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-رواية-

علي سعيد علي
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استمر هذا العمل بمجهود فردي ،ولذا فمن وجد أنه ممتع
فاحلمد هلل .ومن وجده غري ذلك فله الشكر إن نبهني إليه.
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الجزء االول
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يف عامل خيتلف عن عاملنا ..حيث حكمت التنانني األرض منذ قديم
الزمان.
وأخضعت العامل بقوهتا وسحرها .ولكن ،كان ذلك منذ آالف السنني ومل
تعد التنانني حتكم األرض يف هذا الزمان.

قيل أهنم تقاتلوا فيام بينهم من أجل ثروات العامل.
قيل أهنم شعروا بالضجر من تفاهة املخلوقات األدنى منها.
قيل أنه تم قهرهم وهزيمتهم وتم االستيالء عىل كل كنوزهم.
قيل أن ملكة مصايص الدماء قتلتهم واستحمت بدمائهم.
ال أحد يعلم احلقيقة عن التنانني القديمة ،مع أهنم مازالوا حيلقون يف السامء
بأجنحتهم اهلائلة ،خملفني الدمار واملوت يف أعقاهبم.
ومع ذلك ،كانت التنانني ختشى الوحوش.
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إذ مل يكن العامل خيضع لقوانني البرش ،ومل يكن ينتمي إىل البرش .ربام كان
حمض غرور أو كربياء أو ربام كانت توجد يف الدماء .مل يعرف أحد سبب
كل هذا اجلنون.
إذ خيضع الضعيف أمام جربوت األقوياء ..ويستمتع القوي يف إراقة دماء
الضعفاء.
مهام تغري الزمن وتطورت احلضارات يظل احلكم لألقوياء.
ولطاملا كُ تب التاريخ بدماء الضعفاء.
قال ملك التنانني كلامت ُنقشت عىل أعناق العبيد:
[ إما أن تكون قوي ًا أو تسحق حتت األقدام ..فال يوجد يف العامل غريه خيار،
ولكنه سيأيت بعد مئة ألف عام ..رجل جيعل العبيد ملوك ،وامللوك عبيد ].

ونيس العامل بقية الكلامت...
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يف هذه الليلة من تاريخ  10819من عام القمر .غرق العامل بلون الدماء إذ
كان يف سامء الليل قمرين كاملني متوهجني بلون الدم،
ويلقي القمرين ضوئهام ليصبغا العامل بلونه األمحر وكأهنام يرحبان باملوت
القريب.
زجمرت الرياح الباردة كذئاب جائعة .تدافع السحاب يف السامء كقطعان
من الفيلة اهلاربة .نعقت مئات الغربان ،وهي حتوم فوق املدينة بصوت ًا
مشئوم ،وكأهنا تعلن بداية اجلنون.
ويف هذه املدينة وهذا املكان وهذا الزمان .طار شخصان يف السامء بفضل
سحر الطريان ،وحلقوا فوق املباين ،والقصور ،والطرقات .وبعد الوصول
إىل منطقة سكنية ،انحدر الشخصني من السامء ببطء حتى المست اقدامهم
أرضية الطرقات احلجرية ،وأكملوا سريهم عىل األقدام،
يف شوارع هذه املدينة التي كرهوها بشدة حتى العظام  ،كانوا يسريون جنب ًا
إىل جنب بخطوات هادئة ،ساكنة كشبحان ،كانوا يرتدون عباءة سوداء
ختفي اجسادهم ووجوههم.
ربام كانوا حمظوظني .أو ربام كان ذلك من سوء حظ مملكة فرينا إذ مل
يعرتض طريقهم أحد.
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ربام كانوا نائمني يف هذا الوقت املتأخر من الليل.
أو ربام كانوا خيتبئون يف منازهلم ،بسبب هذه الليلة التي تنذر بالشؤم.
مل يعلم أحد شيئ ًا.
ولكن هذه التساؤالت مل تكن تعني شيئ ًا إىل الشخص الذي كان يسري يف
املقدمة ،أي شخص يعرتض طريقه سيصبح جثة تسبح يف دمائها ،وقد بدا
تعطشه للقتل جلي ًا حتت غطاء الرأس إذ توهجت عيناه بلون الذهب
املصهور،
تلك العيون كانت تنذر بالويل .ومع ذلك ،مل يرغب الرجل يف جذب
االنتباه.
كانت لديه مهمة البد أن ينفدها يف هذه اللحظات.
توقف الرجل يف أحد الشوارع الضيقة ،وقال بصوت هامس ،وهو يشري
إىل األرض :
 "إنه هنا  ،هذا هو املكان".كان يشري إىل نجمة ذو عرشة رؤوس تم رسمها بشكل فوضوي حتت
قدميه.
جثى الرجل عىل ركبتيه ،وقام بمداعبة رسم النجمة بأطراف أصابعه
والدموع تتساقط من عينيه وهو يقول :
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" إنجوس فعلها ،عىل الرغم أنه كان معرتض ًا عىل هذه اخلطة ،إال أنهفعلها عندما أمرته بذلك ،دون أن يعرتض  ،دون ..دون أن يقول شيئ ًا،
وحتى دون أن يرمش بعينيهَ ،
وقبل أوامري بوجه مستقيم وكأنه كان ذاهب ًا
إىل املجد."....
وبكى الرجل بحرقة ،واهنمرت دموع ًا غزيرة من عينيه وتساقطت عىل
األرض .بدت الدموع وكأهنا دماء يف ضوء القمر .واستمر الرجل يقول :
" أنا قتلته ..أنا أرسلته إىل موته ..كيف استطعت أن أفعل ذلك؟ جعلتهخيرتق هذه اململكة اللعينة لوحده ،لقد كان أقوانا مجيع ًا ..ياله من رجل..
بعيني هاتني ..كان يضحك ..هل تصدقني ذلك
قوي ًا حق ًا ،لقد رأيت قتاله
َ
يا إنتوس؟ يقاتل جيش ًا من عدة آالف بيديه العاريتني وهو يضحك؟..
ولكن ،ال أدري حق ًا ملا كان يضحك.
هل كان يضحك عىل مصريه الذي القيته عليه؟ أو كان يضحك عيل أنا
وعىل ضعفي اللعني؟ ..ولكنه مات ..لقد ماتوا مجيع ًا ،ومل يبقى أحد إال
نحن فقط ،ولكن ..إنجوس أنجز واجبه ،وحان الوقت الذي أنجز فيه
واجبي! ".
وصمت .ثم ارتعد وارجتف الرجل ،وشعر أن جسده يغيل ودمائه تفور
وانتفض واقف ًا وهو يقول :
 "سوف ُأعيدهم مجيع ًا ،فل نقوم هبذا !".- 10 -

وانتزع العباءة التي كانت ختفي مظهره ،كاشف ًا عن رجل شاب ،ذو شعر
أبيض كثيف يتدىل أسفل ظهره .بدا شعره الكثيف وكأن ذئب ًا ملقى فوق
رأسه ،وكان لديه عينان ذهبيتان مشقوقتان رأسي ًا كعيون القطط.
حدق بتلك العينان إىل الشخص بجانبه والذي رمى العباءة يف ذات
الوقت.
كانت فتاة مجيلة تبدو بعمر الثامنة عرش ،ذو عينني بنفسجيتني ،وشعر أسود
قصري يصل إىل كتفيها ،كان لدهيا زوج من القرون تربز من مؤخرة رأسها.
كانت من عرق رونيا ،وكانت تبكي وترجتف مثل الرجل وهي تقول :
"سيدي ..لينياس بنتوس ،أرجوك ال تفعل ذلك ،سأقوم أنا هبذا. "..ونظرت إىل لينياس نظرات متوسلة يف أن يعيد النظر.
وبوجه ممزق باألمل قال لينياس :
ِ
وأنت ،ولكن ..ال
" سيدي؟ ،عن أي سيد تتحدثني عنه؟ مل يبقى إال أنابد أن أفعل ذلك .هذا هو واجب القائد" .فتحت إنتوس فمها راغبة أن
ال :
تعرتض عىل هذه الكلامت إال أن سيدها قاطعها قائ ً
"اسمعيني جيد ًا يا إنتوسِ ..أنت تعلمني أن عشريتنا مل تكن تربطها رابطة
الدم.
قد كنا أشخاص من خمتلف االعراق هاربني من املوت ،وقد أقمنا عشرية
صغرية ألنفسنا ..لقد أحببنا بعضنا البعض وأقسمنا أن تكون عشريتنا هي
- 11 -

العشرية التي ننتمي إليها ،بغض النظر عن أعراقنا املختلفة ،وأن يكون
والئنا أوالً ِ
وآخر ًا لعشريتنا ،وقد نصبوين حاك ًام عليهم ،وأنا مل أكن أرغب
يف ذلك مطلق ًا.
كنا نرغب أن نعيش يف سالم ،إال أن هؤالء ! ،هذه اململكة اللعينة ! ،مملكة
فرينا احلقرية! ،قامت بدهسنا حتت األقدام وسحقتنا سحق ًا ،قتلت عشريتنا
وكأننا حرشات جيب أن يتم سحقها ،ليس لسبب إال أننا لسنا برش.
هؤالء البرش احلقراء ،إين أكرههم ،والعنهم وأشمئز منهم اشمئزاز ًا
شديد ًا! " .واحرتق وجهه بكراهية شديدة ،وتوهجت عيناه كجمرتني
واستمر يقول :
" لقد كانت عشريتنا عشرية صغرية تعيش يف الغابة املظلمة يف سالم،ولكن ،فرينا  ...قامت بغزونا ألهنا قوية .وقامت بقتلنا بعد تعذيبنا بأبشع
الطرق.
لقد رأيت كل ذلك حيدث أمام عيني ،ومازلت أتذكر أصوات الرصاخ،
وتطاير الدماء يف كل مكان ..لقد قتلتهم وانتقمت منهم ..ولكن القتل ال
يعيد املوتى إىل حياة .كانت عشريتنا قوية ،لكنها مل تستطع الصمود يف وجه
جيش مملكة فرينا املنظم واملزود باألسلحة املسحورة.
وقد تركنا أرضنا ،إال أهنم طاردونا سنين ًا طويلة حتى مل يبقى منا."..
ونظر إىل إنتوس بذلك الوجه الغاضب وهو يقول :
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ِ
ِ
جننت يا إنتوس ؟!!"
وأنت ختربيني أن ال أفعل ذلك ..هل
"قالت إنتوس والدموع جتري من عينيها:
"أنا لن ُأسامح البرش أبد ًا ،وإين أكرههم كره ًا شديد ًا حارق ًا ،وأرغب يفموهتم وإحراق هذا البلد عن بكرة أبيه ،لكن ،موتك يف سبيل ذلك شيئ ًا ال
يطاق أبد ًا .ملاذا ال نقوم بإحيائهم وهنرب بعيد ًا ؟!".
ِ
غبائك الشديد يا
" ما زلتي تعودين إىل هذا احلديث ،هذا دليل عىلإنتوس ،اوالً ،سحر إعادة املوتى مل يعد له وجود ،وقد سمعت من
الربوفسور أنه حيتاج إىل أشياء جنونية لكي يعمل".
ضحكت إنتوس والدموع مل تتوقف عن اجلريان من عينيها ،وقالت:
" ياله من اسم غريب ".إبتسم لينياس وهو يقول:
" آه  ،هذا صحيح ،لقد أحب هذا االسم ،وطلب منا أن ندعوه هبذاَ
رصخ يف وجهي عندما دعوته باسمه احلقيقي".
االسم دائ ًام ،حتى أنه
وقام ينظر إىل القمرين الدمويني املتوهجني ،وأخذ يتذكر تلك األوقات
املساملة ،وللحظة خيل إليه أن القمرين الدمويني مها عيون ريفرييا التي
كانت حتدق به من السامء غاضبة خلداعها.
وحدث نفسه:
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لقد أرسلتها إىل مكان بعيد ..لعلها جتد السالم والسعادة مع سرييوس.
ومتوج شعر لينياس بفضل الرياح الباردة  ،وعاد يلتفت إىل الفتاة التي
رفضت أن ترتكه حتى يف املوت .ووضع يديه عىل كتفيها وقال :
"حتى ولو أعدناهم إىل احلياة ،فسوف يتم قتلهم كام يف السابق ،هلذانحتاج للقوة ،بل للقوة الوحشية اهلائلة! .أكره أن أعرتف بذلك ،إال أن
مملكة فرينا قوية وهائلة يف كل يشء ،ولكنها ستنتهي هذه الليلة وتصبح
غبار ًا .سيكون هذا انتقامنا ،ومن أرواحهم سنولد من جديد مثل طائر
العنقاء الذي يتحدث عنه ا لربفسور".
وأخرج من ثيابه جوهرة سوداء كسامء الليل ووضعها فوق النجمة
املنقوشة عىل األرض وهو يقول :
"هذا املكان هو منتصف مملكة فرينا اللعينة".قالت إنتوس:
" هذا السحر يقوم بالتضحية بحياة األشخاص ومستخدم السحر نفسهلتحقيق أمنية واحدة ،والذي ابتكرها الربفسور؟" .
"ولكن ،ملاذا تقولني يل ذلك؟ أنا مل أنسى ذلك أبد ًا".قالت إنتوس:
"لكن ،هي ُأمنية واحدة ،وأنت مل ختربين ماهي األُمنية ،ولكن ..هي ُأمنيهواحدة فقط ...؟".
- 14 -

رفع لينياس يده ليوقفها عن احلديث وقال:
"أنا أعرف ما يقلقك وما تريدين قوله ،لكن ،ال يوجد ما حتتاجني للقلقمن أجله .حياتنا قد انتهت ،وقد تفشل ،وسنموت يف كلتا احلالتني،
وأرجوا أن ال يكون الربوفسور خمطئ ًا ،ولكن ،ليس لدينا خيار ،ولكن
إنظري هلذا"  .وأخرج لفيفة من مالبسه واستمر يقول:
"لقد قمت بكتابة كل شيئ ًا ُأريده يف هذه اللفيفة ،هلذا سأطلب ُأمنيةواحدة ..وهو حتقيق املكتوب فيها .ال أدري هل يعترب هذا إحتيال عىل
السحر ،ربام لن تنجح ،ولن نعرف ذلك حتى نجرب ،هذا أملنا الوحيد.
لكن ،إن نجحت ،سيكون لنا خدم ًا وأتباع أقوياء ،وسنكون نحن أقوياء
جد ًا ،بل سيكون..
هذا الهيم اآلن .لقد أضعنا الكثري من الوقت ".
وقام بنزع سيفه من غمده وأعطاه إلنتوس .ووقف فوق اجلوهرة ومد يديه
أمامه وهو يقول :
"إفعليها ".بكاء مرير ًا حارق ًا.
ولكن إنتوس ،كانت ترجتف كورقه و تبكي ً
مل تعد ترى أمامها من شدة دموعها املتدفقة.
كانت إنتوس تتمرن عىل هذا املوقف شهور ًا ،وهي متسك السيف متخيلة
املشهد واملوقف الذي سيحدث أمامها ،إال أن الواقع خمتلف متام ًا عن
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عمليات التفكري والتخيل ،والتفكري يف أهنا اآلن ستقوم بتمزيق سيدها
احلبيب يف هذه اللحظة .مزق روحها متزيق ًا .سيدها القوي .سيدها احلنون.
سيدها الذي عشقته ينظر إىل األرض مكسور ًا وكأنه يلوم نفسه عىل كل
يشء:
" إنتوس  ..مل يعد هناك متسع من الوقت ..وهذا ."..ورصخت إنتوسمقاطعة:
" ملاذا؟ ملاذا؟ ملاذا؟ ملاذا ؟!!"."هذا هو واجبي نحو عشرييت ..هل ختالفني آخر أوامري يانتوس؟."..رفعت إنتوس رأسها ،وحدقت إليه والدموع تتساقط من ذقنها .بدت كأهنا
تنزف حتت ضوء القمر.
ال هو آخر أوامر سيدها ،والذي لن تراه مر ًة أخرى يف
لقد كان هذا فع ً
ِ
حياهتا.
لذلك ،شعرت أنه جيب عليها أن ختمد مشاعرها ،وأن تقوم بعملها األخري
عىل أكمل وجه.
حينها قامت إنتوس بمسح دموعها وتراجعت خطوة إىل اخللف ،وبوجه
والء واحرتام ًا لسيدها ،وبقلب صلب كالفوالذ أمسكت
مستقيم يشع
ً
السيف بقوة ورفعته فوق رأسها .ملع نصل السيف بضوء قرمزي مشؤم،
وكأن السيف يرحب هبذا اجلنون.
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وقالت بصوت مرجتف:
"أمتنى أن نلتقي من جديد " .واعترصت إنتوس عينيها وأطلقت رصخةمتأملة من أعامق روحها ،وبكل قوة من جسدها رضبت السيف عىل ذراعي
سيدها.
أحس لينياس بأمل شديد ُيعمي إذ سقطت ذراعيه عىل األرض ،وتدفقت
الدماء الغزيرة .ولكنه حتمل األمل وقال:
"أفعليها برسعة!".ارتعدت إنتوس رد ًا عىل ذلك ،وقامت برمي السيف من يدهيا ،وأخذت
ترسم دائرة حول سيدها من دمائه املتدفقة .كانت تكتب أحرف ًا ورموز
غريبة يف داخل الدائرة وخارجها.
مرت حلظات وبدا لينياس شاحب ًا .متعب ًا .ومرت العديد من األفكار
والذكريات يف رأسه وهو يرمق إنتوس أسفله بحزن شديد .ويف تلك
اللحظة أضاءت البيوت وأنارت املصابيح.
عرف لينياس أن ذلك كان بسبب األصوات التي كان يصنعها هو رفيقته.
" إنتوس برسعة! ".إال أن الناس خرجت من منازهلا رجاال ً وشيوخاً ونساء وفتيان وأخذوا
حيدقون إىل الشارع بعيون متسعة.
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رجل يقف أمامهم بيدين مقطوعتني ،والدماء تتدفق منهام بغزاره ،وامرأة
تدور حول الرجل ،وتكتب شيئ ًا يف األرض وهي تصدر أ ّنات متأملة وكأهنا
خترج من أعامق القبور.
مل يعرفوا ما الذي حيدث أمامهم ومل ولن يفهموه أبد ًا.
إال أهنم مجيع ًا عرفوا شيئ ًا واحد ًا ،وهو أهنم ليسوا من البرش.
بدأ األمر برجل واحد وهو يرصخ :
" شياطني .إهنم شياطني!!" .واندلع الرصاخ والنباح والنهيق كالعاصفة." شياطني !!"."مالعني !!"."حقراء"."أهيا احلراس !!"."جيب قتلهم !!"." األنجاس"." األوغاد".
" كيف دخلوا البالد !!"." زنادقة". "-إقتلوا الشياطني !! ..األوباش !!".
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ومع ذلك .مل يتقدم أحد خطوة واحدة.
كانت إنتوس تقوم بالكتابة غري عابئة باألشخاص حوهلا ،وهي َتركّ ز كل
حواسها يف كتابة الرموز املعقدة ،وطبع ًا إذا اقرتبوا من سيدها ستقتلهم
دون رمحة ،و دون اي شفقة.
حرك لينياس عينيه متفحص ًا الناس حوله وقام يرد عىل رصاخهم بصوت
متعب:
"لسنا شياطني ..ولكننا سنصبح كذلك من أجلكم هذه الليلة ."..وأنزلعينيه الذهبيتني ليحدق إىل ذراعيه املرميتني عىل األرض.
كانت أصابعه متسك اللفيفة بأحكام وكأهنا عىل قيد احلياة.
حينها جتمع الناس بكثافة حوهلم ،وبدأ لينياس يشعر بالقلق من كمية
الناس املتدفقة ،وأدرك أن كل يشء سينتهي ويفشل.
إال أن إنتوس ارتفعت يف تلك اللحظة من عىل األرض ،وركعت عىل ركبة
واحدة بكل احرتام أمام سيدها إذ أرادت أن تكون هنايتها عىل هذا املوقف
املحرتم وقالت :
"لقد انتهيت وكل يشء ينتظر إرادتك ".أراد لينياس أن يقول :ليس هذا الوقت مالئ ًام هلذه االشياء.
إال أنه ربام يكون هذا هو اللقاء األخري .لذلك قال وهو يكاد يسقط عىل
األرض:
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"واجباتك كاملة ،وإن يل الرشف والفخر يف أن تكوين أحد أتباعياملخلصني".
إنتوس مل تقل كلمة واحدة ،ووضعت يدها اليمنى فوق صدرها األيرس،
وحدقت إىل سيدها بعيون العشق واالحرتام.
اغمض لينياس عينيه ثم فتحها ببطء .ونظر إىل إنتوس .ظلوا حيدقون إىل
أعني بعضهم بصمت ،وكأهنم يتحدثون مئات الكلامت من خالل تلك
العيون املتأملة .احلزينة .الباكية .عندها أشاح وجهه عنها وقال:
" الوداع "  .وهبت رياح قوية باردة جرفت دموعه وبعثرهتا يف اهلواء.تساقطت بعض دموعه عىل وجه إنتوس .كانت دموع سيدها الباردة
كسيوف غرست يف قلبها .حينها أيقنت إنتوس أن كل يشء قد تالشى.
وأهنا لن ترى سيدها بعد اآلن.
اطلقت إنتوس رصخة جعلت البرش يتجمدون يف رعب إذ غرست
أظفارها يف وجهها ومزقت وجهها .استحالت دموعها إىل دماء جارية.
كيف يمكن أن تأخذوا سيدي مني .أرادت أن تقول تلك الكلامت ولكن
رصاخها منع تلك الكلامت من اخلروج من حنجرهتا .واشتعل قلبها حقد ًا
عىل البرش ومتنت أن حيرتقوا مجيع ًا واليبقى منهم أحد.
والتفت لينياس إىل الناس حوله وقال:
"و اآلن فلتموتوا عليكم اللعنة!." ..- 20 -

وقام بالدوس عىل اجلوهرة السوداء بقدم ،واللفيفة بالقدم األخرى ،وقام
بتفعيل السحر املخزون يف داخلها.
يف تلك اللحظة أرشقت الشمس .او هذا ما أعتقده الناس يف تلك اللحظة
إذ انفجرت نريان زرقاء هائلة من حتت قدميه ،وارتفعت إىل السامء يف حلظة
خاطفة .وتضخمت حتى أصبحت مثل اعصار هائل أبتلع الدنيا بأكملها
يف ثوان.
كان لينياس يقف يف وسط هذا العامل األزرق ،املرشق ،املتوهج ،والدموع
جتري وتتناثر من عينيه بغزارة إذ كان ال يسمع وال يرى شيئ ًا إال نحيب األمل
والرصاخ من الشخص الذي كان راكع ًا أمامه.
كانت إنتوس تتخبط وتتلوى من شدة األمل ،وكان جسدها بأكمله يذوب
كالزبدة يف فرن ،كانت النريان الزرقاء تذيب ،جلدها ،وحلمها ،وعظامها،
وتبخر دمائها برسعات خميفة.
ال كاملاء يف عرش ثوان .تبخر جسدها املائي
حتى أصبح جسدها بأكمله سائ ً
يف اهلواء يف تلك اللحظة.
اعترص لينياس عيناه متأمل ًا من هذا املشهد ،وأطلق رصخة شديدة تصم
اآلذان وترددت أصدائها يف املكان.
ارتفعت الرصخات التي تقشعر هلا األبدان من كل مكان.
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مئات األصوات ،آالف األصوات ،تندلع من القريب والبعيد ،ومن
الرشق والغرب ومن الشامل واجلنوب .وكأهنا أصوات املعذبني يف
اجلحيم.
اشخاص تركض وتتبخر يف حلظة ،وبعضهم تساقط من النوافذ
والرشفات ،وتراقص بعضهم عىل الطرقات  ،وآخرين اصطدموا ببعضهم
وتناثروا كالغبار يف حلظة .كان املشهد وكأنه اجلحيم.
وتوقفت كل األصوات يف حلظة ومل يعد ُيسمع حتى صوت الرياح.
كانت مملكة فرينا صغرية بالنسبة إىل املاملك حوهلا ،ومع ذلك كانت كثيفة
السكان.
ويبلغ عدد ُسكاهنا عرش ُة ماليني.
ِ
وعبيدهم ،سيصل عددهم إىل حوايل مخسة عرش
وإذا أضفنا حيواناهتم،
مليون شخص.
كلهم تبخروا يف اهلواء يف ستني ثانية دون أثر.
مل يعد أحد عىل قيد احلياة يف هذه اململكة .حتى احليوانات الربية بل حتى
احلرشات ،واألشجار ،والنباتات .كل شيئ ًا عىل قيد احلياة مات وتبخر من
هذه اململكة.
كانت منذ حلظات تعد من أعظم املاملك وأغناها.
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وقد مسحت وتالشت عن بكرة أبيها يف دقيقة واحدة .وكأهنا وميض من
الذكريات.
عدا شخص ًا واحد كان يقف دون ذراعني يف هذه األرض القاحلة ،التي
انعدمت فيها احلياة.
ومتتم هذا الشخص ،بكلامت متعبة غري مسموعة ،والتهمته النريان الزرقاء
يف حلظة وتالشى يف اهلواء.
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سية

-1كانت غرفة واسعة ومجاهلا حيبس األنفاس ،جدراهنا بيضاء ناعمة مزخرفة
بنقوش زرقاء .بدت كعرشات األهنار املتأللئة.
ثريا هائلة مصنوعة من الكريستال تتدىل يف منتصفها ،وتشع أضواءها
السحرية كاحللم.
وكان هناك رسير ملكي أسفل تلك األضواء.
ومع ذلك .كانت الغرفة يف فوىض عارمة ،وكأن رضهبا إعصار.
زجاج متكرس يف كل مكان ،أخشاب وطاوالت حمطة ،زجاجات عطور
مهشمة ،ريش طيور محراء متناثرة يف كل مكان ،وسائد و ستائر قرمزية
ممزقة .حتى الرسير مل يكن يف أحسن حال.
كان هناك شخص ًا فوق الرسير.
كانت امرأة تدفن وجهها عىل وسادهتا املتبقية .بدا شعرها احلريري كنهر
أسود فوق الرسير إذ كان شعرها طويل بحيث يكاد يالمس كعبيها.
وكانت ترتدي فستان أسود مطرز بخيوط الذهب ،وعىل يدهيا قفازين من
الدانتيل األسود .ويربز من مؤخرة رأسها قرنان ملتوية إىل األعىل.
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كانت من عرق رونيا.
تنهدت املرأة ،وكأن نار حارقة تتصاعد من صدرها ،وألقت نفسها عىل
ظهرها.
كاشفت ًا عن امرأة آية يف اجلامل .ذو برشة بيضاء كاملرمر ،و قزحيتان
بنفسجيتان مشقوقتان رأسي ًا كالقطط ،وشفتني رفيعتني بلون عينيها.
كان مجاهلا العذب جيعل الناظرين يلهثون يف مزيج من الصدمة والدهشة
واإلعجاب.
كانت املرأة تدعى إنتوس.
محلقت إنتوس بتعب إىل الثريا فوقها ،و شعرت بكراهية نحوها إذ كانت
تضيئ ،وتلمع ،وتتألق فوق ِ
رأسها ،وكأهنا تسخر من بؤسها.
أصبحت إنتوس تكره كل يشء ،وترغب بتحطيم ومتزيق كل يشء أمامها.
كل شيئ ًا أصبح مر وبال طعم يف عينيها املنهكتني من البكاء .حتى احلياة
فقدت نكهتها وبدت بال لون ،كلون رمادي كئيب.
مل تتذكر كم مرة مزقت شعرها ،وخدشت وجهها ،وعضت شفتيها حتى
مزقتها إذ كانت تنتحب وتنوح من شدة البكاء الذي وصل صوته عنان
السامء.
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أو كم مرة حاولت خنق نفسها ،أو قتل نفسها.
إال أهنا يف كل مرة حتاول فعل ذلك ،تتذكر األمل الذي يضيئ ما تبقى من
روحها ،يف أن سيدهاِ ،
ِ
روحها ،حبيبها ،أنفاسها ،دمها ،عظامها ،سيعود يف
أي حلظة ولن تكون موجودة ل ُتنري عينيها برؤيته إن قتلت نفسها.
رفعت إنتوس يدهيا يف اهلواء .وكأهنا تتخيل وتتمنى أن يسقط ذلك
الشخص يف أحضاهنا .وبصوت ًا ضعيف كنسامت اهلواء قالت:
" ملاذا؟ ملاذا؟ ملاذا مل تعد؟ لقد مر زمن ًا طويل .طويل كاألبدية وأنت ملتعد بعد ..ماذا أفعل من أجلك؟ ..أخربين ياسيدي..
إمهس يل ."..ومل تسمع سوى السكون.
اهتز رسيرها من بكائها .ووضعت يدهيا عىل وجهها ،وارتفع صوت
بكاءها.
" لقد قتل نفسه من أجلنا .ال .لقد قتله البرش ..هم السبب .جعلوه .إينأكرههم!! ..سيدفعون الثمن!! ..سآكل قلوهبم ..سأرمل نسائهم!!..
هاااا !!!." ...
وانزلت ذراعيها ،ومالت عىل بطنها لتدفن وجهها يف وسادهتا لتكمل
بكائها املخنوق .ويف حلظة رصخت ومزقت وسادهتا .تطايرت ريشات
محراء مجيلة من داخلها.
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وعادت تنكمش عىل نفسها .مل تعد إنتوس ترغب باخلروج من غرفتها .إال
لقضاء بعض املهام التفقدية ثم تعود رسيع ًا إىل غرفتها وال خترج منها لعدة
أيام.
مرة واحدة فقط ظلت هتيم عىل األرض بحث ًا عن سيدها ..سنني طويلة
بحثت مع عشريهتا عن سيدها  ..بحثوا عنه ..بحثوا عن ملحة منه ..عن
عالمة منه ..عن أمل ..ولكن .مل يكن هناك يشء ..تالشى سيدهم ومل يعد
له أثر.
حينها فارت دمائهم .وغلت رؤوسهم ،واعرتاهم غضب ًا جنوين .وأفرغوا
فورة اجلنون عىل هذه األرض التي كانت سبب كل يشء .حطموا كل شيئ ًا
أمامهم ،حتى استحال البلد إىل خراب من قوة العشرية ،فقد أصبحت
عشرية بنتوس هائلة القوة.
ولكن إنتوس .مل يعد هيمها شيئ ًا بعد اآلن ،فقد أصبحت خاوية كاجلثة
امليتة .جثة .حترتق بشوق لسيدها.
"ليتني مل أفعل .ليتني أخذت تلك اجلوهرة اللعينة وهربت هبا بعيداً.ليتني رميتها .ليتني أوقفته ،حتى ولو قام سيدي بأخذ حيايت ،كان جيب أن
أفعلها .لكم أكره نفيس وضعفي ..ليتني مل أولد ..
ليت سيدي مل ينقذين وأصبحت ميتة ..آآه ما أشقاين ..ال .هذا عقايب .فقد
قمت بمهامجة سيدي ،ومزقت ذراعيه احلنوتان بذلك السيف اللعني!".
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وهنضت من رسيرها.
قامت بأخذ قطعة من املرآة املحطمة حتتها ،وحدقت يف انعكاسها،
وأخذت تتلمس وجهها.
"أه  ،لقد رصت خميفة  ..يايل من بائسة ".وحدقت بعينني خاويتني بشفرة املرآة .ملعت شفرة املرآة بألوان قوس قزح
وهي تقرتب من حلقها .فكرت للحظة يف أن تغرسها يف حلقها ،لرتتاح من
هذا األمل والعذاب.
إال أهنا رمتها عىل أشقائِها ،ليبكوا مع ًا بصوت احلطام.
وأخدت تدور حول الغرفة وهي ال تدري ما تفعل .وفكرت ب -سيلني
وكيف تتحمل ذلك .ال .لقد كانت تعرف الفرق بني مشاعرها ومشاعر
سيلني.
إذ كانت سيلني ،هي الوحيدة التي اعتنى هبا كأبنته احلقيقية ،وقد وجدها
يف أطراف الغابة املظلمة .بجانب جثة أمها .كانت طفلة هزيلة مل تتجاوز
الثانية من العمر ،تسبح بدماء أمها القتيلة .هلذا قام سيدها برعاية الطفلة
وأسامها سيلني .قامت العشرية برعايتها بكل حب .خصوص ًا إنتوس.
التي اعتنت هبا كأمها ،وهي تبدو بعمر الثالث عرش.
وقد أعلنت يف العديد من املرات أهنا ستكون أم الطفلة .كانت كلامهتا جتعل
العشرية الصغرية تنفجر من الضحك إذ فهموا ما تصبوا إليه.
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كانت إنتوس طفلة صغرية يف ذلك الزمان.
إال أهنا مل تكن بعمر البرش ،وقد أنقذها سيدها منذ ثالثني عام .أي قبل
ثالثني عام من قدوم سيلني إىل العشرية.
فلو مل يكن لدى سيدها .حاسة سمع قوية .لكانت إنتوس ميتة يف أحد
الكهوف العفنة املوجودة يف أعامق الغابة املظلمة .ولكن سيدها لينياس
بنتوس سمع صوت تنفسها الضعيف حتت أكوام اجلثث.
كانت تبدو كطفلة يف احلادية عرش حينام أنقذها سيدها .كانت طفلة هزيلة
يابسة كغصن شجرة ،وكانت مذعورة خائفة من كل يشء.
ومنذ ذلك احلني مل تفارق سيدها أبد ًا إذ خشيت أن يرتكها خلفه ،وتعود
إىل اجلحيم الذي كانت فيه .ولكن سيدها كان حنون ًا وعطوف ًا عليها إذ كان
جيعلها تنام يف أحضانه .بل كان يمشط شعرها وهيدهدها حتى تنام .ألنه
كان يعرف كمية الرعب واخلوف الذي تعانيه .كانت حياهتا بشعة قاسية
منذ والدهتا ،ومل يعاملها أحد بمثل هذا العطف واحلنان.
مرت السنني .وبدأت تشعر بأشياء غريبة تزحف يف صدرها ،ومل تكن تفهم
أي شيئ ًا منها.
يف كل مرة تقوم بالنظر إىل سيدها ينبض قلبها بعنف ،وكأنه سينفجر .ومع
ذلك .مل تكف عن التحديق إليه.
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حدقت إىل عينيه الذهبيتان املتوهجتان حتت ضوء القمر .وداعبت شعره
الكثيف األبيض ،وهي تراقب هدوءه وصمته الغريب.
كان مجيالً .كان مهيب ًا .كان قوي ًا .كان حنون ًا .وكأنه الينتمي هلذا العامل
القايس املقرف .بل كانت موقنة يف أن سيدها سقط من أحد القمرين.
والغريب يف األمر أهنا مل تكن متل من النظر إليه طوال الليل والنهار .بل
كانت ستنظر اليه لساعات متواصلة دون أن تشعر باي تعب بل ستكون
سعيدة بذلك دون سبب.
وعندما كان يغيب عنها سيدها تظل تتقلب يف مكاهنا ،وال تستطيع النوم
مطلق ًا إذ كانت تشعر أن صدرها حيرتق.
حينها أحرض سيدها سيلني ،وكانت مشاعرها تزداد عنف ًا وقوة مع كل
وقت وعام.
حينها قامت بإخبار ريفرييا عام يعتمل يف صدرها .ولكنها مل تفهم سبب
ضحك ريفرييا وهي تقول هلا :هل لديك موهبة يف حتطيم الصخور .وبعد
أن شبعت ريفرييا ضحك ًا .أخربهتا حقيقة ما تشعربه .كانت تلك الكلامت.
كزر تشغيل يفجر مشاعرها يف جوفها.
وأصبحت الفتاة الصغرية ،تعشق سيدها عشق ًا جارف ال يعرف احلدود.
ومن تلك اللحظة .شعرت أهنا مل تعد فتاة صغرية بل امرأة عاشقة.
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ومرت السنني ،وأصبحت إنتوس ،الفتاة الصغرية امرأة فاتنة تأرس كل
العيون.
" إنه يؤمل! .يؤمل! .يؤمل! .نار حارقة يف صدري!! .قلبي يغيل يتمزق!!..ااه!!  ..جسدي يلتهب .حيرتق .يرصخ مطالب ًا برؤية احلبيب!!".
وأخذت تنوح بشجن.
حطمت بيدهيا كل يشء تراه .طاوالت .ستائر .كرايس .ثم قفزت فوق
الرسير ومزقت املالءة .ويف فورة جنوهنا أخذت بقايا كريس حمطم ،وقامت
حتطم الثريا حتى تناثر الكريستال كاملطر .طحنت أسناهنا إذ قامت بحمل
الرسير اهلائل فوق رأسها ،وكادت ترميه عىل األرض حمطمة إياه .إال أهنا
جتمدت حني شاهدت سرييوس يقف أمامها.
وانتهت فورة اجلنون يف حلظة إذ استخدمت إنتوس السحر ،ليطفو الرسير
يف اهلواء وهيبط عىل األرض هبدوء.
جلست إنتوس عىل حافة الرسير وكأهنا دمية .ومع ذلك .كانت حترك
عينيها يف دوائر متجاهلة وجود الرجل ،وكأن فعلها ذلك ،كفيل يف أن
جيعل الرجل يذهب يف حال سبيله.
ولكن سرييوس .كان ينظر إليها دون أن يبدي حركة واحدة .وبطرف
عينيها نظرت إليه وقالت:
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" لقد كنت أقوم بتنظيف الغرفة" .مل يقل الرجل شيئ ًا ،وظل حيدق إليهابوجهه اجلامد .وكأن وجهه ال يستطيع التعبري بأي حركة سوى اجلمود.
" لقد كنت أقوم بالتنظيف ..منظرها مل يعد يعجبني ،هلذا  ."..قاطعهابصوت ناعم رقيق:
" هل أبدوا ِلك أمحق يا إنتوس؟ ."..تبدو خميف ًا فحسب .ولكنها مل
تستطع قول تلك الكلامت ،وأخذت تنظر إىل أصابع يدهيا بصمت.
ثم التفت إليه وقالت بكآبة:
" هل هناك شيئ ًا جديد؟" .غمغم الرجل باقتضاب:" هناك أشياء كثرية" .محلقت إنتوس إليه بريبة وقالت:" أنت تعلم ما أعنيه".بدا سرييوس شاب ًا وسي ًام .كان يرتدي بدلة بيضاء ،مزخرفة بخيوط قرمزية
بشكل معقد مجيل.
ويرتدي ربطة عنق مزركشة بلون حذائيه ،وكان لديه شعر أبيض قصري،
أطراف خصالته قرمزية.
ومع ذلك .كانت عينيه محراء كجمرتني يف موقد ،وكان بياض عينيه حالك
السواد .كظلمة تلمع .بدا ذلك السواد يعكس الظالم يف أعامقه .ولكن ،إن
قام أحد بتجاهل منظر عينيه .لوجد أنه يبدو رقيق ًا ناع ًام كأمري نبيل ،ولكن
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احلمقى فقط من سيعتقدون أنه كذلك إذ كان سرييوس قاسي ًا ال يرحم .بل
ال يعرف مفهوم الرمحة مطلق ًا.
أما مع العشرية ،فال يوجد مثل رقته ولطفه .حتى عشريته ال تعرف أصول
سرييوس أو من أي عرق ينتمي .كان سرييوس غامض ًا دائ ًام.
مع أنه دائ ًام خيربهم أنه شيطان.
كان سرييوس هو القائد العام لقلعة بنتوس ،والرجل الثاين يف قيادة
العشرية ،وأحد القادة الكبار املؤسسيني للعشرية .وبام أن القائد الفعيل
للعشرية غري موجود .يظل سرييوس هو القائد األعىل ورأس العشرية.
" ماذا فعلتي باملكان؟"."أجب عن السؤال؟" .وأجهشت إنتوس بالبكاء حني مل يرد عليها." القائد سوف يعود قريب ًا" .خنقت إنتوس دموعها من تلك الكلامتورمقته بنظرات متوسلة يف أن خيربها املزيد.
حدق سرييوس إىل الثريا املحطمة .مل يعرف ماذا خيربها ،فقد عملوا كل
يشء ،ومل يكن هناك فائدة تذكر .الربفسور يقول أنه متأكد يف أن القائد
سيعود ..فذلك السحر ال يمكن التنبؤ به .مع أنه أخربين أنه مل يعد يتذكر
طريقة صناعة تلك التعويذة ..إذن هل ذهب كل يشء؟ ..هل سيعود
حقا؟ ً ..مل أعد أعرف شيئاً ..ذلك السحر  ...وأنزل عينيه إىل إنتوس وقال
كاذب ًا:
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" الربفسور يعمل عىل شيئ ًا ما ..انتظري حلظة أين تذهبني؟ أنا مل أنتهيبعد ..الربفسور لن خيربك شيئ ًا .إنه يشء رسي" .عاودت إنتوس اجللوس
واستمر سرييوس:
" أنا أشعر باإلختناق يف هذا املكان ،ما رأيك أن نذهب إىل ساحلالطيور؟ ".
هزت إنتوس رأسها باإلجياب.
خرجت مع سرييوس وهي تشعر بسعادة غامرة.
وما إن خرجوا حتى دخلت إحدى اخلادمات الغرفة .والح عىل وجهها
الطفويل اإلنزعاج من منظر املكان.
وغمغمت منزعجة .ثم لوحت بإصبعها .وكأهنا ترسم لوحة يف اهلواء.
ومن حركة إصبعها ،دبت احلياة يف الغرفة وتراقصت يف مزيج من األلوان.
حلقت الستائر القرمزية ،وعادت تلتصق باجلدران ،وارتفعت الريشات
احلمراء يف اهلواء ،وأخذت تعود إىل داخل الوسائد كأرساب من الطيور
تعود إىل أعشاشها.
رفرفت عرشات القفازات السوداء كفراشات وأخذت تدخل إىل صندوق
ذهبي بجانب املرآة التي كانت تتموج كسطح بحرية إذ استحال الزجاج
املحطم إىل ماء وأخد يزحف عىل األرض كعرشات األفاعي لتعود إىل
املرآة.
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تراقصت حبيبات الكريستال ،وأخذت حتلق حول الغرفة وهي تلمع بكل
األلوان ،وعادت إىل مكاهنا لتيضء املكان.
ترجرج الرسير ،وعاد فاخر ًا من جديد ،ومتوجت املالءة البيضاء فوق
الرسير وعادت ناصعة من جديد .ركضت الكرايس عائدة إىل حتت طاولة
املرأة.
وبعينيها األرجوانية ،تفحصت املكان ،وقد عاد كل شيئ ًا يلمع كام كان.
وارتسم عىل وجهها الرىض ،وخرجت فخورة بعملها.
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 -2كانت الرياح الباردة ،ترفرف بشعر إنتوس الطويل ،وهي تسري حافية
القدمني يف شاطئ الطيور ،وبجانبها سرييوس الذي كان صامت ًا صمت ًا مميت ًا.
كان الساحل مرتامي األطراف ،وكانت رماله كحبات الذهب املتأللئة.
وكانت أمواج البحر الزرقاء تالطم ساحلها الذهبي ناثرت ًا سلطعونات
البحر الزرقاء ملواجهه طيور النار البحري ،والتي كانت تتفرق هاربة من
الشخصني الذين كانوا يسريون بينهم.
قالت إنتوس وهي حتاول مداعبة أحد الطيور بأصابع قدميها :
"هل أنت غاضب مني؟ "." رد سرييوس وهو ينظر ألمواج البحر :" ال ،لست غاضب ًا منك ..ملاذا ختربيني ذلك؟ " .قالت إنتوس :
" جمرد سؤال فقط ..فأنت مل تنظر يل ،ومل حتدثني باي يشء منذ جميئنا إىلهنا ".
" إنتوسِ ..أنت تعلمني أين ال أحب احلديث كثري ًا .ايضا ُأحب أن أراقب
البحر بصمت ".
"-مثل القائد اليس كذلك ؟".
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توقف سرييوس يف مكانه ،وقام بإدخال يديه يف جيب رسواله .ظل حيدق
إىل البحر بكآبة.
أخذت إنتوس حتدق إىل البحر ،وهي تنتظر ما سيقوله.
ال .مل يكن هناك سوى أصوات الطيور ،وأصوات
استمر الصمت طوي ً
األمواج التي تلمع حتت أشعة الشمس .ويبدو أن هذا الصمت مل يعجب
البحر إذ لطمت الساحل موجة كبرية ناثرت ًا رذاذ املاء فوق أجسادهم
لتكرس الصمت الكئيب.
قال سرييوس بصوت حزين:
" ال يوجد أحد مثل القائد ،أنا ..لن أستطيع أن أفعل مثله أبد ًا .ما زلتال أصدق مانحن فيه ،وكأننا يف قصص األساطري القديمة .قلعة عظيمة".
والتفت إىل اخللف .تبعته إنتوس ،وحدقوا إىل البعيد ،إىل قلعتهم .قلعة
بنتوس.
ال يرتفع أمامهم كسلسلة جبلية عظيمة .كانت قلعة بلون
كان شيئ ًا هائ ً
الدم .بدا ارتفاع سقفها ،وأبراجها ،وكأهنا غرست يف السامء إذ جتاوز
ارتفاعها السحاب.
بدت مهيبة .متألقة .وكأهنا فخورة بنفسها .وأكمل سرييوس يقول:
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" خدم وأتباع أقوياء .والقوة التي أصبحنا عليها ..لقد فكر بكل يشءبدقة ال يستوعبها عقل ..حتى املراكز ،واملناصب ،التي نحن فيها قد فكر
فيها ..هذا هو القائد ،يفكر بنا قبل نفسه" .وقام يمسح رداد ماء البحر من
عىل وجهه .إال أن إنتوس كانت تعتقد أنه يقوم بمسح دموعه.
قالت إنتوس السؤال العالق يف حلقها :
" لقد قلت شيئ ًا عن عودته." ..تنهد سرييوس بقوة .لسبب ًا ما ،شعر أنه حيتاج إىل تدخني سيجارة ،وهو
حتى ،مل يدخن يف حياته مطلق ًا.
ليت إنجوس كان هنا كي آخذ منه واحدة.
وعاد يلتفت إىل البحر وهو يقول:
" إنه سحر فريد ..ابتكره الربفسور ..وهو يقول أن هذه التعويذةالسحرية ،ال جيب أن يسمع عنها أحد ،فإذا ترسبت املعلومات عنها فإهنا
تفقد قوهتاِ ..
أنت ال تريدين سامعها ..حسن ًا .سوف أخربك ..إهنا."..
رصخت إنتوس وهي تسد أذنيها:
" ال أريد أن أسمع شيئ ًا .توقف عن هذا أرجوك !!".من اجليد أهنا ساذجة ،فلو كانت ريفرييا لكان الوضع خمتلفاً..
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وابتسم سرييوس إذ أخذت إنتوس تغري جمرى احلديث رسيع ًا .أشارت إىل
الطيور:
" ماذا كان اسم هذه الطيور؟"." إهنا طيور النار البحري ..اليست مجيلة حق ًا؟ ".كانت طيور النار البحري ،بحجم قبضة الرجل ،وكانت ذو لون ذهبي
حممر من الرأس .تبدو من بعيد وكأهنا نار مشتعلة يف الرمال .هلذا ُأطلق
عليها االسم.
امالت إنتوس جسدها رسيع ًا ،وامسكت بيدهيا ،احد طيور النار البحري
وهي تقول بسعادة :
" إهنا مجيلة ~ ".كان الطائر يقدم احتجاجه بزقزقة مجيلة كاألحلان .وقام بعض أصبع
إنتوس بمنقاره األزرق الصغري .إال أهنا مل تشعر بأي أمل .واستمرت تقول:
" يالك من ظريف ".وقامت بإلقائه يف اهلواء .سقط الطائر رسيع ًا يف الرمال .عبست إنتوس من
ذلك .
قال سرييوس :
"-إهنا طيور ال تطري ".
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" آه .هكذا .مل أكن أعرف .لكن ...اليست اعدادها كبرية؟ بالكادأستطيع أن أجد مكان لقدمي كي أميش ".
" هذا كله بسبب نافوريس ،الذي أخرب إلفآم يف أهنا طيور نادرة جد ًا والتعيش إال عىل هذا الساحل ،ومن تلك اللحظة وهو يعتني هبا حتى صارت
هبذه الكثرة ".
قالت إنتوس :
" إنه حيب األشياء النادرة حق ًا " ." هذا صحيح .ولكن ،أعتقد أنه حياول اشغال نفسه برتبيتهم ".قالت إنتوس متسائلة ،وهي تزيح خصالت شعرها عن عينيها:
 " نافوريس ..ذلك املخلوق الغريب الذي سمحنا له يف أن يعيش عىلهذا الساحل؟ ".
" نعم إنه هو .ولكنه ليس غريب ًا هلذه الدرجة " .أمسكت إنتوس حافة فستاهنا األسود ،وقالت وقد فقدت اإلهتامم
بنافوريس يف حلظة خاطفة:
" الرياح قوية هذا اليوم .ولكن ..ال فرق بني الرياح او السكون .كلهاأصبحت واحدة اليس كذلك ؟".
سرييوس ظل صامت ًا واستمرت إنتوس تقول:
" أين سيلني؟".- 41 -

" أهنا مع إنجوس ،أعتقد أهنم خلفنا "." هل مازالوا يتفقدوا البحر ؟".اجاب سرييوس ،وهو ينظر إىل السلطعونات بجانب قدميه :
" نعم ،لقد اختفت األسامك من البحر لسببا ما .هلذا يقومون بمحاولةمعرفة السبب .ولكن ،أنا أعرف أن إنجوس عىل وشك اإلنفجار من عدم
االحتامل .كل القادة هكذا.
يقومون بعمل أي يشء كي يشغلوا أنفسهم .حتى أن بالندر قامت
بالرصاخ يف وجهي منذ بضعة أيام ،وقالت أهنا ال حتتمل اجللوس دون أن
تفعل شيئ ًا ..وذهبت إىل الشامل مع نائباهتا ..للحراسة عىل حد قوهلا.
قالت إنتوس :
" الشامل ،إهنا تذهب إىل هناك كثري ًا عىل ما اتذكر ؟ "." هذا صحيح ،وعندما تعود ،تقول بغضب أن الرجال تبخرت من هذاالعامل ".
الح عىل إنتوس االرتباك وقالت :
" ال .إهنا ال تعني هذا .أعتقد أهنا تريد قتال شخص ًا قوي ًا ،هذا كل يشء،فهي حتب هذه األمور ".
ابتسم سرييوس وهو يقول :
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" هلذا طلبت منها أن تقاتلني يف اي وقت تريد .حتى أين لن استخدمالسحر ".
قالت إنتوس بعينني متسعتني :
" هل أنت غاضب منها هلذه الدرجة ؟"." إنه جمرد مترين ..فإذا كانت حتب أن يتم هتشيم رأسها .فسوف أقومبذلك ..ايض ًا ملاذا ختربيني دائ ًام يف أين غاضب؟ هل يبدو وجهي هكذا؟".
ارادت إنتوس أن تقول :إن عيناك تبدو غاضبة دائ ًام بشكل خميف ولكنها
قالت:
" ال  .ال يوجد يشء من هذا القبيل ." ..ارتفع رصاخ امرأة من خلفهم:
" ابتعدوا عني سوف اسحقكم ."..كانت ريفرييا ترصخ عىل طيور النارالبحري التي تعيق حركة قدميها وأكملت:
" ما هذا اجلنون؟ من أين خيرجون؟ من داخل الرمال؟ ." ..وأخذتتقرتب من سرييوس ،وهي حتمل كريس .بدا مصنوع من العظام.
كانت ريفرييا هي الشخص األقرب إىل لينياس ،والشخص األول يف
العشرية ،وهي من أطلقت اسم بنتوس عىل العشرية ،والشخص األكثر قوة
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يف العشرية بعد إنجوس .متعتها الوحيدة هي مضايقة إنتوس والشجار
معها.
كانت ريفرييا فارعة الطول .رشيقة اجلسد .بدت كدمية منحوتة من العاج
إذ كانت برشهتا شاحبة كشمعة بيضاء ،وكان شعرها القرمزي الطويل
يرفرف خلفها كنار مشتعلة.
ولو شاهد أحد غريهم لون عينيها ألطلق رصخة أو ربام شهقة إذ كانت
عينيها بلون الدم .حتى بياض عينيها كان قرمزي ،مع أن قزحيتها كانت
أشد محرة .وكانت ترتدي فستان أسود يكشف عن ساقيها العاجيتني من
االمام ،وينسدل عىل كعبيها من اخللف.
وكانت ذراعيها مكشوفتني من ناحية املرفقني.
كانت مصاصة دماء تدعى ريفرييا نايتمري.
هتالكت ريفرييا عىل كرسيها ،وحدقت إىل إنتوس التي كانت تبتسم
ابتسامة عريضة .غمغمت ريفرييا بكآبة:
" لست يف مزاج لرؤية أسنانك ." ..ولكن تلك الكلامت جعلت ابتسامةإنتوس تتسع.
" مابك ..؟".- 44 -

" القائد سيعود ..سيدي لينياس سيعود " .اعرتت ريفرييا كآبة فظيعةمن تلك الكلامت ،ومتتمت وهي حتدق إىل أمواج البحر :
" ملاذا فعل يب ذلك؟."..ِ
حيميك فعل ذلك ..ال أرى سوى ذلك".
" من أجل أن" سرييوس أنت متزح اليس كذلك؟  ..إذن ماذا عن هذا التيس الذيأخذه معه ..ما زلت ال أصدق ما حدث ..وكأنه حلم ."..ردت إنتوس
بلهجة منزعجة:
" ألن هذا التيس كان مطيع ًاِ ..وأنت لن تطيعي سيدي أبد ًا" .وانكمشت
أنتوس إذ وقفت أمامها ريفرييا يف حلظة خاطفة .بدت إنتوس كفأر يقف
أمام وحش مفرتس.
" هل ختربيني ..أنني ال أخضع للقائد يامرأة؟ ." ..قالت إنتوس:ِ
" ليس هذا ..ربام ِلوكنت مكاين ..هلذا ."..
كنت ستوقفينه
 " هل ِأنت سعيدة هبذه الطاعة؟!" .أجهشت إنتوس بالبكاء من تلك
الكلامت .قامت ريفرييا متسح دموع إنتوس كأم حنون وهي تقول مواسية:
" ما قمتي به مل يكن خاطئ ًا ..تلك كانت إرادة القائد .فلو كنت مكانكلفعلت ذلك دون تردد ..وحلققت رغباته ..ندمي الوحيد .أين مل أمت معه،
هذا كل يشء" .وضحكت ريفرييا واستمرت تقول :
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" أنا ال أعرف سبب ما فعله حق ًا ..ملاذا طلب مني أحرض له شيئ ًا عجيب ًا،ويف ذات الوقت يفعل فعلته .ولكني احرتقت ياعزيزيت ..تلك نار لعينة..
أي نار تلك ،ما زلت أتذكر األمل إىل األن"  .قال سرييوس وهو حيك جبينه:
" إهنا مروعة ..جسدك يذوب أمام عينيك ..هذا الربفسور سيحرقالعامل يوم ًا ..ال شك بذلك ..ممم .ما هذا؟" .دوى صوت عرشات
األجراس من القلعة .قالت إنتوس بريبة :
" هل هذا احتفال ما؟ مل أكن أعلم أن لدينا أجراس" .رد سرييوس بقلق:" هذا ليس صوت أجراس عادية ..قد اخربين إلفآم عن ذلك ،ولكنينسيت ..ال أتذكر" .شهقت ريفرييا وقالت :
" إين أتذكر ..قال ..قال  . " ..رصخ سرييوس نافذ الصرب :" ماذا قال هذا املخلوق العجيب؟!!" .رفعت عينيها إىل القلعة وقالت:" لقد قال أن العرش سيطلق ترحيب ًا عند عودة السيد الكبري!" .وأخذوايضحكون حتى دمعت أعينهم ،وكأن تلك الكلامت كانت نكته مضحكة.
ويف حلظة .خنقوا ضحكاهتم ،وحدقوا إىل بعضهم ببالهة.
ركضت إنتوس إىل القلعة كالسهم ،وتبعها البقية.
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سبحت الطيور كأسامك يف زرقة السامء.
ركض االطفال الهثني ،خلف كرة تتدحرج عىل رمال شاطئ البحر .أخذ
بعض االطفال يصنعون املكائد إذ حيفرون احلفر ،ويقومون بتغطيتها
بأوراق اجلرائد ،وخيفوها بالرمال ،ويفرون ضاحكني إذا تساقط
االشخاص يف فخاخهم.
جلست العائالت ،والنساء مبعثرين عىل الرمال .أطفال تلعب .نساء
وفتيات تتحدث وتثرثر .رجال ،وفتيان ،يلعبون بالشطرنج ،ويتحدون
بعضهم ،يف أن يفوز أحدهم عىل اآلخر .آخرين يلعبون الكرة .فتيات
تتسابق إىل عربة املثلجات.
ال ،وجيلب السكينة والسالم إىل الروح.
كان شاطئ البحر مجي ً
ويف هذا البحر األزرق املتأللئ حتت اشعة الشمس الذهبية ،وقف سامل
حمدق ًا بجمود إىل أمواج البحر .وكأنه شجرة زرعت يف املكان .مر عىل
وقوفه ساعتني .دون أن يتحرك من مكانه أو حتى يقوم بحركة طفيفة.
نظر إليه بعض الناس بقلق ،وبعضهم بنظرات مستعلمة ،وبعضهم
هتامسوا وضحكوا من ترصفه.
ولكن سامل ،مل هيتم بتلك النظرات .وظل حيدق إىل البحر بعينني جامدتني.
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مل يكن سامل مميز ًا بيشء ،من حيث مظهره أو وسامته أو حتى سمة الغنى
التي تنقش عىل وجوه األثرياء .كان مظهره .يعكس حياته البائسة
والفقرية ..كان مثل أي رجل تراه يميش يف الشوارع دون أن تلحظه.
ومع ذلك .كان وجه الرجل جامد ًا ،وكأنه ضجر ،وتعب من هذه احلياة.
بدت عينيه السوداء خالية من احلياة وكأهنا تنتمي إىل املوتى..
وحفرت حول تلك العيون ،جتاعيد عميقة .تليق برجل عاش دهور ًا
طويلة ..وشعره االسود يغزوه الشيب بكثرة.
كان يوحي إىل الناظرين بأنه يف اخلمسني من عمره .مع أنه يف احلقيقة كان
يف الثالثني من العمر .كان سامل يعيش وحيد ًا بعد أن ُقتلت عائلته أمام
ناظريه..
ال يف حياته ،وارتسم اجلمود والالمباالة يف
وقتل ذلك املشهد كل شيئ ًا مجي ً
وجهه وروحه.
عمل سامل كطباخ .يف أحد املطاعم احلقرية .القريبة من منزله .ولكم متنى،
أن يعمل يف جمال ختصصه إذ خترج من اجلامعة وحصل عىل شهادة جتارة.
ولكن ،يف هذا البلد .التمني ،والتفكري يف مستقبل أفضل يقود صاحبه إىل
اجلنون أو ربام إىل القرب.
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ولكن يف هذه األيام .أدرك سامل أن احلياة .لن تكف عن السخرية منه
والبصق يف وجهه.
ابتسم سامل ،وكأنه يبادل احلياة سخريتها .ظل حيدق إىل البحر طويالً،
وكأنه ال يستطيع إبعاد عينيه عن ذلك املكان .ربام كانت هلوسة ،أو ربام
كان حل ًام أو ومه ًا ،أو ربام كان حمض جنون خالص .مل يكن يعرف.
والغريب يف األمر ،أن أحد مل ينتبه أو حتى يلتفت لذلك اليشء ،الذي
يغزوا األبصار ويشدها إليه ..مل يفهم سامل شيئ ًا.
كان البحر بأكمله حيرتق أمام ناظريه ..البحر األزرق اهلائل استحالت
مياهه إىل نريان زرقاء مرتاقصة ..ويف السامء ما إن حتلق الطيور فوق البحر.
حتى حترتق بتلك النريان ،وتتالشى يف اهلواء ..ربام كان من حسن احلظ أنه
مل يكن هناك أحد يف داخل البحر..
كان شيئ ًا ال يستوعبه عقل إنسان .ومع ذلك ،مل يكن هذا املشهد بيشء
جديد عىل سامل إذ كان يرى هذا اليشء منذ عرشة أيام متتالية ،وحتى أنه
حيلم به عندما ينام.
عندما شاهد سامل هذا اليشء العجيب .أدرك متام ًا أنه قد بدأ يفقد عقله،
وأن لديه بضعة أيام قبل أن يصاب باجلنون.
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ومع ذلك كان منظر تلك النريان يشده وجيذبه إليها ..بل كان يشعر بنوع
غريب من احلنني .ولكن ،هذا اليوم .بدا خمتلف ًا عن األيام السابقة إذ
ارتفعت ألسنة النريان حتى كادت تلعق السامء ..ومن تلك الزرقة
املرتاقصة يشعر يف أن أحد يراقبه.
ويف حلظة قصرية شاهد شيئ ًا يتحرك ..وأخذ يفرك عينيه ..ومع ذلك مل
ال يقرتب إليه .أخذ ينظر
يتغري املشهد بل أصبح يشاهد بوضوح شيئ ًا هائ ً
بحدة إىل ذلك اليشء.
" املعذرة يا سيد سامل" .التفت سامل ،وقد كره أن يقاطعه أحد يف هذهاللحظات.
كانت امرأة يف هناية العرشينيات من عمرها ،ذو عينني زرقاوين تتقد ذكاء،
وكان شعرها االشقر ،يرتاقص عىل كتفيها .كانت متسك بإحدى يدهيا
ميكرفون .وبجانبها رجل وسيم حسن اهلندام حيمل كامريا عليها شعار
املحطة اخلاصة هبم ،وبدا الرجل بنفس سنها.
شعر سامل بالضيق من هذا .وقال بصرب نافذ:
" لقد مرت عرش سنوات ..أال يوجد غريي يف هذه املدينة الفاضلة؟" .ازاحت املرأة خصالت شعرها عن عينيها وهي تقول:
" ما رأيك باملال؟ ..كم تريد لقاء هذا؟.".." تغريني باملال ..ليس كل البرش عبد ًا للامل يا أنسة".- 52 -

" لست أنسة.".." سيدة ؟.".." لست سيدة "." هل امرأة مناسب؟"." ال تدعوين هبذا إذا سمحت.".." ويقولون عني جمنون ..إذن ما الذي تريده أهيا الرجل املحرتم؟"." ارجو أن تتعامل معي باحرتام أهيا السيد!" .تنهد سامل ،وأخذ حيكجبينه بأصبعني وهو يقول:
" لقد قرأت كلامت يف مكان ما ،وهي تقول :هل أنا جمنون أم اآلخرون.اعتقد أين أفهم متام ًا ما كان يشعر به ذلك الشخص" .ابتسم حامل الكامريا
وهو يقول:
" أعتقد أن صاحب تلك الكلامت هو أينشتاين" .جتاهل سامل تلكالكلامت ،وأخذ يميش بعيد ًا عنهم ،وهو ينظر إىل البحر املحرتق .طلبت
املرأة من صاحب الكامريا أن يبدأ التصوير ،وحلقوا بسامل .قالت املرأة وهي
حتاول اللحاق بخطوات سامل الواسعة:
" سيد سامل ..هل صحيح أنه كان لديك أخت صغرى؟" .اجاب ساملدون أن يتوقف:
" كل البالد تعرف هذا اليشء ..ما الذي تريديه مني؟."..- 53 -

" كيف ماتت؟" .ذلك السؤال أوقف سامل يف مكانه .حدجها سامل بنظرةمهلكة .تراجعت املرأة إىل اخللف خائفة ،وهي جتزم أن عيون الرجل أمامها
توهجت للحظة بلون الذهب .قال سامل بربودة تكاد جتمد اذنيها:
" أنتم حق ًا تشعروين بالغثيانِ ..أنت تعرفني ،وكل من يف هذا البلد
العفن .يعرف كيف ماتت ..ومع ذلك ،تسألوين دائ ًام هذا السؤال .هل
تعتقدون أين سوف أبكي ،وأنتحب ،وأقوم بتمزيق شعري كالنساء ..اليس
كذلك؟ كل هذا .من أجل أن تصريوا متميزين هبذه املهنة ..البرش جيعلوين
أشعر باإلشمئزاز ..نعم ،نعم .أنا برش ..أعرف ما تريدين قوله .ليكن يف
علمك .أين أشعر بالقرف من نفيس".
ظلت املرأة صامتة ،وهي تضع امليكرفون أمامه .ومع ذلك حدقت إليه
باشمئزاز.
" أحب هذه النظرة اجلميلة ..ولكن ،أنا من جيب عليه أن يشعرباالشمئزاز منك ..هل الكامريا تعمل ايتها..؟".
" سلوى ..اسمي سلوى ..والكامريا تعمل" .تنهد سامل وقال:" حسن ًا .لننتهي من هذا ..أنا أعرف ِأنك لن ترتكيني وشأين حتى تنتهي
من هذا ..فأنتن لديكن ألسنه ال تتوقف مطلق ًا ..هل صحيح أنكن
تستطعن احلديث لشهر كامل دون توقف؟" .وبابتسامة حامضة قالت:
" لنعد إىل املوضوع إذا سمحت" .تنهد وقال:- 54 -

" كانت مريضة يف القلب ..وبام أنه مل يكن لدينا املال ،ومل يكن لدينا أقرباءخنازير ..اوه!  ،اقصد مهمني" .قهقه سامل وقد شعر بلذة خالصة ،وهو
يشتمهم أمام الكامريا .واستمر يقول:
" لذلك مل نستطع احلصول عىل قلب صناعي ..هلذا ماتت املسكينةوارتاحت من هذه الدنيا احلقرية" .قالت سلوى دون أي تعاطف ،وهي
ترفع حاجبها بارتياب:
" ولكن ..ملاذا مل تعرض مشكلتك عىل املسؤولني؟ ."..قال سامل بكآبة :" ال بد ِأنك متزحني ..هل تعلمني صعوبة الوصول إىل املسؤولني..
وكأهنم يعيشون فوق السحاب ..ولكن بعد عدة أشهر متكنا من مقابلة
حاكمنا املبجل ..لقد توسلنا إليه ..أمي مثل كل األمهات الفقريات .ال
يعرفن ما يفعلنه يف هذه الظروف .سوى البكاء من قسوة احلياة ..البكاء
ال صلب ًا .ذو كربياء شديد .عندما رأيته
عىل أبنتها ..ولكن ،أيب كان رج ً
يتوسل .حتى كاد يقبل قدم احلاكم ارجتفت ،فقد هزين ذلك املشهد" .ورفع
عينيه إىل السامء ،ليحدق إىل الطيور التي كانت حترتق وتتبخر يف حلظة
خاطفة .وقال:
" كيف تذل احلياة رجاالً ..كنت شاب صغري ًا يف ذلك الزمان .ولكن ماقاله احلاكم جعلني ارغب يف قتله ذلك الوقت ..وقد كنت عىل وشك
فعلها حق ًا ،لوال أن أطبقت عيل أصابع أيب ..كادت يدي تتحطم من قوة
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يديه .وقد بدا أيب حينها .كمن يقبض عىل اجلمر ،وهو حياول أن يظل
هادئ ًا ..حاكم البالد."..
قالت سلوى مقاطعة ،وكأهنا ملكة تتحدث مع أحد العبيد:
" أنا لن اسمح لك ،يف أن تتطاول ،وتزيف احلقائق املعروفة .ولكن منحقك القانوين أن تتحدث عام تريد ..لذلك سوف أسمح لك أن تتحدث
بام تريده ..أخربين؟ ماذا قال لكم حاكمنا العظيم؟".
" العظيم هو رب العاملني ..عن ماذا تتحدثني يامرأة؟ ..القوانني ال تعملسوى عىل البسطاء ..األشخاص يف القمة .ليسوا سوى بعوض يمتص كل
يشء .إهنم يتاجرون بالبرش" .قالت وقد بدا عليها الذعر :
" يا سيد هذا الكالم.".." لست خائف ًا من أحد .ولن يمنعني أحد عام أريد قوله ،وال تعتقدي ِأنك
تستطيعي فعل ذلك يامرأة ..لقد ضجرت ،ومللت من هذا احلياة التي ال
حيكمها سوى املال .إن كنت غني ًا لتحول الناس إىل سجاد حتت قدمي،
ولتبسموا مجيعا من رؤيتي.
وإن كنت فقري ًا .لسحقوين حتت أقدامهم ،وكأين شيئ ًا مقزز ..إننا نأكل
بعضنا البعض .وكأننا حيوانات مفرتسة .نتقاتل عىل املال .وكأننا نتقاتل
عىل عبوة أكسجني يف غرفة سامة ..وال نرى أننا أصبحنا عبيد للامل.
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القوي يسحق الضعيف دون رمحة ..هذه هي حقيقتنا ،والتي نخفيها
بمالبسنا اجلميلة ،وأحديثنا املثقفة ..كلها أقنعة .البرشية قد انتهت،
وأصبحنا يف عامل الغابات املتوحشة .حياة حقرية." ..
" يبدو أنك فيلسوف زمانك أهيا السيد ..مع أين أرى أنك رجل خمتلومتوحش مثل عائلتك املجرمة".
" عائلة جمرمة ." ..متتم بتلك الكلامت متأمل ًا ،ورفع عينيه إىل السامء وهويتذكر موت عائلته .ال أحد حيتمل موت عائلته أمام ناظريه .وال أحد يتمنى
رؤية هذا اليشء .ولكن .من سوء حظه ذلك اليوم ،أنه شهد عمليه رسقة.
بدا املشهد وكأنه كوميديا ساخرة قدمتها احلياة .حدث األمر رسيع ًا وكأنه
حلم إذ اصطدم به شخصني ،كانوا قد خرجوا مرسعني من أحد املحالت،
ويف حلظة ،إنطلقت أعرية نارية بشكل كثيف إذ كان ثالثة من رجال
الرشطة ،يطلقون النار عىل الرجلني الذين أصبحوا يسبحون يف دمائهم.
النظرة التي كانوا ينظرون هبا إىل سامل مل تكن نظرة أمل أو خوف بل كانت
نظرة حزن وخجل ..مد اللصوص أيدهيم ،وأمسكوا بقدم سامل مترضعني.
قال أحد الرجلني وهو يلفظ آخر أنفاسه:
" اعتني هبا جيد ًا حتى متوت" .وأتضح أن الرجل اآلخر كان امرأةوقالت آخر كلمة يف حياهتا:
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" ال تكرهني ..سامل ."...للحظة مل يفهم سامل ما حيدث ..إذ توقف دماغهعن العمل ،وظل حيدق بوالديه امليتني ،بعينني خاويتني ..مل يعرف كم مر
من الوقت .بدا الزمن ،وكأنه قد توقف .وضع أحد رجال الرشطة يده عىل
كتف سامل ،وطلب منه االبتعاد من هنا .ولكن سامل مل يتذكر شيئ ًا بعد ذلك،
وقد وجد نفسه ينظر إىل البحر .حينها اعتقد أنه كان حيلم .عاد إىل البيت
ليدرك أن ذلك كان حقيقة مريرة .ويف ذلك اليوم ،عرض املشهد عىل
نرشات األخبار واجلرائد.
عصابة مسلحة تتكون من ثالثة اشخاص تقتحم أحد رشكات
املجوهرات ..خملفني ورائهم ثالثة قتىل من رجال الرشطة.
وحتت العنوان ،صورة لرجل أجنبي ذو شعر أبيض كثيف ،ويمتلك عينني
ذهبية ..وحتت الصورة:
الرجل املتبقي من العصابة ،والذي قتل رجال الرشطة ،وفر هارب ًا بأموال
العصابة .بحث سامل عن هذا الرجل ومل جيده مطلق ًا.
" سيد سامل ؟" .تلك الكلامت سحبت سامل من ذكرياته .التفت إىل سلوىوهو يقول:
" صحيح ..لقد اقتحم أيب وأمي ،أحد الرشكات ..وتم قتلهم كالكالب.ال أنكر ذلك ..ولكن .امل يتساءل أحد ،عن سبب قيامهم هبذا اليشء؟..
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لكل يشء سبب .كان من األفضل أن يطلقوا النار عليهم يف أماكن غري
قاتلة" .قالت سلوى بابتسامة كرهية:
" هذه سخافات ..املجرم يبقى جمرم ،فإن مل يفعلوا ذلك .فقد يقتلهماملجرمون يف تلك احلظة" .وعاد ينظر إىل ألسنة النار املرتاقصة ،وقال
بصوت متعب دون أن يبعد عينيه عن املشهد العجيب:
" لقد فعلوا ذلك لكي حيصلوا عىل املال ،وينقذوا ابنتهم ..بعد أن رفضاملسؤولني مساعدهتم ..وكأهنم كانوا سيدفعون من جيوهبم ..ولكنها
ماتت ..ماتت أختي بني يدي ،وأنا أركض هبا من مشفى إىل آخر ..ولكنهم
مجيع ًا رفضوا قبوهلا ..بل كانوا ينظرون إلينا وكأننا جيفة متعفنة" .ورفع
عينيه إىل السامء ليمنع دموعه من السقوط واستمر يقول:
" املال ..هو  ...هل تعرفني هذا الشعور؟ ..إنه."..قالت وقد رقت عينيها:
" هذا هو الواقع الذي نعيشه" .أنزل عينيه .لتتساقط بعض الدموع عىلوجنتيه ،وقال بنربات ساخطة:
" لطاملا كرهت هذا الواقع املقرف ،وكل ما فيه ،هذه احلياة كلها مرض،وغدر ،وخيانة ،وقتل ،وطحن ،وعرص ،وعجن ..هذه احلياة ليست سوى
لعنة!" .وتنهد وأكمل هبدوء:
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" امل ترغبي يوم ًا ،يف أن تذهبي إىل دنيا اخليال؟ ..أو ربام تطريي يف السامء.أو حتلقي عىل ظهر تنني ما .وتبحري فوق أهنار تطفو يف السامء .وتراقبي
احليتان تسبح يف اهلواء ."..وبجفاء قالت:
" ال .أنا أختار الواقعية عن هذا اجلنون .أعتقد أن عليك االهتامموالرتكيز عىل املكان الذي تعيش فيه .ياسيد خيايل".
" هل األحالم صارت جنون؟ ..ربام أنا جمنون ..فإذا كانت رغبتي يفمغادرة هذا العامل جنون ..فليكن ،نعم ،أنا جمنون" .وانفجر سامل يضحك
حتى دمعت عينيه .أشار إىل البحر وهو يقول:
" لقد جاء اجلنون إىل هنا" .ولكنه مل يكن يضحك من ألسنة النار الزرقاء،بل ما خرج منها إذ خرج هيكل عظمي ،تشتعل حماجر عينيه بنريان ،وكان
حيمل سيف ًا .أخذ اهليكل العظمي ،يدور حول سلوى ،ويلتفت إىل سامل،
وكأنه يقول ما هذا الكائن.
وقام اهليكل العظمي ،بوضع وجهه أمام سلوى .وكأنه يرغب بتقبيلها.
ابتسم سامل ابتسامة جمنونة من هذا املشهد .اعتقدت سلوى بأنه مستمتع
بحديثة عن اجلنون ،وبدأ يسخر منها .هلذا احتقنت عينيها غيظ ًا .كيف
يمكن أن يسخر منها هذا الكائن املقزز ،فلو مل تكن يف حاجة إىل هذا اللقاء
الصحفي ،لبصقت يف وجهه.
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" نصيحتي لك ياسيد أن حتصل عىل بعض األصدقاء" .كان الرجلحيملق إليها برشود ،كمن ينظر إليك ،ويف نفس الوقت ال يراك .وبدأت
سلوى تشعر بحكة يف أنفها ،ثم شعرت بقشعريرة إذ مس شيئ ًا ناعم عنقها
وأذنيها ،وفكرت يف أهنا الريح جتعل شعرها يرتاقص حوهلا .ومتلكها ضيق
من نظرة الرجل البلهاء .قالت بصوت حاد مرتفع سحب سامل من رشوده:
" أنا أحدثك يا ..ياسيد سامل !"." أه ..نعم .أصدقاء .إنه .هذا .ال يوجد ..أال ترين شيئ ًا حولك؟." .." أرجو أن تتاملك نفسك ياسيد سامل ..ففقدان العائلة شيئ ًا ال حيتملهأحد ..ملاذا تنظر إىل البحر اآلن؟ ."..قام سامل يفرك عينيه وهو يقول:
" املعذرة ،ال يبدو أين بخري ..هذا حق ًا كثري ..عىل كل حال .ليس يلأصدقاء ،فالصداقة يشء ومهي بالنسبة يل ..فالصداقة كشجرة تتساقط
أوراقها بكثرة .أما يف حالتي ،فقد كانت شجريت يابسة ،حتى أهنا كانت بال
أغصان" .قالت وهي تزيح خصالت شعرها عن وجهها:
" احلياة رائعة ومجيلة ياسيد ،حتى مع ما تدعيه ..جيب أن حتب احلياةوتستمر فيها".
ضيق سامل عينيه وهو يقول:
" أنا أدعي ..كيف يمكن أن تقويل ذلك ،وكأن ما حدث لعائلتي كانيالك من رائعةِ ..
خيال شخص مريضِ ..
أنت حق ًا ..حسن ًا ،هذا ليس
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بيشء جديد عىل كل حال ..انظري يل ،هل هذا منظر رجل يف الثالثني؟ بل
وكأين يف اخلمسني ..ياهلا من حياة رائعة تتحدثني عنها ...هل انتهيت أهيا
الرجل عام تريد؟" .قالت ممتقعة:
" ياسيد هذه الوقاحة ،نحن عىل اهلواء !" .جتاهلها سامل .وكأن املرأةليست سوى طفلة وقحة ،والتفت إىل املصور الذي بدا مندهش ًا وقال حمدث ًا
أياه:
" يال عجبها ،تتحدث مع الناس بوقاحة ،وال حتتمل وقاحة الناس..ولكن .أنا ال هيمني أحد ،ومل ُأيسء ألحد" .ونظر إىل املرأة بطرف عينيه
واستمر يقول:
" ِأنت قلتي ال تدعوين بامرأة" .ونظر إىل اهليكل العظمي الذي عاد يقف
بجانبه ،كجندي قادم من حتت القبور .وفكر :أي جنون هو هذا ..البد أين
يف املستوى العارش من البدنجان .وأخذ يتذكر أحد األفالم العربية القديمة
إذ كان اجلميع يف الفلم يرصخون :كوسة! .كوسة! .كوسة! .كوسة .وأخذ
يضحك من هذا اخلاطر.
" فلتذهب إىل اجلحيم ..فأنا صحفية مرموقة ،وجيب عليك أن ختاطبني،بقولك يا سيديت أهيا اإلنسان التافه".
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" هذا لن يتحقق أبد ًا يامرأة ،فأنا لن أدعوا أحد بسيدي أو سيديت ،فنحنلسنا يف زمن العبيد .إين أمقت هذه الكلمة ..هل أقدم ِ
لك عصري هيدئ
أعصابك".
" أمثالك لن يستطيعوا حتمل كلفتي!!" .قطب سامل حاجبيه وقال:أنك تشاهدين الكثري من األفالم الرخيصة ..كنت أقدم ِ
" يبدو ِلك هذا
اليشء كرجل عريب حمرتم" .غمغمت بضجر:
" نعم ،نعم ،عريب أصيل " .واخذ سامل يتفرس فيها ،وقال لكي ترتكهوشأنه .فقد بدأ يشعر بالضجر من هذه املرأة ،ومن اهليكل العظمي ومن
كل يشء:
" أنا أعرف هذه النظرة التي ترمقيني هبا  ..إهنا العنوسة ..ال بد أنكعانس .عنوسة مبكرة .يا ..خالة" .ألقى قذيفة يف وجهها .ومن هذه
الكلامت .امحر عنقها ،ونفرت العروق يف وجهها ،وارتعشت شفتيها.
للحظة أرادت االنقضاض عليه ،ومتزيق حنجرته بأظافرها.
سمعت ضحكة خمنوقة من خلفها ،وزاد ذلك من غيظها .ولكنها لن تفقد
أسلوهبا االحرتايف ،عىل األقل ،ليس أمام الكامريا ،كانت تدرك أن هذا
ليس عرض ًا مبارش ،وقد كانت خترب الرجل أنه كذلك ليحسن الترصف.
سيمر هذا اللقاء عرب التلفاز بعد حذف املشاهد غري الرضورية ،ولكنها لن
تعطي القناة فرصة لكي يسخروا منها .وأخذت تنظم أنفاسها.
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ال .لن أنظر إىل الكامريا ..أحتاج أن استعيد هدوءي .إنه جمنون مثل كل
احلثالة الذين تعاملت معهم .ال .يبدو أكثرهم اضطراباً ..الشك أنه قتل
العديد من الناس ،جمرم حقري ..وجهه جامد كاحلجر ،فقط عينيه تتحرك
هنا وهناك ،دون أن تتغري مالمح وجهه..
حتى عندما يضحك .ال عجب أنه خييف كل من يف القناة ..ال أعرف هل
هو شاب أم رجل متقدم يف السن ..هذا الرجل يصيب الناس باحلرية،
وفوق كل ذلك ال يرحم النساء بكلامته ..يرضب النساء حتت احلزام دون
شفقة ..هل جعل النساء تصاب باجلنون من كلامته ..خالة!!
كانت قد اطلعت عىل قضية حمرية ،يف أن بعض الصحفيات اليافعات قمن
بإجراء لقاء صحفي مع هذا الرجل ،ليذهبن إىل الشهرة .فقد كان الرجل
عبارة عن لغز حري البالد بأكملها إذ كان سيقتل احلاكم بدعوى أن احلاكم
قد قتل عائلته ،ولكنه بعد ذلك ،أصبح السكرتري اخلاص باحلاكم ..وبعد
ال احلاكم يشتاط غضب ًا وغيظ ًا.
عدة أيام فقط ،ترك سامل العمل ،جاع ً
واألغرب من ذلك كله ،أنه قام بصفع احلاكم عدة مرات عىل اهلواء
مبارشة ،دون أن يبدي احلاكم أدنى حركة .حتى حراسته العاملقة جتاهلوا
هذا اليشء.
هلذا السبب ،رغبن بإماطة هذا اللغز املحري ،والذهاب إىل الشهرة الرسيعة.
ولكن عوض ًا عن ذلك ،ذهبن رسيع ًا إىل املشفى إذ أصابتهن هسترييا
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جنونية ،ومل يغادرن املشفى ،سوى بعد عدة أشهر .وبعد خروجهن من
املشفى تركن أعامهلن يف الصحافة.
مئة امرأة قلن نفس الكالم بصورة مطابقة .واملحري أن كل واحدة منهن ال
تعرف األخرى ،وكل واحدة منهن قامت بمقابلة الرجل لوحدها يف
أوقات خمتلفة.
مل يصدق الفتيات أحد ،واهتموهن بأهنن ،فعلن ذلك من أجل الشهرة.
وعندما قامت سلوى بالتحقق من هذا اجلنون ،وذهبت إىل إحدى
الفتيات ،وبمجرد أن حتدثت عن السيد سامل ،اعرتى الفتاة هسترييا عنيفة
إذ أخذت ترجتف كورقة ،وولولت ،وانتحبت ،وبكت ،ومل هتدئ حتى قام
زوجها بحقنها بدواء خاص.
وبعد ذلك .مل ترغب باحلديث عن ذلك مطلق ًا ،وطردت سلوى من منزهلا
بشكل فظ.
ومع ذلك مل تكل .ذهبت إىل كل الفتيات .كانت النتيجة أشد عنف ًا من الفتاة
األوىل .هلذا ذهبت إىل أحد األصدقاء يف قسم الرشطة ،وجعلها ت ّطلع عىل
ملفات القضية.
وعندما أخذت تقرأ ،أقوال الفتيات ،اعرتهتا فورة ضحك جمنونة إذ كانت
أقواهلن واحدة وهي :عندما بدأت األسئلة احلاسمة ،بدأ الرجل الوحش
بالتغري إذ استحالت عينيه إىل جواهر ذهبية متوهجة تصيب اجللد
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باالحرتاق ،واستطالت أنيابه وأظافره كالسكاكني ،واستحال شعره إىل
لون الفضة ،وبدأ يتموج حتى أغرق الغرفة بأكملها.
يرشبن شيئ ًا
كانت هذه األقوال طفولية ،وال تليق بصحفيات .ربام جعلهن
َ
يسبب اهللوسة ..ولكن .عندما قرأت األسئلة التي طرحتها الفتيات،
أدركت أهنن كن حمظوظات يف ،أن الرجل املعتوه مل يقتلهن .فقد كانت
أسئلة متس رشف أمه ،وتصفها بأشياء ال يمكن أن تقال ..مثل ممارسة
الفجور ،والدعارة ،لكي جتمع املال ألبنتها.
واألغرب .أن الرجل ،هو من أخذهن إىل املشفى .لربام اخرتن تلك
األسئلة ليجعلن الرجل يتخلخل ويرتبك ،ولكنهن جلبن اجلنون إىل
أنفسهن .والرجل نفسه يقول أهنن جعلنه يغضب ،وال يعرف سبب اجلنون
الذي اعرتاهم.
هلذا السبب مل يرغب أحد يف إجراء مقابلة معه ،خوف ًا من أن يلحقهم نفس
املصري .ولكن عندما شاهدت عينيه تتوهج بلون الذهب ،ارجتفت يف ذعر.
كادت تصدق تلك الفتيات ،ولكنها متالكت نفسها ،وأخذت تفكر يف أن
هذا غري منطقي ،وأقنعت نفسها يف أن الشمس هي السبب أو شيئ ًا ما.
وحدثت نفسها :ليخشوه كام يريدون ،فأنا لست هبذه السذاجة لكي
أصدق هذه السخافات ،سوف أنال هذا اللقاء ،وأتقدم خطوة كبرية يف
مسرييت املهنية ،لن يوقفني أحد ،حتى ولو كان مضطرباً عقلياً .سوف أقوم
- 66 -

برتويضه كالكلب ،ثم أغرز أسئلتي يف ضلوعه كالسكاكني ،وأجهز عليه.
ربام تستمتع بإخافة الفتيات ،ولكني لبوة مفرتسة ياعزيزي ..لن تقف أمام
مستقبيل أياً كنت ،سوف اسحقك!.
وهبذا اخلاطر .رفعت ذقنها عالي ًا بفخر ،وحدقت إىل الرجل املعتوه أمامها
هبيبة تليق بجزار يستعد للجزارة وقالت:
" كلامتك تليق بمقامك أهيا السيد ..ولكن اسمح ."...قطع سامل كلامهتا،بإشارة من إصبعه إذ أشار إىل جانبها األيرس .التفتت سلوى إىل املكان
تلقائي ًا ،لتلطمها كرة يف وجهها .ارتج رأسها بعنف وتناثر شعرها األشقر،
انزلقت من فمها رصخة ،وتراجعت مرتنحة ،لتسقط يف حفرة كان يغطيها
ورق جرائد ،أخفيت بمكر جمرم صغري.
غاصت إىل خرصها ،وارتطم وجهها بالرمال.
أتى شابني إليها ،وقدموا اعتذارهم .ولكنها زجمرت عليهم يف أن
خيرجوها .وما إن دنى الشابني منها ،حتى تراجعوا إىل اخللف يف ذعر إذ
أخرجت سلوى سكني ،وحاولت طعن الشابني وهي تقول:
" سوف أخصيكم إن قمتم بلميس أهيا اخلرفان!" .طار الشابني فوقالرمال ،من رسعة هروهبم .ومن أخرجها كان خالد( املصور) الذي وضع
الكامريا جانب ًا .خرجت تزعق وتولول ،حتى انقطعت أنفاسها ،وبصقت
كل الرمال من فمها.
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وهاجت فوق خالد ،الذي أخربها أن الكامريا مازالت تعمل.
وبعد هدوء عاصفة السكاكني وتلوحيها به ،أعادت السكني إىل جيب خفي
يف مالبسها إذ كانت حتتفظ به ،حلامية نفسها من الرجال املضطربني ،وعىل
وجهه اخلصوص ،رجل كان قد جنن العرشات من النساء.
عندها فقط ،نظرت إىل سامل ،متخيلة أن الرجل قد تبول عىل نفسه من كثرة
الضحك ،ولكن ،الرجل كان حيدق إىل البحر مضيق ًا عينيه .أخربته أهنا
ستقوم بتنظيف نفسها رسيع ًا ،وتعود لتكمل املقابلة .مل يرد عليها سامل
بيشء ،ويبدو أنه مل يسمع حديثها إذ كان ينظر إىل البحر برتكيز ،وكأنه
يتفحص لوحة يف اهلواء.
ذهبت إىل محامات النساء القريبة ،وهي تعلم ،أنه يف هذه األيام يظل سامل
لوقت طويل يف البحر .ومع ذلك ،تركت خالد بجانبه ليمنعه من الذهاب
إىل مكان آخر.
كانت بحاجة إىل هذه املقابلة مهام كلف الثمن .عادت وقد وجدته عىل
حاله كام كان.
وعندما تساءلت عن الرجل ،أخربها خالد ،أنه مل يتحرك حركة واحدة،
حتى أنه مل جيلس .أخربته أنه جمنون ،واملجانني ال عالج هلم ،وطلبت منه
أن يبدأ التصوير.
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ولكن سامل مل يتجاوب معها ،حتى وقفت أمامه بتحدي .عندها فقط
أخربها أن ترتكه وشأنه ،ولكن سلوى كانت خبرية يف جماهلا ،وتعرف كيف
جتعل فرائسها تتجاوب معها إذ قالت:
" لقد اغتصبتهن أليس كذلك؟ ..كن فتيات مجيالت ،وأنت كلب أجربوحيد ..ويف منزلك ،كل يشء ممكن اليس كذلك؟" .قال سامل وهو يفرك
عينيه:
" استغفر اهلل العظيم ..الصرب يا رب" .ومال إليها ،ليحدق مبارشة يفعينيها الزرقاوين ،التي بدت خائفة .وقال:
" اكثر من سبعني امرأة ..سبعني امرأة ..ختربيني ،أنني قمت باغتصابسبعني امرأة؟ هل تعتقدين أنني رجل خارق؟ هل تفضليني هكذا؟".
احتقنت عينيها وهي تقول:
" أنتم الرجال مقرفون ..حتبون التباهي دائ ًام بأنكم فحول ..خرفانمريضة!".
" هل أنت مقرف؟"." أنا ال أحتدث عن خالد ..بل عنك أنت !"." ملاذا أنا مقرف ،وهو ال ،هاه؟ ..البد ألنه وسيم". "-دع خالد وشأنه ياسيد !".
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" بل دعوين وشأين أنا . " ..وأخذ ينظر إىل ساعته ليتأكد من الوقت .ثمعاد يلتفت إىل املرأة ،التي بدت منزعجة لسبب ال يعرفه .ربام ألنه حتدث
مع خالد هبذا الشكل وقال:
" دعيني أقدم ِلك نصيحة ."..لوحت بيدها ،وكأهنا تبعد ذبابة من عىل
وجهها وقالت:
" إعفني من نصائحك أهيا الفحل !".أنت ال حتتاجني هلذه النصيحةِ ..
" صحيح ِفأنت عانس عىل كل حال".
وابتسم وهو يقول:
" ما رأيك يف أن تتزوجي أحد سكان ياجوج وماجوج؟ ."..والقىصفعة قوية ،يف وجه اهليكل العظمي .وقبل أن تصل الصفعة إىل وجهه،
قام اهليكل العظمي ،بفتح فمه ،وعض يد سامل يف رسعة خاطفة .رصخ
سامل يف رعب.
ولكن الرصخة ،التي أطلقتها سلوى .بدت وكأهنا ستوقظ املوتى يف
القبور .سقطت عىل ركبتيها وولولت:
" ال .ال .أنا ال أحب هذه املزاح !!! ..أه .قلبي !! " .وبدأت ختتنق وهيتضع يدهيا عىل صدرها.
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سقطت الكامريا ،من عىل كتف خالد ،وظل خالد حيدق إىل اهليكل
العظمي ،بعينني متسعتني كصحنني .انفجر يضحك إذ شاهد ألسنة النريان
الزرقاء اهلائلة.
التفتت سلوى إىل خالد متسائلة ،ولكن خالد اكتفى بمد يده إىل البحر.
حركت سلوى رأسها ،إىل املكان الذي يشري إليه ،وشهقت .ثم أخذت
تضحك يف مزيج من الضحك والبكاء اهلستريي.
" دعني !" .رصخ سامل ،وهو حياول حترير نفسه .كانت دمائه تقطر يفداخل فك اهليكل العظمي ،كان املشهد خميف ًا .مل يتحرك اهليكل العظمي،
وكأنه جدار عمالق..
وفجاءة..
التفت سامل إىل األرض إذ تدحرجت كرة غريبة بجانب قدميه ،واتسعت
عينيه إذ اتضح أنه رأس خالد .نظر إىل خالد ،ليجد أنه كان يرتاقص،
والدماء تتدفق من عنقه كنافورة إذ ظهر هيكل عظمي آخر ،وقط رأس
خالد بوحشية.
انتحبت سلوى وقد أمسكها اهليكل العظمي من شعرها ،وكأنه يطلب من
رفيقه ،الذي يعض سامل أن يقطع رأسها .خيل إىل سامل ،أن اهليكل العظمي
يبتسم وعينيه تضحكان كشيطان.
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رصخ سامل .حاول أن حيرر نفسه .أن يبعد اهليكل العظمي عنها .ولكنه
كان بطيئ ًا كالسلحفاة.
انفجرت الدماء من حلقها كنافورة ،يف وجه سامل .كانت سلوى ترتاقص
حتت قبضة اهليكل العظمي ،وكان سامل يرصخ ،وهو حيجب الدماء عن
وجهه بيد واحدة .ومع ذلك .كان تدفق الدماء غزير ًا بشكل ال يصدق.
غرق وجه سامل ،ورشب كميات هائلة من الدماء الساخنة مع رصاخة .مل
يتخيل يوم ًا ،يف أن يمتلك اإلنسان هذه الكمية من الدماء .يف قرارة نفسه،
أدرك أنه شاهد هذه النافورة ،يف أحد أفالم الرعب.
وعىل هذه األفكار.
اعرتته نوبة ضحك جنونية .هتالك عىل ركبتيه خائر القوى ،وأخذ يتقيئ
الدماء .لو مل يكن اهليكل العظمي ،يطبق عىل يد سامل ،يف فمه ،لسقط سامل
عىل وجهه.
فتح اهليكل العظمي يديه ،لتسقط سلوى عىل الرمال ،كدمية قطعت
أوتارها.
ُ
دوى صوت قوي .بدا كصوت غرغرة عجيبة .أفلت اهليكل العظمي يد
سامل ،وبدأ اهليكل العظمي ،يتحدث بصوت غرغرة بشع ،وكأنه يرد عىل
صوت الغرغرة القادم من البحر.
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حينها أخذوا اجلثتني ،وركضوا إىل البحر املحرتق .كان خالد وسلوى،
يتأرجحون خلف اهلياكل العظمية كخرق بالية ،وتالشوا يف زرقة النار.
بدا كل يشء مرعب ًا ،كالكوابيس املتجسدة .ولكن األشد رعب ًا ،أن كل من
يف الشاطئ ،مل يعر املشهد أي اهتامم ،ومل يلتفت إليهم أحد.
حبس سامل أنفاسه إذ استحال كل يشء إىل زرقة متأللئة .اختفت كل أنواع
احلياة ،ومل يبقى يف هذا العامل املزرق .سوى سامل.
ومن نريان املحرتقة فوق البحر ،ظهرت امرأة .ووقفت أمام سامل.
كانت امرأة هائلة ،يكاد طول قامتها يتجاوز مخسة أمتار.
شيطان ،أو مارد ،مل يكن يعلم حقيقتها ،ولكنه ،أدرك حتى نخاعه ،يف أن
من يقف أمامه ،هو خملوق خرايف مل يسمع به أحد مطلق ًا.
كانت املرأة أو املخلوق اخلرايف ،ذو عينني متوهجة بلون ألسنة النار خلفها،
وشفتني زرقاء المعة .حتى شعرها أزرق.
ال ،وكان يتموج يف كل مكان.
ولكن ،شعرها األزرق ،كان هائ ً
وما ال يقبل الشك .أن شعرهاُ ،صنع من النريان خلفها ،أو ربام كان
العكس صحيح ًا.
ومع ذلك ،مل يفهم نوع املالبس التي ترتدهيا إذ كانت تلمع بكل األلوان.
كانت تتغري باستمرار .وكأن مالبسها كانت عىل قيد احلياة .ركعت املرأة،
عىل ركبة واحدة ،وكأهنا يف حضور امللك.
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ومع ذلك .كانت هائلة احلجم .كان سامل ،يرفع رأسه ليحدق إىل وجهها،
وكانت املرأة تنزل رأسها لتحدق به..
كانت مجيلة مجاالً خارق ًا .حتى مجال القمر والنجوم املتأللئة يتضاءل
أمامها .كان سامل حيدق إىل وجهها اجلميل ،يف مزيج من الذهول واخلوف.
شعر أن هذا اجلامل ،يمتص روحه عن آخرها .حينها ابتسمت املرأة بعذوبة
ُتشفي األمراض املزمنة ،وتوهج شعرها بزرقة عجيبة .قالت بصوت يالئم
مظهرها اخلالب:
" لقد حان الوقت ..تذكر من أنت"."من أنت؟ِ ..شيطان أو مارد؟." .." أنا ما يريده سيدي أن أكون"." هل هو ابليس الرجيم؟" .الح عىل اجلامل االرتباك وقالت:" ال أعرف هذا الشخص ..هل هو أحد اخلدم؟" .تفصد جبني ساملالدموي بالعرق إذ شعر برعب غريب من هذا اإلجابة.
" ال تعرفني ابليس ..أحد اخلدم؟ ..ومن هذا الذي عضني؟ ..هل هوأحد كفار قريش؟".
فكر سامل باهلرب ،ولكن ،مل يكن يعتقد ،أنه يستطيع الفرار من هذا اليشء،
وإىل أين سيذهب .بدل سامل كل جهده ليسطر عىل خوفه.
" لقد حان الوقت."..- 74 -

" حان الوقت .هل ستقتلينني؟ ..أو سأكون أضحية لطقوس عجيبة؟..هل سيكون ذلك مؤمل ًا؟ ..هل شعر الشخصني قبيل باألمل؟".
" األمل رفيق الكائنات احلية" .تساقطت دموع سامل من تلك الكلامت،وقد فهم من كلامهتا ،أنه سيعاين بشكل مروع.
ولكنه أرجتف ،حينام قامت متسح دموعه بأصبعها الضخمة ،بكل حنان،
والذي حري سامل أكثر ،هو دموعها املتساقطة إذ بدت حزينة وهي تنظر إليه.
كانت دموعها املتأللئة ،تنزلق من عينيها ،وتتدحرج عىل وجنتيها
العاجيتني ،وتتبخر بألوان قوس قزح ما إن تالمس األرض.
" تذكر من أنت ..أنت خلقت لتكون ملك عظي ًام ."..أمسك ساملال كلامهتا ،وتفرس فيه ،وأخذ يعبث بأصابعها مجيع ًا
اصبعها الكبري ،متجاه ً
وكأنه طفل يشاهد لعبة غريبة .ثم رفع عينيه إليها وقال بصوت مرجتف:
" ِأنت لست حقيقية ..هذا حلم أو وهم أو ربام هلوسة اليس
كذلك؟."..
" احللم واألوهام ،وجهان لعملة واحدة ..عملة عنواهنا احلياة "." وما الذي تريده مني هذه احلياة فقد تعبت منها؟"." احلياة ال ترغب ،ولكن من عليها يرغب ..إذ ًا من تكون؟"." سامل ..أنا سامل ..من البرش" .ابتسمت املرأة لتتألأل أسناهنا حتت ضوءشعرها األزرق .وقالت:
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" ال ..لست كذلك ..من أنت؟" .رد سامل حانق ًا من هذه االبتسامة ،فالينقصه سوى األوهام لتسخر منه:
" سامل ..اسمي سامل ملحي ..أيب اسمه ملحي ،وقد اسامه جدي هبذا ألنهحيب امللح بشكل غريب ..ومن حينها ،امتلحت حياتنا ،حتى البيت نفسه
ِ
أكله امللحِ ..
أكملت عىل الباقي هذا اليوم ،ما الذي تريدوه مني ؟!".
وأنت
حنت املرأة رأسها بخضوع ،وهي تضع يدها اليمنى عىل صدرها األيرس
وقالت:
" أمنياتك هي سبب حيايت ..ولكن .اغفر خلادمتك املخلصة جتاوزها..ملاذا تسأل مثل هذا السؤال؟ ..فأنت لن تكون موجود ًا يف هذا العامل بعد
اآلن" .ووجد سامل نفسه هادئ ًا بشكل غريب .ربام ضاق ذرع ًا من هذه
احلياة البائسة أو ربام شعر بالسالم من هذا التهديد الذي سينهي حياته أو
ربام كانت شجاعة او ربام بعض من الكربياء ،أو ربام فقد عقله .يف احلقيقة
مل يكن يعلم شيئ ًا ،ولكنه ألقى سؤاله بثقة ،وثبات غريبني:
" إذا مل تكوين نوع من اهللوسة ..فلامذا ترغبني يف قتيل؟"." لن اقتل سيدي أبد ًا ..سيدي هو سبب حيايت"." إذ ًا أنا سيدك كام تقولني؟" .هزت رأسها موافقة وهي تقول:" هذا ال يقبل الشك"." ال .أنت خمطئة .أنا مل اشاهدك أبدا ً.أي جنون هو هذا؟".- 76 -

" هذا ال يقبل الشك"." هناك شيئ ًا خاطئ لديك ..ربام تبحثني عن مارد ،وليس عن رجل معفنمثيل ؟" .قربت رأسها اجلميل إليه ،وحدقت بعينيها الكبريتان إىل عيني
سامل ،الذي شعر باالنتعاش من رائحتها التي بدت كحديقة من الزهور.
وقالت وكأهنا تتحدث عن حقيقة مطلقة:
" أنت رجل عظيم ..أنت جتسيد عن نفسك يف عامل آخر ..ربام كان خطئ ًاأو ربام كانت أمنية متنيتها يف قرارة نفسك ذلك اليوم ..ولكنك انزلقت من
عاملك ،لتولد يف هذا العامل اململ واملضجر ..واملؤمل أنه تم إخضاع سيدي
بقوانني البرش." ..
" ِأنت خملوقة غريبة ..ربام كائنات مثلك تستطيع أن تتحدث هبذه األشياء
املجنونة ..وربام هناك عوامل أخرى حق ًا ..خيلق اهلل ما يشاء ..ولكن ..أتيت
من عامل آخر ،وولدت هنا ..ربام تتحدثني عن شخص من نوعك ..لقد
أكثرت من قراءة الروايات السخيفة ..البد أين قد فقدت عقيل متام ًا.".. ..
" هل أنت متأكد من ذلك؟ أمل تشعر أنك تنتمي إىل حياة أخرى؟ ..أملترى بعينيك احلقيقة؟ أمل تشاهد نفسك تطري يف السامء يف ليلة محراء؟".
" كيف علمتي؟ ..لقد كانت أحالم ..من تكونني بحق ااهلل؟!!".ولكن ما حدث بعد ذلك كان جنون ًا خالص ًا.
إذ تضاعف شعر املرأة حتى أغرق العامل كأمواج املحيط املتوهجة.
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ارتعش سامل كورقة من هذا املشهد ،وقبل أن يقول شيئ ًا أمسكت يدهيا
الضخمة رأس سامل ،ورفعته إىل مستوى عينيها وقالت:
" تذكر من أنت ..أنت لينياس بنتوس " .ووضعت شفتيها الزرقاء عىلجبينه بدأ سامل بالتدخني وكأنه مدخنة ..شعر بأمل فظيع ُيعمي.
تدفقت إليه الذكريات ،كمئات األالف من الصور ..ومرت صور دماء
متطايرة .سيوف .وحوش .حروب .فتاة كانت حترتق راكعة أمامه .ومتتم
يقول
" إنتوس ." ..واستحالت عينيه إىل لون الذهب املصهور.واستحال شعره األسود إىل شعر أبيض هائل .بدأ جسده يتغري .متزقت
مالبسه ،وبنظرات متشوشة متأملة قال:
" من ..أنا ؟!" .حدقت املرأة إليه بعشق ،وكأهنا أحبت هذا الشكلاجلديد:
" أنت سيدي األول والوحيد.".." انا ..بنتوس ..من أنت؟!ِ"." كائن صنع من أجساد البرش ،من ليلة زرقاء و ُأمنية رجل" .." رأيس سينفجر ..رأيس!! "." تذكر من أنت ..أنت لينياس بنتوس" .تدفقت الدماء من عينيه .كانتالدماء تغيل من حرارة جسده.
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رفع سامل يديه أمامه ،وحدق إليهام بعينيه الذهبيتني:
" أنا ..لينياس !".مات سامل من شدة األمل إذ ذاب جسده كزبدة ساخنة .مل يبقى منه سوى
عظام بيضاء مصقولة ،وكانت املرأة ،حتمل هيكله العظمي بكل حب
وحنان.
ومن بني شفتيها ،ترسب هواء ساخن يذيب العظام والفوالذ ،وما أن
المست أنفاسها هيكل سامل العظمي ،حتى تبخر يف اهلواء ،وشبت النريان
الزرقاء يف املرأة حتى استحالت إىل نريان هائلة .وتالشى العامل األزرق يف
رمشة عني.
وعادت زرقة السامء ،وضحكات األطفال ،وثرثرة العائالت وتطايرت
الكرات.
وقد عاد شاطئ البحر مثلام كان .عدى طفلة ،الح عليها االرتباك وهي
تلتقط ميكرفون ملطخ بالدماء ،وأخذت تنظر إىل كامريا ما زالت تعمل
فوق الرمال.
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-1أصبحت املدينة اجلميلة كاملقربة.
مباين عالية حطمت أساساهتا .بدت كعاملقة نائمة .قصور كانت يف يوما
ما متألقة رائعة .مباين مجيلة نصفها مفقود .شوارع ،وأسواق ،ومنازل.
بدت وكأهنا سحقت بأيدي عاملقة .بيوت صغرية حمطمة ،أبواهبا خملعة.
جدران وأعمدة حجرية متناثرة .أشجار يابسة ملتوية .بدت كمخلوقات
موحشة.
ومع ذلك ،مل تكن املدينة خالية إذ زجمرت الذئاب ،وتصارعت عىل جثث
الرجال املتعفنة املنتفخة .بعضها هنش العظام ،وبعضها عضعض االذرع
واألرجل.
مئات من الغربان ،اقتلعت العيون ،ومزقت البطون املتورمة بمناقريها.
هياكل عظمية مصفرة متبعثرة ،وقد تفتت من ثقل أشعة الشمس احلارقة.
جثث متكومة فوق بعضها كاجلدران ،وبعضها يتدىل من املباين واألشجار.
جثث تساقطت من املباين إذ مل حتتمل ثقلها اجلدران.
مل تكن مقربة.
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بل وقعت هنا جمزرة  ،جمزرة سببتها امرأة .ومع ذلك مل تكن اجلثث تنتمي
إىل السكان بل كانت تنتمي إىل الفرسان ،الذين جترؤا ودخلوا هذا املكان
منذ أكثر من مئة عام.
تنهدت امرأة ،من بني اجلداران املتهدمة .ليعم اجلنون يف املكان .تطايرت
مئات الغربان وهي تنعق حمذرة ،وتقافزت الذئاب والوحوش هاربة.
وأصبحت املدينة خاوية ..وكل ذلك بسبب تنهد امرأة .واستمر ذلك
الصوت األنثوي الرقيق يقول:
" الوحوش تتعلم ،ولكن البرش ال يتعلمون مطلق ًا ..ماذا ..يبدوا قوي ًا؟..تريديني أال افعل له شيئ ًا؟ ..ليلياناِ .
أنت جمنونة دائ ًام ..مم ..موافقة ،قبلت
ال حق ًا"ً .ارتفعت ضحكات نسائية من بني
رهانك ..مع أنه ال يبدو رج ً
اجلدران.
" حسن ًا ..أنتن تعلمن ما عليكن فعله ...سنسحقهم مجيع ًا ..سيعلمونثمن العبث مع عشرية بنتوس" .وارتفعت الضحكات العذبة ،وكأهنن كن
يف حفلة.
 "-لنبداء العمل! ".
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-2تقدم مئة فارس عىل خيوهلم.
ارتسم عىل وجوههم القسوة والكربياء .كانوا ال يعرفون سوى لغة الدماء.
ومزقوا كل اعدائهم .كل من وقف أمامهم أصبح جثة هامدة فوق أو حتت
الرتاب.
عاملقة .أقزام .شياطني .وحوش .برش .شجر .سحقوا كل يشء بسيوفهم.
ال أو فتى أو رضيع .أي يشء مل يكن من البرش مزقوه إرباً.
حتى ولو كان طف ً
حتى اعدائهم البرش مل يسلموا من بطشهم.
كانوا نخبة من الفرسان .يرتدون بدالت كاملة من الدروع الفضية ،والتي
كانت تلمع حتت أشعة الشمس احلارقة،
ويف ُخ ِ
صورهم سيوف ًا وفؤوس ًا ،وكان بعضهم حيمل رماح ًا ،وصوجلانات،
وأقواس ًا.
ِ
دروعهم ،سيفان متقاطعان ُحيي ُطهم جناحان.
نقش عىل صدور
كانت املنطقة التي يسريون فيها قاحلة ،ومهدمة كاألنقاض.
صوت
وكانت هذه األرض ساكنة هادئة هدوء ًا غريب ًا .وال ُيسمع فيها إال
ُ
الرياح ،الذي يبدو كالنحيب.
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كان هذا املكان مقلق ًا حتى بالنسبة إليهم ،فلم يدخل أحد هذا املكان ،وعاد
حيكي قصته .هلذا كانوا يسريون ببطء ،وحذر .مع أن أكثرهم كانوا
خائفني.
قال قائد الفرسان ،وهو يسري يف املقدمة ،بصوته القوي:
نسمع قصص ًا وحكايات عنها؟
'' هل هذه مملكة فرينا العظيمة ..التي كناُ
ال أكا ُد أصدق ما أرى ،ما الذي حدث ِ
بحق إله السامء؟ هل هذا وهم من
نوع ًا ما؟".
كان القائد لديه جسد ًا ضخ ًام كالدب .ومل يكن جسده ضخ ًام من الدهون
املرتهلة بل كان جسده عضلي ًا ،مصقوالً ،مشدود ًا ،كالفوالذ،
وقد تم صقل هذا اجلسد ،من خالل املئات بل آالف املعارك القاسية التي
خاضها مع الوحوش .وحتى أنه يقال أنه أبا َد تنين ًا بنفسه ،بسيفه الوحيد،
برضبة واحدة.
ِ
املاملك املحيطة بقاتل التنني،
ال عظي ًام يف بالده ،ومشهور ًا بني
لقد كان بط ً
باإلضافة إىل قسوته الشديدة عىل الزنادقة (الكائنات غري البرشية).
يرب ُز من خوذته الفضية ،والتي كانت تغطي
كان لديه شعر ًا أسود قصري ُ
أعىل وخلف رأسه.
كان لديه عينني سوداوين قاسية ،جت ُ
عل اي شخص يرتعد من حتديقها به.
كان ُيدعى :سجال روسو.
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أجاب نائبه ،والذي بدا كطفل بجانبه:
َ
" ال ،هذا ليس ومه ًا بتأكيد .وقد مجعنا العديد من املعلومات ،والكتبَ
حدث ململكة فرينا ..وحتى أننا
القديمة .ولكن ،ال يوجد وصف دقيق ملا
قد طلبنا معلومات من مملكة آيرم القريبة ،إال أهنم مل خيربونا شيئ ًا ".
قال القائد ،وقد ارتسم عىل وجهه االشمئزاز:
ِ
بطلب املعلومات من اهلمج الذين يتزاوجون مع
لست سعيد ًا
" أناُ
احليوانات ،اهلمج اجليدة هي اهلمج امليتة".
أجاب نائبه بابتسامة مريرة:
" ال ،إهنم ال يتزاوجون مع احليوانات ..من أين أتيت هبذا الكالمأحد منهم كذلك".
السخيف؟ فلدينا
العديد منهم عبيد ًا ،وبالتأكيد ال َ
ُ
رد القائد مضيق ًا عينيه ،وكأن نائبه خملوق شفاف.
ِ
بالنظر إليهم ،لدهيم اذان ،وذيول احليوانات .وحتى
"اليس هذا واضح ًااف حيوان ،وخصوص ًا ملك ُتهم القذرة!
بعضهم لديه أطر ُ
هذه كائنات حقرية .مقززة .جيب أن يتم إبادهتم مجيع ًا عن ِ
بكرة أبيهم ..ال.
ُ
جيب أن يكونوا عبيدا لنا!
وسيكونون مفيدين للعامل بذلك .بدل أن يتزاوجوا من احليوانات،
ِ
هم القذر" .
ويدنسوا األرض بنسل ُ
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أراد نائب القائد أن يقول :أن ملكتهم مجيلة ،وأنت هو القذر .إال أنه هز
رأسه موافق ًا .ومع ذلك ،مل يتوقف القائد عن احلديث عنهم حتى جعل
نائب القائد يشعر بالضجر.
مل يكن نائب القائد ماهر ًا يف القتال،
ومل يرغب بقتل الكائنات غري اإلنسانية أبدا أي ًا كانت.
وقد تم توظيف نائب القائد ،منذ ستة أشهر تقريب ًا  ،وجعلوه نائب ًا هلذا
الوحش الطاغية ،بسبب امتالكه القدرة عىل رؤية األوهام ،من دون
استخدام السحر .والتي كانت تعترب موهبة نادرة.
كان استخدام السحر لرؤيه األوهام خمتلف ًا متام ًا إذ كان ذلك يتطلب سحر ًا
عاليا جد ًا ،وال يستطيع الوصول إىل هذا املستوى من السحر سوى
العباقرة.
هلذا تم وضعه يف هذا املنصب الرفيع ،ليكون عيون القائد .وكان من
ا ألفضل أن يتم تزويد القائد بأداة سحرية تسمح برؤية األوهام ،ولكن كان
ذلك باهض ًا ،وكان نائب القائد ،أقل تكلفة بكثري ،وحتى إذا تم قتله لن
يكلفهم شيئ ًا.
كان ذلك قاسي ًا من منظور الفرد ،ولكن من منظور الدولة ،وحكامها فال
يسوى أحد ذرة ملح.
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كان نائب القائد شاب ًا يف العرشين من عمره ،ذو شعر أسود قصري يالمس
حداد ًا قبل هذا
كتفيه ،وعينان بنيتان لطيفتان .يدعى بنس مري .وكان ّ
العمل الذي ُأجرب عليه بالقوة.
قال بنس مري مقاطع ًا القائد بنربة توحي بالضيق:
" إهنم يدعون عرق تيليس".قهقه القائد ،وقال وكأنه يتحدث عن بضع برتقاالت:
"هل مازلت منزعج ًا من قتل عبدتك احلقرية؟ ..كان عليك أال تنزععنها سالسلها إذن ..ومع ذلك أنا أتفهم إنزعاجك إذ كانت مجيلة ،وال
شك أنه كان لدهيا العديد من االستخدامات" .وأخذ الفرسان من حوله
يضحكون.
واستمر القائد يقول:
" لننتهي من هذه املهمة ،وسوف أغرقك بكل أنواع العبيد ..أنت حتبعرق تيليس ..أه .إهنن مجيالت مع إهنن زنادقة" .وانفجر القائد بالضحك
حتى صلصلت دروعه من شدة ارجتاجه.
إمحر نائب القائد غيظ ًا .للحظة رغب أن يغرز سيفه يف حلق قائده ،ولكنه
كان يدرك متام ًا يف أنه سيقتل قبل أن يرفع سيفه .وأخذ ينظر مفكر ًا إىل
السامء الزرقاء الصافية.
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عبيد ..صحيح أين قمت برشائها هي وابنتها معاً ..ولكني فعلت ذلك كي
ال يبعدوها عن ابنتها الصغرية ..لقد أحببتها ..أحببتها كامرأة برشية.
ورغبت أن أختذها زوجة يل ..وهي أحبتني كثرياً ..لقد أحببنا بعضنا.
وأغمض عينيه لتسقط دمعة وحيدة من عينيه.
ومايزال بنس ،يتذكر موهتا إذ كان عائد إىل منزله ووجد العرشات من
الناس حيطمون رأسها بالقضبان ،وكأهنا جرذ .كل ذلك من أجل أهنا ال
ترتدي طوقها احلديدي .إذ كانوا يعتقدون أهنا أحد الزنادقة الذين تسللوا
إىل البلد خفية.
لقد أخربهتا مراراً ..ضعي طوقك احلديدي حول عنقك عندما خترجني
من املنزل ..املسكينة ،ال بد أهنا قد نسيت أين تعيش .طوق العبيد ..جمرد
طوق حديدي ،يقرر احلياة واملوت .ومتتم يقول :
" إما أن تكون قوي ًا أو تسحق حتت األقدام ..كلامت تصف حقيقة العامل.البد أن من حتدث هبذه الكلامت علم كل يشء" .وأخذ يضحك متأمل ًا حتى
دمعت عينيه.
غمغم القائد:
 "-مابك؟."..
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" أضحك من السعادة! ،فقريب ًا جد ًا سيتم سحق مملكة آيرم ،ويتطهرالعامل من الزنادقة العفنة! " .وقام يزيل دموعه بظهر يده ،واستمر يقول،
ليمنع القائد من احلديث عن مملكة آيرم:
" سيتم إبادهتم عام قريب بال شك .ولكن ليس هذا احلديث مناسبا يفهذا الوقت إذ جيب أن نجمع املعلومات ،ونعرف سبب تدمري مملكة فرينا
واختفاء الناس فيها " .
قال القائد بقلق:
" مهم ،هذا غريب ًا ومزعج ًا حق ًا ،هذه املدينة السابعة التي نمر هبا ،والنرى فيها اي أثر للكائنات احلية .أين ذهبت الناس؟ املخلوقات؟ حتى ولو
تعرضوا لوباء ما ،أو ُقتِلوا ،جيب أن تبقى أجسادهم .حسنا ،لقد مر مئتا
عام ،ولن تبقى اي جثة من ذلك.
ولكن ،جيب أن يكون هناك بقايا من أجسادهم ،هياكلهم العظمية ،أين
ذهبت بحق اهلل ؟!".
قال نائبه ،وقد بداء يشعر بربودة غريبة يف عظامه:
" ربام وحوش ًا او شياطني قامت بقتلهم وأكلتهم مجيع ًا؟ او ربامأس ُتخدمت طقوس ًا شيطانية ما ؟".
تقلصت أمعاء القائد من تلك الكلامت.
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كان العامل مليئ بالكائنات املروعة .ولكن مملكة بأكملها ..حتى التنانني ال
يمكن أن تفعل مثل هذا الفعل ،ربام مدينة ..وقد أحرقت التنانني مدن
كاملة عىل مر العصور .ووجد نفسه يرصخ غاضب ًا من هذه األفكار
املروعة:
" ما هذه السخافة التي تتحدث عنها؟ لقد كان هناك املاليني من البرش..املاليني .وأنت تقول أهنم أكلوا البالد بأكملها! هناك حدود ًا حتى
للشياطني ! ..إن وجد وحش مثل ذلك فلن يبقى يف األرض أحد !".
بدا القائد متوتر ًا حق ًا إذ بدأ يشعر بربودة غريبة .كان هذا الشهر هو شهر
الشمس الثالث ،حيث كان احلر شديد ًا جد ًا يف ذروته .ونظر القائد إىل
شمس الظهرية احلارقة ،وكأنه يتأكد من أن الشمس التزال موجودة فوق
رأسه.
كان درعه املسحور ،ينفي موجات الربد واحلر املتولدة من الطقس أو
السحر.
وأخذ يفكر يف أن السحر عىل درعه قد تالشى بشكل ما ،ولكن إن كان
ذلك صحيح ًا ،وهو مستحيل بطبيعة احلال ،فلامذا ال تصدر حرارة من
الشمس .لكن الغريب يف األمر أن الربودة تأيت من كل االجتاهات يف ذات
الوقت.
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ومن البعيد شاهد بضعة أشجار تتحرك مبتعدة .بدا مظهر تلك األشجار
ككومة هائلة من العظام.
كانت أشجار بيضاء شاحبة ،تسري ُمتثاقلة عىل جذورها .كانت تدعى
أشجار الشيطان.
وقد كان يعلم أن تلك االشجار تعيش يف الغابات املوحشة ،وال خترج منها
مطلق ًا.
كان هذا غريب ًا .كانت ثامرها الذهبية تباع بثروة هائلة ،باإلضافة إىل حلائها
الذي يتجاوز صالبة الفوالذ.
فلو كان لديه الوقت لقام بإبادهتا .و مل يكن الوقت مناسب ًا هلذا.
رصخ القائد بقوة :
" توقفوا ! "توقف الفرسان ،وقاموا يراقبون حميطهم ،وهم يشعرون بانخفاض
درجات احلرارة بشكل غري معقول.
قال نائب القائد بصوت قلق :
"هل هناك شيئ ًا ما ؟".بتأكيد كان يعرف أن هناك شيئ ًا ما ،ولكنه قال ذلك ليخفي خوفه
باحلديث.
أجاب القائد:
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" هناك شيئ ًا غريب ،هذه الربودة غري طبيعية أبد ًا ،إين أشعر هبا يف عظاميكاخلناجر .البد أنه شيئ ًا ما ..سحر ما " .
" ربام وحوش ًا أو شياطني أهيا القائد" ."ال أدري حق ًا ،فإن كانت كذلك ،فهي ال حتمل لنا إال املوت .اطلب منالفرقة االستعداد للمعركة يف احلال" .ورفع القائد يديه ووجدها تتعرق
وترتعش ،وشعر بالغضب من رصاخ نائبة الذي بدا كولولة امرأة.
"املوت؟!! "."ال ترصخي هكذا يامرأة .لقد قاتلنا وحوش ًا وشياطني ..ما ِبك ؟!!".
أجاب نائب القائد ،وهو حياول أن يتاملك نفسه:
"ال  ،ال يشء ،لكن ،هذا املكان يقلقني حق ًا ،دعنا نخرج من هنا ،ونعوديف بداية الصباح ،الغروب سيأيت قريبا ً" .
"نائب القائد ..هل متزح معي؟ نحن يف الظهرية .تبدو . "..أراد أن يقولتبدوا خائف ًا .إال أنه مل يقلها .كان اخلوف معدي ًا يف هذه األماكن .لذلك قال
بدماء بدأت تغيل:
ال ،و من ثم نخيم هنا هذه الليلة ".
 "سنتقدم قلي ًرصخ نائب القائد بصوت بدا كصوت دجاجة خمنوقة.
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"هناااا..ال الال ،جيب أن نعود يف احلال! " .وارتعد نائب القائد إذ ظهرشيئ ًا هائل أمامه.
كان ذلك اليشء ،هو القائد الذي بدا حيرتق غضب ًا .كان الرشر يتطاير من
عينيه ،وكأن نائبه كان أحد الزنادقة .وبقبضة مدرعة بالفوالذ ،ألقى القائد
لكمة عنيفة عىل رأس حصان نائب القائد.
سقط احلصان عىل األرض ،وكأنه جوال عمالق من الدقيق .سقط نائب
القائد عىل وجهه ،وكرس أنفه ،وهنض خائف ًا من هذه الوحشية .رفع عينيه
إىل الرجل اهلائل أمامه ،وخيوط الدم تتدفق من أنفه.
" هل تعطيني أمر ًا يامرأة ؟!! هل نسيتي نفسك؟!!  ..إنظري إيلِ ..أنت
هنا من أجل أن تراقبي األشياء املخنثة مثلك ..تلك اخلجولة التي ال تظهر
نفسها للرجال األشداء مثلنا ..هذا فقط هو عملك ؟!! .هل هذا واضح
يامرأة؟!!".
هز بنس مري رأسه مؤكد ًا أنه يفهم األمر ،ولكن القائد مل يكتفي هبذا القدر
وقال:
" إذن من ِأنت ؟!! " .قال بنس مري بكآبة؛ تلك الكلامت املعتادة:
" امرأة ..خمنث ،أي يشء تريده" .ظل القائد ينظر إليه بتقزز ،للحظةال يف قتله ..رفع عينيه إىل رجاله بكل فخر ،واحرتام وهو يقول:
رغب فع ً
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" نحن لسنا أطفال نلعب ! ..لدينا مهمة وجيب تنفيذها ! ،مهام كانتخطرية او مميتة ! ،هذا واجبنا اللعني!.
فإذا كنت تريد العودة فعد! ،وكالمي موجه ًا للجميع ،من يريد الذهاب
فليذهب ،ولكن ال تبقوا معي ،وأنتم ترجتفون كالنساء!!" قال أحد
الفرسان وهو يضح رحمه عىل كتفه:
"أهيا القائد ال يوجد سوى امرأة وحيدة بيننا ".وانفجروا مجيع ًا بالضحك حتى القائد أخذ يضحك معهم بحرارة.
كان نائب القائد مكروه ًا بينهم ،هلذا كان يعلم ،أنه لن يساعده أحد ويلقي
عليه سحر الشفاء .أخذ يمسح دمائه بعباءته البيضاء ،وهو ينظر إىل صديقه
الوحيد ،الذي كان يلفظ أنفاسه األخرية مرتعش ًا يف بحرية من دمائه.
رضبه واحدة ،هشمت مججمة احلصان ،وتناثرت مكونات دماغه يف كل
مكان.
أغمض بنس عينيه من ضحكاهتم .مل يكن هيتم هبذه السخرية .كان يعلم
أهنم يسخرون منه يف كل وقت ،ويف كل مكان ويسخرون منه يف وجهه مثل
اآلن.
كان معتاد ًا عىل ذلك .ولكن ،تعرضك للسخرية ،ورمي نفسك إىل أحضان
املوت ،شيئان خمتلفان متام ًا.
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كانوا مجيع ًا أغبياء .محقى .وأكثرهم غباء كان قائدهم .كان بنس مري يدرك
ذلك متام ًا.
هلذا طلب منهم أن يعودوا .يف احلقيقة ،كان يشعر بعيني وحش هائل
تراقبهم هبدوء من أمامهم مبارشة ،وكأنه ينتظر قدومهم.
هلذا كان خائف ًا حتى املوت .ولو أخربهم لسخروا منه مرة أخرى .فقد
كانت مهمته هي رؤية األوهام .كام تفضل القائد بالقول .وكان حديث
القائد كتلة من األكاذيب .فلو قام نائب القائد بالعودة ،لقطع رأسه يف حلظة
خاطفة ،عربة لغريه .كان قائده ال يعرف الرمحة أبد ًا.
ومع ذلك .كان بنس يدرك ،يف أنه لن يعود أحد من هذا املكان .فقد كانت
مهمة كلفهم هبا اإلمرباطور املقدس .قد جيد البعض فخر ًا يف هذا أو ربام
رشف ،وجمد .ولكن ،بنس مري مل يكن لديه أدنى اهتامم باملجد املزعوم.
كيف من املمكن أن يصبح القتل جمد؟! .لو كان دفاع ًا عن الوطن ،لقاتل
بنس وهو يشعر بأعىل مراتب املجد .والوطن ليس يف هذا املكان...
راقب بنس حصانه حتى مات .للحظة أراد أن يبكي عىل حصانه .كان
كاألخ والصديق بالنسبة إليه .ماهو الذنب الذي اقرتفه صديقه؟ حتى
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يموت هبذه الطريقة .فكر يف أنه سيلحق قريب ًا بصديقه .مل يكن لديه شك
يف ذلك .فقد أدرك من الوهلة األوىل ،يف أنه لن يعود حي ًا مع هذا القائد.
فلو قام القائد باإلطالع عىل بعض املخطوطات القديمة ،لوجد أن أبطاالً
تالشوا ،وتبخروا يف هذه األرض.
" أهيا القائد! "التفت القائد اىل أحد أتباعه وقال:
" ماذا؟ ماذا هناك؟".رفع الرجل ذراعه ،وأشار بأصبعه إىل األمام بصمت .نظر القائد إىل األمام
مضيق ًا عينيه ،ويف حلظة اتسعت يف دهشة .ضحك القائد بحراره ،وكأنه ال
يصدق ما يراه بعينيه .قال ملتفت ًا إىل نائبه ،متناسي ًا ما صنع به:
" هل هذا حقيقي؟ أنا ال أصدق ذلك .إهنا مزحة .إهنا نكتة .هذا بتأكيدومه ًا اليس كذلك ؟!".
هز نائبه رافض ًا ذلك.
" حقيقي ..تشعرون باخلوف من هذا املكان ،وأنتم مئة رجل عظيم.ياللخجل .إتبعوين! " .
وصفع مؤخرة حصانه بقوة ،مماجعل احلصان يصهل ،وكأنه ينوح من األمل.
انطلق احلصان يعدو إىل األمام كالسهم .تبعته فرقته وهم يضحكون،
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تاركني خلفهم نائب القائد ،الذي كان يميش عىل قدميه مغمغ ًام ،بكلامت
الوداع ،إىل زوجته التي تزوجها منذ شهرين.
ال بعد هذا اليوم.
ولكنه مل يكن يعلم يف أنه سيكون بط ً
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-3توقف القائد ،وفرسانه ،أمام اليشء الذي قام بإضحاكهم حتى األن.
كانت امرأة مجيلة ،تقف وكأهنا متثال يف وسط الطريق أو املكان الذي كان
طريق ًا يف القديم.
كانت ترتدي بدلة كاملة من الدروع الذهبية املزخرفة الرباقة .والتي تم
صناعتها باحرتافية ،وكأهنا حتفة فنية رائعة اجلامل.
يتدىل أسفل بطنها ،قطعة قامش قرمزي ،مستطيل الشكل يصل إىل أسفل
ركبتيها .وكان لدهيا سيفني يف جانبي خا ِ
رصهتا؛ يف أغامد ذهبية مرصعة
باملجوهرات املتأللئة.
ورفرفت خلفها عباءة قرمزية ،نقش عليها نجمة ذهبية ذو عرشة رؤوس.
كانت يف أواخر العرشينيات ،ذو شعر كستنائي طويل يتدىل أسفل ظهرها.
وكانت تطوي ذراعيها فوق صدرها ،وهي مغمضة العينني.
حدقوا إليها يف مزيج من الدهشة واإلعجاب والذهول .كانت ذو مجال
أخاذ ،وكانت دروعها الذهبية ،تتوهج وتلمع حتت أشعه الشمس
كالكنوز .إال أن القائد تعاىف رسيع ًا من ذهوله ،وابتسم بسخرية من
مالبسها املبهرجة.
والتي مل يرى مثلها أبد ًا .
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كانت تبدو فاخرة حق ًا .حتى اإلمرباطور املقدس لن يستطيع االرتداء
مثلها .ومع ذلك ،بدت بنظر القائد ،زينة مفرطة للمظهر ،وليس هلا اي
فائدة تذكر يف أرض املعركة.
كانت املرأة تقف بشجاعة يف هذه األنقاض املوحشة .إال أن املشكلة بنظره
أهنا كانت امرأة .فلو كان رجالً ،لكان حمط اإلعجاب والثناء .كان القائد
يكره النساء املحاربات ،ويشمئز منهم بشدة.
إذ كان يرص يف أن مكان املرأة هو يف منزهلا .يف مطبخها .ل ُتلبي رغبات
وطلبات الرجل .بدل أن تقوم بعمل الرجال .والتفت إىل أتباعه وهو يقول
بسخرية رصحية :
" انظروا إليها ،إهنا بنفسها ،وليس معها أحد ،هذه هي الشجاعةاحلقيقية" .وانفجر يضحك ملئ قلبه بصخب .ثم عاد يتفرس فيها وقال:
" ِأنت أيتها املرأة .جيب عليك العودة إىل منزلك ،او تذهبي حلفلة راقصة
هبذه املالبس ..لربام وجديت عروس ًا جيد ًا ِ
لك .تب ًا  ،لقد كان ميكور اللعني
حمق ًا ،صنعت الدروع للقتال ،وليس حلفلة راقصة ..لقد فهمت اآلن ما كان
يقصده " .
"إيييي !! " انزلقت رصخة مقيتة من أحد الرجال ،واتضح أنه نائبالقائد الذي وصل متأخر ،وأخذ حيدق إىل املرأة بعينني متسعتني كصحنني.
ويف حلظة خاطفة ،إنزلق من بينهم ،وفر هارب ًا عىل قدميه.
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حينها انفجر اجلميع بالضحك ملئ حناجرهم من هذا املشهد ،الذي مل
يروه من نائب القائد من قبل .وفكروا مجيعا يف أن نائب القائد ال يناسبه أن
يكون رجالً.
"ربام كان امرأة لدهيا شكل رجل!" .هكذا قال أحدهم مما زاد منضحكاهتم .
مل هيتم القائد ،بنائبه املرأة التي كانت تولول هاربة .وأراد أن جيعل املرأة
أمامه ترتعد ،لكي تعرف الفرق بينها وبني الرجال مثله.
وربام يقوم بتعريتها بعد ذلك ،لتعود مذلولة مهانة إىل مطبخها احلقري ،وال
خترج منه مطلق ًا.
طبع ًا ذلك بعد أن يتسلوا هبا قليالً ،فال يمكن أن ينزلق هذا اجلامل من بني
ايدهيم ،دون أن يدفع هلم مستحقاهتم الرجولية .خصوص ًا يف هذا املكان
القاحل.
كان عىل القائد العظيم ،أن يكافئ فرسانه املخلصني .مل تكن هذه املرأة هي
األوىل ،ولن تكون األخرية .هكذا كانت حقيقة العامل.
القوي يأخذ كل يشء ،وينتحب الضعيف حتت قدميه .وأخذ يتساءل يف
نفسه وهو حيدق إليها :ماهو الصوت الذي ستصنعه من ذلك .ورشع
سجال روسو يف العمل.
" ِأنت !!"
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رصخ القائد بنربة حادة صاخبة مليئة بالقوة .كان رصاخه القوي اهلادر
كفيل أن يرعب األعداء يف أرض املعارك ،وجيعل أعتى الرجال يرتعدون،
واألطفال يبكون.
إال أن املرأة ،كانت عىل حاهلا ،غري عابئة به وكأهنا نائمة.
ضيق القائد عينيه ،ورمقها باحتقار من حتت حاجبيه الكثيفان .كيف جترؤ
عىل جتاهيل .وعىل هذه اإلهانة التي مل يألفها أبد ًا .بصق عىل درعها الذهبي.
وأخذ يدور حوهلا متفحص ًا .حلوة ورشيقة ،البد أهنا أمجل حتت هذه
االشياء ..ولكن ،ملاذا ال جتيب هذه املرأة اللعينة؟.
" أيتها املرأة ،أنا ِسجال روسو .قائد فيالق الشمس!! ،عريف عن نفسك؟ ..إين أحدثك يامرأة !! ".
أجابت املرأة دون أن تفتح عينيها .وبصوت مشمئز قالت :
" يا هلذه الرائحة الكرهية العفنة! .أال تعرفون كلمة االستحامم؟ .الريبيف أن هذه هي رائحتكم الطبيعية ..كائنات عفنة! ..ال تتعلمون أبد ًا .إذ ًا.
ماذا تريدون؟ هال أخربتني أيتها اجليفة الباصقة؟ ".
تشوه وجه القائد بالغضب الشديد ،إذ مل جيرؤ األعداء باحلديث معه هبذا
الشكل احلقري ،ناهيك عن امرأة .وفكر أن يقطع عنقها تلك اللحظة،
تكفري ًا عن ما قالته .إال أنه كان حيتاج معلومات عنها قبل ذلك وقال مكرش ًا
:
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" ِيالك من امرأة وقحة تفتقر إىل التهذيب وعدم االحرتام .جيب أن ُت ِ
عريف
بنفسك أوالً قبل كل يشء .ثم اخربيني ماذا تفعل امرأة لوحدها يف هذا
املكان؟ وما قصة هذه املالبس املضحكة التي ترتدينها ؟!!".
تنهدت املرأة وقالت هبدوء:
" نفس األسئلة يف كل مرة .لقد مرت مئتا عام ،وأنتم مازلتم تسئلوننفس االسئلة .حسن ًا .يف كل مرة ُأرص عىل أن ُجتيبوا عن أسئلتي ،لذلك،
أعتقد أين س ُأجيبك ،وعىل الرغم من أين ال أفهم ملا أقول اسمي للجثث".
ابتسم القائد وكأنه سمع نكته ظريفة وقال:
"جثث؟ نحن؟ ال ختربيني أنك ستفعلينها؟ هذا سيكون خميفا جد ًا!"عصفت الرياح ،وتناثر الغبار.
رفرفت عباءة املرأة خلفها ،وكأهنا حريق هائلة .حبس اجلميع أنفاسهم إذ
بدت املرأة كبطل عظيم.
" اسمي بالندر ،أحد املؤسسيني لعشرية بنتوس ،وأحد القادة الكبار،واخلادم املخلص لإلمرباطور لينياس بنتوس ،حاكم قلعة بنتوس العظيمة.
وهذه األرض تنتمي لإلمرباطور" .
"ماذا ،هل ِأنت جمنونة؟! ما الذي تقولينه .هذه مملكة فرينا .ما تقوليه
ُسخف ،ومن هذا لينياس بنتوس ! ".
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فتحت بالندر عينيها وهي تقول :
" شخص تافه مثلك ال يستحق أن يعرف!".وبعد تلك الكلامت ،والتي مل تقل اي شيئ ًا بعدها ،ومل تفتح سوى عينيها.
اندلع الرصاخ من املحاربني ،وصهلت اخليول باهتياج شديد.
" شيطان .شيطان .إهنا شيطان!! .استعدوا للمعركة !!"  .رصخ اجلنود.
والتفوا حوهلا برسعة ،ممسكني سيوفهم بأيدهيم .بعضهم شد أقواسهم
وبعضهم رفعوا صوجلاناهتم متمتمني بكلامت غريبة.
قفز القائد من حصانه حمط ًام بذلك األرض حتت قدميه وهو يقول :
" هذه العيون ال تنتمي إىل البرش" .كانت عيون بالندر سوداء بأكملها كسامء الليل .بدت كجوهرة سوداء
وضعت يف داخل حمجر عينيها ،ويف منتصف ذلك السواد الداكن ،نقطة
قرمزية أشبه بنريان شمعة مرتاقصة.
حركت بالندر تلك النقطتني القرمزيتني إىل األشخاص حوهلا ،وكأهنا
وحش مفرتس حيدق بفريسته .ويف كل مرة حتدق بأحد بعينيها يتجمد
الشخص يف مكانه من شدة اخلوف.
حتى األحصنة نفسها ترتاجع إىل اخللف مذعورة ،من تلك العيون املحدقة
هبا.
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كانت عيون مرعبة ُتشعان املوت والكراهية لكل ماحوهلا.
إال أن القائد ،وضع سيفه فوق كتفه ،وأخذ يقرتب منها مبتس ًام بثقة وكأنه
يميش يف حديقة .غري عابئ بتلك املرأة ،وعيوهنا السوداء ،التي أرعبت
أتباعه.
كان ذلك عرض ًا للقوة والشجاعة ،كان موقف البطل الذي جعل أتباعه
يرصخون بحامسة ويستعيدون شجاعتهم.
ومع ذلك .كان مرعوب ًا من تلك العيون ،التي كانت تنظر إليه ،وكأنه جيفة
منتنة.
لقد كان جسده خيزه كاألبر من حتديقها به ،ومل يشعر هبذا اليشء من قبل.
إال أنه ال يمكن أن يظهر خوفه يف هذه اللحظات ،حيث إظهار الضعف
واخلوف يف أرض املعركة ،يعني املوت الوشيك.
لقد قاتل وحوش ًا مرعبة سابق ًا ،وهذه ستكون واحدة من تلك الوحوش.
قام بتفعيل قدرات سيفه املسحور وهو يقرتب منها ،وتوهج السيف بضوء
أبيض .قبض عىل سيفه بقوة ،إستعداد ًا لتنفيذ حركته املباغتة لينهي القتال
رسيع ًا  .وأخذ يفكر :
أنا مل أرى شيطان هبذا الشكل من قبل ..لربام استخدمت ومهاً أو سحراً
ما جلعلها تبدو هكذا ،ولكن ،أي شيطان مرعب قام بصناعة تلك الدروع.
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ال .البد أنه ومهاً أيضاً .ولكن هذه الشيطانة غبية حقاً ..فال تفعل شيئاً
سوى التحديق .
توقف القائد أمامها .كان مرت ًا واحد ًا يفصل بينهم ،وكانت تلك املسافة
ضمن النطاق الفعال للهجوم اخلاص به.
وحدق إىل أسفل لينظر إليها ،وحدقت بالندر إىل األعىل ،وهي تنظر
لعينيه إذ كان أطول منها وأضخم عدة مرات.
قال القائد بثقة مطلقة :
" من املؤسف حقا ً،أن تكون امرأة بجاملك شيطان ،إال أنك ال تبدينمقاتلة حقيقية .كان عليك أال تسمحي يل باإلقرتاب منك هكذا دون أن
تستيل سيفك ،أو حتى ُتنزيل يديك عن صدرك.
حسن ًا ،ليس كل من ارتدى دروع ًا صار حماربا ،وإين حق ًا أسف عىل ذلك،
ولكن ،ال أستطيع أن أترك شيطان مثلك عىل قيد احلياة .هذا واجبن ًا
املقدس لتطهري العامل من الزنادقة بعد كل يشء".
حدقت بالندر اليه بصمت ،وهي ال تفهم ما الذي يفعله الرجل أمامها،
وملاذا دعاها بزنادقة.
أبتسم القائد يف قلبه عىل غبائها ،حيث سهلت مهمته .قال صارخ ًا :
 "-إندمي عىل غبائك يف اآلخرة ! ".
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والتف برسعة حول نفسه كاإلعصار يف حلظة خاطفة إذ أمسك سيفه بكلتا
يديه مستخدم ًا كل قوته وزمخه.
كان هجوم ًا رسيع ًا كالربق ،واليمكن جتاوز هذه الرسعة أو جتنبها من هذه
املسافة او حتى القيام برد فعل ما.
وبالفعل كانت املرأة أمامه ،تقف مذهولة متام ًا ومل تستطع أن ُتبدي اي
استجابة من هذه الرسعة الغري إنسانية .تلك كانت أقوى هجامته القتالية
املباغتة ،واملفاجئة ،والتي مل ينجوا أحد ًا منها مطلق ًا .رصخ يقول :
"مويت !!! ".
ورضب عنقها يف تلك اللحظة .مر نصل السيف يف عنقها رسيع ًا وكأن
عنقها صنع من عجني.
طار رأسها يف اهلواء ،وشعرها الكستنائي ،يرفرف خلف رأسها كالعلم،
وسقط بعد ذلك متدحرج ًا يف االرض ،فاغر ًة فمها ،وعينيها ترمشان دون
توقف .غري مصدقة ماحل هبا .انفجرت الدماء من عنقها كنافورة محراء
المعة ،وأخذ جسدها يرتاقص ،وكأنه ال يستوعب ما حصل له من هذه
الرسعة املذهلة .سقط جسدها مرتعش ًا يف األرض كالقاممة.
أو هذا ما ختيله الرجل أن حيصل!.
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ختدرت يديه من قوة الرضبة .شعر أن سيفه أصطدم بلوح فوالذي ضخم.
والتفت رسيع ًا لريى ما حدث .اتسعت عينيه كصحنني إذ مل يستطع
تصديق ما يراه بعينيه.
"مستحيل !!! .هذا جنون !!!".كانت بالندر تقف يف مكاهنا ،وهي تطوي ذراعيها يف صدرها ،كام كانت
منذ البداية.
وكان سيف القائد الضخم ،ضاغط ًا عىل عنقها ،دون أن يسبب هلا شيئ ًا.
إنطلقت رصخات الذعر من حوله مما حصل.
تسمر القائد يف مكانه ،وقد توقف دماغه عن العمل وحتليل ما جرى.
"هل أنت جاد يف ما تفعله؟"تسمره يف مكانه،
هكذا قالت بالندر هبدوء ،وكأهنا ختربه أن يستفيق من ُّ
ويمحو تلك النظرة السخيفة من عىل وجهه.
استعاد القائد تركيزه من تلك الكلامت .والتف حول نفسه باإلجتاه
املعاكس ،وبرسعة أشد من سابقتها ،مستهدف ًا عنقها مرة أخرى.
إالن أن املشهد أمامه كان كاحللم.
اصطدم السيف بعنقها بعنف شديد ،ومل يكن هناك دماء أو حتى جرح أو
حتى خدش ًا بسيط .واملربك يف األمر ،أهنا مل تتحرك بل حتى مل ترمش
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بعينيها .اليشء الوحيد الذي حترك هو شعرها الكستنائي وعباءهتا إذ كانتا
ترفرفان من قوة الرياح املتولدة من رضبة السيف الوحشية.
قفز القائد إىل خلف مبتعد ًا عنها .مل يعد يفهم شيئ ًا .عندها ظهر ثالثة
فرسان من اتباعه خلفها.
قام القائد بعمل حركات بسيفه ،وكأنه يستعد للهجوم .ليجذب انتباهها
إليه.
مل يضيع اتباعه الفرصة ،وقفزوا فوقها كوحوش ضارية .غرزوا سيوفهم
فيها .واحد خلف عنقها ،والبقية غرزوا سيوفهم يف مفصل ركبتيها إذ
كانت تلك نقطة ضعف الدروع .ولكن ،مل يشعروا أهنم إخرتقوا حلمها،
ومع ذلك .مل يتوقفوا عام يفعلوه .رضبوا ،ورضبوا ،وكأهنم ينحتون
الصخور.
"أال تعرفون ،أن مداعبة امرأة هبذه الطريقة يعترب وقاحة ".قالت بالندر دون أن تلتفت إليهم .وكأهنم كانوا ديدان مقززة تتلوى عىل
دروعها.
شحبت وجوههم .وخارت قواهم من هذه الكلامت .إال أن القائد كان
ال هذه اللحظة ،وهو حيمل سيفه أمامه كالرمح.
يطري إليها كالسهم ،مستغ ً
مستخدم ًا كامل رسعته ،مدعوم ًا بكل جسده الضخم ،وغرس سيفه يف
حنجرهتا.
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هذه اهلجمة التي كانت كفيلة باخرتاق شجرة شيطانية ضخمة ،واخرتاق
الصخور الصلبة ،كانت بال فائدة ،ومل خترتق عنقها ،ومل تسيل حتى دمائها،
ومل تدفعها حتى إىل اخللف.
لعن القائد يف قلبه هذه املرأة الشيطانية .
ال
وقد كان القائد لديه حدس ًا أهنا لن تعمل عليها .لقد كانت خدعة مستغ ً
عدم حتركها .وبمجرد أن المس السيف أسفل حنجرهتا ،قام بتفعيل
أحدى قدرات سيفة املسحور .آسرتال ! .
إنغرس السيف يف عنقها وأعىل صدرها .وكأنه جيري يف املاء .خرج السيف
من اجلهة األخرى يف تلك اللحظة.
كانت آسرتال .هي إحدى التعويذات السحرية ،التي تقوم بتحويل
األسلحة إىل أشياء غري ملموسة كالضوء ،لذلك تتجاوز الدروع وكل
أنواع احلامية .إال أهنا ليست مؤذية متاما مادامت قيد التفعيل .هلذا قام القائد
باستخدامها عىل هذه الشيطانة.
وبمجرد مرور السيف من عنقها ،قام القائد بإيقاف هذه ُ
القدرة .وحتول
السيف إىل حالته الصلبة ،وهو مغروس فيها .كانت خطة جهنمية .ابتسم
القائد ،وكل اتباعه ،وقد بدأوا يشعرون باألرتياح.
قال القائد بلهجة إنتصار:
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"لقد كنتي تبدين خص ًام قوي ًا حق ًا ،سأتذكر أسمك لعدة أيام ،ماذا كانأسمك مرة أخرى؟".
وقام يضحك ساخر ًا .وأكمل يقول :
"ال أحتاج أن أعرف أسمك أيتها اللعينة ..حسن ًا .تبقى أن أقوم بسحب
السيف ،وتبدا األمطار احلمراء احلقرية.
اوه! .نسيت أن أخربك ،أن سيفي مزود بسحر خاص ،وهو إلغاء سحر
الشفاء .هلذا لن تستطيعي شفاء نفسك بأي يشء.
ال تقلقي .سوف أشاهدك حتى تنزفني آخر قطرة من دمائك اللعينة
كاخلروف .وبعد ذلك .حسن ًا ،ال حتتاجني أن تعريف ما سيحصل ِ
لك بعد
ذلك " .
كانت بالندر حتدق إىل الرجل الضخم أمامها هبدوء وهي واقفة كاجلبل.
وقد شعرت بخيبة أمل من هذا الرجل ،وقالت وقد بدأت تضجر :
"هل هذا كل ما لديك؟".تلك الكلامت مجدت دمائه يف عروقه .كان السيف الضخم مغروس فيها،
ومع ذلك كانت تبدوا هادئة بشكل خميف.
قال القائد ،وقد بدأ اخلوف يزحف إليه :
 "-بقي أن متويت "
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وأمسك السيف بيد مرجتفة وقام بسحبه ،إال أن السيف مل خيرج ،ظل عالق ًا
فيها .سحبه القائد بقوة ،وبكلتا يديه ،ومل يتزحزح .سحبه وهو يرصخ
ويئن .حتى تورمت عروق وجهه كاحلبال املشدودة.
مل يتزحزح السيف او املرأة من مكاهنا .عندها فقد القائد متاسكه من هذه
الظروف العجيبة.
" أي جنون هو هذا  ..عليك اللعنة أهيا الشيطان !!!"والقى العديد من الكامت ،والركالت يف وجهها.
أمسك رأسها بيديه ،وهشم وجهها اجلميل ،بركبته الضخمة املدرعة
باملسامري ،مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وعارشة وهو يرصخ
كاملجنون :
"مويت !!  ،مويت !!  ،مويت !!  .عليك اللعنة !!! "
كان املشهد كوميدي ًا أو ربام مرعب ًا بالنسبة إليهم ،سجال روسو ،الذي بدا
كالعمالق أمام املرأة؛ وتلك املرأة التي بدت ضئيلة هشة ،وسوف تتحطم
من لكامت الوحش أمامها .ومع ذلك .كانت تنظر إليه بضجر .وكأن تلك
اهلجامت كانت مصنوعة من ريش.
كان واقع ًا مروع جعل الفرسان املخرضمني يرتعشون كاألطفال.
ولكن .سجال روسو مل يوقف هجومه.
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أمسك سيفه منتزع ًا إياه هذه املرة .لعلها تركته ينزلق من جسدها من شدة
األمل ،الذي شعرت به من تلك الركالت واللكامت الوحشية .فقد كانت
ركلة واحدة من القائد قد تؤدي إىل املوت .والغريب يف األمر أنه مل تكن
هناك فجوة يف صدرها ،ولكن سجال روسو مل هيتم فقد كانت شيطان،
وكل شيئ ًا ممكن مع الزنادقة .رفع سيفه عالي ًا وهوى به عىل رأسها،
مستخدما كل قوة من جسده ،وعضالت ظهره ،وبطنه ،وقوة ذراعيه.
أطلق رصخة كالصاعقة :
"هاااااااااااا !!!!!!!"
كانت هذه الرضبة هي التي قطعت عنق التنني ،حمولة حلمه إىل عجني.
انقسمت الشيطانة إىل نصفني بال ريب من هذه الوحشية بل قد أصبحت
كتلة مهروسة من عجينة محراء شنيعة .ولكن سجال روسو قد ضاق ذرع ًا
من ختيالت دماغه اخلصبة ،وأخذ ينتظر ما سيحدث بعينني دمويتني.
حتققت أعمق خماوفه إذ ارتطم السيف برأسها ،وأصدر السيف صوت
غريب ًا وكأنه ينوح من شدة األمل .ارتج السيف بيد القائد ،حمط ًام بذلك
أصابع يديه .إنزلق سيفه من يده .تأوه القائد متأمل ًا .ولكنه ابتعد عنها إذ قفز
إىل اخللف عدة أمتار ،وأخد يتنفس أنفاس ًا منهكة وهو ينظر إليها.
وركض الثالثة خلفها مبتعدين.
كانت بالندر ،واقفة دون أن يصيبها خدش ًا واحد .كانت سليمة متام ًا.
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رصخ القائد يف مزيج من اخلوف ،والرعب ،والصدمة ،واألمل .مل يستوعب
عقله شيئ ًا من هذا اجلنون :
" هذا مستحيل !!! .ال يمكن أن يكون هذا حقيق ًا .هذا السيف مزقأنت وهم لعني .نعم ِ
تنين ًا .ال يمكن أن تكوين حقيقيةِ .
أنت وهم .حتى
السحر له حدود..
ملاذا ال متويت؟ ملاذا ال جترحني ؟!!!! ملاذا ال تتحركني؟ ملاذا ال تتكلمني ؟
عليك اللعنة !!!!! ".
قامت بالندر بالنظر إىل السيف امللقى أمامها ،وقامت بركله إىل صاحبه
بملل ،وكأهنا تقول :حاول كل جهدك .مل يبكي سجال روسو يف حياته
مطلق ًا .ومع ذلك .بدا عىل حافة البكاء يف هذه اللحظات :
" ماذا تريدين ؟!" .قالت بربود :
" يالك من رجل خمنث! .قمت بمهامجتي دون اي سبب ،حتى دون أنجتيب عن أسئلتي .واآلن تسأل ماذا أريد ..حسن ًا ،أريد إجابات هذه املرة،
هلذا مل أفعل شيئ ًا لكم ،لكني حق ًا بدأت أشعر بالضيق من هذا .ماذا تفعلون
هنا ؟!" .
"نحن هنا للتحقيق يف هذه البالد ،لنعرف ما حصل فيها ،وسبب اختفاءالشعب".
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قالت بالندر ،وكأهنا حتدث نفسها :
" مهم ..هكذا إذ ًا ،ربام كان األشخاص السابقون مثلهم يريدون التحقيقواملعلومات أيض ًا .مل أكن أعرف ذلك .سحق ًا ،لقد ماتوا رسيع ًا جد ًا قبل
أن عرف منهم شيئ ًا ..إذا عرفت ذلك ماذا ستفعل؟" .أجاب القائد :
 "سنقوم بإعالم رؤسائنا بذلك" ." حسنا  ،سؤايل التايل .هل أنت رجل حقا؟ "."ماذا !"  .رصخ القائد مرتبكا إذ مل يتوقع مثل هذا السؤال.واستمرت بالندر تقول :
"حسنا كام تعرف ،لقد حدث رهان بيني وبني نائبايت ،عىل أنك رجل أولست برجل .هلذا ..كنت أقف دون أفعل لك شيئ ًا ،ألرى ما أنت حق ًا،
ولكن .يبدو يل ،أنك خمنث ًا بعد كل يشء " .انطلقت ضحكات نسائية كرنني
األجراس من حوهلم تلك اللحظة.
مل يكن هناك أحد من حوهلم ،ومع ذلك .كانت الضحكات ترن يف أذاهنم
كأجراس من الفضة.
كان هذا خميف ًا .أخذ القائد سيفه من األرض ،وتراجع إىل اخللف عائد ًا
ال أصوات الضحك من حوله ،وذعر أتباعه .وأخذ ينظر إىل
لفرقته .متجاه ً
سيفه.
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لقد شعر بارتداد السيف يف عنقها ،لقد كان حقيقي ًا .عاد ينظر إليها وهو
يتساءل :هل عززت نفسها بالسحر ،ولكن السحر ليس مطلق ًا .قد يستطيع
الشخص استخدام السحر عىل نفسه ،حلامية جسده من بعض التأثريات.
إال أن السحر سيختفي بعد أن يتم استخدامه.
عىل سبيل املثال ،إذا قام شخص بإلقاء سحر احلامية من النار عىل نفسه،
وتم مهامجته بسحر النار ،فإن السحر الذي ألقاه عىل نفسه سيقوم بإلغاء
اهلجوم ،ويتالشى يف تلك اللحظة .ألنه قد تم استخدام تعويذة احلامية من
النار تلك اللحظة .وقد كان سيفه ،مزود بالسحر الذي يلغي الدفاعات
السحرية .إذ ًا ..ما الذي حيدث هنا؟! هل كان سحر غري معروف؟ أو كان
سحر عايل املستوى ..إذا كان ذلك صحيحا فال معنى للقتال ،لن يستطيع
أحد هزيمتها.
هذه سخافة ،ال يمكن أن يكون هذا صحيحاً ،عىل هذا احلال ،ستبيد
جيوش ًا بأكملها ،دون أن يتم جرحها .حتى ولو تعبت لن هيم ذلك ألهنا
لن تتأذى مطلقاً.
ال  .هذا مستحيل ،ربام عززت نفسها بالعديد من التعويذات السحرية
الدفاعية .جيب أن تنتهي حصانتها باهلجوم املستمر عليها.
برز رأس ًا أبيض ًا كالشبح ،من فوق كتف القائد مقاطعا أفكاره ،وهو يقول
:
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" ما الذي علينا أن نفعله ؟!!".ارتعد القائد ،وكان عىل وشك الرصاخ رعب ًا .إال أنه متالك نفسه يف آخر
اللحظات .ومع ذلك .بدت عينيه خاوية ،وكأهنا ماتت من اليأس.
قال القائد وهو ينظر إىل املرأة :
" إقتلوها .اقتلوا هذه اللعينة!! .دون أن تقرتبوا منها !! ".دب الرعب ،واخلوف بني املحاربني ،وأخذوا يرصخون وكأهنم فقدوا
عقوهلم.
" كيف !!!" .
"لن نستطيع ذلك !!!" .
"أنت مل تستطيع حتى جرحها !!!" .
"هذا مستحيل !!!" .
" ال يمكن !!! ".
"هذه األرض ملعونة !!! " .
" سنلقى حتفنا!! ".
كع ِ
قال القائد بصوته الذي بدا ِ
واء كلب مريض :
" ال ختافوا .إهنا خدعه شيطانية لنرش الذعر يف نفوسنا .لقد قامتباستخدام العديد من التعاويذ السحرية ،هلذا نحتاج ملهامجتها بالعديد من
اهلجامت لننهي دفاعاهتا !!".
- 117 -

انطلقت السهام مبارشة يف وجه الكابوس الذي كان أمامهم .إال أن
السهام ،كانت تسقط بمجرد رضهبا هلدفها .وكأهنا تصطدم بجدار .وحتى
مع ذلك .مل تتوقف السهام .أطلقوا ،وأطلقوا .واحدة تلو األخرى حتى
نفذت السهام منهم.
انزلقت قلوهبم بني سيقاهنم .كان سبب زيادة خوفهم ويأسهم ،هو
ترصف تلك املرأة ،حيث كانت صامتة متام ًا ،وهي تنظر إليهم ،وكأهنا غري
مهتمة بام جيري .فلو كانت ترصخ أو تدافع عن نفسها أو حتى حتمي
وجهها .لكان هذا يعيد بعض شجاعتهم .إال أن ما كانوا يتمنوه مل حيصل
مطلق ًا.
"استخدموا السحر !!!!!! .اهيا احلمقى !!!!!!! ".رصخ قائد .ور ّد ًا عىل ذلك .انقسمت املجموعة إىل قسمني ،تاركة عرشة
أشخاص يتقدمون .رفعوا صوجلاناهتم إليها ،ومتتموا بكلامت غري
مسموعة ،ويف حلظة .انفجرت نريان هائلة ،وابتلعت املرأة بأكملها يف
دوامة ذهبية مجيلة.
تالشت النريان رسيع ًا .إال أن املرأة الشيطانية ،ظلت كحالتها السابقة.
حتى شعرها امللعون كان سلي ًام متام ًا.
قالت بالندر بوجه جامد خيلو من اي تعبري .وكأن ما تقوم به ليس سوى
عمل ممل:
- 118 -

" أعتقد أنه حان دوري"وسارت إليهم بخطوات ناعمة .ساكنة .رشيقة .مجيلة .بدا صوت نقر
حذائها الذهبي يعزف سمفونية جهنمية ،معلن ًا بذلك بداية اجلنون.
" اطلقوا عليها .ال تتوقفوا أهيا األغبياء !!!!!!!".انطلقت أنواع عديدة من األلوان السحرية ،وامطرت عليها.
[ برق !] [رماح بيضاء مشعة ! ][سهام جليديه!] [سهام نارية ] [
األنصهار !] [التطهري !] [ الصمم !] [ اجلنون !] [ أضواء بيضاء مرشقة
!] [ التحطم ! ] [الشلل ! ] [املوت األكرب ! ] [ اإلنجراف !] [ ،التجمد]
[سحر الشخص] .
وقفت املرأة أمام القائد ،والتعاويذ السحرية تتساقط عليها كاملطر وقالت:
" أنا مل أقم باستخدام السحر أو التعويذات الدفاعية التي تتحدث عنها،هجامتكم كانت ضعيفة ،وبال فائدة .هذا كل يشء " .
القائد الذي كان واقف ًا ،مذهوالً ،مرجتف ًا ،خائف ًا أمامها .قال :
" لقد فهمت ،أنا أعرفك ،لقد سمعت ِعنك .لقد كان هناك شيطان عظي ًام
سيطر عىل العديد من الشياطني القوية ،كانوا يعيشون يف الغابة املظلمة منذ
ُي ُ
زمن قديم .لقد سمعت قصص ًا عىل ذلك .البد أن ذلك الشيطان ..يكون
ِ
أنت !!".
أغمضت بالندر عينها ،وقالت بصوت متأمل :
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ال عظي ًام ونقي ًا ،عطوف ًا
" شيطان؟ ..أنت تقول عنه شيطان .لقد كان رج ًوحمب ًا ،أراد فقط أن يعيش يف سالم " .
ويف تلك اللحظة ،انتفخت العروق يف كامل وجهها .وكأهنا فروع شجرة
يابسة .فتحت عينيها التي استحالت إىل لون قرمزي .وكأن يف داخلها غابة
حمرتقة .انفجرت بالندر صارخة كتنني هائج :
" ولكن أنتم .أهيا البرش احلقراء ،هامجتموه وقتلتمونا .لقد دمرتم حياتهاملساملة .وجعلتموه يضحي بحياته من أجلنا .وقد عدنا أقوياء عظامء ،لكن
س ّي ُدنا مل يعد ،كل ذلك ..بسببكم أهيا البرش املالعني ،لكم أكرهكم،
وأشمئز من رؤيتكم !!!!!!! ".
اييييييي!!!! .أطلق القائد رصخة مذعورة .قفز سجال مبتعد ًا من هذا
الكابوس .إال أن بالندر اقرتبت من القائد برسعة الربق ،وأمسكته من
حلقه بقوة ،وكأهنا ِ
تعرصه كليمونة.
منزلة إياه بقوة ذراعيها إىل األرض .غري قادر عىل حتمل تلك القوة
الساحقة ،اهنار القائد عىل ركبتيه كاحلطام ،وهو خيتنق ،ويتخبط ،ويلكمها
يف بطنها ،ويرضب يدها التي ختنقه ،وكأنه رضيع.
" هاياهه!،كهييه! مهيهيه !!" .كان يطلب الرمحة ،يتوسل من أجل حياته.كانت وحش ًا .فقط احلمقى من جيعلون هذه املرأة تغضب .أدرك يف هذه
اللحظة ،أنه كان أحد احلمقى .انفجرت الدموع من عينيه .بكى سجال
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روسو من الرعب ألول مرة يف حياته .ومن بني ساقيه تدفقت املياه
اجلليدية.
حدقت بالندر إىل عينيه املتورمة احلمراء وهي تقول :
" هل تقول أن رائحتك عفنة؟ نعم .إهنا عفنة منتنة .لكم أكره رائحتكموال أطيقها .فلتختفي من أمامي أهيا العفن !!!!!".
وألقت بركلة مليئة بالغضب ،والكراهية اخلالصة يف بطنه؛ برسعة
اليستطيع إنسان رؤيتها.
انفجر جسد القائد بأكمله كالقنبلة .ناثر ًا بذلك األمعاء ،واألحشاء،
والدماء ،فوق أتباعه كاملطر .حتى درعه املسحور أصبح كالعجني.
رمت رأسه خلفها كالقاممة .ونظرت للبقية وقالت :
" فل تلوموا حظكم ،أنكم وطئتم هذه االرض !!!!!!! " .اندلع الرصاخ والبكاء بني الفرسان إذ مل تستوعب أدمغتهم ماحدث.
كانت األمعاء ملقاة عىل صدورهم ،واألحشاء متناثرة يف وجوههم،
والدماء يف شعورهم وعيوهنم .سقط قائدهم عىل ركبتيه .وفجأة ،أصبح
كل يشء أمحر يف عيوهنم ،إال أهنم شاهدوا شيئ ًا ال يصدق .كان رأس
القائد ،ي تدىل من يد املرأة الشيطانية .وأدركوا حينها أن اللحم املسحوق
فوقهم كان ينتمي لقائدهم .
 " اهربوا .إنجوا بحياتكم !!!!!!!".- 121 -

هكذا رصخ أحدهم .وعم اجلنون يف املكان إذ ذعرت اخليول ،وأخذت
تتقافز وتركل اهلواء .تساقط الفرسان من عىل ظهورها ،وبعضهم تم
سحقه حتت حوافر اخليول .راقبت بالندر هذا اجلنون وقالت:
" هناك خيل مفقود ..ملاذا ؟!!" .وعىل هذه الكلامت ،أفرغت غيظها يفأحد الفرسان ،الذي كان يتلوى عىل األرض وقد هشمت ساقيه ركلة من
أحد اخليول .وأخذ يزحف بجانبها .قامت بالندر بسحق رأسه حتت
قدميها .مل يعد الرجل يشعر بيشء من قوة ساقها الساحقة إذ خرجت عينيه
من حمجرها ،وتناثرت أحشاء دماغه كبطخة فاسدة.
" هناك خيل مفقود ؟!!"." ال اااا !!!!!  .الرمحة !!!!! " .وانفجر رأس رجل آخر حتت قدميها .ثمآخر.
"هااااا !!!!!! " .وأخذوا يتقافزون عىل خيوهلم .تناثروا هاربني يف كلمكان كاجلرذان املذعورة.
ولكن بالندر ،مل حتب أن تذهب اجلثث ،ورؤوسها عىل أكتافها .أصدرت
احلكم ،ألخذ رؤوسهم إذ قالت:
 "-اقتلوهم مجيع ًا !! ".
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رد ًا عىل تلك الكلامت ،ظهرت بجانبها أربع نساء مجيالت كالزهور .كن
يرتدين دروع حربية ،مطابقة لدروعها الذهبية.
َ
قالت إحدى النساء ،والتي كان لدهيا شعر ًا ذهبي عىل شكل كعكة :
مع خيوهلم ؟".
" كلهم َقالت بالندر :
"ال .إتركوهم ..ممم ،وما خطب هذه االبتسامة ؟" .قالت املرأة :
" ُأريد قتلهم مجيع ًا مع خيوهلم! " .قالت بالندر :
" الالال .اتركي اخليول وشئنها "." ولكني ُأريد قتلهم مع خيوهلم ".قالت بالندر :
" هل ِأنت جمنونة؟ قلت دعيهم .أخربين إنجوس ،أنه حيتاج بعض
اخليول ،لكي هيبها ،لألشخاص الذين قام بإحضارهم إىل هنا !" .
قالت املرأة :
" حسن ًا ،حسن ًا ،ال تنفعيل هكذا .إذن ..ماذا عن إبقاء شخص واحد عىلقيد احلياة ".
ضيقت بالندر عينيها وهي تقول :
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أنت تطلبني إبقاء شخص ًا عىل قيد احلياةِ .
" ِأنت ،ال ...هذا مستحيل،
اآلن كنتي تريدين قتل اخليول ،واآلن هذا .ال أعتقد أن هذا حق ًا ما تفكرين
فيه ،يبدو شيئ ًا جمنون ًا كالعادة ،ولكن .أخربيني ماذا تقصدين بذلك؟ ".
التمعت عيني املرأة بربيق شديد وهي تقول :
" آه .كيف أقول هذا ،ممم ..نعم .حسنا ً،إسمعيني جيد ًا .سنرتك شخص ًاواحد يعود ،بعد أن نخربه ما نريد ،وطبع ًا سنخربه باحلقيقة .وبعد أن يعلم
رؤسائه بذلك ،وتنترش املعلومات إىل احلكام أو امللوك او ما يدعون
أنفسهم به.
وبتأكيد سيقومون بغزونا بجيش كبري ،ألننا وحوش أو شياطني مثل ما
يدعوننا به دائ ًام .وبعد ذلك ..سنقوم بقتلهم مجيع ًا مع خيوهلم! ".
وابتسمت املرأة ابتسامة سادية ،ونظرت إىل املحاربني اهلاربني ،وأخذت
تتخيل مشهد الدماء ،وتطاير الرؤوس ،وفرم اللحوم ،وحتويل األرض
محراء كاملعجون.
قالت بالندر:
" ليليانا ما زلتي جمنونة كام عرفتك .وما قصتك مع اخليول عىل كل حال؟!  ..ال هيم ".
وابتسمت بالندر بوحشية وهي تقول :
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ِ
أفكارك املجنونة حق ًا " .وأشارت بإصبعها إىل نائب
" ولكني ُأحبالقائد ،الذي بدا كنقطة بيضاء من بعيد :
"هذا .هذا املجنون الذي يركض عىل قدميه ،ولكن دعي اخليول وشئنها!".
ابتسمت ليليانا بسعادة وقالت :
"سمعا وطاعة" .وأخرجت سيفيها الذهبيني كالشمس ،من جانبيخا ِرصهتا ،وفعلت بقية النساء مثلها .انطلقوا يركضون كالسهام خلف
طرائدهم ،وهم يضحكون كالشياطني.
استدارت بالندر لتعود أدراجها .ولكنها .توقفت لتحدق إىل رأس
الرجل ،الذي كان يف يوم من األيام ،يدب الرعب يف قلوب الرجال.
والذي استحوذ عىل كل أرايض املعارك ،وزلزل االعداء بقوته ،ووحشيته.
كان جمرد ذكر اسمهُ ،يشعر االعداء باخلوف ،واحللفاء بالقوة.
كان مطرقة الزنادقة.
ولكن ،مل تشعر بالندر سوى باخليبة من هذا الرجل ،فقد كان ضعيف ًا جد ًا
بحيث جعلها ترغب يف البكاء من شدة تفاهته .فلو عرفت من كان هذا
الرجل ،ملاتت من شدة الضحك ،ولعرفت أن هذا العامل سيسبب هلا
خيبات أمل كثرية.
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كان رأس القائد ال يزال عىل قيد احلياة ،عيناه تتخبط رسيع ًا يف كل
اإلجتاهات ،وفمه ُيفتح ويغلق وكأنه يرغب باحلديث .مل حتتمل بالندر
منظره الكريه ،ودهسته بقدمها بقوة حتى اهنرس رأسه كبطيخة فاسدة
مقززة وقالت بتقزز:
" خمنث " .وسارت مبتعدة ،وعباءهتا القرمزية ترفرف خلفها .عندهاانحدر نرس من السامء ،واختطف رأس القائد ،وحلق به إىل السامء الصافية.
حتى ذلك النرس شعر بالشفقة عىل ما حتول إليه الرجل .ولكنه كان يدرك
متام ًا أن البقاء لألقوى.
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-1فتح سامل عينيه .وشعر أنه يطفو كالغيوم يف هذا املكان العجيب.
كانت غرفة هائلة مرتامية األطراف .بدت مصنوعة من أمجل األحالم.
آالف من الشموع الذهبية الضخمة ،تسبح يف اهلواء ،أو ربام السامء يف هذه
احلالة.
إذ كان السقف حياكي شكل السامء الزرقاء ،ويف السامء عرشات البلورات
التي تضيئ املكان بكل األلوان.
رشفات من ثالث طوابق حتيط الغرفة من ثالث اجتاهات ،كدار أوبرا
صنعت من خيال .كانت الغرفة بأكملها بيضاء مرشقة ،ومزخرفة بنقوش
زرقاء متوهجة.
وحييط الغرفة متاثيل كرستالية .بدت كمالئكة حتمل بيدهيا أعالم قرمزية،
رسم عليها نجمة ذو عرشة رؤوس.
ويف وسط الغرفة ،سجاد قرمزي ،وضع يف خط مستقيم من باب الغرفة
الذهبي حتى تصل إىل ست درجات زرقاء المعة .بدت تلك الدرجات،
وكأن يف داخلها مئات النجوم املتأللئة.
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وفوق تلك الدرجات كان تنني ذهبي ًا هائالً ،ينرش أجنحته األربعة وجيلس
عىل ركبتيه ،ويمد يديه أمامه .خافض ًا رأسه الكبري ،وكأنه يتوسل سيده..
يف أن جيلس عىل كفيه ،التي بدت عىل شكل عرش عظيم.
كان تنين ًا مهيب ًا .عظي ًام .قوي ًاُ .يشعل الرعب ،واخلوف يف النفوس ،وكأنه
سيسحق اي شخص جيرؤ وخيطو خطوة واحدة إليه.
وقد تم صنع هذا التنني كعرش هائل ،جتسيد ًا للسلطة والقوة املطلقة .إال
أن سامل ،وجد نفسه جالس ًا عليه بكل أرحيية.
وهكذا جلس سامل عىل كفي التنني أو عىل عرشه ،العرش التنني .ونظر سامل
بعينيه الذهبيتني ،املشقوقتني رأسي ًا كالقطط إىل هذا اجلامل املتأللئ.
وفكر يف أنه حلم ما .حدق إىل األعالم بتعجب وحرية إذ كانت ترفرف
دون نسمة هواء ،ولكن الشعار املنقوش عىل تلك األعالم كان األشد
غرابة إذ كان ذلك هو شعار عشريته .ومع ذلك ،مل يكن وحده يف هذه
املكان الساحر.
وأنزل عينيه إىل أسفل درجات العرش .حيث كانت هناك فتاة يف اخلامسة
عرش من عمرها .تقف وتعطي سامل ظهرها ،ويبدو من منظرها أهنا مل تشعر
به إذ كانت تقف كتمثال متألق .غرق سامل بتفكري عميق ،وهو ينظر إليها
دون أن يبدي أي حركة .بدا وكأنه حياول فهم احلالة التي هو فيها.
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تنهدت الفتاة بملل ،وأخذت تداعب شعرها األسود املتجعد ،الذي كان
يالمس كتفيها ،وبعينني ذهبيتني حدقت إىل السقف املرتفع.
أحبت الفتاة هذا السكون ،ومتنت أن يستمر إىل األبد .فلو كان األمر
بيدها .لقامت بسحق كل من يشوه هذا السكون ،برحمها احلبيب الذي ال
يفارق يدهيا أبد ًا.
كان الرمح الذي متسكه أسود داكن ،وكان رأس الرمح عىل شكل قوسني
ذهبيني ملتصقني ببعضهم .كانت الفتاة تردي سرتة أرجوانية مطعمة
بالفضة ،وحول عنقها فرو وبري أسود .وكان لدهيا رسوال جلدي يالئم
لون حذائها الكريستايل.
وكان لدهيا قرنني يف جوانب رأسها ،وكانت تتشابك وتتشعب بأنامط
معقدة مجيلة .بدت كتاج من أغصان األشجار.
أمسكت الفتاة رحمها بكلتا يدهيا .ولوحت به وكأهنا تقطع شيئ ًا يف اهلواء،
وتبع رأس رحمها قوسا ذهبي من الضوء.
لوحت به مرة أخرى ،وأخرى .ويف كل مرة تعصف الرياح من قوة
تلوحيها .ويف الرضبة السادسة فرقعت عظام عمودها الفقري.
آخ !  .رصخت الفتاة يف أمل .واتكأت عىل رحمها كالعجوز.
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" ظهري! .ظهري! .تب ًا ..هذا ما حيدث عندما ال تقوم بعمل اي يشء ملئةعام".
ورفعت ظهرها يف فرقعة شديدة .وأكملت تقول:
عىل هذا احلال سأصبح صدئة ،ولن يكون يل اي فائدة تذكر .تب ًا .سحق ًا!".
" هل تسمحني يل بسؤال؟" .ارجتفت سنوريا .وكأهنا تعرضت لصعقةكهربائية .وبعينني متسعتني كصحنني ،نظرت إىل الرجل اجلالس فوق
العرش .كان الرجل لديه عينني ذهبيتني بلون الذهب املصهور ،وكان
شعره األبيض الكثيف يتدىل من العرش .كان رجل جيلس عىل العرش
هبيبة تليق بملك عظيم .ومع ذلك .من املستحيل أن ال تعرفه .فقد كان
شخص ًا منحوت ًا يف خاليا دماغها ،وال يمكن أن تنساه أبدا.
كان شخص ًا يقف فوق كل يشء .والشخص الذي تنتمي إليه حياهتا.
صاحب الوالء املطلق ،وسيدها املطلق لينياس بنتوس.
انزلق رحمها من بني أصابعه الصغرية ،وسقط مفجر ًا األرض من وزنه
الذي ال يصدق.
ارجتف فمها ،وتورمت عينيها ،وانفجرت يف البكاء .وقبل أن يقول كلمة
واحدة .سقطت سنوريا عىل ركبة واحدة .وخفضت رأسها لتنظر إىل
األرض ،ودموعها تتساقط من عينيها وهي تقول :
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"خادمتك سنوريا ترحب بعودتك ياسيدي ..سيدي لينياس بنتوس".وقال بصوت خفيض:
" ِأنت ؟ ..تعلمني من أنا؟ " .رفعت سنوريا عينيها إليه ،وكأهنا مل تفهم
هذا السؤال.
وأحس لينياس بحرارة جسده تتقد.
غرقت الغرفة بألوان قوس قزح إذ انفجرت هاالت سحرية من جسده
وحامت حوله كدوامة مجيلة من كل األلوان .اهتزت الغرفة بصوت
عرشات األجراس غري املرئية ،وتوهج العرش التنني بنريان ذهبية مرشقة.
وتدفقت إىل لينياس أشياء هائلة.
أول يشء كان هو القوة اجلسدية التي بدأ يشعر هبا .ورفع ذراعيه أمامه.
شعر أنه يستطيع لوي الفوالذ هبذه األذرع ،بل شعر أنه يستطيع سحق تنني
بأصبع واحدة .كان هذا شيئ ًا غريب ًا ال يصدق .إال أنه كان متأكد ًا متام ًا يف
أنه يستطيع فعل ذلك بسهولة.
تم بدأت تتدفق أشياء أشد غرابة ،إذ أيقن أنه يستطيع استخدام السحر من
كل الطبقات ،واملستويات ،حتى أنه يستطيع استخدام السحر املفقود
كسحر إحياء املوتى.
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تم تدفقت إليه كميات هائلة من املعلومات .أسامء أشخاص كثريين،
قدراهتم .قوهتم .أعامهلم .سحرهم .أنواعهم .حتى هذه القلعة كيف
تعمل ،ماذا يوجد فيها.
كيف ُتدار .كيف تم بناءها .من ماذا صنعت.
ثم بدا كل يشء مألوف ًا إليه .وأدرك أن العشرية قد عادت إىل احلياة .ولكن
لينياس مل يكن يتوقع ،يف أن ذلك السحر سيصنع كل هذا .ومل يكن يعلم،
يف أن ذلك السحر يزداد قوة كلام ازداد عدد التضحيات .ومتتم يقول كلامت
تلك املرأة:
" كائن صنع من احرتاق البرش ..من ليلة زرقاء و ُأمنية رجل ..ال .بل منكراهية وانتقام رجل" .وتفرس لينياس سنوريا بتعجب.
حينها فتحت بوابة غرفة العرش .دخل منها شخصني ،وما إن شاهدوا
لينياس حتى ركضوا إليه ،وركعوا أسفل الدرجات ،ومل يبالوا بتلك
األلوان املرتاقصة .كانوا يعلمون أن هذا اليشء هو القوة السحرية املتدفقة
من سيدهم ،ومع أهنا كانت قوة سحرية هائلة ،ومل يروا مثلها مطلق ًا ،إال
أنه يف أعامق قلوهبم يعلمون أن سيدهم ال يضاهيه أحد.
وبصوت رقيق عذب قالوا مع ًا:
 "-نرحب بعودتك املجيدة ياسيدي".
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وأخذوا ينظرون إىل لينياس بعينني حممرتان حارتان إذ كانت الدموع تتدفق
بغزارة من تلك العيون ،وتنزلق فوق خدودهم ،وتتساقط من عىل ذقوهنم
المعت ًا حتت وهج األلوان ،وكأهنا حبيبات من املاس.
مل يكن هؤالء من عشريته احلقيقية ،ومل يراهم مطلق ًا ،ومع ذلك كانوا مثل
تلك املرأة التي أحرضته إىل هنا.
وأدرك اآلن ،أن هذا العامل جمنون متام ًا ومتتم يقول :
" من ليلة زرقاء و ُأمنية رجل".رفع الراكعون رؤوسهم متسائلني ،ولكن لينياس أخذ يتفرس فيهم وكأنه
حياول فهم كل هذا اجلنون .إذن هؤالء هم أتباعي اجلدد ..جنون خالص.
كان أحدهم امرأة شابة ترتدي فستان مصنوع من أوراق األشجار الذهبية
واحلمراء ،وكان الفستان عىل شكل وردة مقلوبة ،ضيق ًا من أعىل وكروي
من األسفل كاجلرس ،وعىل يدهيا قفازين من الدانتيل األبيض.
ولدهيا شعر بنفسجي يتدىل نصفه أسفل ظهرها ،ونصفه اآلخر مرمي فوق
صدرها األيمن.
وعىل رأسها تاج من الكريستال االمع ،وعىل عنقها الطويل ُعقد من
املجوهرات الصغرية ،وكان يلمع بكل ألوان قوس قزح.
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كان وجهها العاجي ،وعينيها البنفسجيتني ،تظهر اجلدية واحلكمة .وخلف
ظهرها كان جناحان بلون شعرها ،وكانا يتموجان دون توقف كالسنة
اهلب.
كانت تبدو كملكة خيالية ،مع أن لينياس يعلم أهنا من عرق قديم يدعى
افيور ،وقد شاهد مثلها سابق ًا .كانت رئيسة اخلدم يف هذا املكان وتدعى
إليفيا.
بجانبها فتاة ،وكأهنا اخليال نفسه متجسد ًا .كان عمرها بني السادسة عرش
والتاسعة عرش ،وكانت رشيقة .نحيفة كالعىص البيضاء التي متسكها
بيدهيا .كانت ترتدي مالبس بيضاء حريرية مذهبة من احلواف.
تتكون مالبسها من رسوال ،وقميص ضيق يكشف أعىل صدرها املسطح
كاجلدار.
ومع ذلك مل يكن بياض برشهتا طبيعي أبد ًا إذ بدت وكأهنا س ُتضيئ يف اي
حلظة من شدة بياضها العجيب.
وكان شعرها األبيض الطويل ،يتموج خلفها ككائن حي ،وكانت عينيها
فضيتني متوهجتني واذنيها مذببتان بشكل مجيل.
كانت تبتسم بشفتيها الورديتان ،كاشفة عن أسنان مرصوصة كاللؤلؤ.
كان هذا اجلامل لن يكرس القلوب ويستحوذ عليها ،بل سيحطمها
وسيسحقها سحق ًا بال اي رمحة أو شفقة.
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كانت إليفيا رائعة اجلامل ،إال أن هذه املرأة البيضاء كان مجاهلا ال يمكن
قياسه ،وكأن مجال كل العامل تم مجعه وتركيزه عىل هذه الفتاة .كانت تدعى
إلفآم.
وكانت نسخة مطابقة من تلك املرأة ذو الشعر األزرق .ووجد لينياس
نفسه يقول هلا يف ذهول:
" الشك أن كل النساء حاولن قتلك؟ ..أو ربام الرجال؟" .وأخذ لينياسيتنحنح عندما الح عليها االرتباك .لسبب ما بدت أمجل عندما الح عليها
االرتباك.
هذه الفتاة خميفة حقاً ..فلو كانت تعيش يف ذلك العامل حلكمت العامل
بأصابع قدميها ..أو ربام تقاتل الرجال من أجلها حتى ينقرضوا عن بكرة
أبيهم.
ووجد نفسه يتذكر تلك الصحفية التي كانت تقول أن الرجال خرفان
مريضة .وشعر بكآبة من موهتا هبذه الطريقة .تلك املرأة العمالقة عليها
اإلجابة عن أشياء كثرية.
ونظر إىل إلفآم وقال:
" أه .إنه .هل ..هل تعرفني امرأة تشبهك؟ ولكن لدهيا شعر أزرق ..وهيطويلة كالعاملقة .أحتاج أن أحتدث معها .فهل ."...وصمت لينياس إذ
ال كتفاحة ،وقالت إلفآم بصوت رقيق:
شاهدها حتمر خج ً
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" أنا ..أنا لست ..أنا رجل ولست فتاة " .وحرك لينياس عينيه إىل إليفياالتي هزت رأسها مؤيدة هذا احلديث.
لقد شاهدت وسمعت أشياء غريبة ،ولكن هذا أغرب شيئ ًا سمعته يف
حيايت ..الشك أهنا متزح .وأخذ يتفحص جسد إلفآم بعينيه.
هل هذا ممكن ،ال .ال يمكن أن يكون رجالً ،إنه فتاة دون شك،
فال يمكن أن يكون رجالً هبذا الشكل .حتى النساء لن يصلوا إىل هذا
اجلامل أبداً .إليفيا مجيلة بشكل ال يصدق ومع ذلك فهي التصل إىل نصف
مجال إلفآم .وزفر بقوة من هذه األفكار السخيفة .كان يعلم أن التفكري هبذه
األشياء ،وهو يف هذه احلالة ،ويف هذه الظروف التي هو فيها ليست سوى
افكار رجل جمنون ،فهناك أشياء أخرى جيب أن يتم التفكري هبا.
ولكن إلفآم قال وهو ينزل عينيه خجالً:
" هل تريد أن تشاهد وتتأكد بنفسك؟" .صفعة .شعر أنه تلقى صفعة يفوجهه .أغمض لينياس عينيه وحدث نفسه :لقد استحقيت ذلك ..ولكن
هذا جنون ..هل ما زلت أحلم .وفتح عينيه عىل رصاخ إليفيا إذ كانت
توبخ إلفآم عىل حديثه ،ويف حلظة حتولت إليفيا من امرأة عذبة إىل قائد
عسكري ال يعرف الرمحة:
" كيف يمكن أن حتدث صاحب اجلاللة هبذه الرببرية؟! "." صاحب من؟" .مل تسمع إليفيا كلامت لينياس واستمرت تقول:- 138 -

" وتسمي نفسك نائب القائد العام !".متتم إلفآم بذعر:
" أنا ..مل ..كنت ..إنه سيدي ..من "." اصمت ! .جيب أن تعاقب ! " .قالت والتفتت إىل لينياس بخضوع عىلعكس كلامهتا مع إلفآم:
" جيب أن يعاقب هذا الشخص ويرتك منصبه  ..وسيكون من اليوموصاعد أحد اخلدم الوضيعني ليتذكر اخطائه " .من املعلومات التي
تدفقت إليه .عرف أن إلفآم هو نائب سرييوس ،وال يمكن أن خيضع إال
لسيده املطلق لينياس والقادة العرشة الكبار ،وقد كانت إليفيا أسفل هرم
القيادة .كانت جمرد رئيسة اخلدم.
إذن كيف يمكن أن تتحدث رئيسة اخلدم هبذا الشكل مع رجل هبذا
املنصب الرفيع؟ ..وفوق كل ذلك هتدد بجعله أحد اخلدم؟ ..وملاذا يبدو
إلفآم مذعور ًا منها؟.
ولكن كلامهتا بعد ذلك أجابت عن تساؤله ،وجعلته أكثر حرية إذ قالت:
" لقد أخطى أخي األصغر اخلجول ،وجيب أن يعاقب" .خجول؟ ..لقدِ
وأنت ختربيني أنه
أخربين أنه سيتعرى أمامي لكي اتأكد من رجولته..
خجول.
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ومع ذلك هذا مربك .كيف يمكن أن يكونوا إخوة؟ ..هل كانوا برش ثم
حتولوا إىل هذا الشكل؟ ..ال .ليس هذا الوقت مناسباً للتفكري هبذه
األشياء .ومع ذلك ضايقته كلمة خادم وضيع وقال:
" مهام كان العمل فال يمكن أن يقلل من قيمة اإلنسان"." رصاصري؟" .وبدهشة قال لينياس:" ماذا ؟" .ردت إليفيا:" رصاصري.".." هل ِأنت بخري؟".
" أنا بصحة جيدة وجاهزة للوالدة ،ولكن سيدي حتدث عنالرصاصري".
" مل أحتدث عن الرصاصري مطلق ًا !" .وعن أي والدة تتحدث ..هل هيحبىل ،ولكن بطنها مسطحة متاماً .وملاذا ختربين ذلك فأنا ال..
رفع إلفآم عينيه وقال:
" إهنا تقصد البرش ،فهي تدعوهم هكذا دائ ًام ،إهنا جمنونة !" .وتأوه إلفآمإذ شدت إليفيا أذنه وقالت:
" اصمت! ،إهنم رصاصري ..مقززون .يزحفون يف كل مكان..رصاصري!".
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" الرصاصري ..أه .اقصد ماذا عن سؤايل عن تلك املرأة ؟" .هز إلفآمرأسه رافض ًا وقال:
" ال يوجد أحد يشبهني يف قلعة بنتوس" .وشعر لينياس بتعاسة من هذهاإلجابة.
حينها تالشت األلوان املتدفقة منه .وتوقف صوت األجراس .هنض عن
العرش .فتحت بوابة غرفة العرش ليظهر ثالثة أشخاص .رجل وامرأتان.
كان سرييوس بجانبه إنتوس وريفرييا .هرولوا إىل العرش رسيع ًا ،ولكن
إنتوس كانت تركض كالسهم إذ رفعت فستاهنا إىل مستوى ركبتيها،
وأخذت تركض ،والدموع تتساقط خلفها ،ويف حلظة وثبت عالي ًا وكأهنا
طائر حيلق يف السامء.
بدا شعرها األسود الطويل كعرشات من األجنحة املرتاقصة ،وحلقت
فوق إلفآم واليفياء وفوق درجات العرش .حتى سقطت فوق لينياس
الذي رفع يديه ليمسكها .خبطت ركبتيها قاع العرش بصوت قوي ،وال
وجرحت.
شك أهنا تأذت ُ
ولكن إنتوس مل تشعر بيشء تلك اللحظة إذ انفجرت بالبكاء يف فورة
عاطفة حممومة .واخذت تقبل كل يشء أمامها .عنقه .يديه .وجهه.
ذراعيه .كتفيه .صدره .شعره .قبلت كل يشء حتى ارتوى قلبها ثم دفنت
وجهها يف صدره ،وارتفع صوت بكاءها حتى بدا كالرصيخ خمنوق:
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" آآآه!!! .سيدي!! .سيدي!! .سيدي!! .سيدي!! .سيدي!! .سيدي!!.سيدي!! .تأخرت!! ..كثري ًا ..كثري ًا!!".
وبدهشة قال لينياس:
" إنتوس لقد تغرييت كثري ًا يف ليلة واحدة"  .ومن اجلانب مهست ريفرييايف أذنه ،بكلامت مل يسمعها أحد.
ومن تلك الكلامت أغمض لينياس عينيه ،وتساقطت دموعه بصمت.
وطوقته ريفرييا بيدهيا ،وأخذت تبكي عىل عنقه .بدت دموع ريفرييا
القرمزية وكأهنا دماء تتدفق من جرح .أفرغت النساء كل ما يف صدورها
من اشتياق .نزل لينياس أسفل الدرجات ،وإنتوس مازالت تطوقه بيدهيا،
وكأهنا كانت ختشى أن خيتفي إن تركته .ولكنها تركته عندما قام حيتضن
سرييوس.
ومن اخللف احتضنه أحد بقوة .وقد اعتقد أهنا إنتوس قد عادت لفعل
ذلك ،ولكن ما إن التفت حتى وجد أهنا كانت بالندر التي كانت تبكي
كفتاة صغرية عىل خالف مظهرها الصلب .حينها فقط أنزل لينياس عينيه
حمدق ًا إىل األرض يف أمل وقال:
" هل تكرهوين ." ..واجهش اجلميع يف البكاء .وضع سرييوس منديلعىل عينيه وهو يقول:
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" ما هذه السخافات ."..واعترصته بالندر بقوة وارتفع صوت بكائهاحتى بدا بكائها كنواح وقالت:
" أنا ..أحبك! ." ..ولكن مع بكاء اجلميع مل يسمعها أحد .ويف فورة بكاءإنتوس ،وضعت يدهيا عىل صدر لينياس ،ورفعت عينيها لتحدق إىل عينيه
الذهبية املتأملة .ولكن لينياس اشاح بوجهه عنها .أمسكت وجهه بيدهيا،
وحدقت إىل عينيه ،وتالقت أعينهم وقالت إنتوس:
" ملاذا ياسيدي تقول ؟.".." العشرية ..والليلة السابقة ..أنا ..لست ..مناسب ًا ."..رصخت ريفريياوكأن احلديث عن تلك الليلة احرقها :
" لتذهب تلك الليلة إىل حلية الربفسور !! ..لقد انقىض كل يشء وانتهى.لقد فعلت أكثر وزيادة!!".
" هاالمايا !! ..نعم .لتذهب تلك الليلة إىل حليتي" .واخذ لينياس يبتسممن تلك الكلامت ..شخص واحد فقط يقول كلمة هاالمايا دائ ًام ،وكأنه
يستمتع بتلك الكلمة التي ال يعرف معناها أحد .والتفت إىل الربفسور،
ووجد أنه يقرتب فاحت ًا ذراعيه والدموع تتساقط من عينيه غري املتامثلة.
واحتضنه لينياس وهو يقول:
 "-مل تتغري مطلق ًا  ." ..قال الربفسور بسعادة غامرة:
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" العباقرة مثيل ال يتغريون أبد ًا ..وال يمكن أن يرتكوا هذا العامل حتىختتفي اخلرفان من هذا العامل ."..والتفت إىل سرييوس واستمر يقول:
"امل أخربكم أنه سيعود!".كان الربفسور لديه برشة مدبوغة بالشمس إذ كان من عرق اجلان وكانت
إحدى عينيه ذهبية ،واألخرى فضية ،وكانت تشعان ذكاء خارق ،وكانت
جفنيه بلون عينيه إذ كان جفن ذهبي واآلخر فيض .مع أنه يبدو أنه قام
بصبغها هكذا إال أهنا كانت ألوان طبيعية فقد ولد هبذا الشكل ،وربام كان
ذلك سبب جنونه.
يبدو مظهر الربفسور وكأنه يف منتصف الثالثني من عمره .مع أنه جتاوز
الثالثة آالف عام .وكان ذو شعر فيض خمروطي ،ينسدل عىل كتفيه ،ولديه
حلية فضية صغرية .وكان يرتدي معطف بالتيني طويل يكاد يالمس كعبيه،
وحول عنقه فرو ذئب قرمزي يتناسب مع سرتته القرمزية ،وبيده ريشة
طائر ال تفارق يديه أبد ًا.
" رصاصري.".." ممم ." .." املعذرة أهيا الربفسور ،ولكن أنا أختلف معك ..إهنم ."..وضعالربفسور ريشته أمام وجه إليفيا وكأنه سيف وقال:
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" ال أيتها الفتاة الصغريةِ .قمت
أنت خمطئة ..كم أخربتك ..كم
ُ
بتعليمك ..ومع ذلك ال تفهمني شيئ ًا ." ..ويف حركة رسيعة ادخل طرف
ريشته يف أنف إليفيا مما جعلها تعطس .تراجعت إليفيا بعيد ًا وقد أحنقها
هذا الفعل ،ولكن الربفسور ابتسم وهو يقول:
ِ
عقابك عىل جهلك ،ولكن عليك شكري عىل هذا العقاب إذ يقوم
" هذااملعلمون برضب تالميذهم األغبياء بقضبان حديدية حتى حيطموا
مجامجهم .ولكن أنا متسامح ويف هذا املناسبة العظيمة اسمحوا يل أن أقيض
عىل هذا اجلهل ،والتخلف ،وأخربكم حقيقة اخلرفان!" .مسحت إنتوس
دموعها بمنديل أنتجته من العدم وقالت وهي تضحك بعذوبة:
" لقد صدعت رؤوسنا هبذا احلديث." ..ابتسم لينياس وقال:
" لقد اشتقت هلذه الدروس املجنونة" .قال الربفسور بلهجة انتصار:" لقد تقرر األمر إذن " .ولوح بيده بحركة مرسحية لتظهر بيده عىصصغرية تشبه عىص قائد األوركسرتا ،وأخذ يدق قرون إنتوس بعصاته
ليجذب االنتباه ،وكأنه معلم يدق سبورة.
مل متانع إنتوس ،وهي متسح دموعها بل ازدادت ضحكاهتا من هذا الفعل.
ومن خلف ظهر لينياس مطت بالندر عنقها ،ووضعت ذقنها عىل كتف
لينياس لتحدق إىل عرض الربفسور .متتمت تقول هامسة:
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" ملاذا العباقرة دائ ًام جمانني؟" .وخنق لينياس ضحكته ،وطوق بالندربذراعه.
وبعد رنني قرن إنتوس أخذ الربفسور يثقف التالميذ حوله:
" يف قديم الزمان ،قبل أن تتواجد املخلوقات يف هذا العامل ..كانتاخلرفان تعيش عىل هذه األرض.
لكن .كانوا دائ ًام يتناطحون ،ويتقاتلون يف ما بينهم ،حتى غرقت األرض
من دمائم .عندها ..قرر اخلرفان املتبقني أن يقوموا بطقوس خرفانية كبرية
ليصبحوا متطورين.
وقد ضحوا بالعديد من رفاقهم للقيام هبذه الطقوس ،وقد نجحت تلك
الطقوس ،وتساقط فرائهم ،واصبحوا يقفون عىل قدمني .اصبحوا ذو ذكاء
افضل آالف املرات ،واستحالوا إىل عرق جديد يدعى البرش ..هاالمايا!".
كظمت إليفيا غيظها من هذا الدرس .بدت وكأهنا ترغب باإلعرتاض
وقول كلمة رصاصري.
ولكنها كانت قد ترصفت بشكل ال يليق سابق ًا ،هلذا صمتت.
ولكن ماقاله سيدها املطلق بعد ذلك .جعل اجلميع يضحكون .عدى
الربفسور وسرييوس .إذ قال لينياس:
" ال أعتقد أين كنت من اخلرفان ..فقد كنت من البرش قبل حلظات".وكان لينياس عىل وشك االستمرار باحلديث إال أن سرييوس طلب منه أن
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ينتظر ،وطلب من إليفيا وإلفآم وسنوريا اخلروج من غرفة العرش إذ
أخربهم أهنم سيعقدون اجتامع للقادة الكبار .خرجوا طائعني بعد تقديم
احرتامهم إىل سيدهم لينياس إذ ركعوا أمامه ووضعوا أيدهيم عىل صدرهم
األيرس .وطلبوا اإلذن منه بالرحيل .وبعد خروجهم دخل أربعة أشخاص.
ال ضخم ،بطول مرتين ونصف .ذو جسد عضيل .كانت
يف مقدمتهم رج ً
عينيه خرضاوين بلون شعره املجعد الذي بدا كطحالب البحر ،وكان
يرتدي رسوال جلدي أسود ،أبيض من اجلانبني .ويرتدي سرتة من فرو
الدببة البيضاء ،وكانت ذراعيه العضلية عارية إىل الكتفني كان يدعى
هيكروس.
بجانبه رجل يرتدي بدلة كاملة من الدروع ،والتي كانت نسخة مطابقة من
درع بالندر عدا أهنا ذو لون بالتيني ،وكان لديه سيف واحد يف خارصته.
كان الرجل ذو شعر أبيض شائك ،ولديه عينني زرقاوين ناعستني .بدا
وكأنه يميش وهو نائم .كان يدعى سيلفر.
وخلفه رجل .بدت عينيه السوداوين حادة كموس احلالقة .كان لديه شعر
أسود طويل تم ربطه برشيط ذهبي يف هنايته ،وكان يرتدي مالبس سوداء،
وكأهنا صنعت من ظالم الليل ،وعىل بطنه وصدره ،درع أسود المع ،يأخذ
شكل عضالت صدره وبطنه املنحوتة .وعىل ظهره سيف رفيع .كان يدعى
بنياس.
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وبجانبه رجل يبدو كزعامء املافيا والعصابات إذ كان يرتدي بدلة فاخرة
سوداء ،وفوق كتفيه معطف طويل أسود .ولديه شعر ذهبي تم متشيطه
جيد ًا ،وحليه خفيفة بلون شعره ،بدت عينيه اخلرضاوين مليئة بالعطف
واحلنان .كان يدعى إنجوس.
كان هؤالء هم القادة العرشة الكبار ،واملؤسسني لعشرية بنتوس إضافة إىل
قائدهم لينياس .وبعد الدموع واألحضان ،بدأ لينياس باحلديث عن كل
يشء .وأخذت إنتوس تتساءل يف قلبها :هل خترج من الغرفة أم ال .إذ مل
تكن إنتوس أحد القادة الكبار.
كان القادة يف قمة خاصة هبم ،فقد محلوا العشرية فوق أكتافهم ،وضحوا يف
سبيلها بكل يشء .هلذا كانت تعلم أهنم يقفون يف نفس املكان الذي يقف
فيه قائدهم ،يف مكان مرتفع عنها كالسحاب .كانوا يدعون القادة العرشة،
ولكن يف األصل كانوا تسعه باإلضافة إىل قائدهم لينياس .مل تكن تعلم ماذا
يعني ذلك .ومع ذلك .كانت حتسدهم وتتمنى أن تقف يف نفس املكان
الذي يقفون فيه مع سيدها.
وبام أنه مل ُيطلب منها أن تنرصف .ظلت تنصت بصمت.
ولكن حني استمر سيدها باحلديث ،بدأت إنتوس تشعر بالغثيان ،وأخذت
حتمر ،وتصفر ،وخترض .اشتعلت نار حارقة يف صدرها جعلتها ترجتف من
حقارة البرش .وبصقت يف قلبها عىل البرش.
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وبعد احلديث الطويل يف ما بينهم رصخت إنتوس ،وشهقت ريفرييا،
وشحب اجلميع مما حدث .فقد سقط لينياس عىل األرض كجثة هامدة .تم
نقله إىل غرفة خاصة .وقد اخربهم الربفسور أنه بخري ،ولكن عقله تعرض
إلرهاق شديد .هلذا حيتاج إىل النوم.

كانت إنتوس تبكي دون انقطاع لعدة أيام ،فلم ينهض لينياس من نومه،
وخشيت إنتوس أنه لن ينهض بعد اآلن ،وأقسمت أهنا ستقتل نفسها هذه
املرة ،وبعد أن أخرجوها من غرفة لينياس بالقوة .أخذوا يتناوبون عىل
العناية به ،ولكن كلمة العناية كانت بسيطة ،ويف احلقيقة كانت القلعة
بأكملها يف فوضة .امتألت غرفة لينياس باحلشود ،بشكل مستمر ،حتى
انفجر الربفسور صارخ ًا :لن يصحو وأنتم تقفون بجانبه هكذا!.

وتدافعوا ليخرجوا مرسعني من الغرفة .حتى إنتوس مل تتجراء يف دخول
الغرفة ،خوف ًا عىل صحة سيدها ،مع أهنا كانت حترتق شوق ًا لرؤيته .وعىل
الرغم من أهنم استخدموا كل أنواع السحر فلم ينهض .وبعد مخسة أيام..
فتح لينياس عينيه .ولكنه مل يكن يعلم ..يف أنه لن ينام بعد اآلن.
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- 2فتح لينياس عينيه لريى ثريا كرستالية من ثالث طبقات تيضء كاخليال فوق
رأسه .وحرك عينيه متفحص ًا املكان حوله ،كانت الغرفة واسعة ،اجلدران
والسقف املرتفع أبيض ًا ناصع ًا مزخرف بنقوش ذهبية وفضية ،رسمت عىل
شكل زهور وأشجار تقف يف أودية رائعة اجلامل.
ويف جدران الغرفة اربعة أبواب ذهبية .بابان يف كل جدار بشكل متباعد،
وكانت األرضية يغطيها سجاد أمحر ناعم مزخرف بنقوش ذهبية.
ويف وسط الغرفة كان رسير هائل احلجم ذو مظهر فخم ،والذي كان
لينياس مستلقي عليه.
متتم يقول:
" عاملني خمتلفني ..سامل ملحي ..جنون خالص" .عندها ملح شخص ًا يفزاوية الرسير ،وهنض رسيع ًا ليجلس عىل حافة الرسير.
كانت سنوريا ،وكانت راكعة عىل ركبة واحدة حمدقة لألرض ،وهي تضع
يدها اليمنى عىل صدرها ،وكأهنا متثال.
" سيدي ،ماهي رغباتك؟"." ليس يل رغبات ،لكن .أحتاج إىل االغتسال إن كان هذا مناسب"." مفهوم ".- 150 -

هنضت سنوريا بحركات أنيقة ،وكأهنا تدربت عليها منذ زمن .وأمسكت
مالبسه املمزقة حماولة خلعها.
لكن-
" هل هناك شيئ ًا ما؟ " .قال لينياس وهو يمسك مالبسه .بدا كفتاة يتمإجبارها عىل نزع مالبسها.
قالت سنوريا بقلق ،وهي تنظر لعينيه الذهبيتني:
"هل تسمح يل باحلديث ياسيدي؟ ".مل حيب لينياس هذا األسلوب يف احلديث أبد ًا ،حتى يف حياته كسامل.
وقال :
أنت ال حتتاجني إىل إذين يف أي يشء ،إذا ِ
" ِكنت تريدين قول يشء
فتحدثي به " .اتسعت عيني سنوريا يف دهشة ،وكأهنا سمعت يشء ال
يصدق ،وتعافت رسيع ًا من ذلك.
وقالت :
ال ".
" شكر ًا جزي ًشكر ًا عىل ماذا .أراد لينياس قول ذلك إال أنه ظل صامت ًا.
واستمرت سنوريا تقول :
" لقد طلبت أن تستحم ،وكنت أريد أن ازيل عنك مالبسك ".- 151 -

" أه  ،لقد فهمت ،ولكن .ال حتتاجني لفعل ذلك .سأقوم بفعل ذلكبنفيس ".
" مفهوم " .قالت وسارت لتفتح أحد األبواب الداخلية وقالت :" يرجى الدخول " .أخذ لينياس خطوتني عرب الباب ،لتتبعه سنوريا .توقف لينياس يف مكانه،
والتفت إليها وقال :
" سأستحم لوحدي " .عندها أجابت سنوريا باضطراب:
" لكن ..لكن .كيف يمكن أن تستحم بنفسك ،سأقوم أنا بذلك الرشفولكن ..إذا كنت تفضل اخلدم سأقوم بدعوهتم حاالً ".
" أنا أعلم واجباتك ،لكن ،أنا أحب أن استحم وحدي " .وابتسمابتسامة دافئة حمببة ،مجدت سنوريا يف مكاهنا .نظرت لشفتيه بعينني
متسعتني ،وكأهنا ستخرج من مكاهنا ،وقالت بكلامت متقطعة وكأهنا نائمه
:
" إذا ..كانت ..هذه .أوامرك " .أغلق لينياس الباب خلفه .أفاقت سنوريا من ذهوهلا من صوت الباب:
" هيه ،ما هذا؟ ما هذا؟ لقد كنت أعتقد أنه سيكون خميف ًا جد ًا !.- 152 -

وقامت تتخيل مشهد الوحشية ،التي كانت تتوقعها من سيدها .كان سيدها
جيلس عىل حافة الرسير ،وينظر إليها بنظرات حقرية مقززة وكأهنا دودة
تزحف عىل األرض .وقال مزجمر ًا بصوت ًا قايس :
" أيتها اللعينة !! كيف يمكن أن تطلبي مني أن أسمح لك باحلديث!!.ال يمكن للعبيد احلديث !!" وأخذ رحمها من يدهيا ،وغرسه يف حلقها.
واستمر يقول :
" فلتعرف مكانك أهيا العبد !!" .وقام جيلدها وهي تسبح بدمائها .كانتسنوريا تطلب الرمحة ،وكان سيدها يضحك بشكل رشير من توسالهتا.
" اليس هذا هو اليشء الطبيعي لفعله؟ .ممم ،يف احلقيقة ،كنت أتوقع أنيقوم بفعل شيئ ًا خميف ًا يل ،ورضيب بقوة عىل هذا ،كان عىل السيد أن يقوم
برضب عبيده عىل كل حال ".
وتنهدت بخيبة أمل ،وكأهنا رغبت يف أن يتم متزيقها.
قامت حتتضن رحمها ،ونظرت إىل الثريا بعينني غائمتني وقالت :
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" آه ،سأقوم بتمزيق كل من حياول أذيتي بالطبع .ولكن سيدي خمتلف.يستطيع أن يقوم بتعذيبي ،ومتزيقي كام يريد ،آه .سيدي ،عاقبني .أجلدين.
مزقني .أنا عبدتك املطيعة ...مهمم .
لكن ..أال يعني هذا أين ال أقوم بواجبايت عىل أكمل وجه ..يتم عقاب
العبيد عىل فشلهم او عدم طاعتهم لألوامر .مم .ال أريد أن أكون كذلك".
عندها أرتفع صوت قعقعة .ووقفت سنوريا بمالمح جادة كاجلندي
املحرتف يف حلظة.
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-3ُفتحت البوابة الذهبية ،وتقدم لينياس عىل السجاد القرمزي ،متجه ًا إىل
العرش.
ارتدى لينياس مالبس سوداء مطرزة بالذهب .وتدلت من كتفيه عباءة
قرمزية عليها رمز العشرية ،وكان عىل كتفيه جوهرة ذهبية .بدت كرأس
تنني ،وكانت تلمع بكل األلوان .وقد زادت مالبسه من هيبته.
كانت غرفة العرش اهلائلة ،تكاد متتلئ من احلشود املتألقة ،الذين كانوا
يرحبون بعودة سيدهم.
من اجلانب األيمن كانت بالندر وخلفها نواهبا األربعة ،وخلف نواهبا
أتباعها الذين كانوا يرتدون دروع ًا مثل قادهتم.
وبجانبها سيلفر ،وخلفه نوابه األربعة وخلفهم أتباعهم.
وبجانبه مئة شخص يرتدون مالبس سوداء كقائدهم بينياس ،وخلفه نوابه
الثالثة .رجالن وامرأة ذو شعر أسود طويل وعينان حادتان كقائدها.
وبجانبها إنتوس التي كانت تنظر إىل سيدها وهو يتقدم إىل عرشه بعينان
غائمتان .وكأهنا تبحر يف عامل األحالم ،ومل يكن خلفها أحد.
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وبجانبها إنجوس ،وخلفه سيلني بجانب النواب الثالثة ،وخلفهم اتباعهم
الذين كانوا يرتدون مالبس سوداء كقائدهم إنجوس .بدا مظهرهم
القايس ،وكأهنم خرجوا من برنامج تلفزيوين للجانحني.
وبجانبهم ريفرييا وخلفها نائبها الوحيد ،الذي كان رجال شاب ًا يرتدي
مالبس بلون األمحر واألسود .كان لديه شعر طويل كخيوط الذهب
املغزول .وخلفه  40امرأة مجيلة ،بألوان شعر خمتلفة كالزهور املزهرة.
كانت برشهتن بيضاء شاحبة كسيدهتم ريفرييا إال أن أعينهن كانت طبيعية
املظهر وختتلف عن عيني ريفرييا القرمزية بأكملها.
وبجانبهم هيكروس وخلفه نوابه الذين كانوا يشبهون بعضهم ،أحدهم
شاب يف السادسة عرش وبجانبه فتاة يف احلادية عرش .كانت أذاهنم املذببة
تصل إىل حافة رؤوسهم ،ومل يكن أحد خلفهم.
وبجانبهم الربفسور الذي كان لوحده كا إنتوس.
وبجانبه إلفآم .وخلفهم مجيع ًا .كانت جمموعة كبرية من الوحوش .بدت
وكأهنا خرجت من كوابيس جهنمية ،وهي التي جعلت لينياس يشعر بعدم
االرتياح من رؤيتهم.
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وأمام كل هذا الكم اهلائل من األشخاص .وقف سرييوس بسعادة.
مل يعرف لينياس ماذا يقول أو ماذا يفعل يف ظل هذا الظروف التي مل يتعامل
معها من قبل.
كان معتاد ًا عىل القيادة ،ولكن .مل يكن معتاد ًا عىل هذه احلشود اهلائلة ،التي
كانت تنظر إليه بحدة كشفرات السيوف.
ومع ذلك .ظل يتقدم خلف سنوريا التي كانت تسري ببطء ،وهي تدق
رحمها عىل األرض مع كل خطوة .لتبدوا كل دقة من رحمها كصوت
اجلرس .كانت سنوريا هي خادمة العرش وحارسته .مل يكن لينياس يفهم
معنى ذلك مطلق ًا.
يف احلقيقة كان يبدو منزعج ًا من هذه املراسم الغريبة.
اقرتب من العرش ،ومر بجانب ريفرييا التي اطلقت ضحكة مكتومة إذ
صفعها لينياس خلف رأسها .بدت الصفعة ،وكأنه كان يميش وخبطت
يده رأسها دون قصد .ومع ذلك ،كانت تعرف أهنا عن قصد إذ كان لينياس
منزعج ًا منها ألهنا قامت برتتيب هذه املراسم العجيبة.
جلس لينياس عىل عرشه ،وحدق إىل احلشود أسفله وهو يشعر بشعور
غريب يعتمل يف صدره.
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أنزل عينيه إىل سنوريا التي كانت تقف أسفل العرش حمدقة إىل احلشود
أمامها بعينني حادتني .وقامت تدق كعب رحمها عرش مرات عىل األرض
بصوت بد كأجراس من الفضة ،وغرق الصوت يف صمت املكان.
رفعت سنوريا رأسها عالي ًا بفخر ،وقالت بصوت قوي:
" من يقف اآلن أمام امللك ؟!!" .وتردد صدى صوهتا يف املكان .ارتفعتريفرييا عىل قدميها ،وتبعها أتباعها يف حركات منظمة ،وتقدموا إىل العرش
بخطوات أنيقة متألقة .وقالت :
" ريفرييا نايتمري .أحد القادة الكبار ! .أقدم السمع والطاعة ،وأنحنيخاضعة أمام امللك!" .وركعت عىل ركبة واحدة ،واضعة يدها اليرسى عىل
قلبها .ركع أتباعها خلفها كشخص واحد .رفعت ريفرييا عينيها إىل
العرش ،وابتسمت بعذوبة إىل لينياس .تقدمت بالندر وخلفها أتباعها
وقالت:
ال
" بالندر أحد القادة الكبار ،واخلادم املخلص للملك!  .وأنحني تبجي ًللملك" .وركعت هي واتباعها يف صلصلة دروع مجيلة".
وتبعها إنجوس بخطوات قوية:
" إنجوس !! .أحد القادة الكبار ..وأنحني خاضع ًا أمام امللك !".وبعينني هتيم عشق ًا تقدمت إنتوس:
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" إنتوس اخلادم املخلص للملك اجلميل" .وأكملت يف قلبها  :والزوجةالقادمة للملك .وحدقت إليه بعينني متأللئة لوقت طويل .للحظة نسيت
أين تقف .ولكن صوت رمح سنوريا أعادها من أحالمها واستمرت
تقول:
" وأنحني إخالص ًا وحب ًا للملك" .وأخذت ريفرييا تسعل." سلفر .أقدم السمع والطاعة ،وأنحي طائع ًا للملك!" .تقدم بينياسوعباءته السوداء تتموج خلفه كأمواج البحر القامتة ،وقال بصوت حاد
كعينيه:
" بينياس .أنا سيف امللك ،وأنحني خاضع ًا للملك" .وبصوت هادر .بداقادم من أعامق كهف:
" هيكروس .أنحني طائع ًا للقائد!! "." الربفسور  ..انحني للملك".لطاملا كان العامل مضحكاً ..إذ يكافئ القاتل كلام ارتفع عدد ضحاياه..
كلام قتلت ،زادت هيبتك يف العامل..
أحرقت بلد بأكمله ،ورصت ملكاً ..جنون خالص .وقال بصوت قوي
يليق بملك عظيم :
"لن أكون ملك مطلق ًا !!" .وتطايرت الكلامت فوق رؤوس احلشودكالسيوف.
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أرتفع سرييوس من مكانه ،وأخذ يصعد درجات العرش ،وهو يرفع رأسه
عالي ًا وكأنه كان ذاهب ًا إىل املجد وقال :
" سرييوس ..نائب اإلمرباطور لينياس بنتوس" .وخفض رأسه وأكمليقول بصوت قوي:
" أقدم السمع والطاعة لإلمرباطور !!" .واهتزت الغرفة بأصواتاحلشود الصارخة إذ أطلقوا مجيع ًا رصخة جعلت لينياس يشعر
بالقشعريرة .حتى سنوريا ارجتفت يف رعب:
" اإلمرباطور !!!! .اإلمرباطور!!!! .اإلمرباطور!!!! .اإلمرباطور !!!!.اإلمرباطور!!!! .اإلمرباطور!!!!".
ارتفع لينياس عن عرشه ،وعم الصمت يف حلظة.
" عن ماذا تتحدث ياسرييوس ،هل فقدت عقلك؟!".اتسعت ابتسامة سرييوس وهو يقول:
" مل أكن جاد ًا يف كل حيايت السوداء كاآلن ..ماذا ستكون إذا مل تكنإمرباطور؟".
" االسامء املزخرفة ..لطاملا كرهت هذه األشياء ،وكل من يمثلها ..حاكمفرينا ،وذلك احلاكم اللعني جعلني أكرههم مجيع ًا! ".
" إذن قم بسحقهم مجيع ًا "." ما هكذا تكون احلياة ياسرييوس." ..- 160 -

" بل احلياة تكون كام يريدها امللك" .وبغضب قال:" أنا لست ملك ..أنا قائد العشرية .لقد متاشيت معكم يف هذا اهلراء!".وباقتضاب قال سرييوس:
" والعشرية حتتاج ملك "." سرييوس!! .يكفي سخافات !!" .تنهد سرييوس يف قلبه .كان يعلم أنلينياس سريفض هذا اليشء متام ًا .ولكن سرييوس مل ينتهي عن طرح
أوراقه ،ولن ينتهي حتى يصبح لينياس ملك .هلذا نظر إىل إ نتوس لتبدأ
اخلطة البديلة.
لعقت إنتوس شفتيها البنفسجية ،وابتلعت ريقها .شاهد لينياس يد ترتفع،
ووجد أهنا كانت إنتوس التي قالت بتوتر:
" لقد تغريت ياسيدي ..لقد رصت قاسي ًا" .هتالك لينياس عىل العرش،وبنظرات متأملة حدق إىل إنتوس .ال تنظر إيل هكذا أتوسل إليك! .وللحظة
كادت ترصخ وختربه أهنا كذبة من ختطيط سرييوس فلم حتتمل أن يتأمل
سيدها بسببها ،ولكنها عضت شفتها السفلية لتتوقف عن التفكري هبذه
األمور.
كان كل يشء من أجل سيدها ،هلذا أكملت اخلطة ،وهي تشعر بأمل
يعترصها .ولكن ،بالنسبة إىل لينياس .بدا مظهرها وكأهنا عىل خافة البكاء.
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" الريب يف ذلك ..لقد ماتوا مجيع ًا بقسوة ..قتلتهم ."..واعرتى إنتوسغضب جنوين ورصخت:
" أنا ال أحتدث عن كباش فرينا اللعينة .بل عن رعاياك!" .تراجع لينياسإىل اخللف يف دهشة وقال:
" كباش؟ رعاياي؟ "." احتدث عن املواطنون ياسيدي"." لقد اخربمتوين أنه مل يبقى أحد من فرينا ."..وإن كان هناك لقتلتهممجيعاً بمتعة خالصة .ولكنها مل تستطع قول تلك الكلامت لذلك قالت:
"لألسف مل يبقى أحد من فرينا .أما عن املواطنون ،فإهنم عبيد جلأوا إىلهذه األرض طالبني احلامية ،والعيش يف سالم" .غمغم لينياس بكآبة:
" السالم حمض أوهام ..يتم وضع سالسل حول أعناق املواطننيبدعوى احلياة املساملة ،ولكنهم ال يدركون أهنم صاروا عبيد حلكامهم..
ولكن ..أنا ال أعرف ..هذه األرض ليست لنا ..ليبقوا هبا مثلنا إذن".
أكملت إنتوس تقول:
" وماذا إن تم غزونا ." ..أخذ لينياس ينظر إىل الشموع التي كانت تطفوايف سقف الغرفة دون أن جييب .ولكنه أنزل عينيه عندما ارتفع صوت
طفويل:
" أطلب اإلذن باحلديث ياسيدي" .وقال لينياس:- 162 -

" سيلني ال حتتاجني إىل إذن يف احلديث .ماذا هناك؟"."أنا أتفق مع سرييوس ،فهذا سيحمي العشرية"." ماذا تعنني؟.".." إنه ..هذا  ..ألنه ..سيكون.".." ملاذا ِأنت قلقة؟ قويل ما لديك؟" .كانت سيلني فتاة؛ تبدو بعمر اخلامسة
عرش ،ذو شعر أزرق عىل شكل ذيل حصان ،وكان لدهيا عينني زرقاوين
بلون السامء ،وكان لدهيا أذنني مذببة بلون شعرها .كانت تقف خلف
إنجوس بصفتها أحد نوابه .كانت ترتدي بدلة سوداء كالرجال.
كانت من شعب البحر.
" ما بك؟ " .يف احلقيقة ،مل تعرف سيلني ماذا تقول سوى هذه الكلامت،فهي مل حتب التدخل يف شئون العشرية ،فهناك القادة العرشة هلذا اليشء.
ولسبب ما .طلبت منها ريفرييا أن تقول تلك الكلامت .وعندما أخربهتا:
وماذا إن طلب مني التوضيح عن ذلك .وقالت ريفرييا ال جتيبي بيشء
والقائد سيتفهم .ولكنها اآلن ،وأمام كل هذه احلشود كانت معدهتا تتقلص
إذ كانت حمط أنظار اجلميع ،ومل حتب سيلني هذا اليشء إذ جيعلها متوترة.
وبدأ العرق يتصبب منها ،وجف حلقها ،ودون وعي منها مثل كل شخص
وضعت يدها حول حلقها .ربام كان حمض صدفة أو ربام كان خمطط له.
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ولكنها وجدت نفسها ترتعد كورقه إذ شعرت بضغط جسدي هائل
يسحقها.
مل تكن تعلم أن ما قامت به جعل لينياس يشتعل غضب ًا إذ اعتقد لينياس
أهنا كانت ختشى أن ُتقطع رأسها ،وللحظة تذكر لينياس مشهد موت سيلني
يمر أمام عينيه.
حلق رأسها يف اهلواء ،وشعرها األزرق يرفرف خلفها ،وعينيها الزرقاوين
املتسعتان ،حتدق إىل لينياس بنظرات خاوية .وذلك الفارس الذي رضب
عنقها بسيفه وهو يبتسم بنشوة .حتى أنه تذكر نعيق الغراب فوق الشجرة.
اعترص لينياس عينيه .لن أسمح أن يتكرر هذا بعد اآلن ! .وحدق أسفل
العرش بعينني متوهجتني تكاد حترق كل شيئ ًا أمامه .إرجتف العديد من
األتباع ،وشعروا باالختناق من الضغط اهلائل الذي يسحق أجسادهم.
حتى ريفرييا بدأت تتعرق.
قال لينياس من بني أسنانه ،وهو يراقب سيلني التي كانت تتنفس بصعوبة
ومتسح تعرقها بمنديل :
" هل هناك اي فائدة من هذا؟! ".أجاب سرييوس :
" هناك العديد من الفوائد ،لكن .اوالً ..جيب أن تصبح هذه األرض لنابشكل طبيعي .ثم نقوم بالبقية ،وسأخربك عن ذلك الحق ًا ".
- 164 -

" هذا أخذ بالقوة ..أو ربام باإلبادة ".هذا هو القانون الطبيعي يف العامل .القوي يأكل الضعيف ،ويأخذ منه كل
يشء ،أمل يفعلوا بنا هذا .أراد سرييوس أن يقول ذلك بشدة .إال أنه قال:
" هذا ما حدث ،وال يوجد شخص عىل قيد احلياة ،فإذا كان هناك شخص ًاما ،فسنقوم بإعطائهم أرضهم بكل رسور " .وصمت.
ال
لينياس ظل صامت ًا .مل يعرف بامذا جييب .ولكنه مل يستطع الصمت طوي ً
إذ كان اجلميع حيدق إليه منتظر ًا إجابته وقال :
" أحتاج إىل التفكري جيد ًا يف هذا األمر .وايض ًا أريد تفقد املكان حولنا ثمسنقرر ما علينا فعله .ما رأيك؟ ".
أجاب سرييوس :
" مفهوم " .وعندما فكر لينياس باهلروب رسيع ًا .رفعت ليليانا يدهاعالي ًا كطالبة يف فصل .وقالت :
" اسمح يل باحلديث ياسيدي " .تنهد لينياس يف قلبه من هذه الطلبوالذي كان ال حيبه أبد ًا .وأشار إليها أن تفعل.
" أنا أتفق مع سرييوس يف أن تصبح هذه األرض ُملك ًا لك "." ُملك ًا يل وليست لنا ؟" .استمرت ليليانا باحلديث متجاهلة ما قالهلينياس :
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" فإذا أصبحت هذه األرض لك ،فأننا سنعيش فيها دون اي أزعاج اوتدخل من أحد ".
كان هذا حديث منطقي متام ًا ،ولكن حياته كسامل جعلته يعرف أن هذه
حمض أوهام .فال يوجد يشء يدعى دون ازعاج او تدخل من أحد .فقد
كان هناك العديد من الدول التي تغرس خمالبها يف دول أخرى ،ومتتص كل
شيئ ًا فيها بدعوة اإلحسان .ولكن .هذا فقط إن كانت الدولة شعبها من
ِخراف ،وحاكمها كلب هيز ذيله لكل شخص.
ولينياس مل يكن خروف او كلب ًا .كان وحش ًا ضاري ًا سيقاتل حتى املوت
دفاع ًا عن عشريته .حتى ولو كان أعدائه وحوش ًا ال تقهر .كان يفضل أن
يموت شاخم ًا عىل أن ينحني.
رد لينياس وهو يبتسم :
" ما قلتيه منطقي متام ًا .وقد أعجبني ،لكن .ال أعتقد أن هذا ما تفكريبه حق ًا .أعتقد أنه شيئ ًا ما مع خيوهلم ".
توردت وجنتيها وقالت بخجل :
" أنا مل اقل شيئ ًا عن هذا " ." لكنه واضح ًا متام ًا بالنسبة يل .إذن ..كيف علينا التعامل مع ما قالتهليليانا !" .رفعت ريفرييا يدها الشاحبة ،وشعر لينياس أنه مدرس يف فصل
وقالت :
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" األمر بسيط جد ًا ياسيدي ،وهو سحق كل من تسول له نفسه بالوقوفأمامنا " .وبامتعاض قال:
" عرض القوة إذن؟ "." نعم ياسيدي .باإلضافة إىل شيئ ًا مهم" .وقامت بلعق شفتيها القرمزيةاستعداد ًا أللقاء القنبلة اخلاصة هبا .واستمرت تقول :
" هو أن تقوم بالزواج !" .تلك الكلامت جعلت العديد من العيون تيضءكالوحوش الربية.
واستمرت ريفرييا تقول :
" وطبع ًا سأرشح نفيس هلذا املنصب العظيم " .تنهد سرييوس بشكلمتعب.
وقبل أن يقول لينياس شيئ ًا أصبحت القاعة باردة كالصقيع.
" أيتها القذرة .مل نتفق عىل هذا !!!"  .رصخت إنتوس بأعىل رئتيها،وهبت واقفة ،وهي تطحن أسناهنا ،وبعينني تشعان نية قاتلة تكاد تقشع
اللحم عن العظم قالت :
" كيف جتروئني ،يف أن تطلبي الزواج من سيدك هبذه الوقاحة ،عليك أنتكوين شاكرة لرمحة سيدي وإال جعلك وسادة لقدميه !!! ".
ردت ريفرييا بسعادة وهدوء:
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" طبع ًا سأكون شاكرة هلذا ،وسأفعل هذا اآلن إذا كان سيدي يريد أنيريح قدميه" .وعادت ريفرييا تلتفت إىل لينياس الذي كان حيدق إليها
بصمت كاحلجر وقالت :
" سيدي .ال شك أنك تعلم أن اإلمرباطور حيتاج إىل إمرباطورة مجيلةتقف بجانبه ".
"ولكنك لستي بأمجل مني !!! " ."هذا صحيح .فجاملنا متساوي ،ولكني أقوى منك بكثري ياعزيزيت"." وأنا أمتلك قوة سحرية أكثر منك!!! "."عزيزيت إنتوس .جيب عليك النظر إىل سيدي جيد ًا .فقوتك السحرية،السخيفة ،املثرية للشفقة ،ضئيلة مقارنة به ".
"وهذا ينطبق عليك ايضا !!ً "." بتأكيد .فأنا ال يشء أمام سيدي .هلذا ..قلت أين أقوى منك " .وأمسكت وركيها وتابعت القول :
" املرأة القوية تستطيع إنجاب العديد من األوالد "  .وابتسمت ابتسامةانتصار .إال أن إنتوس القت قذيفة يف وجهها:
" ولكنك عجوز .فهل تستطيعي فعل ذلك؟ ~ " .اضطربت ريفريياوقامت بالسعال لتخفي اضطراهبا ،فهي مل تتوقع أن تقوم إنتوس باستخدام
هذا اهلجوم .إال أن إنتوس مل ترتكها واستمرت بإلقاء قذائفها اخلاصة.
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" كم تبلغني من العمر؟ الفان؟ ستة آالف؟ عرشة؟ البد ِأنك كنتي
موجودة قبل أن تتكون اجلبال يف هذا العامل أيتها العجوز الشمطاء!".
انفجرت ريفرييا بالرصاخ وقد نست وجود سيدها متام ًا :
" أيتها القذرة هذه سخافة .فام زلت شابة !! "."هذا من اخلارج .أما من الداخل فكل يشء مات وتعفن!".تشوه وجه ريفرييا بالغضب ،وكرشت عن أنياهبا البيضاء االمعة وقالت:
" يبدو أين مل أقم برتبيتك جيد ًا .لكن ،هذا جيد ،فلم أتذوق دماء طازجةمنذ سنوات ،و ال أمانع أن أرشب دماء عذراء جمنونة! ".
ال يسع إنتوس إال أن تعرتف بجامل املرأة أمامها حتى يف غضبها .ولكن
إنتوس مل تكن أدنى منها بيشء ،ولن خترس هذه املواجهة وقالت إنتوس
وهي هترول إليها :
"حاويل فعل ذلك أيتها العجوز"  .وهرولت ريفرييا ايض ًا  .وحدقتاحلشود إليهم ،وهي تعرف ما سيحصل بعد ذلك .فلو كانوا يف مكان آخر،
لقاموا بالرهان يف ما بينهم عىل من ستخرس.
ودون أي تردد .رضبوا رؤوسهن ببعض كالكباش .مصدرين بذلك
صوت مدوي ًا كصوت طلقة بندقية.
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ضيق لينياس عينيه ،وكأنه يتخيل األمل من كل ذلك .البد أن تلك الرضبة
كفيلة بسحق مججمة وحش مروع .ومع ذلك .بدا أهنن كن بخري متام ًا.
ولكنهن مل يكتفوا هبذا القدر إذ استمروا
يتناطحون دون توقف .وكأن كل واحدة منهن تريد أن تسحق رأس
األخرى وهتشمه .كان جنون خالصا.
أوقفهن لينياس بصوت مزلزل:
" يكفي !! ".وتوقفن عام كن يفعلن .انحنت ريفرييا وإنتوس عىل ركبتيها يف حلظة،
وحدقوا إىل سيدهم باحرتام.
استمر لينياس بذلك الصوت القيادي اهلادر:
" أحتاج إىل رؤية االرض التي نحن فيها اآلن .لذلك ،هذا التجمع قدانتهى !".
وسار مبتعد ًا من بينهم ،ويتبعه سرييوس الذي بدا مستاء جد ًا.
" انتظر ياسيدي ماذا عن اقرتاحي؟" .رصخت ريفرييا وهي تنهض منال اياها .تنهدت إنتوس
ركوعها .إال أن لينياس مر عرب البوابة متجاه ً
بارتياح .كان لدهيا يقني يف أن سيدها سيوافق عىل اقرتاح ريفرييا .ولكن
حلسن احلظ أنه جتاهل هذا اليشء.
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" سحق ًا ،لقد هرب! " .قالت ريفرييا ،وكانت ستنفجر هائجة غاضبة،عىل إنتوس التي خربت خطتها العبقرية.
أمامهن باستياء واضح ،وألقت لكمتني قويتني يف
إال أن بالندر وقفت
َ
بطنهن ،سقطت ريفرييا وإنتوس عىل ركبهن ،وهن يمسكن بطوهنن من
األمل.
" أيتها املرأة املتوحشة هذا مؤمل !!" .رصخت ريفرييا باهتياج ومع ذلك،مل تكن تبدو أهنا تتأمل عدا .إنتوس التي كانت تكافح ألخذ أنفاسها.
وقالت بالندر بغضب :
خربتن ما كنا نريد أن نفعله.
" امل نتفق أن تصمتن هذا اليوم .تب ًا لكن ،لقدَ
وها هو قائدنا خيرج دون أن نفعل شيئ ًا!".
خرجت بالندر ،وتبعها القادة ،وهم يشعرون بالضيق.
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- 4" هذا هو املكان اليس كذلك؟".أجابت إنتوس عىل سيدها :
" نعم ،هذا هو املكان .الذي ..حدث فيه ..تلك الليلة " .ونظرت بعيد ًاغري راغبة يف الكالم ،او تذكر تلك الليلة التي كرهتها بشدة.
قام لينياس بتفحص املدينة التي أصبحت خراب ًا وغمغم يقول:
" مل يبقى أحد ..لقد قتلت العديد من البرش ،مملكة بأكملها .ال أكادأصدق ما فعلته ..كيف يمكن أن يفعل السحر ذلك؟ ..وكأين يف حلم".
" سيدي ،ليس عليك أن حتزن من أجلهم ،لقد كانوا يستحقون ماأصاهبم .فقد كانوا برش قذرين يستحقون املوت ".
" إنتوس ربام يكون حديثك فيه بعض احلقيقة ،لكن أنا أعرف جيد ًا ،أنليس مجيعهم يستحقون املوت .هناك برش رائعون حق ًا ،وال يريدون سوى
ال".
العيش يف سالم مع عائالهتم  ..وهناك من تشمئز من رؤيتهم فع ً
ال .ثم قال متمت ًام :
وصمت قلي ً
" أدسوفني ". "-ادسوفني ؟ .هل تسمح يف أن أعرف ما هو ؟".
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" مم ..أه .ال .ليس شيئ ًا ذا أمهية .أعتقد أنه اسم يرمز حلقارة البرش.حاكم يف زمن ما " .كان عىل وشك الضحك .إال أنه توقف عن ذلك.
ال عىل اخباري ذلك ".
" اوه ..هكذا إذن .شكر ًا جزي ً" ريفرييا شكري عىل كل يشء .او طلب اإلذن مني يف كل يشء متعبحق ًا ..أال تعتقدين ذلك .وايض ًا أنا مل أقل شيئ ًا يستحق الشكر .و ال أدري،
ملاذا تفعلون ذلك يف كل مرة .هلذا ..أرجوا أن تتوقفوا عن ذلك ".
أجابت ريفرييا :
"ولكن ،هذا واجبنا ،واحرتامنا جتاه سيدنا" ."هذه سخافة .ومن الذي فرض هذه القوانني السخيفة؟ أيض ًا نحن عائلةواحدة ،وال فرق بيننا أبد ًا ".
"عائلة واحدة !" .قالت إنتوس ،وقد برقت عيناها." أه ،نعم .مثل اإلخوة ".ابتسم اجلميع من ذلك .عدا إنتوس وريفرييا التان انخمدت سعادهتم،
ومطوا شفاههن بعدم الرىض.
" ملاذا أصبحت املدينة حمطمة هكذا؟ كنت أعتقد أن ذلك السحريستخدم البرش فقط؟ " .وتنهد بتعب وأكمل يقول :
" ال هيم شيئ ًا من هذا بعد اآلن .ولكن العيش يف هذا اخلراب ..مل نعدنعيش يف الغابة ،أكره أن أقول ذلك ،ولكن هذه األرض أصبحت لنا..
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هلذا علينا أن نعيش عالنية فيها .ما رأيك ياسرييوس؟ ".
" إنه كام تقول ،هلذا علينا أن نجعل هذه األرض دولة خاصه بنا ،ونعلنذلك إىل الدول املحيطة .كام كنت أقول سابق ًا .أيض ًا أن تكون هذه األرض
اخلربة تنتمي مللكنا ..سيكون هذا مصدر للسخرية".
" ملك؟ ما زلت تعود هلذا ..أنت تعلم جيد ًا ياسرييوس ،أنه ال هيمنيسوى عشريتنا ،لذلك فليضحكوا حتى ينفجروا .كل ما أريده هو أن نعيش
يف سالم .هذا كل يشء " .
" لكن يايس .آ .أقصد .أريد ..مممم .هل تسمح يل باحلديث؟ "." بالندر .هل سنعيد حديثنا من جديد؟ " ." هل يعني هذا أين أستطيع احلديث؟ " .حدق لينياس إىل السامءوغمغم يقول :
" يا ا هلل  ..تكلمي  ،تكلمي "."شكر ًا جزي ." -ومل تكمل كلامهتا إذ كان لينياس حيدق إليها باستياء." آ ..كام كنت أقول .أقصد .أن هذا سيكون صعب ًا ،لن يسمحوا لنابالعيش يف سالم أبد ًا " .
" بالندر .هل ج ِننت؟! ومن قال لك ،أننا نحتاج منهم أن يسمحوا لنا
ُ
بأي يشء .ال أصدق أن هذا الكالم خيرج من فم أحد القادة العرشة ،وأمام
صاحب اجلاللة املبجل! ".
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قال لينياس :
ال ".
" إنتوس ،حاويل أن هتدئي قلي ً"حارض! "." وما هذا االسم الغريب التي دعوتني به؟ ال تدعوين هبذه األشياءالسخيفة مرة أخرى ".
" صاحب اجلاللة إذن؟ "." ال" ." صاحب السعادة؟ "."ال " ." صاحب الفخامة؟ "."ال "." ملك الوحوش؟ " ." ماذا؟! ال .توقفي عن هذا! " ." امللك اجلميل ،أعتقد أنه يليق بك متام ًا " .هذه املرأة ازدادت جنوناً .فكر لينياس هبذه الكلامت ،وأخذ ينظر إىل بريق
عينيها الغريب .وقام حيك جبينه .كان عىل وشك أن يتحدث مع بالندر إال
أن إنتوس رصخت مما جعل اجلميع يلتفت إليها.
" آه .كام اعتقدت إنه االمرباطور .إنه االسم الذي يليق بك ! ".- 175 -

" إذا مل تتوقفي عن ذلك ،أقسم أين سأصفعك يف وجهك .ادعوين باسميفقط ".
إنتوس كانت صامتة ومل ُجتب ،ويبدو من بريق عينيها أهنا كانت تفكر
بعمق.
عاد لينياس يلتفت إىل بالندر وقال :
" لنعد ملا ِكنت تتحدثني عنه " .
" نعم .اوالً ..أنا مل أقصد أن أقول ذلك ،وربام فهمتم كلاميت بشكلخاطئ .أرجوا أن تغفر يل ذلك ".
بدا لينياس يشعر بالتعب حق ًا من هذا ،أخذ أنفاس عميقة ثم التفت إليها
وقال:
أنت مل تقويل شيئ ًا خاطئ ًا ،إنتوس هي املخطئةِ ،
" ِوأنت تعرفني منذ زمن
أهنا جمنونة ،وقد ازداد جنوهنا اآلن ،هذا كل يشء ..إذن ماذا هناك؟".
" نعم .منذ أيام قليلة ،قام بعض الفرسان بالدخول إىل هنا ،وقد كانوايرغبون بمعرفة ماذا حدث يف هذه األرض .ومل يكن هم فقط إذ كان
العديد منهم عىل مر السنني يفعلون ذلك.
وال أعلم إذا كان سرييوس قد أخربك بذلك ،فمنذ عدة سنوات ،ال أعلم
متى بالضبط ،قام جيش كبري بغزونا ".
" مل خيربين أحد بذلك .ماذا حدث؟ هل حتطمت املباين بسببهم ؟".- 176 -

ردت بالندر دون اهتامم ،وكأهنا تتحدث عن أسامك ميتة :
" لقد قتلناهم مجيع ًا "." مع خيوهلم !" .هكذا قالت ليليانا ،وهي خترج رأسها من خلف بالندرمع ابتسامة مجيلة .بدت راضية جد ًا عن نفسها.
" مع خيول -أعني مل تبقوا أحد ..ملاذا؟هل كانت هناك إصابات منعشريتنا؟ ".
رد إنجوس وهو يزفر دخان سيجارته :
" ال .مل يكن هناك إصابات منا "." من ..من الذي قام ..مع من كانت املواجهة؟ من الذي قام بقتاهلم؟".قال إنجوس:
" أنا فعلت" .مل يفهم لينياس .كان إنجوس شخص ًا ذو قلب عطوفوكان يكره االنخراط يف القتال عىل عكس مظهره الصلب .واستمر لينياس
يقول:
" ملاذا فعلت ذلك؟ ".أجاب إنجوس وكأنه يقرأ قصة من كتاب :
" لقد كان جيش ًا كبري ًا حق ًا ..منذ مئة عام حصل ذلك ،وكان اجلميعمنشغلون يف البحث عن ..كنت أنا الوحيد املتواجد يف ذلك الوقت.
لذلك ،ذهبت أنا وكامل أتباعي ..أي الثالث مئة بأكملهم.
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وطلبت منهم بكل هتذيب ،أن يعودوا أدراجهم ،لكنهم رفضوا ذلك
وأرصوا أن تكون هذه البالد ملك هلم ..مل أعرف ماذا يقصدون هبذا
احلديث.
طلبت أن نتناقش
ولكنهم أخذوا يتبجحون ،ويستعرضون قوهتم .حينها
ُ
وطلبت من سيلني أن تأيت معي ،لكي يصبح اجلو
مع قادهتم ،وقد وافقوا،
ُ
أقل توتر ًا .فأتباعي سيفجرون الوضع رسيع ًا ..هلذا طلبت منها أن تأيت
معي ..اعتقدت أهنا ستقلل من األجواء املشحونة .لقد كنت أمحق .أنا
أعرتف بذلك".
وانتفخت عروق عنق إنجوس كحبال مشدودة إذ أخذ يتذكر ذلك
الوقت .إال أنه استعاد هدوئه عندما رأى لينياس ينظر إليه بعينني متوهجة
كاجلمر ،ويف جبينه أربعة عروق منتفخة وكأهنا ستنفجر .وبصوت جليدي
قال لينياس :
" وماذا حدث بعد ذلك؟"." نعم ،بمجرد أن شاهدوها كادوا يقتلوهنا ..ما زلت أتذكر رصخةاخلوف التي أطلقتها ،وهي تقفز لتختبئ خلفي .قاموا بدعوهتا زنديقة أو
شيئ ًا ما.
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مل امتكن من السيطرة عىل نفيس ،وقمت بقتلهم أنا وأتباعي " .وصمت،
وهو يراقب لينياس الذي أغمض عينيه .وقال إنجوس حماوالً القاء نكتة
لتلطيف األجواء.
"حينها ظهرت ليليانا من العدم ،وقامت بتمزيق كل شيئ ًا أمامها ،حتىأهنا كانت تركض خلف اخليول اهلاربة ومتزقهم بسيوفها" .وأشار إليها
وأكمل :
"هي تعاين من مشكلة ما .فإذا مل تقم بفعل شيئ ًا هلا ،فسوف تنقرضاخليول يف كل العامل ".
قام لينياس بالضحك بشكل متعب وهو يقول :
ال هلذا ..هذا ما كانت
" هذه هي ليليانا مل تتغري أبد ًا ..حسن ًا .سأجد ح ًتقصده بالندر .حق ًا ال أعرف ما أفعل .لكن ،يبدو أن سرييوس عىل حق.
نحتاج أن نعلن أن هذه األرض تنتمي لنا ".
قالت بالندر:
" لقد قمنا بفعل ذلك ".قال سرييوس وهو يبدو منزعج ًا جد ًا:
" قمتم؟ ملاذا مل أعرف عن ذلك؟ ملاذا مل ختربيني هبذا؟ "قالت بالندر:
" أنا أسفة حق ًا ،لقد نسيت أن أخربك " .- 179 -

" ما الذي قمتي به ؟" .قال لينياس.قالت بالندر:
" إهنا فكرة ليليانا .عندما هجم علينا بعض املحاربني ،أخربتني أن نرتكشخص ًا واحد ،ليعود إىل بالده بعد أن نخربه ما نريد .وقد أخربناه كل
يشء".
لينياس:
" أعتقد أن ما كانت تفكر به ليليانا خمتلف متام ًا عن هذا .وماذا أخربته؟".أجابت بالندر :
" لقد أخربناه أن سيدنا ،هو الذي قام بمسح كل الكائنات احلية من هذهاململكة املتعفنة بتعويذة سحرية واحدة يف حلظة ،ألنه كان غاضب ًا منهم.
وأن هذه األرض أصبحت ملك لنا بقانون الغزو ،واي شخص يقرتب
منها سنقتله مثل السابقون ".
" هوه .هذا رائع .لقد تفوقتم عىل أنفسكم هذه املرة "  .قال سرييوسذلك بسعادة.
ابتسمت بالندر وليليانا رد ًا عىل ذلك.
قال لينياس مقطب ًا حاجبيه:
" الن جتعلهم هذه الكلامت السخيفة يشتاطون غضب ًا ،ويقومونبمهامجتنا ؟".
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أجاب سرييوس:
" احلمقى فقط سيفعلون " ." حسن ًا .أما بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون يف هذه األرض ،أواملواطنون يف هذه احلالة جيب أن." ..
يف تلك اللحظة لوحت إنتوس بإصبعها يف اهلواء ،وقفزت فجأة أمام
سيدها ،حدث كل يشء رسيع ًا إذ انفجرت الدماء من بطن إنتوس
وتناثرت أحشائها فوق لينياس.
وبسمك رأس اإلنسان مغروس ًا يف
كان رحم ًا حديدي بطول ثالثة أمتارُ ،
ظهر إنتوس ويربز من بطنها .بدا املشهد بطيئ ًا لزج ًا ،وكأن الزمن يتحرك
ببطء .كان الرمح ينزلق من يدهيا بسبب الدماء الغزيرة متجه ًا إىل سيدها،
وكانت إنتوس تطحن أسناهنا وهي حتاول أن توقفه.
وبعد وقت بدا كاألبدية ،توقف الرمح عن االنزالق.
رفعت إنتوس عينيها إىل سيدها ،وقالت وخيوط الدماء تتدفق من فمها:
" هل أنت بخري ياسيدي؟ " .كان لينياس مذهوالً .قام يمسح الدماء عنوجهه ،وهو ال يفهم ما حدث ،شعر أنه حيلم .كان يتحدث بكل سالم
واآلن هذا اجلنون.
اهنارت إنتوس عىل ركبتيها ،وأخذت تسعل الدماء.
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تعاىف لينياس من ذهوله .رست فيه رجفة حينام انتزع الرمح من جسدها
كاشف ًا عن فجوة هائلة يف بطنها .تراقصت أحشاء إنتوس عىل األرض،
كأفاعي محرا لزجة تسبح يف بحر من الدم.
" ما الذي حيدث؟!!"  .رصخ لينياس خائف ًا." سيدي ..ال أعتقد أن سحر الشفاء يمكن أن يعمل .هذا الرمح حيتويعىل أشياء متنع شفاء اجلروح " .
" لن نعرف ذلك حتى نحاول .ال تتحدثي!! " .قام لينياس بإلقاء سحرالشفاء ،ومل يكن هناك أي تغري .جرف لينياس إنتوس إىل حضنه ،ورصخ
يف االشخاص حوله:
" أفعلوا شيئ ًا !!" .أفاق اجلميع من ذهوهلم .قام بعضهم بصب اجلرعالسحرية ،وبعضهم باستخدام تعاويذ الشفاء ،وبعضهم ،وضع أيدهيم
املتوهجة عليها .ولكن .مل يكن هناك أي فائدة تذكر .كانوا عىل وشك
محلها ووضعها عىل األرض .إال أن إنتوس قالت بصوت ًا منهك:
" إتركوين أموت يف احضان سيدي ".تساقطت الدموع الغزيرة عىل وجهه إنتوس.
" هل تبكي من أجيل ياسيدي .هل أنا عزيزة عليك هبذا الشكل " .أنفجر لينياس بالبكاء ،وقام يداعب خصالت شعرها ،وبصوت خمتنق
قال:
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" ما الذي تقولينه يا إنتوسِ .أنت أغىل عندي من الدنيا كلها ".
قامت إنتوس بالسعال وتطايرت الدماء من فمها :
" سيدي .يبدو أن قويت تتالشى ..أنا سعيدة أين رأيتك قبل أن أموت".بدأت إنتوس ترتعش ،وملعان عينيها البنفسجيتان يتالشى ببطء.
" إنتوس .ال متويت .عييش .آاااااااآه .اللعنة عىل هذا العامل !! " .وجرفوجهها إىل صدره.
وبصوتا ضعيف ًا قالت إنتوس :
" أنا ..أحبك ..ياسيدي ..لطاملا ..أحببتك من كل قلبي ..فهل حتبنيياسيدي؟ ".
عض لينياس شفته السفلية ،وتدفق منها خيطان من الدم .وقال والعروق
تنتفخ يف كل وجهه:
" بالطبع أنا أحبك .ال تتحدثي .ال تتحدثي !!!" .ونظر إىل الناس حوله:" هل ستجلسون هكذا؟ ابحثوا عن من فعل هذا .لكن ..ال تقتلوه ،أناسأتعامل معه بنفيس !!!! ".
وانطلقوا يف كل مكان بلمح البرص .عدا بالندر وريفرييا.
" أنا سعيدة حق ًا هبذا " .ومدت يدها لتداعب وجه لينياس بأصابعها.ويف تلك اللحظة ،سقطت ذراع إنتوس ،واختفى بريق عينيها .ماتت
إنتوس بطريقة مرسحية.
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ال إنتوس ،وسار مبتعد ًا.
أغمض لينياس عينيها ،وهنض عىل قدميه حام ً
قالت ريفرييا:
"أين تذهب ياسيدي " .أجاب لينياس هبدوء دون أن يتوقف :" لقد ماتت حبيبتي ،ومل يعد هيمني شيئ ًا يف هذا العامل .سأذهب لكيأعيش مع حبيبتي إنتوس ..يف مكان ،ال يوجد فيه أحد غرينا ".
" وماذا عن عشرية بنتوس ياسيدي؟! لقد ماتت هذه العفنة وانتهىاألمر ،قم برميها يف اي مكان لتتخلص منها!".
قال لينياس:
" بالندر أيتها العفنةِ ،أنت ال تعرفني معنى احلب ..لطاملا كرهت عيناك
ِ
وأنت ياريفرييا،
املخيفتان املتعفنتان ،فلتغريب عن وجهي أيتها العفنة..
لطاملا كرهت رائحة العطور التي تضعينها عىل جسدك لتخفي رائحة
عفونتك ،فلتختفي من أمام وجهي أيتها اجليفة املنتنة".
" آآآآآآآآهآآآ !!!!! ".رصخت ريفرييا وهي متزق شعرها ،وبالندر ختدش وجهها.
واستمر لينياس بالسري إىل األمام ،وبالندر وريفرييا تنوحان وتنتحبان،
شعرهن حتى صاروا صلع ًا !.
وأخذن يمزقن
َ
ابتسمت إنتوس بانتصار وهي ميتة!.
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- 5" هاهاهاها! .ما هذا اجلنون الذي أراه .يال البؤساء!!"  .هكذا قالرجل ،وهو يمسك قطعة زجاجية مستديرة الشكل كالكرة ،وكان يف
داخلها رموز تتوهج بألوان قوس قزح .كانت هذه أداة سحرية تسمح
برؤية املسافات البعيدة كاملنظار .واملنسوخة من إحدى قدرات التعويذة
السحرية [ العني السحرية] .كانت تدعي ( مرآة النظر عن بعد).
كان الرجل يقف فوق تلة ،وبجانبه مخسة أشخاص ينظرون من خالل
املرآة اخلاصة هبم ،وهم يقهقهون مما يروه.
"هؤالء النساء جمنونات ،ماذا يفعلن بشعرهن؟! " .قال أحدهم." يمزقوه بأكمله!"  .قال رجل آخر.ال من خلفهم ،وهو حيمل رحم ًا ضخ ًام ،وبجانبه ثالثة رجال حيملون
قال رج ً
تلك الرماح:
"ما الذي حدث؟ ماذا هناك؟ " .التفت الرجل األول إليه وقال :" لقد ماتت املرأة التي ترتدي مالبس سوداء .قم بتجهيز الرمح الثاين،سنستهدف الرجل الذي حيملها .البد أنه القائد ".
رد الرجل الذي كان حيمل الرمح الكبري:
" وماذا عن البقية ؟" .أجاب أحد الرجال وهو ينظر من خالل املرآة :
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" ال أدري .لقد اختفوا رسيع ًا جد ًا ..األشباح اللعينة! .البد أهنم شعرواباخلوف وفروا هاربني .عىل كل حال ،بقي امرأتان ،ولكن يبدوا أنه
أصاهبن اجلنون من رؤية أحد أصدقائهن يموت ،حتى الوحوش لدهيم
مشاعر ".
رد رجل آخر ،وهو ينظر من مرآته :
" ماذا عن صاحبة العيون احلمراء .إهنا تبدو مألوفة اليس كذلك؟"." ال أدري ،فأنا مل ارى مثل تلك العيون .ربام تكون أحد الوحوشاللعينة .ربام تكون مصاصة دماء ..ال أعرف حق ًا " .
" يبدوا أنكم تستمتعون هنا ،هل تسمحون يل باإلنضامم إليكم ؟" .كانصوت رجل رقيق قادم ًا من خلفهم .التفت العرشة مجيع ًا إىل الصوت الذي
صدر من خلفهم ،وأصدروا شهيق ًا شديد ًا.
ال يضع يديه خلف ظهره ،وكان ذو شعر أبيض أطرافه محراء،
كان رج ً
ويرتدي مالبس بيضاء .وبجانبه امرأة لدهيا برشة شاحبة كالشمع ،وعينان
قرمزيتان بأكملها .وامرأة أخرى ترتدي فستان أسود ،ولدهيا شعر أسود
طويل ،وكان لدهيا قرنان يربزان من مؤخرة رأسها.
اخرتقك الرمح !!ِ ،
ِ
أنت ميتة ،لقد
" مستحيل !! .هذا ال يمكن!! .لقدرأيت ذلك !! ".
قالت إنتوس بضيق ،وكأن منظره كان يزعج عينيها:
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" توقف عن النباح أهيا الكبش ،لقد كان ومه ًا " ." هذا ال يمكن أن يكون صحيحا ً !!! " .ال عىل ذلك ".
" هل هم أغبياء؟ اليس وجودنا أمامهم دلي ًرد سرييوس :
" ريفرييا إن غباء البرش ال يعرف احلدود ،فهؤالء الديدان ال يقتنعونبيشء إال عندما يروه فقط " .وأشار بيده اليهم بكل هتذيب وقال :
" القوا نظرة إذا سمحتم ".قاموا مجيعهم بالنظر من خالل املرآة ،وأخذوا يلهثون يف رعب إذ كانوا
مجيع ًا حييطون بصاحب الشعر األبيض .عدا الرجل الذي كان يرتدي
مالبس سوداء وبفمه سيجارة ،كان يقف أمامهم ،وهو يمسك رأس
الرمح بيده العارية ،وكأن الرمح مل يكن سوى قشة بني أصابعه .وشعروا
بالذهول من هذا الرجل بل أرادوا الرصاخ :
كيف يستطيع شخص ًا ما أن يوقف رمح [ سرتول] املقدس بيده العارية.
ولكن ،املربك يف األمر ،هو أن الرجل ذو الشعر األبيض كان حيدق إليهم،
وكأن عينيه الذهبيتني ،تراهم مبارشة من خالل مرآة النظر عن بعد .مل
هيتموا بذلك فقد اعتقدوا أهنا نوع املصادفة يف أن تتالقى أعينهم ببعضها.
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كان هناك شيئ ًا أهم من هذا اآلن .وعادوا يلتفتون إىل الثالثة أمامهم
بخوف .وقال أحدهم :
" كان ومه ًا ؟" .ال ،كلوحة فنية راقية؟".
" نعم .ما رأيكم؟ اليس ما رأيتموه مشهد ًا مجي ًوشبكت إنتوس يدهيا أمامها ،ورفعت عينيها إىل السامء واستمرت تقول
بسعادة بالغة :
" آه .أنه مشهد ًا من قامش قلبي .يصف أحاسييس وشعوري ،كان مشهد ًارائع ًا ،اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ " .
" إنه كابوس !! " .رصخ أحد الرجال ،وقد خرج عن طوره إذ مل يصدقأنه أصبح فريسة بسبب هذا الوهم املقرف.
" ماذا !!! " .رصخت إنتوس ،وانقضت عليه كالثور اهلائج ،وأمسكتهمن ياقته .واستمرت تقول :
" كيف جترؤ أهيا الكبش ،يف أن تسخر من مشاعر امرأة !! "  .وقامتبرضب رأس الرجل برأسها .هتشمت مقدمة رأس الرجل بصوت مقزز.
سقط الرجل يف األرض ،وهو يتشنج بعنف وقد استحال وجهه إىل عجينة
محراء.
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" جوين !!! " .رصخ أحدهم ،وهو ينتزع سيفه ،وركض باجتاه ريفريياالتي كانت تبدو رشيقة وهشة ،وقد أعتقد الرجل للحظة أهنا أضعف من
تلك املرأة التي هشمت وجه صديقه برأسها.
ولوح بسيفه يف قوس من الضوء مستهدفا عنق ريفرييا .
ولكن قبل أن يصل السيف إىل عنقها ،أمسكته ريفرييا بزوج من أظفارها
االمعة .ظفر السبابة وظفر اإلهبام ،وكأهنا أمسكت فراشة يف اهلواء.
وأخذت تراقب الرجل ،وهو يصفر ،وحيمر ،ويبيض .إذ كان حياول أن
يتنزع السيف .ولكن عبث ًا فقد كان السيف عالق ًا ،وكأنه بني فكي تنني.
قالت ريفرييا بكل رقة وهتذيب:
" ياسيد هذا غري مهذب .كيف يمكن أن هتاجم امرأة يف وجهها .جيبأن ختجل من نفسك " .وقامت بإلقاء صفعة بيدها األخرى بوجه الرجل.
التف الرجل باهلواء دورتني كالبهلوان ،وسقط مغشي ًا عليه حتت قدميها.
تنهدت ريفرييا وهي تقول :
" يا ااهلل .هذا الرجل ليس لديه ذوق .ترك كل جسدي ،وقام بمهامجةوجهي ،كيف سأنظر لسيدي أن تأذى وجهي " .ووضعت يدهيا حول
خرصها النحيل ،ومتايلت وهي تقول :
" حتى البرش البائسني هيامجوين جلاميل ~  .أه .اجلامل مرهق حق ًا~ "." اي مجال تتحدثني عنه .لقد هامجك ِألنك تشبهني الغيالن ".
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ِ
" آه .إنتوس ،يبدو ِأصبحت
أنك مل تعودي قادرة عىل الرؤية جيد ًا ~ .لقد
عجوز حق ًا ~" .
زلت شابةِ .
أنت هي العجوز الشمطاء التي عاشت آالف السنني!".
" ما ُجتاهلت ريفرييا كلامت إنتوس وقالت بمرح :
" الغرية واحلسد .كل العامل حيسدين عىل مجايل .انظري إليه .انظري إىلمجايل الذي يرشق كالشمس" .وقامت بتغطية وجهها بكف يدهيا
واستمرت تقول :
" أه .عيناي تؤملاين من مجايل  ،إنه يلمع ~ " .قالت إنتوس بعينني حمتقنة :
" سرييوس .هل ستجعل هذه املرأة املجنونة تصمت؟ أو أجعلها تصمتبنفيس؟".
تنهد سرييوس ،وهو ينظر إىل سحابتني يف السامء الزرقاء .وقبل أن يقول
كلمة واحدة.
قالت ريفرييا :
أنت غاضبة هكذا؟ ال ختربيني ِ
" ملاذا ِأنك ستنطحينني كالكبش مثل ما
أنك ِ
فعلتي بالرجل .ممم ،البد ِ
كنت كبشاً من قبل ،وقام سيدي بتحويلك
إىل امرأة رمحة وشفقة منه ~ " .وانفجرت تضحك ضحكة مجيلة كرنني
األجراس .ولكن تلك الضحكات جعلت إنتوس ترتعش غيظ ًا.
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" أيتها الشمطاء!!" .رصخت إنتوس بغضب ،وانقضت عىل ريفرييا،وقامت بخنقها ،وغرست أظفارها يف عنقها حتى ادمته.
" إنتوس أيتها املجنونةِ .أنت ختنقينني بجدية ،هل حتاولني قتيل؟!!".
ابتسمت إنتوس ابتسامة رشيرة عىل تلك الكلامت.
" أيتها املجنونة!!" .رصخت ريفرييا ،وشدت شعر إنتوس بقوة شديدة.أطلقت إنتوس رصخة أمل ،والتوى جسدها للجهة اليرسى من قوة شد
شعرها.
" أيتها العجوز الشمطاء أتركي شعري سوف متزقيه .سيدي حيب الشعرالطويل !! ".
ضحكت ريفرييا بخبث وهي تقول :
" إذن ..جيب أن أقوم بتمزيقه ،سأجعلك صلعاء خميفة!" .واستمروا عىلذلك كشد احلبل .إنتوس ترصخ من شدة األمل ،وتقوم بخنق ريفرييا.
وريفرييا تتأمل من عنقها وتشد شعر إنتوس.
" نعم .إنه متام ًا كام تفكرون به مجيع ًا .إهنن جمنونتان ،وأنا أتفق معكم عىلذلك .ولكن .دعكم من هؤالء النساء أهيا السادة ،ولنتحدث حديث
رجال يف ما بيننا " .
هكذا قال رسيوس ،ويديه خلف ظهره ملجموعة الرجال الذين كانوا
حيدقون إىل املرأتان أمامهم برعب خالص.
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واستمر سرييوس يقول:
" أو ربام تفضلون احلديث مع هؤالء النساء ،لكن ،أؤكد لكم أهننمتوحشات وقساة أكثر مني بكثري .ممم ..أوليس كل النساء هكذا ،أو ربام
نساء عشريتنا هكذا .ربام األول وربام األخري .ال أعلم حق ًا .هلذا أحتاج
ألتأكد بنفيس من ذلك ..عىل كل حال .لنعد ملوضوعنا الذي نحن فيه .هل
أنت هو القائد؟ " .أشار سرييوس ألضخمهم.
هز الرجل رأسه باإلجياب.
" حسن ًا ،هل تسمح بإعطائي هذه املرآة التي لديك؟ ".تراجع الرجال إىل اخللف ،غري راغبني باالقرتاب من الرجل او إعطائه ما
يريد .فقد كانت اداة باهظة جد ًا ،وال يستطيع اي أحد امتالك مثلها .بل
حتى هم ال يستطيعون ،وقد تم إعطائهم إياها هلذه املهمة.
ال " .قال سرييوس وهو يمسك املرآة بإحدى يديه.
" شكر ًا جزي ًارجتف القائد وهو حيدق إىل يديه الفارغة ،والتي كانت متسك مرآة النظر
عن بعد منذ حلظات .وعاد ينظر إىل سرييوس ببالهة ،وكأنه يتساءل كيف
فعل ذلك.
قام سرييوس بتجاهل نظرات الرجل .وأخذ يتفحص املرآة بملل .غمغم
يقول:
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" قاممة .ملاذا تصنعون أشياء هبذه السخافة؟ حسن ًا ،ليس كل شخصيستطيع استخدام السحر .ولكن .أال جيب أن جتعلوها صغرية او جتعلوها
كخاتم او حلقة عىل األنف كاخلنازير فسوف تناسبكم متام ًا .أو ربام كتلك
القطعة الزجاجية التي يضعها الربفسور عىل أحدى عينيه .ممم.
ال عن موضوعنا .ال داعي ملحاولة اهلرب ،فأنتم حمارصون
لقد ابتعدنا قلي ً
متام ًا ..ولكن أمتنى أن حتاولوا اهلرب".
وابتسم ابتسامة قاسية ال تعرف الرمحة ،وتوهجت عينيه كاجلمر املستعر،
ومن عينيه تراقصت خيوط من الدخان .بدا كأن عينيه تغيل يف حمجرها.
ارجتف الرجال كاألطفال أمام هذا املشهد ،ولكن ما قاله سرييوس بعد
ذلك ،جعل الرجال يشعرون بالبلل بني سيقاهنم واتضح أهنم تبولوا عىل
أنفسهم:
" لكم أرغب بسحقكم مجيع ًا حتى اليبقى منكم أحد .أوالً سأجعلكمتستحمون بالذهب املصهور ..إنه جيعل البرشة مجيلة و المعة ..أال ترون
كيف برشة ريفرييا مجيلة .نعم .سأجعلكم تستحمون حتى ختتفي كل
حلومكم القذرة ،وتصبح العظام مصقولة المعة ..وبعد ذلك سأجعلكم
تكفرون عن أعاملكم احلقرية .ولكن ،لسوء احلظ ،فأنتم حمظوظون ،ألن
القائد يريد أن يراكم ساملني .ومع ذلك .يمكن شفاء اللحم املسحوق
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بسهولة" .وانحنى سرييوس كرجل نبيل يدعو سيدة إىل الرقص .وأكمل
يقول:
" اسمحوا لنا أن نقوم بتجهيزكم لتقوموا باإلجابة رسيع ًا عىل أسئلةالقائد .أه .ياللخجل ،أقصد اإلمرباطور لينياس بنتوس ".
وكأن تلك الكلامت أوقفت الزمن .إذ وقفت ريفرييا وإنتوس وهم
يمسكون بعضهن كالسابق .إال أهنم ظلوا جامدين كالتامثيل .وقمن
بتحريك رؤوسهن ببطء ،لينظروا إىل ضحاياهم بابتسامة جمنونة وعينان
ُتشعان العذاب والبؤس.
ارتعد الرجال أمام الوحوش اجلميلة.
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- 6" من أنتم؟ " .قال لينياس ،وهو ينظر إىل عرشة رجال راكعون وكأهنمأمام امللك.
أجاب قائدهم بصوت ًا مرتعش :
" نحن صيادون أهيا اإلمرباطور املبجل "." امرباطور؟ مبجل؟ .ماذا يفعل الصيادون هنا؟ وملاذا هامجتمونا؟"." نحن صيادون ..نحن صيادون "  .أجاب القائد وكأنه عىل وشكالبكاء.
قال سرييوس :
" إهنم ليسوا صيادوا حيوانات مثلام نعرف ،بل إهنم من منظمة تدعىالصيادين ،وهم متخصصون بإبادة الوحوش ،والتهديدات البرشية ".
قال لينياس مضيق ًا عينيه :
" ونحن نعترب هتديد ًا .هذا يعني أهنم قتلة ،اليس كذلك؟ " ." نعم .نحن قتلة .حقراء ،أوباش .ديدان " ." ما خطبة ؟"  .قال لينياس موجه ًا حديثه إىل سرييوس .ولكن سرييوسهز كتفيه وكأنه ال يعلم.
ربام كانوا خائفون عندما وقعوا برش أعامهلم .فكر لينياس بذلك وقال:
" ملاذا فعلتم ذلك ؟ ومن أين أنتم ؟" .- 195 -

أجاب القائد :
" نحن مستوطنون من مملكة آيرم ،وقد ُطلب منا أن نقوم هبذه املهمة ،وملنقابل العميل أبد ًا " .لينياس ظل طول حياته يعيش يف الغابة ،ومل يعرف
سوى فرينا .كانت الغابة املظلمة هائلة احلجم فقد كانت اكرب من كل
البلدان جمتمعة .كانت أشبه بقارة خرضاء موحشة.
هلذا قال :
" آيرم ..سمعت عنها ،ولكن ال أعرفها عىل وجه اخلصوص"." املعذرة عىل هذا ،فلم يكن الوقت مالئ ًام لكي أخربك .إهنا اململكة التيتقع عىل حدودنا الشاملية .وهي تدعى آيرم ،وسكاهنا ليسوا من البرش ،إهنم
من عرق تيليس ".
" تيليس ..ولكن .ياسرييوس .هؤالء من البرش فكيف ذلك؟ " .حدجسرييوس القائد بنظرة تكاد تذيب العظام .ارتعد القائد رد ًا عىل ذلك وقال
:
" نحن مستوطنون ،فقد سمحت امللكة لبعض البرش أن يعيشوا عىلأرضها ".
أجاب سرييوس بابتسامة احتقار:
ِ
" ورد ًا عىل ِوإحساهنا إليكم ،أردتم أخذ اململكة بأكملها .أيتها
كرمها
ّ
الديدان املقززة " .
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" ممم ،ماذا تعني ؟"." ما أعنيه أهيا اإلمرباطور ،هو أن غبائها أوقعها يف مصيدة .فقد أشفقتعىل بعض البرش ،ولكن اتضح أن البرش أرادوا أخذ اململكة هلم ..إهنم يف
حالة غزو اآلن بسبب ذلك ،وقد يسقطون يف اي يوم من اآلن ".
ظهرت ابتسامة حامضة عىل وجه لينياس من هذا احلديث وقال :
" تقصد رمحتها هلؤالء اخلنازير ..إهنم يذكروين بدولة فلسطني ومافعلهاليهود اخلنازير .سأخربك عن ذلك الحق ًا .ولكن ،أنا ال أفهم .هل مملكة
آيرم هي من قامت بتأجريهم ملهامجتنا؟ ولكن هذا ال معنى له".
" إنه أحد اثنني ،فإذا نجحوا بمهمتهم فسيكون هذا رائع ًا للعميل األمحقالذي استأجرهم .وإن فشلوا يف مهمتهم ،سيتم توجيه اللوم إىل مملكة آيرم
من ِقبلنا .أتوقع مثل هذا الغباء املضحك منهم".
عندها رصخ الربفسور:
" خرفان ! "" اليس هذا مبالغ فيه ،أي ًا كان .فهم ال يعرفوننا ،وال يعلمون شيئ ًا عنا،امل تقل يل هذا من قبل يا سرييوس؟ ".
" إنه كام تقول ،وقد ..كنت أقصد املعرفة الشخصية ،فهم يعرفون متام ًامنذ سنني ،أن هناك أشخاص يقومون بسحق اي شخص يتجرأ يف دخول
هذه األرض ،هلذا قاموا هبذه السخافة ،من قام هبذا ال يفهم وال يعرف شيئ ًا
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عنا .فقد حرصت عىل ذلك متام ًا .كنت أخطط لشيئ ًا ما .لكن ...هذا مل
يعد مه ًام بعد اآلن " .والتفت إىل بالندر التي شعرت حلظتها بالضيق
لترصفها من تلقاء نفسها .ولكن ريفرييا مل هتتم بكل ذلك وقالت:
"هل نقوم بقتل هؤالء؟ " ." ال يا ريفرييا إتركوهم يذهبون ".ردت ريفرييا وهي تنظر إىل أظفارها التي كانت تنموا كالسكاكني :
" لكن .ياسيدي .لقد قاموا بمهامجتك .جيب أن يدفعوا الثمن ".نظر لينياس إىل الرجال الذين كانوا يذرفون الدموع كاألطفال .كانوا
يعرفون أن حياهتم ستنتهي يف كلمة واحدة .ولكن لينياس شعر بالشفقة
عليهم وقال :
" دعوهم يذهبون ،فلم يتأذى أحد منا عىل كل حال " .ورمقهم بنظرةجتمد الدم يف العروق وقال :
" ولكن .جيب أن ختربوا كل شخص ًا تقابلوه أن هذه األرض مل تعد فرينابعد اآلن ،وإهنا تنتمي لبنتوس .انقلعوا من أمامي وإال غريت رأيي ! ".
فر الرجال ،وهم يبكون ويرصخون .إذ كانوا يعتقدون أن هذا خدعة
وسيتم قتلهم بعد هروهبم .ولكن مل يكن هذا هو احلال.
وقال لينياس بعدم االرتياح :
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" سرييوس أفعل ما أخربتني به سابق ًا ،لكن أجعل الكلامت غري مستفزة،فال نريد أن ينظر لنا كاهلمج " .ابتسم سرييوس رد ًا عىل ذلك .ولكن تلك
االبتسامة مل تعجب لينياس.
وأكمل لينياس سريه متفقد ًا األنقاض حوله ،وتبعه اجلميع بسعادة غامرة.
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-1كان ممر واسع مجيل ،تقف فيه فتيات مجيالت ،بعمر الزهور ما بني السادسة
عرش والعرشين .وكل واحدة ختتلف يف مظهرها ولون عينيها وترسحية
شعرها ،كزهور متنوعة يف بستان مجيل.
كانت فساتينهن بيضاء طويلة ،بحيث المست أحذيتهن البيضاء .كانت
مالبسهن مصنوعة عىل شكل أوراق األشجار ،مزخرفة بخيوط محراء فوق
صدورهن ومن احلواف.
كان مجاهلن ،وأناقتهن ،ومالبسهن الغريبة ،جتعل الناظرين يلهثون.
كانوا مئة يف املجموع .يقفون يف صفوف منظمة بكل أناقة .لكن .عندما
اجتامعهن ،يف أن إحداهن ،ستكون خادمة هذا اليوم لسيدهم
علمن سبب
َ
َ
او السيد الكبري ،كام حيبون أن يدعوه ،والذي أحتل مكانة عظيمة يف
قلوهبن.
عمت الفوىض واالهتياج يف حلظة.
تدافعن ،وتزامحن ،ورصخن ،وهن يرفعن أيدهين ،باهتياج شديد لرتشح
َ
كل واحدة منهن نفسها .وكأهنن جمموعة فتيات هائجات يتصارعن
للحصول عىل توقيع من نجمهم املفضل.
تنهدت إليفيا من هذه الفوىض ،ومتتمت تقول:
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" ما هذا األمل " .وصفقت بقوة ،ليعم الصمت يف حلظة .وحدقت إىلالفتيات أمامها بوجهها اجلاد ،وعينيها البنفسجيتان ،وقالت بصوت جاد
ال يعرف اهلزل :
جتلبن يل العار! " .تلك الكلامت جعلت اخلادمات تعود لتقف يف
" الَ
صفوف ًا كام كانت .وبعد أن رأت إليفيا ذلك ،شعرت بالرىض منهن
واستمرت تقول :
" أنا أعرف شعوركن جيد ًا .فكلنا نرغب ونتمنى أن نخدم السيد الكبري،ولكن .ترصفكن هذا ال يليق أبد ًا! .فهل نسيتن أنفسكن ،فأنتم خادمات
قلعة بنتوس العظيمة! ".
وكن عىل وشك احلديث إال أن إليفيا
حتركت شفاه بعض اخلادمات،
َ
توهجت يف وجوههن ليغلقن أفواههن.
وقالت :
" تغري الوضع عام كان عليه .لذلك .سيكون مخسة منا يف اليوم ،خادماتللسيد الكبري ..أنا مل أنتهي بعد! .سيتم ذلك عن طريق القرعة .كنت أرغب
أن أضع عرشة منا يف اليوم .إال أن السيد سرييوس قال إن هذا مستحيل،
بل إنه طلب ،أن تكون خادمة واحدة يف اليوم .صمت ًا! ..أفهم انزعاجكن
من هذا ..لكني أرصرت عىل ذلك حتى أقنعته بذلك ".
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يف احلقيقة أرادت إليفيا أن تكون أول شخص يقوم بخدمة سيدها ،فقد
كانت تنتظر أن ختدم سيدها عىل أحر من اجلمر ،وإذا قامت باستغالل
منصبها لتلبية رغباهتا األنانية ،فقد ينعكس ذلك عليها .بل قد يعلم سيدها
بذلك ،عن طريق إحدى اخلادمات التي سيشعرن بالغرية منها لفعلها
ذلك ،عندها قد ينظر إليها سيدها ،وكأهنا غري كفئ ملنصبها.
تلك األفكار التي دارت يف رأسها ،يف أن سيدها الذي يمتلئ قلبها حب ًا
واحرتام ًا له ،يقول هلا هذا بردت قلبها كاجلليد.
هلذا .طلبت من سرييوس بإرصار بل كان يبدوا كشجار .فقد كان
سرييوس صامت ًا هادئ ًا كالعادة ،وهو يصغي لطلبها املنفعل ،ويف النهاية
وبعد أن شعر سرييوس بصداع ،وافق أن يكون مخس خادمات يف اليوم
كي يأيت دورها رسيع ًا يف كل مرة.
ومل تكن لدى إليفيا فكرة عن سبب هز سرييوس لكتفيه وقوله ِ
أنت رغبت
بذلك وليس أنا فال تنيس ذلك.
تنهدت إليفيا يف قلبها ومتتمت تقول :
"ما هذا األمل "." حسنا .كام قلت .ستكون مخس منا يف اليوم ،وسيتم اختيار واحدة مناخلمسة لتكون قائدة اخلدم ذلك اليوم ..فال أريد فوىض يف العمل قد
تنعكيس عيل.
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َ
تردن قوله .لذلك ،لن تكون القائدة
ال تنظرن يل كهذا ..أنا أعرف ما
بشكل مستمر ،بل سيتم قرعة يف كل مرة ،ليكون املوضوع عادالً .والتي
كانت قائدة من قبل لن تدخل القرعة مرة أخرى ،لتعطي الفرصة
لألخريات ..هل هذا مفهوم؟! ".
هزت اخلادمات رؤوسهن بالرىض ،وزينت وجوههن االبتسامات
املرشقة.
" ساندرا .أحرضي صندوق االقرتاع من فوق تلك الطاولة " .حنتساندرا رأسها باحرتام ،وذهبت لتحرض الصندوق .قامت بتسليمه إىل
رئيستها إليفيا بابتسامة بريئة مرشقة كالشمس .إال أن إليفيا تنهدت من
تلك االبتسامة التي كان املكر فيها واضح ًا بالنسبة إليها .وقالت إليفيا
بصوت متعب :
 "-لنبدأ بجدول العمل ".
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-2استلقى لينياس عىل رسيره .وقد مر عرشة أيام عىل خروجه من القلعة حينام
هامجه الصيادون.
وقد عرف اآلن ،أن القلعة تتكون من عرشين طابق ،وأن الطابق العارش
بأكمله ،والذي هو فيه اآلن ،الستخدامه الشخيص فقط.
كان هذا سخيف ًا بالنسبة إليه فقد كانت القلعة هائلة احلجم ،ويف مقابل
ذلك كانت طوابق القلعة واسعة وكأهنا ال تنتهي .غرفة صغرية كانت
مناسبة له .أما هذه الغرفة فكانت أشبه بشقة فاخرة .كانت األبواب
الداخلية َتؤدي إىل غرف أخرى .غرفة احلامم ،وغرفة للمالبس ،وغرفة
مكتب ،وغرفة حتتوي عىل اشياء غريبة من صنع الربفسور مثل اجلرع
السحرية.
ولكنه يف احلقيقة شعر بامللل والضجر من كل ذلك .وحتى عندما يتحدث
مع أحد ،يبدأ الشخص بالتصبب عرق ًا دون أي سبب.
حرك عينيه إىل زاوية الغرفة ،ليحدق إىل سنوريا ،التي كانت تقف دون أي
حركة حتى أنه اعتقد أهنا ال تتنفس .ولكن سنوريا اثبتت أهنا صداع
حقيقي .إذ كانت ترفض أن ترتك لينياس وشأنه .كان يطلب منها أن خترج.
ويف احلقيقة كانت خترج ،ولكن لثانية فقط ثم تعود إىل الزاوية ،وحتدق إليه
بعينني ال تطرف .ويعود يطلب منها أن ترتكه ،ولكنها تعود يف حلظة
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خاطفة .يف احد املرات ضاق ذرع ًا منها ،وأخربها أنه سيغري مالبسه ويظل
عاري ًا طوال اليوم ،وقد اعتقد أهنا ستحمر وترتبك وتفر هاربة لترتكه
وشأنه ،ولكنه تفاجئ عندما مل تتغري مالحمها إذ كانت حتدق به مثل اآلن
كتمثال ،فقط عينيها بدت حيه .يكاد لينياس يقسم يف أهنا تفعل هذا لكي
ختيفه.
هلذا اختار أن يتجاهل وجودها.
ومع ذلك ،مل يستطع أن يشعر بأدنى راحة .كيف يمكن أن يظل الرجل
مسرتخي ،وهناك فتاة حتدق به دون أن تطرف .عاد ينظر إليها ،وهو يتذكر
بعض أفالم الرعب ،وخيل إليه أهنا ستتحول إىل خملوق خميف وتنقض
عليه.
" أليس هناك شيئ ًا تفعلينه؟ ..عمل ما مثالً؟.".." أنا أعمل اآلن.".." صحيح ِأنت تعملني ،ولكن هذا عمل مضجر ومرهق ..ملاذا ال تعملني
شيئ ًا أهم من ذلك؟".
" ال يوجد أهم من هذا العمل ،إنه أعظم رشف"." ولكن ال احتاج إىل حراسة ..ربام يف اخلارج ،ولكن هنا منسيهامجني؟".
" ال أحد يعلم .هلذا عىل سنوريا أن تظل عىل اهبة االستعداد".- 207 -

ِ
ال".
أعطيك إجازة ياصغرييت .إذهبي والعبي قلي ً
"أنا" سنوريا تعمل مدى احلياة"." ال حتبني حديث الفتيات؟ هناك سيلني إهنا يف مثل سنك ..إذهبيواعملوا حفلة شاي أو شيئ ًا ما".
" سنوريا ال ترشب ياسيدي" .غمغم لينياس :" ال ترشبني ..األكل أفضل من الرشب ،إذهبي واعميل حفلة "." إهنا أمور مزعجة ياسيدي"." أي أمور ؟"." األكل والرشب" .حدق لينياس إليها وقد أدهشته هذه اإلجابة وقال:"األكل والرشب أمور مزعجة ..هذه إجابة غريبة حق ًا ..ملاذا هيمزعجة؟ ربام ألنك حتبني اشياء معينة".
" ال ليس كذلك ..ولكن بعد األكل ،خترج أشياء مقرفة من كل مكان..إهنا مقززة ..سيدي؟ هل قلت شيئ ًا خاطئ ًا؟" .كان لينياس يرتج من شدة
الضحك:
" أه ..ليس ..هئ هئ هئ هئ ..هذا ..هئ هئ .ال  .مل  ..مل تفعيل شيئ ًا.أه .إذنِ ..
أنت ال حتتاجني إىل الطعام والرشاب ..هذا حق ًا رائع ..بفضلك
أشعر باالنتعاش اآلن" .واعتدل جالس ًا عىل رسيره ،وأشار إىل أحد املقاعد
وقال:
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" احرضيه ..هذا املقعد" .وبحركات أنيقة أخذت الكريس ووضعتهبجانب الرسير وظلت واقفة بجانب الكريس كاجلندي املحرتف.
" اجليس ياصغرييت ." ..ركعت سنوريا عىل ركبة واحدة بجانبالكريس.
" ال .اجليس ..اجليس عىل املقعد." .." أرجو أن تغفر رفيض ياسيدي" .انتم تقتلوين هبذه الترصفاتاملضحكة.
" أنا أريد أن أحتدث معك ..هلذا اجليس"." ولكن .هذه هي الطريقة املناسبة لتلقي كلامتك العظيمة ..فاجللوس معالسيد الكبري ،عىل نفس املستوى ،يشء ال يغتفر أبد ًا" .وبصرب نافذ قال
لينياس:
" اجليس ..لن أعيد كلاميت مرة أخرى" .ورمقها بنظرة مهلكة .اعرتتسنوريا رجفة ،وجلست طائعة عىل املقعد وانزلت عينيها إىل األرض بقلق.
" هل تتذكري حياتك قبل اآلن ياصغرييت؟ أعني كيف أتيتي إىل قلعةبنتوس؟ هل تفهمني ما أعني ؟"  .ودون أن ترفع عينيها قالت بصوت
يوحي بالذعر:
" ال أعلم ماتريده مني ياسيدي؟ ولكن لقد ولدت هنا"." تقصدين أنك فتحت عينيك ووجديت نفسك هنا ،صحيح".- 209 -

" ال .لقد ولدت هنا بفضل قوة سيدي ،ومتت رعايتي منذ طفولتي حتىرصت شابة ..لقد أحاطني سيدي بعطفة ،ورمحته ،واعطاين منصب ًا
عظي ًام" .ونفخت صدرها بفخر واستمرت تقول :
"أنا ..أنا عبدة سيدي املخلصة " .هل متزحني معي؟كيف ولديت هنا؟لقد اخربين اجلميع أهنم عادوا إىل احلياة ووجدوا األتباع كام هم اآلن..إذن،
ملاذا تقول أهنا ولدت هنا؟ مجيعهم يعطوين نفس اإلجابة .ال .قالت بفضل
قوة سيدي ،إذن ،هي تعلم احلقيقة .ولكن البد أهنا ذكريات مزيفة زرعت
يف عقوهلم ..مممم .حلظة ،حلظة ،ماذا قالت اآلن؟ ..عبدة..
" ِأنت لست عبدة ألي أحد هل تفهمني؟" .رمقته بنظرات شاردة وكأن
تلك الكلامت كانت لغز عجيب بالنسبة إليها .ولكن لينياس مل هيتم هبذه
النظرات ،وهنض من عىل الرسير ،وأخذ ورقة فارغة من فوق الطاولة ثم
قام يكتب عليها بريشة طائر غريبة وأعطاها إىل سنوريا كي تقرأها .ولكن
سنوريا مل تستطع قراءة تلك الكلامت.
" ال تستطيعني قراءهتا إذن ..الشك يف ذلك ،فهذه هي اللغة العربية .لغةغريبة يف هذا العامل ..ماذا هناك؟."..
" أنا ال أستطيع قراءهتا ..ولكني أعرفها جيد ًا" .ويف دهشة قال لينياس: "-تعرفيها؟".
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" نعم .إهنا لغة السحر القديم" .وشعر بالضيق من هذه اإلجابة فقد كانمهت ًام بام ستقوله .ولكن إتضح أهنا كانت متزح أو هذا ما كان يعتقد.
واعرتته رغبة باخلروج من هنا ،والقيام ببعض اجلوالت .وقبل أن يقوم
بفتح الباب أرسعت سنوريا وفتحت الباب قبل سيدها لتجد مخس فتيات،
كن يقفن خلف الباب .بدا مجاهلن ومالبسهن اجلميلة كاألمريات يف
القصص.
إال أن لينياس مل يندهش من مظهرهن ،وقد خاض حديث طويل معهن
حتى جف حلقه.
إذ كن يرصرن عىل دخول غرفته استعداد ًا خلدمته .وقد رفض لينياس
يدعوه لوحده إال أهنن رفضن رفض ًا قاطع ًا .وبعد
ذلك ،وطلب منهن أن َ
رصاع طويل أصدر اليهن أمر ًا بوجه ال يقبل النقاش واجلدل أن يدعوه
لوحده .خرجت الفتيات بطاعة وبكل احرتام ذلك الوقت.
كان لينياس يعرف أهنن اخلدم ،وبنفس العرق التي تنتمي إليه رئيستهم
إليفيا .هذا فقط كل ما يعرفه .حتى أسامئهم ال يتذكرها.
فقد كان يعلم فقط اسم قائدة اخلدم هلذا اليوم ،وهي تدعى ساندرا .فال
يمكن ألي شخص أن يتذكر كل األشخاص واملعلومات دفعة واحدة،
وقد نيس العديد من االسامء .هلذا مل يعرف لينياس كيف يستجيب وهم
ينظرون إليه بإعجاب شديد.
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رفع لينياس يده وقال :
" مرحب ًا "  .هذا كل ما ستطاع أن يفعله  .إال أن تلك الكلمة جعلتأعينهم تيضء كاملصابيح ،وأمسكن بأصابعهن الصغرية الناعمة حافة
فساتينهن البيضاء ،وانحنوا مثل أمريات يف حفلة راقصة .وقالوا بوقت
واحد:
" كل الرشف والفخر لنا ياسيدي " ." امل أقل لكم أن تفعلن شيئ ًا آخر غري الوقوف هنا؟ " .قالت ساندرا ،وهي عىل نفس وضعية الرتحيب ،والتي كان لدهيا شعر
ذهبي متجعد عىل الطريقة الفرنسية:
" أسمح لنا أن نرفض ياسيدي ،فنحن خدمك هلذا اليوم ،وال يوجدرشف يضاهي هذ العمل".
" اي رشف هو هذا؟ من تعتقدون أنني أكون؟ " .وبدا يشعر بالتعب منهذه األفعال واستمر يقول :
" أفعلن ما تردن " وسار مبتعد ًا ." شكري اجلزيل "  .قالت .ورفعن رؤوسهن ،وتبعوا سيدهن بكلأناقة.
قالت ساندرا ،وهي تسري خلفه :
" هل تسمح يل باحلديث يا سيدي".- 212 -

" لكم أكره هذه الكلامت "." سيدي ؟ "." ال .ال يشء ،كنت أفكر ببعض األمور " ." أه  ،يرجى أن تغفر خلادمتك املخلصة مقاطعة أفكارك و." -قال لينياس مقاطع ًا حديثها:
" ماهو السؤال؟ ""ن ..نعم  ،إىل أين أنت ذاهب ياسيدي؟ " ." ال أدري .أعتقد أين سأذهب للقاء ريفرييا .أو ربام توصني يل بمكانما؟".
مل ترد ساندرا عن الكلامت األخرية وقالت :
" لكن ،اليس من األفضل أن تدعوها إليك ،هذه هي األداب املناسبة".قال لينياس باقتضاب:
" ال فرق يف ذلك " .وأغلق بذلك احلديث ،وساروا صامتني وال ُيسمعقرع أحذيتهم يف املمر.
سوى ُ
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- 3كانت مدينة صغرية ،بيوهتا عىل شكل قصور صغرية ،كئيبة بائسة ،وتفصل
يف ما بينهم الطرقات احلجرية املستوية ،وأعمدة النور املنتصبة بجانبي
الطرقات ،والتي تشع ضوئها الكئيب املصفر.
ويف تلك الطرقات ،العديد من اهلياكل العظمية التي كانت تسري بحركات
أنيقة كاجلنود املحرتفني.
ويف وسط هذه املدينة ،قرص ًا أشد غرابة وبؤس ًا من املباين حوله إذ كانت
أبراجه العالية ملتوية كقرون املاعز ،وكانت ارساب من اخلفافيش تلتف
حول األبراج ،كدوامة سوداء مصدرة بذلك أصوات جتلب القشعريرة.
وكان العديد من التامثيل الكئيبة تتدىل من جدران القرص ،بعضهم يقف
مقلوب ًا يف اهلواء ،يف حتدي كامل للجاذبية.
وآخرين جيلسون القرفصاء يف اهلواء أمام األبراج .وأمام بوابة القرص
احلمراء يقف أشخاص ًا ال ُيرى من مالحمهم سوى أعينهم احلمراء.
ويف داخل أحد غرف هذا القرص املخيف البائس .كان التناقض الصارخ.
كان اجلامل بعينه.
ثريات محراء بلون الدم تشع بكل األلوان ،تتدىل من سقفها العايل األسود.
أرضية رخامية سوداء كالليل ،حتيطها جدران محراء بستائر سوداء
مرشوشة بجواهر تلمع كالنجوم.
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ويف وسط هذه الغرفة العجيبة ،كانت امرأة آية يف اجلامل ،جتلس فوق
عرشها الصغري .املصنوع من عظام البرش .كان العديد من اخلدم يلتفوا
حوهلا .خادمة متشط شعرها القرمزي بحنان .خادمتان ُت َلمع أظفارها
الطويلة االمعة.
خادمة تضع عليها املساحيق ،لتزيد من مجاهلا الذي حيبس األنفاس.
خادمة متسح العطور عىل ذراعيها البيضاء الشاحبة ،وعىل أذنيها،
وحاجبيها .حتى أهنا كانت تضع العطور بني أصابع قدميها .كانت
اخلادمات منكبات عىل هذا العمل بكل تركيز واهتامم ،وهم يتهامسون،
بكلامت غري مسموعة ،واالبتسامات العريضة تزين وجوههن اجلميلة.
قامت اخلادمة التي متشط شعرها باهلمس يف اذن سيدهتا ،وهي تبتسم
ابتسامة مجيلة .قالت سيدهتا :
" سيدي لن يفعل ذلك مطلق ًا" .وأطلقت تنهيدة متعبة ،واستمرت تقول:
"فقط لو كان سيدي متوحش ًا كالرجال اآلخرين .ولكنة قاسي ًا كصخرة .بل أشعر أنه ازداد مجود ًا ..ما هذا اجلحيم ".
" ال أعتقد أن السيد الكبري يوجد مثله من الرجال .ايض ًا ..ال أعتقد أنالرجال متوحشني ياسيديت " .هكذا قال نائبها ،والذي كان يقف مستقي ًام
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بجانبها .كلوح ًا من الفوالذ ،وهو يضع كفيه فوق مقبض عصاته البيضاء
املصنوعة من العاج.
كان يدعى كلكامش دو إمربادور .كان شاب وسيم ،شعره ذهبي طويل
كالذهب املغزول .وكان يرتدي مالبس يف مزيج من األسود واألمحر .لديه
ربطة عنق مزركشة .بدا كرجل نبيل حسن اهلندام حاد الذكاء.
انفجرت اخلادمات بالضحكات عىل كلامته .قالت سيدهتم ريفرييا نايتمري،
وهي تضع ساق عىل أخرى :
" أنت ال تفهم ،ولكن ،هن يفهمن ما أقصده ".تنهد الرجل وقال :
" حتى ِأنك ال تستطيعني وصف األشياء جيد ًا ..وما الذي تفعلينه عىل
كل حال؟ " .
ضيقت سيدته عيناها القرمزيتان وقالت :
" كيف يمكن أال تفهم هذا ؟ هل أنت رجل حقا؟ً " .تدىل رأس الرجل يف صدره وهو يقول :
" أشعر أن غبائك بدا يتغلغل يف عقيل .هلذا سأقدم لك نصيحة قبل أنأفقد عقيل و ُأصاب بالغباء بسببك ".
" أنت هو الغبي .لذلك قل ما لديك رسيع ًا ،ربام كان مفيد ًا ..ملاذا تنظرإيل هكذا؟ ما بك ؟ قل ما لديك؟ " .
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للحظة ،فكر نائبها كلكامش ،أن يغرس عصاته يف قلبها ،ويرتاح من هذا
األمل .إال أنه أخذ عدة أنفاس ليستعيد هدوءه وقال :
" أو ًال ..ضعي عليك العطور بشكل معقول .إهنا قوية وخانقة  ،وال
ِ
أردت
أعتقد أن أي شخص لديه أنف سيتحملها .ثاني ًا ..وهو األهم  .إذا
أن تنايل أعجاب السيد .عليك أن تقومي بإنجازات عظيمة ".
" هذا ما أفعله اآلن ~ ،أال ترى ذلك ~ ".ِ
أتباعك السابقون باغتيالك".
" لقد فهمت اآلن ملاذا قامقالت :
" حق ًا؟ ملاذا أهيا األمحق؟".قال :
"إنه بسبب غبائك "."هاه~  .أنت أمحق ~ .ليس هلذا .لقد كانوا يغارون من مجايل ~".وضحكت هي وخادماهتا ضحكات مجيلة.
إال أن نائبها مل يبتسم ،وقال بربود .
" قومي بتحريك مؤخرتك ،وافعيل شيئ ًا ما .وإال أقسم أن أقوم بغرسعصايت يف قلبك".
" ماذا .أنت ..هل أنت جاد؟!" ." نعم .أنا جاد .سأفعلها قبل أن أموت من الغباء ".- 217 -

رصخت ريفرييا قائلة :
" ها .وماذا تريدين أن أفعل؟ أن أقول سيدي ،اعطيني شيئ ًا أفعله .أريدأن ُأقدم إنجازات .هذه سخافات .أنت تعرف أن كل شخص ينام عىل بطنه
من مشدة امللل ،وال يعرفون ما يفعلون .ولكن ،سيدي قد عاد .وستتغري
األمور قريب ًا .علينا فقط الصرب ،هذا كل يشء! ".
" أال يكفي ما فعلتيه يف غرفة العرش ،فقد كان القادة الكبار مستائني منغبائك ،فقد خربتي ما كانوا خيططون له منذ زمن ،وربام كنا سنفعل شيئ ًا
آخر غري الوقوف هنا ،دون أن نفعل شيئ ًا  .حق ًا ..جيب أن ُتعدمي لغبائك
".
كنت
" يالك من رجل أمحق ،هل يوجد أهم من ذلك الذي فعلته .لقد ُجادة جد ًا ".
" طيب .ربام .ال ادري .ال أعرف .ولكن ،أنا ال افهم ،ملاذا تقوم امرأةبمضايقة الفتاة التي قامت برتبيتها بنفسها؟ هل تعلمني أن ما تفعلينه
سيجعل الفتاة املسكينة تفقد عقلها ".
" أنا أحب مضايقتها .أيض ًا ال دخل هلذا بذاك .فهل جيب أن أدع إنتوسختطف مني سيدي ،ألين اعتنيت هبا وهي فتاة صغرية .هذه سخافات.
إنتوس اآلن امرأة .هذا يعني أهنا ُمنافِسة ،بل إهنا منافسة خميفة .إهنا تكاد
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تصبح ُ
أمجل مني .هل تفهم اآلن ما أفعله؟ إهنا احلرب بني النساء أهيا
الرجل األمحق ~ ".
ضيق نائبها عينيه ودق عصاته يف األرض بقوة وقال :
"هل ِأنت جادة يف ما تقولني؟ " .
انفجرت ريفرييا ضاحكة ،والنساء حوهلا ،حتى دمعت أعينهن .وقالت
ريفرييا وهي مازالت تضحك :
" أنا ال أمزح أهيا الغبي ~ "  .وقالت حمدثة النساء حوهلا وهي تشري إىلنائبها :
" هذا هو أحد اخلرفان الذي يتحدث عنه الربفسور .إنه ال يفهم شيئ ًا".وضحكن دون توقف كاملجانني .غمغم كلكامش:
َ
وجوههن الضاحكة .كان يعلم ،أن
" النساء محري" .وأخذ ينظر إىلَ
ريفرييا تغريت كثري ًا عن ماكنت عليه .إذ كانت حزينة دائ ًام .كثرية النظر إىل
األرض ،وكأهنا تلوم نفسها عن شيئ ًا ما ،وال تتحدث إال نادر ًا جد ًا .بل
كانت تنفجر بالبكاء فجأة دون سبب ،وال تتوقف عن البكاء إال عندما
يقوم كالكامش بأحضار أحد القادة الكبار.
عندها فقط تتوقف عن البكاء ،بعد أن هيمس أحدهم إليها بيشء ما .أما
اآلن .فهي سعيدة كثرية املزاح ،واالبتسامة ال تغادر فمها أبد ًا .وكأهنا
عادت إىل قيد احلياة .طبع ًا كان يعلم أن سبب سعادهتا هو عودة السيد
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الكبري .ومل تكن هي فحسب .بل حتى هو ،وكل شخص يف قلعة بنتوس
كان سعيد ًا جد ًا بذلك.
قال كلكامش :
" باملناسبة ،كيف متكنت جمموعة من القردة يف التسلل إىل أرضنا ،وقامتهتاجم السيد الكبري ؟".
" ممم .ال أدري .عىل ما أتذكر ،كانوا يطلقون عىل أنفسهم صيادون .ربامكانوا يمتلكون بعض املهارات .ياهلم من بائسني ".
" مهارات؟ هل ِأنت جادة فيام تقولني؟ أيض ًا ملاذا تركتيهم يذهبون؟".
يوافقن عىل كلامت
حتركت أعني اخلادمات الباردة إىل ريفرييا وكأهنن
َ
كلكامش.

كانت ريفرييا تعرف ما يفكرون فيه ،هلذا قالت وكأهنا جتيب عن أفكار
اجلميع:
كنت أرغب
" كلكامش .ال تقم بتخريب مزاجي السعيد ،فقد ُبتمزيقهم ،ولكن ،سيدي طلب أن ندعهم يذهبون ،حتى أين فكرت أن
اطاردهم بعد أن يعود سيدي إىل قلعته ،ولكن مل أستطع أن أخون كلامته،
هل فهمت؟".
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وعادت ا خلادمات إىل أعامهلن بوجوه سعيدة ،كانت أوامر السيد الكبري
مطلقة ،وال جيب أن يتساءل أحد عن سبب أفعاله .كان عليهم فقط أن
حيققوا رغباته .وقد كانت ريفرييا تعلم أن كلامهتا ستغلق أبواب النقاش
والتساؤل.
" هذا غريب حق ًا"." ماهو الغريب أهيا األمحق؟"." اليس ذلك املكان خيضع ملراقبة شديدة؟ أتباع السيد سرييوسمنترشون يف كل شرب من ذلك املكان .إذن .كيف تسلل هؤالء البرش؟ ..لو
مل أكن أثق بأتباعه ،لقلت أهنم مهملون" .ارتعشت ريفرييا من تلك
الكلامت .لطاملا كان نائبها ذكي ًا ،ولكن سرييوس كان مرعب ًا يف كل يشء،
وعىل وجه اخلصوص عقله اخلبيث.
وغرقت ريفرييا يف تفكري عميق :البد أنه فعل ذلك لترسيع األمور .خطة
بديلة ..ولكن .متى علم بقدوم البرش إىل هنا ..ال .بل كيف علم أهنم
سيكونون يف ذلك املكان ..وكيف علم أن القائد سيذهب إىل هناك ..لقد
كنت موجودة مع القائد ،وهو الذي قال أنه يريد تفقد ذلك املكان..
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سرييوس مل يقل شيئاً ..كيف خطط لذلك؟ كيف علم أن القائد سيختار
ذلك املكان دون غريه؟ ويف هذا التوقيت ..سرييوس يالك من وحش..
وأفاقت ريفرييا من تفكريها بسبب خبطة .إذ قام كلكامش برضهبا بعصاته
عىل رأسها .وحدقت إليه وهي تقول:
" ماذا؟." .." لقد اعتقدت أن دماغك توقف عن العمل أخري ًا "."كنت أفكر." .." اوه ..ريفرييا تفكر ..سوف هتب العاصفة .وتتساقط النجوم." ..وارتعد كل احلارضين يف تلك اللحظة .إذ شعروا بشخص يدخل نطاقهم.
كان لذلك الشخص قوة سحرية استثنائية.
قفزت ريفرييا عن عرشها العظمي وقالت بفزع :
" أنه سيدي .اخفوا هذا املقعد رسيع ًا ..أرسعن أيتها احلمقاوات".قالت خادمتها التي كانت متشط شعرها :
" .ملاذا؟" وحدقت اخلادمات إليها بارتباك .واستمرت اخلادمة تقول:" إنه العرش الذي صنعناه بأنفسنا من عظام الغزاة .أال جيب أن يكونهذا مدعاة فخر لنا ؟ ".
قالت ريفرييا :
" أيتها احلمقاء ستجلبني مصيبة عىل رؤوسنا مجيع ًا هبذا احلديث .خبئيه".- 222 -

قامت النساء بحملة خارج الغرفة رسيع ًا .وعضت ريفرييا ظفر إهبامها
وغمغمت :
" ملاذا أتى القائد بنفسه إىل هنا؟ لقد كان يسرتيح .كان عليه فقط أنيطلبني ،وسأذهب إليه راكضة .ولكن .ربام ..ال .أمتنى فقط أال يكون شيئ ًا
مزعج ًا قمت بفعله.
والتفتت إىل نائبها فلم جتده ،وأدركت يف أنه ذهب لكي يستقبل سيده.
قامت ريفرييا باخلروج من غرفتها رسيع ًا ،لتستعد لقدومه وقلبها يرقص
بالعديد من املشاعر املختلطة.
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- 4تقدم لينياس بخطوات واثقة ،عرب املدينة الكئيبة ،وتتبعه اخلادمات .كانت
هذه املدينة الصغرية ،هي أحد طوابق قلعة بنتوس ،وكان هذا الطابق ،هو
الطابق الثامن .اخلاص بريفرييا نايتمري ،والذي تم تصميمه عىل شكل
مدينة كئيبة جتلب القشعريرة.
مل يكن لينياس يمتلك أدنى فكرة او حتى معرفة بسيطة ،عن وجود هذه
املدينة او الطوابق األخرى او حتى القلعة نفسها .كل ما يتذكره أنه أراد
مقر ًا قوي ًا حيمي عشريته ،هلذا شعر بعدم االرتياح والقلق من هذه األشياء
التي ال يعرفها.
ونظر إىل سقف الطابق الذي بدا كسامء الليل ،والبلورة الضخمة التي تشع
أضواءها احلمراء كالقمر.
وقال متمت ًام:
" هذه القلعة ضخمة بشكل خميف ،ذلك السحر مرعب ..لن أعتاد عىلهذا أبد ًا " .سمع مهس ًا قادم ًا من خلفة ،وتوقف لينظر إىل اخلادمات.
وقال :
" هل هناك خطب ًا ما؟ " .ارتعدت اخلادمات تلك اللحظة .حتى سنورياجتمدت يف رعب .إال أن لينياس فهم احلالة التي هن فيها .وربام كان سيفكر
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بنفس اليشء إذا كان يف مكاهنم ،ومل يرغب يف إخافتهن عىل كل حال.
لذلك قال وهو يشري إىل عينيه :
" عيناي تتوهجان يف الظالم ،وكلام كان الظالم دامس ًا ازداد توهجها.هكذا فقط ،ولست غاضب ًا او شيئ ًا من هذا القبيل "  .وابتسم تلك
االبتسامة اجلميلة التي مجدت سنوريا يف مكاهنا سابق ًا ،واستمر يقول:
" او اعتقدت َن أين سأحتول ليشء خميف؟ ".كان الضوء خفيف ًا وال ُترى األشياء جيد ًا .إال أن لينياس كان يستطيع
الرؤية يف الظالم وكأن الشمس ترشق فوق رأسه .هلذا استطاع رؤية
خدودهن املتوردة .واستمر بامليش وهو يقول:
" إذن ..ماذا هناك ؟" .تبعته اخلادمات وأخذن ينظرن لبعضهن يف قلق.وبعد اهلمسات أخذت ساندرا نفس عميق وقالت:
" أرجوا أن تسامح جتاوزي ..لكن .ملاذا صنعت هذا املكان ".وما أدراين! .أراد لينياس أن يقول .إال أنه مل يقل ذلك فقد كان اجلميع عدا
العشرية األصلية ،يعتقد اعتقاد ًا تام ًا يف أن لينياس صنع كل يشء بحركة
سخيفة من أصابع يده.
وقد طلب من سرييوس ،والقادة أن خيربوا اجلميع احلقيقة ،إال أهنم
رفضوا تصديق ذلك متام ًا .بل أصبحوا غاضبني ،واهتموا سرييوس والقادة
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بأهنم يسخرون من سيدهم لينياس .وأصبحت القلعة يف فوىض كبرية من
ذلك
حتى قام بالتدخل بنفسه ليخمد كل يشء .حتى أنه أخربهم احلقيقة املريرة
بنفسه ،ومع ذلك مل يصدقوه.
–" كيف يمكن أن خيرس السيد الكبري هبذه السخافة ! " .
هكذا قالوا مجيع ًا ،وكأهنم يصفعوه بوجهه .وقد أخربه سرييوس أن ال
يفعل ذلك ،ألنه لن يكون له اي فائدة تذكر .إال أن لينياس أرص أن يفعل
ذلك.
محاقة ،يبدو أن الصدق مل يعد ينفع بيشء .سواء كان يف هذا العامل أو ذاك.
ويف حلظة ظهرت إجابة معقولة سرتضيهم.
وقال :
" ملاذا هذا السؤال؟ البأس ،قويل ما تفكرين به برصاحة "." إنه يفتقر إىل أشياء كثرية ..و يبعث بعدم االرتياح .لذا ..ملاذا ال تقومبتحويله إىل شيئ ًا آخر ؟" .
" ماذا ! "  .جتمد لينياس يف مكانه ،وتبخرت اإلجابة من عقله .أخدينظر إليهن ،وكأنه ينظر إىل جمانني .ولكن تلك النظرة مجدت الدماء يف
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عروقهن .خفضت اخلادمات رؤوسهن حتى كاد يالمسن أقدامهن .قالت
ساندرا وهي ترتعد من شدة اخلوف :
" اغفر خلادمتك التي جتاوزت حدودها ! " ." اه .أنه .ال .مل تفعيل شيئ ًا خاطئ ًا ..أرفعن رؤوسكن ،وال داعي ملثل هذااخلوف ..وأنت أيض ًا يا سنوريا" .وتنهد متعب ًا واستمر يقول:
" أرفعن رؤوسكن ..نعم هذا جيد .أنا كنت متفاجئ ًا من أنكن مل تعرفنصنعت هذا الطابق لريفرييا وهي
سبب بناء هذا الطابق هبذا الشكل .فقد
ُ
حتب هذه األشياء..
أيض ًا ،أنتن ُختربونني دائ ًام أنكم خملصون يل ،فهل هذا صحيح؟ ".
واستحالت نظرات اخلوف إىل نظرات حادة كنصل السيوف يف حلظة.
تعجب لينياس من هذا التغري الرسيع .وقالت ساندرا بصوت حاد
كعينيها:
" نعم ،فكل أرواحنا فداك ،ما عليك إال أن تصدر األمر وسننهي حياتنافور ًا !".
هذا جنون !! ..كل من يف هذا املكان جمنون!! .رصخ لينياس يف قلبه وقال
:
" والءك يرضيني .ولكن ..أنا ال أحب مثل هذه احلديث .وايض ًا أنخياف أتباعي املخلصون مني جيعلني غري سعيد ..فهل تفهمون ذلك ؟".
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قالوا مجيع ًا :
" مفهوم ياسيدي! ".أكمل لينياس سريه ،وهو يفكر .هل فهموا ذلك حقاً؟ إن والئهم غريب
عجيب .ورفع يده يف حتية إىل اهلياكل العظمية ،التي كانت تقف بجانب
الطريق دون أن تبدي أي حركة .وشعر بتعاسة حينام حدقوا إليه بأعينهم
اخلاوية دون أن يطلقوا أي كلمة.
أين ذلك الصوت املزعج .تلك الغرغرة الفظيعة ..هل أحدهم هو الذي
قطع رأس ذلك املصور املسكني؟ ال يبدون كذلك .يف القديم كانت
اهلياكل العظمية ال تتحدث مطلق ًا .أما اآلن ،فلم يعد لينياس يعرف شيئ ًا
إذ شعر أن العامل أصبح أغرب عام كان عليه.
ومن العدم وقف رجل أمام لينياس .كان الرجل ذو شعر كالذهب
املغزول ،ويرتدي مالبس كالنبالء ،ويمسك عصاة بيضاء .وبحركة أنيقة
ركع أمامه وقال :
 "-سيدي " .وصمت الرجل دون أن يقول شيئ ًا.
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بدأ لينياس يشعر بالقلق .كان الرجل يقف خلف ريفرييا يف غرفة العرش.
ال جد ًا من أنه ال يعرف اسامء اخلادمات.
مل يكن يعرف اسمه ،لقد كان خج ً
فكيف يسأل قائد ًا أتباعه مثل هذا السؤال :
املعذرة ولكن من أنت؟ .كان هذا سخيف ًا ،فهل سيضحكون من هذا
السؤال أو ينظرون إليه بغضب او ربام احتقار .ولكن ما ذنبي أنا إهنم
كثريون.
وفكر بحل آخر ،وهو أنه ال حيتاج إىل اسامئهم يف هذا الوقت .وقال:
" أريد رؤية ريفرييا ؟" .أرتفع الرجل بكل أناقة وقال :
" مفهوم .هل أحرض عربتك امللكية؟ ".حدق لينياس إليه وهو يعتقد أن الرجل خمبول ،ومل يعرف شيئ ًا عام يتحدث
به .لذلك قال :
" أحب السري .واملسافة قريبة "." مفهوم  ".قال كلكامش وتقدم بخطوات أنيقة واثقة وكأنه يتباهىبجسده الرشيق وخطواته القوية.
تبعه لينياس واخلادمات بصمت.
ُفتحت أبواب القلعة ليمر لينياس عرب ممر حالك السواد .وحتت قدميه
سجادة قرمزية ناعمة عىل طول املمر .وعىل جانبي املمر كانت العديد من
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النساء ،ينحنون عىل ركبهن ،ويضعن أيدهين اليمنى عىل قلوهبن بكل أناقة،
وأخذن يغمضن أعينهن وكأن كائن ًا مقدس ًا يمر من بينهن .توقف لينياس
أمام ريفرييا التي كانت راكعة أمامه يف وسط املمر ،وكانت ختفض رأسها
اجلميل بكل تبجيل.
" ريفرييا أرغب يف احلديث معك فهل هذا ممكن؟ "." رغباتك هي ُأمنيايت يا سيدي " .وهنضت وهي تقول:" من هنا ياسيدي "  .وفتحت أحد األبواب ،وأشارت بيدها األخرىإىل داخل الغرفة .مر لينياس بجانبها ليدخل الغرفة وهو يشعر بأنفاسها
الساخنة خلف رأسه.
جلس لينياس أمام طاولة بيضاء فاخرة كالعاجُ ،حتيطها ستة مقاعد واسعة
بلون الطاولة .كانت جدران الغرفة محراء داكنة ،وحييط الغرفة العديد من
األزهار من كل األلوان .كانت غرفة مجيلة ذو رائحة عطرة .ويف داخل
الغرفة بابان خشبيان.
" مجيلة " .متتم لينياس هبذه الكلامت وهو يلقي نظرات متفحصة عىلالغرفة.
دخلت ريفرييا جتر عربة فاخرة ،مليئة بأشياء غريبة ،ومل يتعرف لينياس
عىل اي وجبة منها .وخلف ريفرييا نائبها والعديد من النساء الاليت وقفن
بجانب اجلدران ،وحدقن إىل سيدهم باهتامم.
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وضعت ريفرييا فنجان شاي فوق الطاولة ،أمام سيدها وظلت حتدق به
وكأهنا تنتظر شيئ ًا ما.
" هل هناك يشء ياريفرييا ؟"." ال .ليس هناك يشء .أال يعجبك الشاي ..هل تريد شيئ ًا آخر ؟ أو ربامتفضل عصري هيلموس؟".
مل تكن للينياس أي فكرة عن هذا .للحظة أخذه الفضول ليعرف ما هو هذا
العصري ذو االسم الغريب .إال أنه كان متأكد ًا يف أنه سيكون شيئ ًا مقلق ًا
كالعصائر التي شاهدها سابق ًا لذلك قال :
" الشاي جيد .إذن ..هل ستظلون واقفني هكذا؟ اجلسوا إذا سمحتم".جلست ريفرييا مقابلة له عىل أحد املقاعد ،بينام ركع اجلميع  ،وخلفه
اخلادمات اخلمس منتصبات.
تنهد لينياس من هذه املشهد .ويف احلقيقة أراد احلديث مع ريفرييا
لوحدهم ،ولكن ،مل يعرف كيف يترصف ،هل يطلب منهم اخلروج ،ولكن
ريفرييا هي التي أحرضت األشخاص حوله فهل من الصواب أن يفعل
ذلك .مل يعرف هلذا مل يطلب منهم شيئ ًا.
أال يوجد رجال يف هذا املكان؟.
التفت إىل زاوية الغرفة .شاهد شيئ ًا غريب ًا هناك وقال مشري ًا إليه:
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" ما هذا ؟ " .التفتت ريفرييا خلفها لرتتعد يف مكاهنا ،وقالت بابتسامةحامضة عىل وجهها :
" إنه كريس من عظام " .ورمقت خادماهتا بنظرة تذبل الزرع .اندلعالعرق البارد يف اخلادمات.
" مصنوع من عظام " .غمغم لينياس هبذه الكلامت .وقد اعتقد أنهمصنوع من أغصان شجرة الشيطان .ومع ذلك كان يعلم يف أن ريفرييا
حتب هذه األشياء بشكل عجيب ،فقد صنع هلا بنفسه مثل هذه املقعد منذ
زمن طويل جد ًا.
ولكن ريفرييا متنت يف أن ال يسأهلا سيدها عن نوع هذا العظام إذ كانت
ختشى أن ينظر إليها باشمئزاز .فقد كان سيدها برش ًا قبل اآلن .التفكري يف
هذه األمور جعل العرق ينهمر يف وجهها كاملطر .وأنتجت منديل من
العدم لتمسح تعرقها.
قال لينياس مضيق ًا عينيه:
" هل أنت بخري ؟".تلك الكلامت ،جعلت قلب ريفرييا يرضب كالطبول إذ كانت تعلم جيد ًا
أن سيدها يفعل ذلك عندما يعلم أهنا ختفي شيئ ًا.
وللحظة لعنت خادماهتا يف قلبها لصنعهن هلا هذا الكريس ،والتي كانت
حتبه بجنون .ومل تعرف بامذا جتيب .ضحكت باضطراب وهي تقول :
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" ال  .أنا بخري .ولكن .مل أرشب الدماء منذ سنني ".كانت كذبة فلم تكن ريفرييا حتتاج إىل رشب الدماء بعد اآلن .ولكنها مل
جتد غري هذا ،لترصف سيدها عن هذا املقعد اللعني.
نظر لينياس إىل اخلاتم الذهبي الذي ترتديه ريفرييا يف إهبامها األيرس ،كان
يعلم أن هذا اخلاتم املسحور يلغي ويقمع احتياجها إىل الدماء .مل تكن لديه
فكرة عن سبب قوهلا هذا.
ولكنه يعلم أهنا ختفي شيئ ًا ما .ويف احلقيقة مل هيتم كثري ًا بذلك.
ال حديثها :
لذلك قال متجاه ً
" ريفرييا أال تشعرين بامللل؟" .تلك الكلامت جعلت عيون ريفريياونائبها تلتمعان.
واستمر لينياس يقول :
" يف احلقيقة ياريفرييا أنا أشعر بامللل الشديد ،وال أعرف ما أفعل ،وقدأتيت للقائك من أجل ذلك ،فهل لديك فكرة ما ؟".
ابتلعت ريفرييا لعاهبا ،وقالت وهي تعرص كفيها :
" هناك العديد من األشياء ".ونظرت لسيدها باهتامم شديد ،وكأن عينيها تطلق أشعة سينية لتقرأ
افكاره.
قال لينياس :
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"هل حتاولني التحكم يف عقيل ياريفرييا ".أجابت ريفرييا بابتسامة :
" ال .مل أفكر بذلك أبد ًا"  .وظلت ريفرييا صامته.قال لينياس :
" إذن؟.".." املعذرة كنت ..أتذكر شيئ ًا .ولكن ،ال أعتقد أن ما أقرتحه عليكسيعجبك ..لذا ..هل أستمر باحلديث ام أصمت؟" .
أشار لينياس إليها أن تستمر
وقالت :
" الغزو سيذهب عنك هذا الشعور " ." ريفرييا .هل أنتي جادة يف ما تقولني ؟".ردت ريفرييا بعدم االرتياح ،وهي تداعب شحمة أذهنا :
" أنا جادة متام ًا ،هلذا قلت أنه لن يعجبك ".تنهد لينياس وقال :
" أقوم بالغزو فقط ألين أشعر بامللل .اي جنون هو هذا؟ ..كنت أعتقدأنك ستتحدثني بأشياء مضحكة ولكن هذا."..
ورفع فنجان الشاي ،وظل حيدق إىل البخار املتصاعد منه لبعض الوقت ثم
قال :
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" أنا مل أرى الشاي أبد ًا هنا إال اآلن  .ولكني كنت أعرف الشاي منذثالثني عام ،وكل هذا كان قبل عرشة أيام ".
ابتسمت ريفرييا من هذا .كانت تعتقد أهنا مزحة ما".
" ماذا .أال تصدقيني؟ ..لقد أخربتك "." ال .ليس هذا أبد ًا ياسيدي ،ولكن مل أفهم شيئ ًا مطلقا ً،هل هذه أحجيةما ؟".
" إهنا أحجية عجيبة ،ومل أعرف حلها مطلق ًا .ومع ذلك فهي حقيقةمطلقة .لقد كنت شاب ًا ذو ثالثني عام ..أو ربام عجوز" .ووضع فنجان
الشاي يف مكانه دون أن يرشب منه واستمر يقول:
"هل لديك معلومات عن تلك املرأة العمالقة التي أخربتك عنها؟"."لألسف ،فإن تلك القصة عجيبة وعصية عىل الفهم .حتى بالنسبة إيل،وعندما احاول استيعاهبا أشعر أن تصوري عن العامل يتالشى ..ولكن
الربفسور ربام."..
" الربفسور ..مل أشاهد الربفسور هبذا اهلياج من قبل ..وقد أخربين أشياءجنونية .حتى أين مل أعد أفهم منه شيئ ًا .قال أشياء عن اخلرفان ..وعن قالع،
وقصور تطفو يف السامء ،وقلعة هائلة عىل شكل امرأة ،ومدن حتت األرض
مصنوعة من الذهب ،حيكمها هيكل عظمي ،وعرش فوق السحاب،
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وأشياء جنونية ..ملاذا مل خيربين عنها سابق ًا؟" .وتنهد لينياس ،واستمر يقول
وهو حيدق إىل األشخاص يف الغرفة:
" هذا جنون خالص" .تفحصت ريفرييا وجه لينياس لتبحث عنامارات القلق أو اإلنزعاج ،ومل جتد منها يشء .قالت وقد فهمت مايعنيه:
" أنا أفهم ماتعنيه ..هل ترغب مني أن اتأكد من هذه االشياء بنفيس؟ معأين شاهدهتا سابق ًا ،وليس فيها مايبهج ،وعىل وجه اخلصوص العرش
املوجود فوق السحاب ..صاحبته امرأة مزعجة حق ًا" .وشعرت بالضيق
من هذا اليشء ،وفكرت ريفرييا يف أنه كان من األفضل أن تقتل تلك املرأة
حني سنحت هلا الفرصة .فالشك أهنا ستكون شوكة يف احللق مستقبالً.
" ال .ال أحب التدخل يف ما ال يعنينا .أما عن الغزو فأنا أكرهه واشمئزمنه .فال تطلبي مني أن أكون كمملكة فرينا القذرة ..احلروب ال جتلب
الورود .ايض ًا ال أريد أن يتم ابادتنا مرة أخرى ".
أطلق اجلميع شخري ًا من هذه الكلامت .حتى اخلادمات خلفه.
نظر لي نياس إليهم بارتباك .مل يفهم ملا فعلوا ذلك .وعاد ينظر إىل ريفرييا
التي كانت تقوم بالسعال.
" إسمح يل باحلديث ياسيدي" .هكذا قال نائب ريفرييا الذي كان راكع ًابجانب كرسيها.
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رمق لينياس ريفرييا بنظرة ذات مغزى ،وفهمت ريفرييا يف احلال ما كان
سيدها يريد وقالت :
" كلكامش دو امربادور .إذا أردت احلديث إىل السيد الكبري فقم برفعرأسك".
" املعذرة " .قال ورفع رأسه .وحدق بعينيه الفريوزيتني احلادتني كالنرسإىل سيده .طلب منه لينياس أن يستمر باحلديث.
" أن تواضع سيدي بالحدود .ولكن ،التواضع ،والصدق ،والرمحةوالشفقة ،واملحبة ،مل يعد هلا أي وجود ".
قال لينياس :
" هذا صحيح ..هذا العامل وذاك مريض .ال .لقد مات فيه كل يشء".قال كلكامش :
" إنه كام تقول ياسيدي ،هلذا عليك سحقه حتت األقدام "." سحقه ...؟ " ." نعم ياسيدي " ." عن ماذا تتحدث بالضبط؟ "." أحتدث عن العامل ياسيدي "." العامل؟ تقصد بقولك يف أن عيل سحق العامل؟"." نعم ياسيدي".- 237 -

" هل أنت جاد فيام تقول؟"." كل اجلدية ياسيدي".إذن هناك شخصاً آخر يضاف إىل بقية املجانني .متتم لينياس هبذه الكلامت،
ورمق ريفرييا بنظرات جليدية إذ اعتقد أهنا السبب يف هذا احلديث.
اضطربت ريفرييا ،وقامت بالعبث بفنجان الشاي .رفعت عينيها لتتجسس
عىل سيدها ،ولكنه كان يرمقها بنظرات جليدية .مل حتتمل ريفرييا تلك
النظرات التي تبدو وكأهنا تعرف أفكارها .انفجرت بالضحك كاملجنونة.
رفعت فنجان الشاي أمامها.
" كوكوكوكو ! .أنه شاي لذيذ ! ..اليس كذلك؟ اليس كذلك ؟.أه ..ياهلامن رائحة .ياله من لون !" .وللحظة نست نفسها ورشبت الشاي دفعة
واحدة.
ويف حلظة ،انكمش وجهها وأخرض من شدة الغثيان .فلم تكن ريفرييا
حتتمل رشب الكثري من األشياء ،وكان الشاي واحد ًا منها .فلو مل تكن
حتتفظ به لرفاقها عندما يأتون لزيارهتا ،لرمته باشمئزاز.
وضعت كفيها حول فمها ،وانتفخ خدهيا وكأهنا ستنفجر بالتقيؤ.
حدق لينياس إليها بجمود وقال :
" هل ستتقيئني ..سرتمينها عيل ؟".هزت ريفرييا رأسها بالنفي." ِأنت حتصدين ما زرعتي ياريفرييا " .
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هزت رأسها باإلجياب.
" ِأنت تعرتفني هبذا ؟" .هزت رأسها باإلجياب مرة أخرى.
كان لينياس عىل وشك الضحك من هذا املشهد إال أنه خيش أن يقلل ذلك
من احرتام أتباعها هلا .هلذا بذل كل جهده ليمنع نفسه من الضحك .وقال
وهو يرى الدموع تترسب من عينيها :
" ملاذا ما تزالني هنا؟ ِأنت تريدين أن ترميها فوقي صحيح؟ ".
هزت رأسها رافضة بقوة ،وتطايرت دموعها احلمراء حوهلا .
" ال ختربيني ِأنك تطلبني اإلذن بالذهاب؟ ! ".
هزت ريفرييا رأسها باإلجياب.
" يااهلل .ماهذه السخافات؟! إذهبي أيتها احلمقاء! " .انطلقت ريفريياكالسهم ،لتفتح أحد األبواب يف داخل الغرفة ،وأغلقته خلفها .وانطلق
صوت تقيئ شديد.
عاد لينياس يلتفت إىل كلكامش ،الذي كان يريد إجابة حلديثه السابق.
ال الصوت الذي تلقيه ريفرييا
لذلك استمر لينياس يف احلديث ،متجاه ً
كأنه زئري:
" كلكامش لنعد ملا كنا نتحدث عنه .إن حديثك عن العامل صحيح .أناأتفق معك ،يف أن العامل جعلني أشعر بالغثيان طوال حيايت .ولكن ذلك من
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أفعال األشخاص الذين يعيشون فيه ،فالعامل يف حقيقته جنة ،ولكن .هذا
فقط إذا أحب األشخاص بعضهم كحبهم ألنفسهم ".
" إنه كام تقول ياسيدي .لكن اسمح يل ،يف أن أقول ،إن هذا مستحيل،فسكان العامل هبائم ".
" هبائم؟ مم ..إنه يبدوا قاسي ًا بعض اليشء حني تقول ذلك .أعتقد أنكحمق .ولكن ليس مجيعهم هكذا ..ايض ًا ،اولسنا نحن ايض ًا جزء من العامل؟
هذا يعني أننا متشاهبون؟ " .
" بتات ًا ياسيدي .فال يمكن أن نشبه هؤالء القردة ".قال لينياس متلعث ًام :
" قردة ..أه ..إنه ..ربام ..ملاذا تعتقد هذا؟ "." إلن هؤالء الديدان ،لن تتوقف عن التلوي بشكل مقزز إال عندماتسحق حتت األقدام ".
تفرس لينياس ،وجه كلكامش معتقد ًا أن الرجل أمامه كان يمزح .ولكن
عبث ًا .فقد كان جاد ًا متام ًا وكأنه يتحدث عن حقيقة مطلقة.
إذن ..هل هم هبائم او قردة او ديدان؟ .كام توقعت هذا الرجل يعاين من
مشكلة يف رأسه مثل البقية .وتنهد يف قلبه ،وقد فهم ما يريد الرجل قوله.
وقال حمدث ًا اياه :
" هلذا قلت أن عيل سحق العامل .ألهنم ديدان مقززة ،اليس كذلك ؟".- 240 -

" إنه كام تقول ياسيدي " .لقد سمع لينياس هذه األشياء من العديد مناألشخاص .هلذا قال الكلامت التي كانت جاهزة يف رأسه ،والتي قاهلا ملن
قبله :
" هذه األشياء حتتاج إىل العديد من االستعدادات .فقط األمحق من يقفزعىل ظهر تنني دون أن يستعد لذلك".
تلك الكلامت جعلت كلكامش يبتسم ابتسامة مجيلة من أعامق قلبه .شعر
لينياس باالرتياح أن هذه الكلامت جعلته يشعر بالرىض .وفكر وهو ينظر
لتلك األسنان املرصوصة كاأللئ.
هذه االبتسامة ستكرس قلوب الفتيات دون شك .هلذا ...ملاذا ال يستخدم
تلك االبتسامة جلعل مملكة آيرم تساعدنا قليالً .امللكة الشابة هي التي تقود
البالد .ربام ستنظر إليه وتراه رجالً أنيقاً وسي ًام ،وسيجعلها تشعر باإلرتياح
منا بدال ً من هؤالء احلمقى الذين يقتلون اي شخص يدخل إىل هنا.
مهمم .ولكن هذا ..ال .ربام إلفآم سيكون خياراً جيداً جداً .ماهذه األفكار
السخيفة ..هل جيب أن افكر هبذا الشكل؟ أو هل أحتاج إىل املساعدة .ربام
ال .فكل يشء ممكن عن طريق السحر  ..أيض ًا إهنم يف حالة حرب.
" سيدي ..هل هناك خطب ما ؟" .تالشت أفكاره بسبب ذلك الصوتالرقيق.
" اه .ريفرييا ..كنت أفكر ببعض األشياء السخيفة .كيف حالك اآلن؟".- 241 -

أجابت ريفرييا بخجل:
" أنا بخري متام ًا ..هل تسمح يف أن ختربين إجابتك عن السؤال الذيأعطيتك إياه؟ ".
" سؤال؟ اي سؤال ياريفرييا ؟ "." إنه السؤال الذي قلته لك يف غرفة العرش "."أه .هذا هو ما كنت أحتدث عنه مع كلكامش .نحتاج لدراسة هذا األمرأوالً قبل كل يشء."..
ويف تلك اللحظة ،رست شحنات كهربائية يف عروق ريفرييا لتجعلها
ترجتف دون توقف .حدقت إىل لينياس بعينني متوهجتني ،وكأهنا وحش
جائع حيدق بقطعة حلم طازجة.
" ريفرييا ..هل أنت بخري ؟" .قال لينياس تلك الكلامت ،وهو يستشعرشيئ ًا غريب ًا منها.
" مل أكن بخري يف كل حيايت اللعينة كاآلن! .إذن أنت تقول أنك وافقتعىل أقرتاحي ياسيدي ؟".
قال لينياس :
" أنا مل أوافق .قلت أحتاج إىل االستعداد هلذا جيد ًا ". "-لكن ،هذا يعني أنك تفكر فيه ياسيدي ؟".
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" هذا صحيح " .مل يستطع أن ينكر ،يف أنه كان يفكر يف هذه األمور .ويفحلظة أرسع من رمشة عني ،هنضت ريفرييا ووقفت أمام لينياس .أمالت
جسدها لتحدق إىل وجهه مبارشة بعينيها القرمزيتني ،التي كانت تلمع
كاجلواهر.
كانت قريبة جد ًا بحيث تكاد ُتلصق وجهها بوجهه.
تراجع لينياس إىل ظهر مقعده ،ليبتعد عن وجهها ،ويعطي نفسه بعض
املساحة .إال أن ريفرييا ضيقت املسافة كالسابق ،وكأهنا قطعة حديد
تنجذب إىل مغناطيس.
اندلع العرق يف عموده الفقري إذ اعتقد أن ريفرييا قد أصاهبا أحد نوبات
أهتياج الدم ،والتي كانت تصيب مصايص الدماء .ولكن ذلك جيعلهم
يفقدون السيطرة عىل أنفسهم .ويف تلك اللحظة زحفت الربودة يف عظامه.
لقد نيس أنه حماط ًا بمجموعة كاملة من نخبة مصايص الدماء .ماذا
سيحدث إن كانوا مثلها؟ سيكون ذلك كارثياً .وفكر لينياس بحلول
رسيعة .ولكن املشكلة ،كانت اخلادمات التي تقف خلفة .سنوريا تستطيع
أن تدافع عن نفسها ..ال .ريفرييا سوف متزقها كالورقة.
أنا سأوقفها ..ولكن ،ماذا عن اخلادمات ،فال يمكن أن أتركهن ملصريهن.
كان وجه لينياس هادئ ًا متام ًا .إال أن روحه كانت يف فوىض عارمة.
وبطرف عينيه نظر إىل أتباع ريفرييا.
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كانوا يبدون مرتبكني مما حيدث ،وكان كلكامش يبدو أكثرهم ارتباك ًا إذ
بدا شارد العقل.
حينها شعر باالرتياح ،وضحك يف قلبه عىل محاقته .للحظة أعتقد أن
ريفرييا قد أصبحت خمتلفة عن السابق .فلم تكن ريفرييا جمرد مصاصة دماء
عادية .كانت تتحكم باهتياجها ،وكأنه ال يشء بالنسبة إليها .اآلن أصبح
متأكد يف أن ما كان يفكر فيه ال يمكن أن يكون صحيح ًا.
إذن هذا شيئاً آخر ..إهنا تريد احلرب كنائبها .أراد أن يعتدل عىل مقعده،
ولكن ريفرييا مل تعطه جمال لذلك .كانت تكاد تلتصق بوجهه.
" ريفرييا ابتعدي قليالًِ .أنت قريبة ".
قالت ريفرييا وكأهنا مل تسمع شيئ ًا :
" هل سيكون هناك الكثري؟ اه .بالطبع سيكون هناك الكثري ..ولكن هلسأكون األوىل؟ ال .أرجو منك أن جتعلني األوىل؟".
" ريفرييا ؟.".." وماذا عن إنتوس؟ هل ستكون الثانية او الثالثة او ربام السادسة؟"." ال أعرف عام تتحدثني به؟ ولكن ستصبحني األوىل حينام حيدث ذلك.فهل هذا يرضيك؟ ..ابتعدي ".
انتصبت ريفرييا واقفة وقالت :
" كل الرىض ياسيدي .كل الرىض! "  .وقهقهت بسعادة وقالت :- 244 -

" مسكينة إنتوس ،ستموت غيظ ًا ..ال ،لقد أختارين سيدي بنفسه .لقدسحقتها سحق ًا ..إنه انتصار كامل .عادل .واحتضنت نفسها وأخذت
تتاميل كزهرة مجيلة هزهتا الرياح .وحدقت إىل السقف بعينني فاضت
سعادة وحب.
" هل ترغب إنتوس يف أن تقوم هبذه األشياء ؟".تلك الكلامت سحبت ريفرييا من أحالمها .وعادت تلتفت إىل لينياس
وقالت بابتسامة مجيلة كشفت عن أنياهبا احلادة :
" نعم ياسيدي ،فقد كنا نتصارع عىل هذا منذ مئات السنني .ولكن أناالتي كسبت احلرب يف النهاية ،أه .سأكون األوىل ! ".
مل هيتم لينياس بام كانت تتحدث عنه .وفكر بإنتوس وأهنا ستقود جيش ًا
للحرب ،وأسقط الفكرة رسيع ًا من رأسه .فلن يضع إنتوس هبذه اخلطورة،
وهذا املوقف.
حتى جمر التفكري ،يف أن ريفرييا ستخوض حرب ًا كان مؤملة بالنسبة إليه.
ولكن كان عليه أن يعرتف ،يف أن ريفرييا كانت قوية وكانت معتادة عىل
هذه األشياء .ولكن ،لينياس لن يسمح بحرب أو غزو أبد ًا .طبع ًا كان هذا
حمض أفكار وختيالت لريضيهم هبا.
وقال وقد متلكه التعب من أفكارهم املجنونة :
" مبارك لك ياريفرييا ".- 245 -

ركعت ريفرييا أمام سيدها ،وقالت بصوت رقيق حلو كله هبجة :
" س ُأرشفك ياسيدي! .ولن أجعلك تندم عىل ذلك أبد ًا ،سأكون املرأةالتي تريدها أن تكون ،ال !.سأكون خادمتك املخلصة أكثر من اآلن!".
أغمض لينياس عينيه ليخفي الغضب الذي شعر به من تلك الكلامت.
وللحظة أراد الرصاخ عليها من هذا اهلراء الذي قالته .إال أنه لن يفعلها
أمام األشخاص يف هذه الغرفة ،فقد كانوا جمانني أكثر منها ،لذلك قرر أن
يفعلها عندما يكون معها لوحده.
وأخذ نفس ًا عميق ًا .فتح عينيه ليجد ريفرييا تذرف الدموع الغزيرة من
الفرحة التي هي فيها.
ونظر إىل األشخاص حوله.
كانوا حيدقون إىل ريفرييا فاغري األفواه .حتى اخلادمات خلفه مل يكن
استثناء .حتى سنوريا .بدت وكأن دماغها قد توقف عن العمل .عدا
كلكامش الذي كان ينظر إىل ريفرييا بشكل غريب .بدا وكأن روحه
صعدت إىل السامء.
وفكر لينياس يف أهنا أصبحت جمنونة كإنتوس ،فمن يبكي من الفرحة
خلوض حرب.
وعىل هذا اخلاطر تنهد من التعب
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- 5خرج لينياس من قلعة بنتوس ،وعباءته القرمزية تتموج خلفه بسبب
خطواته الرسيعة .مر من بني عرشة متاثيل تقف أمام بوابة القلعة .كانت
التامثيل عىل شكل فرسان بطول ثالثة أمتار.
"إهنا جمنونة .كلهم جمانني .البد أن ذلك السحر هو السبب؟ لقد غريعقوهلم .جعلهم جمانني! " .كان لينياس يتحدث ،وهو يميش يف ظالم
الليل الدامس لوحده .للحظة فتحت بوابة القلعة ،وترسبت األضواء من
الداخل .التفت لينياس إليها لريى شخص ًا أخرج رأسه متجسس ًا .كانت
سيلني.
قال لينياس مزجمر ًا :
" قلت ال أريد أن يتبعني أحد! " .ادخلت سيلني رأسها بذعر و ُاغلقتالبوابة تلقائي ًا.
فتحت البوابة مرة أخرى .ليخرج شخص ًا منها .وللحظة كان لينياس
ال يتجاوز طوله املرتين .كان
سيرصخ إال أنه صمت حني رأى رج ً
هيكروس .راقبه لينياس وهو يتقدم نحوه وقال متمت ًام :
 "-أخري ًا شخص ًا يستمع إىل العقل واملنطق ".
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وقف هيكروس ولينياس حيدقون لبعضهم بصمت لعدة ثوان .ولوكان
هناك شخص ًا آخر ينظر إليهم؛ لن يرى شيئ ًا يف هذا الظالم الدامس سوى
توهج أعينهم التي كانت تنظر لبعضها.
" هيكروس .هل أصبحت جمنون مثلهم ؟!".ضحك هيكروس وهو يقول :
" ما الذي تقوله أهيا القائد ؟" .كلمة القائد جعلت لينياس يستعيد بعضهدوءه وقال :
ال يا هيكروس" .وساروا بصمت لبعض الوقت .مل يستطع
" لنميش قلي ًهيكروس حتمل ذلك الصمت وقال :
" هل هناك شيئ ًا ما أهيا القائد؟ وما سبب كل هذا الغضب؟ "." ماهذا السؤال؟ اليس هذا واضح ًا متام ًا ؟"." أنا حق ًا ال أعرف ماذا تقصد أهيا القائد ".انفجر لينياس غاضب ًا :
" إهنم جمانني! ،كل من يف هذه القلعة جمنون! ..كلهم مجيع ًا ! ".ارتعد هيكروس من الرصاخ املفاجئ وقال مرتبك ًا :
" ربام ..ملاذا؟ ماذا فعلوا ؟" ." ماذا فعلوا ؟! قل ماذا مل يفعلوا .أشخاص يطلبون اإلذن لقتل أنفسهمأسري فوقهم!.
من أجيل .آخرين يطلبون أن يصبحوا سجاد ودرج لكي
َ
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آخرين يطلبون أن يتم عقاهبم ألهنم مل يقفوا بشكل حمرتم أمامي! ..بل
بعضهم يطلب أن جيلد ألسباب تافهة .ما هذا اهلراء .هذه القلعة خرجت
من اجلحيم .إهنا وكر الشيطان .مجيعهم مازوشيني ! ".
ال " .
ال هكذا قب ً
" اهدئ أهيا القائد .أنا مل اراك منفع ًأخذ لينياس عدة أنفاس وسار مبتعد ًا .حلق به هيكروس وهو يقول :
" حسن ًا ،أنا أعرف يف أن هذا يبدو غريب ًا بالنسبة إليك .ولكن .هذا متوقعمنهم ..فهم يرون ويعتقدون أنك صنعتهم بسحرك ،ليكونوا مفيدين لك.
إهنم حيبوك بحق .وهذا طبيعي ومتوقع متام ًا .فإذا قمت باستدعاء وحوش ًا
عن طريق السحر ،الن يكونوا خملصني لك؟ .إنه مثل ذلك ،لقد حتدثنا عن
ذلك سابق ًا ".
" هل تسخر مني ياهيكروس .اي من هذا طبيعي ! "" أنا ال أسخر منك أبد ًا .ولكن ،ال أعتقد أنك غاضب ًا من هذا فقط ،اليسكذلك؟".
قال لينياس وهو يفرك عينيه :
" إهنا ريفرييا ..ريفرييا "." ماذا عنها؟ ماذا فعلت ؟".وكأن تلك الكلامت ،كانت وقود صب مبارشة فوق اجلمرات املشتعلة يف
صدر لينياس لينفجر غاضب ًا فوق هيكروس :
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" إهنا جمنونة .اقسم أهنا جمنونة .تترصف بشكل غريب ،وتطلب منيأشياء عجيبة ،غريبة ،أخجل حتى من ذكرها!! .هذه ليست ريفرييا .وكأهنا
أصبحت فتاة عجيبة !! .ريفرييا ..املرأة الباردة .املرأة اجلليدية .هل هذه
هي ملكة الليل ريفرييا نايتمري التي سيطرت عىل القارة ،وجلبت
الكوابيس والرعب منذ ستة آالف عام؟!! ..ال .ال أعتقد ،ال أصدق
ذلك!! .البد أهنا كانت تكذب عندما أخربتني .بل البد أهنا كانت حارسة
لإلسطبالت يف ذلك الزمان !!! ".
وأخذ يلهث وهو يمسك هيكروس من سرتته البيضاء .كان هيكروس
مذهوالً مما يراه .ولكنه ظل صامت ًا .استمر لينياس يقول وقد بدأ يستعيد
هدوئه :
" ال بد أنه ذلك السحر املشؤم؟ أنا متأكد من ذلك متام ًا .ايض ًا ..إنتوس..إنتوس ..إنتوس".وأخذ يضحك بشكل متعب وهو يقول :
" أما هذه فقد فاقت كلمة اجلنون نفسها ..أقسم ياهيكروس ،يف أنجنوهنا خييفني ..إهنا تنظر يل بنظرات ال تنتمي لكائن حي .وكأن نظراهتا
قادمة من أعامق القبور.
إهنا تستخدم سحرها األسود ،ملراقبتي يف كل مكان .حتى يف غرفتي أرى
الظالل ترتاقص وأشعر هبا ..احلمقاء .تعتقد أين ال أعلم أهنا تقوم بمراقبتي
من خالل الظالل.
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ويف كل مرة أقوم بامليش ،أجد وجهها ملتصق خلف رأيس مبارشة
كاألشباح املرعبة .وجيعلني هذا قلق ًا ..أقسم أهنا ستقوم بغرس أسناهنا يف
عنقي يوم ًا ما ..أكاد اجزم بذلك".
" هئ هئ هئ هئ هئ !! "  .انفجر هيكروس ضاحك ًا .ارتج جسده منشدة الضحك .قال لينياس عابس الوجه :
" اضحك .اضحك ..هذا ما حتبه فقط ..هل تعلم أين كنت اراقبسرييوس؟ .وأنا أدعوا اهلل أن ال يصبح جمنون ًا مثلهم .ولكن كان طبيعي ًا
كالسابق ..توقف عن الضحك هكذا ..يبدو أنك جننت .توقف".
مل يتوقف هيكروس عن الضحك بل ازداد أرجتاج ًا .عندها ودون اي سبب
انفجر لينياس ضاحك ًا .ضحكوا حتى ترنحوا ودمعت أعينهم.
وبعد وقت ًا طويل من الضحك قال هيكروس بجدية :
" ال جيب عليك االستمرار بالتفكري يف هذا كثري ًا ،وإال ستفقد عقلك..أما ريفرييا ،فهي ماتزال كام كانت ..ولكن عندما تكون معك تتغري متام ًا
إذا فهمت قصدي ..أما إنتوس . "...
اطلق لينياس تنهيدة عميقة وقال :
" صحيح ..أنت حمق ..إين أكاد أجن "  .وقام بفرك عينيه. "-ماذا تقصد بامزوشيني أهيا القائد؟ ".
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" أه .إهنا تعني األشخاص الذين حيبون الشعور باألمل والتعذيب .ولكن.ال أدري االسم الصحيح هلا .ربام مازوشيني او ماسوشيني أنا برصاحة ال
أعلم".
" لقد فهمت ..إىل أين تريد أن تذهب؟ هل تريد العودة إىل القلعة؟"." تقصد وكر املجانني" .وأشار لينياس إىل النار املشتعلة بعيد ًا .وقال :ال ؟" .
" أريد أن أذهب هناك .هل ذهبت إىل هناك قب ًقال هيكروس :
" ال .مل أذهب أبد ًا إىل املستوطنة " ." املستوطنة؟ .هل هذا ما تدعوهنا به؟ حسن ًا ،لنأمل أال يرمونا باحلجارةعند رؤيتنا ".
قال هيكروس مرتبك ًا:
" يرمونا باحلجارة؟ ملا هذا؟ جيب عليهم أن يكونوا شاكرين لك أوال ً.ثاني ًا أنا لن أسمح بذلك " .رفع لينياس يده ليجعل هيكروس يتوقف عن
احلديث وقال:
" اسمعني جيد ًا ياهيكروس .ال تقم بفعل شيئ ًا هلم مها فعلوا ..ايض ًا..جيب أن يكونوا شاكرين لكم ،وليس يل .فأنا مل أفعل هلم يشء ،أما إجابة
عن سؤالك .فطاملا رمى الشعب احلجار عىل حكامهم الفاسدين .أولسنا
حكامهم اآلن؟ هذا هو التاريخ الذي أعرفه".
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" أنا مل أسمع أبد ًا عن هكذا يشء .هل أخربك سرييوس أو ريفرييا عنهذا أهيا القائد؟ ".
" ال .أنا أعرف ذلك جيد ًا اآلن .عىل كل حال ..أقول لك أن ال تفعليشء هلم .ايض ًا أحتاج لرؤية بعض األشياء بعيني ،فليس من سمع كمن
شاهد بعينيه".
أجاب هيكروس :
" مفهوم " ." ماذا كنت تريد أن تقول عن إنتوس اآلن؟ ".ال ثم اطلق تنهيدة قوية وقال :
ظل هيكروس حيدق إىل لينياس طوي ً
" ال يشء .أنت حمق إهنا تعاين من مشكلة ما" .وعاد حيدق إىل لينياس،وكأنه يريد نقل فكرة ما بعينيه .ولكن .هيكروس كان يعلم أن لينياس
يصبح غبي ًا جد ًا يف هذه األمور .أو باألحرى مل يتخيل قط ،يف أن إنتوس،
يمكن أن حتمل له مشاعر كحب امرأة لرجل.
" ما بك؟ هل هناك يشء؟ "." ال .ال يشء .لنذهب أهيا القائد " .وذهبوا سري ًا عىل األقدام يف ظالمالليل.
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- 6بدت املستوطنة كاألحياء الفقرية يف اجلحيم.
بيوت ًا من أخشاب فوضوية الصنع أبواهبا من قامش مهرتئ ،قد فقد لونه
األصيل منذ مدة ،تعطي الشعور أهنا ستسقط بلمسة .بيوت ًا حجرية نصفها
مفقود ،وتستعد للسقوط يف أي حلظة .خيام من جلود احليوانات .بيوت
فيها أربعة أعمدة مغروسة يف االرض عىل شكل مربع ،وفوقها العديد من
األغصان.
برك ماء سوداء كرية الرائحة يف كل مكان .بعوض وحرشات من كل
األشكال ،تطوف يف املكان كالسحاب .األرض رطبة وموحلة
كاملستنقعات.
ولكن حتى مع ذلك .كانت مكتظة بالسكان السعداء .العديد من األطفال
يركضون يف كل مكان ،وهم يضحكون .رجال ونساء يقفون ويتحدثون
حول نار كبرية تلتهمها األخشاب.
شباب جيلسون يف حلقات حول النار ،ويتحدثون باهتامم يف مواضيع
خمتلفة.
نساء حيتضنون أطفاهلن ،ويتهامسن ويضحكن بسعادة .أشخاص يشعلون
النار يف مكان أخر ،بعضهم يرمي احلطب يف ذلك النار ،وأخرين يلتهمون
فاكهة ما وحيدقون إىل النار.
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كان اليشء املشرتك يف ما بينهم ،هو أهنم ليسوا برش ًا قط ،إضافة إىل السعادة
التي أشعتها أعينهم بشكل ال يصدق .باإلضافة إىل بشاعتهم التي ال تراها
إال يف الكوابيس.
مجيعهم مشوهني بشدة يف وجوههم .أسنان حمطمة .شفاه مقطوعة وجوه ًا
حمروقة .أذان مقطعة .بعضهم يفقد أحد عينه .أنوف حمروقة مسلوخة.
بعضهم يفتقد ذراعيه .كان املشهد مروع ًا .وكان أكثرهم من عرق رونيا.
تقدم لينياس وهيكروس يف املكان ،وهم يغطون أنوفهم من شدة الرائحة
الكرهية ،التي قلبت بطوهنم .وللحظة كان لينياس عىل وشك الرصاخ إذ
شاهد بعض األشخاص يرشبون من ماء الربك األسود .وغمغم يقول:
" هذا فظيع ..كيف يمكن أن يعيشوا هبذا الشكل؟" .والتفت إىل فتىبعمر الثانية عرش من العمر ،وكان حياول أن يرشب من تلك الربكة.
وقبل أن يرشب الفتى من املاء ،أمسكه لينياس من ذراعه اهلزيلة.
وقال :
" ال ترشب من هذا يافتى" .النظرة التي القاها الفتى جعلت لينياس مندهش ًا .مل تكن تلك نظرة طفل.
بل كانت نظرة تشع كراهية خالصة .كان الطفل ذو شعر أمحر ،ومع ذلك،
كان وجهه خميف ًا إذ بدا كعجينة لزجة .بدا وكأن أحد ،قام بصب ماء مغيل
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عىل وجه الفتى ،حتى اختفت مالمح وجهه .يف احلقيقة شعر لينياس
باخلوف من وجه الصبي .مل يتخيل ،أن يمتلك طفل هذا الوجه.
صفع الفتى يد لينياس ورصخ غاضب ًا :
" ال تلمسني!" .وتلك الرصخة جعلتهم حمط األنظار إذ خيم الصمتوحدقوا إىل مكان الصوت .وبفضل النريان املرتاقصة شاهد الفتى بعينه
املتبقية الشخص أمامه بوضوح .شعر الفتى باخلوف من مظهر لينياس
ال لتتسع بعد ذلك من الدهشة .كان
ومالبسه الفاخرة .وحرك عينه قلي ً
ال ضخ ًام مل يرى مثله سابق ًا يقف بجانب الرجل.
رج ً
ارتفع الفتى عىل قدميه ،وقال بصوت صاخب يفتقر إىل أسنانه :
" ماذا تريد مني؟! أنا مل أعد عبد ًا بعد اآلن .أنا حر اآلن ! ".قال لينياس بصوت لطيف قدر اإلمكان لكي ال خييف الفتى:
" ال يوجد لدي شك يف ما تقوله أهيا الفتى ..لقد طلبت منك أن الترشب من هذا املاء القذر فقط ،إنه ال يبدو جيد ًا ".
" وماذا تريد مني أن أفعل أهيا الرجل العجوز؟! أن أموت منالعطش؟!".
مل يشعر لينياس بيشء من اإلهانة أو اإلنزعاج من تلك الكلامت .بل شعر
أهنا احلقيقة ،فقد عاش لينياس عمر ًا مديد ًا .مئات ومئات السنني .ومل يكن
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األمر بالنسبة إىل الفتى فحسب ،بل كان يشعر أن كل احلارضين هنا أطفاالً
وفتيان بالنسبة إليه .أما حياته كسامل فكان خمتلف ًا متام ًا.
لذلك قال بابتسامة دافئة:
" هذا صحيح ،فأنا رجل عجوز نيس كم عام لديه .ولكن ،أهيا الفتى االيوجد ماء نظيف يف هذا املكان؟ ملاذا أنت خائف؟ ملاذا ترتاجع إىل
اخللف؟".
" لست خائف ًا!"." إذن أجب عن السؤال".قال الفتى :
" أنا ال أعرف سوى هذا املاء ،اسأل هؤالء ربام يعرفون؟! " .التفتلينياس إىل األشخاص حوله .كان ذلك يتطلب شجاعة هائلة فلن جيرؤ
أحد بالنظر إىل وجوههم املشوهة واملقززة .إال وخفض عينيه ،وهو يشعر
بالغثيان ،وربام فقد الوعي رسيع ًا من ذلك .ولكن لينياس لن جيعلهم
يشعرون أهنم أقل من اي شخص آخر ،ولن يسيئ إليهم اكثر مما هم فيه.
لذلك نظر إليهم ،وكأنه ينظر إىل أشخاص طبيعيون متام ًا .وقال:
" اال يوجد ماء نظيف هنا ؟" .هز اجلميع رؤوسهم بالنفي.
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" مهمم .هذه مصيبة .وماذا عن الطعام؟ ال .ماذا عن األمراض؟ ماذاتفعلون حينام مترضون؟ أنتم مترضون بالشك".
أجاب أحد الرجال :
" ال .ال نمرض إال نادر ًا ،وهناك بعض األشخاص الذين يستطيعوناستخدام سحر الشفاء ،وأنا أحدهم ،أما الطعام .فنحن نقوم بجلب بعض
الفواكه ،واصطياد احليوانات من الغابة .ايض ًا ،كنا نقوم بصيد األسامك،
ولكن اآلن اصبح مستحيالً ..ويف كل مرة يقوم السيد إنجوس بجلب لنا
بعض املساعدة ..نحن شاكرين له حق ًا فقد أنقذ العديد منا ،وأحرضهم إىل
هنا للعيش".
كان لينياس يعرف ما كان يفعله إنجوس هلم ،هلذا مل يتحدث عن ذلك
وقال :
" األسامك؟ ممم .ولكن ،إعذرين عىل السؤال أهيا السيد .أليست الغابةخطرية عليكم؟ ".
" شكر ًا عىل مدحيك أهيا السيد .ولكن .أنا لست سيد ًا أبد ًا ..أنا ..هو..جمرد  ."..نظر الرجل إىل األرض مكسور ًا ،ومل يعد قادر ًا عىل األستمرار
باحلديث.
قال لينياس وقد فهم ما بعقل الرجل :
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" انظر إىل هذا الفتى "  .وأشار إىل الفتى السابق الذي كان ينصتللحديث واستمر يقول :
" هل سمعت ماذا قال؟ لقد قال إنه حر .وأنتم مجيع ًا مثله اآلن .لذلك التفكر باملايض ،وماكنت قبل اآلن ،فأنت رجل حر ،وسيتم دعوتك
بالسيد ،مثلك مثل اي شخص يف هذا العامل".
نظر الرجل إىل لينياس بنظرات عاطفية .وترقرقت الدموع يف عينيه وقال
بصوت دافئ :
" شكر ًا جزيال أهيا السيد املحرتم ،فأنا مل أسمع مثل هذه الكلامت اجلميلةيف حيايت ".
" أنا مل أقل سوى احلقيقة أهيا السيد .فأنت ال ِتقل عن أحد ًا بيشء ،ماذاعن سؤايل إذا سمحت؟ " .
قال الرجل :
" أه .املعذرة ..نحن نذهب برفقة الصيادين حلاميتنا من الوحوش".قال لينياس :
"أليست تلك منظمة برشية تقوم بإبادة الوحوش؟ " .اجابت امرأة بجانبه ،وقد شعرت بالديفء من هذا الرجل ،الذي يتحدث
معهم بكل لطف:
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" هذا صحيح .ولكننا قمنا بصنع منظمة ألنفسنا ..فهم ليسوا بأفضل منابيشء ".
رفع لينياس اصبعه أمام وجهه ،وبابتسامة لطيفة قال:
" لقد اعجبني ما قلتيه أيتها السيدة فنحن لسنا أقل منهم بيشء .يالك منسيدة رائعة " .
انزلت املرأة عينيها ،وقد شعرت باخلجل الشديد ،من دعوهتا بالسيدة
ال مجيل كالرجل
ألول مرة يف حياهتا ،وخصوص ًا أن يقال هلا ذلك من رج ً
أمامها.
وللحظة ُسمعت اهلمهمة واهلمس :
" نحن؟". "نحن؟ "."ماذا يقصد بذلك؟".قال لينياس :
" أنا أعيش يف هذه األرض اآلن .هلذا نحن تعنينا مجيع ًا ..أنا وأنتم".صمت اجلميع .بدا أهنم قد فهموا .لذلك قال :
" أين هؤالء الصيادين؟ أريد لقائهم إن أمكن ذلك " ." إهنم هناك! " .قال الفتى ،وهو يشري إىل األمام بني املباين املتهدمةوالعشش.
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قال لينياس ،وهو اليريد إزعاج البالغني أكثر من ذلك :
" أهيا الفتى .هل تستطيع أخذي إىل هناك؟".قال الفتى حمدق ًا بكراهية إىل لينياس:
" ليس يل رغبة يف ذلك"." ممم ..ربام يكون أول عمل لك يف حياتك .أال تريد ذلك؟".ضيق الفتى عينه األرجوانية وهو يقول :
" ماذا تقصد بعمل ؟"." سأكافئك بام تريد أهيا الفتى".قال الفتى منزعج ًا :
" ما أريده ،ال يمكن أن تعطيني أياه ".أبتسم لينياس وقال :
" حق ًا .ملاذا ال تقوم بتجربتي اهيا الفتى؟ قد أحقق أحالمك ،ولكن اجعلمكافئتك واقعية ".
" إذن .ال أريد شيئ ًا "."اخربه بام تريد أهيا الفتى ،فالفرصة ال تأيت إال مرة واحدة ،فأحسناستغالهلا ! " .هكذا قال هيكروس بعينيه اخلرضاوين املتوهجة ،املحدقة
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بالفتى .ارجتف الفتى خائف ًا ،واندلع العرق يف وجهه كالنهر من تلك
العيون.
قال لينياس بعدم االرتياح :
" ال داعي للخوف أهيا الفتى ،قل ما لديك " .أغمض هيكروس عيناه ليصبح كالتمثال عند سامعة تلك الكلامت.
" إذن ماذا تريد أهيا الفتى ؟" .بدا الفتى يستعيد هدوءه وقال :
" أريد أن ..أكون فارس ًا "  .حدق اجلميع إليه بذهول ،وكأن عقوهلمجتمدت مما تفوه به الفتى ،حتى لينياس كان مثلهم .ولكن .سبب تفاجؤ
لينياس ،مل يكن مثلهم إذ كان ال يفهم مثل هذا اليشء وقال :
" األلقاب واملناصب ال متيل البطون ..خصوص ًا يف هذه األرض حالي ًايافتى " .
غمغم الفتى :
" إذن .لن تستطيع .أمل اقل لك أنك لن تستطيع اعطائي ما أريد".ماخطب هذا الفتى؟ ملاذا حيدق يب هكذا؟ هل هذه نظرة الشعب إىل احلكام
الفاسدين؟ البد أنه يعرفني إذن .ما الذي أوقعت نفيس به .قال :
" ليس هذا ما قصدته ،كنت ..ال هتتم .ليكن ما تريد أهيا الفتى .من اآلنوصاعد ًا أنت فارس .هل هذا جيد ؟".
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رد الفتى بغضب :
" هل تسخر مني أهيا العجوز؟!!"." لقد حريتني أهيا الفتى .امل تطلب أن تكون فارس ًا ،وها أنا ذا اعطيكلقب فارس " .
" هناك إجراءات ،وأفعال هلذه األشياء .أيض ًا من تعتقد نفسك لتعطينيلقب فارس؟!!".
" لقد بدأت أشعر بالتعب منك أهيا الفتى .إذن ..هل تعرف ماهياإلجراءات املطلوبة هلذا ؟".
"وما أدراين هبذا! "  .هذا الفتى صداع حقيقي ،البد أنه صديق سنوريااملفضل.
لو كانت ريفرييا هنا لكانت أخربته عن هذه األشياء .فلم يكن لينياس
يعرف شيئ ًا عن هذه األشياء .حتى يف العشرية ،مل يفعلوا او هيتموا هبذه
األمور.
ربام تكون مثل تلك االفالم التي شاهدهتا .وعاد يلتفت إىل الفتى وقال:
" لقد أعطيتك ما تريد ،وأنت لن تفي بوعدك؟ هل هذا ما يفعلهالفارس؟" .واستمر يقول حمدث ًا األشخاص حوله :
" حياتكم ستتغري كثري ًا من اآلن وصاعد ًا .لألحسن طبع ًا .هذا وعد مني".
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وسار مبتعد ًا ،وهو يعلم أن الفتى سيلحق به ،فلم يكن لديه يشء آخر
يفعله .وحتى لو مل يلحق به ،لقام بالسؤال عن املكان من أي شخص آخر.
نظر اجلميع إىل لينياس بشكل غريب إذ مل يفهموا شيئ ًا مما قال .فقد كانت
حياهتم رائعة يف هذه األرض .عىل غرار البؤس والعبودية التي عاشوها
سابق ًا .وللحظة حدق الفتى إىل ظهر الشخصني ،وقام بالركض إليهم وهو
ال :
يرصخ قائ ً
 "-انتظر أهيا الرجل سأرشدك إىل املكان".
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- 7شق لينياس طريقه ،وهو يشعر بالغضب حيرتق يف صدره مما يراه .كان بشع ًا
متام ًا .كان مقزز .كان مقرف ًا .مل تكن هذه حياة .حتى البهائم ال يمكن أن
يعيشوا يف مثل هذا املكان.
ال .ربام ماتوا من هذه احلياة املقززة .
" وتطلبون مني أن اكون ملك هلذه األرض .هل أصبحت عشرية بنتوسهبذا القرف؟! يايل من ملك .ملك املجاري والعفن ،لدينا الكثري لنتحدث
عنه ياهيكروس ! ".
هيكروس مل يقل سوى كلمة واحدة ،وهو يسري بجانبه :
" مفهوم "." هل مازال بعيد ًا؟" .اجاب الفتى ،وهو يشري إىل مبنى كبري متهدم .كانيبدو مرمم ًا بحذوع األشجار ،واألحجار ،التي تغطي الفتاحات الكبرية.
هل كان قرصاً يف ما سبق .فكر لينياس هبذه الكلامت ومر عرب البوابة
اخلشبية ليدخل املبنى .توقف أمام قاعة واسعة ممتلئة بالناس .ييضء سقفها
بضوء خفيف بفضل السحر.
كان هناك أشخاص جيلسون عىل مقاعد بدائية مصنوعة من أغصان وفروع
األشجار .طاوالت فوضوية الصنع تشبه شكل املقاعد حوهلا .وكان
القاعدون فوق تلك املقاعد .يرشبون من أكواب تشبه ثامر جوز اهلند .كان
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بعضهم واقفون ،وبعظهم يفرتشون األرض .آخرين مضطجعون عىل
جنوهبم فوق األرضية القذرة.
كانت الثرثرة كبرية .إال أهنا توقفت بمجرد دخول لينياس وهيكروس.
ألقى لينياس نظرات متفحصة .كانت مالبسهم كالسابقون .مهرتئة
وممزقة ،وكأهنم خرجوا من عاصفة صنعت من سيوف .إال أن لينياس
وجد بعض األشخاص ذو وجوه وأجسادهم سليمة متام ًا.
ومع ذلك .مل يعرف لينياس ماذا يقول يف هذه الوضع ،وقد رفع يده ليوقف
هيكروس من القيام بيشء أمحق إذ أدرك سبب الغضب الذي صبغ وجهه.
ولكن لينياس ،مل يكن مهت ًام بعروض اإلحرتام السخيفة .ولكن التحديق
لن يقود أحد إىل يشء .وقبل أن يفتح فمه للحديث قال الفتى بصوته
الصاخب :
" هذا الرجل العجوز يرغب بلقائكم ! ".وضع لينياس يده فوق رأس الفتى ،وقال بابتسامة :
" شكر ًا أهيا الفارس " .كرش الفتى عن أسنانه املحطمة بعدم الرىض،وسار ليجلس عىل أحد املقاعد القريبة.
حينها ارتفعت فتاة تبدو يف العرشين من عمرها .مل تكن الفتاة مجيلة ومل
تكن قبيحة .كانت متوسطة اجلامل او ربام عادية .ترتدي عباءة سوداء
مهرتئة ،ومتسك عصاة خشبية كالصوجلان ،تعطي اإلنطباع يف أهنا
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مستخدمة سحر .وكانت ذو شعر أسود طويل وعينني بلون شعرها،
ولدهيا ثالث قرون محراء يف جانب رأسها.
قالت بابتسامة حامضة عىل وجهها :
" أهيا الفتى أنت تفتقر إىل التهذيب .أيض ًا ،كيف يمكن أن يكون هذاالسيد عجوز؟ " .رمق الفتى الفتاة بعني باردة وقال :
" بل ِأنت التي تفتقرين إىل التهذيب ..كيف يمكن أن حتدثي فارس هبذا
الشكل؟! ".
غمغمت الفتاة :
" فارس ؟".أجاب الفتى بسخرية :
" نعم .لقد أعطاين هذا الرجل لقب فارس ".ابتسم اجلميع من هذه الكلامت املضحكة ،وحدقوا إىل الرجلني الذين كانوا
يقفون أمام املدخل ،بحذر .قالت الفتاة :
" تفضلوا أهيا السادة " .وأشارت إىل املقاعد .واستمرت تقول :" أما أنت ياسيدي فأنا آسفة .ولكن .ال أعتقد أن املقعد سيحتملحجمك الكبري".
رفع هيكروس يده العضلية وقال :
" ال هتتمي يافتاة ،فأنا سأقف".- 267 -

قالت :
" أه ،ياله من صوت مجيل " .مل يقل هيكروس شيئ ًا ووقف بجانبلينياس ،الذي جلس عىل أحد املقاعد مصدر ًا بذلك رصير ًا شديد ًا ،وكأن
املقعد يرصخ من شدة األمل.
جلست الفتاة مقابلة له وقالت :
" أنا مل اراكم من قبل أهيا السادة؟هال أخربمتوين سبب هذه الزيارةالسعيدة؟ ".
قال لينياس :
" لقد أتيت إىل هنا منذ حوايل عرشة أيام فقط ،لذلك أريد بعضاإلجابات عن هذا املكان ..وطبع ًا سأكافئك بام ترغبني".
" ربام جيعلك فارسة او يعطيك صوجلان؟ " .وقهقه الفتى بعد تلكالكلامت.
قالت :
" إنه طفل وال يعرف ما يقول ..سوف أجيب عام تريد فليس لدينا يشءنفعله عىل أي حال .إذن ماذا تريد؟ ".
" لقد كنت جاد ًا بخصوص املكافئة ومل أكن أمزح ".قالت :
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" ال شكر ًا لك ..إهنا جمرد كلامت ننطق هبا ،وال حتتاج أن تكافئني عىلذلك".
"هل ِأنت املسئولة عن هذا املكان ؟".
قالت :
" ال .إنه هذا .أقصد هذا الرجل الذي يدعى ميليون" .وأشارت إىلال عضيل اجلسد ،أشقر الشعر ،حيمل عىل ظهره سيف حديدي طويل.
رج ً
وكان يتكئ عىل اجلدار وحيدق إليهم بحدة .وكانت تربز أربعة قرون من
جانب رأسه.
استمرت الفتاة تقول بثقة :
" ولكن ياسيد إذا كنت تفكر بمهامجته ،فال أنصحك بذلك ..برصاحةال أريد أن يتشوه وجهك اجلميل .ولكن ،ال أعتقد أنك ستفعل ،اليس
كذلك؟" .مل يفهم لينياس سبب تلك الكلامت.
وفجأة..
فا ..فاهاهاهاها !! .انفجر هيكروس بالضحك حتى انقطعت أنفاسه.
التفت إىل لينياس بعينني دامعتني وهو يقول :
" اجلهل حق ًا نعمة ،اجلهل حق ًا نعمة ! " .وانفجر يضحك من جديد.قالت الفتاة منزعجة :
" تلك هي كلاميت أهيا العمالق ".- 269 -

مسح هيكروس دموعه بكف يده وقال :
" إنه ملن حسن حظك ،أين أنا موجود .فلو كان أحد غريي يقف هنا لطاررأسك من مكانه يف حلظة يافتاة ".
قال لينياس :
" حسن ًا .دعونا من هذا احلديث ،فقط احلمقى الذين ينزعجون من هذهاألشياء .ايض ًا السيد ميليون يبدو قوي ًا ،لذا دعنا من هذا السخافات
ياهيكروس ".
انفجر هيكروس بالضحك مرة أخرى من تلك الكلامت.
قالت الفتاة :
" إن صديقك هذا مزعج حق ًا .إنه يفتقر إىل التهذيب ".قال لينياس :
" إن ضحكته مزعجة .ولكنه ،ال يفتقر إىل التهذيب يافتاة ،بل أعتقد أنكِ
أنت التي تفتقر إىل التهذيب " .
" ماذا؟ ماذا تقول؟!".قال لينياس بربود :
" هل أزعجتك هذه الكلامت ،إذن ال ترميها عىل غريك ..الثقة بالنفسجيدة ،ولكن الغرور كارثة "...
قالت :
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" يبدو أنك فهمت املوضوع بشكل آخر متام ًا ياسيد .فأنا مل أقصد ما تقولهأبد ًا ..فأنا مل أكن مغرورة قط ،كل ما هنالك أن هناك بعض األشخاص
يأتون إىل هنا ،ويتساءلون عن قائد هذا املكان .وبعد ذلك يقومون بمحاولة
قتله .لذلك قلت لك .ال حتاول فعل ذلك كي ال تصاب" .التفت لينياس
إىل هيكروس :
ال عن الضحك .أنت مزعج حق ًا" .وعاد يلتفت
" هيكروس .تتوقف قلي ًإىل الفتاة وقال :
" ملاذا يفعلون ذلك؟ وهل هم من سكان هذه األرض؟ " .قالت :
" ال .إهنم يبدون كالبرش ،ولكن أشكاهلم غريبة ،وكأهنم يرتدون جلودالبرش فوق أجسادهم".
نظر لينياس إىل الطاولة ،وقام خيدش سطحها بأظفار أصابعه مصدر ًا بذلك
صوت ًا مزعج ًا وقال :
" املتحولون ".قالت :
" املتحولون؟ هل هذا ما يطلق عليهم؟ هل تعرفهم أهيا السيد؟" ." نعم .املتحولون خملوقات ترتدي جلود ضحاياهم .يف األصل همخملوقات شبحية تستخدم السحر .يتم استحضارها وخلقها عن طريق
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السحر األسود ،واستحضار األرواح .او الشياطني بشكل عام .وهي
ترتدي جلود من قتلتهم ،لتحصل عىل قوة الضحية اجلسدية ..إهنا كائنات
مزعجة".
قالت باهتامم :
" ممم .هلذا ال يبقى غري جلودهم عندما نقتلهم .إذن أنت لست واحدمنهم أهيا السيد ؟".
قال لينياس وهو ينظر إىل األشخاص حوله :
" هلذا متسكون أسلحتكم وتنظرون إيل هكذا ..كنت أعتقد أنكم تفعلونهذا ليشء آخر .وابتسم وهو يقول :
" لكن يافتاة ..هل يبدو وجهي مشوه ًا إىل هذه الدرجة ؟".قالت بوجه خجل :
ال وسيم .فلم أرى رجل بمثل وسامتك سوى
" ال .املعذرة ..فأنت رج ًالسيد سرييوس ،ولكن احلذر واجب ياسيد".
" سرييوس من قلعة بنتوس؟ ".قالت وقد بدأت تشعر بعدم االرتياح :
 "-إنه هو .هل رأيته من قبل ياسيد؟ أو ربام تعرفه؟".
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" ما رأيك فيه؟" .كان لينياس يريد معرفة االنطباع الذي تركه سرييوسعليها ،فقد كان ذلك مه ًام من منظور الشعب ،وكيف يرون حكامهم.
ولكن الفتاة أجابت بشكل خمتلف عام يريد.
إذن لن جتيب عن سؤايل أهيا املاكر .فكرت الفتاة هبذا الكلامت وقالت:
" أنا مل أشاهده سوى مرتني فقط ،وقد كانت مصادفة .أيض ًا ..ال أستطيعأن أحتدث عنه .ولكن رأيي كفتاة استطيع قوله لك".
" أكون شاكر ًا ِلك إن فعلتي".
قالت :
" ال .ال حتتاج لشكري هلذا ..إنه جمرد رأي فتاة محقاء .برصاحة كان فاتن.مجيالً .يسري هبدوء بجسده الرشيق ،وكأنه يفكر بالعديد من األشياء .يعطي
االنطباع أنه رقيق املشاعر .كاألمراء يف القصص اجلميلة .ولكن .ما إن
تلتقي عيناه بعيناك ،حتى تبدأ باالرتعاد واالرتعاش دون سبب .وكأن
جسدك يرصخ لكي هترب .إنه تناقض غريب حق ًا ".
مل يكن حديثها مفيد ًا للينياس بيشء لذلك قال :
" ِأنت من عرق رونيا؟ أغلب سكان هذه املكان مثلك".
قالت :
 "-هذا صحيح" .وداعبت قروهنا واستمرت تقول :
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" نحن لدينا قرون تربز من جانبي رؤوسنا .او ربام هي سبب بؤسنا يفهذه احلالة .كام ترى نحن النساء ،نمتلك قرون يف اجلانب األيمن والرجال
يف اجلانب األيرس.
وكلام ازداد نمو الشخص .نام لديه قرن جديد ،إىل أن يكتمل نموه ويصبح
لديه أربعة قرون".
نظر لينياس إىل الفتى .كان لديه قرن واحد يف جانب رأسه وقال:
" ولكن ماذا عن القرون التي تربز من خلف الرأس ..إهنم من نفسالعرق مثلكم اليس كذلك ؟".
قالت :
" هذا صحيح .فبعضهم يولد ولديه قرن يربز من خلف رأسه .ولكن.هذا نادر ًا جد ًا .ولسبب ًا ما ،يموتون خالل عام من والدهتم ".
" ولكني رأيت شخاص ًا بالغ ًا لديه قرنان خلف رأسه؟".قالت وقد أرشق وجهها سعادة وتوردت وجنتيها :
" هذا أشد ندرة ،بل مل أسمع ،ومل أرى يف حيايت كلها ،عن هذا إال هنا،البد أنك تعني السيدة إنتوس .أه  .يالك من حمظوظ ياسيد ..فأنا أرغب
برؤيتها مرة أخرى .ياجلامهلا .حق ًا .لقد وقعت بحبها ".
مجد لينياس يف مكانه من الكلمة األخرية .حتى هيكروس كان يبدو
مضطرب ًا .
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قالت :
"مهم .ملا تنظرون يل هكذا ؟" .وللحظة إمحر وجهها ،وقالت مضطربة:" ال الالال ! .ليس هذا ماعنيته .لقد فهمتم بشكل خاطئ .أنا أقصد أينأحببت شخصيتها ومجاهلا .وليس كحب امرأة لرجل ..أنتم الرجال
مضحكون إذ تفهمون أشياء غريبة".
" ربام خرفان مريضة" .تفرست الفتاة لينياس بشكل مضحك ومتتمتتقول:
" خرفان؟ مريضة؟ ماذا تعني؟".أخذ لينياس حيك جبينه ،وقد شعر باحلرج من كلامته .هلذا قام باإلجابة عن
كلامهتا السابقة:
" إنتوس .هذا صحيح .إهنا مجيلة".هنضت الفتاة ،وخبطت يدهيا عىل الطاولة وقد احنقها كلامته :
" إهنا مجيلة .إهنا مجيلة .هكذا فقط؟ يبدو أنك التستطيع الرؤية جيد ًا أهياالسيد .ذلك اجلامل سيسبب اجلنون لكل من يراه .بل سيجعلهم يفقدون
عقوهلم .وسيدفعون حياهتم لرؤية ذلك الشعر احلريري الطويل كالليل،
وتلك العينان البنفسجيتان .وذلك الوجه األبيض كاحلليب .وذلك
الفستان .اوه! .لقد أحببت ذلك الفستان األسود".
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" حسن ًا .إهنا مجيلة أنا ال أنكر ذلك ،هال قمتي باجللوس" .شعرت الفتاةبخجل من ترصفها هكذا ،وهدوء الرجل أمامها .وقامت بالسعال
وجلست مرة أخرى.
هل إنتوس مثل نجمتها املفضلة؟ مسكينة هذه الفتاة ،فكيف إذا علمت
أن إنتوس مصابة باجلنون .بتأكيد ستتحطم صورهتا .او ربام ال ،فهي أيضاً
تبدوا جمنونة ،ربام هي عدوى بمجرد النظر او ربام كل النساء جمنونات.
بالتفكري يف األمر فأنا مل اقابل امرأة طبيعية أبداً .
حتى يف ذلك العامل ،كن ينظرن يل وكأين جيفة ..إذن كلهن جمانني .هلذا مل
يستطع أحد يف أن جييب عن السؤال .ماذا تريد النساء؟
بتأكيد لن يعرف أحد ،حتى هن ال يعرفن مايردن ..فهل يعرف املجنون
مايريد؟ مم .هل اكتشفت أحد ارسار احلياة؟ ال .البد أهنا عدوى
الربفسور..
" هل هناك يشء ما؟".قالت بخجل ." ال .ليس هناك يشء "  .وأشار إىل هيكروس وقال :" هل تعرفيه ؟".قالت :
" ال مل أراه قبل اآلن ".أنك ِ
" ال  ،أنا ال أقصد هذا ...أعني ِقلت إنه عمالق " .
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أجابت الفتاة بابتسامه مرشقة :
" أه  ،بالطبع أعلم عن عرقه بعض األمور .فالعاملقة لدهيم أحجام التصدق .لكن ،العاملقة الذين ينحدرون من الدماء القديمة يكونون صغار
احلجم مثل هذا السيد".
اتسعت عيني لينياس يف دهشة .وقال وهو ينظر إىل هيكروس :
" أنا مل أكن أعلم عن ذلك شيئ ًا ..هل كنت تعلم؟".اجاب هيكروس :
" ال .وهذا ال هيمني يف يشء عىل كل حال ".قال لينياس حمدث ًا الفتاة بأعجاب :
"يبدو أنك تعرفني الكثري عن هذا األمور".ال فقط .ليس الكثري .ولكن .لدي سؤال ،يرن يف رأيس اآلن ،فهل
" قلي ًتسمح أهيا السيد ؟".
" أكيد ،تفضيل بالسؤال ".قالت :
" يف البداية ،كنت أعتقد أن هذا نوع من األوهام التي سمعت عنها،ولكن اآلن ..ال أعتقد يف أن أحد يمكن أن يأيت إىل هنا ،سوى السيد
إنجوس والسيدة سيلني .ولكن أنتم من القلعة السحرية ،قلعة بنتوس؟".
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شعر لينياس يف أنه وقع بفخ إذ اعتقد أن اجلميع يستعد لرميه باألحذية
واألحجار واخلضار املتعفن وربام تبصق الفتاة يف وجهه من إجابته .ومع
ذلك أجاب بوجه هادئ:
" هذا صحيح نحن منها " .توترت الفتاة ،وكل من يف املكان إذ كانواينصتون حلديثهم منذ البداية.
قالت وقد شعرت أهنا ختتنق :
" إذن من تكون ياسيدي؟" .شعر لينياس بالضيق من تغري اسلوبكلامهتا .فقد كانت تدعوه ياسيد واآلن ياسيدي .كانت الكلمة التي
يكرهها.
تنهد لينياس وقال :
" ال تقلقي من يشء .فأنا لست شخص ًا ذا أمهية أكثر من هيكروس هذا".وأشار إليه بأصبعه.
قالت :
" ال .ال أعتقد ذلك .لذا ..أرجوك أن ختربين عم تكون ياسيدي؟ أقصدياساديت ".
حدق لينياس إىل عني الفتاة مبارشة ،وأخذ ينقر عىل الطاولة بأصبعه .تك.
تك .تك.
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" أنا ال أعرف سبب تغري جمرى احلديث ،واهتاممك القلق هبذا اليشء.ولكن .إذا قلت ِ
لك أين أنا حاكم تلك القلعة ..فام قولك ؟".
ابتسمت الفتاة بمرارة وقالت :
" لن أصدق ذلك أبد ًا ..املعذرة فام تقوله سخيف" .ترجع لينياس إىلخلف يف دهشة .حتى هيكروس حدق إليها بعينني متسعتني.
قال لينياس:
" سخيف؟ ملاذا؟ أنا حق ًا ال أفهم؟".أخذت الفتاة نفس ًا عميق ًا إذ كانت تعتقد أنه يتم امتحاهنا:
" ألن السيد الكبري ال يمكن أن يأيت بنفسه إىل هنا ..هكذا هم امللوكالعظامء .ايض ًا ،أنا أعرف أنه ليس موجود ًا يف القلعة ..فهو يف رحلة للبحث
عن السحر القديم .أنا آسفة ..فال يمكن أن يكون شخص مثلك .إنه
شخص ًا عظي ًام جد ًا ".
كان هيكروس يبتسم ،وكان لينياس يرمش بعينيه دون توقف ،وكأن عقله
قد جتمد.
" ما بك ياسيدي؟ هل أخطأت يف يشء ما ؟" .قالت بقلق.حينها أطلق لينياس زفري ًا قوي ًا ،وقد بدأ يشعر بصداع وقال :
ِ
أخطأت .فال تعظمي شخص ًا أي ًا كان ،وال جتعيل أحد ًا أكرب من
" نعماآلخر .وانظري لكل شخص نظرة واحدة دون متييز ،طبع ًا مع احرتام كل
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شخص .وإال أصبحنا حيوانات .ايض ًا .من قال ِ
لك هذا الكالم .وكيف
عرفتي كلمة السيد الكبري ".
شحبت الفتاة ،وكل األشخاص حوهلا من تلك الكلامت ،فال يمكن أن
ينطق هبا أحد من القلعة او يقلل من شأن حاكمهم بنفسه .فكروا مجيع ًا
بذلك ،وهنضوا مجيع ًا عن مقاعدهم  .ورمقوا لينياس بنظرات غاضبة
حانقة.
قال ميل يون وهو يمسك مقبض سيفه :
" من تكون؟ فال أعتقد أنك من القلعة .فال يمكن أن يتفوه أحد بذلكعن سيده ..لذا ..أنت جاسوس ،متسلل ،حتاول مجع املعلومات عن
أرضنا .بل أخذت بك اجلرئة ،يف أن تقلل من قيمة حاكمنا ،الذي أنعم
علينا باحلرية يف هذه األرض" .قفزت الفتاة من مقعدها برسعة ال تصدق
ووقفت بني املجموعة .ولكن بالنسبة إىل لينياس كانت الفتاة بطيئة
كاحللزون.
" حق ًا ..الصدق مل يعد له أمهية يف اي مكان ..أنا مل أنعم عليكم بيشء..فأنتم تعيشون عىل أرضها كام أنا أعيش فيها اآلن .ومل تكن يل عىل كل حال.
لذا .ضعوا ذلك يف أذهانكم ".
" ماهذه القذارة ؟!" .انطلقت رصخة متقززة قادمة من املدخل .تبعهاضجيج شديد .واستمر الصوت يقول :
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" ماهذا القرف؟ يع يع! .حذائي ..أوف ! ".التفت اجلميع إىل ذلك الصوت ،لتظهر من البوابة .امرأة مجيلة بشكل
يذهل احلواس ،كانت مجيلة بشكل ال يصدق .كانت إنتوس تقف أمام
املدخل ،وحتدق حوهلا بضجر .وبمجرد أن وجدت سيدها أضاء وجهها
بالبهجة وارتسمت ابتسامة مرشقة يف وجهها.
وتقدمت إىل سيدها.
ألقى اجلميع إليها نظرات كلها احرتام وامتنان ،لكن إنتوس مل هتتم هبم أو
حتى نظرت إليهم ،وسارت بخطوات هادئة مجيلة حتى وقفت بجانب
لينياس .ارتعدت الفتاة فلم تراها هبذا القرب أبد ًا.
وفكرت يف أهنا أصبحت أمجل عدة مرات منذ آخر مرة رأهتا .ياهلا من
مجيلة .ياهلا من رائحة حلوة .ولكن ،ماذا تفعل هنا؟ مل تكن هي فقط من
تفكر هبذا .بل كل احلارضين .بل حتى الفتى نفسه فكر هبذا وهو يعتقد أهنا
مالك نزل من السامء.
كانت الفتاة عىل وشك إخبارها عام حيدث .ولكن إنتوس وكأهنا عرفت
أفكارهم ،وأجابت بأفعاهلا إذ ركعت أمام لينياس .وقالت بصوت حلو
كله سعادة :
 "-سيدي أرغب باحلديث معك " .

- 281 -

وقبل أن جييب لينياس .سقط الصوجلان اخلشبي من الفتاة ،ليلتفت الثالثة
إليها .كانت الفتاة شاحبة شحوب ًا شديد ًا كاجلثة ،وبعينني ممتلئتان بالرعب
واخلوف قالت:
" سيدي؟ سيدي؟ ماذا يعني هذا؟ هل أنت؟ سيد السيدة إنتوس؟ ...إذن أنت؟ ..تكون؟ " .
" إنه اإلمرباطور العظيم املبجل لينياس بنتوس! .حاكم قلعة بنتوس".ألقت إنتوس تلك الكلامت ،وهي تنظر إليها وكأهنا تنظر إىل دودة مقززة.
" حاكم قلعة بنتوس السحرية؟!".أجاب لينياس بقلق من منظر الفتاة :
" نعم أنا هو ..امل أخربك بذلك؟" .ومتلك الفتاة اجلنون إذ قفزت فوقالطاولة .مل حتتمل الطاولة وزن الفتاة فتحطمت ،وسقطت الفتاة فوق
حطام الطاولة أمام لينياس .أخذت ليليا ترتعد وهي تقول :
" سيد ..سيد لينياس .ال ! .ياصاحب اجلاللة املبجل ! .أرجو أن تغفرلعبدتك املخلصة وقاحتها التي ال تصدق !! ".
كان لينياس مندهش من تلك القفزة العجيبة .ومل يفهم سبب هذا الفعل إذ
مل تقم الفتاة بيشء خاطئ يربر هذا اجلنون .والتفت إىل هيكروس الذي
كان صامت ًا وكأن هذا املشهد كان شيئ ًا طبيعي ًا .وقبل أن يقول لينياس شيئاً.
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تساقط اجلميع عىل ركبهم وأخذوا حيدقون لألرض بخوف .عدا ذلك
الفتى الذي كان يقف مرتعد ًا .كان وجه الفتى مشوه ًا وال يمكن رؤية
تعابري وجهه .لكن ،كمية اخلوف التي نقشت بعينه جعلت لينياس يتمنى
يف أنه مل يقابل الطفل.
" حسن ًا .أرجوا أن تنهضوا مجيع ًا وتعودوا ملا كنتم تفعلوه ".هنض اجلميع ليقفوا يف أماكنهم بصمت.
عدا الفتاة أمامه والتي كانت تزداد شحوب ًا .أخذت الدموع تتساقط من
عينيها .ورضبتها العديد من األفكار .هل سيقتلها او يعذهبا حتى تفقد
عقلها .فقد كان هذا هو اليشء الطبيعي إذ يقوم األسياد بمعاقبة اتباعهم
وعبيدهم كام يرغبون .حتى املواطنني أنفسهم مل يكونوا استثناء من القسوة
التي يفعلها حكامهم لنزوة او غضب .فكيف بشخص كان وقح ًا مع ملك
هذه األرض ،الذي سمح هلا أن تعيش فيها بحرية .هل سريميها خارج هذه
األرض؟ .او ربام سريمي اجلميع خارج هذه االرض بسبب وقاحتها .إذا
فعل ذلك سيتم قتلهم او عودهتم للعبودية اجلهنمية .باإلضافة إىل ذلك.
كانت قد سمعت العديد من األشياء املرعبة واملخيفة ،التي ال يصدقها
عقل عن حاكم القلعة .تلك األفكار جعلت ليليا ترتعد دون توقف.
مل حيب لينياس هذه األشياء ومل يستمتع برؤيتها.
لذلك قال :
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" هال عديت جتلسني يف مكانك يافتاة "." كيف ..كيف يمكن أن أجلس بنفس املستوى الذي أنت فيه! .إنهاملكان املناسب لشخص مثيل ،يقف أمام شخص مثلك " .تقدم ميليون
وركع بجانب ليليا وقال :
" ياسيدي .اللوم يقع عىل عاتقي .فإذا كنت ترغب بإنزال حكمك عليها،فأرجو أن تنزله عيل أنا يف مكاهنا "..
" ملاذا أفعل ذلك؟" .قال لينياس ذلك وهو ال يفهم عن ماذا يتحدثون.ولكن ،ميليون فهم كلامت لينياس بشكل خاطئ وقال :
" من واجب القائد أن يتحمل اخطاء رفاقه " .تلك الكلامت جعلت لينياس يشعر بالدفئ يف قلبه وقال وهو يبتسم هبدوء:
" ومن قال أين سأفعل شيئ ًا هلا او لك او ألي أحد آخر .كل ما أريده هوأن تعود لنستمر باحلديث فقط ،هذا كل يشء .ايض ًا هي مل ختطئ بأي يشء.
حسن ًا .هذا ال هيم عىل كل حال" .وأنزل عينيه إىل الفتاة واستمر يقول:
" أنا مل أعرف أسمك؟".قالت :
" أنا عبدتك ليليا نائبة القائد والرشف كله يل"." قائد هذا املكان ،تقصدين السيد ميليون ؟".قالت  " :نعم ".
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قال لينياس بحزم :
" إنتوس إهنيض ِأنت أيض ًا ،واجعليها تنهض ".
ارتفعت إنتوس عىل قدميها ،ورفعت ليليا من عنقها وكأهنا حتمل دمية
قذرة مهرتئة ،ورمتها فوق أحد املقاعد .أراد لينياس أن يوبخ إنتوس من
هذه القسوة إال أنه مل يقل شيئ ًا عن ذلك.
" أنت أيض ًا ياسيد ميليون ،يرجى النهوض "." شكر ًا ياصاحب اجلاللة " .وقف مليون عىل قدميه ،ومع ذلك كانيبدو شاحب ًا بشكل غريب قال لينياس :
" صاحب اجلاللة يبدوا اس ًام مضحك ًا ..لذلك تستطيع دعويت لينياس إذاأردت ".
–" أسمح يل أن أرفض ذلك ياصاحب اجلاللة " .
"حسنا ،كام تريد ..ملاذا ال جتلس؟"." أنا مرتاح هكذا ياصاحب اجلاللة "." طيب .طيب افعل ما حتب  ."..قال لينياس وهو يبدو منزعج ًا واستمريقول :
"إذ ًا أنت حمارب ياسيد ميليون "." أنا فارس ياصاحب اجلاللة "." اوه! " .طلق لينياس رصخة أعجاب واستمر يقول :- 285 -

" إذن أنت مثل سلفر ياسيد ميليون" .كان السحر ينقسم إىل فئتنيأساسيتني ،ومها الساحر واملعالج أو كام يطلق عليه البعض اسم الساحر
املقدس .وينقسم منهام العديد من الفئات مثل السحر األسود واستحضار
األرواح والشعوذة وسحر التحكم بالطبيعة وغريها .وإذا كان املحارب
يستطيع استخدام السحر املقدس ،فيطلق عليه لقب الفارس ،بمعنى أهنا
فئتني يف شخص واحد .فإذا كان الفارس يستطيع دمج السحر مع فنون
املحارب سيصبح ال يقهر .وبام أهنا تتفرع من فئة املعالج أو الساحر املقدس
فهي متخصصة باستخدام سحر النور .الذي هو نقطة ضعف الشياطني
والكائنات امليتة .مثل جلود املساء ،و أبناء القبور ،والنساء املشنوقات.
واهلياكل العظمية وغريها.
كان ميليون يعرف سلفر متام ًا إذ شاهده صدفة يف أطراف الغابة املظلمة.
يف البداية اعتقد أن الرجل ،كان نائم وهو يقف عىل قدميه .مل تكن لديه
فكرة عام يفعله رجل هنا .كان سلفر يرتدي مالبس عادية .ولكن ماحدث
بعد ذلك جعل ميليون يرتعد .إذ أمسك سلفر شجرة مريمرية سوداء
ضخمة .واقتلعها من جذورها وكأهنا وردة .ويف حلظة ،اختفى سلفر
والشجرة .وبعد أن حكى ميليون القصة إىل إنجوس .أخربه األخري عن
الرجل النائم.
قال ميليون :
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" ال .أنا لست جيد ًا هلذه الدرجة ،ايض ًا لست قوي ًا يف استخدام السحراملقدس ".
" ولكنك تستطيع استخدام سحر الشفاء اليس كذلك " ." نعم ياصاحب اجلاللة ،ولكنه سحر من املستوى األول "." ملاذا ال تستخدمه لشفاء األشخاص حولك؟ ال تستطيع؟"اتسعت عيني ميليون يف دهشة وقال بصوت مرجتف :
" أجترأ أن أقول ياصاحب اجلاللة ،يف أنك مستخدم سحر عايل املستوى،هلذا ال تعلم هذه األمور السفلية " .مل يفهم لينياس شيئ ًا من هذا احلديث
هلذا طلب منه توضيح ما يقصده .واستمر ميليون يقول:
" عندما جيرح أو يصاب شخص ًا ما .فيمكن شفائه بسحر املستوىاألدنى .ولكن بمجرد أن يلتئم اجلرح او يمر شهر ًا عىل اإلصابة دون
عالجها ،فيكون شفائها مستحيل .فحني نطلق سحر الشفاء عىل اإلصابة
القديمة ،فال يمكن شفائها إذ يعتقد السحر يف أن اإلصابة هي جزء طبيعي
من اجلسد ،وال يتم شفائها ..مثل حال األشخاص هنا .ولكن ،قد
سمعت ،يف أن السحر عايل املستوى يمكن شفاء هذه احلاالت" .وصمت.
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ملاذا ينظر يل هكذا؟ هل هو خائف ..ممم .ولكن هذا غريب .فلم يكن
احلال هكذا من قبل ..هناك أشياء بدأت تصبح غريبة .وأخذ حيدق إىل يديه
فوق الطاولة واستمر يف التفكري.
أحتاج إىل التأكد من أشياء كثرية ..ولكن ملاذا ال أقوم بتجربتها فأنا أحتاج
ملعرفة ما سيحدث .وحدق إىل ميليون وقال :
" ماهو املستوى العايل الذي تتحدث عنه بالضبط ؟".اجاب ميليون :
"إنه أعىل مستويات السحر .املستوى الرابع أو ربام اخلامس ياصاحباجلاللة".
بدا لينياس متوترا من هذه اإلجابة إذ كان يستطيع استخدام سحر املستوى
الثالث .ولكن ،قبل ذلك بكثري ،كان ال يستطيع سوى استخدام سحر
املستوى األول.
كان ذلك لنفس األسباب التي عاناها العديد من األشخاص ،وهو أنه ليس
لديه من يعلمه السحر .وبام أن لينياس عاش يف الغابة وحيد ًا منذ طفولته،
وطبع ًا حياته كسامل مل تكن تعرف السحر إال يف الروايات واألفالم.
لذلك كان عليه أن يعلم نفسه بنفسه .ولكن .كان ذلك صعب ًا جد ًا إذ بدا
وكأنه يتخبط يف الظالم .وحتى مع ذلك .استطاع أن يتقن سحر املستوى
األول ،بعد عرشات السنني.
- 288 -

حينها التقى بريفرييا .ومل تكن ريفرييا امرأة عادية إذ عاشت آالف السنني،
وكانت تستطيع استخدام سحر املستوى السادس ،والذي كان اسطوري ًا
حتى اآلن.
كانت هي املعلمة ،التي أخربت لينياس عن العامل القديم ،وعن األساطري
القديمة .حيث كانت احليوانات واألشجار تستطيع احلديث يف ذلك
الزمان .وعن الطبقات العرش من السحر ،والتي تالشت من التاريخ ،ومل
يعد أحد يتذكرها او يستطيع الوصول إليها.
وبام أن ريفرييا كانت من فئة املعالج .او الساحر املقدس ،مثل لينياس فقد
قامت بتعليمه إىل أن وصل رسيع ًا إىل املستوى الثالث .ولكن..لينياس مل
يستطع الوصول إىل مستويات أعىل ،لفتقاره لقوة سحرية أكرب .إذ كانت
التعاويذ السحرية تتطلب قوة سحرية أكرب كلام صعد يف املستوى.
عىل سبيل املثال إذا كان سحر املستوى األول كصخرة كبرية .فإن سحر
املستوى الثاين يكون كاجلبل من ناحية قوهتا اهلجومية والقوة السحرية
املطلوبة لتحقيقها.
ويف مقابل ذلك ،يكون سحر املستوى الثاين ضعيف ًا كصخرة صغرية أمام
سحر املستوى الثالث ،الذي يكون كاجلبل مقارنة هبا.
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وهكذا يف كل املستويات .وبام أن ريفرييا مل تعد تتذكر الطقوس القديمة
لرفع القوة السحرية .فقد جعلت لينياس يستخدم التامرين العادية واملألوفة
لذلك.
ولكن ،مل يكن هناك اي فائدة تذكر .وقد أدرك لينياس يف أنه بلغ حده
األقىص يف السحر.
هلذا قام بالعودة إىل اليشء الذي كان بارع ًا فيه ،وهو قوته اجلسدية املتميزة.
هلذا كان متوتر ،حينام أخربه ميليون أنه حيتاج لسحر عايل املستوى.
فقد كان لينياس يعلم اآلن ،أنه يستطيع استخدام الطبقات العرش من
السحر بفضل القوة اجلديدة التي أكتسبها .ولكن كانت فقط يف عقله او
من الناحية النظرية فقط .مل يقم بتجربتها قط .فهل يستطيع .او ربام هي
جمرد أشياء ومهية يف رأسه .لذلك قرر اآلن يف أن يقوم بتجربتها ،ويرى ما
سوف حيدث.
أشار لينياس إىل الفتى أن يقرتب إليه .وقف الفتى أمامه بخالف السابق.
كان ينظر إىل أسفل بخوف ،وكأنه كان سيتعرض إىل التعذيب من ما كان
يفعله سابق ًا.
وضع لينياس يده فوق رأس الفتى الذي أرتعد يف تلك اللحظة.
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" ال داعي للقلق أهيا الفتى ..ولكن ،أنا آسف ألنك ستكون عينةجتارب" .يف تلك اللحظة أطلق لينياس أعىل مستويات السحر وأعىل
مستويات سحر الشفاء [ الشفاء العظيم ].
ظهرت دائرة بيضاء مرشقة فوق رأس الفتى ،وكان يف داخلها العديد من
الشعارات ،واألحرف التي تدور حول نفسها.
حدق اجلميع إىل تلك الدائرة بعيون متأللئة .إذ كانت تيضء وتبعث
االرتياح إىل النفوس .حينها بداء الفتى بالتوهج بكل األلوان ،وبداء جسده
يستعيد طبيعته .وكأن الزمن يعود بشكل عكيس إىل الوراء.
عادت برشته السمراء لتغلف وجهه املالئكي ،ونمت شفتيه وأسنانه،
ونمت أذنيه كنبتة تنبث من األرض.
واختف احلروق بيديه ،ونمت أصابع السبابة واإلهبام من يده اليمنى.
والتمعت عينيه األرجوانيتني باحلياة .اختفت التعويذة بعد ثالث ثوان
معلنة هناية عملها.
ليقف الفتى بينهم ،وقد أصبح سليم اجلسد .حبس اجلميع أنفاسهم .كانوا
حيدقون إىل الفتى بعينني متسعتني ،وكأهنا ستسقط من حمجرها ،فلم
يشاهدوا من قبل هذا السحر الذي يستطيع شفاء هذه اجلروح.
رفع الفتى ذراعيه أمام وجهه ،وقام بتقليبها متفحص ًا .للحظة هرول إىل
زاوية الغرفة ،ليقف أمام مرآة صغرية وقام يتفحص وجهه.
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ثم نظر إىل جانبيه وخلفه ،ليتأكد ،من أنه ال يوجد أحد بالقرب منه .وحينام
تأكد من ذلك .قام خيتلس النظر داخل رسواله بني ساقيه وأجهش يف
البكاء.
وبدأ لينياس يتعرق من الرعب إذ كان يعتقد أن التعويذة السحرية قامت
بشفاء الفتى ،ولكن بمقابل ذلك أخذت رجولته .كل يشء ممكن يف
السحر ،ولكن كان هذا كارثي ًا .فقد كان يرغب يف استخدامها عىل اجلميع،
فكيف إذا أصبح مجيع الرجال مثل الفتى .بتأكيد سأكون عدواً لكل رجل
يف هذا املكان .ال  .حتى النساء لن ترمحني .أخذ يفكر ،أنه لوكان هناك
صحف يف هذا العامل .لوجد أنه حيتل العناوين الكبري :حاكم مضطرب
عقلياً .يقوم بخيص شعبه .ويف ثورة شعبية هائجة ،قام الشعب بخيص
احلاكم .لقد انترص الشعب عىل الطغاة .حييا الشعب! .وحتت العنوان
صورة ملجموعة نساء هائجات ،يمسكن بأشياء لينياس الذكورية ويلوحن
هبا يف التلفاز .وعىل هذه التخيالت شعر بالقشعريرة:
" اه .هذا جيد ..وبام أهنا تعمل سوف ألقيها عىل اجلميع ،لذلك ،أرجواأن تقوموا بتجميع األشخاص خارج ًا ..هل تستطيع ذلك؟".
قال ميليون متحمس ًا :
" أتركها عيل ياصاحب اجلاللة .هل احرض شخصني يف كل مرة؟ أعتقدأن هذا أفضل ،وربام شخصني يف اليوم سيكون جيد ًا جد ًا ،وبام أن سحر
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من هذا املستوى ،سيتطلب قوة سحرية هائلة ..لذلك أعتقد أن ذلك
سيكون مناسب ًا ".
وبوجه يشع اشمئزاز شنيع قالت إنتوس:
" كيف جترؤ ..كيف يتجرئ شخص ًا مثلك ،يف أن ي ِقدم عىل إهانة قوة
ُ
صاحب اجلاللة .جيب أن متوت أهيا البائس ! " .وتقدمت خطوة واحدة
لتسحق الرجل الذي جترئ أن يقلل من شئن حبيبها ،وسيدها حتت
قدميها.
شحب وجه ميليون من ذلك ،فقد كان يتحدث بكل هتذيب يستطيع
حشده .كانت احلقيقة .فال يمكن شفاء كل احلارضين .كان ذلك جنون
مطلق ًا .وحدق إىل املرأة التي كانت تتقدم نحوه هبدوء .وكأهنا ستقدم عىل
قتله ،وكأنه حرشة ال يتطلب أي اهتامم.
وبكلامت باردة :
" إنتوس .أوقفي هذا العبث .مل يقم السيد ميليون بيشء جتاهي!".استدارت إنتوس رسيع ًا إىل سيدها وقالت:
" ولكنه جترئ – ".رفع لينياس يده مقاطع ًا حديثها وقال :
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" هذا يكفي " .مل تستطع إنتوس أن تقول شيئ ًا بعد هذا الكلامت سوىأن ختفض رأسها بكل إجالل وحب .وقالت وقد تالشى استيائها وحل
حمله ابتسامة مجيلة :
" مفهوم ".عاد لينياس يلتفت إىل ميليون وقال :
" أرجو املعذرة عىل ذلك .فأتباعي حيرتموين زيادة عىل االزم".ميليون مل يقل شيئ ًا هذه املرة .ظل حيدق بصمت إىل لينياس بوجه بدا
كقطعة من اجلليد .استمر لينياس يقول :
" ربام فهمت كلاميت بشكل خمتلف .ما أقصده هو أن جتمع كل شخصيف هذه املستوطنة ،وسوف أقوم بشفائهم مجيع ًا دفعة واحدة".
حدق اجلميع إليه يف دهشة .حتى ليليا التي كانت ترجتف فوق املقعد مل
تكن استثناء .كان هذا سخيف ًا متام ًا .كانوا يستخدمون السحر ،لذلك كانوا
يعلمون مقدار اجلنون يف هذه الكلامت .ولكن .كان عليهم أن يطيعوا
كلامت صاحب األرض.
لذلك قال ميليون وقد اعرتته رجفة :
" مفهوم " .وخرج من املبنى تتبعه ليليا مهرولة .وكأهنا تفر هاربة،وتبعها اجلميع .أصبحت القاعة الواسعة فارغة متام ًا عدا الفتى ولينياس
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وهيكرو وإنتوس .تنهد لينياس باإلرتياح من خلو املكان ،وحدق إىل الفتى
الذي مايزال يبكي.
جيب عيل إعادته إىل سابق عهده .وعىل هذا اخلاطر
ارتفع لينياس ،وأخذ الفتى جانب ًا ،بعيد ًا عن رفاقه ليتحقق من الفتى .وقد
فهم هيكروس وإنتوس املعنى من ذلك ووقفوا بعيد ًا.
حترك فم لينياس هبمسات غري مسموعة ،واجاب الفتى بنفس اهلمسات.
شعر لينياس براحة إذ اتضح أن رجولة الفتى مل ختتفي بل عادت إىل سابق
عهدها.
ال .حتى بدا
حينها طلب من الفتى أن خيربه حكايته .ظلوا يتحدثون طوي ً
الفتى حزين ًا بشكل ال يصدق .وفجأة أنفجر الفتى يف البكاء .طوقه لينياس
بذراعيه ،وأخذ ُيم ّلس عىل شعر الفتى األمحر .رفع لينياس عينيه إىل
السقف ثم قال بصوت متأمل :
" ال ختشى شيئ ًا بعد اآلن ،ما دمت أنا عىل قيد احلياة" .ثم ابتسم وقال:" هل يبكي الفارس هكذا ؟"ُ .مجد الفتى يف مكانه وحبس أنفاسه." نعم هكذا ..ال تبكي .كن قوي ًا .ال تظهر ضعفك ألحد .أنت اآلنفارس".
وشاهدت إنتوس أطراف عيني سيدها تلتمعان ،ويف تلك اللحظة كرهت
إنتوس الفتى .ألنه جعل سيدها يبدو حزين .والسبب اآلخر ،الغرية التي
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احرتقت يف صدرها ،من أن سيدها حيتضن هذا الفتى بحنان .لكم متنت أن
تكون يف مكان الفتى اآلن.
وفكرت يف أن تقوم بسحقه حتت قدميها ،لكي تطفئ النريان التي تشتعل
يف قلبها .ولكن ،إن فعلت ،فقد حفرت قربها بيدهيا .هلذا ظلت ترمق الفتى
باشمئزاز.
تنهد هيكروس مما جعل إنتوس تنظر إليه وقال :
ِ
وأنت تنظرين
" كيف يمكن .أن تدعي أنك حتبني القائد هذا احلب،للفتى هبذه النظرات؟ " .
قالت بغضب :
" أنا ال أدعي ذلك أبد ًا .إهنا احلقيقة .ايض ًا ..ما دخل هذا بذاك؟! "." كنت أعتقد ،أن قلوب املحبني عاطفية .حنونة .وليست هبذه القسوة".قالت :
" ماذا يعني هذا؟ هل تطلب مني أن ابتسم ،وشخص ًا غريي بأحضانه؟أنت ال تفهم قلوب النساء !".
قال هيكروس :
" تقصدين جنون النساء ".قالت :
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" نعم .نعم .أنا جمنونة ..دعني وشأين فيام أنا فيه " .وعادت تنظر إىل الفتىبكراهية ،وهي تطحن أسناهنا بغيظ.
" أال يذكرك هذا املشهد بنفسك منذ زمن .فقد كنتي تفعلني مثل الفتىيف كل مرة يغيب عنك القائد .إنه طفل ".
رمقت إنتوس هيكروس بنظرة مهلكة وقالت :
" ال تقم بمقارنتي هبذا الفتى الكريه .فحضن سيدي ينتمي يل وحدي،ال
هل تفهم؟ وأي شخص يرمي نفسه بأحضان سيدي .حتى لو كان طف ً
او رضيع ًا او حتى ُمعاق ًا .سأسحقه حتت األقدام .هكذا .هكذا .هكذا!!".
وأخذت تسحق األرض اخلشبية .بقدمها .حتى حطمتها.
حق ًا ..إهنا جمنونة .ال .لقد ازداد جنوهنا بمراحل .فكر هيكروس هبذه
الكلامت .وعاد ينظر إىل لينياس الذي كان يتقدم نحوهم.
" ماذا هناك ؟" .قال لينياس وهو حيدق لألرض املحطمة.انفجر هيكروس ضاحك ًا من تغري مظهر إنتوس يف حلظة خاطفة إذ كانت
تنظر للينياس هبدوء ،وابتسامة مجيلة تزين وجهها كزهرة مزهرة.
وقال :
" ال يشء جنون النساء فقط " .مل هتتم إنتوس بام قاله هيكروس وهويضحك .بل يبدو أهنا مل تسمعه إال أن لينياس فهم متام ًا ما كان يعنيه
هيكروس.
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مسح الفتى دموعه بخشونة وقال :
" ماذا افعل اآلن؟ ".وضع لينياس يده عىل كتف الفتى وقال:
" أنت يف محايتي ..التقلق .ولكن ال استطيع إعادتك إىل موطنك يفالوقت احلايل ..أنا بحاجة إىل معلومات كثرية قبل ذلك .هلذا ستعيش يف
هذه األرض إىل أن حيني الوقت".
أجاب الفتى والدموع تتساقط من عينيه:
" سأفعل ..سأفعل ذلك بتأكيد"." ال تقلق أهيا الفتى ،فأنا ال أخلف وعد ًا .لنخرج من هنا".وتبعه اجلميع بصمت .كان الفتى يسري خلف لينياس ،وهو يمسح دموع
الفرح .ويف حلظة ارتعد وارجتف من الربد .قام حيتضن نفسه إذ أعتقد أن
شيئ ًا ما أصابه ،ولكن .لو قام الفتى بتحريك عينيه إىل املرأة بجانبه ،لوجد
أهنا كانت ترمقه بعينان تتطاير منهام الرشر كشيطان.
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- 8وقف لينياس وجمموعته أمام سواد عظيم من الناس .كان يف املقدمة ميليون
وليليا ،الذين ركعوا وتبعتهم تلك احلشود يف الركوع .حتى الفتى الذي
كان بجانبه فعل مثلهم.
شعر لينياس بمزيج من الدهشة والعجب من عددهم اهلائل إذ كان يعتقد
أن عددهم ليس هبذه الكثرة .وأخذ يفكر :هل أخربهم ميليون أن ينحنوا
أو ربام فعلوه خوفاً مثل تلك الفتاة .يف احلالتني كان منظر ًا مزعج ًا .فلم
يكن حيب هذا املشهد ،ولكنه يدرك متام ًا يف أن هذا العامل يفعل ذلك
احرتام ًا لقادهتم.
أال يكفيني سكان القلعة وما يفعلوه يل ..ثم يأيت هؤالء ايضاً ..ولكن .ربام
جيب أن أقول كلمة أو شيئ ًا ما ..وتنهد بقلبه وقال :
" هل مجيعهم هنا؟".أجاب ميليون :
قمت
" نعم ياصاحب اجلاللة .وقد جلبت األشخاص ،الذينَ
بإحضارهم منذ شهرين تقريب ًا "  .ليس يل علم بذلك ..ربام تلك السفينة..
ليتني طلبت من سرييوس التوضيح أكثر..
حينها استخدم لينياس السحر لتضخيم صوته ،وقال بصوت قوي هادر
يتناسب مع مظهر القائد :
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" خري ًا فعلت!" .وتردد صدى صوته يف املكان كله .مل يكن أحد متفاجئمن ذلك .كانت تعويذة سحرية بسيطة ،ويستطيع العديد منهم
استخدامها.
واستمر يقول :
"مل أكن يوم ًا ،ممن يأخذوا إنجازات اآلخرين ،وينسبوها إىل أنفسهم!!.إين أحتقر هؤالء وأكرههم ..أقول ذلك لكي تعلموا ،يف أين مل أفعل لكم
شيئا مطلق ًاً.
بل قاديت من فعلوا ذلك وأحرضوكم هنا .كام يعرف البعض منكم بعض
قاديت ،مثل إنجوس .فهذا هو أحد قاديت .ويدعى هيكروس!" .وأشار إىل
هيكروس .واستمر يقول :
" أما إنتوس ،فأعتقد أن أكثركم يعرفها .ومع ذلك .هم ليسوا جمرد أتباعبل هم رفاقي .أصدقائي .عائلتي .احبائي ..وكل عشرييت .عشرية بنتوس.
هي جزء مني .ومن يؤذهيم فسأمسحهم من عىل وجه األرض ،دون رمحة.
كام فعلت بمملكة فرينا البائسة بنفيس! .نعم .أنا فعلت ذلك بنفيس!.
بل مسحتهم مجيع ًا يف عدة ثوان! .قد يكون ذلك قسوة .قد يكون ذلك
وحشي ًا .نعم ،هذا صحيح .ال انكر ذلك ..ولكن ،انظروا إىل أنفسكم
جيد ًا .انظروا إىل تشوهاتكم.
أليست هذه قسوة أشد من املوت!.
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مجيعكم تعلمون أن هذه هي حقيقة العامل .إما أن ُتسحق أو يتم سحقك.
القوي يسحق الضعيف حتت األقدام ،ألنه قوي ،وهذا حقه يف هذا
العامل!! .البعض منكم ..ال .بل مجيعكم يعلم ،أن هذا العامل قاسي ًا
ووحشيا ..بل ال يعرف معنى احلب ،والرمحة ،والعطف.
نعم!  .أنتم حمقون دون شك .لسنا سوى وحوش تتظاهر أهنا خملوقات
نبيلة .فنحن مل نعد يف عامل السالم واألحالم.
بل نحن يف عامل احليوان!! .رصاع الوحوش .الضعيف يذرف الدموع طالب ًا
الرمحة ،والقوي يسحقه ،وهو يضحك بنشوة !.
ولكن!!!!!.
أطلق لينياس صوت ًا قوي ًا جعلهم يرتعدون من القشعريرة ،التي زحفت عىل
جلودهم واستمر يقول :
" اعلموا أنكم مل تعودوا عبيد ًا بعد اآلن ..أنتم أحرار منذ قدومكم إىلهنا ..مواطنون يف هذا البلد .أنتم شعبي من اآلن وصاعد ًا .ومن جيرؤ عىل
أذية شعبي ،سأسحقه حتت قدمي!!! .هذا هو واجب القائد يف محاية أتباعه
!!! " .وصمت لينظر إىل األشخاص حوله.
كانوا ينظرون إليه بعيون المعة .مضيئة .كلها محاس .واستمر يقول
بكلامت رقيقة:
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" ولكن ..ال أريدكم أن تكونوا وحوش ًا قساة ،بل كونوا شعب ًا حمب ًارحي ًام ..واتركوا القسوة يل وألتباعي .ومن اآلن وصاعد ًا ،مل تعد هذه
األرض تدعى مملكة فرينا ..بل إهنا أصبحت تدعى لفاليا .وأنا لينياس
بنتوس حاكمها".
مل تكن هناك حلظة صمت .أو حتى حلظة تفكري يف عقوهلم .بل عربوا عن
رأهيم مجيع ًا يف شيئ ًا واحد .يف صوت ًا واحد .يف رصخة واحدة.
هااااااااااااااا !!!!!! .
انفجر الرصاخ الذي هز األرض هز ًا حتت أقدامهم .نساء .رجال .شباب
 .فتيان .أطفال .حتى إنتوس وهيكروس رصخوا حتى متزقت حناجرهم.
رصخ اجلميع وهم يذرفون الدموع الغزيرة .كانت تلك رصخة قادمة من
أعامق أرواحهم ،رصخة احلرية التي تاقوا هلا من أعامق أرواحهم.
مل خيطر بباهلم أنه يكذب عليهم أو خيدعهم.
فهو ال حيتاج لفعل هذه األشياء .فقد تم إنقاذهم وإحضارهم إىل هنا .كل
ما عليه ،هو جعلهم عبيد ًا له إذا أراد ذلك .كانوا يعيشون عىل هذه األرض
لعرشات السنني بكل حرية وسالم .مل يطلب منهم أحد أي يشء ،أو حتى
ختاطب معهم كالعبيد.
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بل كانوا يساعدوهم يف الكثري من األشياء .حتى إهنم قاموا بإعطائهم
بعض اخليول .فكيف يمكن أن يكذب ذلك الرجل ،حاكم تلك القلعة
اخليالية .صاحب تلك األشياء التي ال يصدقها عقل.
وهو اآلن ،يتخاطب معهم .وكأهنم أحرار .من دون تكرب أو غرور .فهل
من املمكن .أن يقف حاكم عىل نفس األرضية .التي يقف فيها العبيد .ال.
بل ال يمكن أن يقف حاك ًام أمام شعبه بنفس املكان.
هلذا ظلوا يبكون بغزارة وحرارة .ألول مرة يف حياهتم شعروا أهنم كائنات
حية تستحق احلياة مثل غريهم.
ضمت النساء الباكيات أبنائهن املذهولني .ضمت النساء أزواجهن وهم
يذرفون الدموع .
أطلق الرجال أنني من أعامق أرواحهم .وضع الشباب أيدهيم عىل
وجوههم ليخفوا بكائهم .وحتى مع ذلك .مل يتوقفوا عن الرصاخ .لينياس
بنتوس !!!!! .لينياس بنتوس !!!!! .عاش لينياس بنتوس !!!!!.
استخدم لينياس سحر الطريان ،لريتفع إىل السامء ،فوق احلشود .تبعه
هيكروس وإنتوس .تالشوا يف ظلمة الليل .وحدق لينياس إىل أسفل
وقال:
" إهنم كثريون حق ًا؟ .فهل أستطيع فعل ذلك مرة واحدة ..ما رأيكم؟".أجاب هيكروس :
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" أعتقد أنك تستطيع ..ولكن ،اليس من األفضل جعل األتباع يفعلونذلك؟ أو ربام نستخدم اجلرع السحرية التي يصنعها الربفسور؟".
تبعته إنتوس تقول :
" إنه حمق ..فال جيب أن تستخدم سحرك اخلاص عليهم ".قال لينياس :
" استخدام األتباع يف هذه األشياء قد جيعلهم مستائني .ايض ًا استخداماجلرع هبذه الكمية خاطئ متام ًا ..يف احلقيقة أحتاج أن أعرف قويت ،سيكون
األمر مثل التجربة فإن فشلت فسنفعل ما أخربتني به مع أن الفشل سيكون
حمرج ًا" .
" هؤالء البؤساء ال يعرفون كم هم حمظوظون لتلقيهم رمحتك ".قال هيكروس :
" أال تشعرين بالشفقة عىل هؤالء املساكني ؟" .قالت :
" شفقة؟ بل أنا التي حتتاج إىل شفقة ،منذ مئات السنني ،وأنا أتعذبوأحرتق بنار كاوية ،ومازلت أتعذب حتى اآلن ،ولكن مل يرمحني ويشفق
عيل أحد " .ورمقت لينياس بنظرات مشعة كأشعة سينية .أبعد لينياس
عينيه ،وحدق إىل أسفل بقلق.
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يف احلقيقة .مل يفهم لينياس ما قالته إنتوس إذ كان يعتقد أن هذا طبيعي يف
جنوهنا وإال كيف تقول أهنا تتعذب حتى اآلن وهي تقف أمامه.
وفكر جاد ًا يف أنه سيقوم بعالج عقلها قريب ًا فقد أصبح لديه اآلن كميات
هائلة من التعاويذ املجنونة ،ومنها السحر اخلاص بأمور العقل.
تنهد هيكروس وقال :
" محقاء " .قام لينياس بتحديد املسافة يف عقله ،استعداد ًا للسحر الذيسيلقيه ،طبع ًا سيكون سحر الطبقة العارشة مثل التعويذة السابقة .ولكن،
عليه اآلن مضاعفة حجمها وقوهتا .وبام أنه سيقوم باستخدام هذه التعويذة
القوية ،ألول مرة يف حياته .شعر باحلامس.
واتسعت ابتسامته .فتح ذراعيه أمامه ،وكأنه يستعد ألخد شخص ًا عزيز ًا
باألحضان .مل يكن حيتاج لفعل ذلك .ولكنه شعر يف أن هذه الوضعية،
تتناسب مع هذه احلالة اخليالية التي هو فيها اآلن .واطلق سحره إىل حده
األقىص.
" [ السحر األقىص – الشفاء العظيم !] " .وأرشقت السامء إذظهرت تلك الدائرة السحرية فوق رأس لينياس .ويف حلظة تضخمت
واتسعت حتى حجبت سامء املنطقة بأكملها.
حدق لينياس إىل السامء مذهوالً .مل يتخيل أهنا ستصبح هبذا احلجم .ولكن
الرموز والشعارات التي كانت تلتف حول نفسها ،جعلته أكثر دهشة
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وحرية .كان يعرف هذه الرموز متام ًا .كانت هذه الرموز هي حروف اللغة
العربية.
وعندما تساءل عن هذه األحرف ،أخربه هيكروس وإنتوس يف أن هذه
الرموز هي رموز لغة السحر القديمة.
هذه اإلجابة جعلته يتخبط يف دوامة من احلرية والعجب.
تفحص نفسه ،ووجد أنه مل خيرس الكثري من القوة السحرية كام كان يتوقع.
ال جد ًا .عاد ينظر إىل أسفل بنظرات زائغة
بل كان يبدو أنه خرس شيئ ًا ضئي ً
مشتتة .ومتتم يقول:
 "-أنا مل أعد أفهم شيئاً".

*******

نظر اجلميع إىل سيدهم اجلديد ،وهو يرتفع فوق رؤوسهم بفضل سحر
الطريان .ويتبعه أتباعه ،وتالشوا يف سامء الليل.
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قالت ليليا وهي تنظر إىل السامء :
" ماذا يريد أن يفعل السيد؟ أقصد اإلمرباطور؟".أجاب ميليون :
" ال أدري ..ولكنه قال أنه سيلقي عىل اجلميع تعويذة كام سمعتي سابق ًا" .اقرتبت ليليا وقامت باهلمس بأذن ميليون :
" ولكن ،هذه سخافة .فال يمكن القيام هبذا اليشء ..نحن باآلالف .هذاجنون ،أيض ًا ملاذا طار يف اهلواء ؟".
اجاب ميليون هامس ًا بقلق :
" ال أعلم شيئ ًا ..ولكن توقفي عن قول هذه األشياءِ .أنت ستجلبني
كارثة علينا بحامقاتك ".
قالت :
" لكن .لكن – "  .كانت ليليا عىل وشك احلديث ،ولكن لساهنا وعقلهاجتمد بسبب ما حدث فوق رأسها.
حبس اجلميع أنفاسهم ،وهم ينظرون إىل السامء التي أرشقت بأكملها
بضوء أبيض مجيل .حيبس األنفاس من روعته .وللحظة عم السكون يف
املكان ،ومل ُيسمع سوى أصوات طقطقة احلطب التي تلتهام النار .وحتت
الضوء األبيض .بدا اجلميع كجيش من اهلياكل العظمية .أطلقت امرأة
رصخة .بدت كرصخة املوت :
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" إنه القمر .سيسقط فوق رؤوسنا !! "  .وكأن ذلك الصوت أيقظ وبعثرأرواحهم ،لتعم الفوىض يف املكان .قام بعضهم بالرصاخ .وبعضهم
بالبكاء .ضحك البعض من شدة اخلوف .ضمت األمهات أوالدهن يف
صدورهن ،وهن يذرفن الدموع التي استحالت إىل خوف رهيب.
فر البعض مذعورين بشكل متفرق كاجلرذان .وبعضهم فر داخل املباين.
أصبح املكان يف فوىض عارمة.
وحتى مع ذلك ،مل يستطيعوا النظر بعيد ًا عن السامء .كان ميليون وليليا،
واألشخاص الذين شهدوا ذلك سابق ًا ،ينظرون إىل السامء بعيون متسعة
كالصحون .كان العرق يتصبب من جباههم ،وكانوا مجيع ًا يبتسمون
كاملجانني .لو مل يروا تلك الدائرة البيضاء سابق ًا لفعلوا مثل األشخاص
حوهلم.
" مستحيل ! .من هذا الرجل ! " .قالت امرأة من بينهم والدموعتترسب من عينيها من شدة اخلوف.
وتبعها رجل يقول :
" الشائعات حمقة ! .إنه وحش ! ".قال آخر ،وهو يضحك بشكل هستريي :
" كام هو متوقع من حاكم الوحوش ..قلعة بنتوس ! ".قالت ليليا مرجتفة ،وهي متسك ميليون من اخللف كالرضيعة :
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" وكأنه من األساطري يف قديم الزمان .ال عجب يف أنه أباد فرينا ألهناكانت تشعره باالشمئزاز" .وأمسكت حلقها يف رعب ،وانفجرت يف
البكاء ،وهي تتخيل العذاب الذي ينتظرها من اإلمرباطور املتوحش.
قال ميليون:
" بل هو األسطورة نفسها ! .مل يكن يكذب ،لقد أباد فرينا حق ًا ! ".بداء اجلميع بالتوهج باأللوان املرشقة.
وتوقفوا عن ما كانوا يصنعوه .أخذوا حيدقون بصمت لتلك األلوان
املتدفقة من أجسادهم .ونسوا خوفهم تلك اللحظة إذ شعروا بالديفء .وتم
شفاء اجلميع .استعاد اجلميع أجسادهم السابقة السليمة ،حتى الربك
السوداء تبخرت ومل يعد هلا أثر.
وتالشت التعويذة يف السامء ليعود ظالم الليل .وكأن ما حدث منذ حلظات
كان ومه ًا عجيب .ولكن ما حدث هلم كان تأكيد ًا أن ماحدث كان حقيقة
مطلقة.
وتبدل اخلوف والبكاء ،إىل دموع فرح وامتنان لسيدهم اجلديد.
وأطلقوا مجيع ًا رصخات اإلمتنان ،وهم يذرفون الدموع من جديد.
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- 9كان لينياس يسمع األصوات أسفله وقال :
" أريد أن اذهب ،وأخربهم أن يعودوا ملا كانوا يفعلوه ..لكن برصاحة،أشعر باخلجل مما قد يفعله يل هؤالء املساكني.
لذلك ..هيكروس ،هل تستطيع إخبارهم إذا سمحت؟ ايض ًا أخربهم أنه
سيتم تقديم املاء النقي إليهم بعد قليل ..اوه ..واألسامك .نعم ،سيتم
إعطائهم األسامك ..الكثري منها ..أخربهم ذلك ،وأنا سأنتظرك هنا ".
قال هيكروس بابتسامة :
" مفهوم " .وانحدر رسيع ًا إىل أسفل ،وكأنه يسقط بفعل اجلاذبية.التفت لينياس إىل إنتوس ،والتي كانت ماتزال تنظر إليه بتلك النظرات
املشعة وقال :
" ماذا هناك؟."..قالت :
" ال .ال يشء .ولكن ،إذا سمحت يل ،ملاذا أخربهتم تلك الكلامت؟".قال لينياس :
" ما قلته كان احلقيقة التي يعرفوهنا ..قلت هلم ذلك ليشعروا باالنتامء هلذاالبلد ،وليعلموا أهنم مل يعودا عبيد ًا بعد اآلن".
قالت :
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" ال .أنا أعلم ماكنت تقصده متام ًا ،ولكن .ال أعرف ملا فعلت ذلك.برصاحة ،كان جيب عليك أال ختربهم شيئ ًا بنفسك .أو تنزل لنفس
مستواهم .فعىل احلاكم أن يظل فوق اجلميع ،وما عليهم سوى خفض
رؤوسهم بامتنان .باإلضافة إىل أن هذا املكان قذر ،وال أحتمل فكرة أن
تسري يف هذا املكان".
ضحك لينياس من أعامق قلبه .وحدقت إنتوس إليه بعينني غارقة بالعشق
ال أمام عينيها .واعرتهتا رغبة جاحمة يف أن حتتضنه بقوة حتى حتطم
إذ بدا مجي ً
عظامه!.
قال لينياس :
" ما قلتيه غريب ًا حق ًا .فقد كنا نعيش يف الغابة ،ومل تكن حياة الغابة خمتلفةكثري ًا عن ذلك .ولكن القائد الذي ال يميش عىل نفس األرض الذي يميش
عليها شعبه .ليس إال قذارة.
إين أكره هؤالء ..من يدعون أهنم قادة .فكيف يستطيع القائد معرفة ما
يعانيه شعبه ،وهو يعيش فوق السحاب .هلذا ..جيب أن أعيش يف املكان
الذي يعيش فيه شعبي .هذا هو واجب القائد يا إنتوس .أو ربام تفضلني أن
ِ
وأنت تنظرين يل من األرض؟".
أحتدث معك من قمة القلعة،
قالت :

- 311 -

" سيكون هذا ظامل جد ًا ،ولن أستطيع حتمله أبد ًا  .لذا ..أرجو أن ال تفعلذلك " .
قال لينياس بكآبة :
" جمرد تشبيه ..كانت مزحة ،وال داعي أن تنظري يل هكذا " ." أه .لقد كنت أعلم أنك متزح ،فأنا أعلم أنك لست هبذه القسوة ،ولكنكال أكثر من السابق هذا اليوم ".
تبدو مجي ً
ابتسم وهو يقول :
" حق ًا ..شكر ًا عىل مدحيك ..ربام بسبب هذه املالبس ..ولكني لستبأمجل منك".
قالت وقد توردت وجنتيها :
" ال ..أنا لست بجاملك ووسامتك أبد ًا ".قال :
" اآلن هذا يشء مضحك تقولينه عني ..فال يمكن أن أكون أمجل منك.يكفي أن تسأيل أي أحد ،وسيخربك أين بشع مقارنة بك ".
قالت :
ال يف كل األرض! .لذا أرجو أن ال تقل
" هذا مستحيل .أنت أمجل رج ًذلك مرة أخرى .إن هذا يؤملني هنا" .ووضعت يدها فوق صدرها األيرس.
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" أنت تبالغني دائ ًام يا إنتوس ..لقد كانت احلقيقة .لذا ..ال ختربيني بام هوواضح ".
قالت وقد أمحر وجهها كتفاحة :
" هل حق ًا أنا مجيلة؟ هل تراين مجيلة هلذه الدرجة؟ ".تنهد لينياس ،وأخذ يتساءل يف نفسه :ما الذي تريد أن تصل إليه .فقد كانت
تأيت بمواضيع غريبة عجيبة يف كل مرة.
قال :
" امل أقل لك ال تسأليني أشياء واضحة "." هذا ..يعني ؟" .قال :
" نعم  .إنه كام قلت "." إذن ..من األمجل أنا أو تلك البشعة ؟" .شعر لينياس أنه داس عىللغم إذ كان يعلم من تعني بالبشعة .نظر إليها وهو يفكر :هل كل ذلك من
أجل أن تصل هلذا السؤال؟.
ولكن ،مل يستطع أن يقول شيئ ًا عن هذا .فإذا قال ِ
أنت أمجل .فقد كان يعلم.
أن ما سيقوله .سيذهب رأس ًا إىل ريفرييا والتي ستصبح جمنونة فور سامعها
تلك الكلامت ،وستصدع رأسه هبذا .وإذا قال ريفرييا أمجل .قد تنفجر
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بالبكاء وربام متزق شعرها .ال .كان واثق ًا يف أن إنتوس ستفعل ذلك .فقد
كانت تفقد عقلها من هذه األشياء .ومتتم يقول  :اليس لدهين شيئ ًا أفضل
يقمن به ..النساء لدهين شيئاً ما يف رؤوسهن.
قالت :
" هل قلت شيئ ًا ما ياسيدي؟" .تلك اللحظة ملعت فكرة يف رأسه ،وفكرأن يستغل آخر كلمة حتدثت هبا .وبالطبع سرتفض أن تفعل ذلك،
وسيذهب احلديث يف اجتاه آخر متام ًا ،ولن يضطر لإلجابة عن السؤال.
وابتسم يف قلبه.
وقال :
" ال .مل أقل شيئ ًا ..لذا ..يا إنتوس .ال أريدك أن تدعوين سيدي بعداآلن ..إهنا تزعجني".
يف تلك اللحظة ابتسمت إنتوس ابتسامة شيطانية ،وحدقت إليه بعينني
ماكرتني وقالت :
" ال تتهرب من اإلجابة عن سؤايل ياسيدي ".ُمجد لينياس يف اهلواء .وشعر أنه تعرض لركلة بني ساقيه.
النساء وحوش!! .وعىل هذا اخلاطر قام ينظر إىل أسفل ليكسب بعض
الوقت حتى يعود هيكروس.
ولكن إنتوس استمرت تقول :
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" يبدو أين كنت حمقة يف كالمي ..أيض ًا ،أنا لن أتوقف عن دعوتكبسيدي ،حتى ولو أمرت بقطع رأيس ،وأنت تعلم إجابتي جيد ًا ..ياسيدي،
وروحي وقلبي ..أمهم ! "  .قامت إنتوس بالسعال .وحدقت إىل سيدها.
وكأهنا تلتهمه وترشبه بتلك العيون ،ومتنت يف أن يقول سيدها شيئ ًا عىل
كلامهتا األخرية املتعمدة .ولكن ،كان سيدها ينظر إىل أسفل .وكأنه مل يسمع
شيئ ًا .واستمرت تقول وقد شعرت بخيبة أمل :
" إذن ماهي إجابتك ياسيدي؟" .قام بحشد أكرب جماملة يستطيع حشدها وقال:
" برصاحة ،كلكن مجيالت .وكل واحدة مجيلة بشكل خمتلف ..كزهرتنيمتألقتني .فكل زهرة لدهيا مجاهلا ورائحتها اخلاصة .وال يمكن أن أحكم او
ُأفرق بينكن .لذلك ،ال أريدك أن تسأيل مثل هذا السؤال .ومن أجل أن ال
تسأليني مرة أخرى أو تسبب كلاميت بعض اإلنزعاج لألخريات ،أقول أن
كل نساء قلعة بنتوس مجيالت .هل هذا مفهوم ؟!" .
قالت وقد انحنت بكل سعادة :
" مفهوم ".أراد لينياس أن يعرف سبب تلك السعادة املرتسمة يف وجهها .ولكنه كان
يعلم أن ذلك سيسبب له صداع لذلك قال:
" ما سبب قدومك إيل؟ " .- 315 -

رفعت إنتوس رأسها .وظلت ترمش بعينيها وكأهنا ال تفهم ما يعنيه.
واستمر لينياس يقول :
" قلتي منذ برهة يف ِأنك ترغبني يف احلديث معي ".
قالت :
" اوه ! .هذا صحيح .لقد نسيت ،أرجوا تغفر يل ذلك ".عندها أرتفع هيكروس إليهم وقال بتجهم :
" من اجليد أنك مل تذهب أهيا القائد فقد كان املكان يف فوىض من شدةالبكاء ..عىل كل حال لقد أخربهتم ،وهم ينقلون إليك الثناء والشكر لكل
يشء قدمته هلم".
قال لينياس :
" شكر ًا لك ياهيكروس ..ويف احلقيقة مل ُأقدم هلم يشء فقد كانت تعويذةسحرية ،وستعود القوة السحرية التي فقدهتا رسيع ًا ،لذلك مل أخرس شيئ ًا
او أقدم شيئ ًا " .وعاد يلتفت إىل إنتوس واستمر يقول:
" ماذا هناك يا إنتوس؟" .قالت :" نعم ،لقد قامت سنوريا بالذهاب ،هي وأتباعها إىل احلدود .التيتفصل بيننا وبني مملكة آيرم".
قال لينياس منزعج ًا :
" ملاذا؟ ملاذا ذهبت إىل هناك؟ ال .من أعطاها اإلذن بالذهاب؟".- 316 -

قالت بقلق:
" مل يعطيها أحد ..لقد ذهبت من تلقاء نفسها .أما عن سبب ذهاهبا فقدذهبت بعدما سمعت أن جيش ًا خييم هناك ..و."..
قاطعها لينياس غاضب ًا :
" هكذا إذن ..فقد كنت اتساءل عن عدم وجودها منذ األمس ..ولكن،ذلك املكان قد يكون خطري ًا عليها ..إهنم يف حالة حرب .تلك الطفلة
احلمقاء! ..متى عادت؟ أين هي اآلن؟."..
" لقد عادت بعد خروجك من القلعة ،وهي اآلن يف السجن "." ماذا! .هل لدينا سجن؟! آ .ال ..ليس ،أقصد ملاذا ُسجنت؟."..قالت:
" لقد فعل سرييوس ذلك .ايض ًا ..هناك شيئ ًا مهم".أحس لينياس بضيق من تلك الكلامت ،لسبب ًا ما استشعر شيئ ًا سيئ ًا وقال
بوجه يوحي بام اعتمل يف صدره:
" شيئ ًا ُمه ًام غري ذلك؟ ".اجابت إنتوس بصوت مرتعش:
" لقد اشتبكت هي وأتباعها مع بعض األشخاص األقوياء ..وقد ..لقدتم قتلهم" .وارجتفت إنتوس كورقة يف مهب الريح إذ هبت عاصفة جليدية
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او هذا ما ُخيل إليها .الربد الذي ترسب ونخر يف عظامها جعل إنتوس
ترتعد دون توقف.
مل يكن هذا برد ًا من الطقس او السحر أو نوع من أنواع التخيل .بل كان
اخلوف يف أنقى صوره ينخر يف عظامها.
كان سيدها أمامها ،ولكن ،ألول مرة يف حياهتا أرادت أن هترب منه بكل
قوهتا .بدا سيدها اآلن خميف ًا .مرعب ًا .غاضب ًا بشكل ال يصدق .فلم ترى
تلك اهليئة إال مرة واحدة ،حينام ارتكب سيدها جمزرة يف ذلك الزمان
جعلها ترتعد مثل اآلن.
ولكنها مل تستطع إبعاد عينيها عنه ،كان ذلك وقح وال يغتفر بالنسبة إليها،
لذلك ظلت إنتوس تنظر إىل سيدها والعرق الغزير ينهمر من وجهها
ليتساقط عرب دقنها .بدا لينياس خمتلف ًا متام ًا عن مظهره الطبيعي إذ بدا شعره
األبيض كعباءة هائلة ،وقد تضاعف شعره عدة مرات وانتصبت شعريات
رأسه مثل اإلبر .كان وجهه املخيف الغاضب يكرش عن أنيابه الطويلة،
التي استحالت إىل أنياب وحوش ضارية ،واستطالت أظفار يديه حتى
أصبحت بطول عرشين سنتيمرت وكانت حادة كموس احلالقة.
مل تعد تلك جمرد أظافر بل أصبحت أسلحة حادة متزق كل شيئ ًا تلمسه.
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وبدت عينيه الذهبيتني ،املتوهجتني ،وكأن يف داخلها غابة حمرتقة مستعرة،
والتي كانت يف ذات الوقت ال حتمل أي عاطفة ،وكأنه حيدق بشخص
سيتم متزيقه بال رمحة.
وكان ذلك الوجه ،وتلك العينني ،حتدق مبارشة بإنتوس دون أن تقول
كلمة واحدة.
كان هذا ال يرحم بالنسبة إليها إذ مل تستطع إنتوس السيطرة عىل ارتعاشها،
وقد ابتلت مالبسها الداخلية من شدة العرق البارد الذي أفرزه جسدها.
كان العرق جيري فوق ظهرها وبطنها وذراعيها وساقيها كنهر جيري بال
توقف.
فلو نظر سيدها إىل أسفل فستاهنا ،لوجد أن العرق يتساقط من داخل
فستاهنا كاملطر .ولعرف كمية اخلوف والرعب الذي يسببه هلا .مل ختشى
إنتوس شيئ ًا يف حياهتا سوى هذه النظرة وهذا املظهر.
كان هيكروس حيدق إىل وجه إنتوس الشاحب كاجلثة ،وشعر بالتعاطف
معها .ولكنه .كان يعرف أن هذا هو الوجه احلقيقي للقائد.
ومل يكن غاضب ًا عليها بل كان غضبه يف مكان آخر.
وقد كان هيكروس يبدو هادئ،
ولكن ،مل يكن هذا هوا احلال إذ كان الغضب حيرتق يف صدره مما قالته
إنتوس .فقد كانت مسؤولية العشرية فوق كتفيه ،مثل كل القادة املؤسسني
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للعشرية .كان سيترصف بنفسه مثل كل مرة .لكن اآلن أصبح القائد
موجود ًا ،لذا .كان عليه أن يظل صامت ًا ويرتك كل يشء للقائد .وبعد
صمت طويل .قال لينياس بصوت حاد كموس احلالقة:
" ملاذا؟! مل ختربيني رسيعا!ً ..بذلك؟".مل تستطع إنتوس جتميع الكلامت يف عقلها .كان عقلها متجمد ًا .مل تعرف
كيف جتيب ،لذلك خفضت رأسها بقوة ،حتى كاد وجهها يالمس ركبتيها
املرتعشة .تطاير العرق من وجهها بسبب تأرجح رأسها الرسيع وقالت :
" يرجى املغفرة فقد نسيت ! ".مل يقل سيدها شيئ ًا ،وكأنه يفكر بيشء ما .وظل الصمت املميت لعدة ثوان،
ولكن ذلك الصمت كان كالدهر بالنسبة إليها ،وأخذت حتدق لركبتيها
التي كادت تدخل بعينيها من شدة انحنائها .وللحظة فكرت :هل
سيكرهها لنقلها تلك األخبار .وغرق قلبها يف بطنها.
 "-لنذهب! "  .قال لينياس واختفوا مجيع ًا تلك اللحظة.
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-10ظهر لينياس وجمموعته أمام البوابة الذهبية للقلعة .وقد كانت إنتوس
َ
ماتزال منحنية كالسابق ،للحظة اتسعت عينيها ،وهي حتدق لألرض حتت
قدميها .فقد كانت منذ برهة يف اهلواء .حينها أدركت أن سيدها قام بنقلها
معه عن طريق السحر .سمعت صوت انفتاح البوابة ،وأعقبها صوت
خطوات تتقدم إىل داخل القلعة .علمت أنه سيدها ،والذي مل خيربها يف أن
ترفع رأسها.
وعندما تالشى صوت خطوات سيدها رصخت:
" هااا! .هل سأظل هكذا إىل األبد؟ هل هذ عقايب؟ هذه قسوة ..هذهقسوة ياسيدي .كيف يمكن أن أميش هكذا؟ سوف ُأصبح ُأضحوكة طوال
حيايت !!" .ولكن سيدها كان قد اختفى .كانت ستبكي من تلك القسوة
واجلفاء.
" سحق ًا ..ليتني مل أخربه شيئ ًا !! " .ودخلت البوابة ،ووجهها ملتصقبركبتيها .وبعد جتاوز البوابة ،أمسكها هيكروس من خلف عنقها ورفعها
يف اهلواء وكأهنا جرو .وحتى مع ذلك .مل تبعد وجهها عن ركبتيها .نظرت
هليكروس بطرف عينيها وهي تقول :
 "-ماذا ؟ ماذا ؟!".
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اجاب هيكروس ،وهو يفرك وجهه بيده األخرى وكأنه يعجن وجهه
كالعجني :
" ِأنت حق ًا صداع .إقرائي ما بني السطور ..هل جيب عىل القائد أن خيربك
يف كل مرة أن ترفعي رأسك؟".
قالت :
" إذن ..هل أستطيع اآلن؟ ."..وضيقت عينيها واستمرت تقول :" أو ربام تكذب لتجعلني أقع يف ورطة"." ملاذا أفعل ذلك أيتها املجنونة ؟!!" ." ربام اتفقت أنت وريفرييا ،يف أن تقوما بذلك ،لكي تكسب هي بعضالنقاط".
" يا اهلل !! "  .رصخ هيكروس واستمر يقول :" أقسم أنك جمنونة!!" .كان عىل وشك رميها إىل الداخل كالكرة .ولكنهغري رأيه .ووضعها عىل األرض وسار مبتعد ًا.
رصخت إنتوس :
" إنتظر حلظة .هل سترتكني هكذا ؟!"." وماذا تريدين مني أن أفعل لك أيتها املجنونة؟!".قالت :
" اليس هذا واضح ًا ..قم برفعي أهيا الغبي ! ".- 322 -

قال :
" تريدين مني أن أمحلك؟!".قالت :
" ال  .أريدك أن ترفعني"." هل فقديت عقلك أخري ًا يامرأة ؟!! "." هل أنت أمحق! ..قم برفع رأيس عن ركبتي ،وإذا سألني سيدي،سأخربه أنك فعلت ذلك لكي ال يغضب مني ".
فغر هيكروس فاه يف ذهول .مل يصدق كمية السخافات التي قالتها املرأة
املجنونة أمامه.
" ما بك حتدق يب هكذا ؟! " .للحظة شعر هيكروس بصداع رهيب هيامجه ،وأمسك رأسه بيديه وهو
يقول:
" رأيس يؤملني ..جمرد حلظات معك ،وبدأ دماغي حيرقني ..ال عجب يفأن القائد سيفقد عقله ..جمنونة حقا" .ورمقها بنظرة متعبة واستمر يقول:
" كان اهلل يف عون من سيتزوجك .أقسم أنك ستجعلينه يقدم عىلاإلنتحار ! " .وتركها ليلحق بقائده.
رصخت أنتوس حانقة:
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" يال الرجال .ليس لدهيم احرتام ،أو حتى لباقة يف التعامل مع سيدةحمرتمة! ..و من كان يقصد من سأتزوجه؟ ال يوجد سوى رجل واحد يف
العامل ،يمكن أن يكون زوجي أهيا األمحق ! " .ودخلت القلعة بنفس
الوضعية السابقة.
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-11ُفتحت بوابة عمالقة ببطء ،واندفع البخار الساخن الذي يذيب العظام من
خالهلا ،ليلفح كل الواقفني أمامها .ومع ذلك .مل يتأثر هبا الواقفني وكأهنا
كانت نسامت هواء مجيل.
وبمجرد أن فتحت بشكل كايف .مر عربها لينياس بخطوات مرسعة ليتقدم
فوق ممر حجري واسع بلون البوابة السوداء .كان بجانبه سرييوس وإلفام
وخلفه القادة العرشة ( .إنتوس مل تكن موجودة ).
توقفوا بعد عرشين مرت ًا .مل يعد هناك اي ممر أو حتى جدران يف املكان .مل
يكن يوجد أمامهم ،سوى بحر واسع من احلمم الربكانية ،التي كانت
تتفجر فقاعتها بصوت بدا كنحيب املعذبني.
وفوق بحر احلمم .مئات من البوابات العمالقة تقف يف اهلواء .مل تكن
تلك البوابات تستند عىل يشء او حتى خلفها يشء ،كانت ببساطة تقف يف
اهلواء ،وكأهنا مزروعة يف األرض.
كانت تلك البوابات متناثرة يف كل مكان كالنجوم يف سامء الليل .بعضها
كان غارق يف احلمم ،وال ُيرى منها إال حافته العليا .باإلضافة إىل ذلك.
كان هناك العديد من األشباح تطفوا يف املكان ،وبجانب تلك األشباح،
مئات من اجلامجم البرشية .كانت تلك اجلامجم تشتعل حماجر عينيها بنريان
ذهبية كنريان الشموع.
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ال ،ولكنه يف ذات الوقت يبدو كاجلحيم.
كان املكان يبدو سحري ًا مجي ً
كان هذا املكان هو الطابق حتت األرض من قلعة بنتوس ،وكانت كل
واحدة من تلك البوابات ،تؤدي إىل منطقة معينة يف هذا الطابق .بمعنى.
أن هذا املكان .ليس إال ممر يؤدي إىل العديد من األماكن.
وكانت األشباح واجلامجم هي حراس هذا املمر.
كان لينياس وجمموعته .يعرفون أن سحر الطريان واإلنتقال ،ال يمكن
استخدامه يف هذا املكان مطلق ًا .فقد كانت املنطقة مشبعة بالتعاويذ
السحرية العالية التي متنع هذه األمور.
ولكن لينياس مل يكن لديه اي فكر عن كيفية الوصول إىل البوابات.
" إىل السجن اخلاص" .قال سرييوس هبدوء .وكأنه خياطب اهلواء.حينها ُسمع ضجيج ًا من بعيد ،وحدقوا مجيع ًا إىل مصدر الصوت.
كان شيئ ًا هائل يقرتب رسيع ًا إليهم .أخذ يمر من بني األبواب وحتتها
وفوقها .وكأهنا أفعى عمالقة هترول إليهم ،لتنقض عىل فرائسها رسيع ًا.
لكن لينياس شاهده جيد ًا .كان ممر ًا حجري ًا أسود اللون كحجر السج.
اصطدم املمر بقوة باملكان الذي تقف عليها املجموعة ،وارتج املكان من
الصدام.
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ارتفع أصوات النحيب ،وكأن املعذبني يرغبون بالصعود معهم .صعد
اجلميع .وبداء املمر بالتحرك بشكل عكيس إىل املكان الذي جاء منه ،وهو
بوابة السجن اخلاص.
كانت كل بوابة ،متتلك ممرها اخلاص أسفلها .وبمجرد استالمها األمر
ينزلق املمر اخلاص بالبوابة املعنية إىل حيث كانت املجموعة واقفة .ومع
ذلك ،مل تكن تلك البوابات تستجيب ألي شخص يطلب منها ذلك ،كانت
تستجيب فقط هلذه املجموعة .باإلضافة إىل مخسة أشخاص آخرون.
مل يكن لينياس مهت ًام هبذا املكان العجيب .مل يلقي حتى نظرة متفحصة
حوله ،وهو يمر من بني البوابات التي تطفو يف اهلواء .فقد شاهد العديد
من األماكن العجيبة يف القلعة .ولكن ،مل يكن سبب عدم إهتاممه ،هو عدم
االكرتاث .فقد كانت هناك العديد من األفكار حترتق يف رأسه وتشغله عن
مثل هذه األمور.
توقف املمر أمام البوابة التي كانت هائلة كبوابة املدخل ،ويف حلظة ُفتحت
البوابة تلقائي ًا .لتكشف عن ممر مجيل تضيئه املصابيح السحرية من كلتا
اجلهتني .مل يرغب لينياس يف إضاعة الوقت ،وتقدم وتبعته املجموعة
بصمت .كان إلفام هو الشخص الوحيد الذي بدا مذعور ًا إذ مل يشاهد
لينياس هكذا من قبل.
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انعطفوا إىل اليمني وساروا لبعض الوقت ،حتى وصلوا إىل منطقة
السجون.
كان هناك العديد من الغرف بيضاوية الشكل ،وكانت ملتصقه ببعضها
البعض .تبدو من األعىل كخلية نحل ،وكانت الغرف نصفها من حجر
والنصف األمامي من قضبان فضية المعة ،ويف سقفها الكحيل تضيئ
املصابيح السحرية بألوان بيضاء مزرقة ،ويف جانب الغرفة رسير مجيل عليه
مالءة بيضاء ناصعة ،مصنوعة من احلرير.
ويف اجلانب اآلخر دورة مياه مصنوعة من زجاج شفاف يكشف عن ما يف
داخله ،لتسهيل مراقبة السجناء.
ويف وسط الغرفة ،سجادة دائرية فضية اللون .منقوش عليها رمز العشرية
بألوان الذهب.
كانت تلك ال ُغرف تبدو ك ُغرف فاخرة يف أفخم املنتجعات .مل تكن تبدو
كسجن بأي شكل من األشكال .ولكن .هذا املكان .هو السجن اخلاص
بسكان قلعة بنتوس .أما السجن ،الذي يتم فيه وضع السجناء من خارج
العشرية ،فقد كان سجن ًا جهنمي خميف وحراسه يبدون وكأهنم خرجوا من
كوابيس.
تقدمت املجموعة بصمت .حتى بدأت تظهر فتاة يف أحد ال ُغرف.
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كانت سنوريا ترتدي مالبس بيضاء خفيفة ،تشبه مالبس النوم .وكانت
سنوريا جتلس عىل ساقيها فوق السجادة الفضية منتصبة الظهر كالرمح،
مغمضة العينان ،وتضع كفيها عىل فخدهيا .وكأهنا متثال.
ال ،لوجد أهنا حتاول بذل كل جهدها،
ولكن ،لو قام أحد بالرتكيز عليها قلي ً
لتمنع نفسها من اإلرتعاش .كانت كتفيها ترجتفان بشكل خفيف ،وكانت
حبيبات العرق تتجمع خلف عنقها وتنزلق إىل أسفل ظهرها .سمعت
سنوريا بضع خطوات قادمة بتجاهها.
حينها مل تستطع قمع ارجتافها .وقد شعرت بعدة أشخاص ،وأمامهم مجيعاً،
ذلك الشخص ذو اهلالة املتميزة ،والذي كان يمتلك حياهتا.
للحظة .اعترصت عينيها ،وأخذت عدة أنفاس لكي تستعيد هدوءها
وتستقبل عقاهبا بكل شجاعة.
وقفت املجموعة أمام القضبان .شعرت سنوريا يف تلك اللحظة بضغط
هائل يعترصها ،وكأن يد ًا عمالقة وضعت فوق رأسها وأخذت تسحقها
عىل األرض.
مل تكن متومهة .كان واقع ملموس ًا تشعر به يف جسدها .وقد كانت تعلم
أن هذا الضغط الذي خنقها ،كان قادم ًا من سيدها .هلذا شعرت أن قلبها
انزلق أسفل بطنها.
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" سنوريا أوڤر كيل ! " .ذلك الصوت البارد اجلليدي الذي دعاهاباسمها الكامل جعلها تشعر بالقشعريرة .فتحت عينيها تلك اللحظة
لتنطلق منها شهقة حادة وكأن روحها انتزعت منها .انفجر العرق من كل
مسامت جسدها لتبتل مالبسها يف حلظة ،واصطكت أسناهنا ،واهتز
وارجتف جسدها .وكأهنا كانت تقف عارية وسط عاصفة ثلجية.
ترسبت الدموع من عينيها املتسعتان رعب ًا .كان منظر سيدها غريب ًا جد ًا
عن السابق ،ولكن الغضب الذي ارتسم يف وجهه واشعته عينيه جعلها
تنسى أن تتنفس ،وشعرت أهنا تغرق يف اهلواء.
أغمض لينياس عينيه وفتحها مرة أخرى وقال:
" سنوريا أوڤر كيل ! "  .أجابت سنوريا برصخة كرصخة دجاجة خمنوقة:" نعهمم !!! "." ما الذي حدث؟ اخربيني احلقيقة؟! ".متتمت سنوريا ،بكلامت متقطعة غري مفهومة .استمر لينياس يقول:
" هل صحيح أن أتباعك؟ أحد عشريتنا قد ُقتلوا؟!" .هزت سنوريارأسها رافضة بقوة.
وقالت :
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" سح ...سحر  .ع..رة ! " .أطلق لينياس زفري ًا قوي ًا حارق ًا .وكأنه حياولطرد الغضب املحرتق يف صدره .اقرتب من الزنزانة ،وأمسك القضبان
احلديدية بكلتا يديه ،وحدق إليها بتلك العينني الذهبية وقال :
" هل ِأنت خائفة مني ياسنوريا ؟!" .كانت كلامت بسيطة ،وكان لينياس
سريدفها بكلامت لطيفة.
إال أن سنوريا مل تسمع شيئ ًا من تلك الكلامت ،وظلت حتدق إىل وجه
سيدها الذي كان قريب ًا من القضبان .كان يرمقها بنظرات ُخميفة بعينيه
املتوهجتني ،وكأهنا شيئ ًا بال أمهية.
هل جيرؤ عبداً حقري مثلك .يف أن يترصف دون إذين .هذه هي الكلامت
التي فهمتها سنوريا واعتقدت أنه يتحدث هبا من خالل عينيه .شعورها،
يف أن سيدها ،ينظر إليها وكأهنا شخص بال أمهية كان عذاب ًا أقسى من كل
أنواع التعذيب .بل أقسى من املوت نفسه.
مل تعد سنوريا حتتمل هذا اخلوف ،وهذا الضغط ،وهذه النظرات وهذا
الشعور .انفجرت سنوريا بالبكاء كفتاة صغرية.
" فييييييييئ ...ييييييييء !!! ".أغمض لينياس عينيه وسار مبتعد ًا بضع خطوات .ثم توقف ورفع ذراعيه
أمامه وجهه .عادت أظفاره تتقلص وتعود إىل طبيعتها .وقال يف أمل :
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" هل مظهري خميف إىل هذه احلد؟ لطاملا كرهت هذه اهليئة ،التي َتذكرين.
أنني يف أعامقي ..جمرد حيوان مفرتس .ولكن .ال أستطيع .إهنا مرتبطة
بحالتي العقلية .ربام هي موقف دفاعي للوحوش .أنا ال أنكر أين وحش،
فقد قتلت املاليني بدم بارد.
حتى إنتوس كانت تبدو خائفة مني ..لقد سمعت منذ زمن طويل .أن
ال ..ربام هذا
املستذئبني ..ليسوا سوى وحوش .ربام هذه هي احلقيقة فع ً
صحيح.
توقفي عن البكاء واسمعيني جيد ًا ياسنوريا " .حبست سنوريا أنفاسها
وحدقت إىل سيدها والدموع جتري من عينيها.
واستمر لينياس يقول :
" أنا لست بذلك الرجل العظيم الذي تتخيلوه .وأنتم ال تعرفون عنيشيئ ًا .أن حياتك ال تنتمي يل ،كام تعتقدي ويعتقد اآلخرون .فأنتم لستم
عبيد ..بل ربام العبيد لن يفعلوا مثلام تفعلون ،ما ِ
أنت إال شخص يعمل
حتت إمريت ببعض األعامل املتعلقة بمقرنا هذا ،وأنا كقائد قد أعطيك بعض
املهامت واألعامل.
أما عن حياتك وأعاملك اخلاصة ،فليس يل منها يشء ،وليس يل حق يف أن
أتدخل فيها.
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لكن ،ما قمتي بعمله قد أزعجني حق ًا ..أنا سعيد بام قمتي به من أجيل.
ولكن ،ترصفات الفرد قد ترض اجلامعة.
ومع ذلك ،ما زلت أرغب بمعرفة ما حدث .لذا ..أخربيني؟" .وصمت
لينياس .مل يلتفت بل ظل يعطي ظهره للمجموعة التي كانت صامتة وكأن
ما حتدث به كان متوقع ًا متام ًا.
كان إلفآم مرتبك ًا .حتى سنوريا التي توقفت عن البكاء كانت حتدق إليه
مذهولة مما سمعت .مل تفهم هي وإلفآم شيئ ًا عام حتدث به .كانوا يرغبون يف
أن خيربوه ،أن ما حتدث به ال يمكن أن يكون صحيح ًا ،فحياهتم كانت
تنتمي إليه.
ولكن ،كان هناك أشياء ذات أمهية كربى .إذ كان عىل سنوريا أن جتيب عن
اسئلة السيد الكبري .لذلك قامت بمسح دموعها بكم قميصها وحدقت إىل
ظهر سيدها بعينني حممرتني متوسلتني ،يف أن يغفر هلا .قامت بالزفري بقوة
وهي حتاول استعادة هدوءها وقالت:
" أنا .نعم .أنا ..فعلت ..ذهبت " .وصمتت.كان عقل سنوريا يف فوىض إذ مل تستطيع أن تقوم بجمع أفكارها ،وهي
حتدق بسيدها الذي كان يعطيها ظهره.
كانت تعتقد أنه سيعود ينظر إليها بمجرد أن تتحدث .ولكن .سيدها مل
يفعل ذلك ،وكأنه مل يعد يرغب برؤيتها .هذا جعل عقلها يتخبط يف رأسها
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وكأن شخص أدخل ذراعه يف رأسها وأخد ينبش ويعجن دماغها .حينها
تدخل سرييوس وأخذ يوجه سنوريا هبدوء :
" أين ذهبتي؟ ".قالت سنوريا :
" أه  .نعم .لقد ذهبت إىل هناك ..تلك احلدود "." ماذا كنتي تفعلني هناك ؟".قالت :
" كنت أقوم بمراقبتهم ..جنود ..ربام حماربني." ..قال سرييوس ،وقد بدأ يشعر بالضيق من ذلك :
" لقد هامجوا اتباعك؟.".." نعم ..كنت قد قمت باستدعاء الوحوش عن طريق السحر ..مخسةظهر بعض األشخاص،
عرش منهم فقط .ليساعدوين يف املراقبة .ولكنَ ،
وأخذوا يقاتلون أتباعي دون سبب ..يال الوقاحة ..يال الوقاحة" .
وصمتت .قال إلفآم بقلق :
" وبعد؟ وبعد؟ .أكميل هجموا عىل أتباعك اليس كذلك؟ ".قالت وقد سطعت عينيها ،وكأهنا تذكرت شيئ ًا مزعج ًا :
" نعم .لقد هامجوا أتباعي ..ولكني .مل أهتم فقد كنت اراقب مكان آخر،وبعد بعض الوقت قتلوهم مجيعاً.
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حينها كنت عىل وشك استدعاء شياطني قوية ..ولكني مل أفعل .سيذهبون
اآلن بعد قتلهم ألتباعي ،وسأقوم بمراقبتهم هبدوء .هكذا فكرت .ولكن.
فجأة ظهرت حتت قدمي دائرة بيضاء مرشقة ،وخرجت من تلك الدائرة
العديد من السالسل البيضاء والتفت حويل .حينها ظهر العديد من
األشخاص ،وكانوا يتمتمون بأشياء غريبة وهم يرفعون أيدهيم .مل أعرف
ماذا كانوا يفعلون .كان الوضع غريب ًا .كيف عرفوا املكان الذي كنت فيه؟
كيف عرفوا مكاين؟ هذا لغز ".
كان اجلميع عىل وشك الضحك.
قال إلفآم :
" محقاء.محقاء .تلك كانت طقوس سحرية يستخدموهنا عليك.ايض ًا ِ
أنت بالتأكيد مل ختفي وجودك عندما كنتي هناك ،لذلك اكتشفوا
مكانك!".
قالت مرتبكة :
" ُأخفي وجودي؟ ملاذا؟".رد إلفآم بوجه منزعج :
" ماذا أصنع بك؟ بالتأكيد سيشعرون بوجود شخص مثلك من بعيد".قال سرييوس :

- 335 -

" حسن ًا .سنتحدث عن هذا الحق ًا يا إلفام ،فهناك أشياء أهم من هذااآلن".
قال إلفآم وقد التهب وجهه من اخلجل :
" اه  .نعم ..املعذرة عىل هذا ".ابتسم سرييوس وكأنه يقول البأس .واستمر سرييوس يقول :
" وبعد ذلك؟ ماذا حدث حني التفت عليك السالسل؟".قالت :
" نعم ..أخربهتم أن يرتكوين وشأين ويبتعدوا عن أرضنا .ولكنهم أخذوايضحكون .وهم يقولون يل :توسلك لن ينفعك أيتها الفاسقة .نعم..
فاسقة .هذا ما قالوه يل ..ماذا تعني فاسقة ياسيد سرييوس؟".
قال سرييوس وهو يغلق عينيه:
" ال هتتمي .ال هتتمي" .وكان عىل وشك االستمرار يف احلديث إال أنهيكروس انفجر بالضحك تلك اللحظة .مل يعد أحد يستطيع منع نفسه من
عدم الضحك .انفجروا ضاحكني .حتى لينياس كان هيتز.
عندها رصخت سنوريا حانقة :
" إهنا شتيمة؟ إهنا شتيمة؟ الكالب! ..لقد كانوا يسخرون مني يفوجهي! ..شتموين يف وجهي مبارشة دون خجل!!" .تلك الكلامت.
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وذلك الوجه الطفويل الغاضب .جعل اجلميع يضحك كاملجانني .حدقت
سنوريا حوهلا بغيظ.
"آه .حق ًا ..البرش ال يتغريون أبد ًا .وبعد ذلك يا سنوريا ؟" .قالسرييوس ذلك بابتسامة ،واستمر يقول حينام حدقت إليه بغيظ:
" طيب ..طيب .ال تنظري يل هكذا .سأخربك الحق ًا ماذا تعني تلكالكلمة .لذا ..أكميل املرسحية السخيفة التي حدثت لك".
أكملت سنوريا تقول:
"عندما أخربوين تلك الكلامت شعرت بالغضب ،وقد أحسست أهناشتيمة .ولكن ما جعلني غاضبة حق ًا هو ما قالوه ..أين أتوسل .كيف يمكن
أن أتوسل هلؤالء القذارة .حينها رصخت عليهم يف أين سأقتلهم دون رمحة.
وانتزعت السالسل وحطمتها بيدي .كانت ضعيفة جد ًا ومل أعرف ملا كانوا
يضحكون او الثقة التي كانت لدهيم.
ولكن بمجرد حتطيمها بدأ الذعر يرتسم عىل وجوههم .ظهر ثالثة
أشخاص أمام اجلميع.
كانوا خيتلفون عن البقية ،كانوا يبدون أقوى من البقية .كانوا يرتدون
الدروع ،وامرأة كانت ترتدي مالبس غريبة .بدت مبهرجة بشكل
مضحك .تقدم الرجلني املدرعني إيل وهم يمسكون سيوفهم.
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أنا مل أعد أحتمل هذه الوقاحة ،هلذا أمسكت رحمي وانطلقت كالربق إليهم
ووقفت أمامهم مبارشة .أحسست تلك اللحظة أهنم كانوا مرتبكني.
ولكن ،كان هذا ال هيمني يف يشء ،رضبت بقوة عىل رأس أحدهم لكي
أقسمه إىل نصفني برحمي .رفع سيفه وصد رضبتي وسقط عىل ركبتيه.
حتطمت األرض حتت قدميه من قوة رحمي العزيز .سمعت رصاخه املتأمل..
كان يعوي كالكلب!.
عندها بداء جسده يتوهج بالعديد من األلوان ،عرفت أن تلك املرأة تلقي
عليه التعاويذ.
وبطرف عيني رأيت املحارب اآلخر ُي َلوح بسيفه باجتاهي ،مستهدف ًا عنقي.
ولكنه كان بطيئ ًا جد ًا ..أمسكت رحمي بكلتا يدي ورضبته بكل قويت بشكل
عمودي.
مر نصل رحمي يف جسده ودروعه ،وكأنه جيري يف املاء .انقسم الرجل إىل
نصفني ،وتناثرت أحشائه املقززة يف كل مكان .حدقت إىل الرجل الذي
مازال راكع ًا أمامي وشعرت بالضيق منه .اخربته :ملاذا ماتزال راكع ًا يل.
ولكنه مل جيب فقد كان يعوي ويولول ،ومل أفهم منه شيئ ًا .عىل كل حال
قمت بركله ليطري فوق أتباعه.
ونظرت إىل املرأة بغيظ ،وقلت هلا  :ماذا تعني كلمة فاسقة يامرأة! .ولكن
ُ
املرأة القذرة مل جتب .كانت تبدوا شاحبة وترتعد ..لذلك اقرتبت منها ،وأنا
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أنوي قتلها وتعذيبها .حتى ختربين ماذا تعني تلك الكلمة .عندها رصخ
الرجل الذي ركلته سابق ًا وهو حيتضن رفيقة امليت وقال :لنعود !! .
واختفت املرأة ،مع الشخصني الذين قاتلوين ،تاركني هؤالء األشخاص
الذين كانوا يتمتمون بشكل غريب".
" هل ِأنت متأكدة يف أهنم مل يكونوا من عرق تيليس؟" .محلت تلك
الكلامت غضب ًا شديد مما جعل االبتسامات والضحكات ُختمد يف حلظة
وحل مكاهنا اجلدية.
قالت سنوريا :
" ال .كانوا من البرش ،وقد شاهدهتم يقتلون بعض عرق تيليس ..إهنمحماربون من البرش".
" ما فعلتيه كان خاطئ ًا .محاقة .غباء!".قالت سنوريا وقد عادت ترجتف :
" هل كان جيب أن أتركهم عىل قيد احلياة؟ " .ظل لينياس صامت ًا ومل جيبلبعض الوقت ثم قال :
" لقد ذهبتي إىل أرضهم ،وقمتي بقتل أحدهم .ال .لقد كانوا يف حالةحرب ..هم مل يكونوا خمطئني بل ِ
أنت املخطئة".
سنوريا مل تقل شيئ ًا ونظرت إىل األرض بقلق.
واستمر لينياس يقول :
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" يف ظروف غريها كنت سوف أذهب إليهم ،وأقوم بالصلح معهموإعطائهم ما يريدون لفعلتك ..فال يوجد أثمن من احلياة .لكن .بسبب ما
أخربين به سرييوس عن مملكة آيرم ..فليس يل رغبة يف ذلك ..ربام لو كنت
يف مكانك لقتلتهم مجيع ًا" .ورفع عينيه ،وكأنه كان ينظر إىل السامء من
خالل السقف ومتتم يقول:
" كيف ُتذل احلياة رجاالً ..شعب ًا كري ًام .يصبح حلم رخيص".قال سرييوس بابتسامة وحشية:
" هل أذهب وأرحب هبم؟ لألسف .سنوريا قالت يف أهنا قتلتهم مجيعاً.ولكن ربام ظهرت بعض الفئران؟".
" لقد فعلت سنوريا خري ًا .لقد جتربوا ،وجاء من يتجرب عليهم ..ولكنال تذهب أرجوك .ال نريد أن نخوض حرب .نريد أن نعيش يف سالم .مع
أن السالم ليس له وجود" .وتنهد لينياس وأكمل يقول:
" سرييوس ..أرغب بكل املعلومات عن سكان القلعة .أعني عشريةبنتوس اجلديدة..
أنت تفهم ما أعنيه .أيض ًا ،أخربت من يف املستوطنة ،يف أنني سأزودهم
باملاء النقي والطعام ..األسامك عىل وجهه اخلصوص .لذلك ..إلفآم.
أعتقد أنك تستطيع إنتاج األسامك بفضل السحر ،اليس كذلك ؟".
اجاب إلفآم بابتسامة سعيدة:
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" نعم .أستطيع ذلك ياسيدي .اتركها عيل ..ولكن .إن سمحت يل أيأنواع من األسامك ..أعني من ناحية النوع واحلجم ،وما إىل ذل.ك هل هناك
يشء معني ترغب فيه؟ ".
" ال .ولكن اعطهم أسامك جيدة تصلح لألكل ،وبحجم كبري ليكفيهمعدة أيام ،ايض ًا ساترك لك واجب تزويدهم باملاء".
انحنى إلفآم وقال :
" مفهوم " .والتفت إىل سنوريا وقد عاد وجهه إىل طبيعته ،وأشار بيده وقال :
" سنوريا أخرجي من هناك ".هنضت سنوريا بطاعة ،وسارت عىل قدميها العارية بخطوات هادئة
ودفعت بوابة سجنها .مل تكن البوابة مغلقة ،وال حيتاج أحد يف أن يغلقها،
فبمجرد أن يتم وضع أحد سكان قلعة بنتوس يف السجن فلن تسول له
نفسه باخلروج منها .كانوا يظلون ينتظرون ما سيحل هبم من عقاب.
كان ذلك هو الوالء املطلق لسيدهم.
وقفت سنوريا بجانب سيدها ،خافضة رأسها .فقد ترصفت من تلقاء
نفسها دون أمر .وقد كانت تعلم أهنا ستعاقب بشدة عىل ذلك .وحتى مع
ذلك .رغبت يف أن يفخر هبا سيدها لصنيعها .رغبت بحامية ماينتمي
لسيدها .ولكن سيدها كان غاضب ًا منها.
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مل يقم سيدها بإنزال العقاب عليها .بل طلب منها أن خترج من سجنها
بكل بساطة ،وكأهنا مل تقدم عىل يشء .هلذا كانت خجلة من نفسها .أحست
أهنا صغرية ضئيلة ومل تستطع رفع رأسها.
ولكن –.
رفع سيدها ذقنها بأطراف أصابعه ،بكل رقة وحنان حتى تالقت أعينهم.
ابعدت سنوريا عينيها رسيع ًا فقد كانت تشعر باخلوف والرهبة من ذلك.
ولكن .قال سيدها بصوت دافئ :
" انظري إيل يا سنوريا " .مل تسطع رفض ذلك ونظرت مبارشة إىل عينيسيدها .توردت وجنتيها من خجلها تلك اللحظة إذ مل جترؤ من قبل أن
تكون هبذا القرب من سيدها وتنظر إىل عينيه مبارشة هكذا.
واستمر سيدها يقول :
"ال ختفيض رأسك ألحد ..وانظري مبارشة لوجه أي ًا كان ،حتى أنا ،فالوأنت ِ
ِ
لست أقل شأن من أحد .أنا
يوجد شخص ًا أقل من شخص ًا ما..
أعرف ما تفكرين به ..إنه مرسوم عىل وجهك ،وأنا ال أحب هذه األشياء
ولكن ،يبدو أن عيل قوهلا لك .لذا ..سنوريا اوڤر كيل .لقد غفرت ِ
لك كل
أخطائك".
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سالت دموع ًا ساخنة غزيرة من عيني سنوريا .كانت كلامت رحيمة دافئة
المست قلبها املضطرب ،وعلمت من تلك الكلامت أهنا حتتل منزلة كبرية
يف قلب سيدها.
سحبت سنوريا كف سيدها رسيع ًا إىل وجهها ،وقامت بدفن شفتيها
الصغرية براحة يده .كانت س ُتلحقها بالعديد من القبالت الشاكرة املمتنّة.
إال أن سيدها سحب يده منها.
وقال بابتسامة :
" ِأنت تذكريني بإنتوس عندما كانت يف مثل سنك فقد كانت تفعل ما
فعلتيه اآلن .ربام ُحيب األبناء تقبيل يد آبائهم" .وضحكت ريفرييا من تلك
الكلامت .واستمر لينياس يقول:
حسن ًا .دعونا نعود  . "..وساروا بخطوات هادئة وتبعتهم سنوريا وهي
متسح دموعها الغزيرة .التي مل تستطع إيقافها.
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-12-

بعد مخس ساعات
كان ممر الطابق الثاين نسخة مطابقة من ممر مدخل القلعة إذ وقفت بجانب
اجلدران متاثيل عىل شكل فرسان يمسكون مقابض سيوفهم .إال أن هذه
التامثيل التي تنبض باحلياة ،وكأهنا ستتحرك يف أي حلظة كانت خمتلفة عن
التامثيل يف ممر املدخل.
ال عن تلك التي
فقد كانت هذه التامثيل سوداء داكنة ،وخيتلف مظهرها قلي ً
يف مدخل القلعة ،والتي كانت بلون برونزي.
كانت هذه التامثيل وتلك ،عبارة عن جومل معدين .كانوا يقفون يف مكاهنم
إىل األبد .إال عندما يتلقون األوامر بفعل شيئ ًا ما او أن يتم اقتحام املكان
من قبل األعداء.
وفوق تلك التامثيل .خفقت أعالم بنتوس القرمزية.
ويف هذا املمر الرخامي الكبري سبحت كائنات صغرية يف اهلواء .كانت تلك
الكائنات تشبه البرش إال أهنا كانت بطول عرشين سنتمرت ،وكان خلفهم
أجنحة من كل األلوان .بعضهم لديه أجنحة من نريان مرتاقصة ،وبعضهم
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لديه أجنحة من ماء يتموج دون توقف ،وبعضهم لديه أجنحة من أوراق
األشجار.
كان يطلق عليهم اجلنيات.
وكانت اجلنيات تقوم بتفقد األعالم ،والتامثيل ،واجلدران .لتبحث عن
الغبار يف املكان .وعندما جتد بعض الغبار تقوم بلمسه لتتوهج تلك املنطقة
وتصبح نظيفة المعة يف حلظة .كانت اجلنيات هم اخلادمات التي تقوم
بالتنظيف يف األماكن العالية واملرتفعة.
يف األصل ،كانت اجلنيات تقوم بتنظيف كل مكان .ولكن اخلادمات
الرسميات أصابتهن نوبة اهتياج وغضب عىل هؤالء اجلنيات الذين قاموا
بأخذ أعامهلن ،ومل يبقوا هلن شيئ ًا يفعلنه.
وطبع ًا قاموا باالهتياج عىل إليفيا ،التي كانت تنشئ وتنتج هذه اجلنيات
بمعدالت كبرية.
هلذا ،وبعد الرصاع يف ما بينهم .قام سرييوس بالتدخل وأعطاهم اقرتاح،
وهو أن اجلنيات ستعمل يف األعىل ،اي يف األماكن العالية واملرتفعة،
واخلادمات الرسميات ستعمل يف األسفل .مع توقف إليفيا عن إنتاج املزيد
من اجلنيات.
ويف الوقت احلايل؛ كانت العديد من اخلادمات تقمن بتنظيف هذا املمر
بأدوات التنظيف اخلاصة هبم .كن يعملن بكل حب وافتتان إذ كن يعشقن
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كل يشء يف القلعة ،ولن يتوقفن عن العمل حتى يلمع ويربق املكان .بل
كأهنن جيعلنه يلمع أكثر مما كان عليه يف السابق.
ومع ذلك ،كن يقمن بذلك ،وأعينهن متسعة يف دهشة إذ كن حيدقن
بأطراف أعينهن إىل الشخص القادم إليهن.
كانت إنتوس ماتزال تسري منحنية ،وهي تتمتم منزعجة بكلامت غري
مفهومة يف هذا املمر .ويف تلك اللحظة خرج إنجوس من أحد أبواب املمر.
وظل حيدق إىل إنتوس بشكل غريب .ثم أطلق تنهيدة متعبة .مرت إنتوس
من جانبه وكأهنا مل تره.
قال إنجوس وهو يضيق عينيه :
" ماذا اآلن ؟".قالت دون أن ُتلقي عليه نظرة :
" مل يؤذن يل برفع رأيس" .واعرتهتا رعشة إذ التفتت إىل إنجوس .قفزترسيع ًا إىل األمام ،وكأهنا تسبح يف اهلواء .ومع ذلك كانت بطيئة ،وقد ألقى
إنجوس صفعة رسيعة قوية يف مؤخرهتا .بدا صوهتا كصوت الصاعقة.
كادت إنتوس أن ترتطم بأحد التامثيل ولكنها استعادت توازهنا كقطة
رشيقة ،وأخذت تفرك ردفيها وهي ترصخ وتولول متأملة:
" إهنا حترق!! .حترق!! .ااااااخ !!!".ورمقت إنجوس بنظرة تذبل الزرع وهي تقول :
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" أنت!! ..أنت!! .كيف جترؤ؟! ..كيف جترؤ أهيا ال .أهيا ال."!!..أرادت أن متطر عليه كل شتائم العامل .ولكن إن فعلت ذلك .فسوف يلقي
عليها يف نفس املكان ،صفعة أشد من سابقتها وجيعلها تتلوى من األمل ،فقد
كان هو الشخص الوحيد الذي كان يعاقبها هكذا منذ طفولتها.
وقد كانت تعلم ايض ًا .يف أنه ما يزال يراها صغرية كالسابق ،هلذا طحنت
أسناهنا ،وأوقفت ما كانت س ُتطلقه عليه .وقالت غاضبة :
" توقف عن هذه األشياء .إهنا مؤملة قبل أن تكون خمجلة .أيض ًا أنا مل أعدطفلة بعد اآلن ،أال ترى جيد ًا بتلك العيون؟ لقد رصت امرأة ناضجة.
توقف عن هذا أرجوك !! "  .وقامت حتك مؤخرهتا امللتهبة.
قال إنجوس بربود :
" إذن ..ترصيف كامرأة ناضجة ".نظرت إليه بغيظ ،وأرادت تلك اللحظة ،أن تركله بني ساقية هلذه الكلامت
املذلة .ولكنها كانت تعرف ،يف أن هذا صعب جد ًا ،بل حتى إذا نجحت
بفعل ذلك فسيعرصها بيديه كليمونة.
لذلك ليس لدهيا سوى سالحها الوحيد ضده ،وهو لساهنا :
" أال ختجل من هذه األفعال؟ أقسم أن لديك حب ًا هلذه األشياء .أنت حتبصفع مؤخرات النساء .أنت حتب أن تسمع تلك األصوات ..حتب سامعها
وكأهنا سمفونيات تعزفها بيديك يا طويل اليد! "  .ضيق إنجوس عينيه
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وقد قدحت رشر ًا .هذا كل ما فعله إال أن إنتوس اطلقت رصخة مذعورة،
وقفزت هاربة لتدخل من الباب الذي خرج منه إنجوس .أغلقته خلفها
باملفتاح.
حينها قامت حتك مؤخرهتا بشدة وهي تئن من األمل :
" سحق ًا .إهنا تؤمل .إهنا تؤمل .أقسم أنه يكرهني .إنه يصفعني بغيظشديد" .والتفتت إىل الباب ورصخت :
" إعلم أين سأخرب سيدي ،يف أنك ما زلت تصفعني إىل اآلن !! .أهيااألمحق .الغبي .التافه!" .وارتعدت بعد قوهلا تلك الكلامت وهرولت
رسيع ًا لتسند الباب بجسدها ،معتقدة أنه سيدفع الباب ويدخل ليعطيها
املزيد من الصفعات.
ولكن .مل حيصل يشء .ووضعت اذهنا عىل الباب لتسرتق السمع .سمعت
ضحكات نسائية خفيفة ،وقعقعة حذائه تذهب بعيد ًا .تنهدت بارتياح.
وعادت تنظر إىل الغرفة .كانت غرفة عملية حتتوي عىل طاولة مكتب
سوداء .وعىل طاولة املكتب ،كانت سيلني تقوم بالكتابة عىل األوراق
باهنامك شديد.
تقدمت إنتوس إليها وجلست عىل حافة طاولة املكتب ،وأخذت حتك
مؤخرهتا .قالت وهي تنظر إىل الورقة التي تكتبها سيلني :
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" ماذا تفعلني ؟" .توقفت سيلني عن الكتابة ورفعت عينيها الزرقاوينإىل إنتوس وأجابت:
" أنا أكتب تقرير ًا .وقد طلب مني إنجوس أن أفعل ذلك "." تقصدين سيد السمفونيات ..إذن ماذا طلب منك هذا األمحق أنتفعيل؟".
اجابت سيلني وقد توردت وجنتيها :
" إنه ..طلب ..مني .أن."..قالت إنتوس:
" ما بك تتمتمني؟ وملاذا تبدين خجلة هكذا ؟ ممم .أه .لقد فهمت .يبدوِ
أنك ال تعلمني ..أو ربام نسيتي ذلك ..حينام كنت يف سنك ،كان إنجوس
دائ ًام يعاقبني هنا " .وقامت حتك مؤخرهتا واستمرت تقول:
" ويف مرة ..ال أتذكر ماذا فعلت بالضبط ،ولكن يبدو أين فعلت شيئ ًا ما.عىل اي حال ،فقد رضبني ذلك اليوم رضبتني شديدتني ومل أستطع
اجللوس بعدها ليوم كامل.
فلو قام برضيب بعىص لكانت رمحة ..إن يده قاسية كاحلديد ياسيلني".
وابتسمت واستمرت تقول :
" البد ِأنك تعرفني ذلك أليس كذلك؟ ".
اجابت سيلني بابتسامة خجلة :
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" نعم .إن يده قاسية جد ًا ،ولكنه مل يرضبني او يعاقبني قط ،ومل يرضبنييف املكان الذي يرضبك به أبد ًا "  .وقامت بحك رأسها من اخللف متذكرة
تلك الصفعة منذ وقت قريب.
ضحكت إنتوس وهي تقول :
" هذا ألنك ستموتني من ذلك األمل ،اسأليني أنا .فأنا أعلم وحشية هذاالرجل متام ًا .فلو كانت مؤخريت تستطيع الكالم لرصخت وانتحبت
وولولت أليام من تلك الصفعات القاسية ".
انفجرت سيلني بالضحك وغرقت يف كرسيها .ظلت إنتوس تراقبها
بابتسامة حتى توقفت عن الضحك وقالت إنتوس:
" عن ماذا التقرير؟"." أنه عن البحر واختفاء األسامك .فقد سبحت يف البحر عميق ًا ومل أجدأي حياة بحرية سوى األسامك بحجم األصبع .وأنا أكتب عن ما رأيته " .
قالت إنتوس:
" أنا أحسدك حق ًا ياسيلني ..فأنا ليس يل اي عمل او حتى مكان خاصيب سوى غرفتي .أما ِ
أنت فنائبة إنجوس أحد القادة الكبار ..حق ًا أنا
أحسدك عىل ِ
مأنت فيه .ممم .ما بك؟ ملاذا تنظرين يل هكذا؟".
قالت سيلني بارتباك :
" اه .ال .ولكن .اليس لك منصب عايل جد ًا حتى عن القادة؟ ".- 350 -

قامت إنتوس بالشخري وقالت :
" هذا مستحيل .فال يوجد منصب أعىل من القادة الكبار سوى سيديفقط ..من أين أتيتي هبذا؟".
اجابت سيلني :
" لقد سمعت سرييوس يقول ،أنه سيضعك يف ذلك املنصب ..ولكن.أتذكر أن ريفرييا كانت منزعجة بشدة من هذا ".
" مهم .ريفرييا؟ لكن ال يوجد منصب أعىل سوى سيدي ..غريب حق ًا.إذن ماهو ؟" .
اجابت سيلني أهنا ال تعلم.
" ربام سأصبح اإلمرباطورة بجانب اإلمرباطور؟ أال تعتقدين أن هذا ماسيحدث؟ " .هزت سيلني كتفيها وكأهنا تقول :ال أعلم .وعادت تكتب
التقرير وإنتوس تقرأ ما تكتبه بصمت.
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- 1سار رجل يف اخلمسينات من العمر ،فوق السجاد األمحر املؤدي إىل
َ
العرش .بخطوات أنيقة .رشيقة .واثقة .وبدا ظهره املستقيم كسيف
مشحوذ ،وارتسمت قسوة العامل يف التجاعيد حول عينيه التي تشع قوة.
كان يعطي االنطباع أنه رجل قوي ونبيل.
ركع الرجل أسفل العرش بكل إجالل واحرتام.
كان الرجل يرتدي سرتة زرقاء فاخرة .ومل يكن الرجل من البرش .كان
يمتلك مظهر البرش إال أن زوج من األذيل البيضاء كأذيال الثعلب متتد
أسفل ظهره .كان من عرق تيليس.
" هل ذهب؟!"." نعم ياصاحبة اجلاللة " .ورد ًا عىل ذلك .انفجرت امللكة بالضحكوهي متيل رأسها إىل اخللف .ترددت اصداء ضحكاهتا يف غرفة عرشها
كاألجراس .بدت امللكة سعيدة مرشقة .إال أن الرجل .كان ينظر إليها
بحزن وهو يرى الدموع تلتمع يف أطراف عينيها.
" هآه ! "  .تنهدت امللكة بقوة وكأهنا تطرد األمل من صدرها.كانت امللكة جتلس عىل عرشها الزجاجي ،وكان العرش يتألأل حتت
أضواء الثريات فوق رأسها.
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كان مجاهلا يذهل الناظرين ،وكأهنا القمر نزل من السامء .كانت تبدو يف
العرشينيات من عمرها .فارعة الطول ،رشيقة اجلسدُ ،تشع منحنيات
جسدها انوثة مثالية.
وكانت ترتدي فستان ذهبي مرشوش باجلواهر كالنجوم يف سامء الليل،
وكان شعرها الفيض احلريري ،يتدىل من كتفيها لريمتي فوق أحضاهنا.
وكان لدهيا ستة أذيل بيضاء متتد خارج عرشها .وكأهنا تزين عرشها بذيوهلا
الوبرية الناعمة.
تضع عىل رأسها تاج من زجاج ،يف وسطه جوهرة زرقاء بلون عينيها
احلزينة ،ذو الرموش الطويلة البيضاء.
باإلضافة إىل ذلك .كانت متسك صوجلان ذهبي بيضاوي من الرأس.
كان مظهرها اجلميل حييطه جو من الكربياء واحلكمة.
" حق ًا .رش البلية ما يضحك " .هكذا قالت ملكة مملكة آيرم [ دنيا فيكتمبرتاي آيرم] ورفعت عينيها إىل الثريات التي تزين سقفها.
" إذن؟ ماذا ستفعلني ياصاحبة اجلاللة؟"." ال يوجد هنا أحد ياعمي ،لذلك ال حتتاج أن تتحدث معي هكذا " .كان هذا الرجل هو مستشارها األول ،والذي كان املسؤول عن تعليمها،
هي وزوجها منذ الطفولة .باإلضافة إىل امللوك من قبلها ،وكان زوجها
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الراحل يراه كأبيه الراحل .هلذا مل حتب أن يدعوها مستشارها بأي لقب.
عىل األقل أمام اآلخرين.
" إذن ماذا ستفعلني يا عزيزيت دنيا؟"." ال أدري ياعمي .ال أعرف شيئ ًا ..إهنا حرب من نوع جديد ،حربالتجويع إذا صح التعبري".
ونزلت من عرشها ،وفستاهنا يتموج فوق درجات عرشها .واستمرت
تقول:
" أحتاج إىل بعض اهلواء ..فأنا أشعر باإلختناق".ومرت عرب قاعتها الواسعة ،ذو األرضية احلجرية الرمادية ،وهي تدق
كعب صوجلاهنا عىل األرض .مع كل خطوة ختطوها ،ويتبعها مستشارها
بصمت.
مروا أسفل ستائر قرمزية هائلة احلجم ليقفوا عىل رشفة ُتطل عىل املدينة.
أمسكت امللكة حافة رشفتها البيضاء بإحدى يدهيا ،واخذت أنفاس ًا عميقه
من اهلواء البارد يف رئتيها .وزفرهتا ببطء .انزلت عينها لتشاهد املدينة
أسفلها.
كانت ترى املنازل والعربات التي جترها اخليول ،وأشخاص ًا يمشون
وأطفاالً حيملون أشياء عىل رؤوسهم .رجال ونساء يسريون وهم
يتحدثون يف مابينهم .إال أهنم كانوا يبدون متعبون منهكون جيرجرون
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أقدامهم وكأن سالسل يف كواحلهم .ونظرت إىل يمينها لرتى سلسة جبلية
ثلجية .بدت كسور هائل حيمي املدينة.
وقالت بصوت متأمل :
" لقد رفضوا أيض ًا ..األوغاد .احلقراء .يتخلون عنا وكأننا حيواناتنافقة." ..
ثم رمقت اجلبل بنظرات غاضبة واستمرت تقول:
ال طبيعي ًا لقمنا بالتنقيب عن
" هذا اجلبل ليس سوى لعنة ،فإذا كان جب ًالذهب واألحجار النفيسة ،ولتمكنا من اإلستفادة منه بشكل ما .وليس
هذا فحسب .بل إنه يسد البحر علينا ،وكأنه يكتم أنفاسنا .خينقنا .يقتلنا" .
وأغمضت عينيها يف تعب .تراقص شعرها بفضل الرياح الباردة.
" قد تكوين حمقة .فهو قاسي ًا جد ًا .واليمكن تكسريه أو حتطيمه بأيطريقة ..ولكن ،منذ زمن طويل مل يكن بتلك القسوة إذ صنع منه العرش
والتاج الذي ترتدينه".
أنزلت امللكة تاجها من عىل رأسها لتكشف عن أذنيها الوبرية البيضاء.
ونظرت إىل تاجها متفحصة وهي تقول:
" أكثر من ثالثة آالف عام ..بدأت أعتقد أن هذا حمض سخافاتوترهات ،فكيف يمكن أن يصبح اجلبل المع ًا كاجلواهر هكذا " .
ووضعت تاجها عىل رأسها وقالت:
- 357 -

" هذا اجلبل الكريه حيجب البحر علينا ..نحتاج أن نتجاوزه لنصل إىلالبحر خلفه .إنه البحر الوحيد الذي لدينا".
قال مستشارها :
" هذا مستحيل ،إنه عايل جد ًا .وال يمكن لسحر الطريان أن يصل إىلهذه املسافة .وحتى إن استطعنا املرور من فوقه بمعجزة ما ،فكيف سنجعل
السفن التي سنصنعها متر من فوقه ،فال أعتقد أنك تتخيلني أننا سنجعلها
تطري من فوقه".
قالت بكآبة:
" إذن ،ماذا علينا أن نفعل؟ هل ننتظر موتنا من اجلوع ؟ أو ربام القتل أوالعبودية؟"  .وأشارت إىل املواطنون بصوجلاهنا الذي ملع حتت ضوء
الشمس .واستمرت تقول :
" انظر إليهم ياعمي ..إهنم يبدون مرهقون جد ًا .إين أقود شعبي إىلعيل أن أفعل؟ فأنا لست زوجي ..لقد كان ماهر ًا يف هذه
املوت .ماذا َ
األمور ،واحلرب بشكل خاص .كانت املاملك ختشاه هلذا قتلوه هبذا
املرض .واآلن أبني حيترض بذلك املرض اللعني نفسه.
وقريب ًا سيصبح شعبي عبيد ًا ..اه .أنا متعبة ياعمي ،متعبة جد ًا ،مل أعد أقوى
عىل االحتامل ..يف بعض األوقات ،أفكر أن أرمي بنفيس من هذه
الرشفة."..
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" ال متزحي هكذا ياصاحبة اجلاللة ! " .قال مستشارها ذلك بوجهمرتعب.
قالت وهي تبتسم بتعب :
" لقد قلت أفكر ..إهنا جمرد أفكار ،ال تنفعل هكذا .ولكن ،ال تقلق ،فعىلالقبطان أن يغرق مع سفينته ..والسفينة عىل وشك الغرق قريب ًا جد ًا".
وحدقت إىل السامء الزرقاء الصافية بحزن شديد .وأخذت تتذكر كيف
كانت حتكم مملكتها منذ أكثر من ثالث مئة عام ،وكيف كانت مملكتها مجيلة
آنذاك ،وما أصبحت عليه اآلن.
حينها أ ّنت امللكة وغرق العامل بالضباب .فاضت الدموع من عينها .قام
مستشارها بإغالق ستائر الرشفة رسيع ًا لكي ال يراها أحد .ألقت امللكة
رأسها عىل صدر مستشارها ،واشتد بكائها وأنينها .ظلت تبكي وترصخ
ِ
مستشارها بدموعها
وتنتحب من أعامق روحها املنهكة طويالً .غرق صدر
احلارة .قالت باكية :
" ماذا عيل أن أفعل؟ ماذا أصنع؟ لقد عرضت نفيس عىل كل ملك .عىلكل رجل يستطيع إنقاذنا .عرضت نفيس ،وكأين امرأة رخيصة! .ولكنهم
رفضوين مجيع ًا ..رفضوا مساعديت !! ..مساعدة شعبي .ملاذا يفعلون بنا
ذلك؟ ماذا تريد املاملك األخرى منا .فليرتكونا نعيش يف سالم .عليهم
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اللعنة .فليحرتقوا .فليموتوا .فلتسقط عليهم السامء ،وتنفجر األرض حتت
أقدامهم !! .فلتحل عليهم لعنة دومنيوم!! " .واستمرت تبكي بحرقة.
مل تكن هذه كلامت وبكاء ملكة فخورة تقف فوق شعبها .بل كانت تلك
مشاعر امرأة أهنكتها احلروب واملوت ،وضغوطات البالد ،التي كانت عىل
وشك االنقراض.
فقد كانت مملكة آيرم حتارب يف عدة جبهات ،دفاع ًا عن نفسها من املاملك
حوهلا .إذ كانت املاملك تريد غزوها وتوسيع أراضيها .ومع ذلك .كان
شعبها يموت أو يتم استعبادهم .ليس ألهنم ضعفاء فقد كان لدهيم
حماربون أشداء .كانوا يفتقرون إىل اخلطط احلربية أو هذا ما كان يعتقدونه.
حينام كان امللك عىل قيد احلياة .مل تتجرأ املاملك ،يف أن تقوم باحلرب عليهم.
إذ كان امللك الراحل داهية باحلروب ،وكانت البلدان ختشاه وتكرهه يف
ذات الوقت .كام تكره بالده بأكملها ،ألهنم ليسوا من البرش .هلذا قاموا
بدعوته حلضور توقيع اتفاقية السالم يف ما بينهم ..منذ مئة عام ،وحينام عاد
امللك .بدا مرض ًا غريب ًا يصيبه ومات متأثر ًا بذلك رسيع ًا.
وقد أيقنت امللكة ومستشارها ،يف أنه تعرض لالغتيال .عندها انتهت
اتفاقية السالم يف حلظة .وكأهنم كانوا ينتظرون موت امللك .ومع ذلك .مل
تكن مملكة آيرم لقمة طرية إذ كانوا يقاومون الغزاة منذ تسعني عام.
أجاب مستشارها وهو يذرف الدموع :
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" لقد فعلتي كل يشء عىل أكمل وجه .ليست غلطتك ابد ًا .فلقد تآمرتعلينا البلدان املحيطة ،كي يسقطونا ويقتسموا أرضنا يف ما بينهم ..واآلن
ترفض البلدان حتى التجارة معنا ..هذا كل يشء ".
رفعت امللكة رأسها عن صدر مستشارها ،وقامت متسح دموعها بأحد
ذيوهلا وهي تقول :
" هذا صحيح .القوي يأكل الضعيف .هكذا يسري العامل .لكم أكرهضعفي ..كل ما أريده هو أن نعيش يف سالم ،ولكن ،هذا مستحيل .لسنا
يف عامل األحالم ..نحن يف عامل الوحوش املفرتسة ".
ونظرت إىل اجلبل بعينني حمتقنة وقالت :
" لوكان لدينا بحر لذهبنا إىل أحد الدول البعيدة ،وقمنا برشاء ما نريد منالطعام والسالح .وربام ..ولكن .أعدائنا حييطون بنا كالعصفور يف قفص".
وضحكت امللكة ضحكة حزينة ،واستمرت تقول :
" اليس هذا تعبري مجيل؟ لكم أمتنى أن يتالشوا مجيع ًا كام تالشت فريناالقذرة!".
" اوه! .هذا صحيح ،لقد نسيت أن ُأخربك" .قال املستشار وهو يمسحدموعه بأحد ذيوله ،واستمر يقول :
" لقد ُقتل سجآل روسو ".قامت امللكة بالشخري.
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" ال .أنا جاد متام ًا "." ال متزح ياعمي .من يستطيع قتل هذا الوحش القذر .فلقد حطمجيوشنا حتطي ًام ".
قال مستشارها :
"إهنا معلومات ،من جتار املعلومات الذين أعرفهم جيد ًا .هي معلوماتمؤكدة متام ًا ،لقد قدمت لك معلومات تتحدث عن ذلك".
" ال .أنا مل أقرأها ،لقد كنت مع األمري ..تستطيع اخباري عنها اآلن"." مم .مفهوم .يبدو أنه كان لديه مهمة يف فرينا ،ولقد تم قتله هناك،وأيضا اقرائي هذا الرسالة .إهنا من فرينا " .
قالت امللكة مرتبكة :
" فرينا ؟ لقد ظننت أهنا تالشت ومل يعد فيها أحد " .وأخذت الرسالةوحدقت باخلتم الذي يبدو كنجمة كثرية الرؤوس ،وقالت وهي تفتحها:
" أنا مل أرى هذا اخلتم من قبل" .وظلت تقرأها وتعيدها عدة مرات .ثمنظرت إىل مستشارها ،وهي ترفرف بجفوهنا وكأهنا ال تفهم .ثم قالت:
" ما هذا؟ هل هذه نكتة؟ أو ربام مزحة ؟ ".قال مستشارها :
" ال أعتقد ذلك .وقد تم تسليمها إىل البلدان القريبة ..ايض ًا ،لقد التقيتاملبعوث بنفيس هذا الصباح ومل يكن إنسان " .
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قالت بعيون متسعة :
" ليس ..إنسان .إذ ًا ..ما كان؟ من اي عرق ينتمي ؟".قال :
" برصاحة ال أعرف ،فلم أرى مثلها قط ..كانت مجيلة حق ًا .كيف أصفمجاهلا؟ لقد." ..
قالت مقاطعة :
ال !".
" عمي .ركز معي قلي ًقام املستشار بالسعال ثم قال :
" أه .لقد كنت .أقصد ..أ .عىل العموم .لقد كانت طفلة صغرية تبدوبسن األمري ،وكان لدهيا قرون غريبة الشكل تربز من هنا " .وأشار إىل
جانبي رأسه .واستمر يقول :
" وقامت بإعطائي هذه الرسالة ،وعندما قلت هلا من تكونني .قالت أهناأحد عبيد سيدها .واختفت يف حلظة .أعتقد أن ذلك كان سحر النقل
اهلوائي .فال يوجد غريه .لكن ،أن يكون العبيد هبذا الشكل وهبذه املالبس
الفاخرة التي ترتدهيا ..هذا جنون ".
قالت امللكة :

- 363 -

" عىل كل حال ..نحن ال ننوي التدخل يف اي يشء .يكفي مانحن فيه.لكن ،أن يدعي شخص ًا ما ،أنه قام بمسح مملكة فرينا عن بكرة أبيها بنفسه،
ألهنا كانت ُتشعره باالشمئزاز والقرف ..هذا يشء سخيف متام ًا.
فال يمكن هلذا أن حيصل أبد ًا ،ايض ًا .يقوم بتنصيب نفسه إمرباطور لفرينا..
أقصد لفاليا اآلن.
هذا ترصف أطفال ،ال بد أن هذه مزحة ".
" قد يكون كالمك صحيح ًا ..ولكن ،أال تتذكري تلك الليلة .منذ مئتاعام .فقد كنا نجلس هنا بالذاتِ ..
أنت وامللك وأنا والعديد من األتباع".
قالت امللكة وهي حتدق إىل البعيد:
" بتأكيد أتذكرها ،وال أستطيع نسياهنا إىل اآلن ..فقد كان الوقت بعدمنتصف الليل ،وكنا نراقب القمرين الدمويني تلك الليلة .بدت كليلة
مشئومة ،ويف حلظة .ارشقت سامء فرينا بزرقة عجيبة .بدت كنريان جهنمية
تبتلع كل يشء.
وللحظة شعرنا بالرعب والذعر ،فقد تضخمت واعتقدنا أهنا ستبتلعنا
ايض ًا ..أنتظر حلظة!" .والتفتت إىل مستشارها واستمرت تقول:
" هل تعتقد أن صاحب هذه الرسالة ،يستغل هذا املوقف وما حصللفرينا؟ ماذا كان اسمه؟ "  .وعادت تقرأ الرسالة بصوت مسموع :
" لينياس ..لينياس بنتوس ..ما هذا االسم املضحك ؟".- 364 -

قال املستشار :
" ربام .ولكن .أال تعتقدي أن فيه يشء من الصحة .فقد تم قتل سجالروسو ،وهذا بنفسه سيضعف كثري ًا بعض الغزوات التي يطلقوهنا علينا.
ايض ًا .مل يكن سجال روسو وحده من ُقتل ،فخالل سنني طويلة وأنا أسمع
عن أشخاص ال يعودون أبد ًا من فرينا ".
" انا أعرف ذلك جيد ًا ..ملاذا ختربين هذا اآلن؟ " .قال املستشار وهو يرفع إصبعه أمامه كمعلم :
" ألن لدي فكرة " .قالت امللكة :
" فكرة ؟" .قال :
" نعم .نحن نعرف أن فرينا عبارة عن أنقاض اآلن .وبطبيعة احلال النعلم تضاريسها .ولكننا نعلم أن لدهيا بحر واسع من اجلنوب " .
أرشق وجه امللكة وأضاءت عينيها باألمل .وقالت :
" هلذا جيب أن جتمع بيننا عالقة جيدة ،ونطلب منهم استخدام بحرهملألبحار إىل الدول األخرى " .
قال :
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" هذا واحد من أثنني .فإذا صح املكتوب يف الرسالة ،وأهنم حيكمونفرينا بأنفسهم ،فسنطلب منهم ،أن تكون بالدهم حليفة لنا ..فمن يعلم ما
سيحصل مستقبالً."...
" دولة حليفة ..إنه يبدوا كاحللم بالنسبة يل .مل توافق اي من الدول أنتكون كذلك خوف ًا من الدول األخرى ..هلذا ال أعتقد أهنم سيقبلون ،أيض ًا
ماذا لو أصبحوا عبئ علينا؟ أنت تعرف حالنا..
إهنم أشخاص أخذوا البالد ،وكأهنم عصابات .فهل هؤالء يعرفون
كلامت العهود والرشف؟ ".
قال :
" نحتاج اوالً أن نقوم ببناء عالقات طيبة معهم ،ثم نقرر ما نفعل بعدذلك".
قالت وهي حتدق إىل ختم الرسالة الذهبي:
" يبدوا أنك تنسى شيئ ًا مه ًام ،فنحن لسنا مرتزقة ،نحن مملكة ومع ذلكنقوم بالتحالف مع هؤالء .إين أشعر بالقلق فقد يتحولون إىل أعداء." ..
وبصوت صلب كصالبة الفوالذ قال املستشار :
" ياصاحبة اجلاللة .هل سيغري هذا شيئ ًا ..مل يعد لدينا متسع من الوقت،فقد سقطت العديد من مدننا ،وقريب ًا سيصلون إىل العاصمة .جيب علينا أن
ننقذ بالدنا حتى ولو حتالفنا مع الشيطان نفسه".
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مل تستطع امللكة أن تقول شيئا ً فقد أصاب كبد احلقيقة.
قالت بحزن وهي تنظر ملدينتها أسفلها :
" حسنا ،افعل ما تراه مناسب ًا "  .وصمتت للحظة .ثم عادت تلتفت إىلمستشارها وقالت :
" هل صحيح أن جيش األعداء يف اجلنوب قد مات؟ هل لديكمعلومات مؤكدة تدعم ذلك؟" .قال املستشار وهو يشري إىل الرسالة:
" ربام هم فعلوا ذلك" .رست يف امللكة رعشة من تلك الكلامت ،فقد كانجيش اجلنوب خييم بني احلدود التي تفصل بني مملكة فرينا ومملكة آيرم،
وبالطبع مل يكن اجليش حليف ململكة آيرم إذ كان يقوم بحصار آيرم من
اجلنوب .وقد كان ذلك اجليش صلب ًا قاسي ًا.
قالت امللكة بصوت يوحي باخلوف:
" مل نستطع هزيمته أبد ًا ..فكيف.".." ال أدري ..فقد تلقيت برقية هذا الصباح تتحدث عن ذلك" .وحدقإىل امللكة بعينني جامدتني .ابتلعت امللكة ريقها وهي تنظر لتلك العيون
التي حتمل أشياء مقلقة .وقالت:
 "-ماذا؟ ماذا؟ ."..أجاب مستشارها:
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" لقد تم متزيقهم مجيع ًا بوحشية ..أجسادهم ودروعهم ُمزقت وكأهناصنعت من ورق" .شعرت امللكة بالربد .وقالت وهي تضع يدها حول
حلقها:
" مجيعهم؟ لقد كانوا ثالثة آالف ..أمل يتبقى." .." لقد تم متزيقهم مجيع ًا .ربام كان وحش ًا ما ،أو ربام لينياس بنتوس هذا،هو أحد التنانني القديمة ..هلذا قلت ،نحتاج أن تربطنا عالقة إن فهمتي
قصدي" .ومن جديد فاضت الدموع من عينيها وقالت:
" هل ختربين .أن أقوم بعرض نفيس عىل تنني؟ سيقتلني! .إهنم يأكلوناللحم .سيلتهم شعبي مجيع ًا !" .وأجهشت امللكة بالبكاء.
قال املستشار مواسي ًا:
" ولكن الورا كانت زوجة رشعية ألحد التنانني ،وقد أنجبت العديدمن األبناء".
" إهنا اساطري سخيفة ..مضحكة ..أيض ًا الورا كانت من العاملقة."..أراد املستشار أن يقول يف أن الورا كانت من البرش إال أنه ظل يراقب رصاخ
امللكة بصمت.
" مجيعها سخافات .لقد ضقت ذرع ًا من االساطري! .ال .البد أن دومنيومحقيقة ..البد أننا يف أيام دومنيوم ..حني يصبح امللوك عبيد .اليس هذا ما
قيل؟ فأنا ملكة وسأصبح عبدة قريب ًا " .ال أعتقد أن هذا هو املعنى
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الصحيح ..سيأيت شخصاً ،وجيعل امللوك عبيد .ربام تعني تلك الكلامت
هناية العامل .أو سيصبح العامل موحشاً أكثر؟ ياله من يشء مضحك ..تنني
فقد عقله وأخذ خيرف .فكر املستشار بتلك الكلامت ،وعاد ينظر إىل
ملكته .مل تقل امللكة شيئ ًا بعدها وعادت تسوي فستاهنا وشعرها ،ومسحت
دموعها .عادت تقف كملكة جليدية .ودقت صوجلاهنا عىل األرض وهي
تقول بصوت صلب كقلعتها البيضاء الشاخمة:
" سأفعل أي يشء يف سبيل شعبي ..هذا هو واجب امللك .لذا قم بام تراهمناسب ًا!" .انحنى املستشار ،وقد بدا سعيدا بعودهتا إىل طبيعتها امللكية
وقال:
"مفهوم" .ابتسمت امللكة بر ّقة .مع أن عينيها محلت حزن عميق وقالت:" يبدو أنك تريد رؤية تلك الفتاة اجلميلة رسيع ًا .أنت رجل بعد كل يشءياعمي".
رد عليها بابتسامة دافئة ،وقد كان يعلم ،أهنا متزح لتبعد القلق عن قلبها :
" ال ،إهنا طفلة صغرية .كيف يمكن أن أفكر هبذا "." ولكن .كبار السن حيبون الفتيات الصغريات " .فآهاهاهاها!!.
انفجر املستشار ضاحك ًا من أعامق قلبه .مل يتوقع مثل هذه الكلامت .وتبعته
امللكة ضاحكة بسعادة .واستمروا يضحكون حتى دمعت أعينهم .ومع
- 369 -

ذلك ،مل تكن لدهيم أي فكرة ،يف أن هناك شخص ًا يراقبهم من اجلدار
خلفهم .كان شخص ًا مصنوع من الظِالل ،وكان حيدق إليهم بعينني محراء
كاجلمر املتقد.
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- 2وقفت امللكة أمام باب إحدى الغرف ،وأخذت عدة أنفاس .وحينام
شعرت أهنا استعادت هدوءها فتحت الباب.
دخلت امللكة إىل غرفة مؤثثة ببذخ تليق بأمري.
كان هناك أربع خادمات شابات ،تقمن بالعناية بفتى يف الرابعة عرش من
عمره ،يرقد فوق رسير كبري .إحداهن متسح العرق عن جبينه ،وأخرى
متسح جسده بقطعة قامش مبلولة .أما الباقيات كن يقف ًا يف استعداد لطارئ ًا
ما ،ومجيعهن ارتدين قفازات قطنية بيضاء.
كن عىل وشك االنحناء مللكتهم إال أن امللكة رفعت يدها لتمنعهم من
ذلك.
وقالت إىل الرجل الوحيد يف الغرفة :
" كيف حاله اآلن؟ ".كان الرجل كبري ًا يف السن ذو حلية بيضاء طويلة تصل إىل بطنه ،وكان شعر
رأسه أبيض طويل متجعد .بدا كشعر اخلروف .وكان يرتدي عباءة محراء.
أضاءت عينيه وجتاعيد وجهه باحلكمة واملعرفة .إضافة إىل ذلك ،كان لديه
عىص خشبية سوداء بمقبض أمحر متوهج ،وكانت العىص تطفو يف اهلواء
بجانبه.
قال وهو حيبس دموعه :
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" ليس هناك أي تقدم .حالته تسوء .أنا آسف ياصاحبة اجلاللة ..خاللعمري الطويل ،وجتاريب الكثرية .مل أرى كهذا مر .حتى سحري ال ينفع
معه ..فلو كان ذلك اخليميائي الذي سمعت عنه عىل قيد احلياة لربام وجد
عالج ًا لألمري ".
كانت امللكة تعرف ذلك جيد ًا .وقد سمعت عن ذلك اخليميائي منذ زمن
طويل .ومع ذلك .مل جيدوا هذا الشخص ،وقد كانت تعلم أنه ال يوجد
يشء يستطيعون فعله .كان عليها السؤال ُلرتيح قلبها.
" ال حتتاج لإلعتذار ..أنا أشكرك حق ًا ،فقد خدمتني جيد ًا لسنني طويلة،وقمت بعملك كمعالج القرص بكل أمانه ورشف .أرجوا أن تقبل
شكري" .وحنت امللكة رأسها .كان الرجل ذو مكانه عالية حتى بالنسبة
هلا.
ولكن .انتفض الرجل العجوز واقف ًا وهو يقول :
" ماذا تفعلني ياصاحبة اجلاللة؟! ..أنا الذي فشلت يف عالج ويل العهد.أرجوك ارفعي رأسك" .وعضت اخلادمات شفتيهن السفلية وهن ينظرن
بأمل إىل ملكتهم املكسورة .رفعت امللكة رأسها ،وبوجه ممزق باحلزن واألمل
قالت:
 "-املعذرة ..أريد أن أبقى مع أبني لوحدي".
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" مفهوم " .قال الرجل العجوز ،وخرجوا مجيع ًا مغلقني الباب خلفهم.جلست امللكة عىل املقعد الذي كان عليه العجوز ،ونظرت إىل ابنها الذي
كان نائ ًام.
كان نسخة مصغرة عن أمه .وكانت ذيوله الستة .مرمية فوق رسيره .وكأهنا
ستة ثعالب بيضاء نائمة بجانبه .كانت ذراعيه ،وساقيه ،وعنقه .أسود
كالقطران من هذا املرض الغريب .ويف تلك اللحظة أرتفع السواد ببطء
كاألفاعي الزاحفة ليغطي كتفيه وصدره .تقشعر جسد امللكة من ذلك،
وقالت مترضعة:
" يا اهلل .اعطني القوة .واشفي أبني".فتح الفتى عينيه الزرقاوين املتعبة من املرض ،وأمال رأسه لتتساقط
خصالت شعره الفيض عىل عينيه وجبينه:
" أه .أمي ..ملاذا تبكني ؟" .ابعدت امللكة الشعر عن عيني ابنها وقالت:" إهنا دموع الفرح ،فقد قال املستشار مزحة جعلتني أبكي من شدةالضحك " .ولكن األمري .اعتقد يف أهنا كانت تبكي ليشء آخر .وقال:
" لو كان يل أخ آخر .لكان هناك من حيل حميل" .رفقاً يب يابني.فأنا مل أعد أقوى عىل حتمل مثل هذه الكلامت .مل أعد قوية كام كنت.
 "-ما الذي تقوله يا ُبني؟ ال يوجد أحد يمكن أن حيل حملك".
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" أمي أنا أقصد أمور احلكم ،فال بد أن يكون هناك ويل للعهد .لذا ..ملاذاال تتزوجني يا أمي؟ " .لقد ركضت خلف كل رجل ..ومل يقبل بأمك أحد
يابني .ربام قريباً سرتاين معروضة للبيع يف أحد البلدان ..عبدة تقوم بإرضاء
الرجال .عاهرة يابني .امك ستصبح عاهرة .امللكة دنيا فكتم برتاي آيرم
ستصبح عاهرة ..وسيحرص امللوك والنبالء عىل إذاليل ..وربام جيعلون
كالهبم ..كانت ستجهش يف البكاء من هذا املصري املحتوم .إال أهنا بدلت
كل جهدها لتضحك أمام ابنها.
وضحكت امللكة بعذوبة وهي تقول:
" تريدين أن أتزوج؟ أنا؟ البد أنك متزح .فبعد أبيك ماتت كل الرجال يفهذا العامل".
" هل ِكنت حتبينه؟".
" ما قصة أسئلتك هذا اليوم؟"." ال يشء .أريد أن أعرف فقط .ولكن ال تكذيب .قويل يل احلقيقة".أطلقت امللكة ضحكة جملجلة ،والدموع تترسب من عينيها وهي تقول :
" أنت! ..أنت مضحك هذا اليوم ..توقف عن ذلك ..ستجعلني أموتمن الضحك! ".
نظر ابنها إليها بجدية وقال :
" أريد أن أعرف ".- 374 -

ابتسمت امللكة هبدوء وقالت :
" أنت حق ًا تشبه أباك .فقد كان يتصف باجلدية واجلرأة وهو يف سنك.ال يف جسد فتى.
كأنه كان رج ً
ال تنظر يل هكذا ..ستجعلني أضحك من جديد .طيب .طيب .سوف
أخربك" .وقامت متسح دموعها بأحد ذيوهلا واستمرت تقول :
"نعم .لقد أحببت أبيك كثري ًا ..فأنت تعلم أنه كان أبن عمي ،وقد كنا النفرتق ابد ًا.
وكنت أصبح جمنونة عندما أراه يتحدث مع الفتيات ،بل كنت أجره من
يديه كي ابعده عنهن ،وكان والدك يضحك عىل ذلك ،وهو ي َلوح للفتيات.
وعندما نصبح وحدنا ،وأكون عىل وشك توبيخه .حيدث العكس متام ًا.
ال أهنن من سادة البالد .هلذا عليه حتسني العالقة
فقد كان يوبخني بشدة قائ ً
معهن لدعمه يف أمور احلكم ،حينام يصبح ملك.
مل أكن أفقه شيئ ًا من هذا ،وكنت أعتقد أنه حيب العبث معهن .وحينام أكون
عىل وشك البكاء من توبيخه ،يتوقف عن ذلك ،وخيربين كلامت مجيلة بتلك
االبتسامة التي جتعلني أنسى كل يشء ،وأرمي نفيس يف أحضانه .وال
تسألني عام كان يقول يل .فلن أخربك ابدا ً ".
ضحك األمري وهو يقول :
" يبدو أنك وقعتي يف شباكه".- 375 -

" أه .ربام ال تصدق ذلك ..ولكن .كان أباك ماهر ًا يف التعامل مع النساءبشكل خميف ،فقد كان ببضع كلامت .جيعلهن ،يفعلن له ،أي يشء ،وال
تفهم حديثي بشكل خاطئ .أنا أحتدث عن أمور البالد .فقد كان والدك
ال نزهي ًا وحمرتم ًا ".
رج ً
" أعلم ذلك يا صاحبة اجلاللة " .عبست امللكة من تلك الكلامت ،ولكناألمري صحح كلامته وقال:
" أعلم ذلك يا أمي".صفعت امللكة كفيها مع ًا .مصدرة بذلك .صوت كصفعة خفيفة وقالت
بسعادة وابتسامة ماكره :
" هل تعلم بامذا كنت أدعوه؟ "." صياد النساء "  .هكذا قال األمري وهو يضحك واستمر يقول:" لقد أخربتيني عن ذلك العديد من املرات ".مطت امللكة شفتيها وقالت :
" حق ًا ،أنا ال أتذكر " ." هلذا عليك الزواج ،حتى و إن مل ُحتبي ذلك .جيب أن ال تبقي وحيدة ".وأبعد عينيه عن أمه واستمر يقول :
 "-عىل األقل ،من أجل مملكة آيرم .جيب أن يكون هناك ويل للعهد".
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متزق وجه امللكة باحلزن وغرقت عينيها بالدموع ،وقالت بصوت مزقه
األمل:
" أنت هو ويل العهد .فقريب ًا ستصبح ملك ًا وستعيد اململكة إىل جمدهاالسابق .وسوف أشاهد ابنائك يلعبون يف كل مكان" .وبصوت مرتعش
قال األمري:
" هذا مستحيل ..فأنا قريب ًا سأموت" .تلك الكلامت .حطمت أساساهتاوقالعها ،وحصوهنا ،وحطمت ما تبقى من روح امللكة ،وأغرقتها يف أعامق
اليأس .انفجرت امللكة بالبكاء واخذت ترصخ وتنوح :
ال جد ًا !!" .واحتضنت أبنها
" الااا!!!! .أنت ستعيش .ستعيش طوي ًومرغت صدره بدموعها .عندها رصخ األمري بوجه يعرتيه اخلوف الشديد
:
" ال تلمسيني !! .قد يكون معدي ًا !! " ." هذا ال هيمني !!! .إذا كنت ستموت فسوف أموت معك .مل أعد أرغبيف هذه احلياة بعد اآلن !!! .نعم ،سنلتقي بأبيك ..ونعيش يف سالم
وسعادة .يف تلك احلياة األبدية اجلميلة!!! ".
" ابتعدي عني يا أمي!" .رصخ األمري ،وهو حياول التحرك ،ولكن عبث ًا.كانت ذراعيه وساقيه يابسة كاحلجر.
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حينها دخل األشخاص من السابق ،وأمسكوا امللكة لينتزعوها من فوق
األمري .كانت الدموع تتساقط من أعينهم إذ سمعوا كل يشء .ولكن ،امللكة
أخذت تتخبط وتتلوى بني أيدهيم.
" الااا !!! .إتركوين !!! .أريد أن أموت مع أبني !!! .دعوين !! ..هلسترتكني أيض ًا! .أبيك ثم أختك .واآلن أنت !!! .سترتكونني يف هذا العامل
املتوحش لوحدي .ال .أريد أن أذهب معكم !!! " .ألقى الرجل العجوز
عليها تعويذة ،وسقطت امللكة يف أحضانه نائمة.
" سنأخذها إىل غرفتها يا أمريي" .قال الرجل العجوز.قال األمري دون اي عاطفة :
" أرجوك أبذل جهدك للعناية هبا ،إهنا ملكتنا ،وآخر شخص من ساللةآيرم املالكة .فأن سقطت فقد انتهت اململكة إىل األبد".
" هذا بتأكيد ما سأفعله .ال تقلق يا أمريي العزيز " .وخرجوا وهمحيملون امللكة والدموع تتساقط من أعينهم.
وعندما خرجوا من الغرفة .انفجر األمري بالبكاء .سيموت قريب ًا ويرتك أمه
احلبيبة تعاين من كل يشء ،وتذكر تلك اللحظة وصية أبيه.
كان أبيه عىل فراش املوت ،وحدجه بنظرات حادة خترتق الروح وقال له
آخر كلامته :
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" إين اترك أمك واململكة بني يديك ،أعتني هبم .وكن ملكا عظي ًامكآيرم!".
ارتفع صوت بكاءه .بدأ جسده يرتعش .سيموت دون الوفاء بوعده ألبيه.
أمتلئ وجه األمري بالدموع الغزيرة ،وعض شفتيه حتى مزقها ،وتدفقت
خيوط الدماء عرب ذقنه إىل صدره ،وقد مرت بعنقه األسود.
كان الظل حيدق إليه بعينيه احلمراء ،وتالشى رسيع ًا عرب اجلدار.
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بعد مخسة وعرشون يوم

هتالكت امللكة دنيا فيكتم برتاي آيرم عىل كرسيها اخلاص.
كان أمامها طاولة مستطيلة واسعةُ ،حييطها العديد من األتباع .وزراء.
حكامء .قادة جيوشها املتبقني .سحرة القرص .فرسان .جنود .خدم .وكلهم
نظروا إليها بأمل.
أصبحت امللكة خمتلفة متام ًا عن شكلها املعهود إذ أصبحت عينيها
جاحظتني ،وحوهلام سواد شديد .وبدت عظام وجنتيها البارزة كاخلناجر،
وشعرها الفيض أصبح فيه خطوط بيضاء ،وأصبحت برشهتا جافة كلحاء
األشجار.
وقد كانت امللكة عىل حافة املوت من األهوال واألخبار إال أن معالج
القرص جعلها تستعيد بعض قوهتا.
وحدقت إليهم ملكتهم بعينني خاويتني.
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كانت تلوم نفسها عام صاروا إليه ،وهم كانوا يلومون أنفسهم عام صارت
إليه .وظلوا صامتني.
حركت امللكة عينيها إىل اخلريطة الكبرية فوق الطاولة .كانت تشاهد فوق
اخلريطة .أحجار صغرية سوداء ،ووضعت تلك األحجار عىل كل مدينة يف
اململكة .كانت تلك األحجار تعني أن املدينة قد سقط بيد األعداء.
مل هتتم امللكة دنيا بذلك ،وأخذت تنظر إىل ذيوهلا ،وهي تفكر هل تقطع
ذيوهلا أم ال .مل يكن لذلك أي معنى ،ومع ذلك .مل تستطع سوى التفكري يف
هذا اليشء دون سيب.
ويف حلظة غرس ميكور سيفه يف الطاولة ورصخ يقول :
"اللوم يقع عىل عاتقي ،فلو كنت جيد ًا ،ملا وصلنا إىل مانحن فيه اآلن".رفعت عينيها إليه وقالت امللكة بصوت يفتقر إىل الطاقة :
" كلنا نعرف من هو القائد ميكور .فأنت أقوى قادتنا ،ومل خترس معركةقط ،حتى سجال روسو ذاك مل يستطع هزيمتك .لذلك ال جتعل نفسك
كبش فداء".
رد ميكور :
" مل أخرس معركة قط ،ولكن احلرب ختتلف .إذ حتتاج إىل مكر وختطيط..وأنا لست جيد ًا يف ذلك ".
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" يبدو أنك قلت اإلجابة بنفسك ياميكور .حينام كان زوجي عىل قيداحلياة مل خترس .اما اآلن فنحن نخرس بسببي " .
رضب ميكور يده عىل الطاولة بقوة مما جعلها تتصدع .وقال بغضب:
" أنا مل أعني ذلك أبد ًا! .اللوم يقع عيل يف كل يشء ياصاحبة اجلاللة!".ال أرجو أن
" هل تريد رضيب ياميكور؟ إن كان هذا سريحيك ،ولو قلي ًتفعله".
" صاحبة اجلاللة؟!" .رصخ ميكور ،وهو حيدق إىل ملكته بعيننيواسعتني .وكأنه ال يصدق ما سمعه.
" ال تنظروا إيل هكذا مجيع ًا ،اليس هذا هو اليشء الطبيعي لفعله؟ يفاحلقيقة ياميكور .جيب أن ُتدق عنقي جللبي العار للمملكة آيرم  ،فقد كنت
ملكة بائسة رمت بشعبها إىل اهلاوية ،وأنا أرغب يف أن تقوم بذلك يا صديق
زوجي العزيز وفاريس املخلص" .وابتسمت امللكة وقد قبلت مصريها.
ولكن هذا الطلب مل يكن شيئ ًا يفخر به أحد .تشوه وجه ميكور بالغضب،
وانتفخت عروق وجهه وهو يقول :
" هل تطلبني من الشخص ،الذي أقسم أن ُيبدل حياته يف سبيل امللك.أن يقتل ملكته بيده؟! ".
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رمقته امللكة بعاطفة .كانت تعرف أنه حيبها ،ليس حب مللكته بل حب رجل
ملرأة ،ولكنه مل خيربها بذلك مطلق ًا ،وقد كرهت ذلك .فلم تستطع أن تقول
او تفعل مثل بقية النساء .فقد كانت ملكة وجيب أن تترصف كواحدة.
ولكن .كامرأة أرادت أن تشعر أهنا مرغوبة .أرادت أن خيربها أنه حيبها.
أرادت أن يشدها من ذراعيها وجيرفها إىل أحضانه.
وربام يقوم باهلمس يف أذنيها بكلامت بذيئة ،كان هذا شيئ ًا ال يغتفر،
وسيجعلها تشتاط غضب ًا .وسوف تصفعه عدة مرات حتى تدميه .ومع
ذلك ،ستكون سعيدة .يف أعامقها .من فعلته.
إذ سيجعلها تغضب كامرأة أغضبها رجل .فقد تعامل معها كامرأة .رجل
يتعامل مع امرأة من حلم ودم ،وليس إىل ملكة مبجلة ..ملكة من حجر.
ال تذرف الدموع بأحضانه الدافئة ،وتشكو
ال تستند عليه .رج ً
أرادت رج ً
إليه األعباء واهلموم ،التي تسحق روحها سحق ًا.
واملؤمل بالنسبة إليها ،هو أنه مل يتعامل معها أحد كامرأة .حتى أنه مل يتغزل
بجامهلا أحد.
كانت حتب زوجها .ولكن .زوجها مات منذ زمن .أال تستحق أن تتحصل
عىل بعض السعادة يف حياهتا البائسة ،اللعينة ،قبل أن ختتفي من هذا العامل.
أرادت أن تقول كل هذا ألمريها الصغري ،إال أن األمري طلب منها أن
تتزوج من اجل البالد.
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وقد شعرت امللكة ،يف أن األمري .يعلم متام ًا ما حيرتق يف صدرها ،هلذا .ربام
طلب منها أن تتزوج من اجل البالد .فلطاملا كان ابنها الصغري يستطيع
قراءة بعض أفكارها .تنهدت امللكة ،وقد شعرت باإلرهاق من هذه
األفكار ،والتي مل تعد ذات أمهية بعد اآلن .وقالت:
" إذن .هل تريد أن تصبح ملكتك الغالية عبدة يعبث هبا أسيادها؟ أنتتعلم ماذا حيدث للعبيد".
ال ملكته يتم جرها بالسالسل ،ويتم رضهبا
أغمض ميكور عينيه ،متخي ً
بالسياط بعد تعريتها .ومل حيتمل تلك األفكار .وارتعشت امللكة حينام
شاهدت الدموع تترسب من عيني ميكور وهو يقول:
" لن حيدث وأنا عىل قيد احلياة !" .وانتزع سيفه من الطاولة واستمريقول:
" هذا أمر قد فات أوانه ،ولكن هناك خائن بيننا!!" .وصلصلت السيوفإذ هنض اجلميع رافع ًا سيفه.
بدا ميكور كرجل يف الثالثني من عمره ،ذو شعر أسود يصل إىل أسفل
كتفيه ،ولديه عينني بنيتني داكنتني ،طويل القامة ،عضيل اجلسد قمحي
البرشة ،لديه ذيل أصفر كذيل النمور ،وكان يرتدي الدروع احلديدة
الصدئة .مل يكن بجامل امللكة ،ولكنه كان وسي ًام بشكل عام.
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يعشقه اجلميع لقوته ،وتواضعه ،ورشفة املستقيم كالسيف .ومل جيرؤ أحد
يف أن يسخر من درعه احلديدي.
ال خمرضم ًا .فإذا تكلم صمت اجلميع .وكانت كلمته الشهرية
فقد كان مقات ً
[صنعت الدروع للقتال وليس حلفلة راقصة ].
قالت امللكة وهي تضع يدهيا فوق الطاولة :
" هذا الهيم بعد اآلن."..قال املستشار الذي كان جيلس بجانبها :
" كيف تقويل ذلك ياصاحبة اجلاللة .فهذا ليس ." ..قالت امللكةمقاطعة:
" لقد ضقت ذرعا بكل يشء .ومل أعد أهتم بأي يشء" .قال معالج القرص العجوز :
" أنا أعرفه ..إنه يقف معنا اآلن!" .وعم الصمت يف املكان .واستمرمعالج القرص العجوز :
" إما هو ذكي او حمض أمحق ..ولكني اشاهد شيئ ًا مألوف ًا بعينيالعجوزتان".
كانت عيني معالج القرص العجوز ،تتوهج بألوان قوس قزح ،وكان ذلك
بسبب استخدامه لتعويذة سحرية عالية ،تسمح له برؤية األوهام ،وكشف
سحر اخلفاء ،واشياء كثرية .كانت تلك التعويذة هي ..
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" العني السحرية ..يالك من ماكر أهيا العجوز !" .وهنض صاحب تلكالكلامت ،وهو يبتسم ابتسامة كرهية ،ورفع سيفه .ويف حلظة خاطفة قفز
فوق الطاولة مستهدف امللكة.
اختفى الرجل يف رمشة عني ،وانفجرت إحدى اجلدران .اهتزت الثريات
من االنفجار .حدقوا مجيع ًا ووجدوا الرجل ملتصق ًا باجلدار .مل يفهم أحد
شيئ ًا ،ولكن كلامت الساحر العجوز أجابت عن كل يشء.
" حلمي .يالك من عجوز خرف ..هل كنت تعتقد يف أين سأجعلكتؤذي امللكة؟ يالك من بائس .أه ..البد أن حلمي قد مات ،وأنت أخذت
شكله." ..
ضحك حلمي بصوت بدا كصوت اآلالت املوسيقية املتآكلة .واستمر
يقول بذلك الصوت :
" لقد كشفتني أهيا احلثالة! " .وبدأ جسده يتغري ويتضخم كامرد خيرج منمصباحه .حتى أصبح بحجم أربعة رجال .بدا جسده بأكمله كنريان
سوداء مرتاقصة إذ كان جسده يتلوى ويتموج دون توقف ،وكانت عينيه
كجمرتني ،وكانت لديه خمالب طويلة حادة كسكاكني.
" اوه! " .انطلقت رصخة من اجلميع .اتسعت ابتسامة الوحش املخيفةوقال :
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" اخلوف الذي تشعرون به طبيعي ،ولكن .ال تقلقوا فقد انتهت مهمتي،وجيب عيل ابادتكم مجيع ًا !! ".
" فاهاهاهاها ! " .انفجر اجلميع بالضحك رد عىل تلك الكلامت." خوف؟ نحن نشعر باخلوف منك؟ لقد سمعت أشياء غريبة .عجيبة.يف كل حيايت الطويلة ،ولكن .هذا أغرب شيئ ًا سمعته يف حيايت كلها" .
هكذا قال معالج القرص العجوز ،وهو يداعب حليته الطويلة البيضاء،
واستمر يقول :
" ما رأيك يامريين ؟".كانت الفتاة تقف بجانبه .وكانت ترتدي عباءة بنفسجية تغطي كل
جسدها ،وال يرى منها سوى وجهها الطفويل ،وعينيها اخلرضاوين
املتوهجة .أجابت هبدوء :
" هذا صحيح يا معلم .ولكن ،لو ظهر سابق ًا لستطعنا إقامة العديد منالتجارب عىل جسده .لألسف فقد ظهر اآلن وبالدنا قد انتهت".
وانفجر اجلميع بالضحك رد ًا عىل ذلك .وكأهنا قالت نكتة.
حدق الوحش اليهم بارتباك وقال :
 "-الستم خائفون او حتى قلقون عىل أنفسكم ! ".
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" ملاذا؟ هذا هي حقيقة العامل امللعون الذي نحن فيه .القوي يسحقالضعيف ،أما اخلوف فال تعرفه إال نسائنا .فهم عاطفيات وخيشون القتال
"  .هكذا أجاب ميكور وعينيه تقدح رشر َا.
" نحن ال نخاف القتال ياسيد ميكور .ولكن .رجالنا جمانني !" .هكذاقالت مريين  ،وهي متط شفتيها باستياء.
التفت اجلميع إليه .حتى الشيطان نفسه فعل ذلك.
وقال معلمها العجوز ،وهو يداعب حليته :
" إذن ،هل تريدين قتاله؟ سيكون ذلك مترين جيد لك "." ال .شكر ًا لك .سوف أدع هذا ملجانيننا "." فا هاهاهاها !!!!!! " .وانفجر اجلميع بالضحك مرة أخرى من قيعانقلوهبم.
" كلكم فقدتم عقولكم من هول ما أصابكم !!"." هل تعتقد ذلك أهيا الشيطان؟ " ." نعم أيتها امللكة البائسة ،انظري إىل اخلوف والرعب ما صنع بك!"." أنت ال تفهم شيئ ًا ،ليس اخلوف ما صنع يب ،ولكن سأخربك قبل أنتعود إىل اجلحيم .الرشف ،الفخر ،العهد ،الكربياء ،الطموح .كل هذا أنا
أجسده ،أنا أمحله ،فأنا ملكة حتمل مملكة فوق أكتافها .بلد  -شعب -رعية
 أتباع –أحالم  -مستقبل البالد .كل ذلك .مرره يل أساليف العظامء .حلفظ- 388 -

عهد امللك آيرم العظيم .الذي وحد عرق تيليس ،وقام ببناء مملكة آيرم
حلامية شعبه من العبودية.
واآلن .هذه اململكة انتهت يف عهدي .جلبت اخلزي والعار لشعبي
وحطمت فخر وأحالم آيرم العظيم ،وامللوك من بعده ..وأحالم زوجي.
هلذا مل أحتمل هذا الكم اهلائل من الضغوط واملصائب .فأنا لست من
حجر .أما املوت ..فال أخشاه ،هلذا طلبت من ميكور أن يقطع رأيس ،فهل
تعلم كمية العار واخلزي ،لشعب أصبحت ملكتهم عبدة ..ال .ال أعتقد
أنك تفهم أن تكون ملك!".
" ال أدري عام تتحدثني أيتها العجوز ! ".قال ميكور وهو يضع سيفه عىل كتفه :
" ياصاحبة اجلاللة .ال تتحدثي مع هؤالء .فهم ال يفهمون سوى لغةالدماء." ..
" كيف علمت أن هناك جاسوس أهيا احلثالة؟!" .اجاب ميكوربسخرية:
" يالك من شيطان أبله ..كيف يمكن أن تسألني مثل هذا السؤال" .قالالشيطان مزجمر ًا:
" اخربين اهيا احلثالة!!" .كان ميكور ال يرغب يف إضاعة الوقت .ولكنامللكة طلبت منه أن جييب .هلذا حتدث:
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" ملكتنا رقيقة املشاعر .مرهفة احلس ،وتكره الرصاعات واحلروب والحتتملها .وأنت ترى حاهلا اآلن ،وهي ترى نفسها غري كفئ .لكن ..أنا
أختلف معها .فقد كانت اخلطط التي تعطيها يل مرعبة وكأهنا امللك
الراحل.
ولكن ،اخلطط كانت ُتكشف رسيع ًا جد ًا .واألعداء يوقعونا يف فخ يف كل
مرة .بدت يل املعارك غريبة ،شككت بأن هناك جاسوس .شككت بكل
شخص ،ولكن مل استطع إثبات يشء ".
وقف املستشار أمام الشيطان ،وحدق به بعينني باردتني .كان املشهد
كوميدي ًا أو ربام مرعب ًا إذ كان املستشار رشيق ًا قصري ًا أمام ضخامة الوحش
اهلائلة .كان الوحش يكرش عن أنيابه بابتسامة تدب اخلوف يف النفوس .إال
أن املستشار كان ينظر إليه .وكأنه ينظر إىل فأر وقال :
" مل أرى شيطان غريول منذ زمن طويل جد ًا .ولكن ،لدي سؤال لكأهيا الصغري ،هل أنت السبب يف موت امللك منذ مئة عام؟".
تلك الكلامت جعلت كل العيون تضيئ كالوحوش يف ليلة مظلمة.
" نعم أنا قاتله أهيا العجوز ".ال عىل اإلجابة " .ألقى املستشار لكمة يف بطن
" حق ًا ..شكر ًا جزي ًالشيطان .شاهد الشيطان اللكمة تقرتب إليه ،وأخذت يضحك من تفاهة
الرجل العجوز .ربام كانت اللكمة رسيعة ،ولكن بالنسبة إىل الشيطان
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كانت بطيئة ،هل يغرس خمالبه يف حلق الرجل العجوز؟ او ربام جيعله
يلكمه ،ويشاهد نظرة اليأس ،ومن ثم يقتلع رأسه .وخالل هذه االفكار.
ابتسم املستشار إىل الشيطان .اختفت يد املستشار .للحظة مل يفهم الشيطان
ما حدث ،ولكنه بدأ يشعر بأمل يف أمعائه .مل يدرك سوى أنه حطم اجلدار
بارتطامه.
نظر املستشار إىل قبضة يده املتوهجة وقال :
" الشيخوخة حق ًا مزعجة " .فأااااااااا!!! .اندلع الرصاخ .كيف يمكن أن يطري هذا الوحش بسبب
لكمة! .فكر اجلميع هبذه الكلامت .حتى الشيطان نفسه فكر هبا.
كان الشيطان عىل وشك النهوض ليجد ميكور أمامه ،وقد لوح بسيفه
بقوة .اخرتق السيف عني الشيطان اليمنى وجانب رأسه .رصخ الشيطان
يف حتيب .ورضب خمالبه يف ميكور .إال أن األخري تفادها وقفز للخلف
مبتعد ًا برباعة وقال :
" ال تتوقع منا القتال بعدل معك ،فلم تقاتل بعدل معنا " ." أهيا القذر" .زجمر الشيطان ،وبدا جسده يستحيل إىل دخان .رضبالساحر العجوز كعب عصاته يف األرض ،ورد ًا عىل ذلك رفع السحرة
أيدهيم ،ومتتموا بكلامت .لتظهر دائرة بيضاء حتت الشيطان .ومن تلك
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الدائرة ،انطلقت العرشات من السالسل البيضاء املضيئة والتفت حول
الشيطان.
تأوه الشيطان من األمل .بدأ جسد الشيطان بالتدخني.
" سالسل النور .نقطة ضعف الشياطني .ليس سيئ ًا ،لقد فكرتم جيد ًاهبذا"..
قال املستشار :
" أنت تفتقر إىل الذكاء .فقد كنت تراقبن ًا سنني طويلة .كان عليك أنتعلم أننا لسنا ضعفاء .حسن ًا ،كنت أريد أن اسألك عمن أرسلك .ولكن.
مل يعد هذا مه ًام بعد اآلن .فعلينا أن نقرر ،يف أن هنرب مع امللكة او نبقى
ونقاتل حتى املوت .طبع ًا هذا بعد قتلك أهيا الشيطان".
" تقتلوين أنا .أحد أتباع املعلم الكبري!"." املعلم الكبري؟ إذن ،هذا هو السيد اجلبان الذي أرسل هذا الفأر إلينا..حسن ًا ،أعرتف أنه أصابنا يف مقتل ".
" أهيا الساحر العجوز ،كيف جترؤ أن هتني سيدي العظيم !! ".تنهد املعالج العجوز وقال :
" هل تعتقد أنك شيئ ًا كبري؟ فأنت لست سوى فأر صغري ،وسيدك يبدوخائف ًا منا ،وإال ملاذا يرسل جاسوس ًا" .ووقف أمام الشيطان ،الذي كان
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يزجمر ،وحياول التملص من السالسل .استمر الساحر العجوز يقول،
بعينني حترتق غضب ًا مثل النريان:
" ال تستهني يب اهيا احلثالة!" .وطوى أصابع يديه يف قبضة ،لتشتدالسالسل حول الشيطان وتشده إىل األسفل رسيع ًا ،ليحطم األرض حتت
ركبتيه ،وهو يزجمر.
واستمر املعالج العجوز يقول :
" لقد قتلت املئات من أمثالك يف حلظات ،فال يوجد أحد ًا يف هذا العامل،ال يعرف ساحر آيرم ،هذا اللقب الذي أعطانيه سيدي وصديقي ورفيقي
آيرم نفسه .ليس من هواء .ولكن ،السحر ليس مطلق ًا ،وال يستطع أن حيقق
املستحيل" .ونظر إىل السقف بحزن .وعاد ينظر إىل الشيطان بوجه مشوه
من شدة الغضب وقال :
" لقد كنت أعرف أن امللك الشاب سيموت إذا ذهب إىل ذلك االجتامع.وقد . " ...تنهد العجوز واستمر يقول :
" هذا ال هيم ،ولكن .امللك الشاب مات بمرض عجيب حق ًا ،مات امللكالذي كان صورة مطابقة ل -آيرم نفسه .لقد كنت جمنون ًا حينها ..كيف
يموت وأنا مل أستطع أن أفعل له شيئ ًا..
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شعرت أن هناك شيئ ًا غريب يف القلعة ،شيئ ًا مظل ًام مألوف ًا ،أخذت أبحث
عنك أهيا اللعني يف كل شرب من القلعة ،ولكن دون جدوى .فقدرتك
الشبحية مزعجة بالنسبة يل.
ولكن ،وكأن اهلل رمحني ،وأرسل األمري الصغري ،الذي أصبح نسخة أخرى
من آيرم ..ولكنه كأبيه .وسيموت خالل يومان عىل األكثر!!  .لكن .قبل
تنتهي هذه اململكة .سنأخذ بثأرنا مللكنا وأمرينا !!! .
من اجل آيرم !!!!!!!! " .رصخ العجوز كوحش ممزق ًا باألمل .وانفجر
الرصاخ الذي هز القلعة بأكملها.
" من اجل آاااااااااااايرم !!!!!!! "  .رصخ كل احلارضين ،والدموعتتساقط من أعينهم ،وتقافزوا فوق الشيطان كالوحوش الضارية .جنود.
فرسان .قادة .وزراء .كتبهُ .سعاة .خدم .مزقوا الوحش أمامهم كاملجانني.
حتى السحرة تقافزوا باهلواء ممطرين التعاويذ فوق الشيطان ،حتى الساحر
العجوز وتلميذته ،أطلقوا التعاويذ كاملطر وهم يذرفون الدموع.
أصبح الشيطان حل ًام مفروم ًا يف ثوان ،وصبغت الدماء كل احلارضين.
وقفت امللكة أمام ما تبقى من الشيطان ،وهو رأسه وكتفيه ،وأخذت
السيف من ميكور .لوحت بالسيف بربود .تدحرج رأس الشيطان الذي
ازداد بؤس ًا من تشوهه.
ُفتحت البوابة يف تلك اللحظة .ليدخل أحد اجلنود وهو يذرف الدموع:
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" إهنم هنا .لقد أحاطوا القلعة ياصاحبة اجلاللة ! "." أحسنت العمل أهيا اجلندي املخلص" .قالت امللكة ،بكل كربياءوفخر .وأخذت تسري إىل الباب وهي تقول :
" أنا لن أهرب او أطلب املوت واألعداء أمامي .أمام منزيل .إذا كنتسأموت ،فل يكن ذلك يف قتال .لكي ال يقال ،أن آخر ملوك آ يرم فر من
أعدائه بقتل نفسه" .تبعها كل احلارضين دون ذرة حزن او أمل .كانت
وجوههم ُتشع قوة كاملحاربني البواسل .الذاهبني إىل جمدهم.
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النهاية
وقفت امللكة أمام بوابة قرصها ،وحدقت إىل اجليش اهلائل الذي يقف
أمامها.
وأمام تلك اجليوش ،كان القادة امللطخون بالدماء .عرشون قائد ًا .وكل
قائد خلفه فيلقه اخلاص ،املكون من مخسة آالف .جيش ًا مكون من مئة ألف
شخص .كانوا ُيغطون األرض كالبحر.
لكن –
تقدم ميكور ،وهو يمسك سيفه .ووقف أمام ملكته كقلعة غري قابلة
لإلخرتا .وقال بوجه ال حيمل اي عاطفة وعينني كاجلليد :
" يا هلذا املشهد اجلميل .ولكن .ال أرى ذلك اجلبان الضخم .هل ُقتلكالكلب كام سمعت".
فافافافافا !!!  .انفجرت مقدمة اجليش بالضحك مصدرين بذلك صوت ًا
كعرشات الرعود.
ظل ميكور صامت ًا حتى تالشت عاصفة الضحك.
قال أحد القادة ،الذي كان يبدو كالوحش اجلائع من كثرة الدماء التي
تغسله :
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" هل هذا كل ما تبقى لديكم .ترسلون شخص ًا واحد ًا فقط .وفوق ذلكيرتدي الذروع الصدئة .لقد خيبتم أميل حق ًا " .وقام بالضحك بشكل
حقري.
" ُصنعت الذروع للقتال وليس حلفلة راقصة ! "  .تلك الكلامت التيقاهلا ميكور بربود مجدت القادة ،وأمخدت السعادة املرسومة عىل وجوههم،
وحل حملها اخلوف وعدم اإلرتياح.
وقال أحد القادة اآلخرين :
" عليك اللعنة ،إذن ،أنت هو ميكور ،لقد ظننت أنك قد أصبحت ميت ًا"." مازالت لديك الفرصة جلعل هذا حقيقة .أم تفضل قتل األطفال فقطأهيا القذر ! "  .قال ميكور بعينان ساطعتان.
أجاب القائد السابق ذو الدماء التي تغسله ،وهو يشري بسيفه إىل ميكور:
" دعنا من هذا اهلراء ،فالقوي يفعل ما يشاء .هذا هو الواقع واحلقيقةاللعينة ،لذلك ،أنا القوي أعطيك الرشوط فل تسمعها اآلن ".
ميكور ظل صامت ًا لذلك أكمل الرجل احلديث.
" جيب أن تقتل العائلة املالكة بيدك ،وسنخيل سبيلك ومن معك منالكالب ،أو نقوم بقتلكم ،وتصبح امللكة كلبة لنا -أقصد أسرية لنا " .
وابتسم بشكل حقري واستمر يقول :
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" وأما األمري فال تقلق ،هناك من حيب الفتيان ،وسيدفع الكثري من أجله.إذن ،ماهي إجابتك؟" .أغمض ميكور عينيه ،وقد أدرك أنه سيموت ،فال
يمكن أن ينجوا من قتال اجليش أمامه مهام كانت قوته ،مل يكن هذا شيئ ًا
سيئ ًا ،فقد كانت أمنيته ،أن يموت يف ساحة املعركة فكيف اآلن ،وهو
سيموت دفاع ًا عن ملكته .كان أعظم رشف رغب به .ولكنه لن يسقط
بسهولة بل سيأخذ العديد منهم قبل موته.
ونظر إىل ملكته نظرة أخرية.
مل تكن ملكته تعلم شيئ ًا عن أمر األمري ،ربام كانت امللكة تعتقد أن األمري ال
يعلم شيئ ًا ،ولكنها كانت خمطئة إذ كان األمري يعلم كل صغرية وكبرية.
وقبل عدة أيام ،كان هناك اجتامع رسي يف غرفة األمري ،وقد كان هناك
العديد من االتباع املقربني ،ومن بينهم كان ميكور ومعالج القرص العجوز
واملستشار .وقد طلب األمري من معالج القرص العجوز ،أن يلقي يف الغرفة،
العديد من التعاويذ ملنع التجسس.
وبعد ذلك أصدر األمر .وهو أنه عندما حيني الوقت ،سيستخدم الساحر
العجوز تعويذة االنتقال ،ويأخذ معه امللكة وأتباعها اخلاصني.
وقد فهموا ما يعنيه األمري هبذا األمر القايس.
كان عليهم إنقاذ امللكة مهام كلف األمر ،فطاملا كانت امللكة عىل قيد احلياة؛
كان هناك أمل يف استعادة البالد مرة أخرى.
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هذه هي النهاية إذن؟ ليست سيئة ..لقد عشت حيايت بفخر وسأموت
بفخر .ونظر إىل القادة امللطخون بالدماء .مل يكونوا يدعون بالقادة
امللطخون بالدماء عن عبث.
كانت أجسادهم تغسلها الدماء يف كل املعارك .إذ كانوا يغتسلون بدماء
ضحاياهم كنوع من الطقوس .هلذا كان ميكور يكرههم ،فلو كانوا يفعلون
ذلك بخصومهم ،لربام تقبل ذلك ،ولكنهم كانوا يقتلون األبرياء والعزل
ويستحمون بدمائهم.
كان ميكور يعرفهم جيد ًا .فقد كانوا مقاتلني أشداء .مل يكونوا بمستوى
ميكور .كان يستطيع قتال ثالثة منهم دفعة واحدة ،حتى أربعة يف حدود
املمكن .ولكن إن كان أكثر من ذلك ،فسيكون ذلك صعب ًا .وحرك عينيه
إىل املرأة الوحيدة بني القادة امللطخون بالدماء ،كانت تبدوا وكأهنا قامت
بصب عدة براميل من الدماء عىل رأسها.إذ كان شعرها أمحر لزج ًا ،وكانت
دروعها قرمزية من كثرة الدماء .حينها حدجته املرأة بنظرة قاسية وهي
تلعق شفتيها ،وكأهنا وحش يطالب بتذوق املزيد من الدماء.
واعرتته رجفة إذ تذكر أن هذه املرأة حتب غسل برشهتا بدماء الفتيات
الصغريات.
هؤالء ال يعرفون الرشف ..جمرد جزارين!.
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حينها ،تصلبت عضالته .بدا ميكور كنصل سيف مشحوذ .ابتسم ميكور،
كانت ابتسامة وحش مفرتس .واشتعلت عينيه حقد ًا.
رصخت امللكة من خلفه وهي تقول:
" ميكور .أرين شيئ ًا يليق بخامتتنا اللعينة !!"." سمع ًا وطاعة!!!" .رصخ ميكور ،ولوح بسيفه بقوة يف اهلواء ،وأصدراهلواء صوت حاد وكأنه يرصخ متأمل ًا من حدة السيف .كانت امللكة تعتقد
أنه يقوم باالستعداد ،ولكن ما شاهدته بعد ذلك جعلها تضحك بخبث.
إذ ظهرت أربعة رؤوس ،وحلقت يف اهلواء .وبعد ذلك .ظهرت األجساد
التي تفتقد رؤوسها .مطلقني من بني اكتافهم نوافري محراء بشعة.
كانوا يستخدمون سحر اخلفاء؟ كي يقرتبوا من ميكور ،ولكن .ميكور مل
هيتم .فقد كانت حرب ،وكل يشء فيها مباح.
ومع ذلك .مل ينتهي ميكور إذ عاد يلوح بسيفه برسعة خاطفة ،مستهدف ًا
سيقاهنم ،تطايرت سيقاهنم يف كل مكان ،وتساقطت األجساد متخبطة
كأسامك علقت يف شبكة صياد.
نظر إىل أحد الرؤوس املتدحرجة ،وقام بركله إىل املرأة الدموية ،طار الرأس
كالسهم من قوة الركلة .مستدف ًا رأسها ،ويف حركة رسيعة ،قامت املرأة
بقطع الرأس بسيفها ،وحدجت ميكور بحقد .وكأهنا شعرت باإلهانة من
هذا الفعل .ليس ألنه قتل أتباعها بل ألنه رمى الرأس احلقري إليها.
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وقبل أن يتقدم ميكور .ملح وميض يف سامء ،ورفع عينيه لتظهر دائرة ذهبية
يف السامء .بدأت الدائرة تتضخم وتتسع رسيع ًا .حتى حجبت السامء من
حجمها اهلائل .وبدأت رموز وشعارات الدائرة ،تتوهج وتدور حول
نفسها .غرق العامل بلون الذهب .نظر اجلميع إىل السامء بذهول .كان املنظر
مجيال كاألحالم .وللحظة ،نيس احلارضون احلرب .قفز ميكور إىل اخللف.
واتبعها بقفزات رسيعة واسعة حتى وقف أمام امللكة ،وعاد ينظر إىل
السامء.
حينها رضبت أعمدة الربق السامء .ليظهر جيش ًا مهيب ًا يف اهلواء .كان ذلك
اجليش .يقف يف اهلواء .وهو يلمع كالكنوز.
مئات مدرعني بالذهب .مئات مدرعني بالبالتني .مئات مدرعني بالفضة.
مئات يكسوهم السواد.
نيس اجلميع مكاهنم ،وهم حيبسون أنفاسهم .كان شيئ ًا ال تراه إال يف اخليال.
انحدر ذلك اجليش من السامء .برسعة خميفة ،وكأنه يسقط بفعل اجلاذبية.
وقد فكر اجلميع ،يف أهنم سيتحطمون من هذا السقوط .
إال أن ذلك اجليش .كان يقف بثبات ومجود .وكأهنم ال هيتمون.
" جيش السامء!! "  .قالت امللكة .وعينيها تكاد تسقط من حمجرها.انفجرت األرض ،وكأنه سقط فوقها عمالق هائل.
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عصف الغبار كدوامات هائلة .تالشى الغبار يف حلظة .لينظروا لذلك
اجليش .الذي بدا واقف ًا كالتامثيل ،وهو يفصل بني امللكة واجليش الكبري.
كان بمقدمة ذلك اجليش ،رجالن يرتديان مالبس سوداء ،وبجانبه امرأتان
ترتديان فستانان أسودان .إحداهن تضع قناع ًا عىل وجهها .وأخرى مجاهلا
حيبس األنفاس.
وبجانبهن .رجل وامرأة؛ يرتدون الدروع بألوان خمتلفة ،وبجانبهم رجل
ضخم ذو شعر وعينني خرضاوين .وأمامهم مجيع ًا شاب ذو مجال يذهل
الناظرين .لوال عيناه احلمراء اخلبيثة.
وكأن هذا مل يكن مشهد ًا كافي ًا للناظرين .ركع ذلك اجليش املهيب .عىل
ركبة واحدة ،بشكل أنيق .وكأهنم يتباهون بأنفسهم أمام ملكهم.
ولكن .مل يفهم أحد ماذا حيدث .او ملا يفعلون ذلك ،فلم يكن أحد ًا يقف
أمامهم ،كسيدهم؛ كي يفعلوا مثل هذا األداء.
عندها ُسمع صفري ًا مدوي ًا يف السامء ،وكان الصوت يزداد قوة .وكأن شيئ ًا
رسيع ًا يسقط من السامء.
رضب وميض ًا ذهبي ًا األرض .ساحق ًا اجليش يف انفجار عظيم .تطاير
الفرسان يف كل مكان ،واهتزت األرض .وكأن رضهبا زلزال عظيم.
رصخت امللكة يف رعب ،وهي حتاول التوازن .وعم اجلنون يف املكان إذ
انطلق هدير هائل يصم اآلذان.
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ورفرفت أرشعة هائلة ،لتبعد الغبار حوهلا .لريتعد كل احلضور .يف مزيج
من الرعب واخلوف والذهول.
ال بحجم سفينة .تلمع حراشفه الذهبية حتت أشعة الشمس
كان تنين ًا هائ ً
كجبل من اجلواهر املتأللئة ،وكان يفتح جناحيه األربعة .وكأهنا أرشعة
سفينة ذهبية .ونظر بعينيه الفضيتان .التان .تشعان قوة ال تنتمي إلنسان،
إىل األشخاص أمامه باحتقار.
ال .قوي ًا .مرعب ًا .جبار!.
كان هائ ً
نيس اجلميع اجليش ،الذي سقط من السامء ،وأخذوا ينظرون إىل التنني،
وأرادوا الرصاخ والعويل من هذا اجلنون .وبرعب حدقوا إىل رفاقهم
الذين أصبحوا كالعجني .حتت جسده العضيل الكبري.
مل جيرؤ أحد يف تقليل اإلحرتام للكائن العظيم.
عندها أطلق التنني .زفري ًا .ساخن ًا .قوي ًا .من منخريه اهلائالن ليتطاير اجلنود
من أمامه كأوراق األشجار .مل جيرؤ أحد ،يف أن يتقدم ليتفقد رفاقه
املهروسني او حتى يتحرك او أن يتنفس بصوت عال.
وقفوا مجيع ًا شاحبني كالتامثيل .غري راغبني يف جذب االنتباه هلذا الوحش.
الذي كان أضخم من كل التنانني ،التي شاهدوها وسمعوا هبا حتى يف
األساطري.
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كانت امللكة ترتعش ،وهي حتتضن صوجلاهنا من شدة اخلوف .كان كتلة
هائلة من القوة ترهب النفوس .وفكرت امللكة وهي حتدق إىل التنني:
هذا هو لينياس بنتوس ..الرمحة يارب! .وتدفقت دموعها من شدة
اخلوف .حتى أهنا شعرت ببلل بني ساقيها ،ومن جانب امللكة انطلقت
شهقة خميفة ،والتفتت امللكة لتجد أن الساحر العجوز .بدا جثة مرتعشة،
وخر عىل ركبتيه يف رجفة عنيفة .حتى ميكور وقف أمام امللكة مرجتف ًا.
حينها خفض التنني رأسه ليعم الصمت يف املكان.
ال
ال مجي ً
كان فوق رأس التنني عرش عظيم ،وجيلس عىل العرش .رج ً
كاألساطري.
شعره األبيض الكثيف يتموج خلفه كالسحاب ،وكانت مالبسه السوداء
الفاخرة تلمع بخيوط الذهب ،وفوق كتفيه جوهرة ذهبية كرأس تنني تُشع
بكل األلوان ،ويتدىل من كتفيه عباءة قرمزية .ترفرف خلفه كنريان هائلة.
كانت التنانني ذو كربياء وفخر شديد ،ولن تسمح ألحد بركوب ظهرها،
فكيف بتنني .يضع رأسه املهيب .يف األرض كالعبيد.
كان هذا كثري ،وقد فاق اإلحتامل من كثرة اخليال .إال أن أي أحد .مل يستطع
قول يشء ،وهم يفكرون .أن هذا نوع من اهللوسة واألوهام.
ولكن ،كان هناك شخص واحد .يعلم أن هذا ليس خيال .ورصخ ذلك
الشخص ،وهو يرتعد ويرجتف:
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" من أنت ؟! " .نظر لينياس بنتوس من فوق عرشه العظيم .بعينيه الذهبيتان الغاضبتان إىل
الرجل العجوز
وقال :
" شخص ًا ُولد مرتان! "  .وشعر برغبة جاحمة ،يف قتلهم مجيع ًا دوناستثناء!.

☆☆-----------
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مرحباً بك ..لقد وصلت إىل هناية الكتاب .وأمتنى أن تكون قد
استمتعت به ولو قليالً.

❤
استمر هذا العمل بمجهود فردي ،ولذا فمن وجد أنه ممتع
فاحلمد هلل .ومن وجده غري ذلك فله الشكر إن نبهني إليه.
❤
وأهديك حتيايت يامن قرأت الكتاب.
وعسى أن نلتقي من جديد بإذن اهلل.
ودمتم ساملني.
عيل سعيد.
ALI- SAEED00@HOTMAIL.COM

https://www.facebook.com/profile.php?id=100048704897140
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