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على �شاطئ البحرية

هر مع القمر طوياًل، نام حتى اآخر الليل، و�شحا عا�شقًا ل يعرف  �َشِ
َل  غري العبث.. مّر على البحرية، كان الن�شيم ذاك ال�شباح منع�شًا، َقَبَّ
قطرات  اأمامه  تراك�شت  مبائها،  وجهه  غ�شل  بحنان،  ال�شبوح  وجهها 
املاء خجاًل من عني ال�شم�س التي كانت ترقبهما عن كثب. ازداد ن�شوًة 
غ�شان الطرية املحيطة بالبحرية، يداعبها  زهار والأ و�شوقًا، مّر على الأ
لكن  و�شعادة.  به من غبطةٍ  كانت حت�ّس  ما  يعك�س  بدلٍع  فتتمايل  برفٍق 
اأن توقفت حني راأت  لبثت  ال�شم�س ما  غ�شان وزهرة عباد  زهار والأ الأ
اأدارت  �شريك.  بال  وحيدًة  ترتاق�س  البحرية  �شفحات  على  �شورتها 
وجهها بعيدًا نحو ال�شم�س التي كانت ت�شقُّ طريقها بدللٍ وكربياء نحو 
تناغم  نف�شها �شاهدًا على  لها بحنان، وتركت  ابت�شمْت  ال�شماء،  و�شط 
تية من بعيد. وما اأن اكتمل  الغيوم مع زرقة ال�شماء ورائحة الطبيعة الآ
التي  ال�شفراء  اأوراقها  ال�شم�س  عباد  زهرة  فتحت  حتى  ال�شم�س  وجه 
عن  تك�شف  ب�شوق،  الربيع  فرا�شات  حتت�شن  اخلريف،  األوان  حتاكي 
وت�شتمد  الوجه،  با�شمة  دورانها  وتتابع  ال�شم�س،  لدفء  الدفني  ع�شقها 
وحلياتها  معنًى،  لوجودها  ويعطي  روحها،  يغذي  عطرًا  حرارتها  من 

هدفًا.
ول ملك  متار وقف ال�شلطان جلهود الأ وهناك على ُبعد ع�شرات الأ
البالد و�شيد العباد على �شرفة ق�شره ال�شامخ يطل على البحرية، ومن 
خلفه كروم العنب وحدائق النخيل و�شنابل القمح التي كانت تتمايل مع 
حريته  طاملا  التي  البحرية  اإىل  ال�شلطان  نظر  العليل.  ال�شباح  ن�شيم 
ب�شحرها، اأغم�س عينيه وغاب يف حلمٍ ق�شري مل يوقظه منه �شوى �شوت 
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اإىل  ال�شلطان  دار  املاء.  وجه  على  واللهو  لل�شباحة  يتداعى  بٍط  �شرب 
التي حتت�شن  اخَل�شبة  اإىل احلقول  نظر  ال�شرفة،  الثانية من  الناحية 
نف�شًا  اأخذ  النهار،  �شاعات  بالعطر طوال  اأنفا�شه  وتغمر  ق�شره بحنان 
طوياًل وتنّهد كاأنه يتح�شر على �شيٍء ما. ومن بعيد، راأى ال�شلطان مئات 
ر�س، يروون  الفالحني، يت�شببون عرقًا وظهورهم حمنيٌة، يحرثون الأ
زهار،  والأ الثمار  يقطفون  املحا�شيل،  يجمعون  �شجار،  والأ النباتات 
ويغّنون اأغاين الفرح بقدوم مو�شم احل�شاد، ويدعون ل�شلطانهم املحبوب 
وال�شماء على  ر�س  الأ ي�شكرون  العمر،  بالهناء وطول  العظيم  وقائدهم 
كرمها وعطائها، ويحلمون بيوٍم جميٍل تتحّقق فيه اأحالمهم وي�شتعيدون 

فيه حريتهم. 
وعلى بعد اأمتاٍر من زهرة اللوت�س، وقف عمرود متكئًا على ع�شاه 
األقى نظرة تاأملٍُّ عميقٍة على وجه البحرية  التي مل يكن ي�شري بدونها، 
اأربعني خطوًة  اأو  املبت�شم، ثم �شار يف �شبيله. كان عمرود ي�شري ثالثني 
ثم يتوقف دقائق، واأحيانًا �شاعاٍت، يقراأعلى �شفحات املاء لون ال�شماء، 
واأحوال الطق�س، ومدى حر�س نهر �شراد املقد�س على العناية بع�شاقه 
�شكان  على  وحنانه  الربية،  واحليوانات  والطيور  والورود  زهار  الأ من 
القرى املحيطة بالبحرية الذين كانوا بحاجةٍ ملياهها لري اأرا�شيهم وما 
النهر والبحرية وما بها من  حتمله من طمي كل عاٍم لإخ�شابها. كان 
اأ�شماك وبط ونباتات، وما يزورها على مدار ال�شنة من طيوٍر مهاجرٍة 
م�شدر اإلهام ٍلعمرود، ذلك الفيل�شوف الذي جاء يحمل ر�شالة حٍب ٍووفاٍء 
حبة وال�شالطني، لكن يبدو اأنه و�شل متاأخرًا عن  ر�س والفالحني والأ لالأ

ميعاده بكثري. 
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نهر  اأعايل  يف  عا�شوا  الذين  الكراميد  بني  من  عمرود  ينحدر 
ذات  اجلميلة  الفالحيد  بالد  اإىل  وائل  الأ اأجداده  جاء  حيث  �شرياد، 
الطبيعة اخلاّلبة حني جرفتهم مياه الطوفان وحملتهم اإىل تلك البحرية 
قبل حوايل األف عام.  وبعد اأن ا�شتقّر احلال بالناجني من الطوفان يف 
هاويل«  موطنهم اجلديد، اأطلق الكراميد على بحريتهم ا�شم »بحرية الأ
اإليها، وما قا�شوه من عذاب  العمالقة، وذلك تخليدًا لذكرى و�شولهم 
على �شطاآنها، وما عانوه من خوٍف ومر�سٍ وقلقٍ على �شفافها. لكن حني 
مل هو مر�شدهم، مما جعلهم  فكروا يف ا�شٍمٍ لبالدهم اجلديدة كان الأ

يطلقون عليها ا�شم بالد الفالحيد.
بعد اأن ا�شتمتع عمرود مبنظر طيور ال�شباح ت�شع اأرجلها يف املاء، 
اأطفال  اإىل  ت�شرب وت�شتحم قبل بدء رحلة البحث عن الطعام والعودة 
راقدٍة يف ح�شن ال�شجر، غرق كعادته يف بحٍر من التاأّمل وال�شتقراء.. 
ل  ت�شكِّ كثرية  اأوديٍة  يف  تتجمع  ال�شتاء،  ف�شل  يف  تت�شاقط  وثلوٌج  مياٌه 
فوا�شل بني اجلبال والتالل، جتري يف كل اجتاهٍ لت�شّب يف نهاية املطاف 
يف نهر ل يتوقف عن اجلريان والعطاء اأبدًا، يوّفر املاء الري كل �شيء 
�شجار واحليوانات والطيور، ومينحها  ن�شان والزهر والأ ر�س والإ حّي، لالأ
اأر�شًا  اأو  وا�شعًا  منعطفًا  طريقه  يف  النهر  ي�شادف  وحيث  احلياة. 
كبريًة  بحريًة،  املكان  ذلك  من  لي�شنع  كثريًا  �شريه  يتلكاأ يف  منخف�شًة 
اأ�شماَك ذات  تعي�س فيها  خرى،  الأ حيان  الأ اأحيانًا، و�شغريًة يف غالبية 
ر للطيور فر�شة  ر للنا�س فر�شًة ال�شيد، وتوفِّ اأحجاٍم واألوانٍ متنوعٍة، توفِّ
البحرية  فقدت  وكلما  �شفحاتها.  على  والرق�س  وال�شتحمام  ال�شرب 
بع�س مائها يف عمليات الرّي والتبخر يف ف�شل ال�شيف، تتجمع الغيوم 
اأمطاٍر  اإىل  ال�شماء من جديد، وتتحول يف ف�شلي اخلريف وال�شتاء  يف 
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يعتمد  ما  وكل  والبحرية،  النهر  حياة  دورة  جُتدد  كثيفة  وثلوٍجٍٍٍٍ  غزيرٍة 
عليها من خملوقاٍت حيٍة. وهنا ت�شاءل عمرود عّما اإذا كان هناك قوٌة 
خارقٌة تتحكم يف �شوؤون هذا الكون الذي يبدو حمكم التكوين والتدبري.

َفِرحًة  تبت�شم  تزال  ل  راآها  ثانيًة،  البحرية  وجه  اإىل  عمرود  نظر 
بقدوم النهار وَتتَاُبع اأ�شراب الطيور، حاول اأن يغو�س يف اأعماقها ويكَت�ِشُف 
الوجه  كان  �شفحاتها.  على  وجهه  راأى  وهناك  الدائمة،  �شعادتها  �شّر 
غريبًا، كاماًل اأحيانًا، ومك�شرًا اأحيانًا اأخرى، وغري ثابت على حاٍل من 
حوال، كاأنه ورقة خريف تتلّهى بها رياٌح عابثُة. ابت�شم عمرود ابت�شامًة  الأ
وكاأنها  البحرية، وظهرت  خرى على �شفحات  الأ تك�ّشرت هي  �شاخرًة، 
بدقة. هكذا هي  ي�شتطع حتديد معناها  اأو عابثٌة، مل  �شاخرٌة  ابت�شامٌة 
ه، ل ت�شتقيم على حال، ول يهداأ لها  احلياة والدنيا، هم�س عمرود يف �شرِّ
بال، وقلياًل ما ن�شتطيع اأن نقراأ �شّرها اأو نفهم مراميها.. احلياة رفيق ل 
يتعب مّنا حتى واإن تعبنا منه، ل يرتكنا وحالنا حتى واإن حاولنا اأن نرتكه 
وحاله، ل يتوقف عن ال�شخرية من اأحالمنا والعبث يف م�شتقبلنا، حتى 
اإذ ت�شبح حياتنا بعد املوت  واإن غبنا عن ناظريه وَخطَفنا املوت منه، 
املا�شوية خرافاٍت  اأجمادنا  وتتحول  وتغدو هفواتنا حكايات،  ذكريات، 
واأ�شاطري واإ�شاعاٍت تتناقلها األ�شنة النا�س وتلوكها بال رحمة. مّد عمرود 
بي�س، م�شح حبات الرذاذ التي ت�شاقطت  يده اإىل جيبه، اأخرج منديله الأ

على جبينه، ثم وا�شل ال�شري كاملعتاد بعد وقفٍة طويلٍة.
توقف عمرود برهًة ليلتقط اأنفا�شه بعد اأن �شار ب�شع دقائق، التفت 
نه قليال ما ينظر اإىل اخللف عن ق�شد،  اإىل اخللف ب�شكل ل اإرادي، لأ
فاإذا به يرى ال�شلطان جلهود واقفًا على �شرفة ق�شره، يراقب كل ما كان 
يدور حوله من اأ�شياء، وما مير اأمامه من فالحني وحيوانات، وما يُعرُب 
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واأ�شراٍب طيوٍر  الكبري من قوارب �شيٍد  اأمام ق�شره  البحرية املرتامية 
مهاجرٍة.. كان عمرود اإن�شانًا غري عادي، يعي�س حياته بناًء على فل�شفٍة 
غري عادية، ل ترى فائدًة من النظر اإىل اخللف.. من الندم على �شيٍء 
البعيد،  املا�شي  اإن�شاٍن يعي�س يف  اأن كل  يعتقد  وانتهى وقته.. كان  فات 
ويعتقد اأن ذلك املا�شي هو نواة امل�شتقبل الذي يحلم به، هو اإن�شاٌن واهٌم 
اإن�شاٌن  هو  لة..  ِب�شِ احلياة  لواقع  متّت  ل  اأحالٌم  ت�شوده  عامل  يعي�س يف 
عمرود  يكن  مل  لذا  الب�شريِة.  عدمُي  النظِر،  ق�شرُي  التفكري،  �شعيُف 
على  البكاء  من  عائٍدٍ  بوجود  يعتقد  ول  الوراء،  اإىل  للتطلَّع  �شببًا  يرى 
طالل يف ُعرفِه اأ�شياٌء من �شنع زمٍن  اأطالٍل اندثرت بفعل الزمن، فالأ
مات وماتت معه، ومل تعد بالتايل �شاحلًة ملا بعده من اأزمنة.. ر�شوماٍت 
تخّيلها فناٌن مل يعد له وجود، اأو كلمات اأديٍب اأو �شاعٍر عك�شت ما كان 
اأن تعي�س حياة  اأو اأحالمٍ عابرٍة ل ميكن لها  اأفكاٍر  يجول يف ذهنه من 

خلود. 
حني ملح ال�شلطان عمرود اأ�شاح بوجهه بع�شبية وانفعال بعيدًا عنه، 
َر �شفو نهاره اجلميل.  ودخل اإىل بهو ق�شره حمّتدًا كاأن منظر عمرود َعَكَّ
لكن عمرود جتاهل ال�شلطان جلهود وما حدث متامًا، وتظاهر باأنه مل 
ن عني ال�شم�س كانت يف عينيه. لذا وا�شل �شريه نحو الغرب  َير �شيئًا لأ
وق�شره  جلهود  عن  بذلك  مبتعدًاٍ  كاملعتاد،  البحرية  �شاطئ  طول  على 
العامر، وكاأن �شيئًا مل يكن. كان عمرود، ودون غريه من النا�س، �شخ�شًا 
غري مرغوبٍ فيه من قبل ال�شلطة يف البالد، يخ�شاه ال�شلطان ول يعرف 
راآه  كما  فعمرود  منه.  يتخّل�س  كيف   يدري  ول  يحبه  ل  يحتويه،  كيف 
ال�شلطان، وكما ر�شمت اأجهزة املخابرات الر�شمية �شورته للق�شر، كان 
رجاًل م�شكوكًا يف اإخال�شه ووطنيته، يحمل اأفكارًا غريبة هّدامًة، تتناق�س 
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ل  مع تقاليد املجتمع وعاداته املتوارثة عرب اأجيال وع�شوٍر كثريٍة، وت�شكِّ
خطرًا على ا�شتقرار املجتمع واأمن النظام احلاكم.

قد  ول  الأ جلهود  لل�شلطان  كرب  الأ اجلد  م�شهود،  ابن  جلهود  كان 
متعبًا،  جائعًا،  عاريًا،  �شنة   �00 حوايل  قبل  الفالحيد  بالد  اإىل  جاء 
وجرفته  املقد�س،  �شراد  نهر  فا�س  اأن  بعد  وذلك  املوت،  و�شك  وعلى 
�شياء والنباتات واحليوانات  مياه الفي�شانات مع العديد من البيوت والأ
اأيامًا.  ا�شتغرقت  عذابٍ  رحلة  يف  وذلك  هاويل،  الأ بحرية  �شاطئ  اإىل 
العمل  من  متوا�شلٍة  عقٍو  اأربعة  بعد  تقاعد  الذي  عثريان،  ال�شيخ  كان 
موعد  يف  �شباح  كل  باخلروج  ترّبع  قد  الفالحيد،  بالد  ملحكمة  رئي�شًا 
الفي�شانات من كل �شنة لتفقد �شواطئ البحرية، والتاأكد من اأن النهر مل 
نقاٍذٍ اأو  يقذف لبالده و�شعبه ب�شحايا جدٍد من نا�سٍ وحيواناٍت بحاجة لإ
مرا�س  م�شاعدٍة وعنايٍة، واأنه مل يحمل لهم ما من �شاأنه اأن يجلب لهم الأ
ال�شيخ عثريان  قيام  على  �شنواٍت  م�شي  من  وبالرغم  املعدية.  وبئة  والأ
بتلك املهمة النبيلة، اإل اأنه مل ي�شادف يومًا اإن�شانًا حملته الفي�شانات 
يام حيوانات  هاويل، لكنه �شادف يف الكثري من الأ اإىل �شواطئ بحرية الأ
بتحذير  ويقوم  تتعفن،  اأن  قبل  دفنها  اإىل  ي�شرع  كان  ميتًة،  واأ�شماكًا 
ال�شكان من خطرها وحثِّهم على عدم القرتاب من اأمكنتها لب�شعة اأيام 

وبئة.  ثها بالأ لحتمال تلوِّ
ومل  �شباح،  ذات  التفقدية  رحلته  عثريان  ال�شيخ  بداأ  اأن  ما  لكن 
تكن ال�شم�س قد ك�شفت عن وجهها ال�شبوح بعد، حتى اعرت�س طريقه 
كلٌب متعٌب لكنه ذكي. قام الكلب بحركاٍت بهلوانيٍة جلبت انتباه ال�شيخ 
وقادته اإىل حيث كان جلهود ابن م�شهود م�شتلقيا ًعلى وجهه على �شاطئ 
املوت.  لها بني احلياة  ع�شاب يف حالٍة يرثى  والأ الطحالب  البحرة بني 
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بطن  من  خرج  �شبحًا  مر  الأ اأول  يف  ه  ظنَّ جلهود  جثة  ال�شيخ  ملح  حني 
الب�شر  تهاجم  التي  العمالقة  �شماك  الأ من  �شمكة  اأو  هاويل،  الأ بحرية 
وتعي�س يف البحرية باأحجاٍمٍ �شكبريةٍ واأعدادٍ وفريٍة. اإل اإن ذاكرة عثريان 
املثقلة بق�ش�س النهر واأهوال الفي�شانات، جعلته يدرك يف احلال، ودون 
عناء يذكر، اأن الغريب القادم اإليهم كان �شحيًة من �شحايا مياه النهر، 
الفور  على  ال�شيخ  قام  لذا  ديارهم.  اإىل  قدار  والأ الفي�شانات  حملته 
الذي كان يجل�س على  بيته  اإىل  الغريق على ظهر حماره وحمله  بو�شع 
اإحدى التالل امل�شرفة على مدينة غمره، بينما كان كلبه �شهمان ي�شري 
يف اإثره مرافقًا ل�شيده. وهناك قام ال�شيخ باإيواء جلهود وكلبه من الربد، 
واأمر زوجته اأن تعتني بهما، ومل ي�شاأل ال�شيخ عثريان �شيفه عن ا�شمه، 
كامل  ا�شتعاد  اأن  بعد  اإل  منها  قدم  التي  اجلهة  اأو  ن�شبه،  اأو  اأ�شله،  اأو 

�شحته وذاكرته وب�شمته. 
وائل الذين  كان ال�شيخ عثريان يحفظ عن ظهر قلب ٍق�شة اأجداده الأ
جرفتهم مياه الفي�شانات قبل حوايل األف عام، واألقت بهم على �شاطئ 
بالد  قراهم يف  الغا�شبة  املياه  اأن هدمت  بعد  وذلك  هاويل،  الأ بحرية 
الكراميد، ودمرت بيوتهم، واأهلكت موا�شيهم، وجرفت كل من �شادفته 
موات اإىل �شاطئ تلك البحرية النائية. ومن  حياء والأ يف طريقها من الأ
من  معه  ومن  عثريان  ال�شيخ  جاء  الفي�شانات،  تلك  من  الناجني  ن�شل 
اأبناء العائالت اخلم�شة التي ت�شكن بالد الفالحيد. وحني �شاأل ال�شيخ 
اأن �شيفه جاء من بالد  الفور من  تاأكد على  واأ�شله،  ا�شمه  �شيفه عن 
وائل. لذا فرح ال�شيخ الوقور فرحًا  الكراميد التي ينحدر منها اأجداده الأ
كبريًا ب�شيفه الذي راأى فيه واحدًا من اأولد عمومته، وحلقة و�شٍل تعيد 
ربطه بجذوره، ولذا قرر اأن ياأخذه يف جولٍة تفقديٍة على كافة قرى بالد 
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الفالحيد، يزور اأهلها ويتعرف عليهم، ويزور بيوتها وب�شاتينها وحقولها 
اخل�شبة، ويطلع على اجنازات اأبناء عمومته احل�شارية، ويحكي للنا�س 
ُوِلد  التي  البالد  لهم حال  وي�شف  واأ�شولهم،  اأجدادهم  وق�شة  ق�شته 
وعا�س فيها طوياًل قبل اأن يخطفه النهر منها وياأتي به اإليهم،  وكيف اأنه 
ع حدوثها وتنباأ بتوقيتها، لكنه ف�شل يف  كان �شحية في�شانات عاتيٍة توقَّ

اأخذ حذره منها .
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عودة اإىل البدايات

�شاطري ال�شائعة يف بالد الكراميد والفالحيد اأن نهر �شراد  تقول الأ
املقد�س فا�س قبل حوايل األف �شنة، وذلك بعد مو�شم �شتاٍء قار�ٍس هطلت 
�شابيع بال انقطاع وغطت كل اجلبال الواقعة على اجلانب  فيه الثلوج لأ
خر من بحرية البهاليل. ومع بدايات ف�شل الربيع، وارتفاع درجات  الآ
احلرارة، اأخذت جبال الثلج يف الذوبان تدريجيا ًحتى اختفى بع�شها عن 
العيان متامًا، بينما بقيت الثلوج تغطي قمم العديد من اجلبال البعيدة 
خرى ذات الرتفاع ال�شاهق. ومع تزايد معدل ذوبان الثلوج مع تقادم  الأ
الربيع، اأخذت املياه تتجمع يف الوديان التي تف�شل اجلبال عن بع�شها 
ب�شكٍل  ق  وتتدفَّ كثريًة،  �شغريًة  فرعيًة  وانهار  جداول  ل  ت�شكِّ البع�س، 
متوا�شٍل وكثافٍة عاليٍة يف جمرى نهر �شراد املقد�س. وب�شرعةٍ كبريٍة غري 
متوقعةاأرتفع من�شوب املياه يف النهر، حمدثًا بذلك في�شانات ل مثيل لها 
يف تاريخ البالد، حيث غمرت املياه ال�شهول والنباتات والكروم الواقعة 
على �شواطئه، ودمرت معظم القرى وهدمت البيوت القريبة منه، وقتلت 
على  وبئة  والأ مرا�س  الأ ن�شر  يف  وت�شببت  واحليوانات،  النا�س  غالبية 
قد  كان  ما  وفناء  الناجني،  وفاة معظم  اإىل  بذلك  موؤدية  وا�شٍع،  نطاٍق 
تبقى لديهم من موا�شي. ويف �شوء ذلك احلدث الكبري، اأطلق الناجون 
»الطوفان  ا�شم  الفي�شانات  وعلى  الفناء«  »�شنة  ا�شم  العام  ذلك  على 

العظيم.«
قامت مياه الفي�شانات التي غمرت بالد الكراميد ودمرت معظم 
طريقه  يف  �شرياد  نهر  حملهم  النا�س،  من  قليلٍ  عدٍد  بجرف  قراهم 
اأخرى بعيدًا عن تلك  اأ�شجار وحيوانات واأ�شياء  مع ما حمل من جذوع 
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مات  وبينما  اأيامًا.  تبعد  هادئٍة  بحريةٍ  �شواطئ  على  ورماهم  البالد، 
معظم �شحايا الفي�شان من اأبناء الكراميد اأثناء تلك الرحلة الع�شيبة، 
الطوفان  فاجاأهم  وامراأة  رجالن  اإخوة،  ثالثة  الناجني  بني  من  كان 
رحلة  يف  البهاليل  بحرية  مياه  يجوب  �شغرٍي  قارٍب  يف  وجودهم  اأثناء 
�شيٍد عاديٍة. ومن ح�شن حظ اأولئك الناجني اأنهم حملوا معهم يف ذلك 
اليوم ما يحتاج اإليه ال�شيادون عادةً من اأدوات �شيٍد وماأكولٍت واأوعيٍة 
كال�شكاكني  املعدات  وبع�س  واملاء،  املاأكولت  حلفظ  ونحا�شيٍة  فخاريٍة 
وب�شبب  القوارب.  واإر�شاء  ال�شيد  عمليات  يف  ت�شتخدم  التي  واحلبال 
خوة يلب�شون  برودة اجلو يف اأوائل ف�شل الربيع يف بالد الكراميد، كان الأ
�شنعت  عباءاٍت  معهم  ويحملون  روؤو�شهم،  على  وطواقي  دافئًة  مالب�س 
الباكر  ال�شباح  �شاعات  يف  اجلو  برودة  من  حتميهم  كي  ال�شوف  من 

و�شاعات الغروب، وحني يهبب ن�شيم امل�شاء. 
البعيدة  البحرية  تلك  اإىل  الطوفان  الناجني من  بع�س  حني و�شل 
النائية، كان ركاب قارب ال�شيد اأول من و�شل اإليها يف منت�شف الليل، 
وما  بلياليها.  اأيام  ثالثة  دامت  وخميفٍة  �شاقٍة  عذاٍب  رحلة  بعد  وذلك 
اأن و�شل نهر �شرياد اإىل و�شط البحرية حتى هداأ قليال، واأخذ بتباٍطوؤٍ 
يف �شريه، وتاهت مياه الفي�شانات التي حملها يف اأح�شان تلك البحرية 
�شكان  اأعطى  وهذا  عليها،  القمر  اأ�شعة  ت�شاقط  من  بالرغم  العمالقة 
اجلوية  حوال  الأ تتبدل  اأن  وقبل  والنجاة.  الهروب  فر�شة  القارب 
الفور  على  الثالثة  خوة  الإ قام  ثانية،  والعوا�شف  مطار  الأ وحتا�شرهم 
املر�شى  برمي  �شارعوا  ال�شمايل، وهناك  ال�شاطئ  نحو  قاربهم  بتوجيه 
بعيدًا عن املياه، ومغادرة القارب ب�شرعة. وبعد اأن و�شعوا اأرجلهم على 
مل يف مالم�شتها، قاموا بتثبيت املر�شى  الياب�شة التي كانوا قد فقدوا الأ
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قاموا  ثم  ومن  منهم،  القريبة  �شجار  الأ اأكرب  اإىل  بحبٍل  القارب  وربط 
بنقل ما كان على القارب من اأ�شياء اإىل الرب بعيدًا عن �شفاف البحرية. 
نومًا  مرهقني  وناموا  الثقيلة،  بعباءاتهم  يف  ذلك  بعد  خوة  الإ تلّحف 
عميقًا، مل ي�شتيقظوا منه اإّل بعد اأن تربعت ال�شم�س يف و�شط ال�شماء، 

وغمرت وجوههم املتعبة بنورها امل�شع ون�شمات الظهرية الدافئة.
املوتى،  جثث  انت�شال  يف  خوة  الإ ان�شغل  عديٍدة،  اأيٍام  مدى  وعلى 
حياء الذين و�شلوا على وهم و�شك املوت، وجمع  العديد من الأ واإنقاذ 
واأمتعة  نحا�شية،  واأواين  وجلوٍد،  ممزقةٍ،  ثياٍب  من  جمعه  اأمكنهم  ما 
البحرية  �شواطئ  على  بها  األقى  قد  النهر  كان  فخاريةٍ  واأوعيٍة  بالية، 
عرب مئات، ورمبا اآلف ال�شنني املا�شية. ويف كل مرة انت�شلوا فيها جثًة 
ًمن اجلثث، حاولوا التعرف على �شاحبها قبل دفنها، لكن دون جدوى، 
ن كل اجلثث تقريباً و�شلت يف حالٍة حمزنةٍ يرثى لها، واأحيانا  وذلك لأ
يف حالة مرعبة، م�شوهة بال معامل، وذلك بعد اأن اأخذت منها اأ�شماك 
اأول  كان  لذا  وا�شتهت.  اأرادت  ما  ومتا�شيحها  البحرية  وحيتان  النهر 
قراٍر ياأخذه الناجون دون وعي منهم، هو ت�شمية البحرية با�شم بحرية 
هاويل« وذلك لكرثة ما �شاهدوه على �شطاآنها من اأهوال، وما عا�شه  »الأ

البع�س على �شفافها من عذاٍب واآلمٍ وخماوف.  
حياء،  خت على العناية باملر�شى وامل�شابني من الأ وبينما داأبت الأ
حياء اإىل مغارٍة كبريٍة كانوا قد اهتدوا اإليها  خوان يف نقل الأ ان�شغل الأ
اأثناء البحث عن مكان اآمن ينامون فيه، والقيام بدفن جثث املوتى يف 
اهتدوا  املغارة،  وبالقرب من  ال�شاطئ.  يبعد كثريًا عن  قرٍب جماعٍي ل 
اأي�شا اإىل نبع ماٍء غزيرٍ، ت�شّب مياُهه النقية يف نهٍرٍ هادئ يجري حتت 
فيه  ال�شباحة  ميكن  وطوياًل  كبريًا  نفقًا  جمراه  ي�شكلَّ  ببطء،  ر�س  الأ
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مرورًا  ل�شاعات،  بعيدًا  مياهه  يف  والتجديف  احلارة،  ال�شيف  اأيام  يف 
باأماكن غريبٍة ت�شبه مغاراٍت اأزليٍة ذات �شقوف مزخرفٍة من �شنع طبيعة 
من  وعا�س  الفي�شانات،  �شحايا  من  مات  من  مات  اأن  وبعد  ٍعبقريٍة. 
عا�س، وكان قد م�شى على حمنتهم حوايل ثالثة اأ�شهر، وجد الناجون 
من الطوفان اأنه مل يبَق منهم �شوى ت�شعة اأ�شخا�س فقط، خم�شة رجال، 
م�شيات،  واأربعة ن�شاء، بينما كان عدد املوتى يقدر باملئات. ويف اإحدى الأ
وبينما كانوا يجل�شون يف املغارة التي كانوا قد اتخذوا منها م�شكنا ًدائمًا 
لهم، يطبخون وياأكلون فيها طعامهم، يت�شامرون وي�شاهدون وجه القمر 
والنجوم من بابها الوا�شع، وينامون على اأر�شها مطمئنني بعد اأن يغلقوا 
يبدو  ما  على  وكان  اأحدهم،  قال  ال�شجر،  واأغ�شان  خ�شاب  بالأ بابها 

كرب �شناً بني الرجال: الأ
يجد  ومل  اأ�شهر،  ثالثة  من  اأكرث  ن  الآ تغريبتنا  على  م�شى  لقد   -
اأي رجلٍ منا فر�شة للنوم مع امراأة، كما مل حتَظ اأية امراأة من ن�شائنا 
بح�شن رجل.. ل يجوز لنا اأن ن�شتمر على هذا احلال ال�شاذ، متظاهرين 
باأننا اأبناء اأ�شرة واحدة، اأ�شقاء و�شقيقات من املح�شور عليهم ممار�شة 
مور  الأ لنا  ا�شتتبت  وقد  وان،  الأ اآن  لقد  البع�س.  بع�شهم  مع  اجلن�س 
مر احليوي بجدية، وجند له حاًل  على نحٍو مقبولٍ، اأن نفكر يف هذا الأ
�شليم، ول  بناء جمتمع  با�شتطاعتنا  يكون  لن  بدون زواج  نه  لأ ُمر�شيًا، 
العي�س حياة كرمية، ول اإيجاد من يعيلنا من اأبنائنا واأحفادنا حني نبلغ 
�شن ال�شيخوخة الذي ل ي�شتثني من خمالبه حيًا، ول يتعاطف مع اأحد 

دون غريه من النا�س. 
- هذا �شحيح، عّلق اأحدهم قائاًل، اإنني اتفق معك يف الراأي، ولقد 
خطرت على بايل منذ اأيام خاطرة، اأعتقد اأنها جيدة، وقد تكون مدخاًل 
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وكاأنهن  ن�شاءنا  نتعامل مع جميع  العوي�شة.. ملاذا ل  امل�شكلة  حلل هذه 
زوجات لكل واحد منا دون تفرقة، ونعطي لكل امراأة حق اختيار ال�شريك 
الذي ترغب يف م�شاجعتة كلما اأرادت اأن متار�س اجلن�س مع رجل، وهذا 
خت الوحيدة بيننا الفر�شة كي تتحا�شى النوم مع  من �شاأنه اأن يعطي الأ
ولد فنعتربهم اأولدنا جميعًا، وهذا من �شاأنه اأن  اأيِّ من اأخويها.. اأما الأ

يدفعنا اإىل العي�س كاأ�شرة واحدة، �شعداء بال خالفات. 
- هذه فكرة مثرية حقاً، قالت اإحدى الفتيات، لكنها غري عملية، 
رجل  مع  ليلة  كل  ننام  اأن  لنا  كيف  اأي�شا..  اأخالقية  غري  كانت  ورمبا 
ولد؟  خمتلف وننجب اأطفال ً ل نعرف اأباهم؟ وكيف لنا اأن ن�شرتك يف الأ
وماذا �شنفعل اإذا قررت اإحدانا، اأو قرر اأحدكم النوم مع �شريك واحد اأو 
�شريكة واحدة فقط؟.. هل جنربها اأو جنربه على النوم مع بقية الرجال 
طفال حني يبلغون �شن الر�شد وين�شجون، هل  اأو الن�شاء؟ وماذا عن الأ
�شن�شمح لهم بفعل ال�شيء نف�شه؟ ينام كل ولد مع كل بنت يختارها حتى 
لو كانت اأخته، وتنام كل بنت مع كل ولد يعجبها، �شاأنهم يف ذلك �شاأن 
القطط والكالب؟ اأم �شنحاول اأن نزوجهم كما تزوج اآباوؤنا واأمهاتنا من 
�شقاء  �شقاء ومن هم غري الأ اأن نحدد بدقة من هم الأ قبل؟ وكيف لنا 
ولد والبنات، كي نتحا�شى زواج الولد من اأخته، وزواج البنت من  من الأ
تعارفنا عليه من  ملا  ثورية مغايرٌة متاماً  الواقع، هذه فكرة  اأخيها؟ يف 
تقاليد وعادات، تلغي مفهوم الزواج كليا.. ول اأخفي عنكم �شيئًا اإذا قلت 
لكم باأنه لي�س لدّي م�شكلة يف قبول هذه الفكرة غري العادية، طبعا اإذا 
خوة، لكنني اقرتح الرتيث قبل اتخاذ قراٍر  خوات والإ قبلت بها بقية الأ
ا�شتخدمنا عقولنا �شنجد حاًل  اإذا  اأننا  املوؤكد  اإن من  ي كهذا..  ٍم�شريٍّ

اأف�شل من هذا احلل بكثري.
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ل �شٌخ�س ثالٌث قائالً بهدوء: هل لكم اأن ت�شمحوا يل  - وهنا تدخَّ
اأفكر يف هذا املو�شوع  اأ�شبوعاً كامالً دون نوم  اأم�شيت  باحلديث؟ لقد 
بالذات، ولقد وجدت اأن ل حل له �شوى اأن يتنازل اأحد الرجال منا عن 
حقه يف الزواج، اأو اأن نتفق على تداول ن�شائنا والزواج منهن بالتناوب.

- اإنني ل اعتقد اأن من العدل اأن يتنازل �شخ�س عن حقه يف الزواج، 
قالت اإحدى الفتيات، اأو اأن نفر�س على رجلٍ اأن يتنازل عن حٍق كهذا، 
خا�شًة يف ظل ظروف �شاذةٍ كظروفنا جتعل من �شبه امل�شتحيل اأن يجد 
الرجل املعني امراأة يًف امل�شتقبل كي يتزوجها.. لكن هل لك اأن ت�شرح لنا 

ماذا تعني بتداول الن�شاء وعملية الزواج بالتناوب؟
- اإن ما اأعنيه بب�شاطة هو اأن نتفق على زواج اأربعة رجال واأربعة 
عن  بالنف�شال  الرجال  اأحد  يقوم  ثالثة  اأو  �شنتني  وبعد  ن،  الآ ن�شاء 
زوجته، وبالتايل تتاح الفر�شة للرجل الذي بقي دون زواج كي يتزوجها 
لعدٍد م�شاو من ال�شنني، ثم نكرر العملية بعد انق�شاء الفرتة املتفق عليها 
مع رجل اآخر وامراأٍة اأخرى كي يتزوجها من كان بال زواج.. وهكذا حتى 

ف�شل. رّياحلال اإىل الأ ميوت اأحدنا، اأو يحدث حدث يُغّ
- وقبل اأن يكمل كالمه متاما، قاطعته فتاة اأخرى قائلًة بحما�س: 
باإمكاننا  اإن  اأ�شمع ب�شيٍء مثلها من قبل..  هذه فكرٌة رائعٌة وعمليٌة، مل 
بنتيجتها  يقبل كل رجل  اأن  التفاق م�شبقًا على  ن، مع  الآ اإجراء قرعة 
ن يف ذلك خدمٌة للم�شلحة العامة، ومن ل يحالفه احلظ  بروٍح طيبة، لأ
اليوم ويجد اأن عليه اأن ينتظر �شنتني اأو ثالثة كي يتزوج، نعطيه فر�شة 
ن رعاية الغنم فيها ت�شليٌة اأكرث  ر�س، لإ رعاية الغنم بدل من فالحة الأ

وعناء اأقل.
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- وقبل اأن يديل اأيُّ �شخ�سٍٍ اآخر بدلوه، عاد املتحدث ال�شابق ليكمل 
كالمه، قائاًل، نعم، اإن باإمكاننا اإجراء قرعٍة، لكن اأية قرعةٍ قد جنريها 
�شوف تظلم اخلا�شر، والذي قد يقبل بالنتيجة مكرهًا، مما �شيرتك يف 
يام وال�شنني مهما طالت،  فمه مرارًة ويف قلبه ح�شرًة، قد ل ت�شفيها الأ
خا�شة بعد اأن يرى نف�شه وحيدا بال زوجة تعتني به، وبال اأولد اأو بنات 
ل�شنني.. اإنني، ولكوين اأ�شغر الرجال �شنًا، واأقلهم بنية، ورمبا اأ�شعفهم 
خدمًة  ن  الآ الزواج  يف  بحقي  اأ�شحي  اأن  قررت  البدنية،  النواحي  من 

لل�شالح العام، وكي يعم َّال�شالم والوئام وال�شرور حياتنا جميعًا.
- فوجئ اجلميع، و�شاد اجلو حالٌة من الذهول وفرتة �شمتٍ طويلٍة 
اأحدهم من  اأفاق  اأي �شخ�س بكلمة، وحني  اأن ينطق  دامت دقائق قبل 
ال�شدمة، قال، هذا عمٌل نبيل ٌحقًا، ل اعتقد اأن لدى اأيٍّ منا اعرتا�ٌس 
على هذا القرتاح.. �شكرا لك يا اأخي على هذه الت�شحية العظيمة التي 

ل ن�شتحقها.. لن نن�شى لك هذا اجلميل ما دمنا على قيد احلياة.
ن هل لك اأن  - نعم، هذا �شيء رائٌع حقاً، قالت اإحدى الن�شاء، والآ
مت�شوقٌة  اإنني  ول..  الأ الزواج  �شيدوم  �شنًة  وكم  �شنتزوج؟  متى  تخربنا 
جداً حل�شن رجل، واعتقد اأنني لن اأنام الليلة، �شاأحلم بكم جميعاً حتى 

اأعرف زوجي ون�شيبي.
خت العزيزة، اإن يل اأربعة �شروٍط مقابل ت�شحيتي  - مهاًل اأيتها الأ
هذه، وهي �شروط معقولة، اإن قبلتم بها، �شاأويف بوعدي لكم واأتنازل عن 
حقي يف الزواج.. اإنها �شروط ب�شيطة، من �شاأنها اأن تعود علينا جميعًا 

باخلري، واأن تعّم فوائدها جمتمعنا ال�شغري.
- قل لنا ما هي تلك ال�شروط.. لقد اأثرت ف�شويل، �شاحت اإحداهن 
�شاحكة، ل ترتكنا نخمن.. ب�شرعة لو �شمحت، ول جتعلها قا�شيًة ت�شرق 
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منا بهجة املفاجاأة.
اأن يكون يل  ول،  الأ ال�شرط  اآذانكم..  وافتحوا  اأعينكم  اأغم�شوا   -
�شراف على كافة الحتفالت واملنا�شبات الجتماعية، مبا يف ذلك  حق الإ
ولد، وغري ذلك من منا�شبات  حفالت الزواج وعقد القران وتطهري الأ
وتقاليد ورثناها ونحبذها، اأو منا�شبات جديدة نبتدعها ونقرها لحقًا. 
والثاين، اأن يكون يل حق الف�شل يف اخلالفات التي قد تقع فيما بينكم. 
ولد من اجلن�شني وتعليمهم وتهذيبهم  والثالث، اأن يكون يل حق تربية الأ
تتعهدوا  اأن  خري،  والأ والرابع  الطفولة.  �شن  منهم  كل  يتجاوز  اأن  بعد 
بتوفري امللب�س واملاأكل يل مقابل خدماتي هذه. واإنني اأعدكم يف املقابل 
وال�شديق  العزيزات،  خواتي  لأ املطيع  واخلادم  ال�شغري  خ  الأ اأكون  اأن 
بالعدل،  بينكم  اأحكم  واأن  ولدكم،  لأ مني  الأ واملربي  خوتي،  لأ ال�شدوق 
واأن اأ�شري على هديٍ ما اأوتيُت به من عقلٍ وحكمة، وما ع�شته من جتربٍة 
قدمني الذين تركناهم خلفنا  خا�شةٍ، وما تعلمته وعرفته عن جتارب الأ

يف بالد الكراميد. 
الر�شا  وب�شمة  الده�شة  وعالمات  خر،  الآ اإىل  منهم  كل  نظر   -
تعلو وجهه، ثم �شاحوا جميعًا، ن�شاًء ورجالً ب�شوٍت واحٍد، موافقون.. 

موافقون.
- وماذا عن موعد الزواج و�شنوات الزواج يا �شيدنا ال�شيخ؟ قال 

اأحدهم وهو ي�شحك وال�شعادة تغمر وجهه، والفرحة تواعد قلبه.
- يف اقرب وقت ممكن يا ولد.. لكن عليكم اأن تدركوا اأن اأمامنا 
عدة اأمور ل بد من اإجنازها قبل التح�شري حلفلة الزواج. هل لكم، على 
واحدٍة؟ هل من  ننام جميعًا يف مغارٍة  بينما  تتزوجوا  اأن  املثال،  �شبيل 
خوات؟  خوة والأ املمكن اأن ي�شاجع اأي منكم زوجته على مراأى من بقية الإ



�1

اإن علينا اأن نبني ع�شرة بيوت، وذلك قبل اأن اأعقد اأي قران. 
- ملاذا ع�شرة بيوت؟ اإننا ل نحتاج اإىل مثل هذا العدد الكبري من 
اأزواٍج  اأربعة  فقط،  عائالتٍ  خم�س  الزواج  بعد  �شن�شبح  اإننا  املباين.. 

ورجل ٌاأعزب.. األي�س كذلك؟
بناء..  عملية  هي  الزواج  عملية  لكن  اأخي..  يا  �شحيح  هذا   -
ر�شاء اأ�شا�سٍ �شلًبٍ ملجتمعٍ جديدٍ م�شتقٍر، ل يزال بال جذور،  حماولة لإ
اإىل  اإننا �شنحتاج  اإمكانيات حقيقية، وبال هدف، وبال م�شتقبل..  وبال 
حفالت  فيه  نقيم  كبرٍي  بيٍت  اإىل  ذكرتها،  التي  بيوت  اخلم�شة  جانب 
�شراف  الزواج والحتفالت ال�شعبية ونعقد فيه اجتماعاتنا الدورية لالإ
وممتلكاتنا  اقت�شادنا  دارة  لإ مقرًا  ويكون  والعباد،  البالد  �شوؤون  على 
على اأف�شل وجٍه ممكن، وهذا يجعل عدد البيوت املطلوبة �شتة. اأ�شف 
للدجاج، ومكاٍن لت�شنيع  اإىل ذلك، حاجتنا اإىل زريبٍة للموا�شي، وبيتٍ 
طعمة ل�شد حاجاتنا  النبيذ وتخزينه، واآخر لتخزين املواد الغذائية والأ
من اخل�شار والفواكه واحلبوب يف ف�شل ال�شتاء. ويف الواقع، نحتاج اإىل 
بيٍت كبرٍي اآخر ليكون مدر�شة لتعليم وتهذيب اأبناءنا وبناتنا.. لكن من 
نه لي�س لدينا اليوم  املمكن اأن تنتظر عملية اإقامة هذا املبنى �شنوات لأ

اأولد اأو بنات يف �شن الدرا�شة.
- اأنت رجل ٌحكيم ٌحقاً.. ماذا كّنا �شنفعل بدونك؟ لقد كدنا اأن نفقد 
يامٍ طالت، وفكرنا  كل وغبت عن الوعي لأ مل فيك حني توقفت عن الأ الأ
ملًيا يف تركك لتموت بهدوء.. ولول حنان اأخواتنا عليك، وا�شتعدادهنَّ 
جميعًا للت�شحية من اأجلك، لكّنا اأغم�شنا عيوننا وتركناك تالقي حتفك 
دون اأن نذرف دمعة حزٍن اأو ندٍم واحدةٍ على فراقك.. لكن احلظ كان 
خري.. اإننا �شعداء  مل حتى الرمق الأ حليفنا حني قررنا اأن نتم�شك بالأ
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بوجودك معنا، و�شعداء اأكرث يف ت�شليمك زمام قيادتنا.
ب�شكل  �شوؤوننا  ت�شيري  على  العمل  ن  الآ من  لنبداأ  اإذن..  بنا  هيا   -
منتظم ومنظم.. اإن من يعرت�س على اأيِّ اقرتاح، عليه اأن يتكلم ويعر�س 
ول:  وان. القرار الأ وجهة نظره حال اتخاذ القرار، ولي�س بعد فوات الأ
اختيار اأ�شماء جديدة لنا جميعًا.. اأ�شماء نرتاح اإليها، حتررنا من تركة 
اأوطانا،  لنا  تعد  مل  باأوطان  اأو  ماأ�شاويٍة  باأحداثٍ  تذكرنا  ول  املا�شي، 
من  مبا�شرًة  مييني  اإىل  يجل�س  مبن  و�شاأبداأ  وجود.  لها  يعد  مل  ورمبا 
�شاأبداأ  خواتنا،  لأ وبالن�شبة  خوة: عمرو�س، فرهود، مهدوب، مريود.  الإ
اأن�شى  لن  وبالطبع  �شهدة.  رعدة،  وعدة،  نهدة،  مبا�شرة:  الي�شار  من 
نف�شي.. لقد اخرتت لها ا�شم دعبو�س. هل هناك من اعرتا�س على اأي 

�شماء؟  من هذه الأ
- نعم قال عمرو�س، هل ميكن تغيري ا�شمي اإىل دغمو�س؟ ل اأعرف 
ابن  دغمو�س   بايل..  على  خطر  لكنه  ال�شم،  هذا  اختيار  يف  ال�شبب 

كربو�س. 
- ل مانع لدي من تغيري ا�شمك من عمرو�س اإىل دغمو�س، لكنني 
ل اعتقد اأن من املنا�شب اأن ن�شتخدم اأ�شماء اآباءنا.. اإن من م�شلحتنا 
اأن نبداأ حياتنا دون تركةٍ تراثيةٍ ُترهقنا، تكون مبثابة عبءٍ يثقل كواهلنا 
ذكرها.  حتا�شي  حاولنا  اإذا  ذاكرتنا  ترهق  وق�شية  بها،  تفاخرنا  اإذا 
وبعد فرتة �شمت، وا�شل حديثه قائاًل: هل هناك من يعرت�س على هذه 
�شماء؟ وحني لحظ عالمات الر�شا على  الفكرة اأو على اأي ا�شم من الأ
وجوه احلا�شرين قال: ما دمتم موافقون دعونا ننتقل اإىل مو�شوع اآخر، 

اختيار ا�شم لئق لبالدنا اجلديدة.. هل هناك من اقرتاحات ؟
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قال  بالبحرية؟   كنية  هاويل  الأ بالد  ت�شميتها  يف  راأيكم  ما   -
اأحدهم.

هاويل اكت�شبت ا�شمها  - ل يا اأخي، اإن علينا اأن نتفاءل.. بحرية الأ
ب�شبب ما راأينا على �شطاآنها من اأهاويل.. كلمة اأهاو يل ترمز للما�شي 
الذي نتمنى اأن ل يتكرر.. املا�شي الذي �شنعمل جهدنا كي ل يتكرر، اأما 
بالدنا احلالية فرتمز للم�شتقبل الذي نرنو اإليه ونريد اأن نبنيه باأيدينا 
والرفاهية،  باحلرية  فيه  ننعم  زاهراً،  م�شتقباًل  نريد  اإننا  وعقولنا.. 

وي�شود ربوعه الوئام والن�شجام والتعاون.
"بالد  اجلديدة  بالدهم  ت�شمية  اإىل  تو�شلوا  طويل  نقا�س  وبعد 
الفالحيد" التي ا�شتقوا ا�شمها من كلمة "فالح"، وحتديد فرتة الزواج 
ول بثالثة �شنوات. وقبل اأن يذهب كل منهم اإىل الزاوية التي اعتاد  الأ
اإقامة  اأ�شرعنا يف  كلما  اأنه  تذكروا  لزمالئه:  دعبو�س  قال  فيها،  النوم 
نبداأ  اأن  اإن علينا  الزفاف والفرح..  قريتنا اجلميلة، كلما قربنا موعد 

�شا�س مل�شتقبلنا.   غداً يف ت�شييد بيوتنا، وو�شع حجر الأ
كانت الفرحة كبريًة للغاية.. فرحة املفاجاأة والتفاق ب�شكل توافقي، 
جعلت  مت�شاربةٍ  وترُقٍب  وتخوٍف  �شعادةٍ  م�شاعر  اإثارة  يف  ت�شبب  وهذا 
النوم يهرب من عيون الفالحيد، ويحرمهم من متعة النوم طوال الليل. 
يقاظهم يف ظهرية اليوم التايل بعد  لذا وجد دعبو�س نف�شه م�شطرًا لإ
اأن كان النوم قد غلبهم و�شرق منهم فرتة ال�شباح. واأثناء تناول طعام 
قريتهم،  عليه  �شيقيمون  الذي  املوقع  اختيار  مو�شوع  تدار�شوا  فطار  الإ
حيث مت التفاق على اإقامتها على �شفح التلة التي ت�شرف على البحرية 
اإىل  و�شولهم  منذ  لهم  م�شكنا  اتخذوها  التي  املغارة  بالقرب من  وتقع 
وطنهم اجلديد. ومن ثم تداولوا يف هند�شة القرية، حيث وافقوا على 
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ويل الذي قدمه دعبو�س، والذي تخيل بيوت القرية على �شكل  الت�شور الأ
هاللٍ مفتوحٍ على ال�شرق، يحت�شن يف داخلة حديقًة وا�شعًة، تقام خلفها 
قاعة الحتفالت. وخلف تلك القاعة يقع مبنى �شناعة وتخزين النبيذ 
طعمة واحلبوب، وخلف بيوت القرية يقع بيت الدواجن  ومبنى تخزين الأ

وزريبة املوا�شي. 
الرباري  اإىل  جميعًا  انطلقوا  فطار،  الإ طعام  من  النتهاء  وبعد 
من  وذلك  البحرية،  بطمي  خللطها  اجلافة  ع�شاب  والأ الق�س  يجمعون 
غربت  اأن  وما  بيوتهم.  لبناء  �شيحتاجونه  الذي  الطوب  �شناعة  اأجل 
ال�شم�س حتى كانوا قد جمعوا ما يكفي ل�شنع مئات احلبات من الطوب، 
قل. ويف اليوم التايل، انطلقوا اإىل البحرية  اأو ما يكفي لبناء بيتني على الأ
ينقلون الطمي منها اإىل موقع قريب من املكان الذي ُخ�ش�س لت�شييد 
البيوت، وذلك ا�شتعدادًا خللطه بالق�س الذي جمعوه يف اليوم ال�شابق، 
والبدء يف عملية �شنع الطوب لحقاً. ومن ثم ان�شغلوا على مدى اأربعة 
اأيام متتالية يف �شنع الطوب. وبعد اأن �شنعوا ما يكفي تقريباً لبناء بيت 
واحد، تركوا الطوب كي يجف، واأخذوا بع�س الوقت للراحة، ثم تابعوا 
خ�شاب  عملهم بجد ون�شاط، حيث بداأوا بجمع بع�س �شعائف النخيل والأ
البيوت،  داخل  تقام  اأعمدة  ت�شلح  ميتةٍ  كبريةٍ  اأ�شجاٍر  وجذوع  اجلافة 
وميكن ا�شتخدامها كعوار�س ل�شقف البيوت وتغطيتها بالطني املخلوط 

بالق�س.
موقع  لت�شوية  الطوب  يجفَّ  حتى  والراحة  النتظار  فرتة  ا�شتغلوا 
خذ بعني العتبار  القرية، وحتديد مكان كل بيتٍ من البيوت بدقة، مع الأ
غرفتني  لبناء  كافيًا  فراغًا  تركوا  حيث  م�شتقباًل،  للتو�شع  احلاجة 
كحاكورة  ر�س  الأ من  �شغريةٍ  قطعٍة  وتخ�شي�س  بيت،  لكل  اإ�شافيتني 
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ٍلزراعة اخل�شروات وبع�س الفواكه والورود. وما اأن انتهوا من تلك املهمة 
حتى كانت غالبية الطوب قد جّفت متاما ًواأ�شبحت �شاحلًة للبناء، مما 
عملية  يف  والبدء  ول  الأ البيت  موقع  اإىل  الطوب  بنقل  يقوموا  جعلهم 
اأ�شبوعني  اأن العملية ا�شتغرقت اأكرث من  ت�شييده. وحني لحظ دعبو�س 
با�شتخدام  القرية  بناء  اأن  اأدرك  ول،  الأ البيت  اإقامة  من  النتهاء  قبل 
عادة  تلك الطريقة قد ي�شتغرق �شنةً كاملًة، ولذا وجد نف�شه م�شطرًا لإ
ح�شاباته واإيجاد و�شيلة لتق�شيم العمل بني امل�شاركني ترفع كفاءة العمل 
وبينما  وجيزة.  فرتة  خالل  القرية  باإقامة  وت�شمح  العاملني  واإنتاجية 
ول، ان�شغل دعبو�س يف  ان�شغل اجلميع يف اليوم التايل يف اإقامة البيت الأ
�شراع يف اجناز مهمة  و�شع خطة ناجعة لتق�شيم العمل بني زمالئه، والإ

ت�شييد اأول قرية منوذجية يف بالد الفالحيد. 
اأطراف  يتجاذبون  الطعام  ب�شاط  حول  امل�شاء  يف  جل�شوا  حني 
نتاج، اأخربهم دعبو�س مبا كان يفكر  احلديث بعد يوٍم زاخٍر بالعمل والإ
به، وكيف اأنه اأدرك اأن ا�شتمرار العمل على نف�س الوترية قد يطيل عمر 
كرث من �شنة، وقد يت�شبب يف �شجر البع�س وتكا�شل البع�س  امل�شروع لأ
قام  ثم  اتفقوا عليه. ومن  الذي  العقد  انفراط  اإىل  يقود  خر، ورمبا  الآ
�شراع يف بناء القرية التي اأ�شبحت  بعر�س خطٍةٍ مرنٍةٍ لتق�شيم العمل والإ
ول وحلمهم الدائم. وتقوم اخلطة املقرتحة على نقل م�شنع  هاج�شهم الأ
الطوب اإىل جانب البحرية، وت�شكيل ثالثة جلان عمل، تخ�ش�س اللجنة 
خ�شاب، وتقوم الثانية ب�شناعة  وىل يف جمع الق�س و�شعف النخيل والأ الأ
مبحاولة  دعبو�س  يقوم  اأن  على  البناء،  بعملية  الثالثة  وتقوم  الطوب، 
�شناعة قالب خ�شبيي لت�شهيل عملية ت�شنيع الطوب، اإ�شافًة اإىل قيامه 
مبتابعة العمليات وتن�شيق اأعمال فرق العمل، وذلك من اأجل التاأكد من 
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مر  الأ احتاج  اإذا  بامل�شاعدة  ومدّه  اإليه،  املوكلة  باملهام  فريق  كل  قيام 
ذلك.  

مل مت�س ثالثة اأ�شهٍر حتى كانت بيوت القرية، والتي اأطلقوا عليها 
�شكلها  تاأخذ  احلديقة  وبداأت  بالكامل،  ت�شييدها  مت  "غمره" قد  ا�شم 
�شكال  الأ ذات  زهار  الأ وبراعم  �شجار  بالأ اأر�شها  ت  امتالأ وقد  العام، 
اإقامة  يف  الفالحيد  جنح  اأن  وبعد  الزاهية.  اجلميلة  لوان  والأ املختلفة 
اأول قرية لهم يف وطنهم اجلديد، طلب دعبو�س من رفاقه بناء طريق 
بو�شط  مرورًا  الحتفالت  وبقاعة  ببع�س  بع�شها  البيوت  يربط  دائري 
ب�شعة  �شوى  ت�شتغرق  والتي مل  املهمة،  تلك  انتهوا من  احلديقة. وحني 
زواج  اأيام ٍفقط، عر�س دعبو�س عليهم خطًة تقوم على القرعة لختيار الأ
�س نب�س الن�شاء والرجال وتاأكد من اأنه لي�س  والزوجات، وذلك بعد اأن جَّ

مكان ح�شول ترا�شي حول تلك الق�شية يحقق رغبات اجلميع.   بالإ
- كيف �شتتم عملية توزيع البيوت، �شاأل دغمو�س؟ 

اختيار  بعملية  اأوًل  نقوم  دعنا  دغمو�س..  يا  �شهلة  ق�شية  هذه   -
زواج.  الزوجات والأ

لية؟ �شاألت نهدة. - كيف �شيكون ذلك؟ ما هي الآ
الواحد  واخلروج  املغارة  اإىل  الدخول  الرجال  من  �شاأطلب   -
على  بينهم  فيما  يتفقوا  اأن  وعليهم  ذلك،  منهم  نطلب  حني  خر  الآ تلو 
الرتتيب. وبينما ين�شغل الرجال بالتفاق على اأولوية اخلروج، نقوم نحن 
بالتفاق على اأولوية وقوف الن�شاء يف �شفٍ واحٍد. وبناء ًعلى ذلك، يكون 
ول الذي يخرج من املغارة من ن�شيب املراأة التي تقف يف اآخر  الرجل الأ
ال�شف، والرجل الثاين الذي يليه من ن�شيب الثانية من اخللف، وهكذا 
حتى تنتهي العملية متامًا. واإذا �شادف اأنه كان من ن�شيب وعدة اأحد 
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اإخوتها، عندها نلغي ذلك اخليار ونتجاوزه، وتكون املراأة التي تليها يف 
ال�شابق يف  اأما وعدة فتبقى يف مكانها  الدور من ن�شيب ذلك الرجل. 

ال�شف حتى حت�شل على ن�شيبها. 
اإىل املغارة، اقرتح دعبو�س على  وبينما �شارع الرجال يف الدخول 
الن�شاء اأن تقف وعدة، والتي لها اأخوان بني الرجال، دغمو�س وفرهود، 
يف اآخر ال�شف، وذلك على اأمل اأن يح�شم اأمرها اأول، وترك لبقية الن�شاء 
حرية التفاق على الرتتيب، حيث مت التفاق بعد مداولٍت ق�شريةٍ على 
وقوف نهدة ورعدة و�شهدة على التوايل، ووقفت وعدة خلفهم يف اآخر 
على  الرجال  توزيع  عملية  متّت  اأن  وبعد  دعبو�س.  اقرتح  كما  ال�شف 
ال�شعادة  اأن  فالحظ  الرفاق،  اإىل  دعبو�س  نظر  �شعوبة،  دون  الن�شاء 
مما  بن�شيبه،  �شعيداً  �شخ�س  كل  كان  اإذ  جميعًا،  وجوههم  على  تبدو 
جعل عملية توزيع البيوت على العائالت اجلديدة تغدو �شهلة وغري ذات 
اأهمية، اإذ مل يعطها اأيُّ رجٍل اأو امراأةٍ الكثري من التفكري. ولذا اقرتح 
مبا�شرة  املطل ُّ اجلنوبي  الطرف  يف  خري  الأ هو  بيته  يكون  اأن  دعبو�س 
ًعلى البحرية والنهر، واأن يحمل رقم واحد، على اأن يتم ترقيم البيوت 
خرى، بدءًا من بيته. وبينما ان�شغل اجلميع فكرا وعمال اأثناء النهار  الأ
يف التح�شري للفرحة الكربى وليلة الزفاف، ت�شلّل دعبو�س اإىل �شاطئ 
زهار الربية اجلميلة التي تعي�س على  النهر، حيث قطف �1 زهرة ًمن الأ
�شفافه، وقام بتوزيعها على البيوت، حيث و�شع زهرًة واحدًة على عتبة 
بيته، وزهرتني على عتبة البيت التايل له، ثم ثالثة واأربعة وخم�شة على 

البيوت التالية، وذلك دون علم اأي ِّمن الرجال اأو الن�شاء. 
اأربعة  دعبو�س  و�شع  البيوت،  على  للقرعة  الوقت  حان  وحني 
ب�شكٍل  ال�شغرية على عتبة قاعة الجتماعات  جمموعاٍت من احلجارة 
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اأحجار،  ثالثة  على  والثانية  حجرين،  على  اإحداها  ا�شتملت  ع�شوائي. 
تلك  بتغطية  ثم قام  اأحجار.  والرابعة على خم�شة  اأربعة،  والثالثة على 
�شخ�س  اأي  على  يتعذر  بحيث  ال�شجر،  باأوراق  احلجارة  من  املجاميع 
املهمة،  تلك  من  انتهى  وحني  جمموعة.  اأية  يف  احلجارة  عدد  معرفة 
املجاميع، مع  تلك  تختار جمموعة من  اأن  امراأة  طلب دعبو�س من كل 
احلجارة  عدد  امراأةٍ  كلُّ  عرفت  اأن  وبعد  لهم.  القرعة  تفا�شيل  �شرح 
العدد  نف�س  على  ح�شل  الذي  البيت  عن  تبحث  بداأت  اختارتها،  التي 
اأنيٍق على عتبة بيتها وع�سِّ  زهار، حيث وجدتها مو�شوعًة ب�شكلٍ  من الأ

الزوجية الذي كان ينتظرها. 
مل مت�س �شاعة ٌحتى كانت كل امراأٍة قد عانقت الرجل الذي رمى 
به احلظ يف اأح�شانها، وعرفت البيت الذي �شيكون ع�شاً لها ولزوجها 
ولدها ل�شنوات عمر متنى دعبو�س لكل منهم اأن تطول. �شهروا تلك  ولأ
اليوم  ويف  والطمئنان.  وال�شعادة  الفرح  �شادهُ  عائليٍ  يف جوٍّ  معاً  الليلة 
غروب  مع  القران  بعقد  بداأت  جماعية،  زفاف  حفلة  اأقاموا  التايل 
قاعة  احتفايل مرٍح يف  الع�شاء يف جوٍ  ثم  النهر،  ال�شم�س على �شفاف 
الجتماعات، ثم الغناء والرق�س �شبه عراة حتى منت�شف الليل يف �شوء 
القمر، ثم ذهب اجلميع اإىل البحرية، حيث ا�شتحموا يف مياهها  �شبه 
عراة، وهي عادة ابتدعوها حني ا�شتقّر بهم احلال يف بالدهم اجلديدة. 
كان تقليد ال�شباحة �شبه عراة يف البحرية قد اقرتحته وعدة للتخل�س 
اإليها. وهكذا،  التي �شادفوها هناك يوم و�شولهم  هاويل  من ذكرى الأ
اإن�شايٍن جديٍد ميلك مكوناٍت  �شا�س الجتماعي لبناء جمتمٍع  و�شعوا الأ
وحتقيق  ال�شتمرارية  ل�شمان  كافيةً  ولكن  اأوليًة،  واقت�شاديًة  معي�شيًة 

التقدم ببطءٍ، ولكن با�شطراد.
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طواحني احلياة

واملتعة، عادت احلياة يف  والراحة  اأيام من الحتفالت  بعد ثالثة 
ولكل  نهايٌة،  حالٍة  لكل  ن  لأ وذلك  الطبيعية،  جماريها  اإىل  غمره  قرية 
نهايٍة َتبعاِت.. تبعات ترتاكم عادًة بفعل الزمن، وتغدو بداياتٍ جديدة 
�شر  تبحث عن نهايات ل تعرف عنها �شيئا. اإذ اكت�شفت كل اأ�شرٍة من الأ
اجلديدة ب�شرعة اأن هناك م�شئولية تقع على كاهل كل رجٍل وكل امراأة، 
واأن م�شتلزمات ا�شتكمال بناء حياتهم الزوجية يف بالد الفالحيد �شوف 
اأن  ال�شابق. كان عليهم  من  وتكلفًة ج�شديًة وذهنيةً  اأكرث �شعوبًة  تكون 
ويفتح  املتوقعة،  ال�شكانية  الزيادة  ي�شتوعب  عمراينٍ  لبناءٍ  يخّططوا 
اجليل  تربية  متطلبات  يُغفل  ول  القت�شادية،  الن�شاطات  لنمو  املجال 
بيئٍة طبيعيةٍ جميلة  �شليم، وي�شمن وجود  طفال على وجه  الأ ول من  الأ
احلياة  وجتعل  وبئة  والأ را�س  مرا�س  بالأ �شابة  الإ خطر  تقلل  ٍونظيفٍة 
ال�شارية  اأنف�شهم من خطر احليوانات  والعمل على حماية  اأكرث متعة، 
اأمور  من  ذلك  غري  اإىل  وما  واجلفاف،  القحط  وموا�شم  والفي�شانات 

حتتاج اإىل تخطيطٍ واإعداد م�شتفي�س.
ر�س وجنٍي املحا�شيل  وبينما ان�شغل اجلميع يف عمليات فالحة الأ
العائلية واجلن�شية،  ورعاية املوا�شي والعناية بها، وال�شتمتاع بحياتهم 
وترتيب  والقت�شادي،  العمراين  التخطيط  عمليات  دعبو�س يف  ان�شغل 
لحظ  وحني  اجلديد.  للمجتمع  واجلمالية  وال�شحية  البيئية  مور  الأ
غري  والنهر  البحرية  �شواطئ  اإىل  القرية  من  الطريق  اأن  دعبو�س 
تلك  لتمهيد  يوم  كل  �شاعة عمل  رفاقه تخ�شي�س  اقرتح على  مريحٍة، 
الطريق وتعبيدها كي تكون �شاحلة للمرور طوال اأيام ال�شنة، ور�شفها 
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باحلجارة ورفع م�شتواها قلياًل حتى ل جترفها ال�شيول يف ف�شل ال�شتاء. 
ومن ثم قاموا باإطالق ا�شم �شارع الفالحيد على ال�شارع الدائري الذي 
حالم على ال�شارع الذي يخرتق  يربط البيوت بع�شها ببع�س، و�شارع الأ
احلديقة وي�شلها بقاعة الحتفالت والجتماعات، وهو ال�شارع الذي مر 
عليه العر�شان بعد عقد قرانهم يف طريقهم اإىل بيوت الزوجية، و�شارع 
وذلك  البحرية،  ب�شاطئ  القرية  يربط  الذي  ال�شارع  على  الكراميد 
وتعرف ق�شة  اأ�شولهم،  حفاد على  الأ القادمة من  جيال  الأ تتعرف  كي 

اأجدادهم، من اأين جاوؤوا وكيف و�شلوا اإىل ذلك املكان.
الفالحيد  اكت�شف  حتى  الدوران  يف  احلياة  عجلة  بداأت  اأن  وما 
جمتمًعا  بينهم  فيما  ي�شّكلون  كانوا   - والطالع  احلظ  وحل�شن   - اأنهم 
�شبه متكامل، وذلك من حيث الهوايات واملهارات واملهن. اإذ بينما كان 
الزخارف  و�شناعة  والبناء  واحلدادة  النجارة  اأعمال  يح�شن  دغمو�س 
تدجني  فنون  ويتقن  املوا�شي  رعاية  يهوى  فرهود  اأخوه  كان  اخل�شبية، 
غنام والكالب والقطط وغريها. اأما مريود فقد  احليوانات الربية كالأ
�شجار والعناية  ر�س وفنون تطعيم الأ كان قد ورث عن اأبيه حب زراعة الأ
بها، بينما كان مهدوب يتقن اأعمال التجارة واملحا�شبة وتخزين املواد 
الغذائية بعد اأن كان قد عمل يف دكان والده يف بالد الكراميد ل�شنوات 
والتفكري،  التاأمل  هواة  من  كان  فقد  دعبو�س  اأما  الطوفان.  وقوع  قبل 
اأمور  وت�شيري  والتدبري،  التخطيط  يف  والتجربة  والعلم  العقل  ي�شتخدم 

احلياة اليومية.
اأما فيما يتعلق بالن�شاء، فقد اكت�شفوا اأن نهدة كانت ذات مواهب 
فنيٍةمميزةٍ، حت�شن الطالء، وحتب اأعمال الزخرفة والر�شم، واأن وعدة 
رانب، وحتب القطط كثريًا.  تهوى تربية الدواجن كالدجاج واحلمام والأ
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اخل�شراوات  جتفيف  وفنون  الطبخ  حبُّ  اأمها  عن  رعدة  ورثت  وبينما 
فنون  �شغرها  يف  تعلمت  قد  �شهدة  كانت  وحفظها،  واللحوم  والفواكه 
غزل ال�شوف وحياكة امللبو�شات و�شنع ال�شجاد. وهكذا بداأ الفالحيد 
�شبه  ولكن  متوا�شعٍة  ب�شريٍة  باإمكانيات  اجلديد  جمتمعهم  ت�شييد  يف 
املهنية  وامليول  العملية  والتجارب  الفنية  املوؤهالت  حيث  من  متكاملة 
دارية اإىل حٍد جيٍد مل يك ليخطر لهم  والهوايات الفردية والكفاءات الإ

على بال. 
بالد  عمر  من  انق�شت  قد  كانت  التي  الق�شرية  الفرتة  وخالل 
غنام والدواجن  الفالحيد، كان فرهود قد ا�شتاأن�س حمارين وبع�س الأ
رانب، وثالثةً من الكالب ال�شغرية بعد �شرقتها من اأمها  وعددًا من الأ
رانب،  وهي يف �شن الر�شاعة. وبينما قامت وعدة بالعناية بالدواجن والأ
غنام التي ا�شتاأن�شها والكالب التي دربها لرتافقه  قام فرهود بالعناية بالأ
يف رحالت ال�شيد ورعي املوا�شي، والقيام مبهام حماية بيوت وموا�شي 
املوح�شة.  الليل  �شاعات  يف  خا�شة  ال�شارية،  احليوانات  من  الفالحيد 
ول،  الأ املزارع  ب�شفته  اإحداها  على  مريود  ا�شتوىل  فقد  احلمري  اأما 
وامل�شرف  داري  الإ املدير  الثاين ب�شفته  وا�شتوىل دعبو�س على احلمار 
على ن�شاطات واأعمال بالد الفالحيد، مما جعل فرهود يبداأ من جديٍد 

عملية البحث عن حمارٍ جديٍد ي�شتاأن�شه ويكون رفيق طريق له.
كان منظر باقات الزهور التي وجدتها نهدة على عتبة بيتها وبيوت 
واإلهامٍ كبري لها، �شجعها على  اإيحاءٍ  ليلة الزفاف م�شدر  رفيقاتها يف 
التي وجدتها عليها على  لوان  بالعدد وبالكيفية وبالأ زهار  الأ ر�شم تلك 
مر  ر�س اأمام كل بيت من بيوت القرية. وحني ا�شت�شارت دعبو�س يف الأ الأ
قبل البدء بعملية الر�شم، اأعجب بالفكرة كثريًا، وحتم�س لها ب�شكل غري 
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عادي، وقام مب�شاعدة نهدة على جمع بع�س احلجارة امللونة من اجلبال 
والتالل املحيطة بالقرية، حيث قام دغمو�س بتقطيعها اإىل اأحجار �شغرية 
الف�شيف�شاء كما ت�شورتها  واأعمال  ت�شلح لال�شتخدام يف ر�شم الزهور 
واأرادتها نهدة. ولقد كانت جتربة ر�شم باقات الزهور، وتعاون دعبو�س 
ونهدة يف اإمتامها، �شبباً يف توطيد العالقة بني نهدة ودعبو�س، وحتولها 
مع اليام اإىل عالقة وٍد عميقٍة تقوم على التقدير والحرتام املتبادل. 
اإذ بينما اأُعجبت نهدة بعقل دعبو�س وثقافته وتفانيه يف خدمة جمتمعه، 
اأُعجب دعبو�س بجمال نهدة وفنها الراقي وذوقها الرفيع. وهذا قادهما 
اإىل العمل معًا على حماية البيئة واحلر�س نظافتها، والعناية بجماليات 
تت�شكّل  كانت  التي  ومعاملها  و�شوارعها  القرية  ومباين  العامة  احلديقة 

يوماً بعد يوٍم كطفٍل وليدٍ جميٍل ومثرٍي.
ال�شم�س  طلوع  قبل  يخرج  مبكرًا،  �شباح  كل  ي�شحو  دعبو�س  كان 
النهار، و�شماع �شوت الع�شافري  ال�شروق واإطاللة  للتمتع مبنظر  بقليل 
تغني لل�شباح وللحياة ب�شغف، ثم يعود اإىل البيت قبل اأن ت�شحو بقية 
حاديث معهم.  الفالحيد ليتناول طعام الفطور يف �شحبتهم وتبادل الأ
وبعد اأن ين�شرف كل فرٍد اإىل عمله، كان دعبو�س يركب حماره وينطلق 
به بعيدًا ي�شتك�شف اأطراف البالد. لقد خ�ش�س دعبو�س يومني من كل 
اأ�شبوع للذهاب اإىل الرباري، يجوب اجلبال والتالل وال�شهول املحيطة 
خ�شوبة  مدى  ويتفح�س  وطبيعتها،  معاملها  على  يتعرف  بالقرية، 
ما  ويجمع  و�شخورها،  تربتها  األوان  ويدر�س  جبالها،  ووعورة  اأرا�شيها 
اأيام  بقية  اأما  بيته.  اإىل  بها  ويعود  والرمال  ال�شخور  تلك  له من  يحلو 
�شبوع، فقد خ�ش�س يوماً منها للذهاب اإىل �شواطئ البحرية والنهر  الأ
املحاذية للقرية، ي�شري م�شافات طويلةٍ ٍت�شتغرق اأحيانًا �شاعاٍت، يدر�س 
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ما  ويجمع  وطبائعها،  والنهر  البحرية  مياه  يف  �شماك  الأ اأنواع  خاللها 
ويحمل  منها،  واملزخرفة  امللونة  خا�شةً  واأوعيٍة،  فخاٍر  بقايا  من  يجده 
ما يجده من مالب�س واأخ�شاب ومعادن واأدوات جرفتها مياه الفي�شانات 
على مدى اآلف ال�شنني املا�شية، ي�شعها على ظهر حماره ويعود بها اإىل 

غمره. 
اأما اليوم الرابع، فقد خ�ش�شه لركوب قارب ال�شيد الذي ح�شل 
الفالحيد،  ملجتمع  خدماته  على  له  ًة  مكافاأ واإخوتها  وعدة  من  عليه 
خر  الآ اجلانب  على  يقع  الذي  البحرية  �شاطئ  اإىل  به  والذهاب 
ل�شتك�شاف معامله وجمع ما قد يجده هناك من اأ�شياء ذات قيمٍة فنيٍة 
اأو عمليٍة، و�شيد بع�س ال�شمك يف طريق عودته اإىل القرية  اأو تاريخيةٍ 
وت�شليمه لرعدة كي تقوم بطبخه واإعداد ع�شاءٍ جماعيٍ احتفايٍل يجمع 
جميع الرفاق على مائدة ٍواحدٍة. اأما اليوم اخلام�س، فقد كان خم�ش�شا 
ال�شابقة  اليام  يجمعها يف  كان  التي  �شياء  والأ املواد  وت�شنيف  لرتتيب 
بهدف  وذلك  منظم،  علمي  ب�شكل  بدرا�شتها  والقيام  �شبوع،  الأ خالل 
التعرف على عمرها وطبيعة املواد امل�شنوعة منها، ومدى تقدم ال�شعوب 
كان دعبو�س  ال�شاد�س،  اليوم  اأنتجتها وطورتها. ويف  التي  واحل�شارات 
يقوم بالتعاون مع نهدة بالعناية بحديقة القرية واأ�شجارها واأزهارها، 
ِد قاعة الجتماعات وبيوت �شنع النبيذ والتخزين، واحلر�س على  وَتفقُّ
نظافة ال�شوارع العامة واملناطق القريبة من البيوت وحظرية احليوانات 

وبيت الدواجن.
ويف يوم من اليام، وبينما كان م�شغوًل باإيجاد مكانٍ يف بيته للمواد 
التي جمعها يف ذلك اليوم بعد رحلة مثمرةٍ لل�شواطئ، لحظت نهدة اأنه 
مل يبٍق يف بيته مت�شٌع للمزيد من ال�شياء. لذلك اقرتحت عليه نقل ما 
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كان لديه من اأ�شياء اإىل قاعة الجتماعات، وتخ�شي�س زاويٍة دائمةٍ لها 
هناك، تكون مبثابة معر�ٍس للزوار، ي�شمح ملن يرغب من بني الفالحيد 
بزيارته والطالع على حمتوياته والتعلِّم من درو�شه. وهكذا، اأ�شبحت 
نق�س  ما  ا�شتكمال  على  وت�شاعده  مقدما،  دعبو�س  اأفكار  تقراأ  نهدة 
اأثري يف بالد  ول متحف  لأ �شا�س  الأ وتعمل معه على و�شع حجر  منها، 
اإن�شاينٍ يف تلك البالد ي�شع  الفالحيد، ومعاونته على بناء اأول جمتمعٍ 
العقل  ويعتمد  اأولوياته،  يف  املواطنني  و�شحة  والثقافة  والنظافة  البيئة 
واملنطق والعلم، ل التقليد، يف اإدارة �شوؤونه. ومنذ ذلك اليوم، اأ�شبحت 
للعناية  اإل حني حتتاج  القرية،  اأثناء وجوده يف  تفارق دعبو�س  نهدة ل 
بيته. ومع تطور  يقع بجوار  بيتها كان  واأن  اأطفالها، خا�شًة  اأو  بزوجها 
العالقة بني دعبو�س ونهدة ب�شبب الهوايات والهتمامات امل�شرتكة، بداأت 
نهدة القيام مب�شاحبة دعبو�س مرةً اأو مرتني كل اأ�شبوع يف رحالته اإىل 

ال�شاطئ، ويف جتواله يف اجلبال والتالل وال�شهول املحيطة بالقرية.
ومع اإن�شاء املتحف، بداأ دعبو�س ونهدة يق�شيان ما معدله �شاعتني 
لتحديد  املحتويات  يدر�شان  اجلديدة،  املواد  ان  يرتبِّ تقريبًا  يوم  كل 
ومن  منها،  امل�شنوعة  واملواد  وا�شتخداماتها  واأهميتها  تكوينها  تواريخ 
ثم يقومان بت�شنيفها ب�شكلٍ علميٍ. وهذا خلق لديهما اإح�شا�شاً ب�شروة 
رقام التي تعلموها يف بالد الكراميد، واخرتاع طريقة لتدوين  تطوير الأ
اأفكارهم وما يتو�شالن اإليه من ا�شتنتاجاٍت ومعلومات. وبا�شتخدام ما 
كان لدى دعبو�س من خيال، وتوظيف ما كان لدى نهدة من مواهب فنية، 
متكنا خالل �شنتني من تطوير اأرقام احل�شاب واخرتاع اأحرف الكتابة 
ورثها  التي  ال�شفوية  اللغة  تطوير  وبالتايل  الكلمات،  تركيب  وكيفية 
الفالحيد  لغٍة مكتوبٍة. وهذا جعل جمتمع  اإىل  الكراميد  الفالحيد عن 
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الذاكرة  يحول  اأن  باإمكانه  اأ�شبح  اإذ  م�شبوقٍة،  غري  ثوريًة  نقلًة  ينتقل 
الق�ش�شية ال�شفوية اإىل ذاكرة مكتوبة موؤ�ش�شية.   

ويف ليلة الحتفال مبرور �شنة على تاأ�شي�س جمتمع الفالحيد، وبعد 
ت�شعبَّ  لها،  اأول طفٍل  اأجنبت  قد  ربعة  الأ العائالت  كانت ثالٌث من  اأن 
وذكريات  الكراميد،  وبالد  �شول  والأ واجلذور  جداد  الأ اإىل  احلديث 
الفر�شة   ُ يتحنيَّ كان  دغمو�س  اأن  ويبدو  هاويل.  الأ بحرية  اإىل  الو�شول 
واأختهم  فرهود  واأخاه  حملته  التي  جبارية  الإ الرحلة  تفا�شيل  ل�شرد 
�شيٍد  قارب  ظهر  على  هاويل  الأ بحرية  اإىل  البهاليل  بحرية  من  وعدة 
قدار التي  �شغرٍي، والتخل�س من عبء اختزان ذكريات املعاناة وق�شوة الأ
خطفتهم من وطنهم وفرقتهم عن اأهلهم. وبعد اأن انتهى دغمو�س من 
�شرد حكايته بكل تفا�شيلها املثرية واملوؤملة، قام فرهود ب�شرد تفا�شيل 
ودفنهم يف  املوتى  وجمع جثث  بهم،  والعناية  حياء  الأ بانت�شال  قيامهم 
من  واحٍد  كل  حالة  كانت  وكيف  ال�شاطئ،  من  بالقرب  جماعي  قرب 

خرين حني انت�شلوهم من مياه البحرية.  الرفاق الآ
دفنها،  قبل  املوتى  جثث  راأيت  لو  اأمتنى  كنت  مريود،  قال  وهنا 
ل�شديٍق من  اأو  خي،  لأ اأو  مي  لأ اأو  اأو جلدي  بي  لأ اإحداها  كانت  فلرمبا 
اأ�شدقائي.. اإنني اأفكر يف اأهلي واأ�شدقائي واأحبائي دائمًا، واأمتنى اأن 
اأعرف م�شري اأي منهم، �شواء اأكان حيا اأم ميتاً، لذا اأريد اأن ا�شتاأذنكم 
يف فتح القرب اجلماعي وتفح�س اجلثث من جديد. وحيث اأنه كان لذلك 
الطلب الغريب وقع ال�شدمة على احلا�شرين، فاإن فرهود �شارع يف الرد 
عليه وقد بدا عليه النزعاج قائاًل: اإنني ل اأعتقد اأن القيام مبثل هذا 
العمل �شيكون له فائدٌة تعود علينا ب�شيء، ولذا ل اعتقد اأن من احلكمة 
واأن حماولة فح�س جثث  �شنة،  اأكرث من  قرٍب م�شى عليه  بفتح  القيام 
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التعرف  على  ي�شاعد  لن  م�شوهًا،  تتعفن  اأن  قبل  وكان معظمها  تعفنت 
خوات  خوة والأ على هوية اأيٍّ منها.. اأين اأود اأن اأطمئنك واطمئن بقية الإ
اأننا حاولنا جهدنا كي نتعرف على هوية اجلثث التي انت�شلناها، اإل اأننا 
ف�شلنا.. لقد و�شلت كل اجلثث التي قمنا بدفنها تقريبًا يف حالٍة �شيئٍة 
خر عبارة  الآ وبع�شها  اإىل درجٍة كبريٍة،  وٌه  م�شَّ بع�شها  للغاية،  وحمزنٍة 
لونه  ري  تغَّ وبع�شها  مميزٍة،  اإن�شانيٍة  معامل  بال  وعظام  حلم  بقايا  عن 

َر اإىل حٍد كبرٍي. جَّ وحَتَ
ُيب�شر  ل  �شلبيًا  منحًى  ياأخذ  بداأ  النقا�س  اأن  حينها  دعبو�س  �شعر 
باخلري، وقد يكون �شببًا لوقوع اأول خالف ٍحقيقي ٍبني عائالت الفالحيد. 
لذلك �شارع اإىل التدخل، حيث قال موجها ًكالمه لكل من مريود ومهدوب 
ونهدة ورعدة و�شهدة، اإنني متاأكد من اأن اإخوتنا دغمو�س وفرهود ووعدة 
كانوا حري�شني كل احلر�س على التعرف على هوية كل جثة من اجلثث 
اإن  انت�شلوها من البحرية، وذلك كحر�شهم على حياتنا جميعًا..  التي 
لكل واحٍد منهم اأٌب وجٌد واأٌم واإخوة ٌواأ�شدقاَء واأحباٌء مثلنا ل يعرفون 
على  قلقون  نحن  كما  متامًا  عليهم،  قلقون  بالتاأكيد  واإنهم  م�شريهم، 
اأهلنا واأحبتنا. لكن مهما كانت الظروف، ل يجوز لنا اأن نعود اإىل ذلك 
اأن  اإن علينا  املا�شي املحزن ونعيد فتح جراٍحٍٍ تعاهدنا على جتاوزها.. 
نه لي�س باإمكاننا اأن نفعل �شيئًا حيال  نفتح �شفحًةجديدًة�س يف حياتنا لأ
ما م�شى، لذا دعونا نن�شى املا�شي بكل ما كان فيه من اأفراٍح واأحزاٍن 
ن ذلك املا�شي مل يعد ُملكًا لنا، ول جزءاً من  وذكرياٍت جميلة وموؤملٍة، لأ
اإن  م�شتقبلنا..  معامل  حتديد  يف  دورًا  نعطيه  اأن  يجوز  ل  ولذا  حياتنا، 
ال�شماح للما�شي باإلقاء ظالله الثقيلة على حا�شرنا، ودعوته للم�شاركة 
همية بناء حياتنا  يف ر�شم �شورة م�شتقبلنا فيه اإهانة ٌلعقولنا، وت�شغرٌي لأ
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لنا  نريد  الذي  امل�شتقبل  وت�شكيل  اليومية  متطلباتها  وتوفري  جديد  من 
بناء  على  �شويًا  نعمل  اأن  واجبنا  من  اأن  اأرى  لذا  ولدنا..  ولأ ولبالدنا 
م�شتقبل يلبي طموحاتنا ويعتز به اأولدنا واأحفادنا من بعدنا، ل اأن ننب�س 
قبورًا وما�ٍس األيٍم يذكرنا مبا ع�شناه من ماآ�شي واآلم، ويثقل كاهلهم بال 

�شبب. 
دعوين اأقرتح عليكم فكرًة خطرت على بايل هذه اللحظة، اعتقد 
اأن  اعتقد  ذلك،  من  اأكرث  بل  العوي�س،  �شكال  الإ هذا  بحلِّ  كفيلٌة  اأنها 
باإمكانها اأن ت�شاعدننا على خلق رابٍط معنويٍ جديدٍ يقوي وحدتنا ويعزز 
اأوا�شر املحبة بيننا.. دعونا نقوم بانت�شال جثةٍ �شمن القرب اجلماعي، 
اأول جثة ن�شادفها، ومن ثم نقوم بدفنها يف قرٍب جديٍد، يف مكان مميز 
يليق باأهمية �شاحبها التاريخية والعاطفية، ونطلق على ذلك القرب ا�شم 
ب  ب املجهول« �شوف يكون مبثابة قرب الأ ب املجهول«. اإن قرب »الأ قرب »الأ
املا�شي   واأمهاتنا يف  اآبائنا  من  مات  ..قرب من  منا  واحد  لكٍل  بالن�شبة 
القريب ومن �شيٍموت منهم يف امل�شتقبل غري البعيد. وهذا �شيجعل ذلك 
مل  الأ وتاآلفنا وهويتنا اجلماعية.. وحدة  القرب ومن فيه رمزًا لوحدتنا 
مل وامل�شري امل�شرتك التي  واملعاناة التي ع�شناها فيما م�شى، ووحدة الأ
ب املجهول هو  الراقد يف قرب الأ امل�شتقبل.. �شيكون ذلك  �شنعي�شها يف 
طفال الغارقني يف النوم يف اأح�شان اأمهاتهم، وكل اأطفال  جدُّ هوؤلء الأ
ي ُعرى التما�شك فيما بينهم، ويرثي  الفالحيد من بعدهم، وهذا �شيقوِّ

تراثهم امل�شرتك، ويعزز هويتهم اجلماعية. 
وما كاد اأن يكمل دعبو�س كالمه حتى تدخلت نهدة قائلة: اإنك رجٌل 
اأكرث  خالقة  باأفكاٍرجديدةٍ  يومٍ  كل  مفاجاأتنا  عن  تتوقف  ل   .. عبقرٌي 
عبقرية من �شابقتها.. ماذا كنا �شنفعل بدونك يا دعبو�س.. اإنك رجٌل 
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حكيٌم بكل ما لهذه الكلمة من معنى، ل اأعتقد اأن لك مثيٌل الكراميد.. 
اإنها حقًا خ�شارٌة كبريٌة لبني الفالحيد اأن تبقى بدون زواج، بدون امراأة 
ت�شاركك اأفكارك واأحالمك، وبدون اأولٍد وبنات.. اإنني حقًااأخاف اأن ل 
ياأتي اليوم الذي تتزوج فيه وتخلف اأولدًا وبناتًا يرثون عنك هذه احلكمة 

والعبقرية، وهذا التفاين والإخال�س يف خدمة املجتمع.
اأخلف يا نهدة؟ قال دعبو�س.. ل  اأتزوج ولن  اأنني لن  - ومن قال 
تخايف علي.. اطمئني.. اإنني على يقني باأن حظي لن يخونني اإىل هذه 
الدرجة، وقد ياأتي احلظ قريبًا ب�شيء جديدٍ يفاجوؤنا جميعا، وقبل اأن 
يحني موعد تداول الزوجات كما اتفقنا.. قد ياأتي بامراأة جميلة يف قارب 
ال�شفاف،  الزهري  بلبا�شها  البحرية  من  تخرج  بجّنٍة  اأو  النهر،  يحمله 
ت�شعدين وتخل�س يل وت�شاهم يف تنمية �شكان الفالحيد واإثراء حياتهم 

ب�شرعة. 
�شاح  اإذن؟  الزوجات  تداول  ملو�شوع  بالن�شبة  راأيك  غرّيت  هل   -

اأكرث من �شخ�س يف وقت واحد. 
فرهود..  قال  الزوجات،  تداول  مبداأ  عن  التنازل  اأريد  ل  اإنني   -
ب زوجًا اأو زوجًة اأخرى، مما �شيجعل  اإنها فكرة ت�شمح لكل منا اأن يجرِّ
الزواج جتربةً اجتماعيةً متجددًةبا�شتمرار، من ال�شعب اأن يت�شلّل امللل 

اإليها وي�شرق البهجة منها.
اأتراجع عما وعدتكم  راأيي، ولن  اأغري  تقلقوا.. اطمئنوا.. مل  - ل 
به اأبدًا.. لكن علينا جميعًا اأن نعي�س على اأمل اأن يحمل لنا امل�شتقبل ما 
نريد اأو بع�س ما نريد.. امل�شتقبل يا اأ�شدقائي هو امل�شنع الذي يتخيَّل 

مل يف اأحلى �شوره، ويقوم بت�شنيعه ببطءٍ وهدوٍء كي ننعم به. الأ
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- �شحك اجلميع عندئٍذ، وقالوا اإننا نثق بك ومبا تفكر به؟ وعلى 
اأن  طبعًا  وناأمل  اآخر،  اإن�شاٍن  اأي  من  اأكرث  تقول  ما  تعرف  باأنك  يقنٍي 

تتحقق نبوءتك قريبًا.
قائد  اأي  باإمكان  لي�س  اإنه  الغالية..  الثقة  هذه  على  لكم  �شكرًا   -
اأن يقود جماعًة وي�شمن يف الوقت ذاته اإخال�س اأتباعه له وولءهم ملا 
يب�شر به من مبادئ، اإل اإذا ح�شل على ثقتهم ب�شخ�شه وعقله واأخالقه 
وح�شن اإدارته. لكن عليكم اأن تتذكروا اأن كل وعٍد وعدتكم به جاء يف 
اأن  به  امل�شموح  من  فاإن  ولذا  معينٍة،  ظروٍف  و�شمن  معنٍي  واقع  �شوء 
يتغري الوعد اإذا تغريت الظروف وتبدل الواقع. وحيث اإن الظروف قد 
تتغري بعد حني، وقد يقع حدٌث يغري الواقع وظروف احلياة، فاإن علينا 
تطورات  من  نعي�شه  ما  �شوء  على  و�شيا�شاتنا  مواقفنا  تغيري  نتوقع  اأن 
وحتولت. لكن علينا يف املقابل اأن نحدد مبادئنا بو�شوح، واأن نتم�شك 
وخدمة  اأهدافنا  لتحقيق  وواقعنا  ظروف  تطويع  على  نعمل  واأن  بها، 
مبادئنا واإثراء حياتنا.. اإن علينا اأن ندرك اأن لكل حادٍث حديٌث. وما 
اأن نطق بتلك العبارة، »لكل حادٍث حديٌث« حتى غدت مثاًل �شحَر كل من 
جيال املتعاقبة من الفالحيد تتناقله، وتقوم بن�شره  �شمعه، مما جعل الأ

يف بالد الكراميد بعد قرون.
العامة قد تبّدلت متامًا،  جواء  حني انهى دعبو�س كالمه كانت الأ
جداد والقبور  موات والأ مكان العودة اإىل احلديث عن الأ مما جعل بالإ
وافق اجلميع  م�شتفي�ٍس،  نقا�ٍس  وبعد  مل.  والأ الت�شنج  عنه  جوٍّ غاب  يف 
ب املجهول" وقاموا بتكليف مريود ومهدوب ورعدة  على فكرة قرب "الأ
املطلوبة  احلجارة  وجمع  املجاورة  التلة  قمة  على  اجلديد  القرب  بحفر 
لت�شييده، وتكليف دعبو�س ونهدة و�شهدة بت�شميم ذلك القرب وانت�شال 
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اإحدى اجلثث من القرب اجلماعي ودفنها يف القرب اجلديد، وذلك من 
اأجل اأن يكون لكل من مل ي�شارك يف روؤية تلك اجلثث وانت�شالها ودفنها 
ب املجهول. كما  الأ امل�شاركة يف تكرميها يف �شخ�س  املا�شي �شرف  يف 
اأهميته  يعك�س  ومهيٍب،  جميٍل  ب�شكٍل  القرب  ت�شييد  على  اأي�شًا  اتفقوا 
بني  للوحدة  كرمٍز  الجتماعية  مكانته  ويكّر�س  والعاطفية،  التاريخية 
هوية  تكوين  يف  رئي�ٍس  بدوٍر  القيام  من  ه  وميكنِّ اخلم�شة،  العائالت 

جيال القادمة.    جماعية وطنية لالأ
ون بحفر القرب ونقل  يام الثالثة التالية، ان�شغل املكلفًّ وعلى مدى الأ
احلجارة اإىل املوقع املخ�ش�س له باإمتام مهمتهم على اأكمل وجه، بينما 
التفاق عليه  الذي مت  القرب  ان�شغل دعبو�س ونهدة و�شهدة يف ت�شميم 
وتدار�س كيفية وتوقيت فتح القرب اجلماعي وانت�شال اإحدى اجلثث منه. 
قالت  اجلماعي،  القرب  بفتح  املكلفة  اللجنة  تعقده  اجتماع  اأول  ومنذ 
وانت�شال  القرب  ت�شارك يف فتح  اأن  ت�شتطيع  بل ل  اإنها ل ترغب،  �شهدة 
جثٍة منه، واأنه من املوؤكد اأن يغمى عليها حال روؤية اأي من تك اجلثث 
املتعفنة. لذلك اتفق دعبو�س ونهدة على اإعفاء �شهدة من تلك املهمة، 
زهار  الأ حديقة  ت�شميم  يف  اأكرب  بدور  بالقيام  ذلك  بدًلَمن  وتكليفها 

ب املجهول.  �شجار من حول قرب الأ وزراعة الأ
وخالل رحلٍة عاديةٍ قام بها دعبو�س ونهدة اإىل �شاطئ البحرية بعد 
اأيام، ملحت نهدة راأ�س الغنم الذي كان فرهود يبحث عنه وم�شغوًل به يف 
م�شاء اليوم ال�شابق، وذلك بعد اأن �شّل التي�س طريقه يف العتمة بالقرب 
من �شاطئ النهر يف طريق عودتهم اإىل القرية. كان تي�س الغنم ينزف 
دمًا ويف حالٍة �شحيٍة �شيئٍة للغاية، وذلك بعد اأن اعتدت الوحو�س عليه 
مين. �شارع دعبو�س ونهدة بحمل التي�س  يف الليل واأكلت جزءًا من فخذه الأ
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على ظهر احلمار، وذلك بهدف نقله اإىل بيت وعدة للعناية به وتطبيبه، 
اإل اأن التي�س فارق احلياة قبل اأن يخطو احلمار خطوةً واحدًة. انهارت 
نهدة حني راأت التي�س ميوت بني يديها، وبداأت يف البكاء حزنًا عليه.. 
نف�شها  تتمالك  اأن  ت�شتطيع  ل  الفالحيد  بنات  من  كغريها  نهدة  كانت 
من  �شاهدته  مبا  يذكرها  كان  الذي  امل�شهد  ذلك  املوت،  م�شهد  اأمام 

هاويل. معاناة اإن�شانية على �شواطئ بحرية الأ
�شم دعبو�س نهدة اإىل �شدره واأم�شك بها حتى هداأ رُوعها و�شحت 
من وقع ال�شدمة. جل�شا على جانب النهر دقائق يف �شمتٍ كامٍل، قطعه 
دعبو�س حني و�شع يده على كتف نهدة قائال: ل اعتقد اأن منظر اجلثث 
يف القرب اجلماعي، وقد حتللت وتعفنت وتاآكلت �شريوق لك اأو يل على 
�شنا للروائح الكريهة التي تنطلق من تلك اجلثث  الإطالق، كما واأن تعرُّ
من املمكن اأن يت�شبب يف اإحلاق ال�شرر ب�شحتنا النف�شية واجل�شدية.. 
ب املجهول..  لذا، ما راأيك يف نقل جثة هذا التي�س، وو�شعها يف قرب الأ
اجلماعي  القرب  فتح  عبء  من  يخل�شنا  اأن  العمل  هذا  �شاأن  من  اإن 
قاتلة،  وروائح  ومناظر مزعجة  معاناٍة ج�شديٍة  ي�شتلزمه ذلك من  وما 
فرهود  يعرف  اأن  دون  التي�س  هذا  جثة  من  ذاته  الوقت  يف  ويخل�شنا 
جذابًة  حمطًة  وتغدو  اجلثة  تتعفن  اأن  وقبل  عليه،  ويحزن  مب�شريه 
اإذا  والتي  املفرت�شة،  واحليوانات  احل�شرات  توؤمها  مرا�س،  والأ وبئة  لالأ

تعودت على �شيد موا�شينا، لن ترتدد يف العتداء على اأطفالنا.
 ويبدو اأن ما كان يفكر فيه دعبو�س كان يجول اأي�شًا يف ذهن نهدة، 
مما دفعها اإىل املوافقة فورًا على القرتاح دون تردد. قاما على الفور 
خرين، والذهاب  بجر احلمار والدوران به حول القرية حتا�شيًا لعيون الآ
ب املجهول من خلف التلة التي كان قد اأقيم  مبا�شرة اإىل موقع قرب الأ
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عليها، حيث و�شعا اجلثة فيه وغمراها بالرتاب واحلجارة، ثم تعاهدا 
حد، واتفقا على اأن يحمل كٌل منهما ذلك ال�شر  على عدم البوح بال�شر لأ
معه اإىل قربه بعد عمرٍ مديٍد. عادا بعد ذلك اإىل القرب اجلماعي حيث 
قبل  واأقفل  فتح  كاأنه  ليبدو  املاء  عليه  ور�شوا  حوله  من  الرتاب  نك�شوا 
�شبوع التايل، ان�شغل دعبو�س ونهدة و�شهدة  �شاعات. وعلى مدى اأيام الأ
يف عمليات ت�شييد بيٍت حول القرب وتزينه، وو�شع �شاهٍد كبرٍي فوق راأ�س 
�شجار دائمة الخ�شرار والورود  الراقد يف داخله، وزراعة العديد من الأ
ا�شتكملوا  اأن  وبعد  حوله.  من  الزاهية  لوان  الأ ذات  زهار  والأ اجلميلة 
املهمة التي اأوكلت اإليهم بنجاح، قاموا بدعوة جميع الرفاق لزيارة القرب 
اليوم  ذلك  واإعالن  املجهول"،  ب  "الأ قرب  وت�شميته  ر�شميًا،  وتد�شينه 

جاويد يحتفلون به كل عام.  عيدًا وطنيًا لالأ
يف �شباح اليوم التايل، �شحا دعبو�س كعادته مبكرًا، خرج ي�شتمتع 
وي�شتمع  والورود،  زهار  الأ عطر  وي�شتن�شق  اخلالبة  الطبيعة  مبناظر 
نا�شيد الع�شافري تناجي الربيع، وي�شغي ل�شوت النهر يجري ب�شرعة  لأ
وكاأنه يخ�شى اأن يتاأخر عن موعد مع حبيبته. اإل اأنه حني نظر يف اجتاه 
عق مما راأى..  ب املجهول" �شُ التلة التي كان يجل�س على قمتها قرب "الأ
كان املنظر اأمامه يدعو اإىل ال�شتغراب والده�شة.. كان الرفاق جميعًا، 
البع�س،  بع�شهم  جانب  اإىل  واحٍد  �شٍف  يف  يقفون  نهدة،  فيهم  مبن 
بينما  م�شموٍع،  ب�شوتٍ  يبكي  البع�س  كان  القرب..  اأمام  تاٍمّ  خ�شوع  يف 
حينئذ  دعبو�س  �شعر  ب�شمت.  خرين  الآ عيون  من  الدموع  تت�شاقط 
حراج، بل بال�شطراب ال�شديد، اإذ مل يكن يتوقع اأن ت�شل  بالرتباك والإ
وتبوح  نهدة  ت�شعف  اأن  ذاته  الوقت  يف  وخاف  احلد،  ذلك  اإىل  مور  الأ
بال�شر، اإل اأنه مل يكن باإمكانه الرتاجع.. كان اأوان الرتاجع واملراجعة قد 
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فات ومات، لذلك �شارع اإىل قمة التلة حيث قام بالن�شمام اإىل رفاقه 
ويف  املجهول.  ب  الأ قرب  اأمام  واخل�شوع  ال�شعور  مب�شاركتهم  والتظاهر 
الطريق عائدين اإىل البيت، هم�شت نهدة يف اأذنه ُتطمئنه على اأنها لن 
تبوح بال�شر، بل �شتحافظ على الوعد الذي قطعته على نف�شها بالرغم 

من عبء امل�شئولية.  
ب املجهول" بعد قروٍن  ومن بالد الفالحيد، انتقلت فكرة قرب "الأ
وتكاثر  مم  والأ ال�شعوب  تعدد  مع  وتطورت  الدنيا،  اأجزاء  خمتلف  اإىل 
احلروب لت�شبح قرب "اجلندي املجهول".. ذلك اجلندي الذي ي�شحي 
بحياته من اأجل وطنه و�شعبه وقومه، واملنا�شل الذي ل يعرفه اأحد، ول 
البالد  واأمر  اأمره  يف  املتحكمون  ير�شله  اأن  بعد  اإن�شان  مب�شريه  يهتم 
تكرمي  اإىل  اجته  املجتمع  لكن  ول جمل.  فيها  له  ناقة  ل  خلو�س حرب 
يعك�س يف  تكرمٌي  الوطن، وهو  �شبيل  للفداء يف  املجهول كرمٍز  اجلندي 
ن�شان،  الإ اأخيه  على  ن�شان  الإ بعدوانية  املجتمع  احتفاء  مر  الأ حقيقة 
ويعطي دلياًل وا�شحًا على �شذاجة كل جندي وع�شكري وعقائدي ب�شيط 
�شذاجة،  اإىل  ي�شري  كما  اأحبته،  واأحالم  اأحالمه  بواأد  للمجتمع  ي�شمح 
واأحيانا ًغباء كل جمتمع يرتك اأمره لقادةٍ �شيا�شيني وعقائديني موتورين 
ه يف حروٍب مدمرةٍ، والت�شبب يف قتل اأبنائه يف معارك  ومينحهم حقَّ زجِّ
لي�شوا طرفًا فيها، ول تعود عليهم ول على اأمثالهم من امل�شاكني والفقراء 
والنف�شية  اجل�شدية  العاهات  اأو  املوت  �شوى  ب�شيٍء  والبوؤ�شاء  والتع�شاء 

امل�شتدمية. 
اإن كل جندي ميوت يف معركة من املعارك ل يعرف من هو الطرف 
نه ميوت قبل اأن تنتهي املعارك وُتعلن نتائجها.. اإنه ل يعرف  املنت�شر، لأ
اإذا كان جي�شه قد انت�شر اأم انهزم، كما اأنه ل يعرف حجم الثمن الذي 
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دفعه املجتمع يف �شبيل ما ح�شل عليه من ن�شٍر اأو هزميٍة . لكنه يعرف 
اأنه خ�شر كل �شيٍء وانهزم  اإنه يعرف  تاأكيد..  �شيئًا واحدًا فقط، وبكل 
هزميًة كاملًة و�شاملًة ل ميكن اإنكارها اأو جتاوزها، واأنه لي�س هناك �شيٌء 
يربر الثمن الذي دفعه يف �شبيل الهزمية. اإنَّ كل جندٍي ميوت يف معركة 
ن�شان، ويت�شبب  يدفع حياته ثمنا حلرب مدمرة، ل تعرتف باإن�شانية الإ
ٍ كبريةٍ لعائلته واأ�شدقائه واأحبائه، قد تدوم حياة بكاملها، واأن  يف اآلٍمٍٍ

مكافاأته الوحيدة هي الن�شيان. 
حني مات عمرود، فيل�شوف بني الفالحيد الذي ولد بعد اأكرث من 
حادثة  اإىل  ي�شري  ف�شاًل  مذكراته  يف  وجدوا  تاأ�شي�شها،  من  �شنة  األف 
" اجلندي  واأبعاد فكرة قرب  بتحليل معنى  ب املجهول" ويقوم  "الأ قرب 
املجهول". ومما جاء يف تلك املذكرات قول عمرود: اإن اجلنود املجهولني 
حكاٍم  كرا�شي  عن  دفاعًا  ميوتوا  كي  املجتمع  ير�شلهم  املجهولني  وغري 
مر�شى اأو م�شتبدين اأو طامعني اأو موتورين، ومن اأجل اإ�شباع ج�شع جتار 
ل يعرفون غري النهب وال�شلب والف�شاد وال�شتغالل والق�شوة على الغري 
هواء نخب ع�شكرية تربت  من الفقراء وال�شعفاء واملحتاجني، وتلبية لأ
على املذلة والهوان وا�شتمراأت ممار�شتها �شد الغري. فحني يرتبى جندي 
اأو �شابٌط على اخلنوع والقبول باملهانة من مروؤو�شيه، ي�شبح من ال�شهل 
متطرفني  وحتى جلهالء  م�شتبدين،  لقادة  العمياء  التبعية  باأن  اإقناعه 
مة والقائد،  وعقائديني متع�شبني هو اإخال�ٌس للعقيدة والوطن ووفاٌء لالأ
خر والقيام بقتله اأحيانًا  واأن الوح�شية يف املعارك والتمادي يف تعذيب الآ
دون �شبب هي �شجاعة وا�شتب�شال، واأن تعطيل العقل واإلغاء ال�شمري هو 
اجلماعي  النتحار  واأن  عقائدية،  ومبادئ  �شع�شكريٍة  بتعليمات  التزام 
احلرية  عن  م�شروٌع  دفاٌع  هو  قذرٍة  طويلٍة  حروٍب  يف  ل�شعٍب  املنظم 
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والكرامة والوطن..  كرامٌة وحريٌة ا�شتبيحت داخل الوطن ذاته، ووطن 
النخب  بها  تلهو  مزرعة  اإىل  واجل�شع  الت�شلط  بفعل  فيه  ومن  حتول 

احلاكمة املتحكمة باأرواح وم�شائر النا�س كما ت�شاء.
ب املجهول، بداأ الفالحيد يف الرتدد عليه وزيارته  ومنذ اإقامة قرب الأ
على  فوا  يتعرَّ كي  معهم  واأولدهم  اأطفالهم  ياأخذون  منتظٍم،  ب�شكٍل 
العظيمة كل عام.  والحتفال باجنازاته  به  والحتفاء  عظم،  الأ جدهم 
الواجبات  من  واجبًا  القرب  زيارة  اأ�شبحت  وال�شنني،  يام  الأ تواتر  ومع 
العائلية، وطق�شًا من الطقو�س الجتماعية، ومظهرًا من مظاهر الوحدة 
الوطنية.  والهوية  ال�شعبية  الحتفالت  من  يتجزاأ  ل  وجزءًا  املجتمعية، 
ن خالل  وهكذا اكت�شب القرب ومن فيه احرتامًا كبريا ًلدى املجتمع، ومتكَّ
عقوٍد قليلٍة من احتالل مكانٍة مهمة�ش�س يف حياة النا�س، زادت مع تتابع 
القد�شية. ومل مت�ٍس فرتٌة طويلٌة حتى  مرتبة  اإىل  و�شلت  ال�شنني حتى 
تاأخذ منحًى جديدًا، ا�شتغّلها  ب املجهول  العامة لقرب الأ بداأت زيارات 
الزوار يف تقدمي النذور للقدي�س الراقد يف ذلك القرب عن اأرواح موتاهم، 
واجللو�س يف خ�شوٍع ورهبٍة ا�شتلهامًا لوحٍي يهديهم اإىل الطريق ال�شليم، 
وحب،  وعطٍف  وجاٍه  ماٍل  من  يتمنون  ما  فيه  يطلبون  حمرابًا  واتخذوه 

واإ�شقاطًا لذنوبٍ تراكمت على مدى ال�شنني.
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�شور غمره العظيم 

حني بداأ اأطفال الفالحيد يتكاثرون ويتحركون ِبُحريٍة بني القرية 
والبحرية والنهر، وذلك بعد اأن كان قد م�شى على تاأ�شي�س قرية غمره 
ما يقارب الثالث �شنوات، كانت الكثري من احليوانات، ومنها الكالب 
كلما  القرية  بداأت تقرتب من  والثعالب، قد  والذئاب  الة  ال�شَّ والقطط 
اأح�شت بجوع ومل جتد �شحيًة �شهلة تفرت�شها، لتبحث يف اأكوام القمامة 
�شفح  اأ�شفل  اختاروا  قد  الفالحيد  كان  عليه.  تقتات  طعام  بقايا  عن 
�شعة  لأ ما  ب�شبب  وذلك  قماماتهم،  عليه  يكد�شون  مكانا  ال�شرقي  التلة 
من  واحلد  املتعفنة  املواد  جتفيف  يف  �شراع  الإ على  قدرة  من  ال�شم�س 
مرا�س املحتملة. وب�شبب قرب ذلك املكان من قرب  الروائح الكريهة والأ
هايل �شعروا  طفال على الرتدد عليه، فاإن الأ ب املجهول الذي تعود الأ الأ
بحاجٍة حلماية اأطفالهم من خطر تعر�شهم لبع�س الوحو�س واحليوانات 
ال�شارية التي اأخذت تزور اأكوام القمامة ب�شكلٍ �ش�شبه يومي. ولهذا فكر 
ب املجهول يف  البع�س يف ت�شييد �شور مرتفع حول القرية، يحتوي قرب الأ
ُيغلق كل م�شاٍء وعند احلاجة. وبينما كانت  له باٌب كبري  داخله ويكون 
رعدة التي اأ�شبحت اأما لثالثة اأطفال هي �شاحبة الفكرة، كان دغمو�س 
الذي اأ�شبح اأباً لطفلني يف مقدمة املتحم�شني لها املنادين ب�شرورة بناء 
ال�شور. حتم�س اجلميع لتلك الفكرة، فيما عدا دعبو�س الذي عار�شها 
لزوجها  م�شايرًة  عليها  ال�شكوت  قبل  كثريًا  ترددت  التي  ونهدة  ب�شدة، 

دغمو�س الذي كانت �شحته قد �شاءت كثريًا. 
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لهام  الإ اأن  الفطري  �شه  بحِّ يدرك  املتاأمل،  املفكر  دعبو�س،  كان 
واأن  املتاأمل،  ناظري  اأمام  وا�شعًا  فق  الأ يكون  اإل حني  ياأتي  ل  يحاء  والإ
الفكر اخلّل�شاق ل يك�شف عن ذاته وعبقريته اإل حني تكون النف�س خارج 
واأن  و�شافيٍة،  هادئٍة  طبيعٍة  ح�شن  يف  ترتبع  والزمان  املكان  ددات  حمِّ
ن�شان  الإ يكون  اإل حني  اإبداعًا خاّلقًا  وينجبا  يتعانقا  ل  والفكر  لهام  الإ
عار�س  لذا  خماوف.  اأو  خوف  دون  حياته  يعي�س  ومطمئنًا  حرًا  املفكر 
مفتوحًا  املكان  يبقى  اأن  رفاقه  على  ومتنى  ال�شور،  بناء  فكرة  دعبو�س 
التالل  وعبق  ال�شهول،  وعطر  الع�شافري،  و�شدٍو  الطبيعة،  لرتانيم 
واجلبال، وخرير املياه، وعيون ال�شم�س، وهم�شات الريح.. كانت ال�شم�س 
يف بالد الفالحيد تر�شل اأ�شعتها كل �شباح لتدفئ مياه البحرية وت�شتحم 
فيها على مراأى من عيون الفالحيد، وت�شتاأذنهم كل م�شاء قبل الهروب 
اإىل اأح�شان البحرية لتاأخذ غفوًة طويلًة. وكانت نهدة، الفنانة املبدعة، 
اإىل �شفاء  بداع يحتاج  الإ واأن  اإىل حرية،  الفن يحتاج  اأن  تدرك متامًا 
ذهن، واأن عمليات اخللق بحاجة لنطالق الروح كي ت�شافر يف عامٍل ل 
ه �شٌيء، ول يحول دون مداه عائق. لذلك اقرتح دعبو�س بدًل من بناء  يحدُّ
�شوٍر حول غمره القيام بحفر حفرٍة كبريٍة وعميقٍة يتم اإلقاء النفايات 
فيها وحرقها بانتظام، مما يحول يف نظره دون و�شول احليوانات اإىل 
ببقاء  ي�شمح  ول  ب�شرعة،  الكريهة  الروائح  ويق�شي على  الطعام،  بقايا 

الكثري من النفايات فرتًة طويلةً لتعفنها. 
لكن دعبو�س ونهدة ف�شال هذه املرة يف اإقناع رفاقهم بوجهة نظرهم 
املتعلقة بفكرة بناء �شور حول املدينة، واإن كانوا قد اقنعوهم باملوافقة 
على فكرة حفر حفرٍة كبريٍة للنفايات وحرق ما يتجمع فيها. كان ال�شور 
مهات، خا�شة دغمو�س ورعدة هو ال�شمانة الوحيدة  باء والأ بالن�شبة لالآ
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حلماية اأطفالهم وموا�شيهم من خطر الوحو�س ال�شارية، وكان الختباء 
ومزاجه  النهر  عن  العزلة  لهم  ي�شمن  العالية  الطوب  حواجز  خلف 
ر لهم الهدوء والطماأنينة حتى  الليل املوح�شة، ويوفِّ املتقلب يف �شاعات 
قدوم ال�شم�س يف �شباح اليوم التايل. وبعد مداولٍت ا�شتغرقت اأ�شابيع، 
وطلبوا من دعبو�س  ال�شور،  بناء  غلبية على  بالأ العائالت  وافق جمل�س 
ونهدة و�شع الت�شاميم الالزمة واللم�شات الفنية التي جتعل منه مفخرًة 
عمرانيًة تعي�س اآلف ال�شنني من بعدهم وترثي تراثهم. كان عزاء دعبو�س 
ونهدة هو و�شع ت�شاميم معقدة ومل�شاتٍ فنيةٍ غايةً يف الدقة واجلمال، 
وت�شتغرق عملية  ومواهب عديدة،  كبريةٍ  تنفيذها جلهودٍ  حتتاج عملية 

كرث من جيل.  ا�شتكمالها زمنًا طوياًل، قد ميتد لأ
منذ اأن ت�شلم دعبو�س زمام قيادة جمتمع الفالحيد، و�شع نظامًا 
الهامة  القرارات  اتخاذ  يف  اجلماعية  امل�شاركة  على  يقوم  اإداريًا 
وامل�شريية. وملّا كان عدد العائالت التي بداأ املجتمع بها هي خم�شة فقط، 
فاإن جمل�س القرية اأ�شبح يتكون من خم�شة اأع�شاء، حيث ُترك لكل عائلٍة 
وعلى  عنها.  نيابًة  وي�شوت  الدورية  الجتماعات  اختيار من ميثلها يف 
الرغم من اأن كل عائلة اختارت رجاًل لتمثيلها، اإّل اأنَّ املراأة كانت اأكرث 
مواظبة على ح�شور الجتماعات الدورية، واأكرث حر�شًا على امل�شاركة 
الفاعلة يف املداولت وتقدمي القرتاحات والتو�شيات. ولذا، حني ف�شل 
دعبو�س يف اإقناع رفاقه بوجهة نظره فيما يتعلق بفكرة بناء �شوٍر يحيط 
غلبية، وامل�شاهمة  بالقرية، مل يكن اأمامه خياٌر �شوى الن�شياع لراأي الأ
يف �شياغة الفكرة وترجمتها على اأر�س الواقع ب�شكلٍ يجعل منها حتفًة 
املعماري عن جزٍء من  الفن  �شهم جمال  يعوِّ اأن  اأمل  على  رائعًة،  فنيًة 
احلرية التي كانوا يعرفون م�شبقًا اأن ال�شور �شي�شادرها. ويف الواقع مل 
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ينتظر الفالحيد اكتمال ال�شور حتى ي�شعروا بفقدان بع�س احلرية، بل 
بداأ اإح�شا�شهم بفقدانها يزداد ويتعمق مع كل خطوٍة اتخذوها يف اجتاه 

اإقامة �شور حولهم وحما�شرة اأنف�شهم يف مكاٍن �شيق.
كل،  كان دغمو�س اأكرب رجال القرية �شنًا، واأكرثهم بدانًة، يحب الأ
رهاق  والإ املر�س  من  يعاين  جعله  وهذا  ال�شمنة،  اإىل  بطبيعته  ومييل 
مريٍح  وجٍه طفويٍلٍ  وذا  ومرحًا  القلب  كان طّيب  اأنه  اإل  متقطٍع.  ب�شكٍل 
خرين،  حيان. وهذا قربه كثريًا من قلوب الآ ومزاٍج هادئٍ يف غالبية الأ
ويف�شلون  اإليه،  وي�شعون  منه،  يتقربون  وحمبتهم،  ثقتهم  حمل  وجعله 
ال�شعف دغمو�س  اأدرك  الرفاق. وحني  جمل�شه على جمال�س غريه من 
ل ج�شمه وبدت عوار�س الكهولة تك�شو مالحمه وتت�شرب اإىل حالته  وترهَّ
كامل،  �شبه  تفرغًا  طفالهما  ولأ له  التفرغ  اإىل  نهدة  ا�شطرت  العقلية، 
الزينة  واأعمال  والزخرفة  الر�شم  مما حرمها من مزاولة هواياتها يف 
�شبوعية  اأي�شًا من مرافقة دعبو�س يف رحالته الأ كاملعتاد، كما حرمها 
وقبل  والغابات.  والتالل  وال�شهول  اجلبال  عرب  ال�شتطالعية  وجولته 
تداول  موعد  ويحلُّ  ونهدة،  دغمو�س  لزواج  الثالثة  ال�شنة  تنق�شي  اأن 
اتفقوا عليه، فارق دغمو�س احلياة،  الفالحيد قد  الذي كان  الزوجات 

تاركًا خلفه نهدة بال زوج، وابنه دحبو�س وابنته �شيهونا بال اأب. 
ل�شنوات،  وافتقدوه  كثريًا،  دغمو�س  موت  على  الفالحيد  حزن 
حيث  من  ي�شبهه  طفلٍ  كل  على  دغمو�س  لقب  اإطالق  اإىل  دفعهم  مما 
الن�شبية. ولقد كان من  الطِيبة، والهدوء، والبدانة  ال�شفات واملالمح: 
لفكرة  وتراجع حما�شهم  بالوحدة  رفاقه  �شعور  دغمو�س،  فقدان  نتائج 
اغتنم  دعبو�س  اأن  اإل  القادمة.  جيال  لالأ مر  الأ ترك  مما  ال�شور،  بناء 
�شراع يف حفر حفرٍة كبريٍة  فر�شة تاأجيل بناء ال�شور ليحثَّ رفاقه على الإ
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تلك  يف  يتجمع  ما  وحرق  عليه،  التفاق  مت  كما  والقاذورات  للنفايات 
مرا�س،  والأ الكريهة  حتا�شيًا�شللروائح  وذلك  يومني،  كل  مرًة  احلفرة 
ومن اأجل تقليل جاذبية قريتهم وحميطهم احلياتي للحيوانات املفرت�شة 
طفال، قام دعبو�س باقرتاح فكرة  واجلراثيم. وا�شتجابًةملطلب حماية الأ
ولد  طفال، يكون مبثابة حديقٍة �شغريٍة ميار�س الأ بناء مكاٍن خا�س لالأ
والبنات داخلها هواياتهم يف اللعب والر�شم وغريه، ويقام حولها �شور 

طفال منها. �شالك يحول دون دخول احليوانات اإليها وخروج الأ من الأ
بعد انق�شاء فرتة حداٍد على موت دغمو�س دامت ثالثة اأ�شهر، قام 
دعبو�س مبفاحتة نهدة بحبه، وعر�س عليها الزواج منه. وب�شبب حبها 
ولدها، مل ترتدد حلظة واحدة  الكبري له ومعرفتها مبدى عمق حبه لها ولأ
يف قبول عر�شه. كان دعبو�س، ومنذ اأن اأقعد املر�س دغمو�س يف فرا�شه 
وفر�س على نهدة البقاء معظم الوقت اإىل جانبه، قد تعود على ق�شاء 
يلعب  اأحياناً،  النهر  اإىل  ياأخذهم  م�شاء،  كل  طفال  الأ مع  الوقت  بع�س 
معهم يف احلديقة اأحيانًا اأخرى، ويحكي لهم بع�س احلكايات امل�شلية. 
الرفاق،  على  اخلرب  واإعالن  دعبو�س  عر�س  على  نهدة  موافقة  وبعد 
بهيٍج،  احتفاٍل�س  يف  الزواج  مرا�شيم  واأقيمت  ب�شرعة،  القران  عقد  مت 
اأعاد الب�شمة لوجوه الفالحيد من جديد، وغمر بالفرحة بالدهم. ويف 
الجتماع الالحق ملجل�س العائالت، اقرتح مريود اإلغاء التفاق اخلا�س 
بتداول الزوجات، وبالرغم من تردد البع�س ورغبتهم يف خو�س جتربة 

لغاء. غلبية وافقت على اقرتاح الإ التداول، اإل اأن الأ
ول،  مل مت�س �شنٌة على زواج نهدة ودعبو�س حتى رزقا مبولودهم الأ
العمر،  من  الثالثة  يف  اأكربهم  اأطفال،  لثالثة  اأبًا  دعبو�س  جعل  وهذا 
واأ�شغرهم يف �شن الر�شاعة. وب�شبب ذلك التطور، وجد دعبو�س نف�شه 
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م�شطرًا للتوجه نحو امل�شتقبل، حيث بداأ اأوًل بو�شع الت�شاميم واخلطط 
را�شي  طفال الفالحيد، ومن ثم قام بت�شنيف الأ الالزمة لبناء مدر�شة لأ
للزراعة،  �شاحلة  واأرا�ٍس  زراعيٍةخ�شبٍة،  اأرا�ٍس  اإىل  بالقرية  املحيطة 
واأرا�ٍس �شكنية، واأرا�ٍس لرعي املوا�شي، ومناطق عامة للنزهة، وحمميات 
�شجار والطيور واحليوانات الربية. وبعد اأن اأخذ موافقة جمل�س  طبيعية لالأ
را�شي  القرية على ما قام به من عمل، قدم للمجل�س اقرتاحًا بتوزيع الأ
بالت�شاوي،  اخلم�شة  العائالت  على  للزراعة  وال�شاحلة  الزراعية 
الت�شرف  ، مع احتفاظ املجل�س بحق  وجعل ملكية املراعي ملكيًةٍ عامًةٍ
العامة  امل�شلحة  يخدم  ومبا   ، منا�شبًاٍ يراه  كما  ال�شكنية  املناطق  يف 
وي�شاهم يف تن�شيط احلياة القت�شادية والن�شاطات الثقافية يف البالد. 
بالتمتع مبناظر  ن�شان  لإ ت�شمح  التي ل  الغائمة  يام  الأ من  يومٍ  ويف 
ب املجهول« يف  الطبيعة اخلالبة، وجد دعبو�س نف�شه يقف اأمام قرب »الأ
حالة خ�شوعٍ ورهبٍة. ُ�شعق دعبو�س حني تاأكد من حقيقة املكان الذي كان 
يقف فيه وحقيقة �شعوره نحوه.. �شعر بالذهول حلظات كادت اأن تطول، 
لول اأنه تذكر ما فعله ونهدة بذلك القرب، حني دفنا فيه تي�س غنمٍ ميٍت.. 
نف�شه  �شفقٍة على  و�شفقة..  و�شخرية  ا�شتهزاء  ابت�شامة  ابت�شم دعبو�س 
من  وعلى  كذوبة،  الأ بتلك  اآمنوا  الذين  الفالحيد  بني  من  غريه  وعلى 
�شياأتي من بعدهم. وقبل اأن ي�شرتجع اتزانه ووعيه متامًا، �شمع دعبو�س 
�شوتًاٍ خافتًاٍ وعميقًاٍ ياأتي من داخله يقول: ل ت�شتغرب يا دعبو�س مما 
ن�شان العادي ي�شعر دومًاٍ بحاجة لروحانيات تعيد لنف�شه  حدث.. اإن الإ
الطماأنينة كلما ا�شطربت وكادت اأن ت�شل الطريق، وكلما وجدت نف�شها 
يف مكان غريٍب عنها ل ت�شتطيع اأن تعي�س فيه بدون رفيق طريق.. نعم 
معجزة..  مبثابة  اأ�شبحت  التي  كذوبة  الأ هذه  �شانع  اإنك  دعبو�س..  يا 
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م�شمع  وعلى  داخله  يف  ويكررها  كبريًة،  كذبًة  يكذب  حني  ن�شان  الإ اإن 
مانة حني يرددها، يتحول اإىل اإن�شاٍن  من الغري، ويتظاهر باجلدية والأ
اآخر.. يتحول اإىل اإن�شان يوؤمن بكذبته ويتحم�س لها ويدافع عنها وكاأنها 
�شد كل احلقيقة التي يعرفها ويوؤمن بها، وقد يدفعه �شعوٌر لاإرادي  جتِّ
عنها.. هذه هي  الدفاع  �شبيل  باملوت يف  اأحيانًا  والقبول  تقدي�شها  اإىل 
حال ال�شعوب ال�شاذجة واملغرر بها حني يغيب العلم عنها، وتتكاثر اأعداد 
الدجالني واملنافقني بينها، وتتنامى اأعداد اجلهالء والب�شطاء والفقراء 

وال�شعفاء فيها، وتكون بال هوية تعزز ثقتها بنف�شها. 
وت�شارعت  توقف،  دون  الفالحيد  بالد  يف  احلياة  عجلة  �شارت 
التطورات، مما جعل ال�شكان يتكاثرون ب�شرعة غري معتادة يف مثل ذلك 
الزمان واملكان، وذلك ب�شبب اهتمام جمتمع الفالحيد بالنظافة والبيئة 
ماتت  �شنة،  املائة  جتاوز  طويٍل  عمٍر  وبعد  العامة.  وال�شحة  والتعليم 
نهدة بعد وفاة دعبو�س ب�شنوات، ومبوتها مات اآخر من كان قد تبقى من 
لقب »جدة  اكت�شبت  اأن  بعد  وذلك  وائل،  الأ الفالحيد  موؤ�ش�شي جمتمع 
ًة لها على عطائها الذي مل ينقطع، وحنانها الذي مل  الفالحيد« مكافاأ
جيال  ين�شب حتى اآخر �شاعة يف حياتها، مما جعلها تعي�س يف اأذهان الأ
املتعاقبة كظاهرة اإن�شانية اأ�شطورية من ال�شعب اأن تتكرر. وحني ماتت 
اأحفادها قد جتاوز  اأولدها وبناتها واأحفادها واأحفاد  نهدة، كان عدد 
واأحبهم  اإليها،  حفاد  الأ اأقرب  الثاين  دعبو�س  كان حفيدها  اخلم�شني. 
 ، اإىل قلبها، واأكرثهم ذكاًءٍ وثقافةً ٍوفطنًةٍ وحنكًةٍ �شيا�شيًةٍ وقدرًةٍ قياديًةٍ
لذا اأعدته ّجدته لتويل رئا�شة اللجنة اخلما�شية يف مدينة غمره، وقيادة 
قبل  ول  الأ قاده جده دعبو�س  كما  وذلك  بعدها،  الفالحيد من  جمتمع 

ع�شرات ال�شنني. 
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تلفظ  اأن  وقبل  املوت،  فرا�س  على  ترقد  نهدة  كانت  بينما  لكن 
املجهول« حلفيدها.  ب  »الأ ب�شرِّ قرب  تبوح  اأن  قررت  خرية،  الأ اأنفا�شها 
ا�شتغرب دعبو�س الثاين ت�شرف جدته كثريًا، ومل ي�شدق ما قالت يف 
البداية.. لقد ظن اأنها كانت تهذي وقد اأدركها املوت، ولذا مل يُعِط ملا 
اأن  وبعد  الثاين،  دعبو�س  اأن  اإل  مر.  الأ اأول  يف  يذكر  اهتمام  اأي  قالته 
قام جمتمع الفالحيد بت�شييع جنازة جدته وتكرميها على اأح�شن وجه، 
اأعاد ح�شاباته من جديد، وقد اأيقن اأن جدته، وبالرغم من �شيخوختها، 
كانت يف كامل وعيها حني اأخربته بحكاية القرب ومن يرقد فيه. احتار 
يف اأمره.. لقد اأدخلته جدته يف دوامة كان من ال�شعب عليه العي�س فيها، 
�شعب اخلروج منها. ولذا بداأ يت�شاءل.. هل من احلكمة اأن يخرب  ومن الأ
وماذا  اأول؟  �شحته  من  يتاأكد  اأن  عليه  اأم  جدته،  له  قالت  مبا  النا�س 
�شيكون وقع اخلرب يف نفو�س النا�س؟ هل �شي�شدقونه؟ وما اأثر ذلك على 
وحدة الفالحيد ومتا�شكهم اإذا تبني اأن ما قالته �شحيح؟ وما �شيوؤول اإليه 
م�شتقبله ال�شيا�شي يف �شوء ذلك؟ وهل من م�شلحته ال�شخ�شية اأو من 
م�شلحة املجتمع الذي ينتمي اإليه ويحبه اأن يبوح ب�شّرٍ  خطرٍيكهذا، حتى 
لو كان حقيقًة ل تقبل ال�شك؟ كيف �شيت�شرف النا�س يف حالة الت�شكيك 
على  هيمنت  وحمرية  كثرية  اأ�شئلة  هويتهم؟  وجوهر  وحدتهم  رمز  يف 

عقل دعبو�س الثاين وحرمته من النوم ليايل طويلة.
ومن اجل التفكري مليًا يف املو�شوع بعيدًا عن عيون النا�س و�شراخ 
طفال ورائحة املكان، قام دعبو�س الثاين برحلةٍ يف الغابات املجاورة  الأ
ا�شتغرقت �شبعة اأيام كاملة، يتن�شت فيها على هم�س الطبيعة، يتل�ش�س 
على ع�شق الع�شافري، ي�شاهد ال�شروق والغروب يف �شمت، ويجل�س خا�شعا 
ً�شفي ظالل �شجرٍة�س كبريٍة وعتيقةٍ بعمر الزمن. وهناك �شعر دعبو�س 
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جازٍة ق�شريٍة، واأن  الثاين باأن عقله بداأ يهرب منه وكاأنه كان بحاجٍة لإ
وعيه بداأ يلح عليه بالتوا�شل مع الوجدان. وبعد ا�شت�شارة وعيه، اتخذ 
دعبو�س الثاين اأول واأخطر قراٍر قياديٍ يف حياته.. قرر الحتفاظ بال�شر 
حد. لقد ات�شح له بعد تفكرٍي عميقٍ اأن جده وجدته مل  وعدم البوح به لأ
جيال القادمة من بعدهم، بل كانا  يحاول خداع رفاقهم، ول ت�شليل الأ
للمجتمع وحفاظًا على  �شريع خدمًة  اأمام م�شكلة عوي�شة بحاجة حلل 
وحدته ومتا�شك اأع�شائه. وبا�شتخدام العقل واملنطق والبديهة، تو�شال 
اإىل اإيجاد حٍل عملٍي�س مل�شكلة اعتقدا يف حينه اأنها عابرة، ولن توؤثر من 
اأو م�شتقبلهم على  اأو تفكريهم  اأو من بعيد على جمرى حياتهم  قريب 

املدى الطويل. 
داعي  هناك  يكن  مل  اأنه  الثاين  دعبو�س  اكت�شف  ذلك  جانب  اإىل 
للبوح بال�شر على الإطالق، واأن من املوؤكد اأن تكون عواقب البوح وخيمة، 
قد توؤدي اإىل تدمري وحدة الفالحيد وتقوي�س ثقتهم باأنف�شهم وباأمانة 
اأجدادهم. كما اأن عدم البوح بال�شر ل يعني الكذب على الغري، وذلك 
ن�شان مبا يعرف من اأ�شرار، واأن  ن هناك فرٌق كبرٌي بني اأن يحتفظ الإ لأ
فالقرار  عنهم..  خمفيًة  كانت  حقيقًة  باعتباره  للنا�س  يقوله  ما  يزيف 
بعدم تعميم ما اأخربته به جدته يعني قيامه باحلفاظ على �شر ائتمنته 
مانة. اإن البوح بال�شر، هم�س  عليه، اأما البوح به فقد يعني خيانًة لتلك الأ
العقل الباطن يف راأ�شه، من املوؤكد اأن يوؤدي اإىل الت�شكيك يف اأمانة جدته 
ه، ويت�شبب يف خ�شارة ما كان لدى عائلتَي الدعاب�شة والدغام�شة من  وجدِّ
م�شداقية يف البالد، واإحداث هزٍة جمتمعيةٍ قويةٍ واأزمة ثقٍة بني النا�س 
بتفكك  تنتهي  كثريةٍ  خالفاٍت  ون�شوب  التهامات  تبادل  اإىل  توؤدي  قد 
جيال القادمة.  املجتمع وتعرثه، والف�شل يف ت�شييد م�شتقبٍل اأف�شلٍ �شلالأ
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على  خوفه  هو  بال�شر  الحتفاظ  اإىل  دفعه  الذي  هم  الأ العامل  ولكن 
م�شتقبله ال�شيا�شي، ومن احتمالت اأن يت�شبب �شيوع اخلرب يف تقوي�س 
دارة اخلما�شية، والق�شاء بالتايل على كل اأمل  فر�شته يف رئا�شة جلنة الإ
ٍله يف تويلِّ زعامة بني الفالحيد، وقيادتهم لتحقيق املزيد من الجنازات 
الرتبوية والثقافية والقت�شادية، وهو الهدف الذي اأعدته جدته للقيام 
الثاين  دعبو�س  اأن  وحيث  اأجله.  من  حياته  وعا�س  له،  نف�شه  ونذر  به، 
بالقدرة  ي�شعر  ومل  وطوياًل�س،  كثريًا  �شدره  يف  ال�شر  اإخفاء  من  عانى 
ونه يف مذكراته، واأن يو�شي من  على البوح به يف حياته، فقد قرر اأن يدِّ
ياأتي من بعده بعدم فتح تلك املذكرات اأو ن�شرها اأو اإطالع اأي باحٍث�س 

عليها قبل مرور خم�شمائة �شنة على وفاته.
مل متر �00 �شنة على وفاة نهده حتى كان الفالحيد قد اأ�شبحوا 
تبعد  ولكن منف�شلة،  تعي�س يف قرى متجاورة  خم�شة عائالت مميزة، 
متار، لكل منها تقاليدها وعاداتها اخلا�شة  عن بع�شها البع�س مئات الأ
وفاتها،  يوم  حتى  نهدة  تراأ�شتها  والتي  الدغام�شة،  عائلة  كانت  بها. 
اأ�شغر العائالت، ولكن اأغناها من حيث ملكية املناطق ال�شكنية، وكانت 
عائلة الدعاب�شة اأكرث العائالت اهتمامًا بالعلم واملعرفة، واأف�شلها مهارة 
يف اإدارة احلكم وت�شريف �شوؤون البالد، وكانت عائلة الفراهدة متلك 
كانت  فقد  املهادبة  عائلة  اأما  واجلمال.  واخلراف  الغنم  قطعان  اأكرب 
عمال التجارية و�شناعة النبيذ والكحول من العنب  قد ا�شتولت على الأ
كرب  الأ اجلزء  متلك  املرايدة  عائلة  وكانت  �شواق،  الأ يف  وبيعه  والتمور 
املحا�شيل  اأف�شل  وتنتج  البالد،  يف  والب�شاتني  الزراعية  را�شي  الأ من 
من البقول والقمح واخل�شروات والفواكه. اإل اأنه بالرغم من انف�شال 
اأن الت�شاهر فيما بينها ا�شتمر على  اإل  العائالت عن بع�شها البع�س، 
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اجلماعية  ال�شعبية  واحلفالت  تعّمقت،  اأفرادها  بني  والوحدة  حاله، 
�شاعت، واملنا�شبات الوطنية زادت عددًا وزخمًا، مما جعل احلياة تغدو 
اأكرث ثراًء ومتعًة، خا�شة يف �شوء مت�شك الدغام�شة والدعاب�شة باحلرية 
ال�شخ�شية والقيادة اجلماعية، وميلهم حلب الطبيعة، وحر�شهم على 
احلفاظ على البيئة، وتوجههم نحو ن�شر التعليم وتن�شيط الثقافة والفنون.
بعد مرور حوايل األف �شنة على تاأ�شي�س قرية غمره، اأ�شبحت تلك 
القرية مدينة عمالقة تعُّج بال�شكان والن�شاط، ومركزًا جتاريًا وثقافيًا 
يخدم املجتمع باأ�شره. اأما جمتمع الفالحيد الذي جتاوزت اأعداده ربع 
لكل  ن�شبيًا�س،  كبريةٍ  مدٍن  يتكون من خم�شة  اأ�شبح  فقد  ن�شمة،  مليون 
بها.  اخلا�شة  املحلية  وحكومتها  ومدار�شها  وحدائقها  نظامها  منها 
اأثرٍيٍ  مكاٍن  اإىل  غمره  يف  القدمي  احلي  حتّول  التطور،  ذلك  �شوء  ويف 
الت�شلية  واأماكن  اجلميلة  وحدائقه  الفنية  مبتاحفه  يفتخر  و�شياحي 
والرتفيه العديدة. وب�شبب تزايد ال�شكان ب�شرعة، مت حتويل غمره اإىل 
دارة احلكومية واملعامالت املالية والن�شاطات  عا�شمٍة للبالد ومركز لالإ
التجارية الرئي�شة، حيث متت اإقامة ق�شرٍ كبرٍي على �شفاف نهر �شراد 
كان  اإىل ذلك،  اإ�شافًة  واملعامالت احلكومية.  للخدمات  ليكون جممعا 
واأقاموا  دغمو�س،  دهم  وجِّ رعدة  ّجَدتهم  حلم  حققوا  قد  الفالحيد 
من  وموا�شيهم  اأطفالهم  ويحمي  يحميهم  عظيمًا،  �شورًا  بالدهم  حول 
فيما  والوحدة  التما�شك  عرى  ويّقوي  الليل،  يف  ال�شارية  احليوانات 
بينهم. اإل اأن القدر مل يرتكهم وحالهم طوياًل بعد ذلك، اإذ تدخل على 
حني غرة، حاماًل لهم �شيفًا مل يكن يف احل�شبان، غريَّ جمرى حياتهم 
نف�شهم وللغري كثريًا، واأعاد ربطهم بجذورهم  بد، وبدل روؤيتهم لأ اإىل الأ

القدمية يف بالد الكراميد.
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عودٌة اإىل بالد الكراميد

حني جاء ف�شل ال�شيف بعد توّقَف الفي�شانات التي اأثارها الطوفان 
العظيم قبل األف عام، مل يجد النهر من القرى والبيوت والكروم التي 
األفها وعا�شت على �شفافه يف بالد الكراميد �شوى القليل.. كانت القرى 
طفال الناجون ل يتجاوز  خراٌب، والبيوت مدمرٌة، والرجال والن�شاء والأ
عددهم خم�شة اآلف �شخ�س، اأي حوايل �% مما كانوا عليه قبل وقوع 
للناجني  والنف�شية  ال�شحية  احلالة  كانت  ذلك،  جانب  اإىل  الطوفان. 
�شيئًة للغاية، يعانون البوؤ�س والفقر واخلوف وقلة الطعام وانعدام املاأوى، 
�شواد  بعتمته  ي�شبغون  ولونًا  وجوههم،  به  ون  ُيغطُّ ثوبًا  احلزن  يرتدون 
خ�شوبة  ب�شبب  وذلك  قليلٍة،  عقوٍد  بعد  ا�شتقرت  مور  الأ لكن  عيونهم. 
ِن الناجني  ر�س الزراعية، واعتدال اجلو لعدة �شنوات متتابعة، وتعاوِّ الأ
املدمرة،  وحياتهم  وقراهم  بيوتهم  ت�شييد  اإعادة  على  الفي�شانات  من 

واإعادة بناء جمتمعهم وثقافتهم من جديد.
الكراميد  �شادت حياة جمتمع  التي  والت�شامن  التعاون  روح  كانت 
بعد حدوث الطوفان اأجمل ظاهرة تفرزها حمنة الفي�شانات وما تبعها 
الدمار  عن  �س  متخَّ الذي  هم  الأ اليجابي  ال�شيء  كانت  كوارث..  من 
ن�شانية التي اأحدثها الطوفان. اإذ قام الناجون من  املادي وامل�شائب الإ
ول لرتاجع من�شوب النهر، مبد يد امل�شاعدة  رجال ون�شاء، ومنذ اليوم الأ
اآباءهم  فقدوا  الذين  طفال  �شالأ ي  وتبنِّ هايل،  الأ من  للمحتاجني 
ب�شكٍل جماعٍي  والتنمية  البناء  اإعادة  واأمهاتهم وذويهم، وقيادة عملية 
نانية وفكرة التع�شب لعائلٍة  متيَّز باجلد والن�شاط والإخال�س، ونبذ الأ
اأو فكرٍة معينٍة. كانت امل�شكلة التي واجهتهم م�شرييًة، تتعلق بالبقاء من 
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عدمه، مما ا�شتوجب التعاون والت�شامن والنفتاح اإىل اأبعد حد ممكن 
على كلِّ فكٍر�س لتحمل تلك امل�شوؤولية الكبرية. ومل مت�س مئة �شنٍة على 
جيدًا  قدرًا  ا�شتعادت  قد  الكراميد  بالد  كانت  حتى  الطوفان  حدوث 
ذاكرته  ت�شوب  ل  فيها،  القيادة  زمام  جيٌل جديٌد  وت�شلم  عافيتها،  من 
اجلماعية ول جتربته احلياتية الفردية تلك املخاوف التي مّيزت ذاكرة 

مهات من قبله.  باء والأ وجتربة جيل الآ
اإن التداخل العائلي الذي اأملته عمليات قيام البع�س بتبّني اأطفال 
را�شي  �شدقاء واجلريان والغرباء، وكون معظم الأ قارب والأ الغري من الأ
واملمتلكات ال�شخ�شية والعائلية التي مل جترفها الفي�شانات قد اأ�شبحت 
بال وريثٍ �شرعٍي، قاد ال�شكان اإىل اتخاذ قراٍر �شمني غري ر�شمٍي وغري 
م�شاع.  حرى  بالأ اأو  جماعية،  الزراعية  را�شي  الأ ملكية  بجعل  معلن 
ح�شا�ُس العميُق بح�شن احلظ لدى الناجني  اإ�شافة اإىل ذلك، َت�شببَّ الإ
وقد  فيه، قد يطول  دوٌر  لكل �شخ�سٍ  روؤية احلياة كم�شرٍح مفتوٍح،  اإىل 
يق�شر، لكنه ل يدوم. اأما م�شرح احلياة فهو عبارة عن م�شرية جمتمعية 
رادة جمموعة  ل تخ�شع ل�شيطرة اإن�شان، ول ملزاجية حاكٍم اأو قائٍد، ول لإ
معينةٍ دون غريها. وهذا جعلهم يعتقدون باأن م�شرية احلياة املجتمعية 
على  واملمثلني  فيها  امل�شاركني  على  وتفر�س  بنف�شها،  م�شتقبلها  ت�شنع 
خ�شبة م�شرحها واملتفرجني على عرو�شها اأن يتكيفوا لظروفها وتقلبات 
على  يت�شرفون  الكراميد  اأخذ  مور  لالأ الفهم  ذلك  �شوء  يف  مزاجها. 
وق�شوته  ومزاجيته  ا�شتقالله  من  وبالرغم  احلياة،  م�شرح  اأن  اأ�شا�س 
اأحيانًا، مينح كل اإن�شان فر�شًة كافيًة للتمتع بحياته، ويفتح املجال اأمام 
كل فرد للقيام بدوٍر منا�شبٍ على خ�شبته، يتنا�شب مع موؤهالته ومواهبه 

ورغباته وطموحاته وقدراته على العمل واملثابرة. 
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وقوع  اأ�شباب  درا�شة  اإىل  الكراميد  اأبناء  من  الناجني  دفع  وهذا 
الطوفان وتبعاته، والعمل على تطوير بيوتهم وقراهم وحياتهم وثقافتهم 
وتقلِّ�ُس  العامة،  احلريات  ز  وتعزِّ ال�شالمة،  تتوخّى  جديدٍة  اأ�ش�ٍس  على 
لة حلركة الفرد واملجتمع. ولذلك  دور التقاليد الجتماعية القدمية املكبِّ
على  اجلديدة  بيوتهم  واإقامة  قريتهم  تخطيط  باإعادة  الكراميد  قام 
�شفوح التالل بعيدًا عن جمرى النهر و�شواطئ البحرية، والتوجه نحو 
على  والعمل  النا�س،  بني  والواجبات  احلقوق  يف  امل�شاواة  مبداأ  اإر�شاء 
جلميع  وال�شماح  وال�شراحة،  مانة  والأ ال�شدق  على  اأطفالهم  تربية 
اأفراد املجتمع، بغ�س النظر عن اأعمارهم ومراتبهم الجتماعية بالتمتع 
عمال  الأ مزاولة  نحو  ال�شعي  على  وت�شجيعهم  ا�شتهتار،  دون  بحياتهم 
اإل  طموحاتهم.  مع  وتتجاوب  مواهبهم  مع  تتنا�شب  التي  والن�شاطات 
باأنف�شهم والتمتع باحلا�شر  لتاأمني حياتهم والهتمام  اأنهم يف �شعيهم 
الكراميد  اأهمل  واملجهول،  بامل�شتقبل  التنبوؤ  القدرة على  يف �شوء عدم 
التعليم وا�شتحقاقاته، ومل ينتبهوا ل�شرورات الهتمام بالبيئة وال�شحة 

العامة والعناية يهما. 
التي  جتربتهم  �شوء  ويف  الفطري  هم  بِح�شِّ الكراميد  اأدرك  لقد 
يوؤمتن  ل  امل�شتقبل  اأن  ت�شكيلها من جديد،  الفي�شانات  اأحداث  اأعادت 
اأف�شل ما  مكان هو  العي�س يف احلا�شر والتمتع به بقدر الإ واأن  جانبه، 
ن�شان. ولذا اجته الكراميد اجلدد نحو التمتع بحياتهم،  ميكن اأن يفعله الإ
والعتزاز بحريتهم واعتبارها اأ�شا�س كل �شيٍء جميلٍ وثمنٍي وعمٍل مبدٍع 
ن�شان اأن يكون خالقًاومبادرًا،  ٍيف احلياة. اإذ بدون حرية ي�شعب على الإ
التي  يختار طريقة احلياة  واأن  الغري،  ومع  نف�شه  مع  �شادقًا  يكون  واأن 
واأن يكون مت�شاحمًا مع الغري، يقبل  تتفق مع طبيعته وتلبي طموحاته، 
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بهم ويتقبل التعاي�س معهم ويحرتم حقهم يف التعبري عن اآرائهم ِبُحريٍة�س 
قيٍم ومبادئ.  به من  يوؤمن  اآرائه وما  واإن اختلفت عن  و�شراحٍة، حتى 
نعم.. اإن احلرية والت�شامح والتعاون هي اأ�شا�س بناء كل جمتمع �شليم 
ميلك اإمكانيات البقاء، ويكون يف مقدوره حتقيق النمو والزدهار وتوفري 
حياة كرمية جلميع اأفراده. لكن الفالحيد اكت�شفوا فيما بعد اأنه بدون 
موؤ�ش�شي  وعمٍل  علمٍي  وتفكرٍي  �شحيٍة  وعنايٍة  نظيفٍة  وبيئٍة  �شليٍم  تعليٍم 
بعيد النظر ل ميكن احلفاظ على اأي مكت�شب من املكت�شبات الفردية اأو 

اجلماعية اأو املجتمعية مهما توا�شعت. 
ا�شتقرار  �شوء  ويف  البطيء،  التطور  من  قرون  �شتة  حوايل  بعد 
و�شاع احلياتية يف مدينة عرته، و�شل عدد الكراميد  حوال املعي�شية والأ الأ
اإىل ما كان عليه قبل الطوفان، وجنح املجتمع يف اإر�شاء تقاليد واأعراف 
قبل  ما  البالد  يف  �شائدًا  كان  عما  كثريًا  اختلفت  جديدة  اجتماعية 
�شن  ب�شِّ الكراميد  الطوفان. ويف جمال تنظيم احلياة الجتماعية، قام 
تقليدية  غري  اأ�ش�س  على  واإدارتها  احلياة  �شوؤون  لتنظيم  جيدة  قوانني 
تعتمد العقل واملنطق وت�شعى خلدمة ال�شالح العام. اإل اأنهم اأخفقوا يف 
ت�شجيع التعليم والهتمام بتعميمه، وف�شلوا يف ت�شريع عمليات ا�شتغالل 
ب�شبب  وذلك  النا�س،  بني  ملكيتها  وتوزيع  اخل�شبة  الزراعية  را�شي  الأ
للتعاون  عامة  ال�شكان  وميل  بكرثٍة،  للزراعة  ال�شاحلة  را�شي  الأ توفر 
ذلك  عن  نتج  ولقد  بينهم.  فيما  املحا�شيل  وتوزيع  ر�س  الأ فالحة  يف 
النزاعات  بع�س  ووقوع  املجتمع،  تف�شي اجلهالة يف  الروؤية  الق�شور يف 
بني ابناء الع�شائر، ومتهيد الطريق لظهور الكثري من اخلرافات، وقيام 
اجتاهات  يف  وقيادتهم  النا�س  من  العامة  بخداع  وال�شحرة  امل�شعوذين 
واملتنفذين  قوياء  الأ وتتنافى مع م�شاحلهم، واجتاه  العلم  تتناق�س مع 
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را�شي اخل�شبة القريبة  من اأبناء الع�شائر الكبرية نحو ال�شتيالء على الأ
من املدينة، وحرمان بقية النا�س من حق ا�شتغاللها، وال�شتحواذ على 

دخلها من حما�شيل وثمار وحيوانات وخالفه.
وحيث اأن كل جديٍد، ومهما كانت طبيعته وُنْبل اأهدافه يتحول مع 
تقادم الزمن اإىل قدمي، وكل قدمي ل يخ�شع للتطور يغدو بعد حني حجر 
عرثةٍ يحول دون حتقيق ال�شروري من اإ�شالحات جمتمعية واملزيد من 
التقدم، فاإن بالد الكراميد مل ت�شتطع اأن حتافظ على زخم التطور وروح 
التعاون والتاآلف التي �شادت حياتها يف عهود ما بعد الطوفان مبا�شرة. 
وانت�شر  الزراعية،  را�شي  الأ مبلكية  املرتبطة  الطبقية  ظهرت  لذلك 
واملادة،  الرثوة  وحب  اجل�شع  عن  املنبثق  داري  والإ القت�شادي  الف�شاد 
وتبلورت  وال�شاذج،  واجلاهل  ال�شعيف  با�شتغالل  والرثي  القوي  وقام 
التجارية  الن�شاطات  على  هيمنت  جديدٌة  وتقليديٌة  عائليٌة  قياداٌت 
وت�شببت يف حدوث حتول عام نحو املادية وما يعنيه ذلك ويرتتب عليه 
عادة من ج�شٍع وح�شٍد وغريٍة وتناف�سٍ �شلبيٍ. ولقد كان من تبعات تلك 
التحولت املجتمعية تباطوؤ وترية التطور املجتمعي ب�شكل عام، وانت�شار 
الإميان  نحو  عام  توجٍه  وحدوث  وا�شع،  نطاق  على  النا�س  بني  مية  الأ
ق اأ�شباب اجلهالة والتخلف  باخلرافات واأعمال ال�شحر وال�شعوذة، وتعمُّ
احلا�شر  على  التخلف  ذلك  خطورة  مبدى  وعٍي  دون  وذلك  الثقايف، 

وامل�شتقبل على ال�شواء. 
ودون �شابق اإنذار، تعر�شت حياة الكراميد حلادٍث غريٍب، كان له 
اإذ  ن�شانية.  والإ اأثٍر كبرٍي يف م�شريتهم احل�شارية  للطوفان من  ما كان 
بعد جناحهم يف بناء جمتمع متجان�س ومتطور اإىل حٍد كبرٍي، واقت�شاٍد 
ل باأ�س به، وحياة م�شتقرة، جاءهم �شخ�ٌس من ذويهم ت�شبَّب، ومن حيث 
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ل يدري يف حتويل جمرى حياتهم الثقافية والجتماعية يف اجتاٍه جديٍد، 
والتم�شك  الفكري  مَت  التزُّ وامل�شلك، ويف اجتاه  الراأي  بعيدًا عن حرية 
بالتقاليد، و�شيادة اخلرافات واأعمال ال�شحر وال�شعوذة. ولقد كان من 
واجتاه  التدريجي،  التدهور  نحو  القت�شاد  اجتاه  التطور،  ذلك  نتائج 
بينما  الرتاجع،  نحو  العامة  احلريات  واجتاه  التخلف،  نحو  املجتمع 
الفقر  انت�شار  تت�شع با�شطراد. ولقد تبع ذلك،  الفوارق الطبقية  كانت 
را�شي  بني النا�س، وتكرر اأزمات الغذاء واملجاعات بالرغم من توفر الأ
الزراعية واملياه بكرثة، وتنامي دور القيادات التقليدية والع�شائرية يف 
املجتمع، وذلك على ح�شاب دور الفكر واملفكرين واملبدعني وامللتزمني 
بامل�شلحة العامة، و�شعور النا�س بالذنب حني ي�شعون لتحقيق ال�شعادة 

ون بالتمتع باحلياة. وحني يح�شُّ
يام املمطرة، وقع جمذوب ابن مهبوب عن �شطح  يف �شباح اأحد الأ
مطار من  منزله الذي كان يقوم برتميمه، وذلك بعد اأن ت�شربت مياه الأ
احلادث  ذلك  عن  نتج  ولقد  البيت.  اأثاث  واأتلفت  الداخل  اإىل  ال�شطح 
النهار  �شاعات  طوال  دامت  غيبوبة  ودخوله  لوعيه،  جمذوب  فقدان 
نقاذ جمذوب، وجدوه يف حالٍة  هل واجلريان لإ والليل. لكن حني و�شل الأ
�شيئة على م�شارف املوت، وبينما ظن البع�س اأنه ل زال حيًا ومن املمكن 
بدعوة  �شدقاء  الأ �شارع  ولذا  احلياة،  فارق  اأنه  اآخرون  ظن  اإ�شعافه، 
وان. قام املدعوون  �شعافه وتطبيبه قبل فوات الأ ال�شحرة وامل�شعوذين لإ
اأوًل، ثم قاموا بالتمتمة  قارب  هل والأ بالك�شف عن جمذوب وطماأنة الأ
ه�شترييٍة  بطريقٍة  حوله  والرق�س  البيت  يف  البخور  وحرق  راأ�شه  فوق 
ل�شاعات، ولكن دون جدوى، اإذ مل ي�شتجب املري�س ل�شيٍء. وحني فقدوا 
وبالتايل  احلياة،  فارق  اأنه  اأهله  اخربوا  احلياة،  اإىل  عودته  يف  مل  الأ
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هل خيارًا اأمامهم  مكان تطبيبه. يف اأعقاب ذلك مل يجد الأ مل يعد بالإ
�شوى نقل جثمان جمذوب من بيته اإىل البيت العام، حيث قاموا بغ�شل 
مطار بغزارة  ج�شده وتكفينه ا�شتعدادًا لدفنه. اإل اأن ا�شتمرار هطول الأ
يف ذلك اليوم، وهبوطِ الليل ب�شرعٍة اأجربهم على تاأجيل موعد الدفن 
حتى �شباح اليوم التايل، ولذا تركوه يف داخل نع�شه، وذهبوا اإىل بيوتهم 
على اأن يعودوا يف ال�شباح بعد �شروق ال�شم�س لنقله اإىل املقربة واإمتام 

مرا�شم دفنه ح�شب التقاليد املرعية.
لكن حني بداأ �شعاع الفجر يت�شللَّ اإىل داخل املكان الذي كان يرقد 
فيه النع�س، بداأ جمذوب يتململ يف نومه، ثم �شحا من غيبوبته ليجد 
نف�شه عاريًا يلفه كٌفن اأزرٌق، ويحت�شنه نع�ٌس جاهز للذهاب اإىل املقربة. 
لي�شا  والنع�س  الكفن  واأن  يحلم،  كان  اأنه  مر  الأ اأول  يف  جمذوب  ظن 
تذّكر  هنيهات  بعد  لكنه  املنام،  يف  الليل  خالل  زاره  عابرا  كابو�شا  اإل 
اأن ما كان يراه ويح�سُّ به حقيقًة ولي�س كابو�شًا،  اأحداث يومه، واأدرك 
واأنه بالتايل على و�شك اأن يدفن حيا. لذلك انتف�س واقفا على قدميه، 
يرجتف من اخلوف والربد ورهبة املوت، وقد اأدرك متاما ًما كان ينتظره 
من م�شرٍي قريٍب مظلٍم. قفز من نع�شه ب�شرعة، فتح باب البيت العام 
ويف  امل�شيعني.  و�شول  قبل  منزله  اإىل  والعودة  منه  الهروب  يف  و�شارع 
الطريق اإىل منزله، مرَّ جمذوب بال�شارع الرياأ�شى اأول، ومنه اإىل اأحد 
الرجال  العديد من  راآه  بيته. وهناك  اإىل  املو�شل  ال�شيقة  القرية  اأزقة 
طفال ي�شري ملفوفًا يف كفنه، مما قادهم اإىل العتقاد باأنهم  والن�شاء والأ
يرون ذلك ال�شبح املخيف الذي طاملا �شمعوا عنه يف حكايات جّداتهم، 
و�شاهدوه يف خيالهم، وحلموا به يف كوابي�س لياليهم املعتمة، مما جعلهم 
يوؤذيهم  اأن  من  خوفًا  طريقه،  من  ويهربون  والرهبة  بالرعب  ي�شعرون 
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املخيف  عامله  اإىل  معه  وياأخذهم  واأحبتهم،  بالدهم  من  يخطفهم  اأو 
املوح�س. 

وما كاد اأن يدخل بيته ويخلع كفنه ويلب�س بدًل منه مالب�س عاديًة، 
حتى اأح�شرت له زوجته كاأ�س ليمون اأعاد الطماأنينة اإىل قلبه امل�شطرب 
خروجه  وعدم  جمذوب  بيت  اإىل  ال�شبح  دخول  لكن  احلائرة.  ونف�شه 
وت�شبب يف  اأمام منزل جمذوب وزوجته،  التجمع  اإىل  النا�س  منه، دفع 
ن�شر اإ�شاعاٍت كثريٍة وغريبةٍ بني النا�س، كان بع�شها موغل يف ال�شذاجة 
واخليال. اإذ بينما ادعى البع�س اأنهم �شاهدوا ال�شبح ي�شري براأ�س طويل 
امتّد عالياً كاأنه عمود من نور، ادعى اآخرون اأنهم راأوه ي�شري بال راأ�س 
ويداه معلقتان يف ال�شماء. اأما حار�س البيت العام، فقد ادعى اأنه راأى 
ر�س م�شتخدما ًجناحني  جمذوب يخرج من �شقف البيت، ويطري نحو الأ
�شباح  الأ من  كبرية  ومن حوله جمموعة  وي�شري  اللون،  اأحمر  ري�ٍس  من 
لوان. وما اأن م�شت �شاعتني على  واجلن يرتدون ثيابًا �شفافة متعددة الأ
منزله يف  اأمام  قد جتمعوا  املئات  كان  بيته، حتى  اإىل  و�شول جمذوب 
حرى روؤية �شبح جمذوب. خرجت زوجته بعد حني  انتظار روؤيته، اأو بالأ
اأن تتكلم، ثم خاطبت اجلماهري املحت�شدة  مرتبكة، ترددت كثريا قبل 
�شبحًا،  لي�س  بيتنا  يدخل  راأيتموه  الذي  ال�شيء  اإن  قائلًة:  منزلها  اأمام 
بل جمذوب بلحمه ودمه وقد عاد اإىل منزله بعد اأن �شحا من غيبوبته 
قبل �شاعات.. اإن جمذوب ي�شكركم على اهتمامكم به وَيَوُد اأن يطمئنكم 
باأن �شحته جيدة، واأنه قد يخرج بعد غٍد لاللتقاء باأ�شدقائه كاملعتاد، 
رهاق واجلوع وبحاجة اإىل ق�شطٍ كبرٍي من الراحة  ن ي�شعر بالإ اإل اأنه الآ
والنوم، لذلك اأرجوكم اأن ترتكوه حتى ينام ويرتاح وي�شتعيد كامل وعيه 

وعافيته.
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كان جمذوب ابن مهبوب �شابًا طيبًا وحمبوبًا وذا �شعبيٍة كبريٍة يف 
القرية، يريده كل معارفه وجريانه واأ�شدقائه ويتقربون منه ويتوددون 
عمال اخلري وخدمة  اإليه. كما كان رجاًل �شهمًا ل يتوانى عن التطوع لأ
ي �شخ�س من اأهل القرية، ويقدم امل�شاعدة  املجتمع، ل يرف�س طلبا لأ
به  يتمتع  كان  ما  وب�شبب  مقابل.  دون  النا�س  من  اإليها  احتاج  من  لكل 
من لياقة بدنية، كان جمذوب كثري الن�شاط واحليوية، يهوى الطبيعة، 
ويحب ال�شيد والرحالت يف البحرية ويف الرباري وعلى �شفوح اجلبال 
العالية. لذا كان يخرج يف قاربه ال�شراعي مرًة كل اأ�شبوع، يبحر مبفرده 
التجديف  هواية  ميار�س  البحرية،  مياه  يف  اأ�شدقائه  اأحد  ب�شحبة  اأو 
و�شيد ال�شمك وم�شاهدة الغروب يف عر�س البحر، كما كان يذهب مرًة 
اجلبال،  وت�شلق  امل�شي  ريا�شة  ميار�س  الرباري،  اإىل  اأي�شًا  �شبوع  الأ يف 
وي�شطاد ما ا�شتطاع من اأرانب بريةٍ وديك حب�ٍس وغزلن، ويقوم بتوزيع 

�شدقاء واملعارف.  معظمها على اجلريان واملحتاجني من الأ
لكن جمذوب تعر�س قبل حادثة ال�شقوط عن �شطح منزله لتجربٍة 
�شاعات من حوله وانت�شارها  ٍحياتيٍة غري عاديٍة مهدت الطريق مليالد الإ
البهاليل،  بحرية  يف  العادية  ال�شيد  رحالت  اإحدى  ففي  النا�س.  بني 
ول�شاعات  متوقعٍة،  كثيفٍة غري  وبغزارٍة  متوا�شٍل  ب�شكٍل  مطار  الأ هطلت 
يبحر  كان  الذي  وهذا جعل جمذوب  الروؤية.  فقدان  ت�شببت يف  طويلة 
باإمكانه حتديد  مبفرده ي�شلُّ طريقه يف ُعر�س البحرية، حيث مل يعد 
مكانه اأو وجهة �شريه، خا�شة مع تقادم النهار وحلول الظالم. ويف �شباح 
بحرية  �شاطئ  على  را�شيًا  قاربه  بوجود  جمذوب  فوجئ  التايل،  اليوم 
�شاعات عنها ويخافها الكراميد ول يقرتبون منها  �شباح التي تكرث الإ الأ
اأبدًا. لكن اجلزيرة، وبالرغم من خماوف جمذوب الكبرية كغريه من 
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النا�س، بدت له يف منتهى الرباءة والوداعة.. هادئًة وجميلًة وم�شيافًة، 
جمذوب  ا�شتلقى  اخلالبة.  الطبيعية  بروائعها  والتمتع  لزيارتها  تدعوه 
على ظهره دون اأن يغادر قاربه، فّكر مليًا يف اأمره، وترك خياله يجوب 
يف  �شمعها  التي  واملثرية  الكثرية  �شاطري  والأ وال�شحر  اخلرافات  عامل 
�شباه ومل يتحقق منها �شيٌء. وهذا دفعه اإىل الت�شاوؤل عما اإذا كان من 
�شباح  مان قبل اأن ت�شحو الأ ف�شل له اأن يعود ب�شرعة اإىل �شاطئ الأ الأ
من نومها وتعتدي عليه، اأو تختطفه جنيٌة وتتزوجه دون اإرادته، اأم اأن 
�شباح ليكون اأول اإن�شاٍن  قدار رمت به على �شاطئ جزيرة الأ الفر�شة والأ

تطاأ قدمه اأر�شها ويقوم باكت�شافها والك�شف عن اأ�شرارها وكنوزها.
اأو  باخلطر  يوحي  �شيٍء  اأي  عن  بحثًا  اجتاه  كل  يف  جمذوب  نظر 
غري  يلم�س  ومل  الطيور  غري  ي�شمع  ومل  الهدوء  غري  يَر  مل  وملا  احلذر، 
قاربه  من  نزل  ال�شاطئ..  اإىل  باملر�شى  وقذف  ت�شّجع  ال�شباح،  ن�شيم 
كان  ببطء..  �شباح  الأ اأر�س جزيرة  على  وىل  الأ بحذر، وخطى خطوته 
القارب يف  للتاأكد من وجود  وينظر خلفه  ثم يقف برهة  ي�شري خطوة، 
بد. لكن �شيئًا  مكانه ومن عدم حدوث ما من �شاأنه اأن يغري حياته اإىل الأ
مل يحدث، كان ال�شكون يطغى على املكان، وكان ن�شيم البحر هو ال�شيء 
غ�شان،  الأ ويراق�س  ع�شاب  الأ يداعب  بدلل،  يتحرك  الذي  الوحيد 
وهذا �شجعه على موا�شلة اخلطوات، ولكن مع بقاء القارب با�شتمرار 
يف مرمى النظر. وبعد ق�شاء حوايل ال�شاعتني يف اجلزيرة بالقرب من 
ال�شاطئ، عاد جمذوب اإىل قاربه وقد ا�شتك�شف بع�س معامل اجلزيرة، 
وا�شتمتع بهوائها النقي واأجوائها املنع�شة. كانت اجلزيرة، والربيع يختال 
نيق يف ذلك الوقت من ال�شنة، تبدو عرو�شًا تلب�س حلًة زاهيًة  يف �شبابه الأ
ن اله�شاب، وت�شع  زهار الربية تزيِّ خ�شراء، وكانت �شجريات الورد والأ
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لوان  اإكلياًل جمياًل من الزهور متعددة الأ على راأ�س كل تلة من التالل 
زهار، وترتاق�س �شكارى على ن�شمات  والعطور، وكانت الطيور تغني لالأ

البحر وهم�س ال�شجر.
ابن  جمذوب  كان  فيها،  الغنم  ورعاة  عرته  فالحي  من  وكغريه 
غنام التي كان يرعاها بنف�شه، ويعي�س هو وعائلته  مهبوب ميلك بع�س الأ
على بيع ما تنتجه له من حلوٍم وجلوٍد، وما ت�شنعه زوجته من حليبها 
األبان واجبان. وبعد اأن عاد اإىل منزله، قرر جمذوب اأن يعود اإىل  من 
مكان  اإذا كان بالإ اجلزيرة ثانيًة ل�شتك�شاف كافة معاملها، واختبار ما 
ويف  للموا�شي.  مرعى  اأو  �شياحي  مكان  اإىل  حتويلها  اأو  ا�شتيطانها، 
املاأكولت،  وبع�س  اأخذ معه خيمة �شغرية  املحدد، �شحا مبكرا،  اليوم 
اأف�شل كالبه، وذلك حلمايته يف حالة حدوث ما  وا�شطحب اثنني من 
ي�شتدعي ذلك، واأخرب زوجته اأنه ذاهب يف رحلة �شيٍد قد ت�شتغرق عدة 
اأثٌر  اأيام. وهكذا، بداأ جمذوب مغامرًةغري حم�شوبة العواقب، كان لها 
الكراميد من  اأبناء  الكثريين من  غري عادٍي على جمرى حياته وحياة 
�شباح، اكت�شف اأن قراره كان �شائبًا، حيث  بعده. وحني و�شل جزيرة الأ
وجدها خاليًة من الب�شر، تنعم بالهدوء وال�شكينة، ت�شرح فيها الطيور 
وت�شتحم  تامة،  بحرية  هواها  على  الربية  واحليوانات  والفرا�شات 
�شماك يف مياهها البلورية ب�شغف.. كانت اأر�شها خ�شبًة، واأ�شجارها  الأ
اأن  وقبل  والروعة.  التنوع  واأزهارها وعطورها يف غاية  كبريًة وجميلًة، 
يغادر اجلزيرة التي ق�شى فيها ثالثة اأيام بلياليها، اأطلق جمذوب عليها 

ا�شم »جزيرة ال�شالم«. 
نف�شه  مع  جمذوب  اختلى  و�شعيًدًا،  �شاملًا  بيته  اإىل  عودته  بعد 
وا�شتعر�س تفا�شيل مغامرته املثرية، وقام بتقييم جتربته دون اأن يخرب 
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اأحدًا مبا حدث. ويف �شوء ما تو�شل اإليه من ا�شتنتاجات، قرر اأن يبداأ 
غنام.. قرر اأن ياأخذ جمموعًة �شغريًة منها،  جتربًة جديدًة يف تربية الأ
غنام  ينقلها اإىل اجلزيرة، ويرتكها هناك تعي�س على هواها كما تعي�س الأ
يام يف  دغال. ويف فجر اأحد الأ رانب الربية والغزلن يف الرباري والأ والأ
اأوائل ال�شيف، وبعد اأن كان قد انتقى خم�شةً من اأف�شل اأغنامه، اأربعة 
ال�شاطئ، وهناك ربطها  اإىل  اأغنامه  قاد  وتي�س، �شحا مبكرًا،  غنمات 
من اأرجلها حتى ل ت�شتطيع احلركة، ثم و�شعها يف القارب، وقاده اإىل 
من  انتظار  يف  كبريًا  وترقبًا  فراغًا  تعي�س  كانت  التي  ال�شالم  جزيرة 
ٍ مميٍز. وهناك ق�شى جمذوب  ي�شكنها ويبعث فيها حياة جديدة بطعٍمٍ
�شهرًا كاماًل مع اأغنامه وكالبه، ومل يرتكها حتى تعودت متامًا على منط 
يف  لها  اختارها  التي  املغارات  اإحدى  يف  النوم  وعلى  اجلديد،  احلياة 

مكان ل يبعد كثريا عن ال�شاطئ الذي يقع يف مواجهة بالد الكراميد. 
ذهب جمذوب بعد مرور ب�شعة اأ�شهر لتفقد اأغنامه وكالبه وزيارة 
كانت  راأى..  مما  ده�س  اجلزيرة  اأر�س  قدماه  وطاأت  وحني  جزيرته، 
ويتمنى  يتوقع  كان  اأف�شل مما  غنام و�شحتها  الأ لعدد  بالن�شبة  النتائج 
بكثري، وكانت كالبه بانتظاره لتلح�س يديه وجتل�س عند قدميه. ق�شى 
والتمتع  اأغنامه وكالبه،  بزيارة  اأ�شبوعني كاملني، قام خاللهما  هناك 
بتذوق طعم فواكه وخ�شرواٍت لذيذٍة مل يتذوق مثيالأ لها من قبل، وحني 
ال�شعادة لن  ال�شعادة والطمئنان..  وبيته كان يف غاية  اإىل قريته  عاد 
غنام جنحت يف حتقيق هدفها الرئي�س، والطمئنان  جتربته يف تربية الأ
اإىل انه �شيتمكن بعد اأ�شهٍر قليلة ٍمن العتماد كليا ًعلى مزرعته اجلديدة 
ده بحاجته من الدخل، مما �شي�شمح له بالتفرغ تفرغاً كاماًل للتاأمل  لتمَّ
عمال اخلريية، وخدمة اأهله ووطنه و�شكان قريته احلبيبة.  والقيام بالأ
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لكن اأ�شدَقائه الذين افتقدوه خالل غيابه، حاولوا معرفة �شبب الغياب 
واملكان الذي ق�شى فيه وقته بعيدًاعنهم وعن بيته وقريته، اإّلاأن جمذوب 
تهرب من اأ�شئلتهم ومل يجب عن اأيٍّ منها، مما جعل ال�شكوك تت�شرب 
اإىل قلوبهم. كان غياب جمذوب املتكرر �شببًا يف اإثارة الت�شاوؤلت وتكاثر 
حد خوفًا من  جابة عليها اأو البوح ب�شره لأ التكهنات التي رف�س جمذوب الإ
�شاعة  �شباح اأو اجلنون. وحيث اأن الإ اتهامه مباآخاة اجلن اأو م�شادقة الأ
هي كالنار حني ت�شتعر ل تتوقف، فاإن احلكايات الغريبة واملريبة اأخذت 
جواء املنا�شبة  تنت�شر وتتوالد ب�شرعة يف البالد، وهذا �شاهم يف متهيد الأ
لظهور اله�شترييا اجلماعية التي تلت عودته من البيت العام ملفوفًا يف 

يام ال�شافية بعد ب�شعة �شنوات.  كفنٍ يف �شباح اأحد الأ
كانت معه  املوفقة،  الرحلة  تلك  قريته من  اإىل  حني عاد جمذوب 
ثالث غنماتٍ جميلٍة، وحني اأخذها اإىل ال�شوق لبيعها يف اليوم التايل، 
ا�شتحوذت على اإعجاب كل من كان يف �شوق املوا�شي يف ذلك اليوم، مما 
جعل امل�شرتين يت�شابقون على �شرائها ودفع ثمٍن مرتفٍع مقابل احل�شول 
عمال  لالأ التفرغ  قرار  يف  ال�شري  على  �شجعه  وهذا  منها.  واحدة  على 
�شبوع التايل ببيع كل ما كان لديه من  اخلريية، ودفعه اإىل القيام يف الأ
ممتلكات واأغناٍم يف عرته، فيما عدا البيت الذي كان يعي�س فيه وحديقة 
الفواكه واخل�شار والورود املحيطة به، وهي حديقٌة تخ�ش�شت زوجته 
يعد  مل  اليوم،  ذلك  ومنذ  واأزهارها.  باأ�شجارها  والعناية  زراعتها  يف 
التجوال  الغنم كاملعتاد، بل كان يق�شي معظم وقته يف  جمذوب يرعى 
يف �شوارع عرته، ي�شاعد يف اأعمال اخلري والعناية بالبيئة، وي�شاهم يف 
اأوقات  ويق�شي  النا�س،  من  اإليها  احتاج  ملن  واخلدمات  املعونة  تقدمي 
�شدقاء الذين  فراغه يف رحالت ال�شيد الربية والبحرية وال�شهر مع الأ
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بداأت اأعدادهم بالرتاجع.  
ب�شعة  كل  مرًة  ال�شالم  جزيرة  بزيارة  القيام  على  جمذوب  داأب 
الدنيا،  اأمور  يف  يتفكر  اخلالب،  وجمالها  النقي  بهوائها  يتمتع  اأ�شهر، 
غنام  الأ من  ممتلكاته  يتفقد  الكون،  وطبيعة  الطبيعة  روعة  يف  يتمعن 
عرته.  �شوق  يف  لبيعها  غنام  الأ بع�س  ومعه  ويعود  والقطط،  والكالب 
هاويل مع الفجر، ول يعود اإليها اإل بعد اأيام  كان يغادر �شاطئ بحرية الأ
هايل، وكي يبقى �شره  وبعد حلول الظالم، وذلك حتى ل يراه اأحد من الأ
طي الكتمان. اإل اأن غيابه املتكرر، والذي كان ي�شتغرق اأحيانا اأ�شبوعني 
ت�شاوؤلٍت  مثار  �شريته  جعل  ويف  كاإن�شان،  ه  تغريُّ يف  �شببًا  كان  اأكرث،  اأو 
كثرية واأ�شئلة حمرية، خا�شة بعد اأن ف�شل جتار ال�شوق يف معرفة م�شدر 
خر ويبيعها لهم باأ�شعاٍر تقلُّ  غنام التي كان يح�شرها بني احلني والآ الأ
عن �شعر ال�شوق. وحني وقع احلادث الذي كاد اأن يت�شبب يف دفنه حيًا، 
�شباح قد حتولت يف واقع احلال اإىل مزرعةٍ خا�شةٍ به،  كانت جزيرة الأ
اأو ح�شيٍب اأو �شريك،  ت�شرح فيها اأغنامه ومترح فيها كالبه دون رقيبٍ 

وكان قد م�شى على تفرغه للعمل اخلريي حوايل ثالث �شنوات. 
زرق، اأن  اكت�شف جمذوب بعد عودته اإىل البيت ملفوفا يف كفنه الأ
ال�شدر،  وعظام  الي�شرى  رجله  يف  ك�شورًا  �شملت  بليغة،  كانت  اإ�شابته 
وت�شببت يف معاناته من �شداٍع يف الراأ�س دام اأ�شابيع، واآلٍم يف الظهر 
رجل طال مداها. لذلك  مكان �شفاوؤها ب�شهولة، وجروٍح يف الأ مل يكن بالإ
اأن  قبل  اأ�شابيع متوا�شلة  �شتة  بيته ملدة  البقاء يف  اإىل  ا�شطر جمذوب 
يخرج اإىل ال�شارع ويتمكن من ا�شتئناف حياته ون�شاطاته اليومية ب�شكل 
عُب  �شاعات تتكاثر وتتوالد وتت�شَّ ثناء، كانت الإ �شبه طبيعي. ويف تلك الأ
وتنت�شر ب�شرعٍة كبرية ٍكالنار يف اله�شيم، بينما كانت اخلرافات والق�ش�س 
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اخليالية حتاك من حوله بال توقف، دون اأن جتد من يدح�شها وي�شع لها 
حدًا. ولقد تبع ذلك حدوث تغرٍي كبرٍي يف �شورة جمذوب يف اأعني النا�س، 
اإذ حتول من �شخ�سٍ عادٍي ب�شيٍطٍ اإىل اأ�شطورة، اأو معجزٍة كبريٍة تبحث 

عن تف�شري ولغٍز مثرٍي ينتظر حاًل.
بعد خروج جمذوب من بيته وقد تعافى وجد اأن حياته قد تغرّيت 
متامًا، واأنه مل يعد له اأ�شدقاٌء كما كان عليه احلال قبل اأ�شابيع قليلة.. 
لقد بداأ جميع معارفه واأ�شدقائه يتحا�شونه، ويبتعدون عنه، ويحاولون 
مكان جتنب احلديث معه والقرتاب منه. يف مقابل ذلك، حاول  بقدر الإ
�شدقائه حقيقة ما حدث معه، ويطلعهم على �شر  اأن ي�شرح لأ جمذوب 
�شباح، اإل اأن اأقواله زادت ال�شبهات من حوله، واأكدت ما كانوا  جزيرة الأ
مع  احلميمة  وعالقاته  للجن  مباآخاته  تتعلق  خرافاٍت  من  به  يعتقدون 
خر من بحرية البهاليل. حاول  �شباح التي كانت ت�شكن على اجلانب الآ الأ
جمذوب ا�شتعادة مكانته يف املجتمع، وا�شرتجاع م�شداقيته بني النا�س، 
اأن جميع حماولته باءت بالف�شل،  اإل  م�شتخدمًا العقل واملنطق واملال، 
وق�شته مل جتد من ي�شغي اإليها، ول حتى بني اأهله.. مل ي�شدق اأقواله 
اأحد، بل مل يكن هناك �شخ�ٌس واحٌد على ا�شتعداد للجلو�س معه والبقاء 

بالقرب منه وقتًا كافيًا ل�شماع ق�شته بالكامل.
ل م�شرية ق�شة  اإن من طبيعة النا�س اأن ل ي�شمحوا للحقيقة باأن تعطِّ
ن احلقيقة باردة ٌواأحيانًا قا�شيًة، وكثريا ًما تكون تفا�شيلها  مثريٍة، وذلك لأ
اإليها  �شغاء  مملًة حتتاج عملية �شردها لوقٍت طويٍل، وتتطلب عملية الإ
�شطورة بالتفا�شيل  وا�شتيعابها لرتكيٍزُ منٍهك، بينما تتميز اخلرافة والأ
طريقها  يف  جمذوب  ق�شة  �شارت  ولذلك  العجيبة.  واملفاجاآت  املثرية 
املثرية، وانت�شرت على �شكل خرافاٍت وق�ش�سٍ خياليٍة وتنبوؤاٍت غريبٍة 
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اأكرث اثارة، مما اأدى اإىل تزايد حما�س اجلماهري لها، واجتاههم نحو 
تداولها على نطاٍق وا�شٍع. ومع ت�شاعد حما�س اجلماهري وت�شوقها ل�شماع 
ومغامراته  اجلن  بالد  يف  ق�شته  وتفا�شيل  جمذوب  اأخبار  عن  املزيد 
�شاعات ورّوجت لها النا�س، تزايدت خماوف  �شباح كما روتها الإ مع الأ
بهم  ال�شرر  تلحق  قد  نبوءاٍت  من  الق�شة  تلك  حتمله  مما  الكراميد 
اإىل هو�سٍ جماهريٍي  وباأولدهم. وهذا جعل جمذوب وق�شته يتحولن 
عارٍم، �شيطرت عليه العاطفة واملخاوف، وجرفت يف طريقها، كاملعتاد، 

كل ما كان هناك من حقيقٍة وعقالنيٍة. 
اأ�شطورة،  اإىل  الزمن  اأن تتحول مع تقادم  اإن من طبيعة اخلرافة 
بعد  القناعة  تتحول  واأن  قناعة،  اإىل  حني  بعد  �شطورة  الأ تتحول  واأن 
بها،  ويوؤمنون  النا�س  ي�شدقها  النفو�س،  يف  را�شخٍة  عقيدٍة  اإىل  قرون 
من  خلف  وعٍي  بال  وينقادون  ب�شرا�شة،  واأحيانا  بقوٍة  عنها  ويدافعون 
اأ�شرارها.  من  النا�س  وقاية  على  والعمل  فهمها  ويدعي  لواَءها  يحمل 
�شِة على اخلرافة، فاإن  وحني ت�شبح احلقيقة هي النقي�س للعقيدة املوؤ�شَّ
احلقيقة ت�شبح �شحيًة من �شحايا اخلرافة وما يتعلق بها من اأ�شاطري، 
بل ت�شبح مبثابة اأكذوبة حتاول الت�شكيك يف عقيدة املجتمع وت�شتهدف 
�شاءة عن  �شع�شعة قناعاته الرا�شخة وتقوي�س قيمه ونظام حياته، والإ
عمٍد لرجاله. وبالتدريج، ت�شبح احلقيقة يف اأعني النا�س وهمًا، وي�شبح 
الوهم املوؤ�ش�س على ال�شطورة واخلرافة هو احلقيقة، ويغدو املدافعون 
كاذيب ودعايات مغر�شة، هدفهم هدم  عن احلقيقة �شالِّني ومروجني لأ
وحدة املجتمع وتقوي�س املكانة الجتماعية لزعمائه من قادة تقليديني 
ُ خطرًا على  وعقائديني. وهذا يجعل احلقيقة ومن يحمل لواءها ي�شكلِّ
بعيدا عن معتقداتهم  النا�س  ويعمل على جرِّ  املجتمع وجتان�شه،  وحدة 
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�شلوكياٍت  اإتباع  على  بت�شجيعهم  ويقوم  الرا�شخة،  وقيمهم  وقناعاتهم 
واتخاذ مواقف تتناق�س مع م�شاحلهم وتقاليدهم وعاداتهم املتجذرة 

يف النفو�س ويف بنية املجتمع وثقافته املتوارثة عرب اأجيال.
مل مت�س اأ�شابيع كثرية بعد ف�شل جمذوب يف ا�شتعادة م�شداقيته بني 
النا�س حتى �شعر باأن حياته قد ُدمرت بالكامل، واأن اآماله واأحالمه قد 
حتطمت على �شطح منزله و�شطاآن بحريته ال�شاحرة. وهذا جعله يفكر 
ن املوت اأ�شبح يف عينه اأف�شل بكثري من العي�س  جديًا يف اإنهاء حياته، لأ
وحيدًا ومنبوذا يًف جمتمع يحبه، وعلى اأر�س يع�شقها ويع�شق اأهلها، وبني 
اأقارب واأ�شدقاء مل يعد قادرًا على التوا�شل معهم. ويف الواقع، اأ�شبح 
حب جمذوب للمغاوير واأ�شدقائه يف عرته حبًا من طرٍف واحٍد، يعي�س 
يام تركته حمطما وم�شت  نهاره مغرتبًا يف وطنه، ويعي�س ليله حنينًا لأ
ر�س خفقات قلٍب  يف �شبيلها دون اأن تلتفت خلفها، كما اأ�شبح ع�شقه لالأ
مل وخيبة  م�شطرٍب ومرتبٍك، ل يعرف الفرق بني الفرح واحلزن، بني الأ

مل.  الأ
ولكن قبل اأن يتخذ قرارًاحا�شمًا بالن�شبة خليار الهروب من الواقع 
ال�شالم،  جلزيرة  اأخريٍة  بزيارٍة  القيام  جمذوب  قرر  حياته،  باإنهاء 
اأغنامه وكالبه التي مل يرها  ع  ي�شتمتع بالراحة والهدوء يف كنفها، يودِّ
منذ �شنٍة تقريبًا، ويتاأّمل يف معنى احلياة واأ�شرار الكون. مل يكن لديه 
مانع من املوت يف اجلزيرة، لكنه كان يخاف اأن ميوت دون اأن يجد من 
بالتمثيل بها. ركب جمذوب  يدفنه، وت�شتويل الذئاب على جثته وتقوم 
اأن يخرب  البحرية دون  وقاده عرب  يام،  الأ اأحد  ال�شغري يف فجر  قاربه 
اأحدًا بوجهة �شفره، اأو مبدة غيابه عن بيته ومدينته. وما اأن وطاأت قدمه 
مهاجٌر  اأنه  �شعر  حتى  بعٍد  عن  اأزهارها  عيناه  وراأت  اجلزيرة  �شاطئ 
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غاب عن وطنه طوياًل. غاب عن مكانه واأهله واأ�شدقائه بال �شبب. ومل 
مت�س حلظاٌت حتى كانت الكالب قد التّفت من حوله، تقفز فوق كتفيه 
غنام فرحًة بقدومه، جتل�س  وتلح�س يديه ورجليه كاأنها تقبلها، وهرعت الأ
اأمامه يف خ�شوع كاأنها تطلب منه اأن ي�شعدها ب�شرب حليبها، وتراق�شت 
لق�شاء  دفعه  وهذا  به.  احتفاًء  الطيور  وغردت  عينيه،  اأمام  زهار  الأ
زهار والطيور، حيث ن�شب  غنام والطبيعة والأ ثالثة اأ�شهٍر كاملٍةمع الأ
خرية،  خيمته بالقرب من نبع املاء ال�شايف الذي اكت�شفه يف رحلته الأ
وا�شتخدمها كديوانية يلتقي فيها خالل �شاعات النهار وا�شتداد احلرارة 
على  يتغذى  قريبة،  مغارة  يف  ليله  ينام  كان  وقططه.  واأغنامه  بكالبه 
يواعد  الكالب،  واأ�شماك جزيرته، ويق�شي يومه يالحق  اأغنامه  حليب 

الطيور، ويداعب الفرا�شات. 
يف  يولد  احلب  اأن  جمذوب  اكت�شف  الوديعة،  ال�شالم  جزيرة  ويف 
اأن  وقبل  الوجدان،  اإىل  منه  ويت�شرب  القلب  يف  يع�ش�س  اأن  قبل  العني 
تنع�س الروح.  حبة قُباًل مثريةً  يتحول اإىل اإح�شا�ٍسٍ يعي�س على �شفاه الأ
كما اكت�شف اأي�شًا اأن الع�شق ي�شتمد روحه من الطبيعة كما ي�شتمدها من 
الب�شر، واأن الوحدة هي م�شدر اإلهاٍم يزيد الروح ن�شوًة، واحلب �شفافيًة، 
والع�شق عمقًا، واحلياة عطاًء. لذلك قرر اأن يعي�س حياته كاملة، يحب 
من يبادله احلب من النا�س فقط، ويع�شق ما يحلو له من األوانٍ وعجائب 
لكن  النا�س خانوه،  اإن  نعم  وطبيعٍة..  واأمكنٍة  وحيواناٍت  وطيوٍر  واأزهاٍر 
الطبيعة مل تخنه، واحلب مل يفارق قلبه، والع�شق ل زال يبعث الدفء يف 
�شرايينه، يبدد الغيوم التي حتول دون روؤية ال�شماء ب�شفائها وزرقتها، 
وينري الطريق اأمامه يف ظلمات الليل املوح�شة. ولهذا قرر جمذوب اأن 
واأن  الغري،  يفعله  اأو  يقوله  النظر عما  بغ�س  له  يحلو  كما  يعي�س حياته 
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غنامه وكالبه، وكلما حنَّ  يعود للجزيرة با�شتمرار وكلما �شعر بال�شوق لأ
ل�شواطئ جزيرته ومياهها العذبة وطيورها التي تهوى الغناء والرق�س 

غ�شان.  على الأ
قاويل، وفّرخت  اأثناء غياب جمذوب يف جزيرة ال�شالم، تكاثرت الأ
اأن  لها  املروجون  اّدعى  جديدًا،  جياًل  القدمية  �شاعات  والإ اخلرافات 
وي�شتطيع  �شاء،  متى  ويظهر  �شاء  متى  يختفي  �شاحرًا  اأ�شبح  جمذوب 
بالتايل اأن يفعل ما ي�شاء. نتيجًة لذلك بداأ املجتمع ينظر اإىل جمذوب 
باعتباره معجزًة متلك قوة خارقة، يف مقدورها م�شاعدة الغري واإحلاق 
وده  ك�شب  على  العمل  اإىل  البع�س  دفع  مما  واٍحد،  اآٍن  يف  بهم  ال�شرر 
به.  الحتكاك  وجتنبِ  عنه  البتعاد  اإىل  اأخرين  ودفع  غ�شبه،  وجتنب 
ودون وعي اأو تخطيط م�شبق، وجد جمذوب نف�شه يتقم�س ال�شخ�شية 
�شاعات له، ي�شاير النا�س يف اأهوائهم وتخيالتهم، ويقوم  التي �شكلتها الإ
اأذهانهم،  يف  والوهم  �شطورة  والأ اخلرافة  بتكري�س  ق�شٍد  غري  عن 
وي�شاهم من حيث ل يدري يف ن�شر اأعمال ال�شحر وال�شعوذة يف بالدهم 

وتوطينها يف تقاليدهم. 
وحني اأيقن اأنه لن يكون باإمكانه العي�س حياًة عاديًة، قرر اأن يلعب 
دور ال�شاحر يف جمتمع الكراميد، مع اللتزام اأمام نف�شه و�شمريه باأن 
ي�شخر دوره املجتمعي اجلديد خلدمة النا�س واملجتمع، واأن يتربع بكل 
الكراميد.  اأبناء  من  واملحتاجني  الفقراء  مل�شاعدة  مال  من  يك�شبه  ما 
دعائيًة  حملًة  جمذوب  �شنَّ  منه،  املطلوب  بالدور  للقيام  وا�شتعدادًا 
وا�شعًة، بداأت بن�شر اإ�شاعة جديدة تقول اأن اآلهًة عجيبة ال�شكل، عظيمة 
القدرات، اختطفته من البيت العام بعد اأن مات، ونقلته اإىل مكان غريب 
ر�س، وهناك اأعادوه اإىل احلياة من جديد، واأطلعوه على الكثري  حتت الأ
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عرته  اإىل  يعود  اأن  وكلفوه  املجهول،  وعامل  والكون  احلياة  اأ�شرار  من 
ليهدي النا�س اإىل عمل اخلري واملحبة نيابة عنهم. ولهذا طلب جمذوب 
الكراميد،  لدى  لهة  الآ لتلك  باعتباره ممثاًل  اأوامره  اإطاعة  النا�س  من 
على  يعتدي  اأو  اأوامره  يع�شي  من  بكل  �شديدة  عقوبات  باإنزال  وهدد 

�شلطاته اأو ي�شكك يف اأقواله.
اأثارت  لها،  املجاورة  والقرى  عرته  يف  �شاعة  الإ انت�شرت  اأن  وبعد 
من  املزيد  �شماع  يف  رغبًةجاحمًة  النا�س  لدى  ال�شتطالع  حب  غريزة 
�شاحة  يف  عاٍمٍ  لجتماعٍ  الدعوة  على  جمذوب  �شجع  وهذا  التفا�شيل. 
ّيدعي  مبا  يوؤمن  كاأنه  كبرٍي  بحما�ٍس  احلا�شرين  خاطب  حيث  القرية، 
قوله:  بينها  ي�شمعوا مثلها من قبل، كان من  اأ�شياء كثرية مل  وقال  به، 
لقد اأخذوين يف رحلٍة جميلٍة ولكن خميفة، قابلت خاللها اآلهةً عظيمًة 
ال�شاطئ  هذا  بني  البحرية،  يف  املاء  �شطح  حتت  تعي�س  جربوت،  ذات 
�شباح  الأ ويحكمه  والعمالقة  ال�شياطني  ت�شكنه  الذي  خر  الآ وال�شاطئ 
والقرود، واأطلعوين على اأحوال اأنا�سٍ كثريين من اأجدادنا، كان بع�شهم 
ر�س، واآخرين ُعراٍة  ينعم بحياة رغٍد و�شعادٍة ل مثيل لها على هذه الأ
لهة  الآ اإن  األ�شنتهم..  اأو  اأرجلهم،  اأو  اأياديهم،  قطعت  وقد  ٍيتعذبون 
قبل  الطوفان  لنا  اأر�شلت  لقد  ترحم،  ل  عليها  وتعرفت  قابلتها  التي 
ننا ل ن�شغي ملا تقول، وهذا  مئات ال�شنني، واإنها اليوم غا�شبٌة علينا لأ
يعني اأننا يف الطريق اإىل الهالك، وذلك ب�شبب انت�شار عادات اجل�شع 
نانية التي اأ�شبحت ت�شيطر على عقولنا  وال�شتغالل والغرية واحل�شد والأ
لهة، واأن نعمل على حماية  و�شمائرنا.. اإن علينا اأن نتحا�شى غ�شب الآ
على  بالعمل  وذلك  وم�شائب،  عذاب  من  بنا  توقعه  قد  مما  اأنف�شنا 
اإر�شاءها واإطاعة اأوامرها. واإنني اأعدكم، اإذا �شمعتم ن�شيحتي وفعلتم 
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ما اأ�شري به عليكم، اأن اأكون خري ممثٍل لكم عندها، اأطلب منها العطف 
والرحمة واإبعاد ال�شياطني عن بالدنا، واحمل لها رغباتكم واآمالكم كي 
حتققها لكم. وهكذا، حتول جمذوب يف اأعني النا�س من اإن�شان ب�شيٍط 
لهة وال�شياطني،  طيب القلب، اإىل �شاحٍر جباٍر يف مقدوره التوا�شل مع الآ
وم�شاعدة املر�شى واملحتاجني، ومعاقبة احلا�شدين واجلاحدين. وهذا 
فر�س على جمذوب ابن مهبوب امتهان تخطيط الطال�شم دون حروف 
طبعًا، وممار�شة بع�س ما يقوم به ال�شحرة والدجالون عادة من اأعماٍل 

وحركاٍت بهلوانيٍة و�شعوذة.
اآخرها، وهذا  لق�شة جمذوب حتى  كبرٍي  ب�شغٍف  الكراميد  ا�شتمع 
قادهم اإىل ال�شعور باخلوف، والن�شراف اإىل التفكري يف كيفية اإر�شاء 
لهة وحماية اأنف�شهم من احتمالت غ�شبها عليهم. ويف �شوء ما قاله  الآ
علمًا  القدمية  �شاطري  والأ اخلرافات  �شوى  النا�س  يجد  مل  جمذوب، 
يلجئون اإليه ليفهموا ما يجري حولهم، واأعمال ال�شحر وال�شعوذة و�شيلًة 
ت�شبب  وهذا  لهة.  الآ غ�شب  من  وحمايتها  املجهول  من  حياتهم  لتاأمني 
يف اإ�شعاف قدرة النا�س، خا�شةً العامة منه، على التفكري ومقاومة ما 
ين�شجم مع العقل خوفًا من العقاب، وفتح املجال يف الوقت ذاته وا�شعًا 
فكار الغيبية وال�شحرة وامل�شعوذين والّن�شابني  اأمام دعاة التكالية والأ
والهيمنة  النا�س  �شعف  وا�شتغالل  رقيب،  دون  ن�شاطاتهم  ملمار�شة 
الذي  املرجع  هي  �شاطري  والأ اخلرافات  اأ�شبحت  الواقع،  ويف  عليهم. 
داة  الأ هي  ال�شحر  اأعمال  واأ�شبحت  ومفكروه،  الع�شر  فكر  اإليه  يرجع 
حياتهم  تعقيدات  مع  للتعامل  لديهم  املتوفرة  الوحيدة  التكنولوجية 
وخماوف ع�شرهم. اإل اأن دعاة ذلك الفكر اخلرايف مل يرتكوا النا�س 
اآلهًة جديدًة يف مقدورها حمايتهم  لهم  بل اخرتعوا  النقطة  تلك  عند 
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اآلهة جمذوب التي و�شفوها بال�شياطني،  من ال�شرور والوقوف يف وجه 
لهة اجلديدة بيوتًا خا�شًة وطلبوا من النا�س التعبد يف  واأقاموا لتلك الآ

بيوتها وتقدمي القرابني لها.
ف ما منحه املجتمع من  مما ل �شك فيه اأن  جمذوب حاول اأن يوظِّ
�شفات ومكانة غري عادية يف خدمة عامة النا�س وحت�شني ظروف احلياة 
يف املجتمع، اإل اأنه ت�شبب، ومن حيث ل يدري، يف جعل اأعمال ال�شحر 
على  امل�شتع�شية  امل�شاكل  يحلُّ  علمًا  بل  م�شروعًة،  ن�شاطاٍت  وال�شعوذة 
للن�شابني  بالن�شبة  املادي  للك�شب  ومهنًة  الب�شطاء،  تخيله  كما  النا�س 
على  ال�شيطرة  واإحكام  العامة  على  للهيمنة  فعالًة  واأداًة  واملحتالني، 
م�شراعيه  على  الباب  ُفِتح  وهكذا  وحياتهم.  وم�شاعرهم  عواطفهم 
وال�شعوذة، حيث  ال�شحر  الدجالني اجلدد جمال  الع�شرات من  لدخول 
وخوفهم،  النا�س  �شعف  با�شتغالل  للقيام  �شانحًة  الفر�شة  اأن  وجدوا 
وتقدمي خدماتهم للغري، خا�شة للقوى املهيمنة على املجتمع ومقدراته، 
من  املزيد  على  واحل�شول  املواطنني  ا�شتغالل  عمليات  وم�شاركتهم 
اأدرك جمذوب  وحني  ال�شعب.  وخنوع  املجتمع  لف  تخُّ وتعميق  الرثوات، 
واأيقن  فعلته،  بالندم على  �شعر  وب�شببه،  يديه  مور على  الأ اإليه  اآلت  ما 
القائمني  نية  واإن كانت  نبياًل حتى  اأن يخدم هدفًا  الكذب ل ميكن  اأن 
عليه تتوخى خدمة الب�شطاء من النا�س. كما اأيقن اأي�شًا اأن النخراط 
ول النا�س اإىل  يف اأعمال ال�شحر وال�شعوذة والرتويج لها من �شاأنه اأن يحَّ
مقدوره  يف  دجاٍل  لكل  وتابعني  الغري  على  يعتمدون  الغنم  من  قطيٍع 
بداع الفردي وتقوي�س حيوية  غوايتهم اأو تخويفهم، وبالتايل قتل روح الإ
املجتمع ودفع النا�س نحو التواكل. يف �شوء تلك ال�شتنتاجات املحبطة 
بد، واأن يذهب اإىل  اأمال، قرر جمذوب اأن يهجر بالد الكراميد اإىل الأ لالآ
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ل، حيث عا�س  جزيرته املف�شلة، جزيرة ال�شالم، واأن يتفرغ للتفكري والتاأمُّ
طويل،  عمر  بعد  الروح  غادرته  حتى  وقططه  وكالبه  اأغنامه  مع  فيها 
جمذوب  مات  جمذوب.  حكاية  تفا�شيل  بع�س  يحكي  اجل�شد  وتركت 
وق�شوة  اجلهل  ظروف  اأجربته  اأن  بعد  لنف�شه  اختاره  الذي  الوطن  يف 
اجلهالة واأخطاوؤه على هجر جمتمعه ووطنه.. مات دون اأن يكفنه اأحد، 
ودون اأن يتمتم على راأ�شه �شاحٌر اأو جاهٌل، ودون اأن يدفنه اإن�شان، ودون 

اأن يرثيه �شاعر. 
�شاأن  ذلك  يف  �شاأنه  الكتابة،  اأو  القراءة  يعرف  جمذوب  يكن  مل 
احلياتية  وجتربته  رحلته  تدوين  اأهمية  يعي  كان  لكنه  الكراميد،  بقية 
جدران  على  ونحتها  م�شاعره  بر�شم  قام  ولذلك  ال�شالم،  جزيرة  يف 
اجلزيرة.  تلك  يف  حياته  فرتة  خالل  له  م�شكنًا  اتخذها  التي  املغارة 
�شباح بعد حوايل خم�شة قرون  وحني جتراأ النا�س على دخول جزيرة الأ
 ، من اختفاء جمذوب، وجدوا جثته هناك وقد حتولت اإىل هيكٍل عظمٍيٍ
كما وجدوا ما كان قد نحته على حائط مغارته من ر�شوماٍت واأ�شكاٍل. 
الواقع، كانت الكالب التي توارثت مهمة حماية جمذوب وحرا�شة  ويف 
اإىل  القادمني اجلدد  قادت  التي  املفرت�شة، هي  مغارته من احليوانات 
منهم  تطلب  وكاأنها  �شيدها،  جثة  اكت�شاف  على  و�شاعدتهم  املغارة، 
اأن  وتتمنى عليهم دفن اجلثة وحمايتها من التاآكل والفناء، وذلك بعد 
والقطط  الكالب  لعبت  تاريخيٍة  ملحمٍة  ت�شجيل  كاملًة يف  اأدت مهمتها 

ن�شان.  غنام فيها دورًا بطوليًا ل يزال عزيزاً على الإ والأ
وبعد حتليل تلك الر�شومات، اكت�شف النا�س اأن جمذوب عا�س يف 
الزيتون  من  �شجار  الأ اآلف  بزرع  وقام  عامًا،  �شبعني  حوايل  اجلزيرة 
وزيتون  وزيت  اأغنامه،  حليب  على  يتغذى  كان  واأنه  والعنب،  والتني 
اأ�شجاره، وما كان ي�شطاده من اأ�شماك ويجمعه من فواكه وخ�شراوات 
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�شيئًا  النا�س  راأى  الر�شومات،  اإحدى  ويف  مو�شمية.  وثماٍر  واأع�شاٍب 
على  م�شتلقيًا  جمذوب  �شاهدوا  لقد  اأذهلهم..  بل  حقًا،  اأده�شهم 
اأعطى  مما  راأ�شه،  فوق  ثدييها  تدىل  وقد  مر�شعٍة،  غنمٍة  حتت  ظهره 
حتى  باحلليب  واإمداده  به  العتناء  على  واظبت  غنام  الأ باأن  النطباع 
بعد اأن اأدركته ال�شيخوخة ومل يعد قادرًا على ترك مغارته. كما �شاهدوا 
املتهالك كي  خرى نحوتًا لقطٍط تلح�س ج�شده  الر�شومات الأ اإحدى  يف 
مرا�س، وكالٍب تتناوب على حرا�شة مغارته  يبقى نظيفًا و�شليمًا من الأ
اأبدًا،  مغارته  تفارق  مل  الكالب  اأن  الوا�شح  من  كان  نعم..  وحمايتها. 
تلك  باء  الآ عن  بناء  الأ وتوارث  نهارًا،  لياًل  حمايتها  على  تناوبت  حيث 

املهمة حتى اكت�شاف جثمان جمذوب ابن مهبوب بعد قرون.
ال�شحر  اأعمال  كانت  جمذوب  اختفاء  من  قليلٍة  عقوٍد  خالل 
وال�شعوذة والدجل قد اأخذت مكانة العلم يف مدينة عرته، وغدا ال�شحرة 
وامل�شعوذون قادة جمتمع، ي�شتحوذون على احرتام النا�س، لي�س تقديرًا 
لهم على خدماتهم فقط، بل وخوفًا مما اعتقد النا�س اأن باإمكانهم اأن 
يفعلوا بهم. وان�شجامًا مع املنطق اخلرايف والتاأويالت التاآمرية، اقتنعت 
وقيامها  عليهم،  لهة  الآ غ�شب  ب�شبب  جاء  الطوفان  اأن  النا�س  غالبية 
بالتاآمر مع نهر �شراد �شدهم، واإر�شال الفي�شانات التي اأدت اإىل اإبادة 
معظمهم وتدمري بيوتهم وقراهم، وذلك بهدف تلقينهم در�شا ًل ين�شى. 
ولقد كان من النتائج الهامة التي تر�شخت يف عقول النا�س ب�شبب تلك 
والعقائديني،  وامل�شعوذين  لل�شحرة  الجتماعية  املكانة  ارتقاء  القناعة، 
العمالقة  مثل  وخميفٍة،  غريبة  خملوقاٍت  عن  الرعب  ق�ش�س  و�شيوع 
�شباح وال�شياطني وتداولها بني النا�س على نطاق وا�شع، والتوجه نحو  والأ
واإطاعة  اإر�شائها،  على  والعمل  اجلديدة،  لهة  لالآ وبيوٍت  متاثيل  اإقامة 

اأوامرها، وتقدمي القرابني لها.
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لهة جمددًا،  ومن اأجل اإر�شاء نهر �شراد املقد�س وجتنُّب غ�شب الآ
ف�شل  بدايات  يف  عام  كل  للنهر  جميلٍة  فتاٍة  تقدمي  البالد  �شيوخ  قرّر 
الربيع، تكون عرو�شًا له، اآملني اأن تكون �شيئًا ي�شعده ويبعده عنهم. وما 
اأن نطق اأحد �شيوخ الع�شائر بتلك العبارة، »ُي�شعده وُيبعده« حني رموا اأوىل 
�شحاياهم يف نهر �شراد املقد�س، حتى غدت قوًل ماأثورًايتداوله النا�س. 
ولقد تبع ذلك ترجمة تلك »احلكمة« اإىل تقليد جمتمعٍي ٍا�شتوجب قيام 
خرى ر�شوتهم بتقدمي ما  النا�س بالعمل على اإر�شاء من ل يحبون، اأو بالأ
ي�شتهون، اأو ما يتخيل النا�س اأنهم ي�شتهون من ماٍل اأو جن�سٍ اأو غري ذلك 
من خدمات. وبت�شجيعٍ من ال�شحرة وامل�شعوذين واجلهلة املتزمتني، قام 
النا�س بت�شييد معبد كبري ومهيب على �شاطئ النهر بالقرب من بحرية 
لهٍة تّخيلوها وقام فّنانوا البالد بنحتها،  البهاليل، وو�شعوا فيه متاثيل لآ
حيث مت توزيعها على زوايا املعبد املختلفة. وهذا ت�شبب بدوره يف اإر�شاء 
تقليٍد جديٍد، يقوم النا�س مبوجبه، خا�شة املوؤمنون واجلهالء والب�شطاء 
لهة من خالل تقبيل  منهم، بزيارة املعبد ب�شكل منتظم، والتقرب من الآ

التماثيل التي جت�شدها، وتقدمي القرابني لها يف املنا�شبات ال�شعبية. 
وبعد اأن ا�شتقرت التقاليد اجلديدة يف املجتمع واكت�شبت قدرًا كافيًا 
من الهيبة، قرر حماة املعابد، اأي ال�شحرة الذين حتولوا اإىل كهنة مع 
يام اأن يكون يوم تقدمي القرابني للنهر املقد�س عيدًا وطنيا للمغاوير،  الأ
ذنوبهم،  وغ�شل   ، النهر  مياه  يف  بال�شتحمام جماعةً  فيه  النا�س  يقوم 
وتنقية اأرواحهم من كل ما �شابها يف العام املن�شرم من �شوائب و�شلوكيات 
لهة. وهذا �شجع الطيبني من النا�س  تخالف العادات والتقاليد واأوامر الآ
على النظر اإىل »عيد النقاء« والغت�شال يف ماء النهر املقد�س باعتباره 
فر�شًة لبدء �شفحٍة جديدٍة من العي�س حياًة م�شاملةً �شويًة، يقومون من 
لهة وحماة بيوتها من الكهنة، وم�شاعدة الغري  خاللها باإطاعة اأوامر الآ
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بقية  مع  والتعامل  وامل�شاكني،  الفقراء  مع  والتعاطف  املحتاجني،  من 
�شرار من النا�س وغري  النا�س ب�شدٍق واأمانة. ويف املقابل، َوْعد َالكهنة الأ
امللتزمني منهم بالتقاليد بعذاٍب لي�س بعده عذاب بعد املوت، وبغفراٍن 
كامل اذا قاموا بالمتثال لتلك التقاليد، وبحياٍة جديدٍة تلغي ما كان قد 
وامر  لأ الن�شياع  لكن  الغري.  بحق  وجرائم  اأخطاء  من  �شابقًا  اقرتفوه 
ومرحلة  اجلهالة،  من  جديٍد  لعهٍد  اأ�ّش�س  الكهنة،  ون�شائح  واإر�شادات 
م�شالح  لتحقيق  �شعيا  والنفاق  والكذب  واخلداع  اجل�شع  من  جديدة 
اإل على ح�شاب الغري، وعلى ح�شاب العدالة واحلرية  خا�شة ل تتحقق 

يف املجتمع، وعلى اأنقا�س منطق العلم والعقل.
التحديات  وجه  يف  �شعيفٌة  فهي  قويًة  كانت  ومهما  احلرية،  اإن 
مقاومة  عن  وعاجزٌة  القدم،  يف  املوغلة  والعادات  والتقاليد  العقائدية 
�شاطري واخلرافات املتوارثة  �شاعات القائمة على نظرية املوؤامرة والأ الإ
عدم  اإىل  احلرية  �شعف  يف  ال�شبب  ويعود  جيال.  والأ الع�شور  عرب 
قادرة  �شمولية  ونظرة  عقائدية  نظرية  وامتالك  تطوير  على  قدرتها 
حتقيق  على  قدرتها  من  واحّلد  عليها  العتداء  حماولت  مقاومة  على 
ذاتها. اإن قوة احلرية الوحيدة هي يف مواجهة الظلم والظاملني والف�شاد 
والعقائديني..  العقيدة  مواجهة  يف  ولي�س  واملف�شدين،  والفا�شدين 
مفتوٌح  مفتوٌح..  جمتمٌع  بطبيعته  هو  باحلرية  يتمتع  الذي  املجتمع  اإن 
ولل�شعوذة  للعقالنية  ال�شواء،  على  واملتناق�شة  املختلفة  فكار  الأ ل  لتوغُّ
دون متييز.  التي  والتاآمرية  واخلرافية  العلمية  وللنظريات  تفرقة،  بال 
يديولوجيات املغر�شة  �شاعات والإ ولهذا، نالحظ اأن من ال�شهل على الإ
تنعم باحلرية،  التي  املفتوحة  للمجتمعات  الفكرية  البنية  تتغلغل يف  اأن 
ن حرية الختيار هي اأ�شا�س احلرية الفردية واجلماعية، واأهم دعائم  لأ
اأفراد  اأن حتمي كل  اأن احلرية ل ت�شتطيع  املجتمع املفتوح. وهذا يعني 
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ر  املجتمع احلر من املحتالني والدجالني واملغت�شبني، ول اأن حتول دون جِّ
البع�س اإىل الإميان مبا لي�س فيه خري لهم، خا�شة ال�شذج واجلهالء من 
فكار العقائدية  النا�س. لذلك، بينما ي�شهل على الفل�شفات احلياتية والأ
�شاعات واخلرافات الت�شلل اإىل املجتمعات احلرة والتغلغل  املختلفة والإ
فكار العلمية اجلديدة، بغ�س النظر عن طبيعتها  فيها، ي�شعب على الأ
العقائدية  املجتمعات  اإىل  تت�شلل  اأن  ن�شانية،  الإ واأهدافها  وعقالنيتها 

والتقليدية املغلقة، وخلق تيارٍ فكرٍي مناه�ٍس يف داخلها. 
املجتمعات احلرة هي جمتمعات مفتوحة بطبيعتها وفكرها ومواقفها 
ونظرتها للغري وممار�شاتها على اأر�س الواقع، واملجتمعات العقائدية هي 
جمتمعاٌت مغلقٌة بتكويناتها البنيوية وتوجهاتها الفكرية وقّيمها التي ل 
وت�شود  العلم  ينت�شر  الثقافية اجلامدة. وحيث  ومواقفها  التاأويل،  تقبل 
فكار  الأ ال�شعب على  املجتمع، يكون من  العقالنية وتزدهر احلرية يف 
التواكلية والنظريات التاآمرية التغرير بغالبية النا�س، واإقناعهم ب�شحة 
الإميان بخرافات واأ�شاطري �شعبية موغلة يف القدم. واإذا كان يف مقدور 
واخلرافات،  وال�شعوذة  ال�شحر  اأعمال  من  املتعلمني  يحمي  اأن  العلم 
واأن من طبيعة احلرية اأن حتمي املجتمع من الظلم والظاملني والف�شاد 
اأن حتمي اجلهالء  العقيدة ال�شلبة  والفا�شدين، فاإن من خ�شو�شيات 
والب�شطاء من عقالنية العلم، وحتديات الفكر، ومتعة ال�شعادة، ون�شوة 
اأو  خوٍف  دون  املتعة  على  للح�شول  وال�شعي  احلرية،  وبهجة  احلياة، 

. ندٍمٍ
و�شاعد  لها  بالرتويج  ال�شحرة  قام  التي  خرى  الأ مور  الأ من  كان 
دعاء باأن  الكهنة على تاأكيدها وتعميمها بني النا�س يف بالد الكراميد الإ
مناطق  هي  والبحرية  النهر  من  خر  الآ اجلانب  على  الواقعة  را�شي  الأ
ن�شان بدخولها على الإطالق. اإذ ادعى  خطرٌةواأرا�ٍس حمرمٌة ل ُي�شمح لإ
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دخولها  واأن  وال�شياطني،  �شباح  الأ وطن  هي  املناطق  تلك  اأن  الكهنة 
يعترب اعتداءً على اأ�شحابها واإزعاجًا لهم، مما قد يت�شبب يف اإيقاظهم 
من نومهم واإثارة غ�شبهم و�شخطهم، وهذا من �شـاأنه اأن يدفعهم اإىل 
العتداء على البالد وقتل العباد. اأما اجلبال ال�شاهقة الواقعة على ذلك 
اجلانب، والتي كانت قمم بع�شها تناطح ال�شحاب وتغطيها الثلوج طوال 
�شباح،  الأ ت�شكنها  كبريًة  مغاراٍت  النا�س  نظر  يف  اأ�شبحت  فقد  العام، 
ويعي�س على �شفوحها ال�شياطني، ويحكمها العمالقة من اجلن.. اأولئك 
ال�شريرون الذين قرروا اأن يّحولوا كل �شخ�سٍ يتجراأ على دخول بالدهم 
اأن  يبكي عمره حزينًا، دون  بائ�ٍس،  اإن�شاٍن  اإىل  والعتداء على حرمتها 
يتعرف عليه اأحد من ذويه، ودون اأن بهتدي اإىل مكاٍن اآمٍن ي�شتقر فيه، 

وذلك كما حدث مع جمذوب ابن مهبوب.
ذات  املغارير  خيال  اخرتعها  التي  الرعب  ق�ش�س  اأ�شهر  ومن 
العالقة ببحرية البهاليل يف حينه، ق�شة »الغولة« و«اأبو رجل م�شلوخة« 
وتقول  قلوبهم.  اإىل  الرعب  واإدخال  طفال  الأ لتخويف  ُا�شتخدمت  التي 
حكاية الغولة على �شبيل املثال، اأن تلك املخلوقة العجيبة القبيحة ذات 
الليل  يف  وتخرج  النهار،  طوال  تنام  املنفو�س  وال�شعر  الكبري  الراأ�س 
طفال الذين َيْع�شون اأوامر اأمهاتهم ول ينامون يف الوقت  لتعتدي على الأ
املحدد. ومن بالد الكراميد، انتقلت حكاية الغولة وغريها من حكايات 
الرعب بعد قرون وع�شور اإىل البالد املجاورة والبعيدة، حيث تطورت 
الوعي  يف  مرت�شخةٍ  قناعاٍت  اإىل  ال�شنني  وتوايل  املختلفة  العهود  عرب 
ال�شعبي العام. اإذ اأن انت�شار اجلهل يف بالد الكراميد، وهيمنة الإميان 
بقد�شية الكثري من التقاليد والقيم واملعتقدات والعادات حال دون قيام 
العقل املفكر بتحدي تلك اخلرافات، والعمل على تعريتها وك�شف زيفها، 
يوميٍةوعقٍد نف�شيٍة. وهكذا،  طفال من ماآ�سٍ  وحتليل مدى ما ت�شببه لالأ
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اأ�شبحت حكاية الغولة ومثيالتها من حكايات الرعب الغريبة والعجيبة 
ت�شكل جزءًا هاما ًمن الرتاث ال�شعبي العام، ومكونًا اأ�شا�شيًا من الثقافة 
البالد  يف  املاألوفة  عنا�شًرًااحلكمة  من  وعن�شرا  ال�شائدة،  ال�شعبية 

املتخلفة التي و�شلت اإليها.  
نتيجة لذلك، بداأ الرعب ينت�شر بني النا�س يف عرته، وبداأت الكوابي�س 
اخلرافات  من  املزيد  اختالق  يف  وتت�شبب  ليلة،  كل  منهم  الكثري  تزور 
واملخلوقات العجيبة وق�ش�س الرعب اجلديدة. ومع انت�شار اخلرافات، 
لهة وعنفوان  ح�شا�س بالعجز اأمام جربوت الآ �شاعات، وتف�شي الإ و�شيوع الإ
تكالية، وت�شارعت وترية التخلُِّف يف بالد الكراميد،  النهر، انت�شرت الإ
و�شاع القت�شادية، وتقلُّ�س ِاحلريات العامة،  موؤديًة بذلك اإىل تدهور الأ
وتراجع الن�شاطات الثقافية، وجمود نظم القيم والعادات. وهذا كان من 
�شاأنه الق�شاء على حركة النقد والفكر اخلالق، حيث اأ�شبح من ال�شعب 
للمدافعني  النقد  اأو توجيه  لهة،  الآ الت�شكيك يف قدرات  اإن�شاِن  اأي  على 
حما�شبة  اأو  الع�شائرية،  عراف  والأ بالتقاليد  واملتم�شكني  الرتاث  عن 
امل�شئولني من قادة املجتمع، اأو م�شاءلة العقائديني والكهنة. وبعد عقوٍد 
توقفت  املجتمع،  على حياة  والكهنة  واملتزمتني  امل�شعوذين  �شيطرة  من 
مرا�س بني النا�س، وانت�شر الف�شاد يف البالد،  عملية التقدم، وتف�شت الأ
ما  وكل  العلم،  غدا  لذلك  ونتيجة  والبوؤ�شاء.  الفقراء  اأعداد  وتزايدت 
ارتبط به وانبثق عنه من اآراٍء فكريٍة ومواقف جمتمعيٍة وتخيالٍت فنيٍة 

ٍ�شحيةً من �شحايا اجلهالة وجمود التقاليد و�شحالة العقل. 
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ال�شحوة والردة

كان املرور بتجربة الطوفان العظيم در�شًا هامًا عّلم ذوي العقل من 
الناجني من الكراميد اأن بناء البيوت واإقامة التجمعات ال�شكنية بالقرب 
ل مغامرًة ل حتمد ُعقباها. وهذا قادهم، مدفوعني  من جمرى النهر ي�شكِّ
بح�ٍس غريزٍي لتاأمني وجودهم وحت�شني فر�س حياتهم، اإىل اإقامة قراهم 
وبناء بيوتهم اجلديدة يف اأماكن مرتفعٍة على روؤو�س التالل، بعيدًا عن 
القريبة  ماكن  الأ تركوا  حيث  متار،  الأ مبئات  والبحرية  النهر  �شواطئ 
ماكن تغدو  من ال�شاطئ للطيور والزهور والنباتات. وهذا جعل تلك الأ
طبيعيٍة  وحممياٍت  للتنزه،  عامة  حدائق  م�شبق  تخطيط  ودون  ب�شرعٍة 
رانب والبط والغزلن،  زهار وبع�س احليوانات الربية مثل الأ للطيور والأ
يتمتع النا�س بالرتدد اإليها يف اأوقات فراغهم، ويلجاأ املفكرون والفنانون 
للتاأمل  الطبيعة  مع  هادئٍ  وقٍت  لق�شاء  باحلاجة  ح�شا�س  الإ عند  اإليها 
والتفكر يف اأحوال الكون الذي يكتنفهم، اأو خللوةٍ ت�شفو فيها نفو�شهم، 
حدث  ما  لكن  اأحالمهم.  معها  وت�شحو  قلوبهم،  اأبواب  لهام  الإ ويدق 
تطورات  من  ومغامراته  حكايته  على  ترتب  وما  مهبوب،  ابن  ملجذوب 
عملية  يف  �شراع  والإ الكراميد  حياة  جمرى  تغيري  يف  ت�شبَّب  متالحقة، 

التدهور املجتمعي، فكرًا، وقيمًا، و�شلوكياٍت، واأو�شاعًا معي�شيًة. 
يف  ك�شابقه  مدمٍرذ  في�شان  وقوع  دون  قرون  ب�شعة  مرت  وحني 
اإن�شان، بداأ  البالد، وكان عدد الكراميد يف حينه قد جتاوز ربع مليون 
والت�شكيك يف  املاألوفة،  واقعية احلكمة  يت�شاءل عن  النا�س  البع�س من 
والتخلي  بالتجديد  واملطالبة  ال�شائدة،  ال�شعبية  الثقافة  مكونات  بع�س 
التي  العادات  ومن  الزمن.  جتاوزها  التي  املا�شوية  العهود  تقاليد  عن 
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انتقدها دعاة التغيري بعنف وطالبوا بتغيريها عادة تقدمي القرابني ملا 
لهة ونهر �شراد، واأعمال ال�شحر وال�شعوذة التي  هو مقد�س، خا�شة لالآ
ا�شتهدفت ا�شتغالل جهل الفقراء والبوؤ�شاء وخداعهم وال�شتيالء على 
ا�شتقبلت  التغيري  دعاة  ومطالب  اأفكار  لكن  قليٍل.  ماٍل  من  لديهم  ما 
بالرف�س ال�شديد من قبل املوؤ�ش�شة احلاكمة وجماميع الكهنة والزعامات 
الغالبية  اأما  التاآكل.  املجتمعية من  التي خافت على مواقعها  التقليدية 
حركة  واأهداف  واقعها  وعي  عن  عجزها  وب�شبب  النا�س،  من  العظمى 
التغيري، وعدم قدرتها على اإدراك عمق ما تعي�شه من تخّلٍف ح�شاري، 
اجتماعي  يدور حولها من �شراع فكري وحتول  كان  ُتباِل كثريًا مبا  مل 
متحور  حدوث  التطورات  تلك  عن  نتج  ولقد  و�شيا�شٍي.  ثقايف  ومتلمٍل 
فكري ووتفتٍُّت ثقايف ومتزق جمتمعي، اأدى مع ا�شتمرار عملية الت�شكيك 
والت�شكيك امل�شاد بني اأتباع تياري التجديد والتقليد اإىل اإ�شعاف الهوية 
يف  الكراميد  جمتمع  ودخول  عام،  ب�شكل  املجتمعية  والوحدة  الوطنية 

اأزمة جمتمعيةٍ �شاملةٍ وطاحنٍة. 
جمتمع  يف  تبلور  حتى  ال�شحوة  بدء  على  �شنًة  ع�شرون  مت�س  مل 
اآٍن  يف  ومتناف�شان  متناق�شان  اجتماعيان   - فكريان  تياران  الكراميد 
واحٍد، حاول كل منهما الهيمنة على املجتمع وقيادته لل�شري يف الجتاه 
التغيري  اإذ كان دعاة  باإتباعه.  وينادي  ويدافع عنه  له  ُيَنظر  الذي كان 
قد بداأوا يف تطوير �شلوكياتهم ومظاهر حياتهم، وتغيري مواقفهم من 
الطقو�س الجتماعية التقليدية والتعبدية، وذلك تعبريًا عن رف�شهم ملا 
كان قائمًا و�شائداً يف عادات وتقاليٍد واأعراٍف ومواقف. ودون ا�شت�شارة 
ول ا�شم »تيار  اأي من قادة اأو اأتباع التيارين، اأطلق النا�س على التيار الأ
التجديد« وذلك ب�شبب توجههم نحو التجديد بعيدًا عن التقليد، وا�شم 
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�شول  »تيار التقليد« على اأتباع التيار الثاين، وذلك ب�شبب مت�شكهم بالأ
عراف والتقاليد املتجذرة يف احلياة الجتماعية العامة. ومع تبلور  والأ
تلك الت�شميات واملواقف، تبلورت قياداتها الفكرية ب�شرعة، حيث توىل 
مف�شود  ابن  مرعود  وتوىل  التجديد،  تيار  زعامة  م�شهود  ابن  جلهود 

زعامة تيار التقليد. 
كان جلهود واحدًا من اأربعة ع�شر طفال اأجنبتهم اأمه، اإل اأن كرثة 
نة يف بالد الكراميد يف حينه، وانعدام الوعي ال�شحي بني  مرا�س املتوطِّ الأ
ر املجاعات واأزمات الغذاء نتيجة للتخلف ت�شببت يف  النا�س تقريبًا، وتكرُّ
موت اأخوته واأخواته جميعًا، تاركني جلهود وحيدًا بدون اأٍخ اأو اأخٍت، اأو اأٍب 
اأو اأٍم. وحني توىل زعامة تيار التجديد، كان جلهود �شابا يف الثالثني من 
�شابتها بحالة  العمر، يعي�س مبفرده بعد اأن ماتت زوجته ال�شابة نتيجة لإ
ت�شمم، ومل يكن قد م�شى على زواجه منها �شهرًا واحدًا. عا�س جلهود 
حياته  الفيا�شة،  الرقيقة  امل�شاعر  ذو  احل�شا�ُس  ن�شاُن  الإ م�شهود،  ابن 
واأ�شدقائه  واأقاربه  اأهله  من  قبلها  مات  ومن  زوجته  فراق  على  حزينًا 
طفال لحقًا دون ذنٍب قبل اأن يتذوقوا  وجريانه، وعلى من �شيموت من الأ
حالوة احلياة اأو يعرفوا ُمرَّ املعاناة. لذلك قرر جلهود عدم تكرار جتربة 
حزان، وعا�س قدرًا كبريًا من حياته  الزواج من اأجل جتنب املزيد من الأ
مع اأتباعه وبرفقة كلبه �شهمان. لكن  جلهود وجد نف�شه يدر�س ظاهرة 
املوت املبكر بني النا�س، ويقوم مبتابعة تطور اأعداد املوتى بني الطبقات 
الوفاة  عمليات  م�شار  حتديد  على  �شاعده  وهذا  املختلفة،  الجتماعية 
اأعوام  عوام وتراجعها يف  الأ الوفيات يف بع�س  اأعداد  واأ�شباب ت�شاعد 
اأخرى. وبعد عدة حماولت ل�شرح الظاهرة لرفاقه دون جناٍحٍ ملحوٍظ، 
اخرتع جلهود طريقًة اح�شائيًة كانت عبارًة عن ر�شومات بيانية باأ�شكال 
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هرمية تبنيِّ تطور اأعداد املوتى بني �شنٍة واأخرى وبني طبقة اجتماعيٍة 
مطار وتقلُّبات املوا�شم الزراعية.  واأخرى، مع ربط ذلك بهطول الأ

اتفق  والتقليد،  التجديد  فريقي  بني  اخلالفات  ا�شتدت  وحني 
الطرفان على عقد موؤمتٍر �شعبٍي عام، ُتدعى اإليه كافة جموع ال�شعب، 
اأي  وتبعاتها،  وتركته  الرتاث  ق�شية  واأمامهم  م�شمعهم  على  وُتُطرح 
مفتوحة  مبارزة  خالل  من  وذلك  برمتها،  واحلداثة  �شالة  الأ اإ�شكالية 
لتمثيلهم  جلهود  زعيمهم  التجديد  دعاة  اختار  الفريقني.  ممثلي  بني 
لينوب  مرعود  ال�شيخ  زعيمهم  التقليد  دعاة  اختار  بينما  املبارزة،  يف 
�شاطئ  على  لهة  الآ معبد  اأمام  النا�س  ع  املحدد، جتمَّ اليوم  ويف  عنهم. 
ر�س يف ظل القمر، وح�شر زعيما  نهر �شراد املقد�س، وجل�شوا على الأ
الفريقني ا�شتعدادًا للمبارزة. وقف ال�شيخ مرعود ابن مف�شود على ميني 
وقف  بينما  املخل�شني،  اأتباعه  من  املائة  حوايل  خلفه  ووقف  املن�شة، 
الذين  اأتباعه  كل  خلفه  ووقف  املن�شة،  ي�شار  على  م�شهود  ابن  جلهود 
مل يتجاوز عددهم اخلم�شني �شخ�شًا. كان على جلهود، ب�شفته زعيم 
املتوارثة  التقاليد  تتحدى  جديدة  اأفكارًا  يطرح  الذي  املعار�س  الفريق 
 ، لهة والنهر اأي�شًاٍ واملعتقدات ال�شائدة واحلكمة املاألوفة، بل وقد�شية الآ
اأن يبداأ احلديث، واأن يطرح وجهة نظره واآرائه واأفكاره اأمام النا�س فيما 

�شالة واحلداثة. يتعلق باإ�شكالية الأ
وبعد اأن نظر طوياًلٍ اإىل اجلمهور الواقف اأمامه، بداأ جلهود حديثه 

 : قائاًلٍ
- اإن العادات والتقاليد التي ن�شاأنا عليها وتربينا على حمبتها هي 
على  معنا  و�شتعي�س  ونحرتمها  نحبها  الوطنية،  هويتنا  ومن  منا  جزٌء 
اأجدادنا  �شنعها  لقد  الغايل.  تراثنا  من  يتجزاأ  ل  كجزءٍ  الدهر  مدى 
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جمتمعهم  بنية  ل�شتكمال  ال�شنني  اآلف  مدى  على  وطوروها  وائل  الأ
بيئتهم  مع ظروف  بكفاءةٍ  التعامل  اجل  ومن  ثقافته،  وت�شكيل  البدائي 
الطبيعية والجتماعية التي عا�شوا يف كنفها طوياًل ومل يكن باإمكانهم 
تغيريها. لكن تلك الظروف تغريت بحكم عملية التطور املجتمعي التي 
ق ومثابرتهم على تطويع  تلت وقوع الطوفان، ونتيجًة لفكر اأجدادنا اخلالَّ
رادتهم، وهذا ت�شبب بدوره يف جعل  القا�شية لإ تلك الظروف احلياتية 
عراف واملواقف القدمية غري �شاحلٍة للتعامل مع  العادات والتقاليد والأ
الظروف امل�شتجدة. لذا اأ�شبح لزامًا علينا، وقد جتاوز الزمن مكونات 
ثقافتنا التقليدية، اأن نطور ما لدينا من عادات وتقاليد واأعراف، واأن 
�شابقتها  من  اأقدر  لتكون  تفكرينا  وطرق  وقيمنا  مواقفنا  ت�شكيل  نعيد 
على التعاي�س مع واقع احلياة يف ع�شرنا، واأكرث كفاءًة على التعامل مع 
لهة التي اخرتعها  تعقيدات ومتطلبات حياتنا املتزايدة با�شتمرار. اأما الآ
اأجدادنا فهي اآلهٌة ل وجود لها يف الواقع، ول حول لها ول قوة لديها.. 
اآلهٌة من �شنع خيال جمتمٍع بدائٍي يخاف من كل �شيٍء ل يفهمه،  اإنها 
وبحاجة اإىل قوة غري عادية تبعث الطماأنينة يف نف�شه اخلائفة دومًا من 
لهة التي تعبدونها وتثقون بها وبقدراتها  املجهول. ومهما يكن من اأمر الآ
اخلارقة اليوم، لي�س هناك قوٌة يف الدنيا با�شتطاعتها حماية الفرد اأو 
املجتمع من املجهول، اأو ك�شف اأ�شرار احلياة اأو الكون الذي يكتنف كل 
خرين، واإعمال العقل، والتاأمل  �شيء.. اإن التعلم من جتارب احلياة والآ
الواعي، والتفكري العلمي اخلاّلق، وحتكيم املنطق هي الطريق الذي ل 
ال�شعاب، وجتاوز  واجتياز  احلياة،  على حقائق  للتعرف  �شواها  طريق 

الكبوات، واخلروج من اأزمة الثقة والهوية التي نعي�شها اليوم.
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نظرة  جلهود  اإىل  نظر  طوياًل..  مف�شود  ابن  مرعود  ال�شيخ  تنّهد 
ا�شت�شغاٍر، وبداأ حديثه قائاًل:

�شويٍة..  حياٍة  اإىل  الوحيد  الطريق  هي  واملعتقدات  التقاليد  اإّن   -
اإنها ال�شمعة التي تنري ظالم الليل املعتم اأمامنا وتهدينا اأثناء النهار.. 
اإن اأجدادنا كانوا على �شواب فيما فعلوا، ولولهم ملا كان لنا اأن نعي�س 
يف جمتمٍع م�شتقٍر م�شاملٍ يحقق لنا ماآربنا وي�شعدنا. اإن اآلهتنا العظيمة 
واأ�شياءنا  واأمهاتنا  اآباءنا  ورثنا  كما  عنهم  ورثناها  اأجدادنا،  اآلهة  هي 
اأوامر  اإن  اأن نتخل�س منها..  لنا  باإمكاننا ول يجوز  لي�س  الثمينة، ولذا 
لهة قاطعٌة وغري قابلةٍ للنق�س، ول جتوز فيها فتاوى، خا�شًة من قبل  الآ
اإن  املعابد.  اإىل  طريقهم  يعرفون  ول  اأجدادهم،  تاريخ  يدركون  ل  من 
من  اإن�شانيٍةجديدٍة،  بكارثة  جميعًا  علينا  �شتعود  لهة  الآ اأوامر  خمالفة 
املوؤكد اأن تت�شبب يف حمو اآثارنا من الوجود.. األ ترون كيف اأن اإطاعتنا 
لهة �شمنت لنا النجاة من الهالك طوال القرون املا�شية؟ واأن  وامر الآ لأ
ر�شا  لنا  القرابني �شمنت  وتقدمي  للمعابد  وزياراتنا  املنتظمة  �شلواتنا 
وحما�شيلنا؟  اأرا�شينا  خ�شوبة  وزيادة  بالدنا  بحماية  وقيامها  لهة،  الآ
يخالف  من   - اأمامه  املحت�شد  للجمهور  كالمه  موجهًا   - منكم  هل 
اأو ي�شك يف  اأو ل يحرتم طريقة حياتهم،  والديه ول ي�شمع ن�شائحهم، 
عقالنيتهم وحبهم له؟ اإن اآلهتنا هي مرجعياتنا التي تتجاوز قد�شيتها 

جدادنا واآبائنا من حمبة واحرتام وقد�شية. كل ما لأ
لها  لي�س  ب�شخريٍة،  جلهود  قال  حتدث،  مل  التي  الفي�شانات  اإن   -
اآلهة من طني، ول بقرابني تذبح على  اأو قريب بعبادة  عالقٌة من بعيٍد 
لي�س من  اإنه  ابن مف�شود..  مثل مرعود  باأوامر من رجال  ول  عتباتها، 
عادة النهر ول من طبيعة الطبيعة اأن تت�شبب يف حدوث في�شانات كبرية 
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من  تخربوين  اأن  فاأرجو  وعبادتها،  لهة  بالآ يتعلق  فيما  اأما  عام.  كل 
لهة.. ومن منكم راآها اأو على ات�شالٍ ٍمعها؟  منكم يعرف �شكل تلك الآ
تاأكد  وبالتايل  النا�س يف ح�شوره،  على  تتلى  اأوامرها  �شمع  منكم  ومن 
مرعود،  يزعم  كما  عظيمةً   اآلهًة  لي�شت  تعبدونه  ما  اإن  وجودها؟  من 
لهًةالتي خلقها خيال  بل جمرد اأوهاٍم ل وجود لها اإل يف اخليال. اإن الآ
اأجدادنا الوا�شع و�شنعتها كوابي�س اأحالمهم يف ظلمات الليل و�شيدتها 
اأيديهم امللطخة بالطني ل ت�شتطيع اأن تفعل �شيئًا، ول حتى حماية اأنف�شها 
ن لرتوا كيف  وبيوتها من الدمار.. اأدخلوا اإىل املعبد الذي يقف خلفكم الآ
لهة، وهدم اأجزاًء متعددًة  اأن تقادم الزمن حما الكثري من معامل تلك الآ
من جدرانٍ املعابد التي توؤيها.. واإذا كانت اآلهتكم عظيمة ومتلك قدراٍت 
خارقًة كما يزعم ال�شيخ مرعود ابن مف�شود، فهل هي حقًا بحاجٍة اإىل 
بيوت حتميها، واأماكن حمددة كي نزورها فيها؟ األ ميكنها اأن تاأتي اإلينا 
لو�شيٍط يحقق من خالل  اأرادت دون حاجة  ما  لنا  وتقول  �شاءت،  متى 

و�شاطته اأهدافه ال�شخ�شية على ح�شابنا؟ 
اأجدادنا  عن  ورثناها  بل  نعبدها،  التي  لهة  الآ ن�شنع  مل  اإننا   -
ترك  لقد  فيها..  يتزاورون  ولهم  لها  بيوتًا  لتكون  املعابد  اأقاموا  الذين 
على  واحلر�س  لهة  الآ بيوت  جتديد  اأهمها  كثرية،  و�شايا  جداد  الأ لنا 
ر�شاها، وعدم اإثارة غ�شبها، وتقدمي القرابني لها. وكما اأثبتت اليام، 
مئات  منذ  علينا  لهة  الآ تغ�شب  اإذ مل  جداد يف حملها،  الأ و�شية  كانت 
ملاذا  اأطفالنا.  وقتل  بتدمري بالدنا  ويقوم  الطوفان  يتكرر  ال�شنني، ومل 
وتقاليد  عادات  من  اأجدادنا  عن  ورثناه  التي  �شياء  الأ عن  اإذن  نتخلى 
يام فائدتها وفاعليتها؟ هل هناك من يعتقد اأن النا�س  وطقو�ٍس اأثبتت الأ
واأ�شيادهم؟  اأجدادهم  من  اأكرث حكمة  الزمان  هذا  يعي�شون يف  الذين 
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اأتريدوننا اأن نتبعكم واأنتم ل تفقهون من تقاليد جمتمعكم اإل اأقلها، ول 
تعرفون عن موعظة اأجدادكم وحكمة اآلهتكم �شيئا يذكر؟

لهة تكون من  - حتى لو �شلمنا ب�شحة ما تقول يا مرعود، فاإن الآ
احلياة،  يف  خربتهم  كانت  واإن  �شيئًا،  ا  عنَّ يزيدون  ل  مثلنا  ب�شٍر  �شنع 
ب�شبب تخلف زمنهم وب�شاطة حياتهم، اأقل من خربتنا بكثري.. واإذا كان 
وتوريثها  وتقاليد جمتمعاتهم  بناء عاداتهم  وائل احلق يف  الأ جدادنا  لأ
لنا، وهم حمقون يف ذلك، فاإن لنا احلق اأي�شا يًف تطوير عاداتنا وتقاليد 
جمتمعنا كما يروق لنا ويتالءم مع ظروف حياتنا.. وهذا يعطينا احلق 
يف اإعادة النظر فيما فعل اأجدادنا وما تركوه لنا من مفاهيم وو�شايا.. 
اإن الزمن الذي نعي�س فيه اليوم هو غري زمنهم، واإن معطيات حياتنا 
 - يعني  وهذا  الغابرة،  حياتهم  معطيات  عن  كثريًا  تختلف  احلالية 
باخت�شار - اأن ما �شلح لهم ولزمنهم قد ل ي�شلح لنا، ول يتنا�شب مع 

زمننا.
- األي�س با�شتطاعتكم اأن تتعظوا؟ قال مرعود موجهًا كالمه جللهود 
النهر  يقم  اأمل  ر�س؟  الأ على  اأمامكم  املعجزات  ت�شاهدون  األ  ورفاقه، 
لهة العظيمة بحماية العباد والبالد لقروٍن من الفي�شانات  املقد�س والآ
التي  واجلن  والعمالقة  البغي�شة  وال�شياطني  املخيفة  �شباح  والأ املدمرة 
ترتب�س بنا وحتاول اإحلاق ال�شرر باأطفالنا؟ اأمل يكن جتاُوبنا مع اإرادة 
اآلهتنا، وقيامنا بتقدمي القرابني لها هو ال�شبب يف ر�شاها عنا وحمايتها 

لنا؟
البيوت  وهدم  القرى  دمار  يف  تت�شبب  تعد  مل  الفي�شانات  اإن   -
ننا تعلمنا  لهة التي متجدونها، ولكن لأ وقتل املوا�شي بناًء على اأوامر الآ
عاليٍة  بدرجٍة  الطبيعية  الكوارث  نتجنب  كيف  وعرفنا  جتاربنا،  من 
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على  العظيم  الطوفان  وقوع  بعد  بيوتنا  ببناء  قمنا  لقد  الكفاءة..  من 
روؤو�س التالل بعيدًا عن جمرى النهر، وتركنا على جانبه اأكرث من مئة 
الكثري  ومنو  جمراه،  تو�شعة  على  �شاعد  وهذا  زرع.  اأو  حرٍث  دون  مرت 
بدورها  قامت  وهذه  �شفافه،  على  والطحالب  ع�شاب  والأ النباتات  من 
بتجميع الطمي الذي حتمله مياه الفي�شانات كل عاٍم، مما جعل الرتاب 
على جانبي النهر يرتاكم ويعلو م�شتواه ويغدو حاجزًا يحول دون و�شول 
مياه الفي�شانات اإىل القرى والبيوت الواقعة على التالل املجاورة.. اإن 
املعجزة التي تتكلمون عنها، لي�شت من �شنع اآلهة مزيفة من �شنع خياٍل 
بدائي يخاف املجهول، واإمنا معجزٌة ب�شريٌة �شنعناها باأيدينا حني قمنا 

با�شتخدام عقولنا لتدارك اأمور حياتنا. 
- مهما يكن من اأمر ما يزعم به جلهود ابن م�شهود، واإن كان هناك 
باأمر  اإل  �شيئًا  اأن يفعل  اإن�شاٍن  اأي  ي�شتطيع  املنطق فيما يقول، ل  بع�س 
ي كائٍن حيٍ اأن ينجح يف اإمتام اأي عمل اإل اإذا ر�شيت  لهة، ول ميكن لأ الآ
لهُة توحي لنا مبا تريد منا، وتقود  لهة عنه اأو �شكتت عما يفعله.. اإن الآ الآ
اأتباعها للقيام مبا ير�شيها وي�شعدهم.. اإن �شعادة الب�شر هي وجه من 
واأن  لهة،  الآ تلك  ير�شي  ما  نفعل  اأن  علينا  كان  لذا  لهة.  الآ ر�شا  اأوجه 
واأجدادنا هي  اآبائنا  اآلهة  اأن  واأن نتذكر دومًا  نتجنب فعل ما يغ�شبها، 
لهة الوحيدة التي نعرفها ونحبها ونعبدها وتعودنا  اآلهتنا اأي�شًا، واأنها الآ
عليها، مما ي�شتوجب علينا اأن ن�شتهدي باأقوالها وناأمتر باأوامرها. اإنني 
يام التي اأثبتت عدالتها وحكمتها وقدرتها على فعل كل  اأوؤكد لكم اأن الأ
باإثبات  كفيلًة  �شتكون  املا�شي  يف  وي�شعدنا  ويعنينا  جمتمعنا  يهم  �شيٍء 
عدالتها وجربوتها وحمايتها لنا يف امل�شتقبل، طبعًا اإذا توا�شلت طاعتنا 

لها وتقدمي القرابني على عتباتها اإعرتافًا بكرمها واأف�شالها. 
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فا�شاألوها  �شيء،  كل  فعل  على  وقادرًة  عادلًة  اآلهتكم  كانت  اإذا   -
ذى  خر باإحلاق الأ ملاذا ت�شمح مبوت اأطفالنا؟ وملاذا تقوم بني احلني والآ
مبحا�شيلنا، وتغمر دومًا باحلزن اأيامنا؟. اإن املراأة يف بالدنا تلد اأحيانًا 
حيان اأكرث من اثنني اأو  خم�شة ع�شر طفاًل ل يعي�س منهم يف غالبية الأ
مهات كل عام، ول تتوقف  باء والأ لهة املئات من الآ ثالثة.. ملاذا تقتل الآ
طفال  لف من اأطفالنا كل �شنة؟ ملاذا ت�شمح باإ�شابة اآلف الأ عن تيتيم الآ
هذا  هل  طفال؟  الأ اأولئك  ذنب  ما  م�شتدميٍة؟  وعاهاتٍ  قاتلةٍ  باأمرا�ٍس 
وحكمة  لعدل  نتيجة  وذلك  بالدنا،  يف  القبور  اأعداد  غدت  لقد  عدل؟ 
غر�شناها  التي  �شجار  الأ كل  اأعداد  بكثري  تتجاوز  العظيمة،  اآلهتكم 
اإن حماية بالدنا وتاأمني حياة  لف عام املا�شية..  باأيدينا على مدى الأ
اأو�شاعنا  ت�شح ُّ ول  وجتاربها،  احلياة  من  بالتعلم  اإل  تكون  ل  اأطفالنا 
موا�شمها  وتقلبات  الطبيعة  خ�شائ�س  ملالحظة  عقولنا  با�شتخدام  اإل 
واكت�شاف قوانينها واأ�شرارها - ثم اأدار وجهه نحو اجلمهور وقال بنربٍة 
مل - اإنني اأحذركم من في�شاناٍت مدمرٍة �شتقع  قويٍة ي�شوبها الكثري من الأ
يف اأوائل الربيع القادم.. األ ت�شعرون بقدوم الربودة قبل موعدها هذا 
مطار مبعدلت ٍكبرية ٍغري معهودة؟ األ  اخلريف؟ األ ت�شاهدون ت�شاقط الأ
ترون اجلبال وقد بداأت الثلوج ترتاكم على قممها بكثافٍة غري عادية يف 
هذا الوقت من ال�شنة؟ اإن مياه الفي�شانات التي اأحذركم منها لن ت�شل 
املوا�شي  كل  �شُتْهلك  لكنها  واملرتفعات،  اله�شاب  اأعايل  بيوتكم يف  اإىل 
التي قد ترتكونها تبيت ليلها بالقرب من النهر.. لذا اأن�شحكم ن�شيحًة، 
خرية من نوعها، اأن ت�شطحبوا موا�شيكم بدءًا من نهاية  رمبا كانت الأ
ال�شتاء القادم اإىل الروابي والتالل التي تعي�شون عليها، وتق�شون كل ليلة 

من لياليكم يف حمى بيوتكم.
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بعقولكم  ي�شتهني  اأنه  فارٌغ، �شاح مرعود مرتعدًا..  : هذا كالٌم   -
.. هل من املمكن اأن يتنباأ اإن�شاٌن مبا �شيحدث يف امل�شتقبل؟.. اإنه رجل 
عن  وي�شللنا  الهراء  بهذا  يغوينا  اأن  يحاول  دجاٌل  اإنه  وخمادٌع..  �شاٌل 
طريقنا.. ابتعدوا عنه.. ابتعدوا عنه.. اأحذركم من القرتاب منه ومن 

اأتباعه ال�شالني.
- اإن لكم اأن ت�شمعوا كالم �شيخكم املرعود وتبتعدوا عني اإن �شئتم، 
قال جلهود موجهًا كالمه للجمهور.. اإن هذا ل ي�شريين اأبدًا، لكنه لن 
يكون يف �شاحلكم اأو يف �شالح اأولدكم وبناتكم من بعدكم.. الفي�شان 
كارثٌة جديدٌة..  كي ل حتدث  نحتاط جيدًا  اأن  وعلينا  قادٌم ل حمالة، 
ن �شاأ�شاألكم �شوؤاًل واحدا ًقبل اأن ننهي هذا احلوار.. هل فكر اأحدكم  والآ
يف �شبب تزايد عدد املوتى يف هذا العام عن العام املا�شي؟ اإن ال�شبب 
الذي ل يفهمه �شيخكم، ول تدركه معرفة وحكمة اآلهتكم ال�شماء، هو 
قلة املطر وارتفاع درجات احلرارة عن املعتاد يف ال�شتاء املا�شي، وعدم 
مطار يف الربيع كاملعتاد.. حني يكون ال�شتاء باردًا، يقوم الربد  �شقوط الأ
وت�شاهم  مرا�س  الأ ُت�شبب  التي  واجلراثيم  احل�شرات  من  الكثري  بقتل 
يت�شاقط  وحني  واحليوانات،  النا�س  بني  وانت�شارها  وبئة  الأ انتقال  يف 
والكثري  الغبار  من  اجلو  بغ�شل  مطار  الأ تقوم  بكثافة  الربيع  يف  املطر 
را�شي  الأ الهواء، كما تقوم بريِّ  التي تعكر �شفو  الغريبة  ج�شام  الأ من 
من  علينا  تهبُّ  التي  الرملية  الزوابع  زخم  اإ�شعاف  وبالتايل  جيدًا، 
جواء من حولنا.. وهذه عوامل م�شاعدة تقلل عدد  ال�شحراء وتلوث الأ
جواء وتت�شبب يف اإيذائنا. لقد حاولت على مدى  اجلراثيم التي جتوب الأ
خرية اإح�شاء عدد املوتى بني رجال ون�شاء الطبقات  ال�شنوات الثالثة الأ
طفال،  نه من ال�شعب اإح�شاء عدد املوتى من الأ الجتماعية املختلفة، لأ
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ولقد تبنّي يل اأن اأعداد موتى هذا العام، والذي مل يكتمل بعد، تتجاوز 
كان  الذي  العام  وهو  ال�شعف،  بحوايل  خري  الأ قبل  العام  موتى  اأعداد 
مطار وبرودة الطق�س. اأنظروا اإىل  عاديًا فيما يتعلق مبعدلت �شقوط الأ
هذه الر�شومات - ثم عر�س عليهم ر�شومًا بيانية باأ�شكاٍل هرمية مل يروا 
ال�شتاء  يف  اجلو  وبرودة  مطار  الأ تاأثري  مدى  تو�شح    - قبل  من  مثلها 
ولون  الطبيعة  النا�س واحليوانات وجمال  النظافة على �شحة  وم�شتوى 

زهار وعطرها. الأ
- �شاح مرعود عندئٍذ مقاطعًا جلهود وهو يت�شبب عرقًا قائاًل: اإنه 
�شاحٌر.. اأمل اأقل لكم اإنه دجال.. هل راأيتم �شيئًا مثل هذا من قبل.. هذه 
كتابات ل يتعامل بها غري ال�شحرة.. ابتعدوا عنه.. ل تقرتبوا منه اأبدًا. 
ثم اأ�شاف موجًها كالمه جللهود واأتباعه بحدة متناهية.. اإننا نحذركم 
من مغبة اأعمالكم واأقوالكم و�شوء تفكريكم.. اإنكم ل حتملون لنا �شوى 
فكار الهدامة التي تهدد اأمننا وتقلق راحتنا، ولذا لن ن�شمح بتداول  الأ
اأفكاركم بني النا�س، ولن ن�شكت على ت�شرفاتكم بعد اليوم، ولن نتهاون 
لهة ويخالفها منكم، و�شنحكم على امل�شاغبني  اأوامر الآ مع من يتحدى 
خر، ليعي�شوا مع اأمثالهم من  واملنافقني بال�شجن والنفي اإىل ال�شاطئ الآ
ون �شياطني ت�شكن  �شباح، ي�شاجعون اجلن ويخلفٍّ ال�شحرة، يرافقون الأ

قمم اجلبال وتت�شلق الغيوم. 
ق  لحظ جلهود زعيم تيار التجديد اأن جمهور احلا�شرين كان ي�شفِّ
ملرعود بحما�ٍس كبريٍ كلما خطب فيهم، ويبدي يف املقابل قلقًا وا�شحًا 
لهة والتقاليد، كما لحظ اأي�شًا اأن عدد اأتباعه الذين  كلما تكلم وانتقد الآ
ل�شالح  اجلمهور  من  هتاٍف  كل  بعد  يتناق�س  كان  خلفه  يقفون  كانوا 
خ�شمه. وهذا ترك يف نف�شه اأثرًا �شيئًا دفعه اإىل حماولة اإنهاء احلوار 
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قل، يف ا�شتعادة بع�س  بعباراتٍ قويةٍ، وذلك على اأمل اأن ينجح، على الأ
احلديث  اأعياه  وقد  قال  لذا  املبارزة،  بدء  منذ  فقدهم  الذين  اأتباعه 

واأغ�شبه كالم مرعود:
توؤمنون به، بل  اأي �شيءٍ  اإننا ل نطالبكم يا �شيدي بالتخلي عن   -
نطالبكم بالتفكري، وبا�شتخدام عقولكم، ومبراجعة ما يف تراثنا وتراثكم 
بحرية  لنا  ت�شمحوا  باأن  نطالبكم  اإننا  ملراجعة..  حتتاج  قد  اأ�شياء  من 
الراأي والتفكري، متامًا كما ن�شمح لكم بحرية الراأي والفكر والعبادة.. 
ل �شيء اأكرث من ذلك ول �شيء اأقل. ثم نزل عن املن�شة حماوًل مغادرة 

املكان.
باأعلى �شوته موجهًا كالمه جللهود ابن  اأحد احل�شور  وهنا �شاح 
واأريد  فقط،  واحدًا  �شوؤالً  اأ�شاألك  اأن  اأريد  الرجل:  قال  حيث  م�شهود، 

منك جوابًا �شريًحًا: هل توؤمن بوجود اآلهة اأم ل؟
اإنه  جلهود..  قال  ع�شر،  وكل  الع�شر  �شوؤال  هو  �شيدي  يا  هذا   -
اإذا  ن..  الآ اإجابة مقنعة حتى  ن�شان  الإ له  يجد  الذي مل  كرب  الأ ال�شوؤال 
عي البع�س، فاإن النا�س مل يتعرفوا عليها بعد،  اآلهٌة كما يدَّ كان هناك 
ن  ن، اأو لأ وذلك اإما ب�شبب رف�شها الك�شف عن وجهها وهويتها حتى الآ
العلم مل يتو�شل اإىل التعرف على حقيقة ومكان وجودها بعد.. ومع اأنني 
لهة �شبه معدومٍة، اإل اأنه من  اعتقد اأن حظوظنا يف التعرف على تلك الآ
ال�شعب علي اأن اأتخيل وجود هذه الطبيعة الرائعة دون وجود اآلية تدير 
لكنها،  الكمال..  النحو من  �شريها على هذا  وت�شمن  الكون  اأمور هذا 
وبكل تاأكيد، لي�شت اآلهًة من حجٍر وطنٍي ترقد يف مبنى متهالٍك ت�شكنه 
يام  الفئران.. اإنها قوى عظيمة ٌوحكيمة، قد يتو�شل الب�شر يف يوم من الأ

اإىل التعرف على مكان وجودها وهويتها بطريقة اأو باأخرى. 
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�شف غري  - هذا جواٌب عقاليٌن ومنطٌقي، قال ال�شائل، لكنه مع الأ
ُمر�ٍس.. اإنه منطق وا�شح يف اإمكانه اإقناع العقل الذي ميتهن القلق ول 
يهاب �شهر الليايل، لكنه ل يريح العقل الذي يخاف املجهول، ول النف�س 

التي تبحث عن الطماأنينة، ول القلب الذي يبحث عن ال�شكينة. 
مل ينم جلهود تلك الليلة كثريًا، و�شحا يف اليوم التايل مبكرًا على 
غري عادته.. اغتنم الفر�شة واجته نحو املحمية الطبيعية املحاذية للنهر 
رانب، وي�شتمتع بوجه ال�شباح  كي يتفقد الفرا�شات، ويراقب الطيور والأ
اإىل  طريقه  يف  النهر  من  يقرتب  اأن  كاد  وما  العليل.  ون�شيمه  اجلميل 
املحمية حتى راأى جموعًا غفريًة من النا�س تقف يف �شفوٍف طويلٍة على 
اإليه وعلى وجوهها عالمات احلزن  للدخول  تنتظر دورها  املعبد،  باب 
والرهبة، بينما كان اخلارجون من املعبد مي�شحون الدموع من عيونهم 
وعن خدودهم. كانت كلمات جلهود واأفكاره وتوقعاته قد جعلتهم ي�شعرون 
بالقلق واخلوف يف اآٍن واحٍد..القلق من اأفكار جديدة تتناق�س مع طريقة 
مما  بالرغم  ومعتقدات  وعاداٍت  تقاليد  من  عليه  ن�شاأوا  وما  حياتهم 
والفي�شانات  املجهول  من  واخلوف  ومنطقيٍة،  عقالنيٍة  من  به  تت�شف 
يفكر  حلظاتٍ  جلهود  جل�س  بقدومها.  جلهود  رهم  ب�شَّ التي  القادمة 
اآتيًا من داخله يقول هام�شًا: يف حالت  ي�شمع �شوتا  به  واإذا  راآه،  فيما 
اإنه  كالإميان،  للنف�س  مريح  �شيء  هناك  لي�س  وال�شياع،  ال�شطراب 
الذي  وامللجاأ  اخلوف،  من  التخل�س  واأداة  القلق،  من  اخلال�س  طريق 
املعتقد يقوم على الإميان  ال�شالة. وكلما كان  للنفو�س  الطماأنينة  يعيد 
مبعجزات واأعماٍل خارقٍة للعادة، كلما كان تاأثريه اأقوى واأكرث فاعلية يف 
ن املعجزة هي ال�شيء الوحيد الذي يلغي قدرة املنطق  النفو�س وذلك لأ
اأ�شوار  الفكر خلف  وي�شجن  قا�شية،  بقيود  العقل  ويكّبل  املواجهة،  على 
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املمكن  غري  من  يجعل  وهذا  لها.  وجود  ل  كاذبٍة  خماوف  من  عاتيٍة 
�شوار بالطرق  القيود والأ اأن يحطم  الواعي  على العقل واملنطق والفكر 
يعمل على هدمها  اأن  بالتايل  املفكر  ويفر�س على  وباحلوار،  التقليدية 

وجتاوزها بالكامل. 
منه  واخلارجني  املعبد  اإىل  الداخلني  اإىل  طوياًل  جلهود  نظر 
با�شتغراب، وهناك ملح اثنني من اأتباعه يحاولن الت�شلل اإىل داخل املعبد 
ب�شرعة خوفًا من اأن يقع نظره عليهما. هزَّ جلهود راأ�شه بده�شة تعرب عن 
�شدمٍة بالغة ٍوخيبة اأمل، ابت�شم ابت�شامة ً�شاخرة ًي�شوبها احلزن، عك�شت 
عمق ما �شعر به حينئٍذ من مرارٍة وا�شتهزاءٍ بحاله وحال وطنه و�شعبه.. 
اأدار وجهه نحو النهر ووا�شل �شريه يف اجتاه احلديقة، يتبعه �شهمان، 
قد  جلهود  كان  منزله،  اإىل  ويعود  ال�شم�س  تغرب  اأن  وقبل  الويف.  كلبه 
اتخذ قراراٍت م�شرييًة فيما يتعلق بدعوته، وفيما يخ�س دوره يف حياة 

جمتمع الكراميد.
ويف الطريق اإىل البيت، مّر كعادته من اأمام بيت املراأة التي اأحبها 
طويال ومل يبح بحبه لها اأبدًا، اإل اأنه مل يجدها كعادتها جتل�س على عتبة 
املنزل يف انتظار مروره ليلقي عليها حتية امل�شاء كاملعتاد. توقف هناك 
حلظات ثم تابع �شريه، وحني و�شل اإىل منزله فوجئ بوجودها جال�شًة 
اأنه  بعد  فيما  اكت�شف  طعام،  من  طبٌق  جانبها  واإىل  الباب،  عتبة  على 
كل منها ودعاها  يحتوي اأ�شهى ما كان يتمناه من ماأكولت. اأخذ طبق الأ
الذي  الدفني  حبه  اأن  �شعر  ًة،  فجاأ �شوؤال.  دون  بهدوء  تبعته  للدخول.. 
رف�س ل�شنواٍت عديدٍة الك�شف عن ذاته، قرر اأن يتحرر من قيود املُحب 
ويكبح  م�شاعره  يخفي  اأن  جلهود  حاول  بنف�شه..  ذاته  عن  يك�شف  واأن 
رغبته، اإل اأن حبيبته مل ت�شمح له هذه املرة بذلك.. اقرتبت منه، لّفت 
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ب�شرعة،  تلهث  كانت  اأح�شانه..  بني  بنف�شها  واألقت  عنقه،  حول  يديها 
قدام لت�شل قبل اأن يقلع قطار  وكاأنّها قطعت م�شوارا ًطوياًل جريا ًعلى الأ
احلب اإىل غري رجعة ويرتكها خلفه وحيدًة بال رفيق. دار بعينيه يف زوايا 
التاأكد من عدم وجود عيون  يحاول  وكاأنه  ركنًا،  ركنًا  يتفقدها  الغرفة 
وحني  البيت.  وحيدان يف  واأنهما  قرب،  تراقبهما عن  مريبٍة  اأو  غريبٍة 
اإىل �شدره  رقيب، �شّمها  دون  لوجه مع حبيبة حلمه  نف�شه وجهًا  وجد 
بحنان، َوهمَّ بتقبيلها ور�شف خمر رحيقها. ولكن ما كادت �شفتاه تالم�س 
�شفتيها حتى �شمع اأ�شواتًا ماألوفًة خلف الباب، معلنة ًو�شول اأول فوج من 

اأتباعه. 
اإىل الدخول، ثم جل�س  الباب على عجل، دعا �شيوفه  فتح جلهود 
التي ولدت يف  الع�شيقة  واأجل�س �شومار،  اأمامه،  ر�س  الأ واأجل�شهم على 
اأ�شدقاءه  اأن  ب�شرعة  لحظ  جانبه.  اإىل  امل�شطرب،  اليوم  ذلك  م�شاء 
ليلة  بعد  اإليه  لي�شتمعوا  جاوؤوا  واأنهم  عادي،  نف�شٍي  و�شع  يف  يكونوا  مل 
اأفكارهم  وطرح  يومهم،  جتارب  ل�شتعرا�س  ولي�س  ال�شاخبة،  م�س  الأ
�شاهدمت  لقد  قائاًل:  مقدماٍت  بال  حديثه  بداأ  لذلك  كاملعتاد.  واآرائهم 
اأننا خ�شرنا خ�شارة فادحًة حني قبلنا  ما حدث الليلة املا�شية.. اأعتقد 
مبداأ املبارزة.. اإن منطق اجلهل والدجل مل يهزم منطق العقل والعلم، 
لكن منطق العقل فاجاأ اجلمهور وباغته قبل اأن يقرتب منه.. لقد فاجاأه 
بطرح منطٍق جديٍد بجراأةٍ غري عاديٍة، اأربكت اجلمهور واأفقدته �شوابه. 
تلك  النا�س،  من  العامة  قلوب  اإىل  ال�شك  اإدخال  يف  ذلك  ت�شبب  ولقد 
�شمائرهم  واأربك  متوارثة،  وتقاليد  بعقائد  امللتزمة  املوؤمنة  القلوب 
جمتمعنا  خ�شارة  لكن  �شك،  بال  فادحٌة  خ�شارتنا  اإن  نعم..  املطمئنة. 
اأفدح من خ�شارتنا بكثري. ومهما يكن من اأمر خ�شارتنا، فاإن علينا اأن 
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ن احلياة �شل�شلٌة من  ندرك اأننا خ�شرنا جولة حواٍر ومل نخ�شر احلياة، لأ
تبداأ  واحدُةمنها حتى  تنتهي  تكاد  ل  املت�شابهة،  املت�شلة غري  احللقات 
ن�شان اأن يتعود على واحدةٍ منها حتى ُيفاجاأ بغريها..  الثانية، ول يكاد الإ
اإنها م�شريٌة على طريٍق طويلٍة كثريةٍ التعرجات وال�شعوبات واملنحنيات، 

ل ُتعرف لها بداية، ول ُتعرف لها نهاية. 
ويقبل  نزاًل  يخ�شر  الذي  ن�شان  الإ اأن  اأي�شًا  ندرك  اأن  علينا  اإن 
يف  الن�شر  طعم  يتذوق  لن  لها،  وي�شت�شلم  عليه  ترتتب  التي  بالهزمية 
ن  لأ وذلك  ومراٍت،  مراٍت  بابه  على  الفر�شة  دّقت  واإن  امل�شتقبل، حتى 
خاليا  يف  وتوّغلت  قلبه  اأعماق  يف  ا�شتقرت  قد  تكون  الهزمية  ثقافة 
اأن ي�شت�شلم لها، ويعيد ح�شاباته  عقله. لكن من يعرتف بالهزمية دون 
على اأ�شا�شها، م�شتخدمًا العقل والتجربةعرب التاريخ، ويقوم بناًء على 
ذلك بتحديد اأ�شباب الهزمية وا�شتكمال مقومات الن�شر، فال بد له اأن 
ينت�شر عاجاًل اأم اآجاًل. وهذا يتطّلب، بني اأ�شياء كثريٍة اأخرى، ا�شتبدال 
وتطوير  ول،  الأ املقام  يف  الهزمية  وقوع  اإىل  قادت  التي  العمل  اأ�شاليب 

فكار التي حكمت املواقف والقرارات يف الفرتة ال�شابقة.  الأ
النوم من عينيَّ طوال  �َشرق  وعميٍق  تفكرٍي طويٍل  بعد  اأدركت  لقد 
يف  مل  الأ اإن  النهار،  هذا  يف  قلبي  من  املتعة  وخطف  املا�شية،  الليلة 
ال�شليم  الطريق  على  جمتمعنا  و�شع  واإن  جدًا،  �شعيٌف  حالنا  اإ�شالح 
اخلرافية  واملعتقدات  البالية  التقاليد  عبء  من  والتحرر  النماء  نحو 
كمجتمعنا  بدائيٍ  جمتمٍع  حترير  اأن  اليوم  اأيقنت  لقد  للغاية..  �شعب 
اإن و�شعنا يف هذا املجتمع كو�شع  لعقوٍد طويلٍة، ورمبا لقرون..  يحتاج 
جنني يف بطن اأمه، يتنف�س من رئتيها، يتغذى على ما تاأكله من طعاٍم 
و�شراب، مير�س حني متر�س، يتحرك داخل بطنها كلما غريت م�شيتها 
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اأو جل�شتها، لكنه ل ي�شتطيع اخلروج من رحمها اأو التحرر من قيوده اإل 
اأن نتحرر من  لنا  اأمه وتلقي به يف اخلارج. لذا، ل ميكن  تلده  اأن  بعد 
ثقافيٍة  قيود  يكبله من  ون�شاهم يف حتريره مما  التعي�س،  املجتمع  هذا 
ن، فاإن  الآ اإل باخلروج عليه، وما دمنا غري قادرين على ذلك  وتراثيٍة 
�شبيلنا الوحيد لبناء قدراتنا يكمن يف اخلروج منه اأول، وحترير اأنف�شنا 
من قيوده واأفكاره والعودة اإليه - اإن �شمحت الظروف طبعًا - لتحريره، 
م�شلحني ب�شالح احلرية ومنطق العلم. اإن من ل يتذوق طعم احلرية، ل 
ي�شتطيع اأن ي�شفها للغري، ول ميكنه اإقناعهم مبذاقها الطيب ورائحتها 
العطرة. لذلك اتخذت قرارًا ل رجعة فيه.. �شاأهاجر من ديار الكراميد.. 
�شاأغادر هذا املكان يف اأقرب فر�شة ممكنة.. �شاأهاجر مع من يوافقني 
واإذا ف�شلت يف  اإىل عامل املجهول..  الراأي منكم، ومن يختار مرافقتي 

اإيجاد �شديق، ف�شوف اأهاجر مع �شهمان، اأف�شل رفيق.
تباع من حوله، ويعود كل منهم اإىل  �شدقاء والأ وقبل اأن يتفرق الأ
بيته، قال جلهود خماطباً جمهوره ال�شغري: نعم.. اإننا اأ�شدقاء، ونوؤمن 
بنف�س املبادئ، لكن ظروفنا متباينة، والتزاماتنا الجتماعية والعائلية 
القا�شية  جمتمعنا  تقاليد  من  التحرر  على  وقدراتنا  واحدًة،  لي�شت 
متفاوتة.. لذلك ل اأتوقع منكم اأن تتخذوا قراراٍت م�شرييًة ب�شرعٍة ودون 
بحد  ي�شكل  تتخذونه  قرار  اأي  باأن  اعتقادي  من  بالرغم  عميٍق،  تفكرٍي 
ذاته معاناٍة جديدٍة ت�شاف اإىل ما تعانون منه من قلٍق واآلم.. اإن لكل 
منكم كامل احلرية يف اتخاذ القرار الذي ينا�شب ظروفه، واإن باإمكان 
اأِّية حلظٍة �شاء فيها ذلك، طبعًا ما دمنا يف   اأيِّ منكم اأن يغري راأيه يف 
بالد الكراميد ومل نهجرها بعد ونركب قارب الهروب.. ول بد اأن تدركوا 
اإىل غري رجعة.. �شنلتقي  ال�شفر �شيكون �شعباً، وقد يكون  اأن  ن  من الآ
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غدًا يف ال�شباح اأمام احلديقة العامة بالقرب من �شاطئ البحرية لنبداأ 
عداد للرحلة، وال�شتعداد لركوب النهر والهجرة من هذه الديار التي  الإ
باأي  ول  تعني،  ل  املرتقبة  للرحلة  التح�شري  يف  امل�شاركة  اإن  نع�شقها.. 
حوال، التزامًا من امل�شاركني بركوب البحر ومرافقتي حني  حاٍل�س من الأ

يحني موعد ال�شفر.
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الهروب اإىل املجهول

اإىل  �شومار  نظرت  بيت جلهود،  وغادروا  املجتمعون  ق  تفرَّ اأن  بعد 
�شاهدته  وما  الليلة،  هذه  منك  �شمعته  ما  اإن  اأح�شنت..  قائلًة:  جلهود 
عجاب..  الليلة املا�شية اأمام املعبد من حوارٍ م�شتفي�ٍس يدعو حقًا اإىل الإ
فكار  فكار اجلديدة، �شاأنها �شاأن الأ لكن ما مل تذكره يا عزيزي هو اأن الأ
اجلديدة  القيود  تكون  قد  بها،  اخلا�شة  قيودها  معها  حتمل  القدمية، 
اإل  القدمية،  القيود  من  وىل  الأ تطورها  مراحل  يف  وجمودًا  ق�شوًة  اأقل 
كل  اإن  اآجاًل.  اأم  عاجاًل  ك�شٍر  اأو  تلينيٍ  اإىل  كغريها  حتتاج  قيود  اأنها 
�شخ�س يحمل اأفكارًا عقائدية اأو يوؤمن بفل�شفات �شمولية كمرعود ابن 
فكاره ويرف�س غالبا ال�شماح للغري بنقدها،  مف�شود ل بد واأن يتع�شب لأ
وهذا يقوده، ومن حيث ل يدري، اإىل الدخول طواعية يف �شجن �شغري 
يكبله ويحد من حريته، ويفر�س عليه قيودا عوي�شة ُت�شعف قدرته على 
يف  نف�شه  العقيدة  �شاحب  يجد  وحني  وتوا�شع.  و�شفاء  بحياد  التفكري 
التوا�شل مع  لي�س يف مقدوره  اآخر  اإن�شاٍن  اإىل  ول عادًة  يتحَّ قوٍة،  مركز 
الغري من النا�س بارتياح، خا�شة من يخالفه الراأي منهم، مما يجعله 
خر،  يغدو، ودون وعي اأحياناً، دكتاتورًا �شغريًا اأو كبرًيا يرف�س الراأي الآ
ويتنكر ملبداأ احلوار والت�شامح، ويعمل على فر�س وجهة نظره وطال�شم 

عقيدته بالقوة على كل من يخونه احلظ ويقف يف طريقه.
ل كلَّ اإن�شاٍن�س  وِِّ اإن من �شاأن العقيدة، اأ�شافت �شومار قائلًة، اأن حُتَ
موؤمٍن بها اإىل �شخ�سٍ تابٍع للغري من مفكرين عقائديني وقادة �شيا�شيني. 
باأفكاٍر هالميٍة متزمتٍة  اإن�شاٍن ملتزمٍ  اإىل  اإن العقيدة حٌتول املوؤمن بها 
ي من اأجلها دون اأن يفهم  تفر�س عليه اأن يعمل على حتقيقها واأن ي�شحِّ



10�

حيان معناها، اأو اأبعادها املجتمعية، اأو تبعاتها على حياته  يف غالبية الأ
�شمن  بحريٍة  ر  يفكِّ ل  العقائدي،  القائد  ُيفكرِّ  وحني  خرين.  الآ وحياة 
اختاره  الذي  ال�شغري  �شجنه  اأ�شوار  داخل  بل  مفتوح،  فل�شفٍي  ف�شاٍء 
فكٌرية  مقولٌت  حّتثدها  التي  عقيدته  اإطار  داخل  اأي  لنف�شه،  بنف�شه 
وحكاياٌت وهميٌة ذات م�شحٍة قد�شيٍة، واإن كانت ل متُّ�شت لواقع احلياة 
منه  اخلروج  ي�شعب  للغاية،  �شيقًا  طار  الإ يجعل  مما  حقيقيةٍ،  ِب�شلٍةٍ 
اإل يف  اأن العقائدي ل يتكلم عادًة�س  ويتعذر اخلروج عليه. وهذا يعني 
ول هو �شرح معطيات عقيدته وجوهرها،  مو�شوعني اأ�شا�شيني فقط، الأ
اأ�شرار احلياة  وتعداد ميزاتها وح�شناتها، واإي�شاح قدرتها على تف�شري 
ماين الفردية واجلماعية. اأما الثاين  والكون وطبيعة التطور وحتقيق الأ
والتنويه  والتحذير من خماطره،  وتعداد عيوبه  خر،  الآ الفكر  نقد  فهو 
خر من النت�شار. وحيث  باحلاجة لكبت حرية الراأي حلرمان الفكر الآ
خر  اأن لكل عقيدٍة ولكل فكرٍة وموقٍف وراأٍي وجهني، اأحدهما اإيجابي والآ
عقيدته  اأخطاء  لتربير  م�شطرًا  نف�شه  يجد  العقائدي  فاإن  �شلبي، 
اأحيانًا عن جرائمها  والدفاع  اليجابي،  و�شلبياتها حفاظًا على وجهها 
ويف  قا�شية.  واجلرائم  املنطق  من  خاليًا  الدفاع  كان  مهما  الغري  بحق 
عمى بالعقائد والفل�شفات ال�شمولية اإىل القبول  الواقع، يقود الإميان الأ
بال�شتعباد عن طيب خاطر، واإلغاء العقل وحرية التفكري دون مناق�شة، 
باإ�شم  ب�شعة  بارتكاب جرائم  حيان  والأ الكثري من احلالت  والقبول يف 
قادته  اأوامر  على  بناًء  طبعًا  وذلك  العامة،  للم�شلحة  وخدمة  العقيدة 

وزعماء طائفته من املتزمتني ال�شاديني. 
ن�شان العقائدي ل يعري اهتماما مًل�شاعر الغري  - هل يعني هذا اأن الإ
من النا�س، واأنه ل يكرتث ملا قد يحدث لهم من م�شائب نتيجًةملقولت 
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ر�س؟  عقيدته ومواقف اأن�شارها وممار�شاتهم على الأ
يعمل  اأن  ن�شان  الإ طبيعة  من  اإن  بعيد..  حد  اإىل  �شحيح  هذا   -
�شدقاء  والأ هل  الأ من  مل�شاعدة  بحاجة  هم  من  ي�شاعد  واأن  اخلري، 
واجلريان، وحتى الغرباء من النا�س اأحيانًا، لكن حني تتدخل العقيدة، 
واأتباع عقيدته  اإىل اخت�شار م�شاعدته على رفاقه  ن�شان عادة  الإ يتجه 
ن�شان عن غريه من كائناٍت  ز الإ دون غريهم من النا�س. وحيث اإن ما مييِّ
واأ�شله  ن�شان بغ�س النظر عن لون ب�شرته  الإ اأخيه  حيٍة هو تعاطفه مع 
عمى بفكٍر عقائدٍي متزمٍت يقود  ون�شبه وعمره وجن�شه، فاإن الإميان الأ

ن�شان، ومن حيث ل يدري، اإىل القبول باخت�شار اإن�شانيته.  الإ
- لكن الفكر بطبيعته اإن�شاين، مما يجعل كل فيل�شوٍف يبداأ حياته 
م�شلحاً اجتماعيًا، يفكر ويوؤطرِّ اأفكاره ويقولبها ويعمل على ن�شرها بني 
وحتى  جمعاء.  ن�شانية  ولالإ لهم  اخلري  فيه  ملا  هدايتهم  بهدف  النا�س 
اأتباع عقيدٍة معينٍة اإقناع اآخرين مببادئ عقيدتهم ووجهة  حني يحاول 
اأفكارهم  باأن  قناعٍة  من  انطالقًا  عادًة  ذلك  يفعلون  فاإنهم  نظرهم، 
من  والنجاة  اخلطايا  جتنب  على  وت�شاعدهم  اخلري  خرين  لالآ حتمل 

عواقب عدم الميان. 
- هذا اأي�شا �شحيح يا عزيزي، لكن الفكر كي يكون ايجابًيا ومفيدًا 
خر، ل بد واأن يبتعد عن التع�شب  وقادرًا على التوا�شل والتحاور مع الآ
مكان، واأن يكون مرنًا بالقدر الذي ي�شمح له بالتغري كلما تغريت  بقدر الإ
ية عقيدٍة، وي�شعب اأن يدركه عقل  ظروف احلياة، وهذا ما ل يتوفر لأ
قوالب فكرية وممار�شات  اأ�شحابها  نظر  العقيدة يف  ن  لأ اأي عقائدّي، 
عملية غري قابلة للتحول. ويف الواقع، ل ت�شعى اأية عقيدة، بغ�س النظر 
عن طبيعة ر�شالتها وجوهرها واأهدافها، اإىل اإ�شالح املجتمع بقدر ما 
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وطال�شمها  مفاهيمها  وترجمة  الغري  على  رها  ت�شوِّ فر�س  اإىل  ت�شعى 
ر�س، وهذا ل يتاأّتى عادًة اإل من خالل فر�س  اإىل واقٍع ملمو�ٍس على الأ
يعتدي  اأن  حالة جناحه  �شاأنه يف  من  �شامٍل،  حياتٍي  كنظاٍم  برناجمها 
على حريات وحقوق كل من يحمل فكرًا مغايراً من اأفراد املجتمع. وملَّا 
كانت التجربة العملية هي الطريقة الوحيدة لختبار مدى �شالحية اأي 
تقاليد  لتغيريه من  ت�شعى  ما  تغيري  على  قدرتها  نظرية، وحتديد مدى 
اجتماعيٍة واآراء فكريٍة ومعطياتٍ حياتية، فاإنه لي�س من العدل قيام اأي 
عقائدي مبحاولة فر�س وجهة نظره على الغري مهما بلغ حما�س اأتباعه 

لها، واإميانهم ب�شالحيتها.
مل يكن جلهود يتوقع اأن ي�شمع مثل ذلك الكالم يف مثل تلك الليلة 
الت�شتت  من  بنوٍع  يح�سُّ  جعله  مما  بعد،  احلياة  تطحنها  مل  ٍة  �شابَّ من 
من  تعب  قد  جلهود  كان  احلوار..  ملوا�شلة  احلما�س  وفقدان  الفكري 
عملي..  هو  فيما  يفكر  وبداأ  وفل�شفي،  نظري  هو  ما  وكل  الفكر  نقا�س 
يفكر يف الهجرة واختبار مدى �شالحية فكره على اأر�س الواقع يف بالٍد 
تنهد طوياًل  لذا  واآلهة مرعود.  بعيدًا عن مرعود  الكراميد،  بالد  غري 
قبل اأن يعلِّق على كالم �شومار، وطلب الع�شاء قائاًل: هل لنا اأن نتوقف 
ن عن احلديث، على اأن نتابعه فيما بعد.. اإنني ا�شعر باحلاجة لبع�س  الآ

الطعام.. اإن معدتي تتلوى من اجلوع.
- بالتاأكيد، اأجابته �شومار.

- هل يعني هذا اأنِك جاهزة لتناول طعام الع�شاء معي؟ 
الطعام  هذا  اأِعدَّ  اأن  ال�شروري  من  كان  ملا  واإل  ذلك،  اأعتقد   -

واأٍح�شره بنف�شي، واأبقى اإىل جوارك طوال هذا الوقت.
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- اإن الطعام لذيٌذ جدًا، �شكرًا على هذه الوجبة الطيبة، قال جلهود 
اأي�شًا على وجبة الفكر التي تزيد روعة عن وجبة  ل�شومار، و�شكرًا لك 
فكار  الطعام بكثري.. لكن هل فكّرِت ملاذا ي�شعب على النا�س اإعطاء الأ
ثبات منطقيتها، واإعطاء اأنف�شهم فر�شة معقولة  اجلديدة فر�شًة كافيًة لإ

لفهمها جيدًا واختبار مدى �شالحيتها على اأر�س الواقع قبل رف�شها؟ 
- هذه ق�شيٌة �شهلة ٌيا عزيزي.. اإن النا�س يولدون يف بيئاٍت اجتماعيٍة 
ومعتقداتها  واأعرافها  وتقاليدها  عاداتها  منها  لكل  خمتلفٍة،  وطبيعيٍة 
وظروفها اخلا�شة بها، وهذه ت�شّك�شل يف جمموعها طريقة حياة ونظام 
عمل واأ�شلوب تفكري ومنظومة قيمٍ تختلف عن غريها من طرق ونظم 
ن�شان عليه من معتقدات  الإ ن�شاأ  اإىل ما  واأ�شاليب. ومن خالل النتماء 
وتقاليد، واللتزام مبعطيات الثقافة ال�شائدة يف جمتمعه ال�شغري، يريح 
النا�س اأنف�شهم من عناء التفكري، اإذ يعرف كل منهم حقوقه وواجباته 
خرين،  الآ من  يتوقعه  اأن  ميكن  وما  جمتمعه،  وطقو�س  حريته،  وحدود 
التعُّود على طريقة حياٍة معينةٍ جتعل  اإن  اأن يتوقعونه منه..  وما ميكن 
ن�شان، يت�شرف على َهديِه دون حاجٍة  تلك الطريقة جزءًا من طبع الإ
فكار اجلديدة فتتطلب من النا�س اأن يفكروا، واأن ُيعملوا  لتفكري. اأما الأ
وهذا  فقط.  طبائعهم  على  يعتمدوا  ل  واأن  اأنف�شهم،  ويُرهقوا  عقولهم 
يفر�س عليهم منذ البداية اأن يتحرروا من قيود طبائعهم، واأن يعتربوا 
تلك الطبائع اأ�شاليب حياتية قابلة للتغري كلما تغريت ظروف احلياة، واأن 
يتنازلوا عن كل ما هو ثابت ومقد�س وموروث، وهذه ق�شايا متعبة تدعو 
للقلق وتثري ال�شك. ولذا يتجه النا�س عادةً اإىل مقاومة التغيري والوقوف 
ويربك  باخلطر،  الجتماعي  اأمنهم  يهدد  ما  كل  ورف�س  تياراته،  اأمام 

عقولهم التي تعودت الب�شاطة، ويرهب قلوبهم التي تعودت الطماأنينة. 
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- اآه يا �شومار كم اأنت رائعة.. من اأين لك هذه الفل�شفة؟ 
هنا  اأح�شر  مل  اإنني  بدلل..  �شومار  قالت  كله،  هذا  من  دعنا   -
للخو�س يف ق�شايا العقل والفل�شفة، واإمنا جئت ا�شتجابًة لنداء القلب، 
فهل اأنت م�شتعٌد لذلك؟ هل تذكر يا جلهود حني كنت اتبعك كظلك يف 
ُكنَت  العمر، حني  الثالثة من  اأجتاوز  البيت حني كنت طفلةً مل  حديقة 
اجلوافة  ثمار  وتقطف  بعناية،  الورود  اأ�شتال  وتغر�س  زهار،  الأ تروي 

والتني بحنان؟ 
- طبعا يا �شومار.. اأذكر ذلك جيدًا، هل من املمكن اأن اأن�شى تلك 
اللحظات الرائعة.. قد ت�شتغربني يا �شومار اإذا  قلت لك اأنني كنت اأنتظر 
زهار.. اإن  �شتال وري الأ خروجك من البيت كل يوم كي اأبدا يف زرع الأ
ف.. كانت �شقاوة الطفولة  وجودك من حويل كان م�شدر �شعادٍة ل تو�شِ
يف عينيك منارةً م�شيئًة و�شعلة ذكاء، وب�شمة الثغر الربيئة تعك�س عمق 
ن�شان يف قلبه من م�شاعر جميلة واآماٍل عري�شٍة حني ياأتي  ما يحمله الإ
بعد،  اأدخلها  بالن�شبة يل مدر�شًة مل  �شومار  يا  كنِتِ  اإىل هذه احلياة.. 
ماتت  تعلمني،  فكما  اأ�شرارها..  على  اأتعرف  ومل  درو�شها  اأتعلم  مل 
حمبة  من  طفال..  الأ من  حرمني  وهذا  باأ�شابيع،  زواجنا  بعد  زوجتي 
الولد وحنان البنت، وكم �شعدت بدخولك يف حياتي بنتًا جميلًة حنونًة، 

ومدر�شةً رائعًة، وجنمًة �شاحرًة، وم�شدر اإلهام ل ين�شب.
نك  -  اآه يا جلهود.. لقد كانت اأيامًا جميلةً حقًا.. كنُت ا�شتغرب لأ
مل تغ�شب مني ولو مرة واحدة حني كنت اأدو�س �شتلة �شغرية، اأو اقطف 
ذلك  كان  حياتي  يف  يوم  ا�شعد  اأن  تعلم  هل  وان.  الأ قبل  جميلًة  وردًة 
اليوم الذي جئت فيه اإىل بيتنا لتطلب من اأبي اأن ي�شمح يل مبرافقتك 
قمت  الإطالق،  على  الليلة  تلك  اأمن  مل  الطيور..  وحديقة  البحرية  اإىل 
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يف ال�شباح الباكر وجل�شت على عتبة البيت انتظر خروجك كي ام�شك 
بيدك واأ�شري اإىل جانبك.. كانت ال�شهور القليلة التي ق�شيتها معك ومن 
حولك هي كل طفولتي، مل اأعرف قبلها معنى الطفولة، ومل  اأع�س بعدها 

يوم طفولة.
اأنا �شعٌيد ب�شماع هذا الكالم الذي ي�شبه احللم يا �شومار..  - كم 
مل اأكن يف احلقيقة اأعي ما كان يدور يف عقلِك ال�شغري وقلبِك الكبري 
طيف  عن  اأبحث  بنف�شي،  معنيًا  كنت  حينه..  يف  وم�شاعر  اأفكار  من 
�شعادة يف وجودِك بالقرب مني، والتمتع بفرحتي حني انظر يف عينيِك 
يام اأنه ل ميكن يل اأن ا�شتمد  ال�شاحرتني.. نعم.. لقد اأدركت منذ تلك الأ
ال�شعادة اأو البهجة اأو الب�شمة من اإن�شان ل يعي�شها ول ي�شتمتع بها، ولذا 

كنت ول زلت اأحبك واأحر�س على �شعادتك.
- حني عدت يف م�شاء ذلك اليوم اإىل البيت �شاألني اأبي عما فعلنا 
قلبي  كان  بينما  حدث،  ما  اأمي  وعلى  عليه  ق�ش�شت  البحرية..  يف 
البحرية  اإىل  اأخذين عمو جلهود  لقد  لهم،  قلت  الفرح..  يرتاق�س من 
حيث ا�شتحم وحممني معه، ثم ذهبنا �شويًا اإىل حديقة الزهور والطيور، 
وهناك علمني اأ�شماء العديد منها، و�شرح يل اأ�شياًء كثريًة عن حياتها.. 
قبل  بعيدٍة  بالٍد  اإىل  تهاجر  وكيف  اأطفالها،  وتربي  بيوتها  تبني  كيف 
حلول ال�شتاء وتعود يف الربيع. وبعد ذلك اأخذين يف قاربه ال�شغري اإىل 
�شئت  ما  قال يل خذي  �شماك..  الأ من  الكثري  ا�شطدنا  البحرية حيث 
منها، فحملت ما ا�شتطعت اأن اأحمله واأح�شرته اإىل البيت. وبينما كنت 
اأبي تغرَيَّ لونه، ولذا  اأن وجه  اأحكي لهم حكايتي معك ب�شغٍف، لحظت 
طلب مني اأن اأتوقف عن احلديث.. اأعتقد اأنه غار منك وخاف اأن اأتعلَّق 
بك واأن�شاه. ويف �شباح اليوم التايل قال يل بنربة قويٍة وحادٍة، اإن جلهود 
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مرة  اآخر  هذه  يقلقني..  وهذا  طفال،  الأ م�شاحبة  ياأن�س  غريٌب،  رجٌل 
تذهبني فيها اإىل بيته اأو ترافقينه اإىل البحرية، ثم اأدار وجهه نحو اأمي 
وقال بحزم، اأنني اعتربك م�شئولًة عن تنفيذ هذا القرار، وغادر البيت 
منزعجًا. وبينما كان يف طريقه خارجًا من البيت، �شمعته يهم�س قائاًل، 
ل اأعرف كيف ي�شتطيع رجٌل يف �شنه اأن ي�شتمتع برفقة طفلٍة �شغريٍة ل 

تفهم من احلياة �شيئًاً. 
مدر�شٌة  الطفولة  اأن  يدري  يكن  مل  �شومار..  يا  اأبيك  م�شكني   -
فلول  الن�شوج،  مدر�شة  من  مرتبة  اأعلى  كانت  رمبا  همية،  الأ غاية  يف 

الطفولة ملا كان هناك ن�شوج اأ�شاًل.
- وهكذا حرمني اأبي منَك وحرمك مني حتى مات وماتت اأمي.. 
لقد انتظرتك بعد ذلك �شنتني كاملتني كي تكلمني، كي تعود اإيل، لكنك 
اأهملتني، مما ا�شطرين اإىل املجيء هذا امل�شاء، واأنا خائفٌة من حدوث 

رد فعٍل يجرح �شعوري ويهني كربيائي. 
- اآ�شف يا �شومار.. اإنني مل اأهملك اأبدًا، كان حبك يف قلبي ينمو 
يومًا بعد يوم، لكنني كنت مثلك متاما، ل اأعرف كيف ابداأ، ول من اأين 
ًة وانقطاعنا عن بع�شنا البع�س  اأبدًا، وذلك ب�شبب اختفائك عني فجاأ
واأفكاري  الكراميد  اأحوال  اإليه  اآلت  ما  على  قلقي  اأن  كما  �شنوات.. 
حبة.. اإن م�شاغلي الفكرية مل  اجلديدة �شغلتني عنك وعن غريك من الأ
ترتك يل فر�شة ملراجعة نف�شي والبحث عمن يحبني لذاتي.. ويف الواقع، 
كان موت زوجتي �شببًا يف عزلتي واغرتابي، حيث مل اأعد اأرى �شيئًا ذا 
قيمةٍ حقيقيٍة يف حياٍة تعي�شٍة ل تعي معنى احلياة.. كان همي الوحيد اأن 
اأجد طريقة لتغيري جمتمعنا بتقاليده وعاداته واأفكاره البالية، كي يعي�س 
بل  تكِّ ول  جانب،  كل  من  واملوت  املر�س  يحا�شرهم  ل  �شعداء،  النا�س 
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حباط  �س ال�شائعات حياتهم، ول يق�شي الإ اخلرافات عقولهم، ول تنغِّ
والياأ�س على طموحاتهم وم�شتقبل اأطفالهم.

كذلك؟  األي�س  ذاتك،  داخل  نف�شك  �شجنَت  اأنك  يعني  هذا   -
�شجنك  باب  فتحت  وحني  املجتمع،  خلري  وتعمل  تفكر  باأنك  واأقنعتها 
ليطل عليه النا�س، اآماًل اأن يروا فيه ما يعجبهم ويدفعهم للتعاطف معك 
بوا ظنك، اإذ مل يعجبهم ما �شمعوه منك من  والتجاوب مع اأفكارك، خيِّ
اأفكاٍر عجيبٍة، وراأوه من طباٍع غريبٍة اأثارت لديهم الكثري من ال�شكوك 

واملخاوف.
- اعتقد اأنك على حق، واأعدِك اأن اأغري طريقة تعاملي مع النا�س.. 
ن فلي�س اأمامي �شوى الهجرة اإىل بالٍد بعيدٍة، اإىل الرباري واجلبال  اأما الآ
وطيورها  الطبيعة  مع  الزمن  من  ردهًة  اأعي�س  والغابات..  وال�شهول 
ذاتي  اكت�شاف  هناك  اأعيد  وفرا�شاتها،  ووحو�شها  وينابيعها  واأزهارها 
واأخترب مدى �شالحية اأفكاري على اأر�س الواقع قبل اأن اأعود اإىل هذا 
املكان.. لكن هل �شتنتظرينني حتى اأعود يا �شومار؟ اأم �شت�شافرين معي 

بحار؟ حني يحني موعد الإ
جابة عليه.. دعنا نحاول  - هذا �شوؤاٌل �شعٌب، لي�س من ال�شهل الإ
ر على  ن اأن نتمتع بذلك احلب القدمي الذي جمعنا يف املا�شي، واأ�شٌّ الآ

وان.  اأن يجمعنا جمددًاقبل فوات الأ
�شبَّ جلهود على �شدر �شومار يف تلك الليلة كل ما كان قد اختزنه 
�شومار  وقامت  وحرمان،  �شوٍق  من  والرجولة  ال�شبا  �شنني  مدى  على 
بدورها با�شتعادة كل ما فاتها من طفولة ولهٍو �شباٍب ون�شٍج اأنثوي ٍمتدفٍق 
يف اأح�شان جلهود الدافئة. لقد تذوقا طعم احلب والع�شق واجلن�س من 
اأول حلظة لم�شت �شفتاه �شفتيها، وا�شتعذبا ذلك الطعم وتعودا عليه.. 
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كانت تلك الليلة بداية حلكاية ع�شقٍ ل تعرف معنى النهاية، حيث مل يعد 
خر.  باإمكان اأيًّ منهما بعد تلك الليلة العابثة اأن يفرتق عن الآ

ي كلبٍ من الكالب  قام جلهود قبل ذلك احلدث ب�شنتني تقريبا ًبتبنِّ
حد. اإذ بينما  ال�شالة التي تعي�س بالقرب من القرية، ول تعود ملكيتها لأ
التي   باحلاكورة  كعادته  والتاأمل  مل  بالأ حافٍل  جميٍل   ٍ يوٍمٍ م�شاء  يف  ر  مَّ
للغري  ت�شمح  ل  بها  خا�شًة  مملكًة  وتعتربها  الكالب  تل  ت�شكنها  كانت 
ت من حوله. ويعود  قرتاب منها، حتى تراك�شت الكالب نحوه والتفَّ بالإ
العادي  غري  بها  وحُّ خا�شًة  معاملةً  جللهود  الكالب  معاملة  يف  ال�شبب 
نه كان يحن عليها، ويزورها ثالث اأو اأربع مّراٍت كل ا�شبوع ليقدم  له لأ
الذي واظب على ا�شطياده، مما جعلها  البحر  لها ن�شيبها من �شمك 
ي�شاهد  كان  وبينما  مملكتها.  ربوع  يف  حطَّ  كلما  بالرتحاب  ت�شتقبله 
الكالب منهمكًة يف نه�س ال�شمك، ملح كلبًا �شغرياً جميل املظهر و�شلب 
البنية، اأعجبه كثريًا وقرر على الفور اأن يتبناه. وبالرغم من اأن جلهود 
يام اأثبتت  لة، اإل اأن الأ تباعه ول لبني جن�شه ِب�شِ اختار رفيقًا ل ميُّت لأ
ودودًا يطيع  ورفيقًا  وفيًا،  �شهمان �شديقًا  اإذ كان  ختيار،  الإ اأح�شن  اأنه 
�شيده،  على  �شهمان  تعود  يام،  الأ ومع  بال حدود.  ويبادله احلب  �شيده 
ف على طباعه وعاداته، وحفظ برناجمه اليومي، حيث اأخذ يوقظ  وتعرَّ
�شيده من النوم حني يتاأخر عن موعده يف ال�شباح، ويذكره مبواعيد ما 
اأقرب  �شهمان  اأ�شبح  �شيئًا مهمًا.. وهكذا  ن�شي منها  اإذا  الظهرية  بعد 
املقربني اإىل قلب جلهود، واأحبَّ املخلوقات اإليه، واأكرثها وفاًء له وخوفًا 

عليه.
كان �شهمان يخرج مع �شيده يف ال�شباح الباكر اإىل احلقول التي 
يحبها وميار�س هواية الريا�شة ال�شباحية فيها، ويعود معه يف الظهرية 
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اإىل املنزل لتناول بع�س الطعام واأخذ ق�شطٍ من الراحة قبل بدء م�شوار 
زهار والطيور. كما كان �شهمان،  امل�شاء اإىل �شاطئ البحرية وحديقة الأ
�شيد  يف  جلهود  ي�شارك  البحر،  وركوب  ال�شيد  على  دُه  �شيِّ دربه  وقد 
�شماك من البحرية، ول ياأكل منها �شيئًا اإل ما  يقدمه له �شيده. وحني  الأ
يجتمع جلهود باأتباعه يف بيته اأو خارج البيت، كان �شهمان يجل�س عند 
قدمي �شيده، ل يربح مكانه اإل حني ينتهي الجتماع ويقف جلهود على 
اإىل  �شيده  مع  ي�شري  �شهمان  كان  الليل،  اللقاء يف  ينتهي  قدمية. وحني 
منهم  واحد  كل  براأ�شه  ويالم�س  ال�شيوف  بجانب  مير  املنزل،  خارج 

مودعًا.
ود جلهود على ق�شاء يومه متنقاًل بني احلقول والبحرية وحديقة  تعَّ
الطيور، يعود اإىل البيت يف امل�شاء لي�شتقبل رفاقه يف اأول الليل، وينعم 
بدفء اأح�شان �شومار يف اآخره. وكانت �شومار تبداأ يومها باإيقاظ اأخيها 
الوحيد من النوم، والذي كان ي�شغرها بحوايل خم�س �شنوات،  ليذهب 
يف  والعمل  البيت  اأمور  ترتيب  يف  هي  تن�شغل  بينما  العائلة،  حقل  اإىل 
احلاكورة التي تعلمت من جلهود اأ�شول العناية بها، والتمتع باإنتاجها من 
اأزهار وخ�شراوات وثمار. وبعد اأن يخلد اأخوها رعدان اإىل فرا�شه بعد 
الع�شاء، كانت �شومار تذهب اإىل بيت جلهود ليق�شيا �شويًا ما يكون قد 
تبقى من الليل. وحيث اأن جلهود و�شومار كانا يلتقيان اأحياناً يف ح�شور 
اعتربهما  املجتمع  فاإن  والنهر،  البحرية  اإىل  �شويًا  ويخرجان  رفاقهم، 
ن الزواج يف بالد  زوجان، لهما ما لغريهما من حرياتٍ وحقوٍق، وذلك لأ
اأو تدخٍل  وا�شطٍة  واملراأة دون  الرجل  بالرتا�شي بني  يتم  الكراميد كان 

خارجيٍ من اأحد.
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حني و�شل جلهود يف �شباح اليوم التايل اإىل مكان الجتماع الذي 
اإتفق عليه مع رفاقه، كانت ترافقه �شومار. وهناك وجد يف انتظاره �شتٌة 
من الرفاق، حلق بهم فيما بعد اأربعٌة اآخرون. وما اأن بداأ الجتماع حتى 
بادره الرفاق باأ�شئلتهم الكثرية واقرتاحاتهم العديدة، اإذ قال اأحدهم: 

هل لك اأن تخربنا عن املكان الذي اخرتت الهجرة اإليه؟
عملية  نبداأ  اأن  عليكم  اقرتح  ولذا  حمدٌد..  مكاٌن  لدي  لي�س   -
التخطيط للهجرة بالت�شاور والتداول ب�شاأن ق�شية اختيار املكان املنا�شب، 

والتفكري يف كيفية الو�شول اإليه.
اأم عن  ماأهول،  تبحث عن مكان  اأن  تنوي  لكن هل  - هذا جّيد.. 

مكاٍن مهجوٍر؟
- اأوًل ل اأدري اإذا كان هناك مكان ماأهول يف هذا الكون غري بالد 
خر من  اإذا �شدقنا اخلرافات واعتربنا اجلانب الآ الكراميد، اإل طبعًا 
يوّد  ّمنا  ّياً  اأ اأن  اأعتقد  ول  �شباح،  والأ واجلن  بال�شياطني  ماأهول  النهر 

الهجرة اإىل مكان كهذا؟  
- ل بد من اأنك فكرت يف هذا املو�شوع، قال اآخر، لذا نود اأن ن�شمع 

راأيك اأوًل.
- يف احلقيقة، وكي اأكون �شادقًا معكم، مل اأعطي هذا املو�شوع حقه 
من التفكري.. يبدو اأن رغبتي يف الهروب من هذا املجتمع دفعتني اإىل 
الرتكيز على عملية اخلروج منه، اأكرث من الرتكيز على عملية اختيار 

املكان الذي ُي�شتح�شن اخلروج اإليه.
اإننا يف الواقع ل نعرف مكانًا ماأهوًل بال�شكان غري بالدنا، لذا   -
اأهميتها  بالرغم من  الق�شية  لهذه  بالن�شبة  قرارًا  ناأخذ  اأن  ن�شتطيع  ل 

حلياتنا وم�شتقبلنا ووطننا. 
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ياأخذ مكان الهجرة  اأن  اآخر.. لذلك ل يجب  - هذا �شحيح، قال 
الكثري من التفكري.

- اإنني اتفق مع هذا الراأي، واقرتح اأن نركب قواربنا ون�شافر حتى 
نرى ما يعجبنا.. مكانًا ماأهوًل �شغريًا، اأو مكانًا جمياًل اأر�شه خ�شبة، 

ننزل اإليه ونتخذه وطننا جديدًا لنا.
ر�شاء اجلميع. - هذا كالٌم جميٌل، فيه من املرونة ما يكفي لإ

- دعني اقرتح اإذن ما يلي، قال جلهود: نبحر مع النهر ملدة اأربعة 
اأياٍم متوا�شلةٍ حتى يكون املكان الذي نختاره يف النهاية بعيداً عن بالد 
الكراميد، ثم نبداأ يف درا�شة املواقع التي منر بها حتى يقع اختيارنا على 
مكان يروق لنا.. اإنني اأف�شل اأن يكون مكانًا �شغريًا وماأهولً بال�شكان، 

كي ل نبداأ من نقطة ال�شفر، ون�شطر ل�شنع كل �شيٍء باأيدينا.
ياٍم ب�شكٍل متوا�شٍل ل يبدو يل فكرةً جيدًة، قال اأحد  - اإن ال�شفر لأ
الرفاق.. اإن من املمكن، بل من املحتمل، اأن ي�شلب �شفر الليل منا فر�شة 
ماكن التي قد منر عليها.. لذا اأقرتح اأن  روؤية واحٍد اأو اأكرث من اأجمل الأ
نبحر يف النهار، ونن�شب خيامنا يف مكان اآمن يف الليل، ننام فيه حتى 
اأننا على موعٍد حمدٍد  �شباح اليوم التايل، ثم نتابع ال�شفر.. ل اعتقد 

وان. يفر�س علينا اأن ن�شل قبل فوات الأ
- هذا اأف�شل القرتاحات جميعًا، قال جلهود.. اإنه اأ�شلمها واأكرثها 
عمليًة وعقالنيًة، ويعطينا يف الوقت ذاته الفر�شة لنتناول طعام الع�شاء 
يومنا  اأحداث  وا�شتعرا�س  واأحالمنا،  حياتنا  اأمور  يف  والتداول  معًا، 

بهدوء.  
ن  اإن عددنا الآ وبعد التفاق على هذا الراأي، قال جلهود لرفاقه: 
يام  الأ يف  اثنان  اأو  رفيٌق  اإلينا  ين�شمُّ  قد  �شخ�شًا،  ع�شر  ثالثة  حوايل 
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القادمة، وقد يرتاجع رفيٌق اأو اأثنني عن ال�شفر فيما بعد.. وهذا يعني 
َط له هو ما بني اأحد ع�شر وخم�شة ع�شر  اأن العدد الذي يجب اأن نخطِّ
�شخ�شًا.. وهذا يف اعتقادي يتطلب اأربعة قوارب كبرية.. ل تن�شوا اأنه 
�شيكون علينا اأن ناأخذ معنا كل ما نحتاج اإليه من طعاٍم ولبا�سٍ واأدواٍت 
اإن لدي - كما تعلمون - قاربا جيدا، يحتاج  للبدء من نقطة ال�شفر. 
هناك  ولذا  كرث،  الأ على  اأ�شبوعٍ  يف  اجنازها  ميكن  طفيفٍة  �شالحاٍت  لإ

حاجة لثالثة قوارب اأخرى، ل بد من بنائها اأو �شرائها من ال�شوق.
املعبد،  من  بالقرب  الكائنة  البقالة  �شاحب  مهرود،  ال�شيد  اإن   -
العمل لديه  اأو  بيع قاربه مقابل خم�شة همالت،  م�س  الأ عر�س عليَّ يف 

ملدة �شهرين. 
نه لي�س با�شتطاعتنا  - هذا �شٌيء جيٌد.. �شندفع له املبلغ املطلوب لأ
بحار قبل  ننا رمبا متكّنا من الإ ال�شتغناء عن خدماتك ملدة �شهرين، لأ
انتهاء تلك املدة.. لقد اتفقت مع عربود، املرابي الكبري الذي تعرفونه، 
خم�شمائة  مقابل  �شنوات  ثالثة  ملدة  اأر�س  من  لديَّ  ما  ا�شتئجار  على 
من  اإليه  �شنحتاج  ما  كل  ل�شراء  يكفي  ما  املال  من  لدينا  ولذا  هملة، 

معداٍت وماأكولٍت ومالب�س واأكرث.
ن لقاربني فقط. - هذا يعني اأن حاجتنا اأ�شبحت الآ

- هذا �شحيح.. لذا دعونا نبداأ العمل والبناء ب�شرعٍة كي ل تخبو 
عزائمنا.

فيها،  تقريبًا  الرفاق  وم�شاركة كل  املناق�شات،  عِبِ  ت�شُّ بالرغم من 
اإل اأن �شومار لزمت ال�شمت، مما جعل جلهود ي�شعر بالقلق واخلوف.. 
القلق عليها، واخلوف على نف�شه بعيدًا عنها. وقبل اأن تنتهي املداولت، 
عليها:  اأنف�شهم  وتوزيع  خمتلفة  عمٍل  جلان  ثالِث  بت�شكيل  الرفاق  قام 
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جلنة بناء وجتهيز القوارب، جلنة اإعداد قوائم امل�شرتيات من معدات 
وماأكولت ومالب�س وغري ذلك من اأ�شياء اإ�شافًة اإىل القيام با�شتئنا�س 
املكلفة  امل�شرتيات  وجلنة  الهجرة،  مو�شوع  يف  الرفاق  من  الغري  اآراء 
بتوفري كافة اللوازم. ومل مي�س �شهٌر ون�شف حتى كانت ال�شتعدادات قد 
اكتملت متامًا، لكن اخلريف كان قد انتهى وترك ال�شتاء ياأخذ مكانه. 
مطار،  ت الرياح وبرودة اجلو، وتكاثرت الأ ومع قدوم بوادر ال�شتاء ا�شتدَّ
متامًا كما توقعها جلهود. وهذا جعل ركوب النهر يف مثل تلك الظروف 
�شعبًا، ومبثابة مغامرٍة غري ماأمونة العواقب، مما جعل الرفاق يقررون 
جرَّ القوارب مبا فيها من اأدواٍت وجتهيزاٍت ومالب�ٍس وغريه اإىل طرف 
البحرية،  ح�شن  من  النهر  خروج  نقطة  من  بالقرب  الغربي  البحرية 
قالع حال حت�شن الظروف اجلوية  وذلك حتى يكون كل �شيء جاهزًا لالإ

مع بدايات الربيع.
عداد للهجرة وانتظار موعد الرحيل، كانت هناك   وخالل فرتة الإ
عمليةق اأخرى تتم ب�شكٍل مواٍز، ولكن دون وعي. كان كل من الرفاق يقوم 
باإقناع نف�شه، وعلى طريقته اخلا�شة، باأن املجتمع الذي كان يعي�س فيه 
دراك معنى احلياة  مل يعد ُيطاق، واأن هجرانه هي الو�شيلة الوحيدة لإ
وال�شعادة، والطريق الوحيد لروؤية عاملٍ جديٍد، والقيام بت�شكيل مقوماته 
وثقافته واقت�شاده ب�شكل ي�شمن العدالة ويحقق التقدم ويوفر احلرية 
عالقته  �شوء  على  ح�شاباته  يعيد  نف�شه  وجد  فقد  جلهود  اأما  للجميع. 
له  ب�شومار. لقد اأدرك اأخريًا اأن بالد الكراميد مل تكن بال�شوء الذي تخيَّ
واقنع نف�شه به، واأن عالقته ب�شومار ك�شفت له عن وجٍه جديٍد وجميل 
للحياة مل يكن يعرفه من قبل. وحني اأدرك جلهود اأنه كان يعي�س حلم 
خر  لآ يعي�س حلم حياته  باأن  لنف�شه  ي�شمح  ل  اأن  قرر  ول مرة،  لأ حياته 
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مرة، حتى لو ا�شطر للتخلي عن رفاقه وهجر فكرة الهجرة. وهذا جعله 
يق�شي ليله ونهاره قلقًا، يفكر يف كيفية اإغراء �شومار على الهجرة معه، 

نه مل يعد يحتمل فراقها.  لأ
اأ�شهر،  مدى  على  ليلٍة  بعد  ليلًة  �شومار،  مع  العالقة  توا�شل  اإن 
ال�شتاء  يعد يخيفه، وعوا�شف  برد اخلريف مل  اأن  ي�شعر  جعلت جلهود 
مل تعد تهزه، وعنجهية اجلهل مل تعد تعنيه كثريًا كما كان عليه احلال 
زخات  و�شوت  �شومار،  اأح�شان  يف  دفئًا  اأ�شبح  فالربد  ال�شابق..  يف 
املطر املت�شاقطة على �شطح البيت اأ�شبحت ب�شائر اأمل تنبوؤ بيوٍم م�شم�س 
اأنغام  جميلٍ وخفيف الظل بجانب معبدوته، يرتاق�شان متعانقان على 
الكون �شحرًا  امللل وتبعث يف  الكلل وتزيح  التي تزيل  الطبيعة  مو�شيقى 
ل يجارى، وهذا فتح عينيه على عاملٍ جديٍد داخل عامله القدمي.. عامٍل 
يتجاوز التقليد واجلهل واخلوف من امل�شتقبل، ويحمل له بدًل من ذلك 
ا�شتمر  وبينما  البال.  وراحة  والبهجة  وال�شعادة  املتعة  من  الكثري  كله 
جلهود يف اإبداء احلما�س للرحيل، كان حما�شه يخبو تدريجيًا مع كل ليلة 

يق�شيها يف ح�شن حبيبته. 
غري  بطريقٍة  اأتباعه  ُيقنع  اأن  جلهود  حاول  يام،  الأ من  يوٍم  ويف 
يزاودون  اأخذوا  اأنهم  اإل  الهجرة،  مو�شوع  التفكري يف  باإعادة  مبا�شرٍة 
بالد  ومغادرة  للرحيل  احلما�س  اإبداء  يف  البع�س  بع�شهم  وعلى  عليه 
حمر،  بد. وهذا جعل جلهود يدرك اأنه جتاوز اخلط الأ الكراميد اإىل الأ
واأنه مل يعد باإمكانه الرتاجع. وهنا بداأ يت�شاءل، وي�شاأل نف�شه بحزٍن كاأنه 
يوؤنبها.. هل من العدل اأو من احلكمة اأن اأطلب من �شومار اأن ترافقني؟ 
هل باإمكاين اأن اأهاجر واأتركها خلفي؟ هل باإمكانها اأن ترتكني اأهاجر 
اأن  من  اأف�شل  �شيٌء  هناك  لي�س  اأنه  متامًا  اأعرف  اإنني  نعم..  وحدي؟ 



1�1

اأن  نعي�س معا، لكنني ل اعرف �شيئًا عن طبيعة املكان الذي ميكن لنا 
نعي�س فيه اأحرارًا، اآمنني بال منغ�شات. اأ�شئلٌة كثريٌة وحمريٌة ومقلقٌة مل 
يجروؤ جلهود على طرحها على �شومار، وذلك خوفًا من �شماع رٍد يّخيب 
اأن  املو�شوع معها قبل  اأحالمه.. لذا قرر عدم مناف�شة  اآماله، ويحطم 

يحني موعد الرحيل. 
ويف م�شاء يوم هادئ يف بواكري الربيع، قال جلهود لرفاقه: اعتقد 
اأن غدًا �شيكون يوماً م�شم�شًا وهادئًا اأي�شًا.. لذا اأرى اأن نكون على كامل 
�شدقت  اإذا  الباكر  ال�شباح  يف  النهر  ركوب  نحاول  واأن  ال�شتعداد، 
النهر،  يف  القوارب  �شعوا  للرحيل،  ة  الُعدَّ ُنِعدُّ  بنا  هيا  ن  والآ توقعاتي. 
الليلة يف خيمتي  اأ�شياء فيها.. �شاأنام هذه  و�شعوا كل ما ا�شرتيناه من 
تبدلت  اإذا  اإل  ال�شم�س،  طلوع  مع  �شنقلع  القوارب..  من  بالقرب  هنا 
حوال اجلوية.. ل تتاأخروا.. �شنقلع مبن يح�شر، �شنعترب من يتخلف  الأ

عن املوعد م�شتنكفاً عن ال�شفر.
- ل تقلق.. لن نتاأخر، اأجابه الرفاق.

-  اقرتبت �شومار من جلهود عندئٍذ، بينما كان قلبه يدق ب�شرعة 
م�شطربًا، وقالت: ل ادري ماذا  �شيكون عليه حالنا بعد اليوم.. لكنني 
اأريد اأن اأخربك اأنك �شتكون اأبًا قريبًا.. لقد بداأ اجلنني يتحرك يف بطني 
ن  قبل يومني.. اأرجو اأن يكون قدومه خريًا وبداية ًل�شعادٍة بال نهاية.. والآ
�شاأذهب اإىل البيت، وهناك �شاأحاول اإقناع اأخي رعدان بالرحيل معنا.. 
نه لي�س با�شتطاعته اأن يعي�س يف البيت  ل اأعتقد اأن ذلك �شيكون �شعبًا لأ
وحده.. �شاأكون هنا يف املوعد املحدد يف �شباح الغد، و�شاأح�شر معي ما 

قل. يكفي من الطعام لنا وللرفاق ملدة ثالثة اأيامٍ على الأ
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- تنف�س جلهود ال�شعداء عندئٍذ وقال: اإنك ل تدرين كم اأحبك يا 
�شومار.. اأنت حياتي وحلم ليلي واأملي.. ل تتاأخري.. لن اأبحر بدونك.. 

لكن ما هو ال�شم الذي اخرتتينه للمولود؟
ن.. ل يزال الوقت مبكرًا. مر حتى الآ - مل اأفكر يف هذا الأ

ولقد  تقريبًا،  �شهرين  منذ  الحتمال  هذا  يف  اأفكر  كنت  لكنني   -
لدي  اإن  اإعجابك..  على  يحوز  اأن  اأرجو  للبنت،  جميٍل  ل�شٍم  اهتديت 
اح�شا�شث قوٌي باأننا �شنكون اأبوين لبنت ٍاأول، وثم �شياأتي الولد.. لذلك ما 

راأيك اأن يكون يل حق اختيار ا�شم البنت، وتختارين اأنت ا�شم الولد.  
- لي�س لدي مانع.. ما ال�شم الذي تقرتحه؟

�شدًى  ُيحِدث  ه  لكنَّ خيايل،  اخرتعه  اأين  من  اأدري  ل  نيمار..   -
جمياًل يف داخلي كلما �شمعت نغماته ترتدد يف اأذين.

ن اأعود اإىل البيت قبل اأن نتاأخر.. اإن  - ا�شم جميٌل حقًا.. دعني الآ
هناك اأ�شياء ٌعديدة ٌل بد من اإجنازها قبل اأن نغادر هذا املكان.

- ل تتاأخري يا �شومار.. لن اأقلع بدونك، ولن يهداأ بايل حتى اأراِك 
غدًا.

- كن مطمئنًا يا جلهود.. لن اأتاأخر.. اأنت كل دنياي التي اأعرفها 
والتي ل اأريد اأن اأعرف �شواها،.

وبعد اأن اطماأنَّ جلهود اإىل اأن �شومار لن تتخلف عن ال�شفر، وتاأكد 
من اأنها �شرتافقه اإىل عامل املجهول، واأنها حتمل يف رحمها بنتًا اأو ابنًا 
روحه  تداعب  وبالفرحة  اأحا�شي�شه،  كل  على  تطغى  بال�شعادة  �شعر  له، 
املعذبة، وبحالٍة من ال�شرتخاء تلقي بظاللها على ج�شده املتعب وتريحه 
من عناء التفكري. لذا نام مرتاحًا كطفٍل مل ينم منذ اأيام، وترك العنان 

حالم.  لعقله وقلبه كي يحلما اأجمل الأ
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وحيث اأن الرياح ل جتري دومًا كما ت�شتهي ال�شفن، فاإن الفي�شانات 
ياأخذ  اأن  ون�شي  النا�س من عواقبها،  ر  توقعها جلهود وحذَّ التي  العاتية 
اأن ي�شحو  وقبل  باأ�شابيع،  الفجر قبل موعدها  حذره منها، و�شلت مع 
�شهمان  حاول  وحني  اإليه.  لون  وَي�شِ وحبيبته  رفاقه  وي�شحو  نومه  من 
اإيقاظ �شيده من النوم، وقد اأدرك بغريزته قدوم العا�شفة، ظن جلهود 
اأن نداءات كلبه جمرد تخيالت حتاول اختطافه من حلمه اجلميل. وما 
تت�شاقط فوق خيمته،  كاد ي�شتيقظ على �شوت الرعود ومزاريب املطر 
عامل  اإىل  وحملتها  قواربه،  ودمرت  جرفته  قد  الفي�شانات  كانت  حتى 

املجهول قطعاً من اخل�شب املحطمة واملالب�س املمزقة.
حاول جلهود الهروب من عني العا�شفة، اإل اأنه مل ي�شتطع اإىل ذلك 
�شبياًل.. كانت العا�شفة اأقوى منه واأ�شرع بكثري، كما حاول �شهمان اأن 
م�شاك بقطعة  ينقذ �شيده من الغرق، اإل اأنه ف�شل. لذلك قام جلهود بالإ
وتبعه  فوقها،  والركوب  بها  والتعلق  املحطمة  القوارب  اأحد  خ�شب  من 
�شهمان بالركوب على نف�س القطعة اخل�شبية، حيث ا�شت�شلما مرغمني 
اأن  الفي�شانات. �شمد جلهود يومني قبل  وت�شارع مياه  العا�شفة  هواء  لأ
ينهكه اجلوع والربد ويفقد وعيه جزئيًا، اإل اأن هدوء النهر قلياًل جعل 
بقي  فقد  �شهمان  اأما  مل.  الأ فقدان  وعدم  باحلياة  التم�شك  باإمكانه 
�شامدًا دون حراك.. ميد رقبته اإىل املاء كلما اأح�س باجلوع، ي�شطاد 
�شمكًة اأو �شمكتني، ياأكل اإحداها وي�شارك �شيده يف الثانية، ثم يعود اإىل 
جل�شته املعتادة، يراقب كل �شمكٍة حتاول العتداء على �شيده لي�شدها 

اأو يقتلها. 
وبعد ثالثة اأيام ولياليها من ال�شفر املتوا�شل، و�شل جلهود و�شهمان 
النهر هناك  رهاق، حيث هداأ  والإ التعب  غاية  هاويل يف  الأ اإىل بحرية 
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على  و�شاعده  قمي�شه  من  �شيده  �شهمان  جرَّ  البحرية.  عر�س  يف  وتاه 
الو�شول اإىل ال�شاطئ، وذلك بعد اأن اعرت�شت طريقهم بع�ُس النباتات 
بحار. وما اأن لم�س جلهود الياب�شة  ف قطعة اخل�شب عن الإ واأدت اإىل توقِّ
حتى فقد وعيه ودخل يف غيبوبة.. غيبوبة ال�شرتخاء غري املحدود الذي 
ترتيب  عادة  لإ ق�شريًة  اإجازًة  وال�شمري  واجل�شد  العقل  اإعطاء  يحاول 
واأخذ يرك�س يف كل  اأمور احلياة من جديد. تركه �شهمان لوحده،  كل 
اجتاه بحثًا عن اإن�شان يف ا�شتطاعته م�شاعدتهم وانقاذ �شيده من املوت. 
ال�شواطئ  يتفقد  كان  الذي  عثريان  ال�شيخ  �شهمان  �شاهد  ما  و�شرعان 
ويجري  ينبح  واأخذ  ال�شيخ،  �شهمان طريق  اعرت�س  �شباح.  كل  كعادته 
اأمامه يف اجتاه املكان الذي كان يرقد فيه جلهود. وبعد عدة حماولت، 
اأدرك ال�شيخ ما كان يعني �شهمان، لذا تبعه حتى راأى جلهود م�شتلقيًا 
املوت. حمل  وعلى حافة  لها،  يرثى  حالٍة  الوعي، يف  فاقد  على ظهره، 
ا�شتعاد  حتى  به  بالعتناء  زوجته  قامت  حيث  بيته،  اإىل  جلهود  ال�شيخ 
ب�شكٍل عادٍي،  وياأكل  اأن يجل�س  باإمكانه  واأ�شبح  كامل �شحته وذاكرته، 
ويتبادل احلديث مع ال�شيخ عثريان واأفراد عائلته بارتياح. وكما حكى 
جلهود لل�شيخ عثريان ق�شته مع النهر وال�شيخ مرعود وحركة التجديد، 
حكى ال�شيخ عثريان جللهود ق�شة الفالحيد مع النهر والطوفان.. كيف 
هاويل، وكيف بداأوا حياتهم من الال�شيء، وكيف  و�شلوا اإىل بحرية الأ
وهكذا  التطور.  و�شريع  ومتقدمًا  متحررًا  جمتمعًا  يبنوا  اأن  ا�شتطاعوا 
اكت�شف ال�شيف وامل�شيف اأنها ينتميان اإىل اأ�شول واحدة، واأنهما ولدا 
يف مكانني متباعدين بعد مرور اأكرث من األف �شنٍة على الفرتاق ووقوع 

الطوفان.
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بالد الفالحيد

بعد اأ�شابيع من الراحة والعناية املكثفة، تعافى جلهود من جروحه 
واأ�شبح قادرًا على امل�شي والتجوال يف  ومتاعب رحلته عرب نهر �شراد، 
جولة  يف  اأخذه  على  عثريان  ال�شيخ  �شجع  وهذا  غمره،  مدينة  اأنحاء 
وىل  تفقديٍة طويلٍة، �شملت كافة قرى بالد الفالحيد. ومنذ اللحظة الأ
خلروجه من البيت، اأُعجب جلهود مبا راآه من تقدٍم يف املجالت احلياتية 
املختلفة، خا�شة يف جمال التنمية القت�شادية، والعناية بال�شحة العامة 
والبيئة، والعمران، والتعليم، وتطور فن الكتابة والتدوين. وكما اأعجب 
جلهود ببالد الفالحيد واأهلها، اأُعجب الفالحيد بجلهود وعلمه وفكره 
وذكائه، وحر�شه الوا�شح على التوا�شل مع النا�س وك�شب ودهم وثقتهم 
قام  ثابت يف جمتمعه اجلديد،  له موقع قدم  ُيوؤ�َش�س  اأن  اأجل  به. ومن 
جلهود اأوًل بالتفاق مع ال�شيخ عثريان على اأن يقوم ال�شيخ بتعليمه فن 
رقام.  الكتابة وم�شاعدته على تطوير معارفه يف علم احل�شاب وكتابة الأ
وبعد �شتة اأ�شهٍر من درا�شة فن الكتابة ب�شكٍل مكثٍ واتقانه، قام بزيارة 
معظم بيوت الفالحيد، وق�شاء حوايل ال�شهر يف كل قرية من قراهم، 
حكايته  لهم  ويحكي  وكبريًا،  �شغريًا  فردًاً،  فردًا  ال�شكان  على  يتعرف 
اأحوال  لهم  وي�شف  وائل،  الأ اأجدادهم  تاريخ  لهم  وي�شرد  النهر،  مع 
الذي  واجلنني  حمبوبته  ين�شى  اأن  دون  والثقافية،  املعي�شية  الكراميد 

تركه يف رحمها. 
�شكانها  جميع  على  والتعرف  البالد  يف  التفقدية  جولته  وخالل 
تقريبًا، عمل جلهود على جمع كل ما كان لديهم من معلومات ووثائق 
�شجرة  ر�شم  ا�شتخدمها يف  وعاداتهم، حيث  باأ�شولهم وحياتهم  تتعلق 
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جداد  موات منذ و�شول الأ حياء والأ اأ�شماء الأ عائليٍة لكل قريٍة، �شملت 
املوؤ�ش�شني قبل حوايل األف عاٍم م�شت. كما قام اأي�شًا باإح�شاء ال�شكان، 
والدرا�شة،  الجتماعية،  واحلالة  واملهنة،  العمر،  على  بناًء  وت�شنيفهم 
يعادل  اأي ما  الربع مليون،  تقارب  اأعدادهم  اأن  والهوايات، حيث وجد 
اأن انتهى من عمله هذا، قام بتعليق ال�شجرات  اأعداد الكراميد. وبعد 
العائلية على احلائط الرئي�س يف قاعة الجتماعات الكربى، والتي كانت 
قد حتولت فيما �شبق اإىل متحٍف وطنٍي لبني الفالحيد، ثم قام بالتعاون 
تاريخ  كتابة  اأجنز خاللها  تقريبًا  �شنة  ملدة  بالتفرغ  ال�شيخ عثريان  مع 
ب�شرية  ال�شرية  تلك  وربط  وتقاليدهم،  وعاداتهم  اأهلها  و�شرية  البالد 
بني الكراميد. وهذا جعل جلهود يغدو خالل �شنةٍ ون�شٍف تقريبًا املرجع 
الجتماعية،  واأحوالهم  الفالحيد،  بالد  بتاريخ  يتعلق  فيما  الوحيد 
ورجالتهم  عائالتهم  واأ�شماء  القت�شادية،  واأو�شاعهم  واأعدادهم، 
وقادتهم عرب التاريخ، ومراحل تطور بالدهم وح�شارتهم يف املجالت 

املختلفة. 
الفالحيد  بالد  �شكان  اإح�شاء  قيامة مبهمة  اأثناء  جلهود  اكت�شف 
الكراميد.  اأعداد  تقريبًا  ت�شاوي  الفالحيد  اأعداد  اأن  تاريخهم  وكتابة 
وهذا جعله يت�شاءل عن �شبب ت�شاوي ال�شكان يف �شوء تفاوت اأعدادهم 
كثريًا بعد الطوفان، اإذ بينما كان عدد الكراميد حوايل �000 �شخ�س 
يف حينه، كان عدد الفالحيد الذين بداأوا حياتهم بتاأ�شي�س قرية غمره 
ا�شتطاع  ال�شاطعة،  احلقيقة  تلك  على  وبناًء  فقط.  اأ�شخا�س  ت�شعة 
جلهود اأن يطور نظريته اخلا�شة بتحديد اأثر النظافة العامة، والعناية 
للدخل  بالن�شبة  التوزيع  وعدالة  بالتعليم،  والهتمام  والبيئة،  بال�شحة 
يف معدلت التزايد ال�شكاين بني الب�شر. ويف الواقع، اكت�شف جلهود اأن 
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معدل التزايد ال�شكاين بني الفالحيد كان يعادل �شعف معدل التزايد 
اإىل  ي�شالن  املجتمعني  جعل  مما  تقريبًا،  الكراميد  بني  ال�شكاين 
الفالحيد  حقق  لقد  عام.  األف  حوايل  مرور  بعد  تقريبًا  النقطة  نف�س 
را�شي  الأ اأن  بالرغم من  ال�شكاين  النمو  ن�شبيًا يف  املرتفع  املعدل  ذلك 
را�شي الزراعية يف بالد  الزراعية يف بالدهم كانت اأقلَّ خ�شوبٍة من الأ
زهار والطيور  الكراميد، واإن كانت الطبيعة اأكرث جماًل، والنباتات والأ

واحليوانات اأكرث تنوعًا.
التي  ال�شياء  اأبرز  من  الفالحيد  بالد  يف  ال�شائدة  احلرية  كانت 
لفتت انتباه جلهود، وهذا جعله يرى اأن هناك عالقًة وطيدًة بني غياب 
بداع وحرمان املجتمع من فر�س التقدم، وتبعات التزمت  احلرية وقتل الإ
الهروب من  اإىل  الوطن  اأبناء  املفكرين من  دفع  الفكري يف  والتع�شب 
البعد  من  بالرغم  قلبه،  تغمر  كبريٍة  ب�شعادٍة  �شعر  ولذلك  وطنهم. 
مياه  جرفته  حني  حمظوظًا  كان  باأنه  �شعر  دربه..  ورفاق  حبيبته  عن 
الفي�شانات وحملته اإىل بالد الفالحيد،حيث تزدهر احلرية الجتماعية 
اأن  وتكاد  التعليم،  نطاق  ويت�شع  العلمية،  املعرفة  وتتقدم  والفكرية، 
لُة حلرية الفكر والراأي  تختفي اخلرافات، وتغيب العقائدية العمياء املكبِّ
واحلركة، وتتميز الطبيعة بجمال جبالها وروعة غاباتها ونقاء هوائها. 
والعلمي  التحرري  فكره  ن�شر  يف  مهمته  باأن  العتقاد  اإىل  قاده  وهذا 
نها ل تتناق�س  خالقي �شتكون �شهلة للغاية يف وطنه اجلديد، وذلك لأ والأ
مع تقاليد احلياة يف جمتمع الفالحيد، بل تتوافق معها، وتكمل ما كان 
ينق�شها من اأفكاٍر تقدميٍة، ومواقف اجتماعيٍة وتخيالٍت عقالنيٍة كانت 
�شببًا يف خروجه على ثقافة وطريقة حياة ومعتقدات الكراميد والو�شول 

اإىل بالد الفالحيد.
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دارة بعد �شدور املجلد  ويف اأول اجتماعٍ تعقده اللجنة اخلما�شية لالإ
ول من كتب جلهود، وبنًا على اقرتاٍح من ال�شيخ عثريان، متت املوافقة  الأ
مل  ثمينًة  فر�شًة  جلهود  اأعطى  وهذا  ع�شويتها.  اإىل  جلهود  �شم  على 
التطور  جمرى  يف  والتاأثري  اأفكاره  لِن�شر  الكراميد  بالد  يف  له  ت�شنح 
ولذلك  اجلديد.  وطنه  يف  والقت�شادي  الثقايف  والتحول  الجتماعي 
كانت اأوىل اخلطوات التي اتخذها جلهود يف هذا الجتاه، تقدمي اقرتاٍح 
ر�شميٍ لرفاقه اجلدد  يطلب فيه الن�شمام اإىل كادر العاملني يف جمال 
�شهام يف اأعمال جلنة »احلفاظ على البيئة والعناية  الرتبية والتعليم، والإ
خرى التي قدمها جلهود  بال�شحة العامة«. وكان من اأبرز القرتاحات الأ
بعد  �شدا�شيًة  اأ�شبحت  التي  دارة  الإ جلنة  لدى  قبوًل  ولقت  بعد،  فيما 
ولد والبنات، وترميم  ان�شمامه اإليها، بناء مدر�شة حديثٍة م�شرتكةٍ لالأ
مباين وقاعات املتحف الوطني كي ي�شبح معلماً ح�شاريًا مميزًا يحكي 
قاعة  وبناء  املختلفة،  احلياة  نواحي  يف  الفالحيد  جمتمع  تطور  ق�شة 
م�شرٍح  وت�شييد  �شخ�س،  خلم�شمائة  تت�شع  جديدٍة  كربى  اجتماعاتٍ 
مفتوح على قمة اأقرب تلٍة من �شاطئ البحرية، واإعادة ترميم �شور غمره 
جعل  وهذا  الفالحيد.  ح�شارة  اجنازات  على  �شاهدًا  ليكون  العظيم 
جلهود ينغم�س انغما�شاً كاماًل يف ن�شاطات املجتمع، مما اأن�شاه، اأو كاد 
يلها يف رحم اأمها قبل اأن  اأن ين�شيه حبيبته �شومار والبنة نيمار التي تخَّ

تختطفه الفي�شانات من بالده وتفرق بينه وبينها.
حتى  الفالحيد  بالد  اإىل  جلهود  و�شول  على  �شنتان  مت�س  مل 
النا�س لعلمه واأخالقه ون�شاطه،  اأ�شهر رجل يف البالد، يحرتمه  اأ�شبح 
وحر�شه على القيام بواجباته على اأح�شن وجٍه ممكن. وبعد وفاة رئي�ٍس 
رئي�شا  جلهود  ُانتخب  عثريان،  لل�شيخ  كرب  الأ خ  الأ ال�شدا�شية،  اللجنة 
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لها بالجماع، وهذا و�شعه من املوقع الذي طاملا متّنى اأن يح�شل عليه 
باله من  باإمكانه طرح كل ما يخطر على  �شلي، مما جعل  الأ يف وطنه 
اأفكاٍر ب�شراحٍة تامةٍ، واأن يوؤثر يف م�شرية التطور املجتمعي من الداخل 
دون حاجة لوا�شطة. لكن جلهود، وعلى الرغم من كل ما ح�شل عليه 
بها من قبل، بقي  وتقديٍر ومكانٍة اجتماعيٍة مل يكن يحلم  من احرتامٍ 
ول، لبني الكراميد و�شومار، حيث رف�س عرو�س الزواج  خمل�شا حلبه الأ
العديدة التي حاولت اختطافه من حبيبة عمره.. كان دائم التفكري يف 
�شومار ونيمار واأتباعه، قلٌق على اأحوالهم املعي�شية واأو�شاعهم احلياتية، 

وحمتار يف كيفية العودة اإليهم بال�شرعة املمكنة. 
وبعد تفكرٍي طويلٍ وعميٍق، تو�شل جلهود اإىل فكرة تخدمه وحتقق 
الفالحيد  بخدمة  ذاته  الوقت  يف  وتقوم  حبيبته  اإىل  تعيده  هدفه، 
�شا�س  والكراميد على ال�شواء، وباإمكانها يف الوقت ذاته و�شع حجر الأ
برحلة  القيام  اإىل  املقرتحة  اخلطة  وتدعو  وال�شعبني.  البلدين  لتوحيد 
دارة، تعيد ربط  ا�شتطالعية اإىل بالد الكراميد حتت اإ�شراف جلنة الإ
الفالحيد بجذورهم واأهلهم، وتعمل على اإقامة عالقاتٍ جتاريةٍ وثقافيٍة 
ٍبني البلدين وال�شعبني. وما اأن انتهى جلهود من عر�س فكرته على جلنة 
دارة حتى اأدرك اأع�شاوؤِئها مدى النفع الذي ميكن اأن يعود على كال  الإ
حتفظ.  دون  لها  وحما�شهم  تاأييدهم  يبدون  جعلهم  مما  املجتمعني، 
وقبل اأن يخبو حما�س اللجنة اأو يغري اأحٌد اأع�شائها راأيه، اقرتح جلهود 
و�شابات  �شباب  ودعوة  املرتقبة،  بالرحلة  املتعلق  القرار  تعميم  عليهم 
الفكرة  اإعالن  وحاَل  فيها.  وامل�شاركة  اإليها  الن�شمام  اإىل  الفالحيد 
و�شيوع اخلرب بني النا�س، بداأ ال�شباب يت�شابقون على ت�شجيل اأ�شمائهم 
لالن�شمام للرحلة، خا�شًة واأنها كانت برئا�شة جلهود احلائز على ثقتهم 
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اللجنة  ا�شطرت  امل�شاركة  على  ال�شديد  قبال  الإ �شوء  ويف  وتقديرهم. 
كرث حما�شًا  اإىل اإجراء مقابالت مع املتقدمني لل�شفر لختيار ال�شلح والأ
ًمنهم. وعلى مدى عدة اأياٍمٍ احقٍة، ان�شغل جلهود، وان�شغل معه اأع�شاء 
اللجنة باختيار ع�شرة اأ�شخا�س من �شباب و�شابات الفالحيد ملرافقته، 
وذلك على اأ�شا�س م�شاركِة اثنني من كل قرية، واختيار اأ�شتاٍذ واأ�شتاذٍة 
من  النتهاء  وبعد  واحل�شاب.  والقراءة  الكتابة  فنون  الفالحيد  لتعليم 
وجماٍل  حمرٍي  من  يحتاجونه  ما  اإعداد  يف  ال�شباب  بداأ  املهمة،  تلك 
حلماية  الالزمة  دوات  والأ الغذائية  واملواد  اخليام  و�شراء  وجتهيزها، 
التي  املعلومات  على  وبناًء  ترحالهم.  اأثناء  طعامهم  واإعداد  اأنف�شهم 
بالد  بني  امل�شافة  عن  قرون  عرب  جيال  الأ وتناقلتها  جللهود،  توفرت 
بني  ما  �شت�شتغرق  الرحلة   اأن  جلهود  ر  قدَّ الكراميد،  وبالد  الفالحيد 

خم�شة ع�شرة اإىل ع�شرين يومًا.
ومع حلول ف�شل الربيع، وكان قد م�شى على وجود جلهود يف وطنه 
غمره،  من  الع�شرة  ورفاقه  اأقلع  �شنوات،  ربعة  الأ يقارب  ما  اجلديد 
بداأ  لكن جلهود  الكراميد.  ال�شرق يف اجتاه عرته وبالد  متوجهني نحو 
نه مل ي�شتطع اأن ياأخذ معه كلبه  رحلته ويف فمه بع�س املرارة، وذلك لأ
ن ال�شيخ عثريان  ول و�شديق غربته الويف، وذلك لأ �شهمان، رفيق دربه الأ
حرا�شة  يف  به  ي�شتعني  يعود،  حتى  لديه  �شهمان  ي�شتبقي  اأن  منه  طلب 
ما  �شوء  ويف  بها.  ويت�شلى  يحبها  كان  التي  ال�شيد  ورحالت  ال�شواطئ 
ال�شنوات  مدى  على  جليلٍة  خدماٍت  من  جللهود  عثريان  ال�شيخ  قدمه 
اأنقذ  الذي  للرجل  يرف�س طلبًا  اأن  با�شتطاعة جلهود  يكن  املا�شية، مل 
على  و�شاعده  واحل�شاب،  والكتابة  القراءة  وعلَّمه  الهالك،  من  حياته 

تبُّوِءمركز القيادة وال�شدارة يف جمتمعٍ غريبٍ عنه. 
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عودة اإىل الوطن

يام اجلميلة، جتمعت اأعداٌد كبريٌة من الفالحيد  يف �شباح اأحد الأ
لهم حظًا  وتتمنى  الكراميد،  اإىل بالد  امل�شافرين  ورفاقه  ع جلهود  لتودِّ
�شعيدًاً وعودة اآمنًة �شريعًة.. اإذ راأت تلك اجلموع يف الرحلة حدثًا تاريخيًا 
هامًا من �شاأنه اأن يعيد ربطهم بجذورهم واأهلهم، واأن يوؤثر اإيجابيا يف 
م�شرية ح�شارتهم وم�شتقبل اأبنائهم واأحفادهم. اأقلع جلهود ورفاقه بعد 
وربطوا  على ظهور حمريهم  ركبوا  بفرح،  �شدقاء  والأ هل  الأ عوا  ودَّ اأن 
جمالهم املحملة باأ�شيائهم بها واجتهوا نحو ال�شرق. كان جلهود ورفاقه 
قد اتفقوا على ال�شفر اأثناء النهار، والتوقف عند مغيب ال�شم�س، وق�شاء 
الليل يف اخليام، ومعاودة ال�شري يف اليوم التايل مع �شروق ال�شم�س، وهي 
الفكرة التي طرحها اأحد رفاقه يف بالد الكراميد وعا�شت يف راأ�شه، وكاأنه 
يفي لذلك ال�شديق بوعد قطعه على نف�شه. كانت الطريق مريحًة اإىل 
حٍد كبرٍي، واجلوُّ جميٌل ومنع�سٌ، والرحلة ممتعٌة ب�شبب طبيعة املناطق 
التي مروا بها. وبينما كانوا ي�شريون على مهٍل، كان نهر �شرياد يتلوى 
خرى، دون  حيان الأ فعى، يت�شع اأحيانٍا وي�شيق يف غالبية الأ اأمامهم كالأ
اأن يبخل عليهم باأنواع ال�شمك ال�شهي وبالبط الذي كان يعي�س بكرثٍة يف 

هاويل. امل�شتنقعات ال�شغرية املمتدة على طوله بدءاً ببحرية الأ
وقبل مغادرة مدينة غمره راأى جلهود اأن اأف�شل هديٍة يحملها معه 
لبني الكراميد هي كميٌة جيدة ٌمن امل�شنوعات التي اخرتعها الفالحيد 
الزجاجية  واين  والأ امللونة  الفخارية  واين  كالأ �شنعها،  واأح�شنوا 
زراعة  ومعدات  القطن،  من  امل�شنوع  والقما�س  املزخرفة،  والنحا�شية 
بالد  يف  تتوفر  ل  ب�شائع  وهي  ذلك،  �شابه  وما  الثمار  وقطف  ر�س  الأ
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ال�شكر  ق�شب  من  كميًة  معه  جلهود  حمل  ذلك  اإىل  اإ�شافًة  الكراميد. 
الذي مل يكن معروفا ًلدى الكراميد يف حينه، وبع�س احليوانات والطيور 
بتدجينها،  الفالحيد  وقام  هاويل  الأ بحرية  منطقة  تقطن  التي  الربية 
ومنها ديك احلب�س. ولقد اأراد جلهود بذلك اإطالع الكراميد على مدى 
تقدم اأولد عمومتهم وت�شجيعهم على التعاون معهم �شيا�شيًا بالعمل على 
حتقيق وحدة ال�شعبني، واقت�شاديًا من خالل اقتبا�س بع�س ال�شناعات 

وتاأ�شي�س �شبكات التجارة وتبادل ال�شلع بني البلدين.
اأّي حدٍث هاٍم،  اأياٍم متوا�شلٍة دون وقوع  �شارت القافلة ملدة �شبعة 
ودون حدوث مفاجاأة غري متوقعٍة. اإل اأن القافلة ا�شطرت للتوقف حني 
ال�شري  موا�شلة  دون  حال  ب�شرعٍة،  يجري  �شغرٌي  نهٌر  طريقها  اعرت�س 
واأغم�شت  راأ�شها  خف�شت  قد  عندئذ  الغروب  �شم�س  كانت  كاملعتاد. 
مدى  ر  ويق�شِّ كثافًة  يزداد  ال�شباب  وكان  للنوم،  ا�شتعدادًا  عيونها 
الروؤية. لذلك قام جلهود باإ�شدار اأوامره بالتوقف ون�شب اخليام، على 
اأن يتعاملوا مع م�شكلة النهر يف ال�شباح. وما اأن اأ�شرقت �شم�س ال�شباح 
يف اليوم التايل حتى راأى الرجال اأمامهم اأ�شياًء مده�شًة: �شل�شة جباٍل 
طويلةٍ ومرتفعٍة تقع �شماًل ول تبعد كثريًا عن جمرى نهر �شراد، تك�شوها 
غابة  تزهو  مبا�شرة  واأمامها  لوان،  الأ ومتعددة  مزهرة ٌ كثيفٌة  اأ�شجاٌر 
�شببا  والنخيل  زهار  والأ اجلبال  منظر  كان  الروعة.  غاية  يف  نخيل 
لده�شة كبرية وفرحة ل تو�شف، مما دفع القافلة اإىل ق�شاء يوٍم اإ�شايٍف 
كامٍل يف ذلك املكان، ي�شتك�شفون معامله واآثاره، ويتمتعون بجمال طبيعته 

وعذوبة مياهه. 
وبعد القيام بجولٍة ا�شتطالعيةٍ �شاملة، اكت�شف جلهود ورجاله اأن 
النهر الذي اعرت�س طريقهم كان يتغذى على مياه عدة ينابيع عذبة ٍتنبع 
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ب فيه، وتدفع به اإىل ال�شريان ب�شرعٍة نحو نهٍر  من �شل�شلة اجلبال وت�شُّ
�شراد لي�شاهم يف تغذيته. كانت �شل�شلة اجلبال ت�شكل فيما بينها هالًل 
ع�شاب الربية ونباتات الزينة  يحت�شن يف داخله �شهاًل خ�شبًا، تغطيه الأ
و�شجريات الورد، ويوفر حممية طبيعية للغزلن، ت�شرح فيه ومترح حرًة 
اآمنًة ل يقلق م�شجعها حيواٌن مفرت�ٌس، ول يناف�شها يف مملكتها اإن�شان. 
وبعد اأن جتوب الينابيع ال�شهل الداخلي، كانت تخرج اإىل ال�شهول الواقعة 
ب اأرا�شيها، ثم تتجمع يف النهر الذي ي�شب  �شُ يف اخلارج، ترويها وتخِّ
يف نهر �شراد. كان ذلك النهر، والذي اأطلقوا عليه فيما بعد ا�شم »نهر 
القمر« هدية الطبيعة لتلك البالد اجلميلة، ل يتوقف عن ترطيب اجلو 
را�شي املمتدة على جانبيه باملاء،  حني ت�شتد احلرارة، ول يبخل على الأ
تنمو  كي  الدفء  �شماك  لالأ ويوفر  زهار،  والأ واخل�شار  ع�شاب  الأ يروي 
وتتكاثر، ويروي ظماأ الطيور التي متر به وتقف على �شطاآنه وتتغذى على 

اأ�شماكه.
كانت  اجلبال،  �شل�شلة  �شفوح  من  بالقرب  ال�شهل  اأطراف  وعلى 
تقف اأ�شجار النخيل مرفوعة الراأ�س، ت�شكل غابًة كثيفًة تغطي الف�شاء 
املحيط بها، ومتد اأعناقها عاليًا لتعانق ال�شحاب، وحتجب الغزلن عن 
واجلبال  الغابات  التي جتوب  املفرت�شة  املتطفلني من احليوانات  عيون 
تلك  يت�شاقط من  التمر  اأو  الرطب  كان  ثمار،  الإ موا�شم  املتاخمة. ويف 
الطيور  من  ي�شتهي  ملن  طيبًا  غذاًء  يوفر  بكرثِة،  ر�س  الأ على  �شجار  الأ
ع�شاب و�شجريات الورد. واإىل جانب اأ�شجار  واحليوانات و�شمادًا يغذي الأ
النخيل، كانت دوايل العنب متد جذورها اإىل الينابيع لرتتوي من مياهها 
العذبة، بينما تتمدد اأغ�شانها لتت�شلق اأ�شجار النخيل، حتمي ثمارها من 
عبث الثعالب، وتوفر للع�شافري والغزلن ما ت�شتهيه من ماأكولٍت �شهيٍة. 
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اإذ بينما كانت الغزلن ت�شتح�شن طعم اأوراق الدوايل الطرية يف الربيع، 
كانت الع�شافري تهوى مذاق عناقيد العنب يف ال�شيف، وتعي�س بالقرب 

منها حيث ت�شع اأع�شا�شها على �شفوح اجلبال اأو على اأ�شجار النخيل. 
عاد  ال�شم�س،  تغرب  اأن  وقبل  واملتعة،  التجوال  من  �شاعاٍت  بعد 
النخيل  �شعف  يكفي من  ما  ومعهم  اإىل خيامهم  ورفاقه جميعًا  جلهود 
قامة ج�شر موؤقت فوق نهر  خ�شاب اجلافة واأغ�شان ال�شجر الكبرية لإ والأ
خر ب�شالم. وبعد اأن انتهوا من  هم من العبور اإىل اجلانب الآ القمر، ميكنِّ
خر  عملية اإقامة اجل�شر، جل�س البع�س لال�شرتاحة، بينما قام البع�س الآ
ب�شيد بع�س ال�شمك وحت�شري الع�شاء، وكان حديث النهر وما �شاهدوه 
وما كانوا قد اكت�شفوه يف ذلك اليوم املثري، املو�شوع الذي �شغل بالهم 
كان  ال�شاحر.  امل�شاء  ذلك  يف  بت�شليتهم  وقام  وقتهم  من  الكثري  واأخذ 
القمر يف تلك الليلة جميالً ومثريًا كيومهم، يختبئ خلف تالل ال�شباب 
الرمادية حينًا، ويظهر حينًا اآخر بوجهه ال�شبوح املبت�شم، يناجي الليل 
ب�شمٍت، يغازل جنوم الليل املحيطة به من كل جانب، وي�شتح�شر اأرواح 

الع�شاق الذين مل يتذوقوا طعم الغرام ومتعة احلب بعد.
اقرتح بع�س ال�شباب حني جل�شوا حول مائدة الطعام البقاء يف ذلك 
املكان ال�شاحر ب�شعة اأياٍم اأخرى لي�شتمتعوا بوقتهم ويكت�شفوا املزيد من 
ن الطريق اأمامهم  اأ�شرار املكان. لكن جلهود مل يوافقهم الراأي وذلك لأ
كانت ل تزال طويلًة، ومهمتهم حتتاج لوقٍت ل ُيعرف مداه. قال جلهود، 
حماوًل �شرقة رفاقه من اخليال واإعادتهم اإىل الواقع: ما دمنا اأول من 
يكت�شف هذا املكان، فاإن من واجبنا، ومن حقنا اأي�شًا اأن نطلق عليه ما 
�شماء حتى ن�شعر باأنه لنا، ونغر�س يف نفو�شنا ال�شوق اإليه،  �شئنا من الأ
واإنني اأعدكم اأن نتوقف هنا طوياًل يف طريق العودة اإىل بالد الفالحيد، 
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وذلك من اأجل التعرف على كل بقعٍة وكل ه�شبٍة وكل كنٍز من كنوز هذا 
املكان ال�شاحر. وبعد مداولت تخللها الكثري من املداعبات وال�شحكات، 
»نهر  ال�شغري  النهر  وت�شمية  القمر«،  »اأر�س  املكان  ت�شمية  على  اتفقوا 
الداخلي  ال�شهل  وت�شمية  اجلميلة،  القمرية  الليلة  بتلك  نًا  تيمُّ القمر«، 
غزارة  ب�شبب  اخلري«  »جبال  اجلبال  �شل�شلة  وت�شمية  الغزلن«،  »واحة 
والطيور  احليوانات  من  عطائها  وكرثة  اأ�شجارها  وكثافة  مياهها 

والثمار. 
وتكرر  ال�شم�س،  كاملعتاد مع طلوع  اأقلعوا  التايل،  اليوم  ويف �شباح 
ويف  جديدٍة.  مفاجاآٍت  وقوع  دون  متتالية  اأخرى  اأيام  �شتة  ملدة  احلال 
اأن يظهر القلق على وجه جلهود الذي كان يحاول  اليوم ال�شابع، وقبل 
معامل  فق  الأ يف  لحت  رفاقه،  عن  واإخفائها  �شدره  يف  خماوفه  كبت 
على  وتّعرف  يعرفها،  التي  اجلبال  بع�س  جلهود  راأى  الكراميد..  بالد 
و�شك  على  كانوا  اأنهم  يدرك  جعله  مما  ت�شكنها،  التي  الطيور  بع�س 
واأخذت  البهاليل.. �شعر عندها بالرتياح  اإىل م�شارف بحرية  الو�شول 
تدريجيًا، وعادت  الختفاء  الرحلة يف  �شاورته طوال  التي  املخاوف  كل 
ثارة والرتقب. اإل اأنَّ  الب�شمة اإىل وجهه والطماأنينة اإىل قلبه املرهق بالإ
ال�شم�س كانت حينئٍذ يف طريقها اإىل الزوال، وكان اأمام القافلة ثالث 
خرية يف و�شط عرته. وكي  �شاعاٍت تقريبًا قبل الو�شول اإىل حمطتها الأ
يتجنب الدخول اإىل البالد يف الليل والت�شبُّب يف اإثارة الرعب بني النا�س، 
طلب جلهود من رفاقه التوقف لال�شرتاحة، وق�شاء ليلتهم على م�شارف 
والراحة،  النوم  وافرًا من  ق�شطًا  و�شابٍة  �شاٍب  كل  اأخذ  البحرية، حيث 
مور التي تتعلق مبهمتهم  ولكن قبل اخللود اإىل النوم ت�شاوروا يف كل الأ

وكيفية القيام بها على اأح�شن وجٍه ممكٍن.
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ا�شتيقظ الرفاق يف �شباح اليوم التايل قبل املوعد ليجدوا جلهود 
يرتدي لبا�شًا خمتلفًا متامًا من حيث الزي واللون عما كان يلب�شه طوال 
وائل، وان�شجامًا مع  فرتة وجوده يف بالد الفالحيد.. كان الفالحيد الأ
غربتهم وقرارهم ببدء حياة جديدة بتقاليد جديدة، قد قاموا بتغيري 
بالد  يف  احلال  عليه  كان  عما  وحياتهم  لبا�شهم  وطريقة  اأزيائهم 
اأربعة  حوايل  قبل  بالدهم  اإىل  جلهود  قدار  الأ حملت  وحني  الكراميد. 
�شنوات، كان عليه اأن يجاريهم يف عاداتهم، واأن يقلدهم يف الكثري من 
طبائعهم، وذلك كي ل يبدو غريبًا عنهم، اإل اأنه بالرغم من حبه ملوطنه 
اأهله، احتفظ مبالب�شه القدمية املمزقة يف بيته حتى  اجلديد وعادات 
يحني الوقت املنا�شب للعودة اإىل بالد الكراميد وارتداء �شيٍء ي�شبهها. 
له  لذا قام جلهود حني اقرتب موعد الرحيل ب�شراء قما�سٍ جديٍد وف�شّ
اأمل  للرحلة، وذلك على  على مقا�شه وعلى طريقة الكراميد ا�شتعداداً 
اأن يدخل عرته كما خرج منها تقريبًا. وبينما كان جلهود يقوم بتح�شني 
هندامه ومت�شيط �شعره الطويل، كان رفاقه يقومون باإعداد الطعام وو�شع 
اإعجابهم  ويبدون  الرحلة،  ملوا�شلة  ا�شتعدادًا  ِجمالهم  على  اأ�شياءهم 
ال�شتعدادات،  اكتملت  اأن  وبعد  لها.  وا�شتح�شانهم  زعيمهم  مبالب�س 
وانتهوا من تناول طعام الفطار، اأ�شار جلهود عليهم بالتحرك يف اجتاه 

بحرية البهاليل، حيث دخلوا البلدة يف وقت الظهرية.
العام،  البيت  اإىل  مبا�شرة  عرته  مدينة  دخوله  بعد  جلهود  اجته 
والذي كان اأحد اأ�شدقاءِه املقربني قد توىل اإدارته منذ �شنني، وهناك 
طلب جلهود من �شرياج اأن يعتني بال�شيوف الذين اأح�شرهم معه، واأن 
يجد لهم مكانًا لئقًا لل�شكن، واأن ي�شهر على راحتهم. فرح �شرياج كثريًا 
ح�شان، وقدم له ولرفاقه  حني راأى جلهود بكامل �شحته، حيث اأخذه بالأ
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املاء والغذاء. كان جلهود ي�شتعجل احلديث مع ابن عمه، دون اأن ي�شاأله 
عن اأخبار �شومار، اإل اأن �شرياج قال له دون مقدمات: اإن �شومار جعلتك 
فخورًا بها يف غيابك يا جلهود، لن اأقل لك اأكرث من ذلك.. �شرتى بعينيك 
واملعلومات  يتبادلن احلديث  وبينما كانا  رائعٌة.  واإن�شانٌة  كم هي ذكيٌة 
�شاعات  الإ كانت  الوطن،  عن  جلهود  غياب  يف  تغري  وعّما  حدث  ّعما 
بعودة جلهود �شاملًا جتتاح البلدة. وحني و�شل اخلرب اإىل م�شامع �شومار، 
قامت على الفور بتغيري مالب�شها، وو�شع اأف�شل ما كان لديها من ثياب 
وعطور، وبدء عملية ال�شتعداد ل�شتقبال الزوج واحلبيب. وب�شبب عدم 
تاأكدها من �شدق اخلرب، مل تخرب طفلتها باأن والدها قدعاد، بل ف�شلت 
اأن ترتكها تلعب كعادتها يف حديقة البيت، بينما جل�شت هي على عتبة 
الدار، كما كانت تفعل يف املا�شي، تنتظر بدرًا طال غيابه، وع�شيقًا فا�س 

�شوقها اإليه.
بينما كان جلهود ل يزال ي�شارع املر�س والك�شور التي اأ�شابته اأثناء 
رحلته الق�شرية فوق مياه نهر �شراد الذي حمله اإىل بالد الفالحيد قبل 
ربع �شنوات، كانت احلياة يف بالد الكراميد ت�شتعيد عافيتها  حوايل الأ
ب�شعوبٍة، وتعود اإىل طبيعتها ببطء. اإذ بعد اأن هداأت الفي�شانات التي 
حطمت قوارب جلهود وخطفته وكلبه �شهمان وحملتهم بعيدًا، اكت�شف 
النا�س اأن الفي�شانات قتلت بع�س املوا�شي، ودمرت املعبد على راأ�س من 
وىل لو�شول العا�شفة، وت�شببت يف اختفاء  كان فيه من كهنٍة يف الليلة الأ
نظار. كان عربود، احد رفاق جلهود املقربني، يف طريقه  جلهود عن الأ
اإىل النهر حني داهمت العا�شفة البالد على حني غرة، وذلك من اأجل 
قالع مع الرفاق اإىل املجهول. لكنه حني و�شل  الن�شمام اإىل الركب والإ
اإىل املعبد يف طريقه اإىل موقع القوارب وحيث كان يغفو جلهود بالقرب 
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كل  غمرت  الفي�شانات  مياه  اأن  اكت�شف  البهاليل،  بحرية  �شاطئ  من 
را�شي املحاذية لل�شاطئ، واأقفلت كافة الطرقات املوؤدية اإىل النهر،  الأ

وحالت بالتايل دون و�شوله اإىل حيث اأراد.
حاول عربود اأن يلتجئ اإىل املعبد، اإل اأن ال�شيخ مرعود ابن مف�شود، 
�شالة ومتجيد الرتاث، رف�س  حار�س املعبد و�شيخ التقليديني من دعاة الأ
لهة من املوؤكد اأن يثري غ�شبها علينا  ا�شتقباله قائاًل: اإن عدم اإميانك بالآ
اإذا �شمحنا لك بالحتماء يف املعبد، وقد يت�شبب ذلك يف هالكنا جميعًا.. 
به. حاول  اآخرًا حتتمي  مكانًا  لك  اأو جتد  بيتك  اإىل  تعود  اأن  اإن عليك 
عربود اأن ي�شرح ملرعود حال الطرقات يف اخلارج، وم�شريه املحتوم اإن 
بقي يف عني العا�شفة دون ماأوى، اإل اأن مرعود اأغلق اأذنيه واأ�شر على 
اأنت  لقد اخرتت  لعربود:  قال مرعود موجهًا كالمه  الراف�س..  موقفه 
ورفاقك وزعيمكم جلهود ابن م�شهود عدم الإميان، وعليكم اأن تتحملوا 
لهة واأتباعها. كان مرعود  نتائج اأفكاركم املغر�شة واأفعالكم امل�شيئة لالآ
يف حينه يقيم ال�شلوات والدعوات يف املعبد مع �شبعٍة من اأَقرب املقربني 
�شنام يبتهلون اإليها وي�شتغيثون  تباع، يدورون حول الأ اإليه من الكهنة والأ
يقاف الفي�شانات، طالبني منها حماية البالد والعباد  بها كي تتدخل لإ

من غ�شب نهر �شراد وعنفوان املياه الهائجة. 
اأحد رفاق ال�شيخ مرعود املتواجدين يف املعبد من  طلب �شمحود، 
رفاقه اإيواء عربود يف املعبد حتى ال�شباح، وذلك خوفًا على حياته من 
املوت، اإل اأنه ف�شل يف اإقناعهم بوجهة نظره.. كان خوف مرعود ورفاقه 
تو�شالت  رف�شهم  يف  �شببًا  حياتهم  على  وحر�شهم  لهة،  الآ غ�شب  من 
عربود وعدم تلبية طلب رفيقهم �شمحود. وحني اأيقن �شمحود اأنه لي�س 
ال�شواد،  حالكة  العا�شفة  الليلة  تلك  يف  عربود  م�شاعدة  با�شتطاعته 
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واخلروج  بالتخلي عنهم  وقام  ن�شاين،  الإ رفاقه غري  احتّج على موقف 
من املعبد، وربط م�شريه مب�شري عربود، حيث بدءا على الفور عملية 
البحث عن فكرة تنقذهم من الهالك، اأو عن مكاٍن اآمنٍ ميكن اللجوء 
اأن خرجا من  وما  العا�شفة.  تهداأ  موؤقتًا حتى  كنفه  والحتماء يف  اإليه 
املعبد الذي كانت املياه قد بداأت تت�شرب اإليه بغزارة، حتى راأوا �شجرة 
ت  حتدَّ التي  ال�شجرة  وهي  اأمتار،  بعد  على  املعمرة  الكبرية  اجلميز 
غري  �شاخمًة،  تقف  ال�شجرة  كانت  عام.  األف  قبل  وقع  الذي  الطوفان 
معنية مبا كان يجري حولها من في�شانات وت�شنجات وتوُّلت وخماوف. 
يف  الطريق  معامل  روؤية  �شمحود  ول  عربود  باإمكان  يعد  مل  اأنه  وحيث 
لقربهم من عني  ب�شالم، وذلك  بيوتهم  اإىل  والو�شول  الظالم احلالك 
العا�شفة، فاإن �شمحود اقرتح على زميله عربود ت�شلق �شجرة اجلميز، 

وق�شاء تلك الليلة املرعبة يف اأح�شانها.
وتوقف  العا�شفة  هدوء  انتظار  يف  ال�شجرة  فوق  وجودهم  واأثناء 
خر. قال  ره لالآ الفي�شانات، اأخذا يتبادلن احلديث ويبوح كل منهما ب�شِّ
اأ�شا�شًا  اأنه حني ذهب اإىل املعبد مل يكن يبحث  عربود لزميله �شمحود 
غاية  وقلٍق  الفكر،  م�شو�س  احلقيقة  يف  كان  بل  اإليه،  يلتجئ  ملجاأ  عن 
بالرحيل مع جلهود  واثٍق من �شواب قراره  القلق على م�شتقبله، وغري 
لهة على اأمل اأن ت�شاعده على  اإىل املجهول. ولذا كان يرغب يف زيارة الآ
اتخاذ القرار ال�شائب، وتريحه من عذابات الظنون التي كانت تتالطم 
زميله عربود،  �شمعه من  ما  �شمحود  ي�شتغرب  رحمة. مل  بال  راأ�شه  يف 
نه كان اأي�شًا يعاين من ت�شو�ٍس يف الفكر، و�شبابية يف الروؤية،  وذلك لأ
واأتباعه،  مف�شود  ابن  مرعود  لت�شرفات  الرتياح  بعدم  عارٍم  و�شعوٍر 
وم�شداقية  فكرهم،  �شواب  بال�شك يف  ي�شعر  املبارزة  ليلة  بعد  بداأ  اإذ 
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اآلهتهم، وح�شن نواياهم.
�شالة  الأ دعاة  اأ�شرار  اأهم  من  واحٍد  بك�شف  �شمحود  قام  لذلك 
وحماة التقليد التي كان من املفرو�س اأن يخفيها عن جميع النا�س، اإذ 
قال لزميله عربود اأن ال�شيخ مرعود كان قد دعاهم لالجتماع على مدى 
ثالث ليايل متتالية، ل من اأجل ال�شالة والدعاء يف املعبد، ول من اأجل 
ورفاقه،  على جلهود  التاآمر  اأجل  من  بل  ر�شاها،  وطلب  لهة  الآ متجيد 
نهم – كما قال مرعود – كانوا  واإيجاد طريقةٍ للتخل�س منهم، وذلك لأ
امتيازاتهم  وعلى  واأتباعها  وقادتها  التقليد  حركة  على  خطرًا  ي�شكلون 
م�شداقيتهم  تقوي�س  على  ذاته  الوقت  يف  ويعملون  الجتماعية، 
وم�شداقية اآلهتهم بني النا�س. وحني �شاأل �شمحود رفيقه ال�شيخ مرعود 
مبوجبها  ي�شتحقون  والتي  ورفاقه،  جلهود  ارتكبها  التي  اجلرمية  عن 
�شكك  لقد  املبارزة؟  يف  جلهود  قاله  ما  ت�شمع  اأمل  مرعود:  قال  القتل، 
يف اإمياننا وقيمنا، وهاجم اآلهتنا، وانتقد معتقداتنا ب�شدة، وخرج على 
مبادئ جمتمعنا وتقاليده املتوارثة عرب مئات ال�شنني.. ولذا اأ�شبح من 
كانت.  طريقٍة  باأية  منهم  نتخل�س  اأن  علينا،  لهة  الآ حق  ومن  واجبنا، 
من  احلد  هذا  اإىل  مت�شايقًة  لهة  الآ كانت  اإذا  حينئٍذ:  �شمحود  اأجابه 
جلهود ورفاقه، واأن اأفكاره متناق�شٌةمع رغباتها وما تريده لنا من خرٍي 
لهة بالتخل�س منهم  وهدوٍء بال و�شعادٍة كما تزعم، فلماذا اإذن ل تقوم الآ

لهة قادرة على فعل ما تريد؟  بطريقتها اخلا�شة؟  األي�شت الآ
لهة قادرة على الق�شاء عليهم  اإن الآ اأجابه مرعود بغ�شٍب: نعم.. 
لها،  اإخال�شنا  مدى  من  والتاأكد  اختبارنا،  تريد  اأنها  اإل  حلظات،  يف 
وا�شتعدادنا للت�شحية يف �شبيلها ويف �شبيل ما نوؤمن به من مبادئ، ولذلك 
تركت اأمر جلهود ورفاقه لنا، واإن علينا اأن نقوم بهذه املهمة ا�شتجابًة 
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لرغباتها واإخال�شًا ملبادئنا وحفاظًا على م�شتقبل اأولدنا واأحفادنا من 
تتحدث  التي  وامر  الأ تلك  اأ�شمع  مل  لكنني  قائاًل:  �شمحود  رد  بعدهم. 
يا  اإذا �شدقت  لهة،  الآ اإن  ّيًا من الرفاق �شمعها..  اأ اأن  عنها، ول اعتقد 
مرعود فيما تقول، تريد يف احلقيقة الت�شحية بنا وباأمننا الجتماّعي.. 
على  والعتداء  اأ�شدقائنا،  وقتل  جمتمعنا،  بتدمري  نقوم  اأن  منا  تريد 
اأهلنا ملجرد اأنهم يختلفون معنا يف الراأي.. هذا منطٌق خاٍل من املنطق، 
واأنا غري مقتنٍعٍ به على الإطالق، ولن ان�شاع اإليه، ولن ا�شرتك يف مثل 
هذه اجلرمية النكراء مهما كانت النتائج. وما كاد �شمحود يكمل كالمه 
حتى دخل عربود اإىل املعبد طالبًا الحتماء فيه من عني العا�شفة، مما 
جعله يت�شبب يف قطع ما كان يدور من حواٍر �شاخٍن يف داخله، ويعطي 
�شمحود الفر�شة لالحتجاج على موقف زميله مرعود، ومينحه املربرات 

الكافية للخروج من املعبد دون اأ�شف.
اأ�شياء كثرية،  اإن جلهود علمنا  نعم.. قال عربود لزميله اجلديد، 
كان اأهمها قوله با�شتمرار اإن كل جمتمع اإن�شاين ي�شم الكثري من الرجال 
مقابل  مكافاأًة  يتوقعوا  اأن  دون  يعملون اخلري  الذين  والن�شاء اخلريين 
يرتكبون  الذين  النا�س  من  والعديد  خريية،  اأعمال  من  به  يقومون  ما 
خطاء بحق الغري واجلرائم اأحيانا ًدون مربر ملا يقومون به من اأفعاٍل  الأ
مكان اإقناع بع�س ال�شريرين بالعدول  �شريرٍة. من ناحية اأخرى، اإن بالإ
عن مواقفهم وتعديل �شلوكياتهم با�شتخدام �شيا�شة الرتهيب اأو الرتغيب 
بارتكاب  النا�س  من  اخلريين  اإقناع  مكان  بالإ لي�س  اأنه  اإل  كليهما،  اأو 
تلغي  عقائديٍة  باأفكارٍ  الإميان  اإىل  اأول  هم  جرِّ دون  الغري  بحق  جرائم 
العقالنية يف روؤو�شهم، وتقودهم اإىل رف�س التعددية الثقافية والفكرية 
يف املجتمع، فالعقائد بغ�س النظر عن طبيعتها واأهدافها ونوايا اأتباعها، 



14�

خر على اأ�شا�س الفكر، اأو الراأي، اأو املوقف،  تقوم على التفرقة �شد الآ
بون لها  اأو النتماء الع�شائري، وبالتايل ل تقبل ول يقبل اأتباعها املتع�شِّ
احرتام  مبداأ  ول  احلرية،  مبداأ  ول  امل�شاواة،  مبداأ  ول  الت�شامح،  مبداأ 
الراأي  يخالفهم  ول حق من  نف�شه،  التعبري عن  وحقه يف  خر  الآ الراأي 
غلبية  خرين من افراد املجتمع والحتكام لراأي الأ اإ�شماع راأيهم لالآ يف 

ال�شعبية.
وما اأن جاء ال�شباح حتى كانت العا�شفة قد هداأت كثريًا، وذلك 
ا�شتمر  حيث  تهداأ،  مل  التي  للفي�شانات  بالن�شبة  احلال  خالف  على 
من�شوب املياه يف الرتفاع ملدة يومني متتاليني قبل اأن يبداأ يف الرتاجع. 
مكان النزول  اإل اأن �شمحود وعربود �شعرا يف م�شاء اليوم الثاين اأن بالإ
ر�س  اأقدامهما تالم�س الأ اإىل بيوتهم. وما كادت  عن ال�شجرة والعودة 
حتى جتمع النا�س من حولهم، ي�شاألونهم عما حدث للمعبد، وعن م�شري 
جلهود  اأتباع  من  رفاقها  وبع�س  �شومار  كانت  ورفاقه.  مرعود  ال�شيخ 
والدموع  وجوههم،  على  يبدو  والقلق  زعيمهم،  م�شري  عن  يت�شاءلون 
الطني  من  م�شتنقٍع  اإىل  ال�شاطئ  حتول  وب�شبب  عيونهم.  من  تنهمر 
اإىل  والذهاب  بعيدًا  املغامرة  باإمكانهم  يكن  مل  وحال،  والأ والنفايات 
اأ�شبوع تقريبا، اكت�شفوا  حيث كان يرقد جلهود لالطمئنان عليه. وبعد 
مكان اعتباره حيًا اأو ميتًا، وذلك  اأن جلهود مل يعد له اثر.. مل يكن بالإ
ت به حيًا يف خيالها، و�شعرت  ن �شومار رف�شت فكرة موته.. لقد اأح�شَّ لأ
باأن جلهود ل  اإىل قلبها تتناغم معها وُتتطمئنها  اأن دقات قلبه انتقلت 
زال حياً بالرغم من اختفاءه عن النظار. لذا عا�شت على اأمل اأن يعود 
اإليها ثانيًة، ووهبت نف�شها لدعوته التي اقتنعت بها وجاء الطوفان ليوؤكد 
التي  الزواج  عرو�س  كل  بالتايل  ورف�شت  تنبوؤاته،  ز  ويعزِّ نظره  وجهة 
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ُعر�شت عليها اأثناء فرتة غيابه عن عرته.
بعد موت ال�شيخ مرعود ابن مف�شود ورفاقه يف املعبد �شعفت حركة 
التقليديني كثريًا، خا�شًة بعد اأن ك�شف �شمحود �شر تاآمرهم على حياة 
غراق املجتمع يف بحٍر من الدماء با�شم  جلهود ورفاقه، وا�شتعدادهم لإ
اآلهتهم امل�شنوعة من طني، وخدمًة مل�شاحلهم وحفاظًا على امتيازاتهم 
فكارهم الظالمية املتناق�شة مع مبداأ احلرية.  الجتماعية، وتكري�شاً لأ
التحررية،  واأفكاره  م�شهود  ابن  جلهود  م�شداقية  زادت  املقابل،  ويف 
خا�شة بعد اأنَ �شُدقت توقعاته بالن�شبة حلجم الفي�شانات التي حملها 
لهة املزعومة مل يكن لها  نهر �شراد يف ذلك العام، وتاأكيداته على اأن الآ
وجود، ول متلك حوًل ول قوًة ول ت�شتطيع حماية بيوتها من الدمار. ومل 
التغيري واحلرية  اأ�شبح دعاة  الفي�شانات حتى  مت�ِس �شنٌة على حدوث 
من اأتباع تيار التجديد ميثلون التيار الفكرّي الرئي�س يف بالد الكراميد، 
املتجددة  باأفكارها  ُتغذيه  التيار،  لذلك  زعيمًة  �شومار  واأ�شبحت 
من  املزيد  ومتنحه  اجلذابة،  القوية  ب�شخ�شيتها  وتقوده  با�شتمرار، 

خالقية البناءة. ن�شانية والأ امل�شداقية مبواقفها الإ
بعد اأن اطماأنَّ جلهود على و�شع رفاقه يف البيت العام، توجه اإىل 
اأفقده القدرة على ال�شيطرة  بيته ودقات قلبه تت�شارع ب�شكٍل م�شطرٍب 
من  اأول  نيمار  كانت  البيت،  حديقة  اإىل  و�شل  وحني  م�شاعره.  على 
جماًل  يتدفق  الذي  ال�شغري  وجهها  تعلو  والب�شمة  هناك  ا�شتقبله 
وحيويًة. مل يكن جلهود بالطبع متاأكدًا من هوية الطفلة التي ا�شتقبلته، 
ولذا بادرها بال�شوؤال عن ا�شمها وا�شم اأمها. وبعفوية طفولية ل اإرادية، 
ها  اأجابته قائلة: ا�شمي نيمار، وا�شم اأمي �شومار. حملها بني يديه، �شمَّ
وجوده.  ومكان  اأبيها  ا�شم  عن  �شاألها  ثم  بحرارة،  لها  وقبَّ �شدره  اإىل 
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تلدين  اأن  قبل  البيت  اأبي ترك  لكن  بنت جلهود بن م�شهود،  اأنا  قالت: 
بالذات  الوقت  يوم يف هذا  كل  اخرج  اإنني  قريبًا..  �شيعود  لكنه  اأمي.. 
لنتظره يف احلديقة التي يحبها. قال لها جلهود والدموع تت�شاقط من 
عينيه بغزارة، اأنا جلهود، واأنت ابنتي وحبيبتي واأعزُّ النا�س اإىل قلبي. 
ال�شغريتني حول عنقه،  يديها  نيمار  لّفت  الكلمات،  تلك  �شمعت  وحني 
و�شمته اإىل �شدرها، وع�شرته حتى �شعر باأنه بداأ يذوب يف ح�شنها.. 
هو  جلهود  واأ�شبح  احلنونة،  م  الأ هي  اللحظة  تلك  يف  نيمار  اأ�شبحت 
الطفل اخلائف الذي يحتمي بح�شن اأمه بحثًا عن الدفء والطماأنينة 

التي افتقدها طوياًل.
وما اأن ظهر جلهود من خلف �شجريات الورد حتى قفزت �شومار من 
ت رائحة اأول ورود الربيع ف�شارعت تعانقها  مكانها، وكاأنها فرا�شٌة �شمَّ
وتر�شف الرحيق من قلبها. تعانقا طوياًل حتى اأفرغا كل ما يف عيونهما 
بته �شنوات الغياب، و�شكبا كل ما يف قلبيهما من ع�شٍق عّتقته  من �شوق ٍعذَّ
اأيام احلرمان حتى غدا خمرا ي�شكر الروح، ويحمل العا�شقني اإىل عامل 
اخليال الذي ل يعرف غري احلب واملتعة. وبعد اأن هداأت عا�شفة ال�شوق، 
واأعطت  ذاته،  مكنون  عن  يك�شف  كي  الدفني  للحب  املجال  واأف�شحت 
مومة الغالية، قالت �شومار جللهود:  للحنان الفر�شة كي ميار�س دور الأ
، ل تدع بع�س الكلمات ت�شرق من  ل تتكلم كثريًا، اإن الليل اأمامنا طويٌلٍ
اللقاء عذوبته.. لقد جهزت لك املاء ال�شاخن، والع�شاء على النار.. وبعد 
اأحاديث واأحاديث. عا�س جلهود يف عرته  احلمام والع�شاء، �شيكون لنا 
�شعادًة ل تو�شف.. كانت اأكرث بكثرٍي مما توقع ومتنى.. لقد عرف احلب 
كما مل يعرفه من قبل، وغرق يف بحار الع�شق التي ل تعرف نهايًة، ومار�س 

بوة يف اأروع �شورها بعد اأن حرم منها طوياًل.  الأ
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جلهود  لحظ  بها،  املحيطة  والقرى  عرته  يف  جتواله  خالل  ومن 
حدوث تغرياٍت جمتمعيٍة كبريٍة يف بالد الكراميد.. حتولٍت اجتماعيٍة 
من  الواعي  والهروب  اخليال  ليايل  اأحلى  يف  ول  اأبدًا،  بها  يحلم  مل 
ظالم الواقع. كانت اأفكاره، وبف�شل �شومار وذكائها وقيادتها احلكيمة 
اآراء  توؤثر يف  وبداأت  النفو�س  تغلغلت يف  قد  والتجديد،  التغيري  حلركة 
بوٍج  واملجتمعية  الفردية  �شلوكياتهم  على  وتنعك�س  ومواقفهم،  النا�س 
نحو  النا�س  ميل  بو�شوح،  راآها جلهود  التي  التحول  ومن مظاهر   . عامٍٍّ
اأكرث  اأ�شبحت  التي  بالبيئة  العناية  نحو  والتوجه  ال�شخ�شية،  النظافة 
وال�شعوذة،  ال�شحر  اأعمال  يف  ملحوظ  تراجع  وحدوث  ونقاوًة،  ن�شرًة 
ٌه  وتوجُّ والعمرانية،  القت�شادية  الن�شاطات  به يف  باأ�س  ل  ُع  تو�شُّ يقابله 
�شعبٌي عامٌّ نحو احلرية والعقالنية. كانت ق�شة �شمحود التي �شمعها من 
رفيقه عربود اأكرث الق�ش�س التي اأثارت خياله وكادت اأن ت�شرق النوم 
ن�شان حني يبتعد  من عينيه، حيث راأى فيها دللًة وا�شحًة على نقاء الإ
العقائد  يكت�شف عدوانية  �شماء، وحني  اآلهٍة  وعبادة  العقائد  عن عقم 

املتزمتة ونوايا من يقف وراءها من قادٍة موتورين واأتباعٍ م�شللني.
لذا كان اأول ما فعله جلهود بعد ا�شتعادة ما فاته من ليايل الع�شق 
ال�شوؤال عن �شمحود والجتماع  والتمتع بابنته نيمار وتعُّودها عليه، هو 
به، وذلك ل�شماع ق�شة ال�شيخ مرعود وما حدث يف تلك الليلة الظلماء 
كاماًل  يومًا  ي�شافر  اأن  عليه  كان  اأنه  اكت�شف  لكن جلهود  املعبد.  داخل 
مع  يلتقي  كي  منها  ال�شرقي  الطرف  يف  البهاليل  بحرية  اأقا�شي  اإىل 
طريقته  على  يتعبد  هناك  اأوقاته  معظم  يق�شي  كان  الذي  �شمحود 
قال: حني  على جلهود،  املعبد  �شمحود حكاية  ق�س  اأن  وبعد  اخلا�شة. 
اأتباعه املقربني، كنت يف الواقع  التحقت مبرعود واأ�شبحت واحدًا من 
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ابحث عن روحانيات تطمئن نف�شي وتريح قلبي امل�شطرب، وظننت اأن 
كنت  مبا  ح�شا�س  لالإ الوحيد  ال�شبيل  هي  املعابد  يف  التعبدية  الطقو�س 
اأبحث عنه واأ�شعر باحلاجة اإليه من طماأنينٍة وروحانياٍت، لكن مل مت�ِس 
�شيئان  والروحانيات  التعبدية  الطقو�س  اأن  اكت�شفت  قليلٌة حتى  اأ�شابيٌع 
خمتلفان متامًا، بل اإن التناق�س فيما بينهما يكاد اأن يغلب على التوافق 
اأو الن�شجام. ففي املعبد حيث تقام الطقو�س، ل يتم التاأمل يف احلياة، 
ول التفكر يف جمال الكون وُح�شن �شنعه وكماله واآلية عمله املعقدة، بل 
عمى باأ�شياء ل تخ�شع  ر النا�س اإىل الإميان الأ كثريًا ما تقوم الطقو�س بجِّ
به من  يوؤمنون  يوؤمن مبا  ل  كل من  كراهية  وحثهم على  العقل،  ملنطق 
اأفكاٍر وخرافات، واحلقد عليهم والتاآمر �شدهم اأحيانًا، وذلك بدًل من 
حثهم على التو�شل اإىل احلقيقة من خالل التحليل والتاأمل وا�شتخدام 

العقل والتقرب من الطبيعة ومالحظة اآلية عملها الرائعة. 
لهة اأن حتقق  اإن مرعود ابن مف�شود كان يتعبد اأحيانًاطالبًا من الآ
باإحلاق  لهة  الآ لقيام  غالبًا طلبًا  الطقو�س  يوؤدي  كان  لكنه  اأحالمه،  له 
ذى بالغري واإهالكهم. اإن �شحالة فكر مرعود من ناحية، وعمق اإميانه  الأ
فكٍر  كل  يكره  جعلته  ثانيٍة،  ناحيٍة  من  و�شالمتها  معتقداته  ب�شالحية 
اآخر، ويحقد على كل من كان لديه راأي خمالف. اإن من جملة ما اآمن به 
لهة خلدمة اأغرا�شه  مرعود واعتقد اأن باإمكانه اأن يحققه هو توظيف الآ
ذى باأعدائه.  وماآربه اخلا�شة يف تعزيز �شطوته على املجتمع واإحلاق الأ
هداف واملبادئ التي كان  ويف الواقع، كان مرعود يتعبد لي�س خدمًة لالأ
لهة خلدمة  لهة تريد ن�شرها بني النا�س، بل من اأجل توظيف الآ يدعي اأن الآ
خر. وحيث اأنه  اأهدافه التي غلب عليها طابع الكراهية والتفرقة �شد الآ
لهة ل ت�شمر خريًا لغري اأتباعه، فاإن اإميانه بالن�شر  كان يعتقد باأن الآ
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للت�شرف بعنجهيٍة وفظاظٍة. وهذا يف  على الغري كان قويًا، مما دفعه 
ال�شطحي  والإميان  الفكري  مت  للتزُّ طبيعيٌة  نتيجُة  هو  املتوا�شع  راأيي 
لذا  ب�شلة.  ن�شان  الإ حلياة  متتُّ  ل  وطقو�س  برموز  اجلهل  على  املبني 
باإغالق  القبول  اإىل  اأن يقودين  املوؤكد  اإىل جانبه من  بقائي  اأن  �شعرت 
عقلي متامًا والتنازل عن حقي يف التفكري، ويحولني بالتايل اإىل اآلةٍ يف 
خر ل يقبلها �شمرٌي ٌحي. لذا  رٍة للقيام باأعماٍل �شد الآ يد مرعود م�شخِّ
كان علي اأن اأبحث عن روحانياتي يف مكاٍن اآخر وباأ�شلوب خمتلٍف بعيدًا 
اء واملعابد املفرغة من كل فكر والعقائد اجلامدة  لهة ال�شمَّ عن كل الآ
جمود اجلليد يف اأ�شهر ال�شتاء الباردة. وهذا ما قادين اإىل هذه اخللوة 
الريح  لهم�شات  ا�شتمع  عبقريتها،  واأتاأمل  ب�شحرها  اأمتتع  الطبيعة  مع 
تي من خلف اجلبال، ا�شتن�شق عطر ال�شباح كل �شباح،  ون�شيم البحر الآ
يل  يحلو  ما  اقطف  ال�شاهقة،  اجلبال  اأت�شلق  املهاجرة،  الطيور  اأناجي 
من الورود والثمار النا�شجة، واأتابع الغروب حتى تغمز ال�شم�س بطرف 
عينها مودعًة النهار قبل ق�شاء ليلتها يف ح�شن البحرية.. ترتاح نف�شي، 

يطمئن قلبي، وتنام عيني على حلمٍ جميٍل يتجدد كل يوم. 
بعد اأن �شمع جلهود در�س ذلك اليوم غري العادي، ذهب اإىل احلديقة 
�شاعاٍت  بنف�شه  َخَلى  وهناك  الطوفان،  قبل  اإليها  الذهاب  تعود  التي 
حتى ا�شتوعب البعاد العميقة ملا �شمعه من �شمحود. ويف اليوم التايل، 
ودعوة  عرته،  يف  مدر�شٍة  لفتح  منا�شٍب  مكاٍن  عن  البحث  جلهود  قرر 
�شباب و�شابات الفالحيد لاللتحاق بها، والبدء بجولٍة تفقديٍة يف بالد 
الكراميد. ا�شتغرقت جولة جلهود ثالثة اأ�شهٍر كاملٍة، اأّطلع خاللها على 
كل امل�شتجدات من عمران وم�شاريع اقت�شادية ومواقف وقيم و�شلوكياٍت 
جديدٍة. وبينما كان يق�سُّ على النا�س ق�شته مع النهر والفالحيد اثناء 
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لدى  كان  ما  داأب على جمع  العامة،  ماكن  والأ واملزارع  للبيوت  زياراته 
متامًا  واأن�شابهم،  اأ�شولهم  عن  وحكاياٍت  �شفويٍة  معلوماٍت  من  البع�س 
كما فعل يف بالد الفالحيد من قبل. وحني �شعر باأنه جمع كل ما ميكن 
مية ال�شائدة يف تلك البالد واعتماد النا�س على  جمعه يف ظل ظروف الأ
ذاكرٍة �شفوية�س جماعيةٍ ل غري، قام بر�شم �شجرٍة عائليٍة لكل جمموٍعة 
واحٍد، ومقارنتها باأ�شجار العائالت التي اح�شرها معه من  اأ�شلٍ  ذات 
بالد الفالحيد، ومن ثم قام بتن�شيق املعلومات وربطها بع�شها ببع�س، 
ت اأبناء الكراميد والفالحيد معًا. وهذا  حيث ا�شتنبط �شجرة ن�شٍب �شمَّ
كبار  خا�شًة  جميعًا،  النا�س  اأده�س  البالد،  يف  عارٍم  فرٍح  م�شدر  كان 
ال�شن منهم، وت�شبب يف حما�س �شباب الكراميد للتعلم والدرا�شة والقيام 

بزيارة بالد الفالحيد والتعرف على اأقاربهم والتوا�شل معهم. 
ومما �شاعد جلهود على اإمتام تلك املهمة الكبرية ب�شرعٍة وكفاءٍة، 
اأمور، وجود  يفعله من  كان  ملا  الكراميد  النا�س يف بالد  واإثارة حما�س 
ع�شرٍة من �شباب و�شابات الفالحيد اإىل جانبه. اإذ قام هوؤلء باإعطاء 
بناء وبنات عمومتهم، وذلك من خالل ت�شرفاتهم  مثاٍل جيد ُيحتذى به لأ
تعرف  مل  التي  اليومية  ون�شاطاتهم  خالقية،  الأ ومواقفهم  اجلادة، 
وعمليًا،  علميًا  فكرًا  عك�شت  و�شلوكيات  مواقف  التقاع�س..  اأو  الك�شل 
هًا  وتوجُّ �شليماً،  جمتمعيًا  والتزامًا  اأخالقيًا،  وموقفًا  عقالنيًا،  وتفكريًا 
م التقدم  اأن يعَّ اأبناء عمومتهم، والعمل �شويًا من اجل  نحو التوحد مع 
وال�شلم والرخاء كافة اأرجاء البالد، وي�شمل كافة اأبناء ال�شعبني. وهذا 
اأعطى دفعًة قويًة لتيار التجديد الذي اأ�ش�شه جلهود وقادته �شومار طيلة 
فرتة غيابه يف بالد الفالحيد، وت�شبب يف اقبال �شباب الكراميد على 
ن�شاطاته على  فاعلية  وزيادة  ال�شعبية،  وتو�شعة قاعدته  اإليه  الن�شمام 
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د مع اأبناء  اأر�س الواقع، و�شاهم يف ت�شجيع الكراميد على التفكري بالتوحُّ
كل  اإح�شا�س  فاإن  فعل،  رد  فعٍل  لكل  كان  وملَّا  الفالحيد.  من  عمومتهم 
عائلة من الكراميد باأن لها جذرًا هنا وفرعًا هناك اأّدى اإىل منو عالقٍة 
يام وال�شنني على �شكل رابطٍة ع�شائريٍة،  جديدٍة بني النا�س تبلورت مع الأ
حيث اأ�شبح العدد الكبري ن�شبيًا �شرطا ًاأ�شا�شيا ًلتكوين الع�شرية، واأ�شبح 
لتما�شك  اأ�شا�شيًا  مطلبًا  الع�شرية  وزعامات  وتاريخ  لعادات  التع�شب 
الواحدة  الع�شرية  اأبناء  ا�شتوجب وقوف  الواحدة. وهذا  الع�شرية  اأبناء 
واأعطى  خرى،  الأ الع�شائر  اأبناء  من  الغري  �شد  البع�س  بع�شهم  مع 
انطباعًا خاطئًا باأن العالقات بني الع�شائر ل بد واأن تقوم على التناف�س 

والتناحر، ولي�س على التعاون والتكامل. 
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اأر�ض القمر

ق�شى جلهود ورفاقه من اأبناء الفالحيد حوايل ال�شتة اأ�شهر يف بالد 
هل والوطن، وي�شطره  الكراميد قبل اأن يبدي بع�س رفاقه ال�شوق اإىل الأ
اإىل اتخاذ قرارٍ بالعودة اإىل غمره م�شطحباً معه زوجته �شومار وابنته 
هايل  الأ تنظيم  احلكمة  من  اأن  راأى  عرته،  يغادر  اأن  قبل  لكنه  نيمار. 
البيئة،  على  واحلفاظ  العامة،  بال�شحة  للعناية  خمتلفٍة  جمعياٍت  يف 
والتعليم  بالعلم  والهتمام  للمحتاجني،  الجتماعية  اخلدمات  وتقدمي 
باإقناع  اأي�شًا  قام  كما  حياتية.  اأمور  من  ذلك  وغري  طفال،  الأ وتربية 
الكراميد  �شعب  بينها  فيما  ت�شكل  التي  الرئي�شة  ال�شتة  العائالت  �شيوخ 
البالد القت�شادية وغري  �شوؤون  دارة  ت�شكيل جلنٍة �شدا�شيٍة لإ ب�شرورة 
اللجنة اخلما�شية يف  رئي�س  باعتباره  له  رئا�شتها  واإ�شناد  القت�شادية، 
الن�شاطات  كافة  متابعة  فر�شة  جلهود  اأعطى  وهذا  الفالحيد.  بالد 
التطور  عملية  لتوجيه  ال�شالحيات  من  يكفي  ما  ومنحه  البلدين،  يف 
التي وهب نف�شه لها، ويف  النبيلة  يف الجتاه الذي كان يخدم الق�شايا 
مقدمتها ق�شايا احلرية والتقدم والعدالة الجتماعية وحتقيق الوحدة 

بني ال�شعبني. 
من  اأع�شائها  باإقناع  جلهود  قام  اللجنة،  لتلك  اجتماعٍ  اأول  ويف 
مع  والتعاون  للتوا�شل  �شبكة  خلق  على  فوٍر  العمل  ب�شرورة  الكراميد 
من  نخبٍة  ا�شطحاب  عليهم  اقرتح  ولذا  الفالحيد،  بالد  يف  اأهلهم 
عالقاٍت  واإقامة  اأقاربهم،  لزيارة  معه  وال�شباب  والتجار  املجتمع  قادة 
مع  التعاون  فكرة  عليهم  عر�س  كما  وال�شعبني.  البلدين  بني  جتاريٍة 
اأبناء عمومتهم يف ا�شتك�شاف كافة مناطق اأر�س القمر، والتفكري جديًا 
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البلدين  ت�شٌم  واحدة  دولة  قامة  لإ متهيدًا  وذلك  �شويًا،  ا�شتيطانها  يف 
وال�شعبني، كما حثَّهم على الهتمام بق�شية تعلم فنون الكتابة والقراءة 
ولد والبنات. وحني حان موعد الرحيل والعودة  بنائهم من الأ وتعليمها لأ
اإىل بالد الفالحيد، انتدب جلهود اأحد املقربني منه من اأع�شاء اللجنة 
ر الكراميد من  ليقوم مقامه يف غيابه، واعدًا بالعودة قريبًا ومعه ما ي�شُّ

اأخبار.
خالل فرتة ال�شتعداد للرحيل والعودة، اكت�شف جلهود اأن اأربعًةمن 
رفاقه من اأبناء الفالحيد، ثالثة �شباب و�شابة، كانوا قد وقعوا يف احلب، 
واأنهم قرروا الزواج من اأبناء عمومتهم من الكراميد. لذلك اأقامت لهم 
دارة حفلة زواٍج جماعيةٍ رائعٍة مل ت�شهد لها البالد مثياًل اأغرقت  جلنة الإ
النا�س يف بحر من الفرح وال�شعادة. وقبل اأن ترتك القافلة مدينة عرته، 
جلهود  مع  بالدهم  اإىل  العودة  عدم  اجلدد  العر�شان  من  اثنان  قرر 
ورفاقه، والبقاء اإىل جانب زوجاتهم يف بالد اأجدادهم. وهذا اأثلج �شدر 
جلهود، و�شجعه على ال�شري يف خطته لتوحيد البلدين وال�شعبني، وتاأ�شي�س 
دولٍة ت�شودها احلرية وامل�شاواة ويحكمها قانون ي�شعه النا�س باأنف�شهم، 
وتكون لها حكومٌة منتخبٌة حتكم بالعدل بني النا�س، وتعمل على حتقيق 

التقدم والزدهار، وحتر�س على رفاه و�شعادة مواطنيها.
القت�شادية  النواحي  من  تقدمًا  اأقلُّ  الكراميد  بالد  كانت 
اأرا�شيها  لكن  الفالحيد،  بالد  من  والثقافية  والعلمية  والتكنولوجية 
من  ها  حتدُّ ال�شاهقة  اجلبال  كانت  كما  وعطاًء.  خ�شوبًة  اأكرث  كانت 
النهر من اجلنوب، وكانت  را�شي املمتدة على طول  ال�شمال وتغطي الأ
ال�شرق. وهذا خلق  بها من  والعنب حتيط  التني  النخيل وكروم  غابات 
البالد وتتكاثر  اأنواع الطيور كي ت�شكن تلك  للعديد من  اأجواًء منا�شبًة 
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تعي�س حياتها  كي  الربية  للكثري من احليوانات  الفر�شة  واأعطى  فيها، 
يف الغابات وال�شهول املحيطة بالبالد، جتوب اجلبال والرباري ّحرةً بال 
رقيب. ولقد وفرت تلك الطبيعة وما بها من حيوانات وطيور واأ�شماك 
فر�شًة كبريًة ملمار�شة هواية ال�شيد التي اأحبها واأجادها الكراميد. اأما 
يت�شفون  عمومتهم،  اأولد  من  وعفويًة  ب�شاطًة  اأكرث  كانوا  فقد  النا�س، 
عائليٍة  ن�شاطاٍت  يف  اأوقاتهم  معظم  ويق�شون  والقناعة،  البال  بهدوء 
تلك  جعل  وهذا  منتجة.  غري  كانت  واإن  ممتعة،  تقليدية  واجتماعية 
ر�س ويهوى ال�شيد،  اأكرث جاذبية ملن يحب الزراعة وفالحة الأ البالد 
وملن يتطلع حلياٍة عائليٍة هادِئٍة ل تعكرِّ �شفوها تعقيدات حياة �شناعية، 
ول ترهق ع�شق الروح فيها متطلبات حياة �شريعة و�شغوط ثروة مادية 
�شعبة  �شخ�شيٍة  وطموحاٍت  اجتماعيٍة  امتيازاٍت  لتحقيق  دوؤوٍب  و�شعيٍ 

املنال. 
اأيام  اأحد  البهاليل يف ظهرية  بحرية  �شاطئ  القافلة  غادرت  حني 
اخلريف املعتدلة، كانت ت�شم يف ع�شويتها اأكرث من اأربعني �شخ�شًا، من 
بينهم ثمانية من اأبناء الفالحيد العائدين اإىل بالدهم، ي�شطحب �شابُّ 
عمال  منهم زوجته، بينما ت�شطحب �شاّبة ٌزوجها، والعديد من رجال الأ
والتجار وامل�شتثمرين، وجمموعًة اأخرى من ال�شباب الذي يهوى املغامرة 
من كال اجلن�شني. كما حملت القافلة معها بع�س الب�شائع وامل�شنوعات 
والكثري  الكراميد  بالد  بها  ا�شتهرت  التي  فة  املجفَّ والفواكه  اليدوية 
توقفت  القمر،  اأر�س  اإىل  القافلة  و�شلت  وحني  قاربهم.  لأ الهدايا  من 
هناك ملدة �شبعة اأيامٍ كاملٍة، حيث قام جمهور امل�شافرين خاللها ببناء 
ج�شٍر كبرٍي �شبه دائم على نهر القمر، وذلك بدلً من اجل�شر اخل�شبي 
ال�شغري الذي بناه جلهود ورفاقه يف طريق ذهابهم اإىل بالد الكراميد، 
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من  حتتويه  كانت  ما  على  والتعرف  املنطقة،  معامل  باقي  وا�شتك�شاف 
ثرواٍت طبيعيٍة ومياٍه معدنيةٍ �شاخنةٍ وغري ذلك. 

ومن ال�شياء اجلديدة التي اكت�شفوها يف اأر�س القمر على اجلانب 
اأو  اأ�شماٌك  خر من �شل�شلة جبال اخلري، بحرية كبرية ل تعي�س فيها  الآ
طحاٌلب، مياهها ماحلٌة ودافئٌة طوال اأيام ال�شنة. كانت البحرية تتغذى 
من ينابيع مياٍه معدنيٍة �شاخنةٍ تت�شاقط على �شكل �شاللتٍ كثيفٍة وقويٍة 
الداكن.  خ�شر  الأ باللون  �شخوره  تتلّون  التي  اجلبال  اأحد  اأعايل  من 
بحريات  لون  عن  يختلف  ومثريًا  غريبًا  لونًا  البحرية  اأعطى  وهذا 
البحرية  عليها، وجعل  ودوا  وتعَّ البع�س  التي عرفها  هاويل  والأ البهاليل 
هواية  ملمار�شة  وا�شعًا  وبحرًا  والراحة،  لال�شتجمام  رائعًا  مكانًا  تبدو 
اأقدام  عند  تقع  كانت  البحرية  اأن  وحيث  املاء.  على  والتزلج  ال�شباحة 
�شل�شلٍة من اجلبال حتدها من اجلنوب، و�شحراء وا�شعٍة تبدو بال نهاية 
حتدها من ال�شمال، فاإن هواة �شيد طيور وحيوانات الرباري وجدوا يف 
ذلك املكان ما ي�شعدهم ويجذبهم اإليه ويغريهم بالرتدد عليه. وبالفعل، 
عليها  اأطلقوا  والتي  البحرية،  تلك  بتحويل  ب�شرعة  امل�شتوطنون  قام 
عيون  كلون  لالخ�شرار  املائل  مائها  لون  ب�شبب  العيون«  »بحرية  ا�شم 
مرا�س، ومنتزهٍ جميلٍ لق�شاء  للت�شايف من الأ نيمار، اإىل منتجٍع �شحيٍ 
�شبوعية واأ�ُشهر الع�شل ورحالت ال�شيد  جازات الدورية والعطالت الأ الإ

والقن�س. 
من  اأن  الرفاق  قّرر  الفالحيد،  بالد  اإىل  الرحلة  موا�شلة  وقبل 
امل�شلحة ا�شتيطان اأر�س القمر، وتطويرها اإىل حمطة للتجارة والراحة 
ببالد  الفالحيد  بالد  تربط  التي  الطريق  طول  على  وال�شتجمام 
ر�س من مميزاٍت مناخيٍة ومكانيٍة، كجمال  الكراميد. وب�شبب ما لتلك الأ
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ر�س، ووفرة املياه النقية، وتعُّدِد الينابيع، وكرثة  الطبيعة، وخ�شوبة الأ
اجلبال والغابات وحدائق النخيل وكروم العنب والتني، و�شاللت املياه 
ال�شباب  فاإن  الكراميد،  وبالد  الفالحيد  بالد  بني  والتو�شط  ال�شاخنة، 
املنطقة  تلك  ا�شتيطان  لفكرة  حما�شًا  كرث  الأ كانوا  القافلة  جمهور  من 
احليوية. لقد راأى ال�شباب يف اأر�س القمر مكانًا رائعًا للعي�س يف اأمان، 
تقاليدهم  ت�شكيل  فيه  ويعيدون  تامٍة،  يٍة  بحرِّ هواياتهم  فيه  ميار�شون 
وعنا�شر ثقافاتهم مبا يتالءم مع ظروف بيئتهم البكر، ويتذوقون فيه 
طعم ال�شعادة الذي طاملا حلموا به، بعيدًا عن عيون املحافظني واأتباع 
تيار التقاليد، وما كانوا يحاولون فر�شه على النا�س من قيود واأعراف 

ومعتقدات وطقو�س واآلهة.  
وهناك يف بالد الفالحيد، كان ال�شيخ عثريان يقوم كل �شباح بتفقد 
هاويل ومعه �شهمان، ي�شطاد ال�شمك اأحيانًا، واأحيانًا  �شواطئ بحرية الأ
بريا�شة  �شهمان  يقوم  بينما  والنخيل،  الورد  اأ�شجار  بني  غفوة  ياأخذ 
ال�شباح. ويف اآخر النهار، وقبل اأن يعود كل منهما اإىل بيته، كان ال�شيخ 
عثريان يقف على طرف البحرية ال�شرقي، واإىل جانبه �شهمان، ينظران 
بعيدًا علهما يلمحان طالئع القافلة وقد عادت من بالد الكراميد. كان 
�شهمان قد تعود على املبيت على عتبة بيت �شيده، يتفقده ويدور حوله 
للنوم  املجال  ويفتح  وي�شرتخي،  العتبة  على  يجل�س  اأن  قبل  مرات  عدة 
كي يغالبه ويغلبه، كما كان قد تَّعود اأي�شًا اأن يرى جلهود كل �شباح وكل 
م�شاء. وحني طال غياب جلهود، بداأ حما�س �شهمان للخروج مع ال�شيخ 
يام دون عودة  عثريان يرتاجع، ون�شاطه وحيويته تتناق�س. ومع تتابع الأ
وت�شاقط �شعره، وتدهورت  جلهود، فقد �شهمان �شهيته، وذوى ج�شمه، 
�شهمان  فقد  حتى  جلهود  �شفر  على  �شهرين  فرتة  مت�ِس  ومل  �شحته. 
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وحني  احلياة.  يف  الرغبة  بالتايل  وفقد  الغائب،  �شيده  عودة  يف  مل  الأ
مر َّال�شيخ عثريان كعادته على بيت جلهود ل�شطحاب �شهمان يف �شباح 
اأحد اليام، وجده جثًة هامدًة ل حراك فيها. حزن ال�شيخ عثريان كثريًا 
نه طلب من جلهود اأن يرتكه معه، اإذ  على موت �شهمان، و�شعر بالندم لأ
به، ول مدى  وارتباطه  ل�شيده  يعلم مبدى حبِّ �شهمان  مل يكن عثريان 

عمق اإخال�شه له و�شوقه اإليه. 
حني اكت�شف جلهود موت �شهمان بعد عودته ب�شاعات، حزن عليه 
عليه  ف  خفَّ جانبه  اإىل  ونيمار  �شومار  وجود  لكن  وعميقًا،  كبريًا  حزنًا 
م�شابه، و�شاهم يف اإخراجه من اأحزانه ب�شرعة، خا�شًة يف غمرة فرح 
مور حتى  الفالحيد واحتفالتهم بعودته ورفاقه �شاملني. وما اأن هداأت الأ
الكراميد،  من  عمومتهم  اأبناء  مع  الفالحيد  جتار  بجمع  جلهود  قام 
قامة  طون �شويًا لإ حيث تركهم ي�شتك�شفون معًا امل�شالح املتبادلة، ويخطِّ
عمال وامل�شتثمرين  م�شاريع م�شرتكة. وهذا جعل طبقة التجار ورجال الأ
البالد،  توحيد  رغبًة يف  الجتماعية  الطبقات  اأكرث  ت�شبح  البلدين  يف 
هناك  حمطٍة  واإقامة  القمر  اأر�س  ا�شتيطان  بفكرة  اهتمامًا  كرث  والأ
للتجارة والراحة وال�شتجمام. وقبل اأن يعود جتار الكراميد اإىل بالدهم 
ومعهم من الب�شائع اجلديدة الكثري، اأخذ جلهود منهم وعدًا بالرتويج 
هل يف البلدين، ومتويل م�شروع بناء طريٍق يربط بحرية  لفكرة وحدة الأ
م�شتوطنٍة  واإقامة  القمر،  باأر�س  مرورًا  البهاليل،  ببحرية  هاويل  الأ
تاأ�شي�س  عاتقهم  على  اأخذوا  فقد  ال�شعبني  �شباب  اأما  فيها.  م�شرتكة 
قامة وحدٍة �شيا�شيةٍ بني البلدين وال�شعبني، وتوؤمن  حركٍة فكريٍة تدعو لإ
�شل حتتم وحدة امل�شتقبل وامل�شري، والعمل على  باأن وحدة التاريخ والأ
اجلغرافية  وال�شتك�شافات  التطوعي  العمل  يف  م�شرتكٍة  ن�شاطاٍت  بدء 
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وبناء ج�شوٍر ثقافيٍة تربط ال�شعبني بروابط م�شرتكة.
كان  ببطء،  النا�س  عامة  بني  تنت�شر  الوحدة  فكرة  كانت  وبينما 
واأبعادها،  فوائدها  و�شرح  لها  الرتويج  على  يت�شابقون  البلدين  �شباب 
البلدين.  بني  الب�شائع  لتبادل  �شهريٍة  لرحلٍة  يخططون  التجار  وكان 
مكان  من  النتقال  يف  فكار  الأ اأخذت  والنا�س،  الب�شائع  �شفر  ومع 
خر، وبداأت الثقافات عمليَة حتاوٍر وتالقٍح واإخ�شاٍب مثمرٍة، واأخذت  لآ
املعارف التكنولوجية يف النت�شار ب�شرعة. اأما جلهود فقد ان�شرف كليًا 
جمع  حيث  القمر،  اأر�س  يف  وىل  الأ امل�شتوطنة  قامة  لإ التخطيط  اإىل 
الالزمة  املخططات  و�شع  منهم  وطلب  البلدين  يف  املهند�شني  اأ�شهر 
الواحة  بتلك  الفالحيد مرورًا  ببالد  الكراميد  تربط بالد  لبناء طريٍق 
اجلميلة. وقبل م�شي �شنة على عودته اإىل بالد الفالحيد، كان جلهود 
دارة  الإ بني غمره وعرته، وجنح يف جمع جلان  قد قام بثالِث رحالتٍ 
هامٍة،  وحدويٍة  قراراٍت  لتخاذ  القمر  اأر�س  يف  خيمٍة  يف  املدينتني  يف 
وا�شتكمل كافة املخططات املطلوبة ل�شتيطان تلك البالد، واأ�ش�س جلنًة 
م�شرتكة لال�شراف على عملية  بناء ومتويل الطريق الذي اأطلقوا عليه 

ا�شم »طريق الوحدة«.
اأن جناح امل�شروع  الثانية، راأت  للمرة  دارة  حني اجتمعت جلان الإ
اأر�س  ا�شتيطان  على  كبري�س  حٍد  اإىل  يتوقف  الوحدة  بطريق  املتعلق 
وتوا�شٍل  ات�شاٍل  ونقطة  وترفيهيٍة  اإىل حمطة جتارية  القمر، وحتويلها 
تربط البلدين معا، واأنه بدون ربط البلدين معا بطريق جتارٍي وتوا�شل 
من  �شيكون  ال�شعبني  بني  ن�شاين  الإ التوا�شل  عملية  هل  ي�شِّ جغرايٍف 
بناء  يف  �شراع  بالإ قرارًا  اتخذوا  ولذلك  الوحدة.  فكرة  جناح  ال�شعب 
اإىل  الهجرة  على  البلدين  اأبناء  من  ال�شباب  بت�شجيع  والقيام  الطريق 
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هم مبا يحتاجون اإليه من دعٍم مايٍل  ر�س وال�شتقرار فيها، ومدِّ تلك الأ
ومعنوٍي و�شيا�شٍي. كما قاموا اأي�شا باتخاذ قراٍر مب�شاعفة عدد الرحالت 
املنتظمة بني مدينتي غمره وعرته، لت�شبح ن�شف �شهرية، وذلك كي ل 
�شدقاء.  هل والأ ي�شعر �شكان الواحة بالوحدة واحلنني والنقطاع عن الأ
الهجرة،  لفكرة  ال�شباب  �س  حتمُّ مبدى  اللجان  اأع�شاء  فوجئ  ولقد 
واإقبالهم على النتقال مع اأ�شدقائهم وعائالتهم اإىل اأر�س القمر التي 
غدت ب�شرعٍة حمطًة رئي�شيًة ل غنى عنها للم�شافرين بني عرته وغمره. 
�شا�س للم�شتوطنة اجلديدة، اأطلقوا على قريتهم  وحني و�شعوا حجر الأ

ا�شم »قمره«، تُّيمنًا بوجه القمر، ون�شبًة اإىل اأر�س القمر ونهر القمر.
اأربُع فرق  �شراع يف بناء طريق الوحدة، تقرر ت�شكيل  اأجل الإ ومن 
عمل: واحدة يف بالد الكراميد تقوم بالبناء انطالقًا من بحرية البهاليل 
من  انطالقًا  بالعمل  الثانية  وتقوم  القمر،  اأر�س  نحو  الغرب  اجتاه  يف 
تقوم  بينما  اأي�شًا،  القمر  اأر�س  نحو  ال�شرق  اجتاه  يف  الهاويل  بحرية 
خرى بالعمل يف اجتاهني متعاك�شني انطالقا من قمره، يف اجتاه  الفرق الأ
�شراع يف  بالد الفالحيد وبالد الكراميد على التوايل. وهذا اأدى اإىل الإ
الوحدة، وتنامي اقت�شاد و�شكان م�شتوطنة قمره �شنة بعد  بناء طريق 
اأخرى، و�شاهم بالتايل يف تن�شيط العمليات التجارية واملعامالت املالية، 
على  تخطر  تكن  مل  وثقايٍف  اجتماعٍي  حراٍك  عملية  حدوث  يف  وت�شبَّب 
ُر  الوحدة يق�شِّ بناء طريق  الواقع، كان كل يوم عمل يف  اأحد. ويف  بال 
ي حما�س  قل، ويغذِّ امل�شافة الزمنية بني البلدين وال�شعبني �شاعة على الأ
ي موجة التفاوؤل  ال�شباب، ويزيد دخل التجار واحلرفني واملهنيني، وينمِّ
و�شحرها  ال�شاطع  بنورها  وتغمرها  البالد  جتتاح  بداأت  قد  كانت  التي 

العجيب. 
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قامة والعي�س  وما كادت اأعداد العائالت وال�شبان الذين انتقلوا لالإ
لف حتى اأ�شبحت الواحة منتجعًا لطالبي  يف اأر�س القمر ت�شل اإىل الأ
ً للمفكرين والفنانني  الراحة من كبار ال�شن من الرجال والن�شاء، وملجاأ
والروحانية،  لهام  والإ والتاأمل  ال�شكينة  للباحثني عن  واملبدعني، وخلوةً 
جانب  اإىل  للعر�شان.  بالن�شبة  الع�شل  �شهر  لق�شاء  املف�شل  واملكان 
النتقال من بالد  ال�شروري  لي�س من  اأنه  البلدين  اكت�شف جتار  ذلك، 
الفالحيد اإىل بالد الكراميد وبالعك�س لإمتام العمليات التجارية وتبادل 
واملالية  التجارية  املعامالت  كافة  اإجراء  باإمكانهم  اأ�شبح  اإذ  الب�شائع، 
التجارة  وهواة  التجار  لتقاء  لإ مركزًا  اأ�شبحت  التي  قمره  مدينة  يف 
واح. وهذا اأدى اإىل حتول تلك املدينة ب�شرعٍة اإىل مركٍز  واملوزعني واُل�شَّ
، ت�شبَّب يف اخت�شار رحلة القوافل التجارية اإىل اأكرث  جتارٍيٍ ومايٍلٍ هاٍمٍ
وتوفريها  الب�شائع  ت�شريف  على  وامل�شاعدة  �شنة،  خالل  الن�شف  من 

للمحتاجني من جتار وموزعني ب�شرعةٍ كبريةٍ ن�شبيًا. 
وخالل ع�شرة �شنوات، كانت طريق الوحدة قد اكتملت، وباكتمالها 
حتولت قمره من قريٍة �شغريةٍ اإىل مدينٍة تتمركز فيها اأهم املوؤ�ش�شات 
الثقافية والتجارية واملالية يف البالد، وتعي�س فيها اأف�شل املواهب الفنية 
اأ�شحاب  وجلُّ  العلمية  القدرات  اأكفاأُ  فيها  وتعمل  والفكرية،  دبية  والأ
دارية واملالية. وباكتمال الطريق، وتطوير العربة التي جترها  املهارات الإ
احلمري والبغال، اأ�شبح باإمكان القوافل التجارية قطع امل�شافة بني غمره 
وعرته خالل اأربعة اأيام فقط. اأما امل�شافة بني كل من املدينتني وقمره 
يف اأر�س القمر، فقد اأ�شبحت ل تتجاوز اليومني، مما اأدى اإىل تن�شيط 
وبحريتها  وغاباتها  وينابيعها  ب�شاللتها  القمر  اأر�س  وجعل  ال�شياحة، 
تغدو املنتجع ال�شياحي لدولة الوحدة. وهكذا حتققت وحدة ال�شعبني عن 
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�شحاب الهوايات من ال�شباب املغامر،  طريق تبادل امل�شالح، وال�شماح لأ
الفكرية  والقدرات  العلمية  الكفاءات  وذوي  النِّرية  العقول  �شحاب  ولأ
اأعبائها، وذلك من خالل القيام  اخلاّلقة ببدء عملية التوحيد وحتمل 
قدراتهم  وا�شتغالل  املحببة  هوياتهم  وممار�شة  املعتادة  بن�شاطاتهم 

يٍة تامٍة، خدمًة مل�شاحلهم وحتقيقاً �شلذاتهم. بحرِّ
الوحدة، وذلك متهيدًا  اإمتام طريق  الحتفال مبنا�شبة  اجل  ومن 
دارية، قامت  لإعالن وحدة البلدين وال�شعبني من النواحي ال�شيا�شية والإ
لق�شاء  املواطنني  عامٍة جلميع  دعوةٍ  بتوجيه  البلدين  دارة يف  الإ جلان 
واإقامة  اإليها،  امل�شافرين  قوافل  وتنظيم  القمر،  اأر�س  يف  اأيام  ب�شعة 
وترتيب  لهم،  الراحة  اأ�شباب  وتوفري  الزوار  يواء  لإ كبريةٍ  مع�شكرات 
وطنهم.  من  جديدة  مناطق  على  التعرف  لهم  تتيح  �شياحيٍة  رحالٍت 
زواٍج  حفلة  متويل  واأثريائها  البالد  جتار  من  اللجان  تلك  طلبت  كما 
جماعيٍة تقام على �شواطئ بحرية العيون لكل ال�شباب وال�شابات الذين 
رون الزواج من بنات واأولد عمومتهم احتفاء بتلك املنا�شبة. وهكذا  يقرِّ
العوا�شف،  ال�شمود يف وجه  لوحدٍة قادرٍة على  اأ�شا�ٍس متنٍي  اإر�شاء  مت َّ
م�شرتكة،  مب�شالح  التجار  وربطت  ن�شب،  بعالقات  ال�شعبني  ربطت 
د القت�شاد  ر�س بطريق يوحِّ وربطت ال�شباب باأحالم واعدة، وربطت الأ

مل. ى بالأ وينمي التنوع الثقايف ويعزز التطلع نحو امل�شتقبل بعيون مالأ
كان جلهود من اأوائل النا�س الذين انتقلوا مع عائالتهم اإىل العي�س 
دارة  يف قمره، حيث اتخذها مقرًا له ومكانًايجمع فيه اأع�شاء جلان الإ
يف البلدين. ومن اأجل احلفاظ على مركزه كرئي�ٍس لكل جلنة، والتُّمكن 
بالد  كالًّمن  يزور  اأن  قرر  ال�شحيح،  الوجه  على  مهامه  ممار�شة  من 
دارة  الفالحيد وبالد الكراميد مرًة كل ثالثة اأ�شهر، واأن يجمع جلنتي الإ
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يف قمره مرةً كل �شتة اأ�شهر، مما جعل من ال�شهل على اللجان تن�شيق 
ا�شتكمال  بعد  مور  الأ ا�شتتبت  وحني  امل�شاريع.  تكامل  و�شمان  اجلهود 
للبالد،  الفعلية  العا�شمة  غدت  قد  قمره  مدينة  كانت  الوحدة،  طريق 
وكانت حكمة جلهود وجهوده املثمرة قد جعلته ال�شخ�س الوحيد املر�شح 
دارة بالد »العرابيد«  لقيادتها. ومبنا�شبة اإعالن الوحدة، اختارت جلان الإ
لدولة الوحدة اجلديدة، وتعيني جلهود رئي�شًا لكافة جلان العمل  اإ�شماً 
اقرتاٍح  لتقدمي  اجلديد  موقعه  با�شتخدام  جلهود  قام  وب�شرعة،  فيها. 
لتلك اللجان يق�شي بفر�س �شريبة على النا�س واملحا�شيل واملعامالت 
نفاق  لالإ  ٍ دائٍمٍ ر م�شدر دخٍل  وتوفِّ املجتمع،  العدالة يف  التجارية حتقق 
على اخلدمات العامة، كالتعليم وال�شحة والنظافة والبيئة واملوا�شالت 
للبالد،  الفعلي  الرئي�س  يغدو  جلهود  جعل  وهذا  اأمور.  من  ذلك  وغري 
�شعٍب،  جمل�س  مبثابة  الثالثة  املدن  يف  دارة  الإ جمال�س  اأع�شاء  ويغدو 
يقوم ب�شنِّ القوانني وتوجيه ال�شيا�شة العامة للبالد بالتعاون مع الرئي�س 

املنتخب.
مات  حني  خلفه  وترك  قرن،  ربع  حوايل  قمره  يف  جلهود  عا�س 
�شغر،  الأ جلهود  اأكربهما  وولدين  نيمار،  اأكربهما  بنتني  اأولد:  اأربعة 
�شومار  اأما  والده.  مات  حني  العمر  من  الثالثني  قارب  قد  كان  والذي 
بب  ت�شَّ فقد كانت قد اأ�شيبت قبل وفات زوجها ب�شنتني مبر�ٍس عوي�سٍ 
يف موتها، واأدخله يف حالة حزٍن عميقٍة جعلته يفقد الرغبة يف احلياة 
دارة  اأبيه احلكمة وح�شن الإ �شغر عن  من بعدها. ولقد ورث جلهود الأ
مانة وحب الوطن، وذلك اإ�شافًة اإىل �شغفه الكبري بالطبيعة، واإقباله  والأ
واملبدعني.  واملفكرين  والعلماء  العلم  وت�شجيع  املبادرة  زمام  اأخذ  على 
�شغر يف الواقع ذا �شعبيٍة بني ال�شباب وال�شيوخ يف حياة  كان جلهود الأ
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اأبيه، مما قاد النا�س اإىل عدم الرتدد يف اختياره قائدًا لهم على الرغم 
انطلق  وازدهارها،  البالد  تقدم  على  حر�شه  وب�شبب  �شنه.  �شغر  من 
التعليم،  ن�شر  العمل على  اإىل  ال�شلطة  مقاليد  لت�شلُّمه  ول  الأ اليوم  منذ 
وت�شجيع  البالد،  اأنحاء  كافة  يف  والثقافية  العلمية  املوؤ�ش�شات  واقامة 
العلماء واملفكرين والفنانني واملبدعني، وال�شتثمار املكثف يف العمران 
والقت�شاد وطرق املوا�شالت واخلدمات العامة. ويف اأول اجتماع مٍلجال�س 
وت�شجيل  قمره  يف  كرب  الأ ٍجللهود  متثالٍ  اإقامة  املجتمعون  قرر  احلكم، 

ب املوؤ�ش�س لدولة العرابيد.  ا�شمه يف �شجالت التاريخ باعتباره الأ
عاليٍة  وكفاءٍة  باأمانٍة  البالد  اأدار  الذي  �شغر  الأ جلهود  وفاة  بعد 
ملدة تزيد على ثالثني عامًا، خلفه ابنه جلهود الثاين يف القيادة، والذي 
كانت �شعبيته ل تقل عن �شعبية والده، خا�شة بني ال�شباب من الرجال 
والن�شاء. وتعود �شعبية جلهود الثاين اإىل متتعه بح�شن الطالع، وحر�شه 
هواياٍتٍٍٍ  وقيامه مبمار�شة  باحلياة،  للتمتع  وميله  وهندامه،  اأناقته  على 
جذبت ال�شباب من حوله كما جتذب ورود الربيع الفرا�شات املزرك�شة. 
املجالت  يف  التقدم  عملية  ا�شتمرار  على  اجلديد  الرئي�س  حر�س  اإن 
طرق  دِمِ  وتقُّ ال�شكاين،  النمو  ا�شطراد  �شوء  يف  خا�شًة  املختلفة، 
تعقيدًا،  والتجارية  واملالية  القت�شادية  املعامالت  وتزايد  املوا�شالت، 
دفعه اإىل تطوير القوانني التي ت�شمن للنا�س حقوقهم، وحتقق العدالة 
الت�شاعدية،  ال�شرائب  قانون  بينها  النا�س، ومن  الدخل بني  توزيع  يف 
وقوانني حماية حقوق العمال وامل�شاواة بني الرجل واملراأة. كما قام اأي�شًا 
عاٍمٍ،  بوجٍه  املواطنني  وواجبات  حقوق  دد  حُتِّ جديدٍة  ت�شريعاٍت  ب�شن 
عالء �شاأن احلرية الفكرية والجتماعية  وتعمل على �شيانتها، وت�شعى لإ
املبدعني  من  اخلاّلقة  القدرات  اأ�شحاب  مبكافاأة  وتقوم  وت�شمها، 
والعاملني يف خدمة املجتمع، وتطوير العملية التعليمية والرتبوية والعناية 
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بالبيئة وامل�شادر الطبيعية. 
نف�شه منقادًا، ومن  الثاين  التطورات، وجد جلهود  تلك  ويف �شوء 
حيث ل يدري، اإىل اإر�شاء مبداأ م�شاركة اجلماهري يف اتخاذ القرارات 
خر، والعمل على �شيادة مبداأ الت�شامح  العامة والهامة، واحرتام الراأي الآ
دارة بت�شكيل جمل�س  مر اإىل اإقناع جلان الإ يف املجتمع، حيث انتهى به الأ
جميع  فيها  �شارك  عامة  انتخابات  اإجراء  خالل  من  البالد  يف  حكٍم 
انتخاب جمل�س احلكم، كان من بني  املواطنني. وحني مت  البالغني من 
وحيث  واأن�شابهم.  جلهود  اآل  من  �شخ�شًا  ع�شر  اإثنا  الثالثني  اأع�شائه 
�شخا�س كانوا يتمتعون بقدٍر كبريٍ من امل�شداقية،  اأولئك الأ اأن غالبية 
ومكنتهم  ال�شعبية،  غلبية  الأ واحرتام  حب  اأك�شبتهم  م�شداقيتهم  فاإن 
من التاأثري يف قرارات جمل�س احلكم. اإل اأن هيمنة اأبناء عائلةٍ واحٍدٍة 
ول تدريجيًا من عملية جماعية اإىل  على جمل�س احلكم جعل احلكم يتحَّ
العائلة. وهذا  واأهواء رئي�س  الغالب لقرارات  عمليٍة عائليٍة، تخ�شع يف 
فتح املجال لقيام اآل جلهود بالتاأثري يف اآراء الغري من اأع�شاء املجل�س، 
فئوية  وق�شايا  العام خلدمة م�شالح خا�شة  العمل  على جتيري  والعمل 
املدافعة عن  واملواقف  التحررية  التوجهات  يام يف عك�س  الأ ت�شببت مع 
واإذا كانت عملية الرتاجع عن املكا�شب  امل�شاواة والعدالة الجتماعية. 
ال�شعبية قد بداأت ب�شكٍل غري خمطٍط يف عهد جلهود الثاين، فاإن عملية 
عهد  يف  منهجيةٍ  بطريقٍة  ت�شارعت  حقوقه  من  والوطن  ال�شعب  �شلب 
َخلِفه ِجلهود الثالث الذي مل يتوانى حلظة عن ا�شتغالل موقعه على راأ�س 
من  اأولده  عهود  يف  البالد  وحتويل  �شالحياته  لتعزيز  احلكم  جمل�س 
اأ�شا�س احلكم«  »العدل  اأن  بناًء على مبداأ  رئي�س ٌمنتخٌب  دولٍة يحكمها 
اإىل مزرعٍة متلكها عائلة بناء على مبداأ اأن »الظلم اأ�شا�س احلكم« واأن 

»ال�شتبداد اأداة التحكم«.
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�شلطة احلرية وحرية ال�شلطة

به  حتظى  كانت  ما  وب�شبب  اجلديد،  احلكم  جمل�س  ت�شكيل  بعد 
و�شعبيٍة وجاذبية، قرر جمل�س احلكم  قوٍة  الثاين من  �شخ�شية جلهود 
ويقوم  املجل�س،  من  �شرعيته  د  ي�شتمُّ للبالد،  د�شتوريًا  رئي�شًا  تعيينه 
ها، وت�شييد ق�شٍر جميٍل وم�شرٍف  بتطبيق القوانني والت�شريعات التي ُيقرُّ
على �شاطئ بحرية العيون كي يكون مقرًا دائمًا للرئا�شة ومنزًل لرئي�س 
يوم  اعتبار  على  ين�س  قرارًا  املجل�س  اتخذ  ذلك،  جانب  اإىل  البالد. 
انتخاب جلهود الثاين رئي�شًا للبالد عيدًا وطنيًا لدولة العرابيد. وهذا 
اأعطى الرئي�س واأفراد عائلته، والتي اأ�شبحت يف حينه تتكون من حوايل 
عت ب�شببها ومن خاللها  اأربعني �شخ�شًا، مكانة �شمميزة يف املجتمع، ترفَّ

عن بقية النا�س، خا�شة عن العامة والفقراء والبوؤ�شاء وال�شعفاء.
هو  كما  وذلك  عادًة،  تفرز  املتميزة  الجتماعية  املكانة  اإن  اإل 
الفرا�شات  اإليها  يجذب  �شمغًا  �شجار،  الأ لبع�س  بالن�شبة  احلال  عليه 
يعني  وهذا  ال�شاعة.  مدار  على  الهواء  يحملها  التي  و�شاخ  والأ اجلميلة 
اأن المتيازات الجتماعية جتعل اأ�شحابها حمط اأنظار الغري، وتقودهم 
وال�شلطة،  املال  على  للح�شول  املجتمعية  مواقعهم  ا�شتغالل  اإىل  غالبًا 
من  املت�شلقني  بجذب  جانبها  من  ال�شلطة  تقوم  بينما  حق،  بغري  غالبًا 
وحيث  اإليها.  والدجالني  والو�شوليني  التجار  من  والنتهازيني  املثقفني 
اأن ال�شلطة مغريٌة لكل من يعرف خباياها ويرى بريقها، فاإن ال�شتحواذ 
يف  عادة  يت�شبب  والذي  الت�شلط،  اإىل  اأ�شحابها  يقود  ما  كثريًا  عليها 
ال�شطو على حقوق النا�س وانتقا�س حرياتهم، والعتداء على كرامتهم. 
قمة  الثاين  جلهود  عهد  يف  العرابيد  بالد  �شهدت  ذلك،  من  بالرغم 
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النا�س  متتع  حيث  والعلمي،  والثقايف  والعمراين  القت�شادي  الزدهار 
ت البالد موجٌة عارمٌةٍ من التفاوؤل، وا�شتتبَّ  بقدٍر كبرٍي من احلرية، وعمَّ
بناء  اإىل  ال�شباب  وان�شرف  القانون،  �شيادة  وال�شتقرار يف ظل  من  الأ

م�شتقبلهم وممار�شة هواياتهم وال�شتمتاع بحياتهم ب�شغٍف كبرٍي.
اإل اأنه مع منو ال�شكان وتزايد احلياة تعقيدًا، تتزايد عادة متطلبات 
بدورها  توؤدي  وهذه  والنخبوية،  الجتماعية  المتيازات  على  احل�شول 
والت�شامح  وامل�شاواة  واحلرية  والعدالة  العدل  ب�شمانات  التفريط  اإىل 
مركزها  وبحكم  منها،  ال�شيا�شية  خا�شةً  ال�شلطة،  اأن  اإذ  املجتمع.  يف 
ومن  فيه  ع  ترتفَّ موقٍع  يف  دومًا  ورجالها  نف�شها  ت�شع  املتميز،  النخبوي 
ِخالله عن بقية املواطنني، مما يجعلها غري قادرٍة على فهم نف�شيتهم 
ب�شبب ذلك  هم ق�شاياهم ومظاملهم والتعاطف معهم، وغري قادرةٍ  وتفُّ
احلر�س  اأما  الواحد.  املجتمع  الفر�س يف  وتكافوؤ  امل�شاواة  على حتقيق 
با�شتمرار،  وتعزيزها  تنميتها  على  والعمل  املكت�شبة  المتيازات  على 
من  ي�شاعف  مما  الت�شلط،  مبمار�شة  ال�شلطة  قيام  اإىل  عادًة  فيقود 
�شاأنه  من  وهذا  القانون.  على  وخروجها  خطاء  الأ ارتكابها  احتمالت 
اأن يت�شبب يف قيامها، ودون وعٍي اأحيانًا، وبوعٍيٍ و�شابق اإ�شراٍر اأحيانًا 
اأخرى، بالعتداء على حريات النا�س وحقوق املواطنني، وخلق فئة من 
املنتفعني احلري�شني على تعزيز م�شاحلهم من خالل خدمة م�شالح 
جيال  النخبة، وذلك على ح�شاب م�شلحة ال�شعب والوطن وم�شتقبل الأ

القادمة. 
وبحكم  حق،  بدون  املكت�شبة  الرثوة  اأن  نالحظ  اأخرى،  ناحيٍة  من 
طبيعتها ال�شتغاللية التي ل تتبدل ول تتغري واإن تبّدلت املفاهيم وتّغريت 
زمنة، تقوم بالتحالف مع ال�شلطة ال�شيا�شية والعمل �شويًا على تكري�س  الأ
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نفوذ النخبة ال�شيا�شية والقت�شادية وهيمنتها على املجتمع. واإذا كان 
من ال�شعب على ال�شلطة ال�شيا�شية اأن ُتخل�س ملبادئ العدل واحلرية، 
�شعب على الرثوة اأن ُتخل�س ملبداأ امل�شاواة بني النا�س، واأن  فاإن من الأ
تقبل مبداأ العدالة يف توزيع الدخل. ولذا كثريًا ما جتد ال�شلطة ال�شيا�شية 
والرثوة املادية نف�شها مندفعًة نحو ت�شجيع الطبقية يف املجتمع وتغذية 
ن�شانية. وهذا يعني اأن �شماح ال�شعب  امل�شلحية على ح�شاب املبادئ الإ
والتغا�شي  بالت�شلط،  الجتماعية  اأو  القت�شادية  اأو  ال�شيا�شية  لل�شلطة 
الن�شاطات  يف  والتحكم  امل�شروع  غري  الك�شب  مبمار�شة  املال  قيام  عن 
وال�شلطات  الرثوات  تكد�س  اإىل  باحلتمية  يقود  الرئي�شية،  القت�شادية 
والمتيازات يف اأيدي قلٍة من النا�س، ويقود اإىل تراجع مبادئ العدالة 
واحلاجة  الفقر  لنت�شار  الطريق  بد  ويعِّ والت�شامح،  واحلرية  وامل�شاواة 
اكت�شفه  ما  وهذا  الواحد،  املجتمع  داخل  وال�شتعباد  والظلم  والبوؤ�س 

وان.  العرابيد يف عهد جلهود الثالث، ولكن بعد فوات الأ
اإن احلرية �شيٌء ثمنٌي جدًا، وم�شدر قوة كبرٌي يغري كافة النا�س 
اإىل الت�شحية بحياتهم  اأحيانًا  البع�س  على احتوائه والتمتع به، ويدفع 
وكرامٍة  متعٍة  من  عادة  جتلبه  وما  الكبرية  قيمتها  وب�شبب  �شبيله.  يف 
املتحكمة  القوى  قبل  من  م�شتهدفًة  اأ�شبحت  احلرية  فاإن  �شحابها،  لأ
اأو  ال�شرعيني،  اأ�شحابها  من  م�شادرتها  بغر�س  وذلك  املجتمع،  يف 
كرب منها واحتكاره، وا�شتخدامه اأداًة لتحقيق  ال�شتيالء على اجلزء الأ
اأغرا�ٍس �شلطويٍة ت�شلطيٍة. وكما اكت�شف املعابيد فيما بعد، يبدو اأن القدر 
، مما  ن�شانية حمدودًاٍ املتوفر من احلرية لكل جمتمٍع من املجتمعات الإ
يوؤدي  منها،  ي�شتحقون  اأكرب مما  على ح�شٍة  البع�س  اأن ح�شول  يعني 
باحلتمية اإىل ح�شول اآخرين على قدرٍ اأقلَّ مما ي�شتحقون ويحتاجون. 
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وفئات  وجماعات  اأفراد  من  احلرية  على  يح�شل  من  اأن  يعني  وهذا 
جمتمعيٍة وجمتمعاٍت اإن�شانيٍة، يتحملون واجب حمايتها واملحافظة على 
ما ي�شتحقون منها، واأن من ُيغفل هذه احلقيقة يجد نف�شه م�شتعبداً ٍبال 

حرية، وتعي�شًا بال كرامة، ومكبوتاً بال اأملٍ يف م�شتقبٍل م�شرق.
لقد اكت�شف العرابيد اأنه حني تتجه ال�شلطة اإىل ممار�شة الت�شلط، 
تقوم يف الواقع مب�شادرة جزٍء من حريات النا�س وزيادة ما لديها من 
حريةٍ ملمار�شة املزيد من الت�شلط والتحكم يف م�شائر النا�س واأرزاقهم. 
وهذا يقود بدوره اإىل حرمان النا�س من التمتع بالقدر الكايف من احلرية 
ملمار�شة ن�شاطاتهم احلياتية املعتادة، وتنمية قدراتهم اخلاّلقة و�شيانة 
املجتمع  على  املهيمنة  ال�شلطة  اأمام  وا�شعًا  املجال  ويفتح  كرامتهم، 
لال�شتحواذ علي املزيد من احلرية وا�شتخدامها مل�شادرة جزءٍ اآخر من 
باحلرية  التمتع  على  ال�شلطة  قدرة  تزايدت  كلما  لذا،  النا�س.  حريات 
هواها،  على  الت�شرف  يف  متادت  كلما  منها،  ِح�شتها  تزايد  ب�شبب 
اأ�شحاب الراأي منهم وانتهاك  واجتهت نحو كبِت مواطنيها وا�شطهاد 
حقوقهم. وكلما تناق�شت حريات املواطنني ب�شبب التهام غول ال�شلطة 
جلٍز متزايٍد منها، كلما تراجعت قدراتهم على مواجهة ال�شلطة املهيمنة 
على املجتمع واحلفاظ على كرامتهم، وحماية حقوقهم من عبثها. وهذا 
من �شاأنه الت�شبب يف تقلي�س دور ال�شعب الذي ميلك �شرعة التحكم يف 
ال�شلطة يف امل�شاركة يف �شنع القرارات امل�شريية ذات التاأثري املبا�شر يف 

جمرى حياته وم�شريه وم�شتقبل اأولده واأحفاده. 
خرية من عهد جلهود الثاين تبلور الطبقية يف  �شهدت ال�شنوات الأ
ب الف�شاد اإىل بع�س املواقع الر�شمية واملوؤ�ش�شات  جمتمع املعابيد، وت�شرَّ
وتقوية  �شيقٍ،  نطاٍق  على  املح�شوبية  وانت�شار  البالد،  يف  العامة 
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الوطنية،  امل�شوؤوليات  ح�شاب  على  والع�شائرية  العائلية  اللتزامات 
وقيام امل�شتفيدين من تلك التطورات ال�شلبية بت�شكيل قوى �شغٍط على 
خطاء يف  احلكم واحلاكم. وهذا اأدى بدوره اإىل ارتكاب العديد من الأ
اإدارة �شوؤون البالد، و�شجع العديد من كبار امل�شئولني احلكوميني وغري 
احلكوميني على ا�شتغالل مواقعهم ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية 
املزيد  على  بالتايل  وال�شتحواذ  لديهم،  الرثوات  لتكدي�س  دارية  والإ
من ال�شلطات. اإذ بينما متثل ال�شلطة ال�شيا�شية مدخاًل للح�شول على 
املزيد من الرثوة، غالبًا بغري حق، متثل الرثوة ح�شانًا جيدا يًف مقدوره 
اإي�شال �شاحبه اإىل كرا�شي ال�شلطة ال�شيا�شية. وهكذا، حني تغيب �شم�س 
احلرية وامل�شاواة وامل�شائلة عن حياة املجتمع، ويختفي عن �شمائه قمر 
ز  العدالة وتكافوؤ الفر�س، يجد نف�شه وقد انقاد مرغمًا اإىل ال�شماح برتكُّ
الرثوة وال�شلطة يف اأيدي قلة من النخبويني املت�شلطني الذين ل همَّ لهم 
�شوى تنمية ثرواتهم وتعزيز مواقعهم الجتماعية وزيادة �شلطاتهم على 

ح�شاب غريهم من اأبناء ال�شعب.
و�شاع  الأ كانت  والده،  وفاة  بعد  احلكم  الثالث  جلهود  ت�شلم  حني 
�شوء  يف  وذلك  ال�شتقرار،  وعدم  التوتر  نحو  تتجه  البالد  يف  العامة 
ناحية،  النا�س من  بني  الوعي  وتنامي  وا�شٍع  نطاٍق  التعليم على  انت�شار 
وتراجع امل�شاواة والعدالة يف املجتمع ب�شبب تبلور الطبقية وال�شتغالل 
من ناحيةٍ ثانية. وما اأن م�شت ع�شر�شنواٍت على وجوده يف احلكم حتى 
بداأت �شكاوى املواطنني تتزايد، بينما كانت اأ�شوات املظلومني والبوؤ�شاء 
على  وبناًء  اجلميع.  على  القانون  وتطبيق  بامل�شاواة  مطالبًة  تتعاىل 
م�شورة بع�س املقربني منه، قام الرئي�س اجلديد باإقناع جمل�س احلكم 
من يف البالد يف  املنتخب بت�شكيل جي�سٍ وطنٍي وت�شليحه، وذلك حلفظ الأ
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حالة وقوع �شغب، ومن اجل م�شاعدة الدولة على تطبيق القانون وحتقيق 
العدالة بني املواطنني. وحني متت املوافقة على ت�شكيل اجلي�س، وحتت 
ع�شاء يف جمل�س احلكم، ا�شطر جلهود الثالث  �شغوط اأولد العائلة الأ
املكلفة  وللكتيبة  امل�شلحة  للقوات  عامًا  قائدًا  �شغر  الأ اأخيه  تعيني  اإىل 

بحماية الق�شر الرئا�شي.
اأنه كان �شعيفًا،  اإل  كان جلهود الثالث طيب القلب وح�شن النية، 
واملرت�شني، خا�شًة من  الطامعني  ي�شتطع كبح جماح  وب�شبب �شعفه مل 
مور وحتجيم اأفراد  اأبناء العائلة احلاكمة. وحني حاول ال�شيطرة على الأ
اأخوه،  عليه  ثار  بالقوة،  الع�شائر  و�شيوخ  رجاله  من  واملتنفذين  عائلته 
م�شتخدمًا اجلي�س الذي كان ياأمتر باإمرته، حيث قام باعتقال الرئي�س 
زمام  على  ال�شيطرة  على  قدرته  عدم  بحجة  وذلك  للدولة،  ال�شرعي 
اأطراف  يقع على  بيٍت �شغريٍ  قامة اجلربية يف  الإ مور، وفر�س عليه  الأ
بحرية البهاليل، وتعيني نف�شه رئي�شًا للبالد خلفًا له، واتخذ لنف�شه لقب 
جلهود الرابع. ومل مت�س اأ�شابيع حتى قام الرئي�س اجلديد باإ�شدار قراٍر 
�شورى  وا�شتبدله مبجل�س  املنتخب،  حلَّ مبوجبه جمل�س احلكم  رئا�شٍيٍ 
معني قام باختيار اختيار اأع�شائه بنف�شه، كما قام باعتقال املعرت�شني 
وال�شباب  املثقفني  واملعار�شني من  ال�شرعي  اأع�شاء جمل�س احلكم  من 
والنا�شطني ال�شيا�شيني. وحني عقد جمل�س ال�شورى اجلديد اأول اجتماع  
الرابع ملكًا على البالد والعباد،  ول هو تتويج جلهود  له، كان قراره الأ
ب  "مملكة جهلواد"، وذلك تخليدًا لذكرى الأ وت�شمية الدولة اجلديدة 

كرب. املوؤ�ش�س للدولة جلهود الأ
ال�شلطة  ت�شليم مهام  اإىل  ملكًا  اأ�شبح  اأن  الرابع منذ  اجته جلهود 
املثقفني  بع�س  باإغراء  والقيام  عمومته،  وبنات  واأبناء  واأخواته  خوته  لإ
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واأ�شحاب النفوذ من �شيوخ الع�شائر واملي�شورين من التجار بالن�شمام 
اإىل حا�شيته، وذلك من خالل �شراء ولئهم باملال واإغرائهم باملنا�شب 
على  ال�شرائب  اأموال  اإنفاق  من  وبدًل  الرفيعة.  لقاب  والأ الر�شمية 
اجته  النا�س،  من  للمحتاجني  العون  وتقدمي  العامة  اخلدمات  حت�شني 
موال  ملك البالد والعباد اإىل زيادة ال�شرائب على املواطنني، و�شرقة الأ
وعتاده،  تدريبه  م�شتوى  وحت�شني  اجلي�س،  اأفراد  عدد  وزيادة  العامة، 
موال على �شباطه، واإن�شاء موؤ�ش�شةٍ بولي�شيٍة جديدٍة ملالحقة  واإغداق الأ
اإرهابهم  بهدف  وذلك  بانتظام،  املواطنني  على  والتج�ش�س  املعار�شة 
وغر�س اخلوف يف قلوبهم. ويف املقابل، قام امللك جلهود الرابع باإهمال 
التعليم والثقافة والقت�شاد والبيئة، وا�شتغالل املزارعني وحتويل الكثري 
منهم اإىل عمال زراعيني بعد م�شادرة مزارعهم وب�شاتينهم، يعي�شون 

يم عليها البوؤ�س.  حياة كفاٍف وحاجٍة، يكتنفها الفقر ويخِّ
العامة  اأذهان  والت�شلط يف  ال�شلطة  لتكري�س مفاهيم  ويف حماولٍة 
ويف مفردات اللغة املتداولة والثقافة ال�شعبية ال�شائدة، بداأ امللك جلهود 
ُه نف�شه براعي الغنم الذي  الرابع يتنقل بني النا�س ويف يده ع�شا، وُي�َشِبِِّ
ي�شتخدم ع�شاه لقيادة اأغنامه وال�شيطرة عليها. ومن ثم، جاء مثقفو 
يرتكبه  ما  كافة  تربير  على  التاريخ  مراحل  عرب  داأبوا  الذين  ال�شلطة 
من  رعية  كلمة  وا�شتقوا  وجرائم،  انحرافاٍت  من  امل�شتبدون  احلكام 
كلمة راعي، واأطلقوها على املواطنني. وهكذا اأ�شبحت الرعية بالن�شبة 
غنام، كما  مللك البالد والعباد هي مبثابة قطيع غنمٍ بالن�شبة لراعي الأ
الرعية.  على  الراعي  ل�شيطرة  الوحيدة  الو�شيلة  هي  الع�شا  اأ�شبحت 
مع هذا املنطق، قام امللك جلهود الرابع مبنح كل رجٍل من  وان�شجاماً 
باأن  النا�س  �شلدى  عاماً  انطباعًا  خلق  مما  اأمري،  لقب  عائلته  اأفراد 
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وامر، واأن ال�شعب يتحمل واجب اإطاعة تلك  مري ميلك حق اإ�شدار الأ الأ
ال�شائدة  ال�شعبية  الثقافة  ب�شاطة  وب�شبب  تنفيذها.  وم�شوؤولية  وامر  الأ
جعلهم  مما  بينهم،  فيما  القطيع  عقلية  تنامت  وائل،  الأ النا�س  وطيبة 

يت�شرفون كقطيعٍ ي�شتثار بطبٍل اأو مزمارٍ، ويقاد بع�شا اأو �شعار.
ومن اأجل اإذلل النا�س واإلهائهم وحتويل اأنظارهم عما كان يقوم 
به من ممار�شاٍت ظاملٍة، وما كان يقوم به اأفراد عائلته وعمالوؤه من نهٍب 
موال الفقراء وثروات البالد، فاإن امللك جلهود الرابع اجته نحو  و�شرقٍة لأ
اإهمال التعليم والتخلي عن برامج م�شاعدة الفقراء. ويف املقابل، قام 
امللك باإن�شاء موؤ�ش�شة خا�شٍةللريا�شة والرتفيه حتت رعايته، تتخ�ش�س 
الرتفيهية،  الن�شاطات  وزيادة  الريا�شية،  لعاب  الأ خمتلف  ت�شجيع  يف 
واإغداق  للحكم،  املوالني  والفنانني  واملطربني  الريا�شيني  كل  وترويج 
املال عليهم. وخوفًاٍ من قيام احد اأفراد عائلته باإعادة متثيل دوره على 
ٍلال�شتيالء  و�شيلةً  جمددًاٍ  اجلي�س  وا�شتخدام  ال�شيا�شية  احلياة  م�شرح 
من  اأ�شدقائه  احد  باختيار  قام  والعباد  البالد  ملك  فاإن  احلكم،  على 
اأيام الدرا�شة، وتعينه قائداً ٍعاماً ٍللجي�س، وذلك بعد تزويجه من اإحدى 

هاويل. اأخواته واإ�شكانه يف ق�شره الكائن على �شاطئ بحرية الأ
الرابع،  جلهود  انطلق  وا�شتهى،  اأراد  كما  له  مور  الأ ا�شتتبت  وملا 
م�شتخدمًاٍ ذكائه احلاد و�شلطاته الوا�شعة اإىل العمل على تخليد عهده 
مكثفٍة  بحملٍة  القيام  املجال،  هذا  يف  فعله  ومما  جربوته.  وتكري�س 
لبناء �شل�شلٍة من الق�شور الفاخرة يف كافة اأنحاء البالد.. على �شاطئ 
بحرية البهاليل، و�شاطئ بحرية الهاويل، و�شاطئ نهر القمر بالقرب 
من م�شبه يف نهر �شراد، وعلى �شاطئ بحرية العيون املطل على قمره، 
اأعلى اجلبال املطلة على البحرية من الناحية الغربية. كما  وعلى قمة 
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وتاريخ  ا�شمه  حتمل  ال�شحاب،  تناطح  طويلةٍ  لٍة  م�شَّ باإن�شاء  اأي�شًا  قام 
ت�شلمه احلكم يف البالد. ومن اأجل متويل ذلك الُن�شب التذكاري الهام 
والعباد  البالد  ملك  قام  وفاته،  وقبل  عهده  بناءه يف  عملية  وا�شتكمال 
بفر�س �شريبة عمٍل على كل فرد من اأبناء ال�شعب القادرين، مقدارها 
عمل يوٍم واحدٍ كل �شهر، ومبعدل ع�شرة �شاعات عمل يومياً،ٍ وال�شماح 
مقابل  وذلك  العمل،  �شريبة  اأداء  من  بالتهرب  النا�س  من  للمي�شورين 

دفع مبلغ من املال تعادل قيمته قيمة �شريبة العمل املقررة مرتني.
ممار�شة  اأهمها  من   ، عديدًةٍ هواياتٍ  الرابع  جلهود  للملك  كان 
وهذا  اله�شتريية.  ورق�شاتهم  اأعمالهم  امل�شعوذين  وم�شاركة  ال�شحر، 
كل  ودعوتهم  البالد،  والدجالني يف  ال�شحرة  بت�شجيع  القيام  اإىل  دفعه 
عقد يف ق�شره الكائن على قمة جبال اخلري، يعلمونه  عام ملوؤمتٍر كبرٍي ُيٍ
فيه ال�شحر، يغدق عليهم املال والهدايا، ثم يرق�شون معًا حتى يغيبون 
عن الوعي. وبعد انتهاء املوؤمتر، كان ملك البالد والعباد ياأمر �شيوفه 
من ال�شحرة وامل�شعوذين با�شتعرا�س ما لديهم من العابٍ وحيلٍ جديدة 
خرى يف  الأ الرئي�شة  املدن  اإىل  النتقال منها  ثم  �شاحة قمره، ومن  يف 
بالد العرابيد، وذلك بهدف تخويف النا�س وادخال الرعب اإىل قلوبهم 
اإىل  النا�س  عامة  دفع  وهذا  احلاكم.  ع�شيان  مغبة  من  وحتذيرهم 
الهدايا  وتقدمي  ن�شائحهم،  و�شماع  وامل�شعوذين،  ال�شحرة  من  التقرب 
ال�شحرة  باأن  لعتقادهم  وذلك  منهم،  قدمني  الأ رواح  لأ والنذور  لهم 
اإ�شعادهم  مقدورها  يف  خارقًة  قدراٍت  متلك  رواح  والأ وامل�شعوذين 
بهم  ذى  الأ واإحلاق  حياتهم،  م�شاكل  على  التغلب  على  وم�شاعدتهم 
الطال�شم  بكتابة  يقومون  هوؤلء  كان  املقابل،  ويف  حل�شابهم.  وبالغري 
العقوبات  اأ�شد  باإنزال  وتهديدهم  اأحيانًا،  وت�شليتهم  وتطبيبهم  للنا�س 
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اأو  بتعهداتهم،  الوفاء  عن  تخلَّفوا  اأو  قدراتهم،  يف  كوا  �شكَّ هم  اإن  بهم 
رواح اأجدادهم.  تراجعوا عن تقدمي �شحيةٍ نذروها لأ

بعد حكٍم طويل جتاوز �� عامًا، مات جلهود الرابع تاركًالبنه جلهود 
اخلام�س جمموعةً من الق�شور الفاخرة، واأعدادًا ل حُت�شى من اخلدم 
ودولًة  واخلرافات،  وال�شعوذة  بال�شحر  يوؤمن  جاهاًل  و�شعبًا  والعبيد، 
متخلفة من النواحي القت�شادية والعلمية والثقافية، واأو�شاعاً معي�شيًة 
ًمرتدية تت�شف بالفقر واحلاجة، ونظام حكمٍ ظاملٍ ت�شيطر عليه عائلٌة 
�شفاء  اغتنم  قد  باأيام  وفاته  قبل  الرابع  كان جلهود  وُمف�شِدٌة.  فا�شدٌة 
�شيٍد  رحلة  يف  حا�شيته  بع�س  مع  ليخرج  الربيع  ف�شل  بداية  مع  اجلو 
اأيام،  اأربعة  ت�شتغرق  اأن  املفرو�س  كان من  البعيدة،  الغابات  اإحدى  يف 
�شعر  الثالث،  اليوم  ينتهي  اأن  قبل  اأنه  اإل  ديارهم.  اإىل  بعدها  يعودون 
متوا�شٍل،  وب�شكٍل  بعنفٍ  يرجتف  ج�شمه  واأخذ  حادٍة،  بق�شعريرٍة  امللك 
يف  ال�شباح  لح  وحني  اليوم.  لذلك  برناجمهم  تعطيل  يف  ت�شبب  مما 
مطار تت�شاقط بغزارةٍ كثيفٍة جعلت من ال�شعب  اليوم التايل، بداأت الأ
مطار، على غري عادتها  عليهم بدء رحلة العودة اإىل املدينة. ا�شتمرت الأ
يف مثل ذلك الوقت من ال�شنة، ملدة يومني كاملني دون انقطاع، ا�شتهلكوا 
التي  وحال  الأ وب�شبب  طعام.  من  لديهم  تبقى  قد  كان  ما  كل  خاللها 
مطار، ا�شتغرقت رحلة العودة اإىل املدينة �شعف املعتاد، مما  تها الأ خلفَّ
جعل حالة امللك ال�شُحية تزداد �شوءًا، وجعلت كل رجال القافلة ميرون 

رهاق. مبرحلٍة �شعبٍة، �شعروا معها باخلوف والقلق واجلوع والإ
�شاطئ بحرية قمره،  العامر على  امللكي  الق�شر  اإىل  الطريق  ويف 
من  طلب  وعيه  ا�شتعاد  وحني  �شاعات،  لب�شع  وعيه  جلهود  امللك  فقد 
واأنه  اجلوع،  من  تتلوى  معدته  اإن  لهم  قال  اإذ  الطعام،  بع�س  مرافقيه 
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حارًة.  و�شلطًة  م�شويًة  �شمكًة  ي�شتهي  واأنه  ال�شديد،  بال�شعف  ي�شعر 
وب�شبب نفاذ ما كان لديهم من طعام، مل يكن با�شتطاعتهم تلبية رغبة 
�شيِّدهم وتوفري ما طلبه من ماأكولت، ولذا قاموا بدًل من ذلك باإ�شراع 
اخلطى نحو املدينة، واإر�شال اأحد املرافقني اأمامهم للعمل على حت�شري 
وجبة الطعام التي طلبها وا�شتهاها ملك البالد والعباد. وما اأن دخلوا 
�شاحة الق�شر حتى فقد جلهود الرابع وعيه للمرة الثانية، وحني �شحا 
من غيبوبته بعد �شاعتني تقريبًا، وجد ما ا�شتهى من طعام يجل�س اأمامه 
اأنَّ  اإل  اخلا�س.  امللكي  �شريره  من  بالقرب  اأنيقٍة،  �شغريٍة  طاولة  على 
لونه، و�شلب قواه، وحرمه  اأنهكه متامًا، وغري  عياء كان قد  املر�س والإ
جلهود  امللك  اأغلق  وحني  اللحظة.  تلك  يف  يتمناه  كان  �شيٍء  كل  من 
خر مرة، كانت معدته تتلوى اأملا ًمن اجلوع، وكانت �شورة  الرابع عينيه لآ
ال�شمكة امل�شوية وال�شلطة احلارة هي اآخر �شورة يحتفظ بها يف خميلته 
ويحملها معه اإىل عامل ما بعد احلياة. مات ملك البالد والعباد يعاين 
اأن تالم�س يده الطعام الذي طلبه ومتناه،  مل، دون  املر�س واجلوع والأ
ودون اأن يتذوق ل�شانه ما ا�شتهت نف�شه، وذلك على الرغم من اأن كل ما 
اأ�شتهى ومتنى يف حياته يف تلك اللحظة كان اأمامه ويف متناول يده، لكن 
يده الطويلة ق�شرت بعد عمٍر طويٍل ق�شته يف ممار�شة ال�شرقة والر�شوة 

والف�شاد والظلم.  
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مملكة جهلواد

قليل  والطبع  اخللق  �شيئ  احلكم،  يف  الرابع  جلهود  خليفة  كان 
الذكاء، تربَّى يف بيت يرتفع فيه الراعي عن الرعية، وي�شتمرئ احلاكم 
ال�شعب،  العتداء على حقوق  ويهوى  وال�شعفاء،  الفقراء  ا�شتغالل  فيه 
ويتفاخر باإذلل عليةِ القوم ومن يعتز بكرامته منهم. وملا كانت جتربة 
ذلك البن احلياَتة قد ت�شكلت يف ظل نظام حكٍم جائٍر ل يرحم، فاإنه 
وَكْبت  وتكري�س تخلفهم،  املواطنني،  اإذلل  ال�شتمرار يف  ب�شرورة  اآمن 
من  املزيد  على  وال�شتيالء  منها،  كرب  الأ القدر  وم�شادرة  حرياتهم، 
م�شادر رزقهم. وما كاد اأن يت�شلم مهام ال�شلطة يف البالد حتى جاءه 
اأ�شدرهما  قد  والده  كان  هامتني  ر�شميتني  بوثيقتني  امل�شت�شارين  اأحد 
وىل تتعلق بقراٍر اتخذه جلهود الرابع  لكنه مات قبل تنفيذهما. كانت الأ
بال�شتيالء على واحة الغزلن وحتويلها ومن عليها اإىل اإقطاعيٍة متلكها 
على  ين�سُّ  قراٍر  ب�شيغة  فتتعلق  الثانية  الوثيقة  اأما  احلاكمة.  العائلة 
تنحيته عن ولية العهد وتعيني اأحد اإخوته بدًل منه وذلك ل�شوء اأخالقه 
و�شحالة ثقافته. وبينما تركت فكرة حرمانه من احلكم مرارة يف فمه 
قادته اإىل التنديد ب�شرية والده والتنكر لها، اغتنم قرار ال�شتيالء على 
واحة الغزلن ليقوم بتنفيذه ب�شرعة، وذلك - كما ادعى - تنفيذًا ًلرغبة 

وتوجيهات امللك الراحل.
اإن توجه امللك جلهود الرابع اإىل حرمان ابنه من احلكم بعد وفاته، 
والبحث  األقاب  باأبيه من  يتعلق  اإ�شقاط ما كان  اإىل  امللك اجلديد  دفع 
عن لقب خمتلف عن لقب اأبيه، يعزز �شلطاته ومييزه عن �شابقه. وبعد 
تفكرٍي ومداولٍت م�شتفي�شٍة مع املقربني منه و�شماع اآراء مثقفي ق�شره 



1��

�شاو�س، اأ�شار عليه املخل�شون للعر�س با�شتخدام لقب »�شلطان« وذلك  الأ
ن كلمة �شلطان تعني م�شدر ال�شلطات ال�شيا�شة  - ح�شب ما قالوا - لأ
وغري ال�شيا�شية، وذلك بخالف كلمة ملك التي تعني �شخ�شا مًيلك �شيئًا 
ما. اأما ال�شلطة هنا، فقد ف�شروها على اأ�شا�س اأنها ت�شمل �شلطة احلكم 
ال�شيا�شي  العهر  التمتع بالثنني. ولذلك بداأ مثقفو  املال ونعيم  و�شلطة 
منذ ذلك العهد ينعتون اآل جلهود من ملوك واأمراء بال�شالطني املنّعمني، 

ول«. واأطلقوا على امللك اجلديد لقب »ال�شلطان جلهود الأ
كان قرار م�شادرة واحة الغزلن مبثابة كارثٍة اإن�شانيٍة �شاملٍة بالن�شبة 
هايل الواحة، نتج عنها حتويل كافة �شكانها من املزارعني اإىل عبيد  لأ
ل بتوفري متطلبات  التكفِّ يعملون يف مزارع ميلكها �شلطان ٌجائٌر مقابل 
�شا�شية لهم ولعائالتهم. اأما العمال ال�شناعيون فقد حتولوا اإىل  العي�س الأ
خدٍمٍ يعملون يف موؤ�ش�شاتٍ اإنتاجيٍة�س وجتاريٍة وماليٍة وخدماتيٍة متلكها 
احلياتية  احتياجاتهم  ل�شد  تكفي  ل  بخ�شة  اأجور  مقابل  املالكة  العائلة 
الزراعية  را�شي  الأ ب�شلب  القيام  ومع  اجتماعية.  �شمانات  اأية  ودون 
نتاجية  والإ التجارية  امل�شاريع  ملكية  على  وال�شتيالء  الفالحني،  من 
واخلدماتية الرئي�شية يف البالد، توقفت عمليات ال�شتثمار، وت�شارعت 
عام،  بوجه  القت�شادية  والن�شاطات  املعي�شية  و�شاع  الأ تدهور  عملية 
وبئة على نطاٍق وا�شٍع، وارتفعت معدلت الوفيات  مرا�س والأ وانت�شرت الأ
طفال وال�شيوخ، وتكررت املجاعات، واأ�شبح الفقر والبوؤ�س واجلهل  بني الأ
عظم بني املواطنني، وتعمقت ثقافة القطيع  والظلم القا�شم امل�شرتك الأ
بني العامة من النا�س. ومع تقادم الزمن وتتابع احلكام وا�شتمراء الذل، 
اكت�شبت كلمتا ملك و�شلطان يف الثقافة ال�شعبية ال�شائدة يف بالد املعابيد 
�شفات التملك والت�شلط وال�شيطرة، واأ�شبحت العامة من النا�س تعتقد 
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مري اأن ميتلك ما �شاء من ثروات البالد،  باأن من حق امللك وال�شلطان والأ
واأن ي�شتعبد من اأراد من العباد، واأن ي�شدر ما اأراد من اأوامر وقوانني 
وتعليماٍت دون الرجوع لل�شعب الذي مت تغييبه وحتويله اإىل قطيٍع م�شامٍل. 
ومن اأجل تكري�س حكمه واإلهاء النا�س باأموٍر تافهٍة، و�شرف نظرهم 
ول اإىل  عما كان ميار�شه من ظلم وا�شتبداد، اجته ال�شلطان جلهود الأ
اإدارتها  على  القائمني  وحثِّ  والرتفيه،  الريا�شة  دائرة  ميزانية  زيادة 
بتنويع الن�شاطات الريا�شية والرتفيهية بوجه عام. ولقد تبع ذلك، قيام 
البحريات  جوانب  على  خا�شة  وريا�شية  اجتماعية  نواٍد  باإن�شاء  هوؤلء 
التجار  من  الذوات  واأبناء  مراء  الأ غري  يدخلها  ل  الثالثة،  الرئي�شة 
وت�شكيل  وال�شاأن،  الباأ�س  واأ�شحاب  الدولة  موظفي  وكبار  واملي�شورين 
عدة فرٍق ريا�شيٍة وتوزيعها على املدن الرئي�شية يف البالد. وبعد ا�شتداد 
بتحويل  جلهود  ال�شلطان  اأمر  الريا�شية،  الفرق  خمتلف  بني  املناف�شة 
اإىل حرفٍة، ميار�شها الريا�شيون مقابل اأجوٍر مغريٍة  الريا�شة من هوايٍةٍ
للريا�شيني  وال�شماح  للاّلعبيني،  الريا�شية  النوادي  اأ�شحاب  ٍيدفعها 
بالنتقال من ناٍد اإىل اآخر. ولقد ترتب على ذلك تعزيز مكانة الريا�شي 
بنوادي  ترتبط  للم�شجعني  روابط  وخلق  املجتمع،  يف  واملحرتف  اجليد 
بني  الريا�شية  املناف�شة  وجعل  غريهم،  دون  معينني  وريا�شيني  معينة 
النوادي تنتقل اإىل ال�شارع والقرية واملدر�شة، وتقود اإىل ت�شكيل جماعات 
ونوادي خا�شة للم�شجعني، وتت�شبب بالتايل يف زيادة حدة املناف�شة بني 
النوادي، وحتويل العالقة بني جماعات امل�شجعني اإىل ع�شبية متبادلة 
عملت على جتزئة املجتمع بدًل من توحيده، وقادت اإىل ا�شتبدال الهوية 

خر. الوطنية اجلامعة بهويات ريا�شية تقوم على التناحر وكراهية الآ
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كرب موؤ�ش�س دولة الوحدة، هو خلق هويٍة وطنيٍة  كان هدف جلهود الأ
د النا�س ول تفرقهم، وذلك من خالل تعريف النا�س باأن�شابهم  جامعة ٍتوحِّ
قيم  ذات  واحدٍة،  وطنيةٍ  ثقافٍة  وتطوير  �شلية،  الأ بجذورهم  وربطهم 
ن�شاب التي  وتقاليد واأعراف وعادات اإن�شانية م�شرتكة. اإل اأن عملية الأ
ابتدعها تطورت يف عهد اأحفاده من رابطٍة وطنيٍة اإىل رابطٍة ع�شائريٍة، 
روح  وتقوي�س  الوطنية،  اإ�شعاف مفهوم  اأخرى، يف  اأ�شياء  ت�شببت، بني 
ابنه  بعده  ومن  الثالث  جلهود  اأما  املواطنني.  غالبية  لدى  املواطنة 
امللك جلهود الرابع فقد اإجتها اإىل ال�شماح بتجزئة النا�س اإىل طبقاٍت 
مع  الجتماعية،  واملكانة  والتعليم  الدخل  حيث  من  متفاوتٍة  اجتماعيٍة 
الحتفاظ بالع�شائرية، وبالتايل جتزئة املجتمع اإىل فئاٍت متناف�شةٍ ذات 
ثقافاٍت غري متجان�شة. ولقد �شاهمت الفل�شفة الريا�شية اجلديدة التي 
ول واأعوانه يف تر�شيخ تلك التجزئة، وتفتيت  ابتكرها ال�شلطان جلهود الأ
الروابط الثقافية بني اأبناء البلد الواحد، وا�شمحالل الهوية الوطنية، 
حيث مت ا�شتبدالها بهوِِّ ياتٍ فرعيةٍ تقوم على الولء لفريق ريا�شٍي معني 
الولء  اأ�شا�س  على  ولي�س  اأخرى،  ريا�شيٍة  فرق  من  غريه  مع  يتناف�س 
لوطٍن م�شرتك ل يوجد وطٌن �شواه، والنتماء ل�شعٍب واحٍد ل يوجد �شعٌب 

غريه.
ونتيجًة للقرارات الظاملة والنحرافات ال�شنيعة واملواقف اجلاهلة 
تتململ  ومثقفيه  ال�شعب  جموع  اأخذت  جلهود،  ال�شلطان  ارتكبها  التي 
وتبدي امتعا�شها من احلكم وممار�شاته القمعية، وتتجه يف �شمٍت نحو 
و�شاع ال�شيا�شية  اأمن البالد وا�شتقرار الأ التحرك �شده. وحر�شًا على 
الن�شيحة  تقدمي  �شرورة  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  بع�س  راأى  فيها، 
به  اجتمعوا  اأن  وبعد  احلكم.  يف  نهجه  تغيري  على  وحثه  لل�شلطان، 
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اآلت  ما  باإ�شهاٍب  �شارحني  و�شكاوى،  اآراء  من  لديهم  كان  ما  له  وقالوا 
حوال املعي�شية واحلريات الفكرية والثقافية من �شوء، وما يعانيه  اإليه الأ
ال�شعب من فقٍر وجهٍل ومر�ٍس وكبٍت وظلم، وطلبوا منه العودة اإىل ما 
ول وجلهود  الأ اأجداده، خا�شة عهود جلهود  مور يف عهد  الأ كانت عليه 
مور التي طلبوا منه القيام بها، اإعادة النظر يف القرار  الثاين. ومن الأ
�شحابها،  را�شي واملمتلكات امل�شادرة لأ املتعلق بواحة الغزلن، واإرجاع الأ
وتوفري  العامة  اخلدمات  لتح�شني  ال�شرائب  اأموال  من  جزٍء  وتوظيف 
وال�شيوخ، وحترير  وال�شباب  طفال  لالأ ال�شحية  والعناية  التعليم  فر�س 
النا�س من الكبت والظلم الذي وقع بهم على اأيدي عمالئه. ويف اخلتام 
له وحر�شًا  الوفاء  قبيل  ياأتي من  يفعلونه  ما  اإن  لل�شلطان جلهود  قالوا 
على عر�شه، وب�شبب خوفهم على اأمن البالد وا�شتقرارها، وانطالقا ًمن 
�شهام يف مناء القت�شاد الوطني وحتقيق الرخاء والتقدم  رغبتهم يف الإ

جلميع املواطنني يف ظل حكمه العادل وق�شره العامر.
بعد اأن ا�شتمع ال�شلطان يف ذلك امل�شاء اإىل كل �شخ�س ٍكان لديه راأٌي 
يقوله اأو ن�شيحٌة يبديها من م�شت�شاريه، �شكرهم على ما اأبدوه من اآراء 
عليها  والرد  مطالبهم  بدرا�شة  اإياهم  واعدًا  الن�شراف،  منهم  وطلب 
بال�شرعة املمكنة. وبينما كان امل�شت�شارون يغادرون الق�شر امللكي وال�شعور 
بالتفاوؤل يغمرهم، كان ال�شلطان يقوم باإعداد قوائم باأ�شماء املطالبني 
�شالح منهم، وذلك لعزلهم والتخل�س منهم، واإعداد قوائم جديدة  بالإ
اإليه واملنافقني لعر�شه.  باأ�شماء من �شيخلفهم يف املجل�س من املقربني 
ال�شورى اجلديد يف  قام بجمع جمل�س  املهمة،  تلك  انتهى من  اأن  وبعد 
هذا  لع�شوية  اخرتتكم  لقد  قائاًل:  خاطبهم  حيث  التايل،  اليوم  م�شاء 
نني اأثق بكم واأعتقد باأنكم خمل�شون للعر�س واأوفياء للعائلة  املجل�س لأ
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وحكمتكم..  بن�شائحكم  البالد  �شلطان  على  تبخلوا  لن  واأنكم  املالكة، 
امل�شاركة  يف  املقربني  واأحق  ال�شلطان  اإىل  النا�س  اأقرب  اليوم  اإنكم 
واليقظة حتى  بالوعي  نتزود  اأن  علينا  اإن  البالد..  ويف حكم  الراأي  يف 
من  العامة  عقول  تلويث  يف  امل�شاغبني  جناح  دون  احليلولة  من  نتمكن 
اأبناء ال�شعب، ونحرمهم فر�شة تدمري حالة ال�شتقرار والطماأنينة التي 
اأبنائي  اأن يتعلم  ينعم بها الوطن واإثارة الفو�شى يف ربوعه.. ال يكفي 
كرث من ب�شعة مئاٍت من املتعلمني لل�شيطرة على  واأبناوؤكم؟ هل نحتاج لأ
مقاليد احلكم يف البالد؟ واإذا جتاوبنا مع مطالب اجلهالء وقمنا بتوفري 
اأن  ذلك  بعد  باإمكاننا  �شيكون  هل  لهم،  ال�شحية  واخلدمات  التعليم 
نحكمهم ون�شيطر عليهم ونوجههم ملا فيه خدمة مل�شاحلهم وم�شاحلنا 
جميعًا؟ األ تريدون اأن حتافظوا على مراكزكم وامتيازاتكم وثرواتكم، 
م�س من مطالب  بنائكم؟ اإن ما �شمعناه يف الأ وت�شمنون م�شتقباًل طيبًا لأ
باأمور احلكم، و�شوء تقدير  لكنه يعك�س جهاًل  نية،  ياأتي عن ح�شن  قد 
تغُّري ظروف  البالد، وعدم وعي مبدى  بها  املرحلة ايل متر  مبتطلبات 
جداد. لذا كان علينا  باء والأ الواقع عن ظروف املا�شي التي عا�شها الآ
اأن نتعاون حفاظًا على املكا�شب التي حتققت لبالدنا و�شعبنا منذ قيام 
من وال�شتقرار والتزام  دولة العرابيد، وهذا لن يتحقق دون ا�شتتباب الأ
النا�س بالقانون والنظام، مما ي�شتوجت اتخاذ كل الجراءات الكفيلة 
الجتماعية  بالتوازنات  الإخالل  وعدم  الواقع،  مر  الأ على  باحلفاظ 
القائمة، وحماية الثقافة الوطنية من دعوات التغيري التي ل ت�شتهدف 
ي  �شوى ت�شكيك النا�س يف نظام حياتهم، وجرهم با�شم احلرية اإىل تبنِّ

قيم غريبًةتتنافى مع تراثنا واأخالقياتنا ومبادئنا. 
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ملا جاء يف خطاب  وموؤيدًا  مهنئًا  ع�شاء  الأ من  اأيِّ  يتكلم  اأن  وقبل 
اأجدادك  عهد  يف  قائاًل:  لل�شلطان  بالت�شدي  عمرود  �شارع  ال�شلطان، 
احلياة  نوعية  وكانت  اجلميع،  متناول  يف  البالد  يف  التعليم  كان 
وم�شتويات املعي�شة مرتفعًة، وكانت احلريات العامة والفردية م�شونة، 
مور ال�شيا�شية م�شتقرة، وكان احلكام اأكرث النا�س اأمنًا و�شعادًة  وكانت الأ
ور�شاًء عن النف�س.. لقد عا�س اأجدادنا يف حينه حياًة رائعًة وممتعًة، 
بحب  يحظى  البالد  زعيم  وكان  احلياة،  وحب  بالتفاوؤل  معها  �شعروا 
اجلماهري واإخال�شهم له وتفانيهم يف خدمته. ويف الواقع، قادهم حبهم 
لقائدهم يف حينه، وحر�شهم على اإر�شائه، وخوفهم من فقدان قيادته 
احلكيمة اإىل انتخابه رئي�شًا لهم، اآملني اأن يورث اأبناءه واأحفاده احلكمة 

والب�شرية والعدل من بعده.  
كالمه،  ليكمل  املجال  له  يف�شح  ومل  عمرود  ال�شلطاُن  قاطع  وهنا 
حيث نه�س من مقعده، و�شاح باأع�شاء املجل�س معلناً انتهاء الجتماع. 
وخوفًا من حدوث �شغب يف البالد، قام ال�شلطان على الفور باإعالن حالة 
ودعوة   العامة،  الطرقات  وعلى  املدن  اجلي�س يف  قوات  ن�شر  الطوارئ، 
بع�س اأعوانه املقربني اإىل اجتماٍع م�شٍغر، حيث اأوكل اإليهم مهمة اإن�شاء 
بالتاأكد من جتنيد  واأمرهم  النا�س،  للتج�ش�س على  مو�شٍع  جهاٍز جديٍد 
وع�شرة  قل من كل حارٍة،  الأ عميٍل من كل عائلٍة، وخم�شة عمالء على 
عمالءٍ من وكل ع�شريٍة، اأي �شمان وجود اإذٍن وعنٍي له يف كل بيٍت ويف كل 
خيمٍة ويف كل زقاقٍ من اأزقة مدن وقرى بالد العرابيد. ولقد ت�شببت تلك 
خ مل يعد يثق  اخلطة يف متزيق بنية املجتمع ب�شكٍل �شنيٍع، لدرجة اأن الأ
والو�شايات  املجال لالتهامات  وفتح  بجاره،  يثق  يعد اجلار  باأخيه، ومل 
املتبادلة كو�شيلة لالنتقام من الغري، وبالتايل تدمري ال�شِلم الجتماعي 



1�1

على  �شيطرته  ُيحِكم  وكي  كامٍل.  ب�شكٍل  اجلماعي  العمل  واإمكانيات 
ميزانيات  بخف�س  جلهود  ال�شلطان  قام  النا�س،  ويذلَّ  والعباد  البالد 
اخلدمات العامة جمددًا، خا�شًة ميزانية التعليم واملعونات الجتماعية 
واأجهزة  اجلي�س  �شباط  رواتب  وزيادة  والبيئية،  ال�شحية  واخلدمات 
من واملخابرات، وال�شتيالء على ما كان قد تبقى من اأرا�ٍس زراعية  الأ

ومراعي خ�شبة. 
التي  التع�شفية  جراءات  الإ من  ول  الأ جلهود  ال�شلطان  هدف  كان 
اتخذها، متامًا كهدف اأبيه، هو العمل على زيادة فجوة الدخل والرثوة 
بني النا�س ات�شاعًا، وتعميم اجلهل يف املجتمع، واإرغام كل رب عائلٍة على 
الن�شغال فكرًا وعماًل يف توفري قوت يومه، واإجباره على جتنب اخلو�س 
فيما ل يعنيه من اأمور �شيا�شية وثقافية، وحتويل البالد من دولة يحكمها 
قانون، اإىل دولة بولي�شية يحكمها رجال خمابراٍت وع�شكريون م�شتبدون 
جلهود  ال�شلطان  عهد  يف  العرابيد  بالد  حتولت  وهكذا  وم�شتهرتون. 
على  وتهيمن  تديرها  دولٍة  اإىل  نظيفٌة  عائلٌة  حتكمها  بلد  من  و�شلفه 
اإىل  البالد  على حتويل  ومثابرٍة  با�شراٍر  تعمل  فا�شدةٌ،  مقدراتهاعائلٌة 
اإقطاعيٍة، �شكانها م�شتعبدون، حكامها ظاملون، حريات �شعبها مكبوتة، 
وثرواته مغت�شبة. وبالرغم من تعدد الوجوه الفا�شدة لذلك النظام، فاإن 
كرب لل�شلطان جلهود كان اأكرث الواجهات ف�شادًا، واأبرز اأدوات  بن الأ الإ
ال�شتغالل الر�شمية، اإذ فر�س على كل م�شتثمر و�شاحب �شركةٍ عاملٍة 
ٍيف البالد اأن مينحه ن�شبًة من راأ�س مال م�شروعه، وذلك مقابل القيام 
بحمايته من القانون والعمال وموطفي الدولة، وم�شاعدته على ا�شتغالل 

الفر�س املتاحة لتعظيم عوائده املالية.  
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وبعد اأياٍم من املواجهة التي متت بني ال�شلطان جلهود وعمرود، قام 
جلهود با�شتدعاء عمرود اإىل ق�شره، حيث قام مبعاتبته على ما فعل، 
ول ل�شلطان البالد والعباد، مقابل راتٍب  وعر�س عليه من�شب امل�شت�شار الأ
كبريٍ ولقٍب رفيٍع. اإل اأن عمرود رف�س العر�س باأدٍب قائاًل: اإن اطمئنان 
احلاكم على حكمه وعر�شه، وح�شوله على ال�شعادة، ل ميكن �شمانها 
�شعر  اإذا  اإل  تاأتي  ل  القائد  �شعادة  اإن  النا�س..  و�شمائر  ولء  ب�شراء 
وحر�شهم  عدلهم  اإىل  واطماأن  حكامه،  عن  ور�شي  بال�شعادة،  ال�شعب 
على م�شتقبله وم�شتقبل اأبنائه.. اإن عليك يا جلهود اأن تعود اإىل النهج 
مناء،  الأ الوحدة وحرا�شها  موؤ�ش�شو دولة  وائل،  الأ اأجدادك  الذي خطه 
واأمناً، ي�شتمد �شعادته من �شعادة  النا�س �شعادًة  اأكرث  القائد  حني كان 
�شعبه، وينام مطمئنًا بعد اطمئنانه على اأمن بلده واأهله.. لقد كان ذلك 
ممكنًا ب�شبب �شيادة القانون، وحر�س القائد على �شيانة حقوق النا�س، 
والتزامه بالعمل على �شيوع العدالة وامل�شاواة يف املجتمع، و�شمان متتع 
النا�س باحلرية، حرية القول والعمل والفكر.. ال تريد اأن تكون حمبوبًا 
يا �شيدي، وتنام �شعيدًا ل تقلق على �شيٍء، ول تخاف اأحدًا؟  ومطمئناً 
اأخربين يا جلهود ملاذا ت�شتويل على اأرا�شي املزارعني ال�شغار وحترم 
امل�شت�شعفني من م�شدر رزقهم الوحيد؟ اإن اأرا�شي العرابيد الواقعة ما 
قل ما ميلكه  بني بحرية البهاليل وبحرية الهاويل تعادل األف مرة على الأ
را�شي  الأ بع�س  تتملك  ل  مل  زراعية..  اأرا�ٍسٍ  من  بالدنا  يف  املزارعون 
العامة، ومتنح ما �شئت منها ملن اأحببت من النا�س.. ملاذا تقوم باغت�شاب 
اأموال الفقراء وال�شعفاء، وا�شتغالل عرق امل�شاكني والبوؤ�شاء؟ اإنني مل 
اأعد اأفهمك يا جلهود، ول افهم ت�شرفاتك التي تفتقر اإىل احلكمة وبعد 
نك تعلم  النظر.. اإنني اأحذرك من مغبة اأعمالك، ولكنني ل اأهددك، لأ
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اأنني ل اأملك من اأ�شباب القوة ما يجعلني قادرًا على تهديدِ اأحد.. اإنني 
ل زلت اآمل اأن تتغري، ول اأريد اأن اأعرتف باأنني ف�شلت حني اأ�شرفت على 
تعليمك وتربيتك. اإن ما تفعله اليوم يا جلهود ل يهدد اأمن املواطنني يف 
قوتهم فقط، بل يهدد اأمنك �شخ�شيًا واأمن نظام حكمك اأي�شًا، ويعمل 
اأن تعود اإىل  اآل جلهود من بعدك.. عليك يا جلهود  على تقوي�س حكم 

وان. ر�شدك، واإىل حكمة اأجدادك قبل فوات الأ
ت�شاوؤلت  على  يجيب  اأن  قبل  طوياًل  و�شكت  ال�شلطان  وجه  جتهم 
عمرود، وحني تكلم قال: اإن الظروف تغريت يا اأ�شتاذ عمرود، ولذلك 
كان ل بد لنا اأن نتغري معها.. اأمل ُتعلمنا اأن تغري الظروف يحتم تغيري 
العادات  من  املوروث  يف  النظر  واإعادة  املواقف  وتبديل  ال�شيا�شات 
والتقاليد والقيم؟ هل كان ذلك القول �شليماً اأم جمرد كالم ونظرياٍت 
وتغري  الرعية  تغري  مدى  عينيك  باأم  ترى  اإنك  للتطبيق؟  قابلٍة  غري 
احلرية  اإن  معطياته..  تبدل  ومدى  اليوم  نعي�شه  الذي  الواقع  ظروف 
التي تتكلم عنها يا اأ�شتاذي الفا�شل ل ت�شلح للعامة من النا�س.. اإنها 
�شيٌء مكلٌف وثمنٌي يحتاج ملن يقدر قيمته من النا�س ويعي معناه ويعرف 
الجتماعية  احلريات  كل  منحتهم  لقد  به..  وي�شتمتع  ي�شتخدمه  كيف 
بها،  والتمتع  ا�شتخدامها  وباإمكانهم  اإليها  ويحتاجون  يفهمونها  التي 
وعملت جهدي على توفري و�شائل الراحة والرتفيه لهم.. هل تريدهم اأن 
ميتلكوا نف�س القدر من احلرية الذي ميتلكه ال�شلطان؟. وماذا �شيفعلون 
ينتقدون طريقة احلكم  لهم،  يحلوا  كما  بها  يت�شرفون  بتلك احلرية؟ 
و�شخ�شية احلاكم، ويبدون اآراء جاهلة يف �شيا�شة الدولة وكيفية اإدارتها 
وحكمة قائدها؟ لن يحدث مثل هذا ال�شيء يف عهدي اأبدا يا عمرود.. 
اإنني اإن �شمعت ن�شيحتك، وفعلت ما تريدين اأن افعل، لن يكون باإمكاين 
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يا �شديقي مفهوٌم  اإن احلرية  ا�شتمتع بحكم..  اأن  ول  ا�شعر بحرية  اأن 
بكثري  اأكرث  منها  الراعي  ميلك  حني  اإل  معنى  ذات  تكون  ل  ن�شبٌي.. 
اآراء  تبديه من  اإن ما  واإل فقدت احلرية معناها..  الرعية،  مما متلك 
ون�شائح اليوم، وبالرغم من ح�شن نوايها، هي اأفكار غري عملية، وهذا 
يعود بالطبع لعدم توفر اخلربة لديك فيما يتعلق باأ�شول احلكم.. اإن من 
غري املمكن اأن يتمكن احلاكم من ال�شيطرة على زمام احلكم اإذا كان ما 

لديه من حرية ي�شاوي ما لدى عامة ال�شعب منها. 
اإن العامة من النا�س ل تزيد كثريًا عن كونها قطيعًا من الغنم يا 
اأن تعرف  ق دون  بالغوغائية، ت�شفِّ اإنها جموٌع جاهلٌة تت�شف  عمرود.. 
على  ال�شعب  من  يجعل  وهذا  ت�شفق.  ملاذا  ول  متى  ول  ق،  ت�شفِّ ملن 
احلاكم اأن ي�شيطر عليها ويتحكم يف مزاجها املتقلب اإل من خالل خلق 
ظروف مو�شوعية جتعل حياة الفرد تتمحور حول توفري قوت يومه.. اأمل 
مباراة  يف  القمر  فريق  على  ال�شم�س  فريق  تغلب  حني  فعلوا  ماذا  ترى 
كاأ�س ال�شلطان قبل اأيام؟ لقد كادوا اأن يقتلوا بع�شهم بع�شًا وُيعيثوا يف 
ر�س ف�شاداً ٍلول تدخل اجلي�س وقيامه باعتقال الع�شرات وزجهم يف  الأ
نني اأريد  ال�شجون.. اإنني يا �شديقي اأريد من رعيتي األ تفكر كثريًا، لأ
اأن متار�س احلب واللهو واللعب  اأريدها  اأريحها من عناء التفكري..  اأن 
واملتعة اجلن�شية كما ت�شاء.. ترق�س وتغني متى ت�شاء، وتتمتع بحياتها 
كيف ت�شاء، دون اأن تعتدي على �شالحيات وحقوق ال�شلطان، اأو تنتق�س 
من حريته يف اإدارة �شوؤون البالد.. اإنني اأريد يف الواقع اأن اأخفف عن 
دارة ومتاعب التفكري  رعيتي اأعباء احلكم، واأن اأبعدها عن متاهات الإ

يف ال�شيا�شة.
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�شاتذة من اأمثالك -  اأما فيما يتعلق بالتعليم فقد اكت�شف اأحد الأ
�شتاذ عكرود - طريقًة جيدًة، بل جهنميًة  علك ل زلت تذكر �شديقك الأ
لقد  ال�شعب.  اأبناء  من  واملحتاجني  للمتذمرين  التعليم  فر�س  لتوفري 
تخ�ش�شات  ذي  درا�شٍي  معهٍد  باإقامة  ج�شعود  امل�شتثمر  عكرود  اقنع 
عديدةٍ يف مدينة قمره، يلتحق به الراغبون يف التعليم مقابل دفع ر�شوٍمٍ 
عليها  املوافقة  قررت  كثريًا،  اأعجبتني  الفكرة  ن  ولأ معقولٍة.  درا�شيٍة 
فورًا، واأ�شدرت توجيهاٍت عاجلٍة للدائرة املخت�شة بالتعليم للعمل على 
تعميم الفكرة على جميع املدن الرئي�شية يف البالد.. اإن حتويل املدار�س 
ي�شاعف  اأن  �شاأنه  من  ربحيٍة  موؤ�ش�شاٍت  اإىل  العلمية  واملعاهد  الرتبوية 
اجلديدة  الوظائف  اآلف  ويخلق  ب�شرعة،  التعليمية  املوؤ�ش�شات  عدد 
هد الطريق لقيام مناف�شةٍ �شحيٍة بني املوؤ�ش�شات  للعاطلني عن العمل، وميِّ
التعليمية، وهذا من �شاأنه اأن يعود على اأ�شحابها من م�شتثمرين وجتار 
بالنفع واملال الوفري. وحيث اأن لدينا قانونًا بفر�س �شرائب على الدخل، 
من  الدولة  دخل  زيادة  يف  ت�شاهم  �شوف  التعليم  �شركات  اأرباح  فاإن 
ال�شرائب، وبالتايل توفري املزيد من املال لقيام الدولة بواجباتها جتاه 

الفقراء واملحتاجني.
�شتاذ عكرود جيدًا، قال عمرود ب�شخريٍة واأمٍل،  نعم.. اإنني اأذكر الأ
واأعرف اأنه اأ�شبح الرئي�س اجلديد ملجل�س ال�شورى املوقر..  لقد كان يف 
املا�شي القريب �شديقًا يل، بل ال�شديق املف�شل، لكنه مل يعد �شديقًا 
يام اأن عكرود ل يكرتث ل�شديٍق  مانة. لقد اأثبتت الأ اليوم بعد اأن خان الأ
اأو ل�شداقٍة على الطالق، ول يحرتم وعدًا يقطعه على نف�شه، ول ي�شعر 
د ذاتها، ول يحب �شيئًا اأو  ن�شاٍن اأو لفكرٍة معينٍة اأو ملوؤ�ش�شةٍ بحِّ بالولء لإ
�شخ�شًا �شوى املال ونف�شه.. نعم.. انه يخاف جربوت ال�شلطة وبط�شها 
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ول  بها،  يثق  ل  لكنه  منها،  رب  التقُّ ويحاول  يتملقها  ولذا  جبان،  نه  لأ
يحرتم مبادئها. قد يكون هذا كالم جارٌح يا �شيدي ال�شلطان، لكنه مع 

�شف حقيقٌة، ل اأعتقد اأنك تختلف معي يف م�شمونها. الأ
موؤ�ش�شات  اإىل  التعليمية  املوؤ�ش�شات  حتويل  بفكرة  يتعلق  فيما  اأما 
بناء  لأ واملعلومات  التعليم  تبيع  اإىل دكاكني  حرى  بالأ اأو  جتاريٍة ربحيٍة، 
للبهامي، فهي بال �شك فكرٌة جهنميٌة.. لكنها  ال�شعب كما تبيع ال�شعري 
اإنها  اإطالقًا..  العلم  طالبي  ول  التعليم  ول  الرتبية  ق�شية  تخدم  لن 
الوطنية،  اأهم م�شوؤولياتها  اإحدى  التهرب من  الدولة من  فكرٌة لتمكني 
با�شتغالل  وال�شما�شرة  والتجار  ثرياء  الأ لقيام  املجال  بفتح  وال�شماح 
الفقراء وال�شعفاء. لذا لن يكون با�شتطاعة هذه الفكرة، كما اأنه لي�س 
من  تربية جيٍل جديٍد  اأو  للمحتاجني،  العلم  توفري  اأي�شًا،  اأهدافها  من 
احلوافر  من  يكفي  ما  ولديه  له،  والخال�س  الوطن  حب  على  ال�شباب 
حتويل  اإن  الكلمة..  باأمانة  واللتزام  العلم  من  املزيد  لطلب  املعنوية 
تباع  �شلعًة  التعليم  �شيجعل  ربحيةٍ  موؤ�ش�شاٍت  اإىل  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
وت�شرتى، ل يح�شل عليها �شوى القادرون على دفع تكاليفها الباهظة، 
ب�شكل عام، وهي ق�شيٌة ل قيمة ول  الرتبية  تعهري ق�شية  اإىل  و�شيوؤدي 
معنى للعلم بدونها.. قد يح�شل الطالب على بع�س املعرفة والعلم، لكنه 
لن يح�شل على الرتبية ال�شليمة.. اإن الرتبية ال�شليمة هي الو�شيلة التي 
جتعل العلم اأداة جمتمعية لتحقيق التقدم، وقيمًة اجتماعيًة ذات اأبعاد 
اأخالقيٍة، واأداًة لتخفيف حدة التفاوت الطبقي يف املجتمع، واإطارًا ثقافيًاٍ 

ًلحت�شان فكرتي احلرية والت�شامح واإقامة دولة القانون وامل�شاواة. 
من ناحيٍة اأخرى، حني ي�شعر الطالب باأنه يقوم بدفع رواتب اأ�شاتذته 
الدولة  احرتام  عليه  ال�شعب  من  ي�شبح  بذلك،  الدولة  قيام  من  بدًل 
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اأن ي�شلب  �شاأنه  اأ�شاتذته وتقدير عملهم وعلمهم. وهذا من  اأو احرتام 
التعليم جزءًا كبريًا من قيمته املجتمعية، وي�شعف م�شاهمته يف العملية 
نف�شهم،  لأ واحرتامهم  التدري�س  ملهنة  املعلمني  ويقو�س حب  نتاجية،  الإ
مما �شيوؤدي اإىل اإ�شعاف اإخال�شهم لعملهم وعلمهم وطالبهم ووطنهم.. 
اإن حتويل التعليم اإىل �شلعة تباع وت�شرتى يا �شيدي، وحتويل املعلمني اإىل 
م�شتاأجرين يعملون لدى �شباٍب مراهقٍ وجتاٍر وم�شتثمرين و�شما�شرٍة ل 
تاأكيد  وبكل  �شيوؤدي -  املجتمعي،  يقدرون دوره  ول  العلم  قيمة  يفقهون 
- اإىل انخفا�س م�شتوى التعليم بوجه عام، و�شياع مفهوم الرتبية ب�شكل 
خا�س، كما اأن من املوؤكد اأن يرتتب على ذلك حدوث قناعٍة لدى الطالب 
اأن يح�شل على �شهادة  التعليمية،  العملية  وُل  اأن من حقه، ب�شفته ممِّ
درا�شية حتى واإن ف�شل يف ا�شتكمال متطلباتها العلمية. وهذا من �شاأنه 
كارثية، خا�شًة  تكن  اإن مل  للغاية،  �شلبيٍة  بنتائج  املجتمع  على  يعود  اأن 
حني يكت�شف النا�س اأن معظم الب�شاعة التي ح�شلوا عليها من دكاكني 
فا�شل، كانت ب�شاعة �شبه تالفة، م�شارها اأكرث من  التعليم ومقاوليه الأ

منافعها. 
جلهود  بال�شلطان  عمرود  تربط  كانت  التي  اخلا�شة  العالقة  اإن 
ب�شجاعٍة  و�شيا�شته  توجهاته  ونقد  ال�شلطان  م�شارحة  باإمكانه  جعلت 
�شتاذ  ول كان اأحد تالمذة الأ ن ال�شلطان جلهود الأ غري عاديٍة، وذلك لأ
من  الكثري  تربيته  يف  ا�شتثمر  قد  عمرود  وكان  الدرا�شة،  اأيام  عمرود 
مور يف البالد، ويعيدها لل�شري على النهج  الوقت واجلهد، علَّه ي�شوب الأ
كرب وموؤ�ش�س دولة الوحدة جلهود ابن م�شهود. لكنه  الذي خطه جده الأ
حني ذهب ملقابلة ال�شلطان مع بع�س اأع�شاء جمل�س ال�شورى املعني بهدف 
معنى  ي�شتوعب  مل  �شاذجًا  اأ�شتاذًا  كان  اأنه  اكت�شف  الن�شيحة،  اإبداء 
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باإمكان  اأن  اإغراءات.. لقد ظن عمرود  ال�شلطة، ومل يدرك ما لها من 
واأن من  ولٍد طالٍح م�شتهرٍت رجاًل �شاحلًا،  اأن ي�شنع من  مثقٍف ملتزمٍ 
قناع حاكٍم م�شتبٍد وظاملٍ بالتحول اإىل حاكٍم  املمكن ا�شتخدام املنطق لإ
عادلٍ م�شتنرٍي، ي�شمح مب�شاركة النا�س يف اإدارة احلكم، وي�شت�شريهم يف 

توزيع ثروات البالد، ويعمل على حتقيق العدالة واحلرية يف املجتمع.  
اإن عمرود مل يكن قد اأدرك بعد اأن احلكم املطلق هو ف�شاٌد واإف�شاٌد 
�شالح نظام احلكم واحلاكم الفا�شد يكمن  مطلٌق، واأن ال�شبيل الوحيد لإ
يف تغيري ثقافة ال�شعب املغلوب على اأمره اأول. كان عمرود مثقفًا حاملًا مل 
يتذوق يف حياته طعم ال�شلطة، ومل يخترب اإغراءات الرثوة، ومل يتخيل 
اأدرك  وحني  الفتاك.  و�شحرها  القوة  ن�شوة  يع�س  ومل  اجل�شع،  عنفوان 
ال�شابق،  تلميذه  مع  احلديث  موا�شلة  من  ُترجى  فائدة  ل  اأن  عمرود 
اأبدًا  يتعار�س  ل  الطموح  لكن  جلهود،  يا  طموٌح  رجٌل  اأنت  يائ�شًا:  قال 
ًمع العدل.. اإن باإمكانك اأن تنظر اإىل الطموح باعتباره و�شيلًة للح�شول 
العدل وك�شب حب اجلماهري  لتحقيق  ا�شتخدامها  ال�شلطة بهدف  على 
واحرتامهم. وهنا قاطعه جلهود قائاًل: اأنا �شلطان يا عمرود.. مل اأعد 
يكون  اأن  جدًا  ال�شعب  من  اإن  املا�شي..  يف  عرفتني  كما  عاديًا  رجاًل 
ال�شلطان عادًل، اإل اإذا تخلى عن معظم �شالحياته واأمالكه واأحالمه.. 
وال�شاأن،  الباأ�س  ذوي  العظام،  وال�شالطني  امللوك  �شفات  اأهم  من  اإن 

اإذلِل عليةِ القوم، وهذا يتنافى مع مبداأ العدالة يف احلكم.
نعم �شيدي، اأجابه عمرود.. اإنني ل اأنكر اأنك �شلطاٌن، لكن باإمكانك 
اأن تكون �شلطانا وعادل اأي�شا.. اإن احلاكم امل�شتبد رجٌل خائٌف، ل ياأمن 
نه يعتدي على حقوقهم. وبالرغم من كونه �شلطانًا قويًا  طرف الرعية لأ
ميلك جي�شًا، لكنه مهزوم يف داخله، ل يعرف طعم احلرية احلقيقية، 
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على  فيه  ال�شيطرة  وحب  اجل�شع  تغلَّب  اإن�شاٌن  اإنه  ال�شمري..  راحة  ول 
به  يثق  ول  له �شديق،  لي�س  تابع،  ياأمتنه  ل  ن�شان يف طبعه،  الإ اإن�شانية 
عميل. اأما الرجل احلر فهو �شيد نف�شه، حتى واإن كان فقرياً.. اإنه ملٌك 
يتجاوزها، يحرتم  ول  يعرف حدوده  ومع غريه،  نف�شه  مع  عادٌل  واثٌق، 
ن اأننا نتفق على مبداأ  خرين ول يعتدي على حقوقهم.. اإنني اأدرك الآ الآ
التغيري، ونختلف على هدف التغيري وو�شائل حتقيقه.. اإن التغيري الذي 
كنُت اأعنيه حني كنا يف �شفوف الدرا�شة معًا، لي�س من اجل زيادة الوجه 
القبيح ُقبحًا، بل من اأجل اإزالة معامل القبح عنه، وزيادة الوجه احل�شن 

ح�شنا.. وما ُدَمت ل ترى ما اأرى، مل يعد اأمامنا �شوى الفراق.
نه�س عمرود من مقعده حينئٍذ وخرج من ق�شر ال�شلطان جلهود 
دمعة  عينه  ويف  و�شعبه،  وطنه  على  ح�شرٌة  قلبه  ويف  مرارةٌ،  فمه  ويف 
هذه  قائال:  يوا�شيه  داخله  من  ياأتي  �شوتًا  �شمع  وهناك  حارقٌة.  حزٍن 
ولني،  الأ واأحفاده  كرب  الأ اأرادها جلهود  كما  للعلم  منارًا  تعد  البالد مل 
لقد تغريت كثريًا يا عمرود.. لقد اأ�شبحت منذ بداية عهد جلهود الثالث 
مر عمرود يف مكانه حلظات، تراك�شت  واديًا للجهل ومرتعًا للجهالة. ت�شَّ
فكار يف راأ�شه وتالطمت، واإذا به يقول دون وعي: نعم، اإنك على حق..  الأ
لقد تغريت البالد كثريًا واأ�شبحت وادي للجهل، ويبدو اأن جلهود الثالث 
باأ�شمائها،  �شياء  ُت�شمى الأ اأن  مانة تقت�شي  اأن الأ اأدرك بح�شه الفطري 
ولذلك اأطلق على البالد منذ ت�شلمه ال�شلطة ا�شم »مملكة جهلواد« لتعك�س 
�ش�ُس  وتعُّ ها اجلهل،  يعمُّ فا�شدٌة،  عائلٌة  بالد متلكها  هويتها احلقيقية.. 

اجلهالة يف خالياها الثقافية.  
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من هنا نبداأ

مر، راأى عمرود اأن العمل الفردي ل يجدي،  بعد تفكرٍي طويٍل يف الأ
ملواجهة  جماعٍي  بعمٍل  والقيام  املبادرة  زمام  اأخذ  من  له  بد  ل  واأنه 
واإنقاذ  ِغيه،  ال�شلطان جلهود عند حده، واحلد من  واإيقاف  العا�شفة، 
على  الكثيفة  بظاللها  تلقي  كانت  التي  الكارثة  من  والعباد  البالد 
معظم اأرجاء الوطن. ولذا قرر اأن يقوم بتاأ�شي�س تنظيمٍ �شيا�شٍيٍ يدعو 
والتعليم  والقت�شاد  والثقافة  والنظام  واحلاكم  احلكم  اإ�شالح  اإىل 
منه،  للمقربني  ب�شره  ويبوح  وىل،  الأ خطوته  يخطو  اأن  وقبل  واملجتمع. 
راأى عمرود اأنه ل بد من العودة اإىل املا�شي، وذلك لتحديد متى وكيف 
وملاذا تراجعت املبادئ ال�شيا�شية التي اأقيمت دولة الوحدة على اأ�شا�شها، 
خالقية يف املجتمع، وتقييم مدى  وحتليل اأ�شباب تدهور القيم واملثل الأ
�شئلة،  الأ اأهم  على  والجابة  البالد،  القت�شادية يف  الن�شاطات  تراجع 
ملاذا تقادمت الثقافة وغدت غري �شاحلةٍ للتعامل مع م�شتجدات املكان 

والزمان.
حدوث  يف  ت�شببت  التي  الظروف  طبيعة  على  التعرف  اأجل  ومن 
كان على  املجتمعي،  والتمزق  الثقايف  والنحطاط  ال�شيا�شي  النحراف 
الثقافية  املجتمع  هوية  مكونات  يحلل  واأن  طوياًل،  يفكر  اأن  عمرود 
املفتاح...  عن  بحثًا  ثناياها  يف  يغو�س  واأن  �شا�شية،  الأ وعنا�شرها 
�شالح.  مفتاح التخلف واأداة التغيري ومعول الهدم والبناء على طريق الإ
لكل  العالج  مفتاح  اأن  اح  اللمَّ وعقله  املرهف  بح�شه  عمرود  اأدرك  لقد 
اإ�شكاٍل جمتمعٍي يكمن يف ت�شخي�س املر�س اأوًل، والتعرف على طبيعته 
ال�شائدة،  ال�شعبية  الثقافة  عنا�شر  وحتليل  ثانيًا،  حدوثه  ومالب�شات 
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�شكال يف ظاللها ثالثًا. وهذا قاده اإىل  اأي البيئة املجتمعية التي منا الإ
اأ�شابه من كوارث، والغو�س يف  ال�شعب عما  التفكري يف مدى م�شوؤولية 
اإ�شكاليات اخلطايا التي ارتكبها العرابيد بحق اأنف�شم، والتي اأو�شلتهم 

اإىل احلال التي يعي�شونها من فقٍر وبوؤ�ٍس وظلمٍ وكبٍت وتخلٍف. 
اأن  املعقول  من  هل  مت�شائال:  �شمريه  اأذن  يف  عمرود  هم�س  وهنا 
كرب، ذلك املثقف الطاهر، هذا اجللهود الطاغي امل�شتبد؟  يرث جلهود الأ
التقاليد  عقم  على  الثورة  يف  ول  الأ جناح  يعقب  اأن  املعقول  من  وهل 
لهة ال�شماء، جناح الثاين يف اإعادة عقارب ال�شاعة  املهرتئة ومهزلة الآ
اإىل الوراء مئات ال�شنني، وا�شتبدال عقم التقاليد البالية بنظام حكٍم 
ظالمٍي ي�شتبدل تاأليه احلجارة بتاأليه احلاكم؟ وقبل اأن ي�شمع اجلواب 
هذا  اإن  عمرود..  يا  نعم  قائاًل:  التاريخ  �شمري  حتدث  �شمريه،  من 
ن الثقافة  ممكن حني تكون الثقافة ال�شعبية ال�شائدة متخلفًة، وذلك لأ
وقيمهم،  النا�س  مواقف  ت�شكيل  يف  يتحكم  الذي  املرجعي  طار  الإ هي 
ويقوم ب�شياغة طرق تفكريهم وتنظيم العالقات الفردية والفئوية فيما 
والعامة  اخلا�شة  املواقف  ت�شكيل  اإعادة  على  با�شتمرار  ويعمل  بينهم، 
يكون م�شريها  يا عمرود  الثقافة  ت�شيُخ  الق�شايا امل�شريية.. حني  من 
كل  يتخلَّف  وال�شيخوخة  الرتهل  مرحلة  الثقافة  تدخل  وحني  التخلف، 
وتعمل  ثقافتهم  على  املثقفون  ي�شهر  حني  اأما  حولها..  يتنف�س  �شيٍء 
نظم الرتبية والتعليم على نقدها وتنقيحها وجتديدها با�شتمرار، فاإن 
ر يف  املجتمع يغدو وردًة اأبديًة، تزهر كل ربيع، وتتفتح كل �شباح، وتتعطَّ

كل منا�شبة.
واأثناء الغو�س يف اأعماق الذات واملا�شي وال�شري يف دهاليزه املنرية 
واملعتمة، اكت�شف عمرود اأن م�شوؤولية التخلف وفقدان احلريات العامة 
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ل تعود اإىل طبيعة احلكم وممار�شات احلاكم بقدر ما تعود اإىل طريقة 
حياة ال�شعوب املختلفة ومكونات ثقافاتها ال�شائدة. وهنا ا�شتطاع عمرود 
د خم�شة عوامل اأ�شا�شية حلدوث التخلف: ميل الثقافات القدمية  اأن يحدِّ
اإىل اخلنوع والتواكل، �شيطرة عقلية القطيع على اجلماهري، تبلور طبقة 
جتارية يحركها اجل�شع، تتحالف مع نظام احلكم اجلائر وتتقا�شم معه 
املال والرثوة واجلاه، اجتاه املثقفني التقليديني اإىل التواطوؤ مع ال�شلطة 
ال�شيا�شية والرتكيز على امل�شاعر العاطفية على ح�شاب العقل والعقالنية، 
وغياب الرقابة ال�شعبية وامل�شاءلة القانونية فيما يتعلق ب�شيا�شات احلكم 

وممار�شات احلاكم وف�شاد التجار ومواقف املثقفني امل�شتهرتة. 
يف  ال�شعبية  الثقافة  لدور  تنبه  من  اأول  الثالث  جلهود  امللك  كان 
واإن  املواطنني،  بني  تكالية  الإ والتوجهات  اخلرافية  املفاهيم  تكري�س 
اأداًة لتدعيم حكمه واإحكام �شيطرته على  اآخر من ا�شتخدمها  مل يكن 
البالد والعباد. ولذلك ت�شاعفت يف عهده اأعداد امل�شعوذين من ال�شحرة 
والدجالني، وتنامت يف ظل حكمه اأعداد املنافقني واملنتفعني من دعاة 
الثقافة، وقام هوؤلء بتوظيف ما كان لديهم من اأمثاٍل �شعبيٍة ونظرياٍت 
ٍكالميٍة ومواهب خطابيٍة لتزيني عيوب احلكم، وتربير اأخطاء احلاكم، 
وتكري�س عقلية القطيع بني عامة النا�س. وب�شبب جناح جتربة احلاكم 
قام  فا�شٍد،  بالٍط  يف  كعمالء  التقليديني  املثقفني  من  جي�ٍس  جتنيد  يف 
دعاة  من  اأخرى  جمموعٍة  ولء  و�شراء  ال�شلطان  بتقليد  املال  اأ�شحاب 
من  لديهم  كان  ما  بتوظيف  بدورهم  هوؤلء  قام  حيث  والثقافة،  العلم 
القت�شادية،  ال�شتغالل  فل�شفة  لتربير  كالميٍة  ومعارف  �شعبيٍ  ر�شيٍد 
والر�شوة  النهب  ملمار�شات  عذار  الأ وايجاد  والطبقية،  اجل�شع  ومتجيد 
الثقافة  ودعاة  املثقفون  اأولئك  اأ�شبح  يام،  الأ تتابع  ومع  وال�شتعباد. 
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ال�شعبية اأبواقًا وطبوًل مل�شتخدميهم، ياأمترون باأمرهم، ويتبعونهم حيث 
لهم  يقدمه  ما  على  ويعي�شون  �شادتها،  الوفية  الكالب  تتبع  كما  ذهبوا 
ال�شادة من فتات طعام. وبينما كان املثقفون التقليديون ين�شرون جهالة 

التغييب، كانت جماهري ال�شعب تغو�س يف غيبوبة اجلهالة. 
بد  ل  �شالح  الإ باأن  عمرود  اقتنع  ة،  املرَّ احلقائق  تلك  على  وبناًء 
واأن ي�شتمل على تطوير ثقافٍة �شعبيةٍ جديدٍة، ويقوم باإعادة تثقيف دعاة 
الثقافة التقليدية واملدافعني عن العادات املتوارثة التي جتاوزها الزمن 
اإعادة هيكلة موؤ�ش�شة احلكم  اأجل  بقوة من  والن�شال   ، بعيد  منذ زمن 
تطول،  قد  لعقوٍد  متوا�شاًل  عماًل  ي�شتدعي  وهذا  ال�شيا�شية.  وثقافتها 
– اجتماعيٍة جديدٍة  �شيا�شيٍة  لقيام حركٍة  اأن هناك حاجٌة  يعنى  مما 
حتمل لواء التغيري وتقوم بالرتويج له ب�شكل متوا�شل، وتعمل يف الوقت 
عنا�شره  حتديد  مع  املعامل،  وا�شح  اإ�شالحٍيٍ  برنامٍج  ر�شم  على  ذاته 
واملثقفني  ال�شعب  بعيدة املدى وم�شئولية  واأهدافه  �شا�شية  الأ ومتطلباته 
وقيادتها  احلركة  على  اأن  يعني  وهذا  الواقع.  اأر�س  على  حتقيقه  يف 
ت�شاير دعاة  ل  واأن  �شباب،  الأ كانت  ال�شلطة مهما  تتملق  اأن ل  الواعية 
احلفاظ على الثقافة واملوروث من عاداٍت وتقاليٍد وخرافاٍت مهما كانت 
اأفكاره  بتاأطري  يبداأ  اأن  عليه  اأن  عمرود  راأى  ذلك  على  وبناء  النتائح. 
وحتديد م�شامينها الرئي�شة اأوًل، وجتنيد اأكرب عدد ممكن من ال�شباب 
�شالح املعنية ثانيًا، وذلك باعتبارهم اأداة وهدف  يف �شفوف حركة الإ
ل  كبرٍي  جلهٍد  يحتاج  هداف  الأ حتقيق  باأن  واإقناعهم  التغيري،  عملية 

يعرف الكلل اأو امللل ثالثًا.
ال�شورى  ملجل�س  رئي�شاً  ال�شلطان  عينه  الذي  عكرود  �شتاذ  الأ كان 
كان  وبالتايل  التدري�س،  مهنة  يف  العمل  اأثناء  لعمرود  وزمياًل  مدر�شًا 



1�4

واجلوار،  العمل  يف  الزمالة  وبحكم  جلهود.  لل�شلطان  �شابقًا  اأ�شتاذًا 
يام ُعراها. ويف يوٍم  دت مع الأ تطورت العالقة بني عكرود وعمرود، وتوطَّ
يام، جاء عكرود اإىل بيت زميله وعلى وجهه عالمات ال�شطراب  من الأ
والقلق. وحني �شاأله عمرود عن �شبب قلقه، واألَّح عليه يف ال�شوؤال، قال 
عكرود اإنه جاء ليطلب من عمرود يد اأخته »لونا«. فوجئ عمرود بذلك 
الطلب، لكنه مل يَر اأن من حقه اأن يرف�س اأو اأن يوافق على طلب زميله 
ا�شت�شارها  وحني  عمره.  و�شديقة  روحه  حبيبة  اأخته،  ا�شت�شارة  قبل 
من  عمرود  اأخاها  على  خلوفها  وذلك  تردد،  بعد  وافقت  املو�شوع،  يف 
الوحدة، و�شعورها باأن من واجبها البقاء اإىل جانبه بعد اأن تعودا على 
ترعاهم،  اأٌم  لهما  يعد  ومل  الوالدان  مات  اأن  بعد  وذلك  معًا،  العي�س 
ولوالد يوجههم ويحميهم.. لقد كانت اأمهم قد ماتت وتركتهم �شغارًا، 
ال�شلطة يف عهد  رف�شت  قد مات يف ظل ظروٍف غام�شةٍ  اأبوهم  وكان 

امللك جلهود الرابع الك�شف عن مالب�شاتها.  
وبعد مرور حوايل ال�شنة على زواج لونا من عكرود، رزقا ابنًة جميلًة 
كانت يف غاية الذكاء والفطنة، اختار لها عمرود ا�شم »�شوما«. عا�شت 
لونا وعكرود حياًة هادئة ل�شنواٍت، مل تعرت�شها ال�شعاب اإل بعد اأن ت�شلم 
ال�شلطان جلهود مقاليد احلكم بعد موت اأبيه. اإذ راأى عكرود يف ذلك 
اأو�شاعه القت�شادية  لتح�شني  ا�شتغاللها  �شانحًة ميكن  احلدث فر�شًة 
ال�شابق، يقوم  تلميذه  وتعزيز مكانته الجتماعية. ولذا بداأ يتقرب من 
لدعم  الكالمية  النظريات  وي�شوغ  ال�شتبدادية،  ت�شرفاته  بتربير 
بينما  الغري،  حقوق  واحرتام  احلرية  ملبداأ  املنافية  التع�شفية  �شيا�شاته 
كانت ت�شرفات ال�شلطان تزداد ظلمًا وغيًا. وب�شبب اجتاه عمرود واأخته 
لونا اإىل نقد تلك ال�شيا�شات والنظريات، ظهرت اخلالفات بني عكرود 
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نحو  ب�شرعة  تتطور  واأخذت  ثانيٍة،  جهٍة  من  وعمرود  ولونا  جهة،  من 
�شواأ. وقبل اأن تبلغ �شوما ال�شابعة من العمر، كانت العالقة الزوجية  الأ
بني عكرود ولونا قد انتهت بالف�شل، حيث �شقطت �شحيًة ل�شيا�شة احلكم 
عن  النف�شال  وبعد  الثقافية.  والتملق  النتهازية  وفل�شفة  ال�شتبدادية 
عكرود، عادت لونا ومعها ابنتها �شوما اإىل العي�س مع اأخيها عمرود الذي 
ول. وبينما كان احلب يف بيت عمرود يتعمق  ع�شق �شوما منذ يومها الأ
خيها  م وال�شديق الويف لأ خت والأ يوما بعد يوم، كانت لونا قد غدت الأ

وابنتها على ال�شواء. 
واحد  ول وعمرود، وذهب كل  الأ ال�شلطان جلهود  اأن افرتق  بعد    
النا�س،  بني  جديدٍة  اإ�شاعٍة  برتويج  ال�شلطان  قام  طريقه،  يف  منهما 
العائالت  التقليديني وعمالئه من وجهاء  اأتباعه من املثقفني  وتوظيف 
والع�شائر واملخابرات لن�شرها يف بالد العرابيد على نطاٍق وا�شع. ولقد 
�شاعة اأن جذور اآل جلهود تعود اإىل جمذوب ابن مهبوب  اأدعت تلك الإ
الذي اختفى من مدينة عرته قبل حوايل خم�شة قرون ليلتحق بحا�شية 
لهة التي كانت تعي�س حتت مياه بحرية البهاليل، وي�شبح ممثاًل لها يف  الآ
لهة. وت�شيف  بالد الكراميد، يهدي العباد ويقودهم اإىل اإطاعة اأوامر الآ
�شاعة القول، اإن روح جمذوب جاءت ال�شلطان جلهود يف نومه، و�شكنت  الإ
ر�س.  لة على الأ يف راأ�شه وقلبه، وطلبت منه اأن يغدو املمثل الوحيد لالآ
�شاعة قدرًا من امل�شداقية، اختفى جلهود من ق�شره  ومن اأجل منح الإ
الكائن على �شاطئ بحرية العيون ب�شعة اأ�شابيع، وخرج بعدها على النا�س 
من ق�شره الكائن على �شاطئ بحرية البهاليل يف عرته، وقد غري لبا�شه 
وطريقة كالمه، وحمل يف يده كتابًا اأزرق اللون، اأ�شماه »كتاب احلكمة«. 
ولقد لحظ النا�س بعد ذلك اأن ال�شلطان جلهود مل يعد يبت�شم اإل نادرًا، 
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ر�س حني يتكلم مع النا�س اأو يخطب فيهم، وكاأنه  واأنه كان ينظر اإىل الأ
ر�س بعيدًا  لهة التي ت�شكن حتت �شطح املاء والأ ي�شتوحي كالمه من الآ

ًعن ال�شماء. 
بينما كان ال�شلطان جلهود ميار�س هوايته املف�شلة يف اإذلل املثقفني 
ر�س، كان جي�شه  لهة العظيمة على الأ و�شيوخ الع�شائر، ويدعي اأنه ظل الآ
ر�س ف�شادًا، يعتدي على النا�س بغري حٍق، ويهني املواطنني  يعيث يف الأ
ويذلهم بال �شبب، وينهب كل ما يعرت�س طريقه من ممتلكاتٍ خا�شٍة 
اأما رجال املخابرات فقد كانوا يقتحمون البيوت يف الليل دون  وعامٍة. 
اإذن من اأهلها، يعتدون اأحيانًا على النا�س بال�شتيمة وال�شرب، يهددون 
الر�شاوى،  لهم  يدفعوا  حتى  ويالحقونهم  بالعتقال،  منهم  املي�شورين 
تلك  نتائج  من  كان  ولقد  يوم.  بعد  يومًا  تتزايد  قيمتها  كانت  والتي 
التطورات خلق مناف�شٍة �شديدٍة بني فرق املخابرات التي كانت تتناوب 
خالفاٍت  ن�شوب  اإىل  اأدى  مما  عليهم،  والتج�ش�س  النا�س  مراقبة  على 
حادٍة بني رجالتها اأنف�شهم ت�شببت يف اثارة ال�شغب اأكرث من مرة وتكرار 
الفو�شى يف املدن الرئي�شية يف البالد. ويف غياب امل�شوؤولية واملحا�شبة، 
متادى رجال املخابرات يف انحرافاتهم، حتى اأ�شبح كبار رجال الدولة 
واأع�شاء جمل�س ال�شورى هدفًا لالبتزاز و�شحيًة من �شحاياهم. ولقد 
ترتب على ذلك �شيوع حالٍة من ال�شك والرعب وفقدان الثقة بني النا�س، 
اأو اأكرث من �شباط املخابرات  وا�شطرار كل م�شئوٍل اإىل حماباة واحٍد 
ور�شوتهم وطلب حمايتهم. وبالرغم من معرفة ال�شلطان جلهود مبا كان 
يرتكبه اأولئك العمالء من جتاوزات وجرائم كانت ت�شل اأحيانًا اإىل حد 
اأنه مل ياأمر بت�شكيل جلنة ر�شمية للتحقيق  برياء وقتلهم، اإل  تعذيب الأ
اأيِّ موؤ�ش�شٍة من  اأنه مل يقم بتكليف  فيما كان ي�شاع من جتاوزات، كما 
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جهزة ور�شد ما يرتكبه رجالها وجيو�س  موؤ�ش�شات الدولة مبراقبة تلك الأ
عمالوؤها من اأخطاٍء وخطايا، وحما�شبة املذنبني منهم. 

كانت عادة الحتفال باكتمال القمر كل �شهر، وا�شتحمام الرجال 
بدء  منذ  تقليدًا  اأ�شبحت  التي  الهاويل  بحرية  يف  عراة  �شبه  والن�شاء 
جمتمع الفالحيد، قد انتقلت بعد قيام دولة الوحدة اإىل مدينتي عرته 
وقمره. وبينما �شجع كل حكام وملوك اآل جلهود تلك العادة بال ا�شتثناء، 
ول على  حر�س امللك جلهود الرابع، ومن بعده اأبنه ال�شلطان جلهود الأ
دعمها وامل�شاركة يف مرا�شيمها ب�شكل �شبه منتظم. كان امللك، ومن بعده 
ابنه ال�شلطان ينزل مع بع�س املقربني منه يف ليلة القمر اإىل ال�شاطئ، 
قرب،  عن  عليهم  ويتّعرف  معهم  حاديث  الأ ويتبادل  النا�س  بني  يتنقل 
الطرب  غاين  لأ ي�شتمعون  املدينة  و�شابات  �شباب  مرافقيه  مع  ي�شاهد 
وهم يغنون ويرق�شون �شبه عراة، مما اأعطى ال�شلطان وحا�شيته فر�شة 
التمتع بجمال الن�شاء �شبه العاريات يف طريقهن من البحرية اإىل حلبة 

الرق�س وبالعك�س.
ويف ليلٍة من الليايل القمرية ال�شافية، قامت فتاٌة جميلٌة با�شتعرا�س 
غراء  ح�شنها واأنوثتها املتدفقة، وعر�س كل ما كان لديها من مواطن الإ
واحل�شول  غرائه  لإ حماولة  يف  وذلك  جلهود،  ال�شلطان  اأمام  اجلن�شي 
اأن  اإىل ن�شائه وحرميه والعي�س يف ق�شره. وقبل  على �شرف الن�شمام 
يف  جنحت  قد  »�شال«  كانت  بيوتهم،  اإىل  النا�س  ويعود  ال�شهرة  تنتهي 
اإىل  �شال  ا�شطحاب  مرافقيه  من  ال�شلطان  طلب  اإذ  هدفها،  حتقيق 
كانت  التي  اإىل حرميه  ها  و�شمِّ بالزواج منها  قام هناك  ق�شره، حيث 
اأعدادها تتزايد �شهرًا بعد �شهر. ومنذ ذلك اليوم، اأ�شبحت عادة قيام 
حاكم البالد والعباد كل ليلٍة من ليايل القمر باختيار �شابٍة جميلةٍ تروق 
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الع�شرة،  ن�شائه  عدد  جتاوز  اأن  وبعد  ر�شميًا.  تقليدًا  اأ�شبحت  قد  له 
يف  غريزته  وُت�شبع  مزاجه  ُتر�شي  ل  امراأٍة  كل  يعامل  ال�شلطان  بداأ 
اإغراًء  اأكرث  اأخرى  بامراأٍة  وا�شتبدالها  النهار،  قدوم  مع  كجاريٍة  الليل 
وجاذبيًة. اأما اجلواري فكان ال�شلطان يعاملها كاأ�شياء ميلكها ويت�شرف 
ي�شمونها حينئٍذ  كانوا  القمر« كما  »فتاة  ي�شاء. ومبجرد دخول  بها كما 
نظار، اإذ مل ي�شمح نظام الق�شر  اإىل الق�شر، كانت تختفي متامًا عن الأ
اأو  اأو روؤية جواريه،  هايل و�شديقات حرمي ال�شلطان بزيارة الق�شر،  لأ

حتى معرفة اأخبارهن.  
بعد  يومًا  وا�شتبدادًا  ج�شعًا  يزداد  جلهود  ال�شلطان  كان  وبينما 
و�شرا�شًة  حماقًة  يزدادون  خمابراته  وعمالء  جي�شه  رجال  وكان  يوم، 
بن�شر  يقوم  عمرود  كان  �شاعًة،  بعد  �شاعًة  النا�س  بعقول  وا�شتخفافًا 
من  املزيد  ك�شب  على  ويعمل  �شجيج،  دون  منه  املقربني  بني  دعوته 
�شالح والتغيري. لكن عمرود اأدرك بعد جهٍد م�شني  ن�شار لفكرة الإ الأ
ا�شتيعاب  النا�س  عامة  على  ال�شعب  من  اأن  التوايل  على  �شنتني  دام 
را�شيًة  كانت  املواطنني  غالبية  واأن  املاألوفة،  غري  �شالحية  الإ اأفكاره 
وبالتايل  الجتماعية،  واأو�شاعها  املعي�شية  اأحوالها  عن  بعيد  حٍد  اإىل 
غري معنية بالتغيري، وذلك ب�شبب خ�شيتها من املجهول واطمئنانها اإىل 
ل عمرود اإىل قناعٍة را�شخٍة مفادها اأن عامة  التقليد. وبالتدريج، تو�شَّ
النا�س ا�شتمراأت الذل والهوان، وقبلت ال�شتعباد، وتعودت على التعاي�س 
مع الظلم، ومل تعد تدرك حجم حريتها امل�شلوبة، اأو ترغب يف اأن يقوم 
كانت  امل�شادرة.  وحقوقها  املفقودة  بحرياتها  بتذكريها  �شخ�سٍ  اأيُّ 
غالبية املواطنني يف الواقع ل تخاف ال�شلطان اأو زبانيته بقدر ما كانت 
عراف املتوارثة،  تخ�شى التغيري.. فقدان العادات القدمية والتقاليد والأ
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دوا عليها، ومل يعرفوا بدياًل لها. و�شياع احلكمة املاألوفة التي تعوٍّ
قيامه  اأثناء  واأذهلته  عمرود  �شدمت  التي  املفاجاآت  اأكرب  كان 
كاأبيه  كان،  جلهود  ال�شلطان  اأن  اكت�شاف  هو  النا�س  بني  دعوته  بن�شر 
التجهيل  �شيا�شة  اتبع  حني  النظر  ثاقب  قبله،  من  الرابع  جلهود  امللك 
والتجويع لل�شيطرة على املواطنني. اإذ بدًل من اجتاه النا�س اإىل الثورة 
العمل على توفري  ان�شغلوا يف  على الظلم واملطالبة بحقوقهم امل�شلوبة، 
بل الظلم، وما كان  قوت يومهم، وقاموا دون وعي بالتعود على البوؤ�س وتقُّ
يعنيه ذلك من كبٍت وا�شتعباٍد وتعاي�ٍس مع الفقر والف�شاد. كان اجلهل 
بايجابيات التغيري امل�شتهدفة يعني اخلوف من البديل، ويحتُّم بالتايل 
الرمتاء يف ح�شن التكالية الدافئ، بعيداً عن عناء الفكر والتفكري يف 
م�شكالت احلا�شر، وجتنبًا للقلق حيال امل�شتقبل ومما قد يحمله التغيري 
يف ثناياه من اأ�شياء غريبة ل يعرفونها ول يح�شنون التعامل معها. وهكذا 
اأ�شوار ال�شجون  اأعلى بكثريٍ من  اأ�شوار اجلهل والفقر  اأن  اأدرك عمرود 
واملعتقالت، واأقوى من موؤ�ش�شات القهر وال�شتبداد، واأعتى من جيو�س 
الظلم وال�شتعباد، واأن احلاكم امل�شتبد يجد دوما من ي�شبح بحمده من 
النا�س وي�شتجديه طالبًا املزيد من الكبت والت�شلُّط وال�شتبداد.. نعم، 

هم�س عمرود يف داخله، اإن الظلم يبداأ باجلهل، وينتهي بالقهر.
اإىل  طريقه  يف  عمرود  مر  احلارقة،  ال�شيف  اأيام  من  يومٍ  ويف 
بحرية العيون للتاأمل وق�شاء بع�س الوقت مع الطبيعة على رجٍل بائ�ٍس 
ر�س وراأ�شه بني  يجل�س بجوار حماٍر اأكرث بوؤ�شًا. كان الرجل يجل�س على الأ
ها  وائل، حتدُّ يديه على جانب طريٍق قدميٍة خطتها حمري امل�شتوطنني الأ
امللك  كان  الثانية.  الناحية  من  غناء  وحدائق  ناحية،  من  ال�شحراء 
واأ�شجاٍر  بداخلها من ق�شوٍر  وما  تلك احلدائق  اأقام  قد  الرابع  جلهود 
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وطيوٍر بعد اأن �شادر عني املاء التي تنبع من تلك املنطقة وحرم ال�شكان 
الرجل وحماره وكاأنهما من  راأى منظر  من مياهها. ذهل عمرود حني 
�شرح ذهنه يف عامل  توقف هناك طوياًل..  اأثر..  له  يعد  بقايا زمٍن مل 
اخليال حتى ن�شي نف�شه ومكانه وزمانه وكاد اأن يدخل يف غيبوبة. وحني 
عاد اإىل وعيه وبيته يف امل�شاء، رف�شت �شورة الرجل واحلمار والبوؤ�س 
الذي ج�شداه يف اأ�شواأ �شوره اأن تفارق خياله، لذا حاول ت�شجيل م�شاعره 
من خالل كتابة بع�س الكلمات حتت عنوان »احلمار احلليم« قال فيها:

جل�َس هناك
وحيداً بال خيمة

بال اأ�شجاْر
حتميه من ال�شم�ِس

من احلرِّ
من عا�شفة ُغباْر

ُمْغم�ُس العينني ِ
يف �شحراء قاحلٍةٍ

حارقٍة
يحتمي بظِل حمار

خر وعلى اجلانِب الآ
جناٌن وارفُة الظالل

ق�شوٌر �شاخمٌة
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ثماٌر يانعٌة
مياٌه جاريٌة

طيوٌر واأزهار

ميلكها �شلطاٌن عاب�ٌس
َوِرَث عن اأجداده املُلَك

وبع�س وقاْر
واأ�شوارا ً من اجلهل والفقر

�شيَّدوها  حوَل ال�شعِب
اأعلى جداْر

نظرت ُ اإىل وجه ال�شماء
فيايف ال�شحراء

اأُُناجيها
َاأ�شاأُلها عن العدِل

عن الظلِم
عن الغيِب

�شراْر عن الأ

واأت�شاءُل عن ال�شقاِء
طريق الرثاء
اأ�شباب البوؤ�س
ذنوب التع�شاء
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حباْر ف احلكام والأ وتع�شُّ
انتظرْت  حتى تعبُت

وطال بي النتظاْر
مل اأ�شمع جواباً

ا�شتف�شاراً
ول اأعذاْر

اأدرت وجهي نحو احلماِر ْ
وجدته يقف بهدوٍء

وكلِّ وقاْر
يحرتُق
يختنُق

ليحمي �شيِّدَه من ق�شوة ال�شم�س
ِر من احلِّ

ومن عا�شفِة ُغباْر

�شعرت برغبٍة جاحمٍة مل�شافحتِه
ُمعانقتِه

وتتويجه اأمرياً للرحمة ِ
على اأر�ٍس �شادها الظلُم

عمها الف�شاُد
قوياُء ا�شتباحها الأ

وغرق يف وحلها ال�ُشطار
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راأيُت يف عينيِه دمعَة حزٍن حارقٍة
غ�شباً عارماً

و�شعلَة نار
تبكي ُاأّمَةً جاهلًة

حت�شُب اخلنوَع توا�شعاً
والفقَر عدًل
والذَل �شرباً

وال�شراحة وقاحًة
واملطالبة باحلق عاْر

اأمًة �شادها اجلهُل
والبوؤ�ُس

وخيَّم على اأر�شها ظالم الليل
موؤ�ش�شات القمع

وعقلية النفاق وال�شتهتاْر
تتباهى يف روابيها ال�شجون
وتغيب عن �شماِئها احلرية

�شوامع العلم
فكار واأ�شالة الأ

وعلى �شفتيه �شمعت هم�شاً
إباٍء كلماُت ا

وا�شتنكاْر
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ترف�ُس اإمارًة عاقرًة
وق�شوراً فاجرًة

ُخ جبيَنها الذلُّ والعاْر ُيلطِّ

انحنيُت اإجالًل حلماٍر �شهٍم
�شقاوؤُه رحمٌة
غباوؤُه ِحكمٌة
عنادُه قدوٌة

مل يف العني ُتدد الأ
حراْر ُف الأ وُت�شرِّ

كان  كما  لدعوته  ن�شار  والأ املوؤيدين  ك�شب  يف  عمرود  ف�شل  اإن 
موا�شلة اجلهد، حيث  يثنيه عن  يتوقع، مل  كان  التي  وبال�شرعة  يتمنى 
اأقنع نف�شه باأن العمل يجب اأن يوجه اأ�شا�شًا خللق م�شتقبٍل اأف�شل جليل 
جداد. وهذا فر�س  باء والأ حفاد، ولي�س من اأجل تغيري حياة الآ بناء والأ الأ
كال  من  ال�شباب  نحو  يتوجه  واأن  اإ�شرتاتيجيته،  بتغيري  يقوم  اأن  عليه 
اجلن�شني، واأن يتحا�شى الحتكاك بالقوى التقليدية وال�شلطوية املهيمنة 
على املجتمع. وب�شبب ميل ال�شباب عمومًا حلب احلياة، واإقبالهم على 
التمتع بها بن�شوٍة وحما�س، كانوا اأكرث حتررًا وقابليًة لتغيري مواقفهم من 
اأمهاتهم واآبائهم وجدودهم. وحني توجه نحو ال�شباب، وجد عمرود يف 
اإبنة اأخته �شوما خري عوٍن له، وذلك ب�شبب �شبابها اليافع، و�شخ�شيتها 
وبنات  اأبناء  اإقناع  على  الفائقة  وقدرتها  ال�شاحر،  وجمالها  اجلذابة، 
يتجنب  وحتى  البناءة.  ن�شانية  الإ ومواقفها  اخلالقة  باأفكارها  جيلها 
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ر عمرود اأن يقتفي اأثر ال�شلطان، باأن  املواجهة مع جلهود مرًة اأخرى، قرَّ
يذهب اإىل مدينة غمره حني يرتكها ال�شلطان، وينتقل منها اإىل عرته اأو 
قمره بعد اأن يكون جلهود قد غادرها. ويف كل رحالته وتنقالته، كانت 
اأبدًا، وكانت �شوما حتمل يف عينيها �شمعة احلياة  تفارقه  لونا ل  اأخته 

التي تنري دهاليز احلب يف قلبه، وتلقي ال�شوء على كنوز عقله.
ثناء باإ�شدار اأوامر �شارمًة و�شريحًة  قام ال�شلطان جلهود يف تلك الأ
جلهاز خمابراته بر�شد حتركات عمرود، وتتبُّع خطواته عن كثب، ولكن 
ذى به.. كان جلهود ل يزال حتى تلك  دون العتداء عليه اأو اإحلاق االأ
وذلك  والتقدير،  الحرتام  من  كبرٍي  بقدٍر  �شتاذه  لأ يحتفظ  اللحظة 
بالرغم من ات�شاع الفجوة الفكرية وال�شلوكية واملكانة الجتماعية بينهما 
�شتاذ عكرود الذي غدا رئي�شا ملجل�س  كثريًا. وحيث اأن �شوما هي ابنة الأ
الحتكاك  وعدم  عنها  البتعاد  قرروا  املخابرات  رجال  فاإن  ال�شورى، 
بها اأي�شا. وهذا جعل مهمة عمرود اأقل �شعوبة، وتنقالته داخل البالد 
اأكرث �شهولة، ومنحه هام�شا ًوا�شعًا من احلرية للتحرك ون�شر دعوته بني 
ال�شباب دون خوف يذكر. اإل اأن تقارير اأجهزة املخابرات كانت تزداد 
النا�س،  بني  عمرود  م�شداقية  تزايد  من  حمذرًة  يوٍم،  بعد  يوماً  حدة 
وخطورة اأفكاره التي و�شفتها بالهدامة على ال�شتقرار يف البالد، بينما 
ب�شرورة  يوميًا  ال�شلطان  اأذن  يف  يهم�س  الرئي�س  اجلهاز  رئي�س  كان 
وان.  ت�شفية عمرود، اأو اعتقاله وو�شع حٍد نهائٍي لن�شاطاته قبل فوات الأ
وبعد اأن ياأ�س ال�شلطان من ا�شتمالة عمرود و�شراء ولئه، اأو احل�شول 
على �شكوته، اأ�شدر قرارًا باعتقاله ومالحقة اأتباعه، متذرعًا ب�شرورة 
من وال�شتقرار بعيًدا  حماية البالد من امل�شاغبني، وحاجة املواطنني لالأ

دامة التي كانت تروج لها فٌئة قليلٌة من ال�شالني. فكار الهَّ عن الأ
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جهاز  رئي�س  قام  عمرود،  باعتقال  ال�شلطان  قرار  �شدور  بعد 
ال�شتخبارات املركزية باإلقاء القب�س عليه  ونقله - بناًء على تعليمات 
الهاويل..  �شاطئ بحرية  الكائن على  امللكي  الق�شر  اإىل    - ال�شلطان 
ونباتاتها  طيورها  وع�شق  �شطاآنها  على  عمرود  تربَّى  التي  البحرية 
اأقاموا  وهناك  اأع�شابها.  فوق  ولياليا  اأيامًا  ونام  الربية،  واأزهارها 
الق�شر  �شور  داخل  ولكن  ال�شاطئ،  من  بالقرب  خ�شبيًة  غرفةً  لعمرود 
من  والتاأكد  ب�شهولة،  مراقبتها  ال�شواطئ  حر�س  لرجال  يتيح  امللكي، 
باع عمرود للتعليمات ال�شادرة اإليه. مكث عمرود يف العتقال حوايل  اإتِّ
ثالث �شنواتٍ قبل اأن ُي�شدر ال�شلطان قرارا ًباإطالق �شراحه، وذلك بعد 
اأن تدهورت �شحته كثريًا، وخاف جلهود اأن ميوت عمرود ويتهمه النا�س 
الق�شر،  والتخل�س منه. وخالل وجود عمرود رهن العتقال يف  بقتله 
كانتا  �شبوع، حيث  الأ بزيارته مرًة يف  �شوما  وابنتها  لونا  خته  لأ �شمحوا 
�شبوعي  الأ امه  حمَّ على  �شراف  والإ البيت،  يف  طعامه  باإعداد  تقومان 
�شاعات التي كانت تتناقلها  خبار والإ يف املعتقل، واإطالعه على اآخر الأ

األ�شنُة النا�س، وتطلقها زبانية ال�شلطان يف اأرجاء بالد العرابيد.
اأن  اإل  باعتقاله،  ال�شلطان  قيام  من  عمرود  غ�شب  من  وبالرغم 
العتقال منحه فر�شًة غري متوقعةٍ ملعاودة ن�شاٍط عزيٍز على نف�شه كان 
قد ُحرم منه حني اختار امللك جلهود الرابع ذلك املوقع بالذات لت�شييد 
ق�شٍر جديٍد فيه.. لقد اأعطاه العتقال فر�شة امل�شي والتنزه على �شاطئ 
ويت�شامر  عليه  ويحنو  يحبه  كان  الذي  البط  واإطعام  هاويل،  الأ بحرية 
معه كلما خلى به. كان عمرود ي�شاأل البط عن دفء مياه البحرية، وعن 
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اإليها كل عام هرباً من الربد وبحًثا  اأحوال البالد البعيدة التي ي�شافر 
البط  على  ال�شحة  عالمات  من  اأحوالها  على  ويطمئنُّ  الدفء،  عن 
والذهاب  ُفتات اخلبز  اأياٍم من مواظبته على حمل  وبعد  العائد منها. 
اإىل ال�شاطئ، حيث ي�شبح البط ويتباهى برق�شاته اجلماعية الن�شيابية 
قة على وجه املاء، كفرقٍة غنائيٍة ا�شتعرا�شيةٍ ترق�س بان�شجامٍ تاٍم  املن�شَّ
م�شتعر�شة م�شيتها ومو�شيقاها واأحلانها اأمام جمهوٍر من املعجبني، ملح 
عمرود �شابًة جميلًة تقف يف �شرفة الق�شر امللكي الذي ل يبعد عن غرفته 
متار. كانت تلك الفتاة ذات الوجه ال�شبوح  اخل�شبية �شوى ع�شرات الأ
تطحنه  وكاأنها  جدًا،  �شغريًة  قطعًا  اخلبز  بتفتيت  خرى  الأ هي  تقوم 
بيدين رقيقتني من عجني، وتلقي به جلموع الع�شافري التي كانت تتجمع 
حول ال�شرفة باأعداٍد كبريٍة كل �شباح، وتت�شابق على التقاط فتات اخلبز 

ر�س. يف الهواء قبل �شقوطه على الأ
لقاءات  تكررت  كما  الطيور  مع  الق�شر  ح�شناء  لقاءات  تكررت   
عمرود مع البط حتى اأ�شبحت اللقاءات تقليدًا ميار�شه عا�شقا الطيور 
كجزٍء من برنامج حياتهما اليومي، ون�شاط ٍترويحٍي ي�شعد قلبيهما. وبعد 
ال�شرفة  �شيدة  على  التحية  باإلقاء  وقام  عمرود  جتراأ  اأيام،  عدة  مرور 
التحيَة  اجلميلة  ال�شابُة  ت  ردَّ الراأ�س.  من  متوا�شعٍة  باإمياءة  امللكية 
كبريٍة  ابت�شامٍة  مع  الراأ�س  من  باإمياءٍة  الرد  جاء  حيث  منها،  باأح�شن 
ك�شفت عن وجود غمازتني عميقتني على اخلدين، وعينان وا�شعتان بلون 
يام، اأ�شبح عا�شقا  ٍ من اأيام الربيع ال�شافية. ومع تتاُبعِ الأ ال�شماء يف يوٍمٍ
يوم،  بعد  يومًا  تزداد  وبحرارة  منتظم  ب�شكل  التحية  يتبادلن  الطيور 
ن�شان  كما اأ�شبحت الطيور تلتقي يف نف�س املوعد من كل �شباح، وكاأن الإ
قلبني،  اأعماق  يف  يولد  ب  حٍّ مع  واحٍد  موعٍد  على  جميعًا  كانوا  والطري 
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عا�شقي  واحد من  كل  اأن  ويبدو  الطبيعة.  وتباركهما  الفرحة  تغمرهما 
�شيئًا  �شلوكه اخلا�س وهواياته  خر، حيث وجد يف  بداأ مييل لالآ الطيور 
اإن�شانيًا م�شرتكًا.. �شيئًا يحمل للروح الهناء، وي�شعد �شاحبها كلما راأى 

يه وتلتفُّ من حوله، �شعيدًة بوجوده وَفِرحًة بفرحته.  الطيورحتيِّ
ا�شمها  عن  ويت�شاءل  امللكية،  ال�شرفة  �شيدة  يف  يفكر  عمرود  بداأ 
خرى، وكيف تق�شي وقتها يف ذلك الق�شر الكبري  وهويتها وهواياتها الأ
الذي ل يبدو اأنه يعرف �شيئًا عن اأجواء املدينة، اأو �شخب ال�شارع، اأو نب�س 
�شبايا  من  ال�شلطان  زوجات  اإحدى  هي  هل  املعتمة.  زقة  الأ يف  احلياة 
قمره؟ هل هي جاريٌة حمظوُظة من جواريه الكثريات؟ هل هي اأمريٌة من 
اأنها اأمرية..  عمات؟ ت�شاءل عمرود. نعم.. يبدو  مريات املعززات املَُنَّ الأ
ل بد واأن تكون اأمريًة ذات �شاأن، واإل ملا �ُشمح لها بالوقوف �شاعاٍت كل 
يوم على �شرفة الق�شر تداعب الطيور، وت�شبح يف خيالها مع الطبيعة 
و�شحرها اخلالب. ودون وعي اأو تخطيط، وجد عمرود نف�شه يخ�ش�س 
جزءًا متزايدًا من وقته للتفكري يف تلك ال�شابة اجلميلة التي غريت طعم 
نت �شفاء لياليه بلونٍ �شاحٍر ذىنكهةٍ غريبٍة  برنامج حياته اليومي، ولوَّ
اأو  الكلمات  معه  تتبادل  اأن  دون  وجدانه  على  نف�شها  وفر�شت  ّجذابٍة، 

الهم�شات. 
وبينما كان عمرود يت�شاءل عن �شبب وقوع زميلته يف ع�شق الطيور 
ال�شيء نف�شه،  اإىل معرفه هويتها، كانت �شوهار تفعل  التو�شل  ويحاول 
�شكان  من  وكاأنه  يبدو  الذي  الغريب  الرجل  ذلك  هوية  عن  تت�شاءل 
الق�شر دون اأن يكون له اأيُّ اإمتياٍز من امتيازات �شكانه، اإذ كان لبا�شه 
قدمَيَ وَرٌث، و�شعره منفو�ٌس ين�شاب فوق كتفيه دون عناية. هل هو خادٌم 
من خدم الق�شر ُكلفِّ بالعناية بالبط، ت�شاءلت �شوهار.. لكنها تذكرت 
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�س باأحا�شي�س الطيور  ب�شرعةٍ اأنه مل يكن هناك من �شكان الق�شر من يحُّ
اأو يهتم بها.. كان كل ما يعرفه �شكان الق�شر عن الطيور ويعنيهم هو 
ال�شخ�س  اإن وجود ذلك  ة طعمها.  مواعيد �شيدها وكيفية طبخها ولذَّ
ولذا  اأ�شابيع،  منذ  اإل  الق�شر  يف  تظهر  مل  عاديٍة  غري  ظاهرًة  ل  ي�شكُّ
ر يا ترى؟ ت�شاءلت �شوهار ثانيًة..  هناك �شٌر خلفها، فما هو ذلك ال�شُّ
اإن كل حركة من حركات هذا الرجل تقول اإنه اإن�شان غري عادي، يختلف 
خملوق  اإنه  ورجاله..  وجواريه  وحواريه  وخدمه  الق�شر  �شكان  عن 
غريٌب يع�شق الطيور والطبيعة والبحرية.. هل هذا يعني اأنه مفكٌر، اأم 
اأنه �شاعٌر، اأم اأنه فنان موهوٌب وم�شكوٌن بحب الطبيعة؟ ولكن ما الذي 
يتنامى  �شوهار  ف�شول  كان  وبينما  امل�شياف؟  ق�شرنا غري  اإىل  به  اأتى 
يوما بعد يوم، لحظت اأنها كانت، ودون وعي، ُتعٌّد نف�شها للقاء مرتقِب 
ر  وتتعطَّ ثوبًا جديدًا،  يوٍم  كل  تلب�س  بداأت  اإذ  الغريب،  الرجل  ذلك  مع 
بعطٍر خمتلٍفٍ وكاأنها على موعد لعناقه، وتفكر كل ليلٍة فيما �شتقوله له 
ول مرة، وحني تلم�س يدها يده وتغفو يف اأح�شانها غفوًة  حني يلتقيان لأ

خاطفًة.
طعام البط وحتية زميلته يف ع�شق  خرج عمرود ذات يوٍمٍ كعادته لإ
يف  امللكية  ال�شرفة  �شيدة  تخرج  مل  باختفائها..  فوجئ  اأنه  اإل  الطيور، 
ذلك اليوم ول يف اليوم التايل، مما جعله ي�شطرب، ويدخل يف دوامٍة 
ٍمن التفكري والقلق. هل منعوها من اخلروج؟ هلُ حبُّ الطيور وتقدمي 
الطعام لها والتعاطف معها خطيٌئة ُيعاِقب عليها قانون الق�شر بالنفي 
ذلك  �شيطول  وهل  مر�شها،  �شبب  وما  مري�شٌة،  هي  هل  واحلرمان؟ 
اأن  عمرود  راأى  مر  الأ يف  تفكرٍي  وبعد  بحزن.  عمرود  ت�شاءل  املر�س؟ 
اجلواب قد يكون لدى م�شرود، رئي�س خفر ال�شواحل املكلف مبراقبته، اإذ 
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اأن من املوؤكد اأن يعرف م�شرود هوية تلك ال�شيدة وماذا جرى لها. لكنه 
جابة  نه لي�س من ال�شهل على م�شرود الإ َعدلَ عن راأيه يف اآخر حلظة، لأ
على �شوؤاله، وقد يكون من غري احلكمة ك�شف �شر اهتمامه بتلك الفتاة 
حد من النا�س. اإل اأن عمرود، ووفاًء منه لزمالةٍ يف ع�شٍق روحايٍن ل  لأ
ُتعرف اأ�شبابه، راأى اأن من واجبه القيام بدور زميلته و�شاكنة ُحلمه يف 
ر العناية بع�شافريها ال�شغرية حتى تعود. اأم�شى عمرود  غيابها.. قرَّ
اأيامًا ع�شيبًة من القلق والنتظار والتفكري امل�شني والتخيالت املزعجة 
�شوٌق كبرٌي. وحني  اأحبتها ويف عينيها  اإىل  الطيور  تعود عا�شقة  اأن  قبل 
اأطلَّت من ال�شرفة امللكية بعد اأ�شبوع، راأت اأن ع�شافريها تتجمع حول 
زميلها الذي كان يفتت اخلبز ويرميه لها، وذلك قبل اأن يقوم باإطعام 
ع�شاقه من البط. نزلت احل�شناء من �شرفة ق�شرها، حتمل فتات اخلبز 
يف يدها، �شارت مبا�شرًة نحو ال�شاطئ حيث كان البط ينتظر ع�شاقه، 

تبعها عمرود بهدوء، ووقع اللقاء دون تخطيط.
قائلًة:  وخجٍل  بهدوٍء  �شافحته  عمرود،  نحو  يدها  �شوهار  مدت 
�شبوع  �شوهار.. اآ�شف لعدم متكني من العناية بالع�شافري على مدى الأ
املا�شي.. اأ�شكرك على العناية بها يف غيابي.. لقد �شافرت مع ال�شلطان 
يف رحلة �شيٍد ق�شريةٍ، ومل َنعُد �شوى يف م�شاء البارحة. ابت�شم عمرود 
ابت�شامًة مرتبكًة، اإذ فاجاأته �شيدة ال�شرفة امللكية مبا مل يكن يتوقع، اإل 
اأنه متالك نف�شه وقال بهدوٍء واتزان، اأنا �شديق الطيور و�شديق ع�شاق 
الوحيدة  خت  الأ �شوهار،  عن  �شمع  قد  عمرود  كان  �شيدتي.  يا  الطيور 
ال�شقيقة لل�شلطان، و�شيدة الق�شر التي ل ُيردُّ لها طلب، لكنه ُ�شعق حني 
رقتها  وعن  عنها  �شمع  التي  الق�شر  اأمرية  مع  لوجٍه  وجهًا  نف�شه  وجد 
ح�شا�س بحاجٍة  الكثري. وبينما كانا يتبادلن النظريات املت�شائلة دون الإ
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اإىل جواب، تركت �شوهار يدها تغفو يف ح�شن يد عمرود، وكاأنها عيٌون 
ياٍمٍ طواٍل. وبعد اأن تذكرت �شوهار يدها،  عا�شقٌة مل تتذوق طعم النوم لأ
�شحبتها بهدوءٍ وخجٍل، وكاأنها تتمنى لو كان باإمكانها اأن ترتكها لتنعم 
بد، ثم �شاألت عمرود: هل يل اأن اعرف من اأنت.. هل لك  بالدفء اإىل الأ
اأن تخربين عن ا�شمك، وماذا تفعل يف ق�شٍر تبدو غريبًا عنه ول تنتمي 

لة؟ اإليه، ول متتُّ ل�شكانه ول ملا يجري يف داخله ِب�شِ
اأنا عمرود يا �شيدتي الفاتنة.. اأ�شتاذ �شلطان البالد وحاكم العباد يف 
اأيام الدرا�شة، حني كان ال�شلطان ولدًا مطيعا ًيجل�س على كر�شيٍّ خ�شبٍي 
متوا�شٍع كغريه من الطالب، وحني كنت اأقف اأمامهم حاماًل ع�شاي التي 
ن، فاأنا ل�شت �شوى فرٍد عادٍي من اأفراد الرعية  مل ا�شتعملها قط. اأما الآ
املغلوبة على اأمرها.. مواطٌن مطارٌد ب�شبب اأفكاري التحررية، م�شجوًنا 
اأن  باإمكاين  يعد  وب�شبب ذلك مل  الوطنية..  ومواقفي  انتماءاتي  ب�شبب 
اأعي�س حياتي الب�شيطة املتوا�شعة يف مدينتي املحبوبة كما كنت اأعي�شها 
وجه  ل  اأُقبِّ القريب  املا�شي  كنت يف  ال�شامخ..  الق�شر  هذا  ت�شييد  قبل 
البحرية كل �شباح، واأُطعم البط واأطمئن على حاله كل يوم، وا�شتن�شق 
تية من بعيد على جناحي ن�شيم البحر كل حلظة من  عطر احلقول الآ
حلظات الليل والنهار. ولذا فاإن �شلتي بهذا املكان قويٌة جدًا، واإن كانت 
حوله  من  �شوٍر  واإقامة  الق�شر  ت�شييد  بعد  اإذ  ب�شلة..  للق�شر  متتُّ  ل 
ُحرمت من التنزه يف هذا املكان كما حرمت من اإطعام البط والعناية به، 
لن ال�شاطئ والبط اأ�شبحا من ممتلكات الق�شر، وداخل �شوره العايل 
الذي حال دون روؤية ما بداخله من ب�شٍر وحيواناٍت واأ�شجاٍر وحياة. لكن 
قبل اأ�شابيع، اأعادتني ال�شدف وظرٌوف غري عاديٍة اإىل مكاين القدمي، 
و�شمحت يل مبعاودة ممار�شة ع�شق الطيور من جديد، ورماين احلظ 
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عانق فيِك ُحبَّ الطيور وع�شق الطبيعة وجمال  يف هذا ال�شباح الرائع لأ
ن�شان. كانت �شوهار قد �شمعت بق�شة عمرود، وعرفت مواقفه التي  الإ
لعت على برنامج  تعار�س ممار�شات ال�شلطان و�شيا�شاته التع�شفية، واطَّ
حركة اإ�شالح نظام احلكم واحلاكم التي كان يقودها عمرود، واأُعجبت 
واإر�شاء دعائم دولة  البالد،  اقت�شاديات  تنمية  ت�شتهدف  التي  باأفكاره 
الثقافة  يف  �شاملٍة  وثورٍة  اجتماعيٍة  حتولٍت  واإحداث  والعدل،  القانون 

ال�شعبية ال�شائدة يف بالد العرابيد.
�شوهار..  قالت  عمرود،  �شيد  يا  باعتقالك  قاموا  نهم  لأ اآ�شف  اأنا 
لقد اعرت�شت على قرار اإعتقالك ب�شٍدٍة حني علمت به وعرفت اأ�شبابه.. 
اإنني اأدرك اأن من ال�شهل اعتقال اجل�شد، لكنه من غري املمكن اعتقال 
العقل، ول تكبيل القلب، ول حرمان الروح من ع�شق احلياة والطبيعة. 
مرية بعد ذلك ابت�شامًة عري�شًة متاأملة، غا�شت اأثناءها يف  ابت�شمت الأ
كل  اأخرجت  ال�شحراويتني،  عينيه  خالل  من  ت�شللَّت  عمرود،  اأعماق 
ته اإىل �شدرها  ما كان يف قلبه من خمزون احلب و�شفاء الروح، و�شمَّ
بحنانٍ دون هم�س. وبعد هنيهات �شمت مل تطل كثريًا، اأ�شافت �شوهار 
ن، وبعد اأن تعرفت عليك وعرفت ما يعنيه لك هذا املكان،  قائلًة: اأما الآ
اأ�شبح من ال�شعب علي، ورمبا من غري احلكمة والعدل اأي�شًا، اأن اطلب 
ال�شحراء،  اإىل  ترحيلك  والت�شبب يف  اجلائر  القرار  ذلك  اإلغاء  منهم 
م�شجونًا  القلب  ويعي�س  قاحلٍة،  �شحراء  يف  وحيدة  الروح  تعي�س  حيث 
خلف اأ�شواٍر عاليٍة من العزلة واحلرمان، ويعي�س اجل�شد جتربة الغربة 

والغرتاب القا�شية يف وطنه.
مريته وقد فهم ما كانت ترمي اإليه، ثم قال: هل يل  ابت�شم عمرود لأ
اأن اأدعوِك اإىل بيتي املتوا�شع يف هذا الق�شر كي نوا�شل حديثنا هناك 
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الق�شر؟  حر�س  واآذان  وعيون  احلارقة  ال�شم�س  عني  عن  بعيدًا  بهدوٍء 
ودون اأن جتيب على �شوؤاله، اأم�شكت �شوهار بيد عمرود، و�شارا معًا اإىل 
وم�شاعره  اأفكاره  تعتقل  اأن  املفرو�س  من  كان  والتي  اخل�شبية،  غرفته 
بد. احتكرت الطيور يف ذلك اليوم  وهواياته واإن�شانيته، وتكبتها اإىل الأ
اإىل  اخلروج  العا�شقان  ر  قرَّ حني  الغروب،  حتى  احلديث  كل  الرائع 
زهار،  الأ تداعب  الهواء  بن�شمات  والتمتَّع  ق�شريٍة،  نزهٍة  يف  ال�شاطئ 
اأ�شعة القمر ت�شبح يف البحرية وتتك�شر على وجهها املبت�شم،  ومالحقة 
و�شماع �شوت البط يتباعد، مودعًا النهار يف طريقه اإىل بيوت تنتظره 
مى عناق العيون، وخيالت ع�شق الروح الدفني،  �شغار كثرية فيها. ويف حَّ
احلب  وكاأنَّ  الغداء،  طعام  العا�شقان  ن�شي  وامل�شاعر،  فكار  الأ وتوُا�شِل 

ومناجاة الروح ُتغني اجل�شد عن حاجته للطعام.
وبعد اأن قاما مبمار�شة هوايتهم املف�شلة يف اليوم التايل، اأر�شلت 
وتناول  لزيارته  �شتاأتي  باأنها  عمرود  ليخرب  اخلا�س  خادمها  �شوهار 
طعام الع�شاء معه يف امل�شاء، واأنها اأ�شدرت اأوامرها للطباخني كي ُيِعدوا 
غرفته  اإىل  يتوافدون  اخلدم  بداأ  ال�شم�س،  غروب  ومع  الع�شاء.  وجبة 
اأيديهم  ويف  وال�شراب  الطعام  اأطباق  روؤو�شهم  على  يحملون  اخل�شبية، 
باقات الزهور، حيث تبعتهم �شوهار بعد اأ�شبح كل �شيٍء جاهزًا ل�شهرة 
طويلٍة ممتعٍة. وما اأن دخلت الغرفة حتى فاجاأها بلفِّ يديه حول عنقها، 
والقيام ب�شمها اإىل �شدره وتقبيلها قبلة ع�شٍق حارقة، اأذابت كل ما كان 
واغرتاب  الوحدة  �شقيع  كثافة  بحكم  جليٍد  من  قلبيهما  يف  تراكم  قد 
النبيذ،  من  كاأ�ٍس  واحت�شاء  الع�شاء  تناول  وبعد  اجل�شد.  ووحدة  الروح 
ال�شرحان  عن  �شوهار  عقل  واعتزل  التفكري،  عن  عمرود  عقل  تّنحى 
عن  تعربِّ  كي  العا�شقة  للقلوب  املجال  وتركا  واخليال،  احللم  عامل  يف 
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ليلة  هواها يف  على  اأهوائها  وتعي�س  تعرفها،  التي  بالطريقة  م�شاعرها 
طال النتظار لها.

اكت�شف عمرود و�شوهار يف تلك الليلة غري العادية اأن العقل جمرد 
م�شنٍع لت�شنيع منتجاتِ منطٍق �شعب الطبع متقلب املزاج، واأن الهواية 
ونار  الع�شق،  والنار، جنة  يعرف غري اجلنة  الذي ل  القلب  مفتاح  هي 
الفراق واحلرمان. واحرتامًا لع�شق الروح واآهات اجل�شد، تراجع العقل 
وامره ودخول النار مذنبًا  عن التعامل مع املنطق خوفًا من الن�شياع لأ
بتهمة حرمان القلب من فر�شة عمرٍ غالية، وخ�شيًة من ارتكاب خطايا 
بت�شوي�س �شاعة نقاءٍ روحّي وتوا�شٍل وجداين ت�شمو فيها الروح ويت�شامى 
التحذير من  العقول عن  توقفت  لذا  الواقع.  الوجدان عن منطق  فيها 
رر والتعبري  وق للتحُّ عذاب النار الذي ُيغلق باب اجلنة اأمام الع�شق املت�شِّ
ج�شاد تتلوى من اآلم متعٍة معتقةٍ خلف اأ�شوار من  عن ذاته، وتركوا الأ
مرية املحظية حلظات، قاما خاللها  الكتمان. �شكت عمرود املت�شرد والأ
واأ�شوار  الوحدة  نار  للقفز فوق  بتجميع كل ما كان لديهما من �شجاعٍة 
احلرمان التي ا�شتمراأها طوياًل، ودخال باب اجلنة اخللفي ِخل�شًة بعد 

اأن غفا ُحرا�شها امل�شلحون ب�شالح العقل واملنطق. 
لم�س العا�شقان جدار اجلنة بدءًا ب�شفاٍه مبللٍة تتهادى يف ليٍل معتٍم 
وقد �شلَّت طريقها يف غياب القمر، توقفا هناك حتى ارتوى الثغر و�َشِكَر 
حتى الُثمالة، ت�شلال خلف ثياٍب مزرك�شٍة يقودهما عطٌر اآ�شٌر اإىل نهٍد كان 
د وحيدًا.. وقفا عنده حلظات ليقوم عمرود بتاأدية طقو�س الع�شق  يتعبَّ
التي اقرتفها بتعذيب نف�شه  ول وتقبيل جدران املعبد وتطهري ذنوبه  الأ
دقات  تعالت  اجل�شد.  و�شهوة  الروح  متعة  من  كاماًل  عمرًا  وحرمانها 
فر�شة  فوات  من  متخوفًة  رواح  الأ وتعانقت  م�شطرٍب،  ب�شكٍل  القلوب 
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قطار  داههما  وقد  يرتع�شان  عراًة  اجل�شدان  د  وتوحَّ ُتعوَّ�س،  ل  عمٍر 
خرية، حيث  ال�شهوة الذي كان ي�شارع اخلطى يف طريقه اإىل حمطته الأ
د احلياة، ويعيد  التقيا معه عند م�شب النهر الذي يحمل اخلري ويجدِّ
جدار  لم�شا  وهناك  ال�شنني.  وتقادمت  يام  الأ ق�شت  كلما  البهجة  لها 
النار احلارقة قبل اأن ترتجل �شهوة اجل�شد عن جوادها وتتوقف خوًفا 
اأفرغ اجل�شدان  النار،  بني اجلنة  الطريق  وعلى مفرتق  الحرتاق،  من 
والقلبان اأ�شواقهما املعتَّقة بعمر الزمن، وهربًا اإىل عامل اخليال واملتعة 

التي ل تعرف حدود املتعة. 
توُا�شٍل  واأعمَق  عمرود،  حياة  يف  منا�شبٍة  اأجمل  اللقاء  ذلك  كان 
روحاين يعي�شه مع اإن�شان، واأخطَر حواٍر يدخله مع نف�شه يف �شورة الغري، 
ويدخل من خالله وب�شببه يف خبايا عامٍل غريٍب ومثرٍي مل يخطر له يوًمًا 
على بال. كان العامل الذي دخله عمرود عبارة ًعن حلٍم �شرقه من حياته 
حالم كما يجب اأن  وخماوفه وظنونه واأفكاره املا�شوية، ور�شم له �شكل الأ
حالم اجلميلة الواعدة، وتركه يعانقها ويعاي�شها وي�شتمتع  تكون عليه الأ
بها دون اأن يطلب منه �شيئًا مقابل ذلك، يوؤديه دمعٌة من عنيٍ حزينٍة، اأو 
لوعٍة من قلبٍ معذٍب، اأو اإح�شا�ٍس بذنٍب من روٍحٍ موؤمنٍة. ومنذ تلك الليلة 
التفكري يف  اأي �شيء دون  التفكري يف  �شوهار  اأو  باإمكان عمرود  يعد  مل 
خر �شريكًا.  خر اأول، ول التخطيط للقيام باأيِّ عملٍ دون اأن يكون الآ الآ
�شوهار  تقوم  اأن  اأمل  على  َي�شحو  اآخر،  رجاًل  يغدو  وهذا جعل عمرود 
�شوى  فيه  يرى  ل  مثرٍي  حلٍم  على  وينام  النهار،  يغفو  اأن  قبل  بزيارته 
الليل  �شحوة  الطاغية حتى  واأنوثتها  الفتاك  وعطرها  ال�شاحر  جمالها 

من �شباته. 
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وتعانقت  اخل�شبية،  غرفته  يف  لعمرود  �شوهار  زيارات  تكررت 
لها،  زاد حبُّه  الع�شق،  ليايل  توا�شل  ومع  توقف.  بال  والج�شاد  رواح  الأ
اأن يخفي عنها �شيئًا.  و�شغفه بها، وبداأ يخاف عليها، ومل يعد باإمكانه 
من  بحٍر  يف  غارقاً  نف�شه  عمرود  وجد  اخلريفية،  الليايل  من  ليلٍة  ويف 
التاأمل واحلرية.. التاأمل يف حاله الذي تغريَّ بني ليلةٍ و�شحاها، واحلرية 
بني كراهيته حلكم ال�شلطان جلهود وما يدور يف ق�شره الفاجر، وع�شقه 
ل�شوهار، ابنة الق�شر واأجمل وروده اليانعة. وهنا بداأ عمرود يت�شاءل، 
حمنته  تعي�س  خملوقاٍت  كاأنها  وتتاأمل  راأ�شه  يف  تكرب  الت�شاوؤلت  وبداأت 
وتتعاطف معه، لكنها ل تتكلم اإليه ول تغيب عنه. هل يتزوج �شوهار ويعي�س 
معها حلم اأيامه، ويغم�س عينيه عن بوؤر البوؤ�س والفقر واجلهل يف وطنه؟ 
م املريح اإىل عامله املوح�س؟ هل  اأن ي�شرقها من عاملها املُنَعَّ هل يحاول 
من العدل اأن تعي�س معه عذابات اأيامه ومعاناة لياليه، وقد اختار لنف�شه 
اأتباعه حني  وماذا عن  بها؟  يلتقي  اأن  وقبل  تلك احلياة دون م�شورتها 
يعلموا اأنه اأ�شبح �شهر جلهود، ذلك الطاغية الذي يطالبهم باإ�شقاطه 
راأي، فاجاأته  ير�شى عمرود على  اأن  والق�شاء على نظام حكمه؟ وقبل 
اإجابة  اإىل  يتو�شل  ومل متهله حتى  اإىل غرفته،  بالت�شلل  ال�شم�س  اأ�شعة 
بد. كان عمرود  ق بينهما اإىل الأ مقنعٍة اأو حل يوحده مع حبيبته، اأو يفرِّ
يبحث عن خمرج ل يحرمه من �شوهار، دون اأن يجعله يبدو اأمام اأتباعه 
كمت�شلٍق انتهازٍي يبيع مبادئه مقابل حٍب يفر�س عليه العي�س يف ق�شر 
غرميه. لقد كان اآل جلهود، ومنذ عهد جلهود الثالث، قد فر�شوا على 
كل من ي�شاهرهم من اأبناء ال�شعب العي�س معهم يف ق�شورهم، وذلك 
�شيطرتهم  وت�شهيل مهمة  العائلة احلاكمة،  اأفراد  زيادة عدد  اأجل  من 

على البالد والعباد. 
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التي  ال�شواحل  رئي�س خفر  ال�شلطان جلهود قد عنيَّ م�شرود،  كان 
تتخذ من �شرايا الق�شر مقرًا لها، م�شئوًل عن عمرود خالل فرتة وجوده 
كال�شلطان  كان،  م�شرود  اأن  ن�شي  ال�شلطان  اأن  ويبدو  العتقال.  رهن 
�شتاذه الكثري من املودة  نف�شه، قد تتلمذ على يدي عمرود، واأنهُ يكنُّ لأ
والحرتام والتقدير. ومنذ اأن ت�شلم تلك املهمة، داأب م�شرود على زيارة 
اأحد  �شنوات العتقال. ويف  وال�شهر على راحته طوال  يوم،  اأ�شتاذه كل 
بوجود  يفاجاأ  به  واإذا  عمرود،  لزيارة  كعادته  م�شرود  ح�شر  يام،  الأ
اخل�شبية.  غرفته  يف  اأخيها  مع  اليوم  تق�شي  كانت  حيث  هناك،  لونا 
وما اأن وقعت عينا م�شرود على لونا حتى تغري لونه وبدا عليه الرتباك 
وال�شطراب.. كانت لونا هي الفتاة الرقيقة التي اأحبها م�شرود �شبًي�شا 
ا�شطرب  لونا،  لروؤية  م�شرود  قلب  ا�شطرب  وكما  �شابا.  عنها  وافرتق 
قلب لونا لروؤية م�شرود، ذلك الفتى الذي اأحبته يف �شباها، وافتقدته يف 

�شبابها وليايل وحدتها الطويلة.
ودون مقدمات، تعانق احلبيبان وهما يرجتفان، وت�شابقت القلوب 
ملكًا،  احلب  كان  حني  عليه  كانت  ما  اإىل  اليام  وتعيد  ال�شنني  تطوي 
وكانت القلوب له عر�شًا، وليايل احللم ق�شرًا، وحني كان التوا�شل �شوقًا، 
والع�شق ج�شرًا بريئًا مل يكتمل بناوؤه بعد. فرح عمرود لفرح احلبيبني، 
نه جلب �شعادًة كبريًة لقلب اأخته الذي  وبارك جتديد العالقة بينهما، لأ
عا�س �شنوات جفاف وحرماٍن بعيدًا عن عر�شه وق�شره املنيف. وبعودة 
والقيام  اأ�شتاذه،  من  اأكرث  التقرب  على  م�شرود  ت�شجع  العالقة،  تلك 
كبرٍي،  خوٍف  اأو  حتفٍظ  دون  واأ�شتاذه  حلبيبته  اأ�شراره  بك�شف  تدريجياً 
�شبوع.  وال�شماح حلبيبته لونا وابنتها �شوما بزيارة عمرود مرتني يف الأ
بيته  على  بالرتدد  ال�شلطان  قيام  م�شرود،  ك�شفها  التي  �شرار  الأ ومن 
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نزوات  مع  بالتجاوب  الزوجة  وقيام  بانتظام،  زوجته  على  والعتداء 
واأهواء جلهود عن رغبٍة و�شغٍف وطيبٍ خاطر، مما جعل حياته الزوجية 
تغدو م�شتنقعًا، ميقت البقاء فيه، ول ي�شتطيع اخلروج منه. اإىل جانب 
املجل�س  رئي�س  عكرود  اقرتحها  ملعونة  خطٍة  عن  م�شرود  ك�شف  ذلك، 
عداد لرحلةٍ ا�شتك�شافيةٍ ي�شارك  ال�شت�شاري على ال�شلطان، تق�شي بالإ
احلقيقي  هدفها  ويكون  العرابيد،  �شباب  من  ممكن  عدٍد  اأكرب  فيها 
تهجريهم من بالدهم ونفيهم من وطنهم، ودفعهم اإىل ال�شتيطان يف 
بالد غريبة وبعيدة ي�شعب الهروب منها والعودة جمددًا اإىل الوطن، واأن 
�شراف على ترتيبات الرحلة وقيادتها  ال�شلطان كلف م�شرود ر�شميًا بالإ
كما  ال�شلطان جلهود،  قرر  وهكذا،  وقت ممكن.  اأقرب  بها يف  والقيام 
م�شرود  من  التخل�س  واحٍد،  بحجٍر  ع�شفورين  ا�شطياد  م�شرود،  قال 
والنفراد بزوجته كي يكون ع�شيقها الوحيد، والتخل�س من �شبٍاٍب يحلم 
كثريًا ويعي�س حالة ًم�شطرٍة تقرتب من حافة النفجار والتحول اإىل ثورة 

د النظام وتق�شي على دواعي ال�شتقرار يف البالد.  تهدِّ
�شحا عمرود يف اإحدى ليايل ال�شتاء والربد القار�س مرتعدًا على 
مل، وت�شتجدي الرحمة من  �شوت امراأٍة�س ت�شرخ باأعلى �شوتها من الأ
جالديها. وبالرغم من اأن ال�شوت كان بعيدًا وخبا ب�شرعة بعد قليل، اإل 
اأن عمرود مل ي�شتطع بعد ذلك اأن ي�شتدرج النعا�س اإىل عينيه املتعبتني، 
اخل�شبية  �شطح غرفته  على  املت�شاقطة  املطر  يقَو �شوت حبات  كما مل 
اأن ي�شرقه من اخليالت املرعبة التي بداأت ترتاءى له. كان نهر �شراد 
ليلة  وجرمية  ال�شهر،  خطيئة  على  الوحيد  ال�شاهد  هما  الليل  وعتمة 
لزيارة  التايل  اليوم  �شباح  م�شرود يف  �شهر. وحني جاء  كل  القمر من 
عمرود كعادته، �شاأله عما جرى يف الليلة املا�شية، وعما اإذا كان كالب 
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د م�شرود طوياًل  ال�شلطان قد ارتكبوا جرمية قتٍل بحق امراأةٍ بريئة. تردَّ
قبل اأن يجيب على �شوؤال اأ�شتاذه املحرج، وتنهد قبل اأن يتكلم ويبوح ب�شر 
اآخر يتعلق بجرميٍة نكراء يواظب الق�شر ورجاله على ارتكابها كل �شهر، 

ويفر�س احلرا�س حولها اأ�شوارًا عاليةً من ال�شرية والكتمان.
وت�شجيعه  اإغرائه  يف  �شال  جناح  ومنذ  ال�شلطان،  اإن  م�شرود  قال 
على اختيارها زوجًة له قد واظب على القيام كل ليلة قمر باختيار جاريٍة 
جديدة، يحتفظ بها اأحيانًا طوياًل، واأحيانًا يهجرها وين�شاها بعد اأياٍم 
اأو اأ�شابيع معدودٍة. وحيث اأن الق�شر مل يعد ي�شتوعب املزيد من احلرمي 
واجلواري منذ �شنوات، فاإن ال�شلطان قرر قبل �شنتني تقريبًا اأن يتخل�س 
من جارية قدمية كلما وقع اختياره على امراأٍة جديدٍة، واأن التقليد جرى 
على اختيار اجلارية التي �شيتم التخل�س منها من بني ن�شاء ال�شلطان 
اللواتي مل يرزقن اأطفاًل بعد. وبعد حتديد هوية اجلارية �شيئة احلظ، 
جرت العادة على ت�شليمها حلرا�س الق�شر، يعتدون عليها، وي�شتمتعون 
النهر.  برميها يف  اأو  بقتلها ودفنها،  اإما  التخل�س منها،  بج�شدها قبل 
نفا�س املقززة  ج�شاد والأ وكثريًا ما كانت متوت املراأة امل�شكينة من ثقل الأ
اأو رحمة.  التي كانت تعلو وتهبط فوقها ل�شاعات و�شاعات، دون توقف 
اأنه  اإل  وبالرغم من علم ال�شلطان مبا يفعله حرا�س ق�شره يف ن�شائه، 
نه - على ما اأعتقد - يريدهم اأن يكونوا �شركاء  اأغم�س عينيه متامًا، لأ
يام،  يف اجلرمية، حتى ل يجروؤ اأيٌّ منهم على البوح بال�شر يف يومٍ من الأ

اأو الهروب من اخلدمة، اأو خمالفة اأوامره.
البدء  تقريبًا من  عاٍمٍ  بعد  ال�شلطان  الق�شر خطة  ن�شاء  اكت�شفت 
مرية �شال، اأول  بتنفيذها، وذلك نتيجة لقيام عكرود بالبوح بال�شر لالأ
امراأٍة تفر�س نف�شها على ال�شلطان يف ليلة القمر، وكان عكرود حينئٍذ 
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قد وقع يف حب �شال واأقام معها عالقة غراٍمٍ �شرية. ويف اأعقاب ذلك 
على  امراأة  كل  م�شاعدة  م�شوؤولية  عاتقها  على  �شال  اأخذت  مبا�شرًة، 
طفلها  اأو  جنينها  لها  ي�شفع  حتى  املمكنة،  بال�شرعة  والإجناب  احلمل 
وان.  الأ قبل  حمقٍق  وموٍت  كبرٍي  عذاٍب  من  ويخل�شها  ال�شلطان،  لدى 
ولهذا اأ�شبح من ال�شعب جدا على اأية امراأة من ن�شاء الق�شر اأن ُتخل�س 
جللهود، لن الإخال�س يف تلك احلالة كان يعني اأحيانًا دعوة املوت اإىل 
يام  الأ ومع  ودون ذنب.  وان  الأ قبل  املوح�س  عامله  اإىل  عناقها وخطفها 
انتقال  فر�شة  اغتنام  على  احلامل،  وغري  احلامل  امراأةٍ،  كلُّ  ودت  تعَّ
ال�شلطان اإىل مدينة اأخرى، اأو غيابه يف رحلة �شيد، لتنام مع من يروق 
لها من رجال الق�شر. ومن اأجل اأن يبقى ال�شر بني ن�شاء الق�شر حيًا 
اأوكلت  ومكتومًا على الدوام، قامت �شال بت�شكيل جلنٍة ن�شويٍة �شغريٍة، 
اإليها مهمة حتفيظ الدر�س لكل امراأة جديدة، وم�شاعدتها على اإيجاد 
التايل  اليوم  �شباح  يف  اأحيانًا  اخلدم،  اأو  احلا�شية  من  معها  ينام  من 
بال  الق�شر  ملكة  تغدو  �شال  جعل  وهذا  ال�شلطان.  �شرير  يف  لنومها 
منازع، تقدم اأجمل الن�شاء لرجال جلهود، تكتم اأ�شرارهم، ول تبوح بها 

حد، وتتحكم يف قراراتهم وم�شائرهم.  لأ
ول،  الأ جلهود  ال�شلطان  ابنه  بعده  ومن  الرابع،  جلهود  امللك  كان 
جلي�س  الن�شاء  باقي  وي�شم  الدوام،  على  ن�شاء  بع�شرة  لنف�شه  يحتفظ 
احلرمي واجلواري املتمركز يف ق�شوره املتناثرة يف كافة اأنحاء البالد. 
طفال الذين تلدهم اأمهاتهم بعد اأن يكون ال�شلطان  اأما فيما يتعلق بالأ
ي�شكلِّ  اأمهاتهم،  اإ�شراف  الق�شر حتت  قد هجرهم، فكانوا يرتبون يف 
الرجال منهم جي�شًا من العبيد املُنَعمني، وت�شكل الن�شاء خدماً وهدايا 
يقدمها ال�شلطان ملن يرى �شرورة مكافاأتهم من العمالء، وملن يود �شراء 
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ولئهم من وجهاء العائالت والع�شائر، وملن يرى اأن من امل�شلحة ر�شوتهم 
طفال يولدون يف الظالم، يعرفون  من املثقفني املرتزقني. كان اأولئك الأ
اأبدًا، مما جعلهم  اآبائهم  رفون على  يتعَّ اأو  يعرفون  ول  اأمهاتهم جيدًا، 
اأولده وع�شريته  يرتبون يف ظل ال�شلطان وعلى كرمه، وي�شعرون باأنهم 
العبيد  اأولئك  من  واحد  كل  جعل  وهذا  واحٍد.  اآٍن  يف  وجي�شه  وخدمه 
البالد  وحكام  مراء  الأ من  مري  لأ �شقيٍق  غري  اأخًا  وال�شباط  واخلدم 

القادمني.
اأن �شمع من م�شرود ما �شمع عن  مل يكن با�شتطاعة عمرود، بعد 
حياة الق�شر وم�شري جواريه، اأن يتخل�س من �شراخ تلك املراأة امل�شكينة 
على  ورمبا  ال�شلطان،  ال�شكارى، مبعرفة  من  اغت�شبتها جمموعة  التي 
م�شمعه اأي�شًا. لقد بقي �شوتها املعذب يرن يف اأذنيه، ُيحِرق قلبه، ُيحريِّ 
عقله، ُيغ�شب �شمريه، ويخطف النوم من عينيه ل�شهور. وعندما جاءت 
لونا و�شوما لزيارته بعد يومني طلب عمرود من م�شرود اأن َيق�سَّ الق�شة 
اأر�شل عمرود اخلادم  اأن ان�شرف ال�شيوف،  اأمامهن. وبعد  ثانية  مرة 
الذي عينته �شوهار لل�شهر على راحته اإىل الق�شر لإعالم المرية باأن 
يف  وجدته  اخل�شبية  غرفته  اإىل  �شوهار  و�شلت  وحني  يطلبها،  عمرود 
و�شع م�شطرٍب اأقلقها. اإل اأن عمرود متا�شك نْف�شه ب�شرعة، وقام ب�شرد 
تفا�شيل احلكاية عليها كما �شمعها من م�شرود. فوجئت �شوهار و�شعرت 
بال�شدمة واخلزي، لكن املفاجاأة اأعطتها تف�شريًا مقنًعًا ل�شبب اإختفاء 
العديد من ن�شاء ال�شلطان يف الليايل املعتمة، مما جعلها تغ�شب ع�شًبا 
ونذر  عمرود  اإليها  دعا  طاملا  التي  �شالح  الأ لفكرة  وتتحم�س  �شديدًا، 

نف�شه للعمل على حتقيقها. 
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ق�ش�س  من  �شمعته  ما  �شوء  على  قررت  فقد  �شوما  ال�شبية  اأما 
الرعب واخليانة اأن تغري م�شيتها ولبا�شها، واأن تقلل من م�شاركتها يف 
�شحايا  من  اأخرى  �شحيًة  تكون  ل  حتى  وذلك  القمر،  ليلة  احتفالت 
�شلطان البالد والعباد. وتبعا لذلك، بداأت تلب�س لبا�شًا ف�شفا�شًا يخفي 
جمال قوامها، ومت�شي بطريقٍة جديدةٍ ل تعك�س ر�شاقتها، وتغطي راأ�شها 
وكامل ج�شدها اأثناء �شريها يف طريٍق عاٍم ّوحني تنزل اإىل حلبة الرق�س، 
ول ت�شتحم يف مياه البحرية �شبه عاريٍة كاملعتاد اإل مع اأمها بعيدًا عن 
عيون ال�شلطان وزبانيته. ومل مت�ِس ب�شعة اأ�شابيع على تلك احلادثة حتى 
البالد،  اأنحاء  كافة  يف  اإ�شاعٍة  �شكل  على  كالنار  ب�شرعة  اخلرب  انت�شر 
وعرف النا�س �شر اختفاء بناتهم خلف جدران الق�شر ال�شامت، مما 
دفع معظم ال�شبايا اإىل تقليد �شوما يف لبا�شها، وم�شيتها، وغطاء راأ�شها، 
وم�شاركتها ال�شعور باخلوف من ال�شلطان وزبانيته، واحلزن على هروب 

املتعة والفرح من احتفالت ليلة القمر. 
يف �شوء تلك التطورات، قرر عمرود اأن ُيِحدَث نقلًة نوعيًة يف فكره 
ل من الدعوة اإىل اإ�شالح النظام القائم  ون�شاطه ال�شيا�شي، وذلك بالتحوِّ
�شقاط النظام احلاكم والتخل�س من  دون املطالبة بتغيريه، اإىل الدعوة لإ
اآل جلهود بالكامل. لقد اقتنع عمرود بعد تفكرٍي عميٍق وطويلٍ باأن عملية 
ما�شٍة  بحاجٍة  البالد  اأن  ويعتقد  بها  يفكر  كان  التي  ال�شاملة  �شالح  الإ
اإليها ل ميكن اأن تبداأ يف ظل حكم اآل جلهود، واأن متطلباتها ت�شتوجب 
واأن عملية  واأجهزة خمابراته،  وجي�شه  ورجاله  ال�شلطان  التخل�س من 
التحول ال�شيا�شي والجتماعي والقت�شادي والثقايف امل�شتهدفة ل ميكن 
رها  مكان توفُّ اأن ت�شتمرَّ وتثمر دون حريٍة، وهذه اأمور ل تتوفر ولي�س بالإ
كما  جرت  قّلما  الرياح  لكن  وم�شتبد.  جائرٍ  فرديٍ   ٍ حكٍمٍٍ نظامٍ  ظل  يف 
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بلورة خطته  اأن يتمكن من  اإذ خان احلظ عمرود قبل  ال�شفن،  ت�شتهي 
عدة  الفرا�س  طريح  جعله  غريٌب  مر�ٌس  اأ�شابه  حيث  وا�شٍح،  ب�شكٍل 

اأ�شهٍر، مما دفع ال�شلطان اإىل اإطالق �شراحه خ�شية التهام بقتله. 
عمرود  بدعوة  ال�شلطان  با�شتئذان  يام  الأ اأحد  يف  م�شرود  قام 
واأخته لونا اإىل الع�شاء وا�شت�شافتهم يف بيته، وذلك اأثناء غياب زوجته 
يف الق�شر مع ع�شيقها. مل ميانع جلهود يف ذلك، اإذ كان يعلم بعالقة 
�شتاذه عمرود. اإل اأن ال�شلطان فاجاأ م�شرود  م�شرود مع لونا، وتقديره لأ
�شوهار  مرية  الأ اأخته  باأن  امل�شبق  علمه  مع  اإليهم،  بالن�شمام  و�شيوفه 
كانت من بني ال�شيوف يف تلك الليلة.. دخل ال�شلطان بيت م�شرود دون 
اإذن، ترافقه ع�شيقته املف�شلة، زوجة م�شرود، يتبعهما ع�شرة من اخلدم 
�شاعتان  وخمور. ومل مت�س  وم�شروبات  ماأكولت  ما طاب من  يحملون 
ردهة  يف  �شوهار  مع  وحيدًا  نف�شه  عمرود  وجد  حتى  احلفلة  بدء  على 
غرف  اإحدى  يف  بع�شيقته  �شكر  اأن  بعد  ال�شلطان  اختلى  حيث  البيت، 
خرى. وحني نظر عمرود  الأ الغرفة  لونا يف  واختلى م�شرود مع  البيت، 
تّعرى تقريبًا،  اأن �شدرها كان قد  �س وجهها، لحظ  اإىل �شوهار يتفحَّ
عنب  كعنقود  الليل  وعتمة  عمرود  متحديًا  براأ�شه  يطل  كان  النهد  واأن 
يت�شاقط الندى من حوله وقد حان قطافه، واأن العني كانت حترتق يف 
نار �شهوٍة حارقةٍ باغتتها يف مكانٍ غريب ويف ظل ظروفٍ مل تكن متوقعه. 
لها ب�شغٍف، و�شعت يديها حول عنقه، �شمته  مال عمرود على �شوهار، قبَّ
اإىل �شدرها بقوة، �شاعدته على خلع ثيابه ب�شرعة، وغرقت معه يف بحر 
ع�شقٍ طاٍغ، كان يعرف كيف تبداأ البدايات، ولكن ل يدري كيف تنتهي 
ع�شيقته  من  �شبع  اأن  بعد  خلوته  من  ال�شلطان  خرج  وحني  النهايات. 

وغادر بيت م�شرود ب�شحبتها، مل يحاول اإزعاج الع�شيقني، ومل يعباأ



��4

برذاذ  مثقلة  ليٍل  ن�شمة  وكاأنه  عليهما،  مبروره  و�شوهار  عمرود 
البحر، تظهر وتختفي دون اأن ترتك وراءها اأثرًا يذكر. بعد تلك الليلة 
ن ال�شلطان مل  اأيقن عمرود اأن با�شتطاعته اأن يقرتن ب�شوهار اإذا اأراد، لأ
يكن يكرتث ملا قد يحدث لها، �شاأنها يف ذلك �شاأن غريها من جواري 
الق�شر، لكن قرار الزواج كان اأكرب من عمرود بكثري، واأكرب من الع�شق 

والهواية التي ربطتهما معًا. 
اإىل  وعودته  عمرود،  �شراح  باإطالق  ال�شلطان  قيام  من  بالرغم 
بالغبطة  ت عليه دنياه  التي مالأ بيته وعائلته، ووقوعه يف غرام �شوهار 
الب�شمة كل �شباح، ويعيد متثيل احللم  الذي يجدد  ِب  وال�شعادة والرتقُّ
بداأت  وال�شهور،  يام  الأ تتابع  ومع  يفارقه.  مل  املر�س  اأن  اإل  م�شاء،  كل 
عالمات ال�شعف تظهر عليه، حيث �شحب لونه، وذوى ج�شمه، وتراجعت 
حيويته ومعظم ما كان يتمتع به من ن�شاٍط وحما�ٍس وتطلُّعٍ نحو م�شتقبٍل 
اأكرث عطاًء واأمنًا وحرية. وطوال فرتة مر�شه كانت �شوما ل تفارقه اأبدًا، 
طويلٍة  لياٍل  اأحيانًا  وتق�شي  با�شتمرار،  بيته  على  ترتدد  �شوهار  وكانت 
اإىل جانبه، بينما كان ال�شلطان جلهود ير�شل له ر�شائل الود والت�شجيع 
وُيغدق عليه املال والهدايا. اأما لونا فقد كانت قد انتقلت اإىل العي�س مع 
ع�شيقها م�شرود، والذي اأ�شبح زوجًا لها بعد اأن قررت زوجته النف�شال 
دخل  وهكذا  ع�شيقها.  ق�شر  يف  العي�س  اإىل  اأولدها  مع  والنتقال  عنه 
عمرود مرحلًة جديدًة وع�شيبًة من حياته �شلبته كل ما كان يتمتع به من 
ثقٍة بالنف�س، وقدرةٍ على التخطيط الواعي، واإمياٍن بحتمية الو�شول اإىل 

الهدف، وانقاذ نف�شه واأهله ووطنه من الطغيان. 
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الهجرة اإىل العامل اجلديد

الرحلة  يف  امل�شاركة  لفكرة  حّتم�س  من  َل  اأوَّ عمرود  اأتباع  كان 
دها احلكومة بالرغم من �شكهم يف نواياها،  ال�شتك�شافية التي كانت ُتعِّ
مكان العي�س يف بالد العرابيد يف ظل  وذلك ل�شعورهم باأنه مل يعد بالإ
اأجهزة املخابرات لهم، وقيامها  لقد كانت مالحقات  اآل جلهود.  حكم 
بالت�شييق على حرياتهم وحريات غريهم من النا�س، واعتقال عمرود 
القائم  النظام  ظل  يف  احلياة  باأن  اأقنعتهم  قد  طويلٍة،  لفرتٍة  ومر�شه 
ن�شان، و�شمانًة للعي�س حياَة فقٍر وبوؤ�سٍ دون اأمٍل  ت�شكل اإهانًة لكرامة الإ
مب�شتقبل يف امل�شتقبل. وبعد اأن مت اإطالق �شراح عمرود وحت�شنت �شحته 
قلياًل، اجتمعوا به واأخربوه بتوجهاتهم، حماولني اإقناعه بالرحيل معهم، 
قون فيه نظرياتهم ال�شيا�شية والثقافية، ويقيمون  والبحث عن مكان يطبِّ
فيه جمتمعهم املثايل. اإل اأن عمرود مل يكن يف حينه يف احلالة ال�شحية 
ول النف�شية التي توؤهله لقبول فكرة الهجرة، كما اأنه مل يكن با�شتطاعته 
ّحٍب  اأن يخربهم بطبيعة عالقته ب�شوهار، وما يعي�شه ب�شبب ذلك من 
دون  باأنف�شهم  قراراتهم  ياأخذون  تركهم  ولذا  و�شياع.  وحريٍة  وعذاٍب 
تدخل منه، خا�شة بعد اأن اأدرك اأن حياته وطموحاته، وقد وقع يف حب 
�شوهار وعاوده املر�س، مل تعد تتقاطع مع حياتهم وطموحاتهم. ويف �شوء 
ما كان يعرفه عن جرائم الق�شر وخمططاته، مل ي�شعر اأن باإمكانه، ول 

من حقه، اأن يحاول اإقناعهم بالعدول عن قرارهم بالهجرة. 
لكن عمرود راأى اأن من واجبه وقد �شمموا على الهجرة، اأن ي�شرح 
عليهم  ويق�سَّ  بالدهم،  يف  واخلرافات  وال�شعوذة  ال�شحر  تاريخ  لهم 
وهام  الأ اأهله وبالده من  اأنه حاول تخلي�س  ول، وكيف  الأ ق�شة جلهود 
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واخلرافات والدجالني، ويحكي لهم حكاية جمذوب اإبن مهبوب، وكيف 
دفعه جهل العامة من النا�س على ما يبدو اإىل اإدعاء التوا�شل مع اآلهٍة ل 
وجود لها اإل يف خيالت اجلهالء والغبياء اخلائفني من �شيٍء ل يعرفون 
لها ا�شمًا اأو �شكاًل اأو مكانًا. وبعد اأن ا�شتكمل اإلقاء درو�شه التاريخية هذه 
على رفاقه، مل يجد �شعوبة يف اإقناعهم بعدم ال�شفر بعيدًا عن بالدهم، 
والقيام با�شتك�شاف ال�شاطئ املقابل لها على طول نهر �شراد املمتد من 
هاويل اإىل بحرية البهاليل العمالقة.. لقد كان عمرود مقتنعًا�س  بحرية الأ
على  حتتوي  البحرية  �شاطئ  ذلك  خلف  الواقعة  وال�شهول  اجلبال  باأن 
ثرواٍت حيوانيٍة ومائيٍة ومناخيٍة وطبيعيٍة غري عادية. ومن ح�شن حظ 
املغامرين الهاربني اإىل املجهول اأنه كان من بني تالمذة عمرود يف تلك 
املرة تلمٌيذ قدمٌي، مل يتوقف حلظًة عن حب اأ�شتاذه، ومل ي�شبع يومًا من 

علم معلِّمه، ومل ي�شكَّ يومًا يف حكمته.  
عت جموٌع غفريٌة  ويف اليوم املحدد لبدء الرحلة ال�شتك�شافية، جتمَّ
من املواطنني على طول �شواطئ بحرية البهاليل، حيث كان النا�س قد 
تواردوا على عرته من كافة انحاء البالد على مدى اأ�شبوعني لالحتفال 
جموع  كانت  املهاجرين..  وتوديع  التاريخية  ال�شتك�شافية  الرحلة  ببدء 
�شلطان  بحياة  وتهتف  بالتوفيق،  املغامرين  للم�شافرين  تدعو  املوطنني 
البالد والعباد وتدعو له بطول العمر. اأما عمرود فقد كان يقف بعيدا، 
يبكي يف �شمٍت وحيدًا.. كان يبكي وطنه و�شعبه الذي قام، بدافع اجلهل 
والفقر واحلاجة، يهتف بحما�ٍس �شديٍد للتخل�س من اأف�شل ما كان لديه 
من عقوٍل ذكيةٍ، وقدراتٍ اإبداعيٍة، وثرواٍت ب�شريٍة. اأما ال�شلطان جلهود، 
فقد اأعلن يوم اإبحار احلملة ال�شتك�شافية عطلًة ر�شميًة يف كافة اأنحاء 
جديٍد.  عامٍل  با�شتك�شاف  اأبنائهم  بقيام  العرابيد  فيها  يحتفل  البالد، 
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وقبل اأن تغادر احلملة �شاطئ بحرية البهاليل، قام م�شرود، رئي�س البعثة 
املكلف ر�شميًا بقيادتها، بعناق زوجته وع�شيقة قلبه لونا، والدموع تنهمر 
من عينيه بغزارةٍ، وكاأنها كانت حتاول الت�شبب يف في�شانٍ جديٍد يغمر 

بد. البالد، علَّه يعطل الرحلة ويلغيها اإىل الأ
للدوران  البهاليل  بحرية  يف  جتمعت  التي  القوارب  م�شرود  ه  وجَّ
اإ�شارة  يف  وذلك  ال�شاطئ،  عن  وببطءٍ  تدريجًا  مبتعدًة  نف�شها،  حول 
حبة، ومن اجل انتظار غروب ال�شم�س قبل التوجه اإىل ال�شاطئ  لوداع الأ
املقابل. وحني ظهرت عالمات التعب والذبول على وجه ال�شم�س، وبداأ 
لونها يتغري والنور يخبو يف عينيها، واأخذت تتهادى بخجل نحو البحرية 
العمالقة لتغفو يف ح�شنها، اأ�شدر م�شرود اأوامره بال�شتعداد للتحرك. 
وحني توارت ال�شم�س حتت �شطح املاء متاما، اأمر م�شرود رباَّن القوارِب 
بتعديل اأ�شرعتها والتوجه دون تلكوؤ ٍنحو ال�شاطئ املقابل، يف اجتاه اأق�شى 
ولكن  طويلٍة  ليلٍة  وبعد  البهاليل.  لبحرية  اجلنوبي  الطرف  على  نقطٍة 
هادئة، توقفت القوارب على �شاطئٍ �شخرٍيٍ، وكانت ال�شم�س حينئٍذ قد 
عادت لتن�شر اأ�شعتها الف�شية على وجه املاء اإيذانا بنهاية الليل وبداية 
الركاب  ونزول  املرا�شي،  باإر�شاء  القافلة  قائد  اأمر  وعندئٍذ  النهار. 
بانتظام اإىل ال�شاطئ. وبينما �شارع البع�س بالنزول فرحني بالو�شول، 
خر يرتعد خوفًا من ال�شياطني واجلن والعمالقة الذين  كان البع�س الآ
تربُّوا على الإميان ب�شيطرتهم على ذلك ال�شاطئ وما بعده من جبال. 
اإل انه مل يكن باإمكان اأيِّ �شخ�سٍ على منت قارٍب اأن يتجراأ على رف�س 
اأوامر قائد احلملة.. ممثل ال�شلطان جلهود والرجل امل�شئول عن قيادة 

القافلة وجناح العملية ال�شتك�شافية. 
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والعمالقة  واجلن  ال�شياطني  ق�ش�س  باأن  عمرود  اأتباع  قناعة  اإن 
وتخريفات  اجلهالء  خيالت  �شنع  من  واأوهاٍم  خرافاٍت  اإل  لي�شت 
وفرحتهم  تردد،  دون  للنزول  حما�شهم  يف  �شببًا  كانت  امل�شعوذين، 
ودون تخطيط  �شاعدهم،  ب�شرعة. وهذا  خر  الآ ال�شاطئ  اإىل  بالو�شول 
ر�س بعد ال�شتقرار عليها.  م�شبٍق، على قيادة عملية ال�شتك�شاف على الأ
وا�شتيطانه،  العامل اجلديد  زاد من حما�شهم ل�شتك�شاف معامل  ومما 
وال�شعوذة  بال�شحر  يوؤمن  الذي  جلهود  ال�شلطان  باأن  قناعتهم 
البالد.  تلك  اأو مالحقتهم يف  اللحاق بهم  واخلرافات، لن يتجراأ على 
ولذا بداأوا حياتهم اجلديدة ب�شعورٍ عارٍمٍ بالتفاوؤل، واأمل كبريٍ مب�شتقبٍل 
هم من بناء  زاهٍر، يحمل يف خباياه وعودًا جميلة ًومفاجاآٍت �شعيدٍة، متكنِّ
ح�شارٍة متقدمٍة، وجمتمٍع متنوٍر غري تقليدي ت�شوده العدالة وامل�شاواة 
وثقافة الت�شامح، ويحكمه النظام والقانون. وب�شرعةٍ كبريٍة مل يتوقعها 
واملراعي  النفي�شة،  املعادن  من  الكثري  باكت�شاف  املغامرون  جنح  اأحد 
والطيور  وال�شغرية،  الكبرية  والبحريات  العديدة  نهار  والأ اخل�شبة، 
واحليوانات  املثمرة،  واأ�شجارها  باأزهارها  الغنية  وال�شهول  اجلميلة، 
ر�س واملوا�شالت، واملناظر  القابلة لال�شتئنا�س وال�شتخدام يف خدمة الأ
وبعد م�شاوراٍت مع  بها وطنهم اجلديد.  التي يزخر  الطبيعية اخلالبة 
اجلديدة  بالدهم  ت�شمية  اإىل  تو�شلوا  اأيامًا،  دامت  ونقا�شات  م�شرود 
يف  �شاعت  التي  قِة  امل�شوِّ القدمية  �شاطري  الأ اإحدى  اإىل  ن�شبة  »موريكا« 
لهة التي ت�شكن  بالدهم قدميًا عن ال�شياطني وتاآمرهم مع اجلن �شد الآ

حتت �شطح املاء وجناحهم يف هزميتها والتخل�س منها.
غاب م�شرود حوايل �شنتني قبل اأن يعود اإىل قمره لتقدمي تقريره 
ول لل�شلطان عن اإجنازاته و�شري عملية الهجرة والتهجري يف موريكا..  الأ
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عاد بعد اأن فا�س �شوُقه لزوجته وح�شنها الدافئ، وقلقه عليها ورغبته 
ائِه  اأحبَّ وزيارة  معها،  الوقت  بع�س  وق�شاء  اأحوالها  على  الطمئنان  يف 
واأ�شدقائه الكثريين ويف مقدمتهم اأ�شتاذه ون�شيبه عمرود الذي اأثبتت 
ال�شاطئ  اإىل  عودته  طريق  ويف  تنبوؤاته.  و�شدق  نظره  ُبعَد  الرحلة 
�شاطئ  على  كاماًل  يومًا  م�شرود  توقف  البهاليل،  بحرية  من  ال�شمايل 
جزيرة ال�شالم التي كان يرقد فيها جثمان جمذوب ابن مهبوب، حيث 
املثمرة  �شجار  والأ غنام  الأ من  ثرواتها  بتقييم  وقام  معاملها،  اكت�شف 
اأكرث من  قبل  اختفاء جمذوب  �شر  وك�شف  الرائعة،  الطبيعية  واملناظر 
يغادر  اأن  وقبل  يدفنها.  من  جتد  مل  التي  جثته  ومكان  �شنة  خم�شمائة 
اجلزيرة، قام م�شرود ورجاله بدفن ما كان قد تبقى من جثة جمذوب 

يف مرا�شم احتفالية مل يكن يحلم اأن يح�شل عليها يف حياته.
حني �شمع عمرود اأخبار العامل اجلديد وثراء اأر�شه و�شحر طبيعته، 
البالد  تلك  لتعمري  اأتباعه  حما�س  ومدى  اأ�شباب  م�شرود  له  و�َشرَح 
اإىل  وعاد  لزيارتهم،  عارمٍة  ورغبٍة  كبريٍة  ب�شعادٍة  �شعر  وا�شتيطانها، 
التفكري يف الن�شمام اإليهم، وقيادتهم نحو بناء جمتمٍع جديٍد وح�شارٍة 
متميزٍة. وملا كانت الهجرة ت�شمح له بالزواج من �شوهار دون ال�شطرار 
وقلبه  يداعب عقله  بداأ  الهجرة  فاإن حلم  اأخيها يف ق�شره،  للعي�س مع 
املتعب ليل نهار. وحني حان الوقت لعودة م�شرود اإىل موريكا بعد ثالثة 
اأ�شهر، كان على منت الباخرة التي حملته اإىل تلك البالد املثرية عدد من 
�شدقاء، ويف مقدمتهم زوجته وحبيبة عمره لونا، وابنتها �شوما  هل والأ الأ
َل ملكة جمال لبالد العرابيد، واثنني من اأولده  التي كانت قد ُانتخبت اأوَّ
ا�شتيطان  نظرية  �شاحب  عمرود،  وقدوته  واأ�شتاذه  ول،  الأ زواجه  من 
خر، واقرتان وهم ال�شياطني والعمالقة باجلهل وال�شعوذة.  ال�شاطئ الآ
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لروؤية  البحار و�شوقه  لكن عمرود، وبالرغم من حما�شه لرحلة ما بعد 
عن  اعتذرت  التي  �شوهار،  حبيبته  على  قلقًا  كان  هناك،  اأ�شدقائه 

مرافقته اإىل العامل اجلديد، واعدةً بانتظاره حتى يعود.
يعود  اأن  قبل  �شنواٍت  ثالِث  حوايل  موريكا  يف  عمرود  مكث 
ورحالت  واملرح  ثارة  بالإ مليٌء  ل  وَّ الأ ن�شُفها  كان  غمره،  مدينة  اإىل 
و�شهولها  الكثيفة  وغاباتها  ال�شاهقة  جبالها  املتتابعة عرب  ال�شتك�شاف 
اأما  اأنهارها الكثرية وبحرياتها الكبرية.  ال�شا�شعة، مرورًا بالعديد من 
والتفكري  التاأمل  وخلوات  الوحدة  عليه  �شيطرت  فقد  الثاين،  الن�شف 
العامل  لذلك  ميتُّ  ل  باأنه  غريٌب  �شعوٌر  اجتاحه  حيث  والقلق،  امل�شني 
انطلقت  وا�شتيطانها  ا�شتك�شافها  عملية  اأن  من  بالرغم  وذلك  لة،  ِب�شِ
اأتباعه  يد  على  جاء  اجلديد  جمتمعها  بناء  واأن  العلمية،  نظرياته  من 
خالقية التي تخيلها  ن�شانية والقيم الثقافية والأ من�شجمًا مع املبادئ الإ
عمرود واأر�شى اأ�ش�شها يف كتاباته. ومع القلق والوحدة، زاد حنينه للوطن 
مدينته  عن  بعيدًا  وال�شياع  حباط  بالإ �شعور  وغمره  ل�شوهار،  و�شوقه 
وحبيبته، مما جعل املر�س القدمي يعود ليغزو ج�شده ال�شعيف جمددًا، 

وُينهك قواه التي ا�شتنزفها �شقاء العمر وكرثة التفكري. 
ثناء، كان م�شرود قد و�شع جدوًل منتظمًا للرحالت بني  ويف تلك الأ
ال�شفر  يف  الراغبني  اأمام  املجال  يفتح  القدمي،  والعامل  اجلديد  العامل 
ومع  خر.  الآ العامل  يف  املعي�شية  حوال  الأ على  والإطالع  ذويهم،  لزيارة 
اإىل  ومنها  البهاليل  بحرية  و�شواطئ  موريكا  بني  الرحالت  انتظام 
هاويل عرب نهر �شراد، انت�شرت احلكايات املثرية عن احلياة  بحرية الأ
اأنواع  تعُّدَد  املراعي،  وفرة  الزراعية،  را�شي  الأ خ�شوبة  موريكا..  يف 
احليوانات والطيور، كرثة املياه وال�شاللت، جمال الطبيعة، تعُّدَد مناجم 
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القت�شاد،  وازدهار  الفر�س  تنامي  احلرية،  �شيوع  والف�شة،  الذهب 
و�شعادًة بال حدود. ولقد كان من نتائج انت�شار تلك ال�شاعات وق�ش�س 
اأعداٍد  ت�شجيع  وائل  الأ املهاجرين  من  الكثريون  حققها  التي  النجاح 
كبريٍة من اأبناء العرابيد على الهجرة، خا�شةً من ال�شباب الذين كانوا 
يعانون عذابات الفقر والكبت وال�شطهاد. وهكذا جاء اكت�شاف موريكا 
وا�شتيطانها، ليحرم العامل القدمي من اأف�شل ما كان لديه من كفاءات 
و�شباٍب  مبتكرٍة،  مفكرٍة  وعقوٍل  منتجٍة،  واأيدي  خالقًة،  وقوًى  علمية، 

متدفٍق حما�شًا وحيوية وحبًا للمغامرة واحلياة. 
حني قرر عمرود العودة اإىل العامل القدمي، حاول اأتباعه واأخته لونا 
وحبيبة قلبه �شوما وم�شرود اإقناعه بالبقاء معهم، قائلني اإن موريكا هي 
ثقافته وهويته كما  وي�شكلون  وطنهم  اجلديد، ي�شنعونه على هواهم، 
يريدون، واأن الوطن اجلديد بحاجٍة لعقله وحكمته وقيادته. لكن عمرود 
حنينه  من  وانطالقًا  اخلا�شة،  اأ�شبابه  على  بناًء  قراره  اتخذ  قد  كان 
ول واآخر ع�شيقة يف عمره. وحني األحَّ عليه اأتباعه  لوطنه احلقيقي، وحبه لأ
بالبقاء اإىل جانبهم، قال لهم: هذا لي�س وطني يا اأحبائي.. اإنه وطن من 
ل وطن لهم من �شباٍب�س يبحث عن الفر�شة واملتعة واملغامرة واحلرية. 
اأما وطني فهو حيث ولدت ون�شاأت، وثقافتي هي عادات وتقاليد واأعراف 
اأمتي،  وتاريخ  مدينتي  رموز  هي  وهويتي  اأمقتها،  كنُت  واإن  جمتمعي 
�شوى  خيار ٌ اأمامي  لي�س  لذلك  بالدي،  احلال يف  اإ�شالح  هي  ور�شالتي 
ن نظام البط�س وال�شتبداد  العودة اإىل الوطن. اأما اأنتم فهذا وطنكم، لأ
الذي ن�شاأمت يف ظله فر�س عليكم كراهية نظام حياتكم والعي�س غرباء 
وطنكم  تغادروا  اأن  قبل  املجهول  ال�شفر يف  على  واأرغمكم  بالدكم،  يف 
وتهجروه.. اإن الإغرتاب الذي ع�شتم يف ظالله يف بالد العرابيد ت�شّبب 
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يف دفعكم اإىل الهجرة يف ذاتكم اأوًل ودون اأن ترتكوا بيوتكم، ومنحكم 
لة..  حالمكم ِب�شِ اأمتكم ول لثقافتكم ول لأ لتاريخ  هويًة مزيفةً ل متتُّ 
جاّدون  بع�شهم  ولعبني،  ريا�شيٍة  لنواٍد  تبعيٍة  على  تقوم  هويٌة  اإنها 
ملتزمون  بع�شهم  ومطربات،  مبطربني  والتعلق  م�شتهرتون،  وكثريهم 
وكثريهم فا�شدون. اإنني اأمتنى لكم التوفيق يف بناء م�شتقبلكم، والنجاح 
يف ت�شييد �شرح وطنكم اجلديد، والفوز بهوية متجددٍة با�شتمرار، تلبي 
طموحاتكم، وتتالءم مع متطلبات حياتكم املتغرية يف عاملكم املثري. وقبل 
اأن يغادر موريكا ويركب الباخرة امل�شافرة اإىل م�شقط راأ�شه يف مدينة 
اإليه  اأقرب املقربني  �شراف على زواج �شوما من  غمره، قام عمرود بالإ

من اأتباعه، وزعيم بالد موريكا املنتخب، واأو�شاه بها وب�شعبه خريًا.
اإىل غمره، كتب عمرود يف  التي حملته عائداً  الباخرة  وعلى منت 
حتت  تتم  اجلديد  العامل  اإىل  القدمي  العامل  من  الهجرة  اإن  مذكرته: 
ظروف  تفرزها  التي  الطرد  اأو  الدفع  قوة  اأ�شا�شيني:  عاملني  �شغوط 
واجلهل  الفقر  يتنامى  القدمي، حيث  العامل  والعمل يف  والعي�س  احلياة 
البالد،  ال�شيا�شي والقت�شادي يف  والف�شاد  الظلم  وينت�شر  النا�س،  بني 
وي�شتبدُّ احلكم واحلاكم، وتقلُّ فر�س العمل والتعليم اأمام ال�شباب. وقوة 
اجلذب يف العامل اجلديد، حيث ت�شكل البيئة الطبيعية وظروف احلياة 
والعطر،  بالع�شل  غنيًة  حديقًة  والقت�شادية  والجتماعية  ال�شيا�شية 
قادرًة على اإغراء اأجمل الفرا�شات على التوجه اإليها، ور�شف رحيقها، 
والتمتع بخرياتها، وا�شتيطان اأر�شها. وحني مت اكت�شاف العامل اجلديد، 
العامل  كان  بينما  الطرد،  عوامل  كل  من  تعاين  العرابيد  بالد  كانت 
جذٍب  قوة  جت�شد  موريكا  جعل  مما  اجلذب،  عوامل  كل  يوفر  اجلديد 
دائمة للمهاجرين، وتقوم با�شتنزاف اأف�شل ما كان وما ا�شتجدَّ من قوى 
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وظروف  احلكم  نظام  وجعل  العرابيد،  بالد  يف  مبدعٍة  وعقوٍل  ب�شريةٍ 
�شد قوة طرٍد م�شتمرٍة، تعمل بال توقف ودون  املعي�شة يف بالد العرابيد جتِّ
وعي، على تفريغ البالد من ثرواتها الب�شرية، والت�شبب بالتايل يف تعميق 
وتقاُدِم  موؤ�ش�شاتها،  يف  وال�شتغالل  الف�شاد  َوتغُلغل  فيها،  الفقر  جيوب 

ثقافتها، ودخول العامة من اأبنائها غيبوبة اجلهل وجهالة التغييب.
وبينما كان عمرود يف موريكا يعي�س حالت الفرح واملرح والن�شوة، 
حباط ، كانت بالد العرابيد تدخل  تتبعها حالت الوحدة والتعا�شة والإ
واأفكار  جلهود،  اآل  �شم�س  عنها  غابت  تاريخها،  من  جديدًة  مرحلًة 
عمرود، واأحالم فقراء وبوؤ�شاء كل احلقب والعهود. ففي ليلٍة من ليايل 
القمر وفرحة ال�شهر، َ�ِشَكر بع�س رجال املخابرات، وقاموا بالعتداء على 
جمموعٍة من الن�شاء يف مدينة قمره اأمام اأعني اجلماهري، ويف ح�شور 
ال�شلطان جلهود، مما فر�س عليه ا�شتدعاء قوات اجلي�س ب�شرعٍة، حيث 
قام الع�شاكر باعتقال امل�شاغبني واملجرمني وقتلهم اأمام اأعني النا�س. 
الق�شر  على  بال�شتيالء  جنوده  اجلي�س  قائد  اأمر  الن�شر،  ن�شوة  ويف 
من  جلهود  اآل  من  اإليهم  الو�شول  ا�شتطاعوا  من  كل  وقتل  واحلكم، 
الرجال، ويف مقدمتهم ال�شلطان جلهود نف�شه، واإعالن برنامج اإ�شالٍح 

ر�س.  �شيا�شيٍ واقت�شادٍي بعر�ِس ال�شماء وطول الأ
يف  اجلي�س  قائد  وا�شتيالء  ال�شلطان  مقتل  خرب  و�شول  وحال 
اأعلن قائدا وحدتي اجلي�س يف غمره وعرته  قمره على مقاليد احلكم، 
الواقعة حتت نفوذهما، وال�شتقالل  ال�شتيالء على احلكم يف املناطق 
جلهود  اآل  من  مناطقهم  يف  كان  من  ومالحقة  وحكومتها،  قمره  عن 
�شيا�شٍي  اإ�شالحٍ  برنامج  واإعالن  وقتلهم،  ال�شلطان  خمابرات  ورجال 
وبعد  ر�س.  الأ مله  تتحَّ ول  ال�شماوات  ت�شعه  ل  واجتماعٍي  واقت�شادٍي 
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حماولٍت عدةٍ، وافق زعماء البالد اجلدد من الع�شكر على عقد �شل�شلٍة 
خوية« بهدف التو�شل اإىل �شيغٍة �شيا�شيٍة  من الجتماعات واللقاءات »الأ
تعيد توحيد البالد من جديد. لكن، بينما كان كل حاكم يرفع �شعارات 
كان  الواحد،  امل�شري  عن  ويتحدث  امل�شرتك  بالعمل  وينادي  الوحدة 
قليمية  ر�س �شيا�شات التفرقة القائمة على الع�شائرية والإ يطبق على الأ
ويقوم  ال�شيا�شية،  التجزئة  اأ�شباب  تعميق  على  ويعمل  اجلغرافية، 
اأجل  اآل جلهود من بعدهم. ومن  التي تركها  مالك  الأ بال�شتيالء على 
ر�س ويف وجدان اجلماهري، قام رئي�س  تكري�س الو�شع النف�شايل على الأ
د من حرية  كل دولة ٍب�شنِّ �شل�شلة جديدة من القوانني والتعليمات التي حَتُّ
الراأي والفكر والن�شر والتنظيم والتجمع، وبدء حملةٍ دعائيةٍ بهدف خلق 
الثقافية  ال�شوؤون  يف  التدخل  حقَّ  اجلي�س  ومنح  جديدٍة،  ثقافيٍة  رموز 
اإىل  ال�شباب  والرتبوية، وت�شجيع هجرة املثقفني واملفكرين واملزيد من 

العامل اجلديد. 
�شدقاء قبل  وكي يحمي رئي�س كل دويلٍةجديدةٍ ظهره وحكمه من الأ
عداء، قام زعيم كل بلد بزيادة مرتبات �شباط جي�شه، وا�شتحداث  الأ
اأحيانًا، ومتناف�شٍة  البع�س  اأجهزة خمابراٍت جديدٍةمتعاونٍة مع بع�شها 
�ش�ِس على بع�شها البع�س وعلى  خرى، وذلك للتجُّ حيان الأ يف غالبية الأ
ال�شعب وقادة اجلي�س و�شباطه، وعلى كبار امل�شئولني يف اأجهزة ال�شلطة، 
وحكام  حكومات  وعلى  واملثقفني،  والطالب  والفالحني  العمال  وعلى 
خرى. كما قام كل زعيمٍ اأي�شًا باإن�شاء جهازٍ للدعاية وربطه  املناطق الأ
بالق�شر الرئا�شي مبا�شرة، وتوجيهه للت�شكيك يف نوايا حكام الدويالت 
وم�شداقية  م�شداقيتهم  تقوي�س  على  والعمل  املناف�شة،  خرى  الأ
�شعاراتهم الوحدوية، وت�شكيل جهاٍز اأمٍن رئا�شٍي وحر�ٍس خا�ٍس، اأُُ�ُشندت 
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اإليه مهام حماية الزعيم وتاأمني حياته، والتاأكد من خلوِّ ما يقدم له من 
طعاٍم من ال�شموم. 

دعاية  ولية من  كل  ال�شلطة اجلديدة يف  اأبواق  ن�شرته  ملا  ونتيجًة 
�شالح ال�شامل، فرح ال�شعب كثريا ًورق�س طوياًل  واأوهام ٍتتعلق بربامج الإ
على اأنغام طبول الع�شكر وجحافل خيولهم، وقامت جمموعة ٌكبريٌة من 
نتهازين واأن�شاف املثقفني واملت�شلقني من قياداتٍ ع�شائريٍة  املثقفني الإ
اأكاذيبها.  ترويج  على  والعمل  الع�شكرية  القهر  ُنُظِم  بتاأييد  وتقليديٍة 
ُق على اأر�س  �شالح مع ما كان يطبَّ ويف �شوء تعاُر�س اخلطط املعلنة لالإ
باأن هناك  قالوا  للنظام  واملزمرين  املطبلني  فاإن  �شيا�شات،  الواقع من 
حلماية  ثمنًا  والتج�ش�س  وال�شطهاد  الكبت  ب�شيا�شات  للقبول  حاجُة 
العادل«  »الدكتاتور  ُحْكم  واأن  عداء وامل�شككني،  الأ الوطن واملواطن من 
هو الو�شيلة الوحيدة ل�شمان حقوق املواطنني والق�شاء على رموز الف�شاد 
والعهد البائد يف البالد. لكن �شرعان ما ك�شف ُحكم الع�شكر عن وجهه 
�شالحية على تقدمي املزيد  احلقيقي القبيح حني اقت�شرت براجمه الإ
من البوؤ�س والفقر والكبت والظلم وال�شتغالل للمواطنني، وحني ف�شل يف 
مة الواحدة.  بناء الأ دنى من احلرية لل�شعب والوحدة لأ حتقيق احلد الأ

وحني اأيقن النا�س اأنه مل يكن هناك اأمٌل يف حدوث اأي تغيري، وجدوا 
اأنف�شهم م�شطرين اإىل الغو�س يف اأعماق التاريخ والرتاث، يبحثون يف 
و�شة.  دهاليزه عما يعيد الطماأنينة لقلوبهم املعذبة، والر�شد لعقولهم املُ�شَّ
غيبوبة  اإىل  تاأخذهم  القدمية  مف�شود  ابن  مرعود  اآلهة  وجدوا  وهناك 
رحيمٍة،  غيبيٍة  قوى  اأيدي  على   ٍ تغريُّ حدوث  بحتمية  وتقنعهم  اجلهالة 
القبيلة،  وع�شبية  الرعيان  ع�شائرية  اإىل  ياأخذونهم  اأفا�شل  و�شيوخًا 
واخلنوع  التكالية  ثقافة  ح�شن  اإىل  ياأخذونهم  تقليديني  ومثقفني 
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م على ال�شرب  رهم وحَتثهُّ والتذلُّل وغيبوبة الوعي، وخطاباٍت رنانةٍ تخدِّ
والقناعة وتقودهم دون وعٍي للقبول باأنظمة حكمٍ م�شتبدةٍ ل تعرف من 
الدجل  غري  الكالم  من  حت�شن  ول  والبط�س،  الكبت  غري  احلكم  فنون 
فعال عري النهب وال�شرقة، ول توؤمن بغري ذاتها  والكذب، ول تتقن من الأ
التخلف،  عملية  ت�شاُرع  ت�شبَّب يف  وهذا  املُف�شدة.  الفا�شدة  وموؤ�ش�شاتها 
وت�شريع هجرة ال�شباب من بالد العرابيد اإىل موريكا، وموت املئات منهم 
غرقًا يف جمرى النهر ومياه البحريات قبل الو�شول اإىل �شواطئ العامل 
منة، وذلك بعد اأن قرر م�شتوطنوها وحكامها اجلدد اإغالق  اجلديد الآ
تيارات  و�شول  من  اخلوف  اأمنية..  �شباب  لأ القدمي  العامل  مع  احلدود 
لنوعية  وتهديدها  ثقافاتهم  يف  وتغلغلها  بالدهم  اإىل  والتجهيل  اجلهل 
غري  ال�شلطوية  املعابيد  بالد  حكام  �شيا�شات  على  واحتجاجًا  حياتهم، 
مور يف بالد املعابيد ال�شعيدة من �شوٍء  ن�شانية. ويف ظل ما اآلت اإليه الأ الإ
يزورون  جديد  من  مف�شود  ابن  مرعود  اأتباع  ظهر  وانحطاط،  وتخلٍف 
جديدٍة  بيوٍت  بناء  يف  �شهام  والإ ال�شرب  على  ويحثُّوهم  الفقراء  بيوت 
لهة العظيمة التي لي�س لهم �شواها ن�شري، وعاد راعي الغنم القدمي  لالآ
اإىل الظهور جمددا على �شكل فالٍح ب�شيطٍ يلب�س ثوبًا مهرتئاً وقد تنازل 
عن ع�شا الرعاة التي اأ�شبحت رمز البط�س ال�شلطوي وت�شلط ال�شلطة، 
احلنني  حلن  ي  تغنِّ ر  ال�شكَّ ق�شب  من  م�شنوعٌة  �شبابٌة  املتعبة  يده  ويف 

للما�شي، ونايًا حزينًا يحكي عمق معاناة البائ�شني عرب التاريخ.
دون  غمره  مدينة  اإىل  موريكا  �شاطئ  من  مبا�شرة  عمرود  �شافر 
التوقف يف عرته اأو قمره، حيث انتقل من الباخرة القادمة من موريكا 
وحني  البهاليل.  بحرية  �شاطئ  على  انتظاره  يف  كان  خا�ٍس  قارٍب  اإىل 
مرية �شوهار يف انتظاره  هاويل يف غمره كانت الأ و�شل �شاطئ بحرية الأ
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املكان،  عطرها  يغمر  جميلٍة�س  زهوٍر  باقةُ  يدها  ويف  الر�شيف،  على 
وعلبٌة �شغريٌة، اكت�شف عمرود فيما بعد اأنها كانت حتوي خامتي زواج. 
واملر�س  ال�شفر  اأعياه  وقد  مرهقًا،  املحبوبة  مدينته  و�شل  عمرود  لكن 
وعناء التفكري، مما اأخاف �شوهار ودفعها اإىل القلق عليه. وبالرغم من 
فرحة عمرود بالعودة اإىل وطنه وحبيبته بعد غياٍب طال، مل ي�شتطع اأن 
و�شاع احلياتية يف وطنه، مما ت�شبب يف  يخفي غ�شبه على ما اآلت اإليه الأ
عودة احلزن اإىل قلبه املتعب وعينيه املرهقتني. وحني زاد مر�شه وحالته 
مرية �شوهار البقاء اإىل جانبه وعدم مفارقة  ال�شحية �شوءًا، قررت الأ
�شراف عليه  غرفته ال�شغرية، والعناية به، واإح�شار اأف�شل املطببِّني لالأ
وال�شهر على راحته. لكن اأو�شاعه ال�شحية ا�شتمرت يف التدهور ب�شكٍل 
م�شطرٍد، ونف�شيته �شاءت كثريًا بعد اأن اأدرك عمق املاأ�شاة التي حملها 

الع�شكر معهم لبالده و�شعبه ووطنه. 
ب�شعة  عودته  على  م�شى  قد  وكان  ل،  وتاأمُّ �شمتٍ  حلظة  وخالل 
عري�شٍة  ابت�شامٍة  وظهور  عمرود  يقظة  فر�شة  �شوهار  اغتنمت  اأ�شهر، 
على وجهه لتعر�س عليه فكرة ال�شفر والهجرة معه اإىل العامل اجلديد، 
ظنًا منها اأن غيابه عن اأهله واأ�شدقائه يف موريكا هو ال�شبب الرئي�س ملا 
كان يعانيه من مر�س وي�شعر به من اأمٍل وتعا�شٍة. قالت �شوهار لعمرود: 
بعد تفكرٍي طويٍل اأدركت اأنه كان من اخلطاأ اأن اعتذر عن الهجرة معك 
اأنها املكان املالئم لنا،  اإىل موريكا.. لقد �شمعت عنها الكثري، واعتقد 
اأجمل ق�شٍر يف  لبناء  اأملك من املال ما يكفي  اإنني  مثل..  بل املكان الأ
موريكا، ُنقيمُه معًا على �شاطئ بحرية البهاليل يف ظل اأعلى جبلٍ على 
اإىل  �شعداء  �شويًا  فيه  ونعي�س  ال�شاحرة،  البحرية  ننعم مبياه  ال�شاطئ، 
�س يف  ر �شفوه �شيٌخ، ول تع�شِّ بد، يف وطنٍ حرٍ ل يحكمه جي�س، ول يعكِّ الأ
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جباله خرافٌة، ول ي�شتبيحه �شلطان.
مل  ابت�شم عمرود بهدوء، وقد فقد الرغبة يف احلياة بعد اأن فقد الأ
يف ا�شالح حال البالد والعباد، نظر اإىل حبيبته نظرة ًاأخريًة، حملت يف 
�شفاق عليها وعلى نف�شه، وعك�شت يف ذات  ثناياها الكثري من احلزن والإ
الوقت �شخرية الزمن من حياٍة تبداأ بدموع فرٍح واأملٍ �شيتجدد اإىل حني، 
وتنتهي بدموع حزنٍ ووداٍع اأخريٍ لن يتكرر واإن �شاخ الزمان وانتهت حياة 
كل ال�شنني.. غفا عمرود يف ح�شن حبيبته حوايل �شاعٍة�س من الزمن، 
جبال  ك�شاللت  دافئًة  تنهمر  دموعها  كانت  نومه،  من  �شحا  وحني 
اخلري، تغمر وجهها ال�شغري وتت�شاقط على وجهه كرذاذ خريٍف جاء 
هما حول عنقها البلوري،  وان. رفع يديه ال�شعيفتني ب�شعوبة، لفَّ قبل الأ
خرية،  مها برفٍق�س اإىل �شدره اله�س، وقبل اأن يُغم�س عينيه للمرة الأ �شَّ
اإىل  اأح�شانها  القدمي يف  الع�شق  وخيالت  الفاتنة  �شورتها  معه  حاماًل 

خر، قال ب�شوٍت ل يكاد اأن ي�شمع:  عاملِه الآ

لي�س مل�شافٍر بيٌت َياوؤيه
لي�س ملُ�شرِد �شجٌن َيحميه 
لي�س ملغرتبٍ وطٌن ُيوا�شيه
ولي�س لعا�شٍق �شيئا ًَيْبكيه. 






