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املؤلف
هو أمحد سلامن رشدي ،هندي املودل بريطاين اجلنس ية والتعلمي ،روايئ حاصل
عىل لقب "سري" من ملكة بريطانيا الزيابيث الثانية .ودل عام يف1947 /06 :
ببومباي ،وهو الابن الوحيد لنيس أمحد رشدي ،احملايم خرجي جامعة اكمربدج.
وأمه نيجني هبات ،مدرسة .ودل رشدي يف مومباي ابلهند .تلقى تعلميه يف مدرسة
اكتدرائية جون كونن يف مومباي ،قبل أن ينتقل اىل مدرسة الرجيب ادلاخلية يف
انگلرتا ،ومن مث درس دراس ته اجلامعية يف اللكية امللكية ،يف جامعة اكمربدج
حيث درس التارخي .معل دلى اثنني من واكالت االعالن (اوجلفي& ماثر وأير
ابركر) قبل أن يتفرغ للكتابة  .تزوج رشدي أربعة مرات ،أول زوجاته اكنت
الكرس يا لوارد من الفرتة  1976اىل1987واجنب مهنا أبنه زافار .زوجته الثانية
يه ماراين وجييزن الروائية المريكية حيث تزوجا يف عام 1988ومت الطالق يف
عام .1993زوجته الثالثة (من 1997اىل  )2004اكنت الزيابيث ويست ،اجنبا
أبهنام ميالن .يف عام  2004تزوج من املمثةل الهندية المريكية واملوديل ابدما
الكشمي .انهتىى الزواج يف2يوليو2007حيث صحت الكشمي ان هناية الزواج
اكنت نتيجة لرغبهتا يه .تعترب غرميوس الرواية الوىل لسلامن رشدي ولكهنا مل
حتظَ بأي أهامتم أو شهرة .روايته الثانية أطفال منتصف الليل اخذت حزي واسع
من الشهرة ،وهبا دخل سلامن رشدي اترخي الدب ،وتعترب اليوم أحد أمه اعامهل
الدبية .علامء الدب االجنلزيي أشاروا اىل أن رواية أطفال منتصف الليل أثرت
بشلك كبري عىل شلك الدب الهندي -االنلكزيي وتطوره خالل العقود القادمة.
بعد جناهحا جاء رشدي برواية جديدة بعنوان َعيب وبعدها أصدر ابتسامة
جكوار العمل اذلي ب َن عىل جتربة خشصية ،مث تأيت أعامل أخرى كثرية.
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ويف الفرتة الخرية ظهر سلامن رشدي يف دور قصري يف فيمل بريدجيت جونز
دايري مع رينية زيلويغر.
صدرت روايته (أايت ش يطانية) يف لندن بتارخي  26سبمترب عام 1988وبعد 9
أايم من اصدارها تلقى دار النرش الآالف من رسائل الهتديد واالتصاالت
التلفونية املطالَبة بسحب الكتاب من دور بيع الكتب .قامت بنغالديش
والسودان وجنوب أفريقيا وكينيا ورسيالناك واتيالند وتزنانيا واندونيس يا وفزنويال
وس نغافورة مبنع الكتاب وخرجت مظاهرات تنديد ابلكتاب يف اسالم أابد ولندن
وطهران وبوميب و َداك واسطنبول واخلرطوم ونيويورك .حصلت خالل معليات
الاحتجاج هذه حادثتني لفتتا أنظار العامل و وسائل االعالم الغربية بشدة .الوىل
حرق أعداد كبرية من الكتاب يف برادفورد يف اململكة املتحدة يف14يناير
1989والثانية يه فتوى امخلين يف 14فرباير1989هبدر دم سلامن رشدي.
أايت ش يطانية :عبارة عن قصة من تسعة فصول تبدو قصص منفصةل عن
بعضها .الشخصيتان الرئيسيتان يف الرواية هام صالح ادلين وهو هندي عاش
منذ ش بابه يف بريطانيا وحاول أن ينسجم مع اجملمتع الغريب ويتنكر لصوهل
الهندية ،وجربيل فرش ته وهو ممثل هندي متخصص ابلفالم ادلينية حيث ميثل
أدوار أآلهة هندوس ية ،وقد فقد اميانه ابدلين بعد اصابته مبرض خطري حيث مل
تنفعه دعواته شيئ ًا للشفاء .يف بداية الرواية حيث جيلس االثنان عىل مقعدين
متجاورين يف الطائرة املسافرة من بوميب اىل لندن ولكن الطائرة تتفجر وتسقط
نتيجة معل خترييب ،وأثناء سقوط هذين الشخصني حتصل تغيريات يف هيئهتام
فيتحول صالح ادلين خمللوق شبيه ابلش يطان وجربائيل فرش ته خمللوق شبيه
ابملالك ....تلقت الرواية أساس ًا ردود نقدية اجيابية اجامالً ،حيث أعتربها الناقد
هارودل بلوم «أكرب اجناز َجاميل عند رشدي»،واعتربها تميويت برينون «أكرث
الرواايت املنشورة طموح ًا يف وصف جتربة املهاجرين يف بريطانيا ،تلتقط بدقة
حاةل الضياع الشبيه ابلحالم اليت مير هبا املهاجرون ،ويراها ابدلرجة الوىل
دراسة لعزةل الغربة» سبب كتاب سلامن رشدي هل يف البداية أزمة كبرية يف العامل
االساليم خصوص ًا بسبب ما تضمنه الكتاب مما أعتربته أطياف واسعة من العامل
االساليم خاصة ايران ،والهند مسقط رأس املؤلف ،اساءة لالسالم واساءة
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اس تغالل حرية التعبري .ومن أبرز ما أاثر اجلدل ابلرواية هو :رؤاي جربيل فرش ته
املس توحاة من قصة الغرانيق املثرية للجدل يف االسالم حول حصهتا ،اليت تروي
أن الش يطان ألقى عىل لسان النيب(ص) بعد « َأفَ َرَأيت االال َت َوالع ازى* َو َمنَا َة
الثاالثَ َة ُالخ َرى» العبارة «ان تكل الغرانيق العىل وان شفاعهتن لَرت َجتى» .ويف
اشارة أخرى لبيت دعارة يف مكة فيه نساء عىل أسامء زوجات الرسول االثنيت
عرش ،اضافة لتصوير خشصيات كهند اكهنة الالت والشاعر بعل (عىل امس
الصمن) كشخصيات خرية تواجه النيب «الرشير» وحتمتي منه يف بيت ادلعارة.
وتصوير الرواية لصحابيون يرفون القرأن أثناء امالئه علهيم ،ويعتربونه كذ ًاب
ودج َال .وجيدر ابذلكر أن الس تاذ ادلكتور املنصف املرزويق اذلي ترأس تونس
بعد زين العابدين بني عيل ،كتب يف جريدة لوموند الفرنس ية يف25
فرباير1989مقاالً بعنوان«قضية رشدي ابمس هللا؟» دافع فيه عن «حق سلامن
رشدي يف كتابة ما كتبه» معترباً ذكل أمراً عاد ًاي يندرج يف حرية التعبري،
واستنكر ردة فعل العامل االساليم وامخلين جتاهه معترباً أن كراهية سلامن رشدي
ال متثل االسالم ،ويف اجلانب الخر نرى موقف السعوديه من قيام دار النرش
التش يكية “ابس ياك”  Pasekaبرتمجة الرواية ،حيث أس تدعت وزارة اخلارجية
السعودية سفري التش يك دلى اململكة السعودية وعربت اململكة عن استناكرها
واس هتجاهنا لقيام دار“ابس ياك” برتمجة الكتاب ونرشه.
من أعامل َسلامن رشدي:
 -1غرميوس( -2 )1975أطفال منتصف الليل( -3 )1980العار(ابالنلكزيية)
( -4 )1983ابتسامة اجلكوار( -5 )1987أايت ش يطانية( -6 )1988هارون
وقصص البحر( -7 )1990أوطان ختيلية :مقاالت ونقد ( -8 )1992مرشد
ابختيار( -9 )1992رشق ،غرب( -10 )1994زفرة العريب الخرية (ابالنلكزيية)
( -11 )1995الرض حتت قدمهيا( -12 )1999اجلنون( -13 )2001خطوات
تقطع اخلط( -14 )2002شالامير املهرج(َ -15 )2005عرافة فلورنسا (-16 )2008
جوزيف أنطون :مذكرات(. )2012

سامل ادللميي
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أايت شطانية
Satanic Verses
سلامن رشدي
Salman Rushdie
الفصل الول
قبيل جفر يوم عاصف من أايم اكنون الثاين  -واذلي رمبا اكن يوم رأس
الس نة  -سقطت طائرة (البس تان) ويه طائرة من طراز"مجبو جت"
أثناء قياهما ابلرحةل رمق أي .أي420 .من الهند اىل بريطانيا .حيث
انفجرت وتناثرت فوق منطقة القنال االنلكزيي ابلقرب من لندن ،وذكل
من عىل ارتفاع شاهق يبلغ تسعة وعرشين ألف قدم وقدمني
( .)29002وىف تكل الثناء ،ومن خالل الهواء البارد ا َخمللخَل اذلي
يتساقط عربه مطر من أشالء راكب الطائرة وحطاهما ،هيوي رجالن
من الراكب وقد أصيبا مبا يش به حاةل من الحالم الهذاينية ..هذان
الرجالن هام جربيل فاريش تا ممثل السيامن املشهور وصالح ادلين مششا
املمثل الربيطاين من أصل هندي .ويف هذه الحالم الهذاينية اليت فامي
اكنت نوع ًا من أحالم اليقظة يتوثب جربيل فاريش تا وخيتال وهو يسقط
صاحئ ًا يف تكل الجواء املتجمدة ويرتمن بأغنية ال تصاحهبا
املوس يقى،يرجتل لكامهتا ويقول فهيا بصوت مرتفع :
اذا رغبت أن تودل من جديد
فال بد كل أوال من أن متوت.
واذا شئت بأن هتبط عىل صدر الرض الناهد ..
فال بد كل قبل ذكل من أن تطري وحتلق
5

كيف كل أن تسرتجع ابتسامتك املفقودة..
قبل أن تعرف مرارة الباكء .
وكيف تنعم اي س يدي بقرب احلبيب
اذا كنت مل تَذق أهات اللوعة والفراق؟.
اذا شئت أن تودل من جديد ٠ ٠
ويصيح به صالح ادلين مششا اذلي اكن يسقط رأس ًا عىل عقب غري
بعيد عنه وهو يرتدي بزة رمادية اللون م َز اررة بعناية وقد ثبات ذراعيه
ابحاكم عىل جانيب جسمه ،وعىل رأسه قبعة سوداء مس تديرة تضفى
عليه مظهرًا ال معقوال ،يرد عليه بغضب( :اىل الش يطان أنت وأغنيتك..
لقد كنت يف أفالم السيامن تقف خلف املغنني احلقيقيني وتكتفي
مبشاركهتم بصورة اميائية وكين بك كنت ت ادخر هذه الصوات اللعينة
حىت تصهبا الن يف مسامعي ).
يتجه صوبه جربيل فاريش تا حببور وهو يتخذ وضعيات طريفة مبتكرة
ويقول هل  :أوه  ..صالح اي عزيزي ..أهذا أنت؟ عظمي جد ًا أهيا العجوز
مششا .
ويضيف :هيي أهيا المحق ..ها حنن فوق لندن امجليةل ..ولن يكون
مبقدور أولئك الوغاد القابعني حتتنا أن يعرفوا ماذا حدث .لن يعرفوا ما
اذا اكن هذا الساقط فوقهم شها ًاب أم صاعقة أم نعمة الهية ..اي للهول..
أية بداية لس نة جديدة؟ أقسم أهنا س تكون طامة كربى يف تكل اللحظة
يعلو دوي انفجار الطائرة ويعقبه ما يش به النجوم املتناثرة املتساقطة.
بداية كونية جديدة ..صدى مصغار لوالدة أزلية متجددة .تشَ ق الطائرة
من منتصفها متام ًا كام تنشق
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بذرة النبات ،لتنبثق مهنا البراغ ..أو كبيضة تطرح ما فهيا من حيا ة
جمهوةل.
أما بطال ذكل املشهد فهام جربيل املتوثب احملتال
وذكل احملرتم ذو السرتة الـم َز اررة بعناية صالح ادلين مششا ..فهيوي
الكهام كام هتوي نثارات تبغ من س يجار س ييء ،حتيط هبام من اكفة
النوايح أجزاء الطائرة وأمتعهتا وأشالء راكهبا
أصيب جربيل وصالح ادلين بصدمة خفيفة من جراء الانفجار ،ويتابع
صالح ادلين سقوطه رأس ًا عىل عقب يف الوضعية اليت يتخذها جنني
ينطلق خارج ًا من قناة الوالدة ..ويس ابلضيق والتربم لرفض جربيل أن
هيبط ابلطريقة نفسها ..حيث اكن فاريش تا يس تقبل الهواء معانق ًا اايه
بذراعيه وساقيه.
واكنت تلوح حتهتام يف تكل الثناء منطقة القنال االنلكزيي وقد جللهتا
الغيوم وراحت تياراهتا تتجمد ببطء ،واكنت تكل يه املنطقة احملدودة
هلام ليحزا فهيا نصفها املايئ .ولقد أزجعت الس يد صالح ادلين مششا
الصوات اليت أطلقها جربيل فارش تا فرد عليه بأشعار اكن ي َفرتض أهنا
من نظمه .غري أن ما مسعه فاريش تا يرتدد يف أرجاء السامء يف ظالم تكل
الليةل ادلامس مل تكن اال أغنية قدمية وأشعار غائبة ألفها الس يد جميس
تومسون بني عايم ( ،)1748-1700وتقول لكامهتا "بأمر من العناية
االلهية ..انطلق مششا يغن وقد تش نجت شفتاه بعصبية وحتولَتا بسبب
الربد الشديد اىل لون أمحر مبيض ضارب اىل الزرقة ٠.مث مالبث أن
هنض وخرج من البحر الالزوردي ،أصيب فاريش تا ابذلعر عند
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سامعه تكل الشعار فراح يغن بصوت مرتفع  :أه ليكن حذايئ ايابنيا
ورسوايل انگلزي ًاي  ..ولتكن عىل رأيس من فضكل قبعة روس ية محراء..
لكن رمغ لك ذكل  ..ليبق قليب هند ًاي  .واكن يؤدي تكل اللكامت ابللغة
االنگلزيية مراعاة منه وجمامةل للبدل اذلي اكن عىل وشك أن يل ضيفاً
عليه .
ذكل الغناء املتبادل ..أو رمبا حاةل الهذاين اليت أملت هبام من جراء
الانفجار ،وأ ًاي اكن فان الك الرجلني (صالح جربيل) و(فاريش تا
مششا) اكن مقدرًا هلام ذكل السقوط املالئيك الش ياطن اذلي ال ينهتىي..
ومل يعد أي مهنام يتذكر اللحظة اليت ابتدأ يتعرض فهيا لعملية التحول
تكل.
هل قلت حتول أجل اي س يدي ولكنه ليس حتول عشوائيأ بال سبب
وبال هدف ولقد أبرص مششا املزتمت الصارم ،وجربيل فاريش تا بقميصه
املسور ابلغيوم
القرمزي املشجر وهو يدنو منه ساحب ًا عرب ذكل الربزخ ا
واكد يصيح به :اايك أن تدنو من .هيا ابتعد عن  .لكنه مل يفعل ذكل
لن مششا منعه من النطق بتكل اللكامت .وبد ًال من الرصاخ ،فقد فتح
ذراعيه بصورة أاتحت لفاريش تا أن يصبح متجه ًا اىل بيهنام ..مما جعلهام
يتعانقان وقد اجته رأس لك مهنام ابجتاه قديم الخر وراحا يسقطا
متشقلبني وهام يف تكل الوضعية وكهنام جعةل مزدوجة تتدحرج اىل أسفل
ذكل النفق اذلي يقودهام اىل أرض العجائب .واتبعا ذكل الهبوط اىل أن
جتاوزا منطقة السحب البيضاء اليت اكنت تتخذ بال انقطاع أشاك ًال
تكوينية متالحقة حبيث تتحول فهيا الآلهة اىل ثريان،
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والنساء اىل عناكب والرجال اىل ذئاب .كام اكنت بعض الغيوم تقرتب
مهنام بأشاكل اكئنات جهينة مثل أشاكل أزهار معالقة ذات أثداء نسائية
تتدىل من جذوع أجسام برشية  ...وكذكل أشاكل قطط جمنحة  ..واكن
مششا يف حاةل ش به غيبوبة وس يطر عليه احساس بأنه حتول بدوره اىل
غمية جهينة متحوةل وتدىل بذكل الشخص الاخر اذلي اكن يتقوقع بنب
ساقيه واذلي اكنت ساقاه ابلتايل تطوقان عنقه الرس تقراطي النبيل.
يتسن هل االحساس بتكل التحوالت اليت اكن
بيد أن الشخص الخر مل َ
عاجزًا عن التحول .واكن لتوه قد رأى طيف امرأة فاتنة ترتدي (ساري)
هند ًاي مقصب ًا ومطرز ًا ابللونني الخرض واذلهيب وتزين أنفها مباسة براقة
وقد ثبتت شعرها اخلارج مبادة المعة حىت ال يعبث به الرحي يف ذكل
الارتفاع الشاهق واكنت جتلس منتصبة اجلذع فوق بساط طائر ..
ومل تكن املرأة سوى (رخيا مرياثنت)
حياها جربيل وسألها  :ترى هل ضللت طريقك اىل النعمي؟ أم ماذا
حدث؟ واكن هيبط مرتعشاً وقد انتابه احلذر فوكزه معترصًا اايه بساقيه
غري مدرك ملا جيري وقال مس تفرسًا ماذا هنا حبق اجلحمي؟ صاح به
جربيل أال ترى هذه املرأة؟ وذكل البساط الطائر اذلي تس تقهل ..جسادة
خباري ،اللعينة تكل أَال تراها؟
وتسلل اىل أذنيه صوت املرأة ويه حتدثه هامسة :الك ابجيو ال تتوقع
منه أن يرد عليك ابالجياب ..فال أحد يراين سواك ..لقد خلقت لعينيك
فقط دون سواها .
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عاد جربيل يصيح بشمشا ( :قل يل أهيا املغفل هل تس تطيع أن ترى
تكل املرأة أم ال ؟) لكن صالح ادلين مششا مل يكن يرى وال يس تطيع
أي يشء ..وابلتايل فهو مل جيب بيشء ..واكن جربل يواجه تكل املرأة
لوحده .حاول أن يهنىى املرأة عن متابعة ما يه فيه وقال( :ما اكن ينبغي
أن تفعيل ذكل) فأجابته( :الك اي س يدي ..اهنا اخلطيئة ..اهنا يشء كبري
للغاية )..وحضكت واتبعت( :أه ابس تطاعتك أن تلقي عيل املواعظ فهىي
من اختصاصك ..تس تطيع أن متارس عيل الوصااي الخالقية هبذه اللهجة
املتعالية ..اي لها من لهجة َ
نت اذلي ختليت عن !!؟.ا لقد
نت .أ َ
منك أ َ
كنت أنت اي مقر همجيت ومرايت ..ختتفي وراء حسابتك ..يف حني كنت
أان أقبع هناك يف الظالم ..معياء ال أرى شيئ ًا ..اتهئة ضائعة ..ولك ذكل
بسبب حيب كل .عندما أصابك املرض مل أمق بزايرتك جتنب ًا للفضيحة..
كنت أحتاشاك حرص ًا عليك ..واختذت أنت من غيايب عنك ذريعة تربر
هبا احتجابك خلف تكل السحابة وانه احتجابك ذكل ابالضافة الهيا..
أعن املرأة اجلليدية ..اي كل من وغد  ..انن الن بعد مويت أصبحت ال
أعرف كيف أغفر كل  ..أنن ألعنك اي جربيل ..ولتتحول حياتك اىل
حجمي اجلحمي نفسه اذلي قذفت يب اليه .اللعنة عليك وعىل أصكل اذلي
احندرت منه أهيا الش يطان وعىل هللا اذلي تقصده أيض ًا ..ولهتنأ هبذه
ادلماء امللونة اليت تصطبغ هبا الن) )1( .

( )1قصد الاكتب هنا اخللط بني االثنني ..رمبا اكن كناية عن حاةل التوحد بني املالك والش يطان

املرتمج
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وانطلقت بعد ذكل أشعار بلهاء مل يكن جربيل يفهمها لكنه اس تطاع يف
س ياق الالكم أن ميزي امس تردد عدة مرات هو امس (الالت) .
اكن مه صالح ادلين مششا أن يس متر يف البقاء وراح يعزو التحوالت
اليت اكن يس هبا بأنه يتعرض لها بلك ما فهيا من الالعقالنية اىل
اختالط مدراكته من أثر الانفجار.
ومن مث فقد وقف موقف املتفرج الالمبايل مما جيول يف ذهنه ولكنه اكن
مستسلامً متام الاستسالم الرادة احلياة اليت غلبت عليه ،واذلي انبثقت
من مركز جسده وانترشت اىل خارجه بعد أن حولت جسده اىل حديد
ومحله اىل فوالذ .وقد انطلقت مبجرد أن أحمكت س يطرهتا عليه اىل
اخلارج ابجتاه جربيل فاريش تا وأطبقت عىل خصيتيه حبيث صاحت به
بلهجة أمرة بأن يطري ويغن اثني ًة ،وقد انصاع جربيل لمر تكل االرادة
فانطلق ببطء أول المر مث راح يزيد من رسعته ويرك ذراعيه
ويرفرف .بيامن هو يفعل ذكل وجد نفسه ابلرمغ منه يصدح بأغنية شبهية
بتكل الغنية اليت اكنت ترتدد عىل لسان (رخيا مرياثنت) واليت اكنت
بلغة ال يعرفها وبلحن مل يس بق هل أن مسعه عىل االطالق .
مل يذكر جربيل املعجزات عىل النقيض من مششا اذلي اكن يب دامئ ًا أن
جيد التفسريات املنطقية للك ما يدث واكن دامئ ًا يردد أن ذكل (النظم)
اكن سامو ًاي والــهي ًا لوال تكل الغنية ،ما اكنت تكل الرفرفة لتحرك
ساكنا ،وأنه من دون تكل الرفرفة ابلتايل مفن املؤكد أهنام اكان
س يصطدمان بأمواج متجمدة أش به ابلصخور،
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ولاكان متزقا اىل قطع صغرية عند ارتطاهمام هبا .ويف الهناية اكنت رسعهتام
يف السقوط قد خفات كثريًا ووجدا نفس هيام يطان عىل القناة وكهنام
قصاصتا ورق يعبث هبا النس مي .واكان الناجيان الوحيدان من حادث
حتطم الطائرة ذكل وقد وجدهام الناس بعد أن جرفهتام املياه اىل
الشاطيء ،واكن جربيل فامي بعد يقسم حيامث اجته يف جتواهل أهنام سارا
عىل املاء وأن المواج محلهتام برفق اىل الشاطيء ،اال أن الخر ذا
القبعة السوداء املس تديرة اكن يذكر ذكل بقوهل (اي الهىي لقد كنا
حمظوظني ،مك مرة يتاح لالنسان أن يكون حمظوظ ًا يف حياته؟) .
اكنت االرادة فامي حصل لشمشا أما فاريش تا فقد خضع لتكل االرادة.
أهيام اجرتح املعجزة؟ وأهيام قام بتفيذها؟؛ وهل يه مالئكية أم ش يطانية
تكل الغنية اليت رددها فاريش تا؟! وببساطة أكرث من اكن صاحب
الداء الفضل بني االثنني؟
اكنت أول اللكامت اليت نطق هبا جربيل فاريش تا عندما اس تعاد وعيه
عىل الشاطيء االنگلزيي ابلقرب من أذنه اكئن حبري من فصيةل قنديل
البحر( :لقد ودلت من جديد أهيا املغفل ..عيد ميالد سعيد أهيا
الس يد )...أما صالح ادلين مششا فقد راح يسعل ،وعندما فتح عينيه
كي طفل حديث الوالدة راح يبيك بدموع محقاء

***
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موضوع التناخس والتقمص والوالدة املتجددة اكن دامئ ًا الشغل الشاغل
ابلنس بة جلربيل اذلى ظل طوال مخسة عرش عام ًا من أكرب النجوم يف
اترخي السيامن الهندية ،وحىت قبل أن يتغلب مبا يش به املعجزة عىل ش بح
املرض اذلي توقع امجليع أنه س يجربه عىل الغاء اكفة العقود اليت س بق هل
وأن وقعها .
ورمغ أن ما حدث مل يتنبأ به أحد اال أن خطر ببال واحد من الناس،
ذكل أن ما ان تعاىف وعاد اثنية اىل العمل ،وبعد أس بوع واحد من
احتفاهل ابذلكرى الربعني مليالده ..فانه خرج من حياته القدمية واختفى
جفأة وكنه تبخر أو تالىش.
واكن أول من الحظ غيابه أولئك الرجال الربعة امللكفني بنقهل عىل
الكريس ذي العجدلت اذلي اكن يس تخدمه يف الانتقال الرسيع من
مشهد اىل أخر يف اس تديوهات (د  .و .راما) .
حيث أنه اكنت دليه القناعة بأن عليه أن خيزتل طاقاته قدرما يس تطيع،
واكن يزيه أولئك الرجال بش يفرة من اخلطوط وادلوائر والنقاط تعلمها
يف صغره عندما اكن يعمل حام ًال موزع ًا لوجبات الغداء يف أرجاء مدينة
بومباي
وبعد احتجابه ا ا
نقض مديرو الرشاكت ومستشاروها القانونيون عىل
أولئك الرجال الربعة حبيث اكنوا مه أول املترضرين من اختفاء فاريش تا
الغامض ،وحبيث مت طردمه مجيعهم من العمل وبقي الكريس ذو
العجالت همجور ًا يرتامك عليه الغبار يف زاوية من زوااي أحد
الاس توديوهات .
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أين اختفى جربيل؟ اكن هذا هو السؤال اذلي تردد بنفس واحد عىل
أَلس نة س بعة من املنتجني السيامنئيني اذلي انتاهبم الرعب من اخلسارة
الباهظة اذلي سيتعرضون لها نتيجة توقف أعامهلم يف تكل الايم اليت
اكنت فهيا أعداد مراتدي صاالت السيامن أخذة ابلتناقص ،ومل يكن
هناكل سوى امس واحد يفعل فعل السحر ويظمن هلم النجاح الساحق
لعامهلم  .لكن صاحب ذكل الامس رحل واختفى
بعد الاس تفسارات الهاتفية ،انطلقت دورايت ادلرجات النارية ،وفرق
الضفادع البرشية للبحث عن جثته دون أدىن طائل ويف أحد
اس توديوهات راما الس بعة وقفت النسة (مببل بيلب زراب) أخر
الصيحات يف عامل جنامت االغراء واذلي اكنوا يلقبوهنا بقنينة التوابل
تتحدث أمام نفر من الاختصاصيني الفنيني اذلين وقفوا يتدافعون
ابليدي وقالت بيشء من التعايل:
(اهنا لرضبة حظ يل .اكن من املقرر أن أؤدي يف هذا اليوم ابذلات
املشهد الغرايم ..وقد كنت فَزعة للغاية جملرد التفكري بأنن سأقرتب من
ذكل الرجل بأنفاسه النتنة كروث الرصصار ..لقد اكن من حسن حظه
أن أفالم السيامن (ال تطهر الرواح)  ..لكهنا من َعت من الاس مترار يف
هذا احلديث من قبل الرقابة ..وغادرت مرسعة ويه تبيك ..الواقع أهنا مل
تكن خمطئة جد ًا يف حديهثا عن أنفاس فاريش تا الكرهية ،بل أن وصفها
لتكل النقطة ابذلات اكن أقل ما اكن عليه المر يف حقيقته .ذكل الرجل
جربيل اكن ابلفعل مصا ًاب ابلبخر واكنت تصدر عنه راحئة أش به مبزجي من
أكس يد احلديد والكربيت
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وعىل الرمغ من امسه املالئيك فقد اكن شعره السود بلون ريش الغراب
يضفي عليه مظهرًا كئيب ًا مسفرًا
اكتشف رجال الرشطة رساةل يف مزنل فاريش تا كتب فهيا ( :حنن
خملوقات الهواء ..جذوران ترضب يف الحالم ..ومتتد اىل السحاب..
ونودل من جديد عندما نطري ..لداعا) .
ولقد وجدت هذه الرساةل ملقاة يف احدى غرف الطابق العلوي من
فيال ايفرست عىل جبل (مالابر) ..أعىل مزنل يف أعىل بناء يف أعىل
منطقة يف املدينة ..وقد نرش يف الصحف شيئ ًا من هذه الرساةل مثل
جربيل يطري هار ًاب  ..كذكل نرشت الصحف صور ًا ذلكل البيت
السطوري اذلي أُنفقت عليه ماليني ادلوالرات ليبنوا عىل ذكل
الارتفاع الشاهق أش به خبمية بدوية  .أما ما حدث ..وما اذا اكن جربيل
قد صعد أم هبط .أن انزوى يف ماكن ما ..فهذا مل يعرفه أحد ومع أن
الس يدة مرياثنت اكنت تقرأ لك الصحف وتصغي اىل لك نرشات
الخبار يف االذاعة وتتابع برامج التلفزيون اال أهنا مل َتر يف هذه الرسائل
لكها أي جانب من جوانب احلقيقة .وعندما ابتدأت تصلها مهسات
تالمسها فاهنا اصطحبت ابنتاها وابهنا وخرجت اىل سطح مزنلها
الشاهق الارتفاع يف تكل املنطقة املدعوة فيالت افرست ..
لقد اكنت جارة هل وتقطن يف شقة حتت شقته واكنت غنية ومزتوجة
منذ ثالثة عرش عام ًا من رجل هل وزنه يف جمال صناعة الآالت
وابلتحديد صناعة الروملاانت واكنت تمتتع بتكل النوعية من امجلال
الصارخ اذلي تويح بأهنا جتاوزت منذ زمن بعيد تكل
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الرض اليت اكنت تقع حتهتا ،و اكنت خشصيهتا قوية وحتب رشب
الشمبانيا كام حتب السمكة املاء اكنت تعرف ما تريد وتعرف ابلتايل
كيف حتصل عىل ما تريده برسعة فائقة ..قرأت رخيا مرياثنت رساةل
الوداع اليت خلفها جربيل ونرشهتا الصحف فكتبت عىل الثر رساةل
وداع خاصة هبا ومجعت أطفالها وتوهجت اىل السامء واكن يف رسالهتا
العبارات التالية (تزوجت قبل س نوات بدافع من اخلوف أما الن فانن
أقدم عىل معل يدل عىل الشجاعة) .
وعندما أدىل أحد البوابني يف منطقة الفيالت بشهادته عىل املل قال :
كنت أمتىش هنا ففوجئت جبسم يسقط
واكن ذكل هو جسم الفتاة الكربى وقد هتشمت مججمهتا متاما وعندما
نظرت اىل العىل رأيت الصيب يسقط وحلقت به الابنة الصغرى
كَـ اممت مفي بيدي واقرتيت مهنم مث نظرت اىل العىل مرة أخرى
فوجدت البيجوم بدورها هتوي حنوان .اكن الساري اذلي ترتديه يتطاير
مكظةل كبرية ،ومل يكن من الالئق يل أن أمعن النظر اىل ما حتته) ..بعد
رحيل جربيل ابتدأت صوره املوجودة يف لك ماكن تتعفن وتبىل .وأدى
سوء الترصف من قبل عاريض أفالمه اىل أن حترتق تكل الفالم حبيث
حتول اىل جنم حمرتق تنترش النار من داخهل اىل خا رجه  .انه موت اهل
أو هو يشء وأش به ما يكون ذكل ..يف حني أنه يطل بوهجه الكبري -يف
حياته  -عىل عشاقه يف الليل السيامنيئ املصطنع ..مشع ًا متوهج ًا كمنا
هو كيان ساموي يف حاةل تتوسط املسافة ما بني املوت والقداسة؟ بل
لقد اكن بعضهم عىل قناعة
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اتمة أهنا حاةل أقرب اىل القداسة لن جربيل فاريش تا أمىض معظم حياته
الغنية الفريدة وهو يتقمص اميان راخس ،مطلق خشصيات الآلهة املتعددة
يف ش به القارة يف ذكل الفن السيامنيئ اذلي ختصص به واذلي ميكن أن
يدعى السيامن الالهوتية ،دون أن يغضب أحد رمغ جتاوزه احلدود
ادلينية املسموح هبا ..حيث بلغ به المر أن ميثل دور كرش نا وهو يمل
مزمارا ويرقص بني البقار ذوات الرضوع املمتلئة وبني أجشار جوز الهند
الشاخمة ،بيامن اكن يبدو حكاميً رصين ًا صغري احلجم .وكثريًا ما اكن يف
مثل تكل املناس بات هيبط من السامء ،ولكن دون أن يبتعد عهنا كثريًا.
ولقد اكن جربيل طوال عقد ونصف من الس نوات يعترب من أكرث
الوجوه قبو ًال ،بل والوجه اذلي ميزيه لك الناس فورمشاهدته ،وابلنس بة
للمعجبني ،مل تكن احلدود اليت تفصل بني خشصيته احلقيقية مكمثل وبني
الشخصية اليت ميثلها واردة وال موجودة  ..أما ابلنس بة جلربيل نفسه فانه
مل يكن يف الواقع يبدو ممتزيًا ..ومن الغريب أنه مل تكن تظهر عليه سامت
النجومية ،بل ان جفنيه اذلابلني اكان يضفيان عليه مالمح خشص مصاب
ابالهجاد ابالضافة اىل عدم التناسق يف أنفه وذكل الامتالء الزائد يف
شفتيه ..وأذنيه اللتني اكنتا تبدوان أطول مما ينبغي "ابختصار اكن وهجه
من أكرث الوجوه دنيوية وشهوانية لكنه هبذا الوجه اكن يس تطيع أن جيد
تكل التعابري العظمية اليت دمرها مرضه الخري ش به القاتل ..ومع ذكل
فان تكل ادلنيوية اكنت متزتج عىل الرمغ من لك يشء بلمسات من
القداسة والكامل .نعم  ..وبغض النظر عن
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تباين الذواق هبذا اخلصوص مفن املؤكد أنه اكن يف ذكل الوجه حسر
الهىى وهذا لك ما يف المر ،وعىل لك حال فقد اكنت تس يطر عليه
فكرة التحول من حني اىل أخر اىل جتس يد أحد الآلهة شأنه يف ذكل
شأن البرش املتحولني وهذا ليس غريب ًا ففكوة الوالدة املتجددة يه
بدورها رس الهىي أيض ًا.
ولكن المر ليس دامئ ًا بتكل ادلقة فهناك حاالت تقمص دنيوية أيض ًا
ذكل أن جربيل فالريش تا ودل وامسه احلقيقي اسامعيل جنم ادلين يف قرية
بوان وقد مسي اسامعيل تمين ًا ابمس ذكل الطفل اذلي اكن حضية لبيه
ابراهمي ،أما الامس الثاين جنم ادلين مفعناه احلقيقي جنم االميان ،وقد ختىل
عن هذا الامس العظمي ليتكىن ابمس أحد املالئكة اذلي هو املالك
جربيل  .وعندما وقعت طائرة البس تان يف قبضة خمتطفهيا راح بعض
املسافرين يبوحون بذكرايت ماضهيم أحدمه للخر ،وقد راح جربيل
يبوح بأرساره لصالح ادلين مششا ،حيث أخربه بأن اختياره لهذا الامس
املس تعار اكن اكرام ًا لوادلته املتوفاة الوحيدة اليت أحهبا يف حياته لنه اكن
يف نظرها مالاكً( :واكنت تلقبن فاريش تا اذلهيب لنن عىل ما يبدو
كنت غاية يف العذوبة وامجلال)  ..وقد انتقل يف طفولته اىل املدينة ومعل
مع وادله يف بومباي محا ًال موزع ًا لوجبات الغداء عىل عامل تكل املدينة
وراح جربيل يرشح لفاريش تا معاين تكل االشارات الغامضة ..الش يفوة
اليت اكن يس تخدهما محالو الطعمة من الصليب السود اىل ادلائرة
امحلراء والنقطة الصفراء وهو يس تعيد بذاكرته الطريق اىل املزنل حىت
صاةل توزيع الوجبات..

18

ذكل املاكن اذلي يمل اليه يومي ًا أكرث من مائة ألف من ادلالء اليت اكن
بعضها يصل محم ًال بطريقة سيئة واكنت تكل االشارات لغته الرسية
اخلاصة لهنم اكنوا أميني يف غالبيهتم .واتبع جربيل "تصور رمبا ثالثني أو
أربعني وجبة غداء يف طبق متسع محموةل عىل الرأس وعندما يتوقف
القطار يتوجب عليك أن تندفع صاعد ًا أو هابطا خالل ما ال يزيد عن
دقيقتني لتعود اىل الركض يف الشوارع اليت تعج ابلشاحنات وادلراجات،
لك ذكل وأنت تصيح انتبه طعام  ..وكام يف بعض الطرقات تتعرض
للصوص املتخصصني يف رسقة وجبات الطعام كام يف مدينة يعاين أهلها
من اجلوع ولكننا كنا جنيد التعامل معهم ومل نكن نلجأ اىل الرشطة" .
اكن الوادل والابن يعودان ليال وقد انل مهنام االرهاق اىل كوخهام قرب
املطار يف "سانتا كريز"وعندما اكنت وادلة اسامعيل تلمحه وقد
انعكست عليه أضواء الطائرات النفاثة املغادرة بألواهنا الخرض والصفر
والمحر فاهنا اكنت تسارع ابلقول ان مشاهدهتا هل حتقق لك أحالهما،
واكن يف هذه اشارة اىل أن هناك ،شيئ ًا خاص ًا قريب ًا يف خشصية جربيل
لنه ومنذ البداية اكن يس بأن دليه القدرة عىل حتقق رغبات الخرين
دون أن يكون دليه أية فكرة عن الطريقة اليت يفعل هبا ذكل ،وما لبثت
نعمية جنم ادلين أن ماتت بعد أن صدمهتا س يارة ابص ومل يرد عىل لسان
الب أو الابن أي تعبري يويح ابحلزن عىل االطالق ،بل دفنا أحزاهنام
حتت أعباء املزيد من العمل وعندما بلغ جربيل التاسعة عرشة من معره
أصبح أبوه جنم ادلين عضو ًا يف رابطة
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موزعي وجبات الغداء واحتاد بومباي محلايل تكل الوجبات ..ويف
العرشين من معره مات وادله سقط عىل خط السكة احلديدية عندما
اكن ياول أن هيرب من خبار القاطرة ..اال أن الشاب اليتمي اكن يعمل أن
وادله خرج من جدله لريمتي يف أحضان زوجته اليت اكن مينحها خالص
حبه ..ان بعض املهاجرين يشعرون ابلسعادة عندما يرحلون ويف اليوم
التايل لرحيهل ذاك عرب احلدود للقاء نعمية فان (اباب صاحب هماتري)
المني العام لرابطة املوزعني دعا الشاب للمثول أمامه وقال هل (ال تقل
أي يشء  ..من الن فصاعد ًا س تأيت للعيش يف كنفي  ..لقد أعلمت
زوجيت الطيبة هبذا المر  ..فال تناقش يت فيه ) .اكنت الس يدة هماتري
امرأة حنيفة أش به بقمل الرصاص ابملقارنة مع زوهجا (اباب صاحب) ذي
الكرش املكتزن ككتةل من املطاط.
ولكهنا اكنت شديدة الامتالء ابحلنان ،وعندما اكن اباب صاحب يعود
اىل املدينة اكنت تبادر عىل الفور اىل اطعامه احللوى عنوة بلكتا يدهيا،
ويف أثناء الليل اكن الوافد اجلديد اىل املدينة  -المني العام للرابطة -
جينح صاحئاً بزوجته (دعين وشأين أيهتا املرأة انن قادر عىل خلع
مالبيس مبفردي) اكان زوجني عاقرين ال أطفال هلام  ..وأدرك الشاب جنم
ادلين أن اباب صاحب اكن يريده أن يتحمل جانب ًا من أعباء احلنان اذلي
اكنت زوجته تلقي به عىل اكههل ومع ذكل فان املرأة مل تقبل بأن تعامل
الشاب معامةل الطفال .واكن اباب صاحب رج ًال عطوف ًا لكنه اكن خيفي
عطفه ورقته ابلتظاهر ابخلشونة وامليل اىل الصخب  ،ويف حماوةل منه
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ملواساة الشاب اليتمي فانه اكن يس تدعيه اىل مكتبه ليحدثه عن فلسفة
الوالدة املتجددة والانبعاث حماو ًال اقناعه بأن وادليه أصبحا عىل أهبة
ادلخول مرة اثنية يف هذه احلياة يف ماكن ما ..اال اذا اكنت حياهتام من
التقى والورع حبيث تؤهلهام لبلوغ مرحةل اجملد الهنايئ.
اذ ًا فقد اكن هماتري ابذلات هو أول من أاثر انتباه فاريش تا اىل عقيدة
التناخس الزيل والبدي ..وليس جمرد التقمص .ذكل أنه اكن عاملا روحانيا
هاو ًاي حبيث اكن يف بعض الحيان يمتكن من جعل قوامئ املنضدة
تتحرك تلقائي ًا بل انه يف أحيان أخرى اكن يرض الرواح يف الكؤوس :
ولكنه قال السامعيل (ختليت عن لك هذه املامرسات الن بعد أن
أصبت ابلرعب دلرجة أنن كدت أن أفقد حيايت)  ..يف تكل املرة
حرضت اىل الكس روح يبدو أنه لشخص ودود وقد جشعن ذكل عىل
أن أوجه اليه أس ئةل يف غاية المهية فسألته هل هناكل الــه؟ وفوجئت
بذكل الكس اذلي اكن يصول وجيول عىل املنضدة ،وقد مخد وسكن
دون حراك ودون أدىن ارتعاش  ،مث توهجت اليه ابلسؤال التايل:
هل هناك ش يطان وبغتة ابتدأ الكس هيزت ويصدر أصوا ًات اضطررت
معها الغالق أذين مث انطلق يرسع أكرث وأكرث اىل أن قفز عىل املنضدة
وطار يف الهواء وسقط عىل الرض وهتشم وتناثر اىل ألف شظية
وشظية  ..صدق ذكل أوال تصدقه ...ومنذ تكل اللحظة تعلمت أكرب
درس يف حيايت (ال تتدخل اي هماتري يف ما أنت لست كفؤ ًا الدراكه.
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واكن لهذه احلاكية أثرها العميق عىل أحاسيس الشاب لنه اكن حىت
قبل وفاة وادليه عىل قناعة بوجود عامل غيب واكن أحيا ًانيتأمل العامل
املريئ فيتشلك دليه احساس بأن لك يشء ال بد وأن يكون دليه
امتداد حتت سطح هذا الهواء الهاليم حبيث ختتفي تسعة أعشار
الش ياء املرئية عن النظار  .ولقد شب عن الطوق وهو مؤمن ابهلل
وابملالئكة وابلش ياطني وابجلن ،لكنه اكن يعترب أن برصه ضعيف
وذلكل فقد فشل يف أن يشاهد ش بح ًا واحد ًا من تكل الش باح يف
حياته  .واكن يمل بأن يصل يف يوم من الايم عىل نظارات حسرية
خرضاء متكنه من مشاهدة ما جيري يف عامل ما حتت الرض وعرب ذكل
الهواء الكثيف اذلي يجب الرؤية .واكن قد مسع من أمه نعمية قصص ًا
كثرية عن النيب واكن يشعر أن كثريًا من الالواقعية ييط بتكل القصص
فيحدث نفسه قائ ًال( :اي هل من رجل ! ...كيف ميكن لي مالك أن ال
يمتىن حمادثته؟) واكن أحيا ًان يضبط نفسه متلبس ًا ابلتفكري بطريقة فهيا
الكثري من الكفر والتجديف  ،وقد ختيل نفسه يف مرة من املرات وهو
يف حاةل بني النوم واليقظة بأنه تزوج من اباب صاحب هماتري ليدير
أعامهل كام فعل النيب بزواجه من خدجية واستيقظ من هذا احلمل وقد
تورد وهجه بعنف من شدة اخلجل  ،وابتدأ فامي بعد يصاب ابلقلق
خبصوص عدم نقاء رسيرته اليت تؤدي به اىل مثل تكل الكوابيس املزجعة.
حس معها بأن هذا
واكنت عقيدته ادلينية يف نظره همزوزة بصورة أ ا
اجلانب ابذلات حباجة اىل اهامتم أكرث من أية انحية أخرى يف خشصيته
خاصة وأن اس تضافة اباب صاحب هماتري هل
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يف مزنهل أثبتت بأنه مل يكن وحيد ًا يف هذا العامل وأن قو ًة ما حترص عىل
رعايته .ولقد أصيب ابذلهول عندما اس تدعاه اباب صاحب اىل مكتبه يف
صبيحة عيد ميالده احلادي والعرشين ليرصفه عن اخلدمة دون أن يرتك
هل فرصة الاسرتحام وبعد ذكل بقليل قدم هل اباب صاحب أعظم هدية
تلقاها يف حياته ،عندما أخربه بأنه رت ا َب لقاء مع الس يد (د .و .راما)
املنتج السيامنيئ السطوري ليجري هل بعض الاختبارات وأضاف
هماتري أن ودل ًا مبثل وسامتك ،حرام أن يبقى طوال حياته حام ًال
للطعمة ..اذهب وحتول اىل ممثل سيامن ،حىت لو أصبحت منحرف ًا
جنس ي ًا .لقد صفتك من العمل عندي منذ مخس دقائق.
وحتول اسامعيل جنم ادلين منذ ذكل احلني ليصبح جربيل فاريش تا  .لكنه
مل يصيح جنامً خالل الس نوات الربع الوىل من معهل ،واليت اكن فهيا
يتدرب عىل المتثيل بسلسةل من الدوار الهزلية الثانوية ومع ذكل فقد
ظل هادئ ًا مرتو ًاي ومل يتعجل المور .وجعهل ذكل النقص يف طموحه
يبدو وكمنا هوال ينمتي اىل الوسط السيامنيئ اذلي يمتزي املنمتون اليه
ابالحلاح وتكريس اذلات .ورأى فيه البعض أنه اما غيب أو عنيد أو
الك المرين مع ًا .مل يقبل امرأة واحدة عىل مفها طوال تكل الس نوات
الربع املقفرة ال عىل الشاشة وال خاوج اطارها واكن يسكن وحيد ًا يف
غرفتني ش به فارغتني ابلقرب من ماكن الاس تديوهات ،وتطوف يف
خميلته دامئ ًا الصورة اليت ميكن أن تبدو فهيا املرأة ويه عارية ..ولكن
ينأى بتفكريه عن مسائل احلب والرغبة فقد اجته بلك جوارحه اىل
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املطالعة وادلراسة .وأقبل عىل تلقي الثقافة مببادرة ذاتية صفة  .وراح
يلهتم الرسار اليواننية والرومانية اليت تستند عىل مبدأ كنية اخللق
وجتس يدات الآلهة ..فامي قرأ قصة ذكل الفىت اذلي حتول اىل زهوة ومن
مث اىل امرأة عنكبوت .مث انتقل اىل دراسة الثيوصوفية عند (أين
بيسانت) ومذهب وحدة الكون وحاكية الايت الش يطانية يف املرحةل
الوىل من السرية النبوية والترشيع الس يايس والاجامتعي اذلي اس توحاه
محمد من حرميه بعد عودته اىل مكة منترصًا .وقرأ كذكل عن الرسايلية
وعن الفراشات اليت تتسلل اىل أفواه الصبااي سعي ًا اىل جعلهن يفتَ ات
هبا ،وعن أولئك الطفال اذلين يودلون بال وجوه ،وعن صغار الوالد
اذلين يسرتجعون يف أحالهمم جتارب التناخس الوىل اليت تعرضوا لها يف
أدوار سابقة من حياهتم.
وراح جربيل يشو دماغه مبعلومات ال أول لها وال أخر .واكن يس يف
لياليه املسهدة املؤرقة أنه اكن مشحو ًان مبا مل يس بق لحد أن عرفه
واس تغهل فيه ،واذلي مل يكن هو نفسه يعرف السبيل لالس تفادة منه
حىت ذكل احلني ..ذكل الرس العظمي اذلي هو  ..احلب املطلق.
لكنه حقق جناحه املنتظر عندما ابتدأ يعمل يف جمال السيامن الالهوتية
وسامه مبا دليه من مال مع املنتج (د .و .راما) يف أنتاج قصة (غانيش)
اليت قام فهيا بدور االهل اذلي يمل رأس فيل وحتول بذكل طفرة واحدة
اىل جنم من جنوم النسق الول مث مث ال فيمل عن مغامرات (هانومان)
مكل القرود وقد أدت ظاهرة جناحه
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اىل ازدايد وتعميق اميانه بأن هناك مالاكً يرسه لكهنا أدت من جانب
أخر اىل تعرفه اىل رخيا مرياثنت وقيام عالقة محمية بينه وبيهنا ..تكل
العالقة اليت انهتت هناية مأساوية.
قاوم يف أوساط النساء ،أصبح هل من ذيوع
لقد أصبح يمتتع جباذبيه ال ت َ
الصيت ما مكنه من ممارسة الغواية يف تكل الوساط حىت أن المر
وصل ببعض النساء اىل أن يطلنب منه ممارسة احلب معهن وهو يرتدي
قناع فانيش عىل رأسه .ولكنه يأىب ذكل اجال ًال هلل.
وابلنظر لكونه نشأ نشأة تقية ويف بيئة حمافظة فانه مل يكن قادرًا حىت
ذكل احلني عىل فهم احلدود الفاصةل بني النوع والمك يف العالقات
الغرامية النسائية ،وأقام عالقات جنس ية مع عدد كبري من النساء اللوايت
اكن ينىس أسامؤهن حىت قبل مغادرهتن للغرفة اليت ضاجعهن فهيا .وما
لبث أن حتول اىل زير نساء أصبح ميارس الراب واخملادعة مبنهتىى االتقان..
حيث أن رج ًال مثهل يقوم بأدوار الآلهة ،اكن ال بد هل من أن يكون فوق
الش هبات ولقد اس تدعاه اباب صاحب هماتري وهو عىل فراش املوت
لريجوه أن يزتوج ليثبت أنه رجل حقيقي وليك يتجنب الفضاحئ
والشائعات يف عامل اخليال واملال والشهوات اذلي أرسهل هو اليه .وودعه
جربيل اببتسامة غاضبة تركت ذكل الرجل ميوت دون أن يكون مطمئن ًا
حلقيقة نواايه ،والواقع ان متعة اجلنس الرهيبة اليت انغمس فهيا جربيل
أدت اىل دفن أعظم مواهبه أال ويه موهبة احلبيب الصيل
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املطلق اذلي ال يعرف الرتاجع واليت مل يكن يف حياته قادرًا عىل ممارس هتا
واس تغاللها يف نفسه .
وعندما جتسدت هل رخيا مرياثنت من قلب الغيوم قالت هل( :مشلكتك
أنك حباجة دامئ ًا اىل من يغفر كل ..وهللا وحده يعرف رس تكل العقدة..
وهو وحده يعرف ملاذا هتجر وتبتعد د امئ ًا هبذا السلوب االجرايم دون
أن يمكل أحد وزر ما تفعهل) .ولقد أحس يف ذكل احلني ابلرغبة يف أن
يناقش تكل الفكرة مناقشة منطقية فصاحت به( :هل تعتقد أن هذه
القضية يه أيض ًا موهبة من هللا .انك جمرد انسان قفز من الوحل
وتسلق اىل العىل وهللا وحده يعمل أية أوبئة جلبهتا معك من حيث
أتيت).
دخلت رخيا حياته عندما اشرتى ذكل املسكن الفاخر يف منطقة فيالت
افرست وعرضت عليه عندما قابلها للمرة الوىل أن يزورها لتطلعه عىل
مجموعهتا من السجاد والتحف الثرية .واكن زوهجا مسافرًا وبيامن اكان
يرتشفان الشامبانيا انطلقت متارس عليه االاثرة واالغراء فقالت هل( :ال
ينبغي للآلهة أن يضعفوا ويشاركوا يف تعاطي الكحول )..فأجاهبا بعبارة
اكن قرأها مرة يف حتقيق حصفي أجري مع الغا خان( :ان هذه الشمبانيا
يشء ال بد منه جماراة للمظاهر اخلارجية اليت تقتضهيا احلياة الاجامتعية..
ولكهنا تتحول اىل ماء مبجرد أن تالمس شفتاي) .ومل ميض وقت طويل
قبل أن تالمس يه شفتيه وتذوب من مث بني ذراعيه .
مل يس حنوها ابحلب ومل يكن وفي ًا لها .وبلغ به المر أنه نيس عيد
ميالدها واكن يهترب حىت من االجابة عىل ماكملاهتا
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الهاتفية  .ومل يكن يقوم بزايرهتا اال يف الوقات غري املناس بة حني تكون
مشغوةل ابس تقبال املدعوين عىل الغداء من أصدقاء زوهجا .ومن جانهبا
فقد غفرت هل لك ذكل شأهنا شأن سواها اال أهنا مل تساحمه ببساطة ومل
تسكت عىل اس هتتاره ،بل اكنت تتذمر من سلبيته حنوها بطرق جنونية
وتوخبه بقسوة وتلعنه بسبب عالقته مع نساء اتفهات ،واكنت عندما
َحتتَد كثريًا توجه اليه االهتام بأنه عىل اس تعداد ملضاجعة شقيقته لو اكن
هل شقيقة وبلك صفاقة ودون أدىن شعور ابذلنب .لكهنا اكنت بعد لك
جشار معه تنىس لك يشء وتساحمه وتدعوه لن يساعدها يف فك
خطاف ثوهبا .واكن جربيل يرى أهنا تفعل ذكل معه نتيجة اخللل يف
وضعها اخلاص ونتيجة شعورها ابذلنب لعدم اخالصها ملكل الروملاانت
زوهجا .غري أنه مل يذكر ذكل عىل مسمع مهنا واكتفى بتلقي رضابهتا
برجوةل ومصت ..
واكن دامئ ًا يرجع الهيا رمغ ادراكه املس بق بأهنا ستيسء معاملته طمع ًا يف
أهنا بعد ذكل س تواس يه وترفه عنه  . .واكنت تعرف كيف تفعل ذكل ..
بعد ذكل شارف عىل املوت ..اكن يؤدي أحد أدواره السيامنئية يف
منطقة أقىص القارة الس يوية من هجة الرشق ،واكن دوره يتطلب أداء
مشهد يتضمن صاع ًا بينه وبني ممثل أخر حيث تلقى لمكة عىل فكه كام
اكن مقرر ًا ..وسقط عىل الرض وغاب عن الوعي ومل يمتكن من
الهنوض اثنية .وقد محل مجيع العاملني يف ذكل الفيمل مسؤولية ما حدث
للمثل الربيطاين العمالق يوس تاس
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براون اذلي وجه اليه تكل اللمكة  .لكن يوس تاس رفض ذكل التفسري
ابنفعال شديد لنه أكد أنه مل يكن قاس ي ًا وأنه ال ميكن أن ميس جربيل
العظمي بأذى..
والواقع أن تكل اللمكة مل تكن يه اليت طرحت جربيل أرض ًا حيث أنه
بعد أن مت نقهل يف طائرة عسكرية نفاثة اىل مستشفى بومباي ،أجريت
هل الفحوص ادلقيقة اليت مل تؤدي اىل اكتشاف أي يشء ،وظل يمتدد
يف حاةل غيبوبة واحتضار..
وتناقص تعداد كرايت دمه اىل رمق هابط بصورة غري معقوةل وصح
انطق بلسان املستشفى ابلقول( :ان يف املسأةل يشء من الغموض ،وما
حدث اكن بفعل االرادة االلهية).
وابتدأ جربيل يتعرض لزنف داخيل شامل من ش ىت أجزاء جسمه
لسبب غري واحض وغري مفهوم مث ابتدأ من رشجه وقضيبه واكن من
املنتظر أن تتدفق ادلماء بني حلظة وأخرى من أنفه وأذنيه ،وظل عىل
هذه احلاةل س بعة أايم اكنت جترى هل خاللها معليات نقل ادلم ،ويتلقى
لك ما يف جعبة الطب من أدوية لوقف الزنف مبا يف ذكل مس اجلرذان
املكثف ،ومع أنه حتسن بصورة طفيفة اال أن الطباء يئسوا من حالته
واعتربوه حبمك امليت وانتقلت الهند باكملها لمتكث اىل جوار رسيره
واكنت أنباء حالته الصحية ترد يف مقدمات نرشات الخبار االذاعية
والتلفزيونية وألغت رئيسة الوزراء لك ارتباطاهتا لتتوجه اىل زايرته عن
طريق اجلو وجلس جنلها اىل جوار رسيره ممساكً يده.
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اكن يس يطر عىل الهند باكملها جو من اذلعر مما س يحل ابلناس اذا مل
يرفع هللا هذا العقاب عن أحد أشهر وأجمد جتس يداته ومما خيبئه هللا هلم
طاملا اكن ذكل هو ما يوقعه بـجربيل واكن بعض الناس يتساءلون عام
اذا اكنت الهند ستس متر بعد موت جربيل ..وأقميت الصلوات يف
املساجد واملعابد ليس فقط من أجل االبقاء عىل حياة املمثل احملترض
وامنا من أجل مس تقبل الناس مجيع ًا ..ومن أجل أنفسهم.
انسانة واحدة مل تقم بزايرة جربيل ومل ترسل اليه الزهار وال حىت بطاقة
بريدية واحدة ..ومل تكن تكل االنسانة غري املرأة اذلي أحبته أكرث من
امجليع رخيا مرياثنت اليت احتجزت قلهبا يف غالل من حديد واتبعت
شؤون حياهتا اليومية ابلصورة املعتادة ،ومل ترصح مرة واحدة ابلعزةل
القاتةل بل اكنت تلف نفسها وروهحا.
مث شف َي جربيل ..واكن شفاؤه لفزًا حمريًا متام ًا مثلام اكن مرضه .وقد مت
الشفاء ابلرسعة نفسها اليت حدث فهيا وقوعه يف املرض واكن تفسري
املستشفى لشفائه بأنه ارادة الهية عليا ..وأُعل َن عن عطةل رمسية بتكل
املناس بة وأطلقت اللعاب النارية يف سامء املدينة .غري أن جربيل نفسه
اكن قد تغري بصورة مذهةل بعد شفائه ..اكن قد فقد اميانه ابهلل.
خرج جربيل من املستشفى واخرتق صفوف امجلاهري احملتشدة مبساعدة
الرشطة ،واس تقل س يارة مرس يدس وطلب من السائق أن ينطلق
بأقىص رسعة هر ًاي من س يارات لك أولئك اذلين اكنوا يالحقونه وتوجه
اىل فندق (اتج) حيث توقف ابلقرب من مائدة تعج
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ابلطعمة احملرمة وبلك أنواع حلم اخلننري وراح ميل طبقه ابلبوران
واجلامبون والهام .وراحت رشاحئ الباكون تتدىل من زوااي مفه ..
اكن أثناء فرتة مرضه قىض لك حلظة من حلظات وعيه يدعو هللا ويبهتل
اليه ليك خيلصه من الوجاع واملرض ..ولكنه عىل مر الساعات ابتدأ
يتحول اىل السخط واحلنق والغضب ..وراح يوجه نداءات هلل( :يكفي
أهيا االهل ..ملاذا تعاقبن ابملوت وأان مل أقتل أحد ًا؟ انت جتس يد لالنتقام
أم للمحبة؟ مث اكتشف أنه مل يكن هناك من أحد وأنه امنا اكن خياطب
الهواء والفراغ وأنه اكن يف حاةل من امحلى ،مل مير به يف حياته ما هو
أشد مهنا ،حيث اكن ينادي الاليشء ..ويف ذكل اليوم احملري ابتدأ يامتثل
للشفاء ،وليك يربهن عىل عدم وجود هللا وقف أمام تكل املائدة يف
أشهر فندق يف املدينة وحلم اخلزنير يتساقط من مفه .وعندما رفع برصه
حلظة عن طبق الطعام فويجء ابمرأة تراقبه .واكن شعرها أشقو ًا اىل
حد البياض ووهجها يف بياض وشفافية الثلج .اكنت تضحك من منظره
وهو يزيل بقااي السجق من عىل زوااي مفه فصاح هبا( :أَال تدركني حقيقة
المر؟ ليس هناك أية صواعق ..تكل يه املسأةل) .عادت حنوه ووقفت
أمامه وقالت( :انك ماتزال حي ًا ..لقد اس تعدت حياتك ..تكل يه
املسأةل.)..
ولقد أخرب رخيا بتكل احلادثة فامي بعد وقال( :يف اللحظة اليت التفت فهيا
اليه وسارت عائدة حنوي ،وقعت يف حهبا ..اهنا (البلوابكون) متسلقة
اجلبال املعروفة وقاهرة ايفرست الشقراء
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ملكة الثلج ..وقد حتدثـتن قائةل ( :اذا مل تغري حياتك فانك لن حتقق
الغاية املرجوة من اس تعادهتا ..وتكون قد اسرتجعهتا عبث ًا ..ومل أس تطع
أن أقاوم ذكل التحدي) .ردت عليه رخيا ( :عدان اثنية اليك واىل
هذايانتك التناخسية ..أي هراء يدور يف رأسك ..ايكل من جمنون..
تغادر املستشفى عائد ًا من بوابة املوت ويدور يف خدلك عىل الفور أنك
البد وأن تقدم عىل مغامرة دومنا متهل أو تريث  .وجتدها أمامك ..تكل
الشقراء ..مبا يش به السحر ..اايك أن تظن أنن ال أعرف من أي صنف
أنت اي جربيل والن ما يه احللكية ابلتحديد .هل تطمح اىل أن
أساحمك مرة اثنية؟ ..أم ماذا؟ .أجاهبا (ال حاجة عندي ملغفرتك)،
وغادر شقة رخيا واكنت تكل يه املرة الخرية اليت خيرج فهيا من تكل
الشقة..

***
بعد ثالثة أايم من مقابلته لها .صعدت البلوابكون اىل الطائرة ورحلت.
ثالثة أايم أمضياها مع ًا خمتفني خارج حدود الزمن خلف الفتة عىل أحد
البواب كتب علهيا( :ال تزجعوان) ولكهنام يف الهناية اتفقا عىل أن العامل
حقيقة واقعة وأن املمكن حدوثه ممكن ..وغري املمكن غري ممكن ..السفن
اليت ترحل واحلب يف قاعة الرتانزيت .وحاول جربيل أن يصم أذنيه عن
هذا التحدث اجلديد وصعمم عىل العودة اىل حياته الوىل.
ومل يكن فقدانه لالميان ابهلل يعن أنه ال يس تطيع القيام بعمهل .وعىل
الرمغ من فضيحة تناوهل حلم اخلزنير ،املعززة ابلصور
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الفوتوغرافية يف الصحف واليت اكنت أوىل الفضاحئ يف حياته فقد وقع
عقود متث ًال لعدة أفالم ..وعاد اىل معهل..
وبعد ذكل ..وذات صباح اكن الكريس ذو العجالت ينتصب خاو ًاي..
واكن هو قد اختفى  ..مسافر منتحل امس اسامعيل جنم ادلين عىل مت
الطائرة اي  .اي  42-املسافرة اىل لندن ..وامس الطائرة البس تان تمين ًا
ابحدى حدائق الفردوس .ويتابع جربيل فاريش تا قائ ًال لصالح ادلين
مششا بعد ذكل بفرتة طويةل( :ليك تودل من جديد ..البد كل من أن
متوت ..ومن انحييت أان فقد مررت مبرحةل أصبحت فهيا نصف ميت..
وقد تعرضت ملثل هذه احلاةل مرتني ..يف املستشفى ويف الطائرة..
وابضافة الوىل اىل الثانية أكون قد قطعت الشوط اكم ًال ..والن اي
صديقي ها أان معك الن اي صديقي ها أان معك الن يف لندن امجليةل
بعد أن جتددت .وأصبحت رج ًال جديد ًا يف حياة جديدة ..ما قوكل
أليس هذا اليشء اللعني رائع ًا) ملاذا رحل؟  ...لقد اكنت يه السبب.
التحدي ..اليشء اجلديد وخش ية لكهيام ..أحدهام مع الخر ..اصار
املس تحيل عىل أن يمل عىل ..التحول اىل حقيقة ..وكذكل ..رمبا ..لنه
ألك اخلنازير فقد أصبح البد من عقابه ..عقا ًاب ليلي ًا مغرق ًا يف الشاعرية
واحلمل..
أقلعت الطائرة املتوهجة اىل لندن وعىل متهنا أيض ًا الس يد صالح ادلين
مششا ،اذلي اكن يشغل مقعد ًا جبوار احدى النوافذ يف اجلزء من
الطائرة اخملصص لغري املدخنني ..رجل يف حدود
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الربعني من العمر ..وس مي ،يمتزي بشفتيه اللتني اكن ميصهام بطريقة تمن
عن الضيق والتربم مبا حوهل وحاجبيه الرفيعني املقوسني فوق عينني
يراقب هبام العامل ابزدراء.
وما لبث مششا أن غط يف النوم عندما وصلت الطائزة اىل ما فوق
الصحارى اليت حتف ابخلليج الفاريس ،وحمل بشخص تغلف ببرشة من
الزجاج ،يرجوه أن خيلصه من تكل البرشة اليت تقيده وتعوق حركته،
حيث التقط مششا جحرًا وراح يطم ذكل الزجاج يف حني تشققت
ادلماء غزيرة من جسد ذكل الغريب وحاول مششا أن يلتقط القطع
الزجاجية املتكرسة ،ويف حني اكن ذكل الغريب يرصخ ويتأوه من شدة
المل ،ذكل أن قطع ًا من محله اكنت تلتصق حبطام برشته الزجاجية ..
وحصا مششا من هذا الاكبوس عىل صوت مضيفة الطائرة تسأهل( :هل
حتب أن ترشب شيئ ًا اي س يدي؟ مرشو ًاب كحولي ًا أو سواه؟) أجاهبا
متلعامثً وهو مايزال نصف انمئ( :حس ن ًا اي صغرييت ..أحرضي كس ًا من
الوسيك مع الصودا فقط) .ابتدأت الطائرة جتتاز جيو ًاب هوائية يف حني
اكن العامل القطري اذلي يشغل املقعد اجملاور هل يثبت مبذايعه
الرتانزيس توري الفخم دون أن يثبت احلزام حول جسده ،أشار هل
مششا بوجوب اخلضوع للتعلاميت وتثبيت احلزام ،لكن القطري أجابه:
(وملا ذكل اي صاحيب اذا اكن هللا قدر يل املوت فال بد من ذكل..
والعكس حصيح ..اذن ما قمية هذه االجراءات؟) راح مششا يلعن يف
رسه الهند وهيأ نفسه عىل النجاة من قبضهتا ويقطع عهد ًا عىل نفسه
بعدم العودة الهيا مر ًة اثنية.
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ومىض صالح ادلين يس تعيد ذكرايت طفولته الوىل وصورة ذكل
املتسول العمالق (شاجنري مششا وايل) اذلي اكنت هل سطوته عليه
واذلي اكن يراقبه خلسة يف لك حراكته وسكناته ،حبيث مل يكن
يس تطيع أن خيتيل بنفسه حلظة واحدة.
اكن يف مزنهلم مكتبة ال بأس هبا ولكن وادله اكن يزدري الكتب ..وذلكل
فقد تركها هممةل تعبث فهيا ادليدان فسادأ كام اكن دلى وادله مصباح
حسري ٠.لكنه مل دكن ليلمسه ..كام مل يكن يسمح لحد بأن يلمسه
أيضأ ،ورخست دلى صالح ادلين منن تكل الونة القناعة بأن وادله
س يخنق لك طموحاته وذا مل هيرب مفادرأ تكل البيئة ..وذكل املزنل.
ويف الثانية عرشة من معره ابتدأ يراوده حمل السفر اىل لندن امجليةل..
بلك ما فهيا من جنهيات اسرتلينية وجو رطب رائع بعدما أصبح يس
ابلسأم من بومباي وأجواهئا املغربة وأرصفهتا اليت تعج ابملترشدين اذلين
ينامون عىل الرصفة .أصبحت أفضل القصائد ابلنس بة اليه يه تكل
اليت تتحدث عن املدن الغربية وعندما زار فريق الكريكت الربيطاين
مدينة بومباي ليواجه الفريق الهندي ،اكن يمتىن من أعامقه أن يفوز
الفريق الربيطاين اخلصم.
يف الثالثة عرش من معره تكرس يف أعامقه االحساس بأنه اما أن يغادر
بومباي أو ميوت..

***
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وقد حتقق حلمه املس تحيل عندما قرر وادله أن يرسهل اىل انلكرتا لتلقي
العمل وتطوعت وادلته (نرسين مششا وايل) بتوجيه النصح اليه قبَيل
سفره بأال يقتدي ابلربيطانيني يف قذارهتم ،حيث أهنم ال يس تخدمون
املاء يف املرحاض ويكتفون ابس تخدام الورق؛ ورد علهيا مستنكرًا ( :ان
انلكرتا بدل حضاري عظمي ..فكيف تقولني ذكل؟).
اكنت نرسين مششا وايل حنيفة ..أم ًا حنو ًان مثالية تلفت أنظار الناس
مالبسها ذات اللوان الصارخة ..ولكن اكن يشفع لها عندمه براءهتا
ونقاؤها ..واحلفالت املسائية الباذخة اليت اكنت تدعومه الهيا ،حيث اكن
صالح ادلين يقوم بدور البواب يف اس تقباهلم .واكنت تدعو اىل تكل
المس يات عدد ًا من املوس يقيني واملغنني ..وعندما سافر صالح اىل
بريطانيا ودعته أمه اببتسامة حزينة حماوةل أن تكبت دموعها . .
رحل اىل انلكرتا يرافقه وادله وحال يف أحد الفنادق يف مدينة لندن،
حيث أمضيا هناك أس بوعني قبل أن يتوجه صالح ادلين اىل املدرسة
الثانوية ادلاخلية املقرر أن يتابع دراس ته فهيا .أجربه وادله يف تكل الفرتة
عىل أن يعيش يف تقشف ،حبيث مل يكوان يتناوالن اال وجبة واحدة يف
اليوم.
وبعد أن عاد وادله اتراكً اايه دلراس ته ..قرر صالح ادلين أن يتحول اىل
رجل انگلزيي بلك ما لهذه اللكمة من معىن وعىل الرمغ من أن زمالءه
يف املدرسة اكنوا يسخرون من صوته وطريقته يف الالكم ويتحادثون وال
مينحونه ثقهتم ،فان ذكل زاد من تصمميه
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عىل أن يصبح واحد ًا مهنم ..وقد متكن من حتقيق ذكل خالل فرتة
قصرية..
اكن يعاين من الضنك لن وادله اكن يقنن يف االنفاق عليه مدعي ًا أنه
بذكل يوهل اىل رجل حقيقي..
بعد مخس س نوات ،وبعد اهناء ادلراسة يف املدرسة الثانوية ،وابنتظار
بدء العام ادلرايس اجلامعي ،عاد اىل وطنه ليميض تكل الفرتة مع وادله
ووادلته .وقد الحظت وادلته أنه مل يعد يعجبه يشء وأنه ينتقد لك يشء
يف البيت ويف أساليب احلياة ،وطرق صنع الطعام .واكن هو يرد عىل
احتجاجات وادله ووادلته عىل سلوكه هذا ابلقول( :أ ًاي اكن شأين فاين
أدين بذكل لمك) .ورمغ ذكل فقد وصل التناقض بينه وبني وادله ابذلات
حد الشجار واخلصومة .وحاولت وادلته نرسين ومربيته (اكس توبرا)
وزوهجا البواب وامحلال (فالب) اصالح ذات البني غري أهنم مجيع ًا
فشلوا يف ذكل ..وعندما نشبت احلرب بني الهند وابكس تان وقررت
وادلته التخيل عن حفالهتا املسائية اليومية والاكتفاء ابحتفال واحد يف
أمس ية امجلعة من لك أس بوع وبعد أن اضطرت لوضع الس تائر السوداء
الكثيفة عىل نوافذ املزنل الكبرية منع ًا لترسب الضوء وخضوع ًا للتعلاميت
العامة اليت اكنت تقتيض اختاذ احتياطات المن ضد الغارات اجلوية
الباكس تانية وكعادته القدمية فان صالح ادلين اكن يف أمس ية امجلعة تكل
يقوم بدور البواب الس تقبال الضيوف ..ولكنه هذه املرة اكن يرتدي ز ًاي
انلكزي ًاي ..ويف احدى المس يات انطلقت صفارات االنذار وهرع
الضيوف لالختباء يف أي
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ماكن يس تطيعون العثور عليه ..حتت الرسة ..ويف اخلزائن ..وظلت
(نرسين مششا وايل) وحيدة ابلقرب من املائدة ويه متضع لقمة من
السمك ..وابتدأت حتس ابالختناق نتيجة ابتالعها (حسكة من
حساكت السمك) ،ومل جيرؤ أحد عىل الاقرتاب مهنا النقاذها ..حيث
اكن القصف اجلوي قد بدأ ..وسقطت نرسين مغش ياء علهيا وما لبثت
أن فارقت احلياة..
بعد أقل من س نة من وفاة (نرسين مششا وايل) تزوج شاجنري دون
سابق انذار ..وتلقى صالح ادلين وهو يف اجلامعة االنلكزيية رساةل من
وادله حتمل النبأ وتطلب منه أن يبهتج ..عىل القل لن وادله تزوج من
امرأة جديدة حتمل الامس ذاته اذلي اكنت وادلته حتمهل (نرسين).
لكن صالح ادلين رد عىل رساةل وادله برساةل تعرب عن الغضب
والانفعال والقسوة .وأجاب وادله برساةل من أربعة أسطر خالصهتا :
(انك تتحمل مسؤولية موقفك وتبعاته) ..وبعد س نة من الصمت تلقى
صالح ادلين رساةل من وادله حتمل هل الغفران ..ولكن صالح اعترب أن
الرساةل أقىس من سابقهتا .
وعند خترجه من اجلامعة ،واكن أول ما قام به هو احلصورل عىل جواز
سفر وجنس ية بريطانيني ،وأبلغ وادله أنه مصم عىل االقامة يف لندن وأنه
س يصبح ممث ًال ،واكن رد وادله غاضب ًا ساخرًا هذه املرة حيث كتب هل
يقورل( :ال بد وأن ش يطا ًان قد تقمص فيك وأثر عىل ملاكتك العقلية..
لقد أصبحت ال حتس بأية ارتباطات ..ال يب ..وال بوطنك ..وقد فقدت
الوفاء ذلكرى وادلتك الغالية..
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وحىت لنفسك .وس متيض حياتك حتت أضواء املسارح تقبل النساء
الشقراوات عىل مرأى من الغرابء اذلين يدفعون املال للفرجة عىل
خمازيك ..انك مل تعد ابن ًا يل لكنك حتولت اىل وحش  ..اىل غول ..اىل
ش يطان من ش ياطني اجلحمي ..فقط أخربين ..كيف سأواجه أصدقايئ
وأقول هلم أنك حتولت اىل ممثل؟).
وعىل حاش ية الرساةل كتب الوادل ملحوظة صغرية تقول لقد فقدت احلق
بأن ترث عن املصباح السحري..
انقطعت رسائل الوادل بعد ذكل تقريبا  ..ابس تثناء عدد قليل مهنا
ابملضمون املؤنب السابق نفسه .ولكن احدى تكل الرسائل اكنت تقول:
(ان الش يطان يسكن جسدك فقط اي ودلي ..أما روحك فاهنا ما تزال
طاهرة ..ويه تسكن عندان يف الشجرة اليت حتمل امسك ..وعندما
تتحرر من ذكل الش يطان عد اىل هنا واحبث عن وحك الزلية يف تكل
الشجرة فهىي ما تزال مزدهرة يف حديقة املزنل) ..ولقد تغري خط وادله
يف تكل الرسائل القليةل الخرية ..وما لبثت الرسائل نفسها أن انقطعت
متاما  .وقد مسع صالح ادلين من الوافدين اىل انلكرتا من مدينهتم بأن
وادله حتول اىل انسك يكرس حياته لكها يف خدمة ادلين االساليم ..ان
هذا النبأ مزجع ًا للغاية ابلنس بة لصالح ادلين ومحل مسؤولية ذكل اىل
زوجة وادله اجلديدة نرسين الثانية اليت اكن يرى فهيا ساحرة رشيرة..
ومرت الس نوات ..وعاد صالح ادلين املمثل العصايم اذلي كـون نفسه
بنفسه اىل بومباي مع أعضاء الفرقة املرسحية اليت يعمل
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معها ،لعرض ترمجة هندية ملرسحية (املليونريات) جلورج برانردشو..
عىل مسارح بومباي..
اكن صالح ادلين مششا قد قابل (ابميال لفليس) قبل هناية العام1960
خبمسة أايم ..واكنت يه تقف وسط احدى الغرف اليت اكنت تعج
مبمثالت من معتنقات الفاكر الرتوتسكية وتوجه اليه نظرات ذات
مغزى ..وقد تأملها هو بدوره طوال تكل المس ية دون أن تتوقف عن
الابتسام وأخريًا غادرت الغرفة مع رجل سواه ..مفىض اىل مزنهل وراح
يمل بعينهيا وابتسامهتا وحنافة خصوها ..ولون برشهتا ..وظل يالحقها
س نتني اكملتني  .ان انلكرتا ال متنتح كنوزها للوافدين اال بعد ممانعة
طويةل المد..
ويف احدى الليايل ..تزوهجا دون أن يدع لها فرصة الرتدد أو التفكري.
غري أنه مل يمتكن عىل االطالق من معرفة ما يدور خبدلها فقد اكنت
غريبة الطوار ..وعندما اكن يرجوها أن تفتح ذكل الباب اكنت تصيح:
(دعن وشأين ..ال عالقة كل يب  ..أان ال أحب أن يراين أحد عندما
أكون حزينة) .ولكنه أخذ يس حباجة ماسة الهيا ..اكنت تشعره
بوجوده ..وبعد ميض زمن طويل أنبأته بأن وادلهيا ماات منتحرين ..وأهنام
انتحرا مع ًا يف الفرتة اليت بدأت هبا تدخل سن املراهقة ..وقد فعال ذكل
نتيجة ادليون اليت ترامكت علهيام بسبب املقامرة ..ومل يرتاك لها سوى ذكل
الصوت الرس تقراطي النبيل اذلي يلفت الانتباه الهيا جملرد سامعه..
واذلي اكن يسبب لها احلسد من قبل الفتيات الخرايت .يف حني
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اكنت يه يف واقع المر مدعاة للشفقة والراثء ،بسبب ما اكنت تعاين
من الضياع واالحساس ابلعزةل والوحدة .كام أن انتحار وادلهيا اكن
يسبب لها الشعور بعدم الثقة ابلخرين ..ابالضافة اىل حاةل من الرعب
الغامض من احلياة ال حد لها.
مل ينجب صالح ادلين من ابميال أي أطفال .واكنت يه حتمل نفسها
املسؤولية عن ذكل ..غري أن صالح ادلين اكتشف بعد عرش س نوات
أن السبب احلقيقي اكن يمكن يف تكوين موراثته اليت تبني أهنا ابلتحليل
 أي تكل الصبغيات  -اكنت غري متوازنة وغري متألقة .وقد عزا سببخالفه الالحق مع زوجته اىل هذه املشلكة ابذلات ..مشلكة عدم
االجناب.
التقى صالح ادلين ببعض الصدقاء يف احلانة ..وقد اكن ضل يتلكم
طوال تسع وعرشين دقيقة عن الطفال اذلين مت رضهبم حىت املوت
وأولئك اذلين قطعت أعناقهم ابخلناجر وما لبث أن اندفع يرشب الروم
برسعة وجبرعات كبرية حىت ابتدأ يرتحن بعنف ..ويف تكل اللحظة صاح
شاب من زاوية بعيدة من زوااي احلانة( :ينبغي أن نفهم ادلوافع
الس ياس ية اليت تمكن وراء ما حدث يف أسام) ورد خشص أخر( :ملاذا
ال تقول اهنا دوافع اقتصادية) وصاح خشص اثلث( :ان الس باب
الاقتصادية ال ميكن أن تكون تفسريًا ذلحب الطفال) فرد عليه الول:
(اذا كنت تقول ذكل عن قناعة فانك مل تعان من اجلوع يف حياتك).
اكن صالح ادلين مششا يس متع اىل هذه املناقشات وجفأة حتول لونه
وأصبح يشعر ابالختناق فأمسك به جورج من يده
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واندفع به خارج ًا اىل الشاع وهناك سأهل( :هل أنت عىل ما يرام؟) واكن
صالح ادلين يف تكل اللحظة قد اسرتد أنفاسه فأجابه الهثاً( :انه الروم
واالرهاق ،وهذا لك ما هناكل) واكنت زينات وفوين قد حلقا هبام  .واكن
عين زينات ويه ننظر اليه ..تعبري فيه مغزى أخر غري
هناك تعبري يف َ
الشفقة ..تعبري أقرب اىل الانتحار !..و قالت هل فامي بعد ( :لقد متكنا من
حتطمي القوقعة اليت حتمي نفسك هبا) .ورد علهيا ( :ملاذا ال ترتكين
وشأين ..انن أشعر ابلضياع يف هذه املدينة اليت ودلت ونشأت فهيا..
ويه جتعلن أحس ابدلوار فهىي وطن ويف الوقت نفسه يه ليست
كذكل ..ان هذه املدينة جتعل قليب يرتعش ورأيس يدور) ! أجابته؛ (اي
كل من أمحق انك تس تطيع أن تسرتجع أصكل اذلي ودلت فيه) .سألها
صالح يف احدى الليايل املسهدة اذلي مل يمن فهيا الكهام؛ (هل س بق
كل أن تزوجت؟) فضحكت وقالت ( :حس ن ًا أهيا البهل ...ما يه
حاجن للزواج؟ ال حاجة يل به عىل االطالق ..فدلي مشاغل كثرية
متنعن من الزواج عىل القل) ..وهجت اليه السؤال نفسه فأجاهبا( :انن
مزتوج ومن امرأة غنية ودلي مزنل واسع وخفم يف منطقة نيتنغ هيل..
هناك حيث يسطو اللصوص عىل لك يشء من أهجزة الفيديو اىل
املسجالت الس ترييو ..بل وأكرث من ذكل عىل الالكب املدلةل الغالية..
يرسق الفقراء الالكب الغالية ويغريون أسامءها فيدربوهنا عىل أسامء
جديدة ويعرضوهنا للبيع يف أخفم حمال لبيع الالكب أو يعرضون اعادهتا
لحصاهبا املفجوعني مقابل فدية خضمة)..
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ومن مث حاولت زين أن تعرف الطريقة اليت يصل هبا صالح عىل املال
وعندما أنبأها بأنه يقوم بتقليد الصوات اخملتلفة يف االذاعة مكؤثرات
صوتية انطلقت تضحك بشدة لفتت أنظار نزالء الفندق اجملاورين هلام .
وعندما خفات حدة نوبة الضحك قالت هل( :أهيا املسكني ..ان أولئك
االنلكزي الوغاد يعترصون اماكنياتك ويس تعبدونك).
واكن رأهيا أن هذا العمل اذلي يقوم به امنا هو مدعاة للسخرية لكنه رد
علهيا ابلقول( :اين موهوب يف تقليد الصوات واللهجات ..فلامذا ال
أس تغل هذه املوهبة وأخسرها للحصول عىل املال).
مث حدهثا كيف أهنم يسمونه برجل اللف صوت وصوت وبأنه يس تطيع
أن يقدل اكفة اللهجات ويقنع هبا مس متعي االذاعة بأنه ابلفعل رويس
أوصين أو صقيل أوحىت بأنه رئيس الوالايت املتحدة ،وكيف أنه يف
احدى المتثيليات االذاعية قام بأداء س بعة وثالثني صو ًات لشخاص
خمتلفني ..وأن رشيكة هل أرمنية هيودية تسمى مميي ماموليان ..وأنه واايها
يس يطران عىل موجات الثري الربيطاين وأن تكل املرأة تس تطيع أن تقدل
سلسةل من الصوات لنساء يف خمتلف العامر ..وأهنا نتيجة لتكل
املوهبة اليت تشابه مقدرته قالت هل مرة( :البد يل وكل من أن نزتوج
أحدان من الخر) لكن قلت لها( :انن تلقيت تريية معادية للهيود)
فهزت كتفهيا بال مباالة وقالت( :ماذا أفعل؟ ليس يل ذنب يف ذكل..
وللك انسان نقيصة ..ولكننا لو تزوجنا فسنشلك هيئة أمم متحدة؛).
ولقد متكنت زينات وكيل أن تطرد اكفة النساء من خميةل صالح ادلين
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مششا خالل فرتة مكوثه يف بومباي ..ومن مجةل من طردهتم تكل املمثةل
الهيودية حيث قالت هل( :انك واايها عدميا الشعور وانكام موجودان
فقط من خالل صوتكام ..ومن خالل الشخصيات اليت تقومون بأداهئا
!) وقد أحس أهنا عىل جانب من الصواب يف ذكل عندما تذكر أن مميي
ماموليان اكنت همووسة ابمتالك العقارات يف لك بدلان العامل وعزا ذكل
اىل حاجهتا اىل التجذر وجتاوز الشعور ابلترشد اذلي يكرسه فهيا ادلين
الهيودي.
وما لبثت زينات أن راحت حتاول جعهل يكره الربيطانيني ابلقول( :أنك
حتهبم كام يب العبد س يده وأقسم عىل ذكل أهنم يزدرونك ويرلكونك
ومع ذكل فأنت حتهبم ..اب صالح اي بن أ ًاي اكنت طريقة تفكريك
ووضعك ..عد اىل الوطن حبق القديس بطرس).
لكنه عاد يدهثا عن طموحه الكرب يف جمال المتثيل واذلي اكن قد رشع
بتنفيذه من خالل الربانمج التلفزيوين اخلاص ابلطفال ..واذلي اكن يف
بريطانيا ياليق ردود فعل خمتلفة أكرثها رافضة وسلبية .دلرجة أهنا قد
جتعهل يتخىل عن الاس مترار فهيا ..فقالت هل( :انك وس مي للغاية اي صالح
والسيامن الهندية حباجة ملثكل خاصة وأن هناك فراغ ًا تركه رحيل جربيل
فاريش تا  ٠٠انك تس تطيع هنا أن تتفوق عىل املمثل العظمي ابشان..
وحىت عىل جربيل فاريش تا نفسه) .غري أنه رد علهيا ابلقول( :ان السبب
احلقيقي لقدويم اىل بومباي مل يكن جمرد املشاركة يف عرض مرسحية
املليونريات ..انه سبب أخر أمه وأكرب وهو مقابةل ذكل الرجل اذلي هو
وادلي شاجنري وايل ..اذلي ميكل املصباح السحري).
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وعندما عرفت زين بأن وادله هو شاجنري وايل ظننته ميازهحا  ..فهذا
الرجل من أثرايء بومباي العاملني يف جتارة السامد من اذلين يعيشون يف
منطقة الفضاحئ املعروفة بساكهنا من ذوي الرثاء اخليايل .وعندما تأكدت
من أنه صادق فامي قال رجته أن يصحهبا معه عند ذهابه لزايرة وادله
حىت تشاهد بأم عيهنا ذكل الرجل السطوري ..لكنه حذرها من أن
وادله ال يرتم الغرابء وأنه قد ييسء معاملهتا ..بيد أنه تنازل ووعدها
بتحقيق رغبهتا رضوخ ًا الصارها .
اكن الس يد شاجنري وايل قد أصبح يف املدة الخرية يقيض مخسة أايم من
مسور ،واكن هو
الس بوع مع زوجته اجلديدة نرسين الثانية يف قرص ا
يسميه (القلعة امحلراء) يف منطقة تل ابيل املشهور بأن معظم ساكهنا
اكنوا من جنوم السيامن .اال أنه اكن مييض هناية الس بوع يف مزنهل القدمي
يف منطقة الفضاحئ حيث
مييض يومني مع ذكرى زوجته الراحةل نرسين .واكن الناس يتناقلون بأن
زوجته اجلديدة اكنت ترفض ابابء أن تصاحبه اىل ذكل املزنل القدمي .كام
اكنت هناك أنباء ترتدد عن أنه يعاين بعض املتاعب يف جتارته ..وأن
احلكومة اكنت تنوي مصادرة منشأته التجارية بسبب ترامك الرضائب عليه
واستناكفه عن دفعها ولقد مىض صالح ادلين بصحبة زينات ويل اىل
ذكل املزنل القدمي اذلي أصبح هل يف هذه الايم أبواب فوالذية خضمة
تفتح بأهجزة التحمك عن بعد .وعندما فتحت هلم البواب اكن أول ما
شاهده صالح ادلين جشرة اجلوز اليت اكن وادله يعتقد أن روحه تمكن
يف
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أعامقها .وعند املدخل قابلهام العجوز اذلي مزي فيه صالح ادلين ذكل
البواب اذلي اكن فامي مىض شا ًاب وهو فاالب ..ومل يامتكل نفسه من
احتضان ذكل الرجل حبرارة وشوق ابملقابل مل خيف فاالب دهش ته لن
صالح ادلين مزيه هبذه الرسعة رمغ تقدمه يف السن .ومل يلبث أن أعلمه
بأن وادله شاجنري مششا وايل قطع عهد ًا عىل نفسه بأن يبقي هذا املزنل
خمصص ًا الحياء ذكرى وادلته نرسين الراحةل..
وذلكل فهو مل يغري يف أقسامه ادلاخلية شيئ ًا يذكر ..وعندما دخلوا مجعي ًا
اىل الردهة المامية صخ صالح ادلين حبدة ..فلقد رأى ش بح وادلته..
وأصيبت زينات ابلرعب ..فقد اكنت امرأة حنيفة طويةل جتاوزت سن
الش باب أماهمم ويه ترتدي (ساري) مزخرف ًا بأحرف أجبدية ولكامت
وكنه مصنوع من ورق الصحف .غري أن فاالب اذلي اكن واقف ًا ال ينوي
عىل يشء رفع ذراعيه وهو ال يعرف كيف يفرس المر ..وعندما اس تعاد
صالح متاسكه أعلمه فاالب بأن الس يد شاجنري وادله مسح لاكس توبرا
اذلي يه زوجته (زوجة فاالب) بأن ترث عن الراحةل نرسين بعض
أثواهبا .وأضاف( :أنت تعمل اي صالح اي بن أن وادلتك اكنت امرأة كرمية
معطاءة ..وهذه املرأة اذلي مرت أمامك واختفت يه زوجيت اكس توبرا
 ..مربيتك القدمية ! .وال تظن أنك تعارض ارتداهئا لبعض مالبس
وادلتك !!) .رد عليه صالح ابنفعال انه ابلطبع ال يعارض ..ومل تلبث
اكس توبرا أن دخلت اىل الغرفة ومع أن لقاءها بصالح اكن حارًا فقد اكن
اجلو مشحو ًان ومتوترًا .وذهب فاالب الحضار البرية
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واملرطبات ويف تكل الثناء أرست زين لصالح بأن العالقات يف ذكل
املزنل مريبة ومثرية للتساؤالت لكون فاالب واكس توبرا وحيدين طوال
الايم امخلسة لينعم الهيام وادله يف اليومني الخريين من الس بوع ..وجفأة
مسع صالح صوت وادله يعلق عىل غيابه الطويل اذلي أدى به اىل
اخللط بني مربيته اكس توبرا ووادلته .وعندما نظر صالح اىل وادله
اكتشف أنه قد شاخ اىل درجة كبرية وأنه أصبح أش به بتفاحة متعفنة
ذابةل ،حبيث مل يكن قادرًا عىل اخافة أحد كام اكن شأنه يف املايض وأنه
فقد الكثري من هيبته وتأثريه عىل الخرين ..وجاءت اكس توبرا تدخن
لفافة من التبع ..ومل يلبث وادله أن جلس جبوارها مطوق ًا .اابها بذراعيه
 . .وعندما المتعت عينيا زين وكيل دهشة ،خاصة أن العجوز شاجنري
مششا وايل مل يبعد ذراعيه من حول اكس توبرا عندما دخل زوهجا
وهويدفع عربة محمةل ابملرشوابت ..وحاول صالح أن يعلق عىل ما يراه
اال أن زين مهست هميبة به أن يصمت .ولكنه مل يامتكل نفسه من
الاس تفسار( :وماذا بشأن زوجتك اجلديدة اي وادلي العزيز؟ أعتقد أهنا
تقبل بلك هذه الترصفات من قبكل؟) واتبع صاحئ ًا( :وتفعل هذا يف
مزنل وادليت؟) أن احلكومة تالحقك لكون جتارتك مفلسة كام علمت..
وها أان أُفاجأ بأنك أنت أيض ًا مفلس روحي ًا . .بدليل ما تفعهل هنا
لاكس توبرا أمام زوهجا  ..أنك تشرتهيا مباكل بال شك ..مك تدفع هلام حىت
تسمم حياهتا هبذه الطريقة؟ انك رجل مريض دون أدىن ريب !!)٠
وتدخل فاالب قائ ًال( :بلك احرتام اي س يدي لكنك خمطيء فامي تقول . .
لقد غبت عنا زمن ًا طوي ًال جد ًا وها أنت
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الن تعود لتصدر علينا أحاكمك اخلاطئة ..أن وادلك يدفع لنا من أجل
ما نقدمه هل من خدمات ومقابل ما تراه؛) .صاح به صالح غاضب ًا( :مك
يدفع كل حىت تقبل أن تتحول زوجتك اىل عاهرة؟) ردت اكس توبرا
ابزدراء( :اي هل من مغفل عىل الرمغ من ثقافته الربيطانية ..اننا حنب
وادلتك ولكن يبدو أنك أنت ال حتهبا ..وحنن هبذا الترصف حنيي ذكراها
ليس أكرث) .وقال فاالب( :أنه نوع من العبادة والتأمل الرويح)..
وتدخلت زينات وكيل لتقول( :كف عن هذه املناقشة اي صالح).
توهجت اىل الكنبة اليت اكن جيلس علهيا شاجنري العجوز لتجلس عىل
ذراعها واتبعت( :انك لست مالاكً ..ولهؤالء الناس احلق يف أن يعيشوا
كام يشاؤون!!) وربت شاجنري عىل وكبة زين ..يف حني اعترب صالح
هذا املوقف من قبلها خيانة ال تغتفر !!؛ قال لها شاجنري الوادل ( :
عليك ,أن حتمكي فامي بيننا ..لقد جاء لينتقم من ..وسأعطيه الفرصة
ليفعل ذكل .ولكن لن أمسح هل بأن يصدر احلمك الهنايئ عيل ..وسأقبل
حمكك أنت).
وما يه الهتم اليت اكن الابن يوهجها اىل الب؟ اهنا هتمة التجسس عليه
يف صباه ومراقبته بلك حراكته وسكناته ..وهتمة حماوةل حتويهل اىل حاةل ال
يقبلها  ..وهتمة النكوص لعبادة زوجة جديدة ..والتجديف بعبادة ش بح
الزوجة القدمية ..وهتمة متكل املصباح السحري اذلي مكنه من احلصول
عىل لك يشء دون بذل أي هجد  ..وأخريًا هتمة العهد اذلي انقىض
مؤخرًا مبنحه ذكل املصباح السحري.
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خاطبه وادله قائ ًال( :عليك أن تكف عن محيل عىل كتفك مكن يمل
ببغاء ..اين رجل جعوز يف مراحل حيايت الخرية ..ولست ابن ..ولست
نسخة عنك بأي حال من الحوال) .يف تكل اللحظة وقعتا عينا صالح
عىل جشرة اجلوز اليت تبلغ من العمر أربعني عام ًا ..واليت اكن وادله يعتقد
أن روحه الطاهرة البقية تمكن فهيا فصاح صالح بوادله( :اقطع تكل
الشجرة ..وبعها حطب ًا ..واصف مثهنا فمل أعد حباجة الهيا) .مصت امجليع..
وختلصا من االحراج ابقرتاح شاجنري أن يقوموا جبوةل يف املزنل للتفرج
عىل ما فيه من حتف تراثية من اترخي املسلمني الهنود اكن شاجنري يعتـز
هبا .ولكن صالح رأى يف تكل الش ياء خاصة بتكل الرسوم املصورة
عىل السجاد واليت متثل بطوالت محزة مع النيب ..رأى فهيا جتس يد ًا
للوحش ية وهوس يف سفك ادلماء  .والمتتع الوحيش بأآالم الخرين ..
وبعد أن أتَموا اجلوةل اكن شاجنري يشعر ابلفخار لكونه ظهر أمام زينات
وكيل عىل أنه رجل يعتد ابنامتئه وأصالته وقال لها( :هذا هو أان عىل
حقيقيت ..ولكن انظري ما فعهل يب ابن..
لقد حول نفسه اىل مقدل لاكئنات غري موجودة ليس دلي الن من يرثن
ويتابع الطريق اذلي رست عليه وهذه يه الطريقة اليت ينتقم هبا من..
انه يس تلب أصاليت .والن عليك أن تصدري حمكك بيننا كام اتفقنا يف
البداية).
مشت زينات وكيل ابجتاهه ووضعت يدهيا عىل خديه ..وقبلته عىل
رأسه.
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أمىض صالح ادلين عدة أايم وهو يرفض أن يقابل زينات وكيل أو حىت
أن جييب عىل رسائلها اليت ترتكها هل يف الفندق بعد أن خذلته وخانته
بتكل الطريقة .وانهتت الفرتة احملددة لعرض مرسحية (املليونريات) وحان
الوقت ابلنس بة لصالح للعودة اىل الوطن ..ويف ذكل اليوم توجه صالح
اىل غرفته يف الفندق ليفاجأ بزينات وكيل وقد جلست عىل الرض أمام
الباب ابنتظاره .واكن يف ذكل اليوم قد تلقى ظرف ًا من أبيه يتوي عىل
قطعة من اخلشب ومكية من أوراق النقد اليت مل تكن روبيات وامنا
جنهيات اسرتلينية وعندما دخل اىل الغرفة خاطب صالح زينات قائ ًال:
(هل تظنني انن أحبك؟ هل تعتقدين انن سأمكث معك؟ ..انن
رجل مزتوج) .أجابته( :وانن ال أريدك أن تبقى هنا من أجيل أان وامنا
من أجل نفسك).
قال لها ( :تطلبني من أن أجخل من نفيس وأبقى ..يف حني أنك أنت
اليت ال تعرفني معىن اخلجل ..وحقيقة المر أن الوقاحة وقةل احلياء صفة
عامة بني الهنود وعليمك أن تعيدوا النظر يف فهممك ملعىن لكمة العار).
رد ت عليه ( :حس ن ًا .ال حاجة بك اىل أن نتول ما هو أكرث من ذكل).
مع أن امرأة الحالم تكل اكنت أقرص قامة وأقل وسامة من الوىل
احلقيقية ،ومع ذكل فقد تذكر مششا ذكل الاكبوس يف الوهةل الوىل اليت
لـمح فهيا هذه املرأة ويه تروح وجتيء يف ممرات الطائرة البس تان .واكن
رأى طيف لها عندما انم نوم ًا مضطر ًاب بعد رحيل زينات وكيل وابتعادها
عنه واكنت هذه املرأة تتلكم بصوت
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انمع وبلهجة كندية ،واكنت تنقل أحام ًال من املتفجرات وظفها عىل شلك
طفل بال حراك .وما اكن يبدو عىل أنه شعر ذكل الطفل اكن يف حقيقة
المر أطراف أصابع ادليناميت وأحس أنه عىل وشك أن يرصخ هلعاً
عندما اكتشف ذكل ولكنه متاكل نفسه ببالغ الصعوبة ..وعاد يتابع قراءة
اجلريدة اليت اكنت يف يده ..ومل يلبث أن غط يف النوم ..وفتح عينيه بعد
قليل لريى املغامرة الثانية يف تكل الرحةل املأساوية .حيث اكن هناك
رجل مير ابلقرب منه واكن ذكل الرجل ملتحي ويرتدي نظارة قامتة من
النوع الرخيص ومل يكن ذكل الرجل سوى جربيل فاريش تا نفسه اذلي
اكن مسافر متنكرًا عىل الطائرة نفسها ،يف حني اكن جيلس اىل جواره
رجل يرتدي بنطا ًال من ذكل النوع اذلي يرتديه عادة العبوا البيس بول..
ويرتدي مقيص ًا مشجرًا المع ًا رمست عليه صورة تنني صين .أحس ذكل
الرجل بشمشا يتأمهل .قدم هل نفسه عىل أنه (يوجني دمدي من احلرس
املس يحي) سأهل مششا (هل تعفي أنك رجل عسكري) اجابه الرجل
ضاحك (نعم ..نعم ..اي س يدي انن جندي متواضع يف جيش العيل
القدير ..انن عامل دين ..وكنت موفد ًا يف بعثة تبشربية يف بالدمك العظمية
ملاكحفة التوهجات ادلاروينية اليت أخذت ابالنتشار بني أبناء شعبمك..
وكنت ملكف ًا مبحاربة داروين كتبه أفاكره ان داروين هذا انه الش يطان
نفسه وأان ال أقبل بأن يكون جدي قرد ًا من فصيةل الشمبانزي).
يف تكل الثناء أطفئت أنوار الطائرة ليبدأ عرض فيمل سيامنيئ عىل
الشاشة يف مواهجة الباب ،واتبع دمدي ثرثرته اليت مل يمتكن
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مششا من اخفاء تربمه منه .فمل يلبث دمدي أن انم نوم ًا معيق ًا ويف
احلني اذلي اكنت فيه عدوى النوم تاكد تصيب مششا سطعت أضواء
الطائرة جفأة وراح يركض يف ممراهتا أربعة أشخاص مدججني ابلسالح.
جربت عىل
احتجز راكب الطائرة ملدة مئة وأحدى عرش يوم ًا بعد أن أُ َ
الهبوط يف مدرج صغري حتف به كثبان رملية حصراوية قرب واحة لعل
أحد الش يوخ اكن ميلكها  -هبوط الطائرة يف ذكل املاكن ..امتالء املدرج
بس يارات مصفحة وقوات عسكرية وبس يارات اللميوزن املزينة ابلعالم
اليت اكن أحصاهبا يس تفرسون عن مصري الطائرة املنتظرة  ..وفامي اذا
اكنت س ت َنسف أم ال؟ واكن اخلاطفون الريعة يتحفزون يف زواايها
وأيدهيم عىل الزاند ..يف حني انطلقت يف أرجاء الطائزة أصوات عويل
الطفال .وس يطر الرعب عىل امجليع .وما لبث اخلاطفون الربعة .الرجال
الثالثة واملراة أن س يطروا عىل املوقف ..واكنوا مجيعهم يمتتعون ابمجلال
والوسامة واكوت السامء اليت أعلن عهنا الش بان الثالثة يه؛ دارا سينغ
وبوات سينغ وابن سينغ ..يف حني اكن امس املرأة هواتفلني.
وبدا لشمشا أن الرجال الثالثة مه من املغامرين وحميب القتل الهواة..
وذكل أنه اكنوا يفضلون الوقوف قرب أبواب الطائرة حىت يرامه الناس
يف اخلارج دون أخذ احليطة املطلوبة يف مثل هذه املواقف وحيث اكن
ميكن لي قناص من اصطيادمه مجيع ًا .اال أن املرأة اكنت تتجاوز تكل
املظاهر السخيفة واكن يبدو علهيا الضيق من ترصفات زمالهئا ..واكنت
مجيةل اال أهنا مل تكن حتاول
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اس تعراض ذكل امجلال .وقدر مششا بينه وبني نفسه أهنا الخطر من بني
امجليع ..مل تكن تبحث عن مغامرات يعرضها التلفزيون شأن زمالهئا
الش بان ..بل اكنت تقوم بعملها بدقة وعىل الوجه املطلوب ،وذلكل فقد
اكنت الوحيدة اذلي تبعث الرعب يف نفوس راكب الطائرة.
أما ما اكن اخملتطفون يطلبونه فمل يكن فيه أي يشء جديد ..اكملعتاد فقد
اكنت رغباهتم احلصول عىل اس تقالل وطهنم وحرية التدين ..واطالق
رساح بعض املوقوفني والعداةل وفدية مالية معينة تعيهنم عىل الانطالق
اىل بدل خيتارونه مه وقد تعاطف معظم املسافرين معهم يف لك ذكل رمغ
كون أولئك املسافرين حتت هتديد القتل يف أية حلظة.
وما لبث اخلاطفون أن أطلقوا رساح معظم الراكب ..واحتفظوا خبمسني
راكب ًا فقط ..ومسحوا للنساء والطفال والش يوخ مبغادرة الطائرة واتضح
أن صالح ادلين مششا اكن الوحيد بني زمالئه املمثلني اذلي قرر
اخملتطفون االحتفاظ به .أما املبرش يوجني دمدي فقد اثرت اثئرته
عندما مل يس َمح هل ابملغادرة وراح يرغي
ويزبد ويرصخ ابلش تامئ والس باب ..ومل جتد اتفلني بد ًا من اساكته بأن
رضبته عىل فكه السفىل بأمخص بندقيهتا بعنف أدت معه الرضبة اىل
قطع جزء من لسانه مما جعلهم يطلقون رساحه خوفا من اصابته
ابلغرغرينا  ..وهكذا أطلق رساح املبرش بعد أن فقد الداة اليت متكنه
من ممارسة همنته ..وحصل عىل حريته بعد أن فقد لسانه..
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اكن هناك مركبة تأيت اىل الطائرة (البس تان) مرتني يف اليوم لزتويدها
ابلطعام واملاء ..بعد أن توقفت مجيع أهجزة االتصال فهيا  ..وبعد ميض
عدة أسابيع ابتدأ بعض الراكب احملتجزين يصابون حباالت هذاينية..
ونظرًا لعدم جتاوب السلطات مع طلبات اخملتطفني فقد أصيب الش بان
الثالثة حباةل سوداوية معيقة .وما لبثت اتفلني أن اس تدعهتم اىل زاوية
اثنية من زوااي الطائرة وعندما عادوا اىل أماكهنم مل تكن اتفلني معهم..
واكن يبدو علهيم اخلجل من أنفسهم ..وبعد قليل عادت اتفلني بدورها
وقد بدا علهيا العزم والتصممي ..اكنت تريد ان تثبت امام الرهائن أن
الفشل ال يفتت عزميهتا ..فوقفت أمام امجليع لتزنع عن جسمها ثوهبا
الوحيد وتقف عارية متام ًا ال يغطي جسدها اال القنابل والحزمة
والشحنات الناسفة املربوطة واملثبتة عىل صدرها وساقهيا ..متام ًا كام رأها
مششا من قبل يف حلمه  .وصاحت ويه يف تكل احلاةل( :سوف يسألنا
التارخي ما يه القضية اذلي تاكحفون من اجلها) واكن جسدها يف تكل
الوضعية جييب عن السؤال.
ومرت الايم متثاقةل ،وعرث جربيل فاريش تا صدفة يف جيب املقعد عىل
أوراق كتهبا يوجني دمدي وخلفها هناك قبل مغادرته وراح النجم
السيامنيئ يقلب تكل الوراق وهو يغالب النوم بفتح جفنيه اذلابلتني
بصعوبة .واكن من مضمون تكل الوراق أن العلامء أنفسهم يشغلهم
مسأةل اخرتاع الــه خاص هبم ..اخرتاع قوة موحدة تشمل لك حتوالت
الكهرابء املغناطيس ية واجلاذبية وصاع القوى..
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جمسد
جمسد والــه حقيقي ا
مبعىن أخر مسأةل الاختيار بني الــه غيب غري ا
ويح .قال جربيل لشمشا ( :ان الواحد منا ال يس تطيع أن يطلب
َ
مفاتيح الفردوس من موجة كهراطيس ية) ،وما لبث أن أمغض عينيه
اثنية وهو يقول( :ان مناقشة كهذه جتعلن أحس ابدلوران والغثيان).
مل يعد مششا ينتبه اىل أنفاس فاريش تا ال َبخرة ذات الراحئة الكرهية ،ففي
جو كذكل اجلو يف طائرة خمتطفة تعبق رواحئ التعرق الديم أنفاس
الناس فهيا تصبح راحئة كتكل الراحئة أمرًا عاد ًاي ..ولقد أس ند جربيل
فاريش تا رأسه عىل كتف مششا وانم أربعة أايم بليالهيا  ..وعندما اس تعاد
وعيه وجد أن مششا قد نقهل مبساعدة ذكل اخملتطف الخر الشبيه بتيس
الغاابت وامسه (جاالندري) ..اىل نسق من املقاعد اخلالية يف منتصف
الطائرة ..ومىض اىل املرحاض وبقي يتبول ملدة أحدى عرشة دقيقة..
وعندما عاد اىل الطائرة اكن يبدو عليه اخلوف الشديد.
بعد ميض ليلتني أخرتني الحظ مششا أن جربيل يغالب النوم مرة اثنية
أو ابلحرى يقصد مشاهدة تكل الحالم اذلي اكن يراها يف نومه.
وانطلق يعدد مثانية من أعىل القمم يف العامل ،فقال هل مششا ( :هل تعدد
هذه القمم حىت تنام؟) فأجابه جربيل( :الك اي صديقي ..ولكن حىت
أبقى مستيقظ ًا).
اكن جربيل خيىش أن ينام .ومل يعرتف أن أحالم ًا غريبة ابتدأت تالحقه
لكام انم رأى أحالم ًا متسلسةل تعود لالس مترار من حيث انعطفت يف
حاالت اليقظة واعرتف جربيل لشمشا بذكل الوضع:
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(ان أحاليم الغريبة تكل أش به برشيط فيديو يتوقف عندما استيقظ..
ويعود لالس مترار من حيث أنن عندما أانم اثنية ..أال يدعو هذا للجنون
أم أنه اجلنون بعينه؟) أجابه مششا ( :انك ال تبدو جمنو ًان) ،فرد عليه
جربيل( :اذ ًا حبق اجلحمي ما ذكل اذلي يدور يف رأيس؟).
واكن جربيل يصبح كثري الالكم يف حاالت يقظته ..وراح يف تكل
الطائرة القابعة قرب واحة (زمزم) خيرب امجليع بأهنم موىت وأهنم يتأهبون
لوالدة جديدة يتناخسون من خاللها بأشاكل جديدة وظروف جديدة
وخاطب مششا قائال( :ما قوكل بأم واحدة تدل مخسني طف ًال توأم ًا؟)
اكن التودل يف نظر جربيل لكمة تتضمن يف طياهتا عىل كثري من املفاهمي..
بدءا من التحول اىل رماد والتحول يودل حياة جديدة ..اىل مفهوم قيامة
املس يح مبارشة وبعد املوت ومن مث حلول الروح يف جسد طفل
حديث الوالدة ..والتحوالت الفئيوية اليت تنتقل فهيا الروح االنسانية اىل
أجساد الثريان .والدوار املتعددة للحياة الواحدة .ولكن مششا مل يكن
يرى أن لك هذه التحوالت مرشوطة ابملوت وامنا يه نوع من عودة
الروح عرب بواابت خمتلفة ومتعددة ..وأص جربيل عىل أفاكره ابلقول:
(ان لك قدمي ال بد هل من أن ميوت ..واال ملا اكن هناكل جديد) ..
وكثريًا ما اكنت مثل تكل احلوارات تزنع جبربيل اىل الباكء بدموع غزيرة..
حبيث يضيق به مششا ويقول هل( :قد يكون أهيا املسكني أن نفسك
القدمية قد ماتت ..وأن ذكل املالك احلامل عىل وشك أن يودل يف
جسدك القدمي!!).
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بعد مئة يوم ويوم صح جربيل لشمشا ابلقول( :أال تريد أن تعرف
سبب وجودي معك هنا؟) سوف تعترب هذا جنو ًان ولكنن هنا من
أجل امرأة :امرأة يه حب حيايت العظم ..بقيت معها ثالثة أايم ونصف
اكنت من أمعق جتارب حيايت بل أمعقها عىل االطالق وأقسم كل
عندما كنت أقبلها اكنت تتطاير شارات تصعقن  .صدق ذكل أو ال
تصدق ..اكنت يه تقول اهنا الكهرابء السالبة الاكمنة من جساد الغرفة..
ولكن ذكل غري حصيح بدليل أنه مل يدث يل من قبل عندما كنت أقبل
النساء الخرايت يف الفنادق الخرى .أما معها فقد كنت أصاب
بصدمة كهرابئية جتعلن أقفز وأرتد من المل !!) .مل يكن جربيل جيد
اللكامت املعربة عن حقيقة جتربته مع تكل املرأة اجلبلية اجلليدية (أآليلواي
كون) ..واكن مششا يف تكل الثناء يتذكر ابميال ..وزينات وكيل ..وابتدأ
أخريًا يصاب ابلغضب واالحباط غري أن جربيل مل يكن يالحظ ذكل
وقال هل بصورة عفوية وهو يربت عىل ظهره( :ابهتج أهيا المحق ..فلن
يطول بنا المر كثريًا).
يف اليوم العارش بعد املئة ..توهجت اتفلني اىل ذكل الرهينة (جاالندري)
الشبيه بتيس وصاحت يف وهجه( :اننا مل نتلق أي جواب عىل رغباتنا
من أولئك الوغاد بعد لك هذه الفرتة الطويةل ..وال بد من تقدمي
أحضية ..ولتكن أنت ابذلات أول حضية أهيا احلواري الوغد اخلائن).
انطلق جاالندري يرصخ طالبا الرمحة ..ولكن اتفلني اقتادته ..من شعره
اىل أحد أبواب الطائرة واكن هو يزحف عىل يديه وركبتيه وقد اتسخ
بنطاهل من اخللف مبفرزاته
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اليت تدفقت منه من شدة اخلوف وعند الباب أطلقت النار عىل مؤخرة
رأسه ودفعت به اىل اخلارج وأغلقت الباب.
صاح هبا مان س نغ ( :اىل أين س منيض الن .اهنم سيتعقبوننا أىن ذهبنا
بقوات الصاعقة ،لقد وقعنا يف املصيدة؛) قالت هل اتفلني بنعومة:
(الاستشهاد جمد حقيقي  ..وستتحول اىل كوكب أش به ابلشموس).
أقلعت الطائرة مرة أخرى ابجتاه الغرب ..ووصلت اىل ما فوق جبال
اللب ومن مث اىل ما فوق فرنسا ابجتاه الساحل الربيطاين ..واكنت تصل
رسائل السلكية تقول( :هل ترغبون ابحلصول عىل اذن ابلهبوط؟)
دومنا جميب وابتدأت مؤرشات الوقود تتجه حنو الصفر ..فتفجرصاع
بني اتفلني وبني مان سينغ انهتىى بأن غرزت اتفلني خنجرها معيق ًا يف
بطنه فسقط عىل الرض ،عندما هنض اكنت اتفلني تنبه مجيع َمن يف
الطائرة ..لهنا اكنت كشأهنا عىل ادلوام متسك ابلسكل اذلي َجبذبه
تسحب لك صاممات القنابل حول جسمها ..واندفع لك من دارا وبوات
ابجتاهها ولكهنا اكنت قد جذبت السكل واهنارت جدران الطائرة ..مل
يكن مو ًات ..وامنا والدة جديدة !!.
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الفصل الثاين
ماهاوند
اكنت وادلة جربيل يف بعض الحيان يف مرحةل طفولته تسميه
(الش يطان) وذكل حني تعمل مبا اكن يقوم به يف أثناء توزيعه لوجبات
الطعام عىل عامل بومباي ،حيث اكن يعمتد أن يضع اللحم اخملصص
للمسلمني يف أطباق املوزعني اخملتصني ابيصال تكل الوجبات اىل
الهندوس ..وبعد قليل تقوم قامئة هؤالء حىت لياكدوا هيامجون الخرين
بأسلحهتم فتشب فتنة ال أول لها وال أخر ..ومع ذكل فقد اكنت وادلة
جربيل بعد ذكل حتتضنه وهتدهده بني ذراعهيا ،حيث ينام ..ويروح
يتضخم جحمه حىت يتحول اىل معالق بال أجنحة .وحىت تصبح قدماه
يف أقىص أقايص الفق يف حني تكون ذراعاه حتيطان ابلشمس؛ اكن يف
أحالمه يرى الش يطان وهو يرىم من السامء وهو يتشبث بغصن من
سدرة املنهتىى قرب العرش االلهىي ..وهو ياول البقاء يف تكل العايل..
اال انه يفشل ويسقط ..ومع ذكل يبقى عىل قيد احلياة وهو يغن من
اجلحمي السفيل أغانيه وأايته العذبة املؤثرة ..وتشاركه يف ذكل الغناء بناته
الثالث الالت ومنات والعزى ..حبيث يردد َن مخاطبات جربيل( :مك
نيبء كل من اخلدع والحاييل ..كل وذلكل التاجر الواقف عىل
المكة؟!) ولكن قبل حاكية ذكل التاجر هناك حاكية يويح هبا كبري
املالئكة جربيل تتعلق بنبع زمزم اذلي يقوم هو  -جربيل  .ابلكشف عنه
لهاجر العرصية اليت هيجرها النيب ابراهمي ومعها طفلها منه ..
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هيجرها يف الصحراء وال جتد ما ترشيه اال املاء البارد من ذكل النبع..
وعندما يقوم ( جرمه) الحق ًا ،بطمر ذكل النبع ابلوحل واذلهب ،مما
يطمس أاثره يعود جربيل لهيدي اىل ماكنه (الـ ا
مطلب) صاحب اخليام
امحلراء القرمزية  ..واذلي هو وادل فَرجل ذي الشعر اذلهيب اذلي يصبح
ابلتايل وادل ًا للتاجر .واذلي سرنوي قصته ..
عندما أصبح ذكل التاجر ورجل العامل الناحج يف الرابعة والربعني من
العمر ..وبيامن اكن كعادته يصعد ابجتاه مقة اجلبل ..اكنت املدينة يف أسفل
السفح تقمي الاحتفاالت وحتتفل ابلعياد ولكنه يتابع صعوده وحيد ًا ..
اكن ذكل التاجر عايل اجلبني ذا أنف أش به مبنقار النرس عريض الكتفني
ضيق الورك..ذا قامة معتدةل ..واسع العينني ..وتظلل عينيه أجفان
طويةل أش به بأجفان فتاة !! واكنت خطواته عريضة ابلنس بة لطول
ساقيه وذلكل فقد اكن خفيف احلركة رسيع امليش شأنه يف ذكل شأن
لك اليتاىم اذلين يتحاشون خبفة حركهتم أن يبقوا مس هتدفني من قبل
من يتصدرون الضطهادمه  .اكن يقيض معظم أايمه عىل ذكل اجلبل..
حبيث اكن أحيا ًان يقيض معظم أايمه عىل ذكل اجلبل .وحبيث اكن أحيا ًان
يقيض شهر باكمهل ابلقرب من القمة ،وذكل هو التاجر ورجل العامل
الناحج اذلي أصبح امسه فامي بعد (محمد).
اكنت مدينة اجلاهلية مش يدة باكملها من الرمال ..واكن ساكهنا عبارة
عن ثالثة أو أربعة أجزاء من الر احل اذلين ال تربطهم ابلرض أية جذور.
وقد اس هتوهتم االقامة يف ذكل املاكن عىل مفرتق الطرق
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اليت اكنت تسري علهيا قوافل التجار .واكن الغنياء مهنم قد أقاموا
لنفسهم أبنية شاهقة ذات نوافذ زجاجية ولكن تكل البنية كلك أبنية
املدينة اكنت مش يدة من الرمال .اكن لك يشء يف ذكل املاكن يتكون
يف أساسه من رمال متناثرة .وذلكل فقد اكن املاء العدو الدلود ملدينة
اجلاهلية ..واكن موزعو املاء وابئعوه من السقايني يعتربون منبوذين .ومل
يكن يف تكل املدينة اال قةل قليةل من أجشار النخيل اذلي تضع جذورها
يف أعامق الرض سعي ًا وراء الرطوبة  .أما املاء فقد اكن غري موجود اال
يف بعض الغدران والينابيع اليت ترتقرق حتت الرض ومن تكل الينابيع
ذكل النبع السطوري برئ زمزم  ..اذلي اكن يقع ابلقرب من البيت ..
بيت احلجر السود ..واكن يس تقى من ذكل البرئ ذكل السقاء املنفر
املسمى خادل .
اكنت تكل املدينة تعترب حبق مدينة التجار ..واكنت تزتمعها قبيةل قريش.
ويف تكل املدينة حتول أحد أولئك التجار اىل نيب وأصبح مؤسس أحد
الداين العظمية يف العامل ..وقد واجه يف هذا اليوم ابذلات ..يوم عيد
ميالده الرابع والربعني منعطف حياته الكبري حيث بلغ أذنه صوت
هامس يقول هل( :من أنت وما يه حقيقتك؟ أرجل أنت أم فأر؟) ولقد
مسعنا ذكل الصوت من قبل؛.
ويف قدمي الزمان أىت ابراهمي اىل هذا الوادي ومعه هاجر وودلها
اسامعيل .وهناك ختلف ابراهمي عن هاجر يف ذكل املاكن النايئ اجلاف
القاحل .وسألته يف ذكل احلني هل ميكن أن تكون تكل ارادة هللا؟
فأجاهبا  :اهنا كذكل .اي هل من وغد ،لقد اكن الرجال منذ القدم
يس تخدمون هللا لتربر ما ال ميكن تربيره ؛ وعد رحيل
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ابراهمي راحت هاجر ترضع اسامعيل حىت جف حليهبا وانطلقت تعدو
بني مرتفعي الصفا واملروة حبث ًا عن ابراهمي أو عن أي ش بح لي انسان
أو حيوان حىت ظهر لها جربيل وهداها اىل مياه زمزم .وهبذا السلوب
اس تطاعت هاجر أن تس متر يف العيش يه وطفلها اسامعيل.
ولكن ترى هل اكن أهايل تكل املدينة يتفلون هبذه اذلكرى؟ أبد ًا ..بل
مه يف واقع المر اكنوا يتفلون بزايرة ابراهمي ذلكل املاكن .واكنوا
يتجمعون هناك ويقومون ابلصالة والعبادة ..ولكن المه من لك يشء
أهنم اكنوا يتجمعون لالجتار وانفاق املال وكس به .
لقد اكنت مدينة اجلاهلية يف ذكل اليوم تعبق ابلعطور من لك أصنافها.
واكن احلجاج يرشبون مخر البلح ..ويتجولون يف السوق الكبري ..يف
عيد ابراهمي ..واكن بني هؤالء رجل يفوق ماهاوند بطول قامته- ،
بلحيته املناس بة لوهجه النحيل ،انه كرمي أبو سنبل عظمي اجلاهلية وزوج
املرأة فائقة امجلال هند ،واكن هذا الرجل رئيس ًا جمللس املدينة ..واكن
غني ًا فوق لك تصور ،ذكل أنه اكن ميتكل املعابد اليت اكنت تشمخ عند
مدخلها ابالضافة اىل ذكل فقد اكن دليه من االبل .واكنت زوجته أمجل
نساء املنطقة .اذن ما اذلي اكن يقلق ذكل الرجل ويزعزع ثقته بنفسه،
انه ال أحد سوى ماهاوند !!.
شق أبوسنبل طريقه يف وسط الازدحام وبني أولئك التجار القادمني
من اكفة الرجاء ومن اكفة الانامتءات .واكن الضجيج ميل املاكن واكن
الشعراء يقفون عىل أماكن مرتفعة ويلقون
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قصائدمه املنظومة بوزن الرجز بيامن اكن غريمه يلقون بقصائد من أوزان
أبلغ تأثريًا .واكن املعروف أن القصائد الس بع اليت تفوز يف تكل املنافسة
تعلق عىل جدران البيت العظمي ..بيت احلجر السود !؛ أومأ أبو سنبل
عندما ملح شاعرًا بعينه مييض اىل جواره ،اكن ذكل الشاعر حنيف ًا عيس
املظهر ،وقد نظر اىل أيب سنبل وسأهل( :ما اذلي يقلقك أهيا الش يخ؟)
رد عليه أبوسنبل( :ايكل من فىت لقد أطبقت شهرتك الفاق حىت قبل
أن تسقط أس نانك اللبنية ..انتبه اىل نفسك واال اقتلعت أس نانك ادلامئة
من مفك) أجابه الشاب( :انك لكام اقتلعت يل س ن ًا نبت يل بد ًال منه
سن جديد أقوى وأَ َحد  ..وأَقدَ ر عىل العض واساةل ادلماء الغزيرة
احلارة) رد عليه أبو سنبل( :يبدو أنك حتب طعم ادلماء) .هز الشاب
كتفيه بال اكرتاث وقال( :انن شاعر ..وال بد للشاعر أن يب طعم
ادلم ،حيث أنه يصبح شاعرًا حقيقي ًا عندما يمتكن بأشعاره من أن
جيرح!!).
ومل يكن ذكل الشاب سوى شاعر الهجاء (بعل) .قال هل عظمي
دلي هممة أحب أن ألكفك هبا :ويه هممة أدبية ..وأان
اجلاهلية( :ان ا
أعرف حدودي أقف عندها ..فالشعر الهجايئ أمر خاح حدود
اماكنيايت) ..واكان يف تكل الثناء قد وصال اىل مدخل بيت احلجر
السود  ٠ ٠واتبع أبو سنبل ( :مث ال تنىس أن يل عليك حقوق ًا ..أليس
الكان ندم الس يدة ذاهتا؟!) فار ادلم يف تكل اللحظة من وجنيت
الشاعر بعل ..وخاصة عندما دفعه الش يخ اىل داخل البيت ..وعندما
أصبحا يف ادلاخل اكنت الآلهة لكها ترشف علهيا من االهل
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بعل واالهل قابيل ونفروح ومناف ونرص وقزح ..ابالضافة اىل ذكل االهل
املسمى هللا اذلي اكن اجلاهليون يعتقدون أن هل سطوة كبرية عىل اكفة
الآلهة ..احنىن الكهام حتت نصب العزى ومناة وما لبثا أن أصبحا حتت
االلهة الالت اليت تضايه هللا يف نفوذه وسطوته .واكنت هذه الآلهة
ومعبدها ترشف علهيا عائةل عظمي اجلاهلية أبو سنبل أو ابلحرى عائةل
زوجته هند وكذكل اكن معبد لك من العزى ومناة.
ويف ذكل املاكن فاجأ عظمي اجلاهلية الشاعر بعل برلكة عىل لكيته
أسقطته أرض ًا وهو يتلوى من المل ..وخاطبه قائال حبنق( :انن اعرف
اهيا التافه انك تنكح زوجيت ..هيا اهنض ورس امايم) .حتامل الشاعر
عىل نفسه وهو يعاين شديد المل ..وما لبثا ان خرجا اىل خارج ذكل
البيت واجتها اىل ماكن اكن يقف فيه لك من السقا خادل  ..وسلامن
الفاريس ..والعبد العمالق بالل اذلي اشرتاه ماهاوند من صاحبه وعتقه
 ..واذلي اكن هل صوت يضايه جحمه من حيث القوة والضخامة ..عند
ذكل أشار عظمي اجلاهلية اىل هؤالء الثالثة وقال خماطب ًا بعل( :هؤالء
مه اذلين أطلب اليك التوجه الهيم هبجائك املقنع ..ومل يامتكل بعل نفسه
من الضحك ابس تخفاف رمغ خوفه وأمله وقال( :هؤالء املهرجون
السخفاء؟؛ ..اتباع ما ها وند ؟؛ هل يدور يف خدلك ان اهل ماهاوند
الواحد س يدمر أآلهتك الس تة والثالثني؟ ان ذكل ال ميكن أن يدث)..
أجابه ابو سنبل( :ادخر اهانتك وسالطة لسانك لتبهثا ضد هؤالء من
خالل أشعارك .جيب أن تعمل أنن أريد أن تكون تكل الشعار أية يف
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البالغة والتأثري ..ال تناقش ن وافعل ما أمرك به ،ليس دليك أي خيار
أخر)!!.
اكن ماهاوند هو العدو الول ليب سنبل يف تكل الونة ..وتذكر كيف أن
ذكل العبد الضخم بالل اكن يف منهتىى الصالبة ..دلرجة أن س يده الول
اذلي ابعه ملاهاوند حاول ارضاخه بتعذيبه وبوضع الصخور الثقيةل عىل
صدره .واكن يف تكل الثناء يسأهل .من هو الهك؟ فاكن جييب :أحد.
أحد ..أحد  ..وظل عىل تكل احلال حىت جاء ماهاوند واشرتاه وحرره،
وراح أبوسنبل يفكر :وأن بعل عىل خطأ اذ يس هترت هبذه اجملموعة ..وأان
أخىش ماهاوند لهذه الس باب ابذلات بسبب صالبة وعناد أتباعه.
ماهاوند نفسه رجل طموح يمل بأن يكون الس يد الول يف مدينة
اجلاهلية ..والبد من أنه خيطط ذلكل ..من خالل تكل اخللوات اليت
هييهئا لنفسه يف ذكل اجلبل واليت يدعي أنه يقابل املالك فهيا .
اكن يف مدينة اجلاهلية عصاابت متخصصة خبطف احلاجات من النساء
واملطالبة بفدية كبرية لتخلية سبيلهن  ..واكن يرتدد يف بعض الوساط أن
أاب سنبل يقابل زعامء تكل العصاابت ويتعاون معهم عىل التنظمي ..وقد
صح ماهاوند برسالته :عبادة االهل الواحد  ..دون غريه ..ولو انترشت
داينة كهذه يف تكل البالد  ..اذن خلرس أبو سنبل لك يشء ..لن أبو
سنبل يف تكل اللحظة جيلس يف مزنهل  ..صفق بيديه فدخل عليه
اخمليص ..قال هل أبو سنبل بلهجة أمرة :أرسل رسو ًال اىل بيت الاكهن
ماهاوند وس نفاوضه عىل أن يقبل بثالثة من أآلهتنا عىل القل..
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يف مقابل أن نقبل حنن ابلهه الواحد( . )1تالمذة ماهاوند الثالثة:
السقاء ،والهاجر ،والعبد يقضون جل وقهتم يف الاغتسال ابملاء من برئ
زمزم وابلصالة .ان حهبم للسامء هو خيانة حلضارة الصحراء بطريقة أو
بأخرى ويراقهبم الشاعر بعل من طرف خفي لكن سلامن يكتشفه
فينيبء (بالل)بذكل قائ ًال :لقد اختار بعل همامجتنا ! .يبتسم بالل بغري
اكرتاث يف تكل الثناء يرشئب السقاء خادل اذ يرى محزة مع ماهاوند
يتجه الهيم ابدي القلق اكن محزة رمغ أعوامه الس تني معروف ًا يف املدينة
بأنه مصارع السود وواحد من أبرز صناديدها .ومع أنه اكن أضأل شأ ًان
من ذكل الصيت اذلائع وتكل السمعة املدوية اليت لعهل اكن ينفق بعضاً
من ماهل لتكريسها يف أذهان الناس؟ وينيبء محزة الش بان الثالثة بأن
ماهاوند مل يعد .فيقلق هبذا الشأن لك من خادل وبالل ..اال أن سلامن
يظل هادئ ًا ،وبعد حلظات يطل علهيم ماهاوند جفأة وجيلس عىل حافة
البرئ وخياطهبم قائ ًال لقد عرضت عيل مساومة ،جييبه خادل صاحئ ًا دون
تفكري :اوذا اكنت من أيب سنبل ،فلرنفضها .ويقول املؤمن بالل ال تقدم
عظاتك للرسول ..انه ابلطبع البد وأن يكون قد رفضها .يسأل سلامن
الفاريس :ما هو نوع تكل املساومة؟ يبتسم ماهاوند هبدوء وجييب:
مجيل أن يكون واحد من الثالثة يريد أن يفهم؟ ويتابع أهنا مسأةل
صغرية ..ان أاب سنبل يريد من هللا أن يسدي اليه مجيال ..ينظر محزة
اىل وجه ابن أخيه فيلمح عليه التعب واالعياء،
( )1الاكتب يشري هنا اىل سبب نزول سورة الاكفرون :فعن سعيد بن مينا موىل ال َبخرتي قال:
لقي الوليد بن املغرية والعاص بن وائل ،والسود بن املطلب ،وأمياة بن خلف ،رسو َل هللا ،فقالوا:
اي محمد ! همل فلنعبد ما تعبد ،وتعبد ما نعبد ،ونرشكك يف أمران لكه ،فان اكن اذلي جئت به خريا
مما بأيدينا كنا قد َرشكناك فيه ،وأخذان حبظنا منه; وان اكن اذلي بأيدينا خريا مما يف يديك كنت قد
ون) حىت انقضت السورة.رواه
َرشكتنا يف أمران ،وأخذت منه حبظك ،فزلت ( :قل َاي َأهيه َا ال َاكفر َ
سامل ادللميي
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يقاطع خادل ماهاوند مرة اثنية صاحئ ًا :ال يشء البتة ..ان هللا لن مينح أاب
سنبل أدىن عطف .لكن محزة ميسكه .يتابع ماهاوند:
يريد أبو سنبل من هللا أن يتكرم  -وقد اس تخدم لكمة يتكرم  .ويعرتف
بثالثة ..ثالثة فقط من أآلههتم املائة واثنان وس تني ويقر بأن هؤالء
الثالثة جديرين ابلعبادة ..يصيح بالل :ال اهل اال هللا ..يغضب ماهاوند
وخياطب جامعته ابنفعال .أال تصغون ا ايل أهيا املؤمنون ..أال تصغون اىل
رسولمك؟ يعودون اىل الصمت فيتابع :أبو سنبل يريد من هللا أن يعرتف
ابلالت والعزى ومناة يف مقابل قبوهل بنا وهمادنتتا ابالضافة اىل اختياري
أان لصبح عضو ًا يف جملس مدينة اجلاهلية؟
يقول سلامن الفاريس ان هذا جمرد خف ..هل هذا هو الويح اذلي تزنل
به جربيل اليك يف اجلبل؟ البد وأن يف المر خدعة ما أو تزويرًا ما،
هيز ماهاوند رأسه قائال :أن جربيل خياطبن فامسع صوته يرتدد من
أعامق نفيس ورويح وذلكل فال جمال للمغالطة ،يرد عليه سلامن :رمبا
اكنت خدعة من نوع جديد ..ان هذا ال ميكن أن يكون حصيح ًا ..لقد
مىض علينا زمن طويل وحنن نردد بناء عىل توجهياتك :ان ال اهل اال
هللا ..والرضوخ لهذه املساومة يضعفنا حيث لن جند بعد من يؤمن مبا
تقوهل .فريد عليه ماهاوند ضاحاكً :انك مازلت حديث العهد بيننا ،وأنت
ال تعرف الناس هنا عىل حقيقهتم ..أال ترى أهنم حىت الن ال يعريوننا
أي انتباه وال يس بون لنا حسا ًاب .أمل تقرأ ما قاهل فينا الشاعر بعل.
اصغ ايل ابمعان اهيا الرسول
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ان ما تبرش به من الوحدانية وقوكل أَ َحد .أَ َحد  ..أَحد
ال يعد أي يشء لهايل مدينة اجلاهلية وهو مردود عليك؟
اهنم يسخرون منا يف لك ماكن.
يبدو القلق عىل وجه محزة ويقول :انك مل تكن تلتفت اىل ما يقولونه عنا
من قبل ..ما اذلي اس تج اد بعد لقائك مع أيب سنبل؟ جييبه ماهاوند :
انن أحيا ًان أفكر يف أن أهون املسأةل عىل الناس حىت يسهل علهيم
االميان مبا أقوهل؟
تبادل التالميذ النظرات املراتبة فالحظ ماهاوند ذكل وصاح هبم :لقد
الحظت مجيعمك أننا فشلنا حىت الن يف كسب املؤمنني بديننا  ..ان
هؤالء الناس ال يرغبون ابلتخيل عن أآلههتم ..ومالبث أن هنض وابتعد
عهنم ..ومييض ليتوضأ وحيد ًا عىل الطرف الخر من البرئ ،مث يقوم
ليصيل ،وبعد أن يهنىي صالته ما يلبث أن يعود لينضم الهيم وهو يقول:
أصغوا ايل مجيع ًا ..أنه عرض جدير ابالهامتم ..جييبه خادل مبرارة :بل يه
صفقة مغرية ..هيديء محزة من روع خادل ويعود ماهاوند فيقول :ليس
املطلواب أن يصبح الآلهة الثالثة يف سوية هللا وال حىت الالت نفسها،
ولكن أن تعطي هذه الآلهة أمهية متوسطة بصورة تظل معها أقل شأ ًان
من هللا ..ان أاب سنبل يطلب أن تقبل هذه الآلهة الثالثة .وس يصبح
ساكن مدينة اجلاهلية بأمكلهم معنا بنفوسهم وأرواهحم ..يسأهل سلامن:
هل سينظف البيت العظمي بعد ذكل من تكل النصاب؟ جييبه ماهاوند
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أن هذا مل يت االتفاق عليه .هيز سلامن رأسه بأىس ويقول :ان هذه
اخلدعة امنا هتدف اىل القضاء عليك .ويصف بالل مس تطرد ًا ان هللا ال
ميكن وال يقبل بأن يكون أربعة أآلهة .يف حني يقول خادل وهو يبيك :ما
هذا اذلي تقوهل أهيا الرسول ..هذه الآلهة اذلي ذكرهتا الالت والعزى
ومناة ..اهنا مجيع ًا من االانث؟ هل س يكون لنا أآلهات مؤنثات؟
يتدخل محزة ليحسم املناقشة فيقول ملاهاوند  :اننا ال نس تطيع أن نبت
يف هذه املسأةل اي ابن أيخ ..ومن الفضل كل أن تصعد اجلبل مرة اثنية
وتستشري جربائيل يف هذا الشأن..
يس جربائيل بقلبه ياكد يقفز من صدره هلع ًا وخوفأ الحدث نفسه
قائ ًال :املفروض يب أن أعرف االجابة عىل هذه التساؤالت .انه خيىش
هذا التاجر ماهاوند  ..أليس غريب ًا أن يرتعش كبري املالئكة يف مواهجة
انسان فاق؟ ..ليس دليه االجابة ..ليس دليه ما يقوهل لهذا الرجل ..وها
هو ماهاوند يقبل ليتلقى منه الويح ليسأهل الاختيار فامي بني الوحدانية
والتعددية ..ويدث جربائيل نفسه؛ وها أان أقف اكلبهل ..ما اذلي أقوهل
ملاهاوند ..النجدة! النجدة !.
يصعد ماهاوند اىل أعىل اجلبل وعندما يصل اىل تكل املغارة يس
ابلتعب وما يلبث أن يغط يف النوم .ولكنه اكن نوم ًا من نوع
خمتلف..اكن حاةل بني النوم واليقظة  ..واكن يف تكل احلاةل يس بأمل حاد
جيتاح أعامقه ويطل عليه جربيل من عل وهو يشعر
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ابالضطراب ويدث نفسه :ها أان أخرج من أعامق هذا النامئ ..أان
املالك ..النفس الخرى ملاهاوند..
اين مرتبط به حببل من النور وال ميكن أن يعرف أو ميزي الواحد منا
الخر .ال ميكن لحد أن ميزي َمن منا اذلي يمل ابلخر.
ويس جربيل ابليأس فهو ال يعرف االجابة عن تساؤالت ماهاوند.
يسأهل ماهاوند  :لقد رأوا منا املعجزات ومع ذكل فاهنم مل يؤمنوا بنا ،لقد
رأوك هتبط اىل املدينة وتفتح يل صدري ،ورأوك أنت تغسل قليب مباء
زمزم وتعيده اىل جسدي ..ومع ذكل مفا زالوا يعبدون الصنام ..وعندما
أتيت يف تكل الليةل وطرت يب اىل القدس ..أمل أعد لخربمه مبا رأيته
ابلتفصيل ومع ذكل فقد ظلوا يتوهجون اىل الالت لقد هونت علهيم
المور حني طرت يب عالي ًا حىت بلغت يب العرش ،وحني فرض هللا
عىل املؤمنني أربعني صالة أمل أعد عدة مرات بناء عىل اقرتاح موىس
لرجو هللا أن خيفف هذا العبء ..حىت اس تجاب هللا وقبل خبمس
صلوات !! ومع ذكل فهم يبون مناة ويفضلون العزى ..ماذا بوسعي أن
أفعل ،ما اذلي سأتلوه علهيم !!؟ ؛
لكن جربيل يظل صامت ًا وال جييب ويواصل ماهاوند أس ئلته ابصار؛
هل ميكن أن أعرتف ابلالت ومناة والعزى عىل أهنا مالئكة؟ أليس كل
أخوات؟ هل ميكن أن تكون هذه السامء بنات هللا؟ هل أقبل خبداع
نفيس وخيانة مبديئ من أجل كريس يف جملس املدينة؟ ابلهواين
وضفاري؛ انن ال أس تطيع أن أبت حىت اذا
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اكن عظمي اجلاهلية خملص ًا يف وعده حق ًا  ..انن ضعيف يف حني أنه ويف.
لكن انضامم ساكن املدينة ا ايل يس تحق أن أقبل ابضافة ثالثة أسامء اىل
قامئة املالئكة؟ هل ميانع هللا يف الاعرتاف بثالثة مالئكة يف مقابل أن
ينفذ اجلنس البرشي بأمكهل؟ انن ال أعرف شيئ ًا هل س يكون هللا
خفور ًا هبذا االجناز أم أنه يشعر ابلضغينة مث أي نوع من الاكئنات هو
هللا؟ وابلتايل أي نوع من الاكئنات أان نفيس !؟
وما لبث الوىح أن هيبط ..وماهاوند عىل حالته الوىل بني النوم
واليقظة ..يس ابلتش نج !! دلرجة تربز معها عروق رقبته ( ..)1وميد يده
ليضغط هبا عىل صدره وبطنه ..وتبدأ املعجزة ابحلدوث ..حيث يبدو
وكنه يس تل شيئ ًا من أعامقه ابلقوة ..ويبدأ يس بتكل القوة تصل اىل
فكيه الذلين يبدأان ابلتحرك ..حيث يتباعدان ويتقاراين مث تصل القوة
اىل احلبال الصوتية.
انه ليس صويت ..انن ال أعرف لكامت من هذا القبيل انه ليس صويت..
ولكنه صوت ..تفتح َعينا ماهاوند عىل اتساعهام  ..انه يرى طبق ًا ما ..
وما يلبث جربيل أن يتذكر نعم أنه يراين أان ومفي ينفتح وشفتاي
تتحراكن ..قوة ما حتركهام  ..ما يه تكل القوة؟ انن ال أعرف ولكامت
تصدر من مفي :ليست لعبة مسلية أن تكون رسول هللا ولكن  ..ولكن
 ..ولكن هللا ليس ظاهرا هللا وحده يعمل رسول من أان؟

( )1يف اشارة اىل أن النيب (ص) اكن يعاين من الرصع
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وها مه يف مدينة اجلاهلية مايزالون يف انتظار عودة ماهاوند بفارغ الصرب
وأكرثمه نفاذ ًا للصرب هو خادل يف حني جيلس محزة عىل الرض وهو
يعبث ابحلىص .أما ساكن املدينة وزوارمه فهم ميلؤون السوق وخيامه
وينصتون اىل الشعراء ومه يتنافسون .وما يلبث خادل اذلي اكن ينتظر
قرب بوابة املدينة أن يأيت الهث ًا وهو يقول :لقد عاد الرسول ولكنه ليس
قادم ًا اىل برئ زمزم كام ويردد بعض املنتظرون عند جذوع أجشار النخيل
! اذن فليس هناكل رساةل !! لكن خادل يرد علهيم الهثاً ال بل ان هناك
رساةل ..مفظهره يويح بذكل ولكنه مل يلكمن بل توجه اىل السوق!!
ويفاجأ أحصاب اخليام مباهاوند يقبل علهيم مغمض العينني ويسألونه
أس ئةل تمن عن القلق فال جييهبم ..بل مييض ليدخل اىل خمية الشعراء،
اكن عظمي اجلاهلية يضطجع عىل جساد من احلرير قرب املنصة ومعه
زوجته الفاتنة هند ،يهنض أبو سنبل ويصيح مباهاوند :أه ًال بك أهيا
الاكهن احلكمي ،ويسمح لتالميذ ماهاوند ابدلخول اىل ذكل املاكن للمرة
الوىل .ويتلكم ماهاوند دون أن يفتح عينيه  ،ان هذا جتمع للشعراء
ولكنن ال أدعي أنن وا حد مهنم  ..فأان رسول هللا واان أس تويح الكيم
من الواحد الحد اذلي هو أعمل من لك اذلين جيمتعون هنا !! يبدأ
املوجودون ابلمتلمل ومه يهتامسون بأن ذكل املاكن ليس ماك ًان ديني ًا..
وأن احلجاج امنا جاؤوا اىل هنا للتسلية واملتعة ..ويصيح أحدمهَ :أسكتوا
هذا الرجل واطردوه من هنا ،لكن أبو سنبل يسكت امجليع ويتوجه اىل
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ماهاوند قائ ًال :اذا اكن ربك قد لكمك فع ًال فال بد مجليع الناس أن
يسمعوك ،وبعد حلظة من الصمت املطبق يبدأ ماهاوند ابلتالوة بصوت
مرتفع :بسم هللا الرمحن الرحميَ ..والناجم ا َذا ه ََوى* َما ضَ ال َصاحبمك َو َما
ِ
وىح* عَل ا َمه شَ ديد
غَ َوى* َو َما يَنطق َعن اله ََوى* ان ه َو ا اال َويح ي َ
ِ
ِ
اب
الق َوى* ذو م ارة فَاس تَ َوى* َوه َو اب ُلفق َالع َىل* مثا دَانَ فَتَد اَىل* ف َ َاك َن قَ َ
قَو َسني أَو أَد َىن* فَأَو َىح ا َىل عَبده َما أَو َىح* َما كَ َذ َب الف َؤاد َما َرأَى*
ِ
أَفَت َمارون َه عَ َىل َما يَ َرى* َولَقَد َرأه نَز َ ًةل أُخ َرى* عن َد سد َرة المنهتَ َىى* عندَ هَا
َجناة ال َمأْ َوى* اذ يَغ َىش السد َر َة َما يَغ َىش* َما َزاغَ ال َب َرص َو َما َطغَى* لَقَد
ِ
َرأَى من أ َايت َربه الك َربى* ودون ان يبدو عىل ماهاوند أي يشء من
الرتدد اتبع التالوة بصوت واحض مرتفع ..أَفَ َرأَيت االال َت َوالع ازى* َو َمنَا َة
الث االث َ َة ُالخ َرى* وعندما مسعت هند الية الوىل ه ابت واقفة يف حني
أن عظمي اجلاهلية قد س بقها اىل الوقوف ويتابع ماهاوند تالوته :تكل
الغَرانيق الوىل ..وا ان شَ فا َعهتَ ان ل َرت َجتى()1؛ وتعلو صخات االس تحسان
من أنصار الآلهة الالت يف أرجاء املاكن ويف اللحظة ذاهنا تتوجه النظار
اىل عظمي اجلاهلية وقد وضع اهبامه عىل حشميت اذنيه ويصيح :هللا أكرب.
وما يلبث بعد ذكل أن يسجد ضاغطاً جهبته عىل الرض ..وكذكل هند
السقاء خادل يقف قرب
اليت تنتظر طوي ًال لتقتدي به يف حني اكن َ
مدخل اخلمية يراقب هذا املشهد مذعور ًا حيث ابتدأ لك من جتمع يف
ذكل املاكن من الرجال والنساء يذون حذو عظمي اجلاهلية وخيرون
جسادا عىل الرض ويظل الرسول واقف ًا ..وتفر ادلموع لتس يل غزيرة عىل
السقا خادل وينطلق
الرمال من عين َ
( )1يذكر البخاري يف حصيحه أن الرسول محمد(ص) قام حبذف وتغيري هذه الاايت بتربير بأن
سامل ادللميي
الش يطان نطق عىل لسانه هذه الاايت فهتيأ هل أنه املالك جربيل.
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راكض ًا عىل غري هدى ..ويبقى ماهاوند واقف ًا بال حراك ودون أن يندى
هل جفن يف عينيه اللتني ظلتا مغمضتني.
اكن مع النيب محزة يف طريقه اىل بيته وحيد ًا مطأطيء الرأس يفكر يف
ذكل النرص املشؤوم اذلي حققه ابن أخيه  ..وجفأة مسع زئريًا فرفع رأسه
لريى يف مواهجته أسد ًا أمحر اللون يتحفز لينقض عليه ..ومل جيد بد ًا من
املواهجة وهو أعزل متام ًا من أي سالح ..فصاح بذكل الوحش :هيا
تقدم أهيا الوحش الوغد  ..لقد س بق يل أن مزقت بيدي هاتني كثريًا
من القطط الكبرية مثكل ..عندما كنت أصغر س نا ..وعندما كنت شااب.
وتلعلع حضكة عالية من ورائه ترتدد أصداؤها يف أرجاء املاكن ويلتفت
محزة لريى مصدر تكل الضحكة ..وعندما يعاود النظر اىل المام يفاجأ
بذكل السد وقد اختفى ..وجيد نفسه حماط ًا بأانس من ساكن اجلاهلية
يرتدون مالبس تنكرية احتفاء ًا ابلعياد ..ويدرك محزة أن تكل الليةل
س تحفل ابلرعب واجلرامئ وما يلبث أن يصل اىل بيته ويس تل س يفه
وخيرج مرة اثنية وهو يدث نفسه قائال :أفضل يل أن أقتل أعدايئ ..يف
هذه الليةل اليت يه الليةل الخرية من الاحتفاالت بعيد ابراهمي ،جين
جنون املدينة اجلاهلية  ..وتعلق القصائد عىل جدران بيت احلجر
السود  ..وحتل العاهرات حمل الشعراء ليبدأن غناهئن اللييل الجتذاب
الزابئن ..
بعد حبث طويل مضن يف أزقة املدينة يعرث محزة عىل ضالته  . .ذكل
السد المحر ذي الفكوك الثالثة ..وبدأ معركة ضارية بني مجموعتني من
الرجال املقنعني ..وينتبه محزة اىل أن خادل وبالل
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يرتدون القنعة أيض ًا ولكهنم يتعرضون لهجمة رشسة من قبل أعداهئم
املقنعني أيض ًا ..فيس تل س يفه ويزأر وهو يكر عىل همامجهتم ..ويركز أكرث
ما يركز عىل ذكل الرجل اذلي يتقنع بقناع السد المحر ذي الفكوك
الثالثة ..واذلي ياليق مرصعه عىل يديه..
يطري جربيل فوق املدينة لرياقب القتال ادلائر يف أرجاهئا  ..لقد رشب
التالمذة الثالثة خادل وسلامن وبالل من امخلر أكرث مما ينبغي هلم بعد
زمن طول من الامتناع عن احتساء امخلر وذكل نتيجة شعورمه
ابلتعاسة من جراء ما حدث وراحوا يس تفزون الناس حيامث ساروا رغبة
مهنم يف تدمري لك يشء واكدت املعارك تنشب ولكهنا رسعان ما تنهتىى
يف اللحظة اليت يصل فهيا محزة ،ويف احدى املعارك هيامج محزة رجالن..
فمل يلبثان أن يسقطا أرض ًا مضمخني بدماهئام ،وأصيب لك من خادل
وبالل وسلامن ببعض اجلروح ولكهنا مل تكن جروح ًا بليغة وذلكل فاهنم
مل يكرتثوا هبا .لكن ما سبب هلم اهلم هو اكتشافهم أن القتىل الثالثة
املقنعني بأقنعة السود امحلر امنا اكنوا أخوة هند ( .. )1وعقب محزة عىل
ذكل ابلقول :لقد انهتىى أمران وجلس أتباع ماهاوند يبكون عند سور
املدينة ،بعد أن عرفوا أهنم تورطوا يف قتل أولئك اذلين يرتدون أقنعة
السود امحلراء.
يس تفيق النىب ليجد نفسه مس تلقي ًا يف رسير صن َعت أغطيته من احلرير
وقد تعرى متام ًا من مالبسه .وميزي ابلقرب منه طيف امرأة طويةل القامة
سوداء الشعر ..فاتنة تغن تكل الغنية اليت
( )1يشري الاكتب اىل عتبة وادل هند زوجة أبو سفيان وأخوها الوليد ومعه اذلين قتلهم امحلزة يف
سامل ادللميي
واقعة بدر ..
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اكنت النسوة ينشدهنا لتشجيع الرجال للميض اىل ساحة املعركة ومل تكن
تكل 1ملرأة سوى هند  ..سألها :ما اذلي حدث يل؟ ترى هل هامجن
أحد؟ جتيبه بسخرية :هامجك أحد؟ وما تلبث أن تصفق بيدهيا طالبة
طعام الفطور فيدخل العبد بلك ما تطلبه  ..ويعني أحدمه ماهاوند يف
ارتداء ثوب حريري ذي لونني :السود واذلهيب ..يعود ليسألها :ما هذا
الثقل اذلي أحسه يف رأيس ..هل رضبن أحد؟!! جتيبه :اي كل من
رسول؟ أمل تكن لتدخل بييت وأنت باكمل وعيك؟ باكمل ارادتك؟
لكنه ال يدرك املغزى احلقيقي للكامهتا فيسأل :ترى هل أان جسني؟ فهتز
كتفهيا دون اكرتاث وجتيبه :كنت أجتول يف طرقات املدينة فتعرثت
جبسدك وأنت ملقى فاقد الوعي ..وقد لكفت خديم بنقكل اىل هنا عىل
حامةل ..أفال تشكرين؟ يقول لها :شكرًا كل .ترد عليه ال أعتقد أن أحد ًا
تعرف عليك وأنت عىل تكل احلال ..اال لاكنوا قتلوك ..البد وأنك تقدر
ا
ما اكنت عليه طرقات املدينة يف الليةل الفائتة ..تصمت قلي ًال وتتابع قائ ًةل
بقلق ..ان أشقايئ مل يعودوا اىل بيوهتم حىت الن؛؛ ما تلبث جتلس
ابلقرب منه وتداعب بأصابعها صدره من فتحة يف الثوب اذلي يرتديه
وتقول هل :البد وأنك كنت مغش ي ًا عليك ..ما اذلي حدث كل؟ هل
أصبحت ضعيفا اىل حد أن يغمى عليك؟ ترفع أصابعها اىل شفتيه وتتابع
ممتمتة :انن زوجة عظمي اجلاهلية؛ ..والكان أان وهو لس نا صديقني كل.
وعىل أي حال فان زويج رجل ضعيف؛! والناس يظنون أنه ذيك
ماكر ..ولكنن أعرف احلقيقة أكرث مهنم ..انن أختذ لنفيس العشاق وال
يعارض هو يف ذكل..
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ال يفعل شيئ ًا حياهل لن معابد الآلهة الالت والعزى ومناة ترشف علهيا
عائليت ..الآلهة اليت اعرتفت هبا عىل أهنا من مالئكتك ،لقد اكن أخر
عشايق هو ذكل الفىت بعل .تلمح الغضب يف عينيه لكهنا تتابع هبدوء:
انن أعرف أنك تكره ذكل الشاب لكن ذكل غري همم ..فأنت ال
يضاهيك أحد  ..ال بعل !! وال حىت أبو سنبل ..أان فقط أضاهيك؛؛
يقول لها جيب أن أغادر هذا املاكن ،ترد عليه :هبذه الرسعة.
بعد أن علمت هند مبقتل اخوهيا اثرت غضبا وطالبت ابالنتقام من
قاتليه ومالحقة ماهاوند وأتباعه ،وقد نبه النيب تالمذته بأن مجيع أتباعه
قد غادروا املدينة اىل غري رجعة مبن فهيم معه محزة اذلي اختفى يف
ماكن جمهول .لك ذكل رمغ أن أابسنبل ال يتعاطف مع زوجته يف
تعطشها للخذ ابلثأر لنه ما يزال يسب الرابح اليت س يجنهيا من
جراء اعرتاف ماهاوند ابلآلهات الثالث ،لكن ماهاوند ال يس متع لنصح
أتباعه ويتوجه اىل البيت الكبري ..بيت احلجر السود  ..حيث حلق به
تالميذه عىل الرمغ من خوفهم الشديد  ..حىت يقف يف مواهجة الصنام
الثالثة ويعلن عىل الناس الغاء الايت اليت أوىح اليه هبا الش يطان..
ويرصخ بصوت مرتفع بأايت جديدة لتسجل بد ًال مهنا يف القرأن :أَلَمك
ااذلكَر َو َهل ُال َنث* ت َ
يه ا اال أَ َمساء َ امسيتموهَا أَنت
كل ِاذ ًا قس َمة ض َزيى* ِان َِ
َوأ َابؤمك اما أَ َنز َل ااّلل هبَا من سل َطان ..وبعد أن يتلو ماهاوند هذه الايت
اجلديدة ..يغادر املاكن قبل أن خيطر لحد بأن يلتقط أو يقذف ابحلجر
الول.
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بعد حذف تكل الايت الش يطانية يعود النيب ماهاوند اىل مزنهل ..
ليواجه أول عقاب هل بسبب ذكل ..ابنتظاره هناك  ..وليجد زوجته
ذات الس بعني عام ًا تس تلقي ميتة وقد أس ندت ظهرها اىل أحد
اجلدران ..فيحس ابلشقاء ويظل صامت ًا طوال أسابيع  ..يف حني يعلن
أبو سنبل غضبه عليه وعىل أتباعه فمينعهم من العمل ويسمي ديهنم دين
اخلضوع ويوعز اىل رجال العصاابت مبالحقة املؤمنني بذكل ادلين أىن
قابلومه .ويعرض أهايل الواحة املسامة يرثب والواقعة اىل الشامل من
مدينة اجلاهلية عىل املؤمنني بأن يأوومه يف بدلمه ..ويوافق محزة عىل
هذا العرض ويقتنع به ماهاوند قائ ًال  ..انك لن تس تطيع أن تنرش
رسالتك هنا اي بن أيخ ..ومل يقر لهند قرار حىت تقطع لسانك ..وأرجو
املعذرة عىل طريقيت يف الالكم معك.
وقال هل خادل :لقد شككت ابمرأة أهيا الرسول ..وظننت أنك خنتنا
وخذلتنا ولكنك أثبت أنك أذىك وأبعد نظرًا منا ..لقد جعلتنا نرى
الش يطان بأم أعيننا وجعلتنا نرى هزميته أمام هللا احلق ..ولقد قويت
بذكل امياننا وانن أسف عىل ما بدا من من شك وريبة.
ومن مقة اجلبل يراقب جربيل املؤمنني ومه هيربون من مدينة اجلاهلية
اىل امرباطورية الشمس يف اليوم الول من الس نة الوىل من الزمن.
ويتسلل ماهاوند بدوره هاراب .وعندما بلغ نبأ هروبه مسامع الشاعر
بعل ينظم بعل أشعارًا هبذه املناس بة تقول :كيف أصبحت أفاكر دين
اخلضوع تبدو ،ويه تويل الدابر مذعورة هاربة
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ويصل ماهاوند اىل الواحة ..ويبقى جربيل وحيد ًا عىل مقة اجلبل ترفرف
حوهل ثالثة خملوقات جمنحة يه الالت والعزى ومناة وهىي حتاول أن
متزقه مبخالهبا ..وياول هو أن يقي نفسه من رضابهتن اليت ال تنهتىي
فهن جمناحات ورسيعات احلركة ..ولنه اكن يمل
يبقني أقوى منه ا
و ا
لكهنن َ
فقد اكن هذا مفروض ًا عليه ..وهو ال يقدر حىت أن يمتىن ابتعادهن عنه.
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الفصل الثالث
المنون دالتو (لندن)
اكنت روزا دايموندا يف الرابعة والامثنني من معرها تقطن مزن ًال منعز ًال يف
منطقة القناة االنگلزيي .وبيامن اكنت يف يوم من الايم تراقب الشاطيء
من احدى نوافذ مزنلها املغشاة ابلثلج وتس تعيد ذكرايهتا القدمية فامي بيهنا
وبني نفسها وتفكر ابلش باح وحباكايت عهنا مسعهتا يف طفولهتا صاحت
جفأة ابنفعال :انن ال أصدق ذكل .وهنضت مرسعة بساقني ال تاكدان
حتمالهنا وارتدت معطفها وقبعهتا ومحلت عاكزهتا وخرجت ..يف حني
اكن جربيل فاريش تا قد اس تعاد وعيه عىل الشاطيء حيث سقط..
وهنض ومفه ميلء ابلثلج..
بصق جربيل ما يف مفه ..واجلدير ابذلكر أن أنفاسه مل تعد بطريقة أخرى
َخبرة ذات راحئة كرهية ..وصاح بصالح ادلين قائ ًال :هيا بنا نرشق ونشع.
دعنا جنتاح هذا املاكن اكلعاصفة .ولكن صالح ادلين مششا مل يتحرك
فظنه جربيل ميت ًا ..وقال :ال تس تطيع ذكل الن بعد أن قطعنا لك هذه
املسافة ،لكن صالح ادلين مل يكن ميت ًا بل اكن يبيك ..واكنت ادلمع
تتجمد عىل وهجه ،يف حني اكن جسده مغطى بطبقة من اجلليد أش به
ابلزجاج ..وحتقق بذكل حلمه القدمي .ذكل الاكئن اذلي اكن يرتدد يف
أحالمه .وذلكل فقد اكن خيىش أن يتكرس جدله اجلليدي ..واكن خياف
أن يرى دمه يتدفق من جسده ،وانتابه شعور بأنه رمبا سقط يف ماكن
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أخر غري انلكرتا ..رمبا يف اجلحمي .ولكن اجلحمي خمتلف متاما عن هذا
املاكن ،اذن لعهل يف الزنل اذلي يفصل بني احلياة واملوت ..وعند هذه
الفكرة ابتدأ يرتعش ..وبعد حلظات خيل اليه أن املوت ينحن هل ..ومسع
نقاش ًا بني خشصني يقول أحدهام  :انه ما يزال حي ًا .مث مسع جربيل يردد
قائ ًال :لكن أنفاسه أصبحت خبوة اىل حد منفر للغاية ..لعل ذكل بسبب
أنه مل ينظف أس نانه منذ زمن طويل؟
لقد حتولت أنفاس أحد الرجلني حبيث أصبحت عذبة لطيفة .يف حني
أصبحت أنفاس الخر كرهية منفرة ..ان سقوطهام بتكل الطريقة ميكن اال
أن خيلف بعض املضاعفات ويؤدي اىل بعض التحوالت .فالنفاس
اللطيفة تتحول اىل أنفاس كرهية الراحئة والعكس ابلعكس وحول راس
جربيل فاريش تا اكن هناك توجه يلفت النظر وهو ما جعل روزا دايموندا
تشعر بأهنا عىل وشك االغامء ..ولعلها تكل الصدمات اليت تلقاها مششا
بصدغيه يه اليت أدت اىل ظهوركدمات متورمة منتفخة واليت اكنت
ختفهيا قبعته املس تديرة اليت مل تفارق رأسه.
عندما أمعنت روزا دايموندا النظر اىل جربيل فاريش تا وهو يسري خبطى
متعرثة عىل الثلوج والتوجه اذلهيب الغريب حول رأسه ..مل تفكر ابملالئكة
بل ابلضباب اذلي اكن يغلف املاكن ..ومع ذكل فقد راح ادلم يتدفق
بعنف شديد اىل حد أهنا خافت من أن يتوقف عن النبض..
اكن من عادهتا أن تتعرى يف مزنلها يف أايم الصحو عىل سبيل الزنعة يف
ذكل القسم املنعزل من الشاطيء .بطريقة عدائية
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عنيفة  ...اذ أهنا غالب ًا ما تطردمه وتغلظ هلم يف الالكم م ادعية أن ذكل
الشاطيء ملاكً لها  .أما ابلنس بة جلربيل فقد اكن المر خمتلف ًا اذ أهنا مل
تبسمت ويه توجه اليه ادلعوة
توجه اليه أية اهانة بل عىل العكس ..ا
دلخول مزنلها قائةل  :من ا َلوىل كل أن تدخل صديقك ذاك اىل املزنل
وتدفئه ..
اكن وجه صالح ادلين مششا يف ش بابه رقيق ًا يف منهتىى الرباءة  ..ولعل
هذا هو السبب اذلي دفع زوجته ابميال اىل أن تقع يف حبه وتزتوجه .
أما يف ذكل اليوم فقد استيقظ مششا ونظر اىل نفسه يف املرأة ففويجء
بوهجه القبيح يبادهل النظرات ..وفويجء بكدمات ابرزة متورمة ظاهره
يف صدغيه ..وعزا ذكل فامي بعد بينه وبني نفسه اىل الصدمات الىت
تعرض لها أثناء سقوطه .
وفكر يف أن جيري اتصا ًال هاتفي ًا يعمل من خالهل زوجته بأنه مل ميت..
ولكنه تردد يف ذكل لن الهنار مل يطلع بعد ..والواقع أنه مل يكن يعرف
الوقت ابلتحديد حيث أنه اكتشف أن ساعة يده قد ضاعت منه ومل
يكن هناك ساعة حائط يف املزنل اذلي اكن فيه،
وأخريا حزم أمره وقرر أن يتصل وبعد أن أدار قرص الهاتف ابلرقام
التسعة جاءه من الطرف الخر صوت رجل يصيح متذمرًا ,.ماذا
تريدون حبق اجلحمي؟ اكن ذكل الصوت انعس ًا ،ولكنه اكن مألوف ًا متاماً
ابلنس بة اليه مفا اكن منه اال أن أجاب أسف ..أرجو املعذرة  ..البد وأن
الرمق خطأ ..وما لبث أن اس تلقى يف تكل احلجرة اجملهوةل وهو يرتدي
تكل البيجاما امحلراء اخملططة ابلبيض اليت مل تكن هل ..اس تلقى عىل
وهجه عىل
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الرسير الضيق وراح يبيك ويعترص الوسادة وهو يقول :اللعنة عىل
الهنود ..اللعنة عىل ذكل الوغد  ..اللعنة علهيم مجيع ًا اهنم يفتقرون اىل
اذلوق ويف تكل اللحظة ابذلات اكن رجال الرشطة قد وصلوا اىل املاكن
العتقاهل.
اكن مششا انمئ ًا وهو محم ًال بزجاجات املاء الساخن اليت حرص لك من
جربيل وروزا عىل احاطته هبا حىت يس تعيد نشاطه بيامن اكن جربيل
يروح ويغدو يف غرفة املكتبة القدمية اخلاصة بزوج روزا املتويف ،وهو
يقاوم النوم لس باب خاصة به ،واكنت روزا قد عادت اىل املاكن اذلي
اكنت جتلس فيه ويه تراقب الشاطيء .وجفأة رأت أش باح رجال كرث
يتحركون عىل الشاطيء ..فهنضت لتبحث عن نظاراهتا ..وعندما عادت
اكن الشاطيء يعج ابلش باح والظالل ..اكن مجيع هؤالء يتحركون حبذر
وخبث واكن معظمهم يلبسون أحذية ثقيةل ..واتضح أن خشص ما أبلغ
السلطات بوجود أشخاص عىل الشاطيء .لعل وجودمه هناك غري
رشعي ..وما لبث الشاطيء بعد قليل أن أصبح يعج بس بعة ومخسني
من رجال الرشطة ،اكن مخسة مهنم قد أخذوا مواقعهم قرب مداخل
املزنل والباب المايم ..يف حني اكن ثالثة مهنم يرتدون مالبس مدنية
عادية قد دخلوا املزنل ومزيت روزا أحدمه اذلي اكن املفتش الشاب
المي ..فوكزته يف صدره حمتجة ويه تقول  :أيف هذه الساعة من الليل اي
فرانك؟ ماذا يعن ذكل؟ لكنه مل جيهبا خاصة أنه اكن يقف هناك مع
رجال من دائرة الهجرة ومع ذكل فقد تردد قبل أن يقول لها  :أرجو
املعذرة اي س يديت دايموندا لكن بلغنا ادعاءات ومعلومات لها
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ما يربرها ..والبد من تفتيش مزنكل ودلينا اذن بذكل ..قالت روزا :ال
داعي لالضطراب اي عزيزي فرانك ..وقبل أن تمكل عبارهتا اكن رجال
الرشطة قد بدؤوا ي َت َس احبون وينظرون اىل ما وراء روزا حيث اكن
صالح ادلين مششا يقف وهو يثبت البيجاما بيده اليرسى عىل
جسده ..يف حني اكن يفرك عينه بيده الميىن .وقال أحد ضباط الهجرة
لروزا  :نرجو عفوك أيهتا الس يدة ،وجفأة حدث ما يش به الطوفان من
رجال الرشطة ابجتاه مششا ،مما أدى اىل احتجاز روزا دايموندا يف زاوية
الردهة بصورة مل تمتكن من رؤية أي يشء ومل تسمعه كذكل وهو
خياطهبم صاحئ ًا  :انن لست واحد ًا من املتسللني ابلزوارق .كام أهنا مل
تسمع أي من اعرتاضاته عىل قسوهتم يف التعامل معه ومل تنتبه اليه وهو
يقول هلم عليمك أن تصدقونـن فأان مواطن بريطاين .ولكنه عىل الرمغ من
ذكل مل يربز أي وثيقة تثبت حصة الكمه اذ أنه يف ذكل الظرف مل يكن
معه أي جواز سفر وال أية بطاقة خشصية  ..وتعقيب ًا عىل ذكل قال
واحد من ضباط الهجرة ساخرًا :البد أن عرائس البحر قد ثقنب جيوبك
ونشل َن جواز سفرك منك .مل تسمعه روزا وهو يصيح هبم حماو ًال افهاهمم
أنه ممثل يف برانمج الطفال يف التلفزيون اال أن ما مل جيرؤ مششا عىل
االفصاح عنه هو رمق هاتف مزنهل يف لندن  ..ولو أنه فعل ذكل لاكنوا
اتصلوا بذكل الرمق وتأكدوا من حصة الكمه ..ولكن سبب ًا وجهي ًا من ذكل
هو الصوت اذلي مسعه عىل الطرف الخر من الهاتف عندما اتصل
قبل ساعات من تكل اللحظة .حاولت روزا أن تتدخل ولكن الرجال
وضعوا حد ًا لتدخلها قبل أن
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يصبح جمد ًاي  .ويف تكل الثناء اليت اكن رجال الرشطة فهيا يقومون
بدفعه اىل خارج املزنل متكن مششا من ملس جبينه ابحدى يديه حيث
أحس بأسوأ اكبوس تعرض هل يف حياته  ..أحس بقرنني أخذا يمنوان
والاس تطاةل ..متام ًا كقرين تَيس.
وقبل أن خيرج رجال الرشطة مششا ليودعوه يف تكل الشاحنة السوداء
املقفةل اليت يسموهنا (ماراي السوداء) ..اكن جربيل فاريش تا قد هبط اىل
الردهة مراقب ًا ذكل املشهد من زاوية جفنيه ..ومل يامتكل نفسه من القول
 :ما اذلي يريده هؤالء الرجال .وعندما نظر بعضعهم ابجتاهه اس تطاعوا
أن يروا نور ًا متوهجا ذهيب اللون ينبعث حول رأسه وصاح به مششا:
النجدة النجدة اي جربيل .ولكن عين جربيل وقعتا عىل عين روزا
حس أنه مل ي َعد يس تطيع أن يبعد نظره عهنا .لكنه ما لبث
دايموندا ،وأ ا
أن أومأ برأسه وعاد أدراجه صاعد ًا السالمل اىل الطابق العلوي ..ومل
تبدر أية حماوةل من الرجال اللقاء القبض عليه .وعندما وصل مششا اىل
(ماراي السوداء) ملح ذكل اخلائن جربيل فاريش تا ينظر ابجتاهه من رشفة
غرفة النوم اخلاصة بروزا ،ويف تكل اللحظة مل يكن ذكل النور يشع
حول رأسه.
حدث منذ زمن بعيد أن سافرت روزا واكنت بعد ايفعة اىل الرجنتني
وهناك قابلت ادلون انريك دايموند اذلي وقع يف حهبا وتزوهجا .اكن
قاوم يف عينهيا هو اذلي يدفع الرجال اىل الانهبار
هناك حسر ال ي َ
ابالستسالم ..و الن بعد أن احتجز مششا راح جربيل فاريش تا
يس تعرض ما حدث ومل يمتكن اال أن يس تغرب
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سلوكه جتاه صديقه يف تكل الليةل اليت وقعت عيناه فهيا عىل عين روزا
 ..واكن ما يزال حىت ذكل الوقت يسعى جاهد ًا ملقاومة النوم حىت ال
يعود اىل تكل الحالم املتسلةل الرهيبة  ..لكنه يف تكل اللحظة ابذلات
ابتدأ يشعر أن تكل الكوابيس أصبحت تتسلل من حلمه وجتربه عىل
متابعهتا يف يقظته  .وقد بقي يف ذكل املزنل مع روزا دايموندا وهو يتأمل
مبنهتىى احلرية كيف أنه مل يبذل أي هجد ملساعدة مششا  ..كام أنه مل جيد
تفسريًا ذلكل املظهر الغريب اذلي اكن رأى مششا يبدو فيه حلظة اعتقاهل
 .واكن يقيض معظم وقته مع روزا اذلي اكنت حتدثه عن ذكرايهتا  ..ويف
أكرث من مناس بة رافقها اىل سوق القرية حيث اكن الناس ينظرون الهيا
ابس هتجان ولكن روزا ما اكنت لتأبه هبم .واكنت أحيا ًان تغن أحدى
الغنيات القدمية ابللغة االس بانية .مث تنتقل لتحدثه عن االنلكزي اذلين
اس توطنوا الرجنتني وما قدموه لتكل البالد من اجنازات ومث عن
الثورات اليت حدثت ضدمه من قبل الهايل.
ويف يوم عيد ميالد روزا التاسع والامثنني ذهب معها اىل سوق القرية
ليشرتاي كعكة وزجاجة مشبانيا احتفاء ابملناس بة ويف السوق ،وبيامن اكنت
روزا ترثثر مع اخلباز أُصيب جربيل بنوبة أمل حاد متزق أحشاؤه اىل حد
أنه اضطر اىل الاستناد عىل معود النور ..لكنه ما لبث أن حتامل عىل
نفسه وعاد معها اىل املزنل لالحتفال بعيد ميالدها حيث ارتدت ثو ًاب
طوي ًال فيض اللون وظلت ترقص حىت الصباح ،حيث اكن اجلهد اذلي
بذلته أكرث مما تتحمهل ويه يف تكل احلاةل من الش يخوخة واملرض
وأصيبت حبمى خفيفة ..
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ويف الوقت نفسه اكن جربيل يعاين من نوابت أمل حاد يف أحشائه مما
جعهل يشك يف أنه مصاب ابلقرحة أو الهتاب الزائدة ادلودية لكنه رمغ
لك تكل الآالم اس تطاع يف تكل اللحظات ابذلات أن يكتشف رس
بقائه يف ذكل املزنل مع تكل املرأة العجوز.
لقد أوقعته روزا دايموندا أسريًا الرادهتا متام ًا" .كام وقع املالك جربيل
أسريًا حتت س يطرة ماهاوند اذلي اكن جيربه عىل الالكم حسب حاجته
ورغبته" ()1؛
وحتقق جربيل فاريش تا من أن روزا دايموندا يف حاةل احتضار ،ذكل أن
امحلى تفامقت دلهيا وأخذت هتذي بلكامت ذات ارتباط بذكرايت حياهتا
يف الرجنتني يف الثالثينات .ورمغ أن جربيل اكن يس بأمل شديد
رسته فقد اس تلقى مستسلامً عىل مقعد وثري ابلقرب من
وحرقة حول ا
حس جبفنيه يثقالن ..وبعجزه عن
رسير املرأة احملترضة ..وما لبث ان أ ا
احلركة نتيجة لتثاقل جسده ..وح ادث نفسه قائ ًال :أنن عىل وشك
اجلنون ..هذه املرأة حتترض ..وأان سأفقد صوايب.
حاول أن يهنض عن املقعد ولكنه مل يس تطع وكمنا اكنت هناك خصرة
ثقيةل قد وض َعت فوق صدره واكن يف بعض اللحظات يتعرض اىل ما
يش به أحالم اليقظة.
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اكنت تكل الليةل يف س يارة ماراي السوداء ابردة للغاية ومل يلبث ضابط
الهجرة س تاين أن عاد يقول هل  :من عادتنا يف هذه البالد أن نقوم
بتنظيف ما تتسبب بتلويثه ،وهنض واقف ًا لميسك بشمشا من كتفيه
وجيذبه ليجعهل منحني ًا ابجتاه السفل وتدخل نوفاك ليقول :هيا نظف
قذارتك تكل .ووضع برونو بدوره يده الضخمة عىل عنق مششا دافع ًا
اايه ابجتاه السفل وقال هل بلهجة أمرة ؛ ابرش عىل الفور حىت تنجز
تنظيف الرضية يف أقرص وقت ممكن.
وحىت يف تكل الثناء اليت فهيا صالح ادلين مششا ينفذ رغامً عنه أقىس
وأشد طقوس اذالهل فانه اكن يتأمل من طرف خفي مالمح أولئك
الضباط اذلين اكنوا يعتقلونه ويضطهدونه بيامن اكنوا مه يتحدثون أحاديث
خمتلفة غري مرتابطة عن التلفزيون وعن هماهمم يف مراقبة امجلاهري يف
مبارايت كرة القدم واملناس بات اليت جترى واليت يتشد فهيا الناس
بأعداد هائةل ..ويف تكل الثناء ابتدأ مششا يزعق اكخلزنير بيامن اكن
الرشطيون الش بان يتفحصون بأيدهيم أجزاء تكوينه اخملتلفة ..وقد حاولوا
حريصني عىل الرمغ من اس هتتارمه عىل توجيه رضابهتم عىل الجزاء
الطرية املغطاة ابللحم حىت يتجنبوا أن يسببوا هل الكسور أو الكدمات.
بعد ميش زمن معني مل يس تطع مششا أن يقدره يف س يارة ماراي السوداء
اليت اكنت سبب ًا لسقوطه الرهيب من مقة اجملد اىل حضيض املذةل،
وأصبح يس بنوع من خدر وضعف احلس ..ويف تكل اللحظات اكن
ضباط ورجال الرشطة يتحدثون عن رضورة
( )1اشارة من الاكتب لقول أم املؤمنني عائشة (رض) للرسول (ص)" أرى هللا يسارع يف هواك "

سامل ادللميي
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زايدة عدد أهجزة المكييوتر لتحقيق الرسعة يف احلصول عىل املعلومات..
خفطرت لشمشا فكرة بدت هل مالمئة متام ًا وصاح هبم  :أسألوا المكبيوتر
عن حقيقة خشصييت ..واتبع مغمضاً امسي احلقيقي هو صالح ادلين
مششا وايل ،وأان عضو يف رابطة املمثلني ويف احتاد الس يارات ورمق
عضوييت يف (غاريك) كذا وكذا ..استشريوا الكومبيوتر أرجومك .وأجابه
أحد رجال الرشطة :هل حتاول أن تغرر بنا .انظر اىل نفسك أنت أش به
بتيس مرذول  .وأخذ امجليع يسخرون مما تفوه به من الكم اال أن
الضابط س تاين تدخل ليقول :من الفضل أن نتحقق مما يقوهل .وتوقفت
الس يارة وقام امجليع بعقد مؤمتر أو اجامتع طاريء خاص لالتفاق عىل
عقاب مالمئ واس تطاع مششا أن يدرك أن مراجعهتم ملركز الكومبيوتر
التابع للرشطة أوحضت هلم أنه ابلفعل بريطاين من ادلرجة الوىل ولكن
ذكل مل يؤد اىل حتسني موقفهم معه بل عىل العكس متاماً حيث أحس
بأنه أصبح عرضة اىل أشد مما اكن معرض ًا هل من قبل ..فقد مسع أحدمه
يقول :اننا نس تطيع أن ندعي بأننا قبضنا عليه يف حاةل غيبوبة عىل
الشاطيء ..وقال أخر هذا ال ينفع بسبب وجود تكل املرأة العجوز
وذكل الرجل الغرب الطوار ..وعلينا أن نفكر بصورة أدق .لنقل أنه
لفظ أنفاسه يف س يارة لندافع عن أنفس نا  ..ومن مث خرج المر من
أيدينا  .وتدخل خشص اثلث ليقول :عىل رسلمك نرتكه ،علينا أن نلفق
احلاكية فامي بعد ولكن أو ًال ما ينبغي علينا فعهل هو أن جنعهل يغيب عن
الوعي.
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اس تعاد مششا وعيه يف رسير أحد املستشفيات ،واكنت رئتاه تفرزان
سائ ًال لزج ًا أخرض اللون وأصابته نوبة طويةل من السعال ..وانم عىل
أثرها ..وعندما حصا مرة أخرى لقى فوق رأسه وهج ًا المرأة تبتسم بثقة
وتقول هل ويه تربت عىل كتفه :س تكون عىل ما يرام ،لك ما أنت
مصاب به هو الهتاب رئوي بس يط .مث قدمت هل نفسها عىل أهنا (هيا
مسيث فيلبس) اختصاصية ابلعالج الفزياييئ ..ومل تلبث أن قامت
بتعديل وضعه فقلبته عىل جنبه وثبتت وعاء من الورق املقوى ابلسائل
اللزج من مفه وقفزت اىل الرسير وامتطت مششا مكن يركب حصا ًان
ووحضت هل ما تقوم به ابلقول :اهنا أوامر الطبيب ..وسوف تتلقى
جلس تني من هذا النوع يومي ًا مدة لك مهنا ثالثون دقيقة .مث رشعت
ترضب وتلمك صدره وبطنه بقبضيت يدهيا املطبقتني اللتني اكنتا تبدوان
خبريتني .وقاوهما مششا وهو يصيح :أخرجوين من هنا ..هل أخربمت
زوجيت مبا حل يب..؟ لكنه أخريًا خضع همزوم ًا ..وعندما انهتت جلس هتا
اكن ال بد هل من أن خيربها مغلو ًاب عىل أمره بأنه يشعر بتحسن كبري
فأجابته :ستس تعيد عافيتك وتغادر رسيرك خالل فرتة وجزية .وأضافت
بيشء من الاضطراب أرجو معذرتك .وغادرت املاكن بعد أن أسدلت
الس تائر احمليطة برسيره لتعيدها اىل ما اكنت عليه ،أدرك مششا بتفحص
رسيع لوضعه اجلسامين أن حتوهل الخري مل يطرأ عليه أي تبديل وهذا ما
جعل معنوايته حت َبط ..وما لبث بعد قليل أن مسع صوات ما من ماكن
غري بعيد عنه ،يرصخ بأمل ممض :أه مل يعاين أنسان عىل االطالق مما
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أعانيه ..وبعد قليل وصلت اىل مسامعه أصوات كثرية تتذمر وتشكو
بطريقة مشاهبة ،وخيل اليه أنه يسمع أصوات حيواانت من لك
النواع ..ثريان وقرود وببغاوات ،وقد انتابه حاسة الشم دليه بأن تكل
الصيحة قد تبدأ براحئة كرهية تزمك النف..
حاول أن يقف اال أنه سقط عىل الرض وذكل لنه مل يتعود عىل ساقيه
اجلديدتني .وأخريًا وبعد عناء اس تطاع أن يسري بضع خطوات اىل أن
يصل اىل أقرب س تائر اليه حيث فويجء ابلضابط س تاين تلمتع عىل
وهجه ابتسامة ماكرة ويقول :أنت عىل ما يرام أليس كذكل؟ فاندفع
مششا ميطره بوابل من السلئة :مىت أس تطيع أن أرى الطبيب؟ مىت
أس تطيع أن أذهب اىل املغسةل؟ مىت أس تطيع أن أغادر هذا املاكن؟
أجابه س تاين برصانة :الطبيب س يحرض قريب ًا واملمرضة فيلبس
س تخدمك وس تغادر املاكن مبجرد أن تشفى قريب ًا .لك اذلي حدث أنك
غبت عن الوعي والشخاص التسعة مبن فهيم أان يذكرون ذكل جيد ًا
وهذا من حسن احلظ ..أما تكل العجوز الس يدة داموندا فقد عرثوا
علهيا ميتة يف رسيرها .واختفى ذكل الشخص املتطفل الخر يف ماكن
جمهول ! احامتالت أن يكون هناك لعبة قذرة مل تستبعد حىت الن ..ويف
احملصةل أنصحك أهيا املواطن صالح ادلين بأال تتعب نفسك بتقدمي أية
شكوى ،فاحلقيقة أنك هبذين القرنني البارزتني وهذين الظلفني الضخمني
لن تصلح لن يؤخذ بالكمك أويعمتد عليك .أما الن فطاب هنارك .قال
س تاين ذكل وخرج اىل البد من حياة صالح ادلين اجلديدة .حصا
صالح ادلين يف تكل الليةل عىل مهسات تقول أنت
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اي ابليس استيقظ .واكن يقف أمامه خملوق جبسم انسان ورأس منر
مفرتس ويف مفه ثالثة صفوف من النياب ورشح هل هذا الاكئن املوقف
بوضوح :أنت كام ترى لست لوحدك ..ولقد أغفى حراس الليل وهبذا
متكنا من الوصول اليك ..ويف تكل اللحظة ارتفع صوت ذكل الرجل
املتأمل منتحب ًا  :أه  ..لو أن أحد ًا عاىن ما أعانيه  .فزجمر الرجل المنر
أو(املانتيفور) كام اكن يلو هل أن يسمي نفسه واتبع يقول ابس هتجان ،اي
لهذا املنتحب ..لك ما فعلوه هل أهنم جعلوه أمعى؛ .صاح مششا مضطر ًاب
 :من فعل ..ماذا؟ ولقد أصيب صالح ادلين ابذلهول لن الاكئن الخر
أوىح هل بأن حاالت املسخ هذه يه مسؤولية اكئن ما فقال هل :أنن ال
أرى َمن أس تطيع أن أوجه اليه اللوم هبذا اخلصوص .طحن املانتيفور
بأس نانه خبيبة أمل وقال :هناك امرأة يف الناحية الثانية وقد حتولت اىل
ما يش به ثوراملاء ..وهناك رجال أعامل من نيجرياي برزت هلم أذانب
طويةل ..كام أن هناك مجموعة من الس ياح من الس نغال ..اكنوا ابنتظار
الانتقال من طائرة اىل أخرى ..فتحولوا اىل أفاع رقطاء .وأان ابذلات
كنت أمعل  .مودي ًال  .وعارض ًا للزايء من الطراز الول وبأجر مرتفع
أنظر ا ايل الن من س يقبل بأن أش تغل عنده؟ وما لبث املانتيفور أن
انفجر ابكي ًا بدموع غزيرة ..فرد عليه مششا بصورة عفوية :عىل رسكل لك
يشء س يكون عىل ما يرام وس تعود المور اىل نصاهبا أان واثق من
ذكل .تشجع اي هذا ..متاكل ذكل اخمللوق نفسه وقال حبدة :البد لنا من
الهرب من هنا قبل أن نتعرض اىل ما هو أسوأ مما حنن فيه ..فأان أحس
بتغري جديد يطرأ عيل يف
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لك ليةل ..ومثال الحظت أنن يف املدة الخرية أصبحت أرضط ابس مترار
ودامئ ًا أرجو املعذرة عىل هذه العبارة ..ولكن أرجو أن تفهم ما أعنيه..
حاول مششا أن يفهم ولو جانب ًا من احلقيقة فاس تفرس مس توحض ًا :ولكن
كيف يفعلون ذكل؟ أجابه املانتيفور برصانة وهبمس :اهنم يذكرون
املواصفات ..وهذا لك ما يف المر..
انه املقدرة عىل الوصف ادلقيق .فناقشه مشسا ابلقول :من الصعب
تصديق ذكل ..لقد عشت هنا س نوات طوا ًال قبل أن يدث يل هذا.
تيبست اللكامت يف حلقه عندما رأى املانتيفور يرمقه بنظرات تدل عىل
عدم الثقة ويسأهل :س نوات طوا ًال؟ كيف ذكل؟ لعكل خمرب ..نعم لعكل
جاسوس؟ ،انطلقت يف تكل اللحظة صخات حادة منتحبة من احدى
زوااي القاعة واكن هناك امرأة تولول وتصيح؛ دعوين وشأين ..أريد أن
أخرج ،ينبغي أن أذهب اىل هللا ..اي عيىس ..اي الهىي .وبعد قليل أطل
من بني الس تائر رأس ذئب ووجه عبارات تويح ابلتعجل اىل املانتيفور
اذلي مهس بدوره قائ ًال :س يأيت احلراس بعد هنهية ..اهنا السبب مرة
اثنية .بريات الزجاجية .اس تفرس صالح ادلين عىل الفور :الزجاجية؟؛ رد
عليه املانتيفور بنفاذ صرب :لقد حتولت برشهتا اىل زجاج ..وقد حطم لها
الوغاد ذكل الزجاج بشلك مل تعد معه قادرة حىت عىل امليض اىل
املرحاض .أوحض هل املانتيفور ذكل دون أن يعرف أنه يرصح هل مبا يفرس
ويقق ابلنس بة لشمشا أسوأ الحالم اليت رأها يف حياته ..حسب اذلئب
املانتيفور بعيد ًا وهو يقول هل :هل هو معنا أم ال؟ فهز
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املانتيفور رأسه بغري اكرتاث وقال :انه غري قادر عىل اختاذ قرار هنايئ
هبذا الشأن وهو ال يصدق ما يراه بعينيه تكل يه املشلكة .وما لبثا أن
َول ايا هاربني وهام يسمعان وقع أقدام احلرس بأحذيهتم الثقيةل.
مل يظهر الطبيب يف اليوم التايل ..وال حىت ابميال زوجته ..وراح مششا
ينام ويصحو بذهول وحرية اتمني .واكنت هيا مسيث تأيت يف أوقات
حمددة لمتتطيه وتوجه اليه اللكامت وعندما انهتت هممهتا يف احدى
املرات مهست يف أذنيه( :أنت مع البقية؟) وفهم أهنا تتشارك يف املؤامرة
الكبرية فأجاهبا :اذا كنت أنت معهم تس تطعني أن تعتربين يف عدادمك..
حىت ذكل احلني مل تظهر زوجته ابميال .ويف تكل الليةل أبلغ مششا ً
الك
من املانتيفور واذلئب بأنه معهم ..حىت الهناية .مت تنفيذ الهروب الكبري
بعد بضع ليال عندما أجنزت هيا مسيث افراغ رئيت مششا من ذكل
السائل اللزج .وتبني أن تكل العملية اكنت منتظمة بشلك جيد وعىل
نطاق واسع .واكن هناك كثري من الهيالك اليت انطلقت عرب ذكل الليل
املتوجه .وقد ملح مششا اكئنات مل يكن يتخيل لها وجود ًا من قبل :رجال
ونساء أنصاف نبااتت ..وحرشات معالقة وأانس نبت أجزاء مهنم من
احلجارة أو الجر ..وأخريًا أصبحوا يف اخلارج ينطلقون بال أمل ولكن
دون احساس ابخلزي .واكن هو وهيا مسيث يركضان جنب ًا اىل جنب..
واكن ظلفاه يصطاكن بأرض الرصيف الصلبة .قالت هل :همل بنا ابجتاه
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الرشق وسارعا ابجتاه الرشق عىل الطرقات القرص مدى املؤدية اىل
لندن.
أصبح (جميي جويش) عش يق ابميال مششا منذ الليةل اذلي بلغها فهيا نبأ
موت زوهجا يف حادثة طائرة البس تان .وذلكل فان سامع جميي لصوت
زميهل القدمي يف اجلامعة صالح ادلين عىل الهاتف يف منتصف الليل وهو
يردد من خارج قربه تكل اللكامت امخلس املألوفة :أسف ،أرجو املعذرة
الرمق خطأ .بعد أقل من ساعتني من اللحظة اليت مارس فهيا لك من
جميي وابميال معل احلب ابالس تعانة بزجاجتني من الويسيك .هذه
املفارقة وضعت جميي يف عنق الزجاجة ،ولقد سألت ابميال بعد أن
متلملت يف رسيرها نصف انمئة والقناع السود عىل عينهيا :من اكن
ذكل؟ فرب علهيا جميي بطرقة حازمة جمرد فضويل ..ال تلقي!
اكن جميي رج ًال ضئيل احلجم ،يبتسم بعصبية ..ويف تكل اللحظة
ابذلات اس تلقى اىل جوار ابميال يف الرسير عار ًاي ..وراح ميتص اهبام
يده كعادته دامئ ًا عندما يكون متوترًا .وح ادث نفسه قائ ًال :ليساحمن هللا
اهنا زوجته رمغ لك يشء .ولقد اكتشف يف نفسه كراهية معيقة حنو
مششا ..واكن يرفض رفض ًا قاطع ًا فكرة عودته من املوت ..واكن جميي
جويش قد اندفع اىل مزنل ابميال يف اللحظة اليت بلغه فهيا النبأ
وفويجء هبا هادئة جافة العينني ..ورافقته اىل غرفة مطالعة زوهجا ..اليت
اكنت تسودها الفوىض وقالت هل :كنت أعتقد أن موته س يرتك فراغ ًا يف
حيايت .وأحس جميي يف تكل اللحظة بأنه اكن عىل وشك الباكء..
وأحاطته علامً
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بأهنا اكنت ترشب الويسيك منذ ساعات دومنا توقف  ..جلس اىل
جوارها عىل الريكة (الرسير) ووطد عزمه عىل القيام ابخلطوة الوىل..
فقالت هل :كل لك ما تريد .وبعد أن ضاجعها أحس ابدلموع توشك أن
تنفر من عينيه فقرر أن يغادر الرسير ويمتىش يف أرجاء املزنل وقصد اىل
الطابق الثاين اذلي اكن صالح ادلين يرص عىل تسميته ابلعرين ..جلس
عىل حافة كريس صديقه ابلزاوية ذاهتا اليت اكن مرة قد جلس فهيا قباةل
فتاة حنيةل ترتدي ثو ًاب قصريًا ولفاح ًا أمحر سن الريش .يف ذكل احلني مل
يكن ميتكل الشجاعة ليبادر تكل الفتاة ابلتحية.
لكنه يف الهناية التفت الهيا ومتت بلكامت ال معىن لها فوهجت اليه نظرة
ازدراء حادة وقالت هل :ليس بين وبينك أي حديث أهيا الرجل..
فأصيب حلظهتا ابالهنيار وقال للفتاة دومنا تفكري :هل يل أن أعرف ملاذا
تتسم مجيع الفتيات يف هذه املدينة ابلفظاظة؟ أجابته دون تريث أو
تفكري لن معظم الش بان فهيا مثكل ..وفكر وهو يس تعيد مرارة تكل
اذلكرى أنه لن خيجل بعد ذكل أبد ًا ..لكنه قال يف نفسه :جيب أن تواجه
احلقيقة اي جميي أنك ال تس هتوي الفتيات .وأضاف حمد ًاث نفسه :رمبا كنت
ميت ًا ..ورميا مل أكن كذكل؛؛.
اكنت الغرفة اليت جيلس فهيا متتيلء بصور فوتوغرافية حتمل تواقيع
أحصاهبا ابالضافة اىل ملصقات وجمدلات الصور التذاكرية وصور لنجوم
السيامن  ..اكن هناك يشء طريف يف لك ماكن تقع عليه العني ،منافض
رماد عىل هيئة بيانو ..همرج عين بطل خلسة
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من خلف أحد رفوف الكتب ..ومشاهد من الفالم السيامنئية ..مصباح
محمول عىل متثال برونزي لربوس  ..مرأة عىل شلك قلب  .جسادة محراء
بلون ادلم ..لك ما يف تكل الغرفة اكن يويح بيشء واحد ..حاجة
صالح ادلين اىل احلب ،رمغ أنه مل يكن فاش ًال مع النساء ..وحىت ابميال
بلك جاملها وارشاقها مل تكن لتش بع فيه ذكل اجلوع املزمن ..واكن من
الواحض ابلتايل أنه أصبح أبعد ما يكون عن أن يكون اكفي ًا ابلنس بة لها !!
عندما أوشكت زجاجة الويسيك الثانية عىل النفاذ اكنت ابميال تس ند
رأسها عىل كتفه تقول هل؛ انك ال تس تطيع أن تتخيل الراحة اليت
يشعرين هبا وجودي مع خشص مثكل ال أجد نفيس مضطرة للشجار
معه بعد لك مرة أعرب فهيا عن رأيي ..أما هو فال يس تطيع أحد أن
يفهمه .قال لها جميي :صالح ادلين اكن ابلفعل صالح ادلين ..اسام عىل
مسمى ..لنه يف الواقع صاحب أرض مقدسة يسعى الوصول الهيا ..
وتكل الرض ابلنس بة هل يه انلكرتا وكنت أنت يف نظري جزءأ من
تكل الرض .قالت هل؛ بل لقد كنت أان يف نظره بريطانيا اللعينة لكها.
مدت يدها اليه وجذبته حنوها حيث اكن مفها ابنتظاره ..مث قالت؛ هل
تفهم ما أعنيه؟  ...نعم  ..لقد فهم !! فامي بعد راحت تعبث بشعرها ..مث
احننت فوق أآةل التسجيل الضخمة وضغطت عىل أحد أزرارها .وانطلق
صوت الرشيط ..فوجد جميى نفسه يبيك ابنفعال وعاطفة وهو يس متع اىل
ذكل االيقاع املوس يقي املعرب عن المل ..لقد اكن ذكل االيقاع املزمور
السابع والثالثني بعد املئة (ترنمية املصا عد) ومن سفر املزامري يف التوراة
 .حيث املكل داوود
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يصيح عرب قرون من الزمن كيف ميكن أن ترمن ترنمية الرب يف أرض
غريبة؟ عىل أهنا اببل هناك جاس با  ..أه  ..أه  ..بيكنا وبكينا أيض ًا ان
نسيتك اي أورشلمي فلتنس ن ميين ..ليلتصق لساين حبنيك ان مل أذكرك..
ان مل أفضل أورشلمي عىل أعظم فريح ..وما لبثت ابميال غطت يف
النوم بعد أن رددت السطر الخرية من الرتنمية ..وبيامن اكنت حتمل اندفع
املؤرق املسهاد وراح هيزها بعنف حىت تستيقظ فصاح هبا  :ال
جميي ا
جدوى من الكامتن والبد يل من أن أخربك ..انه ليس ميت ًا ،صالح
ادلين انه يح ي َرزق .تنهبت متام ًا .وما لبثت أن جاءت اليه واندفعت
دون سابق انذار ترضبه وتلكزه يف صدره وذراعيه وكتفيه .يف حني أنه
أرىخ جسمه متام ًا ..حىت استنفذت اكمل طاقهتا وأصبح جسمها ينضح
ابلعرق ..جفلست اىل جواره ويه تلهث .وبعد قليل سألها هبدوء :ما
اذلي فعلته؟ أجابته :أه اي الهىي أان أسفة .رد علهيا :ذكل شبيه مبا فعلته
أان يف صيف  67يف مظاهرة ضد احلرب ،واكن هارودل ولسون قادم ًا
اىل البدلة تعبريًا عن دمع حكومة العامل للتورط المرييك يف فيتنام وقد
نظمت محةل احتجاج جامهريية ضده وتوجه مششا اىل هناك اكن يف
احلادية والعرشين من معره ..اكن املطر غزيرًا جد ًا  .وقد رسان أو
ابلحرى اجنرفنا يف تيار امجلاهري حىت بلغنا جملس املدينة .وعندما
وصلت س يارة ولسون حدثت حاةل هياج وافرتقت أان عن مششا
لتسلق س يارة اللميوزين وأبتدأ القفز علهيا بعنف وأان أهتف سوف
نقاتل سوف ننترص ..يعيش هويش منه ..وانربى صالح ادلين يرصخ
طالب ًا من أن
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أتوقف عن ذكل لن عناص المن اكنوا قد تسللوا اىل ما بني الناس
واكن هو مصا ًاب ابجلراح الشديدة من جراء ذكل .واكن ويلسون يتقوقع
يف املقعد اخللفي من الس يارة وأان أهتف هو .هو .هو ..هويش منه ويف
اللحظة الخرية املناس بة تنفست بعمق وألقيت بنفيس يف خضم امجلاهري
واختفيت دون أن يمتكنوا من القبض عيل ..ولقد خامصن صالح ادلين
بعد تكل احلادثة ومل يلكمن طوال أس بوع أو يزيد .
وعندما لكمن بعد ذكل اكن لك ما قاهل يل :لعكل انتهبت اىل رجال
المن ..اكنوا عىل وشك أن ميزقوك اراب برصاص بندقياهتم ..ولكهنم مل
يفعلوا ذكل ..ال أدري ملاذا !! اكن جميي جيلس اىل جوار ابميال عىل
حافة الريكة وقال لها ما أريد أن أعرب عنه هو أنن أعرف ما يس به
االنسان عندما ميارس العنف والرضب ..ان ذكل أمر مس هتجن .ولكنه
رضوري لالنسان يف بعض الحيان .أجابته :أه اي الهىي أان أسفة .ولكن
ذكل خفف عن كثريًا ابلفعل.
يف صباح اليوم التايل اس تغرق االتصال مبكتب اخلطوط اجلوية حنو
ساعة بسبب كرثة املاكملات اليت تس تفرس عن الاكرثة .وقالت املرأة من
الطرف الخر لباميال  :أان أسفة أيهتا الس يدة ولكن الطائرة حتطمت يف
اجلو عىل ارتفاع ثالثني ألف قدم ..ومل ينج أحد ..وانربت ابميال تش ت
جويش بغضب قائةل :أهيا التافه البهل هل قلت انه ما يزال حي ًا .فتح مفه
حماو ًال أن جييب لكهنا مل ترتك هل فرصة ليقول أي يشء بل صاحت به،
أغرب عن وهجىي قبل أن
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ارتكب حامقة ما .انن ال أس تطيع أن أصدق أنن اقتنعت برتهاتك
خبصوص ذكل الصوت اذلي مسعته عىل الهاتف ..واكن البد أن أفهم
المر كام ينبغي.
ويف اللحظة اليت غادر جميي فهيا ذكل املزنل اكنت ابميال حتدث نفسها
قائةل :حنن نعرف أحدان الخر منذ زمن طويل ..ولسوف يسبب لك منا
للخر شقاء وتعاسة ال حد لها ر مبا عىل مدى عقدين من الزمن !!.
يف تكل الثناء اكنت تفكر بوضوح اخلطأ يف حتديد الصوات ..قالت يف
نفسها  :يف هذا املوضع ابذلات ،اكن ينبغي أن أكون أكرث ترفق ًا ..اكن
امسها احلقيقي قبل زواهجا من مششا (ابميال لفلس) ..اكنت يه ابذلات
متكل صو ًات اضطرها طوال حياهتا لتدفع فدية كبرية كرضيبة عىل امتالكها
ملثهل ..صوت هو ابختصار جتس يد للرس تقراطية الربيطانية املغناج،
ويف الوقت نفسه انعاكس للبيئة الربيطانية بلك ما فهيا من مباذل ومزااي.
واكن ذكل الصوت هو سبب مأساهتا يف س نوات صباها الوىل ..اذ أهنا
اكنت بسببه ابس مترار هدف ًا ملطاردة السادة الثرايء ..والباحثني عن
املتعة العابرة والنوعيات الخرى من رجال العامل ..أما (اخلرض)
ومنظموا مسريات السالم وأولئك اذلين يسعون لتغيري العامل ..اذلين
اكنت تتعاطف معهم فقد اكنوا يعاملوهنا ابلشك والارتياب الجيتذبوهنا
أو حىت ينبذوهنا ..اذ كيف ميكن لي انسان أن يكون يف مصاف
املالئكة يف حني يبدو عىل جانب كبري من عدم النقاء مبجرد أن يرك
شفتيه ابلالكم..؟
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صت ابميال أس ناهنا ويه تزيد من رسعهتا يف قيادة الس يارة.
أحد الس باب املنطقية لفشل زواهجا قبل أن يضع القدر حد ًا ذلكل
الزواج ويرمس هنايته ،اكن أهنا حتققت من أن مششا مل يكن يهبا عىل
االطالق ولك ما هناكل أنه اكن يس هتويه صوهتا ..ذكل الصوت اذلي
اكنت تفوح منه راحئة فطائر اليوركشاير ..الصوت القليب اللون الضارب
اىل امحلرة ..النابع من انلكرتا حمل حياته البدي ..انلكرتا اليت اكن يرغب
ويسعى بشلك محموم اىل سكناها  .اكن زواج ًا قامئ ًا عىل النفع املتبادل..
واكن لك مهنام يندفع بلك جوارحه ابجتاه اليشء اذلي اكن الخر يسعى
للهرب منه !!
اكنت هناكل كثري من املشالكت يف حياهتا علهيا أن تعاجلها ..وقد
رشعت الن ابلقيام بذكل بقيادة الس يارة بأقىص رسعة .ابلهرب من تكل
املشالكت ..ولعل قضاء بعض الوقت يف أحد الماكن الريفية العالية
يول جمرى حياهتا  ..التداوي ابلرتف والبذخ ..مئة ميل يف الساعة..
وابتدأ اجلو يصبح رديئ ًا بصورة مفاجئة  . .غيوم  ..برق  . .مطر غزير..
وظلت تزيد من رسعهتا .
وادلها اذلي ورثت عنه ذكل الصوت ..تكل الرتكة تكل اللعنة ..وادلهتا
اليت اكنت تتحرق شوق ًا للقياه طوال غيابه يف فرتة احلرب ..حىت وهو
يف حاةل افالس وعندما وقع يف ادلين نتيجة ملقامرته مبا ميكل هو
وزوجته وادلهتا ،اذ أهنا حلقت به اىل أعىل ذكل البناء ليكتشفا معاً
طريقهام اىل الهناية ابالنتحار ..ومل تغفر هلام ابميال عىل االطالق لهنام مل
يرتاك لها حىت الفرصة البالغهام بعد غفراهنا.

102

وقد نبذت بعد موهتام لك ما تبقى مهنام يف تكويهنا .فمل تتابع حتصيلها
اجلامعي ..ومبا أهنا مل تس تطع أن تتخلص من صوهتا فقد قررت
اس تخدامه يف أحاديث لو مسعها وادلاها احملافظان حلرماها من املرياث..
مث تزوجت من رجل هندي ..وعندما اتضح أنه يش به وادلهيا اىل حد
كبري من حيث طريقة تفكريه الرس تقراطية ..فقد فكرت ابلتخيل عنه..
ولكن هل متكنت من تنفيذ هذه الفكرة؟ ..لقد متكن املوت مرة أخرى
من الاحتيال علهيا وخداعها.
يف تكل اللحظة اكنت حتاول جتاوز شاحنة تقطر خزا ًان للغنية املثلجة
وقد أفقدها الرؤية الرذاذ املتناثر من جعالت تكل الشاحنة ..فغاصت يف
جلة من املاء بعد أن احنرفت عن الطرق وانزلقت الس يارة ويه تدور
حول نفسها ويه تلمح الضواء المامية للشاحنة تتوجه حنوها وكهنا
عينا مالك املوت عزرائيل ..ومل تلبث س يارهتا أن ترحنت وتدحرجت
خارج مسار ذكل اخلطر املاحق حىت اس تقرت بصدمة عند حافة جدار
صلب بعد أن التفت حول نفسها مرة أخرى مئة ومثانون درجة .بتوقيت
اعتباطي ..لتتوجه اىل احلياة ..يف تكل اللحظة ابذلات اليت اكنت فهيا
الشمس تكرس حدة العاصفة.
يف تكل الليةل جلست ابميال مششا يف أروع أثواهبا يف قاعة خفمة يف
أحد املطامع الفاخرة ..وتداولت طبق ًا من حلم الطرائد واحتست زجاجة
من نبيذ ممتاز عىل طاوةل منقةل بأدوات من الفضة وكؤوس من
الكريس تال ويه حتتفل ببداية جديدة ..بوالدة جديدة.
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وتوهجت بعد قليل اىل غرفة نوم أش به بغرف النوم اخلاصة ابلمريات..
حيث رشبت نب نفسها اليت كونهتا كام تشاء ; من براندي انبليون..
وراحت حتدث نفسها :وداعا اي صالح ادلين .أنت مل هتت يب يف
حياتك ..اسرتح الن بسالم .وعندما حلمت ..اكن وهجه ميل أحالهما..
وقال لها :ان الش ياء توشك عىل الهناية ..وهذه احلضارة هناكل قوة
س تجهز علهيا ،لقد اكنت حضارة مرتفة واتفهة ..مهجية ومس يحية..
اكنت جمد العامل وينبغي أن حنتفل بذكراها الن قبل أن يل الظالم .مل
تتفق معه حىت يف احلمل ..ولكهنا اكنت تعمل ويه حتمل أن ما من جدوى
يف أن تقول هل ذكل .توجه جميي جويش بعد أن طردته ابميال اىل مقهىى
شاندار لصاحبه سفيان يف شارع . ..
وجلس هناك يرتشف فنجا ًان من القهوة حتت لوحة متثل امرأة أسطورية
عارية الصدر ذات رؤوس متعددة تغطي حلميت هندهيا غيوم صغرية
متناثرة والحظ الس يد سفيان صاحب املقهىى أن جميي اكن غارق ًا يف
الكبة فهتادى حنوه بطاقيته البيضاء الصغرية الىت تؤكد تدينه الشديد
وقد خضب حليته ابحلناء بعد أن جح اىل مكة مؤخرًا واكن محمد سفيان
هذا رج ًال خضامً قوي اذلراعني وذا كرش ويبدو عليه الورع ..وعندما
اقرتب سأهل جميي :هل تظن أنن أبهل حقا أم ترى ما رأيك؟ .رد عليه
سفيان بسؤال :أليس دليك بعض املال؟ أجابه جميي :ليست مشلكيت
من هذا النوع .قال سفيان :أال تقوم بأي معل؟ الاس ترياد مثال أو
التصدير؟ أو ادلراسات أو أدارة حمل جتاري؟ أجابه جميي يف حيايت مل
أكن أفهم يف احلساابت.
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وأين يقمي أفراد أرستك؟
ليس ىل أرسة؛؛
اذن ما عليك اال أن تصيل هلل حىت يؤنس وحدتك!!
انك تعمل أهيا العم أنن ال أصيل!!
الشك أبد ًا يف أنك أشد حامقة مما تتصور..
رد عليه جميى وهو يرتشف أخر قطرات القهوة من فنجانه:
شكرًا جزي ًال أهيا العم فقد قدمت يل مساعدة عظمية للغاية!!
بعد قليل دخل اىل املقهىى حنيف جونسون احملايم البارع والناحج
الس يوي الصل ،وقال هل سفيان :هذا الرجل يريين انه يف الربعني
من العمر وغري مزتوج ويتقاىض درهيامت من تدريس الفنون العسكرية
يف املركز الراييض ..يعيش عىل الهواء وليس يف قلبه أثر لالميان .هل
تس تطيع تفسري هذا اللغز؟ ..ولكَ َز حنيف جونسون محمد يف كتفه
وقال :لعهل يسمع أصوا ًات يوىح هبا اليه :صاح سفيان ساخرًا ..أصوات
أه ..ومن أين تأيت تكل الصوات؟..
من هجاز التقاط خمبأ حتت معطفه؟
رد عليه حنيف برصانة :بل أصوات من داخهل  .وهناك عىل طاولته يف
الطابق العىل بعض الشعار بعنوان :هنر ادلم .ان معنا اي صديقي
سفيان شاعرًا كبريًا ..عامهل ابحرتام ..انه يقول ان الطريق هنر .وحنن يف
تيار ماء  .واالنسانية هنر من ادلماء !!
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هب جميي واقف ًا بغضب وصاح حبنيف :لسوف أقتكل عىل هذه
ا
الرسقة.
وطوال ثالثة أايم الحقة بقي جميي مهنارًا رمغ هجود سفيان وزوجته
وابنتهيام (ميشال) و(أانهيتا) واحملايم حنيف جونسون ..وقد علق
سفيان عىل املسأةل ابلقول :يبدو أنه أصبح أبكامً.
ويف أمس ية اليوم الرابع رن جرس الهاتف يف مقهىى شاندار  ،وردت
عليه أانهيتا سفيان اليت ما لبثت أن اندت بصوت مرتفع :الس يد جميي
جويش هل ماكملة خشصية ،وبنظرة واحدة متكن سفيان من أن يالحظ
مدى السعادة عىل وجه جميي ..ومتت هامس ًا لزوجته أن الصوات اليت
جيب عىل هذا الشاب سامعها ليست أصوات داخلية حبال من
الحوال.
حدث ما مل يكن متوقع ًا وال متصور ًا بني ابميال وجيش يد (جميي) حيث
قضيا س بعة أايم بليالهيا وهام يتبادالن احلب حبامسة ال تفرت وحبنان ال
حدود هل وكهنام هام الذلان ابتدعا احلب .ولقد ظال عاريني متاماً س بعة
أايم اكمةل وأنبأ جيش يد ابميال بأنه مل يشعر يف حياته مبثل هذه املتعة اال
يوم تعمل ركوب ادلراجة أول مرة عندما اكن يف الثامنة عرش من معره !!
ويف اللحظة اليت تفوه فهيا بتكل اللكامت خيش أن يكون قد أفسد لك
يشء وأن تويح تكل املقارنة ابهانة مضنية لباميال مفا اكن مهنا اال أن
قبلته وشكرته عىل أنه تفوه بأمجل ما ميكن أن يكون رجل قد خاطب
به امرأة عىل االطالق ..ويف الليةل السابعة اس تقيظا من نوم خال من
الحالم عىل صوت ال يمتل التأويل .ياول أن
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يتسلل اىل البيت ..مهست ابميال يف أذن جميي مذعورة  :ان دلي
عصا هويك حتت الرسير .رد علهيا جميى وهو خائف ابدلرجة نفسها
انولييت اايها .قالت هل ابميال :سأيت معك .رد علهيا  :أه ال تفعيل ذكل..
ومع ذكل فقد هبطا السالمل مع ًا وعندما وصال اىل الطابق الاريض
أُضيئت الانوار جفأة فرصخ لك من جميي وابميال مع ًا يف أن واحد
وسقطت عصا الهويك مهنام واندفعا يركضان ابجتاه الطابق العلوي بأرسع
ما أمكهنام الركض ،واكن يقف يف الردهة المامية من املزنل ش بح أش به
ابلاكبوس ..اكن يقف حتت الضواء الساطعة قرب املدخل اذلي هشم
زجاجه ليمتكن من ادارة القفل وابلتايل من فتح الباب ..اكن يقف جمل ًال
ابلوحل والثلج وادلم ..خملوق كث الشعر حبوافر تيس معالق ورأس
يعلوه قرانن مغطى ابلقذارة والروث وتباشري حلية طالت خصالهتا .اكن
يقف هناك وحيد ًا ال يراه أحد وقد ترحن ذكل الاكئن اخلرايف خطوة أو
خطوتني ابجتاه المام .وما لبث أن سقط عىل الرض حيث اس تلقى
ساكن ًا بال حراك!! أما يف الطابق العلوي من املزنل ..يف عرين صالح
ادلين فقد اكنت الس يدة ابميال مششا تتلوى بني ذراعي عش يقها ويه
تبيك من أعامق أعامقها وتشج بأعىل هدصوهتا  :ال..ال ...مس تحيل لقد
انفجرت تكل الطائرة وانفجر زويج معها ..مل ينج مهنا أحد هل
تسمعن ..انن أرمةل مششا اليت مات زوهجا أش نع ميتة.
أصيب الس يد جربيل فاريش تا اذلي اكن مسافرًا يف القطار اىل مدينة
لندن بنوبة خوف من أن هللا البد وأن يفقده عقهل انتقام ًا منه،
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لكونه ختىل عن االميان به واكن خوفه ذكل مشوش ًا متناقض ًا ،حيث أنه
اكن خيىش من أن تطغى عليه تكل القوة اليت مل يعد يؤمن بوجودها  .أو
أن يتحول من خالل جنونه اىل جتس يد كبري املالئكة ..ذكل الومه اذلي
ميل عليه لك جوارحه ،راح يرتعش بصمت اال أنه طمأن نفسه بأن
املقطورة اليت اكن جيلس فهيا .تكل الش بابيك الواقية البد وأن حتميه
بشلك أو بأخر ..واكن جيلس يف تكل املقطورة يف مقعد اىل جوار
النافذة حبيث يدير ظهره الجتاه القطار ..ذكل أنه لسوء حظه اكن هناك
حشص أخر س بقه اىل املقعد الخر املتجه اىل المام ،واكن القطار
ينطلق برسعة  .وأحس ابرهاصات تكل املدينة الكربى اليت اكن مييض
الهيا واليت اكن لها تأثري السحر عىل نفسه  ..ويف تك اللحظة عادت
موهبة المل القدمية وقابلية التجدد والتعايم عن متاعب املايض
واس تزناف املس تقبل ..فقفز من مقعده ليلقي بنفسه عىل املقعد املقابل
مميامً وهجه شطر مدينة لندن بطريقة موحية معربة ..لفظ امس املرأة
بصوت مسموع .أآليلواي ..رد عليه الشخص الخر يف املقطورة قائال:
أآليلواي أهيا الخ ..اجملد هلل اي س يدي أمني . .
اتبع ذكل الغريب يقول :جيب أن أوحض كل اي س يدي أنن ضد أي
تعصب طائفي ولو أنك قلت :ال اهل ،لكنت أجبت مبلء صويت :
اال هللا !!.
أيقن جربيل فاريش تا أن حنلقه ابمس أآليلواي عن غري وعي منه..
مت تأويهل من قبل رفيق رحلته بطريقة مغلوطة عىل أنه مقدمة لعرض
انامتئه الاجامتعي وادلين .وصاح به ذكل الرجل يعرفه عىل نفسه:
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انن ابجون مسلمة  ..أان أنمتي اىل أحد الداين االنسانية .واكن واحض ًا
أن اللكامت حمفوظة يف أعامق الس يد مسلمة ذاك وأنه اكن يوشك عىل
الانفجار بتكل اللكامت ومبا أهنا ابتدأت تتدفق منه فمل يكن هناكل بد
من السامح ذلكل الس يل من الانطالق كام يلو هل .
اكنت مالبسه تدل عىل الرثاء ..وعرف جربيل أنه ميتكل متاجر
لالسطواانت والرشطة وحمةل لبيع الدوات املوس يقية وأنه هندي من
غوايان ،لكن كام قال :مل يبق يشء يف تكل البالد وذلكل فان الناس
ابتدأوا يغادروهنا برسعة تفوق الطائرات ..أما أان فقد انتعشت أحوايل
حبمد هللا وأصبحت أتوجه اىل الكنيسة ابنتظام صباح لك أحد..
وأعرتف كل بشعوري ابلضعف حيال مجموعة الرتاتيل االنلكزيية وذلكل
فانن أغن مع املرتلني بصوت مرتفع .واختت رس وسرية حياته بأن أىت
بصورة عارضة عىل ذكر وجود زوجة وحنو دس تة من الطفال ..وقدم هل
جربيل هتانيه .واكن يف أعامقه يمتىن لو أنه يسكت ..لكن مسلمة اختار
تكل اللحظة ليفجر قنبلته حببور :لست حباجة لن حتدثن عن نفسك
فأان أعرفك ..ومع أن وجود خشصية مثكل يف هذا القطار أمر
مس تغرب ..فانن أحرتم خصوصيات الناس ..وأعتقد أنك عىل القل ال
تشعر ابلضيق من هويتك وانامتئك فأنت الرجل املشهور جربيل فاريش تا
السطوري جنم الشاشة وقرصان أرشطة الفيديو ..ومبا أنن أنزع اىل
االميان بوحدة الوجود فان تعاطفي الشخيص معك ينبع من اتقانك
لمتثيل أدوار الآلهة يف لك الداين املعروفة .
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فأنت اي س يدي عبارة عن قوس قزح وهيئة أمم متحدة جتمع لك الآلهة.
أنت ابختصار جتسد املس تقبل .امسح يل أن أتوجه كل ابلتحية..
أصيب جربيل مبا يش به فقدان التوازن من شدة اذلهول وبدأ يشعر
ابلرعب لن راحئة جنون ما اكنت تفوح من مسلمة ،وراح يقيس
املسافة اليت تفصل بينه وبني ابب املقطورة بنظرات قلقة.
واس متر مسلمة يف احلديث قائ ًال :انن أميل اىل الاعتقاد بأنه أ ًاي اكن
امس االهل فان هذا الامس يظل جمرد رمز .مفث ًال ان امسك املعروف هو
جربيل فاريش تا  .ولكن امسك اكهل غري معروف ..مفا هو امسك
احلقيقي؟؟ عندئذ أدرك جربيل أن الرجل جمنونأ وأن التخيالت تس يطر
عليه  ..وراح يلوم نفسه عىل كونه املسؤول عن حتريض ذكل الرجل
عىل الهذاين من خالل كونه مضطر ًاب من جراء تكل اخملاوف املتعلقة
حبالته العقلية اليت اكنت تس يطر عليه ،وحدث نفسه قائ ًال :لقد تس ببت
لنفيس ابلتعرض لهذا اجملنون الرثاثر اذلي رمبا اكن خطرًا واذلي ال
يعرف اال هللا من أي ممكن هامجن !! وجفأة زعق مسلمة وهو هيب
واقف ًا :انك ال تعرف امسك احلقيقي ..انك جمرد ممثل دجال ومشعوذ ..
هب جربيل واقف ًا فاختل توازنه ومال متثاق ًال يف
انك زائف تفوه عليك .ا
حماوةل منه لتجنب ذراعي مسلمة املمدودتني حيث صدم أحدهام قبعة
جربيل فسقطت عىل الرض ،عندئذ فغر مسلمة فاه ووقف مشدوها
 ..وبعد حلظات من ذكل جثا عىل ركبتيه وهو يتوسل اليه أن يساحمه
ويغفر هل ويقول :
مل يكن دلي أدىن شك بأنك يف يوم من الايم
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س تأيت وبأنن سأقابكل ..أرجو أن تفغر يل هيايج الساذج .ويف تكل
الثناء دلف القطار حتت أحد النفاق ..والحظ جربيل أنه وذاك الرجل
حماطان بدائرة ذهبية من نور ينبعث من خلف رأسه .ملح عىل زجاج
ابب املقطورة انعاكس ًا .لتكل الهاةل اليت اكنت حتيط بشعر رأسه فاندفع
مسلمة جاهد ًا يف حماوةل لفك ربط حذائه اذلي خلعه ونزع بعده جرابه
معراي قدميه اذلي اكن فهيا س تة أصابع وقال ليس دلي أدىن شك يف
دالةل هذه الظاهرة أنن أختلف عن الخرين  ..وكنت طوال حيايت
اعرف أهنا تشري اىل كوين اصطفيت وخصصت ليشء ما !!
اكن ذكل الرجل يعترب نفسه الشخص اذلي وقع عليه الاختيار ليصبح
الوكيل املساعد هل .جتاوز القطار النفق  ..واكن جربيل قد توصل اىل
قرار بشأن مسلمة ،فراح خياطبه بأسلواب مرسيح :اهنض اي ابجون
مسلمة ..اي ذا القدم السداس ية الصابع .فأجفل مسلمة مذعوا واقف ًا
وقد اطبق كفيه أحدهام عىل الخر أمام راسه واحنىن ابجالل ومغغم
قائ ًال :اذلي اريد ان اعرفه اي س يدي هو ما اذلي س يحدث ..افناء ..ام
خاليص؟ وما اذلي جعكل تعود الن اي س يدي؟
قال جربيل برسعة :اهنا مسأةل اس تطالع وتقومي ..وال ب اد من االطالع
عىل جمرايت المور ..ولقد أصبح اجلنس البرشي خاضع ًا لالختبار
وجسالت هذا اجلنس مليئة ابلفساد  ..البد من القيام ابعادة النظر يف
الوقت املناسب ..أما الن فان ظهوري جيب أن يظل رسًا من الرسار
لس باب جوهرية  ..وضع قبعته عىل رأسه
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مبهتج ًا مبا قال ابجنازه وهز مسلمة رأسه ابنفعال وقال :بوسعك اي
س يدي أن تعتربين موضع ثقتك وهرب جربيل من املقطورة تطارده
أوهام ذكل الرجل اجملنون واكن يسمع أثناء هربه تسبيحات مسلمة:
أليلواي ..أليلواي..
اختار لنفسه مقطورة يف هناية القطار ..وهناك جلس حمدقا حنو لندن
بقلب راعش ..حماو ًال أن جيد تفسريًا منطقي ًا لتكل الهاةل اليت حملها حول
رأسه .لكنه فشل يف ذكل .وزاد يف احساسه بأىس أنه أبرص رخيا
مرياثنت تعرب من جوار انفذته عىل ذكل البساط الطائر يف اجلو يف
اخلارج أش به مبا يظهر عىل شاشات التلفزيون بعد هناية االرسال واكن
ذكل نذيرًا بعاصفة ثلجية .ولقد لوحت هل رخيا بيدها ..انه اجلزاء والعقاب
يتبع خطواته عىل بساط طائر .أمغض عينيه موطن ًا العزم عىل أال
يرجتف !!
وهن يتأملهنا
اكنت أليلواي ختاطب طالبات احدى املدارس الثانوية ا
بوجوه متعبدة ويه تقول :انن أعرف املاهية احلقيقية للش باح ..ففي
أعايل جبال الهميالاي كثريًا ما يواجه املتسلقون أش باح أولئك اذلين
س بقومه وفشلوا يف احملاوةل تصحهبم وتتعقب خطامه وارتفعت أيدي
الطالبات وهن يسألن :أية أش باح اي أنسة.
هل خيطر كل أن توقعي بنا؟
وعرفت أليلواي ما يدور يف خدل الفتيات لهنا مسعهتن يهتامسن أثناء
دخولها اىل غرفة الصف :هل هذا هو لوهنا احلقيقي؟ مك تبدو شاحبة،
ان ذكل أمر ال يصدق كيف مصد لوهنا الثلجي أمام لك هذا التعرض
للشمس عىل ارتفاع مثانية أآالف مرت ...هل هذه
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يه (أآليلواي كون) عذراء الثلج وملكة اجلليد وانساب اىل خميلهتا ذكرى
جربيل فاريش تا وصوته يردد عىل مسامعها دون توقف :رمغ ما يش يعونه
عنك فأنت اي صغرييت لست جب ًال من اجلليد  ..انك س يدة تضجني
ابلعواطف وساخنة جد ًا .واكن ينفخ عىل أصابعه متظاهرًا بأن أطرافها
قد حترقت ويقول :أه ...أان أشد خسونة من أن أحتمل ..أرجوك أن
تريش عيل املاء البارد..
وعادت أآليلواي لتكرر عىل مسامع الطالبات ما بدأت ابحلديث عنه
وقالت :يف أثناء صعودي اىل مقة ايفرست اصطدمت مبزنلق جليدي..
وفوجئت برجل يتقوقع عىل نفسه ويرتمن بلحن قدمي وأدركت عىل الفور
من طراز ألبس ته أنه ش بح موريس ويلسون ذاك اليوغي اذلي قرر عام
 1934أن يتسلق اىل القمة وحيد ًا بعد أن صام ثالثة أسابيع من أجل
أن يقق التوحد بني جسده وروحه اعتقاد ًا منه بأن ذكل اجلبل أضعف
من أن يفرق بيهنام مرة اثنية وحبيث ال ميكل اال أن يستسمل ويهنزم أمام
قوته املطلقة تكل ،وانطلق بعد ذكل يف طائرة رشاعية اىل أقىص ارتفاع
أوصلته اليه ..حيث مىض بعد ذكل عامد ًا اىل حتطميها ومن هناك مىض
يتسلق اجلبل اىل غري رجعة ،ففي تكل الثناء اليت رافقها فهيا طوال
هنار اكمل ترصفت أآليلواي بشلك طبيعي لهنا اكنت حتس أهنا تعرفه
معرفة وثيقة وخطر لها أن لقاءها به رميا اكن تنبوء ًا ابملس تقبل لن حمل
حياته حتقق يف تكل الفرتة ذكل احلمل املس تحيل ،حمل بلوغ القمة .ومن
املمكن أن يكون موريس هو ابلنس بة لها جتس يد ًا ملالك املوت واتبعت
أآليلواي خماطبة الطالبات ابلقول :أردت احلديث عن
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الش باح لن معظم املتسلقني يسون حيال مثل هذه املشاهدات
حبرج شديد ويتناسوهنا متام ًا لكن مثل هذه احلاكايت حتدث ابلفعل
وعيل أن أعرتف صاحة رمغ حريص الشديد عىل أن تظل قدماي
ا
راخستني عىل أرض صلبة.
وحضكت عند نطقها هبذه العبارة الخرية لهنا تذكرت أهنا قبل صعودها
اىل مقة ايفرست اكنت قد ابتدأت تعاين من أآالم مربحة وأن طبيبهتا
اخلاصة يف بومباي أخربهتا بأهنا تعاين من هبوط يف قدمهيا وابلتعبري
املتداول من حاةل قدمني مفلطحتني ..وقد حذرهتا طبيبهتا ابلقول :اذا
وهجت عناية خاصة اىل قدميك فانك س تكونني عىل ما يرام .واذا كنت
هممةل فس تجدين نفسك عاجزة عن امليش عند بلوغك الربعني من
العمر.
وعندما مسع جربيل بأهنا صعدت اىل مقة ايفرست ويه تثبت عىل
قدمهيا قوسني صناعيني فقد صار ينادهيا ابلكس يحة والعرجاء .واكنت
قد أخفت حقيقة ذكل المل يف قدمهيا عن زمالهئا من املتسلقني لن
حسر ايفريست اكن طاغي ًا عىل لك ما عداه ..ولن الطالبات أصرن
عىل أن يسمعن حاكية صعودها اىل مقة ايفرست فقد راحت أآليلواي
تقول :كنا نشلك ثنائي ًا .أان و(ش نرياي مببا) واكن هناك ثنايئ أخر
يس بقنا ..اكن اجلو رائع ًا والسامء صافية ومل يكن يف نييت أن أميض
صاعدة دومنا أوكسجني ..ولكنن عندما رأيت (مببا) عازم ًا عىل ذكل
قررت أن أترصف مثهل .اكن ترصف ًا غبي ًا يدل عىل نقص اخلربة ،اكن
تنفس مببا منتظامً وكنت أتنفس معه ابالنتظام ن َفَسه ولكنن كنت أحس
بقوة حتاول
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انزتاع مقة رأيس ..وكنت أص بأس ناين بأقىص ما أس تطيع  ..وجررت
نفيس أخريًا لس تقر عىل مقة خصرة مغلفة ابجلليد .ويف تكل اللحظة
أحسست أنن أس تطيع أن أشاهد وهجه مبجرد أن أمد يدي وأرفع عنه
احلجاب ،وأذكر أنن كنت أشعر بأنن أس بح يف تكل الفسحة الضئيةل
اليت تفصل بين وبني السامء والرض تتساقط حويل من لك جانب..
ولقد اكن هناك ضوء جعيب ..اكن الكون لكه قد حتول ليصبح ضوء ًا
حمض ًا  ..وكنت أود لو أمزق مالبيس عن جسدي حىت أدع ذكل
الضوء يتغلغل عرب برشيت اىل أعامق أعاميق ،واكنت أقواس قزح ترتاقص
وتامتوج يف وجه الشمس ..واكن هناك مالئكة ابلفعل ..ومل يكن
الخرون ميازحوننا عندما أخربوان ذكل ،لقد شاهدت املالئكة بأم عين
وكذكل فقد شاهدها شرياب مببا ..واكنت حدقتا عينهيا تبدوان انصعيت
البياض ..اكن ميكن أن منوت هناك بعد أن أعامان الثلج وسلبت عقولنا
اجلبال وبعد ذكل مسعت صو ًات كنه طلقة بندقية ..وقد قطع ذكل
الصوت عىل تأماليت وزعقت منادية (مببا) وعندما مسعن حترك
وانطلقنا يف طريق الهبوط ..وشققنا الكان طرقنا اىل املاكن املتفق للقاء
حيث تكوران حنن الربعة يف خمية صغرية عىل ارتفاع س بعة وعرشين
ألف قدم ..وظللت طوال الليل أكرر السؤال :ما يه حقيقة ذكل
الصوت؟ هل أطلق أحدمك النار من بندقية؟ فنظروا ا ايل مجيع ًا كنن
مصابة بلوثة وأجابن انك تعرفني أنه ليس هناك أية بنادق يف هذا
اجلبل ،واكنوا عىل حق .ولكنن مسعت ذكل الصوت .صوت الطلقة
وصداها ،وهذا هو لك يشء .هذه يه
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هناية قصة حيايت .أهنت الكهما بطريقة مباغتة مث تناولت عاكزًا ذا
مقبض من الفضة وتأهبت للرحيل ..وجتمعت الطالبات حولها يسألهنا
ابصار :بعد اي الهىي ماذا اكن ذكل الصوت ..وجفأة اكن مظهرأآليلواي
يويح بأهنا أكرب من س هنا احلقيقي أال وهو ثالثة وثالثون س نة بعرشة
س نوات عىل القل ..هزت كتفهيا بعدم اكرتاث وأجابت رمبا اكن ش بح
موريس ويلسون .وما لبثت أن غادرت غرفة الصف ويه حترك
عاكزها ببطء ومشقة.
وهذه يه مدينة لندن امجليةل .وعندما خفف القطار من رسعته يف
حمطة فكتوراي غادره جربيل قبل أن يتوقف متام ًا وانطلق مرسع ًا بني
عرابت المتعة والهايل اذلين ينتظرون القادمني ..واكن بعضهم يوجه
نظرات ساخرة اىل قبعته املضغوطة عىل رأسه أكرث مما ينبغي ،ومل تظهر
رخيا مرياثنت يف أي ماكن فاس تغل جربيل هذه الفرصة وراح يركض
بني الناس املنترشين يف أرجاء احملطة ولكنه فويجء هبا عند حاجز
التناكر عىل بساطها الطائر عىل ارتفاع ثالثة أقدام فوق الرض دون أن
يراها أحد سواه ،صاح هبا غاضباً :ما اذلي تريدينه من؟ ..وما يه
عالقتك يب؟ .ردت عليه مبارشة :أريد أن أراك وأنت تسقط َأال ترى
أنن جعلتك تبدو اكجملنون متام ًا؟ اكن الناس يبتعدون عن طريق
جربيل ..ذكل الرجل اذلي اكن يرتدي معطف ًا فضفاض ًا وقبعة مضحكة..
ويركض ابدى الانفعال ..واكن هناك صوت طفل يقول :ذكل الرجل
يلكم نفسه .فهنرته أمه وقالت :أمصت ..حرام أن يسخر االنسان ممن
ابتيل بعاهة .واندفع جربيل عىل درجات
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السالمل املؤدية اىل نذق املرتو فرتكته رخيا مييض حيث يشاء وابتعدت
ببساطها الطائر ..اال أنه عندما وصل اىل رصيف القطار املتوجه شامالً
حملها مرة اثنية .لكهنا هذه املرة اكنت تظهر هل يف صورة ملصقة عىل
جدار املمر ..فأطلق صخة مدوية وانطلق هار ًاب ابجتاه رصيف القطار..
حيث قفز اىل داخل احدى املقطورات ليجد خيا مرياثنت جتلس يف
مواهجته وقد طوت بساطها ووضعته عىل ركبتهيا ،وظل جربيل فاريش تا
هيرب من ماكن اىل أخر يف أنفاق ميرتو لندن ..لكنه اكن جيد رخيا
مرياثنت يف لك ماكن يصل اليه ..واكنت أحيا ًان حتتك ابجلزء من
جسمه .وعىل مشارف خط امليرتو بوليتان وراحت تلوح لنا بأطفالها
من عىل مقم الجشار ..وعندما وصل اىل جوار مرصف انلكرتا ألقت
بنفسها عليه بطريقة مرسحية من أعىل واهجة املرصف .الوح لكثري من
س يارات التكيس دون أن يتجاوب معه أحد من السائقني ..فاضطر اىل
العودة جلحمي تكل النفاق ليتابع هربه امللحمي ..وأخريًا أمل به االهجاد
فاستسمل وخرج اىل ماكن تصور أنه احملطة الخرية يف رحلته العبثية
الطويةل ،اىل حمل مس تحيل بوالدة جديدة ..وما لبث أن وصل اىل شق
ش به همجور مغمور بأوراق الشجر الصفراء ..اكن الظالم قد بدأ خيمي..
وابتدأ هو يتعرث يف مشيته مدفوع ًا ببقااي أمل ميكن أن يالىش اىل أن
وصل اىل حديقة جمهوةل ذات طابع ش بحي بأضواهئا اليت حتيط هبا من
حول السور ..وبيامن اكن يسقط عىل ركبتيه اعياء ًا يف ذكل املاكن املنعزل
ويف تكل الليةل الش توية ملح طيف امرأة تتحرك حنوه ببطء وتثاقل..
عىل العشب
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اذلي اكن الثلج يتناثر عليه ،وظن للوهةل الوىل أهنا أآلهة الانتقام رخيا
مرياثنت وقد أتت لتقبهل قبةل املوت الخرية ..وتس تدرجه بذكل اىل
أقبية العامل السفيل اذلي يبدو أمعق غور ًا من العامل اذلي دمرت هل فيه
روح ًا مل يعد يكرتث ..وعندما وصلت تكل املرأة اىل جواره ..اكن قد
سقط ابجتاه المام مستند ًا اىل مرفقيه وقد تدلت أطراف معطفه
العريض حوهل حبيث أصبح يبدو كخنفساء خضمة حتترض ويه تضع
عىل رأسها لس باب غامضة تكل القبعة املمتلئة الرمادية القذرة وتناهت
اىل مسامعه صخات مذعورة تند عن شفيت املرأة ..ولهاث ملهوف ًا متزتج
فيه أحاسيس الرسور ابدلهشة ..وقالت هل املرأة :انك ما تزال حي ًا لقد
اس تعدت حياتك وهذا هو املهم ..سقط انمئ ًا وهو يبتسم عندما رأى
قديم أآليلواي املفلطحتني من خالل ذرات الثلج املتساقط.

***
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الفصل الرابع
عائشة
اكن احلمل يطري اىل قرص مش يد عىل الطراز الهولندي يف ذكل اجلزء من
مدينة لندن املسمى كنس نفتون ..ويتسلق برسعة اىل الطابق الرابع من
ذكل البناء حيث تسدل س تائر ثقيةل عىل انفذة بغرفة جلوس ..حيث
جيلس هناك ويلق بعينيه يف أغياب املس تقبل اىل االمام امللتحي
املعمم ..من هو؟ انه منفي ..لكن كونه منفي ًا ال ينبغي أن يفهم خطأ عىل
أنه لن يعود  ..فاملنفي هو حمل بعودة جميدة مظفرة.
جتمدت عقارب الزمن فتحول االمام اىل جمرد صورة فوتوغرافية تأىب
احلركة ،ثبتت بشلك غري معقول فوق أرض الوطن ابنتظار اللحظة
التية حامتً .وعندها تبدأ الصورة الفوتوغرافية ابحلبة وتعود الرض اىل
حالهتا املألوفة !.
املزنل اذلي هو فيه ليس أكرث من شقة مس تأجرة جمرد صاةل انتظار..
الصورة اكنت يف ذكل املزنل يه مجموعة من البطاقات الربيدية علهيا
صور من وطنه يسميه بلك بساطة (دش) ..ومهنا صورة جلبل يرشف
عىل مدينة ومناظر رائعة امجلال تظللها جشرة خضمة وصورة ملسجد،
وأما يف غرفة نومه ويف رسيره الصغري فقد اكنت هناك أيقونة خضمة يف
منهتىى القوة والتأثري ..ويه المرأة ذات قوة خارقة ..وقامهتا الطويةل
وشعرها السود يضايه قامهتا بطوهل االمرباطورة .وماذا ميكن أن يكون
امسها غري ..عائشة؟
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االمام املنفي عىل اجلزيرة وعائشة يف الوطن دش .كئ مهنام اكن يتأمر
عىل الخر ويراهن عىل موته؛؛
اكنت الس تائر تظل مسدَ ةل طوال الهنار خوف ًا من أن يتسلل الرش عرب
النوافذ ،والرش يف نظر االمام هو الفرجنة ولك ما هو قادم من اخلارج!!
قلام اكن خيرج الس تنشاق الهواء يف كنس نغتون .واذا خرج اكنت حتيط
به احللقة من مثانية ش بان يرتدون نظارات قامتة وبزات تنتفخ بيشء ابرز
يف داخلها  .واكن هو ال ينظر اىل هؤالء الش بان حتاش ي ًا للنظر اىل أي
جزء من أجزاء هذه املدينة الكرهية .وابلوعة الرشور اليت أذلته مبنحه
املأوى واملالذ ..وطمع ًا مهنا بأن يعرتف مبا فهيا من رذائل وأاثم ،واكن
يفكر بأنه عندما يغادر هذا املنن املش بوه ويعود منترص فانه س يتباىه
بأنه جيهل لك يشء عن املدينة سدوم املرذوةل تكل اليت أجربته
الظروف عىل أن يسكن فهيا ..وانه ظل تقي ًا عىل الرمغ من وجوده يف
تكل املدينة؛ وسبب أخر السدال الس تائر هو تكل العيون والذان
بذكل املاكن واليت يه مبجملها عيون وأذان غري صديقة من وجود
عدسات مقربة واكمريات وميكروفوانت ..
وابالضافة اىل القناصة يف ماكن ما يف هذا اجلو .أما الشقق اليت تقع
فوق وحتت واىل جوار شقته فقد اكنت مجيعها مأهوةل بأفراد حرسه
اخلاص اذلين اكنوا جيربون طرقات كنس نغتون متنكرين يف أزايء نساء
مبالايت سوداء وبراقع بيضاء !.
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واكن االمام جيلس دامئ ًا بثوبه الفضفاض ..عبوسا متشامئا..
مؤرقا مسهاد ًا ..واكنت لك التحرايت تت بأوامر منه  .واكن
اكن دامئا ا
ابنه خادل يدخل اىل خمدعه وهو يمل بيده الميىن كس ًا من املاء بيامن
يضع راحة يده اليرسى حتت الكس ..واكن االمام يكرث من رشب املاء..
حبيث يرشب كسا منه لك مخسة دقائق ..وذكل حىت يظل نظيفا من
ادلاخل ..وذكل أن املاء يف رأي االمام مينح من يرشبه نقاءه ورقته
وبساطته وذلة طعمه واكن يشري اىل أن االمرباطور ترشب امخلر..
وامخلر يفسد و تسمم جسدها الشقر النحس ،وهذه اخلطيئة لوحدها
اكفية الدانهتا اىل البد دون أن يكون لها أي أمل ابخلالص! اكن االمام
يصب جام غضبه عىل الغا خان السابق بعد أن اطلع عىل نص مقابةل
أجريت وهو يرشب الشمبانيا وقال يف حيهنا تربيرًا ذلكل( :هذه
الشمبانيا جمرد مراعاة للمظاهر .اهنا تتحول اىل ماء مبجرد أن تالمس
شفيت).
اي هل من مرتد اكفر خمادع .والبد أن يأيت يوم ي َاسب فيه أمثال هؤالء
وسوف يكون للامء يومه املشهود حني جيري ادلم اكمخلر.
اكن حمل االمام ميتد اىل زمن طويل قادم ..حيث اكن يس خبيوط
عنكبوتية من أانمهل اليت حترك بواسطهتا حركة التارخي .ال ..ليس التارخي
فقط بل هو أكرث وأبعد مدى.
دخل ابنه وأنبأه أن الرجل امللكف ابحلراسة هو سلامن الفاريس يف حني
اكن الفىت الزجني المرييك الصل يقوم ببث الرساةل الصوتية اليومية اىل
الوطن عىل املوجة املتفق علهيا واكنت تكل
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الرساةل تتألف عادة من لكامت لالمام يصدح فهيا صوت بالل ..ذكل
الصوت القوي املويح ،واملصقول واملدرب .واكن يبتديء دامئ ًا بش تامئ
توجه اىل االمرباطورة ..مع لواحئ تدرج فهيا عادة اجلرامئ اليت اكنت
ترتكهبا من قتل ورشوات وعالقات جنس ية داعرة ،مث ينتقل بعد ذكل
اىل نداء االمام اىل شعبه يدعوه فيه اىل الثورة ..واكن صوت بالل
ينطق بتكل اللكامت ويردد  :س نحارب ليس يف وجه الطغيان فقط .
ولكن يف وجه التارخي نفسه .
ذكل أن التارخي يف نظر االمام مادة سامة من صنع الش يطان ..وليس
اال جمرد أاكذيب ملفقة مروعة عن التطور والتقدم والعمل ..واحلقوق..
ولسوف يقف يف وجه لك هذه الاكذيب ..احلقيقة وصلت اىل كاملها
عندما اختت هللا تزنيل ماهاوند عن طريق الويح.
وقع اختيار االمام عىل بالل لهذه املهمة ابلنظر مجلال صوته حيث أنه أمت
دورة تناخسه .فقد جنح ابالس تحواذ عىل مس متعيه من المريكيني ،اكن
سالح ًا حتول ليصبح ضد صانعيه ،وانطلق بالل خيطب يف الظالم:
(املوت لالمرباطورة عائشة  ..املوت للتوارخي والتقاويل ..املوت لمرياك
وللزمن ..اننا نسعى اىل اخللود اىل البدية اىل هللا) هبذه اللكامت اختت
بالل وقائع البث االذاعي اليويم يف حني اكن االمام يف خمدعه يـبث
رسائل خاصة به ..ونداءات لكبري املالئكة جربيل! وصل جربيل وراح
يتلكم بطريقة تمن عن التذمر للمتويه عن حالته املذعورة املرتعدة ( :ملاذا
ترص عىل
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اس تدعاء كبري املالئكة؟ ينبغي أن تفهم أن الايم اليت كنا نس تدعى فهيا
قد ولت اىل غري رجعة) !!
وتبث جسادة االمام أوابرًا شَ عرية تلتف حول جربيل لتثبته يف ماكنه..
ويعود جربيل ليؤكد ( :انك لست حباجة ايل ..لقد اكمتل الويح..دعن
أميض وشأين) ..وينساب يف أذين جربيل صوت بالل يصدر عن
االمام ..يقول الصوت ( :الليةل يه الليةل املوعودة ..وعليك أن تطري يب
اىل القدس).
ويف تكل اللحظة تتالىش الثقة وجيد جربيل نفسه مع االمام عىل سطح
البناء والرحي تعبث بلحية االمام اليت أصبحت تبدو أطول مما اكنت
عليه .وحتمر عيناه ويصيح (هيا خذين اىل هناك) .ويرفع االمام حليته
فوق كتفيه ويثبت أثوابه حول جسده اكشف ًا عن ساقني حنيلتني يغطهيام
شعر كث ويقفز يف الهواء فوق جربيل حبيث يس تقر عىل كتفيه متشبث ًا
به بأظافر تمنو ومتو حىت تتحول اىل خمالب مدببة.
ويس جربيل أنه يرتفع يف السامء وهو يمل ذكل الش يخ بلحيته وشعره
اذلي يس متر يف المنو يف لك الاجتاهات حبيث يتطاير حوهل شعر
حاجبيه الذلين يبدوان كعلمني مرفرفني.
يتساءل جربيل حمتارًا يف أمر ..القدس؟ كيف هو الطرق الهيا؟ اهنا
لكمة ذات مدلوالت كثرية وقد يكون جمرد فكرة ..اهنا هدفه أو رمبا جمرد
احساس أوحاةل نفس ية ..أين يه قدس االمام تكل؟
وينطلقان عرب الظالم ..ويصبح القمر أكرث اشعاع ًا وحرارة ..حىت يصالن
اىل جبل شاهق الارتفاع ،يبدو عىل سفحه قرص منيف؛
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قرص االمرباطورة .وينقض جربيل ابجتاه السفل كنه بساط طائر
واالمام فوقه .وتظهر الطرقات ويه تعج ابحلياة واحلركة يف عمتة الليل؛
ويسمع صوت جربيل يسأل( :ما اذلي جيري هنا الن؟) جييبه( :اهبط
سأجعكل ترى احلب).
ويتجه جربيل اىل طرقات تعج باكئنات انسانية تتجمع بكثافة يف املمرات
اليت تصل بعضها ببعض لتصبح أش به بأفعى واحدة رهيبة ال ترمح.
ويتقدم الناس ببطء من املمرات اجلانبية اىل الطرقات اليت تقود مجيعها
اىل الشارع العريض املشجر اذلي حتف به من اجلانبني أجشار
الواكلبتوس واملؤدي يف هنايته اىل بواابت القرص ويسري الناس عىل
أنساق يضم لك نسق مهنا س بعني خشصاً يتقدمون حبذر معيق جنب ًا اىل
جنب اىل حيث يقف حرس االمرباطورة وبأيدهيم رشاشات هميئة
لالطالق وما تلبث الرشاشات أن تلعلع فميوت أولئك الس بعني ليصعد
بعدمه س بعون أخرون عىل أجساد أولئك اذلين ماتوا قبلهم حبيث مييض
ذكل التل من الجساد أخذ ًا ابالرتفاع شيئ ًا فشيئ ًا دومنا توقف؛ وعندما
يقفن ورؤوسهن حمجبة وهن يدفعن
دخل املدينة املظلمة هناك أهمات َ
يصحن هبم( :امضوا اىل
بأبناهئن العزاء اىل ذروة الاس تعراض و َ
الاستشهاد ،قوموا بواجبمك ..موتوا؛).
ويقول االمام بصوت أحب( :هل ترى اىل أي درجة يبونن؟ ليس هناك
طغيان يف العامل يس تطيع أن يقف حيال تيار متدفق من احملبة كهذا
التيار؛) وجييبه جربيل ابكي ًا ( :ان هذا ليس حب ًا بل هو الكراهية بعيهنا؛
وهذه الكراهية تدفع هبم اىل أحضانك؛).
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ويعود صوت االمام ليقول( :غري ممكن أهنم يبونن لنن أان املاء
اخلصب واحلياة ،بيامن يه الفساد والتعفن؛ اهنم يبونن لنن أدمر أعداء
هللا .أما أولئك اذلين يش يحون وجوههم عن هللا فاهنم يفقدون احلب
والمان واالحساس بأزلية وأبدية الزمن االلهىي اذلي ال حدود هل ..الزمن
اذلي يضم املايض واحلارض واملس تقبل انن أجسد اخللود أما يه
فليست وال جمرد جزء من الثانية أو رمبا أقل من ذكل ! .لن يكون
هناك وجود ساعات بعد الثورة .س نلقي لكمة ساعة من قواميس نا،
وبعد الثورة لن يكون هناك أعياد ميالد لان ودلان من جديد وسنبقى
مجيع ًا يف عرص ال يتقدم وال يتغري يف نظر هللا العيل القدير)!
ويلجأ االمام اىل الصمت بعد أن حانت اللحظة املس تعرة حيث يصل
الناس اىل محةل البنادق الرشاشة وخيرسوهنا يف يدهيم ليلتحم ذكل
الثعبان الهائل من امجلاهري الثائر مع أفراد احلرس فيخرسونه وخيرسون
قعقعة أسلحته املهلكة .ويتهند االمام بعمق ويقول( :لقد انهتىى المر) !.
تطفأ النوار يف القرص ويتقدم الناس حنوه ابخلطوات املنتظمة ذاهتا
وتعلو من داخل القرص املظمل صخة مزجعة ومنفرة ..وما تلبث قبة
القرص اذلهبية أن تنفجر ويزناح جزء مهنا كبيضة تنكرس قرشهتا ليربز
مهنا ش بح امرأة أسطورية ذات وجه أسود قامت وجناحني هائلني ..وشعر
يضايه شعر الالت طوالً يتناثر مامتوج ًا يف أرجاء اجلو ..ويدرك جربيل
أن تكل املرأة الش بح مل تكن سوى الالت اليت انبثقت من جسد
عائشة ويصدر االمام أوامره
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الصارمة صاحئ ًا (اقتلوها) ومييض جربيل ليدفع االمام عىل سدة املرامس.
وترتفع يدا االمام ليطوق هبام ابهتاج الناس اذلي يطغى عىل صخات
الآلهة .ومن مث جيد االمام نفسه دون خيار منه يتحول اىل دمية توجه
اىل ميدان احلرب ،عندما تراه يه عىل هذه الهيئة تنطوي عىل نفسها
وهتدر وتتوجه اليه بلك ما دلهيا من قوة .وحتط عزمية اميان جربيل
وتطلق الصاعقة يف يديه .ويبدأ الالتحام يف املعركة .ويرتحن لك من
االمام وجربيل ..ورسعان ما ختور قواهام .لكهنا تسقط قبلهام وتعرث اىل
أسفل رأس عىل عقب ليهتشم رأسها ويتناثر ..ويش يح جربيل بوهجه
عهنا وقد أملا به اذلعر لتقع عيناه عىل االمام وقد حتول اىل وحش هائل
رهيب يربض يف الهبو المايم للقرص وهو يزجمر ابجتاه الناس املندفعني
عرب البواابت حبيث يبتلعهم مجيع ًا وال يبقى هلم أي أثر يف حني راح
جسد الالت يذوي عىل العشاب حىت مل يبق منه أي يشء.
قامئة ! عندئذ تبدأ لك ساعات املدينة تدق بال توقف معلنة الساعة
الثانية عرشة فالرابعة والعرشون من مث الواحدة بعد أآالف مشرية اىل
هناية الزمن ..وبداية الالزمن عند االمام .ويف ذكل الصباح احلامس،
صباح عيد ميالده الربعني ويف غرفة متلؤها الفراشات راح
الزمندار(مريزا سعيد أخرت) يتأمل زوجته النامئة وهو يس بقلبه يطفح
ابحلب اىل درجة ياكد معها ينفجر؛
اكن قد حصا من نومه اثر حمل مزجع يدور حول هناية مفجعة للحياة
وللعامل .استيقظ عىل رفيف أجنحة الفراشات اليت اكنت متل غرفة نومه
الرطبة واملظلمة؛ وغادر فراشه هبدوء وراح يمتىش
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عىل رشفات قرصي املنيف ..والفراشات ترفرف يف أعقابه كهنا حاشيته
اخلاصة ! اكنت املنطقة النامئة مشهورة بتكل الفراشات اليت تؤم املاكن
كجيوش جرارة طوال الليل والهنار.
اال أن تكل القراشات اكنت من فصيةل خاصة ..حيث اكنت من نوع
الفراشات احلرابئية اليت يتحول لوهنا حسب املاكن اذلي حتط عليه
ولقد غدت تكل املعجزة ظاهرة مألوفة يف قرص الزمندار واملناطق
اجملاورة هل اىل حد أصبح ينظر الهيا عىل أهنا يشء طبيعي وغري حاذق؛
رمغ أهنا يف احلقيقة مل تالحظ يف تكل المكنة منذ تسعة عرش عام ًا
حسب ما تذكره النسوة العامالت يف خدمة القرص ،والاليت يرددن
أسطورة أن هذه الفراشات ىه جتس يد لروح احدى القديسات وامسها
(بيجي) عاشت حىت بلغت مئتني واثنني وأربعني عام ًا..
وأن رضيها اذلي عفا عليه الزمن حبيث مل يعد ي َعرف موقعه اكن مصدرًا
لشفاء مرىض العنة والثأآليل ! وعند وفاة بيجي اختفت الفراشات..
ولكهنا عادت اىل الظهور مرة اثنية مما ادى اىل ارتفاع الروح املعنوية
عند كثري من الهايل .وملا مل يتحقق أي من العجائب أصبحوا يسون
ابالحباط؛.
اكن قرص الزمندار يدعى قرص(بريس تان) وأما القرية اجملاورة فامسها
تيلتلبري.
ويف صبيحة ذكل اليوم أخذ الزمندار عىل حني غرة مباره من جامل
واندفع متقطع النفاس اىل غرفة النوم يف اجلناح اخلاص لزوجته ميشال
اليت اكنت ما تزال انمئة وأحس برغبة جاحمة يف
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أن يرفع عهنا الناموس ية ليجثو ابلقرب مهنا ويقبل أجزاء جسدها الىت
لسعهتا بعوضة تسللت من احدى فتحات الناموس ية! .اال أنه متاسك
وفضل أن يقف لينأمل تكل الرباءة الىت تبدو علهيا ويه انمئة بشعرها
النامع الكستنايئ وبرشهتا الناصعة البياض وعينهيا احملجوبتني بأهداهبام
الشهباء املطبقة؛.
وادلها هو مدير املرصف املركزي يف الوالية .ومن اكن يمل ابسرتجاع
الرثوة الورقية اليت اكنت تمتتع هبا عائلته مريزا  ..تكل العائةل اليت اكنت
عىل وشك الانقراض ..واليت اكنت من املفرتض أن تعود وتزدهر هبذا
الزواج اذلي هو وليد حب حقيقي ..وذكل عىل الرمغ من فشلهام هو
وزوجته ابالجناب حىت ذكل احلني .ومسح مريزا سعيد لنفسه بأن يطلق
العنان لعاطفة قلبه ويوجه قبةل ابجتاه زوجته عرب الهواء ..غادر بعدها
الغرفة عىل رؤوس أصابعه ،ومرة أخرى توجه اىل الرشفة الرئيس ية
جلناحه اخلاص يف الطابق العىل من القرص بيامن اكن يتأمل احلدائق
حول القرص وقعت عيناه عىل امرأة شابة جتلس القرفصاء عىل املرج
راحة يدها اليرسى اليت اس تقرت علهيا بضع فراشات ..التقطهتا الصبية
ووضعهتا يف مفها  ..وهكذا فقد اكنت تلهتم وجبة فطورها املكونة من
الجنحة املستسلمة.
املزنوعة مبنهتىى الانقة والراتبة .وعندما ملح مريزا سعيد تكل الصبية
أصيب مبوجة من الرغبة اجلاحمة جتاهها لكنه بعد ذكل عىل الفور انتابه
شعور ابخلجل الشديد من نفسه .واكنت الصبية ترتدي ساري أصفر
اللون تلف به جسدها العاري كام يه عادة
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النساء الفقريات يف تكل القرية ،وبيامن اكنت حتن رأسها اللهتام الفراشات
اكن ذكل الساري ينحرس عن معظم جسدها ويعري هندهيا الصغريين.
لكن حركة صدرت عنه لفتت نظر الصبية فرفعت رأسها حنوه برسعة
والتقت عيناها مبارشة بعينيه ومل يبادر من انحيته اىل أي ترصف ومل
يقل شيئ ًا ..ذلكل فقد عادت اىل ما اكنت عليه بلك بساطة واس تأنفت
تناول وجبهتا الغريبة دون أن تبعد عينهيا عن وهجه .والحظ الزمندار
أن أغرب ما يف المر أن الفراشات اكنت ترفرف ابجتاه راحيت يدهيا
املمدودتني وكهنام ,تقبل عىل حتفها باكمل ارادهتا  ..ويف احدى املرات
تركت مفها مفتوح ًا بعد أن وضعت فيه الفراشات وارتعدت فرائس مريزا
سعيد وهو يالحظ أن الفراشات تتجه اىل أعامق مفها دون أن يبدر مهنا
أية حماوةل للنجاة ،وأن ما حدث مل يكن ابحلس بان عندما حجظت عينا
تكل الصبية وانقلبتا يف حمجرهيام وارمتت بعنف عىل الرض ترتعش
وتتلوى بشدة.
وانطلق مريزا سعيد بعد حلظة من الرتدد وراح ينادي عىل من يف
املزنل صاحئاً هبم( :احرضوا مجيع ًا ..هناكل حاةل طارئة)! اكنت الفتاة
تعاين من تقلصات يف جسدها واكن مريزا سعيد أول من وصل الهيا ..
ووصلت بعده زوجته ميشال واخلدم ..وبعد قليل زالت عن الفتاة تكل
احلاةل فاس تاكنت وانمت ..وأمرت ميشال بنقلها اىل غرفة نوهما ..وبذكل
اكن ال بد ملريزا سعيد من أن يرتك حس ناء أرى تنام يف ذكل الرسير،
حبيث انتابه مرة اثنية ذكل
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الشعور العميق اذلي أكرث بكثري من أن يوصف لنه جمرد رغبة أو
شهوة !.
أتت ميش يل ووقفت اىل جوار زوهجا وسألها( :هل تعرفيهنا؟) فأجابت:
(نعم .اهنا فتاة يتمية تعيش من صنع ادلىم بأشاكل احليواانت وتبيعها عىل
الطريق ..وقد أصيبت بداء الرصع منذ طفولهتا املبكرة)؛ ألقت ميشال
رأسها عىل كتف زوهجا وقالت هل بعذوبة( :عيد ميالد سعيد ،فقبلها يف
مقة رأسها ،ووقفا متعلقني يراقبان الفتاة النامئة اليت أخربته زوجته بأن
امسها عائشة.
عندما وصلت عائشة اىل سن البلوغ أصبحت حمط أنظار كثري من
ش بان املنطقة والتجس يد احلي لرغباهتم لكوهنا تمتنع جبامل مل تكن يه
حتس حبقيقته ،وبسبب ذكل التعبري اذلي اكن يكتيس به وهجها واذلي
يمن عن عدم الاكرتاث بلك ما حولها وكهنا تعيش يف عامل أخر .واكن
الناس يتناقلون عهنا أهنا تطمح لن تربطها عالقة حب بعش يق هيبط
من السامء ..لهنا اكنت تعتقد أهنا أمسى بكثري من أن تربطها مثل هذه
العالقة برجال من هذا العامل الفاين؛ واكنت الفتاة يتمية البوين ومصابة
بداء الرصع ..وذلكل فقد اكن الش بان اذلين يالحقوهنا فال تتجاوب
معهم ،يشكون من أهنا مل تكن يف موقع يؤهلها لن تتعاىل علهيم..
وابلتايل فقد راحوا نتيجة احساسهم ابملرارة واخليبة يقولون بأهنا ابلنظر
ملا تعاين منه من عاهات لن جتد من يزتوهجا وأهنا ذلكل قد تلجأ اىل
البحث عن عش يق أو أكرث حىت ال يذهب جاملها هدرًا ،وعىل الرمغ
من حماوالت ش بان قرية تيتلبري اليت اكنت عائشة تعيش فهيا فقد
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ظلت طاهرة نقية وعندما مسعوا عن عادهتا اجلديدة؛ عادة ابتالع
الفراشات فاهنم أصبحوا يش يعون عهنا أهنا مصابة بلوثة يف عقلها وأن
من اخلطر ابلنس بة لي مهنم أن يضاجعها حىت ال يتقمصه الش يطان
اذلي يسكن جسدها !  .وبعد ذكل فان أولئك الرجال الشهوانيون
تركوها وشأهنا  ..مع تكل ادلىم احليوانية اليت اكنت تقوم بصنعها !! اال
أن شا ًاب دون غريه ظل يواظب عىل اجللوس غري بعيد عن اجلهة املقابةل
ملدخل كوخها كمنا اكن يقوم حبراس هتا .واكن ذكل الشاب أحد اذلين اكنوا
ينمتون اىل طائفة املغبونني يف قرية (شاتنا ابتنا) اجملاورة اذلي اعتنق
االسالم وصار يسمى نفسه عامثن؟ لكن عائشة مل تلتفت لوجود عامثن..
ومل هتت حىت مبعرفة أي يشء عنه.
فوق قرية تيتلبري اكنت قد منت جشرة تني متعالية هائةل للغاية ..حبيث
اكنت تظلل د ائرة يزيد قطرها عن نصف ميل .وحبيث أصبحت القرية
جزء ًا من الشجرة .والشجرة جزء من القرية ..تكل القرية اليت يدين لك
أهلها ابالسالم وهذا ما جعل عامثن املرتد عن دينه ينتقل الهيا مصطحب ًا
معه معدات املهرج ..ابالضافة اىل ذكل الثور اذلي اكن خيور هبمهمة
واحدة عالمة النفي ومههمتني اثنتني عالمة االجياب ..اجابة عىل أس ئةل
عامثن وقد اعتنق عامثن ادلين االساليم كرد فعل عىل قنوطه ويأسه
وأم ًال يف أن يكون حتوهل اىل االسالم وتكنيه ابمس اساليم أمرًا جمد ًاي.
اذ أنه اكن يف شاتنا ابتنا يظر عليه أن ينضح املاء من برئ البدلة .ذكل
أن مالمسة أحد املنبوذين للامء تلوثه حبيث يصبح غري
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قابل للرشب ..وابلنظر لكون عامثن يتاميً شأنه شأن عائشة .فقد اكن
مصدر الرزق الوحيد هل هو ممارسة حرفة املهرج .فاكن يلبس ثوره
قرو ًان ورقية محراء وقطعة متهبرجة من القامش فوق ظهره وينتقل من
قرية اىل قرية يؤدي مشاهده املألوفة يف العراس والاحتفاالت
الخرى .واكن احلوار بينه وبني الثور يدور عىل الشلك التايل:
هل هذه القرية اليت حنن فهيا قرية لطيفة؟
يويمء الثور وهيمهم مرة واحدة(بروم) مبعىن(ال).
ماذا تقول؟ اذن فهىي قرية ساكهنا أمثون؟
بروم (مبعىن ال).
اي للهول :اذن هل سوف يذهبون مجيع ًا اىل اجلحمي؟
بريم  ..بريم(مبعىن نعم).
ولكن أهيا الخ أليس هناك أدىن أمل هلم؟
بريم  ..بريم..
هيمهم الثور ابالجياب ماحن ًا هلم فرصة اخلالص ،فامي ينحن عامثن ويقرب
أذنه من مف الثور ويقول هل( :أخربين برسعة ما اذلي ينبغي علهيم فعهل
حىت يصلوا عىل اخلالص؟) يف تكل اللحظة خيتطف الثور قلنسوة
عامثن ويدور هبا عىل املتفرجني طلبا مهنم القاء قطع النقود فهيا ويف تكل
اللحظة هيمهم عامثن بدوره
مبهتجا(بوررم ...بورم) ا.
واكن عامثن وثوره املهمهم حمبوبني من قبل أهايل تيتلبري اال أن الشاب مل
يكن يطمح اال يف حمبة انسانة واحدة دون غريها  .ولقد
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وافقها عندما لكمته مرة وأخربته بأن اعتناقه لالسالم مل يكن اال نوع من
املناورة والاحتيال ،وقال لها (أيهتا العزيزة انن هبذه الطريقة فقط
أس تطيع أن أحصل عىل رشبة ماء) .وقد أغضهبا اعرتافه كثريًا وردت
عليه بأنه مل يكن مسلامً عىل االطالق وأنه من انحيهتا تفضل ن
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تدين هل بأن اه تعهاد برشاء لك ما تصنعه من دىم  -فان مالحمه أكفهرت
عندما عرضت عليه رزمة من حنو عرشة دىم لكها عىل هيئة شاب
يرتدي قلنسوة همرج واىل جواره ثور مهبرج يويمء برأسه اىل أعىل واىل
أسفل..
حيث أنه أدرك عىل الفور أن عائشة غفرت لعامثن حطاايه!
صاح رسينقاس بعائشة( :أنت تعلمني جيد ًا ذكل الرجل خائن النامتئه..
أنه يبدل أآلهته ابلسهوةل اليت يبدل فهيا حذاءه ..هللا وحده يعمل ما أمل
بك اي ابنيت لكنن ال أرغب برشاء هذه ادلىم فذكل الودل ش يطا ًان).
أعادت عائشة ادلىم اىل قطعة القامش ولفهتا هبا وهنضت متأهبة ملغادرة
املاكن دون أن تقول أي يشء!
صاح هبا رسينقاس( :اللعنة عليك ! أنك تعذبينن هبذا السلوك ..فأان
أهجل أنك حباجة اىل املال! أميض عىل الفور وقويم بصنع ادلىم من
منوجن تنظمي الرسة برسعة فائقة وسأشرتهيا منك بأعىل مثن ! مشلكيت
أنن كرمي اىل درجة امحلاقة؛
ان منواج دىم تنظمي الرسة شبيه بأصناف ادلىم الروس ية ..دمية متثل
الب ودمية متثل الم ،حتتوي دمية الم يف داخلها عىل الابن ومن مث
عىل الابنة .وحتمل هذه ادلىم رساةل مضنية يه أن طفلني للك عائةل
عدد اكف متام ًا وليس من حاجة الجناب املزيد من الطفال ..
وعندما اكنت عائشة توشك عىل اخلروج ..صاح هبا رسينقاس:
(اصنعي تكل ادلىم بأرسع ما تس تطعني فدىم تظمي الرسة تاليق رواج ًا
جيدأ) .
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التفتت اليه عائشة وقالت هل ويه تبتسم( :ال تقلق بشأين اي رسينقاس)
وما لبثت أن غادرت املاكن؛.
وعندما عادت عائشة اىل قريهتا بعد مثاين وأربعني ساعة اكن شعرها قد
حتول لونه أبيض لكون الثلج واكنت برشهتاا اس تعادت هباء وارشاق
برشة طفل حديث الوالدة..
واكنت عارية متام ًا ..اال أن الغفراشات اكنت تغطي جسدها باكمهل.
وعندما وقعت عينا عامثن علهيا أصيب بنوبة خوف من هللا مل جيرؤ عىل
الاقرتاب مهنا .وعندما استيقظت عائشة من النوم بعد يوم وليةل
توهجت مبارشة اىل خمتار القرية (محمد دين) وأعلمته أن كبري املالئكة
جربيل جتىل لها يف املنام وقالت هل( :لقد حلت الربكة بقريتنا)؛.
مبجرد انتشار نبأ تكل العجوز اس تدع َيت عائشة اىل قرص الزمندار
وظلت يف الايم التالية تقيض ساعات طوال مع ابيجوم زوجة الزمندار
ميشال اليت اكنت وادلهتا أيض ًا قد وصلت يف زايرة لها وأسعدها لقاء
زوجة كبري املدلئكة ذات الشعر البيض.
عيل ان كنت أعرف
يريد جربيل أن يعرتض أنن مل أملسها بيدي؛ اللعنة ا
من أين تأيت هذه الفتاة بتكل الخبار ..ومن املؤكد أهنا ال تأيت هبا من
عندها؛ ولكنه ال يس تطيع الاعرتاض لكونه انمئ ًا يمل؛.
واذلي حدث أهنا اكنت مهنكة القوى يف طريق عودهتا اىل قريتنا ،حيث
تس تلقي وترى رج ًال حول رأسه هاالت مشعة وبعد قليل تكف عن
النظر اليه وتويمء هل برأسها ..وما تلبث أن تزنع ذكل الساري عن
جسدها وتقف اىل جواره عارية متاما .
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وعندما حمل بأنه استيقظ اكنت يه تقف أمامه بشعرها املتناثر
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ض

وذلكل وهجت ادلعوة لوادلهتا (الس يدة قرييش) لتؤنس وحدهتا يف القرية
عند غياب زوهجا يف تسيـري أعاملها اال أن الس يدة قرييش امتلت
غضب ًا وقررت أن تقنع زوج ابنهتا ابلتخيل عن حامقته يف احتجاز زوجته
يف جناح احلرمي ..غري أن ميشال أذهلت وادلهتا حني راحت تس تعطفها
بأن ال تقول هل ذكل؛
اكنت الس يدة قرييش زوجة املرصيف الكبري ترى يف زوج ابنهتا رج ًال
حني ًال رمغ مظاهر كرمه ذلكل فقد جتاهلت رجاء ابنهتا وانطلقت تبحث
عن مريزا سعيد حىت وجدته يف احلديقة وعندما صاحت به ( :ان
ابنيت مل ختلق حىت حتتجزها حرضتك يف مزنل كهذا ! مث ما أمهية لك
هذه الموال اليت تكدسها وتقفل علهيا يف خزائنك اذا مل تمتتعا هبا أنت
ووجتك ..انطلق مع ابنيت وجدد حبك لها اىل ماكن بعيد يف ماكن ما
أكرث حرية وأكرث متعة وعندها خذها واذهب معها اىل ماكن بعيد)
وعدها مريزا أن يفكر ابلمر ..فصاحت به( :ما اذلي تفكر به أهيا
المحق الكبري) تسبب هل هذه امجلةل من قبل حامته بنوبة من تأنيب
الضمري ..ترى هل اكن صادق ًا يف تربيراته اليت قدهما لزوجته عندما
طلب مهنا أن تعود اىل جناح احلرمي أم أنه ببساطة اكن ياول أن جيد
وس يةل هيىيء هبا الجواء لتعقب عائشة عذراء الفراشات ! .
انطلق صوت من داخهل ليجيبه عن السؤال( :لك هذا النشاط اجلنيس
احملموم ..وهذا الاهامتم بتجدد زوجتك ما هو اال نوع من االسقاط..
وحقيقة المر أنك تواق لتكل الفالحة الفاسقة ..وأنت عىل أحر من
امجلر ابنتظار قدوهما حىت متارس معها الفجور !.)..
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عندما الحظ مريزا سعيد أن زوجته تقيض معظم وقهتا يف خلوة مع
عائشة انتابته حاةل من الصخب والهياج ..واكنت ميشال تأمل يف أن
كبري املالئكة اذلي هو زوج عائشة س مينحها الطفل اذلي تمتىن احلصول
عليه ،ولكهنا مل تكن جترؤ عىل مصارحة زوهجا بذكل .واكنت تكت
ميشال يفامق الشك يف لب مريزا سعيد وجيعهل يس ابلغرية ،ولكنه مل
يكن يعرف ما اذا اكنت تكل الغرية من عائشة أم من ميشال ..وانتبه
للمرة الوىل أن عين س يدة الفراشات اكنتا من اللون الرمادي الرباق..
اللون نفسه اذلي اكن لعين زوجته وكمنا هذا التشابه يف لون العينني
وبريقهام يثبت أن املرأتني اكنتا تتأمران عليه وتهتامسان مبا ال يعلمه أال
هللا من الرسار وترثثران عليه..
حىت الس يدة قرييش تكل العجوز البدينة متكنت عائشة من اجتناهبا ..
قال مريزا سعيد يف رسه( :اي هل من ثاليث جمنون ..عندما يدخل اجلنون
من الباب فان العقل هيرب من النافذة؛).
اكنت عائشة عندما تصادف مريزا يتجول يف احلديقة وهو يقرأ الشعر
الغزيل بصوت مرتفع ،متيض وكهنا وقد بدا علهيا احلياء دون أن يبدو
علهيا أي انفعال وهذا ما جعل سعيد يغرق أكرث فأكرث يف لجة اليأس
اىل أن قرر ذات يوم أن يتجسس عىل ما تفعهل عائشة أثناء وجودها
يف جناح زوجته .واكن أن مسع بعد بضع دقائق حامته ويه ترصخ
بطريقة مفجعة .عندما مىض ليتحرى المر وجد الس يدة قرييش تنتف
شعرها وتبيك حبرقة يف حني اكنت لك من ميشال وعائشة مرتبعتان عىل
الرسير واحداهام يف مواهجة الخرى
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وحتملقان احداهام اىل الثانية بعيوهنام الرمادية كام اكنت عائشة حتتضن
براحهتا وجه ميشال وهتدهده.
واتضح أن كبري املالئكة قد عمل أن زوجة الزمندار س متوت ابلرسطان
وأن هندهيا منتفختان ابلعقد اخلبيثة املميتة حبيث مل يبق اال بضعة أشهر
من احلياة؛ وعندما دخل سعيد اكنت عائشة تقول مليشال( :ان هللا
سينقذك وخيلصك ..وما هذا اال اختبار لقوة اميانك)،
اكن ذكل ابلنس بة ملريزا سعيد القشة اليت قصمت ظهره ..حيث فقد
أعصابه وراح يصيح ابلنسوة بصوت مرتفع مث يرصخ بعائشة( :اذهيب
اىل اجلحمي أنت وش بح رسطانك املرعب؛ لقد دخلت اىل بيتنا وأدخلت
معك اجلنون واملالئكة ..واننا نعيش يف عامل متقدم والطباء وحدمه
ابس تطاعهتم تشخيص المراض وليس الش باح القادمني من حقول
البطاطا  ..اخريج وال تعودي اىل هنا أبد ًا مرة اثنية) وخرج من
الغرفة ..لكنه مسع عائشة تقول لزوجته:
(لك ما دلينا س نعيده ..ولك ما نطلبه عليه) ..اكن قد مسع تكل العبارة
يرددها أهايل القرية دون أن يفهموا معناها احلقيقي.
دخل اىل الغرفة وقد فقد صوابه وعن غري وعي منه رفع يده ورضب هبا
عائشة اليت سقطت عىل الرمض وادلم يس يل من مفها ..فاندفعت
الس يدة قرييش توجه الش تامئ اليه وتصيح به( :اي الهىي أنك قاتل وجمرم
أي رجل هذا اذلي يرضب امرأة؛ هيا أمكل هذا وارضبن أان أيض ًا .مرن
ذراعيك بنا اي منهتك املقدسات واحلرمات؛ اي اكفر ..اي ش يطان ٠.اي
قذر !)
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غادر سعيد الغرفة دون أن يتفوه بلكمة .ويف اليوم التايل أصت ميشال
أخرت عىل التوجه اىل املدينة الجراء حفوص طبية اكمةل .وانطلقت بعد
الظهر ومعها وادلاها وسائق الس يارة ..ومل يكن معهام مريزا سعيد !.
وجاءت نتاجئ الفحوص الطبية اجيابية .وغري قابةل للمعاجلة اجلراحية..
والورام متطورة كثريًا ومل يكن أمام ميشال اال س تة أشهر اذا اكن
حظها طيب ًا وعندما قرأ مريزا تشخيص الطبيب أحس برغبة شديدة
ابلباكء ولكن عينيه عاندات وبقيتا جافتني .وقال يف نفسه:
(ان ما حصل اكن لعنة ولنن ش متت عائشة فقد انتقمت من بقتل
زوجيت).
رفضت ميشال أن تقابهل يف جناح احلرمي وانولته أهما رساةل مهنا تقول
فهيا ( :أريد أن أرى عائشة وأرجو أن تتكرم وتسمح بذكل) ..أحىن
سعيد رأسه عالمة املوافقة وابتعد مرتحن ًا وهو يس خبجل شديد.
مل تكن عائشة يف القرية ،واحتجبت عن الناس متام ًا ملدة أس بوع اكمل.
واكن املهتم العاثر احلظ عامثن املهرج قد حاول أن يتعقب خطواهتاا عىل
طريق البطاطا الكثري الغبار..
لكنه فامي بعد أخرب القرويني أن ري ًا عاصفة هبت أثناء سريه وراهئا
فأغشت عينيه الغبار .وعندما متكن من الرؤية بوضوح بعد ذكل اكنت
عائشة قد تالشت ،وقد أصبح القرويون مقتنعني متام ًا بأن تكل الفتاة
ذات الشال البيض الثلجي يه الوريثة احلقيقية لبيبجي اليت ماتت منذ
زمن بعيد .بدليل أن تكل الفراشات اكنت تتعقب خطواهتا وتغلف
جسدها اكدلاثر أو املعطف؛.
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ظهرت عائشة يف اليوم السابع عارية تسرتها الفراشات اذلهبية ويتطاير
شعرها الفيض وراءها مع النس مي .ومضت عىل الفور اىل مزنل اخملتار
(محمد دين) وطلبت منه أن يدعو جملس وهجاء القرية اىل عقد اجامتع
عاجل وطاريء .ويف تكل الليةل اكن وهجاء القرية جيلسون لك عىل
الغصن احملدد هل من الشجرة يف حني اكنت عائشة تقف قبالهتم عىل
الرض .قالت هلم:
(لقد حلقت مع املالك اىل أعىل عليني واايه اىل سدرة املنهتىى وهو
يأمران مجيع ًا ..لك رجل وامرأة وطفل يف القرية أن نتأهب لداء فريضة
احلج ..وأن نتوجه من هنا اىل مكة املكرمة لنقبل احلجر السود يف
الكعبة يف وسط احلرم الرشف والبد لنا من الامتثال لهذا المر وحنج
من هنا اىل هناك).
دار حوار ساخن بني وهجاء القرية حول الكيفية اذلي س متكنون هبا من
القيام هبذه الفريضة مع مراعاة شؤون احملصول الزراعي ..ومع الخذ
ابالعتبار اس تحاةل تركهم ملنازهلم هبذا الشلك امجلاعي ،اكنت عائشة
صامتة اىل أن توقفوا مجيع ًا عن الالكم ..وحسم المر هبذه الطريقة دون
أن يدرك أحد مهنم الوس يةل اذلي سعتجعلهم قادرين عىل تنفيذ هذا
الالزتام .لكن عامثن املهح املرتد عن دينه صاح قائلل:
(ان املسافة من هنا اىل البحر تبلغ حنو ألفي ميل ،وهناك جعائز وأطفال
رضع كيف ميكننا القيام مبثل هذه الرحةل؟) ردت عليه عائشة ابس تاكنة:
(ان هللا سوف مينحنا القوة للقيام بذكل).
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صاح عامثن رافع ًا الاستناكف( :ان هناك حبرًا واسع ًا ومعيق ًا يفصل بيننا
وبني مكة كيف س نجتاز تكل البحر؟)
خاطبته عائشة هبدوء:
(لقد رشح املالك لك هذه المور .وأبلغن أننا س منيش ألفي ميل
وعندما نصل اىل شواطيء البحر فاننا س نطأ َزب َده بأقدامنا  .ويف ذكل
احلني سوف تشطر مياه البحر أمامنا  ..وتتباعد المواج ..وسوف منيش
عىل الرض يف قعر احمليط ..وجنتاز اىل مكة) ٠
يف صبيحة اليوم التايل حصا مريزا سعيد ليجد البيت خاليا من اخلدم.
وانتبه اىل أن نشاط ًا محموم ًا اكن يدور يف الساحة حتت الشجرة ،جفمعوا
لك ما دلهيم من غالل وأدوات طهو الطعام وفراش وداثرات .واختذوا
الرتتيبات الالزمة يف حلظة ما قبل الفجر..
واكنوا يف ذكل يرصون عىل تنفيذ توجهيات اخملتار (محمد دين) .توجه
الزمندار حنومه ساخط ًا وعرقل حتراكهتم طوال مخس وأربعني دقيقة اكن
خاللها يلقي علهيم خطب ًا غامضة .وهيزهمم واحد ًا اثر الخر ممساكً
بأكتافهم ولكنه أخريًا سمل للمر الواقع وابتعد وهو يرضب رأسه جبمع
يديه ويوجه الهيم الش تامئ صاحئاً:
(معتوهون بلهاء) اكن دامئ ًا رج ًال غري مؤمن واكن البد من تركه حىت
يواجه مصريه وحيد ًا ..ومل يكن هناك وقت ملناقشة رجل مثهل .وعند
الغروب اكن القرويون جاهزين للرحيل ..وسبب منظرمه ومه يزمون
أمتعهتم حاةل من الهياج احمليط دلى مريزا سعيد فاندفع ابجتاه جناح
زوجته وهو يرصخ مؤمنة بصورة ساحرة:
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(لقد حصل مجيع أهايل تيتليرب عىل اجازة من عقوهلم .وهامه يس تعدون
للرحيل اىل شاطيء البحر..
ما اذلي س يحدث ملنازهلم وحقوهلم؟ !! اهنم يعرضون أنفسهم لدلمار
والبد أن هناك حتريض ًا س ياس ياً .أو أن خشص ًا ما دفع الرشوة لشخص
أخر لتنفيذ هذه امحلاقة ،هل تظنني أهنم ان دفع هلم املال س ميكثون هنا
بتعقل؟).
لكن صوته حترشج عندما رأى عائشة يف الغرفة فانطلق يوجه لها
الش تامئ( :أيهتا العاهرة) واكنت جتلس مشعة عىل الرسير بيامن اكنت
ميشال وأهما جتثوان عىل الرض تدفقان مبا دلهيام من املؤن وحتاوالن
حساب احلد الدىن اذلي يكفهيام يف رحةل احلج تكل .
خاطب مريزا سعيد زوجته بعنف قائ ًال:
(انك لن تهنىب .أنك لن تذهيب  .أان أمنعك من ذكل ..الش يطان وحده
يعمل أي جرثومة تنرشها هذه املومس بينمك ..وأصابت بعدواها القرويني!
انك زوجيت وأرفض أن أمسح كل ابالقدام عىل مثل هذه املغامرة
الانتحارية).
أجابته ميشال ضاحكة مبرارة:
(مك هو جيد انتقاؤك لللكامت اي سعيد؟ ..انك تعمل أنن لن أتراجع ومع
ذكل تتحدث عن الانتحار) .تدخلت الس يدة قرييش لتقول( :ابتعد اي
ودلي ..فليس بيننا ماكن لغري املؤمنني  ،املالك أخرب عائشة بأن ميشال
ستتخلص هنائي ًا من الرسطان اذا مضت اىل احلج اىل مكة) وبعد فرتة
َمصت سأل سعيد ( :اذا اكنت املسأةل يف أداء العمرة فدعوان نس تقل
الطائرة ..وس نكون يف مكة بعد يومني) أجابته ميشال( :لقد أُمران

143

بأن نذهب مش ي ًا عىل القدام) فقد سعيد الس يطرة عىل نفسه وراح
يزعق:
(اي ميشال..اي ميشال .أمرمك كبري املالئكة؟ جربيل؟ ..اي ميشال ..هللا
والش يطان؟ اىل مىت س تظلني تفكرين هبذه الطريقة؟ ..وعندما ينشطر
البحر أين يذهب الفائض من املاء؟ هل هناك معجزات هل تؤمنني
ابلفردوس اي ميشو؟ وهل س تغفر خطااي َي أان وما َ
لبث أن ابتدأ يبيك
حىت سقط جاثي ًا عىل ركبتيه وجبينه مضغوط عىل اجلدار احتضنته
زوجته من اخللف وقالت هل( :اذن اذهب معنا اىل احلج) قال لها:
(ميكنك عىل القل أن تأخذي معك س يارة املرس يدس س تيشن.
ان فهيا مكيف ًا للهواء ..وبوسعك أن تأخذي معك صندوق اجلليد امليلء
ابملرشوابت) قالت برفق( :س تذهب مثل أي خشص أخر ..ليست
هذه نزهة عىل الشاطيء) قال لها وهو يبيك:
(ال أعرف ما أفعهل؟ انن مل أعد قادرًا عىل حل هذه املشلكة لوحدي).
خاطبته عائشة من عىل الرسير قائةل( :مريزا أهيا الصديق ،تعال معنا
لتنقذ روحك) هنض سعيد وعيناه محراوان ونظر اىل عائشة وقال لها
حبزم( :ليس هناك الـه) ردت عليه:
(ليس هناك اال هللا ..ومحمد نبيه)..اتبع قائ ًال:
(املياه ال تشطر) .أجابته عائشة:
(س ينشق البحر بأمر من املالك) قال:
(انك تقودين هؤالء الناس اىل اكرثة حقيقية) .ردت عليه:
(انن أحصهبم اىل أحضان هللا) .قال:
(انن ال أصدقك وال أؤمن مبا تقولني ..ولكنن سأيت معمك وسأحاول ان
أضع حد ًا جلنونمك مع لك خطوة أمش هيا)..
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ابهتجت عائشة وقالت:
(ان هلل س ب ًال كثرية  ..أ ًاي اكنت الطرقات اليت يسلكها املتشككون
فاهنا قد تقودمه اىل االميان)؛.
صاح هبا مريزا سعيد أخرت( :فلتذهيب اىل اجلحمي) وخرج وهو يناثر
الفراشات اىل خارج الغرفة.
مهس عامثن املهرج يف أذن ثوره وهو ينظفه( :أهيام أكرث جنو ًان املرأة
اجملنونة أم المحق اذلي يهبا؟) لكن الثور مل جيب ..أضاف عامثن( :رمبا
اكن الفضل يل وكل لو بقينا منبوذين ..ان حبرًا جترب عىل ارتياده ..فهو
أسوأ من برئ ي ارم عليك ماءه) .أومأ الثور برأسه مرتني عالمة االجياب..
بووم ..بوووم !!٠
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الفصل اخلامس
املدينة الواحضة غري املرئية
اكن الس يد محمد سفيان صاحب املقهىى شاندار والفندق الصغري اذلي
يعلوه قبل قدومه اىل لندن مدرس ًا يف مدينة دااك يف بنغالدش ..واكن
خشص ًا واسع الاطالع ،ذا ثقافة متعددة ،وقد استيقظ يف تكل الليةل
عىل جرس الباب يقرع ابحلاح يف منتصف الليل فهنض بقامته القصرية
اذلي ال تتجاوز  140مس .وجسمه املرتهل وهو يفرك عينيه وينظف
نظارتيه .وفتح الباب حبذر ليفا َجأ حبجي جويش ومعه ذكل الاكئن ذو
القرنني يرتعش من الربد والانفعال؛
ويف الردهة قال سفيان ذلكل الاكئن وهو ينفخ يف يديه حىت يدفهئام
(ايكل من ابئس عاثر احلظ ..وعىل أي حال فال داعي لليأس ،سأذهب
اليقاظ زوجيت) ..
واكنت حلية مششا قد طالت وأصبحت خصالهتا تبدو جمعدة .واكن
يتشح بداثر صويف قدمه هل جحي جويش يف مزنل ابميال أو ابلحرى
مبزنل مششا نفسه ..وعندما عاد سفيان اتبع يقول:
(يف هذا الظرف ابذلات أهيا الشاب فان أول ما ينبغي أن نقدمه كل هو
يشء من ادلجاج الساخن).
والتفت انحية زوجته وهو يقول( :أقدم كل زوجيت البيجون هند)
وخاطب زوجته قائال( :انه صديقي احلجي جويش) صاحت زوجته:
(أي صديق هذا؟ كيف ابهلل والبد وأنك فقدت برصك).
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ابتدأت الردهة تزدمه بزنالء الفندق ويف طليعهتم ابنتا سفيان املراهقتان
ميشال ابنة السابعة عرشة وأانهيتا يف اخلامسة عرشة وهام ترتداين
مالبس رايضة الاكرتيه الىت اكنت تتعلامهنا يف مدرسة الفنون العسكرية
عىل يدي جحي جويش ،واكن يبدو علهيام الرسور وادلهشة مبشهد
مششا املمسوخ .
أما وادلهتام هند فاكنت مازالت مذعورة متحفزة وانطلقت تزعق قائةل:
(ايلهذا الرجل زويج؟ ..أي حاج هو الرجل اذلي يسمح للش يطان
نفسه ابدلخول اىل مزنهل ..ومل يكفه ذكل بل انه يرمغن عىل أن أحرض
هل حساء ادلجاج بيدي ..هل تالحظون أنفاس هذا الش يطان مك يه
كرهية! من أين أىت هبذه النفاس ال َبخرة؟).
أجاب مششا بصورة مفاجئة( :من طائرة البس تان .)420
زعقت املرأة وابتعدت مذعورة ابجتاه املطبخ.
اكنت هند تعزت بزوهجا أايم اكان يعيشان سو ًاي يف شقة متواضعة يف دااك.
واكنت تنظر ابجعاب اىل ثقافته .وحترص عىل أن تقدم هل لك ما يهبجه
ويرسه .فتحرض هل الشاي املعطر يف ساعات متأخزة من الليل حيامن
يكون مهنماكً يف تصحيح الوراق لطالبه ..وجتهد نفسها يف املطبخ غاية
االهجاد لتقدم هل أشهىى وجبات الطعام بأنواعها اخملتلفة من حملية وهندية
وغربية ..ولكن معظم تكل الطعمة اكنت من نصيهبا يه حيث أن
شهيته للطعام اكنت ضعيفة ..وذلكل فقد اكن وزهنا يزداد ابضطراب يف
حني بقي هو هزيال حنيفا.
واكن ذكل ابذلات هو السبب وراء أول خالف نشب بيهنام.
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وابتدأت تشك بأن طهوها ال يعجبه ..وابتدأ هو ينتقد بدانهتا وقد قال
لها مرة( :كنت أعتقد أنن تزوجت من امرأة واحدة ..ولكنك هبذه
البدانة تضاهني امرأتني اكملتني؛)
وما لبثت التناقضات أن تفامقت حىت أصبحت هند تضيق ابلشقة
املتواضعة اليت يقامين فهيا وانتقلت ابلتايل اىل اكتشاف مجموعة ال تغتفر
من اخلطااي اليت يرتكهبا زوهجا  .وانتهبت اىل أنه اكن ميارس معها العالقة
اجلنس ية يف مناس بات قليةل ..وأنه عندما اكن يضاجعها ..مل يكن ياول
عىل االطالق أن يشعرها بأية متعة حيث اكن ينجز تكل املهمة بصمت
اتم ودون القيام بأية حركة وأن هذا الضعف اجلنيس الاكمن فيه هو
السبب يف أهنام أجنبا بنتني عىل التوايل.
وأصبحت يه بدورها ال حترص عىل تكل العالقة وصارحته مرة بأهنا ال
حتب اجلنس وامنا تقوم بواجهبا فقط من أجل االجناب وصار هو يتأخر
عن القدوم اىل املزنال وال يصل اليه اال يف وقت متأخر من الليل مما
أاتح لها أن تشك بأنه يرتدد عىل املومسات..
ولكنه يف احلقيقة انرط يف أنشطة س ياس ية ..وأية أنشطة ..لقد
صحت هل كام عرفت هند عالقة بأولئك الش ياطني أعضاء احلزب
الش يوعي احملظور واذلين اكنوا بنظرها وبنظر غالبية الناس أسوأ من
املومسات !؛ وبنتيجة ذكل فقد تعرض للمالحقة والاعتقال مما دعا هند
اىل الهجرة مع بنتهيا اللتني اكنتا بعد طفلتني.
واىل أين  ..اىل انگلرتا ..حبيث لن تتس ىن لها مرة اثنية الفرصة للعودة
اىل قريهتا امجليةل يف بنغالدش ..لقد حلق هبا زوهجا بعد فرتة؛.
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اكنت االماكنية الوحيدة اليت يس تطيعان هبا تأمني العيش يف ذكل
املنفى ..يه وهمارهتا املعروفة واتقاهنا لفن الطهو ..حيث افتتحا مطعامً
صغريًا اكنت تقدم به لعدد حمدود من الزابئن يف البداية أذل وأشهىى
الطعمة ..واليشء الوحيد اذلي اكن ميكن لسفيان أن يقوم به هو
حتضري الشاي وتقدميه للزابئن أي مبعىن أخر أن يتحول اىل خادم وهو
يف احلقيقة رهن اشارة زوجته هند وحتولت حياهتام هبذه الطريقة..
وحققت هند أول انتصاراهتا عىل زوهجا وأصبحت س يدته؛
وابتدأ الكهام يفقدان شيئ ًا فشيئ ًا عاداهتام القدمية وارتباطاهتام ببدلهام
وانطلقا ببنيان حياة جديدة؛ ومع ذكل فقد ظلت هند حريصة عىل أن
تغطى حقيقة ضعف زوهجا ..واكنت تعامهل أمام الناس عىل أنه س يدها
 ..ولقد انترش صيت مطعمهم وجنحا يف مساعهيام لكسب املال حىت
أصبح دلهيام هذا البناء املكون من أربعة طوابق وأصبحا يؤجران فيه
الغرف للراغبني يف السكن املؤقت.
الارتباط الوحيد اذلي بقي لهند مباضهيا اكنت حتققه لها مشاهدة أفالم
الفيديو الهندية ومطالعة اجملالت الفنية املهمتة بنجوم السيامن الهندية..
وبذكل عرفت عن مأساة اختفاء جنم السيامن الهندية جربيل فاريش تا
وموته يف حادثة طائرة .
واكنت القشة اليت قصمت ظهر هند يف تكل املرحةل ابذلات يه وصول
ذكل الش يطان اذلي اكن عىل شلك تيس ذو القرنني والظلفني.
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أجلس سفيان مششا جبواره عىل احدى املناضد واكنت الفتااتن ما
تزالان تتأمالن ذكل املسخ بأجعوبة ودهشة وعقبت هند عىل ذكل
ابلقول( :كيف ميكن أن نضمن سالمة الفتاتني بوجود مثل هذا الاكئن
يف مزنلنا اي سفيان؟ذ!).
احتجت ميشال الابنة الكربى عىل تربم وادلهتا ،وراح جحي جويش
يناقش املسأةل بصورة منطقية( :اذلي حدث لهذا الرجل أنه تعرض
لالعتقاد غري املربر وملعامةل عنيفة من قبل رجال الرشطة وابلتايل لفرتة
جسن غري مرشوعة وغري قانونية ابالضافة اىل معاجلة طبية رمبا خضع من
خاللها لتجربة بعض املركبات ادلوائية احلديثة الاكتشاف عليه كي
حيوان جترية مفا لبث أن أصيب ابالهنيار النفيس وفقدان الوعي وعدم
املقدرة عىل التكيف ..ولقد رأينا حاالت مشاهبة كحالته من قبل).
اكن امجليع يصفون ومل يناقشه أحد من احلارضن ..واتبع جويش( :واذا
نظران اىل املسأةل من الناحية الفكرية والعقائدية جند أن هذا املسكني
هوحضية ..هو مسؤولية يقع جانب مهنا عليه هو نفسه.
ان خطأان مجيع ًا يمكن يف أننا نتقبل هذه التوجهيات بصمت ..ونرىض
لن نعا َمل كضحااي) ..عادت هند اىل الاحتجاج فصاحت( :لقد أدركت
الن أن هذا العامل جمنون ..واال فكيف ميكن أن يل الش يطان ضيف ًا
عىل مزنلنا؟) .اكن مششا يف تكل الثناء يبتلع احلساء الساخن بهنم.
واكن مازال يرجتف ..فتوجه اليه سغفيان وقال هل:
(ايكل من انسان عاثر احلظ ..انك لن جتد ماك ًان تذهب اليه وأنت يف
هذه احلاةل ،ان
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املاكن الوحيد اذلي يهتيأ كل فيه الفرصة الس تعادة حصتك هو هنا بيننا..
بني أبناء بدلك ..الناس اذلين مه من نوعك).
لكن صالح ادلين مششا مل جيب عىل هذا الالكم اال عندما وجد نفسه
وحيدأ يف ملحق ذكل الغندق ..حيث وجد نفسه يرد عىل سفيان قائ ًال:
(انن لست منمك ،ونمك لس ت أبناء بدلي ..ولقد قضيت حىت الن
نصف معري حىت أختلص من الانامتء وليمك؛).
اكن صالح ادلين مششا يس تلقي يف ذكل الرسير الصغري يف امللحق..
واكن قلبه خيفق بشدة ..لقد حتولت مدينة لندن ابلنس بة هل اىل حجمي..
اىل هجمن نفسها  ..وانم مهنك القوى ليحمل بكوابيس الش ياطني ولكنه
حصا مذعور ًا ..واكن قلبه مايزال خيفق بشدة ..وتذكر يف تكل اللحظة
زوجته ويه تناقش جحي جويش بشدة وتصيح به( :خذ هذا الاكئن..
اايك أن تعيده اىل هنا) وانتقل اىل التفكري جبربيل فاريش تا( :أين هو
الن؟ البد وأنه يعيش برخاء يف ماكن ما ،أما أان فها أنن قد حتولت اىل
جتس يد للرش ..أ ًاي اكنت مالبسات حتويل هذا فالبد يل من مواهجة
الواقع..
انن مل أعد كام كنت ..لقد تقمصتن اخلطيئة .ولك ما هو كريه ومنفر..
مفاذا؟ ..ملاذا أان دون غريي؟ ما اذلي جنيته حىت أعاقب مبثل هذا
العقاب؟ ومن هو اذلي يعاقبيت؟ وما هو ذنيب يف أنن مل أس تطع اجناب
الطفال من ابميال؟ ..وأنن فشلت يف تكوين أرسة مبعىن اللكمة؟ انه
مصريي وقدري يف هذا العرص ذي املفاهمي املقلوبة ..واليشء غري
ذكل ..لقد كنت دامئ ًا أحبث عن اخلري وأحاول احقاق احلق ..وهذا
يعترب يف هذا الزمن جرمية ال تغتفر)..
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عربت خميلته صورة زينات وكيل حفاول حموها بأقىص ما يس تطيع من
رسعة ..وعنف .وشعر من جراء ذكل ابذلنب ..ولكنه بعد أن معل
جاهد ًا عىل التخلص من ذكل الشعور أيض ًا .وراح يتفرج بعمق يدث
نفسه قائ ًال:
(كفاين احساسأ بأنن أُجسد الرش ..ان املظاهر كثريًا ما تكون خادعة،
وأان لست الش يطان ..الش يطان خشص أخر غريي ترى من هوذكل
الشخص؟) .ابتدأت الفتااتن ميشال وأانهيتا ترتددان خلسة عىل
امللحق وجتلبان الطعمة والقهوة لشمشا ..واكنتا أحيا ًان حتاوالن التحقق
من مظهر ذاك معل اكن حقيقي ًا ومل يكن خدعة يقوم هبا ابس تخدام
املاكياج وقالت هل أانهيتا :
(لقد أنبأان جحي بأنك ممثل ..أال ميكن أن يكون مظهرك هذا حيةل حتاول
هبا خداعنا؟ وسألته ميشال بدورها :اننا مل أمن الليةل املاضية وكنا نفكر
يف أمرك ..البد وأنك بتحوكل هذا قد اكتسبت اماكنيات ومقدرات ال
تتوفر يف الناس العاديني).
لكهنام عندما اكنتا تلحظان احلزن والغضب يف عين مششا اكنتا تكفان
عن الاس تفسار والغفران هل .وقد تركتا هل يف أول تكل الزايرات زجاجة
فهيا سائل أخرض وقالت هل ميشال( :هذه زجاجة دواء ..غسول تغسل
به مفك ..ملعاجلة تكل الراحئة الكرهية).
يف اليوم التايل طلب من الفتااتن أن تساعداه يف الزنول اىل املطعم
الس تعامل الهاتف ،وقد أعطته أانهيتا مدخراهتا من قطع العمةل الصغرية
لهذا الهدف ..فلف رأسه بغطاء وأخفى جسده ببنطال عريض قدمه هل
جحي ونزل ليتصل مبميي ليعمل بأن أس ناهنا تكرست نتيجة تعرثها
وسقوطها يف الطريق وان أحوال
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العمل قد تراجعت يف التلفزيون واالذاعة منذ (موته) هو يف حادث
الطائرة واصابهتا يه يف الطريق حبيث أُلغ َيت مجيع الربامج اذلي اكان
يشرتاكن يف تقدميها.
وهكذا وجد مششا نفسه وقد فقد معهل وزوجته ،كام أخربته مميي بأهنا
انتقلت لتعيش مع بييل ابنوات بعد ان س مئت من انتظاره هو.
وفويجء يف اليوم التايل بأن مميي هتتف هل يف نيويورك ،فقال لها:
(انك ختربين بأنك رحلت اىل الوالايت املتحدة؟ فردت عليه:
(أنك مل ختربين عن ماكن وجودك؟ للك منا احلق بأن يتفظ ببعض
الرسار) قال لها:
(اريد ان أحذرك من بييل ابنوات هذا) أجابته:
(لن أانقش معك هذا المر يف يوم من الايم ..ولكن ال تنىس أنن
امرأة ذكية).
عادت مميي اىل االتصال بعد بضعة أسابيع وأحس من طريقهتا يف الالكم
معه بأهنا ابتعدت عنه متام ًا ..بأهنام افرتقا بال عودة ..حاول أن خيربها مبا
حصل هل ولكهنا مل تنتبه وقطعت االتصال معه بصورة مفاجئة .لكنه فهم
أهنا وبـييل ابنوات س يقومان ابنتاج أفالم سيامنئية حول حياة الفرد يف
انگلرتا وأمرياك ويس تضيفون فهيا كبار النجوم وأهنام يف طريقهام للحصول
عىل شهرة عالية؛
فقد تنكرت هل مميي ماموليان وحلقت بذكل احملتال بييل ابنوات اذلي
يعرف مششا بأنه من أحصاب السوابق يف الاحتيال وأنه كثريًا ما ُأوق َف
من قبل الرشطة لهذا السبب ابذلات.
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يف أحد الايم الحظ صالح ادلين أن هند اكنت تسري يف أحد ممرات
الفندق وبيدها نسخة من جمةل (س يت بليتـز) اخملتصة بأخبار جنوم السيامن
ويه تصيح ابنفعال (انه يح) أطلت ابنهتا ميشال من غرفهتا ويه ش به
عارية( :ماذا هناك من هو هذا احلي؟) صاحت هبا أهما ( :اي للعار..
احتشمي أيهتا الفتاة) ذكل أن احملايم حنيف جونسون رأها ويه يف
تكل احلاةل من العري ..لكن الفتاة ال تصغي لهما وترص عىل سؤالها ويه
تنظر ابجتاه حنيف جونسون مبنهتىى اجلرأة:
(من هوهذا احلي؟) أجابهتا أهما ويه هتط السالمل:
(انه جربيل) ومل تنتبه الوادلة اىل أن الفتاة تركت ابب غرفهتا مفتوح ًا أمام
احملايم حنيف جونسون اذلي دخل الغرفة متسلال بعد أن خال هل اجلو.
ويف ساعة متأخرة من بعد ظهر ذكل اليوم دخلت الفتااتن ميشال
وأانهيتا اىل امللحق لتطلعا مششا عىل ما يف تكل اجملةل من أخبار
مذهةل .واكنت اجملةل قد نرشت لقاء مع جربيل فاريش تا يعلن فيه أنه
سيشرتك مع املنتج السيامنيئ س .س .س يوداب يف انتاج فيمل جديد بعد
أن جنا جربيل من بني فيك املوت .واذلي يدعي فيه أن جربيل مل يكن
عىل مت تكل الطائرة اليت انفجرت .حيث أنه متأخر عن موعد اقالعها
واضطر اىل السفر يف طائرة أخرى؛ وأنه يس الن أنه من الغنب أن
يرم مجهوره من معرفة احلقيقة وابلتايل من أعامل فنية جديدة هل؛ ذلكل
فقد وافق عىل العروض اجلديدة اليت قدمت هل بلك رسور .واذلي
س يكون أولها انتاج فيمل دين اترخيي عن حياة النيب محمد وعن الرصاع
اذلي اكن يدور
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بني النيب وبني كبري املالئكة واذلي س يظهر فيه النيب مجسد ًا ،بطريقة
خمتلفة عن الطريقة اليت أخرج فهيا فيمل الرساةل حبيث مل يكن يسمع اال
صوت انسان يقول لكامته .
ويف ماكن أخر من ذكل التحقيق يسأل الصحفي السيامنيئ املعروف
بييل ابنوات( :ألن يعترب ذكل كفرًا وزندقة؟) وجييب بييل:
(أبد ًا ..فالفن هو الفن ينبغي مواهجة احلقائق كام يه ،حنن أمنا نتصدى
لتصوير قصص هادفة ..أقرب اىل الساطري).
ويتدخل املنتج سيسوداي ليقول( :قصص أش به ابلحالم).
وعندما يطلع مششا عىل تفاصيل هذا التحقيق ومعطياته تفاجأ به
الغفتااتن يرصخ حبدة:
(انه اكذب .ذكل اخلائن احلقري ..كيف جيرؤ عىل االدعاء بأنه تأخر عن
موعد اقالع الطائرة ..وقد سقطنا مهنا معا ؟) .
رجته الفتااتن أن هيديء من روعه وخيفض صوته قبل أن تصعد وادلهتام
اليه ! .أخذت حاةل مششا تتطورمن يسء اىل أسوأ يف ذكل امللحق اليت
طالت اقامته فيه حيث أصبح قرانه أطول مما اكان عليه وأخثن وأصبحت
حليته أغزر شَ عرًا .بل جسمه لكه أصبح يغطيه شعركثيف.
كذكل فان ذيهل اكن يطول ابس مترار حىت أصبح من املس تحيل اخفاءه
من ذكل البنطال اذلي اس تعاره من جوين والخطر من ذكل لكه فان
شهيته اىل الطعام اكنت أخذة ابالزدايد حىت بلغت حد الرشاهةا! واكن
يشعر أنه قد حتول متام ًا من رجل اىل تيس .واكن وجوده يف ذكل املزنل
شوكة يف خاصة هند  ..ولكهنا رمغ ذكل ابتدأت تتقبل وجوده يف ذاك
عىل أنه أمر يسبب لها الضيق والانزعاج فقط.
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بيد أنه مل يعد يسبب لها اخلوف .خاطبت بنتهيا مرة ابلقول (انن أسفة
من أجلكام وأنامت تقضيان لك هذا الوقت مع خشص مريض والايم متيض
برسعة من معريكام.
لقد أصبح لك يشء يف هذه املدينة يبدو يل زائف ًا وخادع ًا ..ان
املفروض بفتاتني مثلكام أن تساعدا أهمام يف شؤون املزنل وأن تفكرا
ابلزواج وأن تتفرغا لدلراسة ..ال أن تقضيا الوقت مع التيوس !
لقد اكن من عادتنا يف عيدان الكبري أن نذحب التيوس !!.
أما سفيان فقد اكن يصعد يف بعض الحيان لزايرة مششا يف ذكل
امللحق وقد اقرتح عليه يف احدى املرات أن يرض هل ش يخ ًا رجل دين
لعهل يمتكن من ختليصه من تكل احلاةل اذلي هو فهيا .واكن رد فعل
مششا مفاجئ ًا حيال هذا الاقرتاح اذ انه هب واقف ًا عىل حني غرة
وابتدأت أخبزة كثيفة كرهية تنبعث من منخريه ،وبعد أن هدأ قام يفتح
النوافذ ليساعد يف هتوية الغرفة واعتذر لسفيان عن هذه االساءة غري
املقصودة قائ ًال:
(ال أس تطيع أن افهم ما اذلي يدث يل ..ولكن أخىش أن أحتول اىل ما
هو أسوأ مما أان فيه) أجابه سفيان مواس ي ًا:
(ال حتزن أهيا الس يد فان الروح حتافظ عىل نقاهئا اىل البد همام تغريت
حال اجلسد) .ود عليه مششا :
(انك تواسين ولكن ما اذلي ميكن ان يعزي خشصا مثيل ..يكفين شقاء
وتعاسة أن صديقي القدمي وخمليص هو الن عش يق زوجيت).
أخربت ميشال سفيان أس تاذها جحي جويش بأهنا عىل عالقة مع صديقه
حنيف جونسون وطلبت منه أال يبوح هبذا الرس لحد.
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ولقد أصيب جحي بصدمة عنيفة دلى سامعه هبذا النبأ  ..واكن جحي
جوشو قد ابتدأ ذرع ًا لعالقته مع ابميال اليت اختذت طابع ًا ممال بعد أن
أصبحت مدمنة عىل الكحول وابتدأ ذكل يؤثر عىل حصهتا وعىل
أعصاهبا .وأصبحت تفقد صواهبا مبجرد ذكر زوهجا السابق أو مطالبهتا
ابلطالق منه لكونه مازال عىل قيد احلياة ،لهنا اكنت مرصة عىل أهنا
أرمةل وأن زوهجا مات حبادث الطائرة املعروف ..ان جحي يرص عىل أن
يسألها :
(اذ ًا ماذا بشأن حقه يف ملكية هذا املزنل؟) .فال متكل اال أن جتيبه:
(لقد أبلغت بوفاته بشلك رمسي« ومن املفارقات اليت حدثت يف تكل
الفرتة أن ابميال لكفت من خالل معلها يف جلنة العالقات ابلتحقيق يف
ادعاءات وردت تفيد بأن هناك ضباط يف قسم الرشطة التابع ملنطقهتم
يتعاطون أعامل السحر والشعوذة ..وان هناك أقسام ًا أخرى يف املدينة
اصبحت خارج س يطرة االدارة العامة للبوليس للسبب ذاته ..وابتدأت
االشاعات ترسي يف املدينة بأن هناك جرنا ًال يرشف عىل توجيه مثل
هذه النشاطات وأن هناك حتقيق ًا رمسي ًا واسع النطاق سيت اجراؤه هبذا
الشأن.
واذلي أغضب جحي هبذا الصدد هو رفض ابميال لفكرة أن يكون زوهجا
حضية مثل تكل النشاطات اليت يقوم هبا بعض رجال الرشطة خاصة أنه
تعرض للحاةل اليت هو فهيا بعد أن مت اعتقاهل وس يئ َت معاملته من قبل
بعضهم.
اك ن جحى يفكر وهو يف طريقه اىل بيت عش يقته ابميال ،بتكل العالقة
اجلنس ية غري املرشوعة اليت صحت هبا هل ميشال سفيان
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بيهنا وبني حنيف جونسون ..أمل يدرك ذكل الوغد أن ميشال اكنت رمغ
لك يشء ماتزال طفةل دون الثامنة عرش؟ ولكن جحي اس تغرب كيف
أن حنيف جونسون رمغ عدم مقدرته عىل فهم املضامني املعمقة فامي
يكتبه هو من أشعار يتقن لغة الغرائز..
ويس تطيع يف هذا املضامر أن جيرتح ماال يقدر عليه هو من معجزات،
واكتشف أنه يف أعامقه يكن الكثري من احلسد حلنيف جونسون لعالقته
مع ميشال ذكل أهنا فتاة عىل جانب كبري من امجلال ..وأنه مل يتجرأ مرة
واحدة خالل تكل الفرتة الطويةل القي اكن يقوم فهيا بتدريهبا عىل
الاكراتيه ،عىل أن يوجه لها لكمة واحدة تدل عىل اجعابه جباملها.
ويف خضم هذه الفاكر وصل جحي اىل مزنل ابميال ليفاجأ بأهنا قصت
شعرها باكمهل وأحلت حمهل ابروكة مس تعارة لكونه حتول دفعة واحدة اىل
اللون البيض ..وقد اعرتفت هل بأهنا ال تستبعد عىل االطالق أن تكون
قد تعرضت لعمل من أعامل السحر ..ورد علهيا:
(كيف تقبلني بذكل وال تقبلني بأن زوجك يف حالته الراهنة حضية
للسبب ذاته؟ مع املدى والسوية؟!) .واكد جحي يف تكل الليةل يصارح
ابميال بأنه يفكر يف وضع حد ًا لعالقته معها بسبب تأنيب الضمري..
لوال أهنا ابملقابل أخربته أهنا اكنت طوال تكل املدة تكذب عليه بأهنا
تس تعمل موانع امحلل ..وأهنا أصبحت حام ًال منه ..وأهنا مرصة عىل
االحتفاظ بذكل امحلل ..ويف تكل اللحظة أحس بأنه مل يعد قادرًا عىل
التخيل
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عهنا َ ..وطر َد فكرة مصارحهتا تكل من رأسه ومسح لها بأن تدفعه
اىل الرسير.
أ ًاي اكن شأن صالح ادلين ،سواء اكنت حالته انمجة من تأثري السحر
ومن جراء اصابته بنوبة من الرعب الشديد أوحىت نتيجة لتشوه
اعتباطي يف تكوينه اجلسامين ،فان تسلسل الحداث وضعه الن يف
رعاية ابنيت احلاج سفيان .اذ أهنام اكنتا حتتضنانه وتعطفان عليه شأهنام
شأن أي حس ناوتني ترعيان وحش ًا  .ولكنه الحظ مؤخرًا أن هناك
عداء قد ابتدأ ينشأ بني الشقيقتني.
ويف احدى المس يات اكنت ميشال تتحدث عن حاالت تعرض فهيا
بعض امللونيني لالعتداء من قبل أشخاص يملون مشاعر عرقية
عنرصية ،فعلقت أانهيتا عىل ذكل بقولها:
(اهنا تعن أن تقول أنك لست الضحية الوحيدة ملثل تكل املشاعر يف
هذه املدينة والشارع يفل مبثل هذه احلوادث بصورة يومية).
ويعرف مششا من أانهيتا ابنة اخلامسة عرش س نة معلومات جديدة
ابلنس بة هل عن العرقيني املتطرفني اذلين ينشطون حتت ايفطة حزب
العامل الاشرتايك ..وأولئك امللونني اذلنني يدافعون عن أنفسهم حيال
ذكل التعصب ..وعن اجلرامئ اليت ترتَكب حبق الس يويني ..قالت هل
أانهيتا:
(لك ذكل انجت عن التوهجات الناترشية اجلديدة) ..وانتقدت أانهيتا بعد
ذكل نقد ًا الذع ًا شقيقهتا اليت تقيض ليايل باكملها خارج املزنل دون أن
حتسب حسا ًاب لعدوان من هذا النوع ميكن أن تتعرض هل وكيف أهنا
متارس اجلنس حبرية اكمةل دون أن تقمي وز ًان للمخاطر اليت حتصل مبثل
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ذكل السلوك .واذلي ميكن أن يكون أقلها شأ ًان االصابة مبرض االيدز..
وبعد ذكل اكنت الفتااتن تمتساكن ابليدي وتشد احداهام شعر
الخرى ..مما أدى يف الهناية اىل مغادرهتام متخامصتني .وتنبأ مششا
مبتاعب قادمة.
اكن حنيف جونسون جيلس يف مقهىى شاندار حني ابتدأ حديثه ابلقول:
(هناك س يدة مس نة ذ َحبت الليةل املاضية ليس هناك أمن اجامتءاي!).
صاحت به أانهيتا سفيان:
(ال أفهم ملاذا تردد مثل هذه القصص ..ان هذا يثري أعصايب) جتاهلها
وجلس جبوار مششا وهو يقول هل:
(يبدوأن نبؤتك املتعلقة بهنر ادلماء قد ابتدأت تتحقق ..ان مس توى
العيش قد أخذ يتفامق يف هذه املدينة وهذا ما جيعلن أشعر ابلرعب؛).
امللونني
والواقع أن لكامت حنيف تكل اكن لها ما يربرها اذ أن قتل ا
والمتثيل جبثـهثم أصبح ظاهرة تلفت الانتباه يف الونة الخرية ،وايملقابل
فان السلطات أصبحت تسامه يف تأزمي املشلكة ابختاذ اجراءات حازمة
امللونني من خالل توقيفهم والتحقيق معهم حبث ًا عن هماجرين
ضد ا
متسللني .وقد انترشمت يف أرجاء املدينة قصة صدلح ادلين مششا
اذلي أخذوا يسمونه تسميات خمتلفة مثل مكل اخلارجني عىل القانون أو
بطل العرقية شاندار من قبل بعض املتطرفني ..
لك هذا يف حني اكن صالح ادلين مششا يف امللحق يكرب ويتضخم
وينترش !.
اكن خيزتن يف أعامقه حشنات هائةل من الكراهية واملشاعر احلاقدة
وأصبح دليه الاس تعداد لن يتجاوز جحمه واماكنياته وليتحول اىل اكئن
جمرد من االنسانية ..
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اكئن القوة ميتيلء ابلغضب وابلطاقة ،واكن ياول أن جيد انسا ًان يمهل
مسؤولية ما أَملا به.
وابتدأ يمل ،وأصبح لحالمه وجه وشلك واكن يطري ويقرتب من هدفه
بصورة صبيانية ولكنه اكن واثق ًا من أنه يف يوم من الايم سيسمي
الش ياء هبسمياهتا احلقيقية.
أىت حنيف جونسون اىل مقهىى شاندار وهو يعلن عىل املل أن
السلطات اعتقلت أوهور وميبا بهتمة ارتاكب جرامئ القتل اليت حدثت
يف الونة الخرية ..وأن هناك أقاويل ترتدد حول أهنم س يلصقون به
تعاطي السحر السود أيض ًا .واختت َحنيف الكمه متوهجا اىل سفيان
ابلقول:
(من الفضل كل أن تقفل أبواب فندقك جيد ًا هذه الليةل ..فال بد أن
يقع بعض أعامل العنف).
واكنت أانهيتا سفيان قد أخربت وادلهتا بعالقة ميشال حبنيف جونسون
فمل تطق الم صربًا ومحلت سكين ًا من ساككني املطبخ وتوهجت هبا اىل
ميشال اذلي ردت علهيا بعدة رالكت ورضابت دفاع ًا عن النفس..
يف حني مل ميكل الب سذاين أكرث من أن خياطب حنيف جونسون
وهو عىل وشك الباكء ويقول هل:
(اخرج من هنا ،ابتعد اي حنيف اي صديقي) ورد عليه حنيف:
(سأخرج ولكنن لن أسكت عليمك أنت اذلين تدعون التعصب الخاليق
ومع ذكل جتمعون أبناء بدلمك لتجمعوا الرثوات وتكدسون املال عىل
حساب بؤسهم وشقاهئم) .وفويجء امجليع مبيشال حتزم حقائهبا وتتأهب
ملغادرة املاكن ويه تقول( :سأغادر أان أيضا ..وال حتاولوا أن متنعوين من
ذكل).
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عند ذكل اكنت هند حتدث نفسها قائةل:
( هذا هو المثن اذلي ندفعه لقاء ايوائنا ملكل الظالم وراحت ترجو
زوهجا بأن يبحث عن السبب احلقيقي يف لك هذه املأيس وتقول هل:
(لو أن ذكل الش يطان مششا يرحل ..لعدان اىل ما كنا عليه من السعادة
والاس تقرار).
وجفأة اكن هناك من هيبط السالمل متوثب ًا وهو يغن بصوت أجش لكامت
مل يفهمها أحد .ذكل أن ميشال اكنت قد ذهبت برفقة حنيف اىل امللحق
واصطحباه معهام .وهان مششا قد تضخم حبيث أصبح طوهل يند عىل
مثانية أقدام واكنت تتصاعد من خياش ميه حسب من ادلخان بألوان خمتلفة
ومتعددة ..ومل يكن يرتدي أية مالبس واكنت عيناه محراوين من تشوهبام
الغرية ،سألته ميشال:
(اىل أين متيض؟ هل تعترب أنك تس تطيع أن خترج اىل الشارع وتسري
فيه ملدة مخس دقائق وأنت هبذه الوضعية؟) وقف مششا هنهية وتأمل
جسده وذكل الانتصاب الهائل يربز من بني ساقيه ..وما لبث أن قال
بصوت مزجمر:
(هناك خشص أريد أن أعرث عليه وأقابهل) ردت عليه ميشال:
( متاكل نفسك ..فس نحا ول أن جند طريقة ملساعدتك).
عىل بعد ميلني من مقهىى شاندار اكن هناك اندي يسمى اندي الشمع
الساخن ،واكن ذكل مزدحامً من داخهل ابلضواء والسوائل واملساحيق
والجسام االنسانية الراقصة الراعشة ..واكن صاحب ذكل املاكن
هند ًاي ..واكن ذكل ابد ًاي من تقاطيع وهجه .ولكنه مل يكن يعرف الهند.
اكن رج ًال ولكنه يف الوقت ذاته ذو تقاطيع ملونة ..واكن امسه بيناك
وايل ..وانطلقت صيحات من أعامق
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املاكن تقول:
(لقد حان وقت الانصهار) فرد بيناك وايل عىل تكل الصيحات قائ ًال:
(من تعنون هبذه اللكامت؟ من اذلي تودون رؤيته؟!) ترتدد الصوات
صاحئة بعدة أسامء ..لكهنا بعد تتوحد مجيعها لرتدد اسامً واحد ًا دون غريه.
يصفق بيناك وايل بيده ..فزتاح من ورائه س تار لتخرج عربة علهيا فرن
يدعونه (مطبخ اجلحمي) تدفعه نسوة يرتدين البناطيل القصرية الوردية
ويقفز احلارضون ليتجمعوا حول تكل العربة ملشاهدة الحضية اليت تقدم
عادة ثالث مرات يف الس بوع ويردد امجليع بصوت منفر هيا احرتيق
وحتزم تكل ادلمية عىل الكريس الساخن ويكبس بيناك وايل أحد
الزرار ..وتبدأ ادلمية ابالحرتاق حىت تتحول اىل يشء ال شلك هل عىل
االطالق ..ويصيبح احلضور؛ لقد انهتىى المر.
عندما الحظ بيناك وايل ذكل الاكئن اذلي اصطحبه حنيف وميشال
صديقاه من مقهىى شاندار ،امتل قلبه ابخلوف ..ووقف مرجتف ًا حتت
معود النور يف الطريق رمغ أن اجلومل يكن شديد الربودة.
وأىت حنيف وميشال ليقوال هل؛
(انه حباجة اىل ماكن يأوي اليه ،البد لنا من أن نفكر مباكن) فهز كتفيه
بال اكرتاث وسار ابجتاه الشاحنة حيث جلس اىل جوار حنيف يف
حني اكنت ميشال جتلس مع صالح ادلين يف املؤخرة حمجوبني عن
الرؤية واكنت الساعة الرابعة صباح ًا عندما انزل مششا اىل ذكل النادي
اللييل اذلي اكن خالي ًا من الناس .ودعه امجليع وبقي هناك وحيد ًا.
واكنت أفاكره لكها عىل ذكل الوجه اخملتفي يف أعامق خميلته ..واتضح هل
أن ذكل
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الوجه مل يكن سوى جربيل فاريش تا ،ومن ذا اذلي يلوم الش يطان
ويمهل مسؤولية ما حدث سوى املالك ،سوى كبري املالئكة جربيل؟
فتح عينيه وابتدأ ادلخان يتصاعد من منخريه .واكنت وجوه ادلىم
الشمعية حوهل لكها قد توحدت يف وجه واحد هو وجه جربيل كرش
ذكل الاكئن عن أنيابه وأطلق زفرة طويةل أدت اىل انصهار اكفة ادلىم
الشمعية حبيث مل يبق مهنا سوى مالبس مفرغة من حمتواها ،ركز ذكل
اخمللوق وتوجه بفكره اكم ًال حنو خصمه .وابتدأ يشعر ابحساسات
غامضة من الضغط والاسرتخاء ترتافق مع أآالم مربحة وصخات حادة..
وابتدأ ذكل الاكئن يرتحن عىل أرض النادي ..حىت انم يف الهناية من
شدة االعياء.
وبعد بضع ساعات جازف لك من ميشال وحنيف وييناك وايل ابدلخول
اىل النادي ليفاجأوا بفوىض تشمل املاكن وخراب هائل تعرض هل
الاثث هناك وقد انصهرت اكفة ادلىم وحتولت اىل ما يش به الزبدة .ويف
متتصف املاكن اكن ينام الس يد صالح ادلين مششا بعد أن اس تعاد
شلكه الصيل ..عار ًاي متام ًا ،مل يكن هناك ما يس تنتج سوى أنه متكن من
حتقيق هذا التحول برتيكز طاقهتا اخمليفة عىل الكراهية ،وفتح عينيه
فاتضح أهنام مازالتا محراوين متوجهتني..
اكن وادل أآليلواي( ،أوتو) واليكجا كون ،هماجرين بولنديني هيوديني واكن
الوادل ابذلات أوتوكون أحد الناجني من معسكرات الاعتقال والتعذيب
النازية ،وكام أنه اكن من اذلين يكرهون الش يوعية  ..وهذا ما جعهل
يترصف يف بعض الحيان بطريقة
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متطرفة حمرجة وخاصة يف أعياد امليالد ،اليت اكن يتفل هبا عىل أهنا
طقس من الطقوس الربيطانية ..وبأسلوب صاخب ,.حيث اكن يوقد
انرًا عالية وهيىيء جشرة كبرية ويصيح:
(لقد مات املس يح ،لقد قتلته بيدي.)..
وعندما هبطت أآليلواي من مقة أيفرست اىل املعسكر الرابع عىل ارتفاع
 67600قدم شعرت كام صحت بذكل الحق ًا جلربيل:
(ان ايفرست جيربك عىل أن تظل صامت ًا .ذكل أنك ال جتد اللكامت
املناس بة للتعبري عن جتربة الصعود اىل القمة ..ذكل الفراغ اذلي حتس به
هناك واذلي يغلف لك يشء هو أش به بصوت ال وجود هل).
واكن أوتو توكون يتحدث عن ابنته أآليلواي بقوهل:
(اهنا لؤلؤة ال تث َـ امن) وبعد وفاته عن معر يناهز أكرث من س بعني عام ًا
اكنت أهما تقول لها( :لقد ورثت عن أبيك احلاجة اىل ضوابط حتد من
املغاالة والترصف يف لك يشء) .وعندما نشأت العالقة بني أآليلواي
وجربيل اعرتفت لوادلهتا واكنت وادلهتا تقول لها:
(ان هذا الرجل ليس من انامتئك وليس من صنفك) واكنت أآليلواي ترد
عىل هذا الالكم قائةل:
(ليكن ،انن ال أحب انامتيئ وال صنفي وهذه يه احلقيقة).
ترى ما اذلي اكن يقصده من وصوهل اىل ابب مزنلها دون أن يلكف
نفسه عناء ابالغها بوصوهل مس بقاً؟ هل اكن يفرتض أهنا س تكون
ابنتظاره بذراعني ممدودتني اس تعداد ًا لالحتضان؟ ..الشك يف أنه اكن
جنامً سيامنئي ًا مدل ًال؟ وفوجئت به ملقى عند قدمهيا بصورة مفاجئة متام ًا
غري معقوةل وقد أتعهبا كثريًا أن ترفعه عن
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الرض وتس ند ذراعيه عىل كتفهيا حىت يصل من املاكن اذلي فقد فيه
الوعي حىت شقهتا .واكنت يف تكل الثناء تعاين من أآالم حادة يف ساقهيا.
وعندما وصل اىل مزنلها انم نوم ًا معيق ًا طوال أس بوع اكمل..
ومل يكن يصحو اال حلظات قليةل لتناول يشء من الطعام وقضاء حاجاته
الرضورية .ومل تكن تفلت من شفتيه يف تكل الثناء اال لكامت قليةل من
اجلاهلية ..الالت ..هند ..ويف حلظات الصحو تكل اكن يقاوم النوم
بشدة ..وعندما جاءت وادلة أآليلواي لرتى ذكل الرجل النامئ ..زمت
شفتهيا بشدة وقالت:
(انه رجل تس يطر عليه قوة ما رمبا يس يطر اجلن عىل جسده وتسكنه
الش باح .اس تعميل مضخة خاصة وضعهيا عىل أذنيه ..فذكل هو
الـ َمخرج اذلي تفضهل تكل اخمللوقات)
مفا اكن من أآليلواي اال أن أمسكت بيد أهما ..وأوصلهتا اىل الباب ويه
تقول لها( :أشكرك كثريًا وسأخربك مبا يصل).
وعندما حصا ابتدأ معها ذكل املاراثون من العالقة اجلنس ية ومل يتوقفا اال
بعد أن اكد االهجاد جيهز علهيام وأخربها بعد ذكل أنه سقط من السامء
واس متر يف احلياة .فأجابته:
(انن أعرف ال خترب أيم بذكل ..لقد حدثت يل أش ياء مشاهبة).
اجلبل اجلليدي هو مكية كبرية من املاء تسعى للتحول اىل ما يش به
الرض ،واجلبل احلقيقي هو قطعة من الرض تسعى للتحول اىل ما
يش به السامء وخاصة هاميالاي وايفرست .ولقد أخربته أآليلواي بلك يشء ما
عدا شيئ ًا واحد ًا هو اهنا شاهدت ابلقرب من

167

مقة ايفرست مدينة جليدية وأطياف ًا ومالئكةَ .وش َبح أخر هو شرياب مببا
لها عند هبوطهام وعودهتام اىل الرض:
(ال حتاويل مرة اثنية أن تعودي اىل هذا اجلبل لنك اذا فعلت ذكل
ووطئت مر ًة اثنية هذا املاكن فان أآلهة اجلبل س تنتقم منك ومن املؤكد
أنك س متوتني ..لهنا ال تسمح للفانني من الناس اال مرة واحدة ملشاهدة
وجه هللا).
ولكهنا رمغ ذكل اكنت حتتفظ بأعامقها برغبة يف تنفيذ ما فشل فيه قبلها
موريس ويلسون ..أَال وهو الصعود اىل القمة وحيد ًة ..ومما ال تعرتف به
جلربيل هو أهنا رأت موريس بعد عودهتا اىل لندن أكرث من مرة ..اكنت
تلمحه بني املداخن عىل أسطحة البنية بقبعته وزيه القدميني.
وان ما مل يعرتف به جربيل لآليلواي هو كونه مال َحق من قبل ش بح رخيا
مرياثنت .اكنت هناك حواجز بيهنام مغلقة عىل الرمغ من لك تكل اللفة
اجلسدية اليت نشأت بيهنام.
واكن لك مهنام يتفظ برس ش بح يالحقه .واكن عامل الحالم ابلنس بة
جلربيل قد ابتدأ يترسب اىل حلظات اليقظة .واكن ذكل نذير بأن
العاملني عىل وشك أن يندجمان ويتاحدا يف أية حلظة قادمة ..مبعىن أن
هناية لك يشء اكنت وش يكة احلدوث ويف صباح أحد الايم استيقظت
أآليلواي لتجده مس تغرق ًا يف قراءة نسخهتا من كتاب اببك (أزواج النعمي
واجلحمي) واذلي اكنت قد وضعت خطوط ًا حتت بعض عباراته ..ومن
تكل العبارات:
(أن هناك فكرة قدمية مفادها ان العامل س يكون عرضة لالحرتاق
والتاليش بعد أن مييض عليه س تة أآالف س نة ،وهذه الفكرة حصيحة
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متام ًا ولقد مسعت أصداهئا ترتدد يف اجلحمي).
أبرز لها صورة المرأة ميتة وسألها ( :من يه هذه الصبية) لقد اكنت
صورة شقيقهتا ليليان اليت وضعهتا يف الكتاب ونسيت لك يشء عهنا .
واكنت تكل الشقيقة مدمنة عىل رؤية الطياف واخلياالت ،أجابته:
(أعد تكل الصورة) بدا القلق واحلزن واحض ًا عىل وهجها يف تكل اللحظة
حفاول جربيل الرتوحي عهنا قائ ًال:
(اذا اكنت اخلليقة قد بدأت يف عام  4004قبل امليالد مفعىن ذكل أن
الهناية حسب ما يقوهل بالك س تكون يف عام  1996وهذا يعن أنه ما
يزال أمامنا وقت طويل نس متتع به ابلعواطف)؛ صاحت به ويه هتز
رأسها( :توقف عن ذكل) .فتوقف ولكنه اتبع يقول:
(اذ ًا أخربين عن صاحبة تكل الصورة).
اجتاحت ليليان لندن اكلعاصفة ويه يف العرشين من معرها بقامهتا
الطويةل اليت تبلغ س تة أقدام ،ويه تعلن عىل املل أن الكرة الرضية
باكملها مكل لها وحدها .ومل تكن مدينة لندن سوى مركز تكل الكرة
الرضية واكنت أيلينا تس بح يف لندن كام تس بح السمكة يف املاء ومع
ذكل فقد ماتت يف احلادية والعرشين من معرها بعد أن غرقت يف
حوض امحلام؛ هل ميكن لالنسان أن يغرق يف املاء اذا اكن هو من
طبيعة مائية؟ واكنت أآليلواي تتساءل دامئ ًا هل ميكن لالنسان أن خيتنق
يف الهواء؟ واكنت أآليلواي يف ذكل احلني بني الثامنة عرشة والتاسعة
عرشة من معرها .واكنت حتسد شقيقهتا ليليان عىل ثقهتا الزائدة عن
احلد بنفسها .. .ترى من أي عنرص اكنت تكل الفتاة مكونة
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عرفت شيئ ًا عن الذى اململ بدماغها؟ ولكن ليليان اكنت دامئ ًا تردد أن
خالاي ادلماغ ال ميكن أن تصاب بأورام التلف لهنا قادرة عىل التجدد ..
ولكن املوت أاتها ابلسهوةل نفسها اليت جاءت هبا احلياة الهيا!.
حصبت ايلينا شقيقهتا مرة اىل احدى حفالت املساء اليت اكنت دع َيت
الهيا يف أوساط النبالء ..وقد ابتعدت أآليلواي يف خلسة من شقيقهتا ..
وبعد أس بوع صارحت أخهتا بأهنا مل تعد عذراء .وعندئذ صفعهتا ليليان
عىل مفها واندفعت تش متها قائةل:
(اكن ينبغي أن أعرف بأنك حتولت اىل مومس اي كل من عاهرة
ش يوعية) ذكل أن ليليان مل تسمح لرجل أن يلمسها واكنت تربر ذكل
ابلقول:
(اهنم يفقدون الاهامتم بك مبجرد أن يفرغوا من شهوهتم يف أعامقك)؛
ومل تعد الختان تلتقيان اال اندرًا .وظلت ليليان ملكة املدينة العذراء
حىت الهناية وقد أثبت الترشحي تكل احلقيقة بعد موهتا؛ بيد أن أآليلواي
قررت أن تكون النقيض ابلنس بة لشقيقهتا ..وذلكل فقد تعرضت لثالث
معليات اهجاض خالل س نتني ..اكنت تكره أن ختاطر بتعاطي موانع
امحلل لهنا مسعت عن وفاة شقيقهتا يف امحلام يف حصيفة حتت عنوان
(وفاة عارضة الزايء الشهرية يف امحلام)  ..ومع ذكل فقد وجدت أآليلواي
نفسها عاجزة عن الباكء .وانترشت اشاعات عن موت شقيقهتا نتيجة
تعاطي اخملدرات!.
أما فامي يتعلق ابصاابت ادلماغ فان أآليلواي اكنت تعتقد أن خاطئ فامي
يتصوره هبذا الشأن اذ يردد الطباء أن االنسان ال
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يس تطيع أن يس متر يف احلياة دون هجاز تنفس اصطناعي عىل ارتفاع
مثانية أ آالف مرت .لن ادلماغ يف مثل هذه احلاةل ينفجر ومتوت خالايه
ابلباليني بأقىص رسعة .ويصاب االنسان ابلزنف من عينيه .ولكهنا
صعدت اىل مقة ايفرست ومعه شرياب مببا دون ذكل اجلهاز ومل تصب
بأي أذى ..لعهل من حسن احلظ؟ .اال أهنا فامي بعد ابتدأت حتس
ابضطراب يف ذاكرهتا دلرجة أهنا اكنت أحيا ًان تنىس بعض اللكامت
البس يطة ..وذات مرة استيقظت لي ًال واكن جربيل جيلس يف الرسير.
ووجدت نفسها توشك أن هتزه وتوقظه لتسأهل( :من أنت حبق اجلحمي؟
مىت وصلت اىل هنا لتشاطرين الفراش؟) ولكهنا اس تعادت ذاكرهتا يف
الوقت املناسب وقالت جلربيل( :أمل أن تكون حاليت هذه عارضة
ومؤقتة).
نشأ أول خالف بيهنا وبني جربيل حني ابتدأ رجال االعالم ومصورو
الصحف والتلفزيون يالحقوهنا ويلتقطون لها الصور ..وقد علقت عىل
ذكل عىل مسمع جربيل:
(انن دامئ ًا أهرب من الاكمريات ولكهنا تطاردين ابس مترار).
رد علهيا جربيل( :لنفرتض أن الاكمريات توقفت عن مالحقتك ..يف مثل
هذه احلاةل أعتقد بأنك ستبدئني ابجلري وراءها) .وأاثرته ..بعد فرتة
بقولها( :أصبح من املمكن ابلنس بة يل بلك بساطة أن أحتول اىل جنمة
سيامنئية بعد أن ختليت أنت عن جنوميتك وتقاعدت) ففوجئت به جييهبا
بغضب( :لن يكون ذكل ابماكنك اال فوق جثيت).
اكنت تدرك بأنه غريته شديدة تكل قد تيسء اىل عالقهتام .وتفامق اخلالف
بيهنام نتيجة عوامل أخرى .اكن جربيل هممال
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مس هترتًا يف سلوكه يف املزنل ..فاكن يرتك مالبسه املتسخة يف أماكن غري
مالمئة ويلقي بنفاايت الطعام هنا وهناك .وهذا ما اكن يقودها للجنون..
ورمغ ذكل فقد اكن دامئا يشكون من ضيق مزنلها ابلقول:
(انن ال أس تطيع أن أميش خطوتني دون أن اصطدم بأحد جدران هذا
املزنل؟).
ومع ذكل فقد اس تطاعت أن تس متر يف العيش معه لكهنا صارحته مرة
بأن عليه أن يلزتم بشطر من العمل املزنيل أو عىل القل أن يقوم
بتنظيف مالبسه بنفسه .ومل يكن هذا المر سه ًال ابلنس بة هل وهو
اذلي اعتاد عىل أن يقوم اخلدم مبثل هذه المور .وأخريا فاجأته بأن
طلبت منه بلك صاحة أنه من الفضل هل ولها أن جيد ماك ًان يسكن فيه
لهنا حباجة اىل ماكن أفسح تتحرك فيه ..واكن ذكل الطلب رضبة
قاضية ابلنس بة لفاريش تا اذلي اكن عىل قناعة جنونية قد ترخست دليه
بأنه كبري املالئكة يف هيئة انسان وليس فقط كبري املالئكة ..بل مالك
الويح والتزنيل واذلي أصبح أكرث أمهية بعد سقوط املالك اذلي
هوالش يطان ! ..قال جربيل لآليلواي:
(جيب أن أغادر هذا املاكن) لكهنا تعلقت بذراعيه وقالت هل:
(أنىس ما قلته كل ،انن أحبك ..مث انن أعتقد أن حصتك ليست عىل
ما يرام) .لكنه عاندها بدافع من شعوره ابلكرامة وقال( :لقد طردتن من
مزنكل ..ومل يعد دليك أي حق أن تتحديث عن حصيت أو أي أمر
يتعلق يب)  .قال هذه اللكامت وهرب خارجا برسعة؛ حاولت أآليلواي أن
تلحق به ولكن الآمل بقدمهيا وساقهيا منعها من الاس مترار فسقطت عىل
الرض ابكية منتحبة.
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وبيامن اكن يتجول يف الطرقات عىل غري هدى الحظ أن القمر اكن بدرًا.
وعزا لك ما حصل هل أن نقيضه اىل الش يطان ويف تكل اللحظة أدرك
مدى اخلطر اذلي اكن معرض ًا هل واذلي جنا منه عندما هرب من ذكل
اجلحو اذلي اكن جيمعه مع أآليلواي كون ..تكل الاكئنة اليت يه أكرث
الاكئنات زيف ًا وكذ ًاب .وتذكر أن النيب عليه السالم عندما تلقى الويح
لول مرة شعر ابلقلق عىل توازنه العقيل ..وأن خدجية زوجته طمأنته
وأقنعته بأنه مل يكن عىل حافة اجلنون وامنا عليه أن يصبح رسول هللا
ابملقابل ما اذلي فعلته أآليلواي ..لقد قالت هل:
(انك مضطرب ..وأعتقد أن أعصابك ليست عىل ما يرام) تكل الشقراء
الشاحبة ذات الشعر البيض ..لقد اس تخدمت ذكل الشعر للتعتمي عىل
روحه يف حلظات الضعف تكل اليت اكن مبعهثا الشهوات اجلسدية..
شهوات اللحم وادلم اذلي مل يكن يس تطيع أن يقاوهما .وتذكر تكل
النصيحة اليت وهجها هللا للمسلمني:
(اي بن أدم أتدعوا الش يطان يغرر بمك بعد أن غرر بأابئمك وأدى هبم اىل
احلضيض بعد أن اكنوا يف جنة النعمي) وانطلق جربيل اىل زاوية من
زوااي لندن املأهوةل من قبل الفنانني والباحثني عن العاهرات وهناك
ظهرت هل رخيا مرياثنت وقالت هل:
(أمل يكن من الفضل كل لو بقيت معي؟ .لو أحببتن .اكن بوسعك أن
حتبن لنن أعرف ما هو احلب؟ وليس بوسع لك الناس أن يبوا كام
أحببتك ،ليس بوسع تكل الشقراء الاننية أن تفعل ذكل) أجاهبا جربيل:
(انك كنت امرأة مزتوجة وكنت أان الرجل الثاين اذلي تس تخدمينه
للتسلية) .ردت عليه( :لو أنك أحببتن
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حقأ لكنت ختليت عن زويج ..لو أنك فقط طلبت ذكل!) قال:
(ما اكن بوسعك أن تتخيل عن أوالدك املساكني اذلين ألقيت هبم من
ذكل املاكن قبل أن تسقطي أنت).
اختفت رخيا غاضبة من خالل انفجار انترشت عىل اثره أدخنة صفراء،
وقد أدى ذكل الانفجار اىل تعرث جربيل وسقوط قبعته اىل جواره عىل
الرصيف ،كام أدى أيضا اىل اصابته ابلغثيان والقيء..
وراح يفكر عىل الثر( :مك هومجيل ونبيل أن يتخلص االنسان من
حاجات اجلسد ادلنيئة واكن هناك خشصان يراقبانه ابس تغراب ..وما
لبث أحدمه وهو شاب ويبدوعليه العنف أن اقرتب منه بعطف لىك
بقطعة نقود يف قبعته ..بيامن اقرتيت منه امرأة وانولته منشور ًا ويه تقول
هل( :ان هذا هيمك) واس تطاع جربيل أن يفهم برسعة مضمون املنشور
لقد اكن منشور ًا يدعو اىل ابعاد الساكن السود عن املدينة ..واكنت
املرأة من ذوات الفاكر العنرصية ..وقد ظنت خطأ أن جربيل مالك
أبيض! ترشد جربيل يف شواع لندن ويف أنفاق امليرتو ..واكن يقابل
أشخاص ًا عاديني خياطهبم عىل الفور بقوهل( :أان املالك جربيل)
فيسخرون منه أو يعاملونه ابزدراء كي جمنون مترشد وعادت مرياثنت
اىل الظهور ويه ترتدي هذه املرة كثريًا من اجملوهرات ..وظهرت باكمل
زينهتا وبأهبىى حةل لتقول هل:
(والن اي مالك الرب ها أنت ترى أنك منبوذ حىت من الناس
البسطاء ..وال أحد يأبه بك) ومل تأت رخيا مرياثنت هذه املرة لتسخر
منه فقط وامنا لتفهمه أن لك ما أمل به ويمل به من متاعب واحضة يه من
صنعها وتدبريها وقالت هل:
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(ينبغي أن تتذكر جيد ًا أنن مت بسبب حيب كل .وهذا مينحن احلق يف
أن انتقم منك ابفساد حياتك باكملها ..البد للرجل أن ياكبد الشقاء
واللوعة اذ ال ميكن المرأة بأن تلقي بنفسها من ماكن شاهق وتنتحر .لقد
قلبت كيانك لكه رأس ًا عىل عقب .ولكنن س مئت من هذا لكه ! ال تنس
أنن كنت دامئ ًا غفورة متساحمة ..وكنت حتب تكل الصفة يب .عىل أي
حال فهناك حلول قابةل للمناقشة .,فهل تريد أن تفكر مبثل تكل احللول،
أم أنك تفضل أن تبقى مرشد ًا ضائعاً يف متاهات العبث واجلنون..
وتتحول من مالك اىل انسان وضيع اتفه يسخر منه الناس .سألها
جربيل:
(وما يه تكل احللول؟) اكنت تكل احللول يه أن يقول أنه يهبا وأن
يظهر لها احلب ،وأضافت( :يف مثل هذه احلاةل فانن سأضع حد ًا للك
ما هو غري معقول هبذه املدينة وأكف عن اللحاق بك ..حبيث ال تعود
تس يطر عليك فكرة التحوالت تكل وس تصبح املدينة هادئة متام ًا.
وتس تطيع بعد ذكل أن تس متر يف العيش مع تكل الس يدة ذات الوجه
الشاحب وتس تعيد أجمادك كعظم جنم سيامنيئ ولن أحس ابلغرية؟ كيف
أحس هبا وأان انسانة ميتة ..انن ال أريدك حىت أن تقول انن هممة
ابلنس بة كل ابدلرجة ذاهتا اليت هتمك هبا تكل املرأة ..وتس تطيع أن
تعتربين حبيبة من ادلرجة الثانية ،امرأة للتسلية ..ما رأيك يف ذكل اي
جربيل ..ال أطلب منك سوى لكمتني اثنتني!) .أجاهبا :
(امنحييت وقت ًا للتفكري).
وظل طوال تكل الليةل يتجول يف طرقات املدينة يف حني اكنت رخيا
مرياثنت تطري عىل بساطها أمامه عىل ارتفاع رأسه  .حىت
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وصل اىل جوار هنر وهناك جلس عىل مقعد وأمغض عينيه وراحت
رخيا تغن هل أشعارًا من نظم الشاعر فايز أمحد فايز عندما فتح جربيل
عينيه يف الصباح ..اكنت رخيا قد تعبت من الغناء لهنا اكنت قلقة وغري
واثقة من اجابته عن سؤالها  ..وما لبث أن فاجأها ابالجابة صاحئاً:
(ان هذه مكيدة ..انك حتاولني االيقاع يب .ليس هناك سوى اهل واحد
هو هللا .ال اهل وال هللا).
ومل يكن بين وبينك أية مشاورات ..انن ال أتعامل مع الناس بطريقة
ضبابية!) وبعد ذكل رأى جموهرات رخيا تتساقط عن جسدها وثياهبا..
وما لبث محلها أن تألك ومل يبق مهنا سوى هيلك عظمي ..انطلقت
همتاجة ابجتاه الشمس وىه تطلق صخات حادة ..ومل تعد بعد ذكل اىل
الظهور وال عند الهناية يف حني عاد هو اىل الترشد يف طرقات املدينة
وهو يرصخ بصوت مرتفع:
(انن جربيل) دون أن يسمعه أحد .
رجع جربيل فاريش تا اىل أعتاب أآليلواي مرة اثنية وقد أصابته الكدمات
واجلروح واخلدوش يف وهجه ويديه وبعد أن اس تعاد وعيه وتعلقه عىل
يد رجل ضئيل اجلسم مرشق الوجه اذلي قدم نفسه لآليلواي متلعامثً
عىل أنه املنتج السيامنيئ س .س .سيسوداين .قالت هل أآليلواي :
(لقد اكن كرم ًا ولطف ًا منك أن ترافق جربيل اىل بييت ..وال بد من أن
نقدم كل ما ترشبه).
اكنت وادلة أآليلواي أليكجا كوهن تلهتم طبق ًا من السمك بهنم وقالت
البنهتا( :ذكل الرجل اذلي تأوينه يف بيتك وتشاطرينه الفراش ..ليس
حباجة فقط اىل رعايتك الليلية هل .وجيب أن أكون
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صية معك ..انه حباجة اىل جحر حصي ..انه مصاب ابلبارانواي ..ابلعظام
وجنون العظمة) ،وردت علهيا أآليلواي( :يف رأيي انه حباجة اىل ما يتلقاه
الن ..العالج الطيب املنتظم وادلقيق ..وكثري من الراحة .ويشء أخر
لعكل نسيته أوتناسينه .أال وهو احلب) .قالت وادلهتا:
(الك مل أنسه ..ولكن هذه املرة الوىل يف حيايت اليت أمسع فهيا عن
انسان يتصور أنه مالك؛ وعىل أي حال أصبح يتوجب علينا أن نوجه
مزيد ًا من الانتباه اليك).
اكن جربيل مصا ًاب ابختالل اكمل يف توازنه النفيس عندما عاد به
مسيسوداي اىل مزنل أآليلواي ..واكنت عيناه جاحظتني ويبدو عليه الرعب
وكنه ابلفعل ونسان مالحق! وهذا ما جعل أآليلواي تتأثر من أعامقها
وتريث حلاهل؛ ومع ذكل فقد أصبح جربيل الن يواجه حقيقة مرضه
بشجاعة وال يتنصل منه ...وهذا ما ساعد أآليلواي عىل أن تقدم هل
العون ..واكنت مصممة عىل اعادة التوازن النفيس اليه .وقد بدا هو
متعاو ًان اىل أقىص احلدود .واكن يتناول دواء مكثف ًا وصفه هل
الاختصاصيون دون أن يعرتضوا عىل يشء ..وذلكل فقد اكن ينام زمناً
طوي ًال؛ وعلق عىل ذكل ابلقول:
(مل أعد عىل االطالق أخىش النوم ..لن ما حدث يل يف اليقظة هو
أسوأ بكثري مما أواهجه من أحالم أثناء النوم) وأصبح جربيل أكرث هدوء ًا
وأكرث ضبط ًا لنفسه ولكن تكل الحالم املتسلةل اكنت ماتزال تالحقه..
واكن ما يزال يتلكم أثناء نومه يف الليل مردد ًا بعض الايت ابللغة العربية
اليت مل يكن يتقهنا يف يقظته؛
(تكل الغرانيق الوىل ،وأن شفاعهتن لرت َجتى) .وقد اضطرت اليلواي اىل
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نسخ تكل الايت حسب لفظها وظلت تسأل امام جامع بريكهول عن
معناها احلقيقي .واكن أن اقشعر بدن ذكل االمام مبجرد سامعه تكل
اللكامت.
واكن حتليل الاختصاصيني يف مستشفى مودسيل هو أن جربيل بصدد
اعادة تكل احلدود الفاصةل بني احلمل واحلقيقة ولكن ذكل يت ببطء وأن
تكل يه بداية الطريق ابجتاه الشفاء واكنت أآليلواي تساعده عىل اخلالص
عىل أمل اس تعادة ذكل الزمخ املثري لعالقة احلب اليت اكنت تنعم هبا.
واكنت حتس بأن الروابط بيهنا وبينه تتوطد لك يوم ..ولعل ذكل بدأ يوم
رأت موريس ديسولن بني املداخن داعي ًا .اايها اىل املوت .
اكنت حام ًال منه ..واكنت تريد ذكل الطفل لكهنا عندما انتهبت اىل أنه
اكن يلكف أشخاصا .مبراقبهتا فقدت لك طاقة لها عىل التحمل ..وانربت
تكتب اليه رساةل خمترصة قالت فهيا هل:
(أنت قتلن هبذه الطريقة) ..وما لبثت أن غادرته دون أن تودعه..
مل ياول جربيل بعد ذكل أن يتصل هبا.
اكنت املمثةل املقرتحة ملشاطرة جربيل بطوةل أفالمه املنتظرة يه املمثةل
املعروفة جبيل بلميوراي ،وقد اقرتح املنتجون مبن فهيم سيسوداي عىل أن
يقوموا حبمةل اعالمية خضمة ال يذكرون فهيا امس جربيل يف البداية ..بل
يرتكون ذكل اىل موعد اقامة حفةل كربى عىل أحد املسارح حيث تكون
املفاجأة ..وحىت موعد تكل احلفةل اكنت امللصقات والربامج االعالنية يف
االذاعة والتلفزيون تكتفي بتسمية البطل املقرتح ابمس النجم احملتجب.
وقد وافق عىل أال

178

يظهر جربيل بوضوح حىت يدخل اىل ذكل املرسح وذكل بأن ميوه وهجه
بربيقع أو أي يشء من هذا القبيل  .ومت لك يشء كام خططوا هل  .وقد
قامت قيامة الناس يف ذكل املرسح عندما ظهر جربيل عىل املرسح
بشلكه احلقيقي دون متويه ليعلن عىل املل بصوت مرتفع قائ ًال ( :امسي
هو جربيل فاريش تا)  .وترك الناس مقاعدمه وهرعوا ابجتاه املرسح ومه
حباةل هياج اتم ..واكنت املفاجأة عندما اكن أول من وصل اىل املرسح
هو خشص س بق جلربيل أن قابهل ..وقد قال هل ذكل الشخص:
(هل تتذكرين اي جربيل؟ انن مسلمة ذو الصابع الس تة ..لقد احتفظت
برس حضورك بيننا  ..ولكنن صحت للناس بأن الرب جتسد وعاد
ألينا وكنت دامئ ًا أبرش بأن لك اعوجاج س يقوم ،ولك ما هو مرضب
سيسوى).
دفع احلراس الشخصيون املولك الهيم أمر حامية جربيل بعيد ًا عن تدفق
الناس واندفاعهم ..وبرزت الصحف يف اليوم التايل لتعلن أن جربيل
خرج من ذكل املاكن املزدمح واختفى يف ماكن غامض اذ أن املركبة اليت
اكن من املقرر أن يس تقلها ظلت فارغة  ..والحظ أخر من رأه أن هناك
هاةل من النور تطلع من خلف رأسه  ..ومتكن بذكل جتار ادلىم من بيع
مكيات هائةل من ادلىم ذات الهاالت املتعددة اللوان..
لقد أصبح بوسع جربيل الن أن ينطلق ويتحرر ويكون واحض ًا
وصي ًا ..وأن يطلعوا أولئك االنگلزي عىل مقدراته اخلارقة وهبذا يكون
الش يطان قد سقط وانهتىى أمره ..حبيث أصبح جتس يد ًا اكم ًال وهنائياً
للظالم يف حني جيسد جربيل النور ..ولكن من أين يبدأ؟
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لن يتحقق هل ما يريد اال اذا أصبح الليل يف دفء الهنار والليل يف
ارشاق الهنار والرض يف بلل البحر ..وفكر جربيل يف أن ذكل ال ميكن
اجنازه اال اذا أصبحت لندن يف دفء املدن الاس توائية وانطلقت يف
أجواهئا طيوركتكل الطيور اليت يف أدغال خط الاس تواء !!.
واس تعاد جربيل فاريش تا وعيه ليجد نفسه ملقى عىل أعتاب أآليلواي كون
يس تعطفها ويتوسل الهيا أن تغفر هل ..ويبيك قائ ًال :
(اي الهىي ..لقد حدث يل ذكل مرة اثنية ..نقلته اىل املدير حيث غرق يف
س بات معيق عىل الفور وحمل بأنه يطري برسعة متوهج ًا من مدينة لندن
امجليةل ابجتاه مدينة اجلاهلية ذكل أن رعباً حقيقي ًا دمر ذكل اجلدار اذلي
اكن بصدد اقامته بني احلمل واحلقيقة .واتصلت أآليلواي بوادلهتا تعلمها
بعودته وقالت لها وادلهتا عىل الهاتف:
(عليك أن تكوين متعقةل هذه املرة اي أآليلواي  ..وليس أمامه هذه املرة اال
املصحة العقلية) .أجابهتا أآليلواي:
(أنه الن انمئ وسأنظر يف المر عندما يستيقظ) ردت علهيا وادلهتا :
(عىل أي حال ..اهنا حياتك وأنت حرة الترصف هبا وابملناس بة أليس
هذا اجلو احلار اذلي يس يطر عىل لندن يس تدعي الانتباه؟).
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الفصل السادس
العودة اىل اجلاهلية
عندما رأى الشاعر بعل دمعة بلون ادلم تطفر من العني اليرسى لمتثال
الآلهة الالت ،وأدرك أن ماهاوند يف طريقه للعودة اىل مدينة اجلاهلية
منترصًا ظافرًا ..بعد أن نفي مدة ربع قرن من الزمن ،واكن الشاعر قد
أصبح خالل هذه املدة يف امخلسني من معره وغدا ثقيل اللسان ..بطيء
احلركة عىل النقيض متام ًا مما اكن عليه يف ش بابه .ولكن ماهاوند أيض ًا
تغري بعد أن أصبح بدوره يف اخلامسة وامخلسني ..بيد أنه أصبح الن
أكرث قوة ونفوذ ًا مما مكنه من فرض احلصار عىل مدينة اجلاهلية وقطع
االمدادات عهنا ومنع احلجيج والقوافل من النفود الهيا ..حبيث أصبحت
أسواق مدينة اجلاهلية يرىث حلالها .الظاهرة الوحيدة اليت مل تتغري اكنت
يه تكل املرأة هند ..حيث بقي قواهما مامتساكً ووهجه ًا نرضًا وشعرها
أسود ًا فاحامً ال يعرتيه الشيب .وظلت كام اكن الناس بتناقلون عهنا تمتتع
بتكل القوة السحرية اليت مكنهتا من التسبب ابلذى واملرض ملن ال
يرتموهنا وال ينحنون عند مشاهدة هودهجا مير يف الطريق العام ..وقد
انضمت تكل املرأة يف احدى املعارك اىل املقاتلني من أبناء اجلاهلية
متنكرة هبيئة رجل ..وظلت تبحث عن محزة مع النيب ،قاتل أشقاهئا..
حىت وجدته وذحبته وألكت قلبه وكبده مفن ذا اذلي جيرؤ بعد ذكل لكه
عىل الوقوف يف وهجها أو معارضة ارادهتا ..ويه اليت اكنت ابالضافة
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اىل ذكل حتمك املدينة بعد أن شاخ زوهجا وأصبح وادلها ضعيفا وصل
بعل يف احدى الليايل اىل بيته املتصدع اخلاوي .وعندما فتح الباب
ودخل .فويجء بشخص يتبعه ويسقطه أرض ًا وادلماء تزنف من أنفه.
وزحف مرتعد الفرائص ابجتاه اجلدار وهو يرجو ذكل الرجل بأال يقتهل
يف حني أغلق الشخص الخر الباب ..ووهجه مغطى بطرف عبائته قال
هل بعل مس تعطف ًا متوس ًال:
(ليس دلي أي مال بل وال أي يشء) ..رد عليه امللمث:
(عندما جيوع أحد الالكب فانه ال يبحث عن الطعام دلى لكب مثهل)
قال هل بعل( :أن ما يأيت اىل بيت شاعر مثيل ال جيد فيه خيبة المل).
جتاهل الغريب تكل اللكامت وفاجأه ابلقول:
(جيب أن تعمل أن ماهاوند يف طريقه اىل مدينة اجلاهلية) أجابه بعل:
(وما عالقيت أان بذكل؟ ما اذلي يريده ماهاوند من؟ ان كنت قد جهوته
فان ذكل اكن قبل دهر من الن .ترى هل أرسكل هو ايل؟) أجابه
الرجل( :ذاكرة ماهاوند ال ختونه ..ومع ذكل فلست رسوهل اليك امنا أان
وأنت جتمعنا حاةل واحدة ..اذ اننا لكينا خائف منه) سأهل بعل:
(وهل أعرفك أان؟) قال( :نعم) قال بعل:
(أعتقد أنك أجعمي وهذا ما تنيبء به لكنتك الهجينة ..البد وأنك املهاجر
سلامين الفاريس) رد عليه( :بل أن سلامن ال سلامين) قال بعل( :لقد
كنت واحد ًا من أقرب املقريني اليه ،أجابه سلامن:
(ان كنت قريـباء من املشعوذ فانك تدرك أالعيبه وحيهل أكرث من
سواك).
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حمل جربيل مبا ييل أيضا؛
أخرب سلامن الشاعر بعل بأن أتباع دين اخلضوع االسالم عندما وجدوا
أنفسهم يف واحة يرثب فقراء منقسمني ..فقد راحوا هيامجون قوافل
الغنياء من مدينة اجلاهلية ..ويسلبون بضائعهم ..ومل يعرتض ماهاوند
عىل ذكل لن الغاية عنده تربر الوس يةل لكنه بعد ذكل وجد نفسه
مضطرًا لسن القوانني والترشيعات حبيث ابلغ بذكل كثريًا ووضع القيود
والقوانني اليت حتدد حىت أتفه املسائل مثل :ماذا يفعل االنسان اذا
رضط؟ وأي يد يس تخدم يف تنظيف مؤخرته؟ ومل يعد لالنسان أية
حرية يف أن يفعل أي يشء ! فقد نزل الويح حمدد ًا المكية اليت ينبغي
أن يألكها املؤمن من الطعام وطريقة النوم ..والوضاع اليت عليه أن
يتبعها يف ممارسة العالقات اجلنس ية ومع ذكل أن ماهاوند أخرب أتباعه أن
اللواط والوضعيات اخللفية من المور املقبوةل عند كبار املالئكة وكذكل
فان جربيل حدد املوضوعات اليت يسمح للناس بتبادل الحاديث حولها
والمور احملرم التعرض لها  ..وبلغ به المر أن عني أجزاء اجلسم اليت
جيوز حكها والجزاء اليت مينع ملسها حىت لو تعرض االنسان للجنون اذا
مل يكها وأخرب سلامن بعل بأن الويح اكن يزنل دامئ ًا ابجاابت عن
الس ئةل امللحة اليت يطرهحا املؤمنون ويف الوقت املناسب اذلي غالب ًا ما
يكون اليوم ذاته اذلي طرحت فيه تكل التساؤالت  ..وأن النيب عينه
اكتب ًا للويح لكونه متعلامً وأنه كثريًا ما اكن يكتب ما يشاء ويعدل يف ما
يقوهل هل ماهاوند ويأمره بكتابته ..ورمغ ذ كل فمل يتح ملاهاوند أن يراتب
يف أمره لن يرثب اكنت عرضة لهجامت
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اجلاهلية ..ويف احدى املرات عندما اكن جيش اجلاهلية يتقدم ابجتاه
يرثب ملعاقبة أولئك اذلين يعرتضون قوافلهم ويسطون علهيا ،وأخرب
سلامن بعل بأنه أنقذ يرثب من ادلمار ..كام أنقذ عنق ماهاوند نفسه من
أن يدق عىل أيدي اجلاهلية ..وذكل بأن اقرتح عليه أن يفر خندق ًا
عريضا ومعيق ًا حول واحة يرثب اذلي مل يكن لها أسوارًا حتمهيا ..حيث ال
تس تطيع أكرث اخليول أصاةل وقوة أن تقفز فوق ذكل اخلندق ..وبذكل
اهنزم جيش اجلاهلية بعد أن أص فرسانه عىل اجتياز تكل اخلندق
فتعرضوا بذكل للرماح املغروسة يف أعامقه ..وأضاف سلامن خماطب ًا بعل؛
هل تظن أنن اعتربت بعد ذكل بط ًال بنظر ماهاوند وأتباعه؟ أبد ًا،
فالويح مل يزنل بعبارة ثناء واحدة ختصن ..وأكرث من ذكل فان بعض
املؤمنني اعتربوا نصيحيت حبفر اخلندق عىل أهنا حيةل رخيصة ..وأن
المر لكه اكن انتقام ًا من رجولهتم ..واس هتتارًا بقدراهنم عىل املواهجة !!.
وقد فقد أهايل يرثب كثري من رجاهلم يف املعارك بيهنم ويني أهايل
اجلاهلية وذكل فقد نزل الويح ،يوجب عىل الرجال الزواج من أكرب
عدد ممكن من النساء والرامل .ولمك اكن كبري املالئكة واقعي ًا هبذا
الترشيع  .وعند هذه النقطة أخرج سلامن من طيات عبائته زجاجة من
امخلر اندفع الكهام يتس هيا يف الضوء الباهت اذلي اكن ينري أرجاء املزنل
اخلاوي .واتبع حديثه قائ ًال :بأن الويح أابح هلم الزواج من أربع نساء
ولمك أسعد ذكل الترشيع ساكن يرثب !! أما ما أهنىى العالقة بني سلامن
وماهاوند فهو النساء ومسأةل الايت الش يطانية؛ واملشلكة يف ماهاوند
أنه غري سوي يف عالقاته
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مع النساء فهو يزتوج اما من أم مثل زوجته الوىل من ابنة مثل عائشة
وأرس سلامن لبعل حبقيقة التعديل اذلي اكن يقوم هبا عىل لكامت الويح.
وقال لقد اختربته يف ابديء المر بتحريفات ضئيةل الشأن فاذا قال يل:
السميع العلمي .كتبت احلكمي فانتهبت اىل أنه مل يكن يالحظ تكل
التحريفات عندما أعيد عليه ما كتبت ..مما جشعن عىل حتريفات أمه
عيل
وأكرث خطرًا ..واكنت لكاميت اليت أؤلفها ختتلط مع تكل اليت ميلهيا ا
عيل مرة أخرى
ماهاوند عىل أهنا م َزنةل؛ فأي ويح هذا؛ وعندما أميل ا
لكمة (النصارى) كتبت (الهيود) ،أعدت عليه ما كتبت فأومأ ابملوافقة
وشكرين بلك هتذيب!! ولهذا لكه فقد اكتشفت أنن امنا أؤمن بكذبة
كبرية ..وليس أمر عىل االنسان من شعوركهذا؛ ولكن الحظت مؤخرًا
أنه ابتدأ يشك يب حبيث أصبح ال يوافق برسعة عندما أعيد عىل
مسامعه ما كتبته عندئذ عرفت أن أمري انكشف عنده وأنه عرف لك
يشء؛ وأصبح البد يل من الاختيار بني احلياة واملوت ولقد اخرتت
احلياة ..وها أان كام تراين الن يف مدينة اجلاهلية ..وال أنن أعمل أن
ماهاوند قادم الهيا منترصًا والبد أنه س يلطف يب أخريًا .سقط عىل
الرض فاقد الوعي ..بيامن اكن بعل يس تلقي عىل حصرية وهو يس بأمل
عظمي يف رأسه وخفقان يف قلبه .وراح يفكر بأن لك الناس يعرفون
حاكية تكل القصائد اليت أل افها يف هجاء ماهاوند وأهنا اكنت مفروضة
عليه كتابهتا ابلقوة من قبل عظمي اجلاهلية ..والبد أن ماهاوند س يفهم
ذكل ،وذلكل فقد وكز سلامن صاحئ ًا به:

185

استيقظ اب سلامن أنن ال أحب أن يقرتن امسى ابمسك ،قد تسبب يل
املتاعب .

حمل جربيل بنار توقد يف معسكر:

ويف احدى الليايل وصل اىل املواقع اذلي يمتركز فهيا جيش ماهاوند
رجل مل يكن متوقع ًا منه أن يصل اىل هناك وذكل هو عظمي اجلاهلية
وقد قاده خادل السقاء والعبد بالل اىل خمية ماهاوند بعد ذكل حمل
جربيل بعودة عظمي اجلاهلية اىل بدله.
واكن هناك مجهره أمام مزنهل وقد مسع الناس صوت هند هيدر غاضب ًا..
وظهرت هند بعد ذكل عىل الرشفة وخاطبت الناس مطالبة اايمه بقتل
زوهجا ومتزيقه ار ًاب اراب وما لبث عظمي اجلاهلية أن ظهر اىل جوارها
فاهنالت عليه رض ًاب وصفع ًا ذكل أهنا اكتشفت أنه أعلن تسلمي املدينة
ملاهاوند عىل الرمغ من حتذيراهتا ومعارضهتا ،والسوأ من ذكل أن أاب
سنبل قد اعتنق االسالم.
ومتاسك أبو سنبل ليخاطب الناس هبدوء فقال هلم:
لقد وعد ماهاوند بأن من يدخل بييت فهو أمن ،ذلكل فان بوسعمك أن
تأتوا مجعي ًا أنت ونساؤمه وأطفالمك(ردت عليه هند عىل مسمع من الناس:
مك من الناس يس تطيعون اللجوء اىل هذا البيت أهيا المحق؟ لقد مقت
بعقد صفقة رخيصة الغاية مهنا أن تنجو بنفسك وذلكل مفا عىل هؤالء
الناس وال أن ميزقوك ويلقون بك طعام ًا للمنل( .لكن أاب سنبل ال يس متع
الهيا واتبع خماطبة الناس ابلهدوء نفسه:
(لقد قال ماهاوند أيض ًا بشأن لك من يدخل اىل بيته وغلق اببه فهو
أمن .وما عليمك اال أن تدخلوا اىل بيوتمك
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وتنتظروا فهيا) انفجرت هند بعاصفة مدوية من الغضب وأخذت تصيح:
(لن يكون هناك سالم مع ماهاوند وأان واثقة من أن الناس س يواهجونه
وس يقاتلونه حىت أخر رجل فهيم .بل وحىت أخر امرأة ..وأان عىل
اس تعداد للقتال حىت أموت يف سبيل حرية مدينة اجلاهلية .هل
ستستسلمون لهذا النيب الزائف ادلجال؟) .غري أن الناس قد ابتدأوا
ابلرحيل والتوجه اىل بيوهتم اتركني هند وزوهجا وحيدين عىل رشفة
مزنهلام وخيمي الصمت املطبق عىل مدينة اجلاهلية وتغمض هند عينهيا
وتستند اىل أحد جدران قرصها ،بيامن يغمغم أبوسنبل وهو خياطهبا قائال:
(اذا اكن النسان أن خيىش ماهاوند أكرث من امجليع فهو أنت اي هند.
انك أنت اليت ألكت أحشاء معه اجملدوب دون ملح أوخل! فال تعجيب
وذا تعامل ماهاوند معك ابلطريقة ذاهتا) ..بعد ذكل تركها وحيدة وهبط
اىل الطرقات اليت أصبحت خالية حىت من الالكب ومىض ليفتح أبواب
املديذة.

حمل جربيل مبعبد؛
وقال ماهاوند خلادل :
(أمض أنت لتنظيف هذا املاكن من الصنام) وعندما يأيت حارس
املعبد خادل يتقدم مع مجموعة كبرية من جنده مىض اىل متثال الآلهة العزى
وعل اق س يفه يف عنقها قائ ًال( :اذا كنت حقاً الآلهة فدافعي عن نفسك
وعن ضد ماهاوند القادم الينا) لكن االهل مل يتحرك عندما دخل خادل
اىل املعبد مفا اكن من احلارس اال أن قال:
(الن أدركت متام ًا أن الـه ماهاوند هو االلـه احلق وما هذه الصنام اال
جمرد جحارة) وبعد أن دمر خادل
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الصنام عاد اىل ماهاوند اذلي سأهل( :ماذا وجدت؟) أجابه خادل :
(اليشء) رد عليه ماهاوند:
(اذا أنت مل تدمرها بعد ،عد وأمكل ما بدأت به وعندما عاد خادل اىل
املعبد املهتدم وجد امرأة هائةل احلجم سوداء اللون يتدىل لساهنا القرمزي
ويزحف ابجتاهه وينساب شعرها السود الفامح حىت َ
اكحيل قدمهيا
ختاطبه بصوت رهيب:
(أَرأيت الالت والعزة ومناة الثالثة الخرى ..اهنن من الطيور العىل)
قاطعها خادل قائ ًال:
(أيهتا العزى هذه أايت ش يطانية وامنا أنت احدى بنات الش يطان..
وحنن ال نعبدك بل نكفر بك) واس تل س يفه ورضهيا به ليجهز علهيا..
وعاد بعد ذكل ليخرب ماهاوند مبا رأه عند ذكل قال ماهاوند :
(الن ميكننا أن ندخل اىل مدينة اجلاهلية ابمس العىل العىل قاهر
الرجال) .بعد تدمري الصنام يقمي ماهاوند خمية هل يف ساحة السوق
القدمية ،ويتوافد ساكن اجلاهلية لينحنوا أمامه ومه يرددون عبارة:
ال اهل اال هللا .وهيمس ماهاوند ابذن خادل :
(هل هناك رجل يأيت لتقدمي الوالء هو سلامن اذلي مازلت ابنتظاره منذ
زمن ! أمل تعرث عليه؟) جييبه خادل :
(ليس بعد ..انه خمتيبء ..ولكن ذكل لن يس متر طوي ًال )..وما تلبث أن
تربز من بني الصفوف امرأة ملمثة .تهنار عىل قديم ماهاوند وتدفع يف
تقبيلها حبرارة ويه تقول( :ال اهل اال هللا ماهاوند نيب هللا)؛ .لكن النيب
مينعها من تقبيل قدميه قائ ًال( :هذا ال جيوز) ومتيط املرأة اللثام عىل
وهجها وخيمي الصمت .تكل يه هند .يقول لها ماهاوند:
(انن مل أ َنس ما فعلته ..ولكنك أسلمت ..فأه ًال بك يف خيايم).
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ويف اليوم التايل َجير سلامن الفاريس اىل خمية النيب من قبل خادل اذلي
اكن ميسكه من اذنه وهو يشهر سكين ًا ابجتاه عنقه  .ويقول خادل :
(لقد ضبطته عند احدى العاهرات اليت اكنت تعنفه لنه مل يدفع لها املال
اذلي تطلبه ..واكنت راحئته تفوح ابمخلر) ورشع النيب يصدر عليه حمكه
ابالعدام ..لكن سلامن اندفع يزعق ،فقال هل النيب:
(ان ما فعلته ايسلامن ال ميكن غفرانه ..هل كنت تتصور انن مل أنتبه اىل
ما كنت تفعهل !! لقد أبدلت لكامت هللا بلكامتك).
أقسم سلامن عىل أنه سيتوب عن معصيته ،وعىل جتديد الوالء ويف
الوقت ذاته عرض عىل النيب أن يرشده عىل خمايبء أعدائه احلقيقيني؛
وعندما سأهل ماهاوند عن أسامء هؤالء العداء أجاب بأنه سريشده اىل
خمبأ الشاعر بعل ،وبذكل مل ينفاذ بسلامن حمك االعدام وهذا ما تسبب
بكثري من خيبة المل دلى خادل اذلي اكن رافقه اىل املزنل اذلي اكن
يقمي فيه بعل ..ولكن خادل عاد بعد زمن ليخرب النيب بأنه مل جيد بعل يف
مزنهل ..ووعد بأن يعرث عليه يف أرسع وقت وبأي مثن.
خضعت مدينة اجلاهلية لسلوب احلياة اجلديدة ،حيث تقام الصلوات
مخس مرات يف اليوم وتمنَع امخلور وحتتجز الزوجات يف منازلهن ،حىت
هند نفسها اضطرت لالعتاكف يف بيهتا ولكن أين اكن بعل؟
حمل جربيل ابحلجاب :واحلجاب هو امس أحد أكرب وأشهر املواخري يف
مدينة اجلاهلية  .وهو عبارة عن قرص ش ي َد بني أجشار ،واكن يتوي
عىل ساحات تتدفق فهيا نوافري املياه ..واكنت تكل
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الساحات حماطة مبخادع تنفذ اىل ممرات مص َمت عن معد حبيث تكون
مجيعه ًا متشاهبة متام ًا من حيث الزخارف وألوان السجاد ،وحبيث مل يكن
أي من زابئن ذكل املاخور يس تطيع االهتداء اىل اجلهة اليت يقصدها
دون مساعدة سواء يف حاةل ادلخول أم يف حاةل اخلروج وهبذه الطريقة
اكنت تت حامية الفتيات من الزوار غري املرغوب فهيم وابلتايل يض َمن دفع
املبالغ املرتتبة عىل الزابئن .
واكن يت توجيه ادلاخلني جبعلهم ميسكون كرة من اخليوط اليت ميسك
بطرفها الخر ذووا جثث خضمة من الرشاكس واكن املاكن بأمكهل يت
ابالرشاف عليه من قبل س يدة احلجاب اليت اكن يطيعها لك َمن يف
املاخور طاعة معياء.
ولقد وصل الهيا بعل ذات يوم طالب ًا مهنا ايوائه وحاميته وانقاذ حياته..
واكرام ًا مهنا ذلكرى ش بابه الغض اذلي تتذكره جيد ًا ،فقد وافقت الس يدة
عىل طلبه ..وعندما وصل جنود خادل يبحثون يف أرجاء املاكن قادمه
اخلصيان يف ممرات أش به ابملتاهة مما جعلهم يشعرون ابدلوار وخيرجون
من املاكن ومه يشعرون ابخليبة.
وبعد ذكل أمرت الس يدة اخلصيان بأن يصبغون جدل الشاعر وكذكل
شعره وأمرت ابلباسه الرساويل الفضفاضة وأخضعته لامترين تساعده يف
تمنية العضالت حبيث يظهر شبهي ًا بأحد اخلصيان العاملني يف املاخور
ولكن اقامة بعل يف ذكل املاخور حرمته من متابعة ما جيري يف اخلارج.
ورمغ ذكل فقد اس تطاع تقيص بعض الخبار من اجلزار والبقال مفادها
أن مدينة اجلاهلية ماتزال حتتفظ ببعض عاداهتا عىل الرمغ من
االجراءات احلازمة
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الىت فرضها ماهاوند  ..من ذكل أن كثريًا من الناس مازالوا يذحبون
اخلزنير ويألكون محله ولكن ذكل اكن يت رسًا  .ومن ذكل أيض ًا أن بعض
الش بان اكنوا يوهجون رمغ لك يشء نظرة احرتام وقداسة اىل الالت
والعزى الآلهتني اللتني حطم صمنهام ماهاوند .
اكنت أكرب الفتيات يف املاخور يف حدود امخلسني من معرها يف حني
اكنت أصغرهن يف اخلامسة عرش لكن هذه الصغرى اكنت عىل جانب
كبري من اخلربة حبيث اكنت تتفوق عىل تكل اليت اكنت يف امخلسني ..
وصادف أن وقعت هذه الفتيات يف غرام بعل شأهنا يف ذكل شأن بقية
النساء ..ذكل أنه اكن من الطريف أن يكون دلهين خيص هو يف حقيقة
المر ليس خصي ًا .ولكن بعرض أجسادهن عىل مرأى منه؛ وتقبل
احداهن الخرى عىل مقرية من وهجه حىت يتوصلن اىل هتيج رغباته
اليت اكن عادة يلكفن اداهن ابش باعها دون مقابل.
ويف احدى املرات وبيامن اكنت الفتيات يتحدثن يف فرتات راحهتن يف
الهنار قالت أصغرهن:
(ذكل البقال موىس أن هاجسه الوحيد هو النيب وزوجاته ،وقد أخربين
بأنن صورة طبق الصل عن أصغر زوجات النيب اليت يه عائشة واليت
يه املفضةل عنده) ردت علهيا املرأة الكربى:
(ال جعب يف أن النيب خيفي زوجاته عن الناس ،البد أهنن مجيع ًا من
النساء امجليالت ..وعىل أي حال فالناس يبون ماال يرونه دامئ ًا لنه
يثري فضوهلم).
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تدخل بعل يف احلديث واقرتح عىل صغرى العاهرات أن تتظاهر بأهنا
ابلفعل عائشة .ردت عليه الفتاة ( :ال تقل ذكل لهنم لو مسعوك فال بد
أهنم س يقلون خصيتك ابلزبدة)!!.
اكن للنيب اثناعرشة زوجة ..واكن يف املاخور اثنا عرشة عاهرة ..وابتدأت
اللعبة أصغر العاهرات اليت راحت تدعي أهنا ابلفعل عائشة زوجة
ماهاوند ..وقد أتقنت لعب ذكل ادلور اىل حد أن البقال موىس وقع يف
حبائلها وصدق الكذبة ..لكن الس يدة قالت لبعل( :ينبغي أن تظل
حذرين ..وجيب أن نتجنب قدر االماكن العواطف والانفعاالت).
وعندما انترشت أنباء العاهرات يف أرجاء املدينة ..وأن لك مهنن تدعي
أهنا واحدة من زوجات النيب ..استثار ذكل فضول الرجال وأدى اىل
شعورمه ابخلوف من أن يكشف تورطهم يف أرجاء ذكل املاخور وذلكل
فقد حافظ لك مهنم عىل رس ذكل املاكن ومن فيه ومل يبلغ السلطات
أي يشء عنه واكن ماهاوند قد عاد يف تكل الفرتة اىل يرثب هر ًاب من
حر اجلاهلية ..وترك املدينة بأمرة خادل قائد اجليش واذلي اكن يسهل
اخفاء احلقائق عنه .ولقد أمر ماهاوند خادل بأن يرص عىل اغالق اكفة
املواخري يف املدينة اال أن أاب سنبل تدخل وأقنع النيب بأن مثل تكل
االجراءات جيب أن تت ابلتدرجي ..حيث أن أهايل اجلاهلية اكنوا قد
أمنوا ابدلين جمدد ًا ومل يألفوا بعد ترشيعاته الصارمة ..وقد وافق ماهاوند
عىل اقرتاح أيب سنبل ابلسامح بفرتة انتقالية تظل فهيا المور عىل ما
اكنت عليه اىل أن يبدأ تطبيق القيود بصورة تدرجيية ..ولهذه الس باب
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لكها فقد زاد زابئن ذكل املاخور بنس بة ثالثة مائة ابملئة وأصبحت
أصغر العاهرات عائشة يه أكرثهن يف عدد الزابئن ..أما أكربهن
وأكرثهن بدانة واليت مست نفسها سودة فاكنت تدعي أهنا أكرثهن زابئن ًا
لن رجال اجلاهلية اكنوا يبحثون دلهيا عن عاطفة المومة أما العاهرة
(حفصة) فاكنت تمتزي بعصبيهتا وحدة طبعها وقد اكن هناك من اختذت
امس (أم سلمة اخملزومية) وأخرى اختذت امس (رمةل) الزوجة احلادية
عرش للنيب .وكذكل اكن هناك من اختذت لنفسها امس (زينب بنت
حجش)( ..اجلوارية) و( ريانة) الهيودية ،وصفية ومميونة ،ومارية القبطية
(وزينب بنت خمية) واكنت العاهرة اذلي تكن ات هبذا الامس الخري
تعرف أن هذه الزوجة من زوجات النيب اكنت قد ماتت ..وذلكل فاهنا
اكنت متارس اجلنس مع زابئهنا دون القيام بأية حركة لكوهنا ميتة .ويف
هناية العام الول من بداية تكل اللعبة أصبحت تكل الفتيات يتقن
أدوارهن اىل حد كبري واىل درجة أن خشصياهتن احلقيقة تالشت عرب
الشخصيات اجلديدة اليت تقموصها .واكن بعل قد أصبح أسوأ حا ًال من
حيث قرص نظره وذكل الصمم اذلي اكن يعاين منه حبيث أنه مل يعد
يرى الفتيات بأشاكلها الواحضة وأصبحت أطيافهن تزدوج يف عينيه.
ويف يوم من الايم توهجت الفتيات اىل س يدة املاخور وأخربهنَ ا أهنن بعد
اتقاهنن أدوارهن كزوجات النيب فاهنن أصبحن ابلفعل يس تحقن أن
يكون لهن زوج حقيقي وذكل فاهنن أردن أن يصبحن زوجات بعل.
حاولت الس يدة أن تطرد هذه الفكرة من أذهاهنن غري

193

أهنا أمام اصارهن أذعنت وارسلت يف طلب الشاعر بعل .ولقد خفق
قلب بعل بشدة عندما مسع ذكل الاقرتاح واكد يغمى عليه ولكنه
اس تعاد هدوءه ووافق عىل الفكرة .وما اكن من س يدة املاخور اال أن
قامت بزتوجيه الفتيات االثنيت عرشة .وبذكل فقد أصبح بعل هو الزوج
لنساء ماهاوند .
أوحضت هل الفتيات أهنن يطلنب منه أن يقوم بدور الزوج احلقيقي حبيث
يقيض يوم ًا مع لك واحدة مهنن عىل التوايل ..ومن مث فقد اقرتحن عليه
أن يتخذ لنفسه امس ماهاوند حىت تكمتل اللعبة ولكنه رفض ابلقول:
(أن ذكل لن يكون مدعاة لفخري).
وطلبت منه عائشة أن يتسم بشخصية قوية حىت يتكرس دلى فتياته
الشعو ربأهنن ابلفعل زوجات لرجل قوي ..وقد أظهر ذكل فتيات
املاخور مل يتخلصن من عقدة ادلونية اليت اكنت منترشة بني نساء
اجلاهلية وهن عاهرات{ .وقد مارس بعل صالحياته عىل هذه السس
فاكن يقاطع احداهن ملدة شهر اذا قامت مبا يغضبه ..كام اكن يرضب
بعضهن أحيا ًان والغريب يف المر أنه يف تكل احلاةل عاد اىل تأليف الشعر
وكتب أعذب أشعاره وخاصة تكل اليت تغزل فهيا بعائشة اليت اكنت
ملهمته .وبعد ميض س نتني من حياته يف احلجاب فان أحد زابئن عائشة
تعرف عليه ومزيه عىل الرمغ من جدله املصبوغ وزيه الغريب واكدت
عائشة تفقد صواهبا خوف ًا عليه اال أنه طمأهنا قائ ًال:
(ان المر عىل ما يرام وهذا الرجل لن يسبب يل املتاعب) واكن ذكل
الرجل هو سلامن الفاريس اذلي أوحض سبب قدومه اىل احلجاب لبعل
قائ ًال( :لقد قررت مغادرة هذه
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املدينة التافهة ورأيت من املناسب أن أستبق حلظة متعة قبل أن أقوم
ميارس هنا) واكان هو وبعل
بذكل ..لقد س مئت الكذب الرمسي اذلي َ
يرشابن امخلر املصنوع من العنب وقد أفرطا يف الرشب وراح سلامن
يقص عىل بعل حاكية اخلالف بني ماهاوند وعائشة اذلي اكن يسبب
عدم متكن عائشة من تقبل زواج ماهاوند من هذا العدد الكبري من
النساء ،فزنل الويح يعطيه احلق يف ذكل .وما اكن مهنا اال أن واهجته
ابلقوال:
(يبدو أن الهك يسارع اىل جندتك يف اللحظة اليت يعرف أنك فهيا
حباجة اليه).
ولو أن تكل املرأة اكنت غري عائشة لترصف معها ماهاوند بطريقة أخرى.
وحاكية أخرى عندما اكن النيب مسافرًا بصحبة عائشة وجلسوا
يسرتيون ابلقرب من احدى القرى النائية ..ويف اللحظة الخرية من
تكل الاسرتاحة ابتعدت عائشة لقضاء حاجة ..ويف تكل الثناء تقرر
متابعة الرحةل ..ومحل الرجال حمفهتا اخلاصة ظن ًا مهنم أهنا بداخلها ..ونظرًا
لنحافهتا وخفة وزهنا مل ينتهبوا اىل حقيقة المر ..وبعد قليل عادت
عائشة لتجد نفسها وحيدة يف ذكل املاكن املقفر ولوال مرور شاب
يدعى َصفوان عىل طرق الصدفة ملا عرف أحد ماذا حل هبا ..لقد نقلها
صفوان وراءه عىل امجلل حىت أدرك هبا الرحةل .ومبا أن صفوان ذاك اكن
شا ًاب وس اميً فقد انطلقت اللس نة تلوك سريهتا وكيف أهنام قضيا معاً
ساعات وحيدين يف الصحراء .ومن مجةل من سامه بنرش هذه الفضيحة
الزوجات الخرايت اللوايت ك ان هيدفن اىل احلد من نفوذ
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عائشة وسطوهتا عىل النيب ..أما ما فعهل النيب فقد أس تزنل جربيل اليه
بدوره بتربئة عائشة)!!.
رحل سلامن الفاريس يف صبيحة اليوم التايل مع القافةل اذلي تتجه حنو
الشامل ..ويف اليوم التايل ذلكل عاد ماهاوند اىل مدينة اجلاهلية .ووصل
اجلنود البالغ س يدة احلجاب بأن املرحةل الانتقالية انهتت وأن المر
صدر ابغالق اكفة املواخري .وقد أبلغت س يدة احلجاب الفتيات هبذا
المر مما دعا اىل اجامتع من حولها وه ان يطلقن أس ئةل قلقة ،ما اذلي
س يحل بنا؟ هل س نعاين من اجلوع؟ أم أننا س نوضع يف السجن؟..
ولكن الس يدة مل تكن جتيب عىل تكل التساؤالت .عندئذ جترأت
عائشة ورفعت عهنا الس تارة السوداء لتجد أهنا قد انتحرت بتناول السم
وأهنا تقلصت اىل درجة أهنا أصبحت بطول بضع أقدام فقط.
صاح الضابط الشاب معر:
(مبا أننا مل نمتكن من الرئيسة ..فعلينا أن نعاجل المر مع العامالت دلهيا)
وأمر ابيقاف الفتيات ووضعن رهن الاعتقال .وقد قاومن الفتيات قدرما
يس تطعن ويف تكل الثناء اكن معر خياطب اخلصيان:
(اهنم يريدون حمامكة الفتيات فقط وذلكل فاذا كنت ال ترغبون بفقدان
رؤوسمك كام فقدمت خصامك ،ما عليمك اال عدم التدخل فامي يدث ،واكن
بعل يقف بني اخلصيان وقد صاحت عائشة منادية اايه:
(حبق هللا اي زويج ساعدان اذا كنت رج ًال) ونظر الضابط معر متسائ ًال
معن تعنيه بلكمة (زويج) تكل وما لبث أن اقرتب من اخلصيان
وتفحصهم واحد اثر الخر اىل أن توقف أمام بعل وأمسك به من
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خصيتيه وراح يعترصها  .وغامت عينا بعل من المل ..وعندما اس تعاد
هدوءه اكنت النسوة قد أخذت اىل بعيد ،وعندما رحلت الفتيات جلس
اخلصيان حول انفورة احلب وانطلقوا يبكون ..اال أن بعل مل يبك رمغ
شعوره ابلعار.

حمل جربيل مبوت بعل؛
اكتشفت العاهرات االثنيت عرشة بعد اعتقالهن أهنن نسني أسامءهن
احلقيقية نتيجة العتيادهن عىل السامء اليت اختذهنا فامي بعد .ذلكل فاهنن
كن يتجرأن عىل البوح
عندما اكن السجانون يسألهن عن أسامهئن مل ي ا
هبذه السامء  ..ومل يقدمن أية أسامء عىل االطالق .وبعد الكثري من
الهتديدات والتلوحي ابلعقوبة الصارمة ..اكتفى السجانون بأن جسلوا أرقام ًا
بدل السامء مثل فتاة احلجاب رمق واحد ،وفتاة احلجاب رمق اثنني وهمل
جرا ..واكن ميكن أن يظل أمر أسامهئن املس تعارة رسًا لوال أن الشاعر
بعل قد ابتدأ ينظم القصائد اليت أوحت هل هبا جتربته يف احلجاب
ويلصقها عىل جدران السجن .ويلقهيا عىل مسمع من الناس اذلين اكنوا
ميرون قرب السجن ويسرتقون النظر اليه واىل املومسات .واكنت تكل
القصائد رقيقة للغاية ..ذكل أن بعل اكتشف أنه اكن واقع ًا يف حب
زوجاته يف احلجاب ..واكنت الشعار مؤثرة اىل درجة أن احلراس اذلين
اكنوا يقفون عند بواابت السجن اكنوا يبكون حبرارة وبدموع غزيرة عند
سامعهم لبعل وهو يلقهيا .ولكن الناس اذلين اكنوا يس متعون اىل القصائد
وينتهبون اىل أسامء النساء اليت ترتدد يف الشعار ظنوا أول المر أن
التشابه بني تكل السامء
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وأسامء زوجات ماهاوند حمض مصادفة ..اال أهنم يف اليوم الثاين عرش
وبعد اس امتعهم لخر القصائد عرفوا أن المر يتضمن اهانة ابلغة للنيب
وزوجاته وجتمعوا حول الشاعر قرب السجن غاضبني حانقني مما اضطر
السجانني اىل القبض عليه.
ولقد طلب اجلرنال خادل قائد اجليش اعدام بعل عىل الفور ..ولكن
ماهاوند فضل أن يامك بعل مبارشة بعد الانهتاء من حمامكة العاهرات.
وقد حمك ابملوت عىل املومسات االثنيت عرش برمجهن ابحلجارة ،أما بعل
فقد وقف يف مواهجة النيب اذلي طلب منه تقدمي مربر يسوغ أاثمه
وخطاايه مما دعا بعل يروي حاكية اقامته يف احلجاب بوضوح وبساطة
مما دعا احلارضين يف خمية احملمكة اىل الضحك والسخرية .ويف الهناية
وقف النيب غاضب ًا وحمك عليه ابالعدام بقطع رأسه عىل الفور وصاح
مباهاوند وهو يتوجه اىل ساحة االعدام:
(الشعراء واملومسات مه الناس الوحيدين اذلين ال تس تطيع ان تغفر هلم
اي ماهاوند) أجابه ماهاوند:
(فع ًال ..فال فرق عندي أبد ًا بني الشعراء واملومسات).
بعد حتطمي صمن الآلهة الالت ،احتجزت هند زوجة ايب سنبل نفسها يف
برج قرصها وظلت طوال س نتني ونصف تقرأ كتب ًا قدمية مكتوبة بلغة مل
يكن أحد يف مدينة اجلاهلية يعرفها ..وطوال تكل املدة مل يكن احد يراها
وال حىت زوهجا ..اذ اهنا اكنت تطلب من اخلدم أن يرتكوا لها طبق ًا من
الطعام عند الباب واكنت تتناوهل خفية عن امجليع وتعود اىل ماكن
اعتاكفها .ويف يوم من الايم فويجء هبا زوهجا توقظه من نومه يف
الصباح الباكر وتقول هل:
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(اهنض ..فالبد لنا من الاحتفال هبذا اليوم؟) سألها زوهجا وقد الحظ
أهنا لن تتغري طوال لك هذا الاحتجاب( :وما اذلي حنتفل به؟) أجابته:
(أنه يوم الانتقام العذب).
وبعد ساعة انترشت أنباء يف املدينة أن النيب ماهاوند أصبح صيع
مرض قاتل وأنه يعاين من سكرات املوت يف خمدع عائشة وراحت
هند تعد العدة القامة مأدبة هبذه املناس بة ولكن أاب سنبل رفض
مشاركهتا قائ ًال ( :لقد ألكت من قبل كبد معه وها أنت الن تس تعدين
للك كبده) مفا اكن مهنا اال أن حضكت وصخت ابخلدم اذلين اكنوا
يشعرون ابحلزن من جراء مرض ماهاوند ،وجلست حتتفل ابملناس بة
وحيدة.

حمل جربيل مبوت ماهاوند؛
اكن النيب يترض ..ويف اللحظات اليت اكن يس تعيد فهيا وعيه اكن يردد
عىل مسمع عائشة الباكية( :لقد خريت بني البقاء وبني خيار أخر ..وقد
اخرتت أن أتوجه اىل مملكة هللا واىل الفردوس) بعد قليل اجتهت عينا
ماهاوند اىل زاوية من زوااي الغرفة اليت مل تكن عائشة ترى فهيا يشء
وقال( :أهذا أنت اي عزرائيل؟) ومسعت عائشة صوت امرأة جييبه:
(الك اي رسول هللا ..أان لست عزرائيل) ورد علهيا ماهاوند :
(اذن فهذا املرض اذلي أعاين منه هو من صنعك أنت أيهتا الالت ،عىل
لك حال فأان أشكرك عىل ما فعلته يب ،لقد قدمت يل خريًا عظاميً).
ومات النيب بعد قليل وانطفأت الشمعة اليت اكنت تتقد يف الغرفة .وما
لبثت عائشة أن أخرجت لتجد بقية زوجاته ينتظرن
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وقد خميت علهين الكبة ،جففت عائشة دموعها وخاطبهتن بقوة:
(لك من يعبد ماهاوند فليبك لن ماهاوند قد مات ومن اكن يعبد هللا
فليبهتج لن هللا يح ال ميوت) .واكنت تكل هناية ذكل احلمل !.
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الفصل السابع
املالك عزائيل
توهجت ميشال اىل صالح ادلين مششا اذلي اكن يس تلقي وسط
الفوىض املطبقة يف اندي الشمع الساخن وسألته:
(والن ..ماذا تنوي أن تفعل؟) أجاهبا ببساطة:
(أعتقد أين سأعود اىل احلياة) ! ولكهنا اكنت لكمة يسهل قولها ولكن
من الصعوبة مباكن تطبيقها ..فاحلياة يه احلياة أو ًال وأخريًا ..بلك
تعقيداهتا ..حبه لطفةل أحالمه اليت اتضح أهنا جمردة من الطفوةل وحبه
لزوجته ..تكل املرأة اليت ختلت عنه لرتمتي يف أحضان زميهل القدمي يف
اجلامعة ..مث حبه للمدينة اليت سقط فوقها من ارتفاع يضايه ارتفاع
جبال اهلمالاي .فاكنت النتيجة أن حولته اىل ش يطان ..سأهلم بناك وايل
ما اذا اكن يبون أن ميكثوا قليال فأجابه صالح ادلين قائ ًال؛
(عندما يسقط االنسان من السامء ويتخىل عنه صديقه .ويقع فريسة
لوحش ية رجال الرشطة ويفقد عقهل وزوجته .ويكتسب املقدرة عىل
الكراهية وهو يس تعيد شلكه االنساين بعد أن يكون قد حتول اىل تيس
مسخ ..مفا اذلي يبقى أمامه سوى أن يطالب حبقوقه؟!)
ودعوا أحدمه الخر وانطلق لك مهنم اىل سبيهل.
توجه صالح ادلين اىل مزنهل وقرع جرس الباب وعندما واهجته ابميال
اكنت حتس بغصة يف حلقها اذ مل يكن محلها قد أصبح ظاهرًا حىت ذكل
احلني وعندما اس تفرس صالح مهنا عن هذا
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املوضوع امحر وهجها جخ ًال وانتبه بأن المور عىل ما يرام ..واكن من
الواحض أهنا فقدت توازهنا اذ اكن من الطبيعي أن تكون ابميال يف موقف
حمرج فقد اكنت يه اليت ابدرت اىل ابداء الرغبة ابهناء ذكل الزواج..
واكنت أنفاسها تعبق براحئة الويسيك كام ابتدأت بعض التجاعيد تظهر
حول مفها  ..ومل يكن هناك أي داع لن يرصخ مششا بأنه فقد حبه لها..
وقالت هل ويه تنظر انحية مرأهتا:
(أعتقد أن ما فعلته ال يغ َتفر؟؛) رد علهيا فور ًا( :ال أظن أين أس تطيع
القول بأنن قادر عىل الغفران) وأضاف بعد قليل( :لنفرتض أن القضاة مل
يكونوا موجودين يف هذا الظرف ابذلات )..مصت قلي ًال واتبع:
(ليس أمايم سوى العودة اىل هذا املزنل ..انه مزنل كبري وفيه متسع يل
سأشغل غرف الطابق السفيل وقد اضطر اىل اس تخدام املطبخ يف
حاالت اندرة ..انن أقرتح هذه المور لن املفرتض أن ادلوائر الرمسية
ما زالت تعتقد أنن ميت ،وأنت مل تهنيب اىل احملمكة لشطب امسي من
السجالت).
اكنت ابميال تصغي اليه بصمت يويح بأهنا لن تناقشه يف يشء مما
يقوهل ..وذلكل فقد أضاف قائ ًال:
(وبعد فرتة من الزمن نبيع هذا املزنل وحتصلني عىل الطالق) ..وبعد تكل
اللكامت اندفع خارجا من تكل الغرفة بأقىص رسعة قبل أن يرتك لها
فرصة لتقول أي يشء ..صعد اىل غرفته وظلت ابميال يف الطابق
السفيل ..ورمبا اكنت تبيك ..ويف تكل اللحظات اكن قلبه خيفق بشدة.
كثريًا ما اكن صالح ادلين يكرر عىل مسامع ابميال أايم اكان معاً حمكة
تقول( :ال يس تطيع االنسان أن يقدر اصابة أحد اجلرىح من
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املظهر اخلاريج للجرح) ..وذلكل مفا اكن يتوقع من أحد أن يفهم معاانته
أو حىت أن يتعاطف معه.
ولقد مكث ساكتاً يف عرينه يف الفرتة الوىل حماو ًال التكيف معه مرة
اثنية ..ومىض معظم وقته يف مشاهدة التلفزيون .,واكن يف الوقت نفسه
يفكر فامي حل به ..ولقد تضائل عداؤه جلربيل ومل تبدو عليه أية بوادر
تدل عىل أن تكل القرون والظالف س تعود اىل الظهور .واكن شفاؤه
اتم ًا واكنت حالته أخذة ابلتحسن.
شيئ ًا فشيئ ًا ابتدأ يقوم جبوالت خارج املزنل ،ويراجع فهيا احملايم
واملستشارين القانونيني واملاليني ..وأنبهئم بأن اختفاءه اكن نتيجة اصابته
ابالهنيار من جراء التعب ،وابتدأ يعمل ما يف وسعه الس تعادة أحاسيسه
القدمية من خالل حضوره للحفالت املوس يقية وجولته عىل الصاالت
وقاعات الفنون التشكيلية  ،وابتدأ تفاؤهل يتناىم ..وأوعز للمصارف اليت
اكن هل فهيا بعض االيداعات بأن تعيد فتح حساابته ..واكنت تكل
االجراءات تت ببطء مما جعهل يضطر لالقرتاض من ابميال.
اكنت هناك امرأاتن تالحقانه يف أحالمه الوىل ويه تكل املرأة الطفةل
يف مقهىى شاندار اليت قدمت هل كثريًا من املساعدات أثناء مكوثه هناك
ويه ميشال سفيان ،والثانية يه تكل املرأة اليت تركها يف بومباي بعد
أن وجه لها اهاانت ابلغة واليت رمبا مازالت تعتقد أنه ميت ،وتكل يه
زينات وكيل.
عندما عمل جحي جويش بأن صالح ادلين مششا عاد اىل البيت بشلكه
االنساين ،أصيب بتوتر شديد وقد قررت ابميال أن ال
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ختربه ذكل يف الليةل الوىل ..اىل أن يكوان قد جهعا بأمان يف رسيرها
وعندما عرف أن مششا يشغل الطابق العلوي من املزنل قفز مذعور ًا
وهو ميتص اهبامه بعصبية .وأ َمرته ابميال بأن يعود اىل الرسير لكنه هز
رأسه بعناد وقال:
(انه هناك يف املزنل ..اذ ًا كيف أس تطيع أان أن...؟) وبعد هذه العبارة
تناول مالبسه بطريقة عشوائية وابتعد عن ابميال ..وأخذ يرتطم ابلسالمل
نتيجة تعرثه أثناء الزنول ،حفدثت نفسها قائةل:
(حس ن ًا انك تس تحق ذكل  ،وأن يتحطم عنقك).
لكهنا اضطرت بعد حلظات اىل التوجه اىل مششا حيث قالت هل:
(ان جحي جويش يقف يف الطريق خارج املزنل وهو مرص عىل أال
يدخل اال اذا مسحت أنت هل بذكل) ولقد أصيب صالح ادلين ابذلهول
وما لبث أن سألها:
(ما رأيك أنت؟ هل تريدينه أن يدخل؟) فامحر وجه ابميال وترددت
قبل أن تقول ويه تشعراب ملهانة( :نعم)
وخرج مششا لينادي عليه حفياه جحي مذعور ًا يف حني خفف عنه
صالح ادلين وأقنعه بأن يدخل ليشاطر زوجته الفراش ،ومل يامتكل جحي
نفسه بعد أن دخل من أن يقول لها( :ذكل الرجل ..اي هل من قديس).
لكن جحي رمغ ذكل ظل يشعر أن وجود مششا يف املزنل عبء عليه٠
فاكن اذا قام يطهو وجبة الطعام لباميال يرص عىل أن يدعوه ملشاركهتام
تكل الوجبة ،وعندما اكن صالح ادلين يرفض فان جحي يصعد اليه
ومعه بعض الطباق عىل صينية ..واكن يقنع ابميال بأن الترصف بغري
تكل الطريقة اكن ميكن أن يكون جمرد ًا
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من اللياقة  .واكنت ابميال يف بعض احلاالت تعرتض عىل سلوكه قائةل:
(مل أكن أعرف أنك تقليدي اىل هذا احلد؟)( ،اهنا مسأةل احرتام فقط)
وابمس الاحرتام اكن جحي يمل فناجني الشاي والصحف والربيد اىل
مششا يف الطابق العلوى؛ وقلام اكن جحى يصل اىل املزنل دون أن يقوم
بزايرة هل ملدة عرشين دقيقة عىل القل ..يسمل هبا عىل مششا ويطمنئ
عليه ..واكن يف كثري من الحيان جيلب بعض الهدااي اىل صالح ادلين
ويربر ذكل لباميال ابلقول:
(اننا ال نس تطيع أن نتجاهل وجوده يف املزنل) فرتد عليه بسخرية:
(وملاذا ال تدعوه للزنول ومشاركتنا الفراش؟) اكن جحي يرد علهيا بغباء:
(ما كنت أعمل أنك عىل اس تعداد لقبول ذكل؛ ) .
اكن لك من جحي وابميال هممتني ابمحلةل املنظمة لالعرتاض عىل اعتقال
ادلكتور أوهوروس ميبا بهتمة التورط جبرامئ قتل حيث أهنام اكان عىل
قناعة بأنه بريء من تكل اجلرامئ ..واكان يف تكل الليةل يتأهبان ليذهبا يف
الصباح اىل اجامتع لهذا الصدد..
ووجد جحي أنه من املالمئ أن يدعو مششا اىل مرافقهتام اىل ذكل
الاجامتع ويذكر صالح ادلين عىل الفور كيف أن ميشال سفيان
تعرضت لالفساد عىل يد س ميبا نفسه وذلكل فقد اكن رأيه أن يلزتموا
جانب احلذر هبذا اخلصوص .ومع ذكل فقد وافق عىل اذلهاب وقد
اعرتضت ابميال بيهنا وبني جحي عىل ذكل ال ليشء اال لن جحي مل
يشاورها يف ذكل .ويف الصباح اكن مششا يرتدي مالبس أنيقة وهو
يتأهب لذلهاب ..مفا اكن من ابميال اال أن نهبته
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بأن يرص عىل نفسه وهو مييض اىل هناك بتكل املالبس الرس تقراطية
والواقع أن ادلافع السايس اذلي جعل صالح ادلين يلكف عناء اذلهاب
اىل ذكل املاكن البعيد هو أنه اكن يتوقع أن يرى ميشال سفيان هناك .
عندما وقع نظر صالح ادلين عىل ميشال يف ذكل الاجامتع ويف تكل
القاعة املزدمحة ابلناس أحس بقلبه خيفق بشدة..
وأح اس بعزرائيل مالك املوت يشق صفوف الناس قادما ابجتاهه ؛
اكنت تكل الفتاة ابلنس بة هل جتس يد ًا للموت؛ وقد اضطر ملغادرة القاعة
وهو يتنفس بصعوبة .وعندما أدركه لك من جحي وابميال قلقني عىل
حالته عرضا عليه أن يصحباه اىل الطبيب لكنه قال هلام ان السبب هو
الازدحام وندرة الهواء ..ابالضافة اىل كثافة املالبس اليت اكن يرتدهيا..
وأن المر س يكون معه عىل ما يرام بعد قليل.
وعندما رافقهام اىل املركز الراييض اكنت ميشال قد س بقهتم اىل هناك
حلضور دروس الاكرتيه .وهناك مل جيرؤ مششا جحي أن يقدم هل أآليلواي
كون عىل أهنا النجمة الثانية يف املركز واليت تعيش مع جربيل فاريش تا؛
وحدث صالح ادلين نفسه قائ ًال:
عيل مرة اثنية وقد أصيب ابحلاةل نفسها الىت
(ها هو جربيل يفرض نفسه ا
أصيب هبا يف قاعة الاجامتع).
واضطرب صالح مما دعا جحي اىل أن يسأهل :هل أنت خبري؟ فأجابه
مششا؛ اليشء ..لك ما هناكل أنن حباجة لن أميش قلي ًال ..والواقع أنه
اكن هيرب من مواهجة هؤالء الناس ..وأدرك أنه اكن يومه نفسه بأنه
يعيش بسالم وأن
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ذكل السالم اكن زائف ًا ..وظل مييش برسعة حىت وصل اىل مفرتق
طرق فتوقف قلي ًال قبل أن خيتار السري يف الطريق املتجه اىل اليسار.
عاد بيىل ابتوات ومميى ماموليان من نيويورك اىل لندن بعد ختلصهام من
هتَم الاحتيال املرفوعة ضدهام هناك مبناورة من أطرف النواع حيث
وهجا مبجرد وصوهلام بطاقات دعوة أنيقة اىل حفةل صاخبة يقاميهنا للوسط
الفن يف لندن ،وقد وصلت احدى تكل البطاقات عن طريق سيسوداي
اىل أليلواي وجربيل فاريش تا ..
وبعدها بقليل وصلت بطاقة أخرى اىل عرين صالح ادلين مششا  .وقد
رافق وصول هذه البطاقة الثانية هاتف تلكمت من خالهل مميي ماموليان
مع ابميال لالس تفسار عن أحوال هذه الخرية ..اليت أخربوها بتفاصيل
عن تطورات عالقهتا مع زوهجا ومع جحي جويش..
واكن رد مميي عىل ذكل أن طلبت من ابميال اصطحاب الك الرجلني
اىل احلفةل اليت أبلغهتا بأهنا س تكون عرض ًا صاخب ًا ،واكن املاكن اذلي
املزود بأهجزة صوتية خاصة يف
حدد القامة تكل احلفةل هو ذكل املرسح ا
استيديو ش يربتون لالنتاج السيامنيئ اليت ميلكها سيسوداي  .وبدا واحض ًا
يتلق أجرًا من بييل ومميي يف مقابل اقامة حفلهتام عىل
أن سيسوداي مل َ
مرسحه.
واكنت الليةل املوعودة ..ليةل احلفةل ..واكن اجلو يف منهتىى احلرارة .ووصل
جحي مع ابميال وأىت بعدها مششا اذلي دخل اىل تكل القاعة اليت اكنت
تتجسد فهيا لندن باكملها بصورة مصغرة .واكن هناك أيض ًا زميل مششا
يف السقوط من السامء واذلي هو
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جربيل بصحبة ملكة الثلج أآليلواي كون ابالضافة اىل وهجاء جممتع لندن..
وعدد كبري من عارضات الزايء وعاريض الزايء وجنوم السيامن وأفراد
من صغار العائةل امللكية ومعهم بعض السادة الس ياس يني ذوي العالقة
ابلوسط السيامنيئ والفن ..اكن جربيل جيلس يف ماكن ابرز وحوهل
مجهور صاخب ..واىل جانبه أآليلواي والحظ مششا حبسد ابلغ كيف أن
امجلاهري تنظر اىل جربيل ابجعاب يصل اىل حد العبادة ..وقرر أن يصل
اليه بأي مثن رمغ الازدحام الشديد  .وما أن تقع عين جربيل عىل مششا
من أعىل ذكل اجلرس اذلي ش ايد من احلجارة ليشابه جرس لندن فريفع
جربيل يده ويلوح لشمشا دون انفعال !.
وأحس مششا يف تكل اللحظة بعزةل مرعبة .واخذ صدره جييش
ابنفعاالت أحس بأهنا لن هتدأ حىت جيعل جربيل ذكل صديقه وخصمه
بأن مع ًا يركع ويستسمل وليكن ما يكون يف سبيل الوصول اىل هذه
الغاية:
(ان االنسان ال يس تطيع أن يمك عىل مدى معق االصابة من املظهر
السطحي للجرح) .الهدف ليس مس تحي ًال ..واكنت خيانة جربيل هل يف
مسكن روزا دايموندا ال تفارق خميلته .اكن هناك طريقة لتحقيق مأربه.
وهكذا فعندما وصل أخريًا اىل املاكن اذلي جيلس فيه جربيل اذلي حياه
حبرارة وحيوية قائ ًال:
لت تمل حياة ..اقرتب من أهيا
(أهذا أنت أهيا الش يطان ماز َ
العجوزمششا).
يف اللحظة اليت اقرتب فهيا صالح ادلين مششا من أآليلواي كون ..أحس
بأنه أصبح مسمرًا يف ماكنه كنه جتمد من تأثري عينهيا ..

208

ومل يدر ملاذا اعتربها قبل أن توجه اليه أية لكمة جزء ًا من عدوه الدلود؟
رمبا لنه شعر حنوه برغبة جاحمة واس تواته فهيا تكل الثقة العجيبة بنفسها
 ..ولكنه كبت مشاعره ورغباته ومل يظهر عليه أي يشء يويح بتكل
االحساسات ..بل أنه راح يبتسم وصاحفها ويقول أنه مسوور لرقهتا وقد
احتضن جربيل حبرارة ال تشوهبا شائبة  .رمغ لك هذا مل خيطر بباهل وهو
يقف أمام جربيل أن هذا الخري اكن يف تكل املرحةل مريض ًا خيضع
للمراقبة الطبية ادلقيقة واملشددة بصورة جتعهل جمربًا عىل أن يبتلع لك
يوم مكية كبرية من الدوية والعقاقري بسبب معاودة مرضه الغامض هل.
واذلي مل يكن يف الواقع سوى الشزيوفرينيا والبارانواي ..
انفصام الشخصية املؤدية عىل جنون العظمة .وسأهل جربيل عن زوجته
فأجابه بأهنا حامل ،ومل ينتبه جربيل اىل اللهجة احلادة اليت اكن مششا
يدثه فهيا عن زوجته فقال هل:
(امسح يل أن أقدم كل الهتاين) فرد عليه مششا :
(ان الهتاين ينبغي أن تقدم لعش يقها ذكل الصديق القدمي جحي جويش).
وحضاك مششا وهو يضيف؛ (لقد أصبح معبود ًا للس يدة زوجيت واليت
يه ليست بس يدة عىل االطالق).
وبعد أس بوع من تكل املناس بة تلقى مششا ماكملة هاتفية من أآليلواي كون
اليت حصلت عىل رمقه من سيسوداي ليجد نفسه بعد قليل يف س يارة
أآليلواي متوهج ًا واايها اىل شامل املدينة حيث اكان يقامين يف مزنل أحد
أصدقاهئام ..وقالت هل( :انه يود رؤيتك ويبدو أنك س تقدم هل عو ًان
كبريًا ..وقد أعلن أطباؤه الاختصاصيون
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عيل ونزعته التسلطية يه أحد أعراض مرضه..
بأن غريته الشديدة ا
وانن جيب أن أحتمل هذه الزنعة ..لهنا املنفذ الوحيد لعدوانيته .وهذا
خيفف من حدة اصابته!.
اكن يصغي ألهيا ابنتباه شديد وحدث نفسه قائ ًال:
(لقد خانن وغدر يب يف احدى املرات ..فلتكن دليه الثقة الاكمةل يب
الن) واتبعت أآليلنا حديهثا قائةل:
(لقد حذرتن منه أيم عدة مرات ..واكنت املرة الخرية يف املطار وأان
أودعها قبل سفرها اىل اكليفورنيا حيث قالت يل بريكل هذا قد يدد
جمرايت المور يف اترخي حياتك .،وسألها مششا :
(اذا اكنت تكل حالته فلامذا جتازفني ابالقامة معه؟) أجابته:
(قد ال يدعو جواىب عن هذا السؤال اىل التصديق ولكنن سأكون
صادقة متام ًا ..السبب هو عالقيت اجلنس ية معه .فنحن منسجامن متام ًا يف
هذه العالقة ..ولقد أصبحنا عاشقني من عشاق احلمل ..انه يعرفن متام ًا)
مصتت أآليلواي .وشعر مششا مبرارة جتتاح أعامقه من جديد لقد اكن
عشاق الحالم ييطون به من لك جانب يف حني اكن هو جيلس
ويكتفي بأن يتفرج ويرص أس نانه غيظاء.
اكن ذكل املسكن اذلي توهجا اليه يف قرية صغرية تسمى (دور سدير)
واكن جربيل ابنتظارهام عند الباب ورحب بشمشا قائ ًال:
(أه ًال بك اىل هذا السجن اللعني).
اكنت العقاقري اليت يتناولها جربيل قد أدت به لن يصبح متثاق ًال بطيء
احلركة .وصح هل جربيل بأنه أحيا ًان ينقطع عن اس تعامل تكل الدوية،
عندما ال تكون أآليلواي منتهبة ذلكل( :ومع ذكل فكثريًا ما أتشاجر معها
وأرضهبا) صاحت به اليلواي من ادلاخل:
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(أخرس ان من حسن حظي أنن واظبت عىل التدريب عىل رايضة
ادلفاع عن النفس وكثريًا ما أوقعه أرض ًا .هنا عىل أرض هذا املاكن).
أصيب مششا بتكل الليةل ابلرق واس متع اىل جربيل وأ آليلواي وهام يقومان
بعمل احلب ويصدران أصوات مرتفعة ..اهنا متاماً .مثل ابميال.
ويف صبيحة اليوم التايل اقرتح جربيل أن يمتىش بصحبة مششا اىل مقة
التل اجملاور .وترك أآليلواي يف املزنل .وعندما وصال اىل املاكن املقرر
لهناية جولهتام تكل اكن جربيل يلهث واكن قلب مششا خيفق بشدة.
ووقفا هناك حيث انربى جربيل يبوح لشمشا بأرساره قائ ًال:
(لقد أتيت هبا اىل هذا اجلحر املنعزل خوف ًا علهيا ..اهنا مجيةل دلرجة لعينة
عيل أن
والرجال يالحقوهنا اكذلابب ..اهنا امرأة اس تثنائية وأحس أن ا
أمحهيا من شهوات الرجال).
حدث مششا نفسه قائ ًال( :اي كل من تعيس عاثر احلظ .تس تعبدك هذه
الوهام ..ومع ذكل فانن مل أوفرك).
ويف طريق عودة مششا اىل حمطة اكرليل واكنت أآليلواي توصهل بس يارهتا
 ..نصحها مششا بأال تسمح جلربيل أن يعزلها عن العامل فقالت هل:
(انك عىل حق يف ما تقوهل) .وأحس مششا وهو يدهثا هبذه الطريقة أنه
يف تكل اللحظة ابذلات ابتدأ يشن محلته ضد جربيل وقالت ويه
تودعه:
(أرجو أن متكنك الظروف من لقاء جربيل مرة اثنية ..خاصة أن دلي
بعض العامل ،لقدأفاده لقاؤك معه اىل حد كبري) أجاهبا:
(أرجو أن تلكموين ابلهاتف يف أي وقت).
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اكتشف صالح ادلين أن الهدف الول والخري جلربيل من ترتيب ذكل
اللقاء املسايئ معه خارج مدينة لندن اكن أن يقدم هل ذكل الوصف
املفصل احملرج لعالقته امحلمية مع أآليلواي من خالل مضاجعته لها ..واملتعة
اليت يصل علهيا الكهام من تكل العالقة..
واس تغرب صالح ادلين ذكل احلد من قةل اذلوق اذلي وصل اليه مثل
هؤالء الناس اذلين يسعدمه أن يتحدثوا بوقاحة عن خصوصياهتم أمام
أانس ال يشاركوهنم تكل احلاالت .وراح يذكر كيف أن جربيل انطلق
يتعرض عىل مسمع منه للوضعيات اليت ينام فهيا مع أآليلواي ..وكيف
يعضها وتعضه واللفاظ اذلي يس تعمالهنا أحدهام مع الخر .وانتقل
ليقدم هل وصف ًا دقيقا لعينهيا الغامقتني يف حلظة النشوة ولفخذهيا وذكل
الوادي اذلي يؤدي اىل أسفل ظهرها ..وكيف أهنا تشعر ابلضيق عند
مداعبة رسهتا  .وذكل الطول غري العادي يف حلميت هندهيا ومالبث يف
هناية احلديث أن متاكل نفسه واعتذر لشمشا بأنه يفقد توازنه عندما
تكون أآليلواي موضوع حديثه ..ذكل أهنا امرأة جذابة وساحرة للغاية..
وقد التقيا بعد أايم وأشار جربيل لس يارة تكيس وطلب من السائق
التوجه اىل ساحة الطرف الخر واكن مزاجه أم َيل اىل املرح والانطالق
يف ذكل اليوم ،وقدر مششا أهنام سارا ما يقرب من عرشين مي ًال يف
ذكل الهنار .ويف الهناية سأل مششا جربيل( :أين حتب أن منيض؟)
فأجابه جربيل( :اىل حيث تشاء فأان أثق بذوقك؟) .توهجا اىل مقهىى
شاندار.
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مل يكن جحي يف املقهىى ..وكذكل فقد اكنت ميشال سفيان غائبة بعد
رحيلها مع حنيف جونسون حيث مل حتل ميشال مشلكهتا مع أهما  .ومل
ترحب أانهيتا ووادلهتا بشمشا كام ينبغي ..الوحيد اذلي رحب به ترحيب ًا
حارًا اكن احلاج سفيان اذلي قال لشمشا :
(تعال واجلس ..يسعدين أنك تبدو بصحة طيبة) ومن الغريب أن
املقهىى اكن ش به فارغ من الزابئن ،ومل يرك حضور جربيل اىل ذكل
املاكن أية مشاعر .وبعد بضع حلظات أدرك مششا حقيقة المر عندما
ملح أربعه ش بان بيض متحفزين الاثرة جشار مع النادل اجلديد اذلي
أرمغت هند عىل اس تخدامه بعد غياب ابنهتا .واكن امسه أمني ..وسأهلام
عن رغبهتام فطلبا اللحم والرز ..ووجه مششا برصه ابجتاه الش بان
الربعة فعرف أهنم ساكرى ..واكن يبدو عىل أمني أنه متضايق من
سفيان لنه مسح لهؤالء الساكرى ابجللوس يف مقهاه .وذكل أنه الن
ملزم خبدمة هؤالء التافهني.
وقد وصل الطعام اىل الك املنضدتني يف أن واحد وعندما ابتدأ الش بان
الريعة يتذمرون ويرثثرون من أن الطعام مل يعجهبم وابتدأ اجلو يف
املقهىى يصبح متوترًا ومشحو ًان جفأة وقفوا مجيع ًا وزعق أحدمه بلهجة
منفرة :
(اننا لن نألك هذا الرضاط ..أهيا الفروج ...وابماكنمك أن تنكحوا أنفسمك
اذا اكن ذكل يرسمك )..وابتدأ الثالثة الخرون يش متون ويس تخدمون
اللفاظ البذيئة وما لبثوا أن غادروا املقهىى.
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أما كبريمه فقد تأخر عهنم وصاح بشمشا وجربيل( :هل تس متعان
ابلطعام؟ ..انه رضاط مقرف ،هل هذا ما تألكونه يف بالدمك أهيا
الفروج؟) ومل يرد عليه أحد ..فاقرتب مهنام واتبع نعيقه قائال:
(لقد وهجت اليكام سؤا ًال لعين ًا  ..هل تس متتعان هيذا الرضاط املقرف
اذلي تأالكنه) فأجابه مششا مزنجع ًا؛
(كنا نس متتع ابلطعام لوال وجودمك هنا) فمل يلبث ذكل الشاب الشبيه
ابجلزر أن راح يبصق بعنف عىل اكفة الطباق املوجودة عىل املنضدة
وقال جربيل لشمشا وهام خيرجان يف س يارة الجرة:
(أرجو أال تصحبن يف املرات القادمة اىل أماكن ال تثق هبدوهئا) .
حملت أآليلواي يف أثناء دخولها اىل املزنل ش بح موريس ويلسون يطل
علهيا من أعىل احدى الجشار وهو يرتدي مالبسه املعتادة الثقيةل عىل
الرمغ من احلر الشديد  ،قالت هل :
( ليس دلي الوقت اذلي أضيعه معك) فأجاهبا بدون اكرتاث.
(ابس تطاعيت أن أنتظر).
واكن صالح ادلين مششا خيتيبء خلف تكل الشجرة ابذلات ..وظل
واقف ًا هناك حىت شاهد جربيل عند الباب غاضب ًا وش ياطني الغرية
تتواثب عىل كتفيه ..واكن يطرح حبدة الس ئةل القدمية نفسها أين ..ومع
من .وماذا ..وكيف ..أيهتا الفاجرة.
ويف تكل اللحظة تالىش ذكل الاكئن اذلي اكن فوق الشجرة .بيامن عاد
الخر اذلي اكن خمتبئ ًا وراءها أدراجه هبدوء يف ذكل ادلرب الظليل.
ابتدأت أآليلواي وجربيل يتلقيان ماكملات هاتفية اىل مسكهنام يف لندن مل
تكن كثرية يف البداية كام أهنا اكنت تود بأصوات متعددة

214

ومل تكن شبهية بتكل اذلي جيرهيا املتطفلون واذلين يسيئون اس تخدام
الهاتف ..ولكهنا اكنت هادفة ومنظمة حبيث ال ميكن أن تفعل الرشطة
حيالها شيئ ًا .ومل يدرك الكهام عىل االطالق أهنا اكنت من تصممي رجل
واحد هو صالح ادلين مششا الرجل ذي الصوات اللف! وحني اكنت
أآليلواي جتيب عىل الهاتف اكن الصوت يمتت بأذهنا حبيث جيعلها حتس أن
صاحبه يعرف لك أرسارها وأساليهبا يف ممارسة احلب .واكنت يه تقف
وتنصت ويه حتس بتورد يف وهجها وبرودة يف معودها الفقري .
وكذكل اكن جلربيل نصيبه من تكل املاكملات اليت تويح بأن صاحهبا من
أولئك الرس تقراطيني اذلين قيض هلم أهنم جيتاحوا قدس أقداسه وأهنم
من ذوي الاحتاكك امحلمي مع زوجته .
عندما عادت أ آليلواي اىل املزنل ..اكن جربيل قد رحل عنه ،والواقع أن
جربيل اكن قد مىض عىل الفور اىل ذكل املتجر اذلي يبيع الدوات
املوس يقية النحاس ية واذلي اكن صاحبه هوجون مسلمة ابذلات .وعندما
حمله مسلمة يدخل اىل املتجر مل يسمح لحد بأن خيدمه بل قام بتلبية
طلبه بلك تفان وتقديس ..أليس هو رسول الرب اىل هذا العامل؟ وقد
طلب جربيل بوق ًا حناس ي ًا كبريًا اكن عىل أحد الرفوف العالية ..وقفز
مسلمة اىل السمل بنفسه ليناوهل ذكل البوق ..وقد حاول مسلمة جاهد ًا
أال يتقاىض مثن ذكل البوق لوال أن جربيل أص حبيث مل يكن أمام
مسلمة اال الرضوخ .ويف تكل اللحظة وضع جربيل البوق عىل رأسه
وقال ملسلمة:
انن أمسي هذا البوق ابمس عزرائيل مبيد اجلنس االنساين..
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واكنت هناك هاةل متوهجة حتيط يف تكل اللحظة برأس جربيل.
مات ادلكتور أوهوروس ميبا اذلي اكن امسه من قبل س يلفرت روبرتس يف
جسنه قبل أن تت حمامكته  .وابتدأت أحداث عنيفة تقع ،وتزداد نسبهتا
وحدهتا شيئ ًا فشيئ ًا .وأصبحت عائالت امللونني يف أرجاء املدينة عرضة
لهجامت وحش ية ..وتعرض اندي الشمع الساخن لهجمة من النوع ذاته.
وانطلق جربيل جيوب الطرقات وكمنا هو يف حاةل حمل .ومل يعد ميزي عىل
االطالق بني احلمل واحلقيقة حيث ظل أايماً بطولها ..دومنا طعام ونوم
وذكل البوق النحايس (عزرائيل) يف جيب معطفه اكن حيامث توجه
يشكو خيانة (أآليلواي كون) هل  .ويف تكل الثناء ينشب حريق يف مقهىى
شاندار يذهب حضيته صاحبه محمد سفيان وزوجته هند  ..ويصاب
صالح ادلين مششا بنوبة قلبية حيث يرافقه اىل املستشفى حنيف
جونسون ،وميشال سفيان ويف الوقت ذاته تبيك ميشال حز ًان عىل أهما
وأبهيا حبرارة.
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الفصل الثامن
انشطار املياه يف حبر العرب
اكن من عادة (رسينيقاس) اتجر ادلىم أن يتوعد زوجته وأالده من حني
لخر بأنه ذات يوم عندما يفقد العامل مباهجه ،سوف يتخىل عن لك ما
ميلكه ليصبح حشاذ ًا يتنقل من قرية اىل قرية حام ًال طاسة وعاكزًا شأن
أي متسول ،واكنت الس يدة رسينيقاس تتفهم وعيد زوهجا ذكل لهنا
اكنت تدرك أنه ينطلق من رغبة يف أعامقه يف أن يرخس دلى الخرين
القناعة بأنه رجل تقي وورع .رمغ ما يمتتع به من ميل اىل اجملازفة حيث
أنه غامر قبل س نوات مبغامرة انتحارية ..فاجتاز ابلطائرة عرب الوادي
الرهيب املسمى غراند اكنيون يف الوالايت املتحدة المريكية ،والواقع أن
فكرة حتوهل اىل راهب متسول اكنت تريض لكتا الزنعتني الاكمنتني يف
نفسه ..نزعة التقى والورع .ونزعة حب املغامرة.
ويف ذكل الصباح ختىل سريينيقاس عن اسرتخائه الصبايح عىل رشفة
مزنهل وهتادى خارج ًا ليك يراقب وصول قرية تيتليرب حيث اكن الصبية
املاكرون يسريون يف الطرقات ومه يعوون جبنون ويطلقون صيحات
يفهَم مهنا أهنا موكب ًا جعيب ًا يشارك فيه أانس يملون أمتعة ويثون اخلطى
عىل درب البطاطا ابجتاه الشاع الرئييس تتقدهمم فتاة ذات شعر فيض،
وتظلهم مجيع ًا أرساب من الفراشات ووراءمه مريزا سعيد أخرت يف
س يارته (املرس يدس بزن س تيشن) اخلرضاء.
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ومل تكن بدلة شاتنا ابتنا بدلة كبرية .وذلكل فان وصول مئة ومخسني
خشص ًا الهيا تعترب ظاهرة ال ميكن جتاهلها .
وصل موكب تيتليرب اىل شاتنا ابتنا يف خضم من عويل الرضا ع وصاخ
الطفال ومههمة الكبار .وس يل من الناكت احلادة يطلقها عامثن املهرج
املرتد صاحب الثور اذلي مل يكن يرينيقاس يقمي هل أي وزن .وعندما
نقل الطفال لرسينيقاس اكنت زوجة الزمندار مريزا سعيد وحامته
تشاراكن يف املوكب مش ي ًا عىل القدام شأهنام شأن أى فالحتني وهام
ترتداين مالبس بس يطة ورثة،
حتامل رسينيقاس عىل نفسه وتوجه اىل ندوة عىل قارعة الطريق اكن
جحاج تيتليرب يتحلقون حولها ويتخاطفون مأكوالت مصنوعة من البطاطا
وغريها يف اللحظة نفسها وصلت س يارة جيب من قسم رشطة شاتنا
ابتنا واكن املفتش يقف يف مقدمهتا وهو يصيح من خالل مكرب الصوت
معلن ًا بأنه سيتخذ اجراءات حازمة ضد هذه املسرية الطائفية ان مل
يتفرق املشاوكون فهيا عىل الفور ..وحدث سريينيقاس نفسه قائ ًال:
(ما أسوأ ذكل ..البد وأن حتدث مشلكة جديدة مع هؤالء املسلمني
الهنود)..
تقدم مريزا سعيد من ضابط الرشطة وحدثه حبقيقة المر ،قال مريزا
سعيد للضابط( .ان هؤالء الناس الطيبني ،يريدون أن يرحلوا مش ي ًا
عىل القدام حىت يصلوا اىل حبر العرب العتقادمه ان مياه البحر
س تنشطر أماهمم) سأهل الضابط:
(وهل أنت جاد فامي تقوهل) رد عليه مريزا ( :أنن ال أحتدث عن نفيس.
ولكن هؤالء الناس جادون كام اجلحمي ..بيد أنن أسعى جاهد ًا لطرد
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هذه الفكرة من رؤوسهم قبل أن يدث ما ال ي َمد عقباه) قال هل
الضابط الرشطي( :كيف يسعن أن أمسح لهذا العدد الكبري من الناس
ابلتجمع يف الطريق العام؟ ان هذا قد يلهب املشاعر ويثري النعرات
ومن املمكن أن نتعرض ملشلكة جديدة) ابتعد احلجاج قليال .وعند ذكل
تس ىن لرسينيقاس أن يرى القوام الرائع لتكل الفتاة وقد مغرت جسمها
الفراشات .وشعرها الثلجي ينسدل حىت قدمهيا ومل يامتكل نفسه فرصخ:
(اي الهىي ..أهذه أنت اي عائشة؟ ماذا دهاك؟) واس تطرد بغباء:
(وماذا س يحل بألعاب تنظمي الرسة اليت وعدتن هبا؟) .اكن امجليع
يتأملون عائشة ويه تقرتب من الضابط ذي الصدر املنتفخ وتويمء هل
اببتسامة  ..وقد اضطرب ذكل الرجل عىل الثر وخاطهبا بلهجة صيب
صغري( :حس ن ًا ..أسف لن أغضبك عىل االطالق أتوسل اليك أن
تساحمين).
وعند ذكل احلد انهتت املتاعب مع رجال الرشطة بيامن اكن رسينيقاس
يتجول بني احلجاج وقع نظره عىل الزمندار مريزا سعيد اذلي اكن
يس تلقي عىل املقعد اخللفي من س يارته وهو يف حاةل متزق وعذاب وقال
هل سريينيقاس( :انك ال تؤمن هبذه الفتاة) رد عليه مريزا سعيد بعد أن
عَ ادل يف جلس ته( :اي سريينيقاس حنن رجال عرصيون ونوقن متام ًا أن
املس نني قد ميوتون يف مثل هذه املرحةل الشاقة الطويةل وان هللا ال
يشفي من مرض الرسطان وأن البحار ال تنشق أمام أحد ..وعىل هذا
الساس ينبغي أن نضع حد ًا للك هذا الهراء ..تعال معي ..فالس يارة
متسعة وقد يكون بوسعك أن تساعدين يف اقناعهم ابلتخيل عن هذه
امحلاقة ..خاصة وأن
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عائشة ال تنىس فضكل علهيا ورمبا تصغي كل) رد عليه سرينيقياس:
(أحصبك يف الس يارة؟ كيف ذكل ومعيل وجتاريت) قال هل مريزا سعيد :
(انن حباجة ملساعدتك ..وسأدفع كل يف مقابل ذكل) تراجع سريينيقاس
خائف ًا وقال( :ان املال ال يعن يل أي يشء ..أس متيحك عذرًا ..وعىل أي
حال البد من التفكري ابلمر) صاح مريزا سعيد قبل أن يـبتعد:
(أان وأنت لس نا متعصبني طائفي ًا أان املسمل وأنت الهندويس نس تطيع أن
نشلك نواة اجلهبة مضادة لهذا الهذاين) أجابه سريينيقاس( :ينبغي أن
نأخذ ابالعتبار أنن لست من غري املؤمنني وأان أحتفظ بصورة لاللهة
(الكشمي) عىل اجلدران) قاطعه مريزا سعيد ساخرًا:
(املال هو االهل املفضل عند لك التجار) اس تطرد سريينيقاس كنه مل
يسمع:
(وصورة الآلهة يف قليب كام يه عىل اجلدار) فَقدَ مريزا سعيد الس يطرة
عىل أعصابه وصاح:
(أقسم كل أن مثل هذه الآلهة جمرد رمز وفالسفتمك يؤيدون ما أقوهل..
وجتس يد هذه الآلهة بدورها قناعات جمردان) اكن سريينيقاس يف تكل
اللحظة ينظر ابجتاه عائشة اليت اكنت انمئة حتت غطاء من الفراشات
وقال( :لست فيلسوف ًا) اكد قلبه يقفز من مفه عندما أحس مبا يش به
اليقني أن الفتاة انمئة اكن لها وجه الآلهة الكشمي نفسه .غري أنه مل يعرب
عن ذكل االحساس.
وعندما غادر احلجاج شاتنا ابتنا اكن سريينيقاس بصحبهتم بعد أن أدار
أذ ًان مصاء لتوسالت زوجته ويه حتمل الطفةل مينو وهتزها يف وهجه،
كام أنه أوحض لعائشة أنه يف هذا احلني ال يرغب فيه بزايرة مكة ،اال أنه
تواقأ ملرافقهتا فرتة من الزمن حىت لو
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اس متر ذكل حىت حلظة الوصول اىل البحر .وعندما اندس بني أهايل
تيتلبري راح يث اخلطى معهم الحظ مبزجي من اخلضوع والانهبار
أرساب الفراشات تطري فوق رؤوسهم مكظةل هائةل احلجم تقهيم من
أشعة الشمس .ويف اللحظة التالية اكنت عرشات من تكل احلرابئات
اجملنحة جتد مس تقرًا لها عىل كتفيه حبيث حتولت عىل الفور اىل لون
مقيصه القرمزي .وانتبه يف ذكل احلني اىل أن الرجل اذلى يسري جبواره
امنا هو حمتار تيتليرب محمد دين اذلي اكن هو وزوجته خدجية يسريان
بطمأنينة بني احلجيج رمغ تقدهمام يف السن .وعندما الحظ محمد دين أن
الربهة قد حلت بتاجر ادلىم ،أمسك بيده وشد علهيا بصمت؛
اكن يبدو واحض ًا أن المطار قد احنبست منذ زمن ،حيث اكنت
مجموعات من املشاة اليت تاكد عظاهما تربز من تكل العائالت اذلي
ترحل ابجتاه اجلنوب يدو أفرادها المل يف العثور عىل ماء يرشبونه؛
وقد صاح مريزا سعيد بأهايل تيتليرب حيال هذا املشهد( :أترون؟ .اهنم
يبحثون عن ماء عذب يرشبونه ..وليس عن ماء ماحل يشق أماهمم ..اهنم
يسعون للبقاء عىل قيد احلياة ..ولكنمك أهيا امحلقى تريدون أن متوتوا؛)
اكن سعيد يقفز أحيا ًان من س يارته ليناشد زوجته املرشفة عىل املوت
ابلقول؛(عودي اىل صوابك واسرتيي) غري أهنا اكنت ترفض ابابء.
واكنت وادلهتا تتخلص منه بقولها( :أن كل اي سعيد أن تدرك أنك
انسان سليب وهذا ما يسبب لنا احلزن والاكتئاب امض لشقائك..
اذهب واس متتع بتناول الكوال املربدة يف س يارتك املكيفة ودعنا بسالم
مع أنفس نا).
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بعد الس بوع الول استنكف السائق عن العمل مع مريزا سعيد وانضم
اىل احلجاج املشاة ..وأصبح يتوجب عىل الزمندار أن يقود س يارته
بنفسه ،وبعد ذكل أصبح يوقف الس يارة لكام غلب عليه القلق ،لينطلق
جيئة وهنا ًاب بني احلجيج وهيددمه غاضب ًا اترة ..ويعرض علهيم الرشوات
اترة أخرى..
مث ما يلبث أن ينربي ليلعن عائشة عىل مرأى ومسمع مهنا ..لهنا دمرت
حياته .غري أنه مل يكن جيرؤ عىل الاس مترار يف مواهجهتا طوي ًال لنه اكن
اذا أطال النظر الهيا يس حنوها ابش هتاء حاد ..واكن هذا ابلتايل يشعره
ابخلجل ويبتعد.
بدأت برشة ميشال زوجة مريزا سعيد تتحول اىل اللون الرمادي بعد
أن انترش الرسطان الهيا  .وأما وادلهتا الس يدة قرييش فاكنت حتس أهنا
ابتدأت تتألك ..ورمغ ذكل فان السحر البن مارس ته علهيم عائشة ظل
يس يطر علهيم بقوة.
واكن مريزا سعيد يف هناية لك من محالته اليت يقوم هبا بني احلجاج
لثنهيم عن عزهمم خيرج مرهق ًا مصا ًاب ابدلوار من القنوط وشدة احلر..
ويكتشف أن الس يارة أصبحت بعيدة وراءمه .حيث يعود أدراجه غارق ًا
يف الكبة .ودلى عودته يف احدى املرات فويجء بأن أحد راكب
الباصات العابرة قذف س يارته بقرشة جوز الهند مما أدى اىل تصدع
واقية الرحي الزجاجية املصفحة .وعندما أنبأ زوجته بذكل يف تكل الليةل
وهو يس تلقي اىل جوارها يف ضوء القمر طمأنته ابلقول:
(انه انذار كل  .وما عليك اال أأن تتخىل عن الس يارة وتنضم الينا !).
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حمل جربيل ابلقححد
وحل اليباس ابلرض حتت سامء عدمية املطر..
واكن احلجيج يتقدم ببطء ..ثالث ساعات من امليش لك صباح ومثلها
يف املساء  ..ومايزال أماهمم مئة ومخسون ميال حىت يصلوا اىل البحر
وىه رحةل تس تغرق أحد عرش أس بوع ًا عىل وجه التقريب وقعت الوفاة
الوىل يف اليوم الثامن عرش حني رأت زوجة محمد دين املس نة خدجية
يف نوهما طيف ًا ملالك فهمست:
(أهذا أنت اي جربيل؟) أجاهبا الطيف:
(الك وامنا أان عزرائيل مالك املوت .أيهتا احلقرية .أرجو املعذرة لنن
خيبت أمكل) .وعندما اقرتيت املسرية من احدى اخلرائب الثرية قالت
لزوهجا( :البد يل من أن أدخل وأانم يف هذا املاكن) قال لها محمد دين
معرتض ًا( :كيف ذكل ..سنتخلف عن املسرية؟!) ردت عليه برفق:
(ال تكرتث ابس تطاعتك اللحاق هبا فامي بعد) وماتت خدجية بعد دقيقة
واحدة من اس تلقاهئا عىل الرض وراح العجوز يبيك بال جدوى ومن مث
انطلق يركض ليلحق ابحلجاج ..وعندما واجه عائشة قال لها غاضب ًا:
(مااك ن ينبغي أبد ًا أن أصغي اليك ..وها أنت فقد تس ببت يف القضاء
عىل زوجيت).
توقفت املسرية وحاول مريزا سعيد اخرت ان يغتمن الفرصة فأص بصوت
مرتفع عىل أن تنقل خدجية اىل مدفن اساليم الئق غري أن عائشة
اعرتضت عىل ذكل وقالت( :أمران كبري املالئكة أن نتوجه اىل البحر
دون تراجع أو توقف أوانعطاف؛) فناشد مريزا سعيد احلجاج صاحئاً
هبم( :اهنا زوجة خمتارمك احملبوبة ..فهل س تلقون
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هبا يف حفرة عىل قارعة الطريق؟!) بيد أن احلجاج وافقوا عىل أن تدفن
خدجية عىل الفور ويف ذكل املاكن مل يصدق ما يسمعه .اال أنه عرف أن
تصمميهم أقوى مما اكن خيطر يف ابهل.
وبعد ذكل ابتعد محمد دين عن احلجاج وهو يبيك بصمت ..فطلبت
عائشة مقابلته واحلديث معه وقالت هل:
(جيب أن تقوي اميانك ..ان من ميوت يف الطريق اىل احلج العظمي يل
يف مقام خاص يف الفردوس).
ويف تكل الليةل وبيامن اكن مريزا سعيد جيلس ابلقرب من الس يارة اقرتب
منه محمد دين وقال( :أرجو املعذرة ..ولكن هل ابماكين أن أركب معك
يف الس يارة كام عرضت عيل مرة من قبل).
دخل محمد دين الس يارة ..وصاح مريزا سعيد مبهتج ًا( :انه املرتد الول).
واكن زمرة من احلجاج يتحلقون لك مساء حول الس يارة ليس متعوا اىل
مريزا سعيد يوجه الهيم أحاديث منطقية هادفة ..واكن مشهد محمد دين
وهو يسرتحي يف الس يارة يقدم هلم اثبا ًات عىل ما يقوهل هلم مريزا سعيد.
مل حتاول عائشة أن تدعو احلجاج اىل الابتعاد عن الس يارة مؤكدة بذكل
ثقهتا بنفسها ومل يزد عدد املرتدين ..وبعد ذكل اختفت عائشة ومل تعد
اىل الظهور اال بعد ميض يوم ونصف .عند ظهورها اكنت تشوب
شعرها الفيض خصالت ذهبية اللون .ومجعت القرويني لتبهثم أن كبري
املالئكة مس تاء مهنم لن الشك بدأ يزعزع امياهنم مبجرد ان الشهيدة
صعدت روهحا اىل الفردوس،
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حذنرهتم من أن املالك قد يعيد النظر يف عرضه هلم بأن يشق هلم مياه
البحر؛ انتاب الفالحني ذعر شديد وراحوا يناشدوهنا صاحئني:
(اغفري لنا .قويل أن ذكل مل يدث).
مل يأيت احلجاج ليتحلقوا حول الس يارة يف ذكل اليوم ..وحدث مريزا
سعيد نفسه قائ ًال( :اجلوةل الثانية لصاحل كبري املالئكة).
ابتدأت املتاعب احلقيقية يف الس بوع اخلامس حيث قل الطعام وأصبح
من الصعب تأمني مياه الرشب وابتدأ املس نون يصابون ابملرض..
وجفت ادلموع يف عيون الطفال ..وعندما اقرتب احلجاج من املناطق
ذات الكثافة الساكنية العالية زادت احامتالت املضايقات وأعامل العنف
ضدمه .واكن راكبو ادلراجات النارية يسيئون الدب معهم واكن بعضعهم
يرصخ دلى مروره هبم( :جمانني ..محقى ..مسلمون) ،سقط ثور عامثن
عىل ركبتيه الماميتني يف زمحة ادلراجات ..فصاح به عامثن( :اهنض أهيا
البهل أختذلن ومتوت هنا عىل مرأى من هؤالء الغراب؟؛)
أحىن الثور رأسه مرتني وهو يثغو (بو ...بوم؛) نعم نعم ..وفارق احلياة؛
غطت الفراشات جسد الثور مكتس بة لونه الشهب وركض عامثن حنو
عائشة وسألها( :هل تذهب الثريان اىل النعمي؟) أجابته دون التفات:
(ليس للثريان أرواح؛) رمقها عامثن بنظرة وأصبح واثق ًا بعدها أنه مل يعد
يهبا ..وخاطهبا( :لقد حتولت اىل ش يطان) أجابته عائشة:
(انن جمرد رسوةل) .رد علهيا عامثن غاضب ًا:
(اذ ًا هل كل أن تنبئين عن سبب تلهف الهك للقضاء عىل من ال ذنب

225

هلم ترى ما اذلي جيعهل خائفا مهنم؟ ما اذلي يزعزع ثقته بنفسه وجيعهل
حباجة اىل أن ميوت حىت يثبت حمبته لنا ؟؛)
حيال هذا التجديف أملت عائشة عىل أتباعها فروض ًا أشد وأقىس
وحمكت علهيم ابلصوم أايم امجلعة ويف الس بوع السادس أجربت احلجاج
عىل ترك أربع جثث يف ماكن سقوطها .لرجلني جعوزين وامراة مس نة
وطفةل يف السادسة من معرها .غري أن مريزا سعيد اخرت قام جبمع
اجلثث وهيأ لحصاهبا مرامس دفن مبساعدة محمد دين وعامثن.
اخذ عدد اجلجاج القلقني اذلين يتحلقون حول الس يارة يزتايد ليةل اثر
ليةل .ومضت أسابيع مثانية ساءت خاللها العالقة بني مريزا سعيد
وزوجته ميشال اىل درجة أهنام مل يعودا يتبادالن الالكم واكنت قبل تكل
القطيعة قد وخبته قائةل:
(ال دفء يف أعامقك عىل االطالق؛ ولمك أخىش عليك) رد علهيا صاحئاً:
(كيف تقولني هذا الالكم وأنت تعلمني أنن أتيت اىل هنا من اجكل).
وركضت وراء احلجاج وأخذ يس تعطفها قائ ًال؛ (تعايل معي ..سأحصبك
اىل أفضل العيادات الطبية يف أورواب وكندا والوالايت املتحدة ..اهنم
جيرتحون املعجزات) فأشاحت بوهجها عنه وقالت:
(انن ماضية للحج اىل مكة).
عندها انفجر غاضب ًا وصاح هبا :
(أيهتا الغبية البلهاء اللعينة ..ان كونك مرشفة عىل املوت ال يربر كل أن
جتري مع لك هؤالء الناس) تركته وسارت ابجتاه اخملمي اذلي اقامه
احلجاج دون أن تلتفت اليه فاهنار مريزا سعيد وجثا عىل ركبتيه وراح
يبيك بعد أن
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فقد الس يطرة حىت عىل نفسه وقال ما اكن ينبغي اال يغتال؛ وبعد ذكل
مل تعد ميشال تنام جبواره عىل االطالق .وراحت أثناء الهنار تنتقل بني
احلجاج تستهنض مهمهم ..يف حني جلأت عائشة اىل الصمت اتركة
القيادة مليشال .وقد متكنت ميشال من التأثري عىل احلجاج ابس تثناء
وادلها؛ حيث أن احلجاج توقفوا مرة لتناول الطعام ففوجئنا مبوكب
س يارات قادم حنومه .ويف تكل اللحظة هبت الس يدة قرييش واقفة
حتاول تنظيف ما علق مبالبسها من أوساخ وتسوي شعرها  ..وانتهبت
ميشال الهيا ويه تتحسس بوهن ,بقااي اصبع من امحر شفاه منصهر..
صاحت هبا؛
(ماذا دهاك اي ايم ..ملاذا ال هتدئني من روعك؟) أشارت اهما ابجتاه
الس يارات القادمة ..وبعد حلظات اكن مدير املرصف ينتصب اماهمم
بقامته الفارعة ومالبسه احلادة ،اكنت الس يدة قرييش ترجتف بصمت
وهو يصيح هبا:
(هكذا ختتفني دون أن تقويل لكمة واحدة أال تعلمني أنن أشغل منصب ًا
حساس ًا .كيف يبدو المر الن وقد شذت زوجيت وهبذه الطريقة؟)..
وعندما اخربته عائشة ابلرسطان اذلي تعاين منه وبأهنا حسب وعد
عائشة ستشفى منه متام ًا لو ذهبت اىل مكة ،انشدها وادلها قائ ًال؛
(دعين انقكل ابلطائرة اىل مكة) مفا اكن مهنا اال ان أجابت:
(ما عليك سوى أن تبتعد  ..ووادليت س تقدم الرعاية) واعيت احليةل
الس يد قرييش وانضم اىل مريزا سعيد يف مؤخرة املوكب بس يارته
اللميوزين حماو ًال أن يقدم املساعدة البنته وزوجته؛ عبث ًا وبعد عدة أايم
تركهم الس يد قرييش عائد ًا اىل املدينة ملتابعة أعامهل ..اتراكً معها أحد
سائقي ادلرجات النارية..
227

اال أن هذا السائق ختىل عن دراجته وانضم اىل موكب املشاة ومل تعلق
عائشة بيشء ولكهنا ابتسمت ابتسامة ش يطانية عريضة جعلت سعيد
يتأكد من أهنا قبل لك يشء صبية ومن حلم ودم.
ويف اليوم التايل مضت الس يدة قرييش ابجتاه مريزا سعيد وراحت
تمتلقه بعبارات جمامةل مل جيد لها أي مربر ..وما لبثت أن قالت هل:
(انك ال تعمل مك أحبك اي سعيد اي ودلي رمغ قسويت عليك يف بعض
الحيان ..وسأؤكد كل بركويب معك يف الس يارة؛).
مع حلول الس بوع السابع ابتدأ احلجاج يتعرضون ملضايقات رجال
الصحافة والعاملني يف الس ياسة اذلين راحوا يساوموهنم عىل ارتداء
مقصان حتمل اعالانت من سلع وخدمات متنوعة.
وبعد ذكل وصلت اىل احلجيج أخبار مفزعة تفيد بأن جتمعات دينية
متطرفة تهتيأ لالنقضاض عىل موكب عائشة لن فيه ااثرة للمشاعر
الطائفية .ونرشت مقاالت عىل عائشة وتعترب قيادهتا ذلكل املوكب ترصفاً
امنا هيدف اىل اشعال الفت اليت مل ختمد بعد.
بعد ذكل فقط ختلت عائشة عن مصهتا واعلنت عىل احلجاج بأنه لن
يكون هناك أية مشلكة.

حمل جربيل بضاحية
عندما اقرتيت مسرية عائشة من بدلة سارانغ هدد رجال الرشطة مبنع
املسرية من دخول املدينة اال أن الس ياس يني نصوهحم بأال يقوموا عىل
ذكل حىت ال يهتا موا ابلتعصب ..فأنذرمه رجال
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الرشطة بأهنم لن يكونوا قادرين عىل حامية املسرية وتأمني ضامانت
السالم لها .
واكنت ضاحية سارانغ غنية ابلفحم احلجري وسامهت جتمعات طائفية
بتحريض عامل املنامج عىل القيام بأعامل عنف ضد احلجاج ..وحاول
مريزا سعيد مرة أخرى أن يقنع أهايل تيتليرب ابلتخيل عن عنادمه..
فهمست عائشة يف أذن ميشال بضع لكامت صاحت ميشال عىل أثرها:
(أفضل لنا أن منوت شهداء من أن نتحول اىل جبناء)
تكل اللحظة أصبح سريينيقاس قاهر الوادي العنيف الرهيب املرتد
اخلامس يف مجموعة املرتدين القابعني يف الس يارة نتيجة جلبنه.
ويف صبيحة اليوم التايل اختفت أرساب الفراشات من فوق احلجاج
واضطرت عائشة اىل ارتداء ساري ديلوي ،وقد أدى اختفاء الفراشات
اىل اصابة احلجاج ابالكتئاب.
اكن مجهرة الغوغاء اليت تنادي بوقف املسرية االسالمية تتأهب للرتحيب
بعائشة عىل طريقهتا بعد أن أُغلقت ادلروب حبطام ادلراجات وبقااي
العجالت واملقاود التالفة ..وعند وصول املسرية اىل التقاطع عال يف اجلو
جفأة هزمي رعد حاد أش به ببوق يوم القيامة وابتدأ حبر من املاء يهنال من
املاكن واكن من شأن ذكل أن فقد لك احلجاج وهمامجهيم توازهنم ..وقاد
مريزا سعيد س يارته برسعة هائةل عرب الس يل اذلي اكن هيدر يف
الطرقات جارف ًا معه أش ياء مل يمتكن ساكن البدلة من انقاذها  .وعندما
وصلت الس يارة اىل التقاطع أخذ عامثن وسريينيقاس برسعة ميشال اخرت
وعائشة
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اىل داخل الس يارة حيث انطلق هبام سعيد بأقىص رسعة مبتعد ًا عن
ذكل املاكن ..واكنت الجساد يف الس يارة تتكوم بعضها فوق بعض
بنتيجة الرسعة والاضطراب وراحت ميشال اخرت توجه الش تامئ اىل
زوهجا من أسفل تكل الكومة من الجسام صاحئة به:
(جمرم ،خائن ،حثاةل ،بغل) ورد علهيا زوهجا ساخر:
(ليس الاستشهاد هبذه السهوةل اي ميشال ..أال تريدين أن تنتظري حىت
ترين البحر ينشطر أمامك كام تتفتح الزهرة).

حمل جربيل بطوفان
اكن عامل املنامج يف سارانغ ابنتظاراحلجاج وفؤوسهم يف أيدهيم ..وعندما
عاد احلجاج من حاجز ادلراجات مل يامتلكوا أنفسهم من االميان بأن هللا
يقف اىل جانب عائشة ..وحاول بعضهم أن يتقدموا ابجتاه احلجاج اال أن
العاصفة تفامقت حدهتا وكمنا قبة السامء أصبحت متحدة مع قبة الرض.
حىت جربيل نفسه اذلي اكن يمل ،فان املاء جعل حلمه ضبابيا مهبام.
توقف املطر وأرشقت الشمس ولكن طرقات سارانغ اكنت أقنية تعوم
فهيا أش ياء طافية من الصحف والزهار والنظارت والنفاايت واملصابيح.
تلونت مجيعها بلون
وجفأة عادت أرساب الفراشات من ماكن خفي وقد ا
الشمس وأصيب أهايل سارانغ بذهول ال حد هل .ومل يواجه احلجاج
مزيد ًا من املتاعب مع عامل املنامج اذ أن اهنيار املنامج أودى حبياة مخسة
عرش ألف ًا من العامل وقالت عائشة ويه تغمض عينهيا :انه حمك هللا انفذ
فهيم للمحاوةل الرشيرة اذلي اكنوا ينون تنفيذها ضدان).
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صاح هبا مريزا سعيد غاضباً:
(ان هؤالء مل يكونوا عند احلاجز بل اكنوا يقومون بعملهم حتت الرض)
فردت عليه عائشة:
(لقد حفروا قبورمه بأيدهيم).
اقرتح مزيا سعيد علهيم أن يعودا ابلس يارة من حيث أتوا ..ولكن عائشة
وميشال مل تصغيا اليه ورشعتا يف العودة من الطريق اليت ارتأت عائشة
أن يعودا مهنا واكنت مغمورة مبياه الفيضان ،قال سعيد لزوجته:
(ميشال انشدت هللا ..ماذا أفعل ابلس يارة؟) مل جتبه واندفعت هتبط
التل وقد استندت بلك ثقلها عىل عائشة .وهبذا ختىل مريزا سعيد عن
س يارته املرس يدس ايس تيشن احملبوبة وتركها يف بدلة سارانغ واتبع طريقه
ماش ي ًا عىل قدميه ابجتاه حبر العرب .مل يظهر بقية احلجاج حىت ذكل
احلني وقال سعيد( :البد أن ديكونوا قتلوا أو غرقوا ..وعىل القل فاهنم
قد ضاعوا عنا ..وهبذا مل يبق أحد سواان  .لقد انهتت رحةل احلج).
نظرت اليه عائشة ..وعندها قال:
(ما عليك اال أن تنيس المر فأنت همددة ابلغرق) وجفأة صاحت عائشة
(انظروا) اكن أهايل قرية تيتليرب خيرجون من الخاديد اليت حفرها املطر
عائدين اىل املاكن اذلي تشتتوا فيه ..واكنت الفراشات تفرهحم مجيع ًا..
وعادت أراتل من تكل الفراشات تتقدهمم وكهنم حبال تنقذمه من أابر
سقطوا فهيا .قال مريزا سعيد:
(أاكد ال أصدق) ولكهنا اكنت احلقيقة .وأدعى احلجاج فامي بعد أن
الفراشات اكنت حتط عىل اصاابهتم باكفة أنواعها فتشفهيا متام ًا ..بل أن
الفراشات أعادت بعضهم اىل احلياة بعد أن اكنوا قد ماتوا غرق ًا ..صاح
هبم مريزا سعيد :
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(ال تكونوا أجنياء ..امنا هو االعصار اذلي أنقذمك حني جرف َمن اكنوا
يرتبصون بمك رشًا)..
ردت عليه ميشال ويه تشري اىل أكرث من مئة رجل وامرأة وطفل
جمللني ابلفراشات( :وما اذلي يقوهل علمك هبذه الظاهرة؟!).
ويف الايم الخرية من رحةل احلج أحاطهتم املدينة باكملها مبا يف ذكل
ضباط الرشطة اذلين نظموا ابلتعاون مع ميشال وعائشة خط سري
املسرية يف تكل املدينة .وحرص ًا عىل أن يكون هناك بعض املساجد يف
خط السري ذاك حبيث يس تطيع احلجاج أن هيجعوا فهيا بدل من أن
يعرقلوا حركة املرور .واكنت مجهرة غفرية من الناس يقفون ملشاهدة
احلجاج ..واكن بعض الناس يقدمون هلم الطعمة والهدااي يف حني اكن
بعضهم الخر يتسم ابلعداء والسخرية.
اكن مريزا سعيد قد أصبح يف حاةل مذهةل من القذارة واالهجاد واكن
يبدو حمبط ًا لفشهل يف اقناع سوى حفنة من احلجاج بأن يعودوا اىل
الصواب ..ولقد اكنت املعجزات تؤدي هلم خدمات جىل ومتت سعيد عىل
مسمع من اخملتارمحمد دين:
(تكل الفراشات اللعينة ..لوالها لمتكت من معل يشء).
أصبح واحض ًا أن ميشال اخرت ابتت مرشفة عىل املوت حيث أصبحت
برشهتا بلون حراري .مما أاثر الرعب يف قلب سعيد .ومع ذكل فقد أبت
ميشال أن تدعه يقرتب مهنا .ونبذت وادلهتا وعندما جاء وادلها يزورها
يف أحد مساجد املدينة رفضت احلديث معه وقالت:
(ال ينبغي للتقياء أن يكونوا مع غري النقياء) وعندما مسع سعيد الكم
زوجته فقد لك أمل ابس تثناء ابرقة
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جمحفة يف الضأآةل ويف يوم امجلعة وافقت عائشة عىل أن يؤدي احلجاج
الصالة يف املسجد  ..ويف هناية الصالة حدثت جلبة يف املسجد مفىض
مريزا سعيد ليس تطلع حقيقة المر ..فرأى وسط الزحام طف ًال رضيع ًا يف
سةل صغرية ومعره اليزيد عن أس بوعنب .واكن من الواحض أنه طفل غري
رشعي ..واكن احلجاج يف حرية وارتباك وظهر امام اجلامع واىل جواره
عائشة .وعند ظهورهام انشق الازدحام كام ينشق الغبار .وتفحص
االمام اللقيط وقال:
(هذا الرضيع هو مثرة عالقة ش يطانية ..فهو اذن طفل الش يطان) .علت
مههمة غاضبة بني الناس فصاح مريزا سعيد :
(وما قوكل أنت أيهتا الاكهنة عائشة؟) قالت عائشة برصانة:
(سنسأل عن لك ما دلينا  ..وس نعطى لك ما نطلبه) ومل يكن الناس
حباجة اىل لك ما هو واحض ومن هذا التحرض وقاموا برمج اللقيط
الرضيع حىت املوت !!.
وبعد هذه احلادثة رفض جحاج عائشة أن يزتحزحوا من أماكهنم قيد
أمنةل ..ذكل أهنم مل يقتنعوا يف معلية الرمج ..واكنت حالهتم تنذر ابلمترد
والعصيان..
واكنت ميشال يف تكل الونة قد بلغت حد ًا من الوهن جعلها عاجزة
عن حض احلجاج عىل متابعة املسرية ..وظلت عائشة كام اكنت دامئاً
ترفض املناقشة ..وراحت حتذر القرويني قائةل:
(اذا أدرمت ظهورمك هلل فان هللا س يدير ظهره لمك ويتخىل عنمك)
جتمع احلجاج يف احدى زوااي املسجد الكبري ..ووجد سعيد الفرصة
مواتية هل وقرر أن يتحدى عائشة بصورة مبارشة ..فتوجه حنوها وسألها:
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(هل كل أن ختربينا ابلتفصيل وبدقة عن التوهجات اليت قدهما كل كبري
املالئكة ..انك مل ختاطبينا بلكامته بصورة حمددة وامنا كنت تعيدين
تفسريك لتكل اللكامت ..فلامذا هذه املداورة؟ وملاذا ال تنقلني للناس
لكامته ابذلات وبلك بساطة؟!) أجابته عائشة:
(انه خياطبن بأسلوب واحض وبطريقة ال تنىس) سألها:
(هال تكرمت وأعلمتنا بطبيعة ذكل السلوب )..ردت عليه:
(أنه يرتل لكامته عىل نغامت الغاين الشائعة) .صفق مريزا سعيد بيده
مبهتج ًا وأطلق حضكة ملعلعة تمن عن الانتقام والشامتة ..وشاركه يف
الضحك عامثن املرتد وراح يرضب عىل مزئره ويتبخرت ويثب وميرح
حول القرويني وهو يغن أحدث أغاين الفالم السيامنئية وهويقول:
(هكذا يغن جربيل )..وبدأ احلجاج ينضمون اىل تكل الرقصة واحد ًا تلو
الخر ومه يدورون حول عامثن وظلوا عىل تكل احلال من الرقص يف
ساحة اجلامع تعبريًا عن ضيقهم وخيبة أملهم اىل أن أىت امام اجلامع ركض ًا
وهو يرصخ احتجاج ًا عىل ترصفهم اذلي يتناىف مع اللياقة وقداسة املاكن
قالت عائشة ملريزا سعيد؛
(انك رجل ذيك وتعرف كيف تقتنص الفرص) واكن هذا رد ًا عىل
مساومة قام هبا سعيد حني قال:
(ها يه زوجيت ترشف عىل املوت ويه حباجة ماسة للوصول اىل مكة
املكرمة .وذكل فان للكينا معا مصاحل مشرتكة) اكنت عائشة تصغي
جيد ًا ملريزا سعيد اذلي اس تطرد يقول( :انن لست رج ًال سيئأ اي
عائشة ولقد سامهت ابلتأثري بصورة اجيابية يف كثري من املواقف عىل
هؤالء الناس ..لقد مكنهتم من ممارسة جتربة روحية معيقة ومه يواهجون
أقىص التحدايت وأرجو أال
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تظنني أن أمثايل من ذوي التفكري العرصي يفتقرون اىل البعد الرويح)
ورت عليه عائشة( :ولكن هؤالء الناس أنفسهم خذلوين) قال:
(اهنم مضطرون ويعانون من احلرية والشك وس تربز املشلكة بوضوح
عندما تصلني هبم اىل البحر وال يتحقق هلم ما وعدهتم به اي الهىي ..ال
شك أهنم يف تكل احلاةل سينقلبون عليك ..والصفقة اليت سأعرضها
عليك تتلخص يف أن يتكفل وادل ميشال وأان حبيث يدفع لك منا نصف
النفقات ..وحبيث نرسكل أنت وميشال وعرشة أو اثن عرشة من
القرويني اىل مكة عن طريق اجلو ..وس تصلون اىل هناك بعد مثاين
واربعني ساعة .المر مرتوك كل ابختيار من ترهيم مناس بني ملرافقتك يف
الرحةل ..وهبذا تكونني قد اجرتحت املعجزة أمام بعض احلجاج عىل
القل ..وذكل خري كل من أن ال تغطي شيئ ًا أمام امجليع ووهجة نظري
الشخصية يه أن الرحةل حبد ذاهتا وحىت هذه املرحةل اكنت معجزة
بطريقة أو بأخرى وقد أجنزت من خاللها الكثري ..حبس أنفاسه هنهية
ابنتظار رد فعل من قبل عائشة اليت قالت:
(البد يل من أن أفكر يف المر) شعر سعيد ابلسعادة ومىض يشجعها
قائ ًال( :فكري واستشريي كبري املالئكة .واذا وافق فال بد أننا عىل
صواب).
اكن مريزا سعيد يقدر أنه يف حال اعالن عائشة عن موافقة كبري
املالئكة جربيل عىل العرض اذلي تقدم به فان هذا يعن دمار عائشة
اىل البد لن القرويني يف مثل تكل احلاةل يدركون احتيالها ونفورها
ولكن كيف ميكن لها أن ترفض ذكل العرض ..وأي خيار يتبقى دلهيا؟؛
ان الانتقام ذليذ ..مبجرد أن تفقد هذه املرأة ثقة
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الخرين هبا مفن املؤكد أنه س يأخذ ميشال اىل مكة اذا ما ظلت دلهيا
تكل الرغبة.
قبل جفر ذكل اليوم اختفت عائشة من املسجد بعد ليةل مسهدة ومل
تظهر اثنية اىل الصباح ،طلبت من احلجاج أن جيمتعوا بعد الصالة
حيث خاطبهتم قائةل( :يف الليةل الفائتة زارين املالك ولكنه مل يبلغن
كعادته دامئا  .حدثن عن الشك ..وكيفية اس تغالل الش يطان ذلكل
الشك ..قلت هل ماذا أفعل؟ اهنم يشكون يب .فأجاب:
(ال يقطع الشك سوى اليقني) .وبعد ذكل أخربته مبا اقرتحه علهيا سعيد
يف اثناء الليل وقالت( :لقد طلب من أن اسأل املالك ..ولكن رفضت
االجابة متاماً .ودومنا سؤال:
(كيف ميكن أن أفضل واحد ًا منمك عىل الخر ..اما أن نتابع مجيع ًا أو ال
نتابع) سألها اخملتار:
(كيف نتبعك بعد لك أولئك املوىت ..وبعد حادثة الرضيع ولك اذلي
حصل؟) أجابته:
(عندما تنشق مياه البحر ..س يظهرون مجيع ًا وعندها س تدخلون يف
ملكوت العيل العىل) .صاح هبا مريزا سعيد :
(أية مياه هذه؟ وكيف س تنشق؟) قالت:
(اتبعوين ..واحمكوا عيل بعد انشطارالبحر).
تضمن العرض اذلي قدمه مريزا سعيد لعائشة سؤا ًال قدمي ًا هو :أية
عاهرة أنت؟ أجابته لقد جتددت وأصبحت بعيدة عن الش هبات..
مغفور ًا يل ونقية !!
اكن املد يف أوجه عند وصول احلجاج اىل جوار الشاطيء ووقف
احلجاج يدقون للمرة الوىل يف حياهتم اىل مياه حبر العرب.
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اكنت ميشال يف ذكل احلني تستند عىل ذراعي رجلني قرويني ،اهنا
أصبحت عاجزة عن الوقوف لوحدها واكنت عائشة عىل مقرية مهنا.
وأدرك القرويون ابحلدث أن من امحلاقة أن يعودوا بعد أن قطعوا تكل
املسافات الطويةل ووصلوا اىل هدفهم الول .ولقد ثبطت عزامئهم
الشكوك اجلديدة اليت اثرت يف أذهاهنم ..واكنت الفراشات تصحهبم
مرفرفة فوق رؤوسهم .صاح سعيد بعائشة( :والن اي عائشة لقد جئت
بنا مجيع ًا اىل حافة الفناء ..ترى أين هو مالكك الن؟) وقفت عىل
ماكن مرتفع وانربت ختطب قائةل:
(يقول جربيل أن البحر شبيه بأرواحنا ..فاذا اكنت أرواحنا متفتحة فان
بوسعنا أن نتغلغل يف خشم احلمكة وان اس تطعنا أن نفتح قلوبنا يصبح
مبقدوران أن نشق البحر)؛ وما لبثت عائشة أن صاحت ابلناس طالبة
مهنم أن يصغوا ويه تقول هامسة:
(املالك عىل وشك أن يصل اىل هنا) ,,مل يس تطع الناس اذلين اكنوا
عىل الشاطيء أن يروا الفراشات كام مل يس تطيعوا رؤية ما حدث الحقاً
وال أن مريزا سعيد اس تطاع أن يالحظ مبنهتىى الوضوح تكل السحابة
الهائةل اليت اكنت تتوجه فوق البحر واختذت شلك اكئن حضم أش به
بعمالق مشع .وقالت عائشة:
(انمك ترون املالك الن ولقد اكن يرافقنا طوال الطريق ..فهل
صدقمتوين؟)
ابتدأ احلجاج يبكون ..ويتوسلون الهيا يك تساحمهم وتغفر هلم ..ومه
يصيحون( :نعم ..نعم اننا نراه أنه جربيل ..اي هللا) وبعد قليل ابتدأت
تكل السحابة تغري اجتاهها وتغوص يف أعامق البحر ،ويف تكل اللحظة
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راح القرويون يرصخون ويرقصون ابهتاج ًا ويصيحون:
(الانشطار ..الانشطار) اندى بعض الواقفني مريزا سعيد وسألوه:
(أهيا الس يد ما اذلي يلهب مشاعر هؤالء الناس؟ اان ال نرى أي يشء؛
انطلقت عائشة متيش حنو املاء ..وأما ميشال فقد جرها القرويني ابالجتاه
نفسه ..واندفع سعيد حنوها وابتدأ يصارع الرجلني ويصيح هبام :
(أتراك زوجيت وشأهنا عىل الفور ..اللعنة عليكام ..أبعدا أيديكام القذرة
عهنا) بيد أن ميشال مهست قائةل:
(اهنام لن يرتاكين .ابتعد أنت اي سعيد ،ان قلبك مغلق ..والبحرال ينشق
أبد ًا اال ذلوي القلوب املفتوحة).
وابتدأ القرويون يركضون مجيعهم ابجتاه املاء وقد محل القوايء مهنم
الضعفاء واملس نني والطفال ..وراحوا يلقون بأنفسهم يف أحضان املوت.
اندفع مريزا سعيد ابجتاه املاء وهو يرصخ اىل زوجته بأن تعود ..واكن
يقف عىل الشاطيء الس يدة قرييش وعامثن واخملتار .واكنت الس يدة
قرييش تنتحب وتقول:
(واطفلتاه ..واطفلتاه ..ما اذلي س يحدث كل؟) عندها قال عامثن:
(عندما يتضح هلم ان ما من معجزة فاهنم س يعودون) .سأهل رسينقياس:
(وماذا عن الفراشات؟ هل اكنت جمرد مصادفة؟) اكن القرويون
يرصخون بعضهم عىل بعض .ومه خيوضون غامر املاء يف حني اكن
الواقفون عىل الشاطيء حتدومه الرغبة خبوض املاء .أو عىل أي يشء.
واكنوا يبدون وكهنم يرقصون عىل النار ..وصل مفوض الرشطة وسأل:
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(ما اذلي جيري هنا وعالم لك هذا الهياج؟) صاح به سعيد اذلي اكن
قد خرج لتوه من املاء وهو يلهث( :أوقفومه ..اهنم س ميوتون)
وما لبث القرويون أن وصلوا اىل حدود العمق اخلطر وجتاوزوه مث
غاصوا حتت سطح املاء وبعد حلظات اكن لك جحاج عائشة قد احتجبوا
عن النظار متام ًا.
ويف اللحظة نفسها اكن لك من سعيد وعامثن واخملتار بل وحىت الس يدة
قرييش يركضون يف املاء ومه يرصخون( :النجدة ..ساعدوان أهيا الناس
الرمحة اي هللا).
املألوف أن االنسان املهدد ابلغرق ياكحف ويتخبط ويبدي بعض املقاومة
لكن عائشة وميشال والقرويون توهجوا مبلء ارادهتم اىل ما حتت املاء
واختفوا هناك ابستسالم مطلق.
أدرك رجال الرشطة الس يدة قرييش وجروها اىل الشاطيء وقد احتقن
وهجها وامتالت رئتاها ابملاء ..أما رسينيقاس واخملتار فقد حسهبام رجال
الرشطة بعد ذكل بقليل واكن الوحيد اذلي بقي يف البحر طويال هو
مريزا سعيد اخرت اذلي أص عىل متابعة الغوص اىل أن مت انقاذه من
حبر العرب بعد أن أمغي عليه اكنت تكل يه هناية رحةل احلج.
اس تعاد سعيد وعيه يف مستشفى اتبع الحدى املعتقالت وقد وهجت
السلطات اليه هتمة الرتحيل غري املرشوع اىل الناجني من مسرية
عائشة ،ولكف رجال املباحث بتسجيل أقوال لك مهنم عىل انفراد يك ال
تتاح هلم فرصة الاجامتع والتشاور.
اكنت افادة محمد دين اخملتار كام ييل( :يف اللحظة اليت كنت فهيا عىل
وشك املوت رأيت بأم عين البحر وقد انشطر ورأيهتم
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مجيع ًا هناك يسريون بعيد ًا عن واكنت معهم زوجيت خدجية .أما عامثن
خائف من املوت غرقاً ولكنن
صاحب الثورفقال ( :كنت يف البداية ً
مضيت أس تطلع حصة المر ..وكنت همامتً مبعرفة ما س يحدث لعائشة
ورأيت املعجزة الرائعة .حيث انشطرت أماهمم املياه وراحوا يتابعون
طريقهم يف قعر احمليط بني السامك امليتة)؛.
وأقسم رسينيقاس ابلآلهة الكشام أنه شاهد حبر العرب ينشق وعادت
الس يدة قرييش عىل مسمع املباحث القصة نفسها بطريقهتا اخلاصة ويه
تقول( :صدقوا أوال تصدقوا  ..ان ما رأيته عيناي بتحكيه لساين..؛)
وجرب رجال املباحث أسلواب مغايرًا ابلتحقيق فأتوا اىل اخملتار وقالوا هل:
(أنصت الينا جيد ًا وال حتاول أن ترضط من مفك مرة اثنية .أانس
كثريون مريا من ذكل املاكن ومل يرأي مهنم ما تتدعي أنك رأيته وها يه
أجساد الغرىق ابتدأت تطفوا عىل سطح املاء منتفخة ومنتنة اكجلحمي).
مفا اكن منه اال أن قال( :تس تطيعون أن تفعلوا ما تشاؤون ..أؤكد لمك
أين رأيت ما رأيته) وجتمع رجال املباحث حول مريزا سعيد اخرت مبجرد
أن اس تعاد وعيه وسألوه( :ما اذلي شاهدته) فاعرتض عىل سؤاهلم..
وقال:
(كيف جترؤون عىل توجيه الس ئةل يل ! لقد غرقت زوجيت فال
تعذبونن بأس ئلتمك)؛؛ عندما اكتشف مريزا سعيد أنه النايج الوحيد
بني جحاج عائشة اذلي مل يالحظ معلية انشطار املوج وعندما أخربه
رسينيقاس مبا شاهده هو والخرون مضيف ًا أنه لعار علينا أن ال نكون
جديرون بصحبهتم ولقد أغلق الطريق املايئ يف وهجنا كام تغلق بواابت
الفردوس.
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ظل مريزا سعيد يبيك مثانية أايم وليالهيا وبعد أن جفت مأقيه من
ادلموع ظل ينشج بعد ذكل .وظل جسده يرتعش زمن ًا طوي ًال وبعدها
عاد اىل مزنهل.
اكنت العت قد أ َتلف لك يشء والهتمت ادليدان املكتبة ..وعندما حاول
أن يفتح صنابري املاء اكنت تتسلل مهنا الفاعي .وقد حتول رسيره
الضخم اىل مأوى للحرشات والزواحف ..كن قرو ًان طويةل انقضت يف
أشهر قليةل .
وامتالت امحلامات ابلضفادع ذات العيون والقرون .واكنت بنات أوى
تأيت لي ًال لتعوي مع هبوب الرحي وقد يبست الشجرة الكبرية وأصبحت
احلقول قاحةل.
عاد مريزا سعيد اىل بريس تان وفتح البواب الصدئة ..مث مىض فور ًا اىل
الهاتف وقطع أسالكه لنه مل يعد يأبه بيشء ومل يعد يريد أن يتصل به
أحد؛ وبعد مرور أايم انتبه اىل أنه يرشف عىل املوت جوع ًا حيث قام
ابلبحث عن الطعام ..الفضل أن أجلس عىل ذكل الكريس ..وال أفكر.
ويف الليةل الخرية من حياته اكن هناك من يسحق أوراق الشجر
بقدميه .ومش راحئة قوية اكتشف عىل أثرها أن الشجرة الكبرية ابتدأت
حترتق وما لبث جذعها أن تناثر اىل ألف شظية .وراح مييش اىل املاكن
اذلي رأى فيه عائشة للمرة الوىل يف حياته..
اس تلقى هناك فوق الرتاب اجلاف وقبل أن تغمض عيناه أحس بزمرة
من الفراشات حتاول التسلل اىل مفه ..مغره ماء البحر ووجد نفسه
جبوار عائشة اليت خرجت بأجعوبة من جسد زوجته وانربت تصيح به:
(يه؛ افتح قلبك بأقىص رسعة) ولكنه مل
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يس تجب لها واكن قلبه بصدمة ورأى مركبات حديدية ولك يوشك عىل
الغرق ..واكنت يه تغرق معه أيض ًا  ..ورأى املاء خيرج من مفها وانتفخ..
وانشطر جسده اىل نصفني من عنقه حىت أعىل خفذيه ..وأصبح وضعها
أن تتلمس احملق احملاقة ..وانفتحت يه بدورها وتبعها امجليع ..ويف تكل
اللحظة انشقت املياه وساروا اىل مكة عىل أرض العرب.
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الفصل التاسع
ابتيل بداء
عاد صالح ادلين مششا اىل بيت أبيه ليكتشف أن أابه قد َ
عضال وقد أخربته نرسين الثانية زوجه أابه حبالته قائةل:
(ابتدأ وزنه يتناقص ويشكو من بعض الآالم يف ركبتيه منذ س نتني..
وكنا َع َزوان تكل العراض اىل الش يخوخة ومل نكن عىل االطالق نتصور
أنه مصاب هبذا ادلاء اخلبيث اخملاتل) ..انضمت ألهيام اكس توبرا املريية
السابقة واكنت ما تزال ترتدي مالبس وادلته ..وقد حيت بدورها
صالح ادلين واحتضنته وقبلته وادلموع يف عينهيا وىه تقول:
(انن مازلت متفائةل حبدوث معجزة تنقذ وادلك ..انه مازال يتنفس)
وبعد ذكل تعانقت املرأاتن ..وأرخت نرسين الثانية رأسها عىل كتف
اكس توبرا ..اكن من الواحض أن مودة معيقة نشأت بيهنام..
وكمنا هذا اجلو اذلي خيمي عليه املوت قد غسل لك ما اكن سببأ من
غرية ..وخالفات وحساس يات .وبعد قليل التفتت نرسين اىل صالح
ادلين وهتفت به:
(هيا بنا ينبغي أن يراك وادلك برسعة) سألها( :هل يعرف حقيقة مرضه)
أجابته:
(انه ذيك ..وهو يوجه الينا كثريًا من الس ئةل ..ويردد القول أن هناك
مرضني فقط يؤداين اىل فقر ادلم اذلي أعاين منه .أحدهام هو السل
ولكنه ال يذكر املرض الثاين) ٠خفضت نرسين بأىس فسألها صالح:
(أليس من الفضل أن يطلع عىل احلقيقة؟) فصمتت هنهية وقالت:
(رمبا تكون عىل حق فامي تقول) ..لكن
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اكس توبرا تدخلت صاحئة جبزع:
( الك  ..كيف نرب ذكل املريض حبالته ..ان ذكل حري بأن يصيبه
ابالهنيار) ٠
اكن الرسطان قد فعل فعهل يف جسم العجوز شاجنري اىل حد أن قلبه
أصبح أوىه من أن يؤدي وظيفته وأدرك صالح ادلين أن وادله قد
ميوت من مضاعفات املرض .وقبل أن يفتك به املرض بنفسه ..ذكل أنه
قد ميوت من الهتاب الرئة أو من القصور اللكوي ..ولقد قرر الطباء أن
ميكث يف مزنهل ابنتظار الهناية احملتومة لن حالته مل تكن قابةل للعالج ال
ابلشعة وال ابلدوية الكمييائية ..ووصفوا هل دواء وحيد ًا عىل شلك
أقراص تبطيء فقط من انتشار املرض؛ وقالت اكس توبرا ( :رمغ لك
يشء فهناك معجزة يف حاةل وادلك حيث أنه من املعروف أن مثل هذا
املرض يسبب أآالم ًا ال تطاق .بيامن هو ال يتأمل ..رمبا لننا نصيل من أجهل
فقد حلت عليه الرمحة).
طلب صالح ادلين أن ترافقه ملشاهدة وادله وعندما دخل اىل الغرفة
هبدوء الحظ أن عين وادله اكنتا مفتوحتني حتملقان جبمود اىل سقف
الغرفة .فظن أنه ميت .لكن العجوز سعل عدة مرات والتفت اىل انحية
الباب وما لبث أن مد ذراعه ابجتاه ودله؛ فسارع صالح ادلين واحنىن
عىل ذراعه املمدودة مصاحفا يده.
انه ملشهد مجيل لقاء الابن بأبيه بعد عقود من القطيعة والغضب .وانتبه
صالح اىل أن وادله قد حتول تقريباً اىل هيلك عظمي حبيث حتولت
وجنتاه اىل جتاويف معيقة .وفكر صالح ادلين
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أنه من الصعب مباكن أن يتعرف االنسان اىل وادله يف اللحظة نفسها
الىت يودعه فهيا .
ويف صبيحة اليوم التايل لقدوم صالح ادلين طلب منه وادله أن يلق هل
حليته وهو يقول( :هااتن املرأاتن ال تعرفان كيف تس تعمالن أآةل احلالقة
الكهرابئية) ..وقد لىب رغبة وادله ..واكنت املرأاتن تتأمالن ذكل املشهد
وعلقت اكس توبرا ابلقول:
(انظري كيف أنه ال يبعد عينيه عن ودله؛).
ويف أثناء الهنار طلب صالح من املرأتني أن تولياه هو مبهمة اعطاء
الدوية لوادله ومتضيان للراحة يف جناهحام اخلاص ،فوافقنا عىل ذكل
برحابة صدر ،وقام صالح ادلين يف ذكل اليوم جبوةل يف املكتبة
والردهات ..والحظ أن ذكل املصباح النحايس مايزال يف ماكنه عىل
أحد الرفوف يف غرفة املطالعة .وأحس برغبة يف أن يتناول ذكل
املصباح ويدلكه ثالث مرات عىل أمل أن يربز هل ذكل اجلن أو
العفريت -ويقق هل أمانيه ولكنه مل يفعل ذكل وبقي املصباح يف ماكنه..
بد ًال من ذكل توجه اىل غرفة وادله العطائه ادلواء .
غابت املرأاتن يف غرفهتام اخلاصة يف تكل الليةل ،يف حني جلس صالح
ادلين يف غرفة وادله يتأمهل ويرعاه ..وانم العجوز ثالث ساعات ..مث
طلب التوجه اىل املرحاض .فساعده صالح عىل الهنوض والحظ مدى
النحافة اليت ألـ امت بوادله يف تكل الثناء ..وقارن حنافته تكل ابلوزن
الزائد اذلي اكن عليه قبل املرض .وعندما وصل العجوز اىل املرحاض
رفض أن يقدم هل صالح أية مسا عدة.
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وقد علقت اكس توبرا عىل ذكل بقولها :
(انه دامئا هكذا .يرفض أن يدع أي خشص يقدم أي عون ..اي هل من
رجل جخول)..
يف أثناء عودته اكن يستند بيده خبفة عىل ذراع ابنه؛ واس تولت عىل
صالح يف تكل اللحظة الرغبة يف أن يتضن وادله وهيدهده .ويغن هل.
ولكنه قاوم تكل الرغبة وقال:
(اباب لقد جئت عىل أمل بأن يتالىش لك ما بين وبينك من خالف
وحساس يات) عندئذ شد شاجنري بقبضة يده برفق عىل ذراع صالح
وأجاب:
(مل يعد لهذه املسأةل أي اعتبار ..لقد عفى علهيا الزمان ..أيأ اكن شأهنا).
ويف الصباح أقبلت نرسين واكس توبرا يف ثياب نظيفة واكن يبدو علهيام
الراحة .اال أهنام اش تكتا من أهنام مل يغمض هلام جفن طوال الليل لن
ابتعادهام عن شاجنري اكن مزجع ًا هلام للغاية ..واهنالت املرأاتن عىل العجوز
لامثً وتقبي ًال .وذلكل فقد ابتعد صالح ليخيل هلام اجلو للتعبري عن حهبام
لوادله.
ويف اليوم التايل اكن لسان العجوز قد تورم ..وأصبح يعاين من صعوبة
يف الالكم ويف ابتالع أي يشء ..وابلتايل فقد رفض تناول لك الطعمة
اليت قدمت هل .واكتفى بقليل من احلساء والبطاطا املهروسة وقليل جد ًا
من (الكسرتد) ..ويف ذكل اليوم ابذلات طلب أال تبقى البواب مغلقة
يف وجه أحد ،قائ ًال( :أريد أن أرى بعض الوجوه املس تبرشة ..ولقد
أتعبتن وجوهمك احلزينة املتجهمة).
وقد توافد يف ذكل اليوم كثري من القارب والصدقاء من اكفة
النوعيات وبعد مغادرة لك أولئك الناس اذلين التقط بعضهم صور ًا
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تذاكرية مع الرجل احملترض ..قال صالح ادلين للمرأتني:
(البد لنا من أن نربه حبقيقة مرضه).
ولقد مت لصالح ما اكن يريده يف صبيحة اليوم التايل ..حيث طلبوا من
طبيبه الاختصايص (ابنياكر) أن يقدم ليجيب عىل لك ما خيطر عىل
ابل املريض من اس تفسارات وتساؤالت.
وبعد رحيل الطبيب ..دخلوا مجيع ًا لرياقبوا رد فعهل فقال هلم:
(انن مصاب ابلرسطان واالصابة متقدمة كثريًا..اذ أن ذكل ال يدهش ن
 ..وقد قلت لمك منذ البداية أنن البد أن أكون مصاب مبرض خطري واال
ملا تعرضت ملثل هذه الفاقة الشديدة يف ادلم)
وعندما خرجوا من الغرفة قالت اكس توبرا لصالح:
(يف اللحظات الوىل من قدومك أرشقت عيناه يف بريق جعيب ..أما
الن فقد أصبحتا اكمدتني متاماً ..وأظن أنه لن يقاوم طري ًال).
ويف املساء وجد صالح ادلين نفسه وحيد ًا مع وادله ..حيث اكنت
املرأاتن هاجعتني ..قال هل شاجنري:
(أريدك أن تعمل أنن غري مضطرب ..ذكل أن االنسان همام عاش فال بد
هل من أن ميوت ..عاج ًال أم أج ًال .والبد وأن يكون ملوته سبب ًا ما  ..وأان
خشصي ًا ال أموت يف سن الش باب.
ليست دلي أوهام فامي يتعلق ابملاكن اذلي سأميض اليه ..فلن يكون
هناك أي ماكن .اهنا هناية لك يشء ابلنس بة يل .وال أعرتض عىل ذكل.
اليشء الوحيد اذلي أخشاه هو المل ..لن المل يفقد االنسان هيبته
واحرتام الناس هل ..وأرد أن ال أتعرض ملثل هذه احلاةل.
وحيال هذه اللكامت أحس صالح ادلين بصوت غامض ..بقدر ما
أحب وادله وهو يتفوه بتكل اللكامت
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بقدر ما اكنت تكل اللكامت دروس ًا هل مفا اكن منه اال أن رد عىل وادله
ابلقول;
(ان الطباء مجمعون عىل أن حالتك اس تثنائية متاماً ..واهنا حاةل من
مليون حاةل ..ويبدو أنك لن تعاىن أي أمل عىل االطالق) وشعر صالح
بأن وادله مراتح لسامعه هذا الرأي حيث مسعه يقول( :اذ ًا فأان جاهز..
ابملناس بة تس تطيع أن متتكل املصباح حيامن ينهتىي المر) وبعد ساعة من
ذكل اللقاء أصيب العجوز بنوبة اسهال حادة مل ينفع فهيا أي عالج..
ابالضافة اىل أنه اكن يرفض تناول أي طعام.
ويف الساعة الثالثة أصبح شاجنري يف منهتىى الضعف ..وقرر صالح
ادلين نقهل اىل املستشفى عىل الفور ..اذ أن تنفسه أصبح متحرشجا وقد
علق هو عىل ذكل ابلقول:
(ان بعض اصاابت الرسطان تنترش ببطء .ولكنن أعتقد أن اصابيت
من النوع الرسيع جد ًا) قال هل صالح كذ ًاب( :ال تقلق اب أيب فس تكون
عىل ما يرام ..ولكن الوادل هز رأسه وهو يقول:
(انن رجل اي ودلي) وابتدأ صدره يعلو وهيبط وابتدأ يتقيأ .واكن قيؤه
مشو ًاب ابدلم ..ونقلوه عىل جناح الرسعة اىل مستشفى غري بعيد عن
مزنهل ..وجس َى يف أحد الجنحة عىل رسير ..واكنت النوافذ مغلقة..
وسأهل صالح( :هل أفتح كل النوافذ اي أيب؟) قال الوادل ( :ال) ومل
ينتبه صالح اال بعد زمن ليس قصري اىل أن تكل اكنت أخر لكمة تفوه
هبا وادله.
أعيد نقل شاجنري اىل مزنهل مسجى عىل محاةل معدنية يف س يارة
اسعاف ..وبعد أن قام أحد الرجال بغسهل راح يدس يف مفه قطعة
صغرية من مقاش أسود  .وقال لصالح ( :هذا القامش مقدس..
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انه جلب من مكة) ..صاح به صالح:
(أخرجه من مفه عىل الفوور) رد عليه الرجل مس تغتفور ًاب( :انن ال أفهم
ما تعنيه لقد قلت كل انه مقاش من مكة) صخ به صالح بصوته أكرث
ارتفاع ًا وحدة:
(أنت تفهم ما أعنيه متاماً ..لقد قلت كل أخرجه من مفه برسعة وعىل
الفور) قال الرجل بأىس( :لريمح هللا روحك) ويف الهناية مت دفن شاجنري
ختري ليكون مثواه
مششا وايل ،وقام صالح ابنزاهل اىل ذكل القرب اذلي ُأ َ
الخري.
كتب أحدمه يقول:
(اننا ال نثبت أن العامل هو ماكن حقيقي اال عندما منوت فيه).
عندما عاد صالح ادلين من املقربة اكن ابنتظاره ذكل املصباح النحايس
اذلي ورثه عن أبيه .وقد دخل اىل غرفة املطالعة وأغلق الباب ورائه.
وما لبث أن تناول ذكل املصباح وجلس عىل منضدة أبيه ..وأخرج من
جيبه منديال دكل به املصباح بشدة ثالث مرات..
أضيئت النوار يف الغرفة ودخلت الهيا زينات وكيل ويه تقول بصوته
مطلع( :اي الهىي ..لعكل كنت ترغب بأن تظل الضواء مطفأة ..ولكن
اجلوهنا كئيب ًا للغاية ..انن أسفة لكوين مل أت لرؤيتك من قبل ..ايهل من
وقت واي لها من مناس بة ..عىل أي حال انن مرسورة برؤيتك أهيا اليتمي
املسكني),
اكنت زينات كام شأهنا عىل احلياة هممتة فهيا بلك جوارهحا وفَ َهم مهنا أهنا
مازالت كعادهتا حترص عىل حضور احملارضات املتعلقة ابلفنون ومتارس
معلها يف املستشفى نفسه اذلي تويف فيه وادله ابالضافة اىل نشاطها
الس يايس؛ قالت هل:
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(لقد كنت يف املستشفى وقت قدومك ..ولكنن مل أعمل بوفاة وادلك اال
بعد فوات الوان ..مك أان سافةل ..س تطيع اذا شئت أن تطردين ,ولن
أعرتض عىل ذكل) .لقد اكنت امرأة معطاء..كرث النساء اللوايت عرفهن يف
حياته كرم ًا وعطاء ًا .أجاهبا يف منهتىى العفوية (انن أحبك) ردت
عليه(حس ن ًا لن أرد عليك هبذا اخلصوص) واكنت السعادة تطفح من
وهجها ويه تتابع:
(املهر هو أن تس تعيد توازنك النفيس ..مفن الواحض أنك مضطرب وعىل
أي حال فاذا كررت هذه العبارة عن قناعة بعد أربعني يوم ًا من الن
وعليك أن تكون حذرًا .فانن سأخذ المر عىل محمل اجلد  ..أما الن
فقد يكون ما تعنيه جمرد َع َرض عريض).
بدت هل حياته يف انلكرتا ،بلك ما فهيا من معاانة وقسوة ،وكمنا عفى
علهيا الزمن ..وها هو الن يبدأ حياة جديدة ..مشعة ومرشقة ال يلههبا
اال املوت يبدأها يتاميً شأنه يف ذكل شأن محمد والخرين .حياة متوهجة
مكصباح حسري.
لقد أصبح الن رج ًال غني ًا بلك ما يف اللكمة من معىن ذكل أنه بناء عىل
وصية وادله ،أصبح هل العصمة يف جزء الرابح اليت تدرها املشاريع
يقسم ابلتساوي بني زوجته
التجارية .وأما ما تبقى فقد أوىص وادله بأن ا
الثانية نرسين واملريية اكس توبرا  ..وفكر صالح أنه بعد وفاة املرأتني
س يؤول لك يشء اليه دون غريه .وأما املزنل القدمي فاكن من نصيب
اكس توبوا اليت اكن يعتربها وادله (جزءه الثالث) وقد صحت اكس توبرا
عىل الفور بأهنا س تبيع ذكل املزنل لهواة املنازل القدمية وقد اعرتض
صالح ادلين عىل ذكل
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حس بأن يف ذكل من االهانة ما فيه ذلكرايته وذكرايت وادله
حبدة لنه أ ا
ووادلته ..اال أن زينات هدأت من روعه قائةل:
(دعك من هذا لكه انك لن تس تطيع عىل أية حال أن تعيش يف مزنل
هو أقرب اىل املتحف منه اىل البيت) ،وأحس صالح بأن زينات عىل
حق .ووطن نفسه عىل أن ينىس لك ما يتعلق ابملايض ..وأَال يفكر اال
ابملس تقبل ،ومجعته زينات مرة اثنية ابلصدقاء اذلين التقامه يف زايرته
الخرية لبومباي ..واذلين مسع مهنم لول مرة بعودة جربيل فاريش تا اىل
بومباي وحماولته الس تعادة ماضيه التليد فهيا.
وفهم صالح ادلين بأن جربيل ياول أن ميسك بطرف اخليط اذلي
يوصهل اىل اجملد اذلي أحرزه حني اكن يف بومباي ..جمد النجم السيامنيئ
الفائق..
وأن هناك اشاعات عن اصابته من جراء فشهل يف احلب ومن جراء نبذ
(أآليلواي كون) هل بعد ذكل احلريق اذلي شب يف بزيكهول.
كذكل عمل صالح بأن جربيل وضع لك اماكنياته النتاج فيمل يدور حول
قصة دينية اترخيية لكنه ينوي أن تظهر اكفة خشصيات تكل احلاكية
الرتاثية بأزايء معاصة..
وذلكل فقد ختىل عهنا معظم اذلين وقعوا العقد معه لن ذكل يف نظرمه
نوع من التجديف والزندقة .والغرب من لك يشء أن جربيل عادت
اليه حاةل ال َب َخر والنفاس ذات الراحئة الكرهية .والسوأ من لك يشء أن
مجموعة من ضباط الرشطة حققت معه بشأن موته رخيا مرياثنت ..وأن
زوج رخيا مكل الروملاانت أقسم بأنه س يحطم عظامه يف اللحظة
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اليت يقابهل هبا وذلكل فقد أصبح جربيل يصطحب معه حرس ًا خاص ًا أين
ذهب وحيامث توجه.
وبعد يومني اكن صالح يتصفح احدى الصحف وفويجء جبرب مفاده أن
مجموعة من متسلقي اجلبال يف طريقهم اىل الهند حملاوةل الوصول اىل
(القمة اخلفية) يف جبال هاميالاي وأن من بني هؤالء تكل املتسلقة
املشهور ملكة ايفرست النسة أآليلواي كون ..وعند الانهتاء من قراءة
ذكل اخلرب أحس صالح بأنه مال َحق ..واعرتاه شعور بأن الش باح
تطارده وأن هناك حلامً مصري ًاي يتعلق به ..وتسري املرحةل املنطقية حتققه
ببطء .وقال يف نفسه :
( لقد أصبحت الن أعرف ما يه حقيقة الش باح ..اهنا مشاريع مل
تتحقق هناايهتا املقدرة لها).
ولقد وصلت أآليلواي كون ابلفعل اىل بومباي بعد يومني من ذكل التارخي
وقد فهم صالح من ذكل أهنا شفيت متام ًا من حاةل الهبوط يف قوى
قدمهيا ،يف الوقت نفسه اذلي انهتت فيه عالقهتا مع جربيل ،وحدث
صالح نفسه:
(ترى ما اذلي أىت هبا اىل هنا؟ البد وأن مصريًا حمتوم ًا ومأساو ًاي
ينتظرها يف هذه املدينة) .أما زنيات وكيل فقد اكنت يف تكل املرحةل
قلقة بشأن أنشطة صالح ادلين اذلي اكن قد انغمس حىت أذنيه
بأنشطة س ياس ية متبلورة الطر والهداف ..وقالت هل مرة:
كنت جاد ًا أهيا العزيز صالح ادلين يف أن تنفض عن نفسك ذكل
(اذا َ
الانامتء الجنيب ..فأرجو أن تكون حذرًا يف أَال تتوصل اىل حاةل أقرب
اىل عدم التحرر وعدم الانامتء ..واحلل هو أن حتتضن هذه املدينة .
مدينتك  .وتقبلها بلك
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ما فهيا من أخطاء ونواقص ..جيب أن تسعى لن تصبح واحد ًا من
أهلها .وأن تنمتي الهيا كام يه ،ال كام ينبغي أن تكون)  ..ويف حلظة من
اللحظات وجد صالح نفسه بعد أن تركته زينات وحيد ًا يفكر:
(ترى هل يسعى للقاء جربيل؟  ..هل يتصل ها تفي ًا بأآليلواي ؟)
أحس وهو يطرح عىل نفسه تكل التساؤالت أن هناك شيئا ما اكن
يوشك أن يدث .لكنه مل يكن يعرف حقيقة ذكل اليشء،اكن عاجزًا
عن أن يترصف لمينع حدوثه ..ولكنه اكن واثق ًا من أن ذكل اليشء
س يكون أمرًا سيئ ًا للغاية .
ويف اليوم التايل تناقلت الصحف نبأ العثور عىل جثة املنتج السيامنيئ
املعروف والبارز س .س .سيسوداي ملقاة عىل الرض يف شقة النجم
جربيل فاريش تا بعد أن أطلقت عليه رصاصات مسدس اىل قلبه
مبارشة ..نقلت الصحف يف الوقت ذاته نبأ اختفاء جربيل نفسه وأنه
أصبح يف عداد املشتبه هبم أو ابلحرى انه املش بوه الول ..خاصة بعد
أن وجدت جثة أآليلواي ملقاة عىل الرض خارج مزنهل .قال صالح
لزينات( :ال أدري ملاذا تراودين الرغبة يف أن أبتعد عن هذه الجواء
املشحونة ..وخيطر يل أن أعتكف يف املزنل القدمي يف منطقة الفضاحئ)
وهذا ما حدث ابلفعل؛.
بيامن اكن ميد رأسه اىل حبر من انفذة تكل الغرفة اليت أحهبا يف يوم من
الايم يف طفولته املبكرة ،طرقت اكس توبرا عليه الباب بطريقة ملحة
ويه تقول هل:
( لقد حرض رجل يطلب مقابلتك ..انه ذكل املسمى جربيل ..جربيل
فاريش تا اذلي تتحدث عنه الصحف ..وأان خائفة وال أدري ماذا أفعل..
أدخلته اىل غرفة املطالعة وهوينتظر الن هناك ..ولكن رمبا اكن من
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الفضل كل أال تقابهل ..بل اطلب الرشطة ..انه َلمر مفزع) .رد علهيا
صالح:
(ال .ال..ال تطليب الرشطة وسأذهب لراه).
اكن جربيل جيلس عىل حافة رسير شاجنري وهو ميسك بيديه ذكل
املصباح القدمي ..واكنت مالبسه متسخة ..وتبدو عليه ..س اميء الترشد ..
والقلق واحض يف عينيه .اشار اىل مقعد جماور وخاطب صالح قائ ًال :
(اجلس جبواري واسرتح أهيا املدلل) جازف صالح وقال هل:
(ان مظهرك مزرللغاية) رد عليه جربيل:
(اخرس ..واجلس واس متع اىل ما سأقوهل كل).
حدث صالح نفسه قائ ًال (اذ ًا فأنت اذلي فعلهتا ..أنت اذلي قتلت الك
من سيسود اي وأ آليلواي كون).
أمغض جربيل عينيه وانطلق يتلكم دون توقف ولكنه اكن متلعامثً:
(اذلي حدث اهنام عندما جاءا لزايريت ..مل أكن مامتلاكً لنفيس ..كنت
دامئ ًا أحس أن جزء ًا من يقف خارج جسدي يوجه ايل الوامر .أما أان
فكنت أعي أين مالك هللا ..جربيل املنتقم ..مالك الانتقام ..الانقام من
نفيس أو ًال لكوين اكئن ًا برش ًاي..
مث الانتقام من النساء ..من لك ما هو أنثوي ..ولقد أصطحهبا ذكل
الرجل .ومل يكن ينوي االساءة ايل ..ولكنن يف تكل اللحظة ابتدأت
امسع تكل الشعار تنطلق من أعاميق ..ووجدهتا تتحول امام عين..
فوهجت الهيا الش تامئ البذيئة (أيهتا العاهرة) هكذا خاطبهتا .ووجدت
نفيس عىل غري وعي من أطلق رصاصة اىل قلب الرجل ..ويف تكل
اللحظة اكنت رخيا تطري أمايم عىل
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بساطها  ..انك تتذكر رخيا بال شك ..اكن رأي رخيا أن أصطحب املرأة
اىل أعىل البناء ..وعندما يصبح االنسان يف القمة .اليشء أمامه اال
الهبوط ..انن مل أدفعها ..بل اكنت رخيا يه اليت دفعهتا ..ما اكن بوسعي
أان أن أفعل ذكل ..هل تس تطيع أن تفهمن أهيا املدلل؟ اي للجحمي ..لقد
كنت أحب تكل الفتاة!.
جفأة اكن هناك من يطرق الباب بعنف ويصيح:
(افتحوا الباب) وصاحت اكس توبرا( :اهنم من الرشطة) ،اذن لقد فعلهتا
اي اكس توبرا واس تدعيت رجال الرشطة !.
رفع جربيل غطاء املصباح العجيب ..وما لبث أن أسقطه عىل الرض
حيث صدرت قرقعة شديدة مزجعة ..اكن خمبأ مسدس ًا يف قلب
املصباح ..وتوقف من اكن يطرق الباب هنهية ..فصاح صالح مبن يف
اخلارج:
( انتهبوا .هناك رجل مسلح يف هذه الغرفة) تناول جربيل املصباح
وفركه بيديه واس تخرج منه املسدس برسعة.
أصبح صالح مكن يقف خارج ساحة الحداث ،شأنه يف ذكل شأن
جربيل اذلي اكن من دون شك يتعرض لهجمة من جهامت مرضه
العقيل ..خاطبه جربيل قائ ًال :
(لقد أخربتك منذ زمن طويل ..بأن هذا املرض لن يفارقن ..وأنه
سينكص ..وانن لن أكون قادرًا عىل احامتهل وال عىل التخلص منه).
اكن صالح ادلين يقف جامد ًا ..عاجزًا عن االتيان بأية حركة..
ولقد حاول أن يفعل شيئ ًا ولكن قبل أن يمتكن من حتريك يده وجه
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جربيل املسدس ابجتاه مفه متاما ..وابجتاه نفسه وضغط عىل الزاند ,.ويف
تكل اللحظة حترر من لك يشء! .وقف صالح عند النافذة يتأمل حبر
العرب ..واكن القمر بدرًا ..واكن نوره يشمل الشاطيء باكمهل وصو ًال
اىل خط الفق ..وحدث نفسه قائ ًال :
(ليذهب هذا املاكن بلك ما فيه اىل الش يطان ..وليأت البدلوزر ويقلعه
من جذوره) ويف تكل اللحظة اكنت زينات وكيل ختاطبه من وراء
ظهره( :هيا اي صالح ..تعال نذهب اىل بييت ..دعنا نرج من هنا حبق
اجلحمي)؛ أجاهبا( :سأيت معك) واس تدار مبتعد ًا عن ذكل املاكن.

انهتىى
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