب  .. أتعلم؟ لقد كنت دة عنك منذ فترة  تقل شببيئاً يا بني .. إنها بعي -

 زوجتي كما تحب أنت زوجتك .. وربما أكثر.

 ثم تنهد مردفاً:

ليرحم هللا روحهبا ..  يا اذ با اآلن إلى النوم .. سببببببوف نصببببببل إلى  -

 صببفصببافة مع أول شببعاع للشببم  .. ويجب أن تكونا متيقظان حينها.

 .الطاغية المستبد  ذا لالحتفال معنا بنهاية

 انصراف القبطان، قالت سارة: وبعد

 ما الذي تحدث القبطان عنه منذ قليل؟ أيظن أننا متزوجان؟! -

صببه يا سببارة .. لو علم أننا لسببنا متزوجين لقطع رقابنا .. نصببل إلى  -

 وبعد ا نتحدث في  ذا األمر كم يحلو لك. .. صفصافة أو ً 

* * * 
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 صفصافة (31)

 

القبطان تماماً. وكم كانت وصبببلنا إلى صبببفصبببافة مع شبببروأ الشبببم  كما قال 

 جزيرة عجيبة بح !

كبان الرجبال   يهتمون كثيراً بثيابهم، إذ يرتدي معظمهم أسببببببما ً شبببببببه بالية، 

والقليل منهم فقط يرتدي رداًء وقوراً. والنسببببباء يرتدون جالبيب فضبببببفاضبببببة، 

 ويضعون الحجب على ر وسهن ووجو هن.

تذكرك باألجواء العربية وبغض النظر عن موضبببوع الثياب، كانت صبببفصبببافة 

 القديمة التي نرا ا في أفالمنا عن العصر الجا لي.

 البيوت قديمة، من الطوب اللبن، والسوأ تعل بالمشترين والبائعين.

  ل يوجد عبيد  نا؟ -

سبببؤال سببباذج، ألقت به سبببارة على أسبببماع سببباّلم و و يصبببحبنا في جولة في 

 الجزيرة، فقال بال مبا ة:

عيد .. وكان ماجد ليعيد تجارة الرقي  لو اسببتطاع كان ذلك منذ زمن ب -

 .القبطان أبا رافع الت ل  من

وقفت سببببارة ووصببببلنا إلى بيت يصببببدر منه عزف غاية في الروعة والجمال، 

، تتمايل برأسبببها مع أنغام الموسبببيقى. كنت أنا أيضببباً سبببعيد بما مغمضبببة العينين

م:  أسمع، وس لت سالَّ
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 بيت من  ذا؟ -

 . ذا بيت بن المعتز -

 ومن  و بن المعتز  ذا؟ -

 إنه أكبر العازفين قيمة، وأكثر م مهارة في صفصافة كلها. -

 فقالت سارة:

 إن موسيقاه بديعة جداً. -

 لكن لي   و الذي سمعتماه يعزف  ذه الموسيقى. -

 ولكن من إذاً؟ -

، ونظر وجعلنا نلقي نظرة من نافذة المنزل، ف ذ بي نقتربأشبار إلينا بسبابته أن 

رئيفة،  :تدعى أخبرني سببالم أن الفتاةأرى فتاة تجل  خلف آلة موسببيقية غريبة 

بن المعتز  و من ، وأن )السبببببببانببال( وأن  ببذه اآللببة التي تعزف عليهببا تببدعى

و ي عبارة عن قرص خشبببي مسببتدير مفر  من منا   محددة وملئ ، صببنعها

 ي منا   أخرى.ف باألوتار

كان عزف  ذه اآللة رائعاً بح ، وكانت الفتاة التي تعزف شديدة الجمال، ترتدي 

ع بالمجو رات واألحجار الكريمة.  جلباباً أزرأ مرصَّ

وأمامها يجل  عدد من المستمعين م خوذين ب لحانها وجمالها. والش   الوحيد 

 أنني قلت مشدو اً:الذي لفت انتبا ي بين الحضور،  و القبطان  شام. حتى 

 أبا رافع  نا؟ -

 ف جابني سالم:

 إنه صدي  بن المعتز .. ومعجب كبير بموسيقاه  و وابنته. -
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والتفت القبطان فج ة نحو النافذة، ووقع بصببببره علينا، ولألمانة شببببعرت بالفزع 

فعالً خا ئاً. لكنه ابتسبببم وأشبببار إليَّ بيده أن كطفل صبببغير رآه والده و و يفعل 

 الم:أدخل، فقال س

  يا يا عادل ..   ترفض دعوة القبطان .. الباب من  نا. -

 نعم .. ولكن سارة ...... -

  تقل  ..  ناك مكان للنسببباء في ال لف يسبببتمعون فيه للموسبببيقى ..  -

 بحيث   يرا ن الرجال .. س صطحب سارة إلى  ناك.

   يا سالم .. أنا س صحبها إلى  ناك. -

 من  نا.كما يحلو لك .. باب دخول النساء  -

إلى مجل  النساء. ودلفت أنا إلى مجل  الرجال، لكن كان  ناك  وأدخلت سبارة

رجل واقف على باب البيت قال لي قبل أن أدخل أن أدفع له عشببببرين )باركو(، 

 عشرة عني وعشرة عن سارة، فتساءلت:

 عشرين باركوا؟! وما  و الباركو؟ -

 أخبر الرجل أنني تابع ف خبرني سبببببالم أنه العملة المتداولة في صبببببفصبببببافة، ثم

للقبطبان  شببببببام، فسببببببما لي ببالببدخول دون أن أدفع. وذ بببت إلى حيبث يجل  

القبطببان، ورحببب بي وأجلسببببببني بجواره، ورحببت أرقببب جمببال الفتبباة بعيني، 

وأسببببمع موسببببيقا ا ب ذني، لتنفذ إلى روحي، وتنقلني إلى عالم آخر من السببببحر 

 وال يال.

ألقى القبطببان نظرة  معببه الحلم الجميببل، بعببد عببدة دقببائ  انتهى العزف، وانتهى

 ثم عاد إليَّ وقال: –حيث النساء يجلسن  –عابرة لل لف 

 ما رأيك؟ -

 ف جبته بهيام:
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إن موسببببيقا ا تنفذ إلى الروح .. جذبتني من عالم األحياء .. إلى عالم  -

ما لي  آخر .. عبالم من الجمال أوجد .. وللجمال كان .. وبعزفها سببببببُ

 بالدخول .. و ....

 قا عني قائالً:

مهالً، مهالً أيها الشبباعر الولهان .. يبدو أنها سببحرتك أنت أيضبباً كما  -

 سحرت غيرك المئات.

 صمتت ألني لم أجد ما أقول، ف ردف:

 لكن زوجتك... -

 با تمام س لته:

 ماذا بها؟ -

 و و يقول:ابتسم 

 إنها تغار. -

 قلت متهكماً:

 .ار؟! لكني لن أتزوج من  ذه العازفةتغ -

بالضببببببرورة أن تتزوج على زوجتك حتى تشببببببعر ا بالغيرة .. لي   -

تكفي نظرة إعجاب لغير ا .. لتضببببببرم النيران في قلبها .. وب برتي 

ا ي الطويلة في الحياة .. أقول لك: إياك أن تسببتغل الغيرة ضببد زوجتك

.. ألن نيران الغيرة غدارة ..   تفت  أن تشببببببعلها فتحرقك أنت ..  بني

 .اً  وال حياتككر  ذا الدرس جيدتذ
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 حظت أن القبطان  شام بن األمين يمتلك بعض الصفات التي   يمتلكها غيره. 

قوي البنية، والشبب صببية، سببريع البديهة، قائد بالفطرة، محبوب بالفطرة، حكيم، 

اسبت دام السيف أفضل من الجميع  المصبارعة، ويجيد باإلضبافة إلى كونه يجيد

 .ب نواعه للنبيذالمطرد ربه ...   يعيبه شيء، سوى شتقريباً 

 قالت له:

 أهنني تماديت في إبداء إعجابي بهذه الفتاة. -

 ضحك وقال:

كبل من في  بذه القباعة تقريباً واجهوا نف  مشببببببكلتك .. لكن القليلين  -

 فقط من تداركو ا قبل أن تتفاقم.

 ثم غير الموضوع فج ة لموضوع أ م إذ قال:

.. إن أردت اليمن كدت أنسببببببى ..  ناك سببببببفينة غداً سببببببتنطل  إلى  -

سبببببب جعلك تسببببببتقلها أنت وزوجتك .. ومن  ناك يمكنك أن تعود إلى 

بلبدك كمبا أهن .. قبابلني ليالً في الحبانبة .. وسبببببب خبرك بما يجب أن 

 تفعل.

 :وس لته حين قابلته ليالً 

ى بدائية إل أحقاً يا سيدي   تعرف مصر؟ أرى أنكم  نا تعيشون حياةً  -

 حٍد ما.

منبذ أكثر من ألفي عبام .. ركبب بعض التجار اليمنيين البحر متجهين  -

إلى بالد لم يسببببمع بها أحد من العرب قبالً .. وسببببارت السببببفينة بهم 

ليالي وأيام  ويلة .. وأمواج البحر تالعبهم تارة .. وتلعب بهم أخرى 

.. وذات يوم لم تشبرأ شمسه .. ألتهم ضباب غامض سفينة التجار .. 
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لر ية تماماً .. ولم يجسببر البحارة على التوقف حتى ينقشببع فانعدمت ا

 ذا الضببببباب .. ألن الزاد والماء كانا على وشببببك النفاذ .. لذا تابعوا 

. وشببببببقوا  ريقهم عبر . التحرك على الرغم من اسببببببتحببالبة الر يبة

الضباب بنجاح وهلل الحمد .. لكنهم كانوا قد ضلوا الطري  .. ووجدوا 

زيرة لم ت طها قدم إنساٍن قبالً .. وكانت صالحة أنفسهم بالقرب من ج

للحياة البشبرية .. فبها شبتى ألوان الفواكه وال ضراوات .. باإلضافة 

 إلى المياه الجوفية العذبة .. و ذا ما جعلهم يمكثون بها.

 س لته:

 ألم يحاولوا العودة إلى اليمن مجدداً؟ -

حببد ن لم ينجا أبببالطبع حبباولوا العودة .. لكن دون جببدوى .. فبب لى اآل -

ببالطبع توجد بعض الجزر  .في ال روج من نطباأ  بذا الضبببببببباب .

األخرى غير صبببببفصبببببافة  نا .. وقد رحل بعض أسبببببالفنا إلى  ذه 

نوا ممببالببك أخرى  نبباك .. لكن اليوم  ببذه الجزر في  الجزر .. وكوَّ

 صراع ضد بعضها البعض.

ة  ناك سببفينقد أخبرتني أن مهالً يا سببيدي .. ماذا تقصببد بقولك  ذا؟ ل -

لى اليمن غداً .. فكيف تقول أن أحداً لم ينجا من الفرار من ستنطل  إ

 ؟! ذا النطاأ

 تنهد القبطان وقال:

نطاأ  ذا حسبناً .. س خبرك الحقيقة .. لقد حاول اآل ف ال روج من  -

والعودة إلى الو ن .. لكن لم ينجحوا في ذلك ب ي حال من الضببببباب 

الضببببببببباب الكثيف .. وإمببا تكون  نبباك  األحوال .. فبب مببا أن يواجهوا

دوامة تبتلع من يقترب منها .. وإما ينتهوا على ص ور حادة تحطمهم 

 وسفينتهم.

 وتريدني أن أذ ب في أحد  ذه الرحالت؟ تريد الت ل  مني؟ -



 المغامرة الضائعة

 

 172 

ركات واسمه ب –الذين أخبرتك عنهم منذ قليل  –كبير التجار اليمنيين  -

حققت .. مثالً: رأى في هبا ت.. رأى في منبامبه بعض الر ى .. وجميع

 إن أرادوا البقاء أحياء .. فعليه أن....منامه أنهم 

 أن يكمل فقال: وصمت القبطان، ف لححت عليه

 فعليه أن يتزوج من تاجر شاب معهم يدعى سعد. -

 قلت مستنكراً، وشاعراً با شمئزاز:

 ما  ذا القرف؟ -

 .. سبببعدمعهم يدعى وجود شببباب  أمر بالتحق  من.. وحين اسبببتيقظ  -

فجيء له بشباب صبغير السبن .. وسيم المالما .. حينها  لب بركات 

ن حي – األخير فاعترف أن يتحق   بيب السببببفينة من جن  سببببعد ..

 .. وإنما فتاةولي  اسبمه سعد أنه لي  شباباً  –علم أن أمره قد كشبف 

السببببماح لها  متنكرة في زي رجل من أجلو ي  تدعى صببببفصببببافة،

ة إعال وذلك من أجل –ما بالتجارة إ  للرجال حيث   يس –بالتجارة 

ا . حينه. وكان العائل الوحيد لهذه األسرة أسبرتها بعد أن توفى والد ا

عمره ثالثاً وعشبببرين ولداً تزوجها بركات .. وأنجب منها على مدار 

.. وتزوج منهم ثمانية عشببببر وأنجب منهم خمسببببة عشببببر .. وتزاوج 

كذا حتى صببببببارت الجزيرة مدينة األبنباء وتكباثروا .. وهبل الحال  

 بالسكان. مكتظة

 قلت بذ ول:

 ذه قصبة عجيبة .. لكن يحضبرني سؤال: إن كان أو د بركات كلهم  -

 رجال .. فبمن تزوجوا؟ وكيف أنجبوا؟

 نبا يكمن العجبب الحقيقي .. فقبد كبان قبطبان السببببببفينبة اليمنية رجل  -

لة افر في رحسيء السمعة .. وكان يعش  النساء كثيراً .. وكان   يس



 عمرو مجدي

 

 176 

التجار قالوا بحرية  ويلة إ  ومعه إحدى جواريه الحسان .. حتى أن 

وبسبببببه  –سببببحانه وتعالى  –أن  ذا القبطان أصببابه غضبببب من هللا 

 ضلّوا  ريقهم.

 فقلت ساخراً:

 وبالطبع أنجب من جاريته اإلناث! -

  تسبببببب ر .. فهبذا مبا حبدث حقاً .. لقد أنجب تسببببببعة عشببببببر بنتاً ..  -

 أنه قبل أن نضل الطري  كان   ينجب. واألعجب

 لكن ..  ذا كالم   يصدقه عقل! -

 قال القبطان بشيء من الحدة:

 لكنها الحقيقة .. وكل من بالجزيرة يعلم  ذه القصة. -

حسبببناً يا سبببيدي .. لنفترض أني صبببدقت  ذا الكالم .. فما عالقة كل  -

  ذا بسفري غداً.

ى كلها تحققت .. ومن قلبت لبك أن الزعيم بركبات رأى في منبامه ر  -

التي رآ ا أنه دخل في عراك مع نمر ضببببب م جداً له ضبببببمن الر ى 

نبابببان  ويالن جببداً يبرزان من جببانبي فكبه العلوي .. وأن  ببذا النمر 

حمله في فمه وانطل  به إلى رجل  اعن في السن يجل  داخل كهف 

 صغير .. ثم لفظه النمر أمام الحكيم واختفى .. فس ل بركات الحكيم:

 من أنت؟ -

فبب خبره الرجببل أنببه حببارس الجزيرة .. وأخبره أنببه سببببببيلببد من األو د ثالثببة 

.. سببببيكون من نسببببله بطل  (صببببالا)رجل يدعى وعشببببرون رجالً .. من بينهم 

سبببيحكم صبببفصبببافة بالعدل بعد أن يحكمها سببببعة حكام هالمين .. وأن شبببيطاناً 

سبيولد على  يئة إنسبان في عصر  ذا البطل .. سيحاول قتله شاب غريب كريم 

  يعرف أحد من أين أتى .. يظهر فج ة في البحر  و وفتاة ليسببببببت  .. األخالأ
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محاولة الغريب في قتله .. سبببببيهلك كل  زوجته .. وإن عار الشببببيطان وأخفقت

. وإن نجا  ذا الغريب من الشببيطان .. فسببيكون أول من . شبب   على الجزيرة

. وإ  سبيموت أبشع ميتة حدثت منذ . الصبحيا إذا نجا في ا ختيار يعبر البحر

 نش ة األرض.

 قلت للقبطان:

 اختيار ماذا؟ -

 لكن قبل أن يستيقظ جدنا األول من نومه .. قال له الحكيم:    أدري .. -

وعر الطرأ  الك .. وسببببببهلها ملئ باألشببببببواك .. أأخبر الغريب أن  -

 اعبر مثلث الرعب .. اعبر مثلث الرعب .. اعبر مثلث الرعب...

 .العبارة تتردد في ذ نه  ذهواستيقظ جدنا و

 أخذت أتساءل:

 اعبر مثلث الرعب! ماذا يعني؟ -

 نبوءة بركات. ذه كانت و  أدري ..  -

  ذه قصة لها العجب .. ويصعب تصديقها. -

 فقال لي القبطان:

  ل سارة زوجتك؟ -

 احمر وجهي خجالً، ونظرت نحو األرض وأنا أجيب في ت اذل:

- .  

 حقيقية. .. فالنبوءةإذاً  -

 :بحدة واستطرد قائالً 
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شبببببباباً يعيش مع فتاة  لو كانت الظروف غير الظروف .. وعلمت أن -

 من محارمه .. لكنت أمرت بضرب عنقه فوراً  ليستوليست زوجته 

 . لكن الحكيم قال أنك كريم األخالأ .. لم تم  الفتاة بسوء..

 ذا كثير على التصبببدي  .. حتى ولو صبببدقت ما تقول .. فمن أدراك  -

 أنني المقصود؟

 صاح بحدة:

جل من صلب صالا بن كل الد ئل تشبير إلى أنك أنت المقصود .. ر -

  و أنا. بركات

 ؟علمت أنك أنت  ذا البطل كيف -

 الحاكم الظالم سعيد بن عامر .. وتولى مكانه.لقد قتل ماجد  -

 لقد قتل حاكماً هالماً كما تقول .. فماذا في ذلك؟ -

 فصعقني بقوله:

 لقد كان  ذا الحاكم  و والد ماجد. -

  ل قتل والده؟!! -

.. ألنه أراد حكم صبببفصبببافة .. وحين أيضببباً  قتل أخاه األكبرنعم .. و -

صبببببببار حبباكمبباً بببدأ يببذبا في أ لهببا كببالمجنون .. وخرجببت عليببه .. 

 أن واستطعت نزعه عن العرر .. وسجنته .. وحاولت أكثر من مرة

د د كان ماجى إ  أن تقتلبه أنت .. أتعلم أمراً .. لققتلبه .. لكن القبدر أب  أ

 حشية وقسوة.سابع الحكام المستبدين .. وأكثر م و

 أرجوك سيدي .. إن عقلي   يستوعب كل  ذا. -

 صاح بحدة:

 الرحلة ستنطل  فجر الغد.سواًء صدقت أم لم تصدأ ..  -
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 فثارت ثائرتي، وصحت بمنتهى القوة:

من الطائرة  –أنا وسارة  – لقد سبقطناكفى .. كفى .. لم أعد أتحمل ..  -

صببببير وكدنا ن .. ياب.. وذ بنا إلى جزيرة قاتلنا فيها الببر سببببيفي األن

وركبنا الماموث .. وعالجني رجال ما قبل التاريخ  .. فريسببة لألسببود

من الشببببببلل .. و ربنا من وحش الجبل .. وصببببببنعنا قارباً من أعواد 

ال يزران .. ووجببدنبا جزيرة عربيبة ضببببببائعبة في عرض المحيط .. 

شببيطاناً متجسببداً في شببكل إنسببان .. واآلن تريد مني أن أخرج  وقتلت

 في رحلبة تقول النبوءة أنني قبد أموت بهبا أبشببببببع ميتبة في التاريخ؟!

 آسف .. لن يحدث  ذا أبداً.

ينظرون إلينا وإلى  ذه المناقشببببببة  –ولم يكونوا كثر  –كبان كبل من في الحبانبة 

 واقفاً وقال: القبطان الحادة، و بَّ 

أحد من قبل على أن ي ا بني بهذه الطريقة الجافة .. لكني لم يجسبببر  -

أدرك هروفبك جيبداً .. والحبالبة التي تمر بها .. وعلى الرغم من أني 

لم أفهم معظم ما قلته .. لكن   ب س .. القرار قرارك .. اذ ب أو ابقى 

  نا .. أنت حر .. أنا   ألقي ب حد إلى التهلكة .. وداعاً.

شببببببديد مني، واقترب أحد ال هانت نبرته تدل على حزنوتركني وانصببببببرف. كب

 وقال لي: –وكان يجل  بالقرب منا  –الرجال 

  أعلم مببا الببذي دار بينببك وبين الزعيم .. و  أعلم من أنببت .. لكنببك  -

 أحم .

 عفواً؟ -

نعم، أحم  .. الشبب   الذي   يسببتمع لرأي الزعيم  شببام  و رجل  -

 اكمنا .. وحكيمنا.أحم  .. إنه قائدنا .. وحامينا .. وح

 فس لت  ذا الرجل:
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  ل تعرف عن قصة الغريب الذي ينقذ البلدة؟ -

 نعم ..  ذا زمانه .. كل من في الجزيرة يعلم ذلك. -

وأخبرني قصببببببتبه، وقبال مثبل الذي قاله القبطان تماماً، لكنه لم يعرف أنني  ذا 

 الغريب، وأن ماجد  و الشيطان اإلنسي.

صببببببادأ من البداية،  القبطان، وكنت أعلم انهو كذا ت كدت من صببببببدأ ما قاله 

ه وتفاج ت أن وأخبرته أني مواف  على الرحيل غداً، فذ بت إليه، واعتذرت منه،

 سامحني على الفور، وس لني:

ماذا كنت تقصببببببد بالطائرة .. والماموث .. والببر سببببببيفي األنياب ..  -

 ورجال ما قبل التاريخ؟! ما  ذه المصطلحات الغريبة؟!

وأشرح له ، أسبروناشبرعت أق  عليه حكايتي، من البداية، وحتى ضبحكت، و

ما  ي الطائرة، والماموث، وأخبرته أن الببر السببببببيفي  و الم لوأ الذي حمل 

ورغم أني حاولت أن أختصببببر قدر المسببببتطاع، بركات في فمه في تلك الر يا. 

 فقال القبطان: إ  أن الحديث استمر حتى أوشك النهار على البزو .

 قصة عجيبة.  ذه -

 :ساخراً  ثم ابتسم و و يستطرد

 وكنت   تصدأ ما أخبرتك به! -

ب أي معك ح  .. إن ما مررت به الفترة الماضبببببية .. يجعلني   أكذِّ  -

 شيء بعد اآلن .. مهما كان غريباً.

 :إلى السماء وقال القبطان نظر
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بقي قليل جداً من الوقت على أن تشببرأ الشببم  .. يجب أن تنم قليالً  -

 ستحتاج غداً أن تكون بكامل وعيك... 

   أشعر بالنعاس.لكني  -

 قلت لك غداً سيكون يوماً عصيباً .. وستحتاج كامل انتبا ك ووعيك. -

 . لكن لديَّ سؤال أخير.. أوامرك أيها القبطا.... أقصد أيها الزعيم -

 .ما شئت لس -

فهمت أنك لم ت بر أحداً أنني الغريب .. وأن ماجد  و الشببيطان الذي  -

ورد في النبوءة .. فكيف أقنعت الطاقم الذي سبببيسبببافر معي غداً على 

 ههر السفينة بهذه الرحلة؟

قلت أول ما رأيتك أنك ذكي  فطن .. حسببببببناً سبببببب خبرك: الطاقم الذي  -

..  م بالطبع يعلمون  غداً  م رجالي –أنت وسببارة  –سببيذ ب معكما 

..  محيطال .. سببيدة  ي سببفينتي .. والسببفينة التي سببتبحر بكما القصببة

وسبببيكون سبببالم  و مسبببباعدك في  ذه الرحلة ..  و يدرك جيداً أنك 

.  ل . القرار األول واألخير قرارك أنتأنت قبطان السبببببفينة .. وأن 

 استراح عقلك اآلن؟

 ثم قلت:، أوم ت برسي

 كم وددت لو أنك من قادنا في  ذه الرحلة. -

 على كتفي، وقال: ابتسم و و يربِّت

 يها الفتى ..  يا إلى النوم .. اآلن.س فتقدك كثيراً أ -

* * * 
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 رحلة العودة (31)

 

ناك   وبصبحبتي سبارة، وكانت سيدة المحيط في الصبباح، ذ بت إلى الشبا ئ،

، ورأيت سبالم ي مر البحارة بنقل األمتعة والزاد إلى السفينة، وما أن رآنا بالفعل

رجالً قادماً من حتى حيانا، وأشببببببار إلينا بالصببببببعود، ثم بعد فترة وجيزة رأيت 

 بعيد، يمشي وحده في رزانة و دوء.

 ما أن رأيته حتى تهللت أساريري، ونزلت إلى الشا ئ مسرعاً، قلت له بلهفة:

 أ ذا أنت حقاً يا سيدي؟ -

 ابتسم وقال:

 لم أستطع أن أتركك ترحل دون أن أودعك بنفسي. -

إرادية، وكم كانت مشباعري مت ججة حينها حين سببمعت  ذا الكالم، وبحركة   

وجدتني ارتمي بين أحضبببببانه كما يرتمي الطفل بين أحضبببببان والده، فضبببببمني 

 ضمة قوية، ثم ربَّت على كتفي، ونظر في عينيَّ قائالً:

اسببببببمع يا عادل .. يعلم هللا أنني أحببتك كابن لي .. وربما أكثر .. لذا  -

أريد أن أعطيك ثالث نصببببببائا سببببببتنفعك إذا نجوت من  ذه الرحلة 

 ال طرة.

 يا أبي .. عفواً .. أقصد يا سيدي.قل  -

  ب س .. لقد أحببت سببببماعها منك .. النصببببيحة األولى يا بني: ليكن  -

 لك  دف  تسعى لتحقيقه.
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 بصراحة لديَّ أ داف كثيرة. -

  .. يكفي  ببدف واحببد فقط .. وحببذار أن تبب بببه لكالم النبباس حين  -

.. حين يحبطوك .. فببذاك  و عملهم الوحيببد .. الكالم فيمببا   يعنيهم 

يقولون لك أنت   تصبببلا .. فاثبت لهم أنهم م طئون. ولكن يجب أن 

يتوافر في الهدف الذي تسعى إليه عدة شرو ، و ي: أن يكون كبيراً 

 جداً... أن تؤمن أنك تستطيع تحقيقه... أن تكون ميا ً إليه.

وإن لم تتوافر  بذه الشببببببرو  في  بدفبك .. فب ياك أن تسببببببعى إليه .. 

.  ل . آخر .. فذاك  و السبيل الوحيد لتكون عظيماً  وابحث عن  دف

 استوعبت ذلك؟

 نعم يا سيدي. -

 –عالى ت –جيد .. النصيحة الثانية: أن تؤمن بالقدرات التي و بك هللا  -

إيببا ببا .. حتى لو لم تعلم مببا  ي  ببذه القببدرات .. يكفي أن تعلم أن 

ة لو آمن اإلنسان  و أرقى الم لوقات جميعاً .. وبداخله قدرات عظيم

بها لسبب ر الدنيا كلها لتحقي  أ دافه وأحالمه .. مهما كانت صببعبة .. 

)إن أردت صبببنع المعجزات، فآمن بقدراتك  .. ومهما بدت مسبببتحيلة

 الالمحدودة(.

 أنت   تقول كلمات .. بل تقول درر يا سيدي -

 ولم أكن أنافقه أو أجامله .. إنما  ي الحقيقة التي شعرت بها.

 قال:

الثالثة: يجب أن تحذف من قاموس حياتك كلمتين ملعونتين النصببيحة  -

ومستحيل(.. من يقلهما أو يؤمن بهما ..   يمكن  –و ما: )  أستطيع 

 في يوٍم من األيام. ، أو أن يحق  أ دافهأن يكون عظيماً 

الوقت .. ثم الوقت .. ثم الوقت .. إياك وإضاعة  آخر نصبيحة يا بني:

 لحظة واحدة من حياتك دون أن تستفيد منها أمثل استفادة.
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 :لهقلت 

 عندنا حكمة تقول: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. -

 أخذ يت مل في  ذه المقولة للحظات، ثم قال في انجذاب:

سببببببمعته  وال يبا هللا .. مبا أجملهبا من حكمبة .. إنهبا أجمبل وأ م مبا  -

 حياتي.

 :التعجب قلت بشيء من

إننا في و ننا كثيراً ما نسمعها ونردد ا .. لكن   نكون مبهورين بها  -

 كما أنت اآلن.

ألنكم حمقى .. فلو وعيتم مبا بهذه الحكمة من خير لسببببببجلتمو ا بماء  -

الببذ ببب فوأ أبواب دوركم .. ولو علمتمو ببا أبنببائكم لمببا احتجتم أن 

 ر  وال حياتهم.تعلمو م أي شيء آخ

 بصراحة .. أنت مح  في كل كلمة قلتها. -

 سارة من فوأ السفينة  اتفةً: اللحظة، نظرتفي تلك 

  يا يا عادل .. سوف نبحر اآلن .. مرحباً يا قبطان. -

 فحيا ا القبطان، وقال لي:

أعظم  بة  قبد تكون انتببه جيبداً لهبا يبا بني .. سببببببارة فتباة رائعبة .. و -

 ك.يعها من يديو بت إيا ا ..   تض

 ماذا تعني يا سيدي؟ -

 ستفهم ما أعنيه قريباً .. اآلن عليك أن تذ ب ..  يا. -

 ألقيت بنفسي بين أحضان الش   الذي أحببته كوالدي تماماً، وقلت:
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 إلى اللقاء يا قبطان. -

 بل قل: الوداع يا قبطان .. فال أهن أننا سنتقابل مجدداً. -

 لن أنساك أبداً يا سيدي. -

 كال كتفيَّ وقال:فربَّت على 

 وأنا لن أنساك يا عادل .. س تذكرك دائماً بال ير .. يا بُني. -

 و تفت سارة:

 أسرع يا عادل. -

ينة بسبرعة، ووقفت وبجانبي سبارة، بعد أن سارت السفينة، فركضبت نحو السبف

حنا للقبطان:  نحو الجانب المطل على الشا ئ، ولوَّ

 وداعاً. -

 وداعاً يا أبنائي .. كونوا حذرين. -

وقبل أن ي تفي القبطان عن ناهرينا،  حظت أنه يمسا عينيه بمنديله، فتساءلت 

 في نفسي: أحقاً كان القبطان يبكي؟!

 وقالت سارة فج ة:

 فيم  كنتما تتحدثان؟ -

 كان ينصحني... -

 ونظرت نحو الجزيرة، التي بدت من بعيد بحجم علبة الثقاب، وأردفت:

 من رجل عظيم.ينصحني كما ينصا الوالد ولده .. يا له  -
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 فقالت:

 لو  أنه.... .. بالت كيد -

 لو  ماذا؟ تكلمي. -

 أقصد شربه المفر  لل مر. -

  ذا لي  عيباً عند م .. كما وأنه لي  محرماً في دينهم على ما يبدوا. -

 أليسوا مسلمين؟ -

و  أهن أنهم نصببببارى كذلك .. لقد كان أسببببالفهم على  ذه الجزيرة  -

 قبل بعثة عيسى )عليه السالم(.

وبينما نحن في حديثنا عن صببفصببافة وسببكانها، أقبل علينا سببالم بعد سبببعة أيام، 

 وقال:

 عادل ..  ناك شيء عليَّ أن أريك إياه. -

 ما  و؟ -

 تعال معي. -

 وصعدنا فوأ برج المراقبة .. وأعطاني منظاراً معظماً قائالً:

 انظر إلى اليمين. -

 نظرت فرأيت دوامة كبيرة على مد البصر. فقلت له:

نسبببير إلى األمام مباشبببرة .. ألننا لو ذ بنا يميناً .. فال أمل في سبببوف  -

 النجاة أبداً.

 فقال لي:

  اّل نظرت إلى األمام قبل أن تت ذ مثل  ذا القرار. -
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 فنظرت مد بصري، ف ذ بضباب كثيف يغطي  ذه البقعة من الماء، قلت له:

 ؟ ل  ذا  و الضباب الذي ضاع التجار اليمنيين فيه قبل ألفي عام -

 أجل  و. -

 لو عبرنا  ذا الضباب ب مان لربما عدنا من الطري  الذي قدموا منه. -

 عليَّ أن أخبرك أمراً  اماً... -

مد البصببر، ف ذ بي أرى  وقبل أن يقول أي شببيء، كنت قد نظرت ناحية اليسببار

الميبباه صببببببافيببة نقيببة، لي  بهببا أي خطر. وفكرت:  ببل يمكن أن يكون  ببذا  و 

 لنبوءة به؟ا ختبار الذي أخبرت ا

 في  ذه اللحظة قال لي سالم:

 ما رأيك في  ذا ا قتراح؟ -

 أي اقتراح؟ -

 الذي أخبرتك به للتو. -

 اعتذرت له:

آسبببببف .. لم أسبببببمعك جيداً يا سبببببالم .. أخبرني من جديد .. ما الذي  -

 اقترحته؟

أقول لك بد ً من المغامرة التي سببببنهلك فيها   محالة إذا سببببرنا عبر  -

وأشبببار  –في أن نسبببير من  ذا الطري  الغربي الضبببباب .. ما رأيك 

 إنه يبدو آمنا. –نحو اليسار 

مهالً، مهالً .. مببا الببذي يجعلببك متبب كببداً أننببا سببببببنهلببك إن عبرنببا من  -

 الضباب؟

.. من  عبدة أشبببببب باص حباولوا العودة من حيبث أتى أجبدادنبا األوائل -

الضبببببباب .. غير أن سبببببفنهم ما لبثت أن وجدت بعد ذلك في عرض 

وجدت على حالتها الطبيعية .. لي  بها خدر واحد .. ولي   البحر ..
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 بها أيضبباً شبب   واحد .. كل مرة كان ي تفي  اقم السببفينة بالكامل.

 يكن بها سببببببوى ومرة عادت إلى الجزيرة إحدى تلك السببببببفن .. ولم

شببب   واحد .. كان اسبببمه )برقوأ(..  ذا الرجل في األصبببل رجل 

سمين .. ذو جسد ض م .. لكنه حين عاد ..  ار كل  ذا الوزن الزائد 

وأكثر .. حتى أنه صبببار جلداً على عظم .. وكان شبببعره أبيضببباً عن 

أنه فقد عقله تماماً في  بكرة أبيبه .. وحين سبببببب لنباه عما حدث؟ وجدنا

 كث في منزله غير أيام ثالث .. ثم اختفى تماماً.تلك الرحلة. ولم يم

 إذاً  ري  الضباب لي   و الطري  الصحيا كما تقول؟ -

. كما أن  ناك سبببببفينة أخبرنا قبطانها أنه عقد . إن أردت رأيي .. نعم -

العزم على سببببببلببك الطري  اآلمن .. ومن يومهببا لم يتم العثور على 

 ه الجزيرة.السفينة .. ربما غرقت .. وربما خرجت من  ذ

  ل ترى أن نسلك  ذا الطري  اآلمن؟ إذاً ما العمل اآلن؟ -

 تراجع لل لف قائالً:

  أحد يعرف .. كما أني   أنصبببببحك أن تطلب رأي أحد .. يجب أن  -

 . سترسو السفينة  نا دون حراك إلى أن تقرر.. ت تار وحدك

 وتركني وحدي ألفكر.

عتماد على الحظ في اختياري، أفكر في حل لهذه الور ة،   أريد ا  وأنشبببببب ت

ورحت أتذكر النبوءة التي قصبببها عليَّ القبطان .. علَّ فيها ما يرشبببدني للطري  

 أخبر الغريب أنالصببببببحيا .. وتبذكرت النقطبة التي قبال فيهبا الحكيم لبركبات: 

وعر الطرأ  الك .. وسببببببهلها ملئ باألشببببببواك .. اعبر مثلث الرعب .. اعبر أ

 مثلث الرعب...مثلث الرعب .. اعبر 

ثم أخببذت أفكر: اعبر مثلببث الرعببب .. مبباذا يعني؟  ببل يقصببببببد بمثلببث الرعببب 

الطرأ الثالث؟ ربمببا ..   حببل آخر غير  بذا .. لكن كيف سبببببب عبر من الطرأ 

 الثالثة جملة واحدة .. يا رب .. أعني على الفهم.
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اتها. يفكرة عجيبة، لكن ربما كان الحل في ثن في ذ ني فكرة مبا، تفجب ة. التمعب

وأفكر في شببببببيء طرأ الثالثة من جديد، نحو ال –في المنظار  –ورحبت أنظر 

 و ذه المرة أهنني وجدت الحل.معين، 

  تفت بعزم صوتي:

 سالم .. سالم. -

فب قببل كبل من في السببببببفينة يتقدمهم سببببببالم، وكانوا جميعاً بانتظار معرفة ماذا 

 قررت، وس لني سالم عنا أريد، فقلت له:

 الحل.أهنني وجدت  -

 ؟حقا؟ ما  و -

* * * 
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 قرار مصيري (32)

 

 الضباب؟! من سنعبر !ماذا؟ -

 صاح سالم في ذ ول، وأردف:

 بعد كل ما أخبرتك عنه؟! موكد أنك مجنون. -

وسببببببرت جلبة فوأ السببببببفينة، ومن نظراتهم، علمت أن الطاقم كله يرفض  ذا 

 القرار، فقلت موضحاً:

 الحكيم؟أ  تذكرون الر ية التي رأى فيها جدكم األول  -

 أجاب سالم بالنيابة عن البحارة:

 بلى .. نذكر ا جميعاً. -

 عبر مثلث الرعب.لحكيم قال له أن ي بر الغريب أن يإذاً تذكرون أن ا -

 وما عالقة  ذا بما تقول؟ -

 سالم  و من س ل  ذا السؤال، ف شرت أليه أن تعال، وأعطيته المنظار قائالً:

 انظر إلى الضباب. -

 ماذا به. -

في عببالمي نطل  على  ببذه المنطقببة الضبببببببببابيببة .. مثلببث أتعلم أنببه  -

 برمودا؟

 شهقت سارة فزعاً، فنظر إليها الجميع، ثم عاود سالم النظر تجا ي متسائالً:

 مثلث برمودا؟! وما  و  ذا؟ -
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إنها منطقة جغرافية على شبببكل مثلث متسببباوي األضبببالع .. تقع في  -

ي  ببذه . وقببد حببدثببت عببدة أمور غريبببة ف. غرب المحيط األ لسببببببي

 على عبر تاري ها. المنطقة

 و ل تتوقع أن  ذا  و مثلث برمودا الذي تقول عنه؟ -

إنه  و بالت كيد .. ونحن نطل  عليه أحياناً اسبببببم )مثلث الشبببببيطان(..  -

 و و أجدر مكان في العالم اجمع يمكن أن تطل  عليه مثلث الرعب.

من  ركان ينصببببببحك ب ن تعب –في الر ية  –إذاً أنت تعتقد أن الحكيم  -

  ذا الضباب؟

 بالت كيد. -

 ا قتناع فقال: شيء بدا عليه

 إن كان  ذا ما تريده... -

 ثم التفت إلى البحارة قائالً:

 الشيطان.سمعتم القبطان عادل ..  يا .. إلى مثلث  -

توقعبت أن أرا م يهتفون ويصببببببيحون بحمباس، لكنهم  بذه المرة كانوا خائفين، 

في أعينهم، أخذ يحمسببببببهم ويحفز  خبائفين بح . ولمبا رأى سببببببالم  ذا ال وف

 مشاعر م ببعض كلمات الحماس دون جدوى. فقلت لهم:

اسببببببمعوني يبا رجال .. من أراد منكم الرجوع .. أعطيناه زورقاً من  -

 يعود به إلى صفصافة. –الملحقة بالسفينة  –زوارأ النجاة 

 فصاح أحد م:

ك وإن عببدنببا .. مبباذا سببببببنقول ألبي رافع؟ أنقول لببه أن رجببال  بباقمبب -

 الشجاع خائفون؟

 وقال آخر متابعاً كالم زميله:

 إنني أفضل الموت على أن أقف مثل  ذا الموقف أمام القبطان  شام. -

 وقال ثالث:
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 من الجيد أنه لي  بيننا اآلن .. وإ  كنا في موقف   نحسد عليه أبداً. -

 وقال رابع:

 ن.يا للعار .. أسياد المحيط خائفون من الضباب! وهللا  ذا   يكو -

وبدأت الهمة والحماسبببببة تدب فيهم شبببببيئاً فشبببببيئاً، حتى رأيتهم وحوشببببباً تواقة 

 للمغامرة، حتى ولو كان الثمن  و حياتهم.

 فرفعت يدي في الهواء وصحت:

 نحن أسياد المحيط. -

 فرددوا جميعاً خلفي:

 نحن أسياد المحيط. -

 :بمنتهى الحماس و نا  تف سالم مجدداً 

 إلى مثلث الشيطان. -

 جميعاً  ذه المرة:فصاحوا 

  ااااااااااااي. -

وقلت في نفسببببي وأنا أنظر للرجال المتحمسببببين وأبتسببببم: حتى وأنت بعيد عنا، 

 تكفي سيرتك يا أبا رافع لتحفز  مة الرجال. يا لك من رجل!

* * * 
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 مثلث الرعب (33)

 

انتصبفت الشبم  في كبد السماء، وتو جت أكثر جاعلة أجسادنا تتصبب عرقاً، 

 سارة:حين قالت 

 أأنت مت كد أن  ذا الضباب  و حقاً مثلث برمودا؟ -

إنه يقع في غرب المحيط األ لسبببببي .. ولقد سبببببقطنا من الطائرة في  -

 األ لسي على كل حال.

 وخا بني قائالً: –ويدعى عامر  –و نا أقبل أحد البحارة 

 نحن على وشك الدخول في الضباب.سيدي القبطان ..  -

أن أمرت سبببببارة بعدم ال روج، ووقفت فوأ خرجت من القمرة مسبببببرعاً، بعد 

مقدمة السببفينة أنظر لهذا المنظر الذي   يتسببنى لي ر يته كل يوم، وسببرت في 

 جسدي رعشة غريبة في اللحظة التي بدأ الضباب فيها يلتهم السفينة.

 ودخلنا المنطقة المحظورة...

كان الضبببباب يحيط بنا من كل النواحي، محدثاً جواً من الرعب ال ال  النقي، 

الكابوسببببية العالمية، التي األفالم  نشببببعر به إثر مشببببا دة أحدذلك الرعب الذي 

 األرأ شهراً كامالً. تسبب لنا

كنت أشبببعر بمشببباعر متضببباربة في  ذه اللحظة، فمن ناحية أح  أني أحسبببنت 

 يرتجف يعبر ثالوث الضباب  ذا، ومن ناحية أخرى ا ختيار، وس كون أول من

اءل: أتس قلبي لوجودي في  ذا المثلث الم يف، واسبع الشهرة، ومن ناحية ثالثة

 ماذا لو أن ا ختبار الحقيقي لم يبدأ بعد؟

 ماذا لو دا منا ال طر، وأن  ذه النبوءة كانت أضغاث أحالم   أكثر؟



 عمرو مجدي

 

 191 

 ببعض الص ور الحادة؟ –ية في هل انعدام الر  –ماذا لو ارتطمنا 

 ؟الذي لم يدخله أحد وي رج منه قط ما الذي قد نواجهه داخل  ذا المثلث

وراحت األفكار تتدافع في رأسي، بسرعة جنونية، حتى دا مني صداع ر يب، 

 فعدت إلى القمرة، أستريا قليالً، و تفت سارة:

 ماذا بك يا عادل؟ -

 بغتة.رأسي يكاد ينفجر .. صداع ر يب  اجمني  -

 مسحت على ذراعي قائلة:

ا بدأ و  داعي لكبل  بذا التوتر .. أنت تعلم أن توترك  ذا لن يقدم أو  -

 يؤخر .. إنما يصيبك بالصداع والهم وفقط.

 كنت أعلم أنها محقة .. توتري  ذا لن يجدي نفعاً.

وفج ة... سبمعت صبوت صبراخ يصدر من البحارة، ف رجت مسرعاً ألتبين ما 

ى منظراً مفزعاً بح ، فعلى ههر السببببفينة، ههر كائن غريب حدث، وإذ بي أر

نسببببان العادي، أو أ ول قليالً، له يدان في حجم اإلالشببببكل، بشببببع المنظر. كان 

وقدمان، لكن جسبده العاري لي  عليه جلد. اللحم باٍد واألعصاب أيضاً والعظام 

 يمكن ر يتها بوضوح تحت اللحم. في بعض المنا  

 ُسلخ حياً.كان يبدو ك نساٍن 

 صحت متسائالً:

 من أين أتى  ذا الم لوأ الغريب؟ -

 أجاب أحد البحارة:

ي ى نفسببببه ف  ندري يا سبببيدي .. لقد  حظنا شببببيئاً غريباً متكوراً عل -

 ما  و  ذا .. ف ذ به  ذا الم لوأ. يسار السفينة .. فذ ب عامر ليتبين

 و تف أحد البحارة بارتياع:
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  الكون   محالة. ذه المنطقة ملعونة .. نحن  -

 فصاح سالم بغضب:

اصبببمت عليك اللعنة وإ  قطعت رقبتك .. وألقيت بجسبببدك القذر عن  -

 السفينة.

 أما أنا، فقد اقتربت من  ذا الكائن، وس لته متظا راً ب ني لست خائفاً:

 من أنت؟ وماذا تكون؟ -

اقترب مني، ومد يده نحو وجهي يريد مساسه، فشعرت بالتقزز، وسرت رعشة 

ة في جسبببدي، وأما أن  م  وجهي، حتى شبببعرت ب ني سببب تقي  على الفور. قوي

 لكني لم أفعل. وسار بيده على وجهي متجهاً ألسفل، إلى أن وصل لرقبتي.

و نا دفع الفضبول سارة إلى ال روج من القمرة، لترى ما يحدث، وإذ رأت  ذا 

تي بالشبيء البشبع يمسبكني من رقبتي، صبرخت ب على صببوتها، ف  ب  على رق

ت أن أختن ، ثم نظر إليها، وصاح فتناثر قوة بالغة إثر  ذه الصبرخة، حتى كدب

الرذاذ من فمه على األرضية ال شبية المكونة لسطا السفينة، فتآكل الجزء الذي 

 . ثم إنه تركني واتجه نحو ا بسرعة بالغة.سقط علية  ذا الرذاذ

وانقض بسبببيفه على  ذا إنه قاتلها   محالة لو وصبببل إليها، لكن سبببالم، أسبببرع 

 الم لوأ، بمنتهى الشجاعة، ف  اح برقبته.

 ووقع  ذا الشيء البشع على أرضية السفينة صريعاً.

 تنهدت في ارتياح، واتجهت نحو سارة وقلت لها بلهجة المعاتب:

 ما الذي أخرجك من القمرة؟ ألم آمرك بالمكوث  ناك؟ -

ث على ههر لم أسببتطع .. لقد شببعرت بفضببول شببديد لمعرفة ما يحد -

 السفينة.

اسبمعيني يا سارة .. قد نكون اآلن في خطر حقيقي .. وأسلم شيء أن  -

 تطيعي األوامر  اعةً عمياء.

لن أجبادلبك فيما تقول .. ف نا أفهم مقصببببببدك تماماً .. وأعلم أنك مح   -

 ولكن....



 عمرو مجدي

 

 196 

، ألننا في  ذه اللحظة سببببمعنا صببببوت صببببراٍخ أنثوٍي لم تكمل ما اعتزمت قوله

ببكاء .. بكاء يدل على أن صبببباحبه يت لم .. يت لم  متبوع.. صببببراخ  يصببببم اآلذان

 بشدة .. كان كصوت أم قد مات ولد ا.

 من أين يصدر  ذا الصوت؟ -

 س ل ت سارة، ف جاب سالم:

 إنه   يصدر من السفينة .. إنه قادم من مكان ما ... من الضباب. -

 يزحف داخل السفينة، صحت بصوٍت عاٍل: الضباب خيطاً منوما لبثنا أن رأينا 

 ما  ذا؟ -

 ، فال أحد يمتلك واحدة.ى إجابةلم أحصل عل

هل الضباب يزحف ببطيء على ههر السفينة، إلى أن وصل إلى جثمان الكائن 

 ثم انسحب الضباب حامالً معه الجثة ورأسها. –الذي قطع سالم رقبته  –البشع 

سببولت له نفسببه، وكل تفسببير كان كل شبب   فسببر  ذه الظا رة الغامضببة كما 

كفيالً بالتهام قلب صبباحبه من الرعب، أما تفسببيري أنا لم حدث، فلم يضببمر في 

 قلبي سوى شعور بالفزع، لي  فزعاً مما حدث، إنما  و فزع مما  و قادم.

 تُرى .. ماذا ت بئ لنا األيام القادمة؟ -

، انت وأنا أجل  معها في زعتني سبارة من شبرودي بهذا السؤال، الذي ألقته عليَّ

 ف جبتها مطمئناً إيا ا: القمرة،

 على ما يرام.  تقلقي .. سيكون كل شيء )ب ذن هللا(  -

 لني لم أفلا في إقناعها.لكن عدم اقتناعي بما قلت جع

 لكنها قالت:

.. يجب أن تعلم أن  اقم السببببببفينة  م لسبببببت أنا من يجب أن تطمئنه  -

 القادم.أيضاً يشعرون بال وف .. ي افون من 
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 :حتى   يسمعنا ثالثقلت لها ب فوت 

 ال وف من المجهول يا سارة  و أقوى أنواع الم اوف. -

 سببببرعاً م اندفع أحد البحارةو ارتجت السببببفينة بعنف، وبينما نحن في حديثنا، إذ

 في فزع بيِّن: وصاحداخل القمرة والدماء تنزف من راسه، 

  الكون.... إننا . سيدي .. لقد فتا الجحيم أبوابه -

* * * 
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 الجحيم (34)

 

 –مهما حاولت  –خرجت إلى سطا السفينة مسرعاً، فوجدت ما لم يكن ب مكاني 

 أن أتوقعه.

بحارة، إنما الدماء في كل مكان، ليسببببببت دماء الأهلمت السببببببماء، وتناثرت فقد 

أمطاراً غزيرة، البحارة يصببرخون من األلم، أجسبباد م  دماء تسببقط من السببماء

 تحترأ ببطيء.

 ماذا يحدث لهم؟

، في اللحظة التي سببببقطت فيها قطرة من  ذه كاد  ذا السببببؤال يفقدني صببببوابي

قد المتسبببباقطة على ذراعي، صببببرخت صببببرخة عالية من شببببدة األلم، ف الدماء

 أحرقت تلك القطرة المنطقة التي نزلت عليها.

 ورآني أحد البحارة، و و يبحث عن مكان لي تبئ فيه، فصاع بهلع:

 دماً أيها القبطان .. تمطر دماً.السماء تمطر  -

 صحت في الجميع:

 .ليحتمي كل واحد منكم من  ذا المطر الدامي -

كببانوا يحبباولون ا ختببباء بببالفعببل، منهم من نجا في ا ختببباء، ومنهم من لقي 

 حتفه.

وبعد دقائ ، توقف المطر. وعادت األجواء  ادئة، غامضبببببة، ولما أ م ن قلبي 

 إلى ههر السفينة، أعاين األضرار.بتوقف المطر تماماً، خرجت 

 وجدت سالم يجثوا على ركبته أمام جثة أحد البحارة، ولما رآني قال ب سى:
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عشببببببرة من الرجببال لقوا حتفهم .. واثنين آخرين أقرب للموت من  -

 الحياة .. والباقون مصابون بحروأ متفرقة من أجساد م.

 وحاول النهوض واقفاً فسقط أرضاً، فصحت به:

 ماذا بك يا أخي؟سالم ..  -

 وجدته والدمع يجري على وجنتيه في صمت.

 تبكي يا سالم؟ -

ليتنا ما قمنا بهذه الرحلة المشببؤومة .. ما ذنب  ؤ ء المسبباكين الذين  -

 لقوا حتفهم؟

على كتفه في إشبفاأ، و ممت بقول شيء ما، لكن صراخاً حاداً صدر من  تُّ ربَّ 

 منعني من ذلك. السفينة، كل اتجاه حول

ي تلف كثيراً عن الصبراخ األول، فهذه المرة، لم يكن يشبه نواح امرأة، بل كان 

كبار وصغار.  ،بل آ ف األش اص. رجال ونساء ،كانت صرخات عذاب مئات

 يعذبنا عذاباً   يتحمله بشر. كان الصوت وحده

كنبت أضببببببع يبداي على أذناي في محاو ت بائسببببببة لمنع  ذه األصببببببوات من 

ت مد بصبري داخل  ذا الضباب الكثيف الذي يحفنا من الوصبول إليهما، وحاول

كل جانب، وإذ بي أسببببتطيع إبصببببار شببببيء في داخله. ما رأيته كان عبارة عن 

 لم لوقات تشبه في تكوينها البشر. هالل .. المئات من الظالل

كانت  ناك أيضباً أصوات تدل على وجود نار مستعرة. وخطر في عقلي سؤال 

 آلن...ما زلت أندم عليه حتى ا

  ل يمكن أن يكون مثلث برمودا  و بوابة تصل الجحيم باألرض؟

 تقول اآلن: ما  ذا السؤال الساذج؟ –عزيزي القارئ  –بالطبع أنت 

لكنك إن كنت معنا في  ذه اللحظة، وعانيت مما عانينا، لعلمت أن  ذا السبببببؤال 

 قد يكون منطقياً تماماً، فال يوجد تفسير آخر غير  ذا.

 وأصيا في البحارة: وكنت أصرخ
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ومن  الضببببببببباب ..  يتحرك أحببد منكم من مكببانببه ..   تقتربوا من  -

 رقبته. نني أقسم على اقتالع .. ف ذا األمر ي الف س

لكن   يبدو أنهم سبببمعوني، كل  اآلن مشبببغول بنفسبببه، كيف السببببيل إلى النجاة؟ 

 ى فج ة.تفسؤال يحير كل بحار على ههر السفينة. لكن الصوت كما أتى فج ة اخ

معت .. لس فوأ سطا السفينةوران الصبمت من جديد، حتى إنك إن ألقيت ب برة 

 صوتها رغم ضآلتها.

ولو مؤقتاً. لكني لم أكن أعلم أن  –تنهبدت في ارتيباح ألن  بذا الكبابوس قبد زال 

  ذا الصمت  و بداية الكابوس،   نهايته.

 صاح سالم:

  ل أصيب أحد ب ذى؟ -

ة ورأيتها واقع ،ب ير. وتذكرت سارة، ف سرعت إلى القمرةالرجال جميعاً كانوا 

على األرض مغشببببياً عليها. أسببببرعت نحو ا وحاولت ان أفيقها، وأقبل سببببالم، 

 القمرة.في وساعدني في نقلها إلى األريكة الموجودة في زاوية 

   تقل  يا سيدي .. ستكون ب ير. -

 س لته وأنا أكاد أنهار:

 ماذا أصابها يا سالم؟ -

 أنها لم تتحمل سماع  ذه الصرخات المعذبة.مؤكد  -

رة حتى اف مرته أن ي رج إلى البحارة، ويطمئن عليهم، في حين سبببب هل مع سبببب

 تفي .

وقبل أن ي رج، سمعنا صوت أحد البحارة و و يصرخ، قبل أن ي تفي الصوت 

 تماماً.

ف رجنبا إلى ههر السببببببفينبة بسببببببرعة، ف وقفت أحد الرجال، وقد كان يركض، 

 وس لته:

 ماذا حدث؟ -



 المغامرة الضائعة

 

 231 

 فقال بهلع و و يدفع يدي عنه:

 دعني وش ني. -

 وانطل  يبحث عن مكان ي تبئ فيه.

 كنت أنا وسالم وحدنا تماماً على ههر السفينة، بعد أن اختبئ الجميع.

 فج ة دفعني سالم أرضاً بقوة، و و يقول:

 احترس. -

، كاد يلتف حولي، يمتد من الضببببببباب نظرت ف ذ بي أرى حبالً أخضببببببر اللون

ي نحو الضببببباب، لو  أن سببببالم  حظه ودفعني بعيداً عنه. وعاد  ذا يسببببحبنو

 الحبل من حيث أتى خالي الوفاض.

ومن خلف سبببالم، أتى حبل آخر، والتف حول رقبته وشبببرع يسبببحبه بسبببرعة، 

لكني أخرجت سببيفي، ووثبت فوأ  ذا الحبل، قا عاً إياه من منتصببفه. فسببمعت 

 اللحظة التي قطعت فيها  ذا الحبل.صرخة ألم ت تي من المجهول في 

وبدأت تلك الحبال النباتية تهاجمنا من كل اتجاه، بضبببراوة وشبببراسبببة. ونحن   

 نكاد نستطيع ردعها. والبحارة كل  في م ب ه، يشعر بالذعر والهلع.

، تاله مباشببرة صببراخ أنثوي وسببمعنا فج ة صببوت تحطم بعض األخشبباب بعنف

 م لوف جداً لي.

 سارة... -

ا وأنا أندفع نحو جانب السببفينة الذي يصببدر منه ناحيته  ذا الصببوت، صببحت به

فرأيبت القمرة قبد تحطم جبانبها من  ذا ا تجاه، وبعض الحبال تلتف حول رقبة 

سبببارة وحول خصببببر ا وحول قدميها. وسبببارة تتشبببببث بعمود خشبببببي قائم في 

 منتصف القمرة.

التف حول سبببببباعدي اندفعت نحو  ذه الحبال، أبغي ت لي  سببببببارة، لكن حبالً 

األيسبر، قصببعته بسبيفي، فاندفعت الحبال من كل جانب تلتف بكثرة حول سبباقيَّ 

مكان في جسبببببدي، حتى صبببببرت ملجماً تماماً، و  وذراعيَّ وخصبببببري، وكل 
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يظهر من جسبببببدي غير وجهي. يا إلهي، ما العمل اآلن؟ عقلي   يسبببببعفني إلى 

 شيء.

ك بالعمود، وأخذت تصببببببرخ في  ذه اللحظة لم تعد سببببببارة تقوى على التمسبببببب

 وتستغيث بي:

 عادل .. ساعدني يا عادل. -

 يا إلهي .. أنقذ سارة.

فج ة اندفع البحارة ال ائفين، بمنتهى القوة و م يشبببهرون سبببيوفهم ويقاتلون  ذه 

وشببببببعرت ببب ن الحبببال التي تقيببدني قببد بببدأت في  الحبببال النببباتيببة، ويقطعونهببا.

وا نحو سارة ومزق ثة من البحارة الشبجعاناندفع ثالثم  ا نحسبار عني تدريجياً،

كل الحبال المتمسكة بها. ونجحوا في إنقاذ ا. ولم تلبث  ذه الحرب الضارية أن 

 انتهت، وك ن الحبال قد نفدت.

  تفت بمنتهى الفرح:

 مرحى يا رجال .. مرحى. -

 وفي وقت  ح ، س لت سالم:

الفزع متملك  أنا   افهم .. كيف  بوا بكل  ذه الشبببجاعة، بعد أن كان -

 من قلوبهم؟

 وأتذكر جيداً أن سالم ضحك حينها ثم قال بلهجة أشبه بالف ر:

إننا عرب صببفصببافة لدينا حمية كبيرة جداً .. ونغار على نسببائنا أكثر  -

مما تتصور .. ولما سمع الرجال صوت صراخ سارة .. نسوا خوفهم 

 الفتاة. وأنفسهم .. بل ونسوا الحياة ذاتها .. وثارت حميتهم إلنقاذ

 فقلت له:

 لكن أتعلم أمراً .. أنا سعيد ألن  ذه الحادثة قد وقعت. -

 حقا؟! -
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بالت كيد .. ألنها أثبتت للرجال أنهم يسببببتطيعون تجاوز  ذا الجحيم إن  -

 اتحدوا وواجهوا ما يعترضهم فيه بشجاعة.

، وزال والشبببببجاعة نظر إلى الرجال الذين دبت فيهم الحماسبببببة و يفكر قليالً و

 :ماماً وقالت خوفهم

 أهن أنك مح  تماماً فيما تقول .. أتدري ما معنى  ذا؟ -

 نظرت إليه بتسا ل، ف ردف وقد التمعت عيناه:

 معناه أننا سنتجاوز  ذا الضباب. -

 أمت كد؟ -

 بالطبع .. ما دمنا يداً واحدة .. لن يوقفنا شيء. -

 كم أتمنى أن أصدأ ما تقول يا سالم. -

 فقال:

إذا اتحد الرجال بعد فرقة .. صببار النصببر كان القبطان  شببام يقول:  -

 على بعد ذراع أو أقل.

مراقب ابتسببببمت لسببببماع ذا الكالم، و ممت بالثناء على القبطان  شببببام، إ  أن 

 :صاح فج ة البرج

 سيدي ..  ناك ضوء يقترب منا. -

سببببببرت  مهمبات بين البحارة، وكاد ال وف يعاود الزحف إلى قلوبهم، لو  أن 

 سالم صاح فج ة:

األمر يا أسببببياد المحيط؟  ل سببببيسببببتبد ال وف بكم من جديد؟ لقد  ما -

 لشيطان .. ومحاولته الفتك بنا.رأيتم كيف تغلبنا على حبال ا

 واستطرد بمنتهى الشجاعة قائالً:
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نفسبببببه على التفكير في  1باتحادنا وشبببببجاعتنا .. لن يجسبببببر لوسبببببيفر -

 .مواجهتنا

 ونظر إليَّ وصاح:

 القبطان.ننتظر منك ا مر أيها  -

 فوقفت على مقدمة السفينة، وأشهرت سيفي عالياً وأشرت به وأنا أ تف:

 إلى األمااااام. -

 وتفجرت الصيحات الحماسية:

  اااااااااااي. -

* * * 

  

                                                           

تقيد عكةم  التبنب  تعين جنهيمل ليضلء(، و شير إيبه لييبلنينب  إىل جنكلكب لي:هق.(، وقد سيد ل  يلسبفق  2
 أمسيء إلةبس  أنه أهد



 المغامرة الضائعة

 

 232 

 النهاية (35)

 

 صاح مراقب البرج:

 الضوء يقترب يا سيدي. -

 قلت وأنا أرسم على وجهي تعابير الشغوف لل طر:

 منه.خط  .. بل بحن الذين نقترب  -

ورغم أن التعابير على وجهي أوحت ب نني أشببتاأ لغزو  ذا الضبببوء المجهول. 

إ  أنها كانت مجرد تعابير تصببنعتها، حتى   يشببعر الرجال بال وف من جديد. 

 وفي حقيقة األمر، كاد قلبي يتوقف من فر  ما اشعر به من خوف وقل .

 ...ء يقترب منا أكثرلكني كنت صبببامداً ثابتاً على مقدمة السبببفينة، وأرى الضبببو

 ...وأكثر... وأكثر

 وفج ة...

 آخر شيء كنت أتوقعه، وكان أي ش   على متن السفينة يتوقعه...

 لقد كان  ذا الضوء،  و ضوء الشم .

 صاح أحد البحارة وعيناه متسعتان عن آخر ما:

 !؟انتهى  ذا الجحيم ل حقاً  ! ل أنا أحلم؟ -

سببعادة، وصببحت بسببعادة وأنا أدلف إلى القمرة ولم أكن أنا ب قل منه ذ و ً، و  

 صائحاً:
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 سارة .. سارة... -

 ودلفت إليها وأنا ألهث، و  أكاد ألتقط أنفاسي، فقالت لي:

 ما األمر؟  ل حدثت كارثة أخرى؟ -

 ضحكت وأنا أقول:

 ، انتهت تماماً.عزيزتيكارثة أخرى؟! لقد انتهت الكوارث يا  -

 ماذا تقصد؟ -

 عزيزتي .. عبرنا مثلث برمودة.لقد خرجنا من الضباب يا  -

 احتبست أنفاسها للحظة قبل أن تهتف بسرور:

 أحقاً ما تقول؟ -

 وهلت سعادتها تتزايد وتتزايد و ي تردف:

 حمداً هلل .. الحمد والشكر لك يا رب. -

 ولم تدر بنفسها و ي تلقى بجسد ا بين أحضاني، وتقول:

 شكراً لك يا عادل .. شكراً يا حبيبي. -

ظة   تصبببدأ، لي  لي وحدي، و  لسبببارة وحد ا، وإنما لكل من كانت حقاً لح

 .تحمله السفينة. أخيراً لقد انتهت متاعبنا

رية، إلى السبفارة المصجميعاً و ية فلوريدا األمريكية، وتم تسبليمنا وصبلنا إلى 

وكانت  ناك متاعب كثيرة، وتحقيقات   حصبببببر لها، ولم يصبببببدأ أحد حكايتنا 

 من وجهة نظر م، لكني كنت دائماً أصرخ في وجههم: ألنها لم تكن منطقية

 تباً للمنط  إن كان سيزور الحقائ . -

ورغم أن حكبايتي غير منطقيبة بالنسبببببببة لهم، إ  أنهم لم يجدوا تفسببببببيراً واحداً 

 منطقياً لوجود  ؤ ء البحارة.
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أتذكر من ضبببمن ما حدث جلوسبببي مع عالم من أكبر علماء الجغرافيا في العالم 

كان رجالً في أوائل العقد السبببببادس من عمره، شبببببعره أشبببببعث، وعيناه  اجمع،

. منظره كان يوحي أنه ينتمي إلى زائغتان، ويحاول دائماً أن يتحكم في أعصببابه

 يمتلببك معلومببات   حصببببببر لهببا، كببان –لألمببانببة  –عببالم المجببانين، لكنببه كببان 

 .موسوعة متنقلة

 قال لي بعد أن سمع قصتي:

 بعد أن دخلت نطاأ الضباب؟كم يوماً هللت تبحر  -

 عشرة أيام.حوالي  -

 أيام فقط؟! عشرة -

 نعم. -

 فصاح:

 مستحيل. -

 ثم أدنى رأسه مني أكثر، وأردف:

 ،عمرب ل تعلم أن مسببباحة مثلث برمودا تبلغ حوالي مليون كيلو متر  -

 ؟و و يقع بين جزر برمودا، وبورتريكو، وفلوريدا

 قلت بال مبا ة:

 ليكن .. وماذا في ذلك؟ -

أن الجزيرتين اللتان زرتهما ليسببببتا موجودتين في  ذه المنطقة أعني  -

ة كما أن ثالثأي ليسبببببتا قريبتين من مثلث برمودا كما تزعم ..  أبداً ..

لمسببببافة لقطع  ذه ا –التي أقلَّتك  – أيام   تكفي تلك السببببفينة البدائية

 ما التفسير في رأيك؟ الكبيرة ..

 قلت له:

أنني أخبرتكم آ ف المرات بمببا حببدث ..   أدري .. كببل مببا أعلمببه  -

 البحارة وسفينتهم. من ولدي دليل قوي  و  اقم
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في  دعني أسبببببب لبك سببببببؤا ً آخر:  بل تبذكر وقت وقعت من الطائرة -

 ؟المحيط

 نعم. -

 أ حظت شيئاً م تلفاً في الماء. -

 لم أكن في حالة تسما لي بالت مل فيم حولي. -

 المشهد في ذ نك.أرجوك تذكر .. أغمض عينيك .. واستعد  -

 أغمضت عيني واستعدت  ذ الموقف من جديد في ذ ني. ثم قلت:

 شيء واحد فقط كان م تلفاً .. لكني   اهنه مهماً. -

 صاح الرجل في غضب:

 اللعنة على ما تظن .. أخبرني فقط ما  و  ذا الشيء. -

 لقد كانت مياه البحر بيضاء .. ولم تكن زرقاء. -

 بشغف: اتسعت عيناه عن آخر ما، وسال

 وفي أي بقعة رأيت المياه عادت لزرقتها الطبيعية؟ -

 وينتظر إجابتي بفار  الصبر، فقلت له: ا  تمام،كان يحدأ فيَّ بمنتهى 

أهن أنني  حظت أن المياه اكتسبت زرقتها فور أن خرجنا من مثلث  -

 برمودا.

 قفز الرجل من مقعده صائحاً:

  ذا  و الجواب الذي كنت انتظره تماماً. -

 المكلف بالتحقي  معي، وقال: وكيل النيابةخل الغرفة على إثر صياحة ود

 ماذا حدث يا دكتور؟ -

 نظر إليه وقال:
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  ذا الفتى يقول الحقيقة. -

 فقلت:

  ل أنا متهم بشيء. حتى ولو كنت أكذب .. لم  أنا  نا؟ -

، وإنما قال للعالِ  الوكيللم يلتفت   م:إليَّ

 غير منطقي.  ذا لكن كالمه -

 م:العالِ  فصاح

..  ذا الفتى لم يكن في  غير منطقي لك وألمثالك من ضبببعاف العقول -

كببان في جزيرة  بببل.. كمببا يببدَّعي مثلببث برمودا  بببالقرب منجزيرة 

 داخل مثلث برمودا!

* * * 
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 خاتمة (36)

 

ولم تثبت علينا أي تهمة، أما بالنسبببة للبحارة،  –أنا وسببارة  –تم تبرئ سبباحتينا 

، بعد سبببببماع شبببببهادة عالم الجغرافيا المجنونف هن أنهم سبببببيطلقون سبببببراحهم 

 وسيرسلونهم إلى بلد أسالفهم، إلى اليمن.

وعبدنبا إلى ديارنا، ألجد أمي مريضببببببة، وأبي قائم على رعايتها، فما أن رأتني 

حتى أنسبببببتها الفرحة آ م المرض، ونهضبببببت تركض نحوي، وأركض نحو ا 

، سببببي ووجهي وكتفيبدوري، ثم ارتميت بين أحضببببانها و ي تقبل بلهفة في رأ

 وتقول بلهفة و ي   تكاد تلتقط أنفاسها:

   أصدأ أنك أمامي أخيراً .. حمداً هلل. -

 ثم نظرت نحو أبي واستطردت:

 ألم أخبرك يا أحمد أنه حي .. وأنا أشعر به؟ -

 وعادت تقول و ي تشبع عينها مني:

تقف  لدعواتي وصببببلواتي .. و ا أنت –سبببببحانه  –لقد اسببببتجاب هللا  -

 أمامي اآلن يا نور عيني.

 ووقف أبي أمامي للحظة، ثم عانقني بقوة و و يقول:

 حمداً هلل على سالمتك يا بني. -

 ثم استرسل و و يبكي:

 يعلم هللا أنك بعودتك  ذه أعدت الحياة لي وألمك المسكينة. -
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 قبلت يده وأنا أبكي وأقول:

 .. أبداً. يا أبي بعد اليوملن أفارقكم أبداً  -

* * * 

بالمغامرة التي قمنا بها، صببببدقتني  خاللها أمي وأبي أخبرتمرت بضببببعة أيام، 

 لكن أبي رفض التصببببببدي  بالكلية. –كعبادة األمهبات في أغلبب األحيان  –أمي 

ن أن دو ،يد التقدم لسبببببارة، تباد  النظرات فيما بينهموحين صبببببارحتهم ب ني أر

عنها  حتى يستفسر وقتبيد أن أبي  لب مني أن أنتظر بعض ال يعطوني رأيهم،

ي تحديداً ف ،وبعد بضبببببعة أيام له أنها فتاة ممتازة. وعن أ لها. فوافقت وأنا أقول

 :الساعة العاشرة من مساء يوم أربع، قِدم أبي إليَّ وقال

 بتعد عن  ذه الفتاة يا بني.عادل .. أريدك أن ت -

 لماذا؟ -

 إنها   تناسبك. -

 أبي .. أرجوك أخبرني السبب. -

 ثم قال: صمت قليالً،

 قلت إنها   تناسبك وكفى. -

 وأنا لن أرضى بتركها بدون علم السبب. -

 تنهد في استسالم ثم قال:

  عبة جمباز.إنها  -

 وماذا في ذلك؟ -

 صاح مغضباً:

 من عائلة محافظة .. وماذا في ذلك؟! يا بني .. نحن أناس بسبببببطاء .. -

 – وعن إغضاب هللا .. نحاول قدر المستطاع ا بتعاد عن كالم الناس

كل  ذه السببببببنوات   ت ت أنت بعد قبل ذلك ..  –سبببببببحبانبه وتعبالى 

 .وتسبب لنا الفضيحة وتغرقنا في اآلثام
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 صحت:

م أغرقكم في اآلثاأسبببب لكم الفضببيحة ألني أريد التزوج بمن أحب؟!  -

آسبببف يا أبي .. أنا   أفهم وجهة نظرك ألن سبببارة بطلة رياضبببية؟! 

  ذه.

اختالأ األعذار. فلم يكن عذره منطقياً أبداً، ولكن لماذا كنت أعلم أن أبي يحاول 

 يقدم على ذلك؟

  ناك سبب قوي، أكثر منطقية من  ذا السبب الوا ن، وس كتشف ما  و.

 قالت أمي و ي تربت على ههري في حنان:

.. وبشببب ن زواجك ..  يا بني أ ع أباك يا عادل .. إنه يريد مصبببلحتك -

 ف ن عروسك عندي.

 ؟يا تُرى عروس؟ مناخترتم لي ال -

  الة. -

 ابنة عمي؟!  كذا إذاً. -

 صاح أبي:

.. ومتعلمة .. ومؤدبة .. ومتدينة .. نعم ابنبة عمبك .. مباذا بها؟ جميلة  -

وعلى خل  قويم .. وأيضببببببباً  ي واحببدة منببا .. ونحن نعلم أصببببببلهببا 

 و بعها.

 لكني   أميل إليها .. أنا أحبها ك خت لي .. لكن   أرا ا كزوجة. -

 و و يضرب على ركبتيه نافذ الصبر:  تف أبي

ماذا حدث لك يا عادل؟ ألم نتف  قبل سبببببفرك على أنك سبببببتتزوج من  -

 ابنة عمك فور عودتك من ال ارج؟

 نعم ولكن ....... -

ماذا دار  ولكن مباذا؟ لمباذا غيرت رأيبك؟ مباذا فعلبت لبك  بذه الفتباة؟ -

 بينكما؟

 صاحت أمي:
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 أحمد... -

 بدأت أغضب: بينما نظرت إليه وأنا أتساءل وقد

 إ م تلما يا أبي؟ -

وحد م على  مكتمل الرجولة مقصبببدي واضبببا .. فتاة جميلة وشببباب -

 .. ما معنى ذلك؟ جزيرة معزولة

اتسببعت عيني من الد شببة وأنا أسببمع أبي يقول  ذا الكالم البشببع في حقي وح  

 سارة، فقلت له باستنكار:

الفتبباة  ببل تببدرك حقبباً خطورة مببا تقول يببا أبي؟ أتطعن في شببببببرف  -

 البريئة؟

 بنبرة ساخرة قال:

 بريئة.... ؟ -

 قا عته بحدة:

 ... وإن كنت   تصدأ .. فهذا ش نك وحدك نعم بريئة -

 أ كذا ت ا ب والدك يا عادل؟ -

  دأت فج ة، وشعرت ب ني بالغت في انفعالي، فاعتذرت منه قائالً:

 أنا آسف حقاً يا أبي .. أرجوك   تغضب مني. -

 –على رغبتهم مكر اً، فقد فكرت في أني   أستطيع وكنت على وشك أن أنزل 

لو  أني تذكرت فج ة القبطان  شبببام و و يقول لي:  ،أن أقنعهما –مهما حاولت 

 –  أسببببببتطيع يجببب أن تحببذف من قبباموس حيبباتببك كلمتين ملعونتين و مببا: )

(.. من يقلهما أو يؤمن بهما ..   يمكن أن يكون عظيماً، أو أن يحق  ومسبببتحيل

 فه في يوٍم من األيام.أ دا

كما أني تذكرت حين قال: سببارة فتاة رائعة .. و قد تكون أعظم  بة و بت إيا ا 

 ك.ي..   تضيعها من يد
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 :إلى أرض الواقع ب ن قالت أميأعادتني 

 إ  مصلحتك. ييا بني .. نحن   نبغ -

يا أمي .. أقول لكما أن سببببببارة  ي أكثر  جيداً  مصببببببلحتيأعلم لكني  -

 لي في  ذه الدنيا.ش   مناسب 

 قال أبي:

مببا الببذي يجعلببك متبب كببداً أنهببا سببببببتواف  عليببك على كببل حببال؟ لقببد  -

اسبببتفسبببرت عنها وعلمت أنها من عائلة فاحشبببة الثراء .. ونحن كما 

 تعلم أناس بسطاء .. و ذا سبب كفيل لعرقلة أي زيجة.

 ستواف  يا أبي .. أنا مت كد. -

 قالت أمي:

 ألهذه الدرجة تحبها يا بني؟ -

 نعم يا أمي. -

 فقالت ألبي:

 دعه يتحمل نتيجة اختياره يا أحمد. -

صببمت أبي، وأنشبب  يذرع األرض جيئة وذ اباً، و و غارأ في تفكير عمي ، ثم 

 تنهد في استسالم وقال:

 األمر هلل. -

* * * 

حين ذ بنا ل طبة سبببببارة، توقعت الرفض من جانب والدتها، كما حدث من قِب ل 

 .لدياو

 )أم سارة( بجفاء:قالت السيدة سميرة 

 أخبرتني سارة أنها تحبك ..  وأنك أيضاً تبادلها نف  الشعور. -
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، واحمر وجهي أنا اآلخر، وشببببعرت بقل  من  ريقتها احمر وجه سببببارة خجالً 

 الجافة في الحديث، فاستطردت مبتسمة:

 لكني ما كنت ألقف في وجه  ذا الحب أبداً. -

  تفت غير مصدٍأ:

 حقاً؟! -

.. لقد قسبببوت على سبببارة في الماضبببي .. وحين نعم يا أسبببتاذ عادل  -

فقدتها .. شبعرت أن  ذا بسبببب قسببوتي المفر ة .. أما بعد أن أعاد ا 

لي .. لست مستعدة أن أفقد ا من جديد .. كما  –سبحانه وتعالى  –هللا 

 .أني أ من بشدة بالحب

 ثم قامت إلى صورة رجل معلقة فوأ الجدار، ووقفت تنظر إليها و ي تقول:

واجه الدنيا ب سبببر ا .. فقط من أحبني والد سبببارة كثيراً .. كما أنه  لقد -

 أجل أن يتزوجني.

 قلت لها:

 إذاً أأنت موافقة؟ -

 نعم موافقة .. ولكن بشر ... -

 تعلقت عيني بها في تسا ل، ف ردفت:

 أن يستمر حبكما لبعضكما لألبد. -

* * * 

 

 تمت بحمد اهلل


