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 القارئ الكرَل 
كل   اعتبارف على الكاتب إ القائلخبلفًا لرأي شيخ ُكّتاب العربية اعباحظ 

، سأظبح لنفسي ، ابعتبار كل القراء يتصيدوف أخطاءه وىفواتو الناس أعداء لو 
 ء ، أف أزيل بعض االلتباسات ٗب النص العرْب :أصدقا

 ،وُيًتَجم إىل العربية ابؼبناجاة ، monologueما يسّمى ٗب اللغات األوربية  .1
اٌء أشَت سو  ،وىو ؿبصور بُت أىّلة .كثٌَت ٗب ىذه الرواية  ،ذأبأو اغبوار ال

 ... أـ مل ُيَشر."إليو بعبارات من قبيل "قاؿ لنفسو" أو "أضاؼ لنفسو
كالفاصلة والفاصلة اؼبنقوطة والنقطة  ،زبفى أنبية عبلمات التنقيط وال .2

 ...أنو أمروإشارة التعجب بعد ما يُفَهم  وإشارة االستفهاـ ،،والنقطتُت
 كلُّ ترصبة مهما كانت دقيقة وأمينة خيانٌة للنص األصلي . غَت أٍل  – 3

كاتب ٗب على أسلوب القدر اإلمكاف افةة اب حاولت زبفيف تلك اػبيانة
وال  -متقن للغتو وألدواتو الفنية  كل كاتبترتيب اعبملة لسببُت: أوؽبما أف  

يرتب عناصر اعبملة حسب  -شك أف إسحاؽ ماشباش من ىذه الفئة اؼبتميزة 
 ربت ٗب العربية ندرجوىو ما ي ، تلّقيوحسب موقفو من اؼب أنبيتها ٗب ذىنو ،

رجاٍل ٗب كتابو الشهَت " دالئل صاحبها اإلماـ اعبل" نةرية النةم "  عنواف
. وعلى  ههبا فّسر إعجاز قد استخلصها من القرآف الكرَل ، و و  ."اإلعجاز 

إايؾ  ﴿سبيل اؼبثاؿ كاف إبمكاف القرآف الكرَل أف يقوؿ " نعبدؾ " بداًل من 
واثنيهما : اغبرص على إظهار خصائص التفكَت واللغة األديغتُت  . ﴾نعبد 

 "َت ، ومرة أخرى أمثِّل بنداء العرْب ؼبن وبب  " اي روحيألف اللغة وسيلة التفك
 واألديغي " اي شبيو روحي " أو " اي روحي الوحيدة " .

من اؼبعروؼ إذ أف يتضمن بعض التعابَت الغريبة عن العربية . وال يضَت النّص 
أف اللغات تتفاعل وتًتؾ كل لغة آاثرًا ٗب غَتىا ، ومن ىذا القبيل عشرات 
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ذّر و"و" حرؽ اؼبراحل "  األوربية اليت دخلت العربية مثل " لعب دوراً "التعابَت 
وىو أحد سبل اغتناء اللغة ٗب العصِر اغبديث، عصِر تفاعل  الرماد ٗب العيوف "

جداً ٗب كتاابتو على استيعاب   صاللغات واغبضارات، والسيما أف الكاتب حري
وأمثاؿ وألغاز وسبارين  ، من حكاايتمن الًتاث الشعيب ) الفولكلور (كثَت 

 نطق، وما إىل ذلك، رغبة ٗب اافةة عليها .
وسَتاتح القارئ الذي يعرؼ اللغة األديغية، ولن يشعر ابلغربة مع ىذه التعابَت. 

يد أما القارئ الذي ال يعرفها فأرجو أف يكوف ىذا تشجيعًا على فتح ابب جد
 ؼبعرفة لغتو . ٗب ثقافتو اللغوية والًتاثية ، وعلى ربفيز فضولو

ووجدت من اؼبفيد ضْبط بعض الكلمات ابلشكل ؼبنع االلتباس بُت  - 4
، وعبلقات الصفة أو بُت اؼببٍت للمعلـو واؼببٍت للمجهوؿ ،الفاعل واؼبفعوؿ بو

.. وأنبلت غالبًا مراعاة مسألة اؼبمنوع من .ابؼبوصوؼ ، والبدؿ ابؼببدؿ منو
 الكتابة الروائية اؼبعاصرة.و على لثقلِ  ،الصرؼ ٗب أظباء األعبلـ

وأضفت بعض اغبواشي إىل حواشي اؼبؤلف القليلة ؛ عسى أف تكوف  – 5
  مفيدة .

وأستعَت من مصنفات اغبديث النبوي الشريف ، ومن بعض كتاابت  – 6
 اعباحظ ، مصطلح " الكتاب األوؿ ، والكتاب الثاٍل ... " 

األحداث واألظباء والتواريخ بكثَت  وٗب ظٍت أف الرواية التارىبية ربتاج إىل متابعة
، وتطّلب مٍت أف وىو جهد ىائل من الكاتب الكبَت يُغَبط عليو .من الدقة

أرجو األستاذ فبدوح قوموؽ، اػببَت بتاريخ اؼبماليك، مراجعة النص حذر قراءٔب 
بعض األظباء قراءة خاطئة، وما شابو من مزالق، وأوالدي القراء اؼبمتازين، ايرا 

 .يبقى أف هبد ؽبا القارئ مكاانً ٗب ذىنووخالد. و وزاراي 
 2016أيلوؿ 
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 الكتاب األول

I 
ٗب يـو قائظ من ثبلثينيات القرف الثاٍل عشر التقى فارساف أديغياف ٗب طريق 

سأؿ  ،فيو شيٌء من الرايء وترحيباً  ،وبعد ما تبادال نةرات ارتياب ،جبلي
 :الفارس اؼبتجُو شرقاً نةَته اؼبتجو إىل الغرب

  ؟وماذا هبري فيو ،ما أخبار اؼبكاف الذي تقُدـ منو -
أجاب الفارس ذو الشاربُت األسودين -ٗب ذلك اؼبكاف ذبري أحداٌث كثَتة  -

ترى بعينيك شروؽ الشمس منو وتوغَُّلها شيئًا فشيئًا ٗب  –واللحية السوداء 
وما قدرُت  ،وحُت تصل ستعرؼ ما استطعت تفسَته وما مل أستطع .رؤوسنا

غَت أٍل أتوقع أف يكوف فْهُم ىذه األمور صعبًا عليك كما  .عليو وما مل أقدر
 ؟وما أخبار اؼبكاف الذي تقدـ منو أنت .عليّ 

 الشمُس اآلف من ورائي إليو تنحدر ٗب اؼبكاف الذيجرت أحداث كثَتة  -
ودنياان صعبة فيو  .وال تزاؿ أحداٌث كثَتة ابالنتةار سيحل عليك الليل ، حيث
 .قةوُمقلِ 

ىذا على حصانو،  .وبعضهم ٗب مأٓب ،بعضهم وبتفل بعرسو .نعم ،نعم -
 .جبٍ  ينمُّ عنواآلخر وجهو  ،بعضهم تقرأ ٗب وجهو الرجولة.واآلخر على قدميو

 ىذا عاَلمنا األديغي! ؟وما العمل -
 ؟وىل األديغة وحدىم -
 دنياىماي  ،فيما بينهم عبلقاهتمىيو اي دنيا! شجاعة األديغة و  .ال أظن -

 ما أكربؾ وما أصغرؾ أيها العامَل! .اؼبنحوسة
 .أسود ألنو القلق –والغرب أضبر  ،الشرؽ أضبر ابىت ألنو األمل .حقاً  -
 ؟أتريد أف تقوؿ إننا نستيقظ مع النهار ونناـ مع الليل -
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ال أظننا مبضي كبلان إىل حيث وّجهنا حصانينا دوف  .ليس إىل ىذا اغبد ،ال -
 ..؟.ولكن من أين ندري ما ينتةران .الوقتىدؼ سوى تزجية 

أوقف اؼباضَي كبو الشرؽ على اؼبرتفع  .تبادال عدة كلمات مبطنة ال معٌت ؽبا
السهل الضيق للقرية اؼبتناثرة على السفح  .اؼبنةُر الذي رآه بعدما سار قليبلً 
ما  والشمس اؼبتوىجة تغرب بوجو قلق إىل ،تبتلعو الغابة السوداء الصامتة اؼبرعبة

يتابعها البحر الذي ينثر أمواجو ومياىو  .وراء قبة السماء ؿبرقة أعايل األشجار
 .اؼباغبة على الضفاؼ أبنينو

يضرب ٗب اؽبواء بسيفو اػبشيب   :الراعي الصيب ذو األعواـ االثٍت عشر مهمـو
 .يشد اللجاـ .بعدما ارتقى ابغبصاف اؽبائج إىل أعلى اعبدار الصخري العمودي

 :ويصرخ ،صمو ابلًتسويقابل خ
وظباٍل بو والدي الذي  .كاف ىذا اسم جّدي. 1أان بيباريس ؟أتسمعٍت -

 .ىذا ىو سيفي الذي سيثأر لو ؟أتروف .قتلتموه
اؼبختبُئ وراء  ،قاؿ قاطُع الطريق اعبهُم ذو الشاربُت الكثُت واللحية الكثيفة

إف قبضت  .نةىذا الصيب عنده شعور ابإلىا ،ماذا يقوؿ ىذا الثراثر" :صخرة
 ."ناً جيداً فليصبح ؿبارابً إف شاءفيو شب

حُت قفز الصيب من فوؽ الصخرة ليلحق أبغنامو وقع ٗب أحضاف اللص الذي 
 :قاؿ لو بعدما كّمم فمو براحة كفو اليت تفوح منها رائحة عرؽ كريهة

                                                 
وبلل الكاتب ىنا اسم بيربس إىل ثبلثة مقاطع: ْب: ابلباء غَت العربية: العدّو. وبَو: أماـ،  1
. وسيشرحو الكاتب رس: الراصد أو الواقف ابؼبرصاد. فيصبح معٌت االسم: راصد العدوو 

قريبًا ٗب سياؽ الرواية. وسنرى الكاتب يستعمل اظبُت لو: األوُؿ ما ىو مشروح أعبله، 
ويستعمل ٗب السياؽ العاـ، والثاٍل ما ىو معروؼ عموماً: بيربس، ويستعملو َمن ىم خارج 

 كل مرة.السياؽ. وكل اغبواشي اليت ال تُنَسب إىل اؼبؤلف ىي للمًتجم دوف حاجة إىل التنبيو  
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 ال تستنجد أبمك إف كنت رجبًل ! -
الصيب اؼبكتَّف إىل شاطئ وقبل أف وبُت موعد أذاف العشاء كاف اللص جّر 

 .وابعو إىل شرقاي التاجر .البحر
وفيما بيباريس جالس بُت رفاقو الصبية ال يدري ما حّل بو وال ما ينتةره سرقو 

 .أيقةو بكاء الصيب الذي عبأ إىل صدره .ال يتذكر أطاؿ نومو أـ قصر .النـو
 .اؼبكتنز الصغَت الصيبَّ  سأؿ بيباريسُ  - ؟ماذا تريد -
 .ابلربد أشعر -
 ؟أتبكي من الربد -
 .أخاؼ -
 ؟وما اظبك -
 ؟وأنت ،قبلووف -
 .بيباريس -
وسرعاف ما أصلح قبلووف الصغَت   - ؟أىو اظبك اغبقيقي أـ ؾبرد نداء -

 .1بغوبش :ألهنم كانوا ينادونٍت - :كبلمو
 ؟أبوؾ وأمك ؟ومن كاف يناديك -
 .ِصبياف قرييت الصغار ،ال -
 .كاف هبب أال تقبل منهم  -
 ...تعاركنا .شاجرهُتم وشاجروٍل ،مل أقبل -
 ؟وماذا بعد -
 .وإف منعتهم أف ينادوٍل ٗب حضرٔباللقب أحياانً يفلت منهم  -

                                                 
 رقبة الفحل ، بسبب رقبتو الغليةة كما سَتد ٗب الرواية مراراً . 1
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  :واختتم بصوت أعلى –جـز معتّدًا أبف ال اسم آخرًا لو  ،أان اظبي بيباريس -
 .كاف اسَم جّدي

 .اي ابن أمك ال بد أف أابؾ كاف رجبًل شجاعاً  -
أبعُد  و استوى آخرُ  .غمغم صيب يناـ ليس بعيداً  - ؟تدعوننا نناـ ؼباذا ال -

 .وشغب غَتُىم ٗب زاوية أخرى بعيدة .منو جالساً 
 .إىل اتجُت ابزدراء ! أجاب بيباريسانصدع عمود الفجر -
تناموف   - .الذي اسًتد ثقتو اآلف الصيبَّ األكرب منو وافق قبلووفُ  –حقًا  -

 !غناـ ٗب اسًتاحتهاكاأل
كم قلت لك منذ البارحة أاّل   .هنض صيب جسيم ؟ومن ىم األغناـ الباركة -

 ! سأكسر حنكك .تسخر منا
 :وجابََو الفىت اعباحةَة عيناه ،وٗب ىذه اللحةة وقف بيباريس وراء قبلووف

 !اُخُط إذف خطوة واحدة ألكسر رجلك -
بيافُ  أبنو مل  حُت أسرع شرقاي التاجر وصاحبو إىل مصدر الضجيج تةاىر الصِّ

وصوروا  ،وؼبا ُسئلوا ضبى بعضهم بعضاً، الربيء واؼبذنب .وبدث شيء بينهم
 .اؼبوضوع على أنو ؾبرد سبرين ٗب اؼبصارعة

اآلف سبّلى شرقاي الولد الذي اشًتاه الليلة الفائتة ٗب الةبلـ على عجل: 
ورأس رقبة متينة  .الكتفاف العاليتاف الرفيعتاف متناسقتاف مع القامة اؼبمشوقة

وذراعاه خبلفًا ؼبا يوحي بو عمره طويلتاف تكاداف تصبلف إىل  ،متطاوؿ
خور قواه اآلف. ػاؼبختلفتا اللوف تبيناف أكثر ٗب الةبلـ الذي ت وعيناه .الركبتُت

  ."ٍو غَت متوقع صبياً عركتو اغبياةأظنٍت اشًتيت على كب" :قاؿ التاجر لنفسو
والصبياف والصبااي  .ألجلو أضعاؼ ما دفعتُ  وؽ مصرسأربح فيو ٗب س –

.. .ولكن ىذا متميز منهم. عيناه ؽبما وضع خاص .اآلخروف نشيطوف أيضاً 
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الذين  ونصح شرقاي التاجُر الصبيافَ هما على كبو أفضل "الصباح أتعّرفُ ٗب 
 :وىو وباوؿ هتدئتهم ،غلب عليهم اغبمّية والبلمباالة أكثر من األمل والقلقت

 !جرواولكن ال تتشا ،تصارعوا -
سفينة التاجر ذبابو النهار الوليد أبشرعتها اؼبنصوبة للريح اتركة وراءىا عباب 

وتًتؾ وراءىا مضيقي البوسفور  ،حُت تغادر السفينة القسطنطينية .البحر
 .ٕب تصل إىل مصر ٗب غضوف أايـ .تدخل البحر األبيض اؼبتوسط ،والدردنيل

ٕب يسّبح ابؼبسبحة  .ذه األمنيةوشرقاي يدعو ربو مع صبلة الفجر أف وبقق لو ى
وحُت أفاؽ من أدعيتو طلب إليو الصيبَّ الذي مل يفارؽ ذىَنو  .بعد وجبة الفطور

ذباوز شرقاُي الصيبَّ اؼبعٍّت ابؼبوضوع، وسأؿ الصيب اؼبلتصق بو  .حىت الصباح
 :عن يساره

 ؟وأنت ماذا تريد -
ومن  .اظبي قبلووف – .ابعبواب التاجرَ  فاجأ الصيبُّ  – .أان ال أريد شيئاً  -

تعرؼ فأان وبيباريس من قرية  ال وإف كنت .أقف إىل جانبو ىو بيباريس
من  ،وأان من اغبي الغرْب ،من بدايتها ،بيباريس  من اغبي الشرقي ."َسْلخوت"

 آخرىا.
ابتسم شرقاي وخداه  ... مل أعرؼ أف قريتكم كبَتة إىل ىذا اغبد.ىيو -

  :ٕب صرخ عفوايً حُت رأى بيباريس .إلغماضاؼبتسخاف هبرباف عينيو على ا
 !؟أحقاً أنك بعُت واحدة -

 :أجاب بيباريس كما كانت تقوؿ جدتو بعدما اعتاد على مضايقات الشارع
 إف كنت تعّد ما قدره هللا لك عيباً فأنت أيضاً ال تعرؼ ما ينتةرؾ ! -
من أف ىا شرقاي الغاضب رماانفرط عقد اؼبسبحة حُت  -!اغُراب عن وجهي -

الصيب لن يُباع حىت بثلث ما دفع فيو. وتناثرت حباهتا على أرض الغرفة كقطع 
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 .صغَتة من النقود
اجتذب صوُت بكاء الصبّية الصادُر من وراء خزانة اغببوب اػبشبية  الصبيُت 

 ...انسَيُت نبَّهما ،اللذين ىراب من وجو شرقاي
نتا عشرة صبية ٗب أسواؽ تفرؽ خبلؿ شهر واحد ستٌة وستوف صبيًا شركسيًا واث

لن يشًتيو أحد فقد أوصلو التاجر إىل الذي وؼبا كاف بيباريس ىو  .لباسة مصر
  .الشاـ

اليت أدفعها لك مقابل ىذا الولد اؼبعوؽ ثمامبئة ال ىماالدر خٌَت لك أف أتخذ  -
أيداقُت بندقدار  _ جـز األمَت ستندـ إف مل تفعل  ،من أف يبقى عالة عليك

   .1تاجر أف يكّف عن اؼبساومة إذ لن يدفع أكثر من ىذا اؼببلغُمفِهماً ال
ىذا الولد ذو البنية اؼبتينة الذي أبيعو إايؾ شبَو ؾباٍّلٍ ألف إحدى عينيو  -

وإىل  ،! انةر إىل صباؿ قامتو ؟تغطيها نقطة بيضاء، أىو أعرج أـ مقطوع اليد
إف كنت تريد أف يرضى  .ال ىبفى أنو سيكوف رجبًل فبتازاً  .زرقة عينو السليمة

  .هللا عّمن تشًتيو فأضف إىل اؼببلغ بضع مئات مقابل أتعاْب
انتصبت أماـ ـبيلة بيباريس الذي مل يعد يسمع اؼبساومة بُت الرجلُت الصيبُّ 

تنهد  .والصبيُة الرقيقة كوثر اليت بيعت ٗب السفينة ،قبلووف الذي بيع إىل القاىرة
 "؟وأين أرانبا بعد اآلفقائبًل "

 بل ،كاف كبلـ آيداقُت بندقدار ـبتصراً   – .لن أضيف فلسًا واحداً  ،ال  -
                                                 

كانوا يلقبوف بلقب األمَت ٗب عصر اؼبماليك من يقود عشرة فرساف أوعشرين أو مئة.   1
وكاف ىناؾ قادة ػبمسة فرساف. وىؤالء األخَتوف كانوا ؿباربُت ماىرين متقدمُت ٗب السن 

يغة القادموف من القفقاس مل يكونوا حباجة إىل ىذا االنتةار ينتةروف لقب األمَت. واألد
فيحصلوف على اللقب. ولكن اآلخرين الطموحُت إىل ىذا اللقب من اؼبماليك اآلخرين مل 

 يكونوا يرضوف بتجاوزىم، فتنشب بُت الطرفُت نزاعات. اؼبؤلف.
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أنت وأان ال يعرؼ أحدان اآلخر اليـو  :أبدى تكرُّمو عليو هبذه الصفقة
 ! ؟أشًتي منك ألخفف عنك وإاّل فماذا ينفعٍت ىذا اؼبعوؽ الصغَت .فحسبُ 

آمُل منك أف تشًتي  .إف كاف ىذا رأَيك فليجمْعنا هللا مرة أخرى على اػبَت -
 .مٍت الصيب الذي آتيك بو قريباً بسعر أفضل

ولذلك  .وأنت تعرؼ اي شرقاي ال تناُزَؿ فيها من أحد إىل غَته ،التجارة -
وبعدما  ،تةاىر األمَت دبمازحتو .سنتعامل تبعًا ؼبا يستحق القادـ من سعر

 اسَم ؽبذا أال - :صفقا يديهما عبلمًة على إقباز البيع سأؿ عما كاد ينساه
  ؟الذي اشًتيتو منك

 !بيباريس :! أما قلت لكأيبكن أاّل يكوف لو اسم -
 .حاوؿ أف ينطق االسم فلم يُفلح –.. ... بر.ْب ؟ماذا قلت -
أعاد شرقاي االسم على آيداقُت بندقدار مقطّعًا إايه إىل  –رس  –بو  –ْب  -

 .سيبار بي ؟ىل فهمت .مقاطع
 .بيربس :ابختصار ،نعم ،نعم -
 .غمغم شرقاي ابألديغية موافقًا إايه هبزة رأس سريعة .ال أبس إف كاف بيربس -
من اشًتاؾ  - :ح للصيبػػػّ مػٕب ل – .ال فرؽ عندي بُت االظبُت ،ما اؼبشكلة –

 .بيربس :سيناديك
 .! مل يقبل بيباريسلن أغَّت اسم جدي -
  ؟أليس راضياً  ؟ماذا يقوؿ -
عليك حسب العادات األديغية أف تشًتي  .يقاً ظبيَتو اظبًا رش .راضٍ  ،راضٍ  -

 .لو قميصاً ألنك غَّتَت لو اظبو
خل ػإف يصبح ٗب اؼبستقبل رجبًل فلن أب –ابتسم األمَت  –! أىذا ما يقولو -

 .عليو بقميص

- 02- 

 

 ...حملوػإف كاف جديراً ب ،ىذا الصيب لو اسم أديغي قاسٍ  -
 ؟وىل الظبو معٌت ؿبدد -
 .يرصد العدو ويتصدى لو ٗب لغتنا يعٍت االسم من -
  .ما ظبعو آيداقُت بندقدار غَّت نةرتو إىل الصيب كبو األفضل –ىو !  -
  "سو "لو مل يكن اؼبسكُت معوقاً!قاؿ ٗب نف –ىكذا إذف !  –

II 
ومع أف بيباريس صار جزءًا من أسرة األمَت آيداقُت بندقدار فإف  .مضى عاـ

وليس السبب ضعفو ٗب اللغة  –مر. صبياف اعبَتاف مل يكونوا يعرفوف ىذا األ
غَت  .وىو ما يغطي عينو ،بل ما يلمزه بو الصبياف على سبيل السخرية ،العربية

أنو مل يكن يبتنع عن االختبلط بصبياف اعبَتاف واللعب معهم. وكاف بُت ىؤالء 
 ،الصبياف من يتنمر عليو ومن وبسب حسابو غَت أنو كاف يلقن من يُهينو منهم

وال يقتصر األمر على  .أو يُدمي وجهو ،درساً  ،رب منو أو أقوىسواء كاف أك
صباؿ ببلد األديغة  :ىذا فقد كاف لو من فمو سبلٌح  يستطيع إخضاعهم بو

 .اليت وبملها ٗب قلبو حيثما حلّ 
يقوؿ بيباريس للصبياف اجملتمعُت  - ؟وكيف تعرفوف وأنتم مل تَروا صباؿ ببلدان -

 ...غاابهتا ،جباؽبا ،أهنارىا ،دةينابيعها البار  .ٗب ظل شجرة
ضحك َجبلت ذو الكتفُت العريضتُت  - ؟أّي جنٍة وبّدثكم عنها ىذا الثراثر -

  .يكذب عليكم –والذي كاف يسخر من بيباريس  مهما قاؿ  ،والوجو الطافح
قفز بيباريس متسائبًل عما إذا كاف يستطيع صْرعو،  –!  ؟خدعهمػأان من ي -

 .عتّد بقوتووواجو بصدره جبلت اؼب
اعبنة  -:وىدده دافعًا إايه بصدره ،جـز خصُمو دوف جداؿ معو –أنت !  -

 !ىذه ببلد إسبلمية ؛حنػليست من الببلد اليت سرقوؾ منها بل ٗب ببلدان ن
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 .بل قلت إف ببلدان صبيلة ،مل أقل إف اعبنة ٗب ببلدان -
 بلى قلَت ! -
" ُمباِعداً ر اؼبتُت الصغَت "اتنقزلصيبُّ األظبتصدى أيضاً عببلت ا  –مل يقل !  -

  .ما بُت رجليو
حُت حاوؿ عماد الصيب  –يكفي تنمُّرؾ عليو !  ،" رفيقنا كبن"بيباريس -

الذي يةل ـباطو يسيل ٗب ىذا اليـو اغبار النهوض، ضربو جبلت ضربة 
 :وبدأ يسخر منو ،استهزاء جُبمع كفو فألقى بو على األرض

 !  ؟أىذا األعور صديقكم اآلف -
وما إف  .ىجم بيباريس على ذراع جبلت وأنشأ يفتلها واآلخر يصيح من األمل
وأصاب  ،رّكعو على ركبتيو حىت انفلت جبلت منو فمزؽ قبة قميص خصمو

وأمسك  ،مو ألقاه أرضاً ػوحُت نطح بيباريس ببلوعٍي غري .بقبضتو عينو السليمة
 .ىو رأسو وجلس القرفصاء

 :ت اعًتض بيباريسحُت بدأ الصبياُف يركلوف جبل
 ال تضربوا شخصاً ملقى على األرض ! -
ترؾ اتنقز جبلت  –.. .ولكنو عاد فهاصبك ،كنَت رّكعتو على ركبتيو  -

 .مغمغماً 
  .مو وىو يبتسم ويرفعو عن األرضػأقاؿ بيباريس غري –لن يفعل ىذا اثنية  -
وبرّأ  .القاؿ عماد حبيث ال تعرؼ أُيشفق عليو أـ  –الدـ يسيل من أنفو !  -

 .مل أضرب إال جذعو ،أان مل أضرب أنفو - :نفسو بسرعة
إف كنت ارتعبت فاىرب إىل بيتك   –هنر اتنقز صديقو الصغَت  –اسكت !  -

 .كهؤالء اؽباربُت
ٕب أشار بيده  ،! رفع عماد رأسو الصغَت متبجحًا كالديك ؟أأان من ارتعب -

- 04- 

 

  ؟أـ ذاؾ :إىل جبلت الذي ينسحب ِخفيةً 
 ،نصح بيباريس ذو القميص اؼبمزؽ أصدقاءه الذين ساندوه –اجروا ال تتش -

 ؽبذا قلت لكم: ال تضربوا من وقع أرضاً ! :ٕب المهم
ىدد جبلت  –سأُريكم من كاف على األرض ومن مل يكن !  .مهبلً  ،مهبلً  - 

 .رفاقو بقبضة يده ٕب اختفى وراء السور
وقابل  ،ـر جفنو فقد رفضمهما حاوؿ اتنِقز وعماد مرافقة بيباريس الذي تو 

 :رجاءنبا دبزحة
! بعد  ؟ألف أحداً انداٍل ابألعور  هبب اصطحاْب إىل البيت جبفن متوـرىل  -

وؼبا كاف سعادة اًـت  أيداقُت  .قليل حُت ُتةلم الدنيا أكثر سأعود إىل بيتنا
 وإىل ،أمكنٍت أف أدعي أٍل صليت اؼبغرب ٗب اعبامع ،واليـو يـو صبعة ،غائباً 

 ...حينها يكوف جفٍت قد خّف ورُمو
لن يقبل هللا منك ادعاء  –صرخ عماد ؿبتجًا  –ىذا مستحيل !  ،ىيو -

 .هللا يعلم كل شيء ويرى .الصبلة ومل تصلِّ 
أال يقبل هللا صبلة  –سأؿ اتنقز حِذرًا  –ولكن من ىو ٗب ضيق اي عماد  -

 ؟اؼبضطر اؼبتأخرة
  ." ٗب اؼبدرسةيناا من "أفندظبعنا ىذ ،نعم اي اتنقز -
  ؟وماذا إذف -
.. ولكن لو كنت .أنتما أكرب مٍت عمرًا فتعرفاف أكثر مٍت .ال أعرؼ ،حسناً  -

 .ليس ما حدث خارجاً عن إرادة هللا .ؿبلكما ما كتمت حقيقة ما جرى
 .تةاىر بيباريس ابؼبوافقة وإف ضحك ٗب سره -.صحيح اي عماد، صحيح -
كما ،جيء ْب مسروقًا إىل مصر .لكبلـلن يصدر منك أصدُؽ من ىذا ا -

وأعولت  .يةل يعَّتٍل جبلت الذي مل نقّصر ٗب حقو وصرفناه مهزومًا شرَّ ىزيبة
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وال يزاؿ ما وبدث إىل اآلف بعلمو على ما  ،بعلم هللا ،وُنكبت أان .أمي وجدٔب
 .أعتقد

وكما  -.وافق عماد ولو مل يفهم اؼبعٌت الباطٍت للكبلـ –صحيح اي بيربس  -
ووبمل  ،يرسل إلينا النهار .تقوؿ جدٔب ال وبدث شيء ٗب الدنيا ال ِعْلَم  بو

أيكوف أحد من  .ويقذؼ ابؼبذنبُت إىل النار ،ويُثيب اسنُت ابعبنة .إلينا الليل
 ..  ؟.أسرتك اي بيربس مذنباً حبق هللا

ال تعّد نفسك  –انتفض اتنقز الذي ال يتحمل الثرثرة  –ما أشد صخبك !  -
 صرَت أفندايً جملرد أنك ٗب اؼبدرسة !

 ؟أتعّدٍل كذاابً إف رويت لك ما يعلمونٍت إايه ؛ما أعجبك -
اركض إىل بيتك  ؟لسَت كذااًب ولكن أال ترى كم ىو منتفخ جفن بيربس -

 وىات قطعة حديد أو رصاص !
خذ اي  -:أسرع عماد إىل جيبو - ؟وؼباذا أركض إىل بييت ومعي ما تطلب -

كانت تنفعك كرمى لك ألف الصبياف األشقياء لن يؤذوٍل بعد اليـو بيربس إف  
 .أعطيك إايىا ذكرى ،خوفاً منك

جوز ػي ،نعم –تسرّع اتنقز ولكنو أصلح موقفو  –ال يعطوف سبلحًا ىديًة  -
 .غَت أٍل ال أعرؼ إف كاف مستحباً أـ مكروىاً  ،إعطاء شيء حاد

من ارتياِح اعبفن اغبار للمعدف  مل يكن بيباريس مهمومًا دبا يفكر فيو رفاقو
 :" أتساءؿ"الصدؽ أفضل من الكذب :بل بشيء آخر ،وػػالبارد وتراُجِع ورمِ 

أألف جدي ووالدي دفعا حياهتما دفاعاً  ؟حمل عبئو من جهة أسرتناػأّي ذنب ن
ْبيُة اآلخروف ما  ؟أـ ألٍل ُسبيُت إىل ىنا ؟عن أرضهما وقبلووف وكوثر والصِّ

 ؟وٗب أي ركن من العامل .ىؤالء وأين ىم ؟ذنوهبم
مل  .وال ىو اىتم هبم .مل يعبأ الناس الغرابء بػػبيباريس اؼبستند إىل جذع شجرة
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وال ٗب الشاـ اليت  ،يكن قلبو الصغَت ال ٗب أسفل الشجرة اليت فقدت ظلها
كانت تُزىر ٗب قلبو حينًا وتبلبل قلبو حينًا سلخوُت اؼبتناثرة   - .تغلي ابغبياة
 ،ومراعي أغنامها ،وبراريها اػبضراءُ  ،غاابهُتا على اؼبرتفعات ،اعببل على سفح

ودويُّ رعدىا،  ،ووْقُع مطرِىا الناعم ،ومشرُؽ مشسها ومغرهبا ،ومراعي خيوؽبا
 ،وبرُقها اللماع كأسّنة الرماح، والةبلـ الذي يهبط عليها شيئًا فشيئًا ٗب اؼبساء

 .وضجيج صبياهنا اؼبرِح ،ب ديَكِتهاوذباوُ  ،ونبس أمواجها ،وينابيعها الناعمة
 ؟أيُّ جنة كاف يتحدث عنها جبلت الذي يةن نفسو يصرع العامَل بصدره"

 ؟أـ بشمسها اليت تشوي الرؤوس ؟و دبقالع أحجارىا أـ دبخازف رماؽباقلبُ  أتعّلقَ 
إىل سؤاؿ  ربوؿ السؤاؿ الصامت لػػػبيباريس الذي نسي مكاف جلوسو -

"الصدؽ أفضل من  :و وىو يردد كلمات عمادوأقالو من ؾبلس ،صارخ
لِيعرْؼ من  .ولن يزيل َوَرمي ،لن هبّدد قميصي انتةاُر حلوؿ الةبلـ ."الكذب

أال يبكن ؼبرجانة أف ترفو يل قميصي  .وحزٍل وفرحي ،أعود إليهم حقيقة حايل
"وكلما اقًتب البيت انفصل قلب بيباريس الصغَت عن مكمنو  ؟اؼبمزؽ

وقبل أف هبد الوقت لتفسَِت اإلىانة اليت غبقت بو  .األرض وتسمرت رجبله ٗب
لو  – .ووْضِع حدٍّ ؽبا ىاصبتو فجأة مأساة أخرى ال يعرؼ ؽبا بداية وال هناية

وجدُت ما يساوي اؼببلغ الصغَت الذي اشًتوٍل بو أو أقّل قليبًل لعرفت ماذا 
ذي جاء كنت عثرت ٗب أحد أسواؽ النخاسة على اتجر مثل شرقاي ال  .أفعل

وإف استقل اؼببلغ أغريتو أبف تعطيو  .ْب من ببلدان وجعلتو يعيدٍل إىل ببلدي
خفي أيداقُت ػوأعرؼ أين ي .أمي نصف أغنامنا اؼبئة مضافًا إليها سرج حصاٍل

.. إف أخذت من ىذا قليبًل .خفيها قليلةػ.. وليست نقوُد مرجانة اليت ي.نقوده
 ؟ولكن أأنتةر حىت أكرب وأكسب ماالً  ؟.. ألست سارقاً ىكذا.ومن ىذه أيضاً 

ال تطمع  ؟ماذا كانت أمي تقوؿ يل .ال ،ال .وأمي وحيدة ،ةمزمنٔب مريضة وجدّ 
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القبيح حراـ ! ليتٍت كربت وصرت رجبًل وعثرت على ىذا  ؛ٗب ملك غَتؾ
  .استدارت أصابع بيباريس النحيلة رغماً عنو إىل قبضة مضمومة –" شرقاي!

ينصح نفسو و يلومها  .و موئبًل ال يصل إليوال يًتؾ ذىنُ كاف بيباريس ملهوفًا 
ومع ذلك ىاجت أشجانو حُت  .متكلفاً الرجولة ،متناسياً األرض اليت وقع فيها

ووقف إىل  ،فدخل إىل الِفناء ،رأى البيت الكبَت الةاىر من خبلؿ األشجار
انة وعندما استقبلتو مرج .وبدأ يبكي كالصبياف ،العمود القائم قبل الباب

 .خفض صوتو
سألت مرجانة الصيب بصوت  - ؟ماذا حدث لك اي بيربس حىت تبكي -

 .شفيق
 .قميصي سبزؽ -
 .مل يدع اؼبنةر الذي رأتو مرجانة تكمل ما بدأتو –.. .إذا كاف القميص سبزؽ -
أشاَجَرؾ مرة أخرى جبلت عدَل  –!  ؟اي مصيبيت من ضربك على عينك –

 ؟اإليباف
 .ال أنو مزؽ قميصيىذه اؼبرة غلبتو لو  -
  ؟ل لو قلع لك عينك السليمة الوحيدةفعماذا كنت ت ؟وىل القميص مشكلة -

  .! سيجعلو يكف عن ضربك مرة أخرىلننتةر حىت يعود األمَت أيداقُت
ال تَدعي األمَت يتدخل ٗب  – .أرعبت الكلمات األخَتة بيباريس - .ال ،ال -

 .حّرمنا عليو أف يطأ شارعناو  .كبن أشبعنا جبلت اللئيم ضرابً  ،شؤوننا
سألت مرجانة سيدة البيت وىي سُبرر قطعة النقود الفضية  - ؟من كاف معك -

 .على الوـر
 ...راسم وعماد -
 ؟وىل إبمكاف عماد القتاؿ -
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قاؿ بيباريس مزىوًا انسياً  –ليتِك رأيِتو يرفس جبلت على أضبلعو !  ،نعم -
حُت فزع  - :صوت أىدأ وأشد ثقةٕب أضاؼ ب .قميصو اؼبمزؽ وجفنو اؼبتوـر

  .راسم وجبلت وىراب مل يًتكٍت عماد واتنقز وحدي
قالت مرجانة اآلف وقد  – .يبكنك الوثوؽ هبما ،ىذاف صديقاف حقيقياف -

 .ىدأ ابؽبا تريد أف تدعم روحو
 ،أمل أقل إهنم مل يًتكوٍل وحدي  –صاح بيباريس مسرورًا ِلما ظبع  - ،نعم -

 - :موقفو من اؽباربُت صحيحتةاىر ٗب اللحةة نفسها بت ولكنو –دوٍل سانَ 
 .ولكن ال أعرؼ ؼباذا ىراب .تشاجران مرات كثَتة ،ليس راسم وقاىر جبانُت

نةرت مرجانة ِنةرة قلق وؽبفة إىل الصيب الذي وضع قطعة النقد الفضية على 
ومل تتمالك  .1وتذكرت ابنها الذي أعادوه إليها على حارؾ اغبصاف ،جفنو

  .ٕب تساقطت دموعها رغمًا عنها ،تنهدت واغرورقت عيناىا ابلدموع –سها نف
كاف بودىا أف تضم الصيب إىل صدرىا لتهّدئ خاطرىا ولكن كبلـ بيباريس 

 .عبمها
ومل أعد حباجة إىل قطعة النقد  ،ىاىو جفٍت رجع إىل حالو ،ال تبكي -

 .لحُت مد بيباريس القطعة الفضية إىل مرجانة مل تقب .الفضية
.. من جاؤوا بو إيّل ميتاً .أعطيك إايىا سواء نفعتك دواًء أـ ال .ال ،ال -

انفجرت مرجانة ابكية ال  – .بسبب االفتقار إىل الدواء ىو ابٍت الوحيد عزت
سُيشفى  ،ىكذا اي بيربس ،نعم -:تستطيع ربمل حزهنا، ولكنها صحت بسرعة

وال هتتم بقميصك  .وسأطلب معاعبة عينك اؼبعتمة أيضاً  ،خدؾ اجملروح
خفة من ؾبلسها ػهنضت ب – ... اشًتيت لك قبل أايـ قميصًا صبيبلً .اؼبمزؽ

                                                 
1
 أماـ الراكب. تيو األماميتُت، ويكوفماغبارؾ ىو اعبزء من اغبصاف الذي يعلو قائ  
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أنت  .اْلَبْسو ولو كاف كبَتًا قليبًل عليك – وجاءت بقميص من قمصاف عزت
 .ولذا سيصبح على مقاسك سريعاً  ،ٗب سن النمو

ها منذ زمن واليت مل يسمع ،األفراح اليت نثرهتا الكلمات اليت تشبو كلمات األـ
طويل، جعلت الصيب بيباريس ينتفض، فخلع القميص اؼبمزؽ كأنو ٗب حضرة 

وارسبى ٗب حضن مرجانة  .ولبس اعبديد غَت عابئ ابتساع القبة قليبلً  ،أمو
 :شاكراً وقاؿ ؽبا

 على قياسي ابلضبط ! -
ضمت مرجانة إىل صدرىا الصيب األديغي متمثلة طفولة ابنها  – .نعم ،نعم -

  .الذي قضى ٗب اغبرب اليت شنها الصليبيوف القادموف من الغربالوحيد 
 .مربوؾ اي ولدي ،صّح توقعي ؼبقاسك .على قياسك سباماً ومناسب لك –

" إىل مساء انت تستصعب أف تنادي الصيب بػػ "ولديغرقت مرجانة اليت ك
تبكي ابَنها الذي فارؽ  – .أمس ٗب أفكار كثَتة إىل ما بعد منتصف الليل

وىي مهمومة دبا سيكوف  ." و ُتسِكت الصيب الذي اندتو بػػ "ولدي ،اةاغبي
حُت " .عليو موقف زوجها إف أفصحت لو عن نيتها ٗب تبٍت الصيب اؼبملوؾ

وؼبا كاف أيداقُت ٗب القاىرة فسأاتبع  .طرحت الفكرة مرًة تةاىر ابلصمم ومل يردّ 
مرأة عجوز تعا٘ب جبذر كانوا دلوٍل على ا .عبلج عُت بيربس الصغَت ريثما يعود

اتت ما يعلو بؤبؤ العُت. وأعلموٍل دبكاف إقامتها. وإف شَفْتها فلن اإحدى النب
وما  ؛.. ما العمل وقتها؟.وإف مل يقبل زوجي أف أتبٌت بيربس .أُمسك عنها شيئاً 

سأدعو إىل هللا الذي يتوسل إليو اعبميع وال يتوسل  ؟الذي يبكنٍت أف أتصرفو
 ؛ولن أكوف وحدي .بل معروٗب رضبة لروح ابٍت عزتىو إىل أحد أف يق

 "سيشاركٍت زوجي ٗب ىذا الدعاء
وٗب الليلة نفسها كاف ما يفكر فيو بيباريس النائم وقبضتو على القطعة النقدية 
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إذا كانت ىذه القطعة " :كيف سيذىب إىل سوؽ النخاسة  :الفضية شيئًا آخر
.. ردبا كاف مطليب .عندي غَتُىاالفضية تكفي أجرة طريق فبل يهمٍت إف مل يكن 

ماذا كانت مرجانة  .يتحقق لو كاف إىل جانب القطعة الفضية أخرى ذىبية
.. كانت أمي دارت ْب .ال أعرؼ كيف ؟أليس شفاَء عاىة عيٍت ؟قالت يل

هي اؼببلغ الذي  .على أكثر من طبيب ومل يستطع أحد شفائي األفضل أف توجِّ
.. وكاف أيداقُت قاؿ يل ٗب يـو .إىل ببلديستنفقينو على عبلجي إىل إعادٔب 

رفت كولد عاقل أرسلُتك إىل فإف تص ،سأاتبع سلوكك مدة" :من أايـ َسْعِده
.. أيكوف ." ولكن كيف أكوف ولدًا عاقبًل وىا أان اليـو علّي أف أقاتلببلدؾ

 "؟ويتحدَّونٍت ،الذنب ذنيب إذا كانوا يسخروف مٍت
طلبت مرجانة من بيباريس وىي تثٍت  ،ايٗب أحد األايـ بعد موعد شرب الش

وفرقتو  ،عليو وتفرح بو أف يلبس. وقبل أف يلبس القبعة مشطت لو بنفسها شعره
ٕب دققت النةر فيو من  .وبللت شعراتو العاصية ابللعاب حىت تستقر .لو

 :وقالت لو كي تنسيو اغبياء من اؼببلبس اعبديدة .جديد
ٕب أصلحت  –سمك اي بيربس ! ما أصبل مبلبسك وكم ىي مناسبة عب -

  ."داهتا لو ابظبو بيربس بداًل من "اي ولديسريعاً كبلمها معنِّفة نفسها على منا
اُدع إىل هللا أف ينةر إلينا بعُت  .اآلف سنمضي إىل اغبكيمة العجوز اي ولدي –

 .ونستفيد منها ،الرضا
الذي مل يفهم وإىل يسارىا بيربس  ،جلست مرجانة ٗب العربة اؼبسقوفة الوثَتة

وخرجا وىم  .اػبدـ والعاملوف ٗب الدار فبن رأوه سبب زينتو وأانقتو الشديدتُت
ورغم حرارة النهار مل تفتح مرجانة  .يلقوف التحية على عادهتم إىل سيدة الدار

 ِلَتان من يعرفُنا ومن ال يعرفنا ! :مةلتها اؼبلونة قائلة
س إىل القصر األبيض الكبَت الذي بيت العجوز الكّحالة ودارىا صغَتاف ابلقيا
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وليس للغرفة اؼبسقوفة ابلطُت األبيض إال ابب واحد  .اصُطحب منو بيباريس
البيت يبست  مصطبةوإحدى الشجرتُت اؼبزروعتُت قرب  .وانفذة واحدة

ومن أرض الدار تربز أحجار مسننة هتدد من  .واألخرى ربيي األرض ابكبناءهتا
دعت اؼبرأة الشابة اليت استقبلتهما مرجانة  .أرضاً ال وبًتس منها أبف ُتسِقطو 

 ،اؼبنتصبة القامة ،حّيتهما العجوز اؼبكسوة ابألسود .وبيباريس إىل الدخوؿ
وأشارت إليهما ابعبلوس على  .إبشارة خفيفة دوف أف تتحرؾ من ؾبلسها

 :اعبدار قرباؼبقعدين اؼبقابلُت ؽبا 
 .أان مصغيةإف كاف قلقكما وأملكما جاءا بكما إيّل ف -
 –أرجوؾ أف تعاعبيها  ؛جئت بسبب النقطة اليت على عُت ولدي الصغَت -

أنت ولدي  ،نعم ،نعمرت إىل بيباريس هتدئو وتؤكد لو "ونة ،قالت مرجانة
 .إف حققِت يل ىذا الطلب فبل شيء من ىذه الدنيا أُمِسكو عنك –" الصغَت

 ،و أف أكسب ثواابً عند هللاالشيء الوحيد الذي أريده أيتها السيدة الغريبة ى -
ولكن إف وّفقٍت هللا ٗب عملي  .وأصُدؽ معو ،وأعيش على الثقة اليت أوالٍل إايىا

هبب و  ،إذ كبن ال نعيش على اؽبواء ،وبعلم هللا ،فستعطيٍت ما ذبود بو نفسك
أشارت العجوز إىل  –اقًِتْب مٍت وأِرٍل عينك  .ونلبس كذلك ،أنكل شيئاً أف 

 .بيباريس
لينةر  –ربتت مرجانة على ظهر الصيب  –دعها تَرَؾ !  ،ب اي ولدياذى -

 .وليحمل إلينا الشفاء ،إلينا هللا الذي ال إلو إال ىو بعُت العطف
 .حصرت العجوز بيباريس بُت فخذيها النحيلتُت اؼبتينتُت بقوة وفحصت عينيو

ًة ٕب جّستهما واحد .وأمّرت أصابعها بضع مرات أمامهما الختبار رؤيتهما
 .وأدارت العُت اؼبريضة كبو النافذة مغطّية العُت السليمة بيدىا األخرى .واحدةً 

وؼبا  .خلعها أبصبعيهاػوحُت الحةت أهنا ال تتأثر أبشعة الشمس فعلت كمن ت
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 :مل وبّرؾ الصيب جفنيو سألت مرجانةَ 
 ؟ىل ولْدِت طفلك بعُت مصابة أـ أصيب هبا ٗب حياتو -
 .مل تتأخر مرجانة ٗب اإلجابة –ىكذا أبصر ولدي النور  -
إف كاف ىذا ما حدث فا الذي يتوسل إليو اعبميع وال يتوسل إىل أحد مل  -

وستبلزمو ىذه العاىة  .فبل حيلة يل معو ،يرأؼ بو إف مل يكن غضب عليو
 .طواؿ عمره

قفزت مرجانة وأفلتت الصيب من بُت فخذي العجوز وضمتو إىل  .ال ،ال -
مل تفعل ما تستحق عليو  ؛.. هللا مل يلعنك.اي ولدي اع إليهال تستم – .صدرىا

 .ويعيشوف حياهتم ،خَلقوف دوف أيٍد أو أرجل أو ُعْمياً ػُ ما أكثر من ي .لعنتو
 ،رمت القطعة الذىبية اليت كانت جّهزهتا للعجوز ٗب حضنها –ِامِض ! 

 .وخرجت من الغرفة
ليت تعشش ٗب ظباء الشاـ ألقى بيباريس الذي مل يعد يهتم ابلشمس اغبارقة ا

وما قالو لو عماد عن حسن نية  ،وتذكر كبلـ العجوز ،نةرة على مرجانة
" "ولكن ما قالتو العجوز ؟أيكوف أحد أبناء أسرتك اي بيربس جٌت ذنباً حبق هللا"

.. غضْبنا على العجوز دوف سبب... أكاف خلقٍت .هللا لعنٍت :"شيء آخر
أظن ٗب الدنيا أحدًا يعطف علّي إال مرجانة ! ال  ؟ىكذا  لو مل يلعنٍت هللا

وقفوا إىل  ؛ىؤالء ليسوا مثل َجبلت ؟وراسم وقاىر ؟ز وعماد.. واتنقِ .وأيداقُت
ولكن ىؤالء ال يعرفوف اللغة األديغية اليت يبكنٍت أف أعرب هبا عما ٗب  .جانيب

ليست من أىلي وال  .ومرجانة أيضًا ال تعرؼ .قليب كما يعرؼ قبلووف وكوثر
أحّس بيباريس بضيق  –ىي خاليت أو عميت ومع ذلك تناديٍت اي ولدي " 

 .يعصر قلبو فالتصق بذراع مرجانة
لن  ،ال تيأس ما دمُت حيةً  –ضمت مرجانة الصيب إليها  –نعم اي ولدي  -
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 .وال أف يوجو إليك إىانة ،أظبح ألحد أف يسيء إليك
بعد قليل عما كاف يشغل سأؿ بيباريس  - ؟أتقصدين سعادة اًـت  أيداقُت -

 .ابلو
ابتسمت مرجانة وأعادت السؤاؿ  –وسعادة اًـت أيداقُت بندقدار أيضًا  -

 ؟ح قلبكىل جرَ  ؛ما األمر -:بشيء من القلق
 .مل ُيسئ إيلّ  ،ؾبرد كبلـ دوف مناسبة ،ال -
ىو إنساف فيو رضبة. ما إف يعود من القاىرة حىت  ،ال تعبأ بعبوس أيداقُت -

ال داعي لليأس اي  .وسيوافقٍت .سأصارحو دبا ٗب قليب كبوؾ .ثبلثتُنانتحادث 
شهدت مرجانة على كبلمها اآلف بطريقة أشد  - !اِنَس نبومك .ولدي
 .لوال أنو أشفق عليك ما اشًتاؾ فبن تسميو شرقاي - :أتكيداً 

 .لو مل يشًتٍل لردبا أعادٍل شرقاي إىل نواحينا -
تتكلم  - :لصيب متةاىرة أبف ما ظبعتو وتّرىاالمت مرجانة ا - ؟ماذا تقوؿ -

!  ؟أىو شرقاي من كاف سيشفق عليك .وأحياانً دبا ال يليق بك ،أحياانً كرجل
كاف   .ا اصطحبك أتكل وتشرب دوف فائدةلو عرؼ أف أحدًا لن يشًتيك ؼب

ولذا  .أو كاف تركك ٗب السوؽ ال يشًتيك أحد ووىّل  ،ابعك ولو بقبضة ماء
ما كتبو هللا على جبينك كتبو على جبيٍت  .عن ىذه األفكارخّل اي ولدي ػت

 .وجبُت أيداقُت
قاؿ  – .ما كاف عليك أف تعطي القطعة الذىبية لتلك العجوز القبيحة -

.. ال .بيباريس فجأة منتفضًا برأسو " كاف األفضل أف تُرفقيها بقطعيت الفضية
  ." قاؿ لنفسويعود أعرؼ كيف سيعاملٍت سعادة اًـت األمَت أيداقُت حُت

مل أعِطها ما مل تكسبو، ومل أقل ؽبا. لَتسل هللا الطاعوف إىل فمها. ما كاف  -
 عليها أف تنطق بكبلمها اعبارح حىت لو مل تراِع مشاعري.
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ٗب  –أجفل صوت بيباريس اغباـز مرجانة  –مل تقل العجوز ما ليس ٗب ؿبلو  -
 .لنتيجة نفسهاببلدان أيضاً خرجت عجوز عرضتٍت عليها جدٔب اب

فأنت ولدي ألف هللا  ،ولو كاف األمر صحيحاً  ،مهما قاؿ لك أي إنساف -
وروحك روحي اي  ،فعيُنك عيٍت ،تعاىل أخذ مٍت ولدي األوؿ وأعطاٍل إايؾ

 .انفجرت مرجانة ابكية من مأساهتا – .ولدي
 وقلبو يتمزؽ. "ب بيباريس مرجانة ألوؿ مرة "أميخاط - 1ال تبكي اي أمي -
 
نتةر بيباريس الذي دانبو ىمّّ  مفاجئ أيداقُت البندقداري عدة أايـ مبلزماً ا

ومهما قالوا  .وٗب خبلؿ تلك األايـ زاره راسم واتنقز وعماد بضع مرات .البيت
كانت عينو وروحو ٗب القاىرة   .ليس خوفاً من قاىر ،لو رفض اػبروج إىل الشارع

لكن اؼبكاف الذي ُسيب منو كاف يطفو و  .اليت سيعود منها سعادة اًـت أيداقُت
وٗب تلك اؼبناسبات تنتصب أماـ عينيو السوؽ  .أحيااًن على السطح رغمًا عنو

 .وتراوده نفسو أف يزورىا .اليت اُشًُتي منها
أتبلـز البيت ىكذا ال  .أتخر سعادة اًـت أيداقُت أايمًا كثَتة عن العودة -

 .ل أيداقُت أرسلت وراءؾوإف وص ،اذىب إىل عماد ؟تعاشر أقرانك
غَت أنو مل يتجو  ،كاف ما ظبعو بيابريس ىو ما يتمناه سبامًا فلبس بسرعة وخرج

 .بل إىل سوؽ النخاسة ،إىل بيت عماد
من ُيشًتى ُيساؽ  .واألسرى هبلسوف َمثٌت وُثبلث ،كاف السوؽ ٗب ذروتو

وف الرجاؿ والصبياف هبلس .ومن سُيشًتى ذبري اؼبساومات عليو ،بعيداً 
والنساء والصبااي ٗب ركن آخر. يطلبوف فبن يفكروف ٗب شرائو  ،وحدىم

                                                 
1
 أمي دوف تشديد اؼبيم ٗب األصل ابلعربية.  
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ختربوف ػوي .ويكشفوف عن أسنانو .جّسوف كتفيو وذراعيو وفخذيوػوي ،النهوض
ومع أف بيباريس شعر ابؼبهانة فبا رأى إذ لن يشًتيو أحد  .أرجلهم ومفاصلهم

قًتب من الصيب وحُت ا .فقد أنصت إىل األسرى راغبًا ٗب ظباع لغتو األـ
فقرر مفارقتو  ،ما يعٍت أنو ليس من األديغة ،اعبالس مطرقًا وَجَده ضّيَق العينُت

وقبل أف يفعل ظبع اظبو فالتفت. وحُت تقدـ إىل مصدر  ،رغم إشفاقو عليو
رأى سعادة اًـت أيداقُت بندقدار  ،ومتخطيًا إايىم ،الصوت ُمزوبًا الواقفُت

 .وعي. وابلطريقة نفِسها ركض إليو بيباريسالذي كاف قادماً كبوه دوف 
 

ُئ إف قلَت إف ما كانت مرجانة تتمناه من تبٍت بيباريس ابنًا ؽبا قد ػػخطػُ ال ت
وقد وافق سعادة األمَت اًـت أيداقُت بندقدار زوجتو دوف جداؿ على  .ربقق

ة ولكن ما أضافو بعد وقف .ىذه اػبطوة ألنو كاف مستعدًا منذ ىذا الربيع ؽبا
وكعادهتا حُت ذبد نفسها ٗب مأزؽ عاتبت زوجها  .قصَتة عصر قلب مرجانة

 :وىي تذرؼ الدموع
 .اغبلو الذي ضبلُتو معي عاماً كامبًل ال أستطيع مصارحتك بو قلبَتو مراً  -
ْرُؼ يدعو القلب إىل الغثياف - أضاؼ الرجل مضيئًا وجهو  – .اغبلو الصِّ

ال تستعجلي  ؛ما قلِت إنو انقلب مراً  –متو الطويل واغباجبُت اؼبتداخلُت اببتسا
 .إذ أف معو خرباً حلواً 

خذتُو أخًا أصغر لعزت ػما طعم اغبلو إذا كاف الصيب الذي ات ،اي حسرٔب -
 .فّجر اػبرب اؼبزعج اؼبفاجئ اآلف أحزاف مرجانة فبكت –!  ؟سيغيب عن عيٍت

 -.يموف مأسباً عليوال يُق ،ال يبكوف من أجل اػبرب اؼبفرح ،اسكيت اي مرجانة -
أنعم علّي  –الرقة  –واألمل  ،الفرح –قاؿ أيداقُت بنربة يشوهبا الشفقة   
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 إبمارة أربعُت فارساً إكراماً للصاٙب.  1السلطاُف اػبليفُة اؼبلُك الكاملُ 
ومل  ،عانقت مرجانة زوجها وىي سبسح دموعها دبنديلها –أىنئك اي أيداقُت  -

لو ظبعَتٍت وفهمت قليب األنثوي  ؼبا  - :ها ويبكيهاسبلك إال أف تردؼ دبا يقلق
 ! ؟أال يكفي ما حدث لنا ٗب عزت ؛ظبحت لك أف تسّلم بيربس للمماليك

قاؿ أيداقُت  –استشهد عزت وىو وبارب الصليبيُت أعداء اإلسبلـ  -
وتنهد ِمن وْقِع اؼبصيبة اليت مل يكن أئب على سَتهتا كثَتًا ٗب حضور  ،بندقدار
 ،بيربس يكرب يومًا بيـو :وأكمل فبوىًا الضيق الذي طفا على السطح ،زوجتو

وخَت لو أف يلتحق ابؼبهنة اليت تصنع الرجاؿ من  ،خذ جسمو شكل الرجاؿػوات
ال هبوز أف  .أف يتشاجر ٗب الشارع مع أقرانو أو يذىب إىل سوؽ النخاسة

  .متحمساً وقِبَل  .أان اتفقت معو .تكلمي بيربس وذبعليو يًتاجع عن قراره
 ...وعُت الصيب الػػػ ،اي َلمصيبيت -
 –استلم أيداقُت بندقدار اغبديث من اؼبرأة  –وىذه مل أكتمها عمن كّلمتهم  -

 ؟ألن يتحكم ٗب السبلح بسبب مشكلة عينو ،بيربس ليس أقطع اليد وال أعرج
تريدينو فبسكًا دائمًا بذيل ثوبك وال يغيب عن عينيك  .أعرؼ ما تريدين أنت

وكشف الستار  .نةر أيداقُت بعُت راضية ٗب وجو امرأتو طالبًا رضاىا – .بتةال
ولكن األمر ليس كما تةنُت اي زوجة  - :عن السر الذي احتفظ بو إىل اآلف

سنرحل كلنا أُبسران لنكوف قريبُت من السلطاف  .أيداقُت بندقدار أمَت األربعُت
 .الكامل ٗب القاىرة

 .لسؤاؿ من فرحها ابػبربابدرت مرجانة اب - ؟وبيتنا -
                                                 

1
الكامل ىو ابن العادؿ أخي صبلح الدين األيوْب. والصاٙب أيوب ىو أخو الكامل   

  .وخليفتو، والذي سَتافقو بيربس ٗب الصفحات القادمة
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واختتم دبزحة  ،أجاب الرجل امرأتو ابختصار –سنًتؾ بيتنا ٗب دمشق  -
من يعرؼ أين سيسكن أيداقُت بندقدار مىت عهدوا إليو إبمارة مئة  - :ساخرة
 !  ؟وكلفوه حبكم الشاـ كلها ،فارس

ؤوىا دعت إىل هللا مرجانة اليت جا –إف شاء هللا ينطق فمك ابػبَت دائمًا  -
ابألخبار السارة من القاىرة فتغَتت إىل مرجانٍة أخرى وأفكار أخرى غَِت اؽبمـو 

 .اللهم اجعلنا أان وبيربس نشهد ىذا ونسعد بصحبتك .النسائية
 !رة اي زوجة أمَت األربعُت فارساً إف كاف ىذا رأيك فاستعدي لرحلة القاى -
 ؟ومىت -
  .مىت رجعنا من أرض األرمن بكيليكيا -
 لقن األرمن الذين وقفوا إىل جانب أبناء دينهم الصليبيُت درساً !سن -
! مرًة  ؟ألن تتوقفي أيتها اغبرب اؼبنحوسة اليت يفٌت فيها الكثَت من الناس"

صرخت من األخبار مرجانة اليت ال تعرؼ  –" ...وأخرى اؼبغوؿ ،الصليبيوف
واألعداء  ،ىاماذا ينتةر أسرهَتا شاملًة بسؤاؽبا من يلبسوف القبعات وغَت 

 .وغَتىم

III 
واؼبماليك األديغة هنضوا من  .كاف سبلطُت مصر عباسيُت وفاطميُت وأيوبيُت

 .ركاـ األيوبيُت
وإف راجعت اتريخ مصر القديبة يبكنك  .األبيض رقيقَ ويعٍت اؼبملوؾ ابلعربية ال

أف تسمع اسم اؼبملوؾ ٗب ـبتلف األخبار اليت يتداولوهنا ٗب أسواؽ النخاسة   
ٗب إقليم  -.وٗب داخل البيوت ،وأبواب قصور اػبلفاء ،ٗب شوارع اؼبدف والقرىو 

وبرقة ) ليبيا اليـو ( وكيليكيا ) أرمينيا الصغرى ( واغبجاز مقر  ،وسوراي ،مصر
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واليمن _  1والنوبة ) السوداف اليـو ( وبغداد ) عراؽ اليـو ( ،مكة واؼبدينة
حاربوف اؼبسلمُت، ػث اؼبغوؿ الذين يويتجاوز االسم ىذه اؼبناطق إىل الشرؽ حي

فبل يفارؽ اسم اؼبماليك  ،حاربوهنم أيضاً ػوإىل الغرب حيث الصليبيوف الذين ي
 أفواه الناس.

كاف يؤتى بغالبية اؼبماليك وىم ِصبياف من القفقاس _ األديغة واألابظة _ 
وف ابلصدؽ ويُرّّب اؼبماليك اؼبتحلّ  .ومن البوسنة، 3والغروزين 2واآلالف ،خازػاألب

وخبلؿ وقت قصَت يصبحوف ؿباربُت ال يعرفوف  .والرجولة على األعماؿ اغبربية
ويستطيعوف اإلمساؾ بزماـ اؼبفاصل اؽبامة للجيش اليت تتطلب  .الًتاجع

ومل يندر أف يةهر منهم من يطمعوف ٗب اػببلفة ٗب  .الشجاعة واؼبهارة القتالية
أو  ،ذكر أبعداد كبَتة من بُدِّلواوالسلطنة الحقاً. ولكن التاريخ ي ،عصرىا

ومهما أبدى اؼبماليك األديغة من ضروب  .أبِعدوا، أو جيء هبم إىل السلطة
البطوالت فإهنم مل يستطيعوا الوصوؿ إىل رأس السلطة ٗب الببلد اليت حّلوا هبا 

بل استطاعوا انتزاع السلطة  .وال ٗب عصر الفاطميُت ،غرابَء ٗب عصر العباسيُت
ولكن ما يزاؿ ربقيق ىذا وبتاج إىل سنوات   .بيُت وإهناء حكمهممن األيو 

 .كثَتة
وإذا كاف اؼبماليك األديغة ضباًة للخليفة الفاطمي وؾبرد مقاتلُت فقد تغَت 
وضُعهم جذراًي حُت استوىل األيوبيوف على السلطة ٗب مصر. وكاف لصبلح 

 .الدين فضل كبَت ٗب ىذه اػبطوة
 ؟أي عرؽ من البشر من ىو صبلح الدين يوسف ومن

                                                 
1
 األقواس من اؼبؤلف.   
2
  .األوسيت أو القوشحة، من شعوب القفقاس  
3
  .. من شعوب القفقاسالشيشاف  
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قد خدـ  1وكاف جده شادي .خرج صبلح الدين من األكراد الروادية الشهَتين
كاف شادي قائد اعبيش ٗب مدينة   .مع ابنيو شَتكوه وأيوب سلطاَف السبلجقة

أخوه  وؼبا توٗب األب، وفيما أُنيطت أبيوب ىذه اؼبهمة، قتل شَتكوهُ  .تكريت
فالتجأا إىل دمشق حيث األمَت  ،ما سُيعَدماففعرفا أهن ،رجبًل سلجوقيًا شهَتاً 

ومل يبض وقت طويل حىت ُكلِّف أيوب  .اؼبملوؾ عماد الدين زنكي 2األاتبك
  .وشَتكوه بقيادة اعبيش ،إبمارة بعَلبك

ٗب ىذا العصر كاف يتنافس على منصب الوزارة وقيادة اعبيش ٗب الدولة 
ين وأمالريك حاكم الفاطمية اليت غدت ضعيفة نور الدين بن عماد الد

غَت أف اػبليفة حجب اؼبنصب عن كليهما وفّضل عليهما شَتكوه  .أورشليم
وحُت  .الذي أبدى رجولة أكثر من غَته. ومل يكتِف هبذا بل فّوضو حبكم الببلد
ولكن  .دان شَتكوه من اؼبوت منح منصبو إىل صبلح الدين يوسف بن أيوب

 1171ونّصب نفسو عاـ  ،وتصبلح الدين عزؿ اػبليفة اؼبريض قبل أف يب
 .وابتدأ من ىذا التاريخ حكم األيوبيُت .سلطاانً على مصر –خليفة 

السلطاف جبهود كثَتة من أجل ربسُت شروط عمل  –قاـ صبلح الدين اػبليفة 
وإشراِؾ  ،وإيكاِؿ قيادات اعبيش إليهم ،ومْنِحهم مزيدًا من اغبرايت ،اؼبماليك

 ،ربىم ٗب االجتماعات االستشارية لوأمراء اعبيش من أصغرىم إىل أك
 .خصيصهم ابلقيادات العليا للجيشػوت

فقد   ،ومهما خدـ مصر ،ومهما قاـ صبلح الدين إبقبازات على كافة الصعد
وصار ىذا التوحيد أساسًا ٗب التصدي  .كاف توحيد مصر وسورية قمة إقبازاتو

                                                 
1
 .أو شاذي 

لقب تركي أطلقة السبلجقة على بعض رجاؿ الببلط والوزراء والقادة. يعٍت القائد أو  2
 اغباكم العسكري.
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َتات الببلد، للصليبيُت الذين كانوا ينووف االستيبلء على اغبكم وهنب خ
" وكاف استيبلء حاكم الكرؾ "شاتيلونسك .وأساسًا غبماية العرب واؼبسلمُت

 على صِباؿ التجار خطوة البداية ٗب اغبرب على الصليبيُت.
فبناء على نداء صبلح الدين اجتمعت ٗب دمشق جيوش قادمة من مناطق 

لصليبيوف التقى اؼبسلموف وا 1187وٗب الثالث من شهر سبوز من عاـ  .متعددة
وٗب ىذا اليـو قاـ اؼبماليك األديغة بقيادة فخر الدين عيسى  .ٗب حطُت

ىزموا مقاتلي الصليبيُت وأسروا حاكم القدس غفيدو دو  :ببطوالت عديدة
وأصبح  ،بدأ تطهَت أماكن كثَتة من سوراي من الصليبيُتوىكذا  .لويزينياف

 .اػببلفةصبلح الدين جزءاً من مصر اليت ال تزاؿ تغلب عليها 
اذبهتا إىل الوحدة فإف األعداء من الشرؽ ومن  اومع أف مصر وسوراي كانت
وٗب كل عاـ كانت أتٔب موجات من ااربُت  .الغرب مل يكونوا ليتوقفوا

وكانت ضباية الذات  .وىؤالء كانوا يراتدوف سورية أكثر من غَتىا ،واجملرمُت
عند العرب جيش جاىز عند ومل يكن  تتطلب جيشًا كامبًل ؿبضَّرًا للحرب.

وكاف من الصعب ضباية  .جتمعوف حىت يتفرقواػواألبطاؿ البدو ما إف ي .الضرورة
بطوالت ال عةمتومهما  .وغَتىا ،مدٍف مثل ضبص وحلب وصيدا وبعلبك

ومل يكن قادة  .فاعبيش النةامي للخليفة كاف عاجزاً عن ؾباهبة ااربُت األغراب
واألقراف الزمبلء، فبن وبيطوف ابػبليفة على وفاؽ  ،اعبيوش، واإلخوة واألصدقاء

ومل يكونوا قبلئل من  .وكانت ىذه االنقسامات تضر بعامة اعبنود  .فيما بينهم
 .يذىبوف ضحااي انعداـ الثقة بُت القادة

وصبلح الدين واحد فبن أحسوا بضرورة وْضِع حدٍّ ألسباب ىذه اؼبةاىر 
ابإلضافة إىل اعبيش الذي وبميو جيشاً آخَر  وقد فِهم ضرورة أف يبتلك  .السلبية

ليس بسبب عدـ الثقة ابعبيش اغبامي لو  ،كامل العتاد من اؼبخلصُت لو
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 .بل خوفًا فبا سيكوف عليو سلوؾ أفراد اعبيش اؼبتنوعي اؼبشارب ،اؼبنتقى أفراده
والًتكماف  1األخباز والقبجاؽ  –كاف جنوده من األديغة والكرد والًتؾ واألابظة 

وكاف الًتؾ أغلبية  .واأللباف والبوسنيُت والغروزنيُت .اؼبغوؿ –اؽباربُت من التتار و 
ومن أبناء قومو  ،ولكن من يقاظبهم الزعامة كانوا من األديغة ،ٗب ىذا اعبيش

وبعد أف اتبع  .وكاف اؼبصريوف ٗب ىذا اعبيش قبلئل وغَت موثوقُت .األكراد
كد أهنم لن يتخلوا عنو ٗب ساعة صبلح الدين سلوؾ األديغة واألكراد وأت

وَمن أعمارىم  ،بدأ يشًتي األسرى اجمللوبُت من القفقاس ويرعاىم ،الشدة
وىذه اؼبقاربة ىي أساس تشكيل  .والصغار يربيهم ،تناسب اغبرب يُطّوعهم

ومل يتم ىذا ٗب سنة أو عشٍر أو ٗب نصف  .اعبيش اؼبملوكي ٗب مصر وسورية
ح الدين زمن طويل حىت صار الصيب القادـ إذ مضى بعد السلطاف صبل .قرف

 .من القفقاس بيباريس من حاشية السلطاف الصاٙب
وما  ،وإىل القاىرة ،ومضى نصف عاـ ريثما سافر أيداقُت بندقدار إىل كيليكيا

أُرسل  :جرى ٗب الشاـ من أحداث جعل األسرة اليت نّبت ابلسفر تؤجلو
واؼبماليك اؼبئتُت الصبياف الذين  وجلب معو حراسو ،الصاٙب ليكوف أمَت الشاـ

إليو،  خرب أيداقُت مرجانة وبيباريس ابؼبهمة اعبديدة اليت أوكلوىاػُ وفيما ي .يربيهم
 :برّأ نفسو وأداهناوىي قيادة فباليك الشاـ، 

حُت تكوف ؿباراًب وسفَتاً  .! ما كتبو هللا على جبيننا نتحملو ؟ما العمل إذف -
السلطاف الكامل ليس  .تنفذ ما ُكلِّفَت بو .فضلدينو الغايل فبل مكاف للر 

رجل ال يسمح لك أف تتجاوزه ٗب  ،أمَت اعبيش ،الصاٙب غَت أف ،عاجزاً 
  ،ستقضي آخر ليلة ٗب بيتك اي ولدي، ٕب نرافق غدًا األمَت الصاٙب .الشجاعة

                                                 
1
 . جزء من اؼبغوؿ وىم األصوؿ األوىل للكازاخ.   Kypchaksوٗب اإلقبليزية أو القفجاؽ.  
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  .كبلُمو كبلُمنا وِفعُلو ِفعلُنا
ألقت مرجانة ِنةرة حزينة على  –.. ؟.أيعٍت ىذا أف ولدان لن يعود إىل البيت -

 .وجو زوجها
كانت الزوجة   – .ولكٍت ال أظن ىذا النةاـ يتحقق قريباً  .ردبا ٗب الشهر مرة  -

مصَت ولدؾ ىو مصَت  ،ال تستعجلي .مهبلً  ،مهبلً  –بدأت كبلمًا فأسكتها 
.ِغلماف األمَت الصاٙب

 .! احتّد قلق مرجانة من جديد ؟يعٍت أننا سنفتقد بيربس -
هبيب أيداقُت بندقدار  –سيكوف بيربس ُملك األمَت الصاٙب كما ىو ُملُكنا  -

سَتبيو األمَت إىل أف  -:ٕب ينتهي دبا يعرؼ ،بسرعة كما لو كاف ىبطف السؤاؿ
 .يُتقن استعماؿ السبلح

يسأؿ بصوت  - ؟أيتوقف ارتباطي ابألمَت الصاٙب إبتقاٍل فنوف السبلح -
 ،و من كاف ٗب الثانية عشرة قبل ثبلث سنواتنفسُ ىو رجويل ال تعرؼ منو أنو 

لن  - :جيب دوف قصد إىل االفتخارػوي ،موجهًا نةرة اطمئناف إىل مرجانة
 .يستغرؽ األمر مٍت أكثر من سنة

قالت مرجانة فرِحة أبف بيربس اكتملت قامتو وتعّمق  –نعم اي ولدي  ،نعم -
من ىذه الناحية أان  –القلق. تفكَته ابلقياس إىل السنة اؼباضية اؼبليئة ابليأس و 

وليس بيربس وحيداً ٗب ىذا بل معو اتنقز وعماد " قالت لنفسهإب  –واثقة منو 
وجو وصديقو قاىر ذو ال .أما جبلت فكلما ارتفعت كتفاه نقص عقلو .وراسم

 ". الرقيق اؼبخادع ليس أحسن منو
تبادلُت ضحك أيداقُت من ربت شاربيو األسودين بسبب االمتداح والفرح اؼب

ىل اؼبديح ال فائدة ٗب االطمئناف إ .امدحا ،"امدحا نفسيكما :بُت اؼبرأة والصيب
اؼببارزات اليت  ومل ُيطق الرجل ذو القلب الذي حولت –" وىزِّ السيف ٗب اؽبواء
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إال أف يُفِصح عما  ،إىل قطعة غبم قاسية، واؼبراتح اآلف مع أسرتو ؽبا ال هناية
 :خطر لو

ما يسيل من عرقك أايـ  .رَب فخره ورجولتو ٗب اؼبعركة فحسبُ ختػكل فبلوؾ يُ   -
ىذا ما سيعّلمونك إايه اي بيربس ٗب ساحة  .الشباب يصبح دواًء ٗب الكهولة

ىذاف نبا شريكا  -.الصرب والرجولة :تدريب اؼبماليك اليت سنذىب إليها غداً 
ط حياة آخر لن تعيش مب .وتناـ معهما ٗب الليل ،تفيق معهما ٗب النهار .ىوائك

 .ٗب السنوات القادمة حىت تبلغ الثامنة عشرة
صرخت مرجانة  –!  ؟اي َلمصيبيت ! أّي صرٍب وأي رجولة قبل أف يولد الصيب -

ال أعرؼ إف كنُت أرعبتك اي  - :اآلف بصوت أعلى ولكنها الطفت الصيب
 .ساؿبٍت ،ولدي

 -عبو  ال تقلقي اي أمي _ واسى بيباريس أمو مع أف صراخها كاف أر  -
 .ولن أعدـ الثقة ،سأربلى ابلصرب

من الغد أان وأنت ال يعرؼ  .ىذا ما أأتملو منك –حياؾ هللا اي بيربس  -
يبكن أف أمدحك وأف أعّنفك وأف  .أحُدان اآلخر ٗب ميداف تدريب اؼبماليك

 .وال أنت ولدي ،ولكٍت لسُت أابؾ .أصفع قفاؾ
جـز بيباريس بصوتو الذي  –! عُتوِفعُلك فعلي اي أمَت األرب ،كبلُمك كبلمي  -

 .خُشن فجأة ٗب ىذا الربيع
على خشونتو، ليلة قلقة كما امرأتُو والصيبُّ القريباف منو  ،قضى أيداقُت بندقدار

وأفاؽ ٗب الصباح اػبريفي التايل. مل أيمر إبعداد العربة الوثَتة بل  ،روحًا وقلباً 
اريس الطفو وىو ىبطو وؼبا رأى كيف ألبسوا بيب .أمر إبعداد سرج حصانو

 :اػبطوة األوىل ٗب طريق اؼبملوؾ
البْس مبلبس قديبة   .ىذه مبلبس عيد ،ىذه اؼببلبس غَُت صاغبة اي بيربس -
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وارتد السيف والفأس والقوس والسكُت  .يسخر منك الفتياف اؼبماليك كي ال
والذي يبسكوف بو  ،واضبل معك اغببل القصَت الذي أعطيتك إايه .القصَتة

 .صنةاألح
 .وأان كنت أرى ىذه اؼببلبس مباَلغاً ٗب أانقتها -
 .لست أسَتاً فبلوكاً  :ىل كسْتك أمك وىي تقوؿ -
 .كأنك كنت حاضراً ،أصبتَ  -

خرج أيداقُت بندقدار أمَت األربعُت والصيب، أمامهما فارساف ووراءنبا كذلك. 
أنو يسأؿ وبعد ما قطعا مسافة سأؿ بيباريس السؤاؿ الذي شغلو أمس واليـو وك

 :نفسو
 ؟أيكوف بُت اؼبماليك الشباب الذين يدربوهنم من أجل الصاٙب بعض األديغة -
 :ٕب التفت أيداقُت إليو وىو ىباطب نفسو - ؟ىل اشتقت إىل أبناء قومك -

 .وما ٗب قلبو وال ينساه !" ،"اظبع ما يُقلُق ىذا الصيب
لصبياف والفتاة ..أشتاؽ أحيااًن إىل ا.ال أعرؼ إف كنُت اشتقت إليهم -

 .الوحيدة بينهم الذي جاؤوا هبم معي إىل مصر قبل أعواـ
 .كلهم رجاؿ ؿباربوف قساة  .حاربت كثَتًا مع اؼبماليك األديغة وحاربوا معي -

ولكن قل يل  .يثق هبم ويثّمُنهم .وأغلب فباليك الصاٙب الشباب من األديغة
 .إف كنت ظبعت بو أخربتك ؛اسم الصيب الذي تسأؿ عنو

 ؟أظبعت ابسم قبلووف -
صيب  –رفع أيداقُت بندقدار رأسو من اؼبفاجأة  –!  ؟وكيف ال أظبع بو -

 ؟أيعرؼ أحدكما اآلخر –ولكنو كقطّاع أذايؿ الكبلب واػبيل  ،حكيم ،ذكي
اباب" بيباريس ألوؿ مرة أيداقُت بػػ " خاطب –لسنا نعرؼ بعضنا فقط اي اباب  -
 :وكما يقوؿ قبلووف .بعد اجتياز البحرين كبلان من قرية سلخوت اليت تقع  –
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 ىو من غرب اؼبدينة وأان من شرقها. 
تةاىر أيداقُت ابلسرور ؼبا ظبعو غَت أف األمل عصر قلبو  –ما أظبعو عجيب  -
حُت يقع األسرى  ." أعتقد أٍل ضربت رأسي ابلفأس وأان أظنٍت أفعل اػبَت –

حىت  شيء، هم القرّب فبل يعجبهماجمللوبوف من ببلد بعيدة ٗب ببلد الغربة ذبمع
 ... اي حسرٔب اي مرجانة اؼبسكينة.مهما قدمت إليهم ،لو أطعمتهم روحك

 ." أخاؼ أف نكوف أوقعنا أنفسنا أنت وأان ٗب ورطة
وكبارىم  –كاف الصبياف اؼبماليك بلباس موحد ٗب ثكنة التدريب الواسعة 

ؿبلو واندى الصيب الذي وٗب اللحةة نفسها تسّمر بيباريس ٗب  .وصغارىم معاً 
 :عرفو

 !قبلووف -
 !بيباريس -

حُت رأى أيداقُت بندقدار الفتيُت يركض أحدنبا كبو اآلخر وكأف ليس ٗب 
 .ودخل مكتبو غَت قادٍر على كتماف انزعاجو .الدنيا غَتنبا عصر األمل قلبو اثنية

اؼبستديرة  ٗب الساحة .ولكن الضجة اليت اثرت ٗب الفناء جعلتو يقفز إىل النافذة
"ال أعرؼ  .وانضم إىل ىؤالء بيباريس وقبلووف وقاىر .يتشاجر عدة أشخاص

وما رآه أيداقُت  –أيها البائس إف كانوا استقبلوؾ ابلعراؾ قبل أف تصل إليهم" 
حُت لكم بيباريس قاىراً على  :بندقدار الذي فكر ابالبتعاد عن النافذة عجيب

وحُت حاوؿ  .ونطحو جببينو فصرعو اثنيةوانتشلو من األرض  .ذقنو صرعو أرضاً 
 .االقًتاب من غرَل قبلووف الذي ال يتمكن منو  تلقى من قفاه ضربة صرعتو

فضرب برجلو خصمو  ،كأف بيباريس ظبع صيحة أيداقُت بندقدار  –اهنض !  -
نسي أيداقُت أنو قائد ثكنة تدريب  ،الواقف على رأسو فألقاه على أرضو

 :اؼبماليك فامتدحو
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تفرؽ اؼبتعاركوف ٗب ف ،! ظهر مدربو اؼبماليكه ضربة ؽبا قيمتها! ىذ1اـرعف -
 .غمضة عُت

أجاب متناسياً فسأؿ أيداقُت معاونو سنقر وكأنو ال يعرؼ ما جرى ٗب الثكنة، 
 :من َجلب ومن ُجلب

مل يقبل اؼبماليُك األديغة أف يسخر القبجاُؽ صباعُة قاىر من بيربس الذي  -
 .وصل اليـو

ىل  - :أصلح أيداقُت بندقدار السؤاؿ الذي ىرب منو - ؟تصرومن ان -
 ؟صاغبتم بُت اؼبتعاركُت

ال يسمحوف لك أف  ،وأنت تعرؼ ،القبجاؽ شرسوف غَت أف األديغة -
وأما خبصوص اؼبصاغبة بينهم  .ؿباربوف ُعتاة ،كبارىم وصغارىم  ،ىؤالء .تغلبهم

 .فبل قبد وسيلة بسبب التنافس بُت األقواـ
! مع أف أيداقُت كاف يفكر ٗب ما ينتةر بيباريس فلم دائمًا فباليك اؼبماليك

عرب أو فباليك ىم  .ىؤالء هبب أف ينسوا الثأر لقومهم - :يًتدد ٗب القوؿ
ولكٍت  .ٗب ىذا اؼبوضوع فلم يوافقٍت ،األمَت الصاٙب وأان ،كنا تكلمنا  .عرب

على اؼبماليك ! سنسيطر وجده، وأان أقوؿ ستندـ يومًا ما رضخت للحل الذي
 .وٗب اغبرب سيكونوف مستقلُت .ونربيهم ،عن طريق فصلهم حسب أقوامهم

 .ن فيهم ااربُ وسيةهر مَ 
كشف أقطاي الذي    –.. .أعتقد أف قلب األمَت الصاٙب أمَيُل إىل األديغة -

كاف ِضيُق عينيو ادود ووجهو اؼبتطاوؿ هبّمبلنو، عما كاف يقلقو ٗب السنوات 
  .خشى التصريح بوػذي كاف يوال ،اؼباضية

                                                 
1
 وبرافو ابلفرنسية. عربية،عفاـر ابلًتكية: عبارة إعجاب تقابل: أحسنت ابل  
 



- 37- 

 

ومن أجل أال ينتشر خرب  .أيد أيداقُت بندقدار معاونو –خطئ ٗب ىذا ػُ مل ت -
كلّّ يلبس ما يراه   ؟ولكن ما العمل - :غَُت مستَحبٍّ حسم اؼبوضوع متمهبلً 

ويلفظ ما هبده  .وأيكل ما هبده لذيذاً  .ويركب اغبصاف الذي يستجيده .صبيبلً 
 .وِفعُلو ِفْعلُنا ،مَت الشاـ الصاٙب كبلمناولذا فكبلـ أ .مراً 

حُت عاد أيداقُت بندقدار إىل البيت جاهبتو مرجانة ابلسؤاؿ الذي شغلها طواؿ 
 :النهار

ومل  - ؟ىل انسجم معهم ؟كيف اسُتقبل بيربس من الناس الذي انضم إليهم  -
 " ؟ىل أىانوه" :تستطع أف تنطق السؤاؿ الذي كانت تتوقعو

ألقواؿ اؼبتعلقة ابلًتبية واليت كاف ما ا .تلقى تربية صاغبة ،تازبيربس ولد فب -
 ذكِّريٍت ! ؟بيربس يعّلمك إايىا

اراتحت السيدة مرجانة دبا  –تعلمت عدة أقواؿ مأثورة لؤلديغة من بيربس  -
 :ردبا ىذا ما سألت عنو .وأان علمتو بضعة أقواؿ عربية مأثورة –قالو ؽبا زوجها 

 " اجمللست واذىب إىل "ربِّ نفسك ٗب البي
ابتسم سعادة اًـت أيداقُت  – .بيربس كاف مصداؽ ىذا الكبلـ .نعم ،نعم -

 .وخالطهم ،خرط فيهم كما لو كاف يعرفهم طواؿ عمرهػان – .بندقدار ٗب سرِّه
الكلب يعض حىت راكب  :يقولوف - :ٕب اختتم بعد وقفة قصَتة –واتفق معهم 

األايـ وٗب  ،سيتصرفوف معو غدًا وبعد غد من أين يل أف أعرؼ كيف .اعبمل
 !لنَر ما وبدث البلحقة وكيف سيتصرؼ معهم.

قالت مرجانة واالرتياح ال يسعها. ومل تكتم ما تتأملو من  –سيندمج فيهم  -
  ؟ألن يكوف ربت ظلك أيضاً  - :الرجل

 .وال أُِظلُّ أحداً  .أان ال أميز بُت اؼبماليك -
جِفلت فبا ظبعت فقد اختتمت موافقة زوجها مع أف مرجانة  -.نعم ،نعم -
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 .بكبلـ أمهاٍت ألطَف: ولكن الحقاً 

IV 
يساوي زمن  ؛ليست السنوات اػبمس والعشروف زمنًا يُعتدُّ بو ٗب اتريخ البشرية

فكل إنساف  ؛ولكنها فًتة طويلة ٗب مقياس اإلنساف الفرد .الشهاب احًتاؽ
 .عشرين سنة، وينمو عقلوتنحل عقدة لسانو ويقف على قدميو خبلؿ طبس و 

ويزيد عمره هبذا اؼبقدار شاء أـ أّب. زىوة الشباب ٗب مرحلة  .وتتطور فطنتو
 .ويتلف الشكل ،وضعف الشيخوخة يوىن اعبسم ،الصعود تكتمل شكبًل وقوة

السنوات  .وابلكيفية اليت ستنتهي هبا حياتو ،إنو مهمـو دبا ينتةره ٗب ما تبّقى
بلد الغربة ابإلضافة إىل الثبلَث عشرَة سنة، عمرِه حُت اليت عاشها بيباريس ٗب ب

إف صبعت ما عاانه من طفولتو  .اكتملت ىذه السنة إىل طبٍس وعشرين ،يػبػسُ 
ه األب الذي إىل اآلف وقسمتو على عمره القصَت كانت النتيجة أكثر فبا عاان

ن مَ  إفّ وبغّض النةر عن ىذا ف .ريس ٗب العاشرة من العمرمات قبل أوانو وبيبا
خلص لو ولؤلرض اليت حارب ػوىو يتوسل إليو أف ي ،قُتل أمامو ٗب العاـ اؼباضي

وأف ينفذ وصيتو حيثما مضى، سواء إىل اعبنة أـ  ،ولقضية اؼبماليك ،من أجلها
فأسبل  ،ويكوف ولدًا صاغبًا ؽبا ،وأف ال يًتؾ أمو مرجانة وحيدة ،إىل انر جهنم

كاف وحده كافيًا ألف ،وىو يذرؼ الدمع ،لو جفنيو، أيداقُت بندقدار أبوه
 .يسبب لو مرضاً ٗب القلب

بعدما أقاـ ىو ورفاقو ؾبلس عزاء ٗب الذكرى السنوية األوىل لوفاة أيداقُت بقي 
 .بيباريس ومرجانة وقبلووف وحدىم

انكسر صوت مرجانة رغماً  –اؼبرحـو أيداقُت  ،حّياىم وحياكما هللا اي ولديّ  -
مل ينسو صبياف اؼبماليك الذين راّبىم  –رجع إليها  عنها ولكن سرعاف ما

ولو أننا نسميها  ،أمٌر ؿبزِف أف تفارؽ الدنيا .وأبّنوه بكلمات عذبة .وأنشأىم
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 - .اي ولدي ال أبكي ولكن دموعي ال تطيعٍت ،نعم .ٗب عمر الستُت ،الفانية
سها برّأت مرجانة اليت تراجعت صحتها منذ العاـ اؼباضي على كبو ملحوظ نف

ليحِمهم هللا  .خذوا قالب الرجاؿػعماد وراسم وقاىر واتنقز وجبلت كلهم ات -
كاف أبوؾ أئب دائمًا على ِذْكر جبلت ولو مل يكن    وليمّد ٗب أعمارىم!

  .ولو أٍل رأيتو مرة أخرى لتصورت أٍل رأيتو بعيوف أبيك .صاحبك
خفيفة وىو يتذكر  ابتسم بيباريس ابتسامة  –أمي  اي جبلت اليقيم ٗب الشاـ -

 .وبارب ٗب نواحي صيدا - ،كيف كاان يتخاصماف ويتصاغباف
 .جعل اؽبم الدائم مرجانة تسأؿ - ؟ماذا هبري ٗب تلك اعبهة اآلف أيضاً  -
 .الفرنسيوف الصليبيوف ال يكفوف عن إزعاجنا -
 .سأؿ قبلووف فجأة دوف أف يدري ؼباذا - ؟ومن ىو جبلت -
 .ىو من كاف يعاركٍت ابستمرار ،شارع مرة كنت أشرُت لك إليو ٗب ال  -
  .ظننتكم تتكلموف على شخص آخر ؟ىو -
 .وظبعت أهنم رّفعوه إىل قائد عشرة فرساف .لقد تغَّت سباماً  .لسَت ـبطئاً  -
 ؟ىو من جيلنا ،أليس شاابً بعد -
 .ال يتعلق القتاؿ العنيف ابلعمر اي قبلووف -
ىو أوؿ من بدأ اغبديث حُت تطلع قبلووف الذي  – .وىذا صحيح -

 !ساؿبيٍت اي مرجانة -:غَّت لغتو إىل العربية مربائً نفسو ،ابألديغية ٗب وجو مرجانة
لو كنت قادرة ٗب شيخوخيت على أف أتعلم  ؟ماذا تقوؿ ؛ال اي قبلووف ،ال -

 .األديغية لتعلمتها كما تعلم بيربس العربية
غية كما تعلمت أان العربية ٗب هبب أف أيسروِؾ إىل نواحينا كي تتعلمي األدي -

تضرع بيباريس إىل أمو معتذرًا عن الكلمة اؼبرة اليت صدرت منو  –.. .ببلدكم
ساؿبيٍت أمي ال  :بسبب شوقو الدائم ٗب كل اؼبواقف حلِوىا ومّرِىا إىل ببلده
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 هبوز أف يقاؿ لك مثُل ىذا !
ة يدىا مدت مرجان –أأعتب عليك اي ولدي إف مّزقك ما هبوؿ ٗب صدرؾ  -

ال شيء يستحيل أماـ اغبزف واإلىانة على  ،ومسحت على خد بيباريس
ولكن األفضل أف تتحلى ابلصرب إف  .أان اختربت ىذا اؼبوقف .لسانك وِفعِلك

ٕب توجهت إىل ابنها بعد  .قالت مرجانة اليت فقدت ابنها وزوجها – .استطعت
معربة عما ٗب  ، ٗب حضرهتامتةاىرة ابؼبزاح أماـ اؼبملوكُت اعبالَسُت ،وقفة قصَتة

وف ليتكم بداًل من أف أتخذوٍل إىل ببلدكم أتيتم منها بفتاة تك - :نفسها
 !عروساً تسليٍت ٗب أوقات غيابك

يبكننا أف أنٔب هبا  –أسرع قبلووف ابعبواب  –يبكن أف نفعل مثل ىذا أيضاً  -
 .من بغداد

 .بنات ىنا كثَتاتال ،يبكن العثور على مثلها ىنا دوف حاجة إىل بغداد -
أعرؼ ٗب بغداد فتاًة سَبوىا  ؛خلو من البنات اعبميبلتػال أقوؿ إف الشاـ ت -

 .اظبها كوثر ،صغَتة
كما تقوالف - أيبكن أف تبقى إىل اآلف دوف  ؛إف كانت من جيلكما وصبيلة ً

 .نةرت مرجانة إىل ولدىا نةرة حب ومراءاة –!  ؟زواج
ولكن أعرؼ من  .كانت عازبة ٗب الربيع  إف مل تتزوج ٗب ىذه األايـ فقد  -

نةر قبلووف بطرؼ عينو إىل بيباريس مشَتاً ؼبرجانة إىل من يقصد  –تنتةر ىذه 
 .بكبلمو

 ؟اي ولدي ؼباذا ما تزاؿ عازابً إذف -
 - :الـ بيباريس االثنُت حبذر وحرص –وأنَت أيضاً اي قبلووف  ،كفى اي أمي  -

  ؟سنويِة والدان ما اؼبوضوع الذي فتحتماه على مائدةِ 
أفياء  :حثتَ ػجد ظبًل ولو بػولن ت .الصيف اغبار يشوي الدنيا دوف دخاف
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وحُت زبتار  .األشجار واألماكن اليت ال تصل إليها الشمس تبعث على الغمّ 
والشمس  .دوف فائدةمكااًن تعربه الريح من اعبهتُت فاؽبواء الساخن وُبرقك 

خيَّل إليك أهنا ال ػوي ،لسماء الباىتة اللوفالبيضاء تةهر بصعوبة من ا –اغبمراء 
وؼبا كاف مسًتاح كل إنساف ىو بيتو اغبجري ُخيِّل إليك أف  .حدارػتنوي االن

 .خلو من اغبركةػغَت أف ثكنة تدريب اؼبماليك ال ت ،الشاـ خلت من البشر
واليت يرأسها بيباريس وأقطاي  –اجملموعات األربع اليت هبهزوهنا للمعركة 

يتدافعوف بصدور  :ٗب معركة ابلسيوؼ اؼبشَهرة تخرطػان –ف وقاىر وقبلوو 
الناس ربت السيوؼ والًتوس اؼبتقابلة يصل إىل  وتصاُيحُ  ،اػبيل اليت تصهل

 .ٕب يبتطوف اعبياد ُمقيلُت اعبنود الذين سقطوا من صهوات خيلهم .اعبوار
 .ن خيوؽبمواعبنوُد الذين ىرب منهم خصومهم يبحثوف عن آخرين ُيسِقطوهنم م

 .ومن يركب السرج ومن تعلق بو يتنازعاف اغبصاف
ر اعبنود اؼبشاة الذين يتمرنوف ٗب الساحة اجملاورة يصدوف جيش  – .وال يُقصِّ

ويتصّدوف  .واؼبهزوموف يلجؤوف إىل القلعة ااطة بسور حجري ،العدو
واؼبهاصبوف العاجزوف عن  .للمهاصبُت الذين يرتقوف اعبدار على السبلمل

االستيبلء على القلعة أيتوف إىل اعبدار دبجانيق على عجلتُت تقذؼ اغبجر 
يرفع اؼبدافعوف  .والدخاف يتصاعد .وُيسمع من القلعة أصوات استغاثة .واللهب

 .واؼبنتصروف وبتفلوف ملوِّحُت ٗب اؽبواء بسيوفهم اؼبشهرة ،العلم األبيض
إىل مسافة عشر خطوات ؼبشاة، وقائدا فرقيت ا ،ةُ فرؽ اػبيالة األربع اقًتب قادةُ 

من اػبيمة الصفراء اليت يراقب منها األمَت الصاٙب معركة اؼبماليك اليت استمرت 
ا األمَت واضعًا يده اليمٌت على خرج بيباريس من اعبمع وحيّ  .أكثر من ساعة

 :قاؿ بصوت قوي عاؿٍ  ، ٕب صدره األيسر
اليت أمرَت هبا اي أمَت الشاـ  ننهي اليـو اؼبناورة االختبارية للجنود اؼبماليك -
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وأف يضع  ،أدعو لك أف يصبح يومك مئةً  .الصاٙب حامي اإلسبلـ واؼبسلمُت
ويةل الثناء على مآثرؾ  ،وال ترى ٗب حياتك إال اػبَت ،هللا أعداءؾ ربت نعليك

 .وجرح ثبلثة وعشروف ،ستةً  ،كما قّدر هللا  ،معركتنا اليـو فقْدان ٗب  .يرتفع
وسحبوا من اؼبيداف  .وترؾ جيش اؼبشاة تسعة قتلى ،حصانُتوانكسرت قوائم 

أقل  بار القتايل السابق فضحااي اليـووابلقياس إىل االخت .أربعة عشر جروباً 
 .أبلف ،والذين يستحقوف الثناء ،ليعّوض هللا كل واحد فبن فقدهَتم اليـو .بكثَت

اقو اعبنود دوف أف ورجع إىل رف ،حٌت بيباريس رأسو اثنية ربية لؤلمَت الصاٙب –
 .يدير ظهره لؤلمَت

اؼبرتدي عمامة عالية بيضاء ضاربة إىل الزرقة  البالغ أربعُت عامًا ، األمَت الصاٙب
دوف أف  ،وىو يراقب اؼبناورة اليت ال سبثيل فيها ،مّر أماـ ـبيلتو ،جّمل وجهوػُ ت

داقُت أي :دوف ترتيب من األحداث كثَتٌ   ،ويسمع كلمة بيباريس ،ينزؿ من عرشو
وابنو الوحيد الذي استشهد قرب القدس على  ،الذي أخلص لو منذ أف تعارفا

وأتبُت بيربس لو كأنو  .يد الصليبيُت، وغباقُو اببنو بعد بضع سنوات قرب صيدا
وكيف اضطُّر  ،خرين الذين شّيعهموقادة اؼبماليك اآل ،ابنو من غبمو ودمو

وتذكر مراتحًا اؼبغوؿ الذين  .السلطاف الكامل إىل إرسالو إىل سورية الشاـ
 ،واػبوارزميُت من جهة أخرى ،اصطدـ هبم ما إف وصل إىل سورية من جهة

أقاـ سبلمًا مع  :تصرؼ كما أوصاه والده أيوب .وكيف انور اػبوارزميُت
 .اؼبغوؿَ  األديغةِ  وصدَّ هبم وابؼبماليكِ  ،اػبوارزميُت، وضم مقاتليهم إىل جيشو

واآلف مات السلطاف الكامل الذي كاف  .ع سنواتوىكذا استطاع إيقافهم بض
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ال يعرؼ عنو  ،1وال يعرؼ كيف سيعاملو خليفتو السلطاف العادؿ ،يسانده
وكاف األمَت الصاٙب أحد الذين مل  .شيئًا إال أف قلب األخَت غَُت صاٍؼ كبوه
"لسُت كأمراء اؼبدف األخرى ! أان  .يستقبلهم السلطاف حُت تبّوأ حكم مصر

! فإف مل تقبلوا ْب يت كانت دولة، ٕب ُضمَّت إىل مصرمِة سوريَة الأمَت عاص
ولكن لن أرضى أف أفعل ىذا لكم ما داـ الفرساف  .فصلُت سورية كلها عنكم

 .اي وقبلووف وقاىر وجبلت إىل جانيببطاؿ من أمثاؿ أيبك وبيربس وأقطاأل
 ."سأعمل على تقريب ىدٗب

 .وظُبع صوت البوؽ، ترّجل الفرساف ،حُت هنض األمَت الصاٙب بقامتو الرشيقة
اي جنود  - :و اؼبختارين وىو ينةر من فوؽ رؤوس قادهتمه وفباليكَ واندى جنودَ 

حزٓب على رضاي اليـو كما ٗب العاـ اؼباضي  .هللا تعاىل اؼبماليك الشجعاف
ليفتِح هللا أبواب اعبنة  .ابؼبوت أبديتم مهارة قتالية ال تعبأُ  .والذي قبلو

وعلى عادة األمَت الصاٙب إبلقاء كلمة  –وليْشِف برضبتو جرحاان !  ،للشهداء
وأنتم اي أيبك وبيربس، واي  - :وتوّجو بعينيو إىل قادة جيشو ،اختتم ،ـبتصرة

وأنتم  ،وأنت اي أقطاي وأنَت اي قبلووف .قادة جنودي األبطاؿ أُعِجبت أبدائكم
ماليك قطعة ذىبية ! أقدـ لكل جندي من جنودي اؼباي اتنقز وجبلت وقاىر

 من يريد اؼبزيد أف يكسبو ٗب اغبرب. على و  .ابإلضافة إىل جعاالهتم ،واحدة
قاىر الذي مل يكن يعبأ أبفراح اعبنود الذين يلّوحوف بسيوفهم ٗب اؽبواء كاف 

أّخر اظبي ىذه اؼبرة  ،ابظبنا صبيعنا اندى بيربسَ " :يشعر ابإلىانة من أمر آخر
                                                 

1
العادؿ الثاٍل ابن الكامل ، وىو أخو الصاٙب أيوب بن الكامل. والكامل انصر الدين دمحم   

السلطاف  =ىو ابن العادؿ األوؿ سيف الدين أبو بكر أضبد بن أيوب أخي صبلح الدين
يُت اؼبتنازعُت بعدما ُمبلحظ تشتت العامل العرْب ربت قيادة السبلطُت األيوبػاأليوْب األوؿ. وال

 قسم السلطاف األوؿ صبلح الدين سلطنتو بُت أخيو وأبنائو.
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 ،ىو قائد عسكري فبتاز ،اعًتاض يل على أقطاي ال .أيضًا عن اسم األعور
لو صرت ابؼبصادفة  .وىو من جيل ىذا الذي ينصرؼ متباىياً  .وأكرب منا عمراً 

وحطمت أنف قبلووف بعده.  ،موضع ثقتو القتلعت بيربس اللعُت من جذره
هبب أف نعرِّؼ األديغة الذين يتونبوف أهنم قادروف على صرِْع الناس بصدورىم 

كبن من   ؟مىت صار األديغة أشجع من القبجاؽ .وإال ما تركوان نعيش ىمأقدارَ 
كاف   .واآلف ملؤوا غَت ببلدىم فتعثُر هبم أينما ذىبت ،كانوا يدفعوف لنا اعبزية

اؼبسؤولية كلها على  .وكانوا ؾبرد حراس .اؼبماليك األديغة قبلئل زمن الفاطميُت
  . تعرفوف أين تذىبوفسيحصرونكم يومًا فبل ،مهبلً  .األيوبيُت األكراد

تتجاوزوف القبجاؽ والًتؾ والعرب، توقفوهنم عند مرتبة قائد عشرة فرساف أو 
ال أعرؼ ؼباذا  .وسبنحوف القيادات األعلى ؼبن يستحق وال يستحق .طبسة

ـّ ويتجاىل اػبليفةُ  ويًتكهم يفعلوف ما  العادؿُ  اعبديدُ  السلطافُ  – يتصا
لك دبا يستوي جه ؟عاـ أو عامُت كيف تعرؼ ما سيحدث بعد  ؟يشاؤوف

 ."ينتةرؾ غداً وعماؾ اؼبطلق
وحُت ابتعد اؼبطلوب وبقيا  .أعلن الرسوؿ أف األمَت الصاٙب يطلب بيباريس

 :ابتسم قاىر وطلب من أقطاي متابعة بيربس بعينيو ،وحدنبا
خاؼ أف ػ.. كبن مع عيوننا السليمة ن؟.انةر إىل ىذا كيف يبشي مسرعاً  -

 .لى الطريقنعثر بشيء ع
عرب أقطاي بصوتو عن عدـ رضاه عما   – .ال أعرؼ ماذا تقوؿ ،اي قاىر -

ولكنو سألو ابحثًا عن السبب الذي يدعو ؿبدِّثو إىل اعتباره موضع  ،قاؿ قاىر
  ؟أتذىب إىل األمَت الصاٙب إف أرسل وراءؾ دوف ضباسة وكأنك مًتدد -.ثقة
ٕب  ،لو غَت أنو مل يُبِده على نفسوشعر قاىر ابلرعب من عاقبة ما قا .ال ،ال -

.. ال تةنٍت أغار .كنت سأركض  ،مل أكن ألكتفي ابإلسراع- :أصلح اؼبوقف
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.. كيف أقوؿ ... على أنو سبقنا.ألنو أصغر منا عمراً  .من بيربس اي أقطاي
ـٌ للمرحـو أيداقُت .ُيشِعرٍل بشيء ما ؟لك .. وأحيااًن أتساءؿ أىو إكرا

 .بندقدار
 .ردبا كاف لو دوٌر ما .دقدار أخلص لؤلمَت الصاٙب طواؿ عمرهوأيداقُت بن -

فاضغط على  سوءٍ  ، فإف خطر لك خاطرُ وأصغرُ  ليس ٗب تباُدؿ الثقة أكربُ 
 –!. ولكن لو كنت مكانك لقلت لك ما ٗب قليب بصراحة  انفسك واكبْحه

لن أقف إىل جانب قائد اعبيش  –ضحك أقطاي حىت ارتج خداه األضبراف 
 .قد وبرقك أيُّ زعيم ألنو يشبو انر الفرف .يبلً زمناً طو 

وىذا رأيي أيضاً  –تةاىر قاىر ابلضحك  – .صحيح ،صحيح اي أقطاي -
 .أنَت حكيم بقدر بسالتك.اي أقطاي

وهنرب  ،إف كاف ىذا رأيك فدعنا ننِو اغبديث ىنا .ال أرى ٗب ىذا حكمة -
  .من الشمس اغبارقة

: وقاىر يقوؿ لنفسو ،اليت ُنصبت لؤلمَت الصاٙبدلف القائداف اؼبملوكياف اػبيمة 
يكفي ما تبادلنا من  .ردبا كانت لو شكوى ما .خيَّل إيلّ ػليس أقطاي كما يُ "

 .. " .حديث اليـو
 :وصارحو دوف تردد دبا يُقلقو ،أجلَس األمَت الصاٙب بيربس أمامو

 أان لست واثقًا من السلطاف .ما أكاشفك بو اي بيربس ليس نبي وحدي -
ـٌ ومع ذلك مل يعرؼ أف  .العادؿ الذي نسي هللا مضى على تبوئو اغبكم عا

صحيح أنو أرسل ورائي ٗب األشهر  .دمشق ىي عاصمة سورية وأنٍت أقيم فيها
وأرسل يل مع ُرسِل  .الثبلثة السابقة ثبلث مرات يدعوٍل إليو على عجل

كيف أذىب إىل البارحة يهددٍل إبعبلف اغبرب علّي وإرساؿ جيشو إف مل يرٍل.  
  ؟وأنت ما رأُيك ٗب ىذا اؼبوضوع اي بيربس...  ؟من ال يريدٍل
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جفل قلب بيباريس من األسئلة واألجوبة اليت قبمت خبلؿ السنة اليت أعقبت 
واقًتب فيها من األمَت الصاٙب. نةر ٗب وجو األمَت بعينو الوحيدة  ،وفاة أيداقُت

ى إذ صارحٍت دبا ٗب قلبو دوف أف حسٌن ما جر " :الثاقبة انصبًا رقبتو الطويلة
يبدو يل أحيااًن أنو ليس من النوع الذي ُيشككٍت ٗب نفسو من خبلؿ  .أسألو

عرؼ أقطاي وقاىر ىذا اؼبوقف منو كبوي  فقد ،الكلمات اليت زبرج من شفتيو
ومع  ؟ولكن كيف ألومهما إف كاان يلّمحاف إىل نبومهما .فصارا يلّمحاف بو إيلّ 

وأيداقُت بندقدار الذي واريتو الثرى ٗب  ،ارؽ اغبياة ٗب ببلديأف والدي الذي ف
من ِعرقُت ـبتلفُت فقد اتفق رأيهما ٗب موضوع الصدؽ  ،ىذه الببلد الغريبة

" كْن كبلُمو كبلَمك وِفعُلو فعَلكإف كنت حالفت أحدًا إبرادتك فلي" والرجولة
ف اعبواب وإف وجدت نفسك إىل جانبو ؾبربًا ٗب ببلد ليست ببلدؾ أفيكو 

" وكيف وغَت مهمتك ،غَت ببلدؾما تسميو " ولكن كيف تفهم ؟نفسو
حىت اؼبوت ردبا كاف اعبواب ما كانت تردده جدٔب من قوؿ مأثور " ؟تفّسرنبا

جفل بيباريس من –" "إما أف سبوت وإما أف سبوت ."فيو نوع من الرجولة
 ماع الرماح،الصاعقة اليت خرجت من بُت الكلمات اؼبتصارعة ٗب الرأس كالت

 :وأجاب دوف تعمُّق ،فكأمبا أخرجو عجزه عن اإلجابة من أفكاره
 .اي موفد هللا الذي يسألو اعبميع وال يسأؿ ىو أحداً  .وأان مهمـو هبذا األمر -
 ؟ولكن أود معرفة رأيك ،حياؾ هللا اي بيربس على أنك تقلق ؼبا يُقلقٍت -
 .اي أمَت الشاـ اؼبقدسة .يريدانومن ال يريدؾ ال  .السلطاف العادؿ ال يريدؾ -
 ؟ما األفضل أف أعملو إذف -
 .إف ظبعت نصيحيت فبل تذىب إليو -
 ؟وإف أرسل جيشاً ورائي -
 .نواجهو -
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 ؟أأنت واثق من أمراء جيشي اؼبماليك -
 .من تثق هبم أثق أان أيضاً  -
َت ابتسم األم –ىذا وإف كاف جوااًب جيدًا ابلنسبة يل فبل يصلح جوااًب لك  -

 ؟وتثق جببلت وقاىر أيضاً  -:ٕب سأؿ عما يشّك فيو .الصاٙب دوف خبث
إف كنت سأجيب ابسم األمَت الصاٙب فأان واثق من القائدين اؼبملوكيُت  -

ال يهمٍت  .وإف كنت أان صاحب القضية فاألمر ـبتلف .اللذين سألَت عنهما
 .فبل أحد ىبلو من كارٍه لو

منذ  ،ردبا أخطأ والدي ٗب بعض اؼبواقف" :قاؿ األمَت الصاٙب اآلف لنفسو
ولكن ال هبوز  .وحىت مبلزميت لو ابلزي وابلسبلح ،طفوليت وطواؿ إشرافو علي

مل ىبطئ ابلثقة ٗب األديغة اؼبماليك وٗب  :يل اآلف أف أنتقد صراحة ىذه اؼبواقف
ما  .ما أقبز من أعماؿ ٗب ىذه الدنيا الفانية وكاف ىذا أفضلَ  .اجتذاهبم إليو

 .حدث بعدان ال يعلمو إال هللا، ولكن ال أتذكر أهنم زبلَّوا عنا ٗب األزماتسي
قبوان بفضل رجولة بيربس وفطنتو  .يتمتعوف إبنسانية صادقة ،أذكياء وؿباربوف

ودىائو من حصار الصليبيُت لنا ٗب أكباء صور. وبداًل من أف يفعلوا بنا ىذا 
يُت لودفيغ التاسع النجاة واستطاع ملك الفرنس .فيحاصروان حطمنا قواهتم

ىناؾ أبدى صديقو  ؟وٗب ضواحي حلب ؟وعند بعلبكّ  .بنفسو بشق النفس
 ،حقاً  ،نعم .فرسانو الثبلشبئة شتتوا فرساف الصليبيُت السبعمئة – .قبلووف بسالة

أليسوا ىواة  .مقاتلوف حقيقيوف – .يبكن أف تثق هبم ،اؼبماليك األديغة ،ىؤالء
مهبًل أال وببوف أف يكونوا أمراء اػبمسة  ،مهبلً  .م ىذا! ال أرى فيه ؟للمناصب
 ."ولكن احًتس أيضاً منهم ،ثْق هبم ،صحيح ؟ومن ال وبب ىذا ؟أو العشرة

الصاٙب من  أفلت األمَتُ  - ،صحيح ال أحد ىبلو كما تقوؿ من أعداء -
 ال .وأان أطلعتك على ما يهمٍت ألٍل ال أفتقر إىل األعداء – .أفكاره اؼبتصارعة
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أستطيع أف أقوؿ إف قادة اعبيش اؼبماليك ال يراتبوف ٗب موقف السلطاف العادؿ 
 وال أعٍت هبذا القعودَ  .ولكن أريد أف يبقى حديثنا اليـو بيننا .وما سيتصرفو معي

سأفكر ٗب بعض اؼبسائل ريثما تعودوف من  من جهيتو  .ابنتةار ما سيحدث
وسأخالط  .هبم من األمراءوسأجتمع دوف لفت األنةار إىل من أثق  .بغداد

وسأقابل ابن أخيت حاكم الكرؾ انصر داود. وسأجعل من  .أقرابئي األدَنُت
 .والده إظباعيل مستشاراً يل

إف كاف ىذا رأَيك فلن نسافر إىل بغداد وندعك أان وقبلووف اي أمَت الشاـ  -
 الباسل وحدؾ.

يناه حباجبيهما رفض األمَت الصاٙب حىت لو كانت ع –ال تقل ىذا  ،ال ،ال -
ىذه  ؛أرضوا مرجانة – .العاليُت اعبميلُت تعرباف عن رضاه عن قرار بيربس

ولوال أهنا تطمع ٗب رؤية عرسك  ،األرملة اؼبسكينة لوال أهنا مهتمة دبوضوعك
وأنت ال تتجاىل اؼبوضوع كأنو ال  .آخر عمرىا ؼبا وّسطتٍت أف أربدث إليكم

 ف نؤخر لقاءان أسبوعُت. لن زبرب الدنيا إف اضطرران أ .يهمك
صحا بيباريس قبل أف يتيح لو  –! ماذا سنفعل ىناؾ ،لن نغيب أسبوعُت -

 -:بسبب التلميح اؼبوجو إليو ،ليشعر ابػبجل و الذي ارتفع فجأة الفرصةَ صوتُ 
 .مع السبلمة .اي بيباريس ال تنقبوا أساس كتلة الرمل اؼبتجمدة قبل أف تعربوا

 .أديغية ٗب دمشق –ف سنقيم حفلة عربية حُت تؤدوف مهمتكم وتعودو 
ال تشمر عن ساقيك قبل  :يقاؿ مثل ىذا ،ٍتساؿِبْ  ،ومن انحيتنا .حياؾ هللا -

 .موعد التذرية
وبعد توقٍُّف  – .إف كنا وكنتم تقولوف ىذا فأفكار العرب واألديغة متقاربة -

تعرؼ أ .ردبا كانت رضبتهم وذنوهبم متجاورة - :قصَت أضاؼ الصاٙب ضاحكاً 
 :من يقوؿ ىذا ىم من وبكموف الببلد ابلقوة ؟ما ىو أعجب شيء اي بيربس
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 .الكرد واألديغة
 ؟وىل كبن وحدان -
" كيف ذبمع بُت اؼبقهورين  .غَت أننا فوؽ ىؤالء .وغَتان أيضاً  ،ال -

كاف بودِّ بيباريس ابتبلع السؤاؿ الذي صعد إىل اللساف رغماً   –"  ؟والقاىرين
إف كنت لن تؤاخذٍل اي قبمة اؼبماليك اؼبضيئة فلن  - :أمامو ولكنو عجز .عنو

 .أكتمك رأيي ٗب ما قلت
تةاىر الصاٙب أبنو يبادؿ  –كثَت فبا ٗب الدنيا هبب أف وبكى علنًا اي بيربس   -

فبل  ؛غَت أف الصراحة تسبب ٗب كثَت من األحياف قطع الرؤوس -فبلوكو اؼبزاح  
 !زبطئ

أجاب بيباريس ابظبًا ومل ُيِب عن حقد  – .يأبأفّضل الصدؽ ولو مقابل ح -
ال أوافقك على أف األديغة األسرى العبيد الذين جيء هبم إىل  –أو ضغينة 

  .ببلد العرب مرغمُت ىم فوؽ العرب
صرخ األمَت الصاٙب بصوت ال ينّم على سوء  –ما ظبعُتو عجيب جدًا !  -

 !؟اً عبٌد قائُد جيشوىل أنت أيض -:وسألو ،ٕب ضحك بصوت مكتـو ،تفاىم
إذا كاف معٌت اؼبملوؾ ٗب اللغة العربية الرقيق  .ال عجب ٗب ىذا! اي موفد هللا -

 .األبيض فأان قائد جيش عبدٌ 
 ؟وما وضعنا كبن األكراد إذف -
وأين يفّر اؼبماليك األديغة واأللباف والًتؾ والقبجاؽ وغَتىم من لقب  -

أستطيع أف أصف الكرد األيوبيُت هبذه ولكٍت ال  .عبيد ىؤالء أيضاً  ؟اؼبملوؾ
 .السلطاف مثل األمراء عندان –أنتم سبسكوف دبنصب اػبليفة  .الصفة

 ؟وأنت ىل من سبللة أمراء أديغة -
 .من عامة الناس فبلحأان  ،ال -
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ال آخذ عنك ىذه الفكرة من خبلؿ طبيعتك وسلوكك وأسلوبك ٗب  -
  ،ىؤالءإىل بيباريس بودٍّ وارتياح "نةر قاؿ الصاٙب ٗب نفسو وىو ي –.. .الكبلـ

ُيسمعونك وتبلحظ عليهم ما مل ىبطر لك يومًا من  كلما حادثتهم متقرابً إليهم
" ٕب اختتم بكبلـ وال إبعادىم سبامًا  ،ال هبوز اؼببالغة ٗب تقريبهم إليك .األايـ

 :ـبادٍع مفاجئ عن الكآبة اليت اعًتتو
وال سرَّ بينك وبُت  ،ي القلب والروحألجل ىذا يقولوف اي بيربس: حُت يلتق -

لِنُػْنِو حديثنا وأسئلتنا وأجوبتها   .ؿبدِّثك، سيتطرؽ اغبديث إىل موضوعات كثَتة
قلوبنا  ولكن ؼبا كانت .وحُت تعودوف نكمل حديثنا .ىنا ألنكم مسافروف غداً 

أنت لست كسائر  .أقوؿ لك نييت اغبقيقية كبوؾاليـو منفتحة على بعضها 
حىت لو كنت قائدًا عبدًا فأنت فوؽ كل قادة جيشي  .اؼبماليك قادة جيشي
 ال أعدّ  ،ال .متبلصقة متجاورةٌ  ،وأحزانك وآمالك ،طيبتك وُخبُثك .اؼبقربُت إيلّ 

 وحقق هللا أمانيكم ! ،رافقتكم السبلمة –ىذا عليك عيباً... 

V 
ورغم ذلك وصل ٗب بضعة أايـ  ،ليس اؼبسَت من دمشق إىل بغداد سهبلً 

 البوكماؿ مدينةين يقودىم بيباريس وقبلووف إىل مسوف فارسًا اؼبماليك الذاػب
امهم من الطريق أكثُر فبا اليت تتوسط سورية وببلد مابُت الرافدين. وؼبا كاف أم

وأطلوا على هنر  ،1وتركوا وراءىم بلدة القصبة ،مل يتوقفوا ٗب البوكماؿقطعوا 
 .الفرات

ناحي الطائر فقد اتبعوا سَتىم صباحاً ومع أف ليل الصيف قصَت كتعاقب ج
وابلقياس إىل ىضبة ابدية الشاـ اليت خّلفوىا  .بعدما اسًتاحوا ىم وخيوؽبم

                                                 
1
  .اؼبوصل وأربيل ٗب العراؽ بُتقريبة   
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اتبعوا طريقهم وهنُر الفرات  .وراءىم فاألرض اليت وصلوا إليها رمٌل ببل هناية
اد  وكلما اقًتبوا من بغد .يبلزمونو حينًا ويفارقونو حيناً  ،اطمئناهنم الصامت ؿبطُّ 
والبدُو ُقطّاُع الطرؽ الذين يتبعوهنم ال يروف من اؼبناسب أف  .كثرت القرى

 .يهاصبوا الفرساف اؼبماليك اؼبدججُت ابلسبلح فيختبئوف وراء الكثباف
  .قاؿ قبلووف لرفيقو –منذ البارحة ال تقوؿ شيئاً اي بيباريس  -
 .ليها األمَت الصاٙبماذا أقوؿ إف مل أخربؾ أننا ٗب أرض اػببلفة اليت ينتمي إ -
ال  - :وتةاىر بيباريس أنو هبيب صديقو ابلطريقة نفسها  فلم ىُبِف حالو –

 .قليب قلق ،أعرؼ ماذا جرى يل من بداية رحلتنا
 .أان أيضاً قلٌق ؼبا ينتةران ٗب بغداد ،لسَت وحدؾ -
 ... بداًل من أف يذىب قليب إىل بغداد تركتو ٗب الشاـ.ليس ىذا ما أقصده -

"مّر على لقائنا  :قبلووف بقلب متعرؽ إىل صديقو األكرب سنًا بطرؼ عينو نةر
وقد غازؿ  بعض  .الثاٍل عدة سنُت ومل أظبعو أئب على سَتة امرأة غَت كوثر

ورقص مع   .وشارؾ ٗب عرس راسم .وكذلك مع عماد واتنقز ،البنات برفقيت
أي فتاة من  ومع ذلك مل يتحدث إىل .كثَت من البنات العربيات اعبميبلت
 .قلبو؛ بل ال أتذكر أنو سبّلى ٗب وجهها

  ؟إف كنت ىكذا ببل قلب فلماذا سافرت بنا ىذه الرحلة -
ال  .ما يُقلق قليب أمور أخرى غَُت تلك اليت ٗب ذىنك ،مهبًل مهبًل اي قبلووف -

  .يـو بداية سفران ،قبل أايـ أنسى اغبديث الذي دار بيٍت وبُت األمَت الصاٙب
 .قلق قبلووف ؟بلسنتماىل ت -
ومل أكتمو  .أطلعٍت على اعبفاء الذي يبديو كبوه السلطاُف اػبليفُة الكامل ،ال -

 .ما يُقلقٍت
وأان كنت أتوقع أف يكوف قلب السلطاف اػبليفة الكامل غََت صاٍؼ كبو  -
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 .حدِّثٍت بو إف مل يكن سراً  .ولكن ما يُقلقك أؽببٍت اآلف .األمَت الصاٙب
كوثر، واؼبماليك   :ىذا يتعلق دبن نذىب إليو أنت وأان .فيو عنكال سّر أخ -

أال يكفي كم أقمنا ٗب ببلد  .األديغة وليسوا أديغة ٗب الوقت نفسو الذين نعرفهم
 ! ؟غريبة وىم ينادوننا ابؼبماليك العبيد

 ؟نعد أنفسنا قادة عبيداً  ،أنت وأان ،إف كنايسمينا اآلخروف ال أعرؼ ماذا  -
نّصبوان قادة على  .األمَت الصاٙب قبل أايـ َتو حرفيًا ىو جوابَ كاف ماقل  -

 .كبمي ؽبم أرَضهم، ٕب يسخروف منا ،كبارب من أجلهم ،فباليكنا العبيد
ٕب نبس ٗب أذف  ،تفقد قبلووف ابلتفاتة من رأسو اؼبنتصب جنوده الذين يتبعونو

 :بيباريس
 .بعض آذاف األمَت ال ُيستبَعد أف يكوف بُت الذين وراءان ؛اخفض صوتك -
من اؼبؤكَّد أف بُت من يرافقنا عددًا من  ،ليس شخصًا واحدًا فحسبُ  -

 .ولكن يثق بعُضهم ببعض ،األشخاص ال يعرؼ أحدىم اآلخر
 لنتكلم ابألديغية إذف! -
وعبم حصانو وخاطب  ،ابتسم - .ال تةنَّ أْف ليس بيننا أيضًا آذاٌف لؤلمَت -

انةر اآلف إف  - :ُت مّر الُفرساف نبس لقبلووفوح –اسبقوان !  - :َمن وراءه
 .مل يلتفت راسم قبل اعبميع

  :ٕب سأؿ بصوت أخفض ،صرخ قبلووف فبا رأى –ىذا غَت فبكن !  .ال -
 ؟أتقوؿ إف راسم جاسوس -
البد أنك فهمت اآلف ؼباذا  –! هبما فارساف اؼببلزماف لو ال تثقْ وىذاف ال -

 .ب فيها وغَت الراغبيتعلم راسم لغتنا وىو بُت الراغ
 ؟مىت شككت ٗب رفيقنا .إف كاف ىكذا فسأبًت رأسو ٗب أوؿ معركة لبوضها -
 .منذ وقت ليس بقصَت -
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 ؟وؼباذا مل زُبربٍل -
ولكن األمَت الذي يثق بنا  .مل أكن أريد الكبلـ ٗب اؼبوضوع حىت اختربتو -

الذين حُت اخًتت اػبمسُت فارسًا األديغة  .أّكد كل ما كنت أشك فيو
دبا  ،ىذا اػبليط ،بُت اؼبزح واعبد واالبتساـ ،سأصحبهم ٗب الطريق أغبق ْب

وضّم إيّل راسم الذي  .يُفهم منو أنو ال هبوز أف يكوف الركب كلهم من األديغة
وأرفقو ابثنُت من  .ال أريده البتة بذريعة أنو يعرؼ العاصمة بغداد وطريقها جيداً 

 .أصلهم اؼبماليك األديغة الذين ال أعرؼ
 .فزع قبلووف من كبلـ الصديق األسنّ  –!  ؟وأان -
  ،نةر بيباريس إىل الفرساف خجبًل من صوتو العايل اؼبفاجئ - ؟وأنت ماذا -

  .ونةر إىل قبلووف دبا يعٍت االعتذار لو
.. إذا كاف األمَت أرفقٍت بك فردبا كنُت غَت موثوؽ من .وكيف يل أف أعرؼ -

 .قبلك
 على لو عثران .! ليت الذين أمامنا كانوا مثلكئدة فيوال تقل ما ال فا -

كل من يقف ٗب بيدين  لبحر مُ ببلدان عن طريق ا اؼبسكينة كوثر لتوجهنا إىل
 !طريقنا

 ؟أعندؾ مثل ىذه النية -
 .من ال نية لو اي أخي الصغَت ىو من يستأصلونو من سرج حصانو -
شو يفارؽ الدنيا آمبًل ٗب ت على فراومن يب ،من يقتل ٗب اغبرب ،اي بيباريس -

 .اعبنة
اكتفى بيباريس ابالبتساـ ٗب سره ؼبا قالو قبلووف معتدًا بنفسو وحبكمتو، ومل 

 :ولكن قاؿ لو بعد قليل .يعلِّق عليو
.. األفضل من ؟.ما فائدة اغبديث عن اعبنة اليت مل ترىا ومل زبتربىا اي قبلووف -
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 .جنِتنا ،ىذا أف نفكر ٗب العودة إىل ببلِد األديغة
مل أظبع ما عّلقَت بو على اعبنة اليت ىي اآلخرُة لدى سكاف الببلد اعتربٍْل  -

ليس من شأننا كبن الوثنيُت  .وال أريد أف يسمعك أحد ،اليت ظهر فيها اإلسبلـ
وىي  .أما بشأف العودة إىل ببلدان فأان أوافقك .أف كبلل ونفسر ىذا اؼبوضوع
نكاد نقف  .نُت إليها. ولكن ال تدعنا نستعجلٗب قليب دائمًا ال يفارقٍت اغب

 .على أقدامنا
وأي إجراء سنتخذه سَتتبط ابلوضع  .وأان ال أضع ىذا ىدفًا ليومنا أو للغد -

لنفعل شيئًا ما قبل أف نفٌت ٗب حروب ىؤالء اليت ال  .الذي كبن فيو وأبملنا
 .هناية ؽبا

نكاد نعرؼ بعضنا فسأعيد دبا أننا تصارحنا وكشفنا رغباتنا ونواايان وكبن  -
 ؟ؼباذا قلت إذف إنك تركت قلبك ٗب الشاـ :سؤايل األوؿ

وليست  ... أاثر كثَتاً من أسئليت القلقة.ال أعرؼ ِِبَ أجيب عن ىذا السؤاؿ -
جعلتنا نتطرؽ إىل  .وتلك اليت مل قبد ؽبا ،قليلًة األسئلُة اليت وجدان ؽبا جواابً 

ولكن سأقوؿ لك سبب  .وما مل نلحق بو أكثر .وقبري وراء الكثَت ،أمور كثَتة
أشعر ابإلىانة من معاندة السلطاف الكامل  .عدـ اطمئناٍل إىل ما ٗب دمشق
 .ال وبًتمنا وال وبسب حسابنا -لؤلمَت الصاٙب الذي ال ذْنَب لو 

قطع نداُء راسم وىو يرتفع بقامتو عن سرج اغبصاف كبلـ  –اي بيباريس !  -
 !مل تعد بغداد بعيدة ،ّلوجةبدت الف – .القائَدين

والبيوت ؿباطة  .بغداد ابلقياس إىل دمشق مدينة صغَتة مبنية من الطُت والرمل
تةن نفسك  .جبدراف عالية جداً سبنعك من أف تنةر إىل ما بداخلها أو تدخلها

بك إىل أزقة متعرجة  نتهيسبشي ٗب شارع عريض فإذا ابلشارع العريض ىذا ي
ٗب أماكن  ،وتفًتؽ ٕب تلتقي ،أضيُقها تلتقي كلهاأعرض الشوارع و  .ضيقة
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واألسواؽ متناثرة ٗب أحياء  ،اؼبساجد تناطح السماء ابؼبآذف العالية – .ـبتارة
االثنتاف مزدضبتاف  :ودمشق وبغداد ال زبتلفاف كثَتًا ٗب سكاهنما .عدةٍ 

وىناؾ ىبتلط البسو القبعات والبسات اغبجاب  ،ىنا الرجاؿ أكثر .ابلسكاف
 .ثر من ىنا. وٗب كل مكاف ينتشر ابعة اؼباء والشاي واغبلوايت اعبوالوفأك

وتسمع ٗب األسواؽ  .العربية :والباعة والشاروف واؼبآذف تتكلم لغة واحدة
والدكاكُت واؼبطاعم وٗب أماكن التجمعات األخرى العربية والكردية والفارسية 

اؼبغوؿ اؼبميَّزين بعيوهنم  وتصادؼ أيضاً  .واألديغية أحياانً  ،والًتكية والعربية
 .والقبجاؽ ،الضيقة ووجوىهم الطافحة

ومهما كانت اغبياة فيها ثقيلة  ،مهما كانت بغداد طرفًا ٗب العامل العرْب اؼبتنافر
 :فإف ما يشغل ابؿ بيباريس شيء آخر ،والناس يولدوف فيها ويبوتوف ،أو مروبة

  ،وكفكف دموعهاة ٗب السفينة الفتاة اليت تصغره ببضع سنُت واليت ىّدأىا مر  -
اػبرب الذي نقلوه إليو من بغداد ٗب ىذا الربيع  ؟وما ِعيشُتها ؟ما أخبارىا ؛كوثر

أسرة التاجر اليت كاف نصيُبها أف تقع فيها أسرة جيدة  .بشأهنا كاف خربًا جيداً 
رضيت واستقرت بُت مالكيها. وىي تبكي  .تتمتع ابإلنسانية والتقاليد العريقة

 .وتواسي نفسها ٗب النهار فيما تنفذ مهاـ اػبادمة ،يلٗب الل
إىل جهتُت  اذبو قلبها وعيناىاوحُت اكتمل مبوىا فاكتسبت قواـ الفتاة الناضجة 

إحدانبا كانت زبتفي من ذاكرهتا كلما  .رغم أهنا راضية دبا قسمو هللا ؽبا
بياف وىي مصَت رفاقها الص ،واألخرى اعبهة اليت ذبهلها ،تقدمت ٗب العمر

وال  ،تفكر ٗب الفتيُت يبر يـو على كوثر ملومل  .والبنات الذين جاءت معهم
 ،وال تفكر فيهما ،تنتصب فيو أمامها صورهتما ونبا اللذاف ال يعرفاف مصَتىا

والذي ضمها  ،وخباصة ذاؾ الصيب الطويل القامة ذو العُت اؼبغطاة بنقطة بيضاء
لصيب اآلخر ولو أنو أصغر مل يكن وا .إىل صدره وواساىا حىت كفت عن البكاء
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أين  .أحدنبا كاف اظبو بيباريس واآلخر قبلووف" .غاداًي ورائحاً  ،يوفر جهداً 
" أفاقت كوثر من أفكارىا ..؟.والصبية والصبااي اآلخروف ؟وما حياهُتما ؟نبا

البلمتناىية كما تفعل حُت تسمع ٗب الشارع الذي تسكن فيو وْقَع حوافِر 
 .اغبديث الدائر ابللغة األديغية تقفز إىل النافذة وجعلها .األحصنة

 .اليت جئنا من أجلها واؼبهمةَ  ،أفِهمو اي قبلووف أننا الننوي الًتجل عن خيلنا -
 .قاؿ بيباريس ابألديغية لصديقو متعالياً على التاجر البدوي الذي استقبلهما –
إف رفض مسحناه و  .وما أنفقو عليها ،سنسدد لو اؼببلغ الذي اشًتى بو كوثر –

 .سنصحب ابنتنا ،من الوجود
صاحت كوثر من النافذة وركضت إىل  –إايكم أف تفعلوا ىذا اي بيباريس !  -

كنت أحكي لك   - :ٕب أضافت ابلعربية –رابٍل ورعاٍل  ،ىذا دبثابة أْب .اػبارج
 .مل أيتيا إلينا قاصَدين شراً  .بيباريس وقبلووف أخواي .دائماً اي اباب سَتة ىذين

 ،كما كاف جدي يقوؿ  ،إف كاف ىذا رأيك اي كوثر فلن قبعل من أنفسنا -
ونُطلعكم على ما  ،سندخل بوجوه طلقة بيت من يدعوان إليو .أنصاؼ نببلء

 ،ُمضيفػكبن وال ،سنتصرؼ كبلان .ولكننا مل أنت لنقيم أو نتوقف .جئنا ألجلو
 .حبة الشأفى الذي جئناؾ بو دبا أنك صاػحسب ما تقابلُت بو طلب القرب

 .أنِت حرة فيهما ،ولكنك أنِت صاحبة القرار ٗب ما تقولُت وتفعلُت
مهمومة  كاف ما تفكر فيو كوثر وىي تصغي إىل القضية اليت فوجئت هبا خجلةً 

 .مل يكن ُخطّاب كوثر ٗب السنوات القليلة اؼباضية قليلُت .بنفسها شيئًا آخر
ولكنها مل ترفض أحداً ابؼبطلق ومل  .وكاف بينهم العرْب والكردي والًتكي واأللباٍل

 –سبنحو أمبًل ابؼبقابل. ومل يكن سيدىا الذي ىي ٗب خدمتو بعيداً عن اؼبوضوع 
اغبب " .مل يكن يعًتض على أي قرار تتخذه الفتاة األديغية اليت ربِّيت ٗب بيتو

ازح  " عاشت إىل اآلف سبليحِمٍت هللا منها ! .يده يده إليها ربًتؽُ  انٌر من يبدُّ 
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ولكن ماذا سيكوف جواهبا على من  .كل خاطب يطلبها من التاجر البدوي
 ؟جاءىا من الشاـ

لست اؼبقصود من قادة اعبيش الثبلثة اآلتُت ػُمضيِّف لنفسو ـبفيًا قلقو "قاؿ ال 
ما  :ُمفِهمًا إايىا بعينيو ،نةر إىل كوثر الواقفة على خدمتهم – .إيّل من الشاـ

 ،ولكٍت اشًتيتها صبية صغَتة مسكينة –نو أنِت ينتةرونو ىو ما ستقولي
حلوة  ،مهذبة ،أعةم اػبلفاءحكيمة حىت ليمكُن أف تكوف زوجة  ىي .وربيتها
 ... ولذا ال أزعم أٍل ال أىتم دبصَت الفتاة اليت رُبيت ٗب بييت.صبيلة ،الطباع

ن َمن مِ  .ولكن لن أعاند ىؤالء ألهنم من اؼبماليك الذين يصعب التفاىم معهم
أـ اعبالس إىل جواره  ،أىذا الرجل الضئيل ؟ىؤالء الثبلثة جاء بو قلبو إىل كوثر

 ،أـ ذاؾ اؼبمسك بدفة اغبديث ؟ذو الوجو الرقيق الذي ال ينبس ببنت شفة
 .ال ،ال ؟الشاب اؼبمشوؽ الطويل العنق الذي تغطي إحدى عينيو نقطٌة بيضاء

 ." ببل معٌت ،رافضة اػبطاب ،ىكذا يكوف انتةار كوثر
ستعداده لدفع ابو  ،حُت صارح بيباريُس التاجَر ابؽبدؼ من رحلتو من الشاـ

رفض التاجر  ،ضعف اؼببلغ الذي اشًتى بو كوثر وما أنفق عليها إىل اآلف
 ُمشركاً يديو ٗب اغبديث:

إف كاف ىذا  .و البنيت قليلما قدمتُ  .ال ُتدخلوا اغبساابت ٗب ما جئتم ألجلو -
 ...  أجهش التاجر البدوي ابلبكاء.ووافَقْتكم ،ىدفكم 

أان لن أنسى أينما   –تعلقت كوثر برقبة التاجر العجوز  –ال تبِك اي اباب  -
لوال رعايتكم لفارقت  .كنت ما قدمت إيّل. ولن أنسى إخؤب وأخوأب الصغار

غَت أهنا سرعاف ما عادت  ،انفجرت كوثر أيضًا بكاءً  – .اغبياة منذ زمن بعيد
لن  ،ال ُتسيئوا إىل اباب - :وقالت ابألديغية لبيباريس وقبلووف ،إىل طبيعتها

 .أكوف راضية عنكم إف فعلتم
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ٕب أضاؼ  ،قاؿ بيباريس بصوت لطيف مؤمِّل – .من ربًتمينو اي كوثر كبًـت -
فؤلٍل أان من جاء بكل ىؤالء الفرساف من  ،إذا رأيِت ىذا - :بصوت أخشن

اي شبيو روحي  .ي معي إف قبلت ْب زوجاً الشاـ طالبًا القرّب، أرجوؾ أف تسافر 
 .وعيٍت

 - :أجابت كوثر اآلف ابلعربية ُمسِمعًة اعبميع –إف طلبَت ىذا اي بيباريس  -
سأربمل معكم فرحكم وترحكم  .سأذىب معكم إىل حيث تعيشوف وتسافروف

ألننا سافران مرة ذبمعنا اؼبأساة. ولكٍت أريد أال ُتدرج موضوع الزواج ٗب يـو 
إف   .الحقاً  ،.. ٗب ما بعد.والسبب ال يهمكم وال يهمٍت اآلف  .ىذافرحي 

ز نفسي .كنت سأصحبكم بعلم اباب ورأيو فانتِةروٍل إىل الةهَتة وأودّع  ،سأجهِّ
  .إخؤب وأخوأب وجَتاٍل

 :حُت خرج البدوي وكوثر من الغرفة نةر قبلووف سانباً إىل بيباريس
 ؟لى أهنا أخت لناىل سنعود دبن جئنا ألجلها نزّفها ع -
  ؟ماذا بيدان – .ابتسم بيباريس كمن مل وبدث لو شيء – .نعم على ما يبدو -

مهما كاف السرُّ الذي ربتفظ بو أختنا   ،كأف هللا قسم لنا ما وبدث. يسرٍل
 .كوثر، أننا وجدانىا أخَتاً ولو ليس على ما كنا نريد

أيد  - .خت أتسر القلوبعثرٓب اليـو على أ ،مل تكن رحلتنا عبثاً  ،نعم ،نعم -
ال يبكن  – أفهم بيربس على حقيقتو منذ عرفتو وأضاؼ لنفسو "مل ،راسم رفاقو

 ."أف سبيز فرحو من حزنو
مهبًل مهبًل اي راسم ! إايؾ أف تطمع ٗب أختنا زوجة اثنية أو اثلثة أو رابعة  -

 .مازح بيباريس رفيقو -القرآف  بو حسب ما يسمح
مي العرب إف زبليت عما عندان من عادات ليست لن يقبل مٍت أبناء قو  -

 .وجد راسم جواابً ِلما ُلمِّح بو إليو – .فيكم أيها األديغة
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وّدعت أسرة التاجر البدوي بعد الةهر كوثر وقد امتزج فرحها حبزهنا. وظلت ٗب 
عربتها اروسة ابعبنود تتلفت إىل منعطف الشارع بعينُت دامعتُت، إىل البيت 

وإىل اعبَتاف ومن صاروا دبثابة أىلها اؼبتجمعُت ٗب  ،يو عدة سنُتالذي عاشت ف
 ! ؟أيبكن أف تكوف ىذه آخر مرة أراىم فيها :أرض الدار قائلة ٗب نفسها

ودخلوا أرض  ،رجع بيباريس من بغداد كما سافر دوف أف يُةهر فرحًا أو حزانً 
فرساف الثبلثة وبعدما مشوا نصف هنار أوقف بيباريس صباعتو ؼبا رأى ال .سورية
 :أمامو

 .لسُت مطمئناً إىل عْدِو ىؤالء الفرساف الثبلثة -
 .قاؿ قبلووف وأيده راسم - .وليس وراءىم أحد ،ىؤالء بدو -
ال أضبل خربًا ساراً  ،ايمن أدعو هللا أف هبعل يومو مئةً  ،اي قائد اعبيش بيربس -
قريبا األمَت الصاٙب داوود وإظباعيل   –قاؿ أكرب الفرساف اؼبماليك الواصلُت  –

أرسَلنا أيبك وأقطاي على جناح  .استدرجاه ابػبديعة إىل الكرؾ وحبساه ىناؾ
عند  ،ينتةرانكم مع اعبيش اؼبملوكي، على مفرؽ طريق الكرؾ .السرعة إليك
 .قرية سرجاؽ

أوِصْل كوثر مع عدد من الفرساف  –اي قبلووف _ كاف كبلـ بيباريس ـبتصراً  -
وكبن  .ٕب عد إىل نواحي الكرؾ .م أمي أهنا أخت يل ولكوأفهِ  ،إىل بيتنا

 ،كبن اعبيش .وىّدئي أمَّنا ،اطمئٍّت اي كوثر .ماضوف إىل حيث ينتةران اعبيش
 لن ندع األمَت الصاٙب يُهاف !
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VI 
يلوؾ عبامو ٗب  ،انفثًا وراءه اؽبواء اغبار ،َتاً لبفيما كاف اغبصاف هبري مصدرًا 

األوؿ كيف فُرضت اإلقامة على األمَت  :بيباريس فمو، كاف نبّاف يتقاذفاف
 .كوثر لعرضو الزواج منها  لُ والثاٍل ذباىُ  ،الصاٙب

ىي ذباىلت  ،مهبلً  ،مهبلً  .مل أَر ٗب تصرفها معنا ما يعيب ؟"ؼباذا اي تُرى
 ؟أيبكن أف تكوف عيُنها على قبلووف .ومل تكن ؽبا عبلقة ابآلخَرين .عرضي أان

 .و قصَتةياس إيّل قبلووف شاب سوّي لوال أف رقبتَ ابلق .ىذا غَت مستحيل
! مل أالحظ على كوثر شيئاً  ؟.. ما ىذه اػبواطر.وكتفاه متينتاف .و مستقيمجذعُ 

واآلف   .وردبا كاف ىذا أفضل .ذباىلت طليب وسافرْت معنا أختًا لنا .من ىذا
 "..؟.كيف سُيفهم أمَّنا ما ال أستطيع أان فْهمو

سأؿ بيباريس رفيقو  – .ٗب ىذه النواحي مدة أطوؿاي راسم أنت خدمت  -
 ؟ؽ بعيدةاأما تزاؿ قرية سرج - :مسروراً ػبروجو من خواطره اؼبتنافرة

طلع من وراء ىذه الكثباف ٗب كبد نصل إليها حُت تصبح الشمس اليت تس -
 السماء.

 نربح ما نقطعو من الطريق. .إذف ال تَدعوان نتهاوف -
ىُبّيل لبيباريس أنو  – .والغاربة ضبراء ،رقة ورديةاؼبش ،الشمس تشرؽ وتغيب"

.. .واؼبيت يُبَعث ،يبوت من يولدُ  :يسمع من ربت حوافر األحصنة اليت زببّ 
اغبر أبنو السبب ٗب ىذه األفكار غَت أف الشمس ؼبا  أهتم ؟ماىذه األفكار

 .وبثُّ بيباريس اغبصاف بعقب حذائو فيغَت اآلخر من طريقة عدوه –تلتهب" 
  1 ثبلث غلوات للحصافبعد ما قطعوا من الطريق قرابة  .قلده من ىم وراءهوي

                                                 
1
  .أي ما يقارب مئة مًت دبقاييسنا الغلوة ٗب األصل قْدُر رمية سهم،  
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 كثَت من اعبنود. أيبكن أف يكوف  تراءت لو من وراء الكثباف العربُة اليت وبرسها
ولكن ما الذي أئب هبم إىل  ؟صباعة قبلووف  الذين وجههم إىل طريق الشاـ

  .روف وراءىم أكثُر من مئةوالذين رافقوا عربة كوثر عدد قليل. ومن هب ؟ىنا
عرؼ بيباريس صاحب العربة من لوف اؼبةلة اؼبائل إىل اغبمرة ومن خيوط 

شجرة الدر زوجة األمَت الصاٙب. وعدد من  :الذىب والفضة اؼبطرزة هبما
والفرساف الذين وراء بيباريس تعارفوا   ،الفرساف من أتباع قاىر الذين اعًتضوىم

ركة يد سريعة، وأسرع إىل حيث ذبلس شجرة الدر حيا بيباريس قاىر حب .كلُّهم
استغرب وجود أمو مرجانة إىل جانبها ولكنو أخفى استغرابو، وحيانبا  .ٗب العربة

 وىو يًتجل من على اغبصاف واضعاً يده اليمٌت على جانب صدره األيسر.
 .نةَِت الشمس، أمٌر معيب أيتها السيدة اعبليلة ،ما فعلوه أبمَتان الصاٙب -
 .انتو إىانة لناإى
وأضافت  ،قالت شجرة الدر – .ال أمل لنا غَتكم ،حياؾ هللا اي بيربس -

مل أتوقع قطُّ أف يتصرؼ أىل األمَت الصاٙب   - :بصوت ألطف وأميَل للعتاب
 ال نعرؼ إف كاف من نذىب إليو ما يزاؿ حياً. .كما فعلوا

ٕب ؼبست يد شجرة  ،قالت مرجانة بلهفة –أيتها السيدة اعبليلة  تتشاءميال  -
 .سيتفهمنا ويشملُنا برضبتو ،هللا أملُنا - :الدر بلطف

وبعد هللا سبحانو  .إف شاء هللا ينةر إلينا بعُت الرضا ووبمينا .صحيح ،نعم -
وأنت اي مرجانة أشكرؾ على  .أضع أملي ٗب بيربس وأيبك وأقطاي وقاىر

 .مساندتك يل ٗب ساعة الشدة
وبذريعة مقبولة استدار  .ه الناحية اي سيدتنا اعبليلةوأان راٍض عن أمنا من ىذ -

والطفها وىو يضم  ،بيباريس بسرعة إىل اعبانب اآلخر من العربة وقّبل يد أمو
 .حسناً فعلِت اي أمي أبف مل تًتكي السيدة اعبليلة وحدىا - :رأسها إىل صدره
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مرجانة  أجابت –لو مل أفعل ىذا اي ولديما كاف والدؾ اؼبرحـو لَتضى عٍت  -
 ؟ما أخبار رحلتكم - :وسألت عما يشغل ابؽبا

كّلفُت قبلووف أف يوصلها   ،ناأختُ  ،.. من ذىبنا إليها.كل شيء على ما يراـ  -
 .وكبن اذبهنا إىل ىنا ،إىل بيتنا

نةرت مرجانة ٗب وجو ابنها عاجزة عن تفسَت ما  - ؟"  أخيت"ىل قلت  -
 ؟ٗب السفينةأليست من كانت معك  - :ورجعت فسألت .ظبعت

ركب  –.. ... ٗب وقت آخر... الحقاً .كانت معي ٗب السفينة ولكن  -
  .بيباريس بسرعة

ال تتسع عبيش  ،ؽ اؼبتناثرة ٗب الوادي شبو اؼبخضر قرية ال صغَتة وال كبَتةاسرج
تنتصب خياـ اعبنود  ،على اؼبرتفعات ايطة هبا ،ومن صبيع اعبهات .اؼبماليك

وإف نةرت إىل اعبهة اليت ترتفع منها الشمس رأيت  .وسبتلئ هبم وابػبيوؿ
ويصطدـ اعبانب  .البيوت اؼببنية من اغبجر األبيض تلتهب ٗب حر الصيف

إليك  من خبلؿ الشمس اؼبلتهبة قليبًل ُخيِّلوإف نةرت  .األيبن للقرية ابؼبرتفع
 أف مئذنة اعبامع تتمايل ٗب ؽبيب اغبر.

  . جلبها القادموف من الكرؾانتعش قلب شجرة الدر من األخبار اليت
ابنتةار من سيأتونو من  ،وٗب سجن انصر داود .الصاٙب على قيد اغبياة –

وعندىم خرب بقدـو  .يفتشوف الداخل واػبارج .ابب القلعة مغلق .القاىرة
 .اعبيش اؼبملوكي التابع لؤلمَت السجُت عندىم

لدر أيبك سألت شجرة ا - ؟ىل كل من ٗب القلعة أصدقاء لناصر داود -
ىل قابلتم  - :ودوف انتةار اعبواب أتبعتو بسؤاؿ آخر ،كاظمة غيةها  ،بصعوبة

  ؟إظباعيل خاؿ األمَت الصاٙب بشأف ىذا اؼبوضوع
إظباعيل ىو السبب ٗب ما حدث ألمَتان بديِل الشمس اي سيدتنا اعبليلة.  -
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اليـو لي السلطاف الكامل القادمُت من القاىرة سيصلوف بُت وعلْمنا أف مرسَ 
 .ولذا سأكلف أقطاي ابستقباؽبم ،والغد

ك أقطاي ابستقباؿ إظباعيل اػببيث تكليفُ  ،اغفري يل أيتها السيدة اعبليلة -
ولكن إف  -،تدخل بيباريس ٗب اغبديث رغمًا عنو –اي أيبك أوافقك عليو 
 .أتكوف لطيفة أـ حارة فنحن نضّر أنفسنا أبنفسنا؛انتةْران الليلة اليت أمامنا 

الذي أثَنوا عليو  نةر اؼبقاتلُ  -ظبعك إف كنت تعرؼ اؼبخرج من مهمتنا أ -
  .إىل بيباريس القائد اغبديث للجيش نةرة زبلو من اػببث والسخرية أيبكُ 

 .حسم بيباريس اؼبوضوع كضربة سيف –اآلف سنهاجم مقر احتجاز أمَتان  -
 .وافقتو شجرة الدر ابختصار أكثر –صحيح  -

 .ؽافسها اعبيُش الذي يقوده أيبك مغطيًا ابلغبار قرية سرجانطلق ٗب اللحةة ن
وَتداَفَع ضبلة السبلمل الطويلة كلّّ  .وانطلق بعده قاذفو اللهب وؿبطمو اعبدراف

  .أبربعة فرساف
شجرة الدر ومرجانة كانتا تتابعاف بعينيهما الُفرساَف الذين يبتعدوف، وتدعواف 

واجعلنا  ،وانصران على من يعادوننا .العطف"اي إؽبي انةر إلينا بعُت  :إىل هللا 
  .نعثر على غائبنا"

وقفوا مدة كأهنم ال يعرفوف ما  .مل يتصّد مشاة انصر الدين للفرساف اؼبماليك
وٗب منتهى  .ٕب حبسوا أنفسهم ٗب القلعة بناء على أوامر قادهتم .سيفعلوف

 .ىل البابوجّر اعبنود ؿبطمات األسوار إ ،عةلالسرعة حاصر جيش أيبك الق
قاؿ  ؟قل اآلف ما العمل ؛كنت شجاعاً ٗب حضرة السيدة اعبليلة شجرة الدر  -

 قاىر بعد وقفة لبيربس.
 –قاؿ بيربس ؼبن سخر منو  –إف كنَت تةنٍت عاجزًا اي قاىر فأنت ـبطئ  -

م على اعبدار انصب السل :ولكن إف كنت تشعر ابؼبلل أخربتك ماذا تفعل
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 !وتسلْق شاىراً سيفك
 .عّلمتٍت ما سأفعل لتسلقُت وراءؾ إف كنَت شجاعاً  لو -
 ؟ىل ٗب عدـ إتقانك ما ُدرِّبَت عليو شجاعة -
 .اؼبقاتَلُت جداؿمل يقبل القائد أيبك  –ال تتشاجرا ٗب ساحة اؼبعركة !  -
ابتسم بيباريس ابتسامة خفيفة   – .نعرّب عن آرائنا اي قائد اؼبئة وال نتشاجر -

 .بثكأف كبلمو خاٍؿ من اػب
ولكن األفضل أف نتشاور ٗب ما هبب أف  ،إف كاف األمر ىكذا فبل أبس -

  ؟أنباشر احتبلؿ القلعة .نفعلو
 .و بوعن استخفاف بيباريسمشَتاً إىل عرّب قاىر  –ليقْل ىذا !  -
 .ووافقو اتنقز ،قاؿ راسم –كفى !   -
 ٕب إىل ،قاىر ،وّجو بيباريس الكبلـ إىل من كاف يتحداه –سأقوؿ !  -

إف وافقتموٍل فلن أشَت عليكم ابؽبجـو على القلعة اليت أيسروف أمَتان  :اآلخرين
وإىل وقتها  .ن سبب احتجازىم لومسنتأكد عن طريق اؼبراسبلت  .الصاٙب فيها

وإف قبحت  .أتوقع أف وُبضر أقطاُي إظباعيَل صاحَب الفتنة ورفاَقو إىل ىنا
 .ننا أف كبرؽ قلعتهمووقتها يبك .إبظباعيل أمَتاناػبطة فسنبادؿ 

أيّد أيبك القائد بيباريس مصححاً بعض  – .ىذا يتعلق أبوامر األمَت الصاٙب -
 .وشرع ٗب مراسبلت السبلـ .األمور

إبمبلء  ،ُكلِّف راسم بكتابة رسالة اؼبفاوضة اليت سَتموف هبا إىل الناصر داود
 .ع كلماتبل اُكُتفي ببض ،ومل تكن الرسالة طويلة .أيبك وأتييد بيباريس

  .أمر أيبك راسم –اقرأ ما كتبت !  -
 –إىل من نسي هللا ولّطخ عامَل اإلسبلـ انصر داود _ يقرأ راسم ما أملي عليو "

أننا حشدان حوؿ القلعة فرساف أمَتان الشمس اؼبنَتة  ،إف مل تكن أعمى ،لبربؾ
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ر جواب ننتة .رية زاعمًا اشتياقك إليوسَ الصاٙب الذي استدرجتو إليك خبديعة أُ 
فإف مل تطلق سراح أمَتان إىل ذلك الوقت دّمران  .رسالتنا إىل وقت الةهَتة

 ،بيربس ،أقطاي ،أيبك :اكتب ربتها -." وعلى ابهبا عّلقنا رأسك ،قلعتك
 – .اختتم بيربس ما أنصت إليو – .قاىر ،جبلت ،راسم ،اتنقز ،قبلووف

 .اربطوىا ابلسهم واقذفوىا إىل وراء الباب
اعًتض قاىر اؼبستاء  - ؟اسم قبلووف وىو مل أيت معنا إىل ىنا وىل نكتب -

 .أنَت من كاف معو ٗب زّفة العروس – .من ورود اظبو ٗب ذيل قائمة قادة اعبيش
قاؿ بيباريس دوف ضغينة، وأشار إىل  – .ىا ىو قد وصل ولو كاف معي -

  .قبلووف الذي كاف يتقدـ الفرساف الذين أحضروا شجرة الدر
وتبعتها  .ة الدر فورًا من العربة قبل أف يهب أحد ؼبساعدهتاخرجت شجر 

 .مرجانة
سألت شجرة الدر اليت ؽبا مةهر اارِبة دببلبسها  - ؟ما األخبار اي أيبك -

 .مستعدًة لسماع أسوأ األخبار وأحسنها ،ابستثناء اػبوذة اغبديدية والسيف
 .م أيتها السيدة اعبليلةبل التجؤوا إىل قلعته ،َمن غبْقنا هبم مل هباهبوان -
 ؟ماذا تنووف -قالت ابختصار  –وأراه  ،أعرؼ ىذا -
 ان نةَتِ الرسالة اليت بعثنا هبا إلطبلؽ سراح أمَتِ  جواب إىل الةهر سننتةر -

 .الشمس اي سيدتنا
 .ىذا اؼبوضوع ال يتحمل اؼبماطلة اي أيبك -
دينا سنتصرؼ مع حُت يصبح أمَتان حرًا بُت أي .أفهم اي سيدتنا اعبليلة -

 .القلعة أبوامره
  ؟وإف مل يسّلموكم األمَت -
إف كاف  –ساىم بيباريس ٗب النقاش  –ان ٗب طريقة تسليمو لنا اي سيدتنا رْ فكّ  -
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ان القائَد األعلى للجيش ىذا الذي نسي هللا وبب والده إظباعيل فسيسلم أمَتَ 
 .رأس األمَتحامبًل معو مروحًة يهّوي هبا على 

 ؟ذا الذي تتكلم عليووأين ى -
أجاب بيباريس  –وبملو إلينا أقطاي الذي قطع الطريق على ىذا اجملـر  -

  .ونةر إىل أيبك يريد أف يقوؿ إنو مل ىبطئ ٗب اغبديث ،شجرة الدر
واختتم معتقداً أف بيربس يتسرع  ،أيد أيبك كبلـ القائد األصغر – .نعم ،نعم -

تةر قدـو أقطاي ريثما هبيب ىؤالء على نن - :أحياانً ٗب تقدَل ما وبب حدوثو
اسًتحت ٗب اػبيمة اليت نصبناىا لكما اي  وإىل حيِنها ليتكِ  .رسالتنا التفاوضية

ٕب َمن يعرؼ ما يبكن أف يتصرؼ بو ىؤالء أسفل  .الشمس حارقة .سيدتنا
 .وقوفك ىنا خطر عليك ،سور قلعتهم

قالت شجرة  – .احةجئت إىل ىنا ألشارؾ زوجي الصاٙب أزمتو وليس لبلسًت  -
نطيع ما  ،تعايل اي مرجانة -ٕب غَتت كبلمها أليبك متذّكرة مرجانة. ،الدر

 !أيمروننا بو
إف قررٓب " :ٗب اؼبهلة اددة للجواب أمر انصر داود بقذؼ الرسالة من القلعة

 ."يتبع ىذه الرسالة ىو رأس أمَتكم أف تتصرفوا معنا ىكذا فما
ُع القادة على جواب انصر داود رفع رأسو فجاة وقبل أف يُتاح أليبك إْطبل

 .ن رأى أقطاي قادماً مَ  حُت ظبع صرخةَ 
وأركعوا داود  .أنزؿ الفرساف القادموف عدة رجاؿ مكتِّفُت من ظهور أحصنتهم

 ،وٗب اللحةة نفسها حضرت شجرة الدر .إظباعيل على ركبتيو أماـ أيبك
 :ووجهت الكبلـ إليو

 .ك كشفت عن أنك لست كذلكولكن ،كنت أعدؾ من البشر  -
وأنت  –سأؿ إظباعيل كأنو مستغرٌب ما يرى  -ىل أنت ىذه اي َكنػََّتنا   -
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 ؟أيضاً ىنا
 .أهِنضوا ىذا ! ال نريد أف قباريو –و بنا جاء ْب ىنا ألف العار الذي أغبقتَ  -
لََت  - :وفسر موقفو بسرعة ،مل يقبل أيبك –لن نليب طلبك  ،ال اي سيدتنا -

د الذي حبس نفسو ٗب القلعة إظباعيَل صاحب الفتنة راكعًا على انصر داو 
 – .صاح أيبك ابذباه ابب القلعة - ؟أتسمع اي انصر داود ؛ركبتيو أمامك

 .سنقابل ما كتبتو ٗب جوابك برأس ىذا
استنفر الشك الذي كاف لدى إظباعيل خوفو  - ؟أي رأس تتكلموف ٗب شأنو -

  .اآلف
 .ما فيها –لورقة إىل أماـ من هبلس مقابلو مّد أيبك ا –خْذ واقرأ  -
  .توسل إظباعيل –أهِنضوٍل ودعوٍل أتكلم إىل ىؤالء  -
قاطعت شجرة الدر حاقدة  –ال تلّبوا طلب َمن ٗب قلبو كلُّ ىذه القذارة  -

 الرجل الراكع أمامها وانصرفت عنو.
ّجهاه  ما إف أمر بيباريس حىت أسرع فارساف وو  –أديروا وجهو كبو الباب  -

 !كّلم اآلف ابنك  – .كما طلب دوف أف يغَتا مكانو
وأماـ  ،اآلف حاالً  –! كبتو حبق ابن خالك مستغبًل غياْبأيُّ عار اي داود ارت -

وال تدعوا من حّولتموىم إىل أعداء يل  ،أوصل األمَت الصاٙب إىل ىنا ،عيٍت
 .يهينوٍل

الذين أئب هبم مل يتمالك نفَسو أحد مرسلي السلطاف  –! ال تصّدقوه -
كاف أئب بنا إىل ىنا لَتسل األمَت   .ال يقوؿ اغبقيقة –إظباعيل من القاىرة 

كاف ينوي أف يبقى ىو ٗب الكرؾ   .الصاٙب ؿبمواًل سرًا إىل سلطاف مصر العادؿ
 .ويويّلَ انصر داود إمارة الشاـ

باب وما إف ُحّرِر من اغببل الذي كاف قُػيِّد بو حىت انفتح ال ،هنض إظباعيل
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ودوف أف يعبأ إبظباعيل  .الكبَت وخرج منو األمَت الصاٙب ؿباطاً بفرسانو اؼبماليك
وبعد أف  .الذي كانوا يُدخلونو القلعة ذبّنبو، وترّجل ربيًة ؼبستقبليو اؼبماليك

كاف   -قاؿ للمرأتُت البعيدتُت: ،صافحهم بدءًا أبيبك وبيباريس، وانتهاء براسم
ما كاف صديقي  .وأنت أيضًا اي مرجانة .رة الدرقليب وبّدثٍت أنك ىنا اي شج

سيقـو بو ألجلي فعلتو أنِت  –ليفتح هللا لو ابب اعبنة  –أيداقُت بندقدار 
أان راٍض عنكم اي قادة جيشي  .ورافقتما فباليكي الذين مل يتخلَّوا عٍت .وبيربس

كاف إف   .ال شأف لنا ابلكرؾ اليت لعنها هللا .لعدـ سفك دـ الطرفُت من أجلي
أقرابئي إظباعيل وداود سيفهموف كبلمي فقد عرفوا أهنم سيةلوف يدفعوف الثمن 

 .اركبوا خيولكم ،امضوا .طواؿ عمرىم
 

حىت لو كانت  .مضت عدة سنُت وقد انتهى الصاٙب وداود من عبلقات القرّب
ا يعرفا أحدنبا كأهنم  أحدنبا اآلخر يتجاوز تتقاطع أحيااًن فقد كاان اطرقهم

  .فال يعرفااآلخر ، و 
 ،ابسبب غَتنب وأ ابسببهم ،أف يلتقيا 1240ولكن وجب على الطرفُت ٗب عاـ 

ويوكبل إمارة سوراي للناصر  ،كاان اتفقا على أف يسلما مصر للصاٙب.ٗب القدس
غَت أف اؼبماليك اثروا ٗب مصر ٗب العاـ نفسو، وأطاحوا ابلسلطاف  .داود

 .ونصبوا مكانو الصاٙب ،الكامل
ضي عاـ على ىذه األحداث أرسل الصاُٙب اعبيش الذي كلف وقبل أف يب

بيربس بقيادتو إىل الكرؾ لقتاؿ إظباعيل وولده داود اللذين ربالفا مع الفرقبة 
وٗب غزة  .الصليبيُت، فهزمهما شر ىزيبة، وبدد اعبيش اؼبعادي ٗب ضواحي ايفا

 .ىـز الصليبيُت واحتل القدس :أابف بيربس عن قائد حاـز
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VII 
 !"دبا ألجل كوثر أو شبيهها قالوا "عّضو الكلب رغم أنو راكٌب صببلً ر 

أف جفاًء أو ارتيااًب دخل بُت مرجانة وكوثر من أوؿ لقاء بينهما.  اؼبوضوعليس 
مثل ىذا، وهللاُ لن يقبلو منك. حقاً ربدث ٗب العامل  بينهمامن اؼبعيب أف تتوقع 

وف على عداء. وقد حدث ىذا أمور كثَتة، ووبدث بُت األقرابء جفاء، ويبوت
 لناصر داود واألمَت الصاٙب قبل سنوات.ل

العامل مًتابط كأنو سلسلة ٗب  ؟ما عبلقة مرجانة وكوثر دبا جرى بُت الطرفُت
وليس الذين يفرحوف بو ووبزنوف  ،حُت تشرؽ الشمس ٗب اؼبشرؽ .حلقات
أيضًا مع  ٕب يفارؽ ىذا الليُل األرضَ  ،يكوف الليل طغى على اؼبغرب ،قليلُت

 ؟ما الدنيا ابلنسبة إىل مرجانة اآلف .راحة وقلق فتشرؽ مشس هنار جديد
ابنها الوحيد الذي رحل قبل أوانو عنها وحّل ؿبلو فجأة بيباريس أـ  بسببأ

وْسَط دىشِة ،بسبب الرجل الذي رحل عنها ظلت تنتةر الكنة فتبّنت كوثر 
ليسا  –االبن واالبنة  –االثناف  ؟ابنًة ؽبا ،من يراىا وعدـ تصديق من يسمع هبا

لن تستطيع أف تلـو أاًي منهما ألنو تسبب ٗب سهرىا طواؿ لياٍؿ   ،من رضِبها
جاءا من أرض بعيدة من وراء  ،واالثناف ولداف مل تلدنبا .كثَتة كسائر األمهات

ويبكن لبيباريس وكوثر أف يقوال الكبلـ نفسو على  .من أرض األديغة ،البحار
من اؼبستبَعد أف  .أف أاًي من الثبلثة مل زبطر لو مثل ىذه الفكرةغَت  .مرجانة

ولو أف كل إنساف يعيش ٗب  ،ولكن .اف على أبناء قومهميكوان ال يتكلما
وما  .فالعبلقات اللطيفة بينهم تنمو كل يـو ،ظروؼ الببلد اليت وجد نفسو فيها

تعانقا منذ نوع اللطيف العبلقة بينهما من ىذا ال ؟طبيعة العبلقة بُت األـ وابنتها
اضطرت كوثر أف تعيش ىكذا ٗب األسرة اليت وقعت فيها  عناقًا نسائيًا حاراً.

ودللها  ،ومع أف مرجانة نشأت غنية ذبد ما تتمٌت .بعد مأساهتا أايـ طفولتها
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تعيش حياهتا حاملة معها  .فإهنا مل تُبِد عن أي بَطرٍ  ،فارؽ اغبياة إىل أفزوجها 
  .دوف أف تتعب منها ،ُلطفها –وصدقها  ،تهاشفق –إنسانيتها 

اليت ما   الطفت مرجانةُ  –واليـو أيضًا ؼباذا استيقةت ابكرًا جدًا اي ابنيت !  -
ٕب  .ت إليهاخلاليت د اػبيط الذىيب ٗب خـر اإلبرة كوثرَ  دخاؿكانت تستطيع إ

ط ال أستطيع توجيو اػبي ؛ال أعرؼ إف ُأِصبُت بنقص ٗب الرؤية -:المت نفسها
تصغرٍل  ،ىنيئًا لشجرة الدر .حقًا ىل الستوف عمر قليل .إىل ثقب اإلبرة

 .بعشرين عاماً 
انةرا أنِت وشجرة الدر معاً  -عانقت كوثر مرجانة  - ،ال تقويل ىذا اي أمي -

 .ٗب اؼبرآة تعرٗب من منكما أسنُّ 
سمراء كانت مرجانة مسرورة ؼبا قالتو ؽبا الفتاة ال  - ؟أتواسينٍت هبذا الكبلـ -

ال تنةري  :ستقوؿ لك اي ابنيت - :الصبوح، غَت أهنا فّسرت ؽبا عن طريق اؼبزاح
 .اجعلي غَتؾ ينةر ،إيّل بعينيك أنت

 .لن تقوؿ لك شجرة الدر إنك أبشع منها إف مل تقل العكس -
ال أستطيع توجيو  ؛ارفعي اي حلؤب ستارة النافذة ودعي نور الشمس يدخل -

وجدت مرجانة حجة للحديث ٗب صباؽبا وصباؿ  – .برةطرؼ اػبيط إىل خـر اإل
  .شجرة الدر

 .ىأب اي أمي أان أمرره لك -
أمّرت مرجانة اآلف  -.إف مل أقدر على ىذا اليـو فلن أقدر عليو غداً  ،ال -

ال وبتاج األمر إىل أكثر من  - :طرؼ اػبيط ٗب خـر اإلبرة ٕب امتدحت نفسها
 :مرات فطرزت الكتابة صّرحت دبا يقلقها وبعدما أعادت العملية عدة –ىذا 

ال تقويل ٗب حضرة أي إنساف ماظبعُت بشأف شجرة الدر زوجة الصاٙب  -
ليس على زوجات الرؤساء أو أوالدىم أو  ،.. ال يتكلموف.سلطاف مصر
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ؼباذا تضحكُت اي  .بل حىت على كبلهبم وأحصنتهم وصِباؽبم ،قضاايىم األسرية
  ؟ابنيت

 .ف شاهذّكرِتٍت بتورا -
استعجلت مرجانة وىي تغرز اإلبرة ٗب  –ال تسخري من ابن سلطاف مصر!  -

 !اذكريو ابػبَت –القماش 
 .أبعدت كوثر رأسها الرفيع اعبميل –.. .! دْعِك من ىذا القبيح -
ٕب  ،جُت مستغربة ما تسمعرفعت مرجانة حاجبيها اؼبزجَّ  - ؟ما األمر -

عشتما إىل اآلف وأنتما  - :غبرجأجابت بنفسها على سؤاؽبا دوف شعور اب
 تشتاقاف إف مل تتواصبل.

 :ٕب سخرت فبن ذُكر ؽبا اظبو سبوه موقفها –توىجت وجنتا كوثر  –اي أمي  -
 كاف األفضل أف يعود إىل القاىرة حيث والده من أف يشتاؽ إيّل.  -
نةرت مرجانة ؾبددًا إىل ابنتها بطرؼ عينها مع شيء من  ؟أىذا ىو رأُيك -

 .ءالراي
.. كأف رحيل .ألنو كاف توسل إيّل قبل أايـ أف نعود معاً إىل مصر ،نعم أقوؿ -

 ... قاىر الذي ضموه إليو مدرابً للجيش ىو من يلعب بعقلو.ناىؤالء متعلق ب
وىاصبتها اؽبواجس اليت كانت  .واستأنفت تطريزىا ،ضحكت مرجانة ٗب سرىا

إىل زوجها خبلؿ السنوات  درشجرة ال اآلف فهمت ؼباذا تروح وتغدو" :زبشاىا
وكانت اقًتحت علّي أمس أف نعود معًا إىل  .الثبلث اؼباضية على طريق القاىرة
وعلى ما يبدو فليس منذ أمس وال أوؿ من  .مصر قبل أف وببسنا اغبر ٗب الشاـ

ولكن ما ال أعرفو ىو عبلقة  .أمس فقط يقوؿ توراف شاه لكوثر الكبلـ نفسو
على ىذا  ؟يكوف قاىر بُت شجرة الدر وابنها توراف شاهأ .قاىر هبذا اؼبوضوع

" بشأف قاىر ـ من اػبادمة اليت "شنقت نفسهاأليس صحيحًا ما صدر من كبل
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ىذا  .ة ٗب الرجاؿغُلمالهللا حامينا! مل أعرؼ أف شجرة الدر ؽبا ىذه  ؟صحيحاً 
ولسِت  ، وأنِت وحيدة ،رجل وسيم مثل قاىر طبيعي حُت يقيم معك ٗب البيت

وحيدة، بعيدة عن الزوج ٗب مدينة أخرى... اي إؽبي! اغفر يل إف اهتمت أحداً 
ّمح بو إيّل ػمن اؼبرحـو  أيداقُت أيضًا ولكن كاف ل مل أقبل .دبا ليس من ذنبو

غَت أٍل لن أظبح ؼبثل ىذا اػباطر الدٍلء أف يغزو ذىٍت فإٍل أرملة منذ  .مرة
ردبا قيل ٗب  ؟نب شجرة الدر اؼبذنبةؼباذا وقفت إىل اآلف إىل جا .سنوات طويلة
ويقاؿ اآلف. كاف ما يلجمٍت ىو الصداقة اليت بُت أيداقُت  ،غياْب الكثَت

    . "واآلف سأستمر بسبب بيربس .والصاٙب
قرّبت كوثر قطعة القماش  –انةري غبةة كيف بدأت ىذا التطريز  ،أمي -

 :وسألتها .عن الكبلـ اؼبائلة إىل اغبمرة إىل أمها ذريعًة لتعرؼ سبب صيامها
 ؟أيكفي حجم اغبرؼ

مل تشك ٗب أف القطعة ىي غطاء حصاف  مع أف مرجانة كانت - ؟ما ىذا -
ودوف انتةار اعبواب سألت عن اغبرؼ التايل ؼبا  ،تستطع إال أف تسأؿ كوثر

 ؟ىذا صبيل ولكن ما الكلمة اليت تتضمنو ،حبرؼ التاء بدأتِ  - :تطرزه اآلف
بعد أف  –اختطفت كوثر قطعة القماش من يد مرجانة  – مهبلً  ،مهبًل أمي -

أرسلها قاىر إيّل أمس ابسم من أنٔب على ذكره  .سأخربؾ أهني التطريز فحسبُ 
 .اآلف

  :مع أف مرجانة جفلت فقد موىت انفعاؽبا بعتاب انعم –ىكذا !  -
 غريب أنك مل زبربيٍت إىل اآلف ! -

  ؟أمي _ أمل أقل لك بعد انتهائي من التطريز اي
مل " .ارتفع صوت استياء األـ رغمًا عنها - ؟ىل بعد أف وبدث ما وبدث -

.. مرة تصف توراف شاه .ٗب العاـ اؼباضي وال الذي قبلو ىكذا الفتاة تكن ىذه
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! ليس كل ال زبطئي اي ابنيت .وُأخرى تطرز لو اظبو على غطاء حصاف ،ابلقبح
مصر ٗب ليلتك األوىل العاَر  لن يغفر لك ابن سلطاف .ما يلمع ذىبًا وال فضة

ولكن إذا ثبت أف بيربس وقبلووف على معرفة  .بك ٗب السفينة غبقالذي 
 .لن تفعل ابنيت ىذا اػبداع "  ؟ابألمر وأان ال أعرؼ شيئاً 

 .انفجر بكاء كوثر وىوت على ركبتيها أماـ أمها –ال تقويل ىذا اي أمي !  -
.. ال .سأتصرؼ دوف علمك كأنك تةنُت أٍل  - :وىا ىي تبكي ٗب حضنها

 .قاىر ال يًتكٍت .أعرؼ ماذا حل ْب
جانُة كوثَر ترفع رأسها مبلِطفة جعلت مر  -!  ؟وماذا سيجري لك اي ابنيت -
وبدث ؼبن  اغبب الذي تشعرين بو - :وقالت ؽبا وقد صّرهتا إىل صدرىا .ىاإاي

رح ٗب الوقت الذي كنت أفلك  رَ هَ ظَ  .كفي عن البكاء  ،حاف وقت زواجهن
تكّسر صوت مرجانة أيضاً   -.ما يطّري قلبك ويفتتو،معتربة إايؾ صلبة قوية 

! قويل يل اآلف حاالً  ؟ؼباذا يبلحقك قاىر - :ولكن السؤاؿ الذي طرأ صّحاىا
صرخت مرجانة وقد نسيت العار  –! ع شجرة الدر ٗب مأزؽ لن زبرج منوسأض

.. . ؟ك ٗب سّرؾأيكوف يبلحقك ألنو يش - :الذي بُت السيدة واؼبملوؾ
صلباف  ،ونبا كاغبجر .أخواؾ بيربس وقبلووف فقط نبا من يعرفاف السر

والتاجر  .مل تقويل يل شيئًا ومل أظبع أنتِ وإف كاف السؤاؿ عٍت ف .وأصّماف
 .شرقاي العجوز مل يطأ دايران منذ زمن بعيد

 ليس عجوزاً إىل ىذا - :قالت كوثر بصوت قاس وأضافت –لعنة هللا عليو!  -
وما سألِت عنو بشأف  .لن أسكت حىت يسفح بيباريس وقبلووف دمو .اغبد

وفكرة الزواج اليت خطرت لك بشأف توراف شاه ال  .قاىر ال سرَّ فيو اي أمي
 .سأدع أسرتكم كلها هتلك على يدي :يقوؿ يل .تبعديها

ورّدت على ادعاءات  ،قالت مرجانة - ؟أؽبذا تطرزين لو غطاء حصانو ابظبو -
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ابن السلطاف جل سيغازؿ ألقاىٌر صاحُب اللساف اؼبعسوؿ  كافإف   - :قاىر
ىبرب بيتو. ولكن  يرسل إليو ما فأدعو هللا أف ،ددًا إايانهوم والده ،إىل متوددًا 

إف كاف  .ال أظنك ؽبذا السبب بدأت بتطريز ىذه القطعة لتوراف شاه اي ابنيت
 .قلبك يذوب لو فبل تكتميٍت

 .أعرّب ال أعرؼ اي أمي كيف  -
ٕب خطت ٗب حديثها  ،تنهدت مرجانة – .اعتربي نفسك قلِت يل وانتهى -

تفعل  ،حقًا ال شيَء يبتنع على اغبب - :خطوة وكأهنا ربدث نفسها بنفسها
هللا الذي ال إلو  منو لِيحِمنا .وبدث أف يُنسيك أمك وأابؾ .ألجلو أي شيء

ٗب مثل ىذا اؼبوضوع  ،وىو اؼبرتدي قبعة ،ال أتذكر بيربس خالفٍت .إال ىو
 .وغَته

ال تقلقي علّي ألجل ما مل أستطع أف أبوح بو لك خبلؿ  ،اي أمي ساؿبيٍت -
 .عانقت كوثر  أمها اثنية وقد توىج خداىا من اؼبودة والضيق – .نصف سنة

ما قدمِتو يل أنِت واباب البدوي وبيربس وقبلووف لن أنساه سواء عشت فقَتة أـ 
اليت نبتت ٗب صدري ألوؿ مرة فأدفأِت اؼبأساَة اليت ال تطفئي اؼبودة  .غنية

- .كلماتك األمومية العذبة  سبنحٍت القوة،سانديٍت .ضبلتها سنوات طويلة
 ،سألت مرجانُة االبنَة اليت يرشح من رأسها خبار الضيق، متةاىرة أبهنا تنصحها

ا مع أهنا ؿباِولة أف تُنسيها وضعه ،ليس وضُعهما كما أتوقع أان :قائلة ٗب نفسها
آه صحيح كيف  ؟من ىو البدوي اي ابنيت - :تعرؼ االسم الذي ستنطق بو

 .نسيت اسم ىذا الرجل الصاٙب اؼبقيم ٗب بغداد! يسرٍل أنو ال يُنسيك معروفو
  .إذف ىل بيربس عارؼ بنّيتك

أنِت وحدؾ  .ٗب نواحينا اي أمي ال تصرّح الفتاة بنّية الزواج ألخيها األكرب -
 على شأف زواجي.ُت من أطلعْ 
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.. قالت مرجانة اآلف لنفسها وغضبها ."" أطلعِتٍت ألٍل انتزعتو من فمك!
من يـو ما دخلْت بييت فصران  .كوثر ابلقياس إىل بيربس فتاة كتـو" –.. .يزداد

منسية إايي أهنا مل زبرج  ،عشنا إىل اآلف وليس بيننا إال اػبَت واللطف ،أماً وابنةً 
مل يكن بيربس  .عٍت اغبب الذي ال ىُبفى عن األـولكنها أخفت  ،من رضبي

كاف يُطِلعٍت دائمًا على فرحو   .الذي قلُبو قلب صيبٍّ يكتم أي شيء ىبطر لو
وإف  ،وأان من تشاركو التفكَت ،ومع أنو قائد فبلوكي كبَت فأان مستشارتو .وحزنو

يا أما ىذه، ف .مزح معي أطلعٍت على ما ٗب سريرتو بطيبتو ساخرًا من نفسو
أُِلّح عليها. ولكن أقليل  ،.. ألومها.قلبها مغلق وإف كاف وجهها طلقاً  ،حسرٔب

! وبيربس أيضًا ىل صار رجبًل وىم يطعمونو العسل  ؟ما عانتو منذ طفولتها
هبا وىي صبية أنساىا إايه من صارت عاشقة لو"  فعلواما  ؟ويربتوف على ظهره

ا مل تستطع إال أف تلسع كوثر ولكنه .انفجرت فطنة مرجانة األنثوية فجأة –
اي ؼبصيبيت ما ىذه اػباطرة اليت غزت  :رغم أهنا غضبت على نفسها قائلة

 :رأسي
  ؟أتعرفُت أف توراف شاه أكرب منك ببضع سنوات -
هبب أف تعرؼ شجرات  -1 ؟وىل تعرؼ شجرات بنّيتكما -.أعرؼ اي أمي -

 :للسؤاؿ وأيدت كبلمها أجابت كوثر اؼبنتةرة -.موضوعنا جزءاً منماداـ قاىر 
 !لُِيخرب صاحب العبلقة أمو ،ولكن ىذا ليس من شأننا -
" مع أف مرجانة غضبت ٗب سرىا فقد ! ؟اظبع ماذا تقوؿ ،هاظبع إىل ىذ"

 :وّجهت إىل كوثر أقسى سؤاؿ رغم أهنا كانت تضغط رأس االبنة  إىل صدرىا
 ؟قبل منك توراف شاه ما فعلوا بك ٗب السفينةتف مل يوإ -

                                                 
1
 ات.أحياانً كثَتة إىل شجر  ٗب الرواية يتغَت اسم شجرة الدر أو شجر الدر  
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 ،انتزعت كوثر رأسها من صدر أمها بعنف - ؟قبل فماذا أفعلتإف مل ي -
سأعود إىل دايران وقد ازبذٍل ابن  - :وقالت ؽبا بعينُت المعتُت وقحتُت

  .السلطاف زوجة ليـو وليلة
بدأت  – أنت وأان لسنا مشكلة ،إف كاف ىذا قرارؾ اي ابنيت فاظبحي يل -

سأقابل شجرات من أجل  - :منفعلواختتمت بقلب  ،مرجانة بصوت متوسل
 .أال ُتذَكر أسرة اؼبرحـو أيداقُت وأخوؾ بيربس بسوء

ٕب توسلت وكفاىا ما تزاالف تغلقاف  ،صرخت كوثر دوف وعي –ال اي أمي  -
أأتمل  .أستحلفك ابسم هللا الذي ضباٍل حىت اآلف أال تفعلي ىذا -:شفتيها

ووبميٍت  ،أُغتَصُب أف يفهمٍت اآلف من هللا العلي الذي كاف يراٍل من عليائو وأان
  .ليلة افتضاض سري

ارتعبت كوثر من  –! وادعي إليو ،! استغفري ربكاسكيت اي عديبة اإليباف -
وحُت فرغا من االستغفار والدعاء أّكدت عليها متاِبعًة عتاهبا  .صراخ مرجانة

ظتُت إف كنا ؿبةو  .ال تتوجهي إىل هللا دبثل ىذا الكبلـ السخيف - :القاسي
 .ّبتِّ على ما أرى موعداً دوف استشارٔب أان وبيربسػكأنك ث  .تفّهَمنا ورضِبَنا

  :طرفافسألت كوثر اليت كانت هتّز رأسها وإف مل تكن عيناىا تَ  –مل أِعْد  -
أتوسل  .وموعدي ىو ما أقرره أان ،مل أقرر موعداً  ؟أال تثقُت ْب ؟ماذا اي أمي -

 .عناإليك أال تُقحمي شجرات ٗب موضو 
  -:حسمت مرجانة اؼبوضوع وىي اليت تكةم غضبها دبشقة –كما تريداف   -

انتةري وصوؿ بيربس ألنو سيأٔب اليـو أو غداً  :إذف يل أان أيضًا رجاء منك
وكبن سنتجهز على  .وما مضى كثَته سيمضي قليلو ،الصطحابنا إىل القاىرة

ندعك تُزّفُت وحيدة لن  .ونرسل خربًا إىل البدوي .كبو أفضل ػبطوتك األوىل
ونرفقو بك على أنو  ،نستدعي قبلووف متجاىلُت كونو من قادة اعبيشسو  .سباماً 
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 ،قالت مرجانة بنربة ألطف –وحققي يل رجائي  ،عرّاٌب لك. اظبعي ما أقوؿ
 ،وإىل وقتها ستحمل رايح اػبماسُت كثَتًا من الرماؿ :وأضافت إليها ٗب سّرِىا

ال ترمي بنفسك ٗب انر السلطاف  .قلبك يومًا ما وكما هتدأ تلك الرايح سيهدأ
 .ستعودين وقد أحرقْتكِ  ،اي ابنيت

 .! سيجري كل شيء على ما يراـٗب رجائك إايي تُلحفيال  .اطمئٍت اي أمي -
إف مل ربققي يل ىذا اؼبطلب الوحيد فستكوف  .أان اؼبسؤولة عن اؼبوضوع

 ...أمومتك يل وداللك حراماً عليّ 
من بعد الوعد الذي قطعتو كبو أمها  :أشد دىاء من مرجانةتبُّت أف كوثر 

تزوجت ٗب مساء اعبمعة من توراف  ،بثبلثة أايـ  ،بتأجيل الزواج وإخبار بيربس
 .انسية إف كانت ُتذِنب هبذا أـ ال ،شاه ابن السلطاف الصاٙب سلطاف مصر

VIII 
العنصر  تغليب :ما إف استلم الصاٙب سلطنة مصر حىت ابشر حبل ثبلث قضااي

وإعادة توحيد  ،وبناء القلعة اليت سيحتفظ فيها هبم ،األديغي ٗب جيشو اؼبملوكي
  .اليت مزقها السلطاانف الكامل والعادؿ وسورية مصر

مل يكن حلُّ اؼبسألتُت اأُلولَيُت صعباً إف كنت سبلك اؼباؿ وشيئاً من اغبيوية. وقد 
اليت تبّوأ السلطنة فيها. وأضاؼ  أقبز الصاٙب ٗب ىذين اؼبيدانُت الكثَت ٗب السنة

 .إىل ثبلثة اآلالؼ من الفرساف الذين جاء هبم من الشاـ ِمثَلهم ٗب القاىرة
 .وعلى شاطئ البحر اؼبتوسط، ليبًل وهناراً  ،يتجوؿ مندوبوه ٗب أسواؽ النخاسة

 .من األديغة أو يشًتي منهم ااربُت الذين عندىم فباليكُ  ويضّم إليو األمراءَ 
وإف  .بيباريس وقبلووف من قادة اعبيش ٗب ىذا الشأف ُت دبا يبلك أمثاؿُ ويستع

وهبيب مزيداً من  .ويسلب فبن ال يدفعها ،الضرائب حبجج ـبتلفة زادنقصو اؼباؿ 
دبزيد من اللطف  ،من اؽبند شرقًا إىل أوراب غرابً  ،الضرائب من ذبار طريق اغبرير

- 78- 

 

طع الطريق اليت ذبري ضدىم ومل تكن أعماؿ ق .دوف أف يتسبب ٗب إرعاهبم
وإذا تصرؼ ىكذا ظهر أماـ الببلد والتجار كمن وبمي نفسو، وٗب  .أبمره قليلة

يُري التجار  -.ويعاقبهم ،الوقت نفِسو يغّرِـ الفبلحُت الذين ال ذْنَب ؽبم والبدو
مُت معلقة على جوانب الطرؽ وٗب أواسط اؼبدف، ويعيد إليهم شيئاً رؤوس اؼبعدَ 
 .منهمفبا ُسلِب 

تنَفد منو يرسل اعبنود إىل األراضي اليت  وأوحُت تكوف أمواؿ الدولة قليلة 
ومن ىذه اغبروب النهبية  .فينهبوهنا ،وبتلها اإلفرنج الصليبيوف، األعداء األزليوف

ويزيد ٗب آماؿ  .اػباطفة يغتٍت ىو والببلد وفباليكو الذين ينجوف من اغبرب
 .ابلرعب منهم يُِةلُّ األعداءَ و  ،ااربُت ومهاراهتم القتالية

وفيما السلطاف يتأمل قلعة الروضة اليت أنشأىا على اعبزيرة اليت ربمل االسم 
  ،مسرورًا ِلما أقبز خبلؿ نصف سنة ،واليت وبتفظ فيها جبيش اؼبماليك ،نفسو

ويلّوِح ابلسوط اؼبطرز ابلذىب  ،ويتحادث مع القادة ايطُت بو ،ويتمشى
 :يقوؿ ؽبم ،رابً والفضة شرقاً وغ

والذي  ،العرب اػبطر علىنبا مصدر  –الشرؽ والغرب  –ىذاف االذباىاف  -
إف مل كبم اإلسبلـ الذي أنزلو هللا  ،إف مل كبِم أنُفَسنا أبنفسنا .أئب كل سنة

ماذا يُقاؿ اي بيربس ٗب شأف من  .فبل أمَل لنا ٗب أي حاـٍ  ،العزيز العلي علينا
 ؟ٗب نواحيكم ،وضعهبد نفسو ٗب مثل ىذا اؼب

مل يدع بيباريس السلطاف  – .إف كانت يُدَؾ مدِىنة فامسح هبا رأسك -
 .ينتةره

ومل ينتةر جواب القائد األعلى للجيش  - ؟أظبعَت اي أيبك ما يقوؿ األديغة -
غَت أٍل أظنٍت أحِدُس ما ٗب  ،ردبا كاف لقومك الًتكماف شبيُو ىذا - :فأكمل

 .قلبك ىذه اللحةة
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  -.اي بديل الشمس ،عليناايَمن قّدمو هللا  ،قليب وما ٗب قلبك واحدما ٗب  -
 .مهمتنا ضباية ببلد العرب واإلسبلـ –قاؿ أيبك متمهبًل يكسب الوقت 

ولكن ال أعرؼ  .إف كاف ىذا رأَيك فقد شهدت على كبلمي الصريح لكم -
 ،ما سيكوف رأُيكم ٗب اؼبوضوع الذي يشغلٍت ٗب السنوات اؼباضية الكثَتة

وتعّمق ٗب  ،قاؿ السلطاف الصاٙب مبتسمًا ابتسامة خفيفة -سُأطلعكم عليو  
أان   .الذين التزموا حبماية ببلد العرب ليسوا من العرب الناسِ  أكثرُ  - :اؼبوضوع
واآلالؼ من ؿباربينا اؼبماليك  ،وبيربس وقبلووف أديغة ،وأنت تركماٍل ،كردي

يبقى راسم  ،نغوي –قبجاؽ  وإف سألت عن أقطاي فهو .من ىذه القوميات
 .وقاىر عربيُت

 أضاؼ قبلووف إىل من عّددىم السلطاف. –وعماد أيضاً  -
 .ىو سفَت اعبميع ألنو موفد هللا .ولكنو إماـ جيشنا ،صحيح ىو عرْب -

وىذا عرْب بدوي  .البعيد عن العُت سهٌل نسيانو :! ؽبذا يقولوفنسيتموه ؟وقاىر
ابٍت توراف شاه  يشرؼ على .أايـ لقيادة اؼبئةمن الذين رّشحُتهم قبل  ،شجاع

ولذا  .وسينضمُّ إلينا حُت آٔب أبسرٔب ٗب زايرة اػبريف إىل القاىرة .ٗب الشاـ
العرب الذين مبسك بزماـ حكم ببلدىم   .فهمتم ما يُهمٍت وإف مل أقلو صراحةً 

 .اهبب أف لبتار من بينهم قادة ونضمهم إلين .ال ىبُلوف من شجاعة ومن ِفطنة
 .ورسولُو دمحم ،وإف مل نعمل ىكذا فلن يرضى عنا هللاُ الذي أنزؿ علينا دينو

كاف ما ٗب ذىن بيباريس وما يُهمُّو شيئًا أخر ولو أنو كاف ُيصغي إىل أقواؿ 
مع أنو قضى طبس عشرة سنة من سنوات عمره السبع والعشرين  .سلطاف مصر
وسفك فيها دمو ودـ  ،ومعارؼ وأصدقاء ،ووجد فيها أاًب وأماً  ،ٗب ببلد الغربة

فما إف يُغمض  ،وأحب فيها الفتاة العربية منَتة اليت سيتزوجها ٗب اػبريف ،غَته
 .عينيو حىت تنتصب أماـ ـبيلتو ببلد األديغة
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"كبن مل كبتّل  :أقواؿ السلطاف ىي اليت وضعت بيباريس اآلف ٗب ىذا اؼبوقف
وأان كافحت ٗب ىذه الببلد   .رادتناال يتهْمنا أحٌد دبا مل نفعلو إب ،أرض أي بلد

ولوالنبا  .وغبسن حةي وقعت بُت يدي أيداقُت اباب ومرجانة أمي .كثَتاً 
لِضعت ٗب مكاف ال هبدوف فيو جثيت وال عةامي. صحيح أنك مل زبطئ حبق 

وماذا ينتةران ٗب  .أغراب ،وأنت ٗب مقدمتهم ،همكلُّ   .أظباءىم من ذكرتَ 
بُت األضبر  ،الغرب ،وِجهتُنا ،كأنو مطلي ابلدـ  الشرؽ أضبر دائماً  ؟اؼبستقبل
أئب عليو الليل ٗب  ،ٗب القريب والبعيد ،ما مل يكن يفارؽ نواظران .واألسود

وٗب ىذا الشأف ال ىبتلف عٍت  .كل يـو  ،مذوِّاًب قلوبنا ،أفكاران اآلف متمهبلً 
ببلد غريبة ال صبيعهم رُبُّوا ٗب  .قبلووف وكوثر ومن أعرفهم من األديغة اؼبماليك

 ".. يكفي ما فعلْتو كوثر بنا!.أمل ؽبم فيها
نةر قبلووف إىل بيباريس  –زواج توراف شاه  وىواػبرب الذي وصَلنا اليـو 

إف   :وعاد بيباريس فنةر إىل قبلووف دبا يعٍت .مسوِّغًا عدـ إخبار والد العريس
 .ة استنكارومل يكف ىذا بل أتبعو بنةر  .كنت تريد البشارة فأرسل لو خرباً 

 :ولكن قبلووف نبس لصديقو ابألديغية دوف أف يتوقف عند نةراتو
 .إليو قبل أف يسبقنا غَتان لْ أرسِ  -
 - ؟ف أختنا اليت ال تستشَت أحدًا تزوجت من ابنكأب وفرحأتريدٍل أف أُ -

  .ولكن هبمٍس أعلى من نبِس صديقو ،أجاب بيباريس ابللغة نفسها
 .سأؿ راسم اؼبفتوح األذنُت دائماً  - ؟قِلقكماأىناؾ مايُ  ؟ماذا تتحداثف -
توجو بيباريس إىل حيث يقف أيبك ولو  –يـو لطيف وقلعة صبيلة  :نقوؿ -

 .أنو أجاب راسم بلغة سخرية ومزاح خفية
القلعة اليت بُنيْت على جزيرة الروضة مل يكن أيبك وال بيباريس وال قبلووف وال 

م كانت ٗب القاىرة فالقلعة  منازؽبمع أف و  .غَتىم من القادة يروهنا ألوؿ مرة
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كانت بيتهم ومقر عملهم وتدريبهم. وابلقياس إىل قبلووف الذي تزوج ٗب ىذا 
الصيف من أخت زوجة القائد أقطاي فإف بيباريس العازب مل يكن يفارؽ 

كاف ىبرج ٗب اليـو الذي هبمع فيو السلطاف الصاٙب قادة   .القلعة ليبًل أو هناراً 
البيَت  ،ؼبتابعة أخبار اػبدـ وتلبية طلباهتم ،وأحياانً يزور .ٗب الشهر جيشو مرتُت

الذي اشًتاه وأبوه أيداقُت على قيد اغبياة. ولكن اغبق يُقاؿ فإف ماكاف ىُبرج 
بيباريس من اعبزيرة ىو رغبتو ٗب رؤية البيت اؼبزوَّد ابألاثث النةيف استباقاً 

 .للزواج
 .ومل يًتؾ أحداً مل وبّدثو أو مل وبتّك بو – .َتةبقي السلطاف ٗب القلعة حىت الةه

رت لو من معارؾ الفرساف  ،إىل مبارزات اؼبشاة ،واستعرض اؼبناورات اليت ُحضِّ
ىل يركب سلطاف مصر و  .ومبارايت الرمي ابلسهاـ. وأشركوه ٗب سباؽ اػبيل

 قائدَ   وسبق دوف ؿباابةٍ  ،! فحُت تسابق ىو وأيبك وبيباريسحصااًن ضعيفاً 
 :وّجو إليو مزحة ملتبسة ،يشوج
 .لو أرخيت العناف قليبًل اي بيربس لسبقتٍت -
 .مل أّدخر جهداً  ،ال تةلمٍت اي بديل مشسي -
 .وأان أظن أنك زبليت يل عن السبق خجبًل مٍت -
 ،ىكذا ؼبا رضيُت عن نفسي ولو تصرفتُ  .ليس عندي مثل ىذه النية ،ال -

 .وكنت أىنُت حصاٍل
 .ومل يدخر أيبك أيضًا جهداً  .مل أتوقع منك غَت ىذا .يربسحياؾ هللا اي ب -

قاؿ  –لكٍت أرأب بقائد جيشي األعلى أف يركب حصااًن صبيبًل ال هُبيد اعبري 
كاف وراءان حىت لَيغيب عن –وعاد فمزح معو  .السلطاف مازجًا جده هبزلو

 ؟أتكوف اي أيبك فعلَت ما مل يفعل بيربس .بصران إذا التفتنا
فقد حدث معي ىذا ٗب  ،اي موفد هللا ،دت أف تسمع اغبقيقةإف أر  -
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نًا سلوؾ بيباريس  ،مل يًتاجع أيبك أماـ السلطاف .انطبلقتنا والـ نفسو مثمِّ
وعلى قوؿ فباليكنا األديغة: حُت أفلتُّ رأس اغبصاف مل أستطع  – .الرجويل

 .اإلمساؾ بذنبو
حُت  :ماذا قلت .ولكن عدـ السكوت على اػبطأ رجولة .وبدث مثل ىذا -

األديغة عندىم أقواؿ مأثورة  ؟أفلتَّ رأس اغبصاف مل تستطع اإلمساؾ بذنبو
ما مل تفعلو  :حقًا وكبن نقوؿ .حكيمة ٗب ما يتعلق ابػبيل ألهنم فرساف مهرة

اي أقطاي أعط للقائَدين اللذين مل يلحقا ْب اليـو  .اليـو لن تلحق بو غداً 
 إف سبقاٍل يعرؼ إذا تسابقنا يومًا ربججتُ من  .حصانُت فبتازين من إسطبلي

 .فربّأت نفسي ،أبهنما كاان على حصاٍلّ 
وسبثل لو الصبياف  .لفت الصوت الصادر من جهة مرّوضي اػبيوؿ السلطاف

وحُت رأوا السلطاف يتجو إليهم  .اؼبماليك اعبالسوف على جانب السور العايل
 :الذي كاف يبكي وتوقف السلطاف على صوت الصيب .قفزوا ىاربُت منو

 ؟ؼباذا تبكي -
 ؟أتسمع صوت احتجاج اغبصاف اي بديل مشسنا -
 .أظبع صوت صهيلو -
 .استأنف الصيب بكاءه – .يعٍت ىذا أنك ال تفهم شكوى اغبصاف -
 .الـ أقطاي الصيب –!  ؟فبلوكاً  ،ألست رجبلً  ،اسكت اي قبجاؽ -
 .سأؿ السلطاُف الصيبَّ بصوت شفيق - ؟ىل أنت قبجاؽ -
 .ؼبعت عينا الصيب –أان أديغة  ،لست قبجاؽ -
ابتسم السلطاف وكأنو يربّئ  –خاطبك أقطاي ابلقبجاؽ فةننتك منهم  -

 .نفسو ٗب وجو الصيب الذي كف عن البكاء
غَت أف  –نةر الصيب اآلف كبو أقطاي  –قد ال يكوف القبجاؽ اظبًا رديئًا  -
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 .بَػَرَقتْ  :اظبي اغبقيقي ابألديغية اي موفد هللا
أتسمع اي  .منذ اليـو سأانديك هبذا االسم .ال تنَس اظبك األديغي اي برقت -

 :قاؿ السلطاف لربقت ما يريده سباماً، وأضاؼ وىو يربت على كتفو – ؟أقطاي
ولكن ال تنس أنك ال تستطيع  .اآلف فهمت ؼباذا كنت تشفق على اغبصاف -

 ،رباربوف :ليها مثُل ىذاواغبرب اليت ندربكم ع .ترويض اغبصاف اعبامح ابللُت
ٕب خرج من  –ىذا ترتيب دنياان اي برقت.  .وتعتادوف عليها ،ذُبرحوف ،تُقَتلوف

 .بُت الصبياف بعدما أمر إبعطاء كل صيب قطعة فضية واحدة
تذكر بيباريس كيف تصرؼ حُت غَتوا لو اظبو مرة فالتفت إىل الصيب نةرة 

 :ف إىل جانب أقطاي وسأؿٕب وق .رضاً، وغمزه بعينو السليمة الزرقاء
 ؟مىت حصلَت على الصيب برقت -
اشًتيناه أان وقاىر من ميناء  .وعمره سبع سنوات تقريباً  ،منذ مدة -

أمل تسمع  .قاىر بل ،واغبق أٍل لست من دفع شبنو ؟ىل أعجبك .اإلسكندرية
وحُت مل يُعد يطيقو وال يتحمل رؤيتو  .الصيب الثراثر كيف تكلم إىل السلطاف

 .يتو منو بثمن خبس جداً اشًت 
مل  - ؟وىل ىذا ىو السبب ٗب تغيَت اظبو من األديغية إىل لغتك القبجاؽ -

  .ىذا دأُبكما أنت وقاىر ال تطيقاف ظباع أظباء األديغة –يُطق بيباريس صرباً 
حُت رأى السلطاف أربعة رجاؿ  –اغبصاف ال يتعاملوف معو هبذا األسلوب !  -

مل  ،ويُلهبوف ظهره ابلسوط ،اؼبشدود بينهم ٕب يُقيلونويصرعوف اغبصاف ابغببل 
  .يقبل منهم

ورأاي قاىر الذي كاف يعدو إىل اإلسطبل  .راءنباقطع بيباريس وأقطاي توًا مِ 
 :بكل سرعتو

 –قاؿ قاىر مع ربية االحًتاـ  –جئناؾ بو من الشاـ  ،خرب سارّّ اي موفد هللا -
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ليبارؾ  .اريس وقبلووف اعبميلة كوثرتزوج توراف شاه من أخت بيب .عندؾ كّنة
 !ا! وْلُيسِعْدكم معهمهللاُ لكم فيها

السلطاف الذي ال ِعلم لو ابألمر إىل  نةر –! ؟أقلت إف توراف شاه تزوج -
من السعادة  ،نعم ،نعم :صحا بسرعة من اؼبفاجأة ، غَت أنوضَبَلة اػبرب سانبًا 

نئيو من القادة قاؿ لنفسو وفيما ىو يصافح مه – .شكرًا لكم .أف يسعد ابنك
  ؛"على ما يبدو فإف بذرة اػبوخ الربي تبدأ ابلنمو قبل أف تصل إىل األرض

 ،! وعينا قاىر فيهما شيء غريب؟كيف كتمْت عٍت شجرات ىذا األمر
اآلف أفهم ؼباذا مل تكن  ؟.. ما فائدة ما أقولو ؼبن يهنئونٍت.تلمعاف ٗب ؿبجريهما

مهما كانت صبيلة فابٍت تزوج من فتاة غريبة رُبِّيت  .األـ وابنها يغادراف الشاـ
اي رْب   .وسيحزف أقرابئي .أعدائي سيعَتونٍت كثَتاً ابألمر .على عتبة بيت بدوي

حُت  ،فيما بعد، ىذا الحقاً  ؟كيف ربملت اؼبسكينة شجرات ما حدث لنا
حُت وصلت  –" ...قاىر سُيطِلعٍت على تفصيبلت أخرى .قبلس وحدان
ألجل ىذا اي بيربس يُقاؿ - : بيباريس قاؿ لو ابّشًا ٗب وجهواؼبصافحة إىل
زاد ما كاف بيننا إىل اآلف من صدؽ  .القلب والروح يتعارفاف :عندكم وعندان

انقلوا خرب زواج توراف شاه  ! غبةة .أنت وقبلووف إيلّ  ىذا اؼبساء تعاؿ .وتفاُىم
 .رة سندعو اؼبدينة كلهاوحُت ننقل العرس إىل القاى .إىل فباليكي ابلبوؽ والطبل

 .مّوه السلطاف حزنو بكلمات ـبادعة –
غابت الشمس بصعوبة وراء  ،حُت بقي بيباريس وقبلووف وحدنبا ،بعد الةهر

وتطرقا  .شَرب ابلسواد لتعلن موعد اللقاء ابلسلطافػُ السماء اؼبلونة ابألضبر اؼب
ا وراء البحرين ما عربا إىل موعلى عادهت .إىل موضوعات كثَتة خبلؿ االنتةار

وطافا ٗب  .ولكنهما رجعا إىل ببلد العرب حيث روحانبا ،ث تركا قلبيهماحي
وتذكرا احتبلؿ  ،وايفا وغزة ،وَغَزَوا الكرؾ قبل سنُت .الشاـ وخرجا منها



- 85- 

 

وشيئًا فشيئًا وصبل إىل بغداد، وتكلما على استبلـ كوثر من التاجر  .القدس
ومهما تركا اؼبوضوع ودارا كاان يعوداف  .ومل ينسيا دموع برقت الصيب .البدوي

 .إىل خرب توراف شاه وكوثر وكيفية زواجهما
 –مهما حاوؿ السلطاف إخفاء استيائو من اػبرب فبل حاجة للسؤاؿ عنو  -

ليتنا مل نكسب العار من أختنا اليت   -وتنهد: ،اختتم قبلووف ما يقلق االثنُت
 .كأهنا ال تعرؼ مأساهتا

 .هنض بيباريس بقامتو اؼبديدة - ؟عنها ما يعيب ىل ظبعتهم يقولوف -
 .ال -
 .! مضى على الزواج أكثُر من شهروىا اليـومل يزفّ  ؟ؼباذا إذف تُفٍت نفسك -

ال  ،كبن االثنُت ،دبا أف أحدًا غَتان :ىّيا لنمِض. ولكن أقوؿ لك اي قبلووف
 .يعرؼ مأساة أختنا فلن نسمح ألحد أف يهينها

أهنا مل زبربان  –غَّت قبلووف اؼبوضوع مًتاجعًا عنو  –ليس ىذا ما يشغلٍت  -
 .ستتزوج

ٕب عاد فأصلح اؼبوقف  ،قاؿ بيباريس دوف تفكَت –ىذا موضوع آخر  -
اغبّق اي قبلووف أنةر إليك فأراؾ ازددت سوادًا على سواد، مندؾباً  - :بسرعة

بحت وردبا ألنك تزوجت منهم فأص ،شيئًا فشيئًا ابلناس الذين وقعت بينهم
 .عربياً بدوايً حقيقياً 

 –مازح قبلووف صديقو  – .سنرى كيف ستصبح أنت حُت تتزوج من منَتة -
 .ال تعترب ىذا عيباً ٗبّ  .وجهي صبوح جداً ولكن مشس العرب قلبت لوٍل

حُت التقى بيباريس وقبلووف ابلسلطاف أرسلهما إىل الشاـ ؼبعرفة أخبار ابنو 
 وَكّنتو. 

وأرفقو براسم الذي سيعرؼ سبب بقاء  ،ٗب أثرنبا قاىر وبعد ثبلثة أايـ أرسل
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 ،السيدة الكربى شجرات ٗب اؼبدينة. ولكن حُت أعاد التفكَت أغبق ابألربعة
 رجَل ثقتو جبلت الذي سيخترب فرسانَو األربعة كلهم.  ،على كبٍو سري وسريع

IX 

ا صاحت مرجانة فجأة ِلم – .جعلتنا ننتةرؾ طويبلً  ،أطلت غيابك اي ولدي
اي مصيبيت !  - :رأت من الشعر البادي من أطراؼ القبعة وىي تعانق ولدىا

 غزا الشيب شعرؾ !ىل 
 ،مزح بيباريس مع األـ – .إذا بقي الرأس سليمًا فبل مشكلة ٗب الشعر أمي -

 .ٗب بيتنا من مل ُيطق صرباً  أنت انتةرِتٍت ولكنّ  - :وأضاؼ إليو عتابو ىو
"ىل  .ردبا كاف هللا قّدر ىذا .تعتب على أختكولكن ال  .نعم اي ولدي نعم -

كما يقوؿ البدو.بكيت وأان مهمومة دبا    "؟يسقط ظفرؾ إف نفضت يدؾ
تكوف استقرت فيهم إذ  .سيحدث ٗب األايـ القليلة األوىل. وشبعُت نباً وقعدت

  .ويُقلقٍت أف ال أخبار عن الصاٙب ٗب مصر .مضى أكثر من شهر على زواجها
الصاٙب قد أوفدان ولذلك اعتربي أننا جئنا ابألخبار اي مرجانة  كاف السلطاف  -
 .تدخل قبلووف ٗب اغبديث –
 .رفعت مرجانة رأسها فجأة من القلق - ؟وماذا يقوؿ صديق اؼبرحـو أيداقُت -
مل يبنح قبلووف الفرصة لبيباريس  – .يقوؿ إنو سينقل العرس إىل القاىرة -

 .لئلجابة
! ولكٍت أتوقع أال يكوف لصهران توراف شاه القاىرةينقل عرس ابنو إىل  وى -

 .النّيُة أف يعود إليها
ٕب ندـ  .مل يطق بيباريس االنتةار - ؟أخالطِت أقرابءان  ؟من أين تعرفُت -

أقوؿ ىذا ألنو ال يبكن االختبلط ٗب نواحينا  - :على تسرُّعو فهّدأ من صوتو
 .أبىل العريس قبل مضي سنة على الزواج اي أمي
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 ،مل أنقض عاداتكم .كنتما أنت وكوثر أخربسباٍل هبذا  .نعم ،نعم اي ولدي -
ال يبضي أسبوع أو اثناف دوف أف أتٔب  .وشجرات ىي من قالت يل ،انتةرتك

ةهر على نفسها انفعاؽبا ومل تُ  ،أجابت مرجانة .إيّل أو ترسل من يسأؿ عٍت
ومع أنو  ،روحي بيربس ال ينسى ببلده مع أٍل ربيتو وأان أطعمو منمرددة  "

 ."صار قائد جيش ىنا
 .ولكن ؼباذا تقيم ىنا وال تعود إىل زوجها .عاملك على أهنا قريبتكتُ  -
 .ىذا ما ال أعرفو لؤلسف -
أهنى  -.أظن أننا أهنينا مهمتنا اليت أوِفدان ألجلها اي بيربس عند ىذا اغبد -

 .قبلووف فجأة اغبوار
سأؿ بيباريس انسيًا ما كاف قاؿ  - ؟دوف أف نقابل شجرات زوجة السلطاف -

  .مستغرابً ما يسمع ،ألمو
 ؟ألست أنت من قاؿ إنو الىبتلط أىل الزوجُت قبل انقضاء سنة على الزواج -
 .ابتسم قبلووف لصديقو -
حسم  -.أان من قاؿ، ولكن لن نعود إىل مصر دوف مقابلة شجرات ،نعم -

 .بيباريس النقاش
ولكنها سرعاف ما  .ارتعبت مرجانة ٗب سّرِىا_  ؟ىل سأقيم ىنا وحدي ؟" وأان

إذا كاف الصهر يرفض  ؟أّي سؤاؿ ال معٌت لو خطر يل - :غضبت على نفسها
واؼبرحوماف عزت وأيداقُت سيبقى قربانبا  ،العودة إىل القاىرة والبنت ستقيم ىنا

أال  .أقوؿ ىذا غَت أٍل مل أشهد عرس بيربس ؟فكيف أكوف وحدي ؛ٗب الشاـ
لن  .أف نذىب إىل مصر إذا وازنُت بُت البلدين فاألفضل ؟أسرة ٍتبهبب أف ي

السلطاف  :أتصرؼ مع بيربس كما كنت أتصرؼ مع أيداقُت حُت كاف يقوؿ
البيت الذي سنسكنو ال يزاؿ كما كاف اشًتاه أيداقُت  .فأرفض ،الكامل يدعوٍل
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عودة  عرفت جيدًا أف كوثر خدعتٍت إبخباري أهنا لن تتزوج قبل .ٗب القاىرة
جرى ما جرى واألفضل  .أتعّجب كيف غفرُت ؽبا وكيف مل أخرب بيربس .بيربس

 .ولكن ال أعرؼ إىل اآلف ؼباذا كذبت علّي بشأف موعد زواجها .أال نتقاطع
 .غَُت صحيح ،يكفي أف أكوف زوجة البن السلطاف يومًا وليلة :تبُّت أف قوؽبا

! ولكن كيف تسعدين مع سِعدىا هللالِيُ  ؛رضبها بهللا الذي مل تكن ُتِكّن لو اغب
أان واؼبرحـو أيداقُت  ؟من تزوجتو عن غَت حب ألجل الشهرة واؼبديح  فحسبُ 

ٗب أف يبدح يومًا  يفكر أحدانولكن مل  ،نشأان يتيمُت ال يعرؼ أحدان اآلخر
َمشاؽُّ واألفراح ػوليست قليلة ال .كوَّاّن أسرة وكلّّ مّنا حريص على اآلخر  .نفسو

وقد جاءٍل هللا ببيربس وكوثر فسأقتنع دبا وجدت ٗب  ،واآلف .اوزانىا معاً اليت ذب
 "وسأسًتيح .شيخوخيت
 :فرفعت رأسها. وقاؿ قبلووف الذي نةر كبو النافذة العربة مرجانةَ  نّبو صوتُ 

مهبًل  ،.. مهبلً .وقاىر ،.. وابنتنا كوثر معها.ىا ىي قريبتنا شجرات وصلت -
 ؟من أين جاء ؛ًتؾ جبلت ٗب القاىرةأمل ن .وراسم وجبلت وراءىم

 ،ال –اقًتب بيباريس من النافذة وقاؿ ِشْبو مازح  - ؟أليس معهم ،وصهران -
 .ال أراه بينهم

فزعت مرجانة من مشكلة  ؟أيعيدوف ابنتنا إلينا - ؟ماذا يريدوف ؛اي مصيبيت -
استقبْلهم اي بيربس مهما كانت نواايىم  - :ٕب صحْت إىل نفسها ،عذريتها
 كبوان!

 .على ما يبدو ال مشكلة مع أختنا كما زبافُت اي أمي -
أسرعت مرجانة بوجٍو قلٍق  –! ابءان الذين مل ننتةرىم البتةاستقِبلوا إذف أقر  -

 .ال ُتدخلوىم البيت وحدىم –إىل أرض الغرفة 
فأّكد موقفو  ،كاف بيباريس قد هتّرب من طلبهم  -لن نستقبلهم!   -
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 ؟ينتةروننا حىت نسًتيح من أعباء السفرأما كانوا  -:ابلعتاب
 ّبلت وجنتيهاػػأسرعت كوثر فدخلت من الباب اؼبفتوح، وعانقت مرجانة، وق

وأدخلت  .وتصرفت ابلطريقة نفسها مع بيباريس وقبلووف .متصنعة البكاء
وىي بينهما ربضنهما بذراعيها وكأهنا تقوؿ ؽبم: انةروا إىل  ،شجرات ومن معها

ة نفسها امتؤلت الغرفة أبصوات الًتحيب وأصوات اؼبقاعد وٗب اللحة .أخويّ 
وحُت ىدأ اعبميع توجهت كوثر إىل حيث أجلسوا  .ُتدَفع من ىذا إىل ذاؾ

 .ووقفت وراء ضباهتا على عادة األديغة ،شجرات
اذىيب وقفي  –! قالت شجرات مسرورة لَكّنتها أترينٍت ألوؿ مرة اي عروسة -

ىكذا اي بيربس تعاملٍت  ،طّييب خاطرىا .إليك وراء أمك مرجانة اليت اشتاقت
 .مل أجتمع ٗب حيأب ابمرأة أحلى منها طبعاً وخلقاً  .ابنتكم

 .أجاب بيباريس – .ما كّنا لنقبل منها غَت ىذا -
 -.عزَّىاوتُ  ،هبب على ابنتنا أف رببَّ األسرة اليت انضّمت إليها كما رببنا -

قُت ؽبم فبوىة نةرهتا كبو مكاف وقوؼ وافقتو مرجانة وسألت القادَمُت اؼبراف
ظبعت أف  .مل أركما منذ زمن بعيد ؟ما أخباركما اي راسم واي جبلت - :قاىر

ولو كاف  .ففرحت لكما ،األمَت الصاٙب بديل الشمس رّفعكما إىل قائد اؼبئة
 .اؼبرحـو أيداقُت حياً لفرح كثَتاً 

األمَت  – .معتّداً أجاب قاىر بداًل من اؼبسؤوَلُت  -.صحيح اي مرجانة -
 .وكبن مل لُبيِّب ظنو فينا .وأنشأان ،وراّبان ،أيداقُت بندقدار جاء بنا من الشارع

 .ما كانت الدنيا لِتسَعو ،لو رأى أحوالنا اليـو لفرح معنا
 :بيربس يقوؿ بدأ
 ...ال تكلِّفنا ما لسنا أىبًل لو .ليس عندان كل ىذه اؼبنجزات اي قاىر -

 :يكمل كبلمو هبزة رأس متطاوؿ صبيل وعغَت أف شجرات مل تد
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 كُّ نةرت شجرات إىل قاىر نةرة تنفي وجود ما ُيشَ  –ال تتواضع اي بيربس  -
السلطاف الصاٙب  ألستما من ساندا .قاىر وأنت ليست إقبازاتكما قليلة –فيو 

كيف أعدسبوه   ،ومرجانة وأان شاىداتف ،أال تتذكراف قبل سنوات ؟منذ شبابكما
  ؟الصليبيُت بُت غزة والقدس ىزمتماأنسيتما كيف  ؟رؾحراً من الك

ر وافقت كوثر  – .صحيح ،صحيح أيتها السيدة اعبليلة - ضباهتا بقواـ كأنو قبُِّ
أنتما من ذبّشما   :ونةرت إىل بيباريس وقبلووف كأهنا تقوؿ ؽبما .داخل خآب

قاىر اعبالس قرب شجرات نةرة  أف تلقي على ومل تنس  .كل ىذه اؼبشقة
ال هبوز تناسي معروؼ أيٍّ   .صحيح ،صحيح اي عروس- .تعٍت الكبلـ نفسو

وصل تفكَته  ،ال أستطيع أف أقوؿ إف زوجي السلطاف الصاٙب ببل رجولة .كاف
 -ولكن لو مل يكن يسانده أمثاؿ بيربس وقاىر وأمثالكم ،ورجولتو إىل الكثَت
.. وأظنو قاؿ .لكاف صعباً عليو ركوب حصاف سلطاف مصر -وأروي ىذا ؾبدداً 

ما أخبار أيبك  .ولكن أقوؿ لكم شكرًا على ما فعلتم من أجلنا ،لكم ىذا
 .واتنقز مل أره منذ زمن بعيد ؟وأقطاي اي بيربس

أمل أُطلعك اي سيدتنا اعبليلة على أخبار ىؤالء حاؿ رجوعي من عند  -
أجاب  - ؟السلطاف بديل الشمس الذي كلفتموٍل أف أزؼ إليو أفراح أسرتكم

 .ىر مسرعاً قا
 .تبادؿ راسم وجبلت نةرات صامتة

أما  ؛أليس صحيحاً اي قبلووف  ،بصوت بيربس ،لو أطلعتٍتو  ،أحب اف أظبع -
 ؟يزاؿ أقطاي القائد ٗب جسمو الصحيح الكامل

" أي مشكلة  :أجاب بيباريس قائبًل ٗب نفسو –مل يًتاجع إف مل يتحّسن  -
 "؟نا فيها ىؤالء الذين اقتحموا عليناأوقعَ 

 .ىؤالء أيضاً عرؽ صبيل كاألديغة ؟أليس أيبك من العرؽ الًتكماٍل ؛نعم  -
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قاؿ قاىر  –أيتها السيدة اعبليلة والعرب الذين كبن منهم ليسوا عرقًا بِشعًا  -
 .حبذر

ضحكت شجرات بوجو يزداد طبلقة  –ال تةن أف كل ما يقاؿ موجَّو إليك  -
.. انةر إىل  .اء قومنا فحسبسنتكلم ٗب ىذا اؼبوضوع حُت نصل إىل أبن –

ولو مل تكن ىكذا أكاف توراف شاه  .صورة مرسومةأهنا كنيت ما أصبلها ك
  ؟العديد من الفتيات العربيات متجاوزاً اختارىا 

استعجل قاىر مرة أخرى كأهنم يسلبونو  –صحيح أيتها السيدة اعبليلة  - 
شجاع حىت إنو  ،كيمالكنة صبيلة وتوراف شاه رجل متناسق القواـ ح –شيئًا لو 

كانت بنات الشاـ يقتلن أنفسهن عليو.   .هذَّبوم ،متعلم .ال وبتمي أبحد
 .ولكنو اختار من يريدىا شريكة عمر

ت كوثر وردّ  ،ابتسمت شجرات لكّنِتها –مل ىبطئ ابٍت ٗب ىذا  ،صحيح -
 .تسبل جفنيهازبجل فعلى ضباهتا اببتسامة دوف أف 

وصدؼ أف  .يش معارؾ يفٌت فيها الرجاؿكثَتًا ما خاض بيباريس قائد اعب
غَت أف قلبو آؼبو عاجزًا عن تفسَت ما يلحةو على   ،وأف جرحوه وىزموه ،ىزمهم
ما  :نةر ٗب وجو مرجانة اليت صمتت على مقعدىا الوثَت كأنو يسأؽبا .كوثر

 ؟" ما الذي حدث ؽبا ٗب نصف العاـ الذي مل أرىا خبللو؟الذي جرى البنتنا
ّدؽ أهنا ىي الفتاة اؽبادئة العذبة اليت تذوب ٗب القلب. أتكوف ال يبكن أف تص

من الصعب اغبكم  ،ال ؟أمي دللتها بصفتها االبنة اليت حبثْت عنها وأحبْتها
مىت ما انصرؼ زواران وبقينا وحدان تكلمنا مع أختنا  .واصبةً  على أمي اعبالسةِ 

تها تتغَت نتيجة ىل بدأت أخبلؽ كنة السلطاف وطبيع .ٗب نواايىا اغبقيقية
ال  ،ىذا ما ال هبوز ؟اؼبدائح اليت تكاؿ ؽبا أـ وقعت ربت أتثَت طباع شجرات

.. ليس ربليل سلوؾ شجرات زوجة السلطاف .أعرؼ إف كانت ال تفهم ىذا
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ولكن ال هبوز أال نقـو دبا  .راسم وجبلت نبا من يقوماف بو .من مهماتنا
 يًتتب علينا ذباه أختنا".

 :بدأ اػبدـ أيتوف ابلشاي واغبلوايتقالت شجرات حُت 
حُت قاؿ لنا قاىر إف  .مل أنت لنجلس طويبلً  .ال تشغلوا أنفسكم .ال ،ال -

 .إخوة العروس جاؤوا معنا جئنا ؾبتمعُت لنتيح ألختهم اللطيفة العذبة رؤيتهم
 اومع أف راسم وجبلت حاوال البقاء ابلشاـ إلقباز أعماؿ كثَتة فلم أقبل منهم

ليوجهو هللا  –لِة زوجة من راّبكم وأنشأ منكم رجااًل اؼبرحـو أيداقُت حبجة مقاب
 .إىل اػبَت حيث حّل _ وإلقاِء التحية عليها

  .! قالت مرجانة ؿبيية ضيفَتها غََت اؼبنتَةرة ابكبناءة خفيفةشكراً اي شجرات -
ن أنشأىم وجئِتنا دب .وصبعِتنا اببنتنا ،جاء إيّل ابٍت .فرحة كبَتة يل يوـُ  اليوـُ  –

حُت يبدأ  .أرْبِت يل الفرصة لرؤيتهم ؾبدداً  .قائد اعبيش اؼبرحـو أيداقُت بندقدار
لن أظبح لكم  .! أنتم ضيوؼ ؟عمرؾ يذوب شيئاً فشيئاً فمن يدري مىت النهاية

حقًا مل نكن نريد لقاء مفاجئاً  .ابالنصراؼ قبل أف تشربوا كأسًا من الشاي
 ...ىبًل وأقرابءإف أصبحنا أ .وفراقاً كما جرى

صاحبة البيت  ،مل تدع شجرات، وىي ترشف الشاي –نعم اي مرجانة  -
ووبب بعضنا  .ونتبادؿ الزايرات ،أمامنا الوقت لنلتقي – .تكمل ما بدأتو

 .العربة اعباىزة تنتةران ،تعايل اي عروسة .ولكننا مل أنت اليـو لزايرة طويلة .بعضاً 
 .اسبقنا اي قاىر وأعلمو برجوعنا .ينتةرانت عينا توراف شاه وىو شّنجوردبا ت

بديهي أف تبدو لك الساعة  - :وأردفت ابظبة –ال يقلْق!  ؛والعروس معنا ،نعم
 يوماً كامبًل إذا كنت شاابً وعريساً جديداً.

اؼبدينة وراء شاغل لو اختلت األـ  إىل قبلووف ذىبحُت انصرؼ الضيوؼ و 
يتبادالف النةرات سأؿ بيباريس وبعدما جلسا واصبُت بعض الوقت  .اببنها
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 :الذي مل يكن هبد تفسَتاً لزايرة الضيوؼ وانصرافهم
 ؟ذا قالت لِك ابنتُنا اي أمي حُت نبسْت ٗب أذنك وىي تعانقكما -
 ... بل إٍل ال أتذكر إف كانت نبست يل.وماذا ستقوؿ -
 .بلى تتذكرين! حىت إف لونك تغَّت ساعتها -
أظنها بِطرت من  .كوثر امرأة اي حسرٔب  .نا اي ولدينا نتكلم على ابنتال تدعْ  -

 !إىل وعيها يوماً فبل نعتْب عليهاستعود  .ما رأيناه ـبتلف سباماً  .حةها السعيد
 .ال تغَتي اؼبوضوع! نبسْت لك دبا وُبزنك .أفهم ما تريدين قولو اي أمي -
 .عها أنتال داعي أف تسم .! النساء ؽبن أسرار كثَتةال تلّح علّي اي بيربس -
وضع بيربس  –.. .ولكن ال أعتقد أنو ىكذا ،إف كاف األمر ىذا فبل أبس -

 .هنايًة غَت منتهية ؼبا كاف أٙبّ على األـ أف زبربه بو
وكاف توراف  .بعد بضعة أايـ على اغبادثة رّتب بيباريس وقبلووف موعداً مع كوثر

 .شاه معهم
من بغداد إىل الشاـ إىل مرجانة  مل يبق ٗب كوثر شيٌء من اليت جاؤوا هبا يومًا 

وجلستها  ،ورأسها العايل اؼبتكرب ،امرأة أخرى خبصرىا النحيل  – .كأخت ؽبم
ىبّيل إليك حُت تتوقف عن اغبديث أنك ترى ٗب عينيها  .وطريقة حديثها

 ،وحُت تسمع ما ال ربب ترتفع كتفاىا .الصافيتُت نعومتها اؽبادئة وحزهنا القلق
 .وتلتمع عيناىا

وقبل أف يهّم بيباريس  .ؽ األربعة إىل موضوعات كثَتة. وتكلموا فيهاتطر 
وأهنى توراف  .سبق أف تطرقوا إليو وصاحبو ابالنصراؼ أعادوا الكبلـ ٗب موضوعٍ 
 :شاه اغبديث ملتفتاً إىل الزوجة اليت إىل جانبو

سنقيم  .وكبن سنتصرؼ كما قالت لكم والدٔب شجرات السيدة اعبليلة -
لن نغادر الشاـ  .ٕب نعود إىل ىنا حيث قسم هللا لنا حةنا ،قاىرةعرسنا ٗب ال
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  ؟أليس كذلك اي روحي الوحيدة ؛إىل أي مكاف آخر
أتسمعاف كيف  :أانرت عينا كوثر كأهنما تقوالف -.نعم ،نعم اي توراف شاه -

  ؟يستشَتٍل زوجي
ربمُّل ما  اقتنع قبلووف وإف مل يعد قادراً على – .كما فحسناً إف كاف ىذا رأيَ  -

 .دع شجرات السيدة اعبليلة تسافر معنا - :وأضاؼ بسرعة ،يرى وما يسمع
 .وسنصحب معنا أيضاً مرجانة

والتفت كبو اؼبرأة  ،قاؿ توراف شاه هبزة رأس متعالية –وكبن على علم هبذا  -
 .ال وبدث ٗب الشاـ ما ليس لنا بو عبلقة قواًل وفعبلً  -اآلف بوجو طلق فرح  

يصاؿ ىذا الكتاب إىل الوالد سلطاف مصر الذي أأتمل منو وأكلفكما إب
 .تكليفي إبمارة الشاـ

 ،وقد استلم الرسالة دوف أي تعليق ،حُت هنض بيباريس الذي كاف قلبو يغلي
 :استعجلت كوثر

 دعٍت أنفرد أبخوّي قليبًل اي روحي الوحيدة. .مكما شيئاً سأسلِّ  ،سبهبل قليبلً  -
علتما ألجلي منذ اؼبصيبة اليت جرت يل ٗب لن أنسى طواؿ عمري ما ف -

 ،ولكن إف رويتما خربي دوف أف تغفرا يل إبعادكما عٍت .السفينة وإىل اآلف
سأورطكما ٗب ف ،حاسَدين إايي على ما ربقق يل فبا مل يتحقق ألي امرأة أخرى

 .لن أغفر لكما .ىا أنتما ترايف سلوؾ زوجي توراف شاه معي ؛داىية
 ؟ماذا جرى لك -فّجر الكبلـُ بيباريس   –كوثر   مل أعد أعرفك اي -
أقوؿ لكما احذرا اليـو الذي  – .مل تطرؼ لكوثر عُتٌ  –ال عجيب ٗب ىذا  -

غَت أف  ،كما فحسُب. انفجرت كوثر بكاءينفساضبيا  ،فيو اػبَت يفارقٍت
 .بيباريس وقبلووف خرجا دوف التوقف عند بكائها

توراف شاه امرأتو حاَؿ دخوؽبا وقد  سأؿ - ؟أأساءا إليك ؟ماذا قاال لك -
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 .أعرؼ كيف أعاقب ىذين – .اغرورقت عيناىا ابلدموع
 –.. ضمت كوثر زوجها أكثر إىل صدرىا .مل يقوال يل ما يزعجٍت .ال ،ال -

 .ال يفرغاف من اغبروب ؟وكيف يسيء أخواي إيّل ! ومىت سأرانبا اثنية
ال هبرؤاف  ،اؼبفاجئة أذىلتهما نةُ اإلىا – واغبزفُ  ،قاؿ قبلووف مغمغمًا لبيباريس

   :على تبادؿ اغبديث وال النةر ٗب عيٍت اآلخر
 ومع ذلك كنت تنوي الزواج منها! -

 :تنهد بيباريس وأجاب بعد مدة غَت قصَتة
 ال تستعجل عليها! ،النساء يقلن الكثَت اي قبلووف -

أف الليل اؼبخيم ورغم  .الغرفة اليت تشتعل فيها مشعة وحيدة شبُو مةلمٍة وشاحبةٌ 
وابقة الورد على  .ٗب الدار مثَت للضجر فالنسيم يهب لطيفًا منعشًا للقلب

واؼبائدة شبو  .الصندوؽ الضخم اؼبوشى ابلذىب والفضة تفوح منها رائحة طيبة
 .حديثًا تعّج أبنواع كثَتة من الفواكو ؤثَّثاؼبتطاولة اؼبقابلة للمقعد الناعم اؼب

والسجادة اليت تغطي أرض الغرفة الواسعة  .َدحافوعليها جرة من الفضة وقَ 
 .انعمة

وأمّرت  اؼبرآة. عطر خفيفةً حاذت شجرات اليت كانت تفوح منها رائحة 
وفيما  .وبللت شفتيها بلساهنا .أصابعها النحيلة اؼببللة بلعاهبا على حاجبيها

 .بابىي ُتصِلح ثوهبا على قوامها لَفَت انتباَىها الصوُت اػبفيف النفتاح ال
 :توقف قاىر مستغرابً ما مل يره إىل اآلف على شجرات

 ؟أال تزالُت البسة اي حلؤب -
مىت سنجتمع أان وأنت ٗب مثل  .ىذه اؼبرة أريد أف زبلع عٍت أنت مبلبسي -

 ؟ىذا اؼبكاف
 ؟ألن يكوف لنا مكاف لقاء سريّّ حُت نعود إىل القاىرة اي حبيبيت -
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لنستمتع بقدر ما  .وىذه الشاـ ،القاىرة تلك ؟من يعرؼ ماذا سيحدث غداً  -
لغرفة ملتصَقُت ولنبق على أرض ا ،نستطيع ولو ؽبذا اليـو فحسب! اخلع

 !جبسدينا العاريُت
 ؟وإف أطفأُت اؼبصباح -
ايه! ما أدفأَؾ! وما  .أريد أف يرى أحدان اآلخر بوجهو وجسمو .ال ،ال -

 !واعصرٍل ،كٍت بقوة أشدَّ أمسِ  .أضخم جسدؾ اي حيب

X 
وزبّرب ما  .رايح اػبماسُت اليت ىبت فجأة من جهة الشرؽ تعربد ٗب مصر

  .تصل إليو ٗب القاىرة
 – .متضاحكةً وليست اػبماسُُت مثَل الريح اليت تلّف جباؿ األديغة وسهوؽبا 

 انشرةً  ،األسود –األرض والسماء ابلرمل األصفر  تتناثر ٗب كل مكاف مغطيةً 
ٗب أسافل  كّوـُ تُ  .ال ىو مطر وال ىو ثلج .ريعةالرعب ٗب القلوب أبصواهتا اؼب

وتتفرؽ على الشوارع أمواٌج من  .األسوار وجدراف البيوت تبلاًل من الرماؿ
 .والغبار اؼبتساقط من السماء ُيةِلم سطح النيل .السبخات الرملية

ولكن االثنُت  ،ىذا كبَت واآلخر صغَت :ب كما الدنياقلب اإلنساف مركَّ 
الربد  ،الصحو واعبدب ،السهوؿ والودايف ،البحار واعبباؿيتصادفاف عند 

وال يتوقفاف وإف مل يستطيعا  .ونبا يتحمبلف من يوافقهما ومن يعاديهما .واغبر
 يتقدماف ونبا يؤّشراف إىل ما ربقق ؽبما وما مل يتحقق. .التفسَت

ة ! ابلنسبة إىل حياة اإلنساف القصَت  ؟وما قيمة نصف عاـ ٗب مقاييس التاريخ
ابلنسبة إىل ما ىبوض بيباريس من معارؾ يُذَكر  ليس شيئاً  وولكن ،ىذا كثَت

صغَتٍة أو   ،ليس ما ضبلتو األشهر الستة اؼباضية من أفراح وأتراح .ُتسَفك ودماء
يبقى لو  ،وُيسقط منها ما ليس مهماً لو ،وحُت يعيد التفكَت فيها .قليبلً  ،كبَتة
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الشاـ إىل القاىرة كما كاف يرغب والده  كاف إخراج مرجانة من  .فرحاف وحزانف
واغبزانف مل يكوان  .وأتسيس أسرة كما يبلي عليو قلبو من أكرب األفراح ،أيداقُت

السلطاف الصاٙب وكنتو   – .بل بشخصُت قريبُت من قلبو .خاصَُّت بو وحده
 .وأصبح فيها قائد جيش فبلوكي .يقيم ٗب أرض الغربة ،كما كوثر  ،وىو .كوثر

واليت تبتعد  ،ة تنسيو األحزاف اليت شهدىا بعينيو ٗب أرض طفولتووأسس أسر 
 سنة بعد سنة.

كما يقاؿ  "ال رزقٍت هللا اببنة   ؟س أسرةسّ اذا تدخل كوثر ٗب أفكاره بعدما أؼب
ىذا خٌَت أئب  .من البديهي أف تتزوج الفتاة حُت تصبح مؤىلة لوف " ال تتزوج

ريس من اللـو كبو كوثر مع تقبُّلو يتجدد ما ٗب قلب بيبا –عن طريق اغبظ 
ال  .ىناؾ أساليب كثَتة لزواج اؼبرأة -.اػبطوة اليت زبطوىا كل البنات ٗب وقتها

وال  ،ومل تسلب أحدًا خطيبها أو زوجها ،أقوؿ إف كوثر فعلت شيئًا معيباً 
أظنٍت ٗب تلك األايـ كانت تغلبٍت الشفقة أكثر  ،عليها ألهنا أبعدتٍت أسخطُ 

ولكن قد يكوف جرايف األمور ىكذا  ،ما حدث وال أهتم نفسي بعدمن اغبب، 
أكنت قادراً  ؟أيكوف ما رأيت منها ٗب السفينة قد اثر مع إعادة التفكَت .أفضل

تبُّت على ما يبدو أف كوثر أعقل  ؟أكنت قادرًا على أف أنسى ؟على التحمل
توددان إليها مل مهما  .مل تستشران اي أمي أان وقبلووف ٗب ما كانت ستفعل .مٍت

ىذا  فِ ومل يكْ  .ومل ذبعلنا موضع ثقتها ،تصارحنا دبا ٗب قلبها خائفة على نفسها
بل ىددتنا أان وقبلووف بزوجها... ولكن أعجب شيء ىو أهنا احتلت مكاف 

حٍم ؼبنَتة، انسيًة ما  ابنوومعتربة نفسها  ،الصدارة ٗب عرسي معتربة إايي أخاً 
تصرفت ٗب العرس ما كاف توراف شاه ليًتكها  ومهما .فعلت بنا وقالت لنا

أبتهل إىل هللا أف يُرينا إايؾ زوجة للسلطاف فيما  ،اي كوثر،اي كوثر .وحدىا معنا
ٗب حاؿ الضرورة سنجتمع  .دينك! لسِت أنِت اؼبشكلةونَ  ،كبن كبكي أخبارؾ
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مشكلة  .ونرىبكما ،كبن قادة جيش اؼبماليك ولُبِضعِك أنِت وزوجك
 " ؟أيعرؼ ما هبري ٗب أسرتو أـ ال يعرؼ :السلطاف الصاٙب اؼبشكبلت ىو

دخلت منَتة مغطية رأسها  ،بعد الشاي األخضر واغبلوايت اليت أحضرىا اػبدـ
 :وبّشت لزوجها ،حريري بغطاء

جئتك اي بيربس ابلشاي الذي رببو داعية إىل هللا أف أيتيك بيـو صاٍؼ بعد  -
 ف مزاجك.أرجو أف يلطِّ  ،ُمرِملةػىذه األايـ ال

ابتسم بيباريس  – .شكراً  ،كنتما ٗب ابيل منذ غبةات أنِت والشاي اي منَتة  -
ستأٔب أايـ  .لن تستمر الريح إىل األبد -.بعينو الوحيدة اعبميلة الزرقاء للزوجة

 .وأنِت اشرْب الشاي ،صافية
ابدلت منَتة   - ؟ألسَت من قاؿ إف الزوجة ال أتكل مع زوجها ٗب نواحيكم -

 .ا االبتسامة مبلِطفًة إايهزوجه
ٕب عاد  .مازح بيباريس زوجتو - ؟أكنت قلُت لك شيئًا من ىذا القبيل -

أنسيِتٍت اي  ،أماـ هللا زوجُت شرعيُتكبلان ْلنا  بعدما مثػَ  ،أنت  - :والطفها 
ودعيٍت أشرب كأس  .تناَسي األمر ولو كنُت قلُت لك .حلؤب ماكاف ٗب ببلدان

  .ليب بوجودؾ معيق وأنعشي ،الشاي حلوة
 .ولكٍت سأصارحك بشيء فيك ال تعرفو أنت .إف ظبحت يل فسأتناسى -

وارتفع عنقو الطويل  ،جعل الكبلـ غَُت اؼبنتةر جسد بيباريس القوي ينتصب
 :انتةاراً ؼبا سُيقاؿ لو

  ؟أىو شيء حسٌن أـ قبيح -
حسناً  ال أعرؼ إف كاف –ال تفزع ! نةرت منَتة ٗب وجو زوجها نةرة أنعم  -

 .أحياانً تصيح وأنت ربلم :أـ قبيحاً 
ٕب قاؿ  .جلس بيباريس قليبًل ال يبد كأس الشاي إىل فمو وال يعيدىا إىل اؼبائدة
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 :متنهداً يهز رأسو
 ؟.. وماذا أقوؿ اي تُرى.أحياانً أحلم أبٍل أحارب ٗب نواحينا .ىذا فبكن -
 " شرقايّو" "" "عدسيف" :غالباً  ما تردد .ال أعرؼ معاٍل ما تقوؿ -
 ؟"شرقايأتقولُت " -
وليلة أمس جرى على  .فهمت ىذه الكلمة ألنو اسم منتشر ٗب نواحينا ،نعم -

 .لسانك اسُم صهران توراف شاه وابنتنا كوثر
" ولكن ال أعرؼ عبلقة شرقاي" و "عدوّ " و"سيفأفهم ؼباذا أردد أظباء " -

  .توراف شاه وكوثر هبذا اؼبوضوع
 . ما يُهمُّكردبا كنت تفكر ٗب -
تنهد بيباريس اثنية وىو  –أظنٍت أشغل نفسي أبمور ال هبب أف أىتم هبا  -

ىذا اسم التاجر  - :شرقايٕب أفهَم منَتَة ؼباذا أئب على ذكر  – .ىباطب نفسو
 .ىذا يل أثر عنده .الذي جاء بنا إىل مصر

 ؟أىو من سرقكم من ببلدكم -
ومنذ أكثر   .وال أعرؼ اظبو .طريقمن سرقٍت من أطراؼ قرييت قاطُع  ،ال -

 .ىنا وال أجده شرقايمن عشرين عاماً أحبث عن 
  .أو ىرِـ فتقاعد عن العمل ،ردبا قتلوه ٗب ركن ما -
كاف   .ليس ٗب األمر مسألة شيخوخة إف مل يُقَتل على يد واحد من أمثايل -

ذة راغبًا ٗب نةر بيباريس كبو الناف – .عمره ٗب تلك األايـ أقل من ثبلثُت عاماً 
مضت ثبلثة أايـ مل  .كأف الريح خّفت  -.أف يتخلص من ذكرايتو الثقيلة عليو
 .ومنذ بعض الوقت مل أر السلطاف الصاٙب .نستطع خبلؽبا زايرة فباليك الروضة

هبب أف نعاقبو  .عاـ منذهبب أف نغزو صاحب حلب الناصر الذي يعادينا 
 .الشرؽ يرفعوف رؤوسهم واؼبغوؿ من جهة .على ربالفو مع الصليبيُت
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  ؟أتةن اي بيربس أف الصاٙب مهتمّّ دبا هتتموف بو -
 .السؤاؿ الذي طرحتو اؼبرأة حوؿ سلطاف مصر جعل بيباريس يرفع رأسو فجأة

مل يسمع بيباريس ٗب السنوات اؼباضية كبلمًا من ىذا القبيل ٗب شأف السلطاف 
صاٙب من أين لو أف ىبالف وال .ردبا ال ىبلو أحٌد من عيب ما .الذي ىُبلص لو

وبمل معو رجولتو وشفقتو ورزانتو وحياة الصراع الذي ال هناية لو دوف  ؟ىؤالء
أف هبد فرصة لبللتفات. ومهما وجد نفسو ٗب حرب ضارية مل وبدث أف عبم 

وحُت يقع  .وإف مل يُعِمل سيفو فإنو مل يُغمده أماـ أحد .حصانو فأوقفو
 .األعداء عليهم يكوف سيُفو اؼبشهر َعَلَمهماؼبماليك ٗب وضع حرج ويتكاثر 

وما كاف أيبك وأقطاي  .ويتذكر بيباريس أنو كاف يبكي الشهداء من مقاتليو
يرفضانو من تصرفاتو ىو أنو يُطوّع كل سنة عددًا من فباليكو األديغة فيزيد 

 وال ىبلو الًتكماف والقبجاؽ واأللباف .وُيربزىم أمبوذجًا للشجاعة ،جيشو تعدادَ 
وتقديبهم  ،والبوسنيوف واؼبغوؿ من الشجاعة ولكن تفضيلو لؤلديغة ٗب كل ؾباؿ

ـّ العسكرية  .سرّاف مكشوفاف عنده ،ٗب اؼبها
أقوؿ إهنا عاتبة عليو ولكن  ؟"ما العيب الذي الحةْتو منَتة ٗب السلطاف

وكما ربّمل عرس  .وزّوجٍت ،السلطاف ىو أوؿ من شجعٍت على الزواج منها
ورقص فيو وسط تعجب  .أقاـ احتفالو فكذلك فعل بعرسيتوراف شاه و 

" وكما دخل .مو لنا أكثر وأكثروما قدّ  .وأوصى يل دبا يكفينا عمران،اؼبشاىدين 
 :بيباريس ٗب أفكاره اؼبتضاربة خرج منها ابلسرعة نفسها وسأؿ زوجتو

 وإف مل يكن السلطاف الصاٙب .ما أىتم بو شخصيًا اي منَتة ىو قضااي الببلد -
 ؟ىل ظبعِت شيئاً  .مهتماً هبا فكيف يكوف سلطاانً 

من ىذه الناحية ىو  .ما ظبعتو ال يتعلق بكيفية إدارة السلطاف ألمور الببلد -
ولكن ما أظبعو بشأف زوجتو  .يتمتع ابلرجولة ،يبذؿ ما ٗب وسعو ،اليقّصر
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 ...شجرات ال يليق بو ٗب رأيي
ةر الذي ىبفيو يستعجل ٗب جعلو اػبرب اؼبنت - ؟وىل ظبعت أنِت أيضاً  -

 .السؤاؿ
 .مل تكن بدأَت دبغازليت ،منذ زمن غَت قصَت ،ليس اليـو -
.. وأان وبزنٍت أهنا .أخبار سلوؾ شجرات اؼبتحرر ،على ما يبدو ،وصلْتك -

 ،كاف خطر يل أكثر من مرة مفاربُتو  .ذبلب العار ؽبذا السلطاف الشخص الرائع
وأمي   .لدي اؼبرحـو أيداقُت ٗب شبابو طْرَحوومثل ىذا اؼبوضوع مل يقبل مٍت وا

عهما وببلف مشكلتهما د ؛كانت  قالت يل  "ال تتدخل بُت رجل وامرأتو
  ؟حُت أتٔب شجرات إىل بيتنا أف تفعل إبمكاف أمي" ماذا كاف بنفسيهما!

ال  وأنتِ  ،كانت تعرؼ من أي نوع من النساء ىي  ؟أكانت تقلع عينها بنفسها
وتكةم غيةها من  ،ت ذبالسها وتستمع إليها مرغمةكان  ،بّد فهمت ىذا

مع أف بيباريس  – .ال أريدؾ أف تتكلمي  على شجرات بسوء اي حلؤب .أجلي
أهنى فجأة اغبديث غَت اؼبريح الذي نبت فجأة ٗب األسرة اعبديدة فقد أتت 

 :منَتة على اؼبوضوع الذي كاف يهمو ويقلقو
ىم  .ها يصل إليكم ايقادة اعبيشولكن طرؼ ِفْسق ،لن أتكلم على شجرات -

 ؟أال تلطخنا من جهتها ؛أقرابؤان من جهة كوثر
وإف كنت ال أذبرأ على مفاربة  .حققِت ما توقعُت منك اي منَتة ،شكراً لك -

تصرفت ابلطريقة  .السلطاف ٗب شأف ىذه القضية القذرة فلم أكن مكمـو الفم
الشاـ وعينو ىنا، ولكنو  فكلمت قاىر الذي طردوه إىل ،الوحيدة اؼبمكنة يل
  .خذلٍت ومل يفهمٍت

رأى بيباريس للمرة األوىل عيٍت منَتة جحةتا  ؟أيهاف رجل مثُلك ؛اي مصيبيت -
  .رغماً عنها
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تكّلْم إىل  :قاؿ يل - :صحح بيباريس كبلمو – .ال أعرؼ إف كاف أىانٍت -
 ! شجرات إف كنت رجبلً 

ال  :ؿ أمي الصوابتقو  .ألنو يستمد الشجاعة من شراسة شجرات -
 .كوثر ىي من أقلق ؽبا اآلف  .ال تقرّبيهم إليك ،زُبالطيهم

 ؟وؼباذا -
 ... إذا كاف قاىٌر العشيُق قد وّرط شجرات فبل أثق بو.ال أعرؼ ،اي حسرٔب -

تدخل  :أدعو إىل هللا أف وبميها .وكوثر ذات اللساف اغبلو بريئة كما خلقها هللا
 .القلب والعُت ببل استئذاف

 ،قاؿ بيباريس دوف رايء – .وتفانُبكما ،يسرٍل عبلقتكما الطيبة أنت وكوثر -
 .ال تبدؿ غَته بو ،ولكن ىذه ربب زوجها - :وأكمل دبزحة

 .وأان كانت ىذه نةرٔب إىل ابنتنا وصهران -
 !أَيك فلنكْن أنت وأان أيضاً ىكذاإف كاف ىذا ر  -
انقت منَتة زوجها وقد ع .ال زبجلٍت .ال تقل يل مثل ىذا الكبلـ ،بيربس -

قبلُت بك زوجًا من أوؿ يـو رأيتك فيو، ردبا ألهنم كانوا  –توّرد خداىا 
  .يذكرونك ابػبَت

  ؟ولو كانوا ال يذكرونٍت ابػبَت -
أجابت منَتة على السؤاؿ  -وكيف تكوف شريك من ال يذكرونو ابػبَت؟  -

كنت لن تسخر إف   – .وأغلقت فم زوجها براحة يدىا الرقيقة ،بسؤاؿ حاسم
مٍت أكثر من ىذا ٗب موضوع حيب فسأقوؿ لك أيضًا شيئًا يتعلق بشجرات 

إىل ابنها  ،ىي مشتاقة إىل زايرة الشاـ .ظِبعُتو منها وقد جلسْت إىل جانب أمي
 .غَت أف زوجها ال يسمح ؽبا ،وكّنتها

ؼبعت العُت  –وال ُيسَمح ؽبا أف تفعل ما تريد  ،إذا كانت شجرات ترى ىذا -
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 .فبلبد أف السلطاف الصاٙب مل يعد يثق هبا –لزرقاء الوحيدة لبيباريس رغماً عنو ا
 ،ٗب الثالثة سقطغَت أنك ت ،ردبا ٗب موقف مشابٍو ؽبذا قالوا "تُعّدي مرة، واثنتُت

كاف بيباريس فرحًا ٗب قلبو ولكنو ال ينسى ما كانت قالتو   – "فُيمسكوف بك
 ."فتو " كوثر ىي من أقلق عليها اآلزوج

توقفت الريح اّملة ابلرمل بعد ما ىبت أسبوعًا كامبًل مؤلت خبللو قلوب 
وأشرقت الشمس الكبَتة اغبمراء من السماء الشرقية خجلة من  .الناس ابليأس

 ومل ،والراحة والقلق ،حاملة للناس الفرح واغبزف ،الناس الذين تطّل عليهم
وٗب خبلؿ ىذا  فحسب. عاً اكبدرت من قبة السماء يومًا أو اثنُت أو أسبو 

ومن جاء أَجُلهم  ،الشهر أو الشهرين ُوِلد للناس ٗب األرض كثَت من الناس
وليسوا قليلُت  .ومن ماتوا ٗب اغبروب قبل أواهنم ال وُبصيهم الَعدّ  .اكبدروا عنها

 .والُفرقة واغبسد ،والفاقة واْل ،والصاعقة والريح ،من صرعتهم النار واؼباء
 سيغزو حلب هبهزه السلطاف الصاٙب منذ أكثر من ثبلثة أشهر.اعبيش الذي 

بل  ،وليست حلب وحدىا اؽبدؼَ  .وال يدع راحة لقادة جيشو ليبًل أو هناراً 
يعرؼ أف اؼبلك  .اؼبغوؿ :يستعد أيضًا ؼبن تصل أصوات خيلهم من الشرؽ

 لويس التاسع ملك فرنسا نزؿ جبيشو ٗب دمياط قريبًا من اإلسكندرية، ويستعد
األوؿ يتصدى  :وؽبذا قسم اعبيش اؼبملوكي إىل ثبلثة أقساـ .لغزو القاىرة

 .والثالث وبمي القاىرة ٗب حاؿ الضرورة ،والثاٍل يتوجو إىل حلب ،لئلفرنج
أهنى السلطاف الصاٙب اجتماع اجمللس العسكري االستشاري ٗب نصف هنار 

 .حٍد غَته ابلكبلـومل يسمح أل .خبلفًا للماضي إذ كاف هبتمع ثبلثة أايـ عادة
وحدد قادة  ،وأسند إىل كل قسم من اعبيش مهمة ؿبددة .ومل يستشر أحداً 

ومن وبل ؿبل  .األقساـ ابألظباء من أوؿ ؾبموعة زبوض اؼبعركة إىل آخرىا
ومع أنو مل يكن من عادتو  .وطلب من كل قائد تكرار مهمتو .القائد إف قُتل
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واختتم دبثل  .فقد ذكرىا ىذه اؼبرة ،جعأف ينّبو قادتو إىل نفي أي فكرة للًتا
 :ىذه الكلمات

إف مل كبِم اليـو اإلسبلـ من الصليبيُت الكفار فلن  .ليس بينكم من ال أثق بو -
وْلنقف أماـ هللا وْلندُع إليو أف وبقق  .يغفر لنا اؼبسلموف واألجياؿ القادمة

 .أىدافنا
العسكري االستشاري  امتؤلت الغرفة أبصوات األسلحة يلقيها أعضاء اجمللس

وحُت انتهوا من  .عنهم. ووقف األمراء وراء السلطاف الصاٙب اؼبتجو إىل القبلة
 الصبلة استدعى السلطاف بيباريس:

قاؿ  ،وؼبا التفت أيبك غَت اؼبدعو – .يل كبلـ معك ،توقف اي بيربس -
 .بل بيربس ،لستَ  -:السلطاف

" ما أخباركم وما أحوالكمل "ريثما سأؿ السلطاف األسئلة التقليدية من قَبي
وابلقياس إىل نصف سنة إىل الوراء  .تفحص بيباريس السلطاف بنةرة عميقة

وخيل إليو أف   ،"ؿبجراه اسوّدا :فقد الحظ عليو أشياء كثَتة استنكرىا قلبو
ماذا جرى ؽبذا  .وٗب عينيو الذكيتُت يبلحظ اإلعياء .كتفيو القويتُت هتدلتا

مل أالحظ عليو اليـو  ؟اعبيش الذي يسوقو إىل اغبرب أيكوف قلقًا على ؟الرجل
 ؟وؼباذا استوقفٍت الفتًا نةر قادة اعبيش إيلّ  .وىو يكلمنا مثل ىذه اؼببلحةة

سأسألو وإف مل يكن ٗب ما أسأؿ عنو شيٌء مهم عن اعبهة اليت قدـ منها قائد 
 اعبيش ُقطُز الذي يرافقو أيبك وأقطاي"

اي بيربس ىو أحد الصبياف اؼبماليك الذين رابىم القائد قطز الذي تسأؿ عنو  -
واحتفةوا بو  .فقد وقع أسَتًا بيد الفرقبة تذكرتوإف  .السلطاف صبلح الدين

 .وٗب ىذه السنة ربرر منهم .عدة سنُت ٗب جزيرة كريت
 ؟وىل تثق بو اي بديل الشمس -
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ناحية! إنو من اطمئّن من ىذه ال .لو مل أكن واثقاً منو ؼبا عينتو معاوانً أليبك -
 .األديغة اي بيربس

 ؟وىل اظبو ُقطُز أـ ظبَّوه بو -
أظنو كتغيَت اظبك  .ولكن نُطقو لو ىبتلف قليبًل عن نُطقنا .يقوؿ إنو اظبو -

  .الذي كاف غَّته أيداقُت بندقدار لعجزه عن نطقو
 ؟ُخَطج"" ؟وكيف ينطق اظبو ابألديغية -
 .القبيل كنت ظبعت اظباً من ىذا  .ليس مستبعداً  -

مل يكلمٍت  .ولكٍت أظنو نسي لغتو ._ إف كاف يقوؿ "ُخَطج" فهو أديغة
 .ابألديغية حُت عّرفنا أيبك على بعضنا رغم أنو يعرؼ أٍل أديغة

قضى عدة سنوات ٗب أسر الفرقبة ـبلصاً  .ال تلم قطز على نسياف لغتو -
 –ومزح معو  .اً قاؿ السلطاف مراتح – .ومل ينقض دينو وال إنسانيتو .ؼبملوكيتو

مل يدع  –أوافقك  ،نعم ؟أتةن اعبميع يبلكوف قلواًب أديغية مثلك ومثل قبلووف
ال هبوز نسياف أصلك مهما وجدت ٗب نواحيكم  –بيباريس يكمل كبلمو 
 ؟ٕب ماذا اي بيربس أأنت ومنَتة متفانباف .نفسك ٗب موقف صعب

يدع السلطاف الذي  غَت أنو مل ،انتفض رأس بيباريس من السؤاؿ غَت اؼبنتةر
  :اكتسى وجهو ابغبزف حااًل دوف جواب

ما بيننا متٌُت  :وعلى قوؿ البدو ،حياؾ هللا .نعم متفانباف اي بديل الشمس -
جعلَتٍت شريَك امرأة تفهم وتفطن لكل  .حىت إنو لن تنفذ من بيننا ذرة رمل

  .شيء وربًـت نفسها
تنهد السلطاف الصاٙب  – .نكما! وال تُدخبل أحدًا بيتفانبا .حسناً  ،حسناً  -

 .ال تدعا ما حدث معي بشأف شجرات وبدث بينكما – .عميقًا مع ىزة رأس
 .ردبا كاف هللا كتب علينا ىذه النهاية .يل وال ؽبا ٗب ىذه اؼبسألة  ذنبحقًا ال
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وألنك ستفهمٍت ولو  ،أقوؿ لك سري ألنو ال أحد عندي يبكن أف يفهمٍت
أتتذكر قبل سنُت حُت جرحوٍل قرب القدس ٗب  .رأنك تصغرٍل كثَتًا ٗب العم

 .تعاملٍت شجرات كما تريد ألٍل فقدت فحوليت إثر ىذا اغبادث ؟أسفل بطٍت
ولكن ما العمل وما ضبّلٍت إايه  .ال أعرؼ ؼباذا عاقبٍت هللا فدفعت ىذا الثمن

ولكن لن أغفر لبلثنُت ما  .ال ألومها .ي أان. شجرات ابلنسبة إيّل شابةػبػعي
وما سأفعلو هبما  .وموعدي ىو رجوعنا من حلب .فعلو ْب مع قائد جيشيت

 .أأتمل منك أف يبقى حديثي عن نبي بيننا .قررتو وانتهى
  .اعتربٍل حجراً  ؛وبمل ما ربّملو .اي بديل الشمس ،أبكمُ  ،اغبجر أصمُّ  -
وىو أمر يتعلق  .ما سأكاشفك بو اآلف أىمُّ شيء .حيا هللا أصلك اي بيربس -
شجرات تنازعٍت من أجل أف أسّلم  .وضعت فيو جهدي ورجوليت ،لدولة حقاً اب

وذبّهز نفسها لتفضحٍت ٗب أرجاء الببلد  .حكم مصر قبل هناية اػبريف القادـ
ال عقل لو يدير بو أمور السلطنة  .وأنت تعرؼ شخصية توراف شاه .مل أقبل إف

اؼبهمة ستجعل األـ  وىذه .وكوالدتو يغلب عليو الطبع األخرؽ .يومًا واحداً 
ولكٍت لن أنفذ ما يطلبانو مٍت مهما كلف األمر. ولو فعلُت ؼبا  .ناحرافوابنها يت

وقد راقبتك عن كثب خبلؿ السنوات القليلة  .قبل مٍت رجاؿ الدين واػبليفة
 .اؼباضية اي بيربس فلم أجد بُت قادة اعبيش من ىو أكفأ منك لتلك اؼبسؤولية

 .القًتاب منها حبجة أنك غريب ما مل تنتزعها منهمولكنهم لن يسمحوا لك اب
حُت أضبي اإلسبلـ " –صرخ بيباريس ٗب قلبو  – "! ؟"من أجل ىذا استوقفتٍت

وحُت يصل األمر إىل السلطنة  .ودمي على كفي فأان موثوؽ ،وسط حبر الدماء
زعًا أحزاف موطٍت منت ،معةم عمري عبثاً يبدو يل أٍل أقمت ىنا  ؟فأان غريب

وإف كنتم تتنازعوف اغبكم داخل أسرتكم  .وأسست أسرة ،لي من قليباألص
ليس من مهميت  .قل ما تريد دوف مناورات ؟فلماذا ال نفعل كبن أيضاً مثل ىذا



- 017- 

 

حُت نةر بيباريس ٗب عيٍت السلطاف  – "حلُّ اؼبشكبلت السخيفة ألسرتك
عبأ إيّل ٗب  اليائستُت  صحا إىل نفسو _ اغفر يل وافهمٍت اي إؽبي ـباشنيت ؼبن

مل أجد السلطاف الصاٙب منذ عرفتو ووقفت إىل جانبو ٗب مثل ىذه اغبالة  .ؿبنتو
 .من اليأس"

مل ىبطر  .أىبًل لو اي موفد هللا ولستُ  أف أنتزع من أحٍد ما أوكلَتو إليو ال أريد -
 - :قاؿ بيباريس ما ٗب قلبو وأهنى بصوت أعلى – .يل مثل ىذا طواؿ عمري

ال  .أفعل ىذا ٗب ما يتعلق حبماية مصر وحياهتا لو مل يبق غَتيولكن ثق أٍل س
 .واغباؿ أنو ليس ٗب األجواء ما ىُبيف ،أعرؼ ؼباذا تقوؿ ىذا اي بديل الشمس

ابتسم السلطاف الصاٙب ابتسامة رقيقة ضاعت على  –وأان كاف ىذا رأيي  -
اؼباضية  غَت أٍل ال أعرؼ ماذا حدث يل ٗب األشهر القليلة – .وجهو الشاحب

 .من حلب مىت عدتُ  سأعتٍت بنفسي .إذ اختّلت صحيت
  .وكبن مبضي إىل حلب ،ابَق أنت إذف ٗب القاىرة -
وسيتحرؾ  .سأٗب بعهدي ألٍل حددت موعدًا للناصر أغزوه فيو ابعبيش -

إف حدث يل شيء  ،من يدري ،ولكن .اعبيش غداً كما حدد ؾبلسنا العسكري
وأان واثق أنك  .كتاب دوف أف تلّبوا لشجرات ما تريدفما أريده ُمثَبٌت ٗب ىذا ال

واقرأ ما  .أعطٍت عهدًا على القرآف .ستضع الكتاب أماـ مستشارّي من األمراء
 .أنَت تعرفو وأان أظبعو .فيو
 سلِّموا أمر الببلد إىل –يقرأ بيباريس دوف أف يغلظ صوتو  –"من بعدي  -

هداً اي موفد هللا ويدي على القرآف أعطيك ع -"اػبليفة العباسي اؼبستعصم اب
رفع بيباريس يده عن القرآف وىو  – .أف أوصل الكتاب إىل ؾبلس اؼبستشارين

 .وقلبو يتلوى أؼباً عليو ،مشفق على السلطاف الذي أخلص لو كل ىذه السنُت
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XI 
حُت أتمل السلطاف الصاٙب وجهو ٗب مرآة مكسورة وجد نفسو كمن قرأ فيها ما 

 .قاً سيحدث لو الح
اؼبرض الثقيل الذي نزؿ ابلسلطاف الصاٙب بعد شهر من اؼبسَتة أجرب اعبيش 

وٗب اللحةة نفسها طار اػبرب ٗب أجواء  .اؼبملوكي على التوقف عند اؼبنصورة
ووصل إىل اإلسكندرية ودمياط اليت نزؿ  ،بغداد والشاـ وحلب :مصر كلها

 .ٗب كل مكاف قليلُتومل يكن من يتفاءلوف ومن يتشاءموف  .فيهما اإلفرنج
وتنوعت رواية اػبرب حىت بُت من  – .وكاف اعبيش وقادتو غارقُت ٗب ىذا اؽبمّ 
  .كلّّ ما يريد  ،مضيفُت إليو ،ىم قريبوف من الصدؽ ومن ىم بعيدوف

وىي اليت تعرؼ ما  ، زوجَتو شجراتكاف أوُؿ من هبب إببلغو ابػبرب  وؼبا
ومل يتأخر عنها من  .رعتهاوصلت إىل اؼبنصورة أبقصى س ،سيحل ابلرجل

 .توراف شاه ترافقو زوجتو كوثر :أرسلت لو
راحة كفها، ٕب سحبتها وتوجهت جرات جبُت زوجها اؼبلتهب قليبًل بجّست ش
 :بصوت حاـز ،والسيما أيبك ،إىل القادة

ولكن  .ثقوا أف السلطاف الصاٙب ستفارقو نوبة اغبمى وسيعود إىل سابق حالو -
ال تَدعوا األعداء الذين  .هدبرضو الثقيل وال غَتُ يُش اعبال حاجة أف يعرؼ 

 .أريدؾ قليبلً  ،اخرْج من الغرفة اي أيبك .ينهضوف ٗب كل مكاف يفرحوف
 :مفِصحة عما ٗب ذىنها سباماً  ،حُت خرجا أكملت شجرات حديثها

 .وأأتمل ٗب أقطاي وقاىر وُقطز  .ليس بُت قادة اعبيش من أثق بو غَتُؾ -
  .إٍل فقدت ثقيت أبقرابء كّنيت بيربس وقبلووف، ومرجانة بينهم وأقوؿ لك سلفاً 

 .سنسبل جفنيو بُت عشية وضحاىا .انتهت أايـ السلطاف .كوثر تؤيدٍل
 .وأكلِّفك أنت هبذا .وأفًتض أف ابنو توراف شاه سيستلم السلطنة مكاف أبيو



- 019- 

 

ثر من وحُت تنتهي من األمر أعدؾ أماـ هللا أف ترتفع منزلتك ٗب حكم مصر أك
 ؛.. احذر من بيربس األعور.وأان لست عجوزاً جداً  ،أنت ٗب عزِّ رجولتك .ابٍت

أعِلنوا اسم توراف  .مل يكن ؽبذا الذي وُبتَضر موضُع ثقة مثُلو ٗب األشهر األخَتة
دوف حاجة إىل ؾبلس  ،أنت وبعض من تثق برجولتهم ،شاه ما إف يسّلم الروح

فسيسوِّغ الناس  ،ف إلينا وقد احتلوا دمياطوؼبا كاف الصليبيوف يتجهو  .استشاري
  .ما تفعلوف

ّرّي اجتمعت كوثر ببيربس وقبلووف وبنربة تعاٍؿ  .وبناء على رجاء شجرات السِّ
 :سألتهم دوف أف تفصح عن اسم من أتٔب على ذكره ،خبلفاً للسابق

 ؟ما العمل إذف ؛السلطاف قد ال يعيش إىل اكثر من اؼبساء -
وقابل بيباريس وقد ازرقت عينو الوحيدة أكثر  ،زاد ِقَصراً خسف عنُق قبلووف ف

  :فبا ىي زرقاء سؤاؽبا بسؤاؿ
 1"تغمس مغرفتك ٗب ما ال شأف لك بو أظبعت يوماً ما يقاؿ ٗب نواحينا "ال  -
أجابت كوثر دوف أف تطرؼ عيناىا  – .ويقاؿ يل ىنا ،ظبعُت ٗب نواحينا -

 .قامتها الرشيقةودوف أف هتتز  ،العسليتاف -السوداواف 
 .انتفض قبلووف وىو يبزؽ رقبتو الثخينة - ؟ماذا تريدين إذف -
 .ستندماف ،دينكما على عدـ مساواتكما زوجي هبذا الذي يفارؽ الدنياأَ  -
انتصب بيباريس واقفاً  –منذ زمن بعيد ندمُت على ما فعلُت من انحيتك!  -
  .اغرْب من وجهي حىت أذبنب العار من ِقَبلك –
! ىل ستضربٍت دوف أف ربسب حساب اؼبرأة اليت ستصبح زوجة  للمصيبةاي -

                                                 
1
" وىو ٗب األصل قطعة خشبية مسطحة تستعمل ؽبرس ببلغيسّمى ما ترصبُتو ابؼبغرفة: "  

 اغببوب اؼبسلوقة الداخلة ٗب صنع الباستا، الطعاـ اؼبعروؼ عند األديغة.  
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قالت كوثر وىي زبرج من الغرفة بقوامها الرشيق  -السلطاف بُت اليـو والغد!
وردفيها العاليُت دوف أف يةهر أثر للرعب على وجهها رغم أهنا تةاىرت 

 .سأراكما يوماً وأنتما تتوسبلف إيّل طامَعُت ٗب رضاي –ابلصراخ 
توقف بيباريس الذي كاف يذرع أرض  - ؟أي نوع من البشر ،ىذه امرأةٍ أي  -

كأنو ألقى من يده السيف غَت اؼبكتمل الذي عجز عن  الغرفة جيئة وذىااًب 
ٕب رجع وجلس على اؼبقعد الذي قاـ عنو واصبًا من  ،ونةر ابذباه الباب ،َسنِّو

 .اإلىانة
ابتسم قبلووف  –اي بيباريس ىي  إف أردَت قلُت لك من أي نوع من البشر -

 .ابتسامة خفيفة
 !  ؟ىل ستعلمٍت شيئاً ال نعرفو كبلان -
ال  .نعم ،نعم ؟أأكوف كذااًب إف نقلت إليك أقواؿ من يعرؼ أخبار كوثر -

 .ُخطج الذي نسي عند اإلفرنج لغتو األديغية ىو من روى يل ،تستغرب
 ؟ومن أين يعرؼ -
اي اليت أوصلتنا إىل ىنا وكبن ال يعرؼ بعُضنا تبُّت أنو كاف ٗب سفينة شرق -

ما إف وقع نةره عليها و  .وكاف من الصبياف الذين بيعوا ٗب حلب أوالً  .بعضاً 
ليست أخبارىا اليت روهتا   .قبل أايـ حىت تذّكرىا رغم مضي كل ىذه السنُت

كانت صبية صغَتة ىائمة جاءت إىل السفينة وتوّسلت إىل   .لنا صحيحة
ويتذكر جيدًا أهنا كانت تتغنج للتاجر  .حاهبا إىل حيث يبحرصطالشرقاي 

ولكنها ال  ،الذي سأؽبا إف كاف أبوىا وأمها على قيد اغبياة فأجابت ابإلهباب
  .تريد أف تسمع سَتهتما

 ؟وؼباذا إذف كانت جالسة وراء اػبزانة تبكي -
ف أهنا .. ىل فهمت اآل.ؽبا من فراشو شرقايردبا شعرت ابإلىانة من لفِظ  -
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 ؟أكرب منا ببضع سنوات
  - :ٕب أصلح وضعو بصوت ألطف ،انفجر بيباريس صارخاً  –كفى!   -

األفضل من ىذه األخبار أف نفكر ٗب كيفية وضع وصية السلطاف الصاٙب أماـ 
 .ؾبلس األمراء االستشاري

  ؟ىل جعلك كبلـ أيبك إليك تندـ -
التصرؼ مع السلطاف ال هبوز  .ال أحد يستطيع منعي من الوفاء بنذري -

 .ىذه خيانة ؛الصاٙب الذي أخلصنا لو إىل اآلف هبذه الطريقة
انقطع صوت النواح اػبفيف الذي صدر من جهة غرفة السلطاف الصاٙب قبل 

  .أو نْصِب الرؤوس فرصة لئلنصاتأف هبد بيباريس وصحبو ال
طاف فهم بيباريس وقبلووف أف آخر سلطاف أيوْب على مصر اؼبلك الصاٙب السل

 .ـ 1249وكاف ىذا ٗب الثاٍل عشر من شهر تشرين الثاٍل عاـ  .فارؽ اغبياة
وقبل أف يربد جثماف السلطاف، اجتمع أمراُء اعبيش  ،ٗب تلك الليلة نفسها

 ،من لو عبلقة ابألمر ومن ال عبلقة لو ،اؼبملوكي الذي انقطع ٗب نصف الطريق
الذي سينصَّب خليفة وحُت نطق أيبك اسم توراف شاه  .على كبٍو مستعجل

 :هنض بيباريس ،لوالده
ٗب الوصية اليت أضبلها واليت كتبها اؼبلك السلطاف الصاٙب الذي ندعو هللا أف  -

 .بل اػبليفة العباسي اؼبستعصم اب .مل يرِْد اسم توراف شاه ،يفتح لو ابب جنتو
 .والعادة أف تنفَّذ وصيُة اؼبتوٖبَّ 

ىل توافقونٍت على  ؟ماذا نعمل - :اجمللسوسأؿ  ،ىات الكتاب :قاؿ أيبك -
 ؟أف السلطنة وصلت إىل ابن سلطاف مصر الصاٙب توراف شاه

الذين مل يوافقوا أيبك من بُت األمراء الثبلثة والثبلثُت اثناف ابإلضافة إىل  -
اآلخروف تنصيبهم توراف شاه برفع  ٗب حُت أعلن ،بيباريس وقبلووف واتنقز
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 .وسالسيوؼ اؼبشهرة فوؽ الرؤ 
وما إف انتهوا من تعيُت السلطاف حىت هنض اؼبلك الصاٙب توراف شاه معتّداً 

وحّيا  ،وبعد أف وقف قليبًل وضع يده اليمٌت على جانب صدره األيسر .بنفسو
 :ٕب قاؿ ،من انتخبوه إبشارة خفيفة

حياكم هللا. ال أكتمكم عدـ  :أقوؿ لكم صبيعًا من يودٍُّل ومن ال يودٍل -
وال تةنوا أف سبزيقي إايىا ٗب حضوركم يعٍت عدـ  .ة والديرضاي عن وصي

لسنا اليـو ٗب موقع نناقش فيو َمن  .احًتامي تقاليد سلطنة مصر للمستقبل
اإلفرنج الذين يقودىم اؼبلك لويس التاسع احتلوا دمياط  .األحسُن ومن األسوأ

يربس وأنتما اي ب ،اي أيبك وأقطاي وقاىر وقطز .وٗب طريقهم إىل القاىرة
 .سنتصدى للصليبيُت الكفار ؛واتبعوٍل ،استنفروا اعبيش ،وقبلووف

أثناء تفرؽ األمراء ابتسمت كوثر زوجة السلطاف وقد ازدادت تعاليًا لبيباريس 
" ٕب استدارت ؟"ىل رأيتما ما ربقق يل :ومّرت جبانبهما وكأهنا تقوؿ ،وقبلووف

دبناسبة  ،اليـو -  :األمر ٗب وقد تفّكرتْ  ،وكلمتهما ابألديغية ،نصف استدارة
ولكن إف مل تلقيا علّي التحية اػباصة بزوجة  .عنكما فرحة أسرٔب سأعفو

 .السلطاف فاعلما أٍل لن أغفر لكما ولو كنتما من أمراء اعبيش اؼبملوكي
ىّم قبلووف أف هبيب  –.. .َمن فقْدِت اّتِزانك من أجلو ،اي حلؤب اعبليلة -

 .مل يدعوابألديغية غَت أف بيباريس 
 دع ىذه اؼبًتاقصة! -
 .أنَت تفسح اجملاؿ ىكذا ؼبن تصدع الرؤوس -
 .ستتحمل ما أتمر بو وتفعلو بك زوجة السلطاف العةيمة ؟أمل تسمع -
 .عارض قبلووف صديقو على طريقة الصبياف –لن أربّمل!  -

 .ما فّكر فيو بيباريس بداًل من اعبواب شيء آخر "مل أعد أستغرب سلوؾ كلبتنا
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 .يكفيٍت أسًى أهنا من بنات قومي .إهنا فبن خلقهن هللا دوف تربية ودوف خجل
أان ليس موضوعي  .ما ال أفهمو ىو سلوؾ أيبك الشجاع معي ؟وأيبك

ولكن أرأب بو خيانتو  حبضرة جثماف الرجل الذي جاء بو من سوؽ  ،مشكلة
 ." ؟يانةكيف تتفق البسالة واػب  .السلطاف الصاٙب ،النخاسة وجعل منو رجبلً 

ٗب ضواحي اؼبنصورة تصدى اؼبماليك القادموف خبيوؿ أطِلق عناهنا لقطعاف 
 .ووقف على الكثيب توراف شاه سلطاف مصر .الصليبيُت

 .الشمس الشاحبة تشرؽ شيئًا فشيئًا وسط السماء اػبالية من أي سحابة
عامل العرْب يبدو ال .وحرارة النهار الوليد اؼبضجرة هتـز بقااي برودة الليل اللطيفة

 .خالياً من أي أثر للحياة إال شخَت الناس واألحصنة
ال أظبع  :سأؿ السلطاُف توراف شاه اؼبثَقل ابلسبلح أيبكَ  - ؟أين الصليبيوف -

 .وقع حوافر خيلهم
نةر أيبك ابذباه  – .أخربان اؼبستطلعوف أهنم سيصلوف بُت ساعة وأخرى -

ُذىم اؼبدببة تبدو من وراء ىا ىي أطراُؼ رماحهم وُخوَ  –مشرؽ الشمس 
 .الُكثباف

ابتسم توراف شاه ابتسامة ال تليق بو البتة  –ال يتدافعوف كما كنتم أخربسبوٍل  -
ليس بيننا وبُت  ،حسناً فعلتم ؟أمل زبربوىم أٍل سأتصدى ؽبم جبيشي اؼبملوكي –

كاف اؼبلك  اي بيربس وقبلووف وأقطاي! .النصر ىو علُننا .من هناصبهم سرّ 
واآلف برىنوا على  .اٙب الذي وضع سيف السلطنة بيدي يبدحكم دائماً الص

 .رجولتكم أمامي
قاؿ بيباريس اؼبمتطي حصانو ابظبو  –كبن ال نستعرض رجولتنا أماـ أحد  -

ما كبميو ىو ببلُدان ودينُنا  –وابسم اآلخرين الذين ُوّجهت إليهم اؼبزحة اؼببطنة 
 .والعاملُ اإلسبلمي
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!  مراتحٌ  - أمراء جيشو  ٗب إْثر توراف شاه قاؿ –ال تًتاجعوا!  ،إليكم عفاـر
اؼباضُت للتصدي لقطعاف الصليبيُت وكأنو مل يِصْفهم بعبارات تثَت الغضب 

أتريد أف  ؟أنت إىل أين ماضٍ  - :وحُت رأى أيبك راكبًا اعًتض عليو .والتقزز
من  ةُ الكريه الشابِّ  السلطافِ  طارت ابتسامةُ  - ؟تقاظبهم مدوبهم وحدؾ

سنرى وأنت وقاىر ورائي   – .شفتيو الرقيقتُت وضاعت ربت خوذتو اؼبدببة
 .وكبن لسنا دوف رجولة ،ال تستعجبل .كيف يستحق قادة جيشي اؼبديح

  .سيقرر فباليكنا الشجعاف الساعة اليت سنساىم فيها ٗب اؼبعركة
يشو حسم أيبك اؼبوضوع وقاد ج –ال يذىبوف إىل اغبرب حبثًا عن اؼبديح!  -

 الذي كاف ٗب انتةاره.
حُت التفت توراف شاه وىو يةن نفسو مًتوكًا وحيدًا وراء الكثيب رأى قاىر 

 فتوجو إليو ابلكبلـ: ،وراءه
 قف إىل جانيب!  ؟ؼباذا أنت ورائي -
قاؿ قاىر لتوراف شاه فبهداً  –أان ٗب مكاٍل  ،اي موفد هللا بديل الشمس ،ال -

أنَت من  - :ل الشمس" وأردؼ دبزيد من التملقالظبو بػػػ "موفد هللا" و"بدي
 وأان من سيكوف وراءؾ. ،سيتلقى النصر

ورائحة الدـ  ،ارتفع ٗب ريف اؼبنصورة إثر التحاـ اعبيشُت قراع السيوؼ والًتوس
والناس  .والشتائم دبختلف اللغات ،وأنُت اعبرحى وتوسبلهتم ،اؼبتخمر ٗب اؽبواء

 .ويتصارعوف على األرض .صهوات اػبيل اؼبتعادوف هبرُّ بعُضهم بعضًا من
واؽبارب  .ومن انُتزع منو سبلحو يركع على ركبتيو ،والقوي يصرع الضعيف

واألحصنة اػبالية  .ومن وبمي رأسو بيديو ال ينجو من اؼبوت .يلحق بو األجل
 ،تتصارع كالرجاؿ ،اؽبائجة من صليل السبلح ومن الدـ البشري ،الصهوات

  .تًتامحو  ،ويعض بعُضها بعضاً 
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صرخ بصوت مرتعب  –وكأف جيشو يُدَفع إىل اػبلف!  ،كأف بيربس يًتاجع  -
 توراف شاه اؼبرتعد الذي مل يعد يفهم ما هبري ٗب ظاىر اؼبنصورة.

صاح عفوايً اؼبملوؾ اؼبمسك بلجاـ حصاف  –بيربس مل يًتاجع طواؿ عمره!  -
 .توراف شاه

 .هنر قاىر فبسك اللجاـ –!  ؟ومن سألك أنت -
سأؿ السلطاف الواقف  - ؟من ىذا الذي يتصدى لكبلمنا ٗب ساحة اغبرب -

اترؾ عباـ حصاٍل واىجم حيث  - :على أطراؼ أصابعو ٗب الركابُت وىدده
وصرخ إثر اؼبملوؾ الذي أفلت  -.تسيل الدماء إف كنت رجبًل إىل ىذا اغبد

يف أفضل على أحد ؿبارّْب ضربة س وفّػرُ تُ  - :رأس اغبصاف وىجم شاىرًا سيفو
ماذا قلت  ،انةر اي قاىر إىل ىذا الذي يركض .من أف أتنفس رائحتك الكريهة

! .. كبقق نصرًا اي قاىر.اآلف تذكرتو .ىو "بَػَرَقْت" ،نعم ،نعم ؟يل اظبو
مل وِبْن بعُد موعد  ،مهبًل اي قاىر .ومن يردفوهنم ىربوا .الصليبيوف يًتاجعوف

ال يسمح ؽبم أف يقًتبوا  ؟بلثة صليبيُتأىو بيربس ااَصر من ث .ىجمِتنا كبن
.. انةر .ال تساعده يدهو  ،سقط منووالًتس  .أظن يده اليسرى ؾبروحة .منو

مهما قالوا عنو  .والثالث ىرب .واآلخر أيضاً  .صرع من ىاصبو ؟ماذا فعل
 ال نفوِّْت انتصاَران ! ،امض اآلف .فبيربس الذي صاىرتُو مقاتل عنيف

اؼبماليك البحرية والصاغبية الذي يقوده بيباريس  ٗب ذلك اليـو ىـز خليط
وأسروا ملكهم  .وأقطاي وقبلووف وأيبك وُقطز جيش اإلفرنج ٗب ظاىر اؼبنصورة

 .واثٍت عشر ألفاً من ؿباربيهم ،وأخاه ألفونس ،لويس التاسع وزوجتو مرغريت
   .والنصر الذي حققو اؼبماليك بسيل من دمائهم قّلد بو توراف شاه حاجبيو

 .ولكنو دفع حياتو من أجل السلطنة وؼبا يبض نصف عاـ على سلطنتو
 ،حُت بدأ توراف شاه يتَّخذ من اؼبماليك الذين ال وببوف اؼبديح مادًة للسخرية
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أقطاي  :مل يقبل القادة الذين استطاع بيباريس صْبَعهم ،وبدأ بتصفيتهم سراً وعلناً 
 .لذي كاف توراف شاه وبتمي بوواستطاعوا ربييد أيبك ا .وقبلووف وُقطز واتنقز

وأهنم  ،وأفهموا شجرة الدر أف ابنها ليس جديرًا حبمل مسؤولية السلطنة
رّغبوىا أبهنم سيحافةوف على حياتو، فاتفقوا معها  سيكلفوهنا ىي ابؼبهمة و

  .على أال تتدخل ٗب ما يفعلوف
ىم دبن سبّرد اعبيش الصاغبي الذي يقوده بيباريس كاف قاىر ىو من أخرب  وؼبا

وأبف السلطاف وزوجتو  ،انفّضوا قبل غَتىم من حوؿ توراف شاه بفضل شجرات
 .اعتصما ابلُعلّية اػبشبية

رمى السلطاف  .رفض توراف شاه اػبروج من العلية اػبشبية فأشعلوا النار فيها
غَت أف أاّيً  ،و ىو وزوجتو كوثر ٗب هنر النيلالذي وبرص على حياتو نفسَ 

 .مل ينجُ  ،عاف داخل اؼباءونبا يتصار  ،منهما
وكما  .كلفوا شجرة الدر بسلطنة مصر  – .التـز قادة اعبيش اؼبماليك بتعهدىم

ولكن   .اؼبستشار األاتبكيفعلوف عادة مع بيباريس أبعدوه وكلفوا أيبك دبهمة 
واثر األيوبيوف اؼبنحازوف إىل سورية  ،كتلة اػببلفة األيوبية مل تقبل بسلطنة امرأة

 صر يوسف، وربالف معهم أمراء الشاـ. بقيادة النا
 ." إف مل يكن عندكم رجل يصلح أف يكوف سلطااًن فسنرسل إليكم من طرفنا

مة تفعل وأي أ ؟تولية امرأة حكم الببلد ال ذُبيزُ أال تفهموف أف كتاابتنا اؼبقدسة 
" أاثرت الرسالة اليت أرسلها خليفة بغداد اؼبستعصم ىذا لن ذبد حريتها أبداً 

 .أي ٗب العامل العرْب كلو ،اعبماىَت ٗب مصر وسورية والسوداف اب
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كعادهتا ٗب اؼبراءاة بسهولة ٗب اغبادي والثبلثُت  زبلت شجرة الدر عن السلطنة 
ابلسلطنة  ،وكلفوا  أيبك، مستبعدين كالعادة بيربس .1250من شهر سبوز عاـ 

تو شجرات زوجًة ومل يبض وقت طويل حىت تزوج .ابإلضافة إىل قيادة اعبيش
 .اثلثة

XII 
 .صديقافوال نبا  ،ال نبا عدواف :مل يكن فبكناً فهم العبلقة بُت أيبك وبيباريس
مل ينشرا اػبرب إىل  ،ويغتابو أيضاً  ،ومع أف كبًل منهما يبتدح اآلخر بقلبو ولسانو

مسقط و  ،ءنتمااالبدءًا من  ٗب كل شيء افـبتلف ولكنهما ،كبلنبا فبلوؾ  .اؼبؤل
حُت جاء أيبك  .والثاٍل أديغي ،األوؿ تركماٍل .ابللغة والطباعوانتهاء  ،الرأس

وُأِسر ٗب ببلد العرب الذين جاء من أجلهم صار فبلوكاً  ،ؿبارابً شاابً من الشرؽ
وبيع ٗب ببلد الغربة نشأ ٗب عامل  ،وبيباريس الذي سرؽ وىو صيب .ؿبارابً غباميو
بل  ،ليس يوماً واحداً  ،نيتو أف يبقى فيهاواألرض اليت مل يكن ٗب  .اؼبماليك ىذا

 .مثُلو مثُل أيبك برغبتو أو بدوهنا،صار فيها قائد جيش  ،ساعة
ٗب الببلد اليت أسسا  ،ومل يكن أيّّ منهما يشتاؽ إىل اآلخر ٗب أوقات الراحة

ولكنهما كاان هبتمعاف ٗب أايـ اغبروب حيث ُتشهر  ،فيها أسرة ونشأا فيها
وكبلنبا كاف ـبلصاً  .وتنكشف شجاعة اإلنساف ،ماءوتسفك الد ،السيوؼ

وُكرمى لئلخبلص كاف كلّّ منهما حريصاً  .للببلد اليت صار فيها قائد جيش
ومل يكن بينهما هتاتُػٌر من قبيل " أان غلبتهم،  .على اآلخر ٗب اؼبواقف اغبرجة

 .دوكبلنبا كاف ىدفو األظبى االنتصار وضباية اإلسبلـ والببل وأنت غلبوؾ ".
وعليها يربّوف  .وعلى ىذه اؼببادئ راّبنبا السلطاف الصاٙب الذي رحل عن الدنيا

 .فباليكهم
تعاقب  ؟واآلف .وكل ىذه األحداث بدأت وذبّذرت ٗب عهد السلطاف الصاٙب
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 ،أحدنبا دفع حياتو شبنًا لصبيانيتو .على مصر سلطاانف ٗب أقل من نصف سنة
 .منت كل الببلد العربية حىت عزلوىاواألخرى مل يقبلوا منها أنوثتها فتضا

 ،ىل عزلوا شجرة الدر عن السلطنة اليت وصلت إليها بدىائها اؼبمزوج برايئها
كاف ؽبذه اؼبسألة تفسَتات    ؟وبدموعها اؼبمزوجة ابلدماء أـ تنازلت من نفسها

 ؟ولكن ما أصحُّها ،كثَتة
وردبا ليس  .ف جداً اػبلفاء والسبلطُت الذين تولوا حكم مصر إبرادة الناس قليلو 

 .وال ىبلو عرش أيِّ قـو من اغباكم .بينهم من مل يسفك دـ أحد أو دموع غَته
وليس الطامعوف ٗب اغبكم من عقبلء وؾبانُت قليلُت منذ أف توصل عقل 

 ،يهجم على اؼبهمة من ال يستطيع ضبلها .اإلنساف إىل فكرة اغباكم وإىل اآلف
ومن هبلس على الكرسي ال يقبل  .منها ومن يستطيع ال يسمحوف لو ابالقًتاب

 ،وحُت يتصارع الطامعوف فيها وال يستطيعوف التفاىم فيما بينهم .النزوؿ عنو
بونو ،ويُغرقونو ابؼبديح ،ىبتاروف من بينهم من يستطيعوف ترويضو ويعيش   .وينصِّ

وسواء قاؿ اغباكم اؼبفروض عليو  .كما يريد والناصب ،اؼبنصوب حاكماً  :كلّّ 
 ،أو طلب منهم إعفاءه ،أو إنو مريض ،إنو ال يستطيع ضبل اؼبسؤوليةاغبكم 

وحُت    .فإهنم لن يلّبوا لو طلبو حىت اؼبمات ما دامت السلطة لن تصل إليهم
ٕب وبّملونو ما يستحق وما ال يستحق من مسؤولية  ،يسقط يؤبنونو ابؼبديح

 .فيحموف أنفسهم ،األخطاء
انُت اللذين سبقا الصاٙب فإف الصاٙب نفسو إف مل يُػَقْل ىذا الكبلـ ٗب السلط

 ،اغبكمة –كاف متحليًا ابلرجولة   .أبعُد الناس عن ىذا النوع من اغبكاـ
فاؼبرأة  ،ومع أف لو سيادة على الببلد اليت أصبح زعيمًا ؽبا ،الصرب –والدىاء 

نبا من كاان يقفاف ٗب  ،األشد طمعًا منو ٗب السلطة ،والولد الناشئاف ٗب بيتو
 يق مشاريعو.طر 
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 .ىذه ذريعة فحسب ألف شجرات كانت كشفت عن سلطويتها قبل ىذا
 .متطلِّعًة إىل األبعد ،بدأت تتصيد سلطنة مصر معتربًة إمارة الشاـ قليلة عليها
من شأف ىي وترفَع  ،ومع أف الصاٙب كاف يود أف تكوف شجرات من ىذا النوع

وليس األمر أف  .رتو ٕب سلطنتومل يكن يقبل منها تدخَُّلها ٗب شؤوف إما ،زوجها
عاش  .بل كانت زبطط مسبقًا لؤلمر ،شجرات كانت تريد التدخل فحسب

 ،ومل ترتد قبعة مكاف غطاء الرأس ،اؼبرأة إف بقيت دائمًا امرأة :الصاٙب يقوؿ
ولكن ليس من ىنا  .إىل أف حلت بو مصيبتو ،ها النسائيةمشاغلفْلتتابع 

فأصل اؼبشكلة كلها ىو دىاُء شجرات  ؛فحسُب بدأت مأساة أسرة السلطاف
 .وطموحها إىل اؼبنصب ،وِفطنُتها

وإف نةرت ٗب وجوىهن مؤْلَنك  ،ىناؾ نساٌء ؽبن قلوب الرجاؿ ومةاىرىم
ىي امرأة ظبراء صبوح رشيقة كأهنا مل تنّصف  .وشجرات ليست منهن ،رعباً 

اتحاف أو عيناىا تر  .ومل تعاف من اغبمل والوالدة ،العقد اػبامس من عمرىا
وأنفها الرفيُع شبُو  .تلمعاف حسب ما تنةر صاحبتهما إليو أو تتحدث عنو

وال يبّل اؼبرء من  .األحدب يتناسب مع شفتيها اؼبعتدلتُت بُت الرقة والغلةة
يذْب  ،سواء كاف رجبًل أـ امرأة ،ومن هبلْس معها .صوهِتا الناعم غَِت الصاخب

سبب موت الزوج عن اعبميع مع أهنا استطاعت أف زبفي  .ٗب سحنتها اعبميلة
وربملت فقداف االبن على ىذا النحو اؼبفاجئ الذي مل تتوقعو كما  .ىي السبب

أما ما مل  .عاتبة عليو ٗب سرىا أحياانً  ،داعية لو ابلرضبة حيث رحل ،حدث
زوجها  وارثةتستوعبو إىل اآلف فهو أف يُنتزَع منها اغبكم الذي تسلطت عليو 

وفرضت عليو أف  ،ا نّصبت أيبك الذي كاف كالعجينة بُت يديهاومع أهن .وابنها
 .فإهنا لن تنسى ما فعلوا حبقها ،يتزوجها

" ماذا أريد منو أكثر .ردبا مل هتتم شجرات بكوف أيبك أكرب منها بعشر سنوات
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! إف اكبل اؼبوضوع على ىذا النحو فسأعترب  ؟من أف يدير الببلد كما أريد
أيها  علّي فانتزعتموىا مٍت قد أعدسبوىا متوسلُت إيلّ السلطنة اليت ذبّمعتم 

بينكم أيها الرجاؿ كثَت فبن يرتدوف القبعة  ؟الةاؼبوف ! أعجيٌب أف أكوف امرأة
لوال أنو   .أيبك رجل وسيم يسلب منك النةر هبيئتو .وهببنوف عن خوض اغبرب

حل ابلقياس إىل زوجي الرا ،.. وىذه ليست مشكلة.كسوؿ قليبًل ٗب الفراش
وٗب حاؿ الضرورة  .سأرّوضو حبيث ال يبلك نفسو حُت يراٍل .فهو رجل كامل

مل أستطع أف  ؟ما أخبار ىذا اؼبسكُت اي تُرى .ال زبلو القاىرة من أمثاؿ قاىر
وماذا يقوؿ ىذاف الرجبلف اللذاف أغلقا الباب  أمنع أيبك من نفيو إىل الشاـ.

لو كاف  ،ىيو ؟وبوؾ مؤامرة ما أيكوف بيربس األعور ؟على نفسيهما ٗب الغرفة
كاف موضع ثقٍة ٗب   ،لكاف السلطاف اغبقيقي ؼبصر ،ال واحدة ،عنده عيناف

أصّر على أف ولكن البائس توراف شاه  .رجولِتو وإنسانيتو و أيِّ مهمة توَكل إليو
 ىبلف والده "

سألت شجراُت الفتاَة الرشيقة  - ؟ما أخبار من أرسلُت إليهم الشاي معك -
 ؟ماذا جرى لك – .خداىا أصبل ضبرة من الشاي الذي أرسلتها بو اليت

 ؟أأظبعوؾ كبلماً قاسياً 
 أجابت هبزة رأس مرتعبة إجابة خائٍف. ،ال -
 ؟أمل تستطيعي إيصاؿ الشاي إليهما ؛ما األمر -
ُـّ نور علي على ظهري ابلقبقاب قائلة -  ؟ؼباذا التكّفُت عن اغبركة :ضربتٍت أ
 ؟وال أي شيء آخر ،أنِت لسِت خادمتها وال رسوؽباو  ؟وما شأهنا بك -

 ؟معهم الشعثاء ىذه ! وىل ذبلس ؟وولدْت لو ،أتتكرب ألهنا الزوجة األوىل
 .كانت تنتةرٍل ٗب زاوية اؼبنعطف لدى خروجي  .ال -
 ؟ماذا يقوؿ السلطاف وقائد اعبيش األعور .سألّقنها درساً  ،اطمئٍت -
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س الذي تسمينو األعور كاف يباري سلطاننا ُخيِّل إيّل أف قائد اعبيش بيرب  -
  .بديل الشمس

" اظبع كيف تكّلمٍت ىذه ! ! من أظبيو "األعور" تسميو ىي  –ال تتخيلي  -
مع أف شجرات كاف قلبها ينتفض مدارية غضبها فقد  ."بيربس قائد اعبيش"

 :مدت قطعة ذىبية إىل خادمتها
احتفةي  .مثل ما أقدـ أانخذي ىذه! لن يقّدـ لك أحد حىت تلك اعبنية  -

 .أبذنيك حاّدتُت
بعد أف أهنى السلطاف عملو مع بيباريس مل ذبد شجرات وقتًا ؼبقابلة الزوج 

وجاء عماد شيخ  .وأخرى ُخطج ،استدعى مرة أقطاي .خبلؿ نصف النهار
وبعد ما انتهوا من الغداء بدأ ُيسَمع من غرفة  .السلطاف وصلى الةهر معو

  .الصغَتأيبك ضحُك نور علي 
ٕب جلست  .ذرعت شجرات أرض الغرفة عدة مرات تضيق بضحك الصيب

ومل يكِف ىذا فاستلقت وغّطت  .أبعد قليبًل من الباب وسّدت أذنيها براحتيها
"مهما قلت ؼبن يبلعب الصيب الذي سقط من بينو وبُت اؼبرأة  :رأسها ابلوسادة

ىبدعٍت. ال   .حسناً  ،حسناً فهو يفعل ما تريد قائبًل يل  ،األوىل اؼبدببة الرأس
 .أستطيع أف أجعلو يُقدِّر قيمة تسليمي السلطة لو دوف أف أثَت ٗب الببلد حرابً 

وإف غبت عن  .ففي نصف العاـ األوؿ كاف يسمع كلميت ،ال أريد أف أظلمو
وكاف أيتيٍت ليبًل أكثر فبا أئب زوجتيو  ،نعم .انظريو جرى ورائي متلهفاً 

واآلف ال أعرؼ من ِمّنا كبن االثنُت  .ع سرِّه واستشارتووكنت موض .اأُلخَريُت
ما الذي هبعلو  ؟.. ما الذي ال ُيطيقو.نلعب ليبًل وهناراً لعبة "الطميمة" .صرفوه

أفكر إف كاف السبب تدخُّلي ٗب أمور الببلد فمن اؼبضحك أف  ؟ابردًا كبوي
 الرجاؿ وإف كاف يةنٍت اخًتتو من بُت من االستماع إليها .دعك  ، فيها
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.. .وإف كاف واحدًا ال ينفع لشيء مثلَ  .عبماؿ قوامو فهذه مضحكة اؼبضاحك
 ... " رمت شجرات الوسادة وقفزت.من ينسى أحياانً ما فعلَت ألجلو

ؼبا   هاواختارت من بين ،تفقدت مبلبسها بنفسها دوف أف تستدعي اػبادمة
ب من أان ذاىبة إليو  لن وبب ىذا الثو  .كانت سلطانة ثوابً يصّر قوامها الرشيق

لبست  ؟ولكن ماذا يهمٍت اآلف .كما أف الفحل يتعكر مزاجو حُت يرى األضبر
 .وأٍل سلمتو اؼبنصب ،ليتذّكْر أٍل كنت سلطانة :وىي تقوؿ ٗب نفسها
 :وتضوعت ابلعطر الذي وببو أيبك ،وأصلحْت زينتها بسهولة

رات الغرفة دخلت شج –معًا  لعبافي ،األب واالبن جالساف مراتحُت  -
 يسبقها عتاهبا. 

نطق أيبك اسم اؼبرأة دوف لقبها السلطاٍل أماـ  –تعايل  ،تعايل اي شجرات -
  .مستاًء من اقتحامها الغرفة دوف دعوهتا ،الصيب

.. تعاؿ اي نور .وسأفسد عليكما جلستكما قليبلً  ،وسأجلس ،سأتفضل -
ين تذىب اجلْس على فخذي! لو كنت بعيدة عنك من جهة أمك فأ ،علي

 .أان قريبتك ،ْب من جهة والدؾ
وقفز  ،أسرع نور علي ذو األعواـ السبعة ابإلجابة –أان انتهيت من لعيب!  -

وىرب من الغرفة  ،وامتطى العصا الفضية اؼبنتهية برأس حصاف .من فخذ والده
 .شاىراً سيفاً خشبياً مذىَّباً 

ىزت  –أوالد!  ىذا ما سيفعلو بك الكبَت والصغَت حُت ال يكوف عندؾ -
وأان ضبلت  –شجرات رأسها وعيُنها على الباب الذي صفقو الصيب النشيط 

والوحيد الذي ولدتو راح ضحية الببلِد اليت أخلصنا ؽبا،  .وربيت .وولدت
ومن  .والسلطنِة اليت مزجناىا بروحنا ىو والصيب الذي كاف ٗب رحم زوجتو كوثر

ال ألومك  ،! لن تفهم اي أيبك ؟أين لك أف تشعر أبؼبي وولُدؾ على فخذؾ
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ولكن سأكمل إذ  .أنت وال الصيب الذي ىرب مٍت مل وبًتمٍت وال من ولَدْتو
وبّز ٗب نفسي أنك حنثت بوعدؾ يل قبل أف تصبح سلطاانً  :بدأت اغبديث

 .ؼبصر
مل يبق إال أف  ،مع أف أيبك كاف يغلي من كبلـ شجرات قائبًل " لِتقْل ما تريد

أال يكفي أٍل صرت ُمضغة ٗب أفواه  ،علُت كل ما تريدينف ،تركيب على رأسي
.. أال تتوقفُت .! لو مل يكن إال ما قالو يل بيربس ؟وجعلِتٍت ُىزأة بينهم ،الناس

، رغم  مرة وتعودين إىل رشدؾ ! ولكن لن أظبح لك أف زُبرجيٍت من طوري " 
 .فقد انغرز سؤاؿ شجرات الساـ كإبرة ٗب جسدهكل ىذا 

 ؟إيّل وكأف لك َديناً عليّ  ؼباذا تنةر -
 ؟ماذا جرى لك ؛كفى  ،شجرات -
ؼبعت عينا شجرات وىي تعنِّف زوجها  –ال أنت  ،أان من وبق لو السؤاؿ -

كيف نّصبوؾ   ،واآلف أسألك من جديد ،أنسيتَ  –دوف أف يهتز قوامها 
 ؟سلطاانً 

 :ٕب كرر بطريقة أعنف .جعل صوت اؼبرأة السائلة أيبك ينفجر –!  نسيتُ  -
  .كما نسيِت أنِت كيف أوديت ابلسلطاف الصاٙب إىل القرب  ،نسيتُ  -
ابتسمت شجرات اآلف  - ؟كيف تكّلمٍت وكأنك ال علم لك بكيفية موتو  -

ال تنس أننا سنكوف   – .ونةرت ٗب وجهو بشيء من النفاؽ ،دوف أف تصرخ
كبلان على حد السيف معًا ألنك أنَت من حّضٍت على ما فعلُت وشاركٍت 

وأين ذىبت ابؼباؿ اؽبائل  .وال تنس أنك السبب ٗب مصيبة ابٍت وَكّنيت .فيو
وما  ؟الذي افتدى بو ملك اإلفرنج وامرأتو وأخوه واآلالؼ من جنوده أنفسهم

وال ربمْلٍت على أف  ؟مصدر الذىب والفضة اليت زبزهنا البنك وىو مل يكد يولد
 .ووف وأقطايأروي ؼبن زبدعهم من قادة جيشك من أمثاؿ بيربس وقبل
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 –!  ؟ولكن ىل حدث شيء لعقلك أيتها اؼبرأة ،أضبط نفسي إىل اآلف -
ٕب سأؿ  .أتمل أيبك الذي مل يكن يعرؼ ما يقوؿ وال ما يفعل ٗب وجو شجرات
واليت ال  ،نفسو " كيف جعلت من ىذه اؼبرأة اعبالسة أمامي رِجبًل على رِجل

 " ؟وكيف تزوجتها ،كةً شري ،وأان أعرؼ أهنا امرأة شريرة ،تطرؼ عيناىا
 ؟كيف تفِسدٍل السلطنة اليت مل يَدعوىا ٗب يدي نصف سنة فسّلمتها إليك  -
وامتدحت نفسها  .قالت شجرات اآلف دبةهر امرأة ألطف وأقرب إىل القلب -

لست تعرفٍت  ،ال أتخذ عٍت ىذه الفكرة اي أيبك - :ربت ستار معاتبة الزوج
أذباوزنبا  اللتُت كانتا من نصيبك فأان وابلقياس إىل اؼبرأتُت .اليـو فحسبُ 
لو عرفُت أهنما  .ما أشّد تناسقي كامرأة وما أعمق حكميت – .أبشواط بعيدة

ستقببلف ْب أف أبقى إىل جانبهما أحًتمهما كنُت عّلمتهما كيف تعامبلنك 
.. ما العمل .وزرعُت فيهما التفكَت ٗب أمور الببلد ،اؼبعاملة البلئقة بك كرجل

ولنعْش معًا ولو زوجة  ،واحًتِمٍت ،أِحبٍَّت .غَتُؾ عندي ٗب ىذه الدنياال أحد 
إف كنُت قلت  .عرفَت ما أفكر فيو اي حبييب ،نعم .اثلثة قبل أف أتٔب ابلرابعة

لو مل أكن أراؾ سلطااًن حكيمًا وقائداً  .لك ما يُزعجك فانسو إف استطعت
ُمرّة ػترّد على كلمأب ال مل وأنت .شجاعاً، ولوال أٍل أحبك لردبا ما عاتبتك

نٍت على قدر أفكاري ٗب اغبياة ،إليك قفزت  – .ردبا ألنك رببٍت وألنك تثمِّ
ومدت إليو شفتيها الدافئتُت الفاطرتُت  ،شجرات وارسبت ٗب صدر الرجل

  .للقلوب
 – .عيب إف دخل أحد الغرفة -.ذبّنَب أيبك شفيت شجرات –مهبًل مهبًل  -

 !عودي إىل ؾبلسك
َأصغُر  –ابتسمت شجرات بعذوبة  –! اي سلطاٍل اعبباف اؼبسكُت ىيو -

يةل ىباؼ على حبو وىبفيو حىت يتقاذفو إىل األعلى وإىل  ،الناِس وأكربُىم 
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على ىذه اغبالة ُمرَّ علّي  .حسناً سأعود إىل ؾبلسي ،حسناً  .يلعب بو ،األسفل
 .سنستمتع .الليلة

  .أخرج من عندىا إليك .صرؼولكٍت سأت .الليلة دور الزوجة الثانية -
قالت شجرات  –.. .ال تُػْفِن نفسك ألجل ىذا اؼبوضوع اي حيب الوحيد -

أود أف أعرؼ، إف مل  .لن أجلس طويبلً  :وىي تريح نفسها ٗب ؾبلسها األوؿ
 .ؼباذا جاءؾ بيربس األعمى على عجل ،يكن سراً 

آلف تصفُت ولكن ال أريد أف َأظبعك بعد ا .ليس ٗب ىذا سرّّ اي شجرات -
أقطاي  .ليت قادة اعبيش األخرين كانوا مثلو .بيربس قائد اعبيش ابألعمى

مهموموف ابلسلم الذي أقامو أمَت األيوبيُت  .وقبلووف وُخَطج يُقلقهم ما يُقِلقنا
انتهت سلطنة األيوبيُت على  .ٗب سورية الناصر يوسف مع الصليبيُت الكفار

 .لينا مهاصبتهم قبل أف يهاصبوانع :يقولوف .مصر ولذلك يتميزوف غيةاً 
لن يسمع أحٌد مٍت  – .صرخت شجرات وىي تصّفق –عفاـر اي بيربس !  -

وقبل كل  .ىذا موضوع ال هبوز التهاوف فيو ،صحيح .اثنية ما كنُت أصفك بو
  .شيء أعيدوا من ىاصبٍت اؼبستعصم اب إىل مكانو

لكن موضوع اؼبستعصم و  .سنحارب األيوبيُت أتباع الناصر يوسف وهنزمهم -
إف كاف ؿبةوظًا فلن يدع  ... من اؼبستحيل معرفة ما ينويو لنا.اب صعبٌ 

 .الصليبيُت ىبدعونو كما فعلوا مع الناصر يوسف
وإف   ،أان – .أصلحت شجرات ىندامها وهنضت –ما سيحدث لو واضٌح  -

اف ما ك  .ما فعلو ْب فلن ينجو من عقاب ،كنت امرأة ضعيفة ال تعرؼ غَت هللا
 ،شلَّ هللُا األصابَع اليت كاف يبسك هبا القلم .رآٍل األمراء أىبًل لو شوكة ٗب عينو

 والرأَس الذي خطرت لو ىذه األفكار وىو يكتب ما أرسلو إيّل من بغداد!
  .وليجعْلٍت هللاُ دواَءه الوحيد
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وبدأ يذرع  ،! هنض أيبك حاؼبا صارت شجرات وراء الباب ؟" أيُّ امرأة ىذه
ترغب ٗب كل  ،ضع اللقمة ٗب فمك وتنتزعها منوت –الغرفة خبطوات كبَتة  أرض

ترفعك إىل  :ك لتحقيق ما تريدبأي شيء  فعل ال تتورع عن .شيء، تشتهيو
حقاً  .سبشي فوقك مكّسرة عةاـ ظهرؾ ،السماء وهتوي بك إىل اغبضيض

رحـو عرفت اآلف أيَّ عيشٍة عاش اؼب .اليعرؼ اؼبرء اػبَت ما مل هبرب الشر
وإال ما  ؛عيوهبا عيوْب .الذنب كلو ذنيب ؟َمن أهّتم دبا جرى يل .الصاٙب

إف  .ارتقاء الذروة صعب غَت أف االكبدار منها سهل .استطاعت أف هتزمٍت
 ،قلُت رفعوٍل إىل الذروة اليت أان عليها فبل أقصد أٍل وصلُت إليها دوف دـ

ولكن ما كاف علّي أف  .ولست عاجزًا عن فعل ما فعلو سابقيّ  .ودوف جدارة
ولن تكوف  ،إف كانت ستبقى تراقبٍت فلن تدعٍت أقبز شيئاً  .أدعها زبدعٍت

بل بعد أف أقبز  .ليس اآلف .علّي أف أفكر ٗب تصريف ؽبا .عاقبيت معها خَتاً 
ال ُيستهاف ابحًتاـ  .مأثرة يَفهمٍت من خبلؽبا اؼبماليك وأحتمي هبم ٗب ظلها

يوبيُت ورجاؿ الدين ربالفوا ضدىا وعزلوىا. اس ؽبا ٗب مصر مع أف األالن
كما تفعل ىي وأتوسل إليها حىت أوِقَعها ٗب خطأ ما    سأحبث وأان أسايرىا

 .والليلة سأستجيب ؽبا دوف أف أُبدي مشاعري اغبقيقية كبوىا " .نتيجة لساهنا
البطولة اليت سيجًتحها أيبك ليثبت جدارتو ابلسلطنة ويدعم مركزه فيها حانت 

ذبابو جيشا السلطاف  .ـ 1252التاسع عشر من شهر كانوف الثاٍل عاـ ٗب 
وفيما  ،وبعد معارؾ دامية استمرت ثبلثة أايـ .أيبك والناصر يوسف ٗب الناصرة

أهنى أقطاي  ،وف أف النصر سيدين للناصر اآلف أو بعد غبةاتىم يعتقد
 ،ىل القاىرةولكن خرب اؼبعركة وصل معكوسًا إ .وبيباريس اؼبعركة لصاٙب أيبك

 .وأنو احُتفل ابلنصر ،وأذيع ٗب اعبوامع أف السلطاف أيبك قُتل على يد األيوبيُت
ولكن السلطاف الذي عاد ساؼبًا إىل القاىرة أهنى عيد اتفلُت هناية دامية ٗب 
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 .القاىرة
أفهَم أيبُك األعداَء واألصدقاء دبا فعلو أف اؼبماليك شرسوف يرفضوف أف ىبدش 

 .أحد مكانتهم
ردبا كاف صحيحًا اختبلط  -ومع أف أيبك كاف فبتطيًا حصاف النصر األبيض 

فقد ظهر من بُت قادة جيشو من ينوي إسقاطو من صهوة   -اػبَت والشر 
كاف أقطاي من وباججو قائبًل: لسَت أنت من جاء ابلنصر   .حصاف السلطة

وف وتَتماؽ ومل يكن وحده بل إىل جانبو بيباريس وقبلو  .فاترؾ اغبكم ،بل كبن
ومل يكن اؼبخلصوف أليبك من قادة  .وكاف اؼبماليك البحرية معهم .وبرقت

  .وِمن ورائهم اؼبماليك الصاغبية ،ومن بُت أخلصهم ُخَطج وقاىر ،اعبيش قليلُت
على مبدأ أف راكب  صباعَة بيباريس ،دبعرفة شجرات ومشاركتها ،ظَلم أيبك

كّلف صباعَة ُخطج أف   : السباؽاغبصاف والراجل ال يلحق أحدنبا ابآلخر ٗب
بيباريس اؼبماليك البحرية الذين يقودىم  وظن .يكمنوا سرًا ألقطاي ويقتلوه

 وقبلووف أف أقطاي قد احُتجز فتجمهروا أماـ قلعة أيبك لتحريره.
 .سأؿ أيبك ؟ما العمل -
سبقت  – .إذا كنت سلطااًن فبل تسأؿ أحدًا عن إخبلص جيوشك لك -

وأفهمهم رجولتك  ،ألِق رأس من يطالبوف بتحريره إليهم – .شجرات اعبميع
 .وجاىزية جيشك

حُت ألقت إليها  :نةرت شجرات ٗب اؼباء فاكتشفت فيو ظبك الرمح القاتل
 .رأس أقطاي اؼبقطوع ذبمد اؼبماليك البحرية

اؼبماليك الذين تفرقوا شذر مذر ىلعُت ىربوا إىل سورية غَت قادرين على البقاء 
مصر مذعورين من  منل بيباريس وصباعتو ما فعلو غَتىم، فرحلوا وفع .ٗب مصر

 .السلطاف الذي أضحى ذا قوة خارقة
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ٗب السنة اليت وّطد فيها السلطاف أيبك حكمو بدأ ٗب ترتيب أمور بيتو وربجيم 
جاعبًل سبسَُّكو  ،فذىب ٗب حبثو عن زوجة رابعة ؛زوجتو اليت يكرىها شجرات

فجعلت  .فتزوج من ابنة حاكمو اعبميلة .ىل اؼبوصلإ ،ابلقرآف نقطة ارتكاز لو
شجرات اليت مل يُهن عليها تقبُّل ضرٍة ىذا اؼبسلَك من زوجها آخر نَفٍس ٗب 

 .أمرت بتسميمو :حياتو
بل بدأت تبحث  ،ولكنها مل تفعل ،انفتح طريق السلطنة من جديد لشجرات

اءىا األيوبيُت عمن تكلفو هبذه اؼبهمة من بُت أمراء اعبيش عارفًة أف أعد
 ،وقد توسلت إىل كثَتين حىت الناصر يوسف سراً وعلناً  .ورجاؿ الدين لن يقبلوا

ولكن أحدًا مل يقبل تسلُّم السلطنة خائفُت من  ،والتقت بعدد من أسرة اػببلفة
 اؼبماليك.

نّصبوا وريث  :ومل يقف أنصار أيبك من أمراء اعبند واؼبماليك مكتوٗب األيدي
 1257ي الصيب ٗب السادس عشر من آذار / مارس عاـ سلطاهنم نور عل

انت مصر ٗب يد أمَت وبتعبَت آخر ك .وجعلوا من ُخَطج وصيًا عليو ،سلطاانً 
 ." دوف أف يكوف سلطاانً ي على الصيبالوصاعبيش ُخطج "

غَت أهنا حُت مل ذبد  .حاولت أـ  الصيب السلطاف نور علي الثأر لدـ أيبك كثَتاً 
بل  ،جرات اليت كانت زوجة لسلطانُت من سبلطُت مصرمن يبد يده على ش

قامت  ؛بسبب االحًتاـ والتقدير اللذين تلقانبا ،قامت دبهمة السلطاف أيضاً 
وكلفت اػبادمات ،ابستدراج شجرة الدر ،ودبعرفة قائد اعبيش ُخطج ،سراً 

 .الناقمات بقتلها ضرابً ابلقباقيب
ودفنوىا دوف  ،ن قلعة قره صباؿووجد أىل شجرات جثَتها ٗب قناة غَت بعيدة م

 .مشكبلت
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XIII 
ليس ٗب الدنيا إنساف فبلوؾ يستطيع أف يلّطف اغبياة اليت يتجاور فيها الفرح 

مىت اي تُرى  .والدمع والدـ ،والوالدة واؼبوت ،واألمل وفقداف النوااي ،واغبزف
 ؟سيأٔب إنساف من ىذا النوع

فكذلك تغَت  ،ستقباؿ العاـ اعبديدا -العاـ القدَل وقتًا لًتقُّب  كما ال هبد
 .ويًتكها ببل حوؿ وال قوة ،يُفٍت ببلد مصر أوقاهتمغَِت  –أوقاهتمٗب  طُتالسبل

وزاد عمر أمَت  .والسلطاف الذي تقّلد اغبكم ٗب السابعة دخل عامو العاشر
وليست قليلة الشعرات البيض اليت تسبب هبا  .اعبيش ُخطج عامُت ونصف

وصبعوا  ،ورجع بيباريس وصحبو من سورية .ي وجد فيو نفسواؼبوقع اؼبلتبس الذ
من ربقق لو ما يريد ومن  ،ولكن اعبميع .واستعادوا مناصبهم السابقة ،فباليكهم

 .مل يتحقق، يرقبوف القادـ مهمومُت بو
وكاف العاـ  .عامُت حرَِجُت، فيهما كثَت فبا ىُبيف 1258و 1257كاف عاما 
  .منهماأشد حرجاً  1259التايل ؽبما 

 .احتل سورية ويسفك الدـ فيها قائد اعبيش اؼبغويل ىوالكو الذي احتل بغداد،
وقوات اػباف كتبغا اؼبختلطة من اؼبغوؿ واألرمن والرـو والغروزين ال يوفروف أحداً 

 .وهبّهزوف أنفسهم لبلستيبلء على مصر بُت اليـو والغد ،من العرب اؼبسلمُت
 .والصليبيوف اإلفرنج يقًتبوف

وبتأييد  ،وبداًل من الصيب نور علي ،ناسى أمراء اؼبماليك الصراع على السلطنةت
 .سلطاانً  ،أعلنوا تنصيب سيف مةفَّر الدين ُخطج مستشار السلطاف ،من أمو

حُت وقعت الببلد ٗب .قرروا إهناء الصراع بينهمواؼبماليك الصاغبية والبحرية 
 صعب . وضع

على  ،وىو يشكر مستشاره األمَت ،أتىالسلطاف اؼبنتخب حديثًا ُخطج حُت  
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وجعل من مل  .تباَدَؿ معةم اؼبستمعُت نةرة صامتة ،ذكر العبلقات بُت اؼبماليك
وكاف قاىر ىو من  .يكونوا يقبلوف إىل اآلف مقتل أقطاي يُغمضوف عيوهنم
 .تلتمع عيناه بوقاحة من بُت العائدين من سورية مرتعبُت

ورغم أنو  ،سأؿ بيباريس نفسو - ؟حداد الناس" ؼباذا فرحة ىذا الرجل ٗب يـو 
مل يُةهر ىذا كبوه منذ أف عرؼ أحدنبا اآلخر مل يكن يكتم أف قلبو غَُت صاٍؼ 

إف كاف قاىر ال تسعو الدنيا من الفرح بسبب أهنم ذباوزوا بيربس ٗب  – .الشعور
وعد أظن أف م .وستقتلو أفراحو يوماً ما .السلطنة الرابعة بعد الصاٙب فهو ـبطئ

فمىت  ،كما قاؿ يل الصاٙب  ،وإف مل أنتزعها منهم .امتطائنا السلطنة مل وبن بعد
على ما يبدو إف كنَت تريد أف يتحقق لك شيء ٗب الدنيا فعليك أف  ؟سيحُت

كونو وأان الرجَل اؼبطرؽ األحدب الذي ال أ بقىىل أ ؟وكيف .تكوف مثل قاىر
" وإاّل أبعدوٍل ،أرادوٍل قرّبوٍلإف  .أفّضل إذف مفارقة الدنيا ؟ربت حد السيف

 .ونةر ٗب وجو قبلووف ،أفاؽ بيباريس من أفكاره على ىزة رأس إىل أعلى –
 .والصديق الذي فهم ما ٗب قلبو ابدلة نةرة حزف

وبدؤوا ابالنصراؼ، اندى  ،حُت انتهى ؾبلس األمراء االستشاري عملو
 :السلطاف ُخطج بيباريس دوف ذكر اظبو

وأنت أيضًا اي  ،أحتاُجك ،توقَّْف قليبلً  ،ماليك البحريةاي قائد جيش اؼب -
 .قاىر

مل يعرؼ بيباريس ملَ استوقفو ىو وقاىر فيما كاف يستغرب الصوت اػبايل من 
منذ أف غرؽ توراف  ؟"ما الذي هبمعٍت أان وقاىر .الفرح الذي انداه بو السلطاف

بداًل من َفوه إىل الشاـ ن .شاه وكوثر ٗب النيل مل يتوجو أحدان إىل اآلخر بكلمة
وظل  ،أف يُربط ىو ومن كانت تغطي رأسها ويرصبا ابغبجر بسبب فضيحتهما 

أيريد إحدى  ؟واآلف ماذا يريد وعيناه تلتمعاف .إىل أف طرده األيوبيوف ٗب الشاـ
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 –" ٌت لو مٍت حبق من انتقمْت لنفسها.. ما الكبلـ الذي ال مع؟.أرامل أيبك
حىت صحا على صوت السلطاف يكمل   ن تعنيف نفسوإف انتهى بيباريس م ما

 :كبلمو
ال داعي ألف أتكلم على  .السبب ٗب استيقافكما ىو شأف يتعلق ابلببلد -

 ،اإلظباعيليوف –اؼبوقف اغبرج الذي وضَعنا فيو اؼبغوؿ والصليبيوف واأليوبيوف 
ٗب  اليـو أعينك اي بيربس معاواًن أوؿ يل .تكلمنا على ىذا ٗب ؾبلس األمراء

يش للجيش أبمرتك.  مهمة كل أمَت جاً ئدوأعُت قاىر ليكوف قا .قيادة اعبيش
لن نقف حجر عثرة ٗب طريقو إف أراد أف هبًتح البطوالت أماـ  .فبلوكي ؿبددة

 ؛ولكن أظنك تريد أف تقوؿ شيئاً  .وال ؾباؿ للمناقشة ،انتهى أمري .العدو
 .أظبعك

ابتسم بيباريس ٗب  –كقاىر  ئداً ال أعيد ترتيب أمر سلطاف مصر. ولكن قا -
وعلى سبيل اؼبثاؿ كنت أريد أف  ال أريده. – سره مصرحًا ابسم من ال يثق بو

 .معاوٍل قبلووفيكوف 
قاؿ قاىر منادايً  -إف كاف بيربس قائد اعبيش يقوؿ ىكذا اي موَفد هللا  -

ليحّل ف –وـبفيًا قلقو وؽبفتو  ،ُخطج هبذا اللقب ألوؿ مرة منذ تعيينو سلطاانً 
ولكن أحدًا لن يتهمٍت أبٍل مل أُظهر  .أيضاً  وراسم يناسبو ،بداًل مٍت قبلووف 
 .أو مل أسفك دمي ٗب مصر العربية ،بطوالتٍ 

رمى بيباريس بصوت  –ومل يوقفوا أمر تغيَتؾ  ،مل يتهمك أحٌد بعدـ الرجولة -
 .ولكن ال تقل يل إف مصر ببلد عربية .قاس إىل من يقف إىل يساره

 ؟أليس صحيحاً  ؟ا اؼبشكلة إف قلت مصر ببلد عربيةم -
ؼباذا ظبحت لكتبغا قائد  –رّد عليو بيباريس بقسوة  –وسورية ببلد عربية  -

 ؟هاجيش اؼبغوؿ أف يطردؾ من
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 ،هنض خطج اآلف بقامة قصَتة فبتلئة –ال تتشاجرا ٗب حضرة السلطاف !  -
ف عربياف من صحيح أف مصر وسورية بلدا - :وأكمل كبلمو بصوت ألطف

 .ويبكن أف تقوؿ إف اؼبماليك ضبونبا .تلوان بدماء أصحاهبا ودموعهم ،القدَل
أنت معاوف أوؿ لبيربس ٗب  :ابلنسبة إليك اي قاىر أهني أمري عند ىذا اغبد

ما إف ظبع السلطاف الذي كاف يتمشى  -.انصرؼ ونفذ مهماتك .قيادة اعبيش
 ،ر أماـ معاونو قائد اعبيشعلى أرض الغرفة صوت إغبلؽ الباب حىت تسمّ 

سواء قاؿ العرب  ،أنسيت  ؟ما ىذه األقواؿ منك - :وقاؿ لو بنربة اآلمل ابلثقة
أال يكفي أنٍت أان وأنت أديغة فتضيف إلينا  .أننا نعيش ٗب ببلدىم ،أـ مل يقولوا

وسائر األمراء اؼبماليك األديغة  .مل ينقصنا إال أف تضيف إلينا برقت ؟قبلووف
 ؟الصغار

 –حسم بيباريس بصوت عاٍؿ  –مل أنس أٍل ٗب ببلد العرب أديغي وعرْب !  -
وأسست  ،مل آت إىل ىنا للحرب ولكن أضبي ببلدي اليت اكتملت فيها رجوليت

 – .ألهنم جعلوا مٍت فبلوكًا عربيًا دوف إرادٔب وولد فيها طفلي، ،فيها أسرة
 .كما بعُض الناس  مل أنس فيها أصلي األديغي - :وأضاؼ بعد انقطاع قصَت

  .ولن أستطيع تبديلو ولو أصبحُت سلطاانً 
 :ابتسم السلطاف

 ...حسب ما هبري فإهنم وْبثُوف عيٍّت ابلرمل دوف ريح -
 ؟ألست من ىباؼ على أصلو األديغي ؟وؼباذا دوف ريح -
سبالك السلطاف ُخطج نفسو  - ؟أكّنا نتكلم على أديغيتنا لو مل أكن أديغياً  -

كنت أريد أف ال   - :وتةاىر أبنو يسحب كبلمو ،السؤاؿ أاثرتو ولو أف طريقة
ال تنَس أف  ؟ولكن ما اؼبشكلة ٗب ىذا .ُنكثر من أمراء اعبيش األديغة عليهم

مع أف  .اي قائد اعبيش اؼبملوكي اؼبعتّد أبديغيتو ،هللا ال وبمي من ال وبمي نفسو
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 .السلطاف مازح ابن قومو فما قيل لو جعلو ينتفض
ال  .ف على نفسك إذ نصبوؾ وأنت أديغي سلطااًن على مصر العربيةال زب -

كانوا ينسبوف .كانوا أكرادًا أو تركماانً   .أتذكر منذ ضبلوٍل إىل ىنا سلطااًن عربياً 
 .أديغي ،ولو نسيت لغتك ،وأنت .شجرات إىل الًتؾ وإىل األرمن

ماذا وراء ىذا  .اي بيربس ذباوزَت حّدؾ!  تعَتٍل دائمًا أبٍل نسيت األديغية -
 ؟الكبلـ

رّد على السلطاف خطج مصارحًا إايه دبا ٗب  –مل تعْد أديغياً!  :أريد أف أقوؿ -
عارفًا ٗب نفسو  ،وحسده لو ،ومعربًا عن عدـ رضاه بسْبِقو إايه ابلنفاؽ ،نفسو

 .أنو ال يُطيقو
 فأضف إليها أيضًا أف أديغييت ،إف كنت تستكثر علّي السلطنة إىل ىذا اغبد -

ولكن ليس ىذا ما يُقلقٍت ٗب ىذه اللحةة. كيف سنعيش ٗب  .لن تضر بعربييت
كيف سنجابو األعداء اؼبهاصبُت لنا من    ؟ببلد واحدة هبذه العبلقة بيننا

   ؟جهتُت
بل  .ولكن موضع اختبار سلطنتك ليس أماـ ؾبلس األمراء .ىذا أمر آخر -

َتنا النصر  هللا الذي أنزؿ علينا  .لوحدةوكبن نتحلى ابعلى األعداء إذا أكَسبػْ
قليب يقوؿ يل ىذا ألف من وبمي  .اإلسبلـ العزيز يعرؼ أنو سيحدث ىذا

والسؤاؿ الذي طرحتو عن إمكانية تعاُيشنا ٗب ببلد واحدة  .أرضو ىو على حق
حُت كبقق النصر سيسرٍل أف توليٍت إمارة دمشق أو  .عندي قبلو سؤاٌؿ رجاءٌ 

وسَيةهر   .سنعيش معاً ٗب العامل العرْب .دتنا ودوهنا ضِبْلُناما ضبّلنا هللاُ إبرا .حلب
على  ،سواء أكاف أديغيًا أـ قبجاقًا أـ تركمانيًا أـ بوسنيًا أـ تركياً  ،كلّّ ىناؾ
 حقيقتو. 

أليس جيشك  ،وأنتم عائدوف إىل مصر ،ٗب العاـ اؼباضي ،صحيح اي بيربس -
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 .بل حبُّكم ألرضكم .م اضطراراً مل تفعلوا ما فعلت ؟ىو من كسر اؼبغوؿ عند غزة
وٗب شأف طلبك  .جعل ىذا االنتصار مصر كلها تنةر بعُت الرضا إليكم

أما دمشق فأين كنت إىل  .أخرى مناطقسأعقد لك على حلب وأرفق هبا 
"انةر ماذا يريد ىذا ! أعطيك حلب اآلف  – .أرسلت إليها قاىر ،اآلف

أما دمشق فهي ببلد كاملة لن  !لسيادة على البحر األبيض اؼبتوسطوأمنحك ا
سيكوف  .وإف كنت تريد مقاتليت فأان أعرؼ دواءؾ .أدع عينك تقع عليها

     :ٕب غَّت من نفسو سريعاً  "أصحاب العيوف اػبُْزرنتصار على أَجُلك ىو اال
إف كنت تفضل الشاـ فسنفكر ٗب  ؟أعجيب أف مّنيُت معاونك العسكري -

مل نتبادؿ اي بيربس أي كبلـ  ،وضع صعب اليـو وكبن ٗب .منصب آخر لقاىر
وأان كنت أعرؼ منذ زمن بعيد جدارتك دبنصب سلطاف  .يسيء إىل أحدان

 .وكنت أعرؼ أف اؼبرحـو أيبك رحل عن الدنيا خائفًا دائمًا منك .مصر
وأعرؼ أف اؼبماليك  والعرب والكرد وغَتىم تكلموا كثَتًا ٗب شأف ذباوزىم لك 

ومن أين لك أف تعرؼ اؼبكاف الذي ستلمع فيو أوؿ  .يٗب السلطنة ومنحها إاي
ٗب  ؛وأنت أين سيلمع قبمك .وىذا ابلضبط ما حدث يل ؟قبمة ٗب السماء

مهما أحكمت  :وكما يقوؿ البدو ؟ٗب بغداد ،ٗب القاىرة ،ٗب حلب ،الشاـ
ليست مهنة  ،فكذلك السلطنة ،قبضتك ال يبكنك أف سبسك ابؼباء أو ابلرمل

ثق ْب أٍل سأرشحك أوؿ  .إليك أهنا وصلتسًتى قريبًا  ،فأبدية ألي إنسا
لن أذباوزؾ أنت وأقدمها  ؟ألسُت أديغياً   ؛ماكنت أريد أف أقوؿ صراحة .اسم

  .إىل قاىر أو راسم أو اتنقز أو أيٍّ من األقواـ األخرى
 ال، ال. ال تةنٍت طامعًا ٗب مهمتك. لِيقنْع كلّّ دبا قسم هللا لو. وىو من -

سأقابلك بطريقتك سبامًا ألف ما على " – .ومن كبن ٗب قبضتو ،ىذا يعرؼ كل
وأطلع السلطاف على ما هبب  ،لسانك غَُت ما ٗب قلبك" قاؿ بيباريس لنفسو
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سنجمع أمراء  ،سنباشر قاىر وأان أعمالنا ما دمت قررت -:أف يفعلوه سباماً 
إىل بغداد وسنرسل فرساننا اؼبستطلعُت  .سنكلمهم ونكلفهم ابؼبهمات ،اعبيش

 .وإىل عكا ،اليت سيأٔب منها اؼبغوؿ وإىل الشاـ اليت ربرؾ فيها الصليبيوف
 .سنكوف جاىزين مىت أعلنت ساعة الصفر

األسواؽ اؼبختلفة تزخر  :كانت القاىرة، على سبلمها الةاىري، تنوء بقلقها
 .ويسألوف ،ولكن اعبميع ينتةروف القادـ ،ابغبركة، الناس يبيعوف ويشًتوف

 ،مىت انتشر اعبيش اؼبغويل اعبائع ٗب اؼبدينة أفرغها من كل ما فيها :وفيقول
 ،ها والفبلحوُف كل ما عندىم من ذىب وفضةضواحيفيخفي سكاُف اؼبدينِة و 

وىم مهموموف دبا  .ويكنزوف اللحم اؼبقدد ٗب األماكن اعبافة ،وهبففوف اػببز
بنةرات  ُت أطفاؽبنواألمهات يبك ؟سيفعلوف ابػبيل واغبمَت والبقر واعبماؿ

ويكسوهنن ابؼببلبس  ،ووبلقوف شعور البنات لتقبيح مةهرىن ما أمكن .مؤؼبة
كل الناس بدءًا من الصبياف وانتهاًء   .ويطلُت وجوىهن دبا وبرؽ بشرهتن ،البالية

 .ويسّنوف رؤوس ُشوِكهم ومناجلهم .ابؼبسنُت يستعدوف غبماية بيوهتم ونسائهم
ساجد والبيوت أال يسمح لؤلعداء الذين وبملوف معهم ويبتهلوف إىل هللا ٗب اؼب

 يدعوف ابلنصر و  .وإف وصلوا أف يرقق هللا قلوهبم عليهم ،اؼبصيبة أف يصلوا
انسُت أف السلطاف أيبك قبل بضع ،م أمُلهم ابلنصر ألهنابوبُت  غَتِ  لمماليكِ ل

 .سنُت سفك الدـ العرْب ٗب القاىرة
ومضى  .مهم ٗب مصر وال ٗب سورية مضى أسبوع مل وبدث خبللو حدثٌ  

واعبيش اؼبملوكي الذي ُقسم ستة  .ومضى  نصف شهر آب .األسبوع التايل
 ،كانت اعبيوش األربعة  .ليس بعيدًا عن سهل عُت جالوت ،أقساـ كاف جاىزاً 

واعبيشاف اآلخراف ٗب مواجهة  .ٗب مواجهة اؼبغوؿ ،وبفارؽ نصف يـو بينها
ومع أف اؼبماليك كانوا موجهُت إىل اذباىُت فكلتا  .ابلًتتيب نفسو ،الصليبيُت
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ومل تكن اعبيوش كلها بعيدة عن ساحة عيٍت السلطاف  .اعبهتُت ربمي األخرى
ال اؼبغوؿ واإلفرنج و  .وينصرفوف ،والفرساف أيتونو كل ساعة ابألخبار – .ُخطج

  .يقوموف أبي حركة
 .ومضى األسبوع الثالث أيضاً على ىذا النحو

ومل  .لطاف خطج يدَُع بيباريس القائد األوؿ للجيش يغيب عن نةرهمل يكن الس
وال كاف قاىر وراسم واعبواسيس اآلخروف أيتونو  ،يكن يرى منو ما يشككو فيو

ومل ُيسَمع من أحٍد من اؼبماليك ما يريب أيضاً رغم َمَلِلهم  .أبي خرب ُمريب عنو
 .من االنتةار ومن اغبر اؼبتواصل

سأؿ السلطاُف القائَد األعلى  - ؟ىكذا مشتتُت ٗب الربيةأنبقى  ؟ما العمل -
 .عبيشو

رد بيباريس ببل  –سأقوؿ لك حُت أيتيٍت رجاؿ االستطبلع دبا أشك فيو  -
 .مباالة

  ؟ىل ىنا سرّّ ال هبوز يل أف أعرفو -
 .أظن أف كتبغا خاف ال يستطيع إكماؿ جيشو ؼبهاصبتنا -
 .كتبغا خاف ليس قائد جيش جباانً   -
 .ردبا ينتةر ىوالكو خاف -
هنض السلطاف خطج سريعًا من  - ؟أألنك تعتقد أنو مل يغادر منغوليا بعدُ  -

إف مل  - :عرشو الوطيء وغضب على العدو الذي وضعو ٗب االنتةار إىل اآلف
ؼباذا يصدع  ؟فلماذا حشد جيشو ٗب مواجهتنا غَُت ىذه يكن عنده رجولة

 ؟رؤوسنا
 :وجاؤوا ابػبرب اليقُت .يباريس ينتةرىمظهر الفرساف الذين كاف ب -
االنتصار الذي كتبو  ،اصبعوا يل اعبيش ،اي بيربس ،ٗب أقل من ساعة ،اآلف -
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يقف السلطاف خطج أماـ اعبيش  – .هللا لنا أتتينا بو الشمس اليت تشرؽ اآلف
 اي إؽبي - :ويدعو إىل هللا متجهًا بيديو اؼبرفوعتُت إىل السماء ،ٗب اؼبوعد ادد

ليتبعٍت حااًل جيش اؼبماليك الذي وضع أملو ٗب  .وامنحنا النصر ،ارضبنا ،العزيز
 والذي ىو أمل مصر كلها ! ،هللا

اعبيش الذي يقوده سيف مةفر الدين خطج السلطاف، والذي كاف يتدافع 
واهنـز  ،بضجيج ىائل مل يستطع كتبغا خاف أف يتحمل صدمة اعبيش األوؿ منو

  .ال يلوي على شيء
الفارس اؼبغويل اؼبتديل  ةهرح السلطاف خطج الذي كاف يبسح غمد سيفو بصا 

 :من حصانو
ارموا أمامي كتبغا  .اآلف اغبقوا أبولئك اؽباربُت الذين ال يلووف على شيء -

 .خاف حياً 
اؼبماليك الذين يقودىم بيباريس وقبلووف وترماؽ وبقتوت وأنس وقاىر وراسم مل 

وٗب اليـو الثالث  .اؼبغوؿ الذي تفرؽ ٗب كل مكاف يرأفوا طواؿ ثبلثة أايـ جبيش
ظهر الفرساف اؼبماليك الذين رجعوا إىل  ،وقَت مالت الشمس للغروب

 .وعلى حارؾ حصاف بيباريس كاف كتبغا خاف .وأمامهم األسرى ،السلطاف
قاؿ بيباريس ُمسمعًا اؼبماليك الذين ضبلوا النصر  –نفذان أمرؾ اي موفد هللا  -

 .ؤالء دبن فيهم عدد من قادة كتبغا خاف أسراؾى .واألسرى
قاؿ السلطاف راضيًا بقلبو  –ارفعوا كتبغا خاف القائد من حارؾ اغبصاف!  -

 :وحُت أركعوا أمامو األسَت اؼبغويل كتبغا خاف مل يقبل السلطاف .وبصوتو
 ؟صحيح ،مل تتحقق نواايؾ ٗب ببلد الغربة اي كتبغا خاف ،أهِنضوه وحرروا يديو -
نةر كتبغا بعُت غاضبة  – .وأنت مل تولد على ىذا اؼبكاف الذي تقف فيو -

 .إىل السلطاف
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ولكٍت مل آت إليك كما جئت أنت ؿبارابً  –ضحك السلطاف  - ،صحيح -
شجاعاً إىل  وإف كنتَ  .وعانيت أحزاهنا وىواجسها .ربوٍل ىنا وأنشؤوٍل .سبّلابً 

وألف  .فافعل ىذا بنفسك ،فؤلنك ٗب مكاف تتخلص فيو من روحك ،ىذا اغبد
أليس  .اؼبغوؿ وببوف السكاكُت فاغرزوا أمامو السكُت اليت جّردسبوه منها

 .سأؿ السلطاُف اإلماـ - ؟صحيحاً اي عماد
من جاءؾ شاىراً  :صحيح اي بديل الشمس! يقوؿ هللا تعاىل ،صحيح -

 .ٕب إف ىذا أفضل للكفار .سبلحو فسيموت بسبلحو
وحُت  .لسكُت اليت غرزوىا أمامو واليت ذّكرتو أبمور كثَتةنةر كتبغا أَلْاًي إىل ا

ٕب مسح الدـ اؼبتخثر على  ،اكبٌت اللتقاطها ىوى ؿباربوه األسرى إىل األرض
  .وعاد فغرزىا ٗب مكاهنا ،السكُت بُكمِّ قميصو القصَت

 .ليس من عادتنا أف يقتل قادة اعبيش أنُفَسهم -
ونةر ىنا ،ابتسم السلطاف  -.حجة إف كنت ستنجو منها أمكنك ازباُذىا -

 –ىل أنت مستعد ؼبساعدة ىذا القائد الشجاع  - :ٕب سأؿ برقت  .وىناؾ
  ؟اعبباف ٗب زبليصو من اغبياة

قطع  ؟أين سيُف ىذا الكافر .إف تكّلْفٍت هبذا فبل اعًتاض اي بديل الشمس -
 .برقت بضربة واحدة رأس كتبغا خاف

وسبزيقهم  ،يك البحرية والصاغبية ٗب عُت جالوتطار اػبرب السار ابنتصار اؼبمال
ووصل  .جيش ىوالكو بقيادة واحد من أجلف قادتو كتبغا ٗب أكباء العامل الغرْب

 ،ووصل إىل جيشهم الذي كاف يكتسح مشاؿ القفقاس .خربًا ؿبزاًن إؿ منغوليا
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وأفرح  .وصّبد جيش اإلفرنج اؼبستعد للقتاؿ .وظُبع ٗب بيزنطة .1نواحي دربند
وكذا الببلد اليت ؽبا سبلـ ذباري مع مصر  .التجار على طريق اغبرير العابر ؼبصر
وبعث إىل غَتىا آمااًل  .كإسبانيا والربتغاؿمن دوؿ البحر األبيض اؼبتوسط  

 .حلوة
اؼبديح ابنتصار اؼبماليك اؼبروّي ابلدـ إىل السلطاف سيف مةفر الدين ُنِسب 

ورغم أنو  .سي ما حدث يومًا لتوراف شاهومل يكن ن .ُخطج الذي تّوج جبينو بو
مل يكن يقبل اؼبديح ٗب حضرتو فالناس الذين يعرفوف أنو وببو من وراء ظهره  

ومثل ىذا اؼبديح اؼببالغ فيو أو االغتياب كاف يفرؽ أمراء  .كانوا يزيدوف فيو
  .وال هبمعهم ،اؼبماليك

مل يبنحو  .إىل ما سبقوما فعلو السلطاف اببن قومو بيباريس ليس شيئًا ابلقياس 
فما إف عاد  ؛وتناسى أنو كاف وعده إبمارة الشاـ ،إمارة مدينة حلب اليت رجاىا

وحبجة أف" كل أمراء جيش  .من معركة عُت جالوت حىت أرسل مكانو قاىر
وسنبقى كبلان متعاضدين بصفة معاوف  ،اؼبماليك وبتاجونك قائدًا أعلى ؽبم

ولكن ما  . التخلص منو بكبلـ معسوؿ" بّدؿ نيتو اػبفية ٗبسلطاف موثوؽ
 :شّك فيو بيباريس أكده ٗب اليـو التايل راسم

ولكن شجاعتك  ،أان ال أطمع ٗب شيء من جهتك .ال تؤاخذٍل اي بيربس -
هللا  - :واختتم راسم كبلمو – .واستقامتك جعلتاٍل أكشف لك عن ىذا السر

                                                 
1
يسميها العرب ٗب كتب اعبغرافيا القديبة: ابب األبواب. واالسم  من أقدـ مدف العامل.  

ر: بوابة، وبيند: القفل أو العقدة. تقع على الساحل الغرْب مركب من كلمتُت فارسيتُت: دا
لبحر قزوين وتبعد عن جباؿ القفقاس ثبلثة كيلومًتات، وعن عاصمة الداغستاف ؿبج قلعة 

كيلومًتاً. وىي جدار ضخم بُت آسيا وأوراب كما وصفها الكاتب الفرنسي ألكسندر  121
 دوما.
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روف  .حريص على عباده فكن أنت حريصاً على نفسك الغتيالك اليـو أو وبضِّ
   .غداً 

وأخرب بيباريس وضيفو بعينيو القلقتُت أنو ال  .دلف قبلووف مسرعًا إىل الغرفة
  .وبمل أخباراً سارة

 .هنض راسم –اجلسا أنتما وربداث!  -
أعاد  – .ال انصراؼ، ما دمنا تواثقنا، قبل أف كبل قضيتنا .ال اي راسم -

وسأؿ صديقو قبلووف ُمةهراً  ،وبيباريس بصوت ىادئ قوي راسم إىل ؾبلس
كيف استللت من صديقنا اؼبوثوؽ   –معرفتو ابػبرب الذي دعاه إىل القدـو 

 .ال يبقى سرّّ ٗب مثل ىذا اؼبوضع ،ىات اي قبلووف ؟السلطاف سرَّه
 .أخربٍل فبلوؾ يتمتع بثقيت -
عادت الثقة إىل راسم الذي كاف قد جلس وقد  –حسٌن أٍل لسُت وحدي  -

 .اإلنساٍل فقد وجهو
 ؟أقلَت إنو ٗب الصيد –هنض بيباريس وقد نفد صربه  - ؟وأين سنجد ُخطج -
عدد بيباريس أظباء األمراء الذين ظبع  - ؟وَمن ِمن قادة اعبيش معو -

على ما يبدو مل نعد كبن وابقتوت وأنس وَمغِرب  -:وأدىل ىو برأيو ،أظباءىم
 ...مع أمرائنا اؼبوثوقُت سوؼكبن  ،امِض اي قبلووف .موثوقُت ٗب رحبلت صيده

 .قفز راسم مشدوىاً ومل يدع بيباريس يكمل كبلمو - ؟وأان -
 .ىذا أفضل لك .أنت لن زبطو خطوة خارج البيت -

متةاىرين  –قبلووف وابقتوت وبرقت وأنس ومغرب  -قابلت صباعُة بيباريس 
اليك الذين وكاف اؼبم .العائدة إىل القاىرةصباعَة السلطاف  ،من الصيد ابلرجوع

غبمايتهم عند  كمينًا ٗب مكاف كثيف الشجر من الغابة متيقةُتوىم  جهز 
كما كاف اتفق مع ،للتحيةوحُت اقًتب بيباريس من السلطاف  .الضرورة
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 .ورماه من صهوة اغبصاف ،أصحابو، قطع اليد اليت مدىا السلطاف ليقبلها
وأنس وبرقت  وتصدى ابقتوت .وأجهز عليو قبلووف بضربة سيف فصرعو أرضاً 
من  اػبارجوفووصل اؼبماليك  .للحرس اؼبذىولُت الذين ال يعرفوف ماذا وبدث

وال يبكن أف يُغَّتوا  ،قُِتل ٗب غمضة عُت قد السلطافَ  ى اغبراسُ األصبة. وحُت رأ
 .استسلموا لؤلمر الواقع ،شيئاً ٗب اغبادثة

وٗب  .سلطنةأهنى سيف مةفر الدين ُخطج السنة الوحيدة اليت تبّوأ فيها ال
وقد  ،1260غروب مشس اليـو نفسو الثالث من شهر تشرين األوؿ من عاـ 

رجع الةاىر ركن الدين بيربس  ،مضى شهٌر على تدمَت اؼبماليك عبيش اؼبغوؿ
 ،البندقداري سلطااًن على مصر. وكما وبدث ٗب كل مرة يتغَت فيها السلطاف

 .ويُبَدح القادـ ،يُنسى الراحل  ،وٗب أي زماف

XIV 
اليت أعقبت استيبلء الةاىر ركن  ،حُت مضت أايـ الفرح واغبزف إليو وإىل غَته
ارتعب  ،وبقي على العرش وحده ،الدين بيربس البندقداري على اغبكم ابلقتل

"ىل سنقضي عمران نتحارب ويقتل  :من األفكار اليت ىجمت على رأسو
أال هبب أف   ؟حكمأنبقى نتصارع ال نعرؼ من فينا األقوى واأل ؟بعُضنا بعضاً 

ؼباذا ال ثقة بيننا كبن  ؟ما كبن ؟يسود السبلـ ٗب الببلد ويهنأ الناس ابلراحة
 .. "؟.من يتحمل اؼبسؤولية ؟من اؼبذنب ٗب ىذا ؟اؼبماليك

ووقف  .هنض بيباريس وكأف األسئلة اؼبتبلحقة اليت يعضُّ بعضها بعضًا ربرقو
 .أماـ هللا متوضئاً ولو مل وبن وقت الصبلة

 .عدما أهنى فروض الصبلة جلس على ركبتيو يروي  أسئلة أيسو وأجوبتهاب
"أنت اي إؽبي من يبتهل إليو الناس وال يبتهل  :يبتهل إليو أف هبّنبو اػبطأ ويُِعينو

نقًتؼ ذنوابً كثَتة  .يبقي على حياتناوأنت من  .أنت القيـو علينا .ىو إىل أحد
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حُت أقررتٍت بُت مسلميك بعدما ضبلوٍل إىل  .إبرادتنا أو بغَتىا رُبِبط صاغباتنا
عن وثنييت واعتنقت اإلسبلـ دينًا ال أحيد عنو ـبلصاً  زبليتُ  ،مصر صبياً 

ما أريد أف أقولو  .اغفر يل اي إؽبي حديثي عن ديٍت ٗب عصر سالف .وحامياً 
أعّد من حسنأب وقوٗب ٗب  .لك ىو أنٍت كنت ببل دين ٗب ذلك الزمن البعيد

يدوف سْلَبنا ديننا العزيز من الصليبيُت وعبدة األواثف اؼبغوؿ وسفكي وجو من ير 
ولكن إف كنت ترى ٗب كيفية وصويل إىل سلطنة مصر ما أتخذه  .دمهم ودمي

وإف كنت أهتم نفسي ٗب ما  .علّي فاغفره يل ألنٍت أرى ىذا أيضًا ٗب نفسي
ىو  وؿبصلة األمر أف أحدان كبن االثنُت .حصل فلست اؼبسؤوؿ بل ىو

ولو مل أتصرؼ على ىذا النحو  لردبا ما كنت أمامك  .أان أو ىو ،اؼبسؤوؿ
  .عندي رجاء لك ألنك غّلْبت حةي على حةو فأبقيتٍت حياً  .اللحةة

وألف مصدر اػبَت  .أعنٍِّت على أف أجيب على األسئلة اليت جاءت ْب إليك
ارحم  :رجاء آخر واآلف .وقرِّب إيّل اػبَت ،والشر ىو اإلنساف أبِعد عٍت الشر

أتوسل إليك أف تفتح  .ت إىل جوارؾ ٗب ىذا الربيعانتقلأمي الغالية مرجانة اليت 
 .ؽبما ابب جنتك ألف اباب أقطاي وأمي مرجانة كاان خَّتين كبوي وكبو غَتي

أرجو أف ترحم أْب وأمي وجدي  ،من ببلدي وراء البحر ،ومن اعبهة األخرى
افهمٍت واغمرٍل  .كن عندىم دين قوَلوجدٔب مهما كاف دينهم ألنو مل ي

 واجعل خطؤب األوىل ٗب السلطنة اليت وصلتٍت عرب الدـ خَتاً " ،برضبتك
مل تكن األسئلة اليت قفزت إىل ذىن بيباريس ٗب اليـو األوؿ لسلطنتو من نوع 

كانت تقلقو ليس اآلف بل منذ زمن  .األسئلة اليت تتشابك ٕب ينفرط عقدىا
ىذه األسئلة بعدما شارؾ ٗب عدة حروب بسيف فبلوكي  بدأت جذور – .بعيد

 .ولكن مل ير أحد أنو ضعف أماـ ىذه األحداث .مسلوؿ وُجرح ثبلث مرات
وحدث أف وقع ٗب  .وحدث أف اقًتبوا منو وابتعدوا بقدر ما ظبع من مدائحهم
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 .هم قليلُتليس َمن نَػَفعَ ومع ذلك ف .وقبا منها ،مهالك أخرى اتفهة غَت اغبرب
 .ف الناس يعاملونو ابؼبثلوكا

ىل  ؟أيُّ أسئلة تدور ٗب ذىنو ،يـو وقف على أعلى مكاف ٗب دنياه ،واآلف
أـ دوختو اؼبكانة العليا اليت  ؟تعب ٗب حروب العامل العرْب اليت ال هناية ؽبا

 ؟ارتقاىا واألعداء يتعلقوف بو وباولوف منعو من الوصوؿ إليها
بقامة  ،غرفة اؼبزيَّنِة جدراهُنا ابلزخارؼسبشى بيباريس بضع مرات على أرض ال

وتبل  .وتوقف عند الرؼ الذي عليو اؼبصحف ،قوية عالية كأهنا تطاوؿ السقف
رًا ُمعزّاً ٕب أمسك ابؼبصحف حذِ  .ٗب قلبو األدعية اليت تسبح هللا ثبلث مرات

بدأ قلب  .ٕب ضمو إىل قلبو وأعاده إىل رّفو ،وقّبلو ،ومسح بو جبينو ،إايه
وأحس أبف راحتيو اللتُت  .والنت أطرافو ،ريس يرّؽ كما مل يكن طواؿ عمرهبيبا

 .كانت جاّفة  ،ؼبس جبهتو .مؤلنبا السيف والًتس ابللحم اليابس تعرقاف
ومن بُت األوالد الذين يلعبوف  .وقلبو ال ينّغص عليو ،ووجنتاه ليستا ملتهبتُت

  .ت ابنو سعيدقريباً من األشجار اؼبتناثرة  ٗب أرض الدار مّيز صو 
ٕب تةاىر وىو يعرؼ  .هنر بيباريس نفسو –"أتساءؿ ما الذي وبدث يل ! 

 –ما الذي حدث يل حىت أرثي يـو فرحي"  - :حالو أبنو يلومها ويبزح معها
 ،دوف أف يعرؼ السبب ،ووقف ،ذباوز خبطوات طويلة عرش السلطاف اؼبزين

 .هاواليت ال وبب ،إىل جانب النافذة اؼبطلة على النيل
ويتحامل على نفسو مبتعدًا عن بيباريس على  .يتموج النيل أبمواج صامتة

 .شكل قبة صفراء إىل حيث تلتقي األرض والسماء
الشمس  .ما الذي يبثل أماـ عيٍت بيباريس رغم أف النهار ما يزاؿ ٗب منتصفو

رة .. واػبراؼ تتدافع منحد.اليت تنبعث منها ألسنة اللهب اغبمراء ربًتؽ ٗب اؼباء
.. .مرجانة ،.. أقطاي... أسواؽ النخاسة.كوثر  ،قبلووف ،.. السفينة.من الربوة
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..  يعيد ... وأوؿ حرب للمماليك... والتعطش إىل النقود.والعجوز اعبنية
التفكَت ٗب ما كاف قالو لو السلطاف الصاٙب  "لن يقّلدوؾ سلطنة مصر ألنك 

وىي تغرؽ ٗب النيل يقذؼ  كوثر  أمامو غريب إال إذا انتزعتها " وحُت تنتصب
 .بيباريس نفسو إىل ما وراء النافذة

عادت أحزاف بيباريس من  –" السلطنة اليت كانوا يرغبونٍت فيها وأان ال أريدىا 
 ؟انتزعُتها ابلقوة! وماذا اآلف – .وقف إىل جانب السيف اؼبعلق ابعبدار .جديد

حدث أف تكّسر ٗب  .ىذا رابع سيف يل ؟أألوؿ مرة أقتل إنسااًن هبذا السيف
ولكن كنت ـبلصًا ؼبن أحارب من  .وأف طار من يدي أو طَّتوه منها، اغبرب

كاف هللا العزيز ٗب قليب، فوؽ رأسي، ولو مل تكن األرض   .أجلو، حامياً حيأب بو
غَت اليت  أسفك الدـ ألجلها أرضي. وبعلمي أو بدونو جعلٍت سلطااًن على 

ؽبا  اً. ال يبكن أف سبؤل ابلندى البئر اليت ليسببلدي وأان أحفر برأس السيف بئر 
أعرؼ أنو  .سأتصرؼ ابلبئر ما داـ ُأقِبز حْفُرىاكما يقوؿ العرب.  ،ِعرؽ ماء

غَت أف أصعب شيء ىو ما كانت تقولو يل أمي  ،البد للبئر من دلٌو وحبل
أشُد ها أمثاؽبم ببلد ليس لك في ،"أِعزَّ أصدقاَءؾ الذين من طينتك :اؼبسكينة

أليس قبلووف وعماد واتنقز وبرقت وراسم وابقتوت وأنس  الببلد غربة لك"
أقوؿ  ؟أليسوا من كانوا معي حُت كنت أحفر بئر سلطنيت ؟ومغرب أصدقائي

 ؟ىذا ولكن إف أغرقوٍل ٗب البئر نفسها كما فعلنا خُبطج ألف ماءىا عذبة جداً 
باريس من اعبدار كأنو "ابتعد بي ؟ما ىذه األفكار وأان مل أستمتع بعُد بسلطنيت

 .واستدرجو إىل أرض الدار أصوات األطفاؿ .يتجنب سيفاً شهروه ٗب وجهو
والنساء اللوأب كنَّ يهّوين ؼبنَتة اغبامل  :ما إف ظهر السلطاف حىت ىدأت الدار

وضُباة بيباريس كانوا ؿبيطُت بو ال  .بقيت منهن اثنتاف وابتعدت األخرايت
 صارخاً  س ابنو سعيد واقفًا على مقعد وطيء وباربوحُت رأى بيباري .يفارقونو
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 :بسيف خشيب أتمل قلبو غَت أنو ما ظبعو أنساه أؼبو
حُت رفض  –اهنض!  ،ال ذبُث على ركبتيك أمامي ما مل أجّردؾ من سيفك -

الصيب الذي رأى السلطاف أف ينهض فِهَم سعيد أف وراءه شيئًا فالتفت، ولكنو 
! ال تةن أٍل  ؟أمل أقل لك أف تنهض –اب واإلىانة مل يكّف ؽبذا عن هنره والعت

إذف اغرز سيفك ٗب األرض وارفع  .مل أغلبك ألنك ركعت أماـ سلطاف مصر
 .يديك أماـ الناس كلهم عبلمة استسبلـ

وسأؿ الزوجة كأنو  .ابتسم بيباريس حبيث ال تعرؼ أأعجبو ما ظبع أـ مل يُعجبو
 :يريد تغيَت اغبديث

 ؟ٔبأتسًتوبُت اي حلو  -
ولكٍت أظن أف موعد كبلمنا ٗب  .ال أعرؼ إف كنت صبيلة هبذا البطن اؼبنتفخ -

ابتسمت منَتة  – .اؼبوضوع إف رضبٍت هللا وغمرٍل بعطفو ىو األسبوع القادـ
أهبعلك  - :واختتمت طريقة اسًتاحتها بُت اللـو واؼبزاح ،ُمبدية اعتزازىا بنفسها

 ! ؟ذاتسًتيح ىذا الذي يصرخ ويثَت الضجيج ىك
وأنو ٗب  ،قاؿ بيباريس انسيًا أنو السلطاف –ىذه ىي دنياان  ؟وما العمل إذف -

القوي وأضاؼ ٗب نفسو " ،وأف ما سيجري فيها متعلق بو ،أعلى مراتب الدولة
ن أجل من السبلطُت مِ  سبقٍتن علّي أف أفعل شيئاً مل يفعلو مَ  .يصرع الضعيف

أنبقى   .ليك فرصة اللتقاط األنفاسومْنِح اؼبما ،استمالة الناس وكسب ثقتهم
يبدو أننا وضعنا حداً لئلفرنج الصليبيُت. حرب اؼبغوؿ أىمُّ ما  ؟كبارب إىل األبد

َـّ اآلف  ؟أليس ؽبؤالء اػبزر العيوف أعداٌء غَتان نتحالف معهم .ينتةران من مها
 .من جهة بيزنطة وبارب البلتينيوف عند القسططينية اليت هتيمن على اؼبضيقُت

كًا القاىرة اليت ىي أماـ عيٍت أرّتب أمور القسطنطينية وؾبرايت األمور فيها اتر 
وأكمل وىو وباوؿ تقوَل  ،عاد بيباريس إىل وعيو بفضل أتنيِبو نفَسو  –" !
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ما يشغلٍت  ،نعم اي حلؤب ،نعم- :اؼبوقف من التفاتو عن حديث زوجتو
ٗب ما ىبص  أىم موضوعولكن  .قضااي الببلد فوؽ كل شيء .يشغلك

 ،اراتحي ،اجلسي أنتِ  .ىو موعد األسبوع القادـ الذي حددتِو شخَصينا
أان عائد إىل مكتيب ألٍل دعوت أمراء  .ال تقلقي لشيء ،استمتعي ابلنسيم

 .وسأعيد التفكَت ٗب اؼبوضوع الذي سأطرحو عليهم .اعبيش
 .سألت منَتة مهمومة أبوالدىا أكثر من نفسها - ؟أىناؾ ما يُقلق -
وأنت  .أريد مناقشة موضوعُت أو ثبلثة ٗب خصوص القاىرة والببلد ،ال -

 .أطلْعُتك عليها قبل أايـ ،تعرفُت
ربلقوا ٗب اؼبدخل  .اجتمع أمراء اعبيش مع صبلة العصر ٗب مسجد السلطاف

ودلفوا  ،وترؾ كلّّ ٗب مكانو سبلحو وحذاءه وواقية الساؽ .وتوّضؤوا ،حوؿ اؼباء
 .ووقفوا وراء السلطاف واإلماـ على سجادات الصبلة اؼبلونة .إىل اعبامع جبوارهبم

وبقية األمراء وبافةوف على  .والسلطاف بيباريس يتقدـ اإلماـ عماد خبطوة
 .يصطفوف ومرافقهم تكاد تتبلمس ،مسافة اػبطوة ىذه

يزداد بيباريس إخبلصًا للدين مع تقدمو ٗب العمر ألنو مل يتأخر ٗب اعتناؽ 
وؽبذا ما إف تقّلد سلطنة مصر حىت  .د نفسو ٗب العامل العرْباإلسبلـ حُت وج

وال  .وقدموه على اعبميع ٗب الصبلة ،لقََّبو كل اؼبخلصُت للدين حبامي اإلسبلـ
ومل يُعَتربوا موفدين من  ،يعٍت ىذا أف السبلطُت اآلخرين مل يلقَّبوا هبذا اللقب

كيف   .غَته ىو بيباريسولكن من يتعلق بعلم اإلسبلـ األخضر أكثر من  .هللا
أيُعدُّ  ؟أنيطت ىذه اؼبسؤولية ابلصيب الذي جيء بو من خارج ببلد اإلسبلـ

ردبا يكوف اعبواب على قدر صياغة  ؟غريبًا ٗب الببلد اليت يبارس فيها السلطنة
حيث لغتهم وعاداهتم ـبتلفة، يباَرس اإلسبلـ  ،ٗب الببلد األخرى .السؤاؿ

.. أأصبَح .بح سلطااًن على قـو لسَت منهمولكن أف تص .بطريقة مغايرة
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ىذا سؤاؿ يستطيع كلّّ أف وبللو كما يشاء ألنو أمر  ؟سلطااًن أـ انتزع السلطنة
بعدما انتهوا من الدعاء اجتمع األمراء ٗب قصر السلطاف وقد زبففت  .آخر

مل يكن على اؼبوائد الفواكو والعصائر وأنواع اغبلوايت كما كانت العادة  .قلوهبم
وقبل أف هبد اجملتمعوف الفرصة للتساؤؿ عن السبب خاطبهم  .ٗب السابق

 :بيباريس
من دعوهُتم ىم َمن  .كما تروف مل أدُع كل القادة واألمراء إىل االجتماع  -

وال تةنوا أف اآلخرين  .َمن إذا استشرهتم أغنوا عقلي ،يسانبوف ٗب أفكاري
 ،اغباضروف والغائبوف ،يعناكبن صب .بعيدوف عٍت وال يتفقوف مع طريقة تفكَتي

كلّّ وجُهو  .ضباة لئلسبلـ دين هللا الذي يسألو اعبميع وال يسأؿ ىو أحداً 
وقلبو وأملو  .النةيف موجو إىل السماء وإىل الكعبة حسب عقلو ورجولتو

غَت أف كثَتًا من اؼبوبقات ربدث ٗب الببلد ربت ستار ضباية  .مفتوحاف ؽبما
 .وارتكاب العيب كثَت ،لذات قليل ٗب مدننا وقرااناحًتاـ ا .اإلسبلـ والنفس

وبعض نسائنا  .بينهم التخّنث فشووي ،ينجذب رجالنا إىل التدخُت أكثر فأكثر
والنساء الفاجرات عندان تعّلمن فجورىن من  .يعشن حياة سرية كما يُرِدف

 ومن .اغباسراِت الرؤوس الوقحات ،النساِء اؼبرافقات لرجاؿ اإلفرنج ومقاتليهم
ىؤالء نشروا بيننا  .ىذه الناحية ليس اؼبغوؿ القادموف إلينا من الشرؽ ؿبمودين

واألسواؽ  .وضباماتنا ليست نةيفة .شوارعنا وسخة .أمراضًا مل نعرفها قطّ 
أما مقاىينا فهي مبلجئ  .وشبابنا يدمروف حياهتم ٗب ؿببلت التدخُت .مهملة

 .للذابب واألقذار
ذا نةر قبلووف إىل القائد هببرقت  نطقحُت  –اع ويرموف ُقماماهتم ٗب الشور  -

وأتبع نةراتو  ،مقاطعة السلطاف فهمو عدـَ الشاب بعينُت قاسيتُت يريد أف يُ 
 برقت! -بنداء: 
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ابتسم بيباريس متذكرًا أف السلطاف الصاٙب كاف وبب  –دعو  ،و يتكلمدعْ  -
 .موال أف تكت ،األفضل أف تبوح دبا يزعجك ،نسمعك اي برقت – .برقت

 .مقاطَعتك -هنض برقت مومئاً إيباءة ربية للسلطاف  –اغفر يل اي موفد هللا  -
أوافقك ألف كل  .أو أٍل طامع ٗب شيء ،ليس اؼبوضوع أٍل أعرؼ ما ال تعرؼ

وما يدعوٍل ؽبذا الكبلـ  .ولكٍت أريد أف أعرؼ أمرًا ال أفهمو .ما قلَتو صحيح
بل أىل اؼبدينة الغوغاء الغارقوف  .اراً ليس الفبلَح الذي يداه ٗب األرض ليبًل وهن

وكبمي  ،حُت يهاصبنا العدو يُودِّعوننا طالبُت منا أف نصدَّه .ٗب الطعاـ والشراب
ٕب حُت  .ويْدعوف لنا. وحُت ننتصر على العدو يستقبلوننا ابؼبديح ،أمبلكهم

ما وبدث  .يبضي بعض الوقت ويزوؿ اػبوؼ يلوحوف لنا من ورائنا بقبضاهتم
ال أعرؼ إف   .رائنا يُقلقٍت كاؼبوضوعات اليت تكلمَت فيها اي موفد هللامن و 

 .كنُت ـبطئاً 
" كيف عرؼ ىذا ما ٗب  :الصمت الذي ساد الغرفة أعاد بيباريس إىل وعيو

ال شك أف ىؤالء  .عرّب صراحة عن العبلقة بُت أىل الببلد واؼبماليك ؟قليب
غلبوان واحتلوا أرضهم لعاملوىم   األعداء الذين يدعوف لنا ابالنتصار عليهم لو

أف تدخل  "قبل :يقوؿ من احتللنا صهوات خيلهم .كما يعاملوننا كبن اآلف
حوا " أكاف ذنَبنا حُت ألقوان على سروج خيلهم أف أفسَ فّكر ٗب طريقة اػبروج !

أان  ... نقابلهم دبثل ما قابلوان بو؟.فتشّبثنا هبا ،لنا اجملاؿ لنمسك أبعّنة اػبيل
ىل وصل ىؤالء  تٍت ال ربيجٍت إىل شيء ولكنػػ أسرة طيبة ربّ وقعت ٗب

دبن فيهم أولئك الذين رىنوا  ،ىم من أمراء اؼبماليكوغَتُ  ،ف أمامياعبالسو 
ما معٌت أف  ؟إىل مناصبهم العالية دوف دماء ودموع ،أرواحهم لغَت أوطاهنم

وْلُيقاظبوان دماءان  ،لِيقفوا إىل جانبنا بداًل من التهديد ؟يهددوان اآلف ابلقبضات
ودموعنا! ولكن ال هبوز تغليب العنصر اّلي على اؼبماليك ألهنم طماعوف ٗب 
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 .ما إف تُردفهم على حصانك حىت يرموؾ من على سرجك .مناصب القيادة
سنصل إليو يومًا ما كما وصلنا  .ىذا موضوع ال أريد طرحو اآلف أماـ اجملتمعُت

 ريس ما سأؿ عنو برقت:مل ينس السلطاف بيبا –اليـو " 
 .سبب اجتماعنا ىو الكبلـ ٗب ىذا اؼبوضوع وغَته .لسَت ـبطئًا اي برقت -

وما إف نسمع إشارة  ،حبسنا أنفسنا ٗب القلعة .صحيحاً  الناسنا عن عزالليس ان
كبن من وبمي مصر  .لسنا رجاؿ حرٍب فحسبُ  ." حىت ننطلقالنفَت "مارْج

حسٌن أف تضموا أىل  .من إجراءات السبلـويقـو دبا ربتاج إليو  ،وإسبلمها
علينا أف ال نغيب  .الببلد إىل الفرساف اؼبماليك اؼبكلفُت حبماية اؼبدف والقرى

وميادين  ،وأف كبمي اعبسور و اؼبقاىي واؼبطاعم ،عن الشوارع واألسواؽ
أكّلفك منذ ىذا اليـو اي أمَت اعبيش مغرب بًتتيب ىذه  .سباقات اػبيوؿ

وسيكوف مستشارؾ إماـ الببلد  . راسم وبرقت معاونُت لكوأعُّت  .األمور
 .ولكن أطِلعوٍل دوف أتخَت على أفكاركم ،ال أحدد موعدًا مستعجبلً  .عماد

وسأطلع الناس على  ،وسنجمع أفكاران .سنتكلم فيها على كبو أكثر تفصيبلً 
 ،وأنت اي قبلووف فكِّر بطريقة ذبنيد السكاف ٗب اعبيش .أوامري ٗب اعبوامع

واؼبطلوبوف ىم َمن أعمارىم بُت الثامنة عشرة إىل  .إجبار دوف ،الراغبُت منهم
  .من ذوي األجساـ السليمة ،العشرين

فعل قبلووف كما  -.منذ اليـو سأعمل على تنفيذ ما كلفتٍت بو اي موفد هللا -
 .هنض ٕب جلس :فعل مغرب

اعرفوا  ،كوف ؿبارابً اعرفوا ؼباذا يريد من زباطبونو أف ي .ال تتعجلوا األمور -
وإف سقط ٗب سبيل الوطن فبل  ،حقيقة نواايه. أفهموه أنو ال إكراه ٗب األمر

الصليبيوف استطعنا ذبميد  :واآلف قضية أخرى ملّحة  .احتجاج وال اعًتاض
انتزعنا منهم أكثر مدننا على البحر  .نشاطهم وإف مل ننتصر عليهم هنائياً 
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 . وقت حىت يقفوا من جديد على أقدامهموىم وبتاجوف إىل .األبيض اؼبتوسط
وألجل ىزيبتهم  .أعداء شرسوف ،اؼبغوؿ ،غَت أف األعداء القادمُت من الشرؽ

وأتوقع أف يوافقوان ألف اؼبغوؿ يتدفقوف من ىذا  .كبتاج إىل حلفاء من الشرؽ
وال حاجة للكبلـ على اإلسباف والربتغاؿ وجزيرة كريت ألف لنا  .االذباه

أرغب ٗب إرساؿ مبعوثّي إىل بيزنطة ولو أف رأس الكنيسة  .ة معهاعبلقات ذباري
استقل ابلقسطنطينية  ألنواؼبلك ابليولوغ  سأتفق معو  .ٗب روما يؤيد اإلفرنج

ومن جهة شرؽ القفقاس فخاانت 1 .على إعطائي حق العبور ٗب اؼبضيقُت
حيد لنا إىل واؼبضيقاف اللذاف نبا الطريق الو  .اؼبغوؿ وأليخاانت الفرس وبتلونو

وسأرسل األمَت   .اعبنوب الغرْب من القفقاس سيكوانف طريق اؼبماليك
كوشاربيك لبلتفاؽ مع خاف القبيلة الذىبية للوقوؼ ٗب وجو اؼبغوؿ اؼبتدفقُت 

وإف جئتم إىل  ،فكروا ٗب ما قلت لكم .وىنا ننهي كبلمنا 2 .ىذا االذباهمن 
ولكن قد  .أفعالنا على كبو أفضلاجتماعنا التايل أبفكاركم فسننسق أقوالنا و 

توقف اي قبلووف  .أحّل إىل اجتماعنا القادـ بعض القضااي اليت لن نتكلم عليها
 .أحتاجك ،قائد اعبيش األعلى

ذرع أرض الغرفة بضع مرات ويداه  .مل يعد بيباريس إىل عرش السلطاف
ؿ لصديقو وقا .ٕب جلس على اؼبقعد اؼبقابل ؼبقعد قبلووف .متصالبتاف وراء ظهره

  :ابألديغية ُمفِهماً إايه صعوبة مهمات الدولة اليت كّلف نفسو هبا
                                                 

1
دردنيل.والكبلـ على االنفصاؿ التارىبي بُت اؼبضيقاف نبا مضيق البوسفور ومضيق ال  

الكنيسة الكاتوليكية ومركزىا روما، والكنيسة األرتودوكسية ومركزىا القسطنطينية عاـ 
1054 . 

2
أو مغوؿ الشماؿ أو مغوؿ النغوي أو مغوؿ القبجاؽ. ضبلوا ىذه األظباء ألهنم استقروا   

 إىل خاانت تركية.ٗب أرض القبجاؽ الذين ىم النغوي. وربولت الحقاً 
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نتكلم  .ال أحد يسمعنا ،ال تنةر حولك .ىكذا ذبري أموران اي قبلووف -
 .العربية ٗب حُت نفكر بلغتنا

ألف ىذا وبدث يل  –سأؿ قبلووف راضياً دبا ظبع  - ؟وأنت أيضاً اي بيباريس -
 .أيضاً 

ابتسم بيباريس  – .ال نتحرر من قلبنا األديغي ،ىذا ألننا أديغةهبري معنا  -
 ،ليست العربية لغة تواصل بيننا فحسب - :مسرورًا ؼبا يسمع واتبع ما انقطع

 .نقلق غباؿ العامل العرْب .كبمي هبا ببلدىا ودينها ،بل كبارب من أجلها
 .أديغة ال أستطيع أف أقوؿ إف ىذا ينطبق على من مل يكن يعًتؼ أبننا -
دفع  .أنت ـبطئ .كاف ببل رجولة  ،ألنك تعترب السلطاف خطج مل يعد أديغياً  -

 .كبن ال ذنب لنا .شبن كونو مل يستطع تطويع قلبو األديغي اؼبتناسب مع رجولتو
اظبع اي قبلووف: دعنا نغٍت  .لُيسِكنو هللا اعبنة حيث ىو إف كاف يستحق

 .أهنى بيباريس فجأة كبلمو – .ابألديغية
 ؟أي نوع من األغاٍل -
 .بل يبكن أف نغٍت أغنية اؼبهد .أي أغنية زبطر لك ؟من أين يل أف أعرؼ -
  ؟كيف تتذكر األغنية اليت غنَّوىا لك ٗب اؼبهد  -
 ؟أال تتذكر ؟أال يبقى اللحن ٗب أذنك ولو نسيت الكلمات -
 .أتذكر األغنية اليت كانت جدٔب تغنيها ألخي الصغَت -
 .رًل معك ابللحنوأان أت ،ابدأ -

 الي الي نُوري،
 ،ابٍت من يناـ ابكراً  

 ومن يفيق ابكراً ابٍت
 ،انر اؼبوقد تشتعل 
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 .. .ومن سيصبح شجاعاً ابٍت 
 ،ساوسروقوه غاٍؿ علينا -
 1،سوسروقوه نوران 

ػ يكفي ! اآلف يعّنف  .يقاطع بيباريس مرة أخرى أغنية اؼبهد بكلمات ـبتلفة
ال أعرؼ حقيقة ما ٗب  .ال تؤاخذٍل اي قبلووف – :ٕب يربّئها ،بيباريس نفسو

ال  .ال ُتكثر منهم ؛احذر إذا بدأت تطوّع أىل الببلد ٗب اعبيش اؼبملوكي .قليب
  .يستطيع الراكب على السرج ورديفو اإلمساؾ ابللجاـ

XV 
كاف جهُل موفدي مصر إىل قائد القبيلة الذىبية دبا ستؤوؿ إليو سفارهُتم  

من  :حُت يُقاؿ .البحر من أين ستهب الريح على الشراعكجهل اؼبركب على 
  ؟فكيف ستكوف النهاية ،وإذا كاف لكل بداية هناية ،يبدأ رحلة ال بد أف يصل

األوؿ   .كاف السلطاف بيباريس وموفده األمَت كوشاربيك قلقُت من ىذه الناحية
يض والثاٍل كاف على البحر األب ،كاف ٗب القاىرة ؿباطًا حبراسو اؼبماليك

 .اؼبتوسط اتركاً وراءه طريق الرب
ال ينسى   –اظبع مرتُت وتكّلْم مرة واحدة"  ،اإلنساف عنده أذانف وفم واحد"

وكلما فكر ٗب  .كوشاربيك ما قالو لو السلطاف بيباريس قبل أف يركب الطريق
جد السلطاف ىبرج من أصل الكبلـ مل يكتِف أبف هبد فيو ما يريده ىو بل و 

 ،معروفاً ابلكبلـ ٗب قضااي الببلد"ال أتذكر أف بيربس كاف  :تلفةنتائج ـبأفكاره ب
غَت أف عامًا واحدًا من  ،ؿبارب شرس .بيربس يتحلى ابلرجولة :بل كاف يقاؿ

صحيح أنو سفك كثَتاً  ،سلطنتو جعل الناس ٗب مصر ينةروف إليو بعُت أخرى
                                                 

  .أي ابن سوَسر. من أبطاؿ مبلحم النارت الرئيسُت  1
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وجعل  .والرىبةمن الدـ غَت أنو استطاع أف ينشر ٗب القاىرة األخبلؽ اغبسنة 
ووصل إىل الدوؿ اجملاورة أف  .الناس ٗب ببلد أخرى كثَتة يرفعوف من شأنو

إف ربققت مهمة  .وجعلهم يتطلعوف إىل األبعد ،رجولتو وحكمتو متبلزمتاف
ٕب لبالط األديغة الذين يعيشوف بُت  .القسطنطينية فطريق اػباف الذىيب مفتوح

ىذا إذا قبحت مهمتنا  .بجاؽ البدووسنتصل ابلق .البحرين ٗب مشاؿ القفقاس
 ".عند اؼبلك ابليولوغ

مع أف خرب تويل بيباريس السلطنة مل يصل بعُد إىل ابليولوغ فإنو مل يدَِع األمََت 
 ،وأبىداؼ سفارتو ،حُت أخربوه ابؼبكاف القادـ منو – .اؼبوفد إليو ينتةر طويبلً 

 .أزاح أعمالو جانباً ودعاه إليو
 ! أنتي وبمي طريق اغبرير القادـ إلينااف مصر الذتفضْل اي موفد سلط -

 .أىبًل بك .واحد فبن أتوا إلينا ٗب مهمة سبلـ منذ حرران القسطنطينية
تلعثم اؼبلك الذي ال يعرؼ اسم السلطاف قليبًل، فنهض موفد  –وسلطانكم 

   :ونطق ابالسم الطويل لو ،السلطاف مبدايً احًتامو ؼبن أوفده
 :ولكن ابختصار يكفي أف تقوؿ ،بيربس البندقداري الةاىر ركن الدين -

 .السلطاف بيربس
مع أف السلطاف  - ؟سلطاف مصر اآلف ىو بيربس قائد جيش اؼبماليك ىل -

ظبعت كثَتاً  - :تعجب من اػبرب الذي ظبعو فقد أكمل دوف انتةار اعبواب
أدعو لو أف يتقدـ ٗب  .إنو جدير دبنصب السلطاف .بشجاعة القائد بيربس

 .وتعيش ببلده ٗب سبلـ ،ويكوف ٗب صحة فبتازة ،وأف تتحقق نواايه ،أعمالو
 .واآلف أظبعك أنت

أنقل هتنئة الةاىر ركن الدين بيربس البندقداري سلطاف مصر إىل اؼبلك  -
الشجاع ميخائيل الثامن ابليولوغ النتصاره على أعدائو وربرير القسطنطينية 
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والصندوُؽ اؽبدية  .السيف الذىيب تذكاراً  ويُهديك ىذا .وربرير اؼبضيقُت ،منهم
واآلف أطرح ٗب حضرتك اؼبهمة اليت أُوفدت  .أدعو هللا وإؽبكم أف يبارؾ لكم فيو

وما  .يرجوؾ سلطاننا أف تسمح لسفننا التجارية ابؼبرور ٗب اؼبضيقُت :ألجلها
 .تفرضو رظباً علينا مستعدوف لو

وأردؼ  ،قاؿ اؼبلك لنفسو -"لن نتأّذى من طلبكم بل قد نستفيد منو"  
 :مصلحاً وضع الصليب الكبَت على صدره

ويبكن أف  .من جهة طريق اغبرير موقع ببلدان بسبب طلبكم سهٌل علينا -
 ؟ما رأيكم ٗب ىذا .نتصاٖب على ما يدفعو ذبار الطرفُت

ابتسم كوشاربيك ٗب  –"بدأ ىذا يبحث عن مصلحتو قبل أف نبدأ ٗب اغبديث" 
 :راحةٕب أجاب بص ،سره
ال ضَت ٗب الكبلـ على ما فيو  -من جهتكم ىذه وجهة نةر مقبولة  -

ال يبر  :وسأطلعك على رأيو ،ولكن سلطاننا قد يكوف فكر ٗب ىذا .فائدتك
وما كبن  ،يغيبوف فيو عن مصر طريق اغبرير ،على مدار العاـ ،يـو على ذباركم

 .فحسبُ ذىاب واحد وإايب  :ٗب موضوعو ىو رسُم كل سفرة على ِحدة
 ؟ىل ما قلَتو صدر من السلطاف أـ جواب ما عرضتُ  -
ندفع رسم كل مرة  .أعمل ما فّوضٍت بو .أان أنقل كبلـ السلطاف فقط ،ال  -

 .نعرب فيها
ولكنو أضاؼ بسرعة كبلمًا ال  .مل يباطل ابليولوغ اؼبلك ٗب اعبواب – .أقبل -

إف كنتم  .اد كسيفوإف كنت تقوؿ ىذا فعقل سلطانكم بيربس ح - :مواربة فيو
لوا إليو وشاىدًا على تعاملي معو بصدؽ أوصِ  .ؿبةوظُت أظلَّكم بةلو طويبلً 
 .يشاء وسيكوف ضيفاً عزيزاً علّي ٗب أي وقت .ىذا اإلانء الذىيب تذكاراً مٍت

وبداًل من يـو أمضى  .ربقق اؽبدؼ من سفارة كوشاربيك أبسرع فبا كاف يتوقع
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ال يرفض عرضاً  ،قضى وقتو يرّفو عن نفسوو  .ثبلثة ٗب اؼبدينة دوف عمل
 .ابلذىاب إىل أي مكاف يُقًتَح عليو ُكرمى للملك الذي مل يرفض لو طلباً 

األايـ الثبلثة اليت قضاىا ىناؾ تساوي األربعُت  ،وىو يطَت من الفرح ،واعترب
 .عاماً اليت عاشها إىل وقتها

قاؿ كوشاربيك  -.ىكذا هبب أف ُتسِعد نفسك إف كنت إنسااًن اي جبلت -
استنزفْت سروُج اػبيل  ؟ما حياتنا أنت وأان – .من أعماؽ قلبو ؼبعاونو جبلت

نفرح حُت نساؽ  .نعيش ودماء من يبوت ربت سيوفنا ال هتز مشاعران .قواان
.. نبتسم للسلطاف .ونفرح حُت ننجو أبنفسنا من اؼبعركة ،إىل مواجهة األعداء 

 ... جملرد ِذكرِه.وهبب أف نفرح .إف وقفنا بُت يديو
قاؿ جبلت وىو يدور بعينيو متمنيًا أال  –اي صديقي العزيز كوشاربيك  -

وهللا تكلمت جيدًا إىل اؼبلك من أجل السلطاف  –يسمعو أحد من رفاقهما 
لوال دىاؤؾ  .أجربتو على القبوؿ حُت أخربتو أبف سلطاننا فّكر ٗب األمر .بيربس

ويفرض على موفد هللا  ،نوي أف ىبدعناكاف ملك الكفار، رغم أنك نّبهتو ي
 بيربس السلطاف الرجل اغبكيم الشجاع ما يريد. 

ابتسم كوشاربيك ابتسامة  –.. .ال تصدؽ ما قلت لك فتخدَع نفسك -
 .من كلمة واحدة فقط هبعلوف منك رجبًل حكيماً أو يتهمونك ابعبنوف .خفيفة

 ىذا اليـو فحسُب رأيت ال تبالغ ٗب اغبذر من اعبوار إذ ال أحد يسمعنا. أٗب
 ؟.. ألستما أنتما من كاان يتضارابف ٗب الشارع ضرابً مربحاً ؟.بيربس

ولكن ال  .وصران أمراء ٗب وقت واحد ،نشأان معًا وكبن صغار ٗب الشارع -
 .أذكر أف بيننا عداء كالذي تذكره

وكاف قاىر  ،ظبعت بيربس أئب على ذكره مرات كثَتة وإف مل تذكره أنت -
 .النربة على االسم األخَت ولصديقوضع كوشاربيك  –قو يواف
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"ارتعش  - أنوفنا ما تزاؿ تسيل، مىت جرى ىذا؟كبن صغاٌر ردبا تشاجران و  -
كاف بيربس ٗب صباه أيضًا قواًي جداً،   – " ماذا يريد ىذا "جبلت وىو يقوؿ

صيل تماـ والتفاولكن ليس ؿبرومًا من الرضبة. ؼباذا اي كوشاربيك كل ىذا االى
  ؟من أجل سؤاؿ بريء

ألٍل كنُت أريد أف تقوؿ إف السلطاف بيربس كاف ٗب صباه قوايً جداً ورحيماً   -
سحب كوشاربيك اؼبوضوع الذي بدأه حُت فهم أنو لن يؤدي إىل أي  –

"كنت أستغرب تعيينك زميبًل يل ألنك إذا كنت أنت عدوه طواؿ  :نتيجة
رأيك ىكذا فبل تةن أٍل ساَذٌج أشرب  .. إف كاف.العمر فأان صديقو منذ عرفتو

سواء كنا مبزح أـ نتكلم  ،ىذا اي جبلت ،نعم –كما يقاؿ"   ،اؼباء من أنفي
أوقف ٗب عاـ واحد اغبرب  :ما وصل إليو عقل السلطاف ٗب عاـ واحد ،اعبد

 .ُتصصوٗب كل مكاف يوطد النةاـ عن طريق أانس ـب .ٗب غرب مصر وشرقها
 ،وٗب أي مكاف آخر ،خارج القاىرة ،الذين أعِدموا وإف كاف السؤاؿ عن الناس

وابلنسبة إىل  .ولصوص ،فهم يستحقوف ما فعل هبم ألهنم أشخاص أشرار
القذارة اليت الحةناىا ٗب عاصمة ملك الكفار الذي أوِفدان إليها فالقاىرة 

واختفت النساء  .وتةهر فيها من جديد مةاىر االحًتاـ ،تصبح نةيفة
هبب أف تذىب إىل مكاف آخر  .اعم واؼبشارب واػباانتالفاسقات من اؼبط

سنسًتيح  .وترى ما فيو من أجل أف تغَت نةرتك إىل ما ىو دائمًا أماـ عينيك
 .ونعود فنركب طريقنا غداً داعُت بطوؿ العمر لسلطاننا ركن الدين بيربس ،الليلة

  .قريتو سلخوت فسندخلها ،كما رجاٍل السلطاف نفسو  ،وإف وجدان
 ورجاٍل. ،ووف أيضاً أخربٍل أنو من ىناؾوقبل -
مل يقل يل أان  –سأؿ كوشاربيك ـبفيًا استياءه من أنو مل يرجو ىو  - ؟حقاً  -

تصبح  .لن يشكرؾ مهما خدمتو ،.. من الصعب معرفة طبيعة قبلووف.شيئاً 
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 .على خَت اي جبلت
 .بعد وفاة السلطاف الصاٙب ،مضى على تعارؼ كوشاربيك وجبلت عدة أعواـ

وؼبا كاف يعرؼ  .قضى طبس سنوات ٗب أسر اؼبغوؿ .كوشاربيك من القبجاؽ
ولغات أخرى ظل اؼبغوؿ يصحبونو إىل كل  ،العربية واألديغية والرومية والنغوي

وتعارؼ بيباريس وجبلت  .وحُت وصلوا إىل بغداد التجأ إىل اؼبماليك .مكاف
ىل جنب ٗب معارؾ  وحاراب جنبًا إ .وُضّما إىل جيش فبلوكي واحد ،ٗب دمشق

ما عبلقة قاىر  .ولكنما مل يُطِلعا أحداً على موضوع عدائهما ونبا فَػَتياف .كثَتة
 .نبا اآلف وبمياف ببلدنبا معاً  ىا ؟دبا قالو كوشاربيك أمس ٗب شأف جبلت

 .واآلخر قائد جيش ،أحدنبا سلطاف مصر
َت ٗب سأؿ جبلت نفسو وىو يعيد التفك –إف كنت أان ال أعتب على بيربس "

كاف   ؟فلماذا يعتب ىذا عليو -اغبديث الذي دار بينو وبُت  كوشاربيك 
بيباريس قد توسط لو مع ُقطُز الذي قتلوه، وؼبا يبض على وجوده معنا إال بضع 

وٗب اليـو الذي بدأان فيو  .ليمنحو رتبة أمَت عشرة متجاوزاً أمَت اػبمسة ،سنوات
إذا كاف الوضُع ىكذا فليس  .ينالسفر رّفعو السلطاف بيربس إىل أمَت عشر 

اليت حصلت  ،عجيبًا مىت رجعنا إىل مصر أف يلحقٍت ٗب رتبيت أمَت األربعُت
ـُ منو رتبة فقد جعلو على رأس وفده حبجة أنو يتكلم  .عليها ابلدـ ورغم أٍل أْقد
أما  ،أان أعرؼ اللغات" :ومل يقبل أف يصحبٍت حىت معاوانً لو قائبلً  .عدة لغات

ف وحده ٗب األايـ الثبلثة اليت " وكا؟ماذا تفعل عند ملك الكفار . أنت فأعجم
 !.. كاف يبكن أف يكوف مًتصبي.ال أعرؼ نيتو اغبقيقية ." فيها"تركهم يبّتعونو

ارتفع صوت كوشاربيك  - ؟اي جبلت ال أعرؼ فيم تفكر ٗب ىذا اعبو الرائع -
لسفينة حىت تطأ أرض انةر إىل اعبباؿ اؼبطلة على البحر! ما إف تًتجل من ا –

 ،ؽبذا ال ينسى السلطاف بيربس وقبلووف قائد اعبيش ومقاتلو اؼبماليك .اعبنة
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   .ىذه األرض ،وعاّمتهم
وكلما اقًتب الشاطئ ارتفعت  .السفينة اؼبرفوع شراعها تسبح ربت مشس الربيع

والنسيم اػبفيف وبمل رائحة الرباعم  .اعبباؿ اليت تتلّوف ابألخضر األبيض
وتًتاقص على سطح  ،وطيور البحر البيضاء تتقاطع على سطح البحر .يةالفت
تراقب ما  ،وبعض الكواسر ربـو كسلى على القمم أبجنحة مفتوحة .اؼباء

وعلى مسافة أخفض أسراب من السنونو ذوات البطوف البيضاء ُتبلعب  .حوؽبا
 .وريح البحر تتبلعب بفراشات اعبنة .أشعة الشمس

تذكر جبلت ِشجاراتو ىو  –.. .سى مثل ىذه األرِض اعبنةِ من البديهي أال تن"
وأان أشاجرؾ إف قلت إهنا قبيحة مع أٍل مل أوَلد ٗب  -.وبيربس ٗب أايـ الصبا

 ،اغفر يل اي بيربس  إف كنت تتذكر مل أكن أوَؿ من ابدر ابلعراؾ .ىذه األرض
ولكن  .وألٍل مل أكن أعرؼ كيف ُأصرِّؼ نشاطي العدواٍل عاركتك .بل قاىر

تركٍت  ؟وقاىر . الصريعال تضراب :ال أنسى إىل اآلف كبلمك إىل عماد وراسم
ولكن مل يؤثر ىذا سلباً  .وبعدىا حدث أف تصاغبنا وأف تضاربنا .لكم وىرب

 .ٗب ضباية بلد واحد"
 - ؟اي جبلت كأنك تعشق الببلد اليت نسبح إليها قبل أف تطأىا قدماؾ -

ىذا ىو  - :وأضاؼ بسرعة .السخرية واؼبزاحسأؿ كوشاربيك اثنية جبلت بُت 
 .ذبد نفسك ٗب جنة جاىزة ،الفرؽ بُت ببلدكم وببلدان

وضع جبلت قدمو ٗب أرض األديغة مستبقاً  –كلّّ يرى ببلده بعينو ىو   -
والبدو ال يفّرطوف ٗب أرضهم  .وببلدي اليت ُخلقت فيها صبيلة -ابلبسملة 

 .وال ٗب آابرىم اعبافة ،رايح اػبماسُت والٗب ،الرملية وال ٗب مشسهم اغبارقة
 .واؼبغوؿ الذين خربوا العامل يركضوف من الشرؽ وببلدىم ٗب قلوهبم إىل الغرب

 أظبع أف ىذه األرض اعبنة ملك مشًتؾ بُت األديغة والقبجاؽ.
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األديغة  –! أيُّ سؤاؿ ىذا :استغرب كوشاربيك ما ظبع وكأنو يقوؿ -ال !  -
ما اجتزان أرض  وكبن أصبحنا جَتاهنم بعد ،السهوؿيعيشوف ٗب اعبباؿ وٗب 

وكذلك  ،وال يبكن معرفة طبيعة عبلقاتنا .ابذباه ريفهم الشرقياػبزر اؼبفتَّتة 
ال  .من الصعب أف تعيش على أرض مل تْرِوىا بدمك وعرقك .وذَبافينا ،صبلتنا

نعيش  .كبن موعُدان مكاف نزولُنا ومكاف ترحالِنا .ربسُّ بو بقلبك وال بروحك
وال  ،ال أرض ؿبددة لنا .ٗب األرض اليت أعجبتنا ريثما ذُبِهز مواشينا على الكؤل

 .انر أذايؿ خيل النغوي موقدة دائماً  :وؽبذا يقوؿ لنا األديغة .ظباء
  ؟وىل القبجاؽ نغوي -
ضحك كوشاربيك اآلف بطريقة  – .ما من شيء مل يُلصقو األديغة بنا -

 ،وُخزر العيوف ،وقنزاؿ ،ونغوي ،كبن قبجاؽ -.تبلحظ فيها عليو ضيق عينيو
ىؤالء الفرساف أظنهم  ،مهبًل اي جبلت ،.. مهبلً .وكبن قبد ما نِصم بو األديغة

ظننتم أٍل مّتعت نفسي ٗب القسطنطينية ثبلثة أايـ ولكٍت  .َمن ىم ٗب استقبالنا
اقًتب كوشاربيك من الفرساف وىو  – .اتبعت موضوع استقباؿ ىؤالء لنا

من  ىل أنتم –ؿ الًتاجع عن قولِو قبل أايـ إنو مّتع نفسو لدى الرـو وباو 
ينتةروف موفدي سلطاف مصر الةاىر ركن الدين بيربس البندقداري سلطاف 

 ؟مصر
طبسُت يف ذو الوجو الطافح الذي يتقدـ ترجل الفارس النح –أىبًل بكم  -

ؽ كبَت اآلؽبة اي ضيوفنا القادمُت من جهة مشر  – .من صباعتو فًتجل اآلخروف
 .تفضلوا :نقوؿ لكم ،تدخلوف أرض األديغة على نية اػبَت .الشمس، مصر

زعيم من  ،أان اظبي اتُبق .أدعو لكم ابظبي وابسم قومي أف تعيشوا يومكم مئةً 
 .تبّقى من األديغة ٗب القـر

غَت  ،كاف يريد أف يقوؿ إنو قائد عشرين فارسًا فبلوكياً   .وأان اظبي كوشاربيك -
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والثبلثة  ،ىذا جبلت -صمت ألف رفيقو الذي سيقّدمو إليهم قائٌد ألربعُت.أنو 
 .! وْلُنخالْطكم ابػبَتُيْمنلِيوطئنا هللا أرضكم ابل .اآلخروف رفاقنا

 .ازبذ الضيوؼ واؼبستقبلوف وقد اختلط فرساهنم الطريق إىل قرية الزعيم اتبُق
 :وبعدما ساروا قليبًل سأؿ الزعيم

 .الء أيها الضيف يعرفوف األديغية كما تعرؼ أنتال أظن رفاقك ىؤ  -
ال زبْف أف تقوؿ ما تريد  .رفاقي أعاجم ٗب لغتكم .مل زُبطئ اي سعادة اًـت -

 .أان نغوي حقاً غَت أٍل ربولت إىل أديغة منذ زمن بعيد .أف تقولو
وأما   .ؾبرد سؤاؿ ،سألت فقط عن رفاقك .ُأّسرّهمل أستقبل إىل اآلف ضيفًا  -

 عرفتك منذ أف نةرتُ  .ك نغوي فلم تكن بك حاجة إىل اإلفصاح عنوكون
 .إليك وتكلمتَ 

 مل يتناَس كوشاربيك أف يبتدح نفسو –أعرؼ أف لغيت األديغية ليست جيدة  -
 ؟ولكن أال أستطيع التفاىم معك اي سعادة اًـت – .وىو يربّئها

و السابق ملتفتاً تراجع دابُق عن كبلم –تتكلم جيدًا  ،ليس التفاىم فحسب -
لو كنت أعرؼ لغتكم مثل ما تعرؼ  –ومل يكتم إعجابو هبم  ،إىل ضيفو

منهور وقازاف قائدا جيش  ؟.. ىل ترى تلك القرية اًتقة ٗب سفح اعببل.لغتنا
ما كاف أكربىا  .ابٔب خاف اقتحماىا، وقتبل ُكلَّ من فيها، وهنباىا وأحرقاىا

 .ومل تعد عليها ،ر البسيطةوأحسنها ! كانت قرية سلخوت على ظه
ىذه القرية الةاىرة ىي  –عبم كوشاربيك حصانو  - ؟ىل قلَت سلخوت -

  ؟سلخوت
رْت  - اتبع اتُبق كبلمو غَت  –ليست قرية سلخوت فحسُب ىي اليت ُدمِّ

بل كل القرى اليت كانت ٗب  –مكًتث لُنطق كوشاربيك اسم سلخوت 
من أين تعرفوف  –ؼ عاد إىل وعيو وحُت رأى الزعيم وجـو الضيو  –.. .اؼبضيق
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 ؟ؼباذا تسألوف عنها ،اسم قرية سلخوت
.. كيف سنحمل إليو .مل نستطع تنفيذ اؼبهمة اليت كّلفنا هبا سلطاف مصر -

الةاىر ركن الدين بيربس البندقداري سلطاف مصر أصلو من  ؟اػبرب الفاجع
 .سلخوت

ما معٌت كل ما  –بوؽ تلّهف سعادة اًـت ات –مهبًل أيها الضيف مهبًل  -
قل يل اظبو واسم أسرتو  ؟أيكوف سلطاف مصر من سلخوت ؟نطقت بو
 .اغبقيقيُت

 .بيربس -
وسأؿ  ،حسم اتبُق .وال عندىم اسم أسرة .ليس عند األديغة مثل ىذا االسم -

أظن أنو اختلطت على سلطانكم بعض  .وجوه رفاقو اغبرس الفرساف فوافقوه
  .األمور

على الةاىر ركن الدين بيربس البندقداري سلطاف مصر  من الصعب اغبكم -
 ؟وىل عندكم اسم قبلووف .دبثل ىذا

 .مل يتمكن أحد الفرساف من ضبط نفسو – .قبلووف اسم أديغي حقيقي -
 .ألف عند القبجاؽ أيضاً ىذا االسم -
قل يل ما معناه  –علق فارس آخر  –عندكم ألنكم اقتبستموه من األديغة  -

 .ؽ كي تعرؼ إف كاف االسم لكمبلغة القبجا
بعد السلطاف  .ال معٌت لو ٗب لغة القبجاؽ إال أف أقوؿ معناه ابألديغية -

 .الةاىر ركن الدين بيربس البندقداري أئب ٗب مصر اسم قبلووف قائد اعبيش
 .أرسل إليك معنا سبلمو اغبار .وىو أيضاً من سلخوت

غة غَت السلطاف بيربس أليس ٗب مصر من يرسل إلينا سبلمو من األدي -
وٗب اللحةة نفسها عاد  – .تنتةران األسرة والقرية ىناؾ ،امضِ  ؟وقبلووف
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أيبكن أف يكوف من تسميو بيربس ىو  - :سعادة اًـت اتبُق وأوقف اغبصاف
  ؟بيباريس

 ... ال أعرؼ إف مل أكذب عليك.ردبا -
 –ووف وإف كاف قبلووف فليكن قبل ،إف كاف بيباريس فليكن بيباريس -

وىناؾ هبعلوف من  ،ىنا ينهبنا األعداء ووبرقوننا .استأنف اتبُق سَته مغمغماً 
 وبموف ببلداً غريبة ال شأف ؽبم هبا.  .أنفسهم سبلطُت

 .أضاؼ سعادة اًـت اتبق أعضاء الوفد اؼبسافر إىل القبيلة الذىبية ثبلثة أايـ 
هار يدور هبم على قراه اليت وٗب الن ،ٗب اؼبساء كانوا هبلسوف إىل مائدة مفتوحة

ودعاىم إىل تعزية أسرة  .ودعاىم إىل حفلة رقص أحد األعراس .ما تزاؿ قائمة
 .وأراىم سباؽ خيل .فقدت أحد أبنائها ألف الدنيا ليست كلها مشسًا مشرقة

حُت هبتمع شخصاف أو ثبلثة يتطرؽ  .1وإىل بيت فيو حفلة "جابشو"
إىل موضوعات   ،طعاـ أـ فرسااًن أـ مشاةاغبديث، سواء كانوا جالسُت إىل ال

ولكن مهما كاف نوع اغبديث الذي ينشأ بُت الضيف وضائفو فلم  .كثَتة
وأحيااًن حُت يتةاىر   .يتطرقوا إىل بيباريس سلطاف مصر وقائد جيشو قبلووف

 ،كوشاربيك أبنو نطق أحد االظبُت عفواًي كاف سعادة اًـت اتبُق يغَت اغبديث
 .عد سفرىمإىل أف حاف مو 

 :حُت شّيع اتبُق ضيوفو إىل معرب حبر آزوؼ قاؿ لكوشاربيك
وحُت  .سأدعو آؽبتنا أف ربقق لكم نواايكم .طريقكم خَت ،رافقتكم السبلمة -

                                                 
1
ما يشبو حفلة ظبر تقاـ للجرحى أو ؼبن عندىم كسور خطَتة للًتفيو عنهم وزبفيف ثقل   

هبذا النوع من اغبفبلت  من اؼبعجنات القاسية، اػباصة الليل عليهم، يقدَّـ فيها نوع خاص
 كثَتة متنوعة. فنية  ـ ابلفم. وىي مفتوحة البتكارات شيء ُيصد يسمى "أابوه" أيْ 
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تعودوف إىل مصر قدموا إىل سلطانكم بيباريس وقائد جيشو قبلووف ىذا 
ؿ اؼبأثور لدى وقل ؽبما ابلنيابة عٍت القو  .الكيس الذي فيو بعض رماد قريتهما

 من جبل من الذىب ٗب حفنة من تراب الوطن الذي وِلدَت فيو خَتٌ " :األديغة
 ." أرض غريبة

 اآلخرين اؼبغوؿ، وكانوا أعداء اؼبغوؿ اعبوشيد الذين ضموا إليهم القبيلة الذىبية 
 1239واقتحموا القفقاس عاـ  ،بقيادة ىوالكو الذين قِدموا من نواحي إيراف

ولكن أصعب موقف بدأت أوضاُعهم تتدىور.  ،مدينة دربند بعد أف احتلوا
جيش  ُسِحقمروا بو ىو العاـ الذي طُردوا فيو من نواحي هنر تَتيك عندما 

خاف على جيش ىوالكو  -غَت أّف انتصار قائدىم بركة  .قائدىم نغوي خاف
أعاد اعبوشيد إىل سابق  ،على ضفاؼ هنر تَتيك قبل أف يبضي وقت طويل

 .حاؽبم
خاف استقبلهم بوجو طلق  - ُدعي إىل اػبيمة موفدو سلطاف مصر إىل بركةحُت

 :وقاؿ للضيوؼ الذين أُوقفوا عند عمود اػبيمة ،ولو مل ينهض الستقباؽبم
 .أظبعكم اي من جئتم إيّل من مصر البعيدة -
الةاىر ركن الدين بيربس البندقداري سلطاف مصر أرسلنا لنهنئكم ابنتصاركم  -

وألف أعداءكم أعداؤان يدعو لك  .والكو اي خاف القبيلة الذىبيةعلى عدوكم ى
وأف سبنع لصوص  ،وأف تزداد إقبازاتك ،اؼبسلموف ٗب جوامعهم أف تُعمَّر طويبلً 

 .وقد فعل سلطاننا ىذا هبم ٗب مصر والشاـ .ىوالكو من اقتحاـ مشاؿ القوقاز
انتصاراتك وتقديرًا لشجاعتك و  .ويعطيك عهدًا أف يفعل هبم ذلك أيضاً 

  .يهديك ىذا اإلانء تذكاراً 
خاف وأهنى ابختصار مقّلباً  -قاؿ بركة  –لِيُمدَّ هللُا ٗب عمر السلطاف بيربس  -
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احتسى اػباف  – .أرفع لبب انتصاراتنا  1صبُّوا يل ىنا من الكومس - :اإلانء
و ٕب نزؿ من اؼبرقاة واقًتب من مستودع غنائم السبلح الذي ترك .الكومس واقفاً 

أيُّ سيف بُت ىذه السيوؼ أجرْبان مينجو قائد األعداء على التخلي  –أعداؤه 
أىدي ىذا السيف الذي ىو من صبلة  .وىذه دمغة خاسبو الذىيب ،ىا ىو ؟عنو

الغنائم حىت يضحك بيربس سلطاف مصر من صاحبو كلما رآه ألنو يعرؼ أف 
وأُرِفقو بسوطي  ،اؼبوت ٗب ساحة اؼبعركة أشرؼ من إلقاء السبلح واؽبروب

خاف بشيء من  -وقف بركة  – .وبّلغو أف يثق بتصّدينا ؽبوالكو .الذىيب تذكاراً 
 :وأضاؼ إىل مزاحو بشيء من اعبد،التصنع أماـ الضيوؼ وقد اضبرت وجنتاه 

لُيِعد جيش ىوالكو إىل  .ولكن لنا كبن أيضًا بعض العتب على سلطانكم -
 ،قاؿ ىذا وضحك –هبلبوف لنا اؼبتاعب  ،و ابذباه ببلدانوال يدفعْ  ،حيث خرج

 ؟ال بد أنك من القبجاؽ حسب طريقتك ٗب الكبلـ –ٕب سأؿ كوشاربيك 
 ،أخذوٍل من ىنا صغَتاً  .خاف –من جهة أصلي فأان من القبجاؽ اي بركة  -

وأان اآلف أمَت عشرين فارسًا ٗب جيش الةاىر ركن  .وصرت فبلوكًا ٗب مصر
  .الدين بيربس البندقداري

خاف  -استدار بركة  – .وأرحتٍت من مزاجي السيء ،اآلف صّححَت وضعك -
كبن مستاؤوف من  - :وأضاؼ إىل كبلمو .وجلس على العرش الذي هنض عنو

ٗب العصر الذي حارب فيو القبجاؽ متحالفُت مع  ،القبجاؽ منذ زمن بعيد
عن  مع أننا استطعنا أف نُبعد القبجاؽ .َجبا وسوبدياألالف  من القائَدين

مل يصُدقوا معنا وخانوان مرات   ،األالف حبجة أننا كبن وإايىم من أصل واحد
وٗب حربنا  .كثَتة غادرين بنا. وقد دفع اػباف قائد جيش النغوي حياتو شبناً 

                                                 
1
 شراب يُػتََّخذ من حليب اػبيل اؼبتخمر.  
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ال أدري إف كاف كبلمي على  .عدوان ىوالكو إىل جانباألخَتة قاتلوان 
 ؟القبجاؽ ال يعجبك أيها الضيف

أجاب   – .اػبائن خائن ٗب نةري ونةر كل إنساف .جبٍتوؼباذا ال يع ،ال -
عليكم احتبلؿ أرضهم وطردىم  ما كاف" :وأضاؼ لنفسو ،كوشاربيك بسرعة

 ."منها
ربركت نوازع قديبة ٗب نفسي   ؟ومع ذلك أيبكن لعرؽ كامل أف يكوف خائناً  -

حسناً  .ومل تعد من القبجاؽ ،وإال فأنت فبلوؾ من مصر ،حُت عرفت أصلك
اعملوا على  ،أكرِموا ِوفادهتم ،ِبلوا ضيوفنا األعزاء دبا يتناسب وعاداتنااستق

ٕب استدار إىل اؼبوفدين الذين  ،خاف على حرسو  –شدد بركة  – .تزجية وقتهم
وسنتكلم دبزيد من  .سنجتمع اثنية قُبيل سفركم :أبقاىم واقفُت إىل اآلف

  .التفصيبلت والوضوح
قاؿ كوشاربيك لنفسو وىو خارج من  –" !؟"وماذا ستضيف إىل وضوحك ىذا

 .خاف –لدف بركة 

XVI 
سأؿ السلطاف بيباريس راسم قبل أف  - ؟مىت التقينا آخر مرة أنت وأان -

 .قبل شهر وثبلثة أايـ - :وأجاب نفسو بنفسو ،يتجاوز الباب
ودوف أف يتحرؾ  .اليـو يكوف مضى شهر وثبلثة أايـ .صحيح اي موفد هللا -

ر إليو أّكد راسم كبلـ السلطاف من مكانو الذي  .ظبُِّ
 .توقف بيباريس على أرض الغرفة - ؟وماذا إذف -
خبلؿ ىذه اؼبدة كاف بودي اي بديل الشمس أف أسأؿ عنك ليس مرة أو  -

ولكن صرفوٍل عن اببك كثَتًا بذريعة أنو سيطلبك ىو إف  .اثنتُت أو ثبلاثً 
 .وحبجج أخرى ،احتاجك
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واستأنف سبّشيو  ،ابتسم بيباريس – .ونٍت جيداً وبم ،حسب كبلمك،حراسي  -
من يود  –لسَت وحدؾ من يودٍُّل وال يوّدٍل وقاؿ ٗب نفسو " .الذي وببو

يهتموف بطريقة قضائي  .من يود أف يبتسم ٗب وجهي ،من يود أتملي ،مقابليت
 ،يتصيدوف الوقت الذي يوقعونٍت فيو ٗب الفخ .وأين أقضي ليلي ،هناري

تفرحوف مهما حدث يل أو مل وبدث. ال  ،تم الذين ربت ظليوأن ."يسممونٍت
 ،أان لست كالسلطاف الصاٙب وتوراف شاه وشجرات .تصارحونٍت حبقيقة الوضع

ولكن إف مل وبمٍت هللا وإف مل  ،ال أعد نفسي فعلُت ما مل يفعلوا .أان أذكى منهم
ا إىل رماة تتحولو  ما إف تصبحوا ورائي حىت .أحِم نفسي فبل ثقة يل أبحد منكم

اآلف  -قاؿ السلطاف الذي خرج من أفكاره اليت ىاصبتو فجأة  نبل حقيقيُت "
 .اجلس أمامي وأظبعٍت ما جئتٍت بو من أخبار

 .ال أخبار سارة اي موفد هللا -
  .أان من يقرر إف كانت سارة أـ ال ولست أنت -
ع مسيحيو سورية يعقدوف اتفاقيات سرية م .نعم ،نعم اي بديل الشمس -

 .ىوالكو
تذكر بيباريس أف  - ؟أصمّ  ،أعمى ،قاىر ،وىل األمَت اؼبكلف أبمور دمشق -

وأرسل بداًل  ،السلطاف ُخطج قبل سنوات رفض تقليده ىو حلب أو دمشق
 .منو قاىر

مل يُتو على طريق  – .زاد حرص راسم على نفسو اآلف – .اي موفد هللا ،ال -
حُت يقتحم اؼبغوؿ  .ألنو ليس أصمّ  وظبع ما قيل لو ،أعدائنا ألنو ليس أعمى

ولن يتصدى كذلك  ،ويعطيهم الشاـ ،دمشق فسيتةاىر ابلتصدي ؽبم
 .للصليبيُت

! اُنُشر ـبربيك السريُت ٗب سورية،  ٗب كل كنت أعرؼ أف ىذا ما سيحدث  -



- 067- 

 

 ،كل من يتطلع كبو أعدائنا كائنًا من كاف ،هبب أف نعرؼ نوااي أعدائنا ،مدينة
.. ال يرفعوا عيوهنم عن أي إنساف .اف طائرًا أـ إنسااًن أـ شيئاً إف ك ،أو ما كاف

 القاىرة والشاـ أماكن بُت ضعْ ! وال يُبعدوا آذاهنم عنهم .موثوقًا كاف أـ مل يكن
كبن نُقرُّ السبلـ ٗب  .ابألخبار ٗب كل أسبوع اْئِتٍتو  ،الربيد أحصنةلتبديل 

 ...وىم ،نعقد االتفاقيات مع اعبَتاف ،الببلد
 -.ال تنبح بل هتاجم على حُت ِغرّة ىم يتصرفوف معنا كالكبلب الغدارة اليت"

ال  –حُت بقي بيباريس وحده ٗب الغرفة استأنف الكبلـ الذي قطعو أماـ راسم 
لكاف الصليبيوف احتلوا العامل العرْب  ،اؼبماليك ،.. لوال كبن.أعرؼ ماذا يريدوف

وهنَبنا  ،لو هللا العزيز العلّي إليهمأرس وضاع منهم اإلسبلـ الذي ،منذ زمن طويل
 ،ومع أراغوف ،اؼبغوُؿ. عقدُت اتفاقيات ذبارية مع ملك سيسيليا أقبويسك

والذين أوفدهتم إىل القسطنطينية والقبيلة  .وملوؾ كاستيليا جيمس وألفونس
 " ..؟.ما أخبار ببلدان البعيدة اي تُرى .الذىبية حاف موعد عودهتم

 ،فصاح إىل خارج الغرفة ليتناساه ،ي قفز إىل الذىن قلبوَعَصَر السؤاُؿ الذ –
 :وقاؿ للحارس الداخل

 ِاستدعوا قبلووف حااًل ! -
ما إف بدأ قبلووف القائُد العاـ للجيش، الداخُل إىل الغرفة يقدـ اظبو وعملو 

 :ابللغة العربية إىل سلطاف مصر حىت جاهبو بيباريس ابللغة األديغية
 !بلغتنا األديغية حُت نكوف وحدان تكلمكم مرة قلت لك أف ن  -
 ...فإف كاف أمامنا مهمة تتعلق ابلببلد ،استدعيتٍت على عجل ،ال أعرؼ -
بدا بيباريس من  – .عدـ تناسي لغتك والكبلـ هبا من مهمات الببلد أيضاً  -

 .خبلؿ صوتو كأنو يلـو نفسو وإف كاف يتكلم إىل صديق الصبا
 .وىذا إذا كنا وحدان ،أنت وأان وبرقتولكّن َمن ىو متعلق هبا ىو  -
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كاف حةنا أف أنٔب إىل مثل ىذا   –تنهد بيباريس  - ؟ماذا نفعل إذف -
سأؿ السلطاف ٕب  - ؟.. أال يتواصل اؼبماليك األديغة ٗب ما بينهم بلغتهم.العامل

أان من شدد عليهم أال يتكلم األديغة وغَتىم من  –أجاب بنفسو مبتسمًا 
الببلد اليت  .مل يكن بدّّ من ىذا اإلجراء .ٗب اعبيش بلغاهتماعبنود اؼبماليك 

ولكن مل وبدث ؽبم ما مل  .وكبن من يبسك بزماـ السلطة ،نعيش فيها ببلد عربية
كاف عليهم أال يشًتوا من اللصوص ومن التجار ابؼباؿ   .يكونوا ىم السبب فيو

لو اي قبلووف ليس ما استدعيتك ألج .سوَء حةنا الذي أودى بنا إىل مأساتنا
الصليبيوف  .الًتويح عن النفسأمرًا حسنًا وإف كاف ما نقولو اآلف نوعًا من 

ويعقدوف اتفاقيات سرية مع اؼبغوؿ الذين احتلوا  ،يرفعوف رؤوسهم من جديد
 .ويستميلوف إليهم أمثاؿ قاىر .إيراف

ما  - :ٕب الـ نفسو ،اضبّرت وجنتا قبلووف –! أال يكف قاىر عن مناوراتو -
 !أكثر ما غفران لو

ولكن اػبرب الذي وصلٍت  .ىذا السيف ىناؾ :أعرؼ ما الذي يُريح قاىر -
وإف كاف ما ٗب قلبو كبوان خيانًة ٗب الوقت الذي  .اليـو ال يعدو كونو أقاويل

 .! واآلف هبب أف هناجم الكرؾ الصليبيةفيو إلينا ِشفاىًا فبل تسامح معويتكلم 
 .أعطيك شهراً لتجهيز اعبيوش

   .قاؿ قبلووف اآلف بنربة أخرى -كبن جاىزوف مىت ما طلبتنا اي موفد هللا  -
ـ ُخطج قبل عدَ أتتذكر كيف أَ  .ولكن ال تدْعنا نتسرع ٗب األمر ،شكرًا لك -

 ؟سنوات موفدي ىوالكو خاف األربعة
 .أتذكر ،نعم -
 ؟وىل تتذكر أٍل مل أوافقو -
 .لطاف ُخطج نوعاً من النفوروأتذكر أف ىذا اغبادث خلق بينك وبُت الس -
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خطج  .إف كنت تتذكر فأان أقوؿ لك اآلف إٍل ندمت على ما قلت يومها -
ولكن كبن اؼبسؤولوف عما فعلْت  .رجٌل ولو أنو كاف وبنث بعهده أحياانً 

كاف علينا أال نسمح لو ولزوجتو وأخيو   .شجرات ابؼبلك لويس التاسع الصلييب
وقد رجعت إليهم  ،ىا ىم اآلف .داء أنفسهمواألسرى االثٍت عشر ألفًا ابفت

 .يستعدوف لغزوان ،روحهم
وركضا   ،تحت لو البوابة الكبَتة فبسكاً بيد سبلمش الصغَتظهر سعيد الذي فُ 

 .إليو وكػأنو ليس ٗب الغرفة غَُت والدنبا
 ،قاؿ بيباريس ابألديغية لولديو –سّلما أواًل على قبلووف  ،ال ذبلبا يل العار -

ىا كبن ننحدر  ،انةر اي قبلووف – .لعربية، غَت أف أايّ منهما مل يتحرؾوأّكد اب
  .تضيع ُىويّتنا األديغية ،إىل اؽباوية

 ال ربّمْل نفسك نبّاً ! ،ىويتنا سلبوان إايىا منذ زمن بعيد -
 ،تعجب بيباريس فبا ظبع - ؟أتريد أف تقوؿ إف ىويتنا ضاعت بضياع أرضنا -

ال أرى ّٗب ما  - :يفهماف اللغة اليت يتحدث هبا والدنبا ٕب قاؿ لولديو اللذين ال
أتعرؼ اي  .اظبعا ولو مل تفهما ربتفةا ٗب قلبيكما بصؤب األديغي .تتعجباف منو

أعتقد أننا  .حُت نغادر ىذه الدنيا الفانية ؟قبلووف مىت سنبقى دوف قلب أديغي
نضع أنفسنا ٗب  األفضل أال .سنحتاج حيث نرحل إىل قلبنا وىويتنا األديغيُت

ٕب أبي  ؟أمل تضيعوا اللغة اليت وضعُتها على ألسنتكم :موقف حرج  إف سألَنا هللا
إىل نكما طلبو ي ،انصرِفا ؟دان وجداتنا إف التقينا ىناؾاجدأو  آابئناعُت ننةر إىل 

فانصرؼ  ،ربت بيباريس على ظهري ولديو مبلطفًا ؽبما ٗب الكبلـ –ىناؾ ! 
ىذاف كاف  – .ما من ظباع اللغة اليت مل يعتادا عليهاالطفبلف فرِحُت خببلصه

كاان رجعا وقد تعلما   .وبسن الذىاب هبما إىل قريتنا القديبة وإبقاؤنبا ىناؾ
 .قاؿ وراء الصبيُت – .وتشّرب قلبانبا ابلروح األديغية ،اللغة األديغية
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 ،وفابتسم قبلو  – .وكنت أرفقت هبما صغَتي الثراثر ذا العينُت اعبريئتُت -
قبل أايـ حُت سألٍت الصيب عن كلمة قبجاقية.   –وأتبع دبا يشغل ابلو 

عليو وقلت لو أبي لغة تكلمٍت وال تتعلم لغة  وغضبتُ  ،معو الغباء اصطنعتُ 
وكيف ال تعرؼ وأنت القبجاقي الراشد  :وما أجابٍت بو كاف عجيباً  .أبيك
 ؟لغتك

ومل يُبِد  –الصيب دوف مناسبة أحزنَت  ،ما تعّلمو األـ لولدىا ىو ما يعيش بو -
 .بيباريس على حالو مع أف ىذا ىو ما وبدث لو ٗب بيتو

وؽبذا السبب كثَتاً ما وبدث بيٍت  .اؼبسؤولية كلها على األـ .صحيح ما قلت -
نتصاٙب ونتحادث ولكٍت ال أستطيع أف أخّلصها من  .وبُت اؼبرأة نوع من اعبفاء

 .روح النغوي القبجاؽ
 ؟أتقوؿ لك ما يسيء ،يتك األديغيةأتعَّتؾ هبو  -
ولكن  ،لو فعلت مثل ىذا ابنة القبجاؽ اليت ٗب بييت النتزعُت روحها  -

بدأت أتكلم  :ابؼبرأة وولدىا قبل الوصوؿ إىل ىذا اغبل فعلتُ سأقوؿ لك ما 
 .ابألديغية مع االثنُت

 .ابتسم بيباريس ؟وكيف يقاببلف تصرُّفك -
ولست جاىبًل دبا وُبيل أسرٔب إىل أسرة  .بكمافولكنهما أصماف أ ،يتأمبلنٍت -

أين   .وىي اليت كانت زوجة اؼبرحـو أقطاي ،األخت الكربى للزوجة :قبجاقية
وال سببّلف  .ال تفارؽ منزيل ليبًل أو هناراً  ؟أتطردىا من البيت ؟كانت ستذىب

 .من لغتهما
 ؟أتتكلماف لغة النغوي حبضورؾ أيضاً  -
 .ربيةتتكلماف وقتها ابلع ،ال -
ٗب أٍل أمنع اعبميع أف  ،أنت أحيااًن ال تقتنع ،ىذا ىو السبب اي قبلووف -
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   .كبن األديغة أكثرية ولذلك لن يشعر اآلخروف ابالرتياح .يتكلموا إال ابلعربية
 ... كبن وغَتان تعّلمنا العربية.ولكن ال نفرض عليهم أف يتعلموا لغتنا -
أال يكفي اعتبارىم كل  .ننا كبتاج إىل لغتهمأل ،تعّلمنا ألننا نعيش ٗب ببلدىم -

 ؟اؼبماليك أديغة
ما يزاؿ ٗب  ،يصيح هبا ،ولكن رجوَع كلٍّ ٗب اغبرب إىل لغتو األـ –يكفيٍت  -

 .ظبعي وأماـ انظري
تغَتت سحنة بيباريس  – .ما يقولو كل إنساف ٗب ساحة اؼبعركة أمر ـبتلف -

ٗب دمهم  ،شجاعتهم وٗب جبنهم غَت أف اعبميع متأهبوف ىناؾ ٗب – .السلطاف
سنمضي ٗب  .لننتو اليـو من أفكاران األديغية ،كفى اي قبلووف  .وٗب دموعهم

وىذا اؼبوعد ال  ،ىذه اؼبهمة .األايـ األوىل من الشهر القادـ إىل الكرؾ الصليبية
 .حُت مبضي ابعبيش لبرب مقاتلينا بوجهتنا  .يعرؼ هبما غَتي وغَتُؾ
وما وبدث ٗب العامل  .القبلع الصليبية منعة وذبهيزاً  الكرؾ واحدة من أقوى

حارب بيباريس ٗب ىذه الناحية أكثر  .العرْب من منكرات أئب من ىذه اعبهة
وإذا كاف سابقًا قائدًا للجيش اؼبملوكي  .وضبى الدين اإلسبلمي ،من مرة
  .فهو اآلف سلطاف مصر ،فحسبُ 

ضباة اؼبدينة سيوؼ اؼبماليك مل يتحمل  .مل يستغرؽ احتبلؿ الكرؾ نصف يـو
مل يتصّد أحد لفرساف اؼبماليك اامُت عن دين  .اؼبسلولة وال وْقَع قوائم خيلهم

الذين كانت جَلبَػُتهم تصل إىل عناف السماء إال فرساف اؼبعبد الذين يرتدوف  ،هللا
وا وكاف ىؤالء  قد سقط 1 .والُفرساف اؼبِضيافوف الكماة ،الدروع واػبَُوذ اغبديدية

                                                 
1

تقريبًا ٗب  1080فرساف اؼبعبد واؼبِضيافوف صباعات مسيحية متعصبة أتسست عاـ   
القدس الستقباؿ اغبجاج اؼبسيحيُت. وورد ذِكُرىم ٗب كتاب االعتبار ألسامة ابن منقذ 

 ح الدين األيوْب. وتطوروا أخَتاً إىل ما يسمى: الفرقة اؼبالطية. اؼبعاصر لصبل
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فدخلت الفرقة اليت يقودىا السلطاف بيباريس  ،صرعى ربت سنابك اػبيل
شخصيًا اؼبدينة. وسفكوا دماء اؼبسلحُت وغَتىم ابلسيوؼ والرماح وصدور 

وابلقياس إىل اغبروب  .ودمروا الكنيسة اليت احتمى هبا الصليبيوف .اػبيل
 .إال أف يبوت كافراً ال يستحق الكافر  - .السابقة مل يعمل اؼبماليك على اأَلْسر

ومل ربِم  .وٗب األايـ التالية توجو جيش اؼبماليك إىل قيسارية من جهات ـبتلفة
 .القلعة اليت أنشأىا ىنا ملك اإلفرنج لويس التاسع الصليبيُت وال سكاف اؼبدينة

وفرض عليها  ،ومرة أخرى كاف بيباريس أوؿ من دخل اؼبدينة بسيف ُمشَهر
فهاصبوىا   1" نة الثالثة أماـ اؼبماليك ىي "أرسوؼديوكانت اؼب .االستسبلـ

وبعد أف حاصروا القلعة أربعُت  .ولكن صعب عليهم احتبلؽبا خبلفًا ألختيها
 .يوماً ال يسمحوف ألحد ابلدخوؿ أو اػبروج دمروىا ٗب ىجـو ليلي مفاجئ

البسالُة اليت أظهرىا اؼبماليك ٗب حرب الكرؾ اليت استمرت شهرًا ونصف 
يلًة. ولكن جيش قاىر الذي كانوا فقدوا ثقتهم بو ظهر فبتازًا ٗب أي ليست قل

وأما قائده فقد جرح ٗب ساقو ويده  .وكاف ٗب طليعة اعبميع ،مهمة ُكلِّف هبا
"أرأيت كيف حارب  :أفَهَم بيباريس راسم بعينيو ما معناه .ولو جراحًا بسيطة

عك سبد يدؾ بسهولة إىل لن يد ." " ال تعرفوف قاىر كما أعرفو أان؟ىذا بشراسة
  ."؟أىذا اليـو فقط يلعب معي لعبة  الطميمة ... سنرى ما وبدث.جلدة رأسو

اعبيش الذي أحرز بو النصر على الصليبيُت ٗب ضواحي صبع  بيباريس طلب
 :وقاؿ ؽبم بصوت زاد خشونة على خشونة .أرسوؼ

كما ٗب    ، أعلنتموىا! هللا راٍض عنكم ٗب اغبرب اليتليّ اي مقاتلي هللا العزيز الع -

                                                 
1
، قريباً من ايفا على ساحل    مدينة كنعانية األصل تقع خرائبها ٗب مشاؿ قرية اغبـر

  .فلسطُت
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ندعو ؼبقاتلينا  .. وأرضيتموٍل أيضاً .حرب اعبهاد ،على الصليبيُت ،كل مرة
حُت رفع  -.الذين سقطوا دفاعًا عن أرضهم ودينهم أف يكوف مثواىم اعبنة

ارحم  - :وحُت انتهى من دعائو استأنف كبلمو .بيباريس يديو قلده اؼبقاتلوف
اي مقاتلي  .ؼبن ىم ٗب حضرتكالعمر  طوؿو وامنح الصحة  ،من التحقوا بك

ال  .اؼبدف الثبلث ،كما فعلنا ٗب اؼبرات السابقة  ،أمنحكم .هللا ومصر الشجعاف
غَت ما  ،أو األدوات ،أو األواٍل ،أتخذوا من الذىب أو الفضة أو اؼببلبس

أذّكركم من  ،وما تغنمونو .وال فضائح ،ال سفَك للدـ .يستوعب حارؾ اغبصاف
 .للببلدثلثُو  ،جديد

صادفت عودة وفد كوشاربيك إىل القاىرة ذروَة االحتفاالت ابلنصر على 
على عادة  ،وكاف برقت أمَُت العشرة ىو أوؿ من أبلغ السلطاف .الصليبيُت

 .األديغة
 .عادوا اي موفد هللا ،صباعة كوشاربيك ،اؼبوفدوف إىل نواحينا -
 .جاؤوا أبخبار طيبة أف موفديّ  ،أمَت العشرة ،من صوتك أستنتج اي برقت -
  –مرة أخرى أّكد بصوت أعلى رأيو  – .وأان أرى ىذا اي بديل الشمس -

 .كوشاربيك وجبلت على اببك
 ؟أليس من عادة الناس عندان اي قبلووف أف يبنحوا من وبمل خرباً ساراً بشارة -
  1.أعطى بيباريس سيفو القصَت الفضي لربقت -
  .اُدُع اؼبوفدين إىل الغرفة .أُرِفق هبذا منصب أمَت العشرين - 

استقباؽَبم ٗب  :روى كوشاربيك وجبلت ابلتناوب كل ما جرى للوفد
القسطنطينية من قبل اؼبلك ميخائيل الثامن ابليولوغ، واالتفاقية اليت عقدوىا 

                                                 
1
 .ٗب األصل: قامة: سبلح مشهور لدى األديغة  
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واغبديث الذي دار بينهم وبُت خاِف القبيلِة  ،وضيافة الزعيم اتبُق ؽبم .معو
لصعوابِت غََت اؼبتوقعة على طريق العودة واليت أّدت إىل وا ،خاف –الذىبية بركة 

دوف أف أيتوا على ِذْكر ىدية الزعيم  ،وأدَّوا إليو ىدااي اؼبلك واػباف .أتخرىم
خاف بشأف ما هبب أف  –ومل ينسوا اؼبداعبة اػبفيفة اليت أرسلها بركة  .اتبُق

 .يفعلوه ابؼبغوؿ
ناىم عاجزين عن أي حركة فماذا إذا كبن حطمنا اؼبغوؿ ىنا ٗب مصر وجعل -

ابتسم بيباريس دوف  - ؟يريد أف يعيش مستمتعًا ابغبياة ؟خاف –سيفعل بركة 
خاف أف يراتح فنحن ِمن عندان  –إف كانوا سيسمحوف لربكة  – .نية اؼبزاح

وبعد  –.. .ولكن لو كنا نعيش ٗب مثل ىذا العامل  .سنؤدي لو ىذه اػبدمة
 :الذي كاف حائرًا كيف يبدأ بسرد مهمتو الثالثة سكتة قصَتة قاؿ لكوشاربيك

  .أظن أنكم مل تستطيعوا ربقيق طلبنا أان وقبلووف  ألنكم مل أتتوا على اػبرب -
.. أراان ... ولكن ال أعرؼ ما أقوؿ.وىذه مهمة أقبزانىا ،اي موفد هللا ،ال -

م يبق ٗب ولكن اؼبغوؿ اؼبندفعُت كبو الغرب أحرقوىا فل ،الزعيم اتُبق قريتكم
 .أرسل إليكم الزعيم اتبُق الرماد الذي ٗب ىذا الكيس .سلخوت بشٌر وال حجر

 ..... ال أعرؼ.والقوؿ اؼبأثور الذي أرفقو بو أريد أف أرويو ولكن
نةر السلطاف بيباريس حزينًا ٗب وجو  –قُػْلو ابألديغية كما نطقو سبامًا  -

 .ٕب ٗب وجوه موفديو ،قبلووف
 من جبل حفنة من تراب الوطن الذي وِلدت فيو خَتٌ " أوصاان أف نبلغك  -

 .لسنا مبّامُت إف نقلنا كبلمهم .ال تؤاخذاان ."من الذىب ٗب أرض غريبة
كواىل األربعة ووقع على   .ُخّيل لبيباريس وقبلووف أف الغرفة الفسيحة أظلمت

 :وقاؿ بيباريس بصوت مل يعد لو .سكوف مطبق ٗب الغرفة
..  حُت خرج اؼبوفدوف من .أقبزٓب مهمتكم ..ٍض عنكمحياكم هللا، أان را -
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الغرفة جلس اؼبملوكاف بعض الوقت وكأف أحدنبا ىباؼ أف ينةر ٗب وجو 
ومل يستطع  ،ٕب هنض بيباريس الذي وبمل كيس الرماد وقلبو ينفطر .اآلخر

مل يبلك  –.. .ىذا اي قبلووف ما حدث لكلينا – .قبلووف االستمرار ٗب اعبلوس
  .اللذاف صارا سلطاانً وقائد جيش للببلد الغريبة إال أف يبكياالرجبلف 

XVII 
 اإلنساف يعيش ابألمل واػبَت.

حُت تغيب الشمس ويؤوؿ اإلنساف إىل ليل راحتو راضيًا دبُضّي النهار على 
مع انببلج عمود  يقوـُ ٕب  .تشرؽ عليو غداً متأمبًل أف يغرؽ ٗب السبات  ،خَت

يؤمن اب أو  ،إنساف ينوي اػبَت أو ال ينويو وىذا مبُط حياة كل .الصبح
 ،وبيباريس السلطاف .مكمن ضعفو ومصدر قوتو أو ،ترتيُب أمورهىو و  ،هبحده

 .واحد منهم حبسناتو وسيئاتو ألنو إنساف ،ولو أنو ٗب أعلى مراتب اغبكم 
 .اهلِّلووب ،ولكن ال أحد يعرؼ اإلنساف كما يعرؼ ىو نفَسو

السؤاؿ سهل غَت أف  ؟أسعيد ىو أـ تعيس ؟يباريسمن أي نوع من البشر ب
حياة اإلنساف  بًتكيبها تشبو الدنيا اليت تشرؽ فيها الشمس  .اعبواب صعب

 وتغرب، وىبيم الليل وينحسر، أبفراحها وأحزاهنا، ودبولدىا وفباهتا. وليست
نفسو اتساع قلبو  ٗبعارفًا  ،بيباريس حُت يبقى أحيااًن ٗب عليائو ذكرايتُ 

 :ملتفتًا إىل الوراء ،انظرًا إىل األماـ ،وحُت يتفكر ٗب طريق حياتو ،ووضيق
 .قليلةً  ،ووسلطنتِ  ،وقيادتو للجيش ،وكهولتو ،وطفولتِ 

غَت  ،ما مّر على بيباريس وما رآه كثَت .ما تراه العُت يساوي ما يعيشو صاحبها
أبعد  يرمن ينةر من فوؽ الشجرة  .أنو يتذكر كل ىذا كما لو أنو حدث اليـو

بداية أي ذروة ىي أساسها. إذا كاف اعبذر متينًا صُعَب  .فبن ينةر من ربتها
 .ىزُّ الساؽ
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حفنة من تراب الوطن " :فأرسلوا إيّل رمادىا يقولوف ،جذري الوحيد كاف قرييت"
أتمل قلب  – ." من جبل من الذىب ٗب أرض غريبةالذي وِلدت فيو خَتٌ 

.. ولكن أمل تبق .ف قرية ودوف جذربقيُت على ظهر البسيطة دو  .بيباريس
 ؟والقمة اليت ُخِطْفت منها ،القرى اجملاورة واألرض اليت كنت أرعى فيها الغنم

ولكن  .فهمُت ما يريد الزعيم اتبُق أف يقولو يل من خبلؿ القوؿ اؼبأثور األديغي
 ؟ما أملي ٗب الببلد البعيدة اليت ُخلقت فيها وإف كنت اآلف على رأس السلطة

أف القمة الذىبية اليت ارتقيتها مرغماً  ،أان والناس الغرابء اآلخروف ،جاىبلً لست 
أان أثّبت نفسي ىنا بسيفي و  .ابلدـ والدمع تقـو على قاعدة من الرماؿ

اي رْب أيبكن أف  .حىت لو قيل من ورائي مثل ىذه األقواؿ وغَتُىاوأبوالدي 
وبب أف يفخر بنفسو نوعاً  ال أنولو  ؟يصبح ابٍت األكرب سعيد رجبًل يرفع رأسي

ال يكفي أف ُترِكبو  ،وُبٌت العود وىو طري ... أحيااًن يذّكرٍل بتوراف شاه.ما
إنو متسرّع الطباع. ٗب نصف الساعة اليت  .زماـمو الحصااًن كيفما اتفق وتسلِّ 

مل أستطع أف أُفهمو إىل اآلف  ؛مُبضيها معًا يةل يتنقل من يبيٍت إىل يساري
الصغَت ابلقياس إليو أفطُن سبلماش  .والصغَت ٗب ِشرعة األديغة عبلقات الكبَت

 "بكثَت
الـ بيباريس  –كم مرة طلبت منك أال تقف على يبيٍت حُت نكوف وحدان !   -

أيُّ  .ابلعربية ال تنتبو ،أخاطبك ابألديغية فبل تفهم –مل يتحمل اؼبزيد  ،ابنو
 ؟إنساف أنت

ولكن  ،أان أديغي .بيربس البندقداري أان ابن سلطاف مصر الةاىر ركن الدين -
قاؿ سعيد دوف أف  –ال أضيف إىل اظبي أٍل سأكوف يومًا من األايـ سلطااًن 

وسأؿ وقد صار اآلف  ،ال تعرؼ أىو يبزح أـ ىو جادّ  ،يتوقف عند عتاب أبيو
 ؟أمل أقف اآلف ٗب مكاٍل الصحيح  - :على يسار والده
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 .تعجل على ما أضفت إىل اظبكولكن ال تس ،نعم أخذت مكاف األصغر  -
 !ؽبم سعداءظهورىم من وبٍت الناُس ال تةن أف كل 

ُيسِعدٍل كلُّ من يقـو ابكبناءة  ،ال أعرؼ ؼباذا تقوؿ ىذا اي بديل الشمس -
 .االحًتاـ يل

 ؟وىل كل من ينحٍت لنا ينوي خَتاً  -
 .أان ال أجرب أحداً  -
ىل تتذكر وأنت صغَت أنك  ...ال ذبرُب ألف رىبتك ذبربىم على ما يفعلوف -

 ؟ركضت إيّل تشكو من أف برقت مل يؤدِّ إليك التحية
 .واآلف يبر جبانيب ؿبيياً وحانياً ظهره -
 ؟والذي ٗب قلبو كبوؾ -
 .ال أىتم هبذا -
 .ال تدري ردبا ينقلب علينا يوماً ما -
 ليبَق كلّّ ٗب مرتبتو اؼبملوكية ! -
 ؟وأنت ألست فبلوكاً  -
 .أان من سبللة سلطاف ،لشمسال ايبديل ا -
 إف كنت تقصد سلطنيت فأان فبلوؾ ! -
 ال ُتذكِّْر أحداً هبذا ! ؟مىت كنت فبلوكاً  -

صحيح أف يباس الشجرة " :قاؿ بيباريس لنفسو ولو أف ما ظبعو عصر قلبو أؼباً 
أان أأتمل أف يصبح ىذا الولد جذرًا يل ٗب الوقت الذي يقّص  .يبدأ من ذروهتا

قريتنا  ،أرضنا القديبة ،بيتنا القدَل :أان أقوؿ .صن الذي هبلس عليوىو فيو الغ
اِنس أف  :يقوؿ يل ،ألنو يريد أف يصبح سلطاانً  ،وىو ،ببلدان القديبة ،القديبة

! ما رٔب اي ولدي اي من تنقصو الًتبيةاي حس .أصل شجرتك كاف يومًا ما كبيفاً 
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شبانية عشر عامًا وأان أسفك  الفائدة اآلف من أف أدينك دبا مل أرّبك لو طواؿ
إذا بصقت أصبت  :أظن أف ما يقولو أخوالك العرب" .الدـ وأمّلحو بدموعي

 "حدث يل أان ،غبيتك وشاربيك
ل اي ولدي - أف أتكلم على فبلوكييت على أف أتكلم على  ،إف مل يكن بدّّ  ،أفضِّ

 أحد ال :ولكن اعلمْ  - :وأهنى دبزيد من االختصار ،قاؿ بيباريس -.سلطنيت
 وال لقب السلطاف ! ،يولد حامبًل لقب اؼبملوؾ

نساف أأفسدُت تربية ىذا الولد ألعوِّض سوء حةي ٗب صغري أـ يولد اإل"
جواابً  ،سأؿ بيباريس نفسو بفكرتُت - ؟هوعلى جبينو حسن حةو أو سْوءُ 

 ،ال – .وللثاٍل غلبو رغمًا عنو جوابو العاتب ،للسؤاؿ األوؿ ضّبل نفسو الذنب
ماذا تقوؿ إحدى  .كلّّ سينتهي كما أتى  .ال أرى ٗب سلطنيت حسَن حظٍّ  .ال

. أريد أف ﴾ىوقًا الباطل إف الباطل كاف زَ  قَ ىَ قل جاء اغبق وزَ  ﴿ :آايت القرآف
حُت تكوف سلطاانً  ؟أكوف عاداًل ولكن كيف أحقق ىذا ٗب عاؼبي غَت العادؿ

قضيتو الولة أو اؼبعقدة،  مسؤواًل عن الببلد يتأمَُّل منك كل إنساف وبمل إليك
ولكن من الصعب إجابة كل من  .أف هبد طلُبو اعبواب العادؿ ،حزنو –وقلقو 

وذاؾ  ،ينصرفوف من عندؾ وأحدىم راٍض واآلخر مستاءٌ  :وبمل إليك سؤالو
ال يبكنك إرضاء كل من يبّش لك ألنو يبحث عن فائدتو  .عدوّّ لك

بوف إليك ال يفهمونك فكيف إذا كاف أوالدؾ واألقر  .الشخصية فحسبُ 
أَكوُنك سلطااًن وبيِّيك من وُببُّك ومن يكرىك أمٌر إهباْب  ؟يفهمك األبعدوف

حُت ال تقضي  .ليس اغبكم كالعسل إف أكلتو دائمًا قطع شهيتك ؟أـ سليب
ألجل  .ليلتُت متتابعتُت ٗب مكاف واحد تكتشف حبلوة ىذا اغبكم أو مرارتو

زباصم حارسك حىت لو  ال" :ؿ يل ىذا الكبلـىذا كاف اؼبرحـو الصاٙب قا
  ."خاصمت أمَتؾ
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 :ٗب أحد األايـ فيما ىم راجعوف من الصيد قاؿ بيباريس لقبلووف
 ؟ماذا سنفعل بشأف قاىر وكوشاربيك -
 .ولكن مل أتوقع أف ينقلب علينا ىكذا .مل أثق بقاىر طواؿ عمري -
 قاؿ بيباريس، –لقسطنطينية نّفذ كوشاربيك اؼبهمة اليت عهدُت هبا إليو ٗب ا -

ولكنو أغبق ْب العار ٗب نواحينا وعند القبيلة  –ٕب أضاؼ بشيء من اغبزف 
أما  .ليس قليبًل ما صبعو من ذىب وفضة مّدعيًا أٍل أرسلتو يستجدي .الذىبية

من مل أثق فيو طواؿ عمري ومل أبّش ٗب وجهو البتة َجبلت فقد رجع من الوفادة 
ارتسمت ابتسامة  – .ليس جبلت من ضبل إيل اػبرب ،ال ،ال .أبخبلقو ورجولتو

ال يفضي إليك بشيء إف مل  .ىذا فمو كصندوؽ مسّمر - ،على وجو بيباريس
 .تنتزعو من فمو

 .مل يستطع قبلووف إزاء ما ظبع إال أف يسأؿ -؟َمن إذف -
أضاؼ  – !لنفسي ببعض األسرار وأان أِلحتفظْ  .ال ضرورة أف تعرفو أنت -

أحد عامة اؼبماليك الذي أرفقتو ابلوفد وضع  –إىل كبلمو فبازحًا  بيباريس
أمامي كل ما قيل دوف أف يسقط منو شيء ألنو يعرؼ الرومية واألديغية 

 .ال أستطيع إقناع جبلت أف يشهد على ما نقلو رُجلي .والنغوي
  ؟وماذا يقوؿ-
 .أعتقد أنو ال يثق ْب -
أال  –ابتسم قبلووف  - ثق ابآلخر.وقبل ىذا منذ صباكم مل يكن أحدكما ي -

 ؟" وجبلتيبكن اعبمع بُت "رُجلك
جبلت وكوشاربيك على أف أفضل عند الضرورة أف آمر بقطع رأسي  -

 ".أكشف عن "رجلي
ٕب  –سأؿ قبلووف بلهجة لطيفة تنم عن الثقة  - ؟وأان أال أعرؼ رُجلك -
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لثبلثة ليسوا وإف كنت ال أعرؼ؟  ا":أردؼ لنفسو أال يبكن أف أستعلم عنو
 ".! ؟ألن أكتشفو ؛ثبلشبئة

ٕب أضاؼ  ،حسم بيباريس اؼبوضوع – .ولو سألتٍت ما أخربتك ،ال تعرؼ -
سأتكلم غداً  .لن أقبل منك أف رباوؿ معرفتو - :وكأنو عرؼ ما ٗب نفس رفيقو

ولكن إف جعل من نفسو أعمى أصم أبكم فسأغبقو  .إىل جبلت للمرة األخَتة
  .كىو وسرُّه بكوشاربي

غَت أف ما قالو لو رفيق  .كاف قبلووف ال هبهل احتفاظ بيباريس ببعض األسرار
 ،طفولتو اآلف شهد مرة أخرى على انغبلقو على نفسو منذ تبّوأ السلطنة

ومراءاتو ؽبم أحيااًن أخرى.  ،وذبنُّبو األقربُت واألبعدين عنو أحياانً  ،وتصنُّعو
 ،سأؿ قبلووف نفسو برباءة - ؟ـوكيف يبكنك أف تتغَت من البارحة إىل الي"

 ،ال ،ال .ال أظن سياسة الببلد سهلة –ودافع عمن مل يقبل أف يودعو ثقتو 
نقض كبلمو حُت تفّكر  – .سواٌء كنت كبَتًا أـ صغَتاً  ،هبب أف تكوف إنساانً 

لرأس السلطة أف يكوف أيبكن  - :ولكن سؤااًل آخر انتصب أمامو ،ٗب األمر
 "؟أصدقاء

حُت قيل للسلطاف بيباريس إف جبلت جاءه من نفسو قبل أف  ،تايلٗب اليـو ال
وقاؿ عببلت الذي أُدخل إىل  .طلب استدعاء قائد اعبيش قبلووف ،يستدعيو

 :بصوت يةهر منو استياؤه ،دوف أف يسميو ابظبو ،الغرفة
 .أظبعك .ال بد أف لك معي أمراً يشغلك إذ جئت بنفسك -
غَت أننا   .منذ صباان مل يكن بيننا شيء مشًتؾ ،أنت وأان ،مل يبض يـو علينا -

  ،أريد .وسنصُدؽ معو إىل يـو امتثالنا أمامو .صَدقنا مع ما أراده هللا منا ،كلينا
 .دبا أهتمو بو ،أف أصارح كوشاربيك حبضوره أماـ الببلد ،كما تريد أنت

 ؟قبل أايـ كنت أمامي أعمى أصّم فماذا جرى اآلف  -
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 .هللا أف أكوف واشياً أمامك مل أكن أريد اي موفد -
فلن أستدعي اػبائن كوشاربيك إىل  –ابتسم بيباريس  –إف كاف ىذا رأيك  -

  .بل سأرسلك أنت وقبلووف وشخصاً اثلثاً إىل سجنو ،ىنا
مل يكن جبلت يًتاجع عما  – .واألفضل أف تكوف معنا اي بديل الشمس -

 .كوظبعت أبذن ،كنت سًتى إخبلصي لببلدي بعينك  .يريد
استنفرت  - ؟ولكن ما ىدفك ابلضبط ،حاولت أف أربملك اي جبلت -

 ؟أتريد أف ُتشهد السلطاف على إخبلصك لوطنك – .حواس قبلووف
قاؿ بيباريس كاظمًا غضبو  –ال قبهل ما قدمنا ثبلثتُنا للببلد وما قدمو لنا  -

أان و  .برىنَت على صدقك مع ببلدؾ جيدًا ٗب اؼبعارؾ اليت ُخضتها –بصعوبة 
غَت أٍل أرأب بنفسي أف أكوف شاىدًا على أنك غَُت  ،شاىد عليك ٗب ىذا

غَت أٍل كنت أريد أف تقولو  .وصلٍت ما فعل كوشاربيك حيث أرسلتكم .واشٍ 
وىذا أسوأ  .ولكنك صمتَّ حىت استدعيتك وانتزعت الكبلـ من فمك ،يل أوالً 

وأان  .ك اؼبتصنِّعال حاجة ألحد إىل جدال .بكثَت من رفِضك أف تكوف مباماً 
 .أدينك ٗب ىذا وٗب سكوتك على كوشاربيك

ارذبف صوت جبلت خائفًا من أف  –.. .مل أشارؾ كوشاربيك ٗب أي جـر -
رجعت إىل ببلدي مستقيمًا نةيف  - .يؤوؿ أمره إىل غَت ما كاف يتوقعو

  .الكفّ 
انفجر بيباريس  – .سكتَّ اي جبلت عن جامع الصدقات وإف مل تشاركو -

ستوي عندي اؼبذنب ي – .ًا وتطاير الشرر من عينو السليمة الوحيدةغضب
حُت كاف يشاجرٍل ٗب الشارع كاف يُذّكرٍل أبٍل لست ٗب " –! والساكُت عليو

رجعت قائبًل " ،غَت متقّبل ،يلّمح إيلّ  ،رغم معرفتو أٍل سلطاف ،واآلف ،ببلدي
وشدد األمر  ،فسوأّكد على ما قالو ٗب ن –" اً نةيف الكفإىل ببلدي مستقيم
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اآلف احبسوا ىذا أيضًا ! انتهيت من موضوعو كما  - :لربقت الذي استدعاه
 .من موضوع كوشاربيك

 :حُت بقي السلطاف وقائد اعبيش وحدنبا ٗب الغرفة سأؿ قبلووف
 ىل سيتفهم اؼبماليك وأىل الببلد موقفنا من جبلت الذي ىو منهم؟ -
أجاب بيباريس حبيث ال  ؟مصر مىت حدث أف قّيم ىؤالء أوامر سلطاف -

 .تعرؼ ىل استغرب ما ظبعو أـ مل يستغرب
أصلح قبلووف الكبلـ حذرًا على  –الناس العارفوف بعبلقتكم اي موفد هللا  -

 .ألٍل أريد أال يعتقدوا أنك تشّفيت فبن ال توّده –نفسو 
لوؾ مىت اعتربِت األمة أف س - :قاؿ بيباريس وأكمل دبزحة –! ال هتتّم هبذا -

 .دبا أف كوشاربيك مذنب فسيلحق برفاقو شيٌء من قذارتو ؟سلطاهنا مستقيم
يتصّيد  .إف مل كببس جبلت فلن نستطيع إبعاده عن قاىر ذي وجو الثعلب

ابستثناء الصليبيُت ،أنت وأان، ٗب مصر ،ال عدّو لنا .يراىا ٗب أحبلمو ،السلطنة
 .أخبُث من قاىر ،واؼبغوؿ

م كوشاربيك وجبلت ابػبيانةوبعد مضي عدة أايـ على   ،ىذه األحداث اهتُّ
وكاف بُت الناس من  .وأُعدما ٗب أحد أشد األماكن العامة ازدحامًا ٗب القاىرة

وليسوا قبلئل من انصرفوا مطرقي  ،رأى أف خائٍَت الببلد انال جزاءنبا العادؿ
يقاؿ سيكوف أثر ما  ذاوما .واألكثروف مل يعبؤوا دبا حدث ٗب اؼبدينة .الرؤوس

 ؟وما يُفعل على الناس الذين مل يعد اإلعداـ يؤؼبهم
استغرب  ،وفيما بيباريس مشغوؿ بقضااي أخرى انسيًا ما فعلو أبعداء ببلده

 :سلطاف مصر وصوؿ طبسُت صبياً ىديًة من قاىر الذي أوِكلت لو إمارة الشاـ
 ؟أىم من األديغة ؛من أين أتى قاىر بكل ىؤالء الصبياف -
 .ابتسم قبلووف وما يزاؿ منةرىم ٗب ـبيلتو – .ذوو أجساـ متينة ،كلهم أديغة  -
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.. ولكن ال أعرؼ من أين ... حريص على الببلد.شكراً لو على أنو مل ينسنا -
وماذا بقي لو إذف من حصتو من اؼببلغ  .جاء ابؼببلغ الكبَت الذي دفعو شبنًا ؽبم
نفسو غَت مهتم  قاؿ بيباريس ٗب - ؟الذي دفع كوشاربيك حياتو شبنًا لو

 ."نوي اػببيث قاىر التملص من عقاْبواآلف أيضاً ي" :ابعبواب
حُت عاد إىل الشاـ  اؼبوفدوف الذين كاف أرسلهم قاىر إىل القاىرة بذريعة فعل 

 :همرئيسَ  سأؿ قاىرٌ  ،اػبَت
 ؟كيف استقبلكم الةاىر ركن الدين بيربس البندقداري  -
استقبَلنا  .دمياط فلم نقابلو صدؼ أف كاف سلطاف مصر ٗب زايرة إىل -

وأرسل  .وأعلمٍت برضاه عما قدمت إليهم ،قبلووف قائد اعبيش بوجو طلق
 .سبلمو إليك معنا

وؼباذا ال يكوف راضيًا وقد أرسلت إليهم ما يتألف منهم جيش فبلوكي   -
 ... كاف عليكم انتةار السلطاف حىت يعود.كامل

 .لشاـمل يكن عندان مثل ىذه اؼبهمة اي نور ا -
أان سأقابل الةاىر ركن الدين بيربس  ؟من عرؼ أف موفد هللا سيكوف غائباً  -

لن أظبح لؤلعور الذي ال " - .البندقداري دبناسبة سفري ٗب مهمة إىل القاىرة
 .قاؿ قاىر لنفسو –يعرؼ أحٌد غَتُه أين سيناـ الليلة أف يتخذ مٍت غريباً " 
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XVIII 
ما احتل السلطاف بيباريس مدينة أرسوؼ إال مل تُدـ حياة السبلـ ٗب مصر بعد

 .تسعة أشهر
خرُب اؽبجـو اؼبشؤـو الذي شنو اؼبلك بوىيموند السادس ملك أنطاكية على 

 .ضبص ومل يُبِق فيها على مسلم أجرب اعبيش اؼبملوكي على ركوب الطريق حاالً 
ا وٗب طريقو حرر ضبص وتوجو إىل قلعة صفد اؼبطلة على حبَتة طرباي  وحاصرى

وؼبا كاف الصليبيوف  .ودارت حرب شرسة مدة ثبلثة أسابيع .من صبيع اعبهات
 .يعرفوف ما اقًتفوه ٗب ضبص مل يكن ٗب نية فرساف اؼبعبد واؼبِضيافُت االستسبلـ

 .بقي بيباريس على رأس جيشو طواؿ األسابيع الثبلثة رغم أنو ُجرح خبلؽبا
عرض على  ،ٗب ىذه اؼبعركة ؼبا كاف السلطاف يعرؼ أنو سيخسر الكثَت ،ولكن

فرضخوا لؤلمر الواقع   ،الصليبيُت الذين ال مهرب ؽبم العفو عنهم إف استسلموا
 .كي ال يبوتوا من اعبوع

 ،على سفح التل ،غََت بعيد عن القلعة :مل يِف بيباريس بوعده للمستسلمُت
 .قُتل ألفاف من فرقة فرساف اؼبعبد

بعدما  :تِْلو النصر التوقف عن اغبرب مل يعرؼ بيباريس الذي كاف وبرز النصر
  .احتّل قلعة شقيف أتبعها خبلؿ يـو واحد بيافا اليت كانت تفتقر إىل اغبماية

مل يكن ليغفر للملك  .وبيباريس يبلحقو خطوة خطوة ،اؼبلك بوىيموند يًتاجع
توجو بيباريس إىل  1268ٗب عاـ  .ربالَُفو مع اؼبغوؿ اؼبتدفقُت على سورية

 .وظبح عبيشو أف ينهب طرابلس اليت سقطت بسهولة .شاـ وأنطاكيةطرابلس ال
واستسلمت أنطاكية اليت مل تستطع الصمود طويبلً  .قتلوا الناس فيها أو أسروىم

وأعطي عدد  .فسوَّوا ابألرض اؼبدينة اليت كاف يسكنها مئة ألف .أماـ اؼبماليك
 .م أو يستعبدوىممن قادة اعبيش حوايل شبانية آالؼ من الصليبيُت ليبيعوى



- 085- 

 

وكاف اؼبقاتلوف اؼبماليك الذين أسكرىم النصر يتقاظبوف النقود  الذىبية والفضية 
الصيبُّ ابثٍت عشر  :ويبيعوف العبيد أبخبس األسعار .ابألواٍل دوف أف يعّدوىا

 .والصبّيُة خبمسة ،درنباً 
 – 1269وكانت األعواـ  .كاف سقوط أنطاكية مأساة عةيمة للصليبيُت

 .ومل تعد ضببلت النجدة القادمة من أوراب تنفعهم .أسوأ فبا سبقها 1271
 ،وبَتوت ،وصيدا ،وأفاميا ،صور :وسقطت قبلعهم واحدة تلو األخرى

كاف اؼبماليك على   .وكانت أعداد مقاتليهم تتناقص .وبتالومايدي ،والبلذقية
 .والصليبيوف راجلُت ،صهوات اػبيل

ي كاف أقوى القبلع الصليبية ٗب سورية حُت احتل بيباريس حصن األكراد الذ
  :وقاؿ لئلماـ عماد ،وقف أماـ قادة جيشو ومقاتليو

ىات قلمك وأوراقك. واكتب من على صهوة حصانك للملك الكافر الذي  -
وإؽبنا العلي أسكت  .علُمنا األصفر غلب علمكم األضبر :ال شأف لو بببلدان
 ،إىل ببلدان بنّية الشر وىذا سيكوف جزاء كل من أئب .أجراس كنائسكم

الةاىر ركن  ،سلطاف مصر :واكتب ربتها .وستكوف هنايتو على ظُبات سيوفنا
اقرأىا على جيشنا اؼبملوكي الذي رضي هللا العلي  .الدين بيربس البندقداري

ٕب  .واؼبكلف حبماية اإلسبلـ واؼبسلمُت ،وحاز على رضاي أان أيضاً  ،عنو
وأٍل سأغزوه  ،وأخربوه أٍل لن أنتةر جوابو .افرلوىا إىل عدوان اؼبلك الكأوصِ 

وأنت اؼبكلَّف هبذا اي أمَت الشاـ اليت  .آبخر سيٍف مشهر أستّل بو روحو
 .كبميها من الصليبيُت قاىر

وقرأ ما أُملي عليو على قادة  ،وقف عماد أبطراؼ أصابع قدميو ٗب الركاب
 .لى أتييدىم لسلطاهنمفأشهد اؼبقاتلوف سيوفهم اؼبسلولة ٗب اؽبواء ع ،اعبيش

 :أّكد بيباريس على راسم
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وكتم  .رفة عُت ولكن لن ترفع عنو رقابتك طَ  .لن تكوف مع قاىر اؼبخادع -
ليس اؼبطلوب  .بيباريس أف أحد الثبلثة الذي أرفقهم بقاىر من رجالو ىو

كيف رأيت موقفو ىو من اؼبهمة اليت أسندهتا   .لو قتلوه ا اعًتضتمبل  ،ضبايتو
   ؟إليو
أليس األفضل اي بديل الشمس أف  – .ىو مراتح لثقتك فيو اي موفد هللا -

أال زبشى أف  –تغَت لوف راسم  - ؟كبرص على أنفسنا كما هللُا حريص علينا
 ؟يبقى عند من توفده إليو

ابتسم  –لنثْق بو اليـو إذ مل يفعل ىذا ٗب العاـ اؼباضي وال ىذا العاـ  -
إف مل يقتلو بوىيموند  .إمارة مصر إىل مكاف آخرال يبكن أف يفّوت  .بيباريس

 . صدؽ شكوكنا فيوبسبب الرسالة اليت وبمُلها إليو تبُتَّ 
مل يكن قاىر ُيةِهر على نفسو معرفتو أف السلطاف الذي يبلطفو ٗب الكبلـ ال 

 ،ينفذ أي مهمة يكلفو هبا ـبفيًا ما ٗب نفسو من حقد وكاف .وببو من قلبو
  .نو ىو واثق منوُمفِهماً اآلخرين أ

اليـو يعود قاىر ساؼبًا من لدف بوىيموند الذي أُوفد إليو غارقًا ٗب أفكار عبلقتو 
أال ينسى  ؟ؼباذا يتحامل عليّ  ؟ؼباذا يكرىٍت السلطاف بيربس" :ابلسلطاف

م   ؟شجاراتنا وكبن ِصبياف ٗب الشارع كل الذنب كاف ذنب جبلت الذي اهتُّ
ن عندي وقتها من مل يك .وليس ذنيب أان ،بيكظلمًا فُأعدـ مع اعبِشع كوشار 

وحدث أف عاقبٍت جبلت على ىروْب من ساحة  .أماـ ىؤالء القوة ما أقف بو
ولكن  ،نشأان ٗب الشارع  ىكذا وعبلقتنا تًتاوح بُت العداء واؼبصاغبة .الشجار

وذبّلت ٗب معارؾ   .وجب علينا أف نلتحق بعمل واحد سواء ابتفاقنا أـ دونو
ولكن شجاعة جبلت واستقامتو وحبو لببلده مل  .اعتنا واستقامتناكثَتة شج

أىو تولييت إمارة الشاـ من  ؟ماذا فعلت أان ببيربس فبل يطيقٍت .تستطع ضبايتو
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أمن السهل أف  .واؼبنصب الذي أسنده إليو مل يكن صغَتاً  ؟السلطاف ُخطج
رؼ معي ليتو مل يتص .واآلف ىو سلطاف مصر ؟تكوف قائدًا أعلى للمماليك

! ذبده ٗب أحرج مواقع اؼبعارؾ شاىراً أضبق وىو يبدحٍت ويبّش ٗب وجهي تصرفاً 
و إف كنت كرىت كّلمْ   ؟أأكّلمو ؟كيف ال يبلقيو من يبقر بطنو  .سيفو دائماً 

 .هنر قاىر نفسو بنفسو –تك ! حيا
 :ؼبا كاف راسم أوؿ من عاد من اؼبهمة اليت نفذىا سراً فقد أبلغ السلطاف

سّلم الورقة إىل الفرساف  .قاىر ايموفد هللا مل يلتق ببوىيموند الكافرسفَتؾ  -
 .وعاد مل ىبسر من رأسو شعرة ،الثبلثة الذين استقبلوه

ما إف أٓب بيباريس صبلتو  –أعرؼ أف شعره ابيّض ولو مل تسقط منو شعرة  -
هبب أف تكوف  .مرحبًا بك –حىت ابتسم ٗب وجو قاىر الذي دخل الغرفة 

 .رجعتم بسرعة .ُأقبزتمهمتكم 
وقاؿ بصوت  ،أومأ إىل السلطاف إيباءة احًتاـ –نفذان مهمتك اي موفد هللا  -

أان شاىد على أنك أرسلت معنا إليو األرؽ الدائم ولو أنو مل يسمح  - :جاـز
ال يعرؼ أين  .ومل يثق ابلنجدات اليت ستأتيو .وقلبو صار وراء البحر .لنا بلقائو
 .دبا يكفي عاقبناه .يفر جبلده

اؼباء من  أشربَ فأأُفِهمو أٍل لسُت من السذاجة  ؟أأقوؿ ؽبذا النّفاج حقيقة أمره"
فات  - :كاف بيباريس قد غضب ٗب سره ولكنو عاتب نفسو بسرعة  - ؟أنفي

ابلقياس إىل ىذا كاف اؼبسكُت جبلت الذي أمرُت إبعدامو  .موعد القياـ هبذا
 .حىت فنينا معاً  !بوهلاح :معانداً ، وىو يقوؿ ىو ثور :بقيت أقوؿ .رجبلً 

وىو السبب ٗب  ،حسنًا فعلَت بو :صاحب الذنب األعوج ىذا ىو من قاؿ يل
.. ولكٍت .ال وبتاج األمر ألصرفو عن وجهي إال إىل تقطيبة مٍت .ما حدث بيننا

سأجربه على أف يغمر نفسو بنفسو ٗب خندؽ الرمل الذي وبفره يل بيديو 
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انتفض بيباريس من األفكار اليت نّفس هبا عن  –" و ىذاولن أفعل أان ب ،ورجليو
 :ضيقو وقاؿ لقاىر

إف كنتم تعدوف إجباران بوىيموند الكافر على الفرار مأثرة  فبل أعرؼ  -
أكمل بيباريس بصوت  –..من سأعّده رجبًل ىو من وبمل إيّل رأسو ! .إذف

 .أعلى
جعلو  لى غَت توقعٍ ظبعو قاىر ع ما  –إف كاف ىذا ما ترى اي موفد هللا  -

بل سنأتيك بو  .فاآلف حااًل سنأتيكم برأسو –ال ابالنقباض  ،يشعر ابالنبساط
ولكٍت سأحتاج ابإلضافة إىل فباليكي اغبراس اؼبئة إىل  .حيًا إىل حضرتك
وإف أرفقت ْب قبلووف فهو  .وسأقبل أي رفيق يل غَت راسم .طبسُت من عندؾ

لو خدمتٍت ٗب ىذا وانتزعُت منك " – .األفضل ألنو يساوي جيشًا كامبلً 
كنت فعلُت بك ما   ،ابتسم قاىر للسلطاف وقلبو يغلي حقدًا عليو ،برقت

أال يكفي   .وكنت أبعدت عنك عصبتك األديغية .فعلَتو أنت ابلسلطاف ُخطج
 "...بنيتم ُعّشاً مل يكن من حقكم ،كم تقدمتموان وأنتم تلتفتوف إلينا وتعضوننا

سأؿ بيباريس وقد ىاصبو وسواس  - ؟إليك اىرحاجة قأتسمع اي قبلووف  -
 ريبتو.

قاؿ قبلووف  –ولكٍت ال أفهم ما ينويو يل  ،أظبع اي بديل الشمس ،نعم -
 .وعدـ ارتياحو غبديث السلطاف واألمَت ابٍد نوعاً ما على صوتو

رد بيباريس على السؤاؿ بسؤاؿ  - ؟ألسَت أنت من قّيموه جبيش كامل -
 .ساـمتةاىراً ابالبت

وكما تعاملوا مع قاىر  –لو مل يقل قاىر اظبي اي موفد الشمس ؼبا صّدقتو  -
 .أظن صديقنا األمَت يبالغ ٗب مدوبي - :مزح مع السلطاف وأكمل

ومل يًتاجع قاىر  –مل أقل ما ال تستحقو برجولتك وإنسانيتك اي قائد اعبيش  -
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تطعت أف أفصلكما لو اسكبلمو الصريح قائبًل ٗب نفسو  "  وأكمل ،عما قالو
أظن أٍل ما كنت ألعجز عن شيء لو  –" تما االثنُت لعرفت ما سأفعل بكماأن

  .رافقُت رجبًل عنده مثُل شجاعتك
مل  –ال أعرؼ اي قبلووف إف كاف من اؼبمكن أف يثق بك قاىر أكثر من ىذا  -

 ؟وماذا إذف –يبلك بيباريس إال أف يسأؿ رغم أنو كاف يضحك ٗب سره 
 .ترى ىذا فأان رىُن إشارتكإف كنت  -
قاىر وأان يثق أحدان ابآلخر ويصُدؽ معو ؼبا قبوان من اؼبعارؾ  ،لو مل نكن -

ولذا إف كنتما ستخلصاف ِلما أظبعُتكما فبا أريده  .الكثَتة اليت خضناىا معاً 
برىنت على  ،شكرًا اي قاىر .وأرغب فيو فسأقوؿ لكما رأيي ٗب ىذه اؼبسألة

واستعدادؾ عند الضرورة للتضحية من أجل  ،عيإخبلصك يل وصدقك م
أان راٍض  .ٗب معارؾ اليـو واألمس ،دينك الغايل وببلدؾ اغببيبة وسلطانك

ولكن من أجل أف أتتيٍت برأس بوىيموند خلسة لن أضم إليك قبلووف  ،عنك
وال أظبح لك أنت أف تسلك مثل ىذا  .اسم الذي ال تريدهر وال برقت وال 

 ؟ين التجأ حُت أوفدتك إليوىل تعرؼ أ .الطريق
ؼباذا ىذا الذي ما ٗب قلبو ليس ما على لسانو، توّقف طويبًل عند ىذا "

 - ؟ؼباذا صاح قبلووف مستنكرًا اؼبوقَف الذي صار فيو وما ظبعو - ؟اؼبوضوع
حُت يتحامل بيباريس على أحد ال يًتكو إال أف يعًتؼ اآلخُر أبنو أقوى منو 

إف مل توافقو على رأيو كاف مصَتؾ مصََت السلطاف  .دوف أف وبطم أنفو ،وأحكم
وإىل  ؟إذف أنةل نصفق لو مهما قاؿ .أو يفعل بك ما فعل جببلت ،ُخطج
أيكوف  .ال يزاؿ ٗب سَتة كوثر ،وصعد أعلى اؼبراتب ،وقد صار ربَّ أسرة ،اآلف

 "؟السبُب أنو مل يغفر لقاىر تزوهبها من توراف شاه
أجاب بيباريس راضيًا على  – . اؼبوضوعسألت ألنك ال تعرؼ ٗب حقاً  -
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إىل حركة رماؿ  ،أعرؼ كل شيء بدءًا من اىتزاز أعايل شوؾ الببّلف –السؤاؿ 
ال أعرؼ إف كانوا  ؛التجأ اؼبلك بوىيموند إىل أتباع دينو األرمن .الصحراء
ىذه الوجهة ىي ما هبب اي قادة جيشي أف توجهوا إليها رؤوس  .سيحمونو

والفعُل  ،أان قلت .وإف شاء هللا تتحقق نيتك ىناؾ اي قاىر .خيلكم وبسالتكم
 .عليكم

.. سأجعلها آخر مرة تركب .أنت تقوؿ ولكن كبن أيضًا نعرؼ ما علينا ِفعُلو"
انصرؼ قاىر من حضرة السلطاف  –" ...سنرى من سيغمر الرمل رأسو .فيها

  .مغمغماً ٗب داخلو
 –بيباريس لقائد جيشو بعد سكتة قاؿ –لسَت اليـو على ما يراـ اي قبلووف  -

ال هتتّم ! أنت  .ال أعرؼ إف كاف ىروب بوىيموند منك يصيبك ابالكتئاب
ؽبذا السبب  .تعرؼ كما أعرؼ أف اؼبلك يصعب اإلمساؾ بو ٗب ساحة اؼبعركة

سيجيُئٍت برأس  ىذا الرجل اؽبُماـ .رجعُت ومزحت مع الثعلب اؼبرائي قاىر
 يرـِ برأسي أان أمامكم بداًل من رأسو! ! ليتو مل بوىيموند برفقتكم

وّجو قبلووف  –!  ؟أيُّ أفكار غريبة تسمح ؽبا أف زبطر لك اي موفد هللا -
وقد ظهر انفعالو من وجهو  ،لصديقو السلطاف ما مل يسمعو ومل ينتةره قط

مل أقصد أف  ،ساؿبٍت –ولكن سرعاف ما رجاه عارفًا خشونة كبلمو  .وصوتو
اآلف انتقل إىل لغتو األديغية بنربة ألطف  –ذا اي بيباريس ولكن مثل ى .أىينك

 .والسيما أف من نعيش بينهم ال وببوننا ،ال تقْلو أمامي –
ولكنك رجعت وأّيدت  ،أغفر لك اي صديقي العزيز إف كنت تعًتؼ بعنادؾ -

ال تصرب  ؟أأكوف خارج ىدؼ أّي صياد .ما قلُت سواٌء كنت ـبتارًا أـ مكرىاً 
ال تنس أف اؼباشي يتابع بعينو راكب اغبصاف. وإف كنت تركب  .عةهبذه الذري

 !اػبلف ومن سيسخر منك أكثُر وأكثرغَت حصانك فمن سَتميك من 
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وٗب  ،أيفعلوف بك ىذا وأنت ربمي ؽبم ببلدىم من الشرؽ ومن الغرب -
 .سأؿ قبلووف انسياً أنو حسد السلطاف قليبلً  - ؟الوقت نفسو أنت ِصهُرىم

إذف ىل تعيش دوف  - :قاؿ بيباريس ٕب سألو -.نفسك اي قبلووفال زبدع  -
 ؟أف ربسد أحداً ٗب الدنيا

أتتذكر كيف كنتما  –ابتسم قبلووف  –ال أعرؼ كيف أعرّب لك عن ىذا  -
صحيح كنتما تصيبانٍت ابلدوار غَت  ؟أنت وجبلت ذبلساف على ُذرا األشجار

 .أٍل كنت أحسدكما
 ؟أال يدوخ رأسك ؛واآلف -
ابتسم ٕب مزح معو  .تةاىر قبلووف أنو ال يفهم سبب السؤاؿ - ؟ؼباذا يدوخو  -
 ؟مناسباً ؽبا ،ٕب أنت ،كيف أدوخ وأان على القمة اليت رآٍل هللا  –
رغم أنو  ،انةر ىا ىو سعيد –ابتسم بيباريس خببث  - ؟ومن أين أعرؼ -

ا عمران نشتهي كبن أيضاً عشن .مفهـوىذا  .ابٍت ىُبيَّل إيل أنو طامع ٗب سلطنيت
أنت ال أعرؼ رأيك. أما أان فبل أريد شيئًا سوى أف تكوف ببلدي  .ونطمح

 .حرة
قاؿ قبلووف  –وأان أيضًا اي موفد هللا ىذا ما أعيش ألجلو وأسفح دمي   -

ؼباذا ال يزاؿ ىذا  ؛قلنا ما علينا قولوو  "وىو يغلي ٗب داخلو. ٕب أردؼ لنفس
 ،ولكن .لن أسيء إليك الدىر كلو ،منصبكال تةنٍت طامعًا ٗب  ؟وبـو حويل

إف وجدتٍت أىبًل لو فبل مانع  ،من يدري ما وبدث ٗب ىذا العامل اؼبتصارع
 " وإف ذباوزتٍت فلن أقبل منك .عندي

كانت ٗب   مع أهنا ىذه الفكرة نفسها يستطيع اإلفصاح عن بيباريسمل يكن 
أان وىذا  .ٗب عرش السلطافال يطمع  ،عاقبًل أو ؾبنوانً  ،مل أقابل إنساانً " وذىن

وكلّّ منا يثق  .وكبن صديقاف .وعانينا ما عانينا ،الرجل عربان اؼبشقات نفسها
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أليس ؽبذا السبب  ،تتعثر رجلك بعقب حذائي مشغواًل دبراقبة ظهري .ابآلخر
أمراء اعبيش   .تطمح إىل اؼبرتبة العالية اليت ال تستطيع قدماؾ الوصوؿ إليها

لن أشكك  ،ال ؟أأصارحو إف مل يفهم تلميحي – .حدكثَتوف والسلطاف وا
إىل  ،دوف فائدة ،قبل أايـ أسأت .الصديق القريب الوحيد يل دبثل ىذا الكبلـ

" كبارب كثَتًا وال نفعل شيئًا داخل الببلد "   .برقت أيضًا بُت اؼبزاح والوخزات
 .ٗب كبلمو نصيب من الصحة .هبذه الفكرة ،على صغر سنو ،ح يلػّ مػكاف ل

غَت أف أعداءان ال يبهلوننا حىت مبسح  .أعرفو ٗب شخصي ،وأان ال أنكر ىذا
ال يسمحوف يل إبكماؿ ما بدأت ببنائو من مساجد وجسور  .الدـ عن سيوفنا

.. سنستأنف أعمالنا اليت عّلقنا العمل فيها مىت دّمرُت كنيسة األرمن .ومدارس
وعلينا  .يناء الفسطاطوعلينا توسيع م .ٗب كيليكية فبل أظبع صوهتا اثنية

 .وإال بقينا ربت هتديد سنوات اْل ؛مساعدة الفبلحُت إبنشاء قنوات الري
ومن ال يريد  ،ولكن مهما خدمت الببلد فمن ال يريد رؤيتك ال يرى ما فعلت

ومن تعتمد عليهم يبكن أف يتحولوا من الفرح ؼبنجزاتك إىل  .ظباعك لن يسمع
آلخر فتعضَّهم ظنوؾ فقدت  ء من حُتوإف مل تلتفت إىل ىؤال .اغبسد

 :وقاؿ لقبلووف ،استفاؽ بيباريس من أفكاره اؼبتبلطمة –" أسنانك
ولكن لن نستطيع التفكَت ما  ،عمود للببلد ،مثلي ،اي قبلووف أؤمن أنك -

 .دامت أجراس كنائس األرمن ٗب كيليكيا تصدع رؤوسنا
دة بيباريس شخصياً خبلؿ أشهر اػبريف الثبلثة دمر اعبيش اؼبملوكي بقيا

وأهنب جيوَشو حواضَر األرمن من أضنة إىل  .اعبيش اؼبختلط لؤلرمن واؼبغوؿ
 "اعبيش إبحراؽ اؼبدينة العاصمة "سيس وأمر .طرسوس

مل يعد ُيسمع من سيس غَُت صوِت سقوط نواقيس  ،أتسمع اي قاىر -
قاؿ  – .ولكننا مل نستطع ىذه اؼبرة أيضًا اعتقاؿ اؼبلك بوىيموند ،الكنائس
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غََت بعيدين عن اؼبدينة اليت ربًتؽ. ودوف انتةار  ،بيباريس لقاىر ونبا على التل
  -أيكوف ىرب إىل أصدقائك  - :قاؿ موّراًي شامبًل نفسو بكبلمو ،اعبواب

 ؟أصدقائنا  اإلظباعيليُت اغبشاشُت
قاؿ قاىر غََت  -لن أنلو جهدًا للقبض على بوىيموند اعبباف اي موفد هللا  -
أيُّ شخص أخربؾ أنو  –ةِهٍر بلونو وبصوتو عدـ رضاه عن كبلـ السلطاف مُ 

ال شك أنو عرب البحر ألف مبلذه الوحيد ىو ببلد  .التجأ إىل األرمن ضّللك
أعدائنا  –ولكن إف كنت تعتقد أنو ىرب إىل أصدقائنا  .اإلفرنج اليت جاء منها

ملوكي موضع اغبشاشُت األشرار فنحن جاىزوف ألي مهمة ألف جيشك اؼب
 .ثقتك دائماً 

قاؿ بيباريس بصوت عاٍؿ أظبع الواقفُت  –لسُت صاحب القرار ٗب ىذا  -
القرار بيد هللا الذي يتوسل إليو اعبميع وال يتوسل ىو  –أمامو وغَت الواقفُت 

! اتبعوٍل :يقوؿ هللا اي قبلووف .إىل أحد. كبن إبرادتو نغزو أبناء قومنا العصاة
 .و ِفعلُناوِفعلُ  ،قولو قولُنا

 ،والقدموس ،مصياؼ :احتل اؼبماليك تباعًا قبلع اإلظباعيليُت اغبشاشُت
 .وىنا انتهى استقبلؽُبم وصاروا جزءًا من مصر .وعددًا من القرى ،والكهف

 .واعتربوا بيباريس الذي مل يعًتفوا بو يوماً سلطاهنم
الذي أغٌت و  ،ومرة أخرى كاف السلطاف بيباريس راضيًا عن النصر الذي أحرزه

ولكنو رجع إىل القاىرة اليت بدأت فيها خصومات ومشكبلت   ،الببلد مادايً 
ولكن تعليقو اغبزين  .كثَتة غََت راٍض عن عجزه عن اإلمساؾ ببوىيموند اؼبلك

ىادفُت إىل  ،على اػبرب الذي نقلوه إليو بعد انتهاء مشكبلت القاىرة أبايـ
 :كاف ـبتلفاً   ،إسعاده بو

وند، بوىيموند ! سخران منك حُت قبوت جبلدؾ من ساحة ىيو اي بوىيم -
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كاف األنسب ؼبقامك أف تقضي ٗب ساحة   .اغبرب ولكننا كنا نعرؼ شجاعتك
لو كاف  ؟ولكن ما العمل .معركة معنا من أف سبوت من سقطة من على اغبصاف

مات  ،.. كاف اؼبلك بوىيموند ـبلصًا لدينو.كل شيء هبري ٗب اغبياة كما نريد
ـْ لو مشاعر  ،لنقْم احًتامًا ؼبثل ىذا اارب ولو كاف كافراً   ،ميووىو وب وْلنقدِّ

وطمأف  ،ٕب دعاىم إىل اعبلوس .هنض السلطاف فتبعو اغباضروف –االحًتاـ ! 
سأدعو ربنا العلي  .أان مسؤوؿ أماـ هللا عن ربيتنا للملك الكافر –قلوهبم 

  .القدير أف يفهمنا ويرضبنا

XIX 
وؼباذا  ،لسلطاف بيباريس من جبل اؼبقطم القريب من القاىرة مزارًا لوؼباذا ازبذ ا

وال  ،وال ما ينعش القلب من خضرة أو غابة ،ليس عليو ما يسرُّ العُت ؟وببو
الريح  .وال ىبتزف الثلج على قممو ،وال تغرد فيو الطيور ،تسيل منو سواقي اؼباء

وتعبث  .الرخو منها وربتّ  ،تنزلق على الصخور الصلبة ،تلعب فيو وتصفر
بقيت ٗب ذاكرة بيباريس ىذه اؼبناظر مهما كانت،  .بذرات الرمل اليت ربملها

ومنذ رجع إىل القاىرة كاف اعببل َمراد عينو وؿبّط سبلمو  .وتتبعو حيثما توّجو
  .ليبًل وهناراً 

ومن بُت أمراء جيشو  .وىا ىو اليـو على اعببل مع عدد ؿبدود من الفرساف
 .ت رفيقاً وحيداً اكتفى بربق

قاؿ بيباريس  – .ازبذتك رفيقًا غَت أٍل أخشى أنك ال ربب ىذا اعببل -
 .مازحاً لربقت

ال أرى ىذه التبلؿ قبيحة ألهنا  ،ال هبوز اي موفد هللا أف نسمي ىذه جباالً  -
  .تذّكرٍل بببلدان

سأؿ بيباريس على طريقة األديغة انسياً  - ؟وأنت ترى ىذا اي أخي الصغَت -



- 095- 

 

وأنت ىل ٗب الببلد اليت  ،لنجلس قليبًل ىنا –واعتصر األمل قلبو  ،أنو سلطاف
 ؟جلبوؾ منها جباؿ عالية

مغطاة  ،صبيلة ،كبَتة  –تنهد برقت  –اعبباؿ الشمس تعادؿ ٗب نواحينا  -
 .تكثر فيها السواقي والطيور والفراشات .قممها مكللة ابلثلوج ،ابلغاابت

قاؿ بيباريس وقلبو ٗب  -.ٗب القـر متشاهبة ،كعلى روايت ،جبالكم وجبالنا -
إف كنُت  .ىذا أيضًا ال ينسى مسقط رأسو ،" لست وحدي .مكاف بعيد

! نسفح الدـ ؟ذباوزت الستُت ومل أنس فكيف بو ! أي مصيبة وقعنا فيها
إف   ،هبلً م ،والدمع متجمعُت ٗب أرض غريبة يسموننا فيها ابؼبماليك... مهبًل 

إف اجًتحنا بطوالت مدحنا  ؟فما ابؿ ىؤالء اؼبساكُتكنت أان أقوؿ ىذا 
السلطاف  .وإف قُتلنا أصبحنا ربت الرماؿ ال يبكي علينا أحد .أنفسنا أبنفسنا
 .وخطج فارؽ اغبياة وكأنو عاش ومل يعش ،وأيبك غبق بو ،الصاٙب مات

وىؤالء مثلي ومثل برقت كانوا أغرااًب عن  ؟وِميتة شجرات ؟واؼبسكُت أقطاي
عاشوا حياهتم ال ينتهوف من صراعاهتم كما تتنازع الكبلب على  .والببلد األرض

ال أعرؼ كيف يسًتيح اؼبرء ٗب  .اآلف ردبا اسًتاحوا ! انقطع ِذْكُرىم .قطعة جلد
 ؟ؼباذا ال تقوؿ شيئاً اي أخي الصغَت -"...رمل ببلد غريبة

 .يُذّكرٍل ببحرينا .أنةر حيث تنةر أنت كبو النيل ؟وماذا أقوؿ -
أعادتو سلطنتو إىل نفسو ولو أنو  -.النيل ابلقياس إىل حبرينا ساقية صغَتة -

انةر إىل  .يُطِعم الببلد كلها ،ولكنو يبقى من حةنا أنو ىنا – .اصطنع ابتسامة
إف بقيت ببلدان ٗب  .ىؤالء الفبلحُت كيف يستغلوف القنوات اليت حفرانىا ؽبم

شيدان ٗب  .روعات كبَتة أخرىسبلـ دوف ىجـو اؼبغوؿ علينا فسنقـو دبش
ٗب ىليوبوليس  ،اإلسكندرية حيث كانت ترسو اغبمبلت الصليبية وٗب دمياط 

 .اؼبساجد واؼبدارس واعبسور وميادين سباؽ اػبيل ،وٗب الفسطاط ،مقر الرـو
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وٗب القاىرة سنشيد ٗب الربيع إف أعطاان هللا عمرًا مسجدًا ومشفى. وسينتهي 
ٗب الضواحي واؼبدف مل 1حُت وطّنا اؼبرتزقة  .ـ وآخربناء معمل الورؽ بُت يو 

ورىبتهم ملحوظة  فبا  .يقبل قاىر وبضعة أمراء آخروف ولكنهم كانوا مفيدين
لو كانت اغبياة  .وبّسن سلوؾ الناس. ال يعيش العامُل اي ولدي ابلسيف وحده

  وكبن ما .قائمة دبجملها على األحزاف واليأس وحدنبا النتهت منذ زمن بعيد
.. اي برقت .كنا استطعنا أف نرفع رؤوسنا ىنا ونضع أقدامنا على سّلم السلطة

 .أظنك ال تنصت إيلّ  ،اخرْج من أفكارؾ
ال تةن اي موفد هللا أٍل ال أنصت إليك إذا كنت أنةر إىل العقاب اعبإب  -

أقمَت ٗب الببلد اؼبساجد واؼبدارس واؼبشاٗب  .على طرؼ تلك الصخرة
 –.. .ليس ابلسيف وحده وبيا البشر .تنةيمات من اؼبرتزقةوأّلفت  ،واعبسور

ليتك أقمت بنواحينا ما تعدده فبا فعلت " .أعاد برقت بسرعة أقواؿ السلطاف
   ." أضاؼ لنفسو ما كاف يتمناه...ىنا
ولكن كنت أسبٌت ٗب  –ابتسم بيباريس مراتحاً ِلما ظبع  –حياؾ هللا اي برقت  -

مهما  ."لطنيت بتعابَت "بديل الشمس" و "موفد هللافقط أال تُبدي س ىذا اليـو
تنفس بيباريس  –.. .وىنا فبلوكاف ،أي سّلم فأان وأنت أديغيافارتقينا كبلان 

 .ومسح العرؽ عن جبينو بقبعة سلطنتو ،بثقل
إف مل أخاطبك  –ألوؿ مرة خاطب برقت جليسو ابظبو  –ولكن اي بيباريس  -

 ؟مر بيننا كبَتاً أليس فارؽ الع ؛دبا شرفوؾ بو ىنا
سلطنيت  .ولكن احفظ ما سأقولو لك ٗب أعماؽ قلبك ،ال تعتب عليّ  -

                                                 
1
ٗب األصل ؿباربُت،  أجناد اغبلقة من غَت فباليك السلطاف، وقد يدخل فيهم من ليسوا  

 فهم أشبو ابحتياطي اعبيش.
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أتعرؼ ماذا يقوؿ أىل البلد  .صنعتها لنفسي ابلسبلح وليس منحة من أحد
ينادونٍت بسلطاف اؼبماليك من أجل أال  ؟وكل من ال يوّدٍل من وراء ظهري

مل يبدأ ىذا  .الرقيق األبيض :يسموننا ابسم مصيبتنا ،ال ألومهم .أنسى فبلوكييت
" اآلف ما سأعّلق بو على ماظبيتو "احًتاـ األسنّ و  .ولن ينتهي ،اؼبوضوع بنا
إىل أننا مل  إشارةً  ،حُت ظبحت لك أف ذبلس فجلسَت إىل يساري :شيء آخر

وجدُت نفسي ال تتسع قبعيت السلطانية  ،ننس ىويتنا األديغية ٗب ىذه الببلد
! ال هبوز أف ننسى ىويتنا هللا عنك اي أخي الصغَت ضَ لَت  ،شكرًا لك .لرأسي

جلس بيباريس ريثما ىدأ  – .وٗب أي موقف فرح أو حزف ،األديغية أينما كنا
أتوّد أف تعود إىل  - :ٕب سأؿ برقت فجأة ،البلبلُة الذي غزا الرأس –اغبزُف 
  ؟إىل ببلد البحرين اي أخي الصغَت ،نواحينا

إنساانً  –ل السؤاؿ غَُت اؼبنتةر برقت ينتفض برأسو جع -مل أقابل إىل اآلف. -
 .ال يرغب ٗب العودة إىل بيتو

  .أعرؼ كثَتين ال يستطيعوف ،لسُت متأكداً  -
غَت أٍل ال أستطيع أف أفعل مثل  ،إف قلُت إٍل من ىؤالء فأان أكذب عليك -

 .ىذا
 ؟ليس ٗب قدرتك أـ ال تثق ْب ،أألنك ال تستطيع -
ولكن ال أستطيع  ،وأان واثق منك ،فر ال ينقطع ٗب الطريقيقولوف إف اؼبسا -

 .أف أفعل ىذا
 –وعاتبو بكبلـ يغَّت اؼبوضوع  ،سأؿ بيباريس مستغراًب ما ظبع - ؟ما األمر -

 .يعتربْه من حسن اغبظ ،ببلده ،ومن هبْد بيتو ،من يُبنْح حريتو يفرحْ 
قاظبتهم لحتك فبن حزنك، وىربت ألجل مص –إذا تسللت من مأساتك  -

ليس ٗب ببلدؾ بل ٗب بيتك  ،اي موفد هللا فلن تكوف سعيداً طفولتك ويُتمك 

- 098- 

 

 .نفسو
وما  ،أنت شاب ابلقياس إيلّ  .ٗب ما قلَت شيء من الصحة اي أخي الصغَت -

أان اليـو ٗب موقع أقدِّـ لك فيو ما مل يقدمو  .زلت ٗب سّن انتةار اغبظ السعيد
سأعّد نفسي  .ونّفس عن ضيقي ،فرِحٍتوأ .استفْد مٍت .يل أحد طواؿ عمري

أظبعَت ابلقوؿ األديغي اؼبأثور  :رجعت إىل ببلدي معك ولو أٍل مقيم ىنا
فيو خٌَت من جبل من الذىب ٗب أرض  حفنة من تراب الوطن الذي وِلدتَ "

ردبا  ؛إف كنت مل تسمع فاحفةو ألف من قيل فيو ىذا إنساف مثلُنا ؟"ةغريب
 .نفعك يوماً ما

ردبا كاف ىذا تعبَت تفكٍُّر حزيٍن من إنساف أعبؤوه أف يبس  .كيمكبلـ ح  -
زىر البيلساف إف أ–وأضاؼ بصوت منكسر  ،قاؿ برقت –.. .أعماؽ قلبو

وأكوف  .فلن أستطيع أف أفعل ىذا اتركًا إايؾ وقبلووف ىنا ورجع كلّّ إىل أصلو
 واغبظ ،وأما ٗب ما ىبص قولك يل إٍل شاب .ىكذا جنيت على اؼبماليك

ولكن إف كنت  ،وأان أيضًا أعد نفسي صاحب قلب شابّ  ،أمامي فحياؾ هللا
تريد أف رُبِسن إليهم فأان أعرؼ كثَتًا من الصبياف اؼبماليك الذين ال يغيب 

 ...ويةلوف يبكوف مستنجدين أبمهاهتم ،الغرب عن عيوهنم
 :وقاؿ كبَتىم ،قفز الفرساف الذين وصلوا من صهوات خيلهم

  .وينهبوف قرى النيل األعلى ،أىل النوبة اثروا .خرَب ساراً ال اي موفد هللا -
سأؿ السلطاف الذي ركب  - ؟وىل قبلووف قائد اعبيش مطّلٌع على األمر -

 .واثناف من اؼبماليك يبسكاف برأس حصانو واثناف بركابيو
 .قبلووف طلب من قادة اعبيش انتةارؾ اي موفد هللا -
 ؟ل النوبة ىاصبوا مصروىل يعرؼ سكاف القاىرة أف أى -
 .اؼبنادوف أعلنوا اػبرب ٗب الشوارع واألسواؽ -
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 قاؿ قبلووف لبيباريس ساعة اذبو اعبيش إىل النوبة:
مل يكن من الضروري ىذه اؼبرة أف تصحبنا إىل تلك األرض البعيدة اي موفد  -
 .هللا
 شفقة كبوي أيُّ  – .مل يدع بيباريس قائد جيشو ُيكمل كبلمو – .ال، ال -

ال تكّلفٍت  ؟! أنسيت أف السلطاف هبب أف يكوف على رأس جيشوخطرت لك
 ! أرسل فرسانك السريعُت إىل أمَت سورية يبلغوىم !ما ال هبوز يل ِفْعلو

 .فرساننا على الطريق ،وىذه اؼبهمة أقبزهتا اي موفد هللا -
 ؟ما قلتو لك بشأف قاىر .وقاىر -
ماذا جرى ؽبذا الرجل كاظماً نفسو "  أجاب قبلووف –ولن ينسوا األمَت قاىر  -

 ؟! أيكوف أحدىم وشى ْب إليو ؟على جبل اؼبقّطم حىت يعود وفمو يقذؼ النار
 ." هنر نفَسوال ،ال ؟أيكوف برقت زّؿ لسانو –سأؿ نفسو  -

اقتحم جيش اؼبماليك الذي يقوده بيباريس ببلد  1267ٗب شهر سبوز من عاـ 
وقتلوا اعبميع مل  ،موقعي عبد اغبميد وبربَتوحاصروا جيش األعداء بُت  .النوبة

 .يسمحوا ألحد ابلنجاة
وإثر ىذا النصر أجرب العرُب أىَل النوبة على اعتناؽ اإلسبلـ، رافعُت األذاف ٗب  

  .كل مكاف
 ،وىنا ٗب القاىرة ارتفع الدعاء ٗب اؼبساجد أف يزيد هللا ٗب انتصارات بيباريس

ولكن كيف سبيِّز من بُت  .ماؿ ٗب ببلدهوتزدىر األع ،وأف يبد هللا ٗب عمره
ومن يريد أف يستمر ٗب  ،ىؤالء من ينوي خَتًا للسلطاف ومن ينوي الشر

  .؟سلطنتو ومن ال يريد
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XX 
ها  ردد قبلووف من جديد القوؿ العرْب اؼبأثور، وسأؿ –" "ال سبوت اغبية من ظبُِّ

رجعنا من ببلد  ؼباذا يةل بيباريس يكرر ىذا القوؿ اؼبأثور بعدما - :نفسو
ال أعرؼ ماذا  .وعاجزًا عن التحليل السببَ  عارؼٍ  أحيااًن أتشاءـ غَتَ  ؟النوبة

 .ويتناساان كبن ،ويسخر من األمراء ،يتجنب الناس .مل يكن ىكذا ،حدث لو
ويصحو وىو على  ،يناـ والقرآف ٗب قلبو .ليبًل وهنارًا على سجادة الصبلة

ونُعزُّ  ،وكبن مسلموف ." واختتمو بو"هللا أكربومهما قاؿ بدأ كبلمو بػػػ  .لسانو
ولكن اغفر  –ارتعب قبلووف ٗب داخلو  -؟ولكن أأقوؿ اي إؽبي ما ال هبوز ،هللا

ولكن ال  ،إف كنت خائفًا فبل تقل وافهمٍت ألنك أنَت من عّلمنا "يل وارضبٍت
أعرؼ أنك حُت تكوف سلطااًن ال يبكنك إرضاء كل  ."زبْف بعد أف تقوؿ

ومع ذلك ال أريده أف ىبطئ ألف بيباريس  .وسيعتب عليك الكثَتوف ،الناس
أنت القادر على  ،لُّتْ قلَبو ،ونشأان من بُت عذاابت دنياان الفانية ،مثُل أخي

 "ىذا
حُت تطل من انفذة القصر العايل الذي بناه قبلووف ٗب العاـ اؼباضي ترى قمم 

وٗب  .وزبتفي ٗب نسيم الصباح ،ةربركها الةهَتة اغبارق ،جبل اؼبقطم قريبة جداً 
قبلووف ليس مهتمًا دبثل ىذه التغَتات  .اؼبساء يبدو اإلرىاؽ على وجوىها

يرى صباحًا وظهرًا ومساًء قلعة اعبيش اؼبملوكي البادية من القمة  .الوقتية
وحُت يصل  .وٗب طريقو إىل البيت يلتفت إليها عدة مرات .األقرب إىل القاىرة

ويتفقد تلك  ،من النافذة اليت ىو عندىا اآلف ،ع سبلحوقبل أف يض ،يقًتب
وحُت يقرر الركوب إىل القلعة اليت ينتةرونو فيها ال ىبرج من البيت قبل  .الناحية

 .أف يبّش للقلعة ووبييها
الصباح الباكر ثقيل يبعث على  – .اليـو ليس قلب قبلووف على ما يراـ
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لفرساف اغبرس ينتةرونو عند البوابة ال يستطيع مفارقة النافذة رغم أف ا .الضيق
 .وال يسمع غََت ما يقولو لو .ينةر ولكنو ال يرى غََت ما ٗب القلب .الكبَتة

ثبلثة الذين أغلقوا على أنفسهم ارتفعت ٗب أذنو أصوات الصبياف اؼبماليك ال
وتذكر أنو أسند رأسو إىل صدر بيباريس مرة وىم  .ليبًل قبل أايـ اإلسطبل ابب

ماذا نبغي ٗب  .بيباريس ،اي حسرٔب اي بيباريس" :النخاسة وبكى ٗب سفينة
نشًتي صبياف األديغة اؼبسروقُت ٗب ببلد الغربة ونكّلفهم  ؟وما عيشتنا ؟حياتنا

 ،غَت ببلدىم وكبن مبتدحهم فبّنُت إايىم أهنم سيصبحوف رجاالً ببلد حبماية 
ميهم ابلدمع والدـ أتةن أف من كب .مىم وأوطاهنَ م وآابءَ منسُت إايىم أمهاهتِ 

كبن غرابء  ... ردبا ألف رىبة سيف اؼبماليك فوؽ رقاهبم.ال أعرؼ ؟راضوف عنا
كبن من سلبنا الببلد واغبكم من  ؟من كبن إذف .ومن كبارهبم غرابء أيضاً  .إليهم

 !رغماً عنا ! ٕب تقوؿ يل "ال سبوت اغبية من ظبها" أصحاهبما
ويًتجل على ابب بيباريس  ،ماليكيبضي قبلووف قائد اعبيش إىل قلعة اؼب

وؼبا كانت البوابة الكبَتة فُتحت من أجل سعيد ابن السلطاف فقد  .السلطاف
 :قاؿ للرجل الثاٍل ٗب السلطة بصوت أجرب اعبميع على اإلطراؽ برؤوسهم

 ؟أين ربيتك اي قبلووف -
قاؿ قبلووف إىل من  – .لو تصرفت على قدر عمرؾ لرددت على سبلمك -

  . عابئ ابلتصرؼ الصبياٍل لعاشق السلطنةوراءه غَت
حُت أخربه برقت أف السلطاف بدأ للتو صبلة الةهر توّضأ قبلووف وصلى إىل 

 .يسار السلطاف وإىل اػبلف
 :حُت انتهيا من الصبلة بّش السلطاف لقائد اعبيش

 .مل نلتق منذ زمن بعيد ،" اي قبلووفعاش من شافكرؤيُتك خَت ، " -
كنا   –أجاب قبلووف الذي ىدأت نفُسو بعد الصبلة  – .لثاليـو ىو الثا -
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والقفز على  ،والقفز من اغبصاف ،أوؿ من أمس ٗب سباؽ الرمي ابلسهاـ
وىبت  .ال أعرؼ إف كاف عرُض اؼبماليك أرضاؾ .اغبصاف اعباري وراء فارسو

 .علينا رايح اػبماسُت فلم نستطع التحاُدث
ولكن ال تدعوىم يًتاخوف  .ن من زماننافباليك اليـو أخش .مل يدخروا جهداً  -

وال  .حبجة أف الببلد ٗب سبلـ. ابتِكروا ؽبم ألعااًب قريبة من اغبركات القتالية
ال يصبح مقاتبًل من مل يشّم رائحة الدـ  .ُيستبعد أف يقضي بعضهم فيها

 ؟ٕب ما األخبار .ال تعرؼ من أين يهجم أعداؤان بغتة .البشري
نةر  – .ولكن ما ىبّصنا منها قليل .اي موفد هللا .ر كثَتةتدور ٗب العامل أخبا -

"أظِبْعٍت أنت  :وقاؿ لو ٗب سره .قبلووف ٗب وجو السلطاف كأنو ال يعنيو شيء
 "  ماذا تفعل !

صحيح أف العامل غٍت  –ابتسم بيباريس  –ال تتصاغر إىل ىذا اغبّد !  -
ف مل تكن سلطاانً إ .ولكن ما أسأؿ عنو ىو ما وبدث ٗب ببلدان ،ابألخبار

 ؟.ومن أين لك أف تعرؼ ؟وكنت ؾبرد قائد جيش فمن ينقل إليك ما يُنقل إيلّ 
" ... كلّّ يعيش دبا يناسبو.وأنك غَت موثوؽ ،ال أقصد أنك غَت مهم ،ال ،ال

 ؟"اؼبأثور "ال سبوت اغبية من ظبهاأظبعت كبلـ العرب 
ولكن ال  .ذا كثَتاً أنت تردد ى –أجاب حبذر شديد  – .ظبعت اي موفد هللا -

 .أعرؼ ماذا تقصد بو
 .. ... إف كنت ستفهمٍت.ما أقصده-
  .أنت وأان اي موفد هللا ال أتذكر أنو حدث بيننا سوء تفاىم أو عدـ اتفاؽ -
وردبا كاف ىذا ما وبمينا ٗب  –أيد بيباريس صديقو سريعًا  –حقًا  ،حقاً  -

نعم  .الببلد اليت نعتلي سلطتها ،نعم ،نعم .الببلد اليت ُأجربان على العيش فيها
أال تشعر أف الغصن الذي قبلس عليو يصبح أكثر  .""ُأجربان :ال تستغرب قويل
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وينحٍت ربتنا كلما مددان أيدينا إىل أشد التفاحات ُخضرة على  ،ىشاشة
  ؟الشجرة اليت نرتقيها

 .بل يصدؼ أف أخجل من فبلوكييت .لسُت أشعر فحسبُ  -
 .رتفع رغماً عنو اآلف صوتُو نتيجة ندمو على سؤالوا - ؟كيف ستفهم ىذا  -
 .اي موفد هللا قلت لك رأيي ألٍل أفهمك وألنك سألتٍت -
قاؿ بيباريس اآلف بصوت  –.. .يبدو أٍل لست الوحيد اؼبهمـو دبملوكييت -

كيف تفهمك الببلد إذا كانت   –ٕب الـ نفسو على أيسو  ،أشد انكساراً 
ّمح يل ولد السلطاف الذي التقيَت بو قبل ػل ! أتعرؼ ِبِ ؟أسرتك ال تفهمك

سلطااًن على مصر  ما دمتأصلح لسانك العرْب  قاؿ يل:؟قليل على الباب
أفهُم أف  .العربية. حزنُت ولكٍت أخفيت انفعايل ألف كبلمو قريب من الصحة

ولن هبري شيء من  ،اللغة اليت مل تضعها أمك ٗب فمك لن تصبح لغتك األـ
 :وصران حكامهم ،وكما يقوؿ العرب الذين وقعنا بينهم ،نكعذوبتها على لسا

أتلـو ابنك  .إف كنت أسود البشرة فلن يبيّض وجهك ولو غسلتو دبئة صابونة
  ؟اؼبتمرد إف كاف يردد ما يسمعو ٗب البيت وما يسمعو ٗب الشارع

قاؿ قبلووف ما وبزنو ويواسي نفسو بو،   –لست الوحيد الذي وبدث لو ىذا  -
ليس  .وكبن نسمع أمثاؿ ىذا ٗب بيتنا –معاملة الصيب األرعن على الباب كاسباً 

ألهنم ال وببوننا وال وبًتموننا  بل يريدوف أف هبعلوان مثلهم، ألهنم يسمعوف ٗب 
  .الشوارع وٗب األماكن اآلمنة مثل ىذه اآلراء

 :ضحك بيباريس
لو كاف من  ؟جاً أيصبح اػبنزير حصااًن إف ألبستو سر  .هُبهدوف أنفسهم عبثاً  -

حةنا أنت وأان مثُل اؼبرحومة كوثر لردبا ما نشبت ٗب البيت مثل ىذه 
 .تنهد بيباريس من الضيق الذي ىجم على رأسو -.اؼبشكبلت
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  :مل يكتم قبلووف ما استغربو –وماذا تذّكر !"  ،اظبِع االسَم الذي نطق بو ىذا"
 !نطقَت اظبها على كبو صبيل ؟أنسيت ما فعلْت بنا -
ىي أيضًا عاشت  .مل ترتكب خطأً  .وأنت ال تعتْب عليها .ال ألـو كوثر -

ولكنها سيئة  .ليتٍت كنت سلطااًن ريثما ألبس قبعيت :صارت كمن قاؿ .مثلنا
 .اغبظ

 .تكبػُُّرىا كاف السبب ٗب هنايتها -
.. ركضنا إىل بغداد فدمران حياهتا وحياة .بل كبن ،ليس كربايؤىا السبب -

أتتذكر ؾبيئو للتعزية مع أوالده حُت ظبع دبا جرى  .الذي راّبىا البدوي اؼبسكُت
كبن كنا على الضفة حاقدين عليها فًتكناىا تغرؽ  ؟وكيف بكوىا كلُّهم ؟لكوثر

لو مل يتدخل بيننا لردبا كاف لكوثر مصَت  .الذْنُب كلُّو ذنُب قاىر .ربت أبصاران
ُخ ما يضع يده فيو.آخر وران من خبلؿ مدوبو لنا وبفر ربت جذ ... قاىر يوسِّ

 .وابتسامو ٗب وجوىنا
ضحك قبلووف من االستخفاؼ  –.. ؟.كيف لو أف يصل إىل مقامك العايل  -

 .الذي رافق كبلمو
أال ينحٍت غصن ىذه الشجرة  .ىذا لو مقارابت كثَتة .ال تتهاوف هبذه اغبجة -

دوف  يبكنك أف ربفر ربتها وهتزىا ألنو ال مكاف عالياً  ؟اليت قبلس عليها
يستطيعوف استدراجك إىل النزوؿ وىم  ؟وماذا تريد أكثر من ىذا .جذور

ولكننا لن  .ويدعونك إىل الرقص معهم ،ويصفقوف ،ويغنوف لك ،يبتدحونك
مل هبربىم  .أف يفعلوا بنا ىذا ،نسمح، ليس لقاىر فحسب، بل ؼبصر كلها

بو إف مل اغبجر الذي تقذفو أمامك تتعثر  .ماكاف عليهم أف يشًتوان ،أحد
ومل تكن كوثر  .ابلنسبة يل شخصيًا ال ضرورة أف أقوؿ ىذا عن نفسي .ُيِصبك

آالؼ  ؟وأنتم .ويبكن أف تعّد عددًا من األظباء ،ىذا كبن .تعيسة عند البدوي
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   ؟وأنت كم مرة ابعوؾ واشًتوؾ ؟الصبياف
ى والسابقوف لو كاف نبُّهم اغبصوؿ عل .كاف األمَت الصاٙب خامَس مشًٍت يل  -

 سكت -ومل يِعدٍل أحد أف يُعيدٍل إىل األرض اليت ُسبيُت منها .أكرب ربٍح مٍّت 
 .وكبن لسنا أفضَل فبن كانوا يتاجروف بنا -  :ٕب أكمل ،قبلووف قليبًل بعد عتابو

 .كبن ظاؼبوف جداً إذ نشًتي اؼبماليك انسُت ما جرى لنا
 :يكةم نفسو دبشقةبعدما توّقف قبلووف عن الكبلـ ابتسم بيباريس الذي كاف 

 أظبعك ! ؛تكّلمْ  ،تكّلمْ  -
 :رويت لك ما يُهمٍُّت ألنك كنت قلت .ال أعرؼ ماذا أقوؿ أكثر من ىذا -

وعلى رأيَك  .إف كنت أخطأت لقلة انتباىي فاغفر يل .إف كنت ستفهمٍت
غَت أٍل ال أقصد هبذا  .لسُت مطّلعًا على كل األسرار اليت تُنَقل إىل السلطاف

بل ألٍل أعرؼ ؼباذا قلت إننا ظاؼبوف  ،ليس قويل وِفعَلك ليس فعليأف قوَلك 
 .وأعرؼ السبب ،جداً 

ـَ  .اآلف صححَت كبلمك ،حياؾ هللا - أعترب أننا تقاظبنا ابلتساوي االهتا
ابلةلم مع أف مسؤولية اعبزء األعةم منو علّي. لسنا كبن من أسرج حصاف 

ان من سيُلقينا عن ظهر اغبصاف ولن يتوقف عندان. يتصّيد ،اؼبملوؾ الشَّموس
غَت أٍل أستغرب ذباىلك موضوع األمَت الذي أُبرز  .مىت أرخينا العناف قليبلً 

  .لك اظبو أحياانً 
مصر ال  –اي بيباريس ! ربوؿ قبلووف اآلف إىل لغتو األديغية بصوت أعلى  -

وأنت موئل من  ،وهبرباف أعداءؾ أف ىبفضوا رؤوسهم .تتسع ؼبعروفك ورجولتك
بل أف هبري اظبو على  ،أرأب بك، ليس أف تتكلم على قاىر .يتأملوف اػبَت

 .ال يساوي ُقبلمة ظفرؾ .لسانك
 .حىت لو مل يكن يساوي قبلمة ظفري فهو ينوي أف يتزعم أمراء سورية -
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 ! ؟ما فائدة أف تنوي ما لن تقدر عليو .وأان عندي نوااي كثَتة -
 –شفيت بيباريس ابتسامة كسلى سرت على  – .ىذا ليس مثلك وال مثلي -

 .يريد أف يصبح سلطااًن على سورية فيفصلها عنا .ينةر إىل أبعد فبا ننةر كبن
 .يقوؿ إنو حاف الوقت للتخلص من نَت مصر

وإف   .إف كاف قادراً على ضبايتها فليجعْل من نفسو سلطاانً أو ملكًا أو خاانً  -
 –أف ىذه النية هنايُة فطنِتو مل أعرؼ  .كاف يرى ىذا فهو وبفر لنفسو هنايتو

ال أعرؼ ما  .ال يَقّص الغصن الذي قبلس عليو بل ما هبلس عليو ىو .جنونِو
راقبتو كثَتًا ٗب اؼبعارؾ فلم أالحظ عليو وال على فباليكو ما  ،الذي جرى لو

  .مل يكونوا يتأخروف عنا إف مل يسبقوان .يُريب
ما على لسانو  .وطبلقة وجهو أمامناال تنةر إىل مراءاتو  .وأان طلبت مراقبتو -

ويشًتي لنفسو  ،يرسل إلينا كبن طبسُت صبيًا من اؼبماليك .غَُت ما ٗب قلبو
وٗب الشهر  .إف بقي يتصرؼ ىكذا فسيتجاوز عدَد اؼبماليك ٗب مصر .ثبلشبئة

واآلف يستعد  .اؼباضي صبع أمراء فباليك سورية ٗب حلب دوف استشارتنا
 .الستضافتهم ٗب دمشق

 ؟وماذا سيقوؿ ؽبم ٗب دمشق ،وماذا قاؿ لؤلمراء ٗب حلب -
ىذا ما على  .سيحمي العرب واؼبسلمُت من األعداء .ما نقولو كبن ابلضبط -

ويعّودىم عليها ألنو يعتقد أنو ليس أدٌل من  ،يستعرض نفسو أمامهم .لسانو
لوال أنو  وردبا كنت أغفر لو ىذه التصرفات .أمراء القاىرة الذين يعتربىم أغراابً 

 .يهمس ٗب آذاف أصدقائو بوجوب أف وبكم الببلد سلطاٌف منها
الكلمات األخَتة للسلطاف جعلت قبلووف الذي كاف جالسًا شبو كسبلف 

 :يصرخ
ىذا الهبوز اي موفد هللا ! مهما طلبت مٍت فأان وجيشي جاىزاف من ىذه  -
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 .اللحةة
ال  ،ركيبة اإلنساف عجيبةتابتسم بيباريس ٗب قلبو " –حياؾ هللا اي قبلووف  -

لن نستطيع  –" وإف ؼبست ما لو انفجر .يهتم ابألمر إف مل يكن ىو اؼبقصود
غَت أٍل أعرؼ كيف أجعل اغبصاف  .اللحاؽ بذنب اغبصاف بعدما أفلتنا رأسو

إذا كنت صربُت على قاىر   .كل فاكهة تنضج ٗب موظبها  .يتعثر ويلقي براكبو
وبعدما جلس السلطاف  – .أايمًا أخرى كل ىذه األايـ فبل أبس أف أصرب

الذي كاف يبدو تعيس اغبظ اكبلت رغمًا عنو عقدة السر الذي حافظ عليو 
 .لن أغفر لو ما جناه علّي بشأف كوثر - :عدة سنُت

فّجر السرُّ الذي كاف يشك  –.. .بعدما أصبحَت رّب أسرة اي بيباريس ! -
 .فيو قبلووف منذ زمن بعيد لسانَو

وحُت وصل إىل النافذة اؼبطلة على النيل رجع  ،هنض بيباريس –! ال داعي  -
" .. كاف بوده أف يضيف "ال سبوت اغبية من ظبها.أقصد ما ظبعَتو –.بسرعة

 !؟ما فائدة ىذا الكبلـ اآلف :غَت أنو كتمو قائبلً 
جاء اؼبغوؿ من جهة  :جاء اليـو الذي كاف ينتةره بيباريس وكأنو كاف يعرؼ

رّتب بيباريس جيوش  1.انتشروا ٗب سورية من اذباه أبليستُتو  ،آسيا الصغرى
حُت رأى سعيد الذي يشارؾ ٗب اغبرب  .اؼبماليك اليت يقودىا ٗب عدة مواقع

:ألوؿ مرة ٗب حياتو اعبيَش الذي يقوده قبلووف وقاىر سأؿ والده بقلب مهتاج
 ؟وماذا سنفعل ؟وأين من ننتةرىم -
جئت بك إىل ىنا لتستنشق ريح  .طفئ قبمتواؼبستعجل تن .ال تتعجل األمور -

واحفْظ  ،راقب وأنِصت .وليس أُلشركك ٗب مبارزات السيوؼ اعبدية .اغبرب

 .ٗب آسيا الصغرى، تركيا اليـو 1
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 .ما تبلحةو ٗب قلبك
إف كانت حربك ىكذا فلن أستطيع أف أبقى وسيفي يتدىّل ٗب حُت سيفا  -

 .لِنمِض اي برقت إف كنت رجبلً  .قبلووف وقاىر مسلوالف وبارابف
دفع بيباريس ابنو ونبا على حصانيهما بطرؼ مرفقو فرماه  –دأ ! اى ،توقف -

اركب قبل أف  .ال يهبوف إىل اغبرب حبثًا عن اؼبديح -.عن ظهر اغبصاف
.تفضحٍت

 أف خاض بيباريس حرابً أقصر من ىذه ! دثمل وب
 .عاد قبلووف وصحبو عند الةهَتة دوف أف يًتكوا وراءىم ؿباراًب فبلوكيًا واحداً 

 .السلطاف ىروب اؼبغوؿ دوف قتاؿ وبّلغوا
 .سأؿ بيباريس متةاىرًا ابؼبزاح –!  ؟وىل كاف جيش اؼبغوؿ ضااًل فيًتاجع -
 ،دبا أنك أنت أمَت الببلد اليت ضبيناىا دوف دماء ودوف أحزاف - :قاىرل قاؿو 

 .اي أمَت الشاـ اؼبنَت وبق لنا أف تضيفنا وربتفي بنا
وحُت قفزت اؼبائدة  .ار إمارة قاىر الكبَتةدارت اؼبآدب ٗب مطاعم الشاـ وٗب د

اليت هبلس إليها بيباريس من الصراخ والضجيج إذا ابلسلطاف الذي ارسبى من 
وال يفهم   .وشفتاه زبتلجاف ،والزبد ىبرج من فمو ،على اؼبائدة طريُح األرض

وحُت يشَت إليو بيده يضع بيباريس .كبلَمو قبلووُف اعباثي على ركبتيو عنده 
 :لى أذنوفمو ع

! وضع ؿبل صحٍت صحنًا فيو شراب الكومس واآلف مرة أخرى غلبٍت قاىر -
اضبوا  .ال تدْعهم يقتلعوف جذر اؼبماليك .ال يغْب ولداي عن عينيك .اؼبسمـو

 !أنفسكم
أسبل قبلووف جفٍت  السلطاف الةاىر بيباريس ركن الدين البندقداري الذي 

 .1277من شهر سبوز من عاـ  حكم مصر سبعة عشر عامًا ٗب اليـو األوؿ
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 .وُغطّي جثمانو ابلعلم اؼبملوكي األصفر
وأتمل قبلووف الذي فقد لونو البشري ٗب بلبلة األمراء الذين مل يكونوا يفهموف 

 :وسأؿ عّمن مل يكن يراه بينهم ،ما جرى
 ؟وأين قاىر -
ار فبا دخل قاىر إىل الساحة اليت فيها اعبثماف شاعرًا ابلع – .ىنا ،أان ىنا -

رددُت بو على من   لن يؤاخذوٍل على ماقائبًل ٗب نفسو " ،جرى على مائدتو
 ." كاف ينوي قتلي

 .أيُّ شرٍّ فعلتو بنا اي عدَل اإليباف ! قطع قبلووف بضربة سيف رأس قاىر -
وقاؿ لؤلمراء الذين ابتعدوا  .وكتم أف من تسّبب ٗب اؼبوت ىو السلطاف نفسو

كما نفعل   ،اآلف .ىر ىذا  السبَب ٗب موت سلطانناكاف سمُّ قا  - :عن اغبلقة
أُعلُن وكبن ما نزاؿ ٗب  ،دوف أف ندخل ٗب جداالت وخصومات ،ٗب كل مرة

اؼبأٓب اسم من سيكوف سلطاف مصر: سلطانكم ىو االبن األكرب للسلطاف 
سعيد انصر الدين  ،الةاىر بيباريس ركن الدين البندقداري الذي مات قبل أوانو

وأعُّت األمَت برقت  - :وبعد سكتة قصَتة أضاؼ – .وا سلطانكمحيُّ  .بركة
 .وأرشحو ؼبنصب أمَت اؼبئة .أمَتاً على الشاـ
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الكتاب الثاين

I
 .والثالث يدور بو .واآلخر ينقص منو ،ىذا يزيد فيو .كلّّ يروي اػبرب على ىواه

يع قلَبو ولو ال تستط :ومهما زادوا فيو أو نقصوا يعود إىل حقيقتو .والرابع يكتمو
 .وال تستطيع ىدمو ولو خطوت فوقو .دفعتو

ولؤلمَت قاىر الذي  ،ليس قليبًل من َحزَِف ػبرب ما فعلو السلطاف بيباريس بنفسو
 ،دار اػبرب ٗب مصر كلها .حُت طار من الشاـ ،ومن فرح بو ،راح ضحيتو

بلد ولكن أكثر من قلقوا للخرب ىم أىل الب .ووصل إىل بلداف اؼبشرؽ واؼبغرب
وأضاؼ إليو  ،""اؼبماليك يتذاحبوف :قاؿ بعُضهم .الذين جرت اغبادثة بينهم

يتنازعوف " :" وسأؿ غَتهوف على أيهم األقوى وأيهم األذكىىبتلف" :غَته
أال تروف " :" وأجاب آخروف؟وإىل أين أيخذوننا ،.. َمن سبلطينهم.مناصبهم

وحفرىم  ،اؼبدارس واعبسوروبناءىم اؼبساجد و  ،ضباية اؼبماليك للببلد واإلسبلـ
وتصديهم للمفاسد األخبلقية لدى  ،ومنعهم الشرب ،السواقي والقنوات

" وليسوا قليلُت وؿباولتهم ربسُت شروط عيشنا ،وللنساء الفاجرات ،الشباب
.. ؼباذا .ازباذ الغريب سلطااًن والذئَب راعَي غنٍم ِسّيافكانوا يتهامسوف "من  

ا إف كن .ألغراب ما مل نستطع أف نقدمو ألنفسنانتأمل أف يقدـ لنا األديغة ا
ليمسكوا أبزمَّتها وركاهبا  ،! ولينةفوا روَث خيولنااشًتيناىم فليبقوا ٗب عبوديتهم

 " افضي الرؤوس !وليقفوا ٗب حضرتنا خ .حُت مبتطيها
برأسها عاليًا ومل تقفز قائلة "أي مصيبة حلت  حُت نُعي الرجل إىل منَتة نّصت

ولكنها أسرعت ابلقوؿ عفواًي ٗب شأف  ،ومل تلطم فخذيها ،صرخ" ومل تبنا !
 ابنها بُت اػبوؼ والرجاء ادوَدين: 

حُت أخربوا منَتة أف ابنها عائد إىل  –!  ؟اي للمصيبة ! وىل سعيد حيّ  -
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" سألت عن الزوج قائلة ٗب نفسها "إف كاف ىكذا فبل مشكلة القاىرة سلطاانً 
  ؟أين جثماف السلطاف –
ن ٗب صدد جلب جثماف الةاىر ركن الدين بيربس البندقداري سلطاف كب -

وعاد برأس مطرؽ إىل اعبماعة اليت خرج  ،اؼببّلغُت قائدُ  أجاب راسمٌ  –مصر 
 ها.عم
.. حُت مل .كل إنساف مهما حدث لو هبب أف يعود إىل بيتو  .شكرًا لكم -

َتة زوجة قالت من - .يتوقف عن نشاطو اغبرْب توقعت لو مثل ىذا اؼبصَت
  :وأكملت وىي سبسح عينيها اللتُت مل ذبد الدموع طريقاً إليهما ،السلطاف

اؼبيت انتهى أمره واؼبهم اآلف  .كاف هللا قّدر ىذا  ؟ما الذي بيدان ،ماذا نعمل -
 .سنقـو بواجب كلّّ منهما .ىو اغبي

 ،لوال أف اغبياة تتبع اؼبوت ؼبا بقي للدنيا منذ زمن طويل مشرٌؽ ومغرب
  .ولتجمدت األرض ٗب الةبلـ األبدي ،ولضاعت حرارة اعبنوب بربد الشماؿ

وحُت ُقطع رأس قاىر  .كاف جثماف بيباريس ما يزاؿ دافئًا بعدما فاضت روحو
ب سعيد سلطاانً  وكاف  .وبرقت أمَتًا على الشاـ ،مل يكن دمو ذبمد حُت ُنصِّ

قداـ الذي مل يتجاوز اؼبنَدب حُت صار مديح السلطاف سعيد زاؿ يُ يبيباريس ما 
ينتقل عن طريق اؼببّلغُت  ،التاسعة عشرة ٗب معارؾ ضد اؼبغوؿ ٗب أكباء فلسطُت

بُت السامعُت كاف و  .وٗب أماكن التجمعات البشرية األخرى ،ٗب شوارع القاىرة
ىذه ىي  :ومن يبتسم قائبلً  ،ومن ُيصمُّ أذنيو عنو ،ومن يوده ،من ال يوّده

واػبرباف  .وف إىل خلفهم لسماع اػبرب مل يكونوا قليلُتومن كانوا يتفل .عيشتنا
 ،كما تقوؿ منَتة اليت ُوضعا أمامها  ،اؼبتنافراف اللذاف ال يتفق أحدنبا مع اآلخر
  .وعرس اآلخر ،ووبداثف كثَتاً ٗب اغبياة، كاف مأٓب أحدنبا
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فيها  ٗب اليـو التايل لتشييع بيباريس اجتمع السلطاف اعبديد وأمو ٗب الغرفة اليت
ومع أنك يبكن أف  .وشددا على اغبرس أال يسمحوا ألحد ابلدخوؿ ،العرش

تعرؼ منَتة من مبلبس اغبداد السوداء فقد قالت البنها ووجهها خاٍؿ من أي 
:عبلمة حزف

 ! ودعٍت أنةر إليك ،اجلس على عرش سلطاف مصر ،اي ولدي -
كثَتاً ٗب غياب صدؼ أف أجلسِتٍت عليو   –سأؿ مستغرابً طلب أمو  - ؟نعم -

 .اباب
 ،سيكوف العامل العرْب ٗب قبضتك ،واآلف سلطاف حقيقي ،كنت وقتها صبياً   -

.وقائماً عليو
 - ؟أتتذكرين كيف هنرؾ اباب حُت رجع ودخل الغرفة فرآؾ أجلسِتٍت عليو -

 -.أف يصل إىل حيث مضى توّقف السلطاف سعيد والتفت بوجو مذعوروقبل 
اجلس عليو دوف أف تفكر ٗب ىذا  .أو هبلب اغبزف إلينا ،اآلف مل يبق من ينهران

إف ظبعَت كلميت ُحْلُت دونك ودوف  .فّكر ٗب كيفية االستمتاع بو .أو ٗب مثلو
 .اػبطأ

 .حُت جلس سعيد على عرش السلطاف انفعل كما مل يكن وبدث أايـ صباه
ةر ٗب ولكنو ن .وىاصبو َعَرُؽ الضيق .وارتعش جسمو ويداه ورجبله دوف إرادتو

وشجعتو  ؟أليس ىذا العرُش مفصَّبًل على قدري :وجو أمو كأنو يقوؿ ؽبا
 :األخرى وقد عرفت ما يريد ابنها

أنت  .ليبارؾ لك هللا فيو .كأهنم فّصلوه على مقاسك  .نعم ،نعم اي ولدي -
ستكوف ؿبةوظاً ٗب أي  ،دبن فيهم والدؾ ،ابلنسبة إىل من سبقك من السبلطُت

ولُيسعِدان  ، وأخوؾ الصغَت سبلمش اغبظ السعيد معكوليمنحنا أان .مهمة
معك !
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حيا سعيد أمو ويده على  –والدة سلطاف مصر حكيمة كبَتة  .شكرًا أمي -
كاف األفضل أال أتٔب على ِذكر سبلمش   - :ومازحها ،جانب صدره األيسر

.يقوؿ أي شيء ىبطر لو دبناسبة ودوف مناسبة .الثراثر
 –أضاءت شفتا منَتة الغليةتاف ابلفرح  – .صغريقوؿ لك ألنو أخوؾ األ -

.بعد اآلف لن يقوؿ لك شيئاً 
 .لن يقوؿ وأان سلطاف كل العرب -
 .ارتعبت األـ فبا ظبعت، ولو أف ماظبعتو أرضاىا - ؟ماذا تقوؿ -
كرر سعيد الذي كاف يتآلف شيئًا فشيئًا مع   –قلت إٍل سلطاف كل العرب  -

 :ٕب سأؿ .نو حدس من طريقة سؤاؽبا ما تريدولو أ ،العرش بصوت أشد حزماً 
 ؟ىل فهمت منو شيئاً غَت مقبوؿ -
يسرٍل أف تقلق غباؿ من تنتمي إليهم من جهة أمك ولو أف والدؾ  .ال ،ال -

.. ال رباوؿ بصفتك سلطااًن ما ليس دبقدورؾ .تتكلم من داخل قليب .أديغي
بدا عليو من " – .وال تنس أنك صرت سلطااًن على جثيت رجلُت .ِفعُلو اآلف

أوؿ تصريح سلطاٍل أف جهودي منذ طفولتو الستمالتو إلينا وزرِْع قلب عرْب ٗب 
ولكنو صريح متسرع أكثر فبا ينبغي. إف اكتشف فيك  .صدره مل تذىب سدىً 

ىذا اؼبيَل اؼبماليُك األوغاد صباعُة قبلووف فلن يَدعوؾ على العرش ليس يوماً بل 
هللا  –" يق اػباطئ لتوراف شاه وأمو شجراتننهج الطر  ،كلينا  ،ال تدْعنا .دقيقةً 

األفضل أال يكوف كل ما  .حريص على عباده فكن أنت أيضاً حريصاً اي ولدي
 .ٗب قلبك على طرؼ لسانك

ابتسم السلطاف سعيد الذي ليس فيو  –اطمئٍت من ىذه الناحية اي أمي  -
سيكتشف  –شيء من مبلمح والده إال عنقو الطويل راضيًا عن نفسو 

أال يكفي كم  .اؼبماليك الذين ال يعَتونٍت أنبية اليـو أٍل غَُت ما توّقعوا مٍت
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 ،األخبلؽ –وفقداف الرجولة  ،وعَّتوان متهمُت إايان بقلة العقل ،سخروا منا
 ؟أهبوز أف أترؾ العرش الذي أجلسِتٍت عليو اي أمي .وِفناء البيت مرحاضنا

ك منَتة رغم لذة سؤاؿ ابنها إال أف تسأؿ مل سبل -اجلْس وسبّرْف ! ،اجلس -
 ؟أمللَت منو - :عما خطر ؽبا فجأة

 ،.. أان أجلس عليو.ال أدري على كل حاؿ –!  ؟أأمّل وؼبا أجلس عليو -
.. .وأنت ىناؾ

.أان لن أجلس عليو أبداً ! ولكن تصوْر اي ولدي أٍل جالسة معك -
 .ضجيجاً مع اغبرس ظُبع من وراء الباب صوت سبلمش الصغَت الذي يثَت

لن  –نةر سعيد كبو الباب مثّبتًا جسمو على العرش  –.. .وصل اآلف -
ولكن  .شّددُت على اغبّجاب أال يسمحوا ألحد ابلدخوؿ .يدعنا نتحادث

 :وحُت ىم ابلتصفيق للحرس اعًتضت أمو -.سأقوؿ ؽبم أال يُدخلوا ىذا أيضاً 
ما يبلحةو عليكم  .ال حاجة أف يعرؼ أحد مشاحناتكما أنت وأخوؾ -

 .كأنك ال تعرؼ عناد سبلمش وضبّيتو  .الغرابء سيعَّتكم بو أقرب الناس إليكما
 :يذّكرٍل أحيااًن أبديغية والدؾ وقسوتو وسبلطة لسانو. لو كاف فيو شيء مٍت

غَت أٍل ولدتو ورغبيت ٗب ابنة فأين  .الكتفيت ،طباعي ،ضحكيت ،عيناي ،أنفي
سًتى إف  .لتجاوزىم سبعة أبواب بسبعة حراس لو أغلقَت من دونو ؟أذىب بو

 .مل يدخل اآلف
دخل سبلمش الغرفة كما لو رأيت بيباريس ٗب طفولتو وكهولتو ٗب تركيب 

:وقاؿ ألخيو ويداه على خاصرتيو .ويديو الطويلتُت ،وطباعو ،جسمو
.على عرش السلطاف سريعاً  جلستَ  -
 .ألهنم نّصبوٍل سلطاانً  جلستُ  -
 .ودعٍت أجلس معك ابتعد قليبلً  -
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 .ال يتسع لشخصُت -
 .يتسع،بلى -
  .أسرعت األـ ،ال تتشاجرا -
 .وال أشاجره ،دعٍت أجلس معك :أقوؿ لو -
ال يسمحوف ألكثر من شخص ابعبلوس على عرش السلطاف أيها  :ِلمن قيل -

ٕب قاؿ  .غضب السلطاف سعيد الذي تصّور أهنم يغصبونو العرش - ؟اؼبزعج
.هُبلسونك حُت يرّشحك األمراء كما فعلوا ْب -:دأوفورُة غضبو هت

 .مل يكن سبلمش ذو األعواـ العشرة ليسكت - ؟ومىت سيحدث ىذا -
 .بعد أف أموت كما مات والدي - :جعل النَزُؽ سعيد يقوؿ –سأقوؿ لك  -
ال يُقاؿ مثل  –لطمت منَتة صفحيت فخذيها  - ؟اي مصيبيت ! ماذا تقوؿ -

 .كَت فيوبل ال هبوز التف ،ىذا
قاؿ سعيد بصوت انعم يفيض  –أمل أقل لك إنو لن يدعنا نتكلم !  -

 .ابالنقباض
مل يكن السلطاف  ،إف كنت تريد أف تتكلم فبل تكلِّم أمي وأنت على العرش -

 .بيربس يفعل ىذا
مع أف منَتة ارتفع صوهتا رغمًا عنها فقد نصحت نفسها  –! اي سبلمش -

كبن انتهينا من  . سرَّ لبفيو عنك اي ولديال –واختتمت حريصة على نفسها 
 .اترؾ الباب وتعاؿ إىل ىنا .حديثنا

أان ينتةرٍل ىناؾ  –أهنى سبلمش اؼبستعَُت سحنَة رجل  –حسٌن إف انتهيتما  -
إف كنت ربب أف تراان  .رفاقي الصبياف الذين سأحارب هبم اؼبغوؿ اػبزر العيوف

مش معتدًا بنفسو خبلفًا لطريقة خرج سبل –اي سلطاف مصر فاخرج من الغرفة 
وقبل أف يبسك عمود الباب التفت وفّصل ألخيو سبب  ،دخولو الصاخبة
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وليس من أجل أف تًتأس ؿبارّْب  ،من أجل أف تراقبنا - :دعوتو لو للخروج
 .اؼبماليك

 ،أو أيمره أحد ،نزؿ سعيد من عرش السلطاف من نفسو دوف أف يعرؼ السبب
:د أمووقاؿ وىو هبلس مقابل مقع

  .إذا كاف سبلمش سُيبلزُِمٍت فلن يدعٍت أعمل شيئاً اي أمي -
أهبذه البساطة اي سلطاف مصر العربية أخرجك من طورؾ أخوؾ الثراثر  -

 :أصّر السلطاف سعيد على ما كاف يُقلقو وإف مازحتو أمو - ؟الصغَت
ومل  ،راِقبنا فحسب :كيف قاؿ يل  ؟ولكن أمل تسمعي كيف كاف وباججٍت -

ابتسمت منَتة  –يقوؿ ىذا ألنو وببك  ،ساؿِبْو -يقل إنو سيؤّمرٍل عليهم؟ 
 .ّح عليو أال يتسلط عليكػسأل - :ٕب أهنت بكبلـ أشد برودة ،البنها

وجو  شفىقبل أف ي –ىذا اجملنوف الصغَت ال يفهم ماذا يبكنٍت أف أعمل بو  -
ائلتُت للصفرة آمل السلطاف سعيد الذي احًتؽ من الشرر اؼبتطاير من عينيو اؼب

 ؟ؼباذا كاف سبلمش أحبَّ إىل اباب مٍت ومنك - :السؤاُؿ التايل قلب األـ اثنية
 ؟أألف عينيو زرقاواف كعيٍت أبيو

جحةت عينا منَتة  - ؟من أين أئب هبذا السؤاؿ ؛ارضبنا واغفر لنا اي رب"
لت عمَرىا اؼبستديراتف الصغَتاتف الصفراواف من ؿبِجريهما الغائرين، وىي اليت ظ

أيعَتٍل ابٍت دبا كنت ُأظِبعو إايه أحيااًن على  - ،ربسد أصحاب العيوف الواسعة
 ؟كيف أشرح لك ىذا  ؟سبيل التنفيس عن نبومي أـ يضيف إليو تعكُّر مزاجو

تزوجت من والدؾ وأان أعرؼ أنو  .ووالدؾ أيضًا رحل دوف أف يفهم ىذا األمر
ولكٍت لسُت من كانت  .وال صبيلة ،يحةبعُت واحدة مع أٍل مل أكن ٗب شباْب قب

وحُت رفضْتو  .واليت سَبوىا معو ،ٗب قلبو بل كانت كوثر الفتاة اليت من قومو
ومع أنو   .وظلت ٗب قلبو وىي زوجة رجل آخر .زوجًا مل يعترب رفضها لو إىانة
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 .و ٗب الليل وىو يردد اظبهاكاف يعرؼ أهنا غرقت مع زوجها فكم مرة أيقةتُ 
 ،لسنوات األخَتة، وأان أمٍّت نفسي أبف يعود كلما ىـر إىل وعيوولكٍت ٗب ا

ال أعرؼ ما  .أصبحُت أعارضو حُت يتحدث عن حبو األوؿ أمامي دوف مواربة
الذي جرى لو ٗب شيخوختو حىت يدفع ىو وقاىر الذي ال ذنَب لو حياتيهما 

مل  إف ،ولن أفضح نفسي ،لن أقوؿ ىذا ألحد .ٗب سبيل ىذه اؼبرأة اؼبشؤومة
 -" ...يِشع عن طريق قبلووف ذي الرقبة اؼبكتنزة ألٍل أظنو يعرؼ ابؼبوضوع

  :قالت منَتة البنها حُت خرجت من أفكارىا الثقيلة
ستفهم األمر  .أكاف وببنا أـ ال ؛ال تدْعنا نتكلم اليـو على موضوع والدكما -

تك واألفضل أف نتكلم على شؤوف سلطن .مىت كّونت أسرة فجاهبَت اؼبوضوع
؟أتعرؼ َِب تبدأ اي موفد هللا .واغبي حي ،ألف من مات مات

 .أظبعك اي أمي -
 ."هبب أف تعّود أي شخص وبدثك على "موفد هللا" و "بديل الشمس -

 .واجعل أكربىم وأصغرىم ينحٍت لك حىت ترى ظهره
سأؿ السلطاف الذي ظبع ما  - ؟دبن فيهم قبلووف قائد اعبيش واألمراء القادة -

 .رفياً أراد ح
أتمَِّل  –ولكن ال تستعجل عليو  .ٗب يـو قادـ سًتى ظهر قبلووف أيضاً  -

وارـِ  .وأرِىْبهم ،استِمْلهم .وعاِمْل كبّلً منهم حسب ما يتصرؼ معك ،األمراء
؟أٗب قلبك شيء عليو ؟ٕب أصلْح بينهم ! ؼباذا سألت عن قبلووف ،بينهم العداوة

ولكنو أوؿ من أعلن اظبي  .ال يطيقٍتالحةت عليو مرارًا قبل سلطنيت أنو  -
 .سلطاانً 

ولو مل يعلنك ىو لكاف  .مل يبدأ توريُث السلطاف منصَبو البنو مع قبلووف -
.غَته أعلنك
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ولكن سأقوؿ لك عتيب  .واألمراء أيدوٍل حُت ظبعوا صؤب .وىذا صحيح -
 .مل يستشرٍل حُت عُّت األمَت اػبامل برقت أمَتاً على دمشق :على قبلووف

ابتسمت األـ ولو أهنا كانت  - ؟أكنَت ٗب موقف يبكنو أف يستشَتؾ فيو  -
 .مراتحة لَتحّلي ابنها بعنادىا ىي

ولكن أكثر ما حّز  .سلطاانً على مصر حىت كّلف برقت دبهمة ما إف صرتُ  -
 .ٗب نفسي ىو أنو أرفق تكليفو إبمارة الشاـ بلقب أمَت اؼبئة

وكونو بعيدًا عنا أفضل  .ذورًا ٗب دمشقبرقت ليس مشكلة ألنو لن يبلك ج -
 ،من تثق هبم ومن ال تثق ،ُحرّاُسك .ما هبب أف تفعلو ىو أىم شيء اليـو .لنا

 .وتبدأ حُبّجابك .هبب تغيَتىم
فكرت ٗب اؼبوضوع حُت دخل سبلمش الغرفة رغمًا عن  .نعم اي أمي -

 ؟وما رأيك ٗب راسم أمَت اعبيش .اغُبّجاب
خدـ هبذه الصفة   –ابتسمت منَتة  - ؟أـ جاسوس راسم أىو أمَت جيش -

كاف عينًا ؽبم   ،وانتهاء بوالدؾ ،بدءًا ابلسلطاف الصاٙب ،كثَتًا من السبلطُت
 ،ابعتبارىم عبيدًا لشخص واحد ال هبوز أف يعرفهم أحد ،أمثاؿ ىؤالء .وأذانً 

ترقّػْبو ! .ال تقل لو شيئاً حىت يهمس ىو ٗب أذنك .سيخلصوف لك العمر كلو
   ؟ٕب ماذا علّي أف أفعل مع عماد اإلماـ .سأحتاج إىل راسم .فهمت -
وأان أحب أف أظبع شيئًا من  .اي موفد هللا ،اليـو سألَت عن أمور كثَتة -

لتحمْل ٗب قلبك اػبَت لرجاؿ الدين  :ولكن سأجيبك ألنك سألتٍت .أفكارؾ
من جوامع القاىرة وٗب ىذه اللحةة ارتفع األذاف  – .ألنك ٗب بلد يُعّز اإلسبلـ

وسنبتهل إليو أف وبقق  .سنمثل أماـ هللا مرة أخرى .حاف وقت صبلة الةهر –
.ويبّن بو علينا ،لنا شيئاً فبا نريد
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II
 .وقبا من مواقف كثَتة كاف اؼبوت قريبًا إليو فيها .خاض قبلووف مشقات كثَتة

لكن مل وبدث و  .ضرابت السيوؼ على جسمو لوال أهنا تؤؼبو أحياانً كاد ينسى و 
كما أف السيف مىت فقد إحدى   :بعد ما رحل بيباريس أف فقد األمل كما اآلف

وال  .فهو ال يرى طريقو إف نةر أمامو ،شفرتيو القاطعتُت صار تطويعو صعباً 
وال ألنو  ،ليس ألنو ال يعتّد بنفسو .يفرح دبا قطع من الطريق إف نةر إىل اػبلف

ولن يصّدقك من  ،تصفو هبذه النعوتمن أف  قبلووف أرفعُ  .يبكي وحدتو
ومع أنو يتةاىر أماـ الناس ابلسعادة ففي وحدتو  .يسمعك كائنًا من كاف

فبل هبد ـبرجًا من اؼبوقف  ،يشعر أبف تلة الرمل اليت يقف عليها ستخسف بو
 .الذي وقع فيو

 -يؤنب قبلووف نفسو ويبكِّتها ؟من سيفهمٍت إف رويت لو نبومي وآالمي"
وكوثر اليت مل  ،وأيبك وخطج وأقطاي وجبلت وبيباريس وقاىر رحل الصاٙب

ورحل أمراء كثَتوف  .ومل يبق غَتي أان وراسم وعماد وبرقت .وغَتىم ،نساؿبها
ومات آالؼ اؼبقاتلُت اؼبماليك  .عن الدنيا وىم يتأملوف أف تتحسن أمورىم

يأب من بّدلت من السبلطُت ٗب ح .الباحثوف عن حريتهم ٗب ساحات اؼبعارؾ
ولكٍت ال أتذكر سلطااًن واحدًا مات  ،ليس سلطااًن واحدًا وال اثنُت وال ثبلثة

وأعرؼ أنو ال وُبَقد  .أفهم أف ميتة العدو ليست مثل ميتة اغببيب .على فراشو
غَت أف ميتة من اجًتح كل ىذه البطوالت من أجل العرب كسر  .على اؼبيت

 ؛شكلةما اؼب .خارج قلوهبموبقيت وحدي بُت من يبتسموف لنا من  .ساقيّ 
ولكن زوجتو وابنو  .وبيباريس كاف عنده أسرة وأوالد ؟أأعيش دوف أسرة وأوالد

بّدال حراس بيباريس، غَت أٍل ال أعرؼ  .تصرفا معو حُت مات دبا ال يستحق
وازبذاىم  ،" ابغبجابةوكلفا "رجاؽبما .وأبعدا اؼبقربُت منو .نيتهما اغبقيقية
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ويدعوؾ إىل  ،غَت أف أعجب شيء .من الرجاؿ والنساء وغَّتا خدمهم .ثقاتٍ 
الريبة واالنقباض أنو ليس بُت ىذه اغباشية اعبديدة أي شخص من األديغة أو 

كلهم من أىل الببلد. ما كاف   – .القبجاؽ أو األكراد أو الًتكماف أو الًتؾ
ما  وعلى .يتسرب من اؼبرحـو بيباريس أحيااًن خبصوص امرأتو يتبُت صدقو اليـو

أيبكن أف وُبّل الفبلحُت  ؟ماذا يبكنو أف يفعل بنا .يبدو سيصلنا التغيَت قريباً 
وال أظنو  .مل يستطع أحٌد إىل اآلف أف يفعل ىذا ؟والبدو ؿبل اؼبماليك

 "...سيستطيع
الريح اليت عصفت فجأة كسرت مزا٘ب النوافذ وفتحتها على مصاريعها. واقتحم 

وبدأت السحب  ،وأظلم النهارُ  .مل البيوتَ الر  ذراتِ  اغباملِ  صوت اؽبواءِ 
 .الصفراء تبلمس األرض –السوداء 

وروحو وقلبو ٗب االذباه  ،ينةر قبلووف كبو اؼبقطم الذي تقـو عليو قلعة اؼبماليك
أألوؿ مرة ىَبربوف رايح  - ؟ما أخبار اؼبماليك اي تُرى" .الذي هتب منو الريح

واآلف ال أظن  . يعرفوف ما وراءىاىؤالء مرت هبم عواصف كثَتة ال ؟اػبماسُت
غَت أٍل أظن أف أعقد مشكلة سًتمي بنا إىل حيث ال  .أف ما ينتةرىم قليل

وأان  ،كلهم صامتوف  ،ال أحد يعًتض .قبد ـبرجًا ىي مشكلة من بّوأانه العرش
وليس سهبًل ما  .بعيد عنا ،دْعك من برقت ! ىو ٗب دمشق .من ينتةرونو

كل اؼبسؤولية   ؟أألهنما من أىل الببلد ؟ؼباذا نبا صامتاف ؟وعماد ؟وراسم .ضبّلناه
ودوف أف  ،وكاف عثوران عليها كبسًا علينا ،! جعَلنا نعثر على كوثرعلى بيباريس

ومتقدـ ٗب  ،ورب أسرة ،ٕب ما فعلو بنفسو وبنا وىو سلطافٌ  .أعرؼ نيتو كبوىا
نو كاف أأل ؟وماذا كاف ذنُب قاىر الذي قضى ربت حد سيفي .عيبٌ  ،السن

وال  ،وقاىر كاف أىاف الصاٙب ولكن مل يفعل شيئًا بو ؟عرّاب كوثر وتوراف شاه
تُقًتؼ كل يـو ٗب  ... ليس ألٍل اندـ على ما فعلُت بقاىر.أمر غَته أف يفعل
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أعرؼ ما يستحق سعيد ومنَتة اللذاف  .ويُقًتؼ ضدان أيضاً  ،العامل مةامُل كثَتة
س عليهم وحدىم بل على العرب والبدو ولي .يعطفاف على السكاف اليُت

 .الذين ال يعرفوف ركوب اػبيل وال استعماؿ السبلح والذين يسموننا ابلغرابء
حارِبوا أعداءكم واضبوا ببلدكم  :ليت اؼبماليك أُبعدوا عنهم وقيل ؼبن ال يريدوهنم

يت الدين الذي اعتنقتو بػػػػ ودينكم ! اغفر يل وارضبٍت اي هللا على أف ظبّ 
أحيااًن "   دخل  ضبّيتك ربرقك :". حدث يل ٗب حضرتك ما يقاؿ فيوينكم"د

:و يكسوه الغبار وعتابو يسبقوراسم الغرفة بوج
 .نواحيهم يل ابالقًتاب مناآلخروف  ال أحد على اببك ٗب حُت مل يسمح -
 ؟"ومن ىم "اآلخروف -
 .دقداريمن نّصبتو سلطااًن ٗب حضرة جثماف الةاىر ركن الدين بيربس البن -

.وصرفوٍل ،إف مل تكن من أقرابئهم فلن نسمح لك ابلدخوؿ :قاؿ يل اغبراس
 ؟ؼباذا ذىبت إليو دوف أف يستدعيك .مل هبر لك ما ال تستحق -
ارتفع صوت راسم رغمًا عنو خبلفاً  - ؟أكاف علّي االنتةار حىت أخطر لو -

   ؟وماذا يفعل ؟أال ترى كيف يتصرؼ - :ٕب اختتم بنربة أكثر حرصاً  .لعادتو
.كنت أريد أف أكلمو ابلعربية كما يفهمها العرْب

 ؟ماذا قلت -
كنت أنوي أف أُطِلعو على عروبتو إف    .قلُت ما ظبعَتو ،ال تستغرب اي قبلووف -

.كاف يعد نفسو عربياً حقيقياً وكبن غََت عربٍ 
 ؟أكنت تريده أف يقطع رأسك وأنت تعرؼ أف كبلمك لن يعجبو -
 .والببلد الكارثة وكبن مكتوفو األيدي أمامو ستصيبنا كبن -
ؿ وابتسم ٗب سره فقد مع أف قبلووف سأ ؟أتةن حالنا وصل إىل ىذا اغبد -

ىو على علٍم أبمور كثَتة ال  .أمزح مع راسم ولكنو يتكلم من قليبقاؿ لنفسو "
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 ." يستطيع البوح بو قد يتعلق بشخصي ما ال .أعرفها بسبب مهنتو السرية
استطعت اغبصوؿ على بعض اؼبعلومات اؼبتعلقة بك من  .د ظنليس ؾبر  -

.حديثو ىو وأمو
 قل ! -
 .ينووف تسروبك من منصب القائد العاـ للجيش -
تةاىر قبلووف ابلسخرية من  –وأان أريد أمورًا كثَتة غَت أهنا ال تتحقق يل  -

كنت   .وقاؿ لنفسو " كاف منصب السلطاف من حقي بعد بيربس ،نفسو وابتسم
ٗب موقف مناسب جدًا ولكن ذباوزت نفسي مقابل سلطاف قتيل ألنو كاف 

 .وهبذا اعتربت نفسي وفيُت بعهدي .ترجاٍل فنّصبت ابنو الفارغ الرأس سلطاانً 
 .يكفي ما عشتو من أجل اآلخرين .ولن أقبل من أحد مهما قاؿ يل أو فعل

"واآلف سأاتبع موضوَع شخصي
  .يريدوف أف يعطوؾ منصباً أعلى -
 .ليس ٗب مصر منصب أعلى من منصب السلطاف ومنصب القائد العاـ -
 .ينووف تعيينك معاوانً للسلطاف بداًل من الذي مات ٗب الشهر اؼباضي -
 .ليس منصب معاوف السلطاف منصباً صغَتاً غَت أف منصب السلطاف أفضل -
  حىت لو .اي قبلووف ال تسمع أي شخص مهما قاؿ .وأان قلت الكبلـ نفسو -

 .كنت تريد فلن يقبل اؼبماليك منك
تريث قبلووف بعض الوقت ٕب غَت  – .إذف سنتصرؼ حسب رأي اؼبماليك -

أتقوؿ يل ىذا الكبلـ  - :ال تؤاخذٍل ولكن سأسألك عما يقلقٍت - :نربة اؼبزاح
 ؟ألهنم مل يسمحوا لك بدخوؿ غرفة السلطاف أـ ما نيّػُتك اغبقيقية

مل يسمح راسم للكلمة القاسية  –اي قبلووف ال أؤاخذؾ على عدـ ثقتك ْب  -
ولكٍت أؤاخذ نفسي بنفسي على ما أثَت صراحًة حوؿ وضع أىل  –أف توىنو 
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الببلد ٗب نصف العاـ ىذا فأظنٍت أان صاحب العبلقة ألنٍت عرْب منهم.  من 
لست وحدؾ  .البؤس أال يفهمك من ربسن إليو وتضحي بروحك من أجلو

ىذا ىو  .وأعد نفسي أىانٍت أبناء قومي .ظنٍت اؼبقصودفأان أيضًا ألـو نفسي وأ
ليس إىل السلطاف بل  ،اغبق .سبب زايرٔب للسلطاف حىت لو كاف رأسي سُيقطع

ال أدري  .ولكٍت أطلعتك على ما جرى يل ،كانت منَتة من أقصدىا  .إىل أمو
 .إذا مل يُبلَّغوا بوقوٗب على ابهبم

قاؿ  – .وسّرٍل حقاً  ،أمر جيدوموقفك مٍت  ،إطبلعي على ما ٗب قلبك -
كاف األفضل أال أظبع أنك كنت على ابهبم ومل   - :قبلووف ٕب تنهد وأكمل

ولكن  .ىؤالء يعرفوف حىت ذرة الرمل اليت تتحرؾ اآلف ٗب بيتهم .يُطِلعوىم
 صاحبَة وجوِ  وعدـ ازباذؾ منَتةَ  ،حصل خٌَت بعدـ ظباحهم لك ابلدخوؿ

ل منها على خَت وىي تنةر ٗب عينيك وتبتسم ما كنت لتحص .اإلّجاصة ؿبّدثةً 
يغَتوف حرسهم وخدمهم  .بيربس إهنا واحدة من الذين دمروا حياة اؼبرحـو .لك

حوا إف أرادوا بديبًل ؼبن رشحوه ؼبنصب معاوف السلطاف ولكن ال تنس  ،وْلَتشِّ
دأ من ال يهىناؾ ٗب نواحينا يقوؿ األديغة " .أف جيوش اؼبماليك تساندان كبن

  .األمر يتجو ابألـ وابنها إىل ىذه النهاية." اػبارج إىل مرمياً  نفسو هبد
ويدفعوف ؽبم  ،يرسلوف فرسااًن سريُت إىل األمراء –استعجل راسم  –ولكن  -

  .ويُطمعوهنم ٗب مناصب جديدة .الرشاوى
 اً وجارى راظب ،ضحك قبلووف بوجو ُمراءٍ  –يُغروف أمَت العشرة  ابلعشرين  -

غَت أف كل موفد سّريٍّ يعود إىل  .واألربعُت ابؼبئة ،شرين ابألربعُتوالع –بصوتو 
.القاىرة يفقد حياتو

 ٕب تقوؿ يل إنك ال تعرؼ شيئاً !  -
إذا صبعنا معلوماتك إىل معلومأب فلن  .مل أقل لك شيئًا من ىذا القبيل ،ال -
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ي أقوؿ لك ابظب .يستطيع أحد أف يلقي بيننا ذرة رمل. حياؾ هللا اي راسم
ولكن كما تقولوف أيها العرب الذين صرُت  .وابسم بيربس إٍل راٍض عنك

 .ال يستطيع راقصاف أف يرقصا على اغببل نفسو :منهم
وأصلحوا  .فنّةف الناس البيوت .توقفت الريح بعدما ىّبت شهرًا كامبلً 

 .وكنسوا الرماؿ اليت تكدست أماـ بيوهتم .السطوح واألسيجة اليت خربتها
وتعاقبت أايـ  .ورفعوا اعبدراف اؼبتداعية .صاف األشجار اليت كّسرهتاوشذبوا أغ

واألعشاب اليت شرعت تبسم عن شيء من  .وىطل قليل من اؼبطر اغبار .ولياؿٍ 
 .هارؤوساػبضرة أحرقت الشمس 

وحُت أُبِلغ بضرورة مقابلة سلطاف مصر مل  .مل يهدأ قبلووف طيلة أسبوع كامل
وقاؿ ألوؿ فارس رآه، وال  .كاف ينتةرىا منذ زماف  يستغرب الدعوة كثَتًا ألنو

:يعرؼ اظبو
 .سآٔب كما طلبوا مع صبلة الةهر -
  .كما كلفنا موفد هللا  ،سػتأٔب معنا ،ال -
وأْف ال أحد يبسك  ،قل لبديل الشمس إنٍت أعرؼ طريق قصر السلطاف -

 .معي بلجاـ حصاٍل
أجاب بفةاظة الرجل  - .ـستأٔب مناسبٌة نبلغ فيها موفد هللا هبذا الكبل -

 .وأنت ال تتأخْر ٗب االستعداد –األسود الضخم اؼبدجج ابلسبلح من جانبيو 
ننتةرؾ.

 .أنتم تتناسوف أٍل القائد العاـ للجيش اؼبملوكي -
إف كنت نسيت أف سلطاف مصر اؼبلك السعيد أعلى منك مرتبة فأان  -

 .ل اببكننتةرؾ على مدخ .ال حاجة أف نتكلم كثَتاً  .أذكِّرؾ
.ابتسم قبلووف - ؟أتريدوف أف ربملوٍل على ظهر اغبصاف -
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 .بل طلبك اؼبلك السعيد سلطاف مصر، ولذا ستصحبنا إليو ،ال -
 ؟ىل أنتم كثَتوف -
 .اثنا عشر فارساً  -
جلبت صفقة قبلووف إىل الغرفة ثبلثة فرساف ليسوا  – .ىذا عدد قليل عليّ  -

 اقًتب –قيِّدوا ىذا القبيح حااًل  –حبـز وأمَرىم  ،أصغر من الفارس األظبر
وىو  ،" وقاؿ لوقبلووف من الذي صرعوه وىو يردد"أان موفد سلطاف مصر

 .على حارؾ حصانو واضبلوهاتبعوٍل  –خارٌج من الغرفة 
وقاؿ ؼبن أمر  .ترجل قبلووف الذي يرافقو طبسوف فارسًا على ابب السلطاف

:بتحريره
 . بصوت أظبعو ما فعلتو بكوقْل ؼبوفد هللا ،امش أمامي -
غمغم الفارس الذي مل تردعو اإلىانة اليت  - ؟وإف فعلوا بك ىناؾ مافعلَتو ْب -

ولكن حُت صاروا ٗب حضرة السلطاف مل يدعو األخَُت يكمل  –أغبقوىا بو 
  :ما حصل بينهما حادساً شكواه 

 .ف أراهأرسلتك إىل الشخص الثاٍل ٗب مصر بعد السلطاف لتبلغو أٍل أريد أ -
اغرب عن وجوىنا ! غباؤؾ على قدر  .ومل أكلفك أف أتٔب بو ـبفورًا ابلفرساف

توّقْف غبةة ! ال تؤاخذٍل اي قبلووف اي قبمة اعبيش اؼبملوكي  .ضخامتك
 سأتصرؼ مع من تصرؼ معك هبذه الطريقة اؼبهينة كما تُقّرِر. ،اؼبضيئة

سيعيش  .َتو لو ضربَة سيفأعّد ما قل .! ليعْش إىل أف يصبح عاقبلً ال حاجة -
؟ما اظبك .ىكذا إىل أف وبطم أحدىم أنفو

 .اي قبمة اؼبماليك اؼبضيئة ،قَػَره خاف -
قاؿ سعيد السلطاف بصوت  – .ايصديق الوالد اؼبخلص ،ىذا ىو اي قبلووف -

ال أعرؼ أين صار الناس الصاغبوف  .ترى من بقي لنا من جنودان –يقطر رايًء 
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قره  .ن نعتمد عليهم يتبُت أهنم أغبياء مثَل من طردانه اآلفم .الثقات ٗب الدنيا
فضَحنا أان  .رغبت أف يكوف من ضُبأب عبسامتو .خاف من مسلمي النوبة

   .لن أساؿبو حىت لو ساؿبَتو أنت .وأنت
 .كبن ٗب دنيا فانية ؛ما العمل .ساؿِبْو ! من يرجْع عن خطئو يغفِر هللا لو -
أنت الوحيد صاحب الرجولة العاقلة الذي بقي  .ناكما تقوؿ أم  ،نعم ،نعم -
يريدوف أف  .ومتهوروف ،حسودوف .يعشقوف اؼبديح ،واآلخروف أمراؤان .لنا

 .ال ىّم ؽبم إال اؼباؿ ،وكذابوف ،يصرعوا من يقف ٗب طريقهم بصدورىم
إف كنت ترفع من شأٍل ىكذا فبل طلَب أرفضو  .حياؾ هللا اي بديل الشمس -

من كبَتىم إىل صغَتىم  ،كما أف الناس كلهم  ،ولكن .ؾلك ُكرمى لوالد
 .فكذلك أمراؤان ،ـبتلفوف

قاطع السلطاف كبلـ قائد اعبيش مراتحًا ِلما  .وأضف إليهم فباليكنا الشباب -
 .يسمع

وال  ،ال اي موفد هللا ! ال تدعٍت أخطئ أان أيضًا ٗب شأف مقاتلي اؼبماليك -
أما اؼبماليك فهم ضباة الببلد  .وىبتفوف يةهر أمراء وقادة جيش وسبلطُت .أنت

أوافقك ٗب من تصفهم  .ىم من يرفعوف من شأنك ومن ىبفضوف .اغبقيقيوف
ابؼبتهورين والكذابُت وعبدة اؼباؿ. يعيشوف على األرض ال يعرفوف مىت يتفجروف  

 .كالزبد على سطح النيل
غَت أف ما  ،ءكلّّ يناؿ ما يستحق من جزا  .وأان أفكر أحيااًن هبذه الطريقة -

لن تدعٍت كرمى لوالدي أخطئ ٗب  ،أريد أف أستشَتؾ .طلبُتك ألجلو أمٌر آخر
 .سأتصرؼ كما ُتشَت ،حق الببلد اليت أنت ـبلص ؽبا

ماء وسخك كما توصيك أمك  "ال تسِقٍت من –أظبعك اي موفد هللا  -
."اللئيمة
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ـٌ على توصيتك بتنصييب سلطاانً  -  ؟ؼ اليدينأأجلس مكتو  ؛سيمر قريبًا عا
ماذا  .ىُبّيل إيّل أف مصر بفبلحيها وفباليكها وأعدائها ال تعرؼ أٍل سلطاف

 ؟تشَت علّي أف أفعل
أحِسن إىل انِسك إف كاف عندؾ  .ىناؾ طرؽ كثَتة يعرفك من خبلؽبا الناس -

افتتح ؽبم اؼبشاٗب واؼبدارس ومبلجئ األيتاـ واؼبطاعم اجملانية  :أو عند الببلد ماؿ
 ...وأنشئ السواقي ٗب كل مكاف .اء الليلومآوي لقض

قاطع  - ؟من أين آٔب بكل ما يفي دبا ذكرت والوالُد مل يًتؾ يل ُمْلكًا يُذكر -
وكما تقوؿ أمي ال  – .السلطاُف سعيٌد وقد ابف االستياء عليو كبلـَ قبلووف

أعرؼ أين ذىب والدي دبُلكو وقد تبّوأ العرش سبعة عشر عامًا إف مل أيخذه 
 .مل يورِّث إال قميصاً واحداً وسروااًل وسيفاً وخوذة .إىل اآلخرةمعو 

احتّد  –! ةاىر بيربس ركن الدين البندقداريال هتُِن والدؾ السلطاف ال -
السلطاف العةيم بيربس ضبى الببلد ومل  -:واختتم ابغبدة نفسها ،صوت قبلووف

 .هبمع ُملكاً 
ى ظُبع سعاؿ منَتة تريد أف ومن الغرفة األخر  .جثم على الغرفة صمٌت ثقيل

 .ُتشعرىم بوجودىا
كسر السلطاف صْمت البيت وىو يربّئ   –ال أريد أف أسيء إىل والدي  -

ال هبوز أف  .ولكن مع ذلك هبب أف نفعل شيئاً  .أفلتَػْتو مٍت نبومي – .نفسو
مرة أخرى مل يستطع إال أف أئب على  –أقعد مغلوؿ اليدين كما تقوؿ أمي 

.وأعداؤان الصليبيوف واؼبغوؿ صمتوا .مت سيثَت الشغبالص .ذكر األـ
 .ىذا إقباز السلطاف بيربس .حسٌن أف يسود السبلـ الببلد -
ذباىل  - ؟ىل ىذا صحيح ؛يقاؿ إنو ربدث أمور ٗب كيليكيا األرمنية -

.ووجو اغبديث إىل حيث يريد ،السلطاف كبلـ قبلووف
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ليس ؼبرة واحدة ىاصْبنا كيليكيا  .ربدث أمور كثَتة ٗب أي مكاف اي موفد هللا -
 .مل تعد لديها القدرة لتؤذينا .وأحرقناىا

.حسم السلطاف األمر –! ق عندىا القدرةحىت لو مل تب سنهاصبها من جديد -
:وٗب ىذه اللحةة قالت منَتة وىي خارجة من الغرفة األخرى

 .اؼبلك الصاٙب السلطاف سعيد ال يًتاجع عما قرر ،نعم اي قبلووف -
 ولكنها حرب ! ،نعم -
سيكوف  .! ااربوف ىم اؼبماليك واألمراء اؼبتخموف ؟أعجيب أف تكوف حرابً  -

ستعيده إىل ببلده  .وسيستةل بةلك .معك اؼبلك الصاٙب سلطاف مصر
وليس  ،ىذا أمرٌ  .راكبًا حصاف النصر األبيض ،والسيف أصّم عنو والنبل أعمى

 موضوَع نقاش !

III
يت ضّبمها الصيف العِكر تشرؽ بصعوبة من السماء الغائمة ٗب الشمس الباىتة ال

ثقل الصباح  الذي مل هبد الليل ب ذىبوال ريح قوية أو ضعيفة ت .عامل العرب
ومنذ بعض الوقت ضاعت أصوات األذاف ٗب ظباء  .القصَت الوقت ليحملو

واؼبصلوف واألسواؽ وابعة اؼباء والشاي، وشاحذو اؼبقصات  ،القاىرة
وابئعو األحذية واغبدادوف، وغَتىم من عامة الناس والعماؿ  ،كُتوالسكا 

 .استأنفوا أعماؽبم منذ بعض الوقت
وقلعة الروضة ذبتمع ٗب الريف ااذي وحدات اعبيش القادمة من اؼبقطم 

وقبلووف الذي سيستقبل السلطاف السعيد مىت ظهر، على صهوة  .للمدينة
 جاىزوف. ،ومن سيصحبو ،حصانو

وىاىي الشمس  ،جبمع اعبيش حبجة أننا سنتحرؾ قبل طلوع الشمسأمَران "
كيف   –قبلووف يغلي قلبو ولو أنو يكتم انفعالو  -.تعلو رؤوسنا وىو غائب
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طلب مٍت  .ليس ٗب اؼبوضوع تراُجع ؟يصُدؽ معك من ال يصدؽ مع نفسو
 ومهما قلت لو مل يستمع إيلّ  ،حىت قبل أف وبُت اؼبوعد اؼبقرر ،استنفار اعبيش

اعبيش جاىز إف كنت أنت جديرًا أبف  .مستعجبًل يريد أف يكسب الصيف
 :ولكٍت أقوؿ لك ؾبدداً  .سنمضي إىل حيث تقودان ألننا ربت سلطتك .تقوده

لست أان من يقوؿ ىذا بل  .لن تكسب الثناء من مهاصبة من ال يودُّه قلبك
ًا ولو كنت أرضى عنك لو ورثَت شيئ  .والدؾ الذي مل يعد لو تقدير عندكم

 "...قليبًل من حكمتو وشجاعتو
تقف أماـ  ،منَتة فرحة ابلسلطاف السعيد الذي كاف اعبيش اؼبملوكي ينتةره

 :اعبيش تودعو على طريق اغبرب بكل بساطة واثقة أف النصر صار ٗب يده
أيها اؼبلك السعيد سلطاف  ،نعم .دعٍت أنةر إليك مرة أخرى ،اي ولدي -

رافقتك  .وأنت ؾبهٌَّز ؽبا .ُمفصَّلة على قياسك ،لباس اغبرب يليق بك ،مصر
ال تدع أخبلؽ والدؾ وهتوَُّره  .ال تنس ما قلت لك .السبلمة واغبظ السعيد

دع قبلووف واألمراء اآلخرين الذين  .تتمكن منك حبجة أنك قائد اؼبماليك
وأان أوصيت قائد  .يقولوف إف األرمن الكفار فقدوا قوهتم يقاتلوف أمامك

ىل  .كبلمك أنت ما يسري، ال كبلمو ىو  .على بكل ىذه النصائحجيشك األ
؟فهمت

  -.فهمت أف السلطاف ىو قائد مصر كلها وال أحد ىبرج عن طوعو اي أمي -
ونةر كبو أخيو سبلمش  ،قاؿ السلطاف مونِبًا أنو يشدد قبضتو على ما ٗب يده

 .مصطنعاً ابتسامة ،مبلبسو وعدتومتفقداً 
ال زُبرج  –كاف قلب منَتة يتأمل ولكنها أخفت انفعاؽبا   –مع السبلمة إذف  -

واترؾ ؽبم  .دع الناس يعرفوف وجهتك .جيش اؼبماليك من القاىرة بسرعة
ال ضرورة أف تُبقي قبلووف إىل  .واكسب ثقتهم وتقديرىم ،الفرصة ليتأملوؾ
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ليكن وراءؾ دبقدار  .جانبك كما كاف يفعل والدؾ الذي مل يكن يسمع الكلمة
.حصاف رأس

 ؟أال يبكن أف أضع ورائي اغبصانُت اؼبتشاهبُت اللذين يسَتاف عادة أمامي -
 .بل يفتحاف طريقك ،ىذاف ليسا ؾبرد مةهر ،ال -
 .ولكن رائحة وسخهما تنفرٍل -
ال يُطعموا أحصنتهم ٗب اؼبسافة القصَتة اليت يرانبا الناس فيها، وال عليهم أ -

 يسقوىا!
والسلطاف السعيد  .ة غلوات حصاٍف يغادر القاىرةاعبيش الذي يقدر طولو بعد

 ،ولباسهما ،وحجمهما ،ٗب مةهرنبا :وراء الفارسُت اؼبتشاهبُت ٗب كل شيء
والغطاء اؼبطرز خبيوط الذىب والفضة مسدوؿ على حصانو  .وانتهاء حبصانيهما

الُكميت. ومن حٍُت غبُت يشد عباـ اغبصاف الذي يشكو من حثِّ راكبو 
 .ويسيل رغامو على عبامو ،ربه أف يقفزهب – .اؼبستمر

واؼبنادوف اؼبنتشروف ٗب أرجاء اؼبدينة يبتدحوف السلطاف الذي سيحمي اإلسبلـ 
وتتوَه  ،وهبعَل يومو مئة ،أف يعوَد ابلنصر ويدعوف إىل هللا .من األرمن الكفار

وال ينسوف منَتة اليت رّبت  .وتِضلَّ نباؿ الرماة عن رأسو ضرابت السيوؼ،
يصفونو بكل ما  -.لطاف على البسالة والرضبة واإلنسانية والرباءة واغبياءالس

 .يستطيع اللساف من حسنات
ٗب حُت ال نعرؼ كبن شيئًا عن  جيداً  تصرفااالبن واألـ "ابتسم قبلووف: 

 .مل تبق ضرورة ألف نكمل طريقنا وال أف نسفك الدـ ونذرؼ الدمع ".اؼبوضوع
 ،كبارب ؟أيُّ دنيا نعيش فيها .كل ىذه اؼبدائح  حىت من يعود ابلنصر ال يتلقى

ألبدع أنفسنا أبنفسنا أـ نطلب ذلك من  .مبدح أنفسنا أبنفسنا ،نبكي ،أنكل
 ؟حىت لو كاف الذنُب ذنَب بيربس ٗب مقتل قاىر ألسُت أان من قتلو ؟أحد
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 .تستحق ما هبري لك إذ ُتصّم أذنيك وتسكت على أّي شيء يقاؿ فيك
ولكن ما اػبيارات  ؟رجل الذي يلعب مع حصانو أماميألسُت من نّصب ال

نفعل هبم ما  ،نقوؿ ىذا ؟وماذا كاف دبقدوري ،األخرى اليت كانت لدّي ساعتها
.. ال يستوي .ٕب نبحث عن األعذار ،ونسمح ؽبم أف يفعلوا بنا ما يريدوف ،نريد

ؽبذا  ردبا    .ولكن اغبصاف الذي أركبو ليس أصغر فبا يركبو ،الفارس والراجل
.. .ولكن مل نسمح لو أف وبقق ما ٗب ذىنو .السبب حاوؿ أف يغَت األمراء

ألسُت من   .أُطرِؽ برأسي وأسكت حُت يكلمٍت االبن واألـ بلساف معسوؿ
 ،سيكوف ربت ظّلك ،سيكوف معك اؼبلك السعيد سلطاف مصركلفوه قائلُت "

 ظبحت ؽبؤالء " مىتصر والسيف أصمُّ عنو والنبل أعمىستعيده إىل ببلده ابلن
أف يوطدوا أنفسهم فلن يدعوؾ على وجو األرض! هبب أف نفّكر ٗب حلٍّ قبل 

ما  .! ىذا ما كبن فيو منذ وعيت وإىل اآلف؟القتل مرة أخرى .أف يبدوا جذورىم
 .." .ما نذىب إليو ليس مضافة .لِنر ما وبدث .نعيش حياتنا أثراً بثأر ،العمل

حىت انقطعت جلبتو وأصوات طبولو ما إف أصبح اعبيش خارج القاىرة 
وشرع يفكر  ،وبدأت فرحة السلطاف حبةو السعيد تتبدد شيئًا فشيئاً  .وزمامَته

" كانوا ينةروف  .ٗب نةرات الناس الذين يراقبوف اعبيش على أجناب الشوارع
.. .ية وْبنوا ظهورىم يل كانوا األكثر .. ومن مل.إيّل من أطراؼ عيوهنم ابستياء

أف أعود. انتةروٍل فحسُب إىل  .أراىم لن يشكروؾ مهما خدمتهمىؤالء الذين 
 "ووقتها أعرؼ ما تستحقوف

قف إىل  – .صاح السلطاف إىل الوراء –يكفي مسَتؾ ورائي اي قبلووف   -
أىو على  .ال أعرؼ مكانك حسب شرعة صديقك والدي األديغية ،جانيب

 ؟يبيٍت أـ على يساري
حّث قبلووف اغبصاف ووقف  –ساه إىل اآلف ما ظبعتو مرة ٗب طفوليت ال أن -
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إف كاف االعتبار لعمري اؼبتقدـ عليك فمكاٍل اي بديل  -.إىل يسار السلطاف
ولكن السلطاف سلطاف دائمًا دوف اعتبار العمر فأان أقف  .الشمس على يبينك

 .إىل يسارؾ ألننا اثناف فحسبُ 
حُت يكوف الركب من  .ذّكرَتٍت اآلف .ايقبمة اؼبماليك اؼبضيئة ،نعم ،نعم -

  .ثبلثة فالكبَت ٗب الوسط والصغَت على اليمُت
امتدح قبلووف السلطاف وأفهمو دوف  –شكراً اي موفد هللا على أنك مل تنَس  -

ال تنس أف األىم من كوف والدؾ صديقي ىو كونو  - :أف يبدي استياءه
اس مهما قلَت ومهما فعلَت فسيةل الن .سلطاف مصر وإقبازاتو الكبَتة

   .يقارنونك بو
غَت خجٍل من  ،وىو يستمع إىل وقع حوافر اػبيل ،سأؿ السلطاف بعد قليل

:تكربه
 ؟أحَكَم منو وأشَجع حىت لو كنتُ  -
ولكن إف كنت تنوي  ،إف أحسنت إىل والدؾ بيربس استحسن الناس فعلك -

 .إف تُنسيهم إايه فأنت ـبطئ
مهميت األوىل ىي تقويُة مصر  .نّييت ونيتك ونية والدي سلطاف مصر متشاهبة -

ٕب التفت  ،قاؿ السلطاف - .اليت أوكل هللا تعاىل حكمها إيّل وضبايُة اإلسبلـ
ؿباواًل اػبروج من اؼبوضوع الذي مّل  ،إىل اعبيش الذي مل يلتفت إليو حىت اآلف

لن نصل إىل   –ومل يكتم األمر الذي يشغلو من قبل أف يركب الطريق  ،منو
وستتكسر  .إف كنا سنسَت ىكذا متجمعُت هبّر بعُضنا بعضاً كيليكيا األرمن 

ما رأيك أف ندفع ابلفارس اؼبتقدـ إىل  وكبن سنمتلئ غباراً. .حوافر خيلنا
 ؟األماـ

.كما تريد  ،أنت قائدان اي موفد هللا -



-233-

حىت لو كنت زباطبٍت على  .اي قبمة اؼبماليك اؼبنَتة ،حياؾ هللا اي قبلووف -
أذّكرؾ أٍل  –لسلطاف صوتو اآلف يريد أال يسمعو أحد خفض ا –قدر واجيب 

.على صهوة حصاف النصر ،كما قالت لك أمي  ،هبب أف أعود إىل القاىرة
 ...لو كنت وحدي اؼبسؤوؿ -
 .سأؿ السلطاف بوجو صيب مرتعب - ؟من غَتُؾ اؼبسؤوؿ -
 وبعد هللا يعود كل شيء إىل –أجاب قبلووف كأنو كاف ينتةر السؤاؿ  –هللا  -

 .قوة اؼبماليك ورجولتهم
قاؿ السلطاف دوف أي أثر حياء ٗب  –مل أقدكم إىل السفر دوف علم هللا  -

 .اؼبماليك أملي كما ثقيت بك –وجهو 
ٕب حُت ظن بعدىا أنو قبا من  .مسَتة الشهر جعلت كتفي السلطاف تتدلياف

ٗب اؼبشروع بدأ يعيد النةر  ،عاٌل من مطر خريفي استمر أايماً  ،العاصفة الرملية
والببلد  ،"ماذا أبغي وأان سلطاف .الذي ابشره ويبحث عن ذرائع للًتاجع

ويبللٍت  ،أبتلع الغبار ،واعبيش ٗب قبضيت، وليس على رأسي من ينقض كبلمي
 ؟ومن أبعدٍل عن اإلبريق والطشت ،من طردٍل من فراشي الناعم ؟اؼبطر البارد

ال يذىبوف إىل  :ن قاؿ يلال تريد أمي أف تسمع اظبو ولكن والدي أوؿ م
ورفيقي ىذا اعبسيم ذو الرقبة الثخينة والساعدين اؼبفتولُت  .اغبرب طلبًا للمديح

نربت على كتفيو  ،وىذا سنسايره ،نعم اي أمي ،نعم .يةل يردد ىذا الكبلـ
 "  ...ومبسح عليهما إىل أف ينفذ لنا ما نريد

ناثر عليها مطر اػبريف صاح السلطاف من اػبيمة اليت يت –اي قره خاف !  -
غّط   ،ال أعرؼ إف كاف أصابٍت الربد –وقاؿ للرجل اعبسيم الداخل  ،الناعم

وأنت كيف ذبري  .واسقٍت شااًي ساخناً  .وغطِّ ركبيتّ  ،كتفّي بغطاء ظبيك
؟أعمالك
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 .ال عمل يل إال خدمة موفد هللا اي بديل الشمس -
أان  –يو على حارؾ اغبصاف ابتسم السلطاف متذكراً كيف أعادوه إل –شكراً  -

وأعترب ذباوزؾ اإلىانة اليت تسبب لك فيها  .تنفذ مهامك جيداً  .راٍض عنك
 .أقوؿ ىذا ولكن ال أعرؼ ماذا ٗب قلبك أنت .قبلووف نوعاً من الرجولة

ال يبكن أف تعتب على السلطاف مهما قاؿ لك أو  .اي موفد هللا .ال ،ال -
  .وصادٌؽ معك ،أان ـبلص لك قلباً وروحاً  .فعل

ليس كل من  .ولن تدع يل مستقببلً  ،مل تدع يل أي شك ٗب اؼبوضوع حاضراً  -
من عنده من الثقات  .وال حاميًا لو ،يتحدث إىل سلطاف مصر جديرًا ابلثقة

 .أريدؾ أف تفهم ىذا وتقف إىل جانيب وزبلص يل .من أمثالك معدودوف جداً 
الكلمات  :دبا أٍل بدأتو فلن أكتموو  .وليس اليـو أو البارحة فكرت ٗب اؼبوضوع

ودبا أنك  .اليت وجهُتها إليك كاف ىدٗب منها اختباَرؾ وليست من قبيل األحقاد
فهاتوه دوف أف يبلغوه ما  –ابتسم السلطاف اثنية  –تعرؼ اسم اؼبذنب ٗب ىذا 

 .قلَت أنت لو
 ليس ىذا الرجل مثل ما يتصوره من ال يعرفو ولو أهنم شهروه خبفة العقل"

 ؟ماذا ينوي يل –قاؿ قره خاف ٗب قلبو وسأؿ نفسو حذراً  –" ...والتهور
حُت ظبع السلطاف صوت قبلووف صادرًا من جهة ابب اػبيمة سعل متةاىراً 

:وابدر ابلسؤاؿ ،ابؼبرض
 ؟أراؾ تسعل ؛ىل أصابك الربد اي موفد هللا -
د فألبسوٍل ثياابً دافئة  أيقةتٍت نوبة الرب  .اي قبمة اؼبماليك اؼبنَتة .وأان أرى ىذا -

ليس  -.تةاىر السلطاف اثنية ابلسعاؿ – .وسَقوٍل شااًي دافئاً  ،كما ترى
ما حاؿ  ؛بل اعبيش ،أان ٗب خيمة ولو مل تكن دافئة سباماً  ،شخصي اؼبشكلة

؟اعبيش
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ربتاج إىل  ،ولذا اعتاد على اغبر والربد والريح. أنت اؼبشكلة ،اعبيش جيش -
 .فراش دافئ

فرح السلطاف دوف أف يبدي على نفسو حُت ظبع  - ؟ن آٔب دبثل ىذاومن أي -
حُت انتهت نوبة السعاؿ   -.. .لو مل تكن الشاـ بعيدة –حباجتو إىل فراش 

ال ربملوه  ،اكتموا عن اعبيش أٍل متوعك –" توّسل اليت "دانبت السلطاف
يادة ورجعت إىل ق ،كنت وقفت على رجلي لو وجدت مكاانً دافئاً   .على اليأس

 ؟.. ىل الشاـ بعيدة.جيشي
 .سننعطف إىل اليسار بعد أف نسَت إىل اؼبساء .لن ندخل الشاـ اي موفد هللا -

 ،ستشفى ريثما نصل كبن إىل األرمن .ولكن إف أردت أوصيت إبيصالك إليها
 .وتلتحق بنا

وسنجعل  .سأنضم إليكم بعلم هللا وفضلو .اي قبمة اؼباليك اؼبنَتة .حقاً  ،نعم -
كنت طلبت كتماف مرضي عن اعبيش ولكٍت   .رمن الكفار يعرفوف حدىماأل

ولكنك  ،ليت األمَت برقت كاف ٗب دمشق .أتوقع أف يفهم حاليت اليت قدرىا هللا
 .ولذا لن نُرِبكو ،قلت يل إنو وبشد جيشو على طريق كيليكيا

وسافر إىل  ،جهز السلطاف السعيد نفسو ،وٗب خبلؿ ساعة ،ٗب اليـو نفسو
ومل يُِعر اؼبماليُك األمَر اىتمامًا كبَتًا ماداـ  .وظبع اعبيش خبرب توعُّكو .دمشق

 .السلطاف سيشفي نفسو ويلحق هبم
فوصل اعبيش بقيادة قبلووف  ،وأشرقت الشمس ،توقف اؼبطر ٗب اليـو التايل

وتوقفوا على اؼبرتفع  .إىل حيث ينتةرىم برقت أمَت الشاـ ،خبلؿ بضعة أايـ
 .واحتلوا السهل الضيق بكاملو .صمة سيسيطلوف على العا

وعاد اعبنود واػبيل  .أعاد اعبيش اؼبملوكي الذي اجتاز مسافة كبَتة ذبهيز نفسو
 .ومرت األايـ القليلة التالية دوف شعور ابؼبلل .إىل سابق حاؽبم بعدما اسًتاحوا
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وبعد بضعة  ؟وؼباذا ال نتحرؾ ؟من ننتةر :ولكنهم بعد ذلك بدؤوا يتساءلوف
وشرع اؼبقاتلوف  .ايـ أخرى نشرْت أخباُر سلطاهنم اؼبتناقضُة البلبلَة ٗب صفوفهمأ

 .اؼبماليك يرسلوف أمراءىم إىل قبلووف
مع أف  –ال تَدعوان نتكلم على السلطاف من خبلؿ األقاويل اي راسم  -

األخبار اؼبختلفة الواردة إىل قبلووف كانت تزرع ٗب نفسو الشك فقد نصح 
وأان ظبعت أنو  .أٍل رأيتو أبـ عيٍت متوعكًا لكاف يل كبلـ آخر لوال –األمَت 

ولكن دعنا ننتةر ما ،نسي جيش اؼبماليك ويبتع نفسو ابلنساء الفاسقات 
ال يبكن إف كذبت علّي أف  .ما مضى كثَته سيمضي قليلو .سيأتينا بو ُرُسلنا

إف   :ؿحُت كاف يُغِضب أابه بيربس كاف يقو  .تكذب على اعبيش وعلى الببلد
واآلف اصطدمنا  .كنا ؿبةوظُت فلن تبقى الببلد ربت رضبة ىذا الفارغ الرأس

  .ابؼبشكلة جبباىنا
جعلَتنا نستعجل فلم تًتؾ لنا  ،صرّح عماد أيضاً  –الذنُب ذنُبك اي قبلووف  -

.فرصة للتفكَت
.حققُت توسَُّل بيربس - ؟أنسيتم اؼبوقف الذي وجدان أنفسنا فيو -

 :وابدر أحدىم ابلقوؿ .و الفرساف القادمُت من جهة الشاـنةر األمراء كب
ولكن  –ولكنو سرعاف ما تراجع  –.. .ىا ىو عائد ،اهتْمنا السلطاَف ظلماً  -

 .عددىم قليل ابلنسبة إىل حراس السلطاف الكثَتين
وتوجو إىل قبلووف بوجو  ،ترجل قره خاف الذي كاف ٗب طليعة الفرساف القادمُت

:قلق
 .ري معك اي قبمة اؼبماليك اؼبنَتةيل كبلـ س -
 .ليس يل أسرار أماـ أمراء جيشي ،قل -
أمر بقتل حارسو  .كذب عليكم وعلينا  .مل يكن السلطاف مريضًا ٗب اغبقيقة -
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.ورجع إىل القاىرة ،الذي صارحو أبف ما يفعلو غَت صحيح فاعبيش ابنتةاره
 :قره خاف ،ظبع يتخذه فباسسأؿ قبلووف الذي مل يكن يعرؼ اؼبوقف الذي 

 ؟أمل تعد حارساً للسلطاف -
 أف تناديو ابلسلطاف. حىت ال هبوز أف تكوف ليس حارساً ؼبثلو، بل -

وعاد بو إىل القاىرة على جناح  ،سحب قبلووف اعبيش من زبـو كيليكيا
وبداًل  .وقبل أف يعود اعبيش إىل حالو الطبيعية حاصر قصر السلطاف .السرعة

و ابػبروج خرجت أمو بغطاء رأس أسود يصحبها سبلمش من الذي أغبّوا علي
 :ووقفت على العتبة ،الصغَت

خصومتنا مع  –قاؿ قبلووف دوف أف يسميها  –ليست مشكلتنا معِك  -
 .السلطاف عدَل اإلحساس الذي تركنا ٗب اعببهة وأسرع عائداً إليك

 يعد اعتربوا منذ اليـو أف من خذلٍت وخذلكم وجلب لنا العار صبيعًا مل -
أأستطيع  ؟أرثيو بغطاء رأسي األسود وىو ما يزاؿ حياً. أين أذىب بو .سلطاانً 
ولكن أتوسل إليك اي قبلووف كرمى  .وال أظنكم أنتم تستطيعوف ىذا ؟أف أقتلو

للةاىر بيربس إف كنت ستفهمٍت: إف قبلت أف تكوف وصيًا على سبلمش 
  .الصيب فهو جدير ابلسلطنة

.ىذا سيقرره ؾبلس األمراء -.توجس قبلووف فبا ظبع –لسُت من يقرر ىذا  -

نفي منَتة وابنها  :األوؿ :ٗب اليـو نفسو ازبذ ؾبلس األمراء االستشاري قرارين
وُرّحبل على األثر  .وإبعادنبا عن أي شأف من شؤوف الببلد ،سعيد من القاىرة
دوف و  ،تنصيب العادؿ بدر الدين سبلمش ودايً  :والثاٍل .ليعيشا ٗب دمياط

 .بشرط أف يبقى ربت وصاية قبلووف إىل حُت بلوغو الثامنة عشرة ،سفك دماء
 .ـ 1279وجرى ىذا عاـ 
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ومل يبض نصف عاـ حىت أجرب اؼبنصور سيف األلفي قبلووف األاتبك سبلمش 
 .على التخلي عن السلطنة

IV
صرخت منَتة حُت ظبعت خرب ابنها  - ؟! ماذا فعلوا ْب مرة أخرىاي ؼبصيبيت -
 !ا أملنا الوحيد وتركوان دوف جذورخلعو  - :صغراأل
زانره البلمع  يشدُّ خرج سعيد من الغرفة األخرى وىو  ؟ما األمر اي أمي -

؟ابلذىب والفضة على قميصو الطويل
 ! يعد أخوؾ سلطاانً مل -
إف كاف اػبرب صحيحًا فقد  ؟وىل كاف أخي األصغر الفارغ الرأس سلطاانً  -

.جرى لو ما يستحقو
 !سكتْ ا -
ابح سعيد  – .أان أغلق فمي غَت أنك لن تستطيعي إغبلؽ أفواه اعبميع -

.وجلس على اؼبقعد الوثَت ،بُسخطو اؼبخبوء ٗب قلبو
.مل تتحمل األـ المباالة ابنها األكرب –! اميال تلّف رجبًل على رجٍل أم -
 .بسرعة عن أختها رجلو أنزؿسأؿ سعيد الذي  ؟وماذا تريدينٍت أف أفعل -
مزقت عينا منَتة  ؟مل تستطعو وأنت سلطاف ما الفائدة أف تسأؿ عما -

ال  –غَت أهنا عادت بسرعة إىل حاؽبا  .الصغَتاتف الصفراواف الدامعتاف صوهتا
 .على ما يهمنا ،وأنت تسمع كبلمي ،أريد إال أف نتكلم

غمر اغبزف سعيداً  –.. ... ال أعرؼ اي أمي وقتها.لو ظبعُت ما قلِت يل -
 .راً ابإلىانة من تلميحات أموشاع

واست منَتة ابنها ورأسو  –تعاؿ إىل ىنا  ؟كفى! ما الفائدة اآلف من البكاء  -
! كبن ما زاؿ علينا أف ال هتَِج أحزاٍل وأحزانك ،ُكفَّ عن البكاء  –ٗب حضنها 
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والفتيات البلٔب كن يرسبُت عليك ردبا  ،ٗب سن الزواج سباماً  –وأنت  ،نعيش
بل الرجاؿ والنساء الذين كانوا يقفوف أمامنا  ،ىذا كل شيءوليس  .نسينك

حُت جعل حضن األـ الدافئ ويداىا  - ؟من منهم تفّهمنا .حانُت ظهورىم
ألسَت اي ولدي  –الناعمتاف سعيداً يرجع إىل تباكيو لطمتو أمو على ظهره خبّفٍة 

وٗب  ،لطاانً كل الناس الذين كانوا يبلزموف بيتنا حُت كنَت س  ؟من قالوا لو كفى
ىذه حاؿ  ؟مقدمتهم "بيبا" زوجة ىذا القبيح قبلووف نسوان. أيُّ أمل أمامنا

مل يْكِف ما فعلوا بنا كبن  ؟وانةر اآلف ماذا جرى لنا .دنياان اليت ىبتربان فيها هللا
ماذا يقولوف ٗب مثل  .االثنُت حىت انتزع القبيح قبلووف السلطنة من الصيب

يستطيع االختباء من الغيـو فكذلك اإلنساف من كما أف اعببل ال   :حالنا
سًتى اي ولدي إف مل يدفع ىو نفُسو شبن ما فعل بنا من  .اؼبآسي اليت تنتةره

 سلطنتو. 
ما كاف علّي اي أمي أف أظبع نصيحتك أف أبقى ٗب الشاـ حُت زحفُت  -

 .نبس سعيد دبا وبزنو دوف أف يصارح بو -.ابعبيش إىل كيليكيا
مع أف منَتة استاءت فبا  – .! أان اؼبسؤولة عن كل شيءْبامشْت  ،نعم -

كاف هبب أف   - :ظبعت وابف عليها انفعاؽبا فقد أكملت البنها بنربة أنعم
من كاف يدري أف صديق والدؾ سيتصرؼ معنا  .بعقلك ما قلتو لك تتعامل مع

وأف يعيد  ،وأف يُبقيك ٗب رعايتو ،طلبت منو أف وبرص عليك ؟هبذه الطريقة
منتةراً  ومل أطلب منو أال ىبوض حراًب ابعبيش .سلطاف دبةهر الشجاعال

وحُت أرسل وراءؾ أسرعت فهربت إىل القاىرة بداًل من أف أتمره  .عودتك
وأف وُبرز النصر لك. ،قائد اعبيشخبوض اغبرب ما داـ ىو 

 .كانوا سيقتلونٍت اي أمي  -
قتلوؾ إذف حُت كيف مل ي  .ما كاف أحد ليتجرّأ على قتلك ٗب ضباييت -

-240-

أنت ترى ما فعل بنا القبيح قبلووف الثخُت الرقبة ٗب الوقت الذي   ؟حاصروان
كنت أظن فيو نفسي أرائيو بشأف الصيب سبلمش. وانةر ما فعل اثنية بشأف 

.سبلمش إذ دفع ؾبلس األمراء لتنّصيبو مكانو
 ؟ىل مات أخي ؟ما األمر -
قلت إف سبلمش ُعزؿ عن  .تقوؿ ليُبعد هللا الطاعوف عن فمك! ال أعرؼ ما -

" كل ما حدث لنا مسؤولييت أان   -.السلطنة ومل آت على ِذْكِر ما خطر لك
ولكن  ،ىذا الصيب كاف ٗب بدايتو نشيطاً  –صرخت منَتة ٗب قلبها  –اي هللا ! 

أّي كْبٍس ربط  .أبقيُتو على طراوتو وأان أشكِّلو كما ُيشكَُّل رغيف اػبرب اؼبشروح
تزوجت من قائد اعبيش  ؟فدفعُتهم إىل تدمَت حيأب ، الشركسمصَتي دبصَت

 من يضعْ  :اؼبملوؾ األعور وكلُّ ظٍت أٍل سُأسعد نفسي فإذا ْب ينطبق علّي اؼبثل
وبقيت ؿبرومة من كل شيء إال من عيشيت اليت  .هبا ٗب فمو لقمة كبَتة ىبتنقْ 

أفعل بو كما وبتار وىذا الولد بقي ضببًل علّي ال أعرؼ ما  .ال ُأحَسد عليها
واآلخُر الذي تسببُت ٗب تعاستو ال  .اؼبروِّض مع حصاف ال وُبسن السباؽ

ال ُيسَمح لنا أف  .يزاؿ حيًا رغم أٍل عّنفُت أخاه على سؤالوما أعرؼ إف كاف 
وكبن عمي وُصمّّ ذباه  .لبطو خطوة خارج الدار ولو أهنم ال وبيجوننا إىل شيء

أظبع أبذٍلَّ ما حدث البٍت األصغر ؼبا أطلعوٍل عليو ولو مل  .ما وبدث ٗب الببلد
!  ؟إىل اآلف. اي إؽبي ألن ترفع عنا يوماً ضِبَْل ىؤالء اؼبماليك الشراكسة الكريهُت

الذين غرسَت فيهم دينك العزيز أف يرفعوا  ،أمثاؿ أوالدي ،ال يسمحوف لغَتىم
َت أٍل أعتقد نفسي غ .فاغفر يل وارضبٍت واضِبٍت هبوزوإف قلُت ما ال  .رؤوسهم

 ،اي ولدي - :خرجت منَتة مرتعبة من أفكارىا وسألت ابنها – .أقوؿ اغبق
أال يسمح يل   ؟ما أفضل ما نفعل ألجلو .هبب أف نفعل شيئًا خبصوص أخيك

؟كبَت حراسنا أف أسافر إىل القاىرة إف دفعُت لو رشوة مقبولة
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 .جبواب غَت منتَةرحسم سعيد  –لن تذىيب اي أمي إىل أي مكاف من دوٍل  -
ٕب أكملت وىي تبتسم ٗب سرىا  ،استغربت منَتة - ؟أتعرؼ حبًل آخر ؛ماذا -
 .لن يًتكوان البتةفمىت كنا معاً أنت وأان  –
ال أعرؼ أهنا قبحت  ،وتستشرؼ آفاقًا كثَتة بعقلها ،ولو أهنا حكيمة ،أمي"

 .ت أو فعلتحُت تقع ٗب أزمة ُتضّيع كل ما قال .ٗب أي مشروع بعد وفاة أْب
 –كاف سعيد يسخر من أمو غَت أف اػباطرة اليت ىاصبتو جعلتو يغَت رأيو   –

أقوؿ ىذا ولكن حُت انقلب علينا قبلووف فأبعدان عن السلطة وجدْت ـبرجاً 
لو تكلمت  ؟أكاف ىذا ٗب صاغبي أـ ضده .عن طريق أخي فلم تسّلمٍت إليو
وخرب استبلمو  .حدث لنا فبا ،كرمى لوالدي،مع قبلووف صراحة لردبا قبوان

.. أيقتلوف كلَّ .السلطنة من أخي األصغر وصَلنا ولكن ال نعرؼ ماذا فعل بو
الشراكسة  .ىا كبن أحياء ولو مل نكن أحرارًا سباماً  ؟من يعزلونو عن السلطنة

. .قـو ظاؼبوف ،الذين هبري دمهم ٗب عروقي، سواء اقتنعت برأي أمي أـ ال
وإعدامو كوشاربيك وجبلت  ؟وانتزع منو السلطنة ووالدي قتل ابن قومو ُخطج

وحُت كانت كوثر اليت يعتربىا أختو تغرؽ ٗب النيل مل يتحرؾ  ؟على ابب زويلة
" ؟وقتُل قبلووف لقاىر أمامي ؟إلنقاذىا

 –كأنك نسيتٍت   .إف مل تكن ٗب مكاف بعيد جداً فاخرج .اي سعيد اي ولدي -
.ال أتذكر عّم كنت سأسألك –ن أفكاره وانتشلتو م ،اندت منَتة ابنها مازحةً 

 .. .سُأظبعك ليس واحداً وال اثنُت .وأان ال أخلو من حلٍّ للمسألة اي أمي -
 .أظبعك اي ولدي .رأس مئة ي علىبقحكمة شخص واحد تُ  -
 .أرى أف نقابل من انتزع مٍت ومن أخي السلطنة -
 ؟دوف شيء ،أنتما األخواف ،وكيف تقاببلف من ترككما -
سأؿ سعيد وكأنو غَُت ذاؾ  - ؟لسُت حرًا ٗب السؤاؿ عن أخي األصغرأ -
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يل  -ٕب أجاب نفسو بنفسو برأس مرفوع   ،الذي كاف يبكي على صدر أمو
أنِت حججِت ولكن أال هبب  ،نعم مسلماف ؟ألسنا أنِت وأان مسلمُت ،اغبق

بلى، ما كنت أريد أف أُفِصح ولكن ىل فارؽ والدان  ؟أف أحّج أان أيضاً 
  .مل يفارؽ ،ال ؟السلطاف بيربس اغبياة وال أحد يرعى كرامتو

أوقفت منَتة ابنها ووجنتاىا ربمرّاف ولكنها سألتو وىي سبدحو  –! اىدأ قليبلً  -
ولكن كيف أظبح لك أف تقابل  .حسٌن أنك تذكرت ىذه األمور –فخوراً  بو 

؟من ال يريدان
 .سأكتب إىل ؾبلس شورى السلطاف -
 !لن يسمحوا بوصوؿ الرسالةولكن  ،تكتب -
 ؟من الذي سيوقفها ،لن أكتب فيو ما يُزعج اي أمي -
كتبُت أان أيضاً  ،واليت ىي زوجة السلطاف اآلف ،بيبا اليت كانت تعدٍُّل أختها -

 .ولكن دوف جواب ،إليها العاـ اؼباضي وىذا العاـ
إذف  - :ٕب تصنع التصلب وغضب .انكسر صوت سعيد .ال أعرؼ إذف -

اغفري  .وال نتكلم إىل أحد ،ونتبادؿ اؼبراثي ،قبلس ىكذا ننةر ٗب وجوىناىل 
 .يل إف رفعُت صؤب

ىذا الذي تقولو  .ال أرى عيبًا ٗب صراخك النابع من أحزانك ،ال اي ولدي -
منعُتك أف تعيش حراً  .وتفعلو كاف أوانُو حُت كنَت سلطاانً وكبلمي انفذاً عندؾ

ؾ الشركسي النزؽ قد ربقق يل كاف يبنعٍت منو والدُ بقلبك وعقلك وأان أعترب ما  
أبناء قومي الذين أفٍت نفسي من أجلهم ال  :ولكن ما فهمتو أمٌر واحد .بك

ال  .وما ليس فيو ،و حجتهم ما ٗب القرآف العزيز ،وبتاجوف إىل امرأة سلطانة
إف  .ىا كبن قد ربادثنا ٗب ما يقلقنا كلينا .يعٍت ىذا اي ولدي أال تسمع كبلمي

اكتب إىل السلطاف الذي  ؟مل أقلق وتقلق لوضوع أخيك األصغر فمن يقلق لو



-243-

وبُت األمراء من ال  .ليس مستبعدًا أف يتذكر أابؾ فيفهمنا .جلب لنا الكارثة
ال هبوز أف نقعد مكتوٗب  ؛حسنًا اقًتحت .يتفق مع السلطاف ولكنهم ىبافوف

 .ىو سبلمش الصغَت وأىم ما أمامنا اآلف .ىناؾ ـبارج كثَتة .األيدي
 .مل يستطع سعيد إال أف يعرب عن ىاجسو –.. .إف كاف ما يزاؿ حياً  -
ٕب أهنت  ،انقبض جسد منَتة – .ال تسمح ؽبذه الفكرة أف زبطر لك .ال ،ال-

مهما كانت شراسة قبلووف  .ال وبدِّثٍت قليب دبثل ىذا – بصوت أكثر ارتياحاً 
؟في عٍت شيئاً أزب ؛ما األمر .فسيلجمو إكرامو ألبيك

 .إف مل يكن وبزنك فسأسألك أمراً  ،ال اي أمي -
 .سيجد ىذا اغبزف مكاانً بُت أحزاٍل الكثَتة ،اسأؿ -
؟أألجل كوثر ؛ؼباذا إذف تعتبُت عليو ؛تقولُت دائماً "كرمى لوالدكما " -

ونةرت  ،كةمت قلبها الذي كاف ينفطر  .شحب لوف منَتة من السؤاؿ اؼبفاجئ
 :ة ٗب وجو ولدىا وتنهدتبعُت شبو ابرد

على ما يبدو أفنيت " – .ما سألتٍت بشأف أبيك ضبلُتو ٗب سري سنُت طويلة -
ما الفائدة اآلف من  .مل أستطع أف أبّرد عواطفك كبوه ،نفسي دوف جدوى

السلطنة، بل من قومو ليس فقط صديَق من كاف يبسك بعصا  .مناكفة اؼبيت
مل يكن  ،أقوؿ شيئًا ٗب ساعة غضب ،ليس ٗب األمر أحقاد –" األقربُت...

 ،افتتح مشاريع كثَتة ٗب الببلد .والدؾ بيربس ؿبرومًا من الرجولة واإلنسانية
ولكنو مل ُيسعدٍل وإف كاف الناس  .وحافظ على ديننا ،وضباىا من األعداء

مع أف منَتة كانت مدت يدىا إىل عينيها النديتُت الصغَتتُت  – .يذكرونو ابػبَت
كانت اؼبرحومة أمي – .أبهنا ال تستحسن البكاء ٗب حضرة ابنها فقد تةاىرت

تنصحٍت بعدـ الزواج من غَت قومي مهما كاف زوجًا عةيمًا ألهنا كانت تعرؼ 
إف كاف قلبك  :.. ومع أف ما جرى جرى وانتهى فاظبْع اي ولدي.مصَتي ىذا
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.كبو والدؾ بيربس السلطاف ىكذا فبل تتأثر ْب فتحتقره
 .وثر بعدـ تفانبكماكنت أهتم ك  -
ىذا أمر  .لُيِذْقها هللا عذاب جهنم .ال أريد أف أظبع ىذا االسم الذي نطقَتو -

سنتكلم اثنية ٗب اؼبوضوع حُت تتزوج ويصبح عندؾ ولداف...   .لن تفهمو اآلف
!لنتكلم ٗب موضوع آخر يسرُّ القلب ،كفى

الذي كاف  ارزبت كتفا سعيد – .اي حسرٔب ال أعرؼ موضوعًا يسر القلب -
 .جالساً إىل اآلف بقواـ متُت

لوال أننا ال  –عادت األـ إىل وعيها فبا رأت وظبعت  - ؟وؼباذا ال تعرؼ -
 .والشمس تشرؽ علينا ،ىا كبن ٗب صحة جيدة بفضل هللا نعرؼ خرب سبلمش

أتةننا سنعيش  .وسيكوف غدان مثل يومنا اي ولدي .وقبد ما أنكل وما نلبس
ومن  ،السبلطُت أيتوف إىل السلطنة ؟لدار اؼبًتبة الصغَتةإىل األبد ٗب ىذه ا

مونويرفض التنازؿ  ! وٗب كم سلطااًن عاصرت ٗب عمري  .يطيحوف بو ،يسمِّ
نور  ،أيبك ،شجرات :خبلؿ عمرؾ القصَت بعد السلطاف الصاٙب سأعّدىم لك

وإف مل أخطئ فالثامن ىو من انتزع  .وأخوؾ األصغر ،وأنت ،وأبوؾ ،قطز ،علي
ولكن لعنيت  .وىو ال يعرؼ ما ينتةره غداً  .م سلطنتكم قبلووف القبيحمنك

وؼبا كنا بدأان  .ولذا ال داعي لليأس .سَتتّد ما فعلو بنا كبسًا عليو .ستصيبو
وأدعو إىل هللا  ،اؼبوضوع فسأقوؿ لك ما أشتهيو منذ جاؤوا بنا إىل ىنا قبل عاـ

لُيفنوا اؼبماليك  ،تبلؿ مصرلو كنت أستطيع ؼبّكنُت األعداء من اح :من أجلو
.عن بكرة أبيهم

 .صاح سعيد وعيناه ذبحةاف رغماً عنو –اي أمي !  -
 ؟أال يعجبك ىذا أيضاً  ؟ماذا -
.مل يًتاجع سعيد بصوتو ودبةهره –! هبوز سبٍّت مثل ىذا الشر للببلد ال -
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 .هنضت منَتة عاجزة عن االستمرار ٗب اعبلوس –.. .ال أعرؼ إذف ما أقوؿ -
إف كنَت ما زلت  –فيما ىي خارجة من الغرفة جعلها القلب اؼبتمرد تتغَت و 

تتأمل من قبلووف الشركسي العدَل الرضبة انسيًا ما فعلو بنا فستنتةر حىت 
 .يسقط فكُّك

تستلقي ٗب فراشها  .ال تناـ منَتة ىذه الليلة أيضًا كما مل تنم ٗب الليايل السابقة
تبلل  .تبكي وتسكت ،ربدثت فيها ىي وابنها تعيد التفكَت ٗب اؼبواضيع اليت

يذىب هبا فكرىا إىل موضوعات   .الوسادة ابلدمع ٕب تنشفها خبدىا اؼبلتهب
وليس قليبًل ما تتهم بو  .زُباصم سعيد ابنها وُتصاغبو .ذبرحها ٕب تشفيها ،كثَتة

ما اػبطأ ٗب " :ولكن حُت يتعلق األمر هبا فما تربّئ منو نفسها أكثر .نفسها
مل أقصد بكبلمي الصليبيُت الذين يقارعوف  ؟أسبٌت لو احتل األعداء مصر أف

اؼبغوؿ ذوو العيوف اػبُْزر القادموف من اؼبشرؽ ال وباربوف الدين بل  .اؼبسلمُت
اآلف  .مهما قلت لسعيد ومهما رد علي فأان راضية عن إسخاطو .هنابو أمواؿ

ولكن ال  .ًا أـ شراً فحسب الحةت فيو شيئًا من طباع والده سواء كاف خَت 
لينكْبو هللا ٗب أسرتو كما نكَبنا ٗب أسرتنا!  .أندـ على ما قلتو لو بشأف قبلووف

ْقَعدة الضخمة مثُل ما حدث يل لرأيُت كيف تصرفتْ 
َ
  .لو حدث لبيبا ذات اؼب

 .صحيح ما يقاؿ من أف قائمة البقرة ال تقتل عجبلً 
 فيها وتصافيا وكلّّ حريص على وبعدىا أتت أايـ سباراي .تصاغبت األـ وابنها

وال تعرؼ ما  ،حُت تكوف ؿببوسًا ٗب داٍر ال حرية لك أف تفتح ابهبا .اآلخر
  .ينتةرؾ فبل عجب أف ذبد نفسك ٗب مثل ىذه اؼبواقف

 ،ليس شيئًا من اؼبطر ،ومل ربمل .ىبت رايح اػبماسُت شهرًا كامبًل من جديد
 .لى كبو ملحوظولكنها لطّفت اعبو اعباؼ ع .بل قطرة منو

رفعت منَتة رأسها فجأة حُت ظبعت أصوات الفرساف اليت صدرت من جهة 
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بقلب قلق متوقعة خربًا سيئًا أكثر فبا تتوقع خرباً  اً وسألت سعيد .البوابة الكبَتة
:ساراً 

؟أيُّ أصوات حوافر خيل ىذه -
 .وبينهما سبلمش إىل الدار، راسم أمَت اعبيشدخل اإلماـ عماد و 

ركضت األـ  –! أان بكيتك منذ زمن بعيد. ؟حيّّ اي سبلمش اي بٍتأأنت  -
 .وركض الصيب ،كبو ابنها

ضبْلنا قرار  –قاؿ عماد بصوت جاّؼ  –كبن جئنا لقضية تتعلق ابلببلد  -
اقرأ اي  .اجمللس االستشاري ابسم اؼبنصور سيف العدؿ قبلووف األلفي السلطاف

 راسم!
وإكرامًا لوالده السلطاف  ،قبلووف السلطافوبناء على طلب  ،بعد مرور سنة" -

ونعلن إعادتو إىل  ،نعلن رفع دعوى االهتاـ حبق سعيد عنو ،العةيم بيربس
.لنعد إىل القاىرة ؛ىيا اي سعيد .للهجرة 679القاىرة عاـ  .اعبيش

  ؟ىل ستًتكونٍت أقيم ىنا وحدي – .صرخت منَتة ال إرادايً  - ؟وأان -
األفضل لك  –أجاب عماد  – .ر اجمللس االستشاريأنِت غَُت مشمولة بقرا -

ولكنهما ُمنحا اغبق ٗب  .ولنا أف تةلي بعيدة عن ولديك وال يتأثرا بتوجيهاتك
 .رؤيتك مرة ٗب السنة

قالت منَتة ضاّمة  - ؟وانتزعتم مٍت ولدّي فأيُّ حرية يل ،إف كاف ىذا قرارَكم -
ل ما يفعلو هللا ابإلنساف أان أقبل حكمكم ىذا ألف ك – .قبضتيها الصغَتتُت

إف   .تعاؿ اي سعيد اي ولدي .ولكن هللا نفسو لن يغفر لكم سبزيق أسرٔب .يتقبلو
 .كنت تتقبل قرار إعادتك إىل اعبيش فسأجهزؾ للطريق
 .ومل يتحرؾ من مكانو ،اكتفى سبلمش دبتابعة أمو وأخيو الداخَلُت إىل الغرفة

ففي الليلة  –ؽبا مهما كانت قوية وحُت بقيت منَتة وحدىا مل تتحمل ما جرى 
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.نفسها شنقت نفسها على النافذة

V
ولكن ىذا  .وال يبر يـو دوف أف ينبت خرب ٗب مصر .ذبري ٗب العامل أمور كثَتة

 .وال أف تغرب ٗب غرهبا ،ال يبنع الشمس من أف تشرؽ من جهة شرؽ الببلد
يها رايح اؽبَبوب وإف ىبت عل ،واألايـ الصافية ،وماء النيل يصفو وإف تعّكر

 .هي تتوقف أخَتًا وتعود تصفو. الصدؽ والكذب يتصادمافف ،ُمثَتة للغبارػال
 ،ورملو ،من طينو –واحد من ىذا العامل  ،والسلطاف قبلووف ليس استثناء

 .وأسئلتو اليت ببل جواب ،وُصداِعو ،وىوائو
 يتأثر ما زاؿ يتساءؿ أحيااًن بعد مرور بضع سنُت على رحيل بيربس وكأنو مل

بديل  ،موفد هللاأتصّدقهم حُت ينادونك " :حببلوة ما حارب من أجلو ومرارتو
ؼباذا مل  .ال شيء يتغلغل ٗب نفسك ويذوب فيها كاؼبديح اؼبرائي ؟الشمس"

بدأت أسَتًا فبلوكاً  ؟تكن سلطااًن إىل اآلف إذا كنت موفد هللا وبديل مشسو
ي قرّبو إليك سابُقو "قبمة اؼبماليك لسلطاف الذفلماذا ال تراتح اآلف إىل لقب ا

أـ  .ال منصب أغلى وال أعلى ٗب الببلد منو ؟" الذي زينوه ٗب نفسكاؼبنَتة
 "؟ارتعبت من اغبصاف اغبُرِّ من اللجاـ الذي قذفَت بنفسك إىل صهوتو

ورمى إىل َمن على يساره سعيد  ،تطلع قبلووف إىل سبلمش الواقف إىل يبينو
 .ذّكره مةهر كلٍّ منهما وطريقة امتطائو اغبصاف ببيربس .النةرة اػبفية نفسها

فهو  ،وإف كاف يشبو بعينيو وأنفو أمو اليت رحلت عن الدنيا قبل عاـ ،سعيد
وإف انديت سبلمش بعد بضع سنُت  .يشبو أابه بةهره اؼبستوي ورقبتو اؼبديدة

فمن حةهما وحةي  ،لو أذنبُت حبق أمهما ،"ىذاف .ابسم بيربس فلن زُبطئ
وٗب العامَل اآلخر، ماذا كنت  .ومل أزّبذنبا عدوين ،أف عدُت فوصلُتهما اثنية إيلّ 

! كنت سأجد ما ؟وأبّي عُت كنت أنةر إليو ،ألقوؿ لوالدنبا بيباريس إف التقينا
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إذ ىبيل إيّل أٍل مل أتصرؼ  ا فعلتُ قتنع دبال أ ،أقوؿ لو وما يقوؿ يل بشأف منَتة
 ،رفت أف اؼبسكينة كانت ىّشة إىل ىذا اغبدلو ع .على كبو صحيح مع اؼبرأة

ولن يوقفها شيء عن قرارىا ألطلقُت سراحها ىي األخرى من اإلقامة 
َـّ الولدين اللذين  ،زوجَة سلطاف ،اإلجبارية؛ أما كانت زوجَة صديقي األكرب أ

 ،ولوال تشبُّث اإلماـ عماد ،لو مل ُيصّر راسم وبرقت على موقفهما ؟معي
وإف مل يقوال يل  ،ىذافو .. .ستشاري على إطبلؽ سراحهاغبملت اجمللس اال
 " ؟أال وبمبلف ٗب نفسهما عليّ  ،شيئاً بشأف أمهما

أوقف قبلووف حصانو حُت رأى وىو انزؿ من اؼبقطم طرؼ الشمس اغبمراء 
وانقطع  .اؼبستديرة تتسلل إىل وراء كومة األحجار  العالية اليت ترتفع عن األرض

 :وقاؿ السلطاف ،اػبمسُت من ورائو صوت حوافر خيل اغبراس
اقًتْب اي عزيز وقل شيئاً بشأف ىذا  .لنشكْر هللا على يومنا ىذا! وىو يودعنا -

 .اؼبنةر اغبزين اعبميل أمامك
 ،ابتعد عزيز –واصبعنا على خَت ٗب غدؾ  ،اي رّب ابعث لنا ليلك اؼبريح -

تو اغببيبة بصوت صبيل ونةم كلما ،شاعرُه منذ العاـ اؼباضي، عن رفاقو الفرساف
 ،وتغلب عليو رجولتو ،ويقلَّ أعداؤه ،لبطب لسلطاننا قبلووف أف ينمي أسرتو –

 .ويبقى يقودان طويبًل طويبلً 
والسلطاف قبلووف الذي  .ما إف قاؽبا أحدىم حىت ردد اعبميع معو –! آمُت -

 ره:فنصح شاع ،ردد معهم تةاىر متصنعاً القسوة، مع أنو كاف مراتحاً للدعاء
وبعدما مشى من  – .كاف األفضل أال تضيف الفقرات األخَتة إىل اػبطاب  -

سأؿ السلطاف  ،صّدؽ رايء السلطاف ومن مل يصّدؽ جنبًا إىل جنب مسافةً 
أال تشعراف بشيء من  -دوف أف تعرؼ إىل أيٍّ من ربيبيو يوجو السؤاؿ: 

؟االكتئاب غبةة غروب الشمس
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أجاب  –غَت أٍل من جهيت ينفعل قليب  ال أعرؼ نةرة سعيد إىل اؼبشهد -
 .سبلمش بسرعة كأنو كاف ينتةر السؤاؿ

سأؿ  - ؟أنسيت أنك كنت ترسبي ٗب حضن أمك ما إف يبدأ الةبلـ ينسدؿ -
ولكنو أضاؼ ـبفياً  .سعيد دوف مواربة. وتنهد ردبا ألنو أتى على ذكر أمو

 .شروؽ الشمس وغياهبا سياف عندي –تنهده 
وؼباذا ال  –ٕب عاد فغَّت كبلمو  ،صح قبلووف سعيد حذراً ن –ىذا مستحيل  -

ىا  ؟يبكن أف يكوف لك ىذا اؼبوقف الشخصي من شروؽ الشمس وغياهبا
 ،ولكن ىذا ال يعٍت أال تتفانبا .ال يتطابق رأايكما ،مع أنكما شقيقاف ،أنتما

 .وأال وبرص أحدكما على اآلخر
كنت أخاؼ من الةبلـ ٗب   .اي موفد هللا ،ما قالو سعيد صحيح ٗب رأيي -

ينفعل قليب بطريقة  ،ال أعرؼ كيف أعرّب  ،ولكن غبةة غروب الشمس .صغري
أليس  ،ألنو يتصنع الرجولة ،ليس قلبو كما يقوؿ ،سعيد .ـبتلفة عن اؼباضي

 ؟ىكذا اي سعيد
 ،تةاىر سعيد دبعاندة أخيو األصغر –ما أكثر ما عّلقت على كبلمي  ،كفى  -

! كبن ٗب دنيا فانية كما كاف أْب إف كاف ىذا رأيك فليكنْ  –وأفهمو كما يريد 
 .وأمي يقوالف

إذف تتطابق آرواؤان  –تعمق قبلووف ٗب كبلمو  –إف كاف ىذا رأي األخوين  -
 .والدكما :وسأقوؿ اسم رابعنا .ولسنا وحدان .ثبلثتنا

حُت قاؿ سعيد ىذا  -.كاف والدان وبب رؤية الشمس اؼبشرقة وؿبادثتها  -
ُخّيل إىل قبلووف أف الصوت الصادر من الةبلـ قد سبّزؽ، فسأؿ بنربة فجأة 
 :خاطفة

 ؟وأنت من أين تعرؼ ىذا -
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 .كاف يوقةٍت ٗب صغري ويُريٍت اؼبنةر راكباً على كتفيو  -
سأؿ قبلووف يتحرى اؼبوضوع وقلبو يتفطر  - ؟ابلعربية ؛أبي لغة كاف يكلمها -

 .فو قبلووف نفسوأؼباً راغباً ٗب أف يكشف سعيد ما يعر 
ؼبا كاف مسقط رأسي الذي ُسبيُت منو ٗب جهة غروبك كاف يبدأ ابلعربية "   -

 ." ٕب ينتهي ابلشركسيةأٍل ما أزاؿ حياً وبلغيهم سبلمي فخربيهم
أسرع سبلمش الذي   –! ت أف أتعلم الشركسية مل تقبل أميوأان حُت قرر  -

كاف ينصت إىل اغبديث.
 –وامتدحها  ،ضبى قبلووف والدة الشابُت الراحلة –ردبا مل تكوان متفقُت  -

حُت كنت أقوؿ ؽبا أحيااًن كلمة أديغية كانت تبتسم يل ُمشِعرة إايي أهنا 
 .فهمتها

كانت أمي تقوؿ لبااب أحياانً بضع كلمات شركسية وإف مل أعرؼ معناىا "ال   -
.تصدع رأسي" "أيها اغبامي الطباع" "اي نزِؽ"

سأؿ قبلووف  –!  ؟وؿ للسلطاف مثل ىذه الكلماتأحقًا كانت منَتة تق -
وفيما ىو يقوؿ لنفسو "اآلف أفهم ؼباذا كاف بيربس  .غَت مدرؾ ما وراء الكلمات

  .اؼبرحـو ؿبَبطاً من انحية أسرتو" أّيد سعيد ما كاف يتوجس منو
 ؛ما األمر ؛نعم كانت تصدر منها مثل ىذه الكلمات حُت ربتج غاضبة -

 ؟أىي كلمات سيئة
.. مل أعرؼ أف .وؼباذا تكوف سيئة إذا كانت من لغة والدكما الشركسية ،ال -

 .منَتة تعرؼ كلمات من لغتنا
تدّخل سبلمش اثنية ٗب حديث أخيو  –وأان أعرؼ كلمات شركسية  -

"  "سيف" "أعطٍت ماء" "كن قامة" - :ونطق بضع كلمات ،والسلطاف
."مهذابً 
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من عّلمك  –ٕب سأؿ  ،بلووف راضياً قاؿ ق – .ىذه كلمات شركسية حقيقية -
؟إايىا

 .وبيبا السيدة الكربى ،أخواي الصغَتاف علي وخليل -
مزح قبلووف مع سبلمش   - ؟أيكوف ابناي حفةا ما أقوؿ ؽبما ابلشركسية -

إذف اشكْر ابظبي أخويك اؼباىرين  –وكلفو دبهمة  ،كأنو ال يصدؽ ما يعرفو
يبدو ىذا قاؿ قبلووف ٗب نفسو " – وأان سأشكر السيدة الكربى .ابلشركسية

ولكن أنكوف نزرع ٗب نفس سعيد غَِت  ،اغبديث الذي نبت بيننا فجأة حسناً 
أليس صحيحاً  –" ٕب سألو ليكوف شاِىَده ؟اؼبشارؾ ٗب اغبديِث الشكَّ ٗب أمو

 ؟اي سعيد
ىا كبن  ،ليس سيئًا أف تعرؼ لغًة أخرى إىل جانب لغتك ،طبعًا اي موفد هللا -

  .والفارسية والًتكية أيضاً  .رؼ لغة أعدائنا الصليبيُت أو اؼبغوؿال نع
قائبًل ٗب  ،أضاؼ قبلووف ما يريد –ليس ىناؾ لغة ال حاجة إليها  ،صحيح -

 –" ات الكثَتة اليت عددهَتا لسررتٍت"لو أضفَت اللغة األديغية إىل اللغ :نفسو
 .أبوؾ وأان تعلمنا العربية فلم تضران إف مل تنفعنا

قاؿ سعيد  –ىذه فائدُة ما أجربوكم على تعلمو  ،حقًا اي موفد هللا ،نعم -
ليتكم ما جلبوكم إىل و ما بقي ٗب ذىنو من كلمات أمو "ٕب أضاؼ لنفس ،حذراً 
 .وليتكم مل تتعلموا لغتنا" ،مصر

أجاب قبلووف قائبًل ٗب سره  –مل نكن أحرارًا  كما تراان  ،وٗب اإلجبار فائدة -
 –" وغَّت اؼبوضوع بسرعة أىو كبلمو أـ كبلـ أمو ،لميح منوانةر ىذا الت"

 .لنسرع إىل البيت ،والصبلة ابنتةاران ،! الشمس غربتلنمضِ 
وىي اؼبدة   ،مضت سنتاف ونصف فًتَة سبلـٍ ال يتذكر الناس مثلها ٗب مصر

تنفس الناس  .قبلووف اغبكم فيها بداًل من سبلمش حبجة اغبرب ملاستاليت 
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أو  ،هارالليل أو الن ،عن التفكَت ٗب ما قد وبملو الصباح أو اؼبساءالذين كّفوا 
وأصوات  ،واألعراس كثَتة ،واألسواؽ ازدىرت .الصَُّعداء ،اليـو التايل من أىواؿ

وسباقات اػبيل  ،والسفن على النيل تزداد ،األطفاؿ اؼبرحة ترتفع إىل السماء 
 .مبلبس حسنة ويرتدوف ،والناس ٗب الشوراع بوجوه طلقة ،انتعشت

وأخصبت  .سنُة ؿَبْلٍ  ،خبلفًا للسنوات اؼباضية ،ومل أتت بُت السنتُت التاليتُت
وهبهزوف للموسم  .األرض ٗب نصف السنة اؼباضي فجٌت الفبلحوف نتاجًا جيداً 

 .والدكاكُت مًتعة ابلبضائع .وخبز القمح اؼببارؾ كثَت ٗب كل مكاف .الثالث
ويبدوف  .وينةفوف األراضي .يعمروف البيوت والناس اؼببتهجوف حبياة السبلـ

والناس يربطوف بُت حياة السلم وبُت قبلووف وأصلو األديغي ولو  .السواقي إليها
 ،وٗب سباقات اػبيل ،ويدعوف لو ٗب األفراح واؼبآٓب .أنو مل يساىم بشخصو كثَتاً 

 .وٗب كل اافل ،واعبوامع
يدير شؤوف  .على ضباية ببلدهومل يبنع ىذا االستقرار قبلووف من أف وبرص 

غَت  ،حريصًا على توطيد الوضع ،الببلد بشخصو وأسرتو دوف أف ُيربز شخصو
وأضاؼ إىل طبسة  .وأبف كل شيء ٗب يده ورىُن أمره ،متذرٍع بكونو سلطاانً 

 ،وكاف أكثرىم من األديغة .اآلالؼ من فباليكو الشخصيُت طبسة آالؼ أخرى
جل أف يكسب ودىم كاف وُبسن إليهم كثَتاً ومن أ .يبحث عنهم ٗب كل مكاف

من يؤسس أسرًة القطعة اليت من ملكو الشخصي يُقطع  :من ملكو الشخصي
ويسرح اعبندي اؼبملوكي  .ويضيف إىل راتبو الشهري نصفو .يستطيع استثمارىا

ويتفق معو على استدعائو وقت اغباجة دبقابٍل  ،اؼبلتـز جبيشو ٗب سن األربعُت
 .معُت

 ،كاف  .ال بشخصو ىو ،واعبانب اآلخر كاف مرتبطًا أبمور الببلد .بىذا جان
ومل  - ،مطلعًا على كل ما وبدث ٗب الببلد اليـو أو العشية ،كما عّلمو بيربس
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وكانت عيوف السلطاف وآذانو  .يكن ؼبشاتو وفرسانو اؼبستطلعُت أي راحة
أكثر  ،يرافموجهة إىل خاف اؼبغوؿ أابقا بن ىوالكو الذي يستعد للزحف من إ

  ،كاف أابقا ينوي ما منع بيربس أابه من ربقيقو  .من اذباىها إىل الصليبيُت
ر جيش منجي  وال يًتاخى قبلووف عن  .تيمور للزحف على سورية –ووبضِّ

أمَت الشاـ اليت على ،برقت :متابعة ىذا اػبطر ولو أنو ال يثَت حولو ضجيجاً 
وىو  .سانداف لو صارا على الطريقواعبيشاف اؼب .مطّلع على األمر ،طريق إيراف

 .جاىز لركوب الطريق ٗب اللحةة اليت يتم إخطاره فيها
ابتسم قبلووف حُت تذكر زحفهم قبل أعواـ على كيليكيا الصغرى اربة األرمن 

مل أكن ٗب وضع يسمح يل ؟"ماذا كاف بيدي :بناء على زبطيط سعيد وأمو
والعجيب أف أابقا خاف مل  .ساةمأ -كاف ذلك العاـ ملهاة.دبجاهبة السلطاف

لو ىاصبنا لتجاىلُت أقواؿ السلطاف  .ردبا مل يكن مطلعًا على أحوالنا .يهاصبنا
ولو أف وضعي كاف   ،ونفذت مهميت كقائد جيش متمثبًل ببيربس ،وأفعالو

ما أشبو اغبياة  .اغبصاف عمي" :أجاهبم ؟كوضع اغبمار "ؼبا سألوه من أبوؾ
نفذت لك ما  .ؿبٍت على ما فعلت اببنيك اي بيربسسا .حببل معقد صعٍب فكو

ولكن سعيد  ،رجوتٍت من أجلو ٗب شيخوختك ٗب اللحةة نفسها أماـ جثمانك
ويعيش  ،واآلف ضممُتو إيلّ  .مل يكن صاغبًا للسلطنة بسبب إفساد منَتة لو

أظنو  ،أما سبلمش فبل تقلق لشأنو .سأراقبو وسأمنحو مهمة يصلح ؽبا ،معي
وؼبا كاف صبيًا جدًا على استبلـ اغبكم  .ويذكرؾ دائمًا ابػبَت .مشروع رجل

ليس ألٍل كنت أشتهي  ؛الذي نصبَتو لو وجب علّي أف آخذه منو وأقـو أان بو
بل فعلُت ىذا ألننا كبن األديغة وجدان أنفسنا ٗب وضع حرج أماـ  ،منصبك

أف  ولكن إف كنت أتمل حُت يكرب سبلمش .أعدائنا القبجاؽ واإلظباعيلية
ؼبا كنت آمل  :وكما قلت لك .أعيد تنصيبو فأصارحك أف ىذا ليس دبقدوري
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 ،ثق ْب .من سبلمش أف يصبح رجبًل موثوقًا فلن أتركو دوف منصب ٗب مصر
وليفتح لك هللا ابب اعبنة  ،أان راض .وإف كاف ىناؾ ما ال تثق ْب فيو فاغفر يل

ضيقو قاؿ  حُت صحا قبلووف من أفكاره وقد نّفس عن – .حيث رحلت
حسٌن أٍل مل ُأخربه كيف رحلت  :لنفسو  بوجو شبو ابسم ال تشوبو أي ضغينة

 "  نفسيهما !.. حُت يلتقي الزوج والزوجة ليحبّل مشكبلهتما ب.منَتة

VI
أٗب الدنيا إنساف  .وىذا من حسن حظ الناس .ال يتحقق كل ما تريده ٗب الدنيا

إذا كاف من ال  ؟الو وأفكارهالشماؿ واعبنوب، عن خي،يغيب الشرؽ والغرب 
وبب السكر وبتاج اؼبلح فلماذا تستغرب إف كاف ىناؾ من يفّضل ساعة أسرار 

إف مل يبق ٗب عُت اإلنساف وفكره ما ىو  ؟الليل على ساعة انكشاؼ النهار
ما داـ هبد وسائل  ،فْليعْش يستوي عنده مهما حدث ٗب الدنيا ،عجيب
إف أشرقت الشمس  ،وابردًا ٗب الشماؿ ،بإف كاف اعبو حارًا ٗب اعبنو  ،عيشو

 .ألف حياتو ببل معٌت ؛أو ىبت الريح أو أرعدت السماء أو برقت ،أـ غابت
ومن ينووف قلب  ،ليس غريبًا أف يعيش أانٌس يفكروف ٗب إبداؿ الشرؽ ابلغرب

ومن وببوف  ،ومن يفكروف ٗب ربويل مشرؽ الشمس ومغرهبا ،منابع األهنار
ومن ٗب قلوهبم اػبَت  .ولكن أمثاؽبم معدودوف ،اغبروب إغراؽ الدنيا بدماء

ال يستطيع أحد أف  ،خَتًا أـ شراً  ،ما يفعلو اإلنساف لنفسو من نفسو .أكثر
وحُت يُنهي طريق حياتو يذكرونو تبعاً ؼبا  .الدواء واؼبرض وبوماف حولو .يفعلو لو

ف يبقى واإلنسا ،كاغبصاف حُت يبوت يبقى نعلو ربت حافره   ،قاؿ أو فعل
حسب القياس ىي طرؽ طويلة   -ليست مراحل حياة اإلنساف مهمة  .اظبو

واإلنساف ال يرى هناية الطريق ٗب بدايتو غَت أهنا تتسمر أمامو  .وطرؽ قصَتة
واؼبوت ال يبيز شااًب من عجوز  .دوف أف يعرؼ من أين سقطت ٗب يـو تعاسة
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 – .وال شجاعًا من جباف ،وال غنيًا من فقَت ،ألنو ابرد مةلم ال يعرؼ الرضبة
 .ال أحد يفلت منو

 .صار ٗب الثامنة عشرة ؛سبلمش مبا ىذا العاـ جسمًا وعقبًل حبيث ال تتعرفو
ليس عمرا األخوين   .وخطا أخوه سعيد عامُت فدخل ٗب اػبامسة والعشرين

ولكن إف قارنَت ما عاشاه أببيهما حُت صار  .كبَتاً فتستطيَع أف تتكلم عليهما
فقد استلم األب السلطنة ٗب السابعة والثبلثُت. حقًا إف ابٍت السلطاف  ،سلطاانً 

بيربس الرجل الطيب الضخم مارسا السلطنة ولو مل يكن عندنبا إقبازات ىامة. 
وإف  ،وبقيا ٗب اتريخ مصر ولو أهنما ُأجربا على ترؾ اؼبنصب بعلمهما أو بغَته

الده، فهل السبب أنو يكفِّر ضمهما قبلووف إليو ويؤدي ؽبما ما ال يؤدي إىل أو 
  ؟أـ ىبجل من كبلـ الناس ،أـ ُيكـر صديقو الراحل ،عن ذنبو

وال يغيب عن ذىنو، سواء  .ىذه وغَتىا من القضااي تدخل ٗب أفكار قبلووف
أف أسرة بيربس سبزقت وأف فارسيها ال  ،أكاف يدين نفسو أـ يربّئها أـ يلومها

 .ما هبدنبا زباصماهةن نفَسو أصلح بينوفيما ي ،ينصحهما ويبلطفهما .يتفقاف
ولو أف تنافُر األخوين كاف يبقى ٗب البيت وال ىبرج من الدار لةل األمر 

وتنتشر األقاويل ٗب  ،ويدخل ٗب أفواه األعداء ،ولكنو يصل إىل الشارع .مقبوالً 
 .وَيسمح لؤلعداء الباحثُت عن نقاط الضعف أف يرفعوا رؤوسهم ،الببلد

ومل يسكت  ،بدأ الكبَت .ع اؼباضية اشتبك سعيد وسبلمشكما ٗب األسابي
 :الصغَت

قاؿ سبلمش وىو يغلق دفيت  –أعرؼ أنك األكرب وأٍل األصغر اي سعيد  -
انَس أنك   .ولكن أمور الببلد ال تعًتؼ ابلكرب والصغر – .الباب الشبكي

ى ونوافقو عل ،ودعنا نقف إىل جانب صديق والدان قبلووف ،كنت يوماً سلطاانً 
وردبا يصل عقلي إىل أمور ال تصل أنت إليها  .ونفعل معو ما يفعل ،ما يقوؿ
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 .اظبْع كبلمي .ولو كنت أصغر منك
رّد سعيد بقسوة على أخيو  – .ما وصل إليو عقلك ذباوزتو منذ زمن بعيد -

 –أو وبل يداً عن أختها فوؽ صدره  ،كما وبب  ،دوف أف يرفع رجبًل عن رجل
ربت  ،كما فعلَت أنتَ   ،ولن أضع نفسي .تُتحكمُت مصر أكثر من سن

قدمي من انتزع منك السلطة ودّمر حياتنا ٗب الوقت الذي أودْعنا أان وأمي أمَلنا 
 .انفجر سعيد - ؟أمل تفهم أنو أجرب أمَّنا اؼبسكينة أف تشنق نفسها .فيك

هنر سبلمش أخاه مصلِّباً عنقو  –كفى ! كم مرة قلت لك أال تبكَي أمامي!   -
؟أال يكفي كم أىنتما والدان ؟ماذا ينقصكم –وأمطره أبسئلتو  ،ويل وكتفيوالط
 .هنض سعيد –اظبع ماذا قاؿ يل!  -
وقاؿ بصوت  ،تصدى سبلمش ألخيو األكرب –قلت لك ألنك أرىقتٍت  -

.وال يُنسينا والدان ،يليب لنا ما نطلب .مل يّدخر قبلووف جهداً  –ألطف 
   .اندفع سعيد فقاطع كبلـ أخيو - ؟أمل تنس أمي ،أمُّك ،وأمُّك -
 ،جـز سبلمش ابختصار -إال هللا  ،ليس ٗب العامل من يُنسيٍت أْب وأمي -

 .تفٍت نفسك وأنت تردد ىذا الكبلـ –وغمغم وىو يعود إىل ؾبلسو 
 .وماسيفعلونو بنا ،أفكر ٗب ما فعلوه ْب أان وأخي األصغر –ال أفٍت نفسي!  -

رجع سعيد إىل  – .ليست أحوالنا على ما تةنو  .أعمل على ضباية أنفسنا
قابَلٍت قبل أايـ  –اؼبقعد الناعم الذي كاف قفز عنو وأضاؼ بصوت الواثق 

 .واآلف سأقابل غَتىم اليـو وغداً  ،وأان كلَّْمُت غَتىم ،بضعُة أمراء
تعّرؽ قلب سبلمش فبا  - ؟يقولوف لك ،ماذا تقوؿ ؽبم ؟ما الذي ربوكونو -

 .ظبع
أنًتكها البٍت قبلووف  ؟يسلبوننا السلطنة اليت ورّثنا إايىا والدانأنًتكهم  -

؟الثراثرين علي وخليل
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ولكنو سرعاف ما عاد  .أتمل قلب سبلمش من األسئلة اليت تدفّػَقت فبن ال ينتةر
" كنت أظن أف سعيد الذي أراعي عمره  :إىل وعيو وإف انقبض ٗب البداية

ولكن ما يفكر فيو تدبَُت َمن ال  استخلص حكمة فبا مّر عليو من أحداث،
 .سيعيده إىل حيث جلبو منو ؟.. إف ظبع قبلووف ما يقولو وما يفعلو.عقَل لو

 "...ولكن األمر لن يتوقف عند ىذا اغبد
نةر سعيد ٗب وجو أخيو  - ؟أمل تسمع سؤايل ؟وؼباذا أطبقت فمك اآلف -

 –يكتم عدـ رضاه ومل يستطع أف  ،مرتعبًا من الًتتيبات السرية اليت طرحها
 ...عرفت أنك لن تقف معي

ال تدع الناس يقولوف إف  .ولكن مل تقل يل شيئًا ومل أظبع .ال زبطئ ٗب ىذا -
ال ندِع الناَس  .وْلنحِم وجهو وإنسانيتنا ،صراعًا نشب بُت ابٍت السلطاف بيربس

خٌَت لك أف يكوف عندؾ مئة عدوٍّ على أف يقيم معك ٗب البيت عدو  :يقولوف
  .حدوا
ؼباذا ظبحت ؽبم أف ىبدعوؾ ٗب شأف سلطنتك  :أقوؿ لك اي أخي األصغر -

قاؿ سعيد مبتسمًا ٕب ىّدأ سبلمش الذي   - ؟ما داـ عندؾ مثُل ىذه الفطنة
ومل  ،مل أقل لك شيئاً  ،كفى  ،كفى  –كاف يتهّيأ لبلنقضاض بعينيو اعباحةتُت 

 ...ولكٍت أعرؼ ما سأفعل .تسمع شيئاً 
وسأؿ عليّّ الذي  .للذاف فتحا الباب بصخٍب كبلـَ سعيدقطع علي وخليل ا

   :يلف على معصمو سوطاً فضياً 
دعوان نذىب إىل سباؽ اػبيل! هنض  ؟ؼباذا حبستما نفسيكما ٗب الغرفة -

:وقاؿ ألخيو األكرب ،سبلمش للتو وقد وجد حجة فبتازة
 .مل ربضر سباقاً منذ زمن بعيد ،تعاؿ -
وجد  – . والشاعر عزيز أف نلتقي بعد صبلة الةهراتفقنا أان .اذىبوا أنتم -
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حاجيت إليكم وأنتم لستم من  ما" .سعيد اغبجة للتخلف عن سباؽ اػبيل
.أضاؼ لنفسو -"جيلي

 .سأؿ خليل ؟وأنت ىل تنةم شعراً  -
بل من أجل مناقشة إحدى سور القرآف  ؟ما الذي هبعل مٍت شاعراً  ،ال -

.الكرَل
 .قاؿ علي أيضاً ما يعرفو –ضور السباؽ وعزيز ذىب مع السلطاف غب -
وأان سأنتهي فبا أقرأ  ،اذىبوا أنتم إذف –تةاىر سعيد أبنو يسأؿ  - ؟ىكذا -

 .من القرآف على روح أْب وأمي
وحياه  .على صدره إىل غرفة قبلووف صحفٗب أحد األايـ دخل سعيد واؼب

 :وقاؿ لو ،برأسو
 .ف جئتك برجاءاي سلطاف مصر اؼبنصور سيف الدولة قبلوو   -
!اجلسْ  ؛ال تقف على الباب -
 ! ؟أأجلس ٗب حضرة سلطاف مصر .مكاٍل مناسب يل .اي موفد هللا ،ال -
ولكن لبِّ يل طليب كما تليب  .حياؾ هللا اي سعيد على احًتامك للسلطاف -

حُت أجَلَس قبلووف سعيد أمامو أفَهَمو أنو مل ينطق دبا ىو  – .لوالدؾ
حُت يقوؿ  ،يقوؿ األديغة –عبلوس ٗب حضرة السلطاف. ُمستهَجن ٗب شأف ا

ماذا تريد أف  .لذا ارتْح ٗب جلستك ،فلن يعود ويغتابك ،اجلسْ  :لك الكبَت
 ؟تقوؿ بطريقِة ضمِّك للقرآف إىل صدرؾ

أريد  .من أجل ىذا القرآف العزيز الذي أنزلو هللا جئت إليك اي بديل الشمس -
 .حافٌظ لو ٗب قليب ،مؤمن هبذا القرآفأف أحج إىل الكعبة الشريفة وأان 

 "أظن أف لقاءه ببعض األمراء جعلو يرتعب - ؟ىل كل من وبجوف يتوسلوف -
سأؿ قبلووف  .ولكٍت لن أخربه أبف ثِقاتِو وَشوا بو إيّل " .نوعًا ما من جديد
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 .وىو يبتسم ٗب سره
يل أئب  ٕب إف أغلى رجاء .ال أريد أف أركب طريقًا دوف علمك اي موفد هللا -

سيسرٍل أف ترسل معي ابظبي  -.قّرب اؼبصحف إىل جبينو وقّبلو –مع ىذا 
  .اليت يُغطى هبا اغبجر اؼبقدس اؼبنزؿ من هللا تعاىل ريروابظبك  قطعة اغب

إف سافرت فستعود وقلبك أكثر  .ال حاجة إىل الرجاء من أجل ما آمنت بو -
  .ارتياحاً 

 .ل الشمسوْلَتَض عنك اي بدي ،حياؾ هللا -
.سنفكر معاً أنت وأان ٗب موضوعُت مىت عدت من الكعبة -
 .نةر سعيد ٗب وجو السلطاف مرتعباً  - ؟وأي موضوعات -
مل يُةهر قبلووف الثقة اليت يراىا ٗب ابن -أحدنبا موضوع يتعلق ابلببلد  -

.موضوع أسري ،واآلخر ليس سهبًل عليك وعلينا –صديقو 
.ٗب وقت آخر ،الحقاً  –و سعيد الشاحب عاد الدـ إىل وج - ؟ىكذا -
 .حُت تعود من الكعبة .وأان ال أقوؿ ٗب ىذه اللحةة -

اجتمع السلطاُف قبلووف واألمَت سبلمش ٗب أرض الدار اللطيفة  ،ٗب اليـو نفسو
اعبوِّ.

 ؟أتعرؼ أخباره ؛ربدثت اليـو مع أخيك األكرب -
"أيكوف السلطاف  :سوسأؿ سبلمش رغم أنو قاؿ لنف  –ال اي موفد هللا  -

؟أحدث لو مكروه –!" وارتعب ؟يعرؼ ما ربدثنا بو قبل أايـ
 .وبج -
 .كاف قلبو سيلُت على كل حاؿ  .ىذا كاف هبب أف يؤديو منذ زمن بعيد -
- :ٕب سألو ،نةر قبلووف بعُت راضية إىل سبلمش - ؟وأنت ترى ىذا -

؟أتعرؼ شيئاً عن سعيد ال أعرفو أان
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! وبزنٍت أنو أليس أخي األكرب ؛عرفو أنت أيضًا اي موفد هللاما أعرفو عنو ت -
.يسمح ؽبم أف يدّنسوه

 –اي ولدي" ابألديغية لسبلمش قاؿ قبلووف عبارة " –حياؾ هللا اي ولدي  -
مل تركض إيّل زبربٍل عدـ .ويسرٍل أنك حُت مل توافق على ما ُيسرّه أخوؾ

وريثما يعود من اغبج  .ووسأغفر لسعيد ذنب .وأعّده رجولة منك ،موافقتك
ستكوف هنايتو  ،ولكن إف عاد اثنية إىل خيانتو .سأبعد عنو األمراء اؼبقربُت منو

وهللا سيغفر يل.     ،بنفسو على يدي

VII
البائع والشاري  :لن تفهم طبيعة السوؽ الشرقية إف مل ترىا، وتشًت منها مرة

 ىذا .ٍو وبدونبا األملوَمن جيبو مليء وَمن جيبو خا .يبحث كلّّ عن مصلحتو
وإال  ،فأنت فارس فيها –إف كنت ربمل مااًل  .يغتٍت وذاؾ ،ىبرس كل شيء

 .اكتفيَت ابالشتهاء
ذبد فيها إف كنت ؿبتاجًا من الًتاب  ؟ما الذي ال يباع ٗب أسواؽ القاىرة

 ... وانتهاء بقطع من الذىب.إىل الًتاب األصفر ،إىل الًتاب األضبر ،األسود
 القاىرة وال ٗب الدنيا كلها مثُل ذىيب أان ! ليس ٗب  -
 .والشاب يتحقق لو ما يريد ،إف يشرب العجوز من مائي يرجْع شاابً  -
وبعده للةاىر ركن  ،ىذا السيف كاف للملك الصاٙب اغباج أيوب السلطاف -

من يشًته  .ٕب للمنصور سيف الدين قبلووف األلفي ،الدين بيربس البندقداري
وال أتكلم على  .أقوؿ لك ما أعرؼ .وحةُّو دائم السعد ،عتومٍت يزد من شجا
 .ال تتجاوزوه ! ستعودوف إليو .ما ال علم يل بو

توقف قبلووف اؼبرتدي جلبااًب طويبًل متسخًا وسأؿ  - ؟ما الذي يقولو ىذا -
تعاؿ لنرى! ؛إنو يذكر اسم أبيك واظبي –سبلمش اؼبرتدي مثلو 
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 ؟وإف عرفك -
وظنوان  ،كاف فرساف األمَت مغرب الذين واجهوان مل يعرفوان  إذا .تعاؿ ،تعاؿ -

 .فلن يعرفنا ىذا ،طاليب صدقات
كاف من عادة السلطاف قبلووف ارتياُد السوؽ مرة ٗب الشهر بلباس فبلح من 

وكاف يسأؿ عن أسعار الذىب  .واليـو فعل ىذا برفقة سبلمش .عامة الناس
ومن كانوا راغبُت ٗب  .نها شيئًا ذا ابؿواألغذية واؼببلبس وغَتىا وإف مل يشًت م
ومن ير مبلبسو الرثّة وىيئتو اؼبنفرة ال  .أف يشًتي منهم كانوا يقابلونو ابلًتحيب

 .وليسوا قبلئل من كانوا يعطونو كسرة خبز أو يبدوف إليو كأس شاي .هبيبونو
 .ومنهم من مل يكن يسمح لو بتخطي عتبة دكانو

  :اء سبلطُت مصر لفَت نةر قبلووف السلطافمةهر الرجل الذي كاف يردد أظب
 .كانت الكتف اليسرى للرجل الضخم الذي غرز السيف الوحيد أمامو مبتورة

 .ولو رجل من خشب
مزح قبلووف مع  - ؟ال أعرؼ إف كاف صحيحاً  ،سيفك لو اتريخ طويل -

   .الرجل الضخم اؼبتعرؽ الوجو
جـز الرجل  –أعرؼ وال أتكلم على ما ال  ،ال أقوؿ ما ليس صحيحاً  -

.اؼبعوؽ
 ؟أيكوف ُمْلَك ىؤالء الذين تذكر أظباءىم -
حاوؿ  – .ال تعطّلٍت ،وإال فاغرب عن وجهي ،إف كنت ربتاجو فاشًته -

ٕب رجع والمو مقاراًِن من  .الرجل اؼببتور الكتف أف يكةم غضبو ولكنو اىتاج
عتو لتصدقت لو ب .أنةر إليكما فأراكما لستما أغٌت مٍت - :نَػَهره بنفسو

أتتذكر أنو كاف عندان أمثاؿ ىؤالء  .عليكما عن روح أيبك وشجرات
؟السبلطُت
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  ؟وكيف ال أتذكر وأان ابن مصر وأعيش فيها -
ولكن مل  ... دفعت ٗب خبللو يدي ورجلي.مضى زماف من ىذا النوع ؛حقاً  -

ال أقف على الشارع أمد  .ما عيشتك وكيف تدبر أمورؾ :يقل يل أحد الحقاً 
ىذه  .أخدـ نفسي دبا مل تقدمو يل الببلد .يدي للناس ولو بقيت دوف أسرة

 ،أعمل .وىذا السيف مورد رزقي .وىذا اؼبكاف ربديدًا مكاف عملي ،السوؽ
.أعيش دبا أكسبو

؟ما اظبك ؛عرفت من أوؿ نةرة أنك إنساف صاٙب ولو أف اغبزف يغمرؾ -
 - :ة ونطق اظبوضحك ضحكة خشن –.. .لو كنت أعيش على قدر اظبي -

 .أات مراد :ينادونٍت
مزح  – .وليس سيئًا أف تنوي أف تكوف أاًب للًتكماف .اسم صبيل وغٍت -

اآلف فهمت ؼباذا تريد أف رُبسن  - :وأضاؼ بسرعة ،قبلووف مع من تقرب إليو
 .إىل ابٍت قومك أيبك وشجرات

ليك الشراكسة األمراء اؼبما –مراد اثنية ال إراداًي ارتفع صوت أات –طبعًا  -
 ؟وما أصلكما ؟ما اظباكما ؟وأنتما .ربالفوا واحتكروا السلطنة ألنفسهم

وموطُئ  ،وكبن لسنا دوف أظباء حىت لو كنا نعيش ومنزلُنا حيث نلقي عصاان -
.جانَتمر :والشاب اؼبرافق يل ،أبو :وأان اظبي قريب من اظبك .أقدامنا طريقنا

 .ا من الشراكسةحسٌن أنكما لستم .إذف كبلكما عرْب -
وابتسم أات مراد ألنو فهم أف الشاب مل  .تبادؿ قبلووف وسبلمش نةرة خفية

:يُعجبو ما ظبع
 ؟أتكوف أنت شركسياً  ؟أقلُت ما ال هبوز -
! أٍل لست فبن يفرقوف بُت األعراؽ غَت ،قد أكوف شركسيًا وعربيًا وتركمانياً  -
 ! ِامضِ  –ف إشفاؽ جابََو سبلمش على غَت توقٍع الرجَل اؼبعوؽ دو  –
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مٍت حىت هتينٍت  عقلأأأنت  –غضب أات مراد  –! الشاب توقْف قليبًل أيها -
 ! لو كنَت حقاً عاقبًل ؼبا تسوَّْلَت ٗب الشارع وكيسك على ظهرؾ! ؟وتربيٍت

قاؿ قبلووف بصوت حاسم  –لو عرفت أنك ستسمع كلميت  -مراد اي أات -
اعبارحة األخَتة إىل ىذا  ما كنت ظبحت لك أف توّجو كلمتك –ىادئ 
 .الشاب

مل يكن أاتمراد الذي شعر ابإلىانة ينوي  - ؟أرفيقك ابن إلو ؟ما األمر -
وعيناه على السيف اؼبغروز  ،كانت كتفو اؼبستأصلة تنتفض رغماً عنو  :السكوت

 .أمامو كأنو سينتزعو بُت غبةة وأخرى
إنو  ،اي أاتمرادىذا الشاب الذي معي ليس بعيدًا عن أف يكوف ابن إلو  -

أجابك على قدر كبلمك ومل يكن  –أجاب قبلووف هبدوء  –مهذب ومتعلم 
 ؟أليس كذلك اي جنتمر .ينوي أف يهينك أو يربيك

مل وِبد سبلمش عن الكلمة اليت سببت ىذا اؽبرج رغم أنو وافق  –نعم اي أبو  -
من  ولكن ال أتراجع ألف ٗب كبلمي شيئاً  –السلطاف مؤداًي دوره برباعة 

 .الصحة
ظهر من صوت الرجل الضخم أف سورة غضبو  –كفى  ،اب عليكم  -

رؼ لردبا مل وبدث يل ما  –ىدأت  لو كانت الدنيا مركبة من الصدؽ الصِّ
وإخواٍل ٗب العرؽ  ؟أعجيب أف قلت "أان تركماٍل" و "أنت شركسي" .حدث

لسبلطُت وا .الًتكماٍل مل ُيسِعدوٍل ٗب ما حدث يل إف مل يدمروا حيأب
َمن ٗب  ؟أتةنوٍل وحدي .الشراكسة الذين استلموا السلطة من بعدىم مل يفيدوان

وقد وقعُت ٗب موقف  ،اآلف فقط ؟ما الذي نتكلم فيو .مصر من أمثايل كثَتوف
ولكن ال  ،ا أبداً لن يتفانب ،والفقَت والغٍت ،فهمُت أف اعبائع والشبعاف ،صعب

ال  .أربمل ما ضبّلٍت إايه هللا .وأتنفس ،وعلى رجلي ،أان سليم -.داعي لليأس
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ن حالكم وحالنا .أشكو هبب أف  ،كفى كبلماً   .يرضبنا ،لندُع إىل هللا أف وبسِّ
رجع أاتمراد  – .وأما أنتما فليس معكما ما تشًتاينو بو .أبيع ىذا السيف
والةاىر  ،ىذا السيف كاف للملك الصاٙب حاجي أيوب - :وباوؿ بيع سيفو

واؼبنصور سيف الدين قبلووف األلفي  ،س البندقداريركن الدين بيرب 
..   .السلطاف

–قطع قبلووف ما كاف يرويو أاتمراد  –ؼباذا ال نشًتيو  ،ال تستعجلْ  ،مهبلً  -
 ؟كم شبن السيف

"أان  :تفحص الرجلُت اثنية كأنو يرانبا أوؿ مرة .مل يصّدؽ أاتمراد ما ظبع -
حىت لو   .مثلكما بكيس على الكتف لست متسوالً  ،ابئع ماىر ولو كنت معوقاً 

إف نسْبُت ىذا  .كنت أضيف نصف قيمة ما أشًتي فأبيع بو لست سارقاً 
عاشوا  .فهؤالء أيضًا مل يكونوا صادقُت ،السيف ؼبن مل يكن ؽبم فلست كاذابً 

وكلّّ حسَب ما  .حياهتم ٗب صراع على السلطة واؼباؿ حىت أفٌت بعضهم بعضاً 
 باب عيشو ألف ىذا السلطاف الشركسي الذي وبكمنايستطيع أف يؤمِّن بو أس

 "اآلف ليس رجبًل يُعتَمد عليو...
أيكوف رخيصًا السيف الذي كاف ٗب قبضة السبلطُت الذين رحلوا والسلطاف  -

 :وأضاؼ ؽبما وكأنو يقوؿ .سأؿ أاتمراد وأفكارُه تتصارع ؟الذي ال يزاؿ حياً 
وصران  ،بب أننا ثبلثتنا متماثلوفسأحسم من شبنو شيئًا بس –إايكما أف تندما 

أتعرفوف كم   ،حُت جلبوا سلطاننا الشركسي اغبايل إىل مصر وىو صغَت .معارؼ
 ؟كاف سعره

 .ابتسم قبلووف ٗب قلبو - ؟ومن أين لنا أف نعرؼ -
ؼباذا  .سأسألكم سؤااًل آخر –ضحك أاتمراد من أعماؽ قلبو  –إذف  -

؟أتعرفوف ما معناه ؟"قَب "األلفيالسلطاف قبلووف لأضفت وأان أسرد اسم 
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أسرع سبلمش الذي ما عاد يطيق النةر إىل  –" معناه "ألف قطعة ذىبية -
  .الرجل اعبسيم اؼبعوؽ

بل دراىم فضية فسيف السلطاف  ،ليس ذىباً  ،إذا دفعتم ىذا اؼببلغ .صحيح -
 أتستطيعوف .وأقوؿ لكما إف ساومتماٍل فلن أتنازؿ إال عن بضعة دراىم .لكما
  ؟دفعو

أعطو ألفاً  .وسنضيف إليو أكثر فبا وعدت أف تنقصو - ؟وؼباذا ال نستطيع -
 .وطبسمئة درىم اي جنتمر

 .احتّد سبلمش للسعر غَت اؼبنتةر –تدفع سعراً مبالغاً فيو  -
أال يساوي  –ٕب نصحو  ،تةاىر قبلووف أنو يعّنف الشاب –اسكت!  -

 .وشى بناإف ظبَعنا أحٌد  ؟سيف السلطاف غََت ىذا
وافق أاتمراد  –ما يزالوف شبااًب  ،ما يُدري ىؤالء ما عانينا كبن ،نعم ،نعم -

ُوشاُة راسم ومغرب كثَتوف ٗب  –الذي كاف يعد النقود دوف أف يرفع عنها رأسو 
.وٗب الشوارع ،ٗب اؼبطاعم ،السوؽ

 .سأؿ قبلووف عن صاحيَب االظبُت وكأنو ال يعرفهما - ؟وَمن ىذاف -
 ؟عرفاف ىذين اجملنونُتأال ت -
 .كبن قادماف من الشاـ ؟وكيف نعرؼ -
ىؤالء أنصار قبلووف الذي اشًتيتم  ؟! ؼباذا إذف مل زبرباٍل إىل اآلف ؟ىكذا -

احذرا أف تقعا ٗب  –نبس أاتمراد ؼبن كاان يستعداف لبلنصراؼ  – .سيفو
 ،هللاحياكما  .ال يدعوهنم يتحركوف ،يبلحقوف اللصوص واؼبتسولُت .أيديهم

الشاـ اليت قدمتم منها ؽبا وقاؿ ٗب إثرىم بقلبو " – .أّمنتما يل نفقة سنة كاملة
السلطاف  أطلقإف  .يوردوا الكبلب اؼباءيقاؿ إنو هبرب الناس على أف  .أمَت ظامل

كبن الًتكماف   –" ...قبلووف فباليكو الشراكسة فسيحتلوف العامل العرْب بكاملو
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ومزقوا أسرتو  .تحاملوا على أيبك حىت قتلوهسلموان السلطة مرة واحدة ف
 .وأغبقوا بو أوالده .اعبميلة

هما وبعد ما سارا مسافة لفَت انتباى ،ترؾ قبلووف وصاحبو سوؽ الُبُسط اؼبلونة
سأبيع بثمن معتدؿ سيفي الذي قطعُت بو صوت مألوؼ من ورائهما يقوؿ "

:"الصليبيُت إف كاف ىناؾ من يشًتي عدداً من رؤوس
 ؟سمع ما يقوؿ اآلفأت -
 اتبع قبلووف السَت ابظباً. –أاتمراد يقوؿ اآلف كبلماً صادقاً عن سيفو.  -
غمغم  – .كذٌب ٗب كذب  اىذا السيف الذي اشًتيناه منو كلهقصة إذف  -

.. جعلتنا ندفع لو كثَتاً .كاف علينا االنصراؼ من عنده حُت طلبتُ   –سبلمش 
   .من النقود عبثاً 

 .وىذا هبب أف يعيش –قاؿ قبلووف دوف اىتماـ  –! ا فعلتال تندـ على م -
 ؟أال ترى كيف بقي تعيساً ايئساً 

! أما ظبعت ما .. ولكنو ظامل.إنساف ابئس كاف األفضل لو أال يعيش .رأيت -
 قالو عن الشراكسة؟

 .جلس قبلووف على أوؿ جذع شجرة مقطوعة صادفو –ىذا ليس ذنَبو  -
جلس قليبًل ٕب أضاؼ إىل كبلمو هبزة  .ى يسارهوأشار إىل سبلمش أف هبلس عل

ظللنا ندفعهم إىل اغبرب وإىل ضبايتنا حىت  .اؼبذنبوف ،السبلطُتَ  ،كبن - :رأس
يستحقوف  .ومل نعد ٗب حاجة إليهم رميناىم ٗب الشارع ،إذا أصيبوا بعاىات

    .هبب أف نفكر ٗب حلٍّ ؽبم مهما فعلنا ؽبم.
لى ىؤالء ورغبتك ٗب أف تفعل شيئًا من فهمت اي موفد هللا إشفاقك ع -

مل يستطع سبلمش اآلف إال أف يكشف عما حّز ٗب نفسو وىو يوافق  -.أجلهم
.غَت أنو أىاننا كبن الشراكسة ،صحيح – .قبلووف بصوت أنعم
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ألهنم  ؟! أتعرؼ ؼباذا ال يطيق الشراكسةساؿِبْو ،ال تكًتث دبا قالو لنا أاتمراد -
سيحكموف عليو فوإف استلم غَتان اغبكم  .غبكمسبلطُت ويبسكوف بدفة ا

 .ىذا كبلـ صحيح .الراجل وبسد راكب اعبمل .اغبكم نفسو
بعدما نّصبتموٍل  –اختتم سبلمش بعد وقفة قصَتة  –.. .ال أبس إذف -

ولكٍت مل أضبل عليو حقداً  .سلطااًن بعد سعيد مل يقبل رغم أٍل أخوه األصغر
 .ؽبذا السبب

يضحك من نفسو بنفسو   .ـ ال يفارؽ أاتمراُد ذىَنو وعينيوقضى قبلووف عدة أاي
وكلما سبثلت لو تعاسة اؼبملوؾ آؼبو  .كلما تذكر اتريخ السيف الذي اشًتاه

 .قلبو
ومل يكن يراتح  .ٗب اعبمعة اؼباضية صبع عشرين من كبار األمراء اؼبستشارين

  .ف بو أنفسهمنفسيًا مع أنو أوصى أف يُدفع للمماليك مشوىي اغبرب ما يعيلو 
وكلما فكر قبلووف هبم وأبمثاؽبم رغب  .كاف مستعجبًل على إببلغو بتعدادىم

 .ٗب رؤية أاتمراد
:استدعى قبلووف مغرب وقاؿ لو

ىاتوا يل أاتمراد الذي ذكرتو لك قبل أايـ دوف أف زبربوه أنو ذاىب إىل  -
.السلطاف

 .إف مل كبضره مرّبطاً ىذا اعبٍت ال أظنو أئب معنا من نفسو اي موفد هللا  -
 ال عبلقة يل برأيك فيو! أحِضْره حُت أطلب منك إحضاره إيّل! -
خرج مغرب من الغرفة دوف أف يويل  –وِفْعُلك فعلي اي موفد هللا  ،قوُلك قويل -

.السلطاَف ظهَره
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VIII
ومل تعرؼ ما  ،ومشاؽبا وجنوهبا ،إف مل تكن تعرؼ ما هبري ٗب شرؽ ببلدؾ وغرهبا

مل ينس قبلووف ما كاف يقولو  .نك الدوؿ اجملاورة فأنت أعمى وأصمّ تكتمو ع
  .أيتيو راسم مرة ٗب األسبوع ٗب وضح النهار ؛بيباريس

استقبل قبلووف ضيفو  –عرفت من وجهك أنك مل ربمل خرباً سيئًا اي راسم  -
 .بوجو طلق وإف كاف مزاجو معكراً 

أفَهَم  –شيئًا من ىذا القبيل  لتوِّ و لمل أر اي موفد هللا على مغرب الذي قابلتُ  -
.راسٌم السلطاَف متصنعاً الضحك أنو ينفذ أي مهمة ُتطلب منو

 .تةاىر قبلووف ابستغراب ما يسمع - ؟وىل الحةت ىذا أيضاً  -
ىل كنتم تُبقوف علّي ٗب منصيب منذ السلطاف الصاٙب وإىل عهدؾ لو مل أكن  -

ٗب نفسو  ا قالو بشأف مغرب قائبلً ندـ راسم على م - ؟أالحظ مثل ىذه األمور
بتسم ٗب وجهي يثرثر أـ أان ال أعرؼ إف كنت أجعل ىذا الذي يٗب حذر "

 ."أثرثر
 ،قاؿ قبلووف – .لوال بيربس لقطعت رأسك منذ زمن بعيد .ال سبدح نفسك -

وإال فأين كنت  .ولكن من حةي أف هللا وبيربس تدخبل فكةماٍل –ٕب مزح 
ذاىبوف إىل كوثر ٗب بغداد أف الصاٙب أرفقك بنا كي  أتتذكر وكبن ؟أجد مثلك

 ؟تتجسس علينا
سأؿ راسم عن  ؟من ألقمكما اػبرب اي بديل الشمس .ومن أين عرفتما ابألمر -

 .اؼبوضوع الذي مر عليو كثَت من األعواـ وكأنو وبُدث اليـو
" فهو أصّم ومن ال يراقب فهو أعمى ألستم أنتم من يقولوف "من ال يتنصت -
أظن أف  ،مهبلً  .و مل تتصرفوا ىكذا ما كنت أنت أيضًا شككت ٗب مغربل

.و هبا ليست من صلب مهامومغرب يعترب اؼبهمة اليت كلفتُ 
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أعاد اغبذر الذي كاف نسيو راظبًا إىل  –وال قاؿ يل  ،أان مل أقل شيئًا ؼبغرب -
ك أان . ولكن إف مل أقل ل.تبادلنا التحية ومضى كلّّ ٗب سبيلو فحسبُ  –وعيو 

كنت   .مل يكن ٗب وجو األمَت مغرب رضاً وال دؼءٌ  ؟فمن يقولو لك اي موفد هللا
 .ما الذي مل يعجبو –إف مل يكن سراً  –أود أف أعرؼ 

أان  –رفع قبلووف رأسو الكبَت  –! هبذه اغبجة أف تتبع برجالك مغرب إايؾ -
كّلفت بو اؼبرتزؽ   ما .إف كاف بيٍت وبينك أسرار فالعادة أف تبقى بيننا .واثق منو

وىو األمر الذي أوصيت اجمللس االستشاري لؤلمراء أف  .خبتيار ليس سراً 
تكلموا على رجل جسيم ٗب سوؽ  .يصدره بشأف مشوىي اغبروب من اؼبماليك

تةاىر قبلووف أنو مل  – .وطلبت منو أف يوصلوه إيلّ  .قيسارية فقد رجلو ويده
ال  .ردبا ظبعَت أنت أيضًا خربهو   –ير ومل يكلم الرجل الذي أخفى اظبو 

 .يطلب صدقة بل يبيع السيوؼ
انةر كيف يكلمٍت مع معرفتو أننا كنا كبيط بو حُت دخل السوؽ ٗب ذلك "

الوحيد الذي ال  –ابتسم راسم  – .اليـو وعلى كتفو كيس ووراءه سبلمش
نعرؼ عدد خطواتك ليس ٗب النهار فحسُب بل  .نعرفو عنك ىو ما ٗب قلبك

ال  ،بيربس ىو من كاف شاغلنا .كبن راضوف عنك ،أنت ماذا .ل أيضاً ٗب اللي
جاءٍل رجايل بكل ما قلَتو ألاتمراد وما قاؿ  .نعرؼ أين يقضي ليلو وأين يفيق

ومع أنك كنت  .وشرائك منو السيف واؼببلغ الذي دفعتو إىل آخر فلس ،لك
لٍت أصّدؽ، تعرؼ ىذه األمور فقد ظللت تقوؿ لسُت سارقًا وال كاذابً، وذبع

" أجاب راسم على السؤاؿ ن العمل، ربّدؽ ٗب عيٍّت وتسألٍتوتعّدٍل عاطبًل ع
:اؼبوجو إليو بسؤاؿ

 .ردبا تقصد اعبٍّت أاتمراد اي موفد الشمس -
وأنت ىل تنادي ىذا اؼبملوؾ اؼبعوؽ  .ىو اؼبملوؾ أات مراد ذّكرَتٍت ابظبو ،نعم -
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؟ابسم اعبٍّتّ 
 .ناديو ىكذالسوؽ يَمن ٗب ا كل  ،لسُت وحدي -
 .حىت لو ظبّتو القاىرة ىكذا فبلبد أف وبضره مغرب إيلّ  -
 .لن هبده مغرب على السوؽ -
 ؟ؼباذا -
 .حبستو قبل أايـ -
 ؟ىل سرؽ -
 .اي موفد الشمس ،ال -
 ؟ىل قتل أحداً  -
 .اي موفد هللا ،ال -
بسبب وانتصب عنقو  ،ارتفع صوت قبلووف - ؟ِِبَ اهتمتو ؟ؼباذا حبستو إذف -

وىو الذي مل يعتد طرح األسئلة اؼبتبلحقة.  ،ما راوده من الشك
 .أُبعُده عن الناس لسبلطة لسانو -
 ؟و سليطن لسانُ أتغلقوف فَم كلِّ مَ  -
يلوؾ سَتتكم  ،ألنو كاف يثرثر كثَتاً  ،أغلقتو ألنو سليط اللساف اي موفد هللا -

لى ما فعلو قائبًل لنفسو بدأ راسم يندـ ع – .وسَتة الشراكسة ،أنتم السبلطُت
 "؟ؼباذا وباسبٍت هبذا اإلغباح ؟"ماذا الحظ على ىذا الذي يصارعٍت ألجلو

تةاىر قبلووف  - ؟َمن على دنياان اآلف ليس فمو مفتوحًا ولسانو سليطاً  -
ٕب أضاؼ بعد سكتة  .وما سيقولو حاضراً  ،ابلضحك وإف كاف قلبو مل يعْد يُعينو

كل الناس الذي ؽبم   ،ؽ بُت عرْب وشركسي وغَتنباال فر  ،ما العمل - :قصَتة
ونتأمل عندما  .نسمع حُت يبثلوف أمامنا مدائحهم .ألسنة ىم من ىذا النوع

هم حُت يقًتفوف ذنبًا حىت ال أقوؿ ال تُرىبْ  .يديروف ظهورىم من ذبروبهم لنا
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موضوع اؼبسكُت  .ولكن ىذا ال يعٍت أف كببس اؼبذنب والربيء .يعرفوا قيمتهم
ؼبن دفعوان إىل اغبرب ٕب  ،لو كنا مكانو ،ماذا كنا سنقوؿ .اتمراد ـبتلف سباماً أ

يبدو يل أف اؼبوضوع الذي صبعتكم من أجلو يوماً   ؟وماذا كنا نفعل ،أنبلوان
ماذا سيكوف موقف الناس حُت يسمعوف أف  .كامبًل مل َتفهم جانب الرضبة منو

 ؟ألنو يثرثر تنفيسًا عن ضيقو فبلوكًا ابئسًا مقطوع اليد والرجل دخل السجن
ودعهم أيتوف بو  ،ُمرىم إبطبلؽ سراحو ،وال أمنحك مهلة ساعة ،اآلف حاالً 

 .إيّل معززاً مكرماً 
تراخى راسم اؼبتصلب  –ساؿبٍت  ،ال أستطيع أف أفعل ىذا اي موفد هللا -

.األعضاء عادة ٗب غمضة عُت
 .بل قفزمل ينهض قبلووف  ؟ماذا فعلتم ابارب اؼبملوكي -
 .قاـو حراسو فُقتل على أيديهم -
ال تدعٍت أفعل  ،اغرب عن وجهي –انتفض قبلووف كضربة سيف  –! راسم -

 :ٕب اندى ٗب أثر من وصل إىل الباب بصوت غفور -!بك ما ال يليق ْب
رجع قبلووف الذي كاف نسي  ."أان أعرؼ ما تستحقووقاؿ لنفسو " –! توقف

عند الباب إىل وعيو بعدما ذرع أرض الغرفة بضع سمَّر ػُ مسؤوؿ اؼبخابرات اؼب
ٕب قاؿ وىو يدعوه إىل اعبلوس ٗب مقعده وكأنو ليس َمن ظبع كل ىذا  ،مرات
.. ُعد واجلس أنت .لو كاف كل شيء هبري ٗب الدنيا كما تشتهي - :التقريع
ولكن استِشْر أحياانً  ... ألنك مل تساعدٍل على ربقيق طليب.ال تؤاخذٍل .أيضاً 
 .ما تفعلٗب 
من اآلف  .مل يتحمل الناس ما كاف يقولو حبقك فوضَعنا ٗب موقف حرج -

 .سأحرص أكثر
.األفضل أال تفقأ الدّملة اليت مل تتقيح بعدُ  .ال هبوز االستعجاؿ ٗب أي قضية-
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فهمت أف ٗب قلبك رضبة عةيمة كبوي وكبو من  .شكرًا اي بديل الشمس -
   .زقة الذين مل يسمعوا ومل يستشَتواأان سأحاسب اؼبرت .تسّببوا ٗب موتو

قاؿ  – .إف اهتمت من كّلفتهم ابلعمل فقدوا ثقتهم بك .ال تُعاِدىم ،اتركهم  -
 ،لنتناس اآلف ما قلنا وما فعلنا – .قبلووف وما ٗب قلبو غَُت ما على لسانو

 !عٍت ما جئتٍت بو من أخباروأظبِ 
إذا ساد السبلـُ الببلَد و  .كما عرفتٍت من وجهي فالببلد بفضلك ٗب سبلـ  -

كل شيء خبَت لوال أف اؼبطر مل   .عاش الناس مراتحُت ػ وارتفع ضحكهم وغناؤىم
 .والنيل يضيق ،يهطل ٗب مصر العليا

بل هللا الذي يتوسل  .موضوع اؼبطر وزايدة النيل ونقصانو لسنا كبن من نقرره -
 .أمانينا ٗب السبلـ ارضبنا اي رب وحقق لنا .إليو اعبميع وال يتوسل ىو إىل أحد

.وأِعٍّت على عمارة اعبوامع واؼبشاٗب واؼبدارس ٗب غياب اغبروب
 .وافق راسم الذي كاف اػبوؼ يًتاجع عن قلبو –آمُت !  -
 ؟وكيف يتصرؼ معنا اؼبماليك الربجية -
 .رضخوا اي موفد هللا -
 ؟أأرىبناىم بسلطنتنا البحرية -
 .سلطاهنم ٗب الببلد فتحلَّوا ابغبكمة اراتحوا إىل سياسةاي موفد هللا  ،ال -
ارتسمت على شفيت قبلووف الغليةتُت ابتسامة  –ال تتعاَلوا هبذه اغبجة  -

واؼبغوؿ الذين  .ىكذا كما ترى ذبري أموران .على اؼبماليك البحرية -دافئة 
 ؟صاىرهُتم ٗب العاـ اؼباضي ىل عادوا إىل اؽبدوء

ولكن من الصعب  مىصران أقرابءىذا فبن أتّملنا  .ال تؤاخذٍل اي موفد هللا -
 .ال يتطابق كبلمهم ونواايىم .الثقة هبم

 . ىذهالعذبال أستطيع أف أحكم هبذا على "أسلوف خاتوف" ذات اللساف  -
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على ما يبدو مل يتوقف إىل اآلف أليخاانت  .وليُلها نور ،هنارُىا شعاُع مشس
سلطاف بيربس بوالده إذ ىزمو خاف ما فعلو ال –ال ينسى أابقا  .اؼبغوؿ –الفرس 

ين قاعدوكبن لسنا  ،سنرى ،سنرى .يريد أف يثأر لو ؛شر ىزيبة ٗب فلسطُت
أال  .إف كانت سورية عالقة بقلبو فسنجعلها آخر أمنية لو .مكتوٗب األيدي

 ؟يستحق
تشفى  – .بل لن هبدوا حىت عةامو ،ليس يستحق فحسب اي موفد هللا -

ىذا الذي يكاد " :اليت ٗب متناولو السريةلمات راسم اؼبهاف من السلطاف ابلك
ىذا وبتاج إىل مأٓب  ،يلتهمٍت عاشق حرب وىو الذي يدعي أنو سلطاف سبلـ

 .من أجل أف يلطم خدوده" 
لطم قبلووف  –إذا كاف العنيد ال يفهم ما يقاؿ لو فسيحدث لو مثُل ىذا  -

ناء أين وصلوا ٗب ب ِامش إىل عمالنا لنرى -واختتم قضاايه اؼبغولية    ،فخذيو
 !اؼبشفى واؼبدرسة

العماؿ ؿبتشدوف رغم حرارة اعبو وضيقو حوؿ اؼبشفى واؼبدرسة اللذين يُبنياف 
ويقطعوهنا، وهببلوف الرمل  ،ُمِعّز: ينحتوف األحجارػحوؿ اعبامع ٗب شارع ال

والدواب أتٔب  .وينصبوف األعمدة ربت القبة اغبمراء اليت تعلوىا مئذنة ،والًتاب
 -.وُتسمع أصوات الفؤوس واؼبطارؽ من كل مكاف .اء ٗب أوعية من اعبلدابؼب

 .يتألق .العمل ال ينقطع
سأؿ قبلووُف قائَد اؼبئة سنقَر وقد ىبط  ؟من ىؤالء الذين ينحتوف األحجار -

.قلبو فبا اراتب فيو
 .أسرى صليبيوف اي موفد هللا -
 ؟ىل اعتنقوا اإلسبلـ -
.جهو إىل أشقِّ األعماؿمن ال يتقبل ديننا نو  ،ال -
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 .صاح قبلووف مغتاظاً فبا ظبع –أتسمعوف ما يقوؿ!  -
 .ال نستطيع تلبية حاجتنا منهم ،العماؿ قليلوف -
ومل يدعو يكمل   ،هنر السلطاف األمَت سنقر –اسكت اي عدَل اإليباف!  -

 .ال َتدَْع َمن وباربوف ديننا الغايل يدنسوف بيت هللا ،ما تفعلو حراـ –كبلمو 
أف يرَعوا اؼبعوقُت مثل اؼبرحـو  ؟! أتعرؼ ماذا يستحق ىؤالءوجهيأبِعدىم عن 

ترؾ قبلووف راسم الذي وجو إليو السؤاؿ أواًل وتوجو إىل  - ؟ ٍتأفهمت ؛أاتمراد
عاطلُت سوقوا ىؤالء ال ؟ىل العماؿ قليلوف وال يفوف حباجة العمل –سنقر 

أان ال أبٍت اعبامع  .واؼبسنُت ! واتركوا األطفاؿالذين يتسكعوف ٗب الشوارع
وؼباذا أنت واقف إىل جانيب  .ىي لكل اؼبسلمُت .واؼبشفى واؼبدرسة لشخصي

 .صاح قبلووف على راسم - ؟ملتصقاً ْب
ونبس ٗب  .ما إف غادر الفرساف الذين يقودىم راسم وسنقر حىت وصل مغرب

 :أذف السلطاف دوف أف يذكر اسم الشخص اؼبعٍتّ 
.أخربٍل من سألتهم أهنم مل يروه منذ بضعة أايـ .هللا مل أجده اي موفد-
  .تعاؿ إيّل بعد صبلة العشاء أقْل لك أين ىو -

IX
ليس سهبًل إف كنت سلطااًن أـ من عامة الناس، راكبًا صببًل أـ سائرًا خلفو، 
فبتلئاً مااًل أـ معدماً، يهّووف لك أو يةّلونك دبةلة، أف ربج إىل بيت هللا حيث 

تدور حوؿ  من جهةٍ  :إف كنت منطلقًا من مصر فأمامك طريقاف  نبيُّو.ولد دمحم
ومن جهة أخرى سباشي النيل حىت ذبتاز الببلد بطوؽبا وتتجو إىل  ،البحر األضبر

وبعد أف تصل إىل ميناء جدة ٗب يـو واحد  .البحر اتركًا أسواف على يبينك
 .تكوف ٗب بضعة أايـ ٗب الكعبة

 ."اؼبهم أٍل غربت عن وجو حاشية السلطاف الضخمة :الطريقاف سّياف لسعيد
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أو يتوفّاٍل إليو فَتفعٍت من دنياه  – .وىناؾ ستجري أموري كما كتب هللا
أو ينصرٍل على السلطاف الذي تسبب ٗب مآسي حيأب. حسنًا فعلُت  ،الفانية

فأان بقليب  ،ليس ألٍل ال أريد صحبتهم .إذ فارقت األمراء الذين ساندوٍل
وىم مراتحوف  ،وىم يقفوف مٍت اؼبوقف نفسو ،ما أزاؿ ٗب ببلدي عندىموروحي 

األمَت سنقر رجل حكيم  .ألٍل توصلت إىل ذريعة اغبج ألغيب عن الساحة
واآلف  .وكبلمو انفذ عند عدد من األمراء ،وحاـز ولو أعواف كثَتوف من اؼبماليك

ٗب  ،أبقى ىناس .ليتصرفوا كما يريدوف فلن أعًتض طريقهم .وباوؿ مع غَتىم
ولكٍت مل أفهم ؼباذا أرفقوا ْب  .اغبج إىل أف ىبربوٍل أهنم أعادوا يل سلطنيت

وؼبا سألت سبلمش مل هُببٍت واكتفى ابالبتساـ رغم أنو أخي.  ."َوْزَدمر" البليد
انتِةروٍل حىت أعود إىل  ؟أليس مأساًة أف يفعل بك ىذا َمن ولدتو أمك

 "ثنافنتما اال! سًتايف ما سأفعل بكما أسلطنيت
سأؿ سعيد رفيقو القوي البنية ذا  –اي قبمة اؼبماليك اؼبنَتة  ،اي حاج وزدمر -

  ؟أمل أكن عاقبًل إذ مل آِت بكم من طريق البحر األضبر –الكتفُت العريضتُت 
أجاب متمهبًل بصوت  -.ىذا طريق ـبتصر لوال أنو وبتاج إىل عبور البحر -

ولكن لو فكران  –وعلل إجابتو  ،بساط ملوف  الراكب صببًل على وزدمرُ  ،خشنٍ 
ٗب إعادة قطيع اعبماؿ ىذا لوجب علينا أف ننفق ٗب سوؽ جدة مبلغًا دوف 

   .فائدة
نةر سعيد إىل اعبماؿ العشرة  –وأان فّكرت ٗب ىذا اي قبمة اؼبماليك اؼبنَتة  -

انية ظهورىا وراءه" حُت طلب مٍت سلطانك الذي رببو أف نتخذ الطريق 
 .بعشرين صببًل ما كاف علّي أف أوّفر اؼباؿ ؼبن ورث األمواؿ الطائلة من والدي

ومع أف ىذا  .إف مل أتخذ ما تُعطى تبق ٗب الدنيا كما بقيُت أان دوف شيء
 ،الضخم الرأس يشبو سلطانو اجملنوف الذي انغرس حبو ٗب قلبو، فهو واعِبماؿ
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وؼ على جسده، وصندوؽ الذىب الذي وبملو من يسبقٍت والكيس ملف
ورفاقي اؼبماليك واألمراء اؼبخلصوف يل الذين سأصحبهم إىل القاىرة حىت 

ألف  –" أف يعودوا من حيث أصحبهم إليو...تتحقق أمورىم فيها، يشّكوف ٗب 
حىت لو مل أتكلم على ما جرى  .حياة الصراع اليت نعيشها يوميًا جعلتنا حكماء

فهم مل يًتكوا اغبكم بيد أخي األصغر  ،ولو اكتفيُت حبيأب القصَتة ،ألسرتنا
.سبلمش نصف سنة

 .مل يكن سبلمش أكمل العاشرة حُت نّصبوه سلطاانً  -
أفلت من  – .كاف عمري اثنُت وعشرين عامًا حُت انتزعوىا مٍت  -! ؟وأان -

أان أدين نفسي  .ال ،ال - :ولكنو عاد بسرعة إىل نفسو .فم سعيد ما يُقلقو
أان راٍض عن السلطاف اؼبنصور سيف الدين قبلووف  .بنفسي وال أهتم أحداً 

األلفي ولو إكراماً  لوالدي السلطاف الةاىر ركن الدين بيربس أو لغَته كائناً من  
ٍت إايه حُت ئوقد حّضر اؼبنصب الذي سيبوّ  .مل يدخر جهدًا من أجلي .كاف

وجد  – .وازبذه مستشاراً رغم صغر سنو ،ويرْب أخي سبلمش .أعود من اغبج
 :سعيد ذريعة للخروج عن اؼبوضوع ٗب الفواكو اليت على اؼبائدة قائبًل ٗب نفسو

ًا أـ رديئًا وقد "حُت يثور األمراء سأرى اؼبنصب الذي ىّيأه يل إف كاف حسن
 ،كانت ذابلة  ،ال أعرؼ ماذا يُطعموننا ،فواكو البارحة -"  أوعبوه ٗب أنفو

وحُت وضعوا  –! واػبيار والفجلالفواكو والبطاطا ! اقطفوا من البساتُت جافة
ىذا  –اختتم بصفاء مزاجو  ،اؿو الفواكو اّملة على ظهور اعبمعلى مائدت

ىذا ما جرى يل شخصيًا وألسرٔب اي  ،ال تبخلوا عليها ابؼباء ،اسقوىا ،جيد
  .غَت أٍل ال أضبل حقداً على أحد .قبمة اؼبماليك اؼبنَتة

وليس لو ىمّّ  انقضى يـو جدد اؼبوضوع "كبن على الطريق منذ أسبوعُت، وكلما
ن مل يصبح بعُد ذئباً م"كما يقاؿ    –يبتسم األمَت وزدمر ٗب قلبو  –" آخر
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كما   "قبمة اؼبماليك اؼبنَتةأيكوف غَت راض عٍت؟ يلقبٍت بػػػ " "ىباؼ من الذائب
 لكلببِّهٍت أان ابإف كاف يةن نفسو يش ،يرْب الكلَب من ىباؼ من الذئب

 :قاؿ وزدمر متةاىراً أبنو ينةر إليو نةرة رضاً  –" ضِحكفسًتى ما يُ 
يسعدٍل أنك اكتسبت عقبًل فبا جرى لك دوف أف ربمل اغبقد ٗب قلبك مع  -

ٗب حياتو أـ كرمى  هبسبب ما شهد عمل قبلووف، سواءأنك ال تزاؿ شاابً. 
ها لوالدؾ أـ كرمى للببلد اليت وبكمها، على أف يبقى اغببل موصواًل بينكما أي

حُت تعود  .وأعادؾ إىل مهمات ببلدؾ ،وما ال يغفره لنفسو غفره لك .األخواف
وأان ال أعرفو  ،وأنت قلت ىذا بنفسك ،إىل القاىرة ذبده حّضر منصباً كبَتاً لك
وأعرؼ مصيبتك أبمك وأعرؼ ثقلها  .غَت أٍل ظبعت األمراء يتحدثوف فيو

أعّد لنا هللا ما يبلوان بو  .لصربال حيلة إال ا ؟ما العمل .وأنك ال تنساىا ،عليك
وأمامنا مزيد  .وقد صّفى فيها من ىم أحسن منا وأطهر .ٗب ىذه الدنيا الفانية

 .من التصفيات
نصحتٍت كما كاف أْب  .ورضي عنك اي قبمة اؼبماليك اؼبنَتة  ،حياؾ هللا -

 –لو كاف عندي  –وكلمتٍت كما كاف أخي األكرب  .وأمي سينصحانٍت
كن سأطلعك على السبب اغبقيقي غِبجيت ما دامت الرحلة قّربت ول .سيكلمٍت
دفعٍت البحث عن غفراف ذنيب ألٍل أعترب نفسي اؼبسؤوؿ عن الطريقة  .بُت قلبينا

 .ارزبى صوت سعيد وتةاىر أبنو يبسح عينيو –.. .اليت ماتت هبا أمي
ال أان و  ،أنت مل تذكر اؼبأساة اليت دفعتك إىل طريق الكعبة .مهبلً  ،مهبلً  -

ليس من أجل  !عليك يعطفْ لْ ك هللا و ليفهمْ  –استعجل وزدمر  –! ظبعت
بل لتكرَل األماكن اؼبقدسة اليت  .مسألة كهذه وبجوف ويصعدوف إىل عرفات

 .نبيو دمحم اولد فيه
أيد سعيد  –أنت تعرؼ ٗب ىذا اؼبوضوع أكثر مٍت اي قبمة اؼبماليك اؼبنَتة  -
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وقد اخًتتك من بُت األمراء  .تزور فيها الكعبةولسَت أوؿ مرة  –رفيقو األسّن 
الذين اُقًُتحوا ؼبرافقيت ألنك حججت مع الةاىر بيربس والدي ومع السلطاف 

 .قبلووف
كنت برفقة والدؾ السلطاف والسلطاف قبلووف   .لك الشكر على اختيارؾ يل -

وْلنرجْع  وْلنذىبْ  .ليسّهل هللا طريقنا علينا .واغبجة الثالثة برفقتك .بفضل هللا
"ال أعرؼ ؼباذا ُيشيعوف عن ىذا الذي جعلوٍل رفيقًا لو خفة  –بسبلمة ! 

ويعمل جاىدًا كي  .يتودد إيّل بكل لطف .أكيد ليس من ىذا النوع ؛العقل
 .يُتِبع كل خطاب يل بػػػ "قبمة اؼبماليك اؼبنَتة" .أفتح لو قليب

ِر هللا ط ،اي قبمة اؼبماليك اؼبنَتة ،نعم - ُـّ   .ريقنا إىل الكعبة وعودتنالِيُػَيسِّ ومها
وألف  .تنتةران ٗب مصر ،كثَتة، كما قاؿ اؼبنصور سيف الدولة قبلووف األلفي

"سيُنهي  –سلطاننا الكبَت وعد إبقباز اعبامع اؼبتضمن مدرسة ومستشفى 
فلو غبقنا ابفتتاحو العتربان أنفسنا  –ولكن لن يُعطوه الفرصة الفتتاحو" 

واآلف سأتناسى ما قلتو بشأف رغبيت ٗب  .ال كبن ،بيد هللاولكن ىذا  .ؿبةوظُت
إذا كبرت صببلً  - :وأسألك ٗب شأف آخر ،اغبج من أجل غفراف ذنيب كبو أمي

" ٕب أحّل كاد يقوؿ "ما فعلوا أبمي  –قراباًن ٗب اغبج من أجل ماحدث ألمي 
؟أفبل هبوز اف أبتهل إىل هللا أف يغفر ؽبا –ما حدث ألمي" ؿبلها "

 ؟ىل حدث ؽبا أـ فعلْت بنفسها -
ولكن إذا كاف  .سيكوف جواب سؤالك صعبًا ألنو يتضمن أمورًا متعددة -

 اعبواب االثنُت معاً فأان أأتمل من هللا تعاىل أف يتفّهمٍت. 
ولكنو ال يعترب من يُزىق روحو بنفسو  .ال أحد ٗب الدنيا مل هُببو هللا سبحانو -

 .من عباده
.غَت أهنا مل تتحمل اإلىانة ،اليك اؼبنَتةصحيح اي قبمة اؼبم -
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نسّمي دنياان دنيا عارية أو فانية ألف  .كلُّ من يشعر ابإلىانة نفسو  ال يقتل -
ؿبافةاً على موعد عودة من عاش  مىت حاف .هللا تعاىل يبلوان فيها ابػبَت وابلشر

وأما  .و جنتوأسَكنَ توفاه إليو و 1اػبمسة اليت غرزىا هللا تعاىل ٗب اإلنساف األركاف
من ال يردعو شيء ويتصرؼ على ىواه من كذب وسرقة وموبقات أخرى 

 .فسيختربه على السراط الذي ىو اعبسر إىل جهنم
ارزبى  -.ومع ذلك فسأبتهل إىل هللا من أجل أمي اؼبسكينة ،ىذا صحيح وحقّّ 

 .ال تؤاخذٍل كلما تذكرت أمي مل أُطق صرباً على نفسي – .صوت سعيد
يرضيٍت أنك مل تنسها ولو أهنا مل تًتؾ شيئًا إال فعلْتو  ،أمك منَتة .منع ،نعم -

َـّ سيئة بل ابٌن سيء .بك مع أٍل ُجلبت إىل ىنا  .وصحيح ما يُقاؿ من أنو ال أ
اُدُع إىل  .مل يبّر علّي يـو واحد مل أتذكر فيو أمي،وتزوجت ٗب ىذه الببلد ،طفبلً 

ادوىا إليو سواء كنَت مشتاقاً إليها أـ ربك أف ُيسهِّل عليها سراط جهنم الذي ق
حبُّ األـ وبدوٍل إىل ما  .يتفهَّمك رّبك ويعطف عليك ،من يعرؼ ،فردبا .ال

اغفر يل اي إؽبي إف  .أقوؿ ولو أنو ال هبوز االستغفار ؼبن أىلك نفسو بنفسو
 .قلُت حراماً 

تبُّت يل أنك  .حياؾ هللا .مل تقل ما ىو حراـ اي قبمة اؼبماليك اؼبنَتة ،ال ،ال -
وابؼبناسبة فسبلمش  .عطوؼ على أمي اؼبسكينة ابلقياس إىل أخي األصغر

ىل هبوز أف تكوف ىذه نةرتك إىل أمك اليت  .ُيِصّم أذنيو ويتنكب جبسمو
 ؟أليس عاراً  ،ولدتك

ل أف أصف موقفو بغَت اعبائز على العيب - غَت أنو يصعب علّي اغبكم  .أفضِّ
 .ال أريد أف أجٍت على أحد .االتفاؽ عليو ،األخوافأنتما  ،ٗب ما مل تستطيعا

 .أو األركاف اػبمسة لئلسبلـ: الشهاداتف والصبلة والصياـ والزكاة واغبج 1
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 –أضاؼ وزدمر صراحة وىو وبّدث نفسو  .األفضل أف تتفقا دوف تدخُّل أحد
ـّ  .وال يتعامى عن أمو ."ليتك كنت مثل سبلمش، قولُو يطابق فعَلو وال يتصا

 .ولكن أخاؾ ال ينسى أابه كما تنساه أنت –" عن أبيو
مل ُيِب سعيد  – "!أصابٍت منو ما كنت أتوجس منووع و أان فتحت معو اؼبوض"

ما شأنك أنت إف كنت أحب أمي  –على حالو وإف غضب على نفسو 
تضافرٓب أنتم الشراكسة العنيدوف هبذه اغبجة فدفعتم أمي إىل  ؟ومستاًء من أْب

 .وجعلتم من ال يعرفونٍت يلوكوف ٗب سَتٔب .بّردٓب عواطف أخي كبوي .االنتحار
ف السلطاف الشركسي الغريب أغبقك ْب عينًا وأذاًن وإف كنُت لست أجهل أ

ولكن لن أظبح لك بتحقيق مرادؾ  .اّدعيت أٍل أخًتتك من بُت األمراء رفيقاً 
وسُأغبق بكم  .أنت واحد فبن سيسبق إليهم سيفي .وإف لبسَت قناع اعبنوف

 "...أخي الذي سبتدحو !
وأان  .صغر سبلمش ال ينسى والدهيسرٍل اي قبمة اؼبماليك اؼبنَتة أف أخي األ -

ردبا أذكر سَتة أمي أكثر ألننا حُت أُبِعدان إىل دمياط  .أيضًا ال يغيب عن ابيل
ْلنا معاً سنواتِنا الصعاب اي قبمة اؼبماليك اؼبنَتة أستمد الثقة و ،ال أنسى أمي .ربمَّ

 .من أْب
ولكٍت  .وىذا ما كنت أريد أف أظبع ،إف شئت اغبق ،وأان .حسٌن أنك ىكذا -

ال أعرؼ ؼباذا تناديٍت بػػػػ " قبمة اؼبماليك اؼبنَتة " 
 ؟ما األمر -
  .ألٍل مل أصل إىل مرتبة أستحق معها مثل ىذا اللقب -
    ؟ألست مثل األمراء راسم ومغرب وسنقر وبرقت -
ومقربوف من سلطاف  .ومن عددت أظباءىم أمراء مئة ،أان أمَت أربعُت فارساً  -

.ومستشاروف لديو .عندهوثقاٌت  .مصر
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؟وىل أنس وسنقر ومالك ومعن من ثقاتو اؼبقربُت -
 .جـز وزدمر – .ال يسمح سلطاف مصر ؼبن ال يثق هبم أف يرافقوه -
 .ولكٍت سأقوؿ لك سبب سؤايل عّمن ذكرُت أظباءىم ،ىذا صحيح -

 .ترافق السبلطُت من يـو ما عرفتك .أستغرب أنك ما تزاؿ إىل اآلف أمَت أربعُت
وىا أنت اآلف من ثقات السلطاف  .بعد والدي مقراًب مٍت ومن أخي ،وكنتَ 

أألنو ليس عندؾ  ؟ؼباذا ال يعيد النةر ٗب مرتبتك بُت األمراء .العةيم قبلووف
مىت ما رجعنا من اغبج طرْحُت ىذا اؼبوضوع  ؟من يوصل رغبتك إليو ويشجعو
 .ٗب مقدمة ما أطرح أماـ السلطاف

 ،انتزع وزدمر زماـ اغبديث غَت اؼبنتةر من سعيد –! هبذالن أظبح لك  ،ال -
 .ليس كلُّ ما يُرجى يتحقق - :وشرح السبب

وتردد صوت اؼبؤذف من على ظهر أحدىا  ،وٗب اللحةة نفسها توقفت اإلبل
 .."."هللا أكرب، هللا أكرب :عرب الرماؿ

ال ما و  ،أنقذ صوت األذاف سعيدًا الذي مل يكن يعرؼ تفسَت ما قالو وزدمر
 :سيجيب بو

وحانت  ،ىكذا نقطع اؼبزيد من الطريق دوف أف نشعر ابؼبلل مع حديثنا -
بعد الصبلة حُت ننتهي من الوقوؼ ٗب حضرة هللا سنستأنف  .صبلة الةهر

سأستدرجك إىل حيث أريد سعيد من اعبمل قائبًل ٗب نفسو " ترجل – .حديثنا
ٕب  ،" وتوضأيتوسأكتشف إف كنت ستصبح موضع ثق ،من خبلؿ اغبديث

ىذا الكثيب لن يتحملنا كلنا  – .صعد إىل ظهر كثيب ليصلي بعيدًا عن رفاقو
وأنتم ذبمعوا ورائي  ،ولكٍت سأقف وحدي عليو ألكوف أقرب إىل هللا تعاىل

 .أسفل الكثيب
وال  ،ابلكثباف مليءطِبقة على قفٍر أصفر ػُ الشمس تغلي ٗب السماء الباىتة اؼب
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والرمل يتموج من  .والريح اغبارة تعشش ٗب النخاع .اعبماؿـبلوؽ فيو إال قافلة 
والناس اؼبتجهوف إىل القبلة يصلوف  .واعبماؿ اؼبنيخة والواقفة ذبًتّ  .تلقاء نفسو

ويلقوف التحية إىل اليمُت  .ووبنوف رؤوسهم ،رَُّكبػهبثوف على ال .ويدعوف إىل هللا
 .وكل مصلٍّ اليسمع دعاءه إال ىو وهللا .واليسار

ومن اعبنوب  ،من الشرؽ والغرب – كل اذباه من الصحراء العربية الواسعة ٗب
ولكن الربؽ الذي ؼبع  .يسود السبلـ والراحة لوال أهنا ُمضجرة - ،والشماؿ

وحُت دوى الرعد  .مزؽ السكوف ،فجأة ٗب ظباء هللا اليت ليس فيها أي سحابة
الربية حركة سبوج رماؿ  دث انتشرت ٗبللمرة الثانية قبل أف يعي اؼبصلوف ما وب

خسفت األرض بسعيد  ،وعلى مرأى من اعبميع ،وٗب اللحةة نفسها .كثبافو 
 .فاختفى

منتزعُت منها  ،صارع وزدمر وصباعتو الرماؿ اؼبتحركة دوف أف يتمكنوا من قهرىا
من ربت كثيب غَّت  تحُت ظهر  ،وقبيل الغروب .من رباوؿ ابتبلعو من البشر

سحبوا جثتو  متعاملُت بلطف وحذر مع الرماؿ  ،يدسع مكانو مرتُت أصابعُ 
 .القاتلة

وؼبا   .قاؿ وزدمر للمحيطُت ابعبثة جلوسًا ووقوفاً  – .ما حدث لنا مأساة -
سنقضي الليلة مع ىذا البائس ولو كنا ٗب  .كاف هللا ىو من قّدره فلندُع إليو

أساتنا إىل ؼباذا نذىب دب ،لن نكمل إىل الكعبة ،ال .موقف حرج ٕب ندفنو غداً 
 .سنعود إىل مصر .األماكن اؼبقدسة

وظبعوا أصوات اؼبنادين  .دخل اغبجاج العائدوف إىل القاىرة ساعة تناوؿ الشاي
 :الفرحة

اليـو فرح السلطاف اؼبنصور قبلووف سيف الدولة األلفي بقدـو صيب لو من  -
ولنهنأ معو  .بو ىنيئًا لنا .وظبَّوه الناصر دمحم .ليبارؾ لو هللا فيو .زوجتو أسلوف
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  .حبياة ليس فيها إال السبلـ والطاعة
ومل يستطع إال أف يتفكر ٗب  .حُت قاؿ وزدمر وافقو رفاقو – .آمُت اي هللا -

أحدىم يرحل " :وٗب الفرحة اليت عادوا إليها ،اؼبأساة اليت حدثت لو على الطريق
"...وغَته أئب إليها أبعةم الفرح ،عن الدنيا أببشع ميتة

X
 خاف ٗب  -خاف إىل اآلف أف بيباريس ىـز والَده ىوالكو  –ينس أابقا  ال

وحُت فعل  .كاف ىباؼ أف يقتحم سورية بقواتو ما داـ بيباريس سلطاانً   .سورية
واآلف كانت السنوات القليلة  .ىذا مرة تراجع ابعبيش دوف أف ىبرب أمراء جيشو

ولكن تبُت   .غَُت كاؼٍ  ُتاستعداد اؼبسلماؼباضية على وفاة بيباريس فرصة ألف 
تزوج من أسلوف ابنة أشهر  :أف السلطاف قبلووف الذي حّل ؿبلو أكثرُ ـُباَدعةً 

وليس قليبًل الوقت  .خاف فأبطل فكرة الثأر اليت وبملها أابقا –األمراء خاتوف 
خاف  –وخبلؽبا حدث عداء بُت خاتوف  .الذي استغرقو تبديده ألعدائو

ن العبلقة بُت خاٍَل اؼبغوؿول ،وقبلووف الذي صاىره عاشا ٗب  .كن ىذا مل وُبسِّ
يتبادالف االبتسامات إىل  ،ببلد الفرس وما على لسانيهما غَُت ما ٗب قلبيهما

يتنافساف على من األقوى ومن األحكم فيهما حىت  ،جانب نةرات االرتياب
 .على رأس اػباانت خافَ  –نّصب إيلخاُف كورلواتُي أابقا 

وفيها  .ومشاؿ وجنوب ،ؽبا شرؽ وغرب ،ومنها ببلد الفرس ،كل بلداف العامل
 –والرباري اؼبتبلصقة والغاابت الفسيحة والسهوؿ  ،اعبباؿ اؼبتدرجة االرتفاع

 ،وأمواج البحر الفارسي وحبر قزوين .وليست األهنار الكربى فيها قليلة .الغاابت
وبعضها  ،سوداء بعض أراضيها ذات تربة .دبا فيها أمواج حبر عماف ترتطم هبا

وهتب الريح ويدّوي  .والسماء سبطر فيها وتُثِلج .مقطّعة بشرائط صفراء ،ضبراء
وكما  .ومعةمهم يدين ابإلسبلـ .وتعيش فيها أجناس متنوعة من البشر .الرعد
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نشر اؼبغوؿ داينتهم البوذية على ظهور اػبيل سيطردوهنم على ظهور اػبيل أيضاً 
األذاف مع أف اعبيش اؼبغويل اؼبؤمن بداينة بوذا وال ينقطع صوت  .فبل يعبؤوف

 .يسبحوف ابؼبسابح وىبتموف القرآف .ويزداد اؼبصّلوف ،منتشر ٗب ببلدىم
تيمور من مكانو مع أصوات مؤذٍل  –ىب منغو  –! كرىت أصوات ىؤالء  -

 الةهر اؼبتجاوبة.
تو ومسح براح ،خاف بعُت ضيقة خبيثة –ابتسم أابقا  –أما أان فُتعجبٍت  -

 .ىبربوننا بقدـو غدائنا –على غبيتو الرقيقة 
 .تيمور ابن عمو مؤيدًا إايه –مازح منغو  –نعم اي خاف اػباانت  ،نعم -

 .ىا ىي رائحة غدائنا ٗب أنفي .وضبَتىم ال تتناسى وقت الةهر
العمود اؼبغروز بقوة وسط األرض اؼببلطة ابلببلط اؼبزخرؼ يرفع اػبيمة 

لى زبرؽ بصعوبة النوافذ األربعة اؼبغطاة ابأَلَسل والشمس الكس .الفسيحة
ُت يقيماف ٗب مكاف وىُبّيل إليك أف اػبانَ  – .كلّّ ٗب اذباه  ،1اؼبضفور الرقيق

 ،من أغماد السيوؼ ،وتلمع اؼبطرزات واؼبوّشاة ابلذىب والفضة .اكبدار اعببل
ش أابقا واآلف يسلي عر  .واؼببلبس وواقيات الساؽ وأعايل القبعات ،والسكاكُت

وما  .يلمع ٗب كل اذباه –خاف الذىيب العايل اللماع اؼبًتوؾ جانبًا نفسو  -
والطشت النحاسي اؼبقصدر ٗب  .وبتاجو ليبًل وهنارًا من أواٍف على رؼٍّ آخر

 .إحدى الزوااي
خاف الفسيحة نةيفة فهي مليئة برائحة اعبلود اؼبتعفنة  –ومع أف خيمة أابقا 

 .وبس هبا ىو وأىلو إذ اعتادوا عليهاوالعرؽ البشري اليت ال 
ـُ الطعاـ ستارة النافذة اؼبلونة اقتحمت اػبيمَة رائحُة غبم خيل ُتح  فتح خد

 نبات ينزؿ على ضفاؼ األهنار واؼبستنقعات، ُتصنع منو الرماح واغبصائر. 1
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وىذاف وبمل كلّّ منهما قطعة  .والطباخاف وراء حامَلي الطعاـ االثنُت .مسلوؽ
 .ووراءنبا من وبمل شراب الكومس ٗب دلو خشيب ،من غبم الغنم اؼبخمَّر

 .ا العيوف تغنياف واقفتُت وراء اػباانت أغنية لطيفةوفتااتف ضيقت
خاف للطاىي كما  –فقاؿ أابقا  ،ُتوقف الرجبلف اللذاف ضببل الطعاـ وراء اػبانَ 

 :ٗب كل مرة
قاؿ للفتاتُت  –وأنتما أيضًا  .واختربِ الكومس .ُذْؽ من كل لوف طبخَتو لنا -

ُت من اؼبُمختربوف سػخرج ال وؼبا .اؼبتوردٔب الوجو الواقفتُت إىل جانيب الباب
خاف أبدسم قطعة غبم وعضها حىت ساؿ الدسم من  –اػبيمة أمسك أابقا 

:تيمور الذي كاف يفصل اللحم عن العةم –ومزح مع منغو  .ِشدقيو
؟ىل فقدَت أسنانك -
 .يبكنها أف هتّشم ىذه العةمة ،مل نصل إىل ىذا بعدُ  -
حبلوة ىذه العةمة اليت  ُعّض اللحم قبل أف يتجمد الدىن تعرؼْ  -

مها  .قاؿ قائد اعبيش للخاف الذي كانت غبيتو الرقيقة تقطر دظباً  – .ستهشِّ
ال تستعجل على أسنانك  - :وأضاؼ إليو ما أمامهم من مهمات بنربة مزاح

ال يزاؿ أمامنا اؼبكاف والزماف اللذاف سنطحن  .وعلى ِسكِّينتك هبذه اغبجة
 .فيهما عةاـ السلطاف قبلووف

خاف  –غرز منغو  –إف قلت اليـو أو حااًل فأان جاىز اي خاف اػباانت!  -
سكينتو ٗب راحة كفو حىت وصلت إىل العةم وأهنى بصوت أعلى  وىو يبسح 

 لن أىدأ حىت آخذ بثأر عمي! –غبيتو بدىن يده 
اي أخي األصغر كاف الوقت الصحيح ؼبا تقًتحو ىو عهد بيربس األعور.  -

خاف  –شرب أابقا  .أف أقلع لو عينو السليمة األخرىرحل عن الدنيا قبل 
ما ال أفهمو ىو طريقة تناوؿ  – :وغَّت اؼبوضوع ،مغرفة الكومس يغسل هبا عاره
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ال  .يسلقونو ابؼباء اؼباٙب فيزيلوف طعم اغببلوة من اللحم .الشراكسة للحم
.يذوقوف غبم ماشية قبل أف يفصلوا عنو طعم اغببلوة

 –وافقو منغو  – .ٗب اؼباء اؼباٙب بل يفركونو ابلثـو اؼبملَّح وال يكتفوف بسلقو -
 تيمور اببتسامة ساخرة.

اغبيواف ىو  ؟ؼباذا تبذِّر بو خبلطو ابؼبلح ؛ضغ سّن الثـو ؼبعاعبة اللثة فحسبسبُ  -
.الذي وبتاج إىل اؼبلح

  .الشراكسة أيكلوف اؼبلح ألهنم حيواانت اي خاف اػباانت -
 ،ة الذين مات جدي على يد أحدىم بيربس القبيحال يوَصف الشراكس -

دعنا أنكل من  ،اظبع –ضحك اػباف من أعماؽ قلبو  -.أبصدؽ من ىذا
أضاؼ اػباف حبماسة وقد توردت  – .الدـ اؼبخثّر ٕب نشرب فوقو الكومس

سنتجوؿ برأس قبلووف الثخُت الرقبة على رأس الرمح  - :وجنتاه من الكومس
ٕب كبملو إىل الببلد اليت ُسيب منها  ،استوىل على اغبكم فيوٗب العامل العرْب الذي 

وليس وحده بل سننبش قرب بيربس ونُرفق عةامو برأس  .ببلد الشركس ،صغَتاً 
 .قبلووف

ٕب خّص ما  ،تيمور ابلسؤاؿ وكأف موضوعهم انتهى –أسرع منغو  ؟واؼبماليك -
 .أقصد اؼبماليك الشراكسة - :سأؿ عنو

! ولن كبـر األسر الية من حصتها إىل عبيد لنا كل ىؤالء سيتحولوف  -
.لنكسب قلوهبم

 ؟أىناؾ ىذا الكّم من اؼبماليك   -
 ؟أكانوا تسلطوا على حكم العرب الفارغي الرؤوس لو مل يكونوا كثَتين -

واآليرات صباعَتنا الذين استسلموا ؽبم  ،وسنرفق هبم الًتكماف واأللباف والًتؾ
.واعتنقوا اإلسبلـ ،أسرى
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مل .وُأجربوا على اعتناؽ اإلسبلـ اي خاف اػباانت ،ىؤالء ُأِسروا رغمًا عنهم -
:تيمور يكمل كبلمو اغبامل رائحة إشفاؽ –يدع أابقا خاف قائد اعبيش منغو 

 –أف تقع ٗب األسر وأنت مفتَّح العينُت يعٍت أنك جباف.  –ال ُتكمل  -
 .رجولتك لتصبح مسلماً واألشد مهانة من ىذا أف يستأصلوا جزءًا من عضو 

وظبحوا ؽبم أف  ، يرات ذبمعوا على بعضهم كقطيع غنمااربوف الستمئة من آ
 :وىم يصلوف كل يـو طبس مرات .يستدعوىم واحداً واحداً وينطقوا "هللا أكرب"

أف يفعل بك  .دوف أف يعرفوا ؼبن وبنوف رؤوسهم ،هبثوف على ركبهم ٕب ينهضوف
تركوا  .عتمد عليهم مثل ىذا يتجاوز درجة اإلىانةالرجاؿ ااربوف الذين ت

.. ٕب تشفق .تسحقو سنابك خيل اؼبماليك ،عمَّك ٗب ساحة اؼبعركة -والدي 
انتصبت أمامو صورة فباليك بيربس هبولوف بوالده معلقاً  –! أنت على ىؤالء
صورتو ىو جروباً أسعفو و  ،ويهرسونو حبوافر خيلهم ،ويتقاذفونو ،برؤوس رماحهم

فصّر على أضراسو وكأنو  ،من ساحة اؼبعركة ال يستطيع قبدة والده مل علموحا
 .يريد أف يسحق ضلع اػبروؼ الذي ٗب فمو

تيمور إىل  –عاد منغو  -.ال تةن أٍل أتكلم عن شفقة .اي خاف اػباانت ،ال -
ٗب كل األحواؿ أان حاقد عليهم منذ  – .وعيو وقد شحبت وجنتاه امراتف

يتبلعبوا أبجدادىم  وقد  يك من ظبحوا للمسلمُت أفسأر  .زماف بعيد
 .وسأفعل خباتوف اعبباف ىذا األمر بيدي شخصياً  .خصيتهم

نفض أابقا خاف رأسو اؼبتطاوؿ الذي  –خاف  –ليس ىذا ما سنفعلو خباتوف  -
 -وتصنَّع الضحك بصوت حاد متقطع   ،حنتو بضع مغارؼ من الكومس

ابنتو زوجة قبلووف الرابعة أسلوف ذات سنجربه أف يبارس اعبنس بنفسو مع 
  .الردفُت الرجراجُت

خاف  –صرخ منغو  –وجدَت الفكرة اؼبناسبة لو سبامًا !  ،ىذا أفضل اقًتاح -
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 –وتذكر اػبرب الذي كاف ضبلو إليو ونسيو فأضاؼ بصوت أخفض  ،فبا ظبع
 .ىذه ولدت حديثاً 

 تعرؼ منها إف كاف سأؿ أابقا خاف بنربة ال - ؟أتقوؿ إهنا ولدت حديثاً  -
اؼبرأة اؼبرضع  ،ىكذا أفضل –واختتم أبف أجاب نفسو بنفسو  ،يستغرب أـ ال

ىا" ونةر  ،ىا ،شرب الكومس فوؽ الضحكة الساخرة "ىا – .شبقة دائماً 
أين ىن  –وصفق بيده  ،ابذباه ستارة الباب اؼبوشاة خبيوط الذىب والفضة

 ؟مغنيأب ذوات الشفاه الرقيقة

XI
لطاف بيربس الذي مل يتمّكن منو أعداؤه الكثَتوف ايطوف بو من كل رحل الس

بعتو منَتة ٕب قضى نتيجة آتمره فوقع ٗب اغبفرة اليت حفرىا لقاىر. وت ،جانب
وابتلعت رماؿ اعبزيرة العربية سعيداً ٗب أثناء  .ّدة مزاجهانتيجة حبها ألصلها وحِ 

رًا استعادة سلطتو اليت ومع أف أمو دمرت مستقبلو فقد ظل وباوؿ س .حجو
ومن بقي من األسرة وحيدًا دوف أىل ىو  .فقدىا لعجزه عن مسؤولياهتا

 .سبلمش
 مضموهنمااغبزف والفرح يُنطقاف بسهولة غَت أف أف إذف  أليس صحيحًا 

صعب. ٕب إنو ما مل وبدث مثل ىذا ألسرتك الكبَتة فسيكوف من الصعب 
بط اسم األسرة ابؼبناصب العليا فهمو. ولكن أصعب ما ٗب األمر ىو أف يرت

 للدولة خارج إرادهتا.
أيكوف نسيها بعدما ترؾ   .مر سبلمش إىل أف تصلبت عةاـ كتفيو بثبلثة مآٓب

صحيح أف جرح السيف ُيشفى غَت أنو يًتؾ ندبة  ؟كلّّ منها جرحًا فحسبُ 
والطريقة اليت فارقت هبا أمو  ،ومع أف سبلمش كاف يعرؼ ِميتة أبيو .أبدية

فإف ما فعلتو األـ بنفسها ىو ما مل يكن إىل اآلف  ،وابتبلع الرماؿ ألخيو ،ياةاغب
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ما الذي ال تفهمو ٗب  ؛من شنقت نفسها فقد شنقت نفسها .يستطيع تفسَته
  ؟ىذا األمر

من السهل الكبلـ على مثل ىذه اؼبأساة إف مل تكن حدثت ٗب أسرتك الصغَتة 
 ،ها. ىذا مثُل تبلـز اغبزف والفرحولكن من الصعب اإلجابة علي ،أو الكبَتة

أحدنبا  .واغبقد والشفقة ،والكذب والصدؽ ،واللُتِّ والصُّلب ،والرغبة واغبسد
لو  .ورابعها وبفر لك قرباً  ،وغَتنبا يُقيلك من سقطتك ،وُبْييك واآلخر يصرعك

لزاؿ  ،والدمع والضحك ،مل تكن حياة اإلنساف مركبة ىكذا من الفرح والًتح
 .د منذ زمن سحيقعن الوجو 

قبل  ،ٗب سنيو العشر ،دبا فيها سلطنتو ىو ،خّلف سبلمش السلطنات الثبلث
ما وْقُع ىذه  .وقبلووف ىو الرابع .وفرح األب ،بلوة األـحب أف يستمتع عميقاً 

 ؛حُت تبقى ٗب الدنيا غصنًا مبتوراً  ؟األحداث على سبلمش الذي بلغ العشرين
أليس من الواجب   ،ربط حذاءؾ أبمعائكسواء كنت تستحم دباء الذىب أـ ت

 ؟حُت يقـو سؤاؿ ٗب ذىنك من ىذا النوع أف ذبيب إجابة ؿبزنة
أمو وأخوه  :كاف عند سبلمش قبل اآلف من هبيب على مثل ىذه األسئلة

كبلنبا رحل عن الدنيا مثبتاً    ؟واآلف .ىذاف كاف سرُّنبا اؼبعلن واضحاً  .األكرب
طريقة واحدة ويبوتوف بطرؽ ناس يوَلدوف ب" كل ال :صحة اغبكمة القائلة

ولكن مع أف أمو روت لو مرة ٗب غمرة ىياجها طريقة موت األب  ."ـبتلفة
اليـو فحسُب رجع السؤاؿ  .السلطاف الكبَت فردبا أنساه إايىا حبُّو الطفويل ألبيو

إذا كنت أعرؼ ميتة أمي وأخي فلماذا ال هبوز أف أعرؼ " :إىل الذىن مفاجئاً 
 .عدوؾ ىو من ُيشيع عنك مثل ىذه األخبار ؟أىي إشاعة أـ حقيقة ؟ْبميتة أ

من  .ما خطر يل يتجاوز حّد الةلم ؟أكانت أمي معادية ألْب إىل ىذا اغبد
 ولذا آف األواف ألسألو" ،يعرؼ حقيقة األمر ىو قبلووف
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وحُت دخل سبلمش بقامتو اؼبمتلئة  .ٗب أحد األايـ استدعى قبلووف سبلمش
ضخمتُت اؼبسبلتُت وعنقو الطويل وعينيو الزرقاوين اغبادتُت تذكر وذراعيو ال

ومازحو وىو يعانقو ويربت  ،واستقبلو ،قبلووف شباب بيباريس فقفز من مقعده
 :على كتفيو

دعٍت  .إذا مبَوَت كل يـو هبذا اؼبقدار أصبحَت حبجم والدؾ حىت اػبريف -
 –بعُت راضية  رجع قبلووف قليبًل وتفحص سبلمش – .أدقق النةر فيك

ىل أساء  .ولكن ال أعرؼ سبب اكتئابك ،لباُسك وسبلحك يليقاف بك جداً 
 ؟إليك أحد

قاؿ سبلمش ٕب سأؿ نفسو كاسبًا السؤاؿ الذي  –ال شيء من ىذا  ،ال -
ّمحت ػماذا سيضيف إىل ما ل ؟يسبب لو منذ ىذا الربيع قلقًا ال ينتهي "أأسألو

 "؟بو أمي
قاؿ قبلووف للشاب الذي أجلَسو  –من األايـ  ال تكتم ما سينكشف يوماً  -

ال ربمل معك ما  .وما قلتو لنفسك ِسّياف ،ما قلتو يل –متأمبًل عينيو  ،قبالتو
أظبُعك اي سبلمش! ،يُقلقك بل ارمو عنك

 .سأسألك اي موفد هللا ما دمت قد بدأت اغبديث -
ال أريد  –و قاطع قبلووف بصوت حاسم الشاب اعبالس قبالت – .مهبلً  ،مهبلً -

" بيننا الطميمةأنت وأان إف بدأان نلعب " .أف أظبع ما لو مثل ىذه اؼبقدمة
وماذا سيكوف مصَت  ؟فكيف سيتصرؼ معنا األمراء واؼبماليك والفبلحوف

 ؟الببلد اليت كبكمها
 .أان ال أحكم أحداً اي موفد هللا -

بسبب ما ظبعو:قبلووف رأسو الكبَت  انتفض رأس
؟أـ تقوؿ ىذا عَرضاً  ىذه مأساتكأ -
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مل أستطع  - ،عاد سبلمش فوعى إىل نفسو بسرعة –ال اي بديل الشمس  -
أريد أف أعرؼ حقيقة ميتة  .أف أعرّب على كبو صحيح عّما أاثر ارتيابك

."ال يفارؽ ذىٍت تعبَت أمي "مات نتيجة شرّانيتو  .والدي
 –زينة تنهد قبلووف مع ىزة رأس ح –إذا كانت أمك قالت لك ىذا  -

ـّ  .ومل وبدث ؽبا ما مل تفعلو بنفسها .فلسُت اندمًا على إبعادىا عنك األـ أ
أجرب اغبزف السلطاف على أف  – .فاغفر يل إف أسأت إليك من جهة أمك

يقوؿ األديغة "ما من أحد صنعوا لو مهداً  - :ٕب أكمل .يتوقف أكثر من مرة
اؼبأثور "إف نفق اغبصاف بقي إال حفروا لو قرباً" ولكن عند العرب ىذا القوَؿ 

 ْصرَ ال ح ." ليس بيربس ؾبرد اسموإف مات اإلنساف بقي منو اظبو ،منو نعلو
وإف كاف بعضها أصغر وبعضها  ،وكلها ،للنجـو اليت تلمع ٗب الليايل الصافية

 .القمر :ولكن ما وُباط بكل ىذه النجـو يسمى – .قبمة  :ربمل اسم ،أكرب
بل  .تَػْرَتْب ٗب إنسانية والدؾ ورجولتو مهما قيل لك ال .ومثلو السلطاف بيربس

كل يـو وكل ساعة ٗب ىذه الدنيا الفانية  ! من السهل ارتكاب اػبطأ افتِخْر بو
طواؿ معايشيت لوالدؾ ال أذكر أنو أخطأ إال  .اليت يبلوان فيها هللا العلّي العزيز

كاف اؼبعروؼ يضيع حىت لو   ،ولكن .وىو اؼبيتة اليت فعلها بنفسو –مرة واحدة 
وأف هللا تعاىل نةر  ،مع خطأ واحد فأان واثق أف بيربس ليس من ىؤالء الناس

كبن نتقدـ ٗب  .ال ربمل ٗب قلبك ذباه أبيك إال اػبَت .إليو بعُت العطف وتفهَّمو
 .لِندْعو يهنأ ٗب اعبنة اليت توجو إليها .القضااي اليت أورثَنا إايىا دوف حل

خّففت  .قاؿ سبلمش بصوت مفعم ابلِعرفاف -الشمس  حياؾ هللا اي بديل -
 ،ضبلي اآلف ألٍل أعرؼ أف ال أحَد غَتؾ يعرؼ استقامَة والدي ٗب اغبياة الدنيا

 .وال أريد أف أذكر أمي وأخي دبكروه .وارتياَحو فيها ،واستقباَلو ٗب جنة هللا
ثبلثتهم  –كاف يريد أف يذكر اسم اعبنة فلم يستطع   –وليس بعيدًا أف هبتمعوا 
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 .ٗب اؼبكاف نفسو
ندـ السلطاف على طريقة سؤالو  - ؟أتريد أف تقوؿ رجعوا أىبًل ٗب اعبنة -

ولكن ىذه أمور يبّت فيها هللا  ؟من يدري .ليس بعيداً  ،نعم –فًتاجع ٗب اغباؿ 
 يـو القيامة فبل نتحدْث فيها!

سأؿ يُتْو ال يصحيح ما يقاؿ إف "من يسأؿ هبد ـبرجًا ٗب أعلى اعبباؿ، ومن 
ىذا الشاب ابلقياس إىل سعيد   - ،قاؿ قبلووف ٗب نفسو –" ٗب الفبلة الواسعة

أظنو يريد أف يسأؿ  .الذي كاف يعمل ويقوؿ كثَتًا وال وبقق شيئاً، أعقل بكثَت
إف قلُت  .وأان ايئس مثلك ؛ماذا أقوؿ لك .عن أمو ربت ستار السؤاؿ عن أبيو
ك األكرب فأان أكذب عليك وأكذب على ال عبلقَة يل دبا حدث ألمك وألخي

ولكن إف مل تقابل بسيفك من ُيشهر سيفو عليك كانت هنايُتك على  .نفسي
" أيبكن أف أان ال أحكم أحداً ؼباذا إذف قاؿ يل " .ترى بعينك ما حدث لنا ،يده

إذف لن أستعجل على اؼبهمة  ؟يغلب عليو عتابو اػبفي ييقاتلٍت ألف من يشتهِ 
سأترقبو بعض الوقت كي ال أكوف مثل راكب  .من أجلها اليت استدعيُتو

من سيكوف أشّد  .اغبصاف الذي يُرِدؼ أحداً وراءه فيستويل رديفو على اغبصاف
برقت ازبذ قواـ رجل وحارب إىل جانبنا أان  ؟ىذا أـ برقت :إخبلصًا يل

وأراحٍت من انحية  .وجرب سيفو وجسده فيها ،وبيباريس ٗب أكثر من معركة
يبكن أف يصبح اآلف معاواًن جيدًا لسلطاف  ،مبلزمًا بُت عقلو ورجولتو سورية
أىَل الببلد ضدان  ،سنقر صباعةُ  ،وإف فعلت ىذا فسيثَت من يكرىوننا .مصر

ىؤالء أستطيع أف أسّد أفواىهم  .حبجة أف الشراكسة ربّكموا ٗب مصر كلها
كما قلت   ولكن سأتريث قليبلً  .بسبلمش وإف كاف أديغيًا ألف أمو عربية

 "وسنعطيو جواابً مل ينتةره،ابنتةار ما سيكوف
ما رأيك ٗب أمَت الشاـ  ،اي سبلمش أريد أف أستشَتؾ ٗب أمَت نعرفو كبلان -
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  .برقت
يبكن أف تفسره  –ابتسم سبلمش ٗب قلبو  –طريقة سؤالك اي موفد هللا  -

 .ولكن سأقوؿ لك .أبكثر من طريقة
  .لو وما عليوأريد أف أعرؼ ما  ،نعم ،نعم -
ليس برقت أمَتاً  .ال أستطيع اي موفد هللا إال أف ُأِحبَّ من كاف وبّبو أْب –

ولكن وبّز ٗب نفسي أف يكوف  .إنو رجل ؿبارب فيو الشجاعة واإلخبلص .فقط
 .كنا التقينا ٗب ىذا الربيع  .بعيداً عنا

وف أكمل قبلو  –ولكن ال أعرؼ  .على ما تقوؿ يشتاؽ أحدكما إىل اآلخر -
ال  .وأان ؿبتاج إىل برقت ىنا غَت أٍل ال أجد بديلو - :بعد وقفة قصَتة

 قل إف كنت تعرؼ! .ومن تثق هبم معدودوف ،تستغرب فاألمراء كثَتوف
قل  –نةر سبلمش ٗب وجو السلطاف حبذر شديد  –" أمن أجل ىذا دعوتٍت"

ا مل يعرض يل موقف من ىذ ؟أال تثق ْب ؛يل بكل صراحة ما تريد ابلضبط
لن  ؟أيكوف يةن أٍل أعاركو من أجل سلطنيت اؼبفقودة كما فعل سعيد .النوع

إف مل تثق ٗب من  .وإف استطعُت  فلن يكوف والدي راضيًا عٍت ،أستطيع ىذا
إف كنت ستستغل من تستميلو إىل أف  ؟يساندؾ فبمن تثق من أىل الببلد

نصيب من ٗب كبلـ أمي ألْب، وٗب تطويعها ألخي،  ليسَ فَ يعرؼ سّرؾ أَ 
ٗب غيابو بكلمات  تذكر أابهيتذكر سبلمش كيف كانت أمو  - ؟الصحة
 ،وكيف كانت تتوسل إليو وسبدحو ٗب حضوره ،وتتكلم عليو ابلسوء ،قبيحة

ليس اغبكم بُت أْب وأمي  – .وكيف كاف أبوه مشغواًل بػتغيَت مكاف نومو ليبًل 
ومع  .ختبلؼىذا اال بسببال شك أف هناية سعيد أخي كانت  .من مهميت

 .ذلك مل أيُؿ قبلووف جهدًا للعثور على رفات أخي وإعادتو إىل جانب قرب أمو
– .لعدـ دفنو سعيداً إىل جانب أْب فقد تصرؼ على كبو صحيح ورغم أتثُّري
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حُت قاؿ  –كلُّ إنساف تنتةره آخرتو ٗب قربه الذي أعّدوه لو ٗب دنياه الفانية " 
 .نو مل هُبب على السؤاؿ اؼبطروح عليوسبلمش لنفسو ىذا الكبلـ تذكر أ

 .ببلدؾ ٗب سبلـ اي موفد هللا حىت لو كاف األمراء كثَتين واؼبوثوقوف قليلُت -
والسفن ليست  .الفبلحوف راضوف عنك والباعة والشاروف مشغولوف أبنفسهم

وبرقت  .وأما األمَت وزدمر فهو يساوي الكثَت من األمراء .عاطلة عن العمل
ومن جهيت أان  .وقره خاف اؼبستشاروف ال ىبرجوف عن طاعتكوسنقر ومغرب 

اجعل من  :إف قلت يل .ال تةن أٍل أابلغ ٗب كبلمي .ال سند يل وال أمل غَتُؾ
ارذبف  – .و ٗب قبضيت فأان حاضر من ىذه اللحةةنفسك سيفًا فوالذاًي وضعْ 

ر اغف –ٕب وجد طريقة لتربئة نفسو  ،صوت سبلمش واغرورقت عيناه ابلدموع
 .ألنك ذّكرتٍت أبْب بيربس ،يل اي بديل الشمس

فهمُت أٍل لن أكوف  .مؤلَت نفسي ثقًة وأمبلً  ،حيا هللا أصلك اي سبلمش -
األفضل أف كبرص  .وحدي ٗب أي وقت خبلفًا للعادة ٗب كوف السلطاف وحيداً 

قاؿ قبلووف ٗب نفسو "ىذا  – .على أنفسنا ألف األمور ال ذبري كما نشتهي
برقت دوف أف أخربه دبا  ولكٍت سأسألو عن .واًن حقيقيًا للسلطافسيصبح معا

 .يسرٍل أنك وبرقت على وفاؽ –" ٕب ابتسم للشاب اللبيب، وقاؿ لو أنويو لو
أفكر ٗب أف أولّيو إمارة أمراء  .إف وافقتٍت فسأقوؿ لك ؼباذا سألت عن برقت

 .اعبيش ٗب مصر
– :وسألو عمن سُيحّل ؿبلو .وافق سبلمش السلطاف حاالً  –! فكرة فبتازة -

 ؟ومن سًتشحو إلمارة الشاـ
نةر السلطاف ٗب  – .لوال أٍل أطمع فيك ؼبنصب أعلى لولّيتك إمارة الشاـ -

ل - :وجو سبلمش بشيء من اػببث وسألو  ؟وأنت من تفضِّ
قاؿ سبلمش انظرًا ٗب وجو  –ىذا من اختصاص السلطاف اي موفد هللا  -
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ُت من كلماتو الثبلث التالية ابلعربية والثالثة ٕب قاؿ كلمت ،صديق والده
.من تقوؿ اظبو يكوف َثوري - :ابألديغية

 ؟أما كنت تقوؿ إنك ال تعرؼ األديغية –!  ؟ماذا قلت -
 .مل أنس بضع الكلمات اليت عّلمٍت إايىا والدي -
اآلف فهمت مصدر الكلمات القليلة اليت يعرفها الناصر دمحم الصيب الصغَت  -

تنهد  - ؟من غَتُؾ يبكنو أف يعّلمهم إايىا .ؿ أخويو علي وخليلمن خبل
 ،والدة علي وخليل من القبجاؽ –ٕب الـ نفسو بنفسو  ،قبلووف رغمًا عنو

..إف عرفت أف أوالدي سيحبوف أابىم وِعرقهم مثلك .ووالدة الناصر دمحم مغولية
ا طبائعهم سبو فلن تسعٍت الدنيا فرحًا اي سبلمش! ولكن البد إف عاشوا أف يكت

أنوي أف أرسل األمَت مغرب إىل  :اؼبوضوع الذي بدأانه اػباصة. اآلف دعنا ننوِ 
ولكن يبكن أف يدخل ٗب اؼبوضوع شيء أتوجس  .الشاـ بديبًل لؤلمَت برقت

 .منو
كاف السلطاف بيربس يصفو ابلرجل   .ال زبف على األمَت مغرب اي موفد هللا -

 .ولكن ال أعرؼ من سيخلفو .اغبقيقي
سُأخرج راسم الذي عاقبُتو ٗب شأف اؼبسكُت أاتمراد وأعيده إىل منصبو  -

من يعرؼ من أسرار الببلد أكثر فبا ينبغي يصّفونو جسداًي أو يُبقونو  .السابق
ولكن ليس  .ك ٗب أي وقتمن ىو مدين لك يبكنك أف تدعو ىبدمُ  .قريباً 

كبلان   ،نُت برقت وأانإذا تولينا السلطة ٗب مصر كبن االث .ىذا ما أتوجس منو
 ؟فماذا سيكوف موقف قـو والدتك الذين ال نغيب عن ألسنتهم ،أديغي

حُت كنتما  ،السلطاف بيربس وأنت قبلووف قائد اعبيش ،أمل تكوان أديغيُت -
 ؟ربمياف مصر من جهة الشرؽ ومن جهة الغرب

.كنا ٗب ذلك العصر أكثَر سبسكاً هبويتنا األديغية من يومنا ىذا  -
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 ؟اآلف ماذاو  -
      .اآلف تتغَت األوضاع ٗب العامل أكثر من ذي قبل -
التمعت عينا سبلمش وقامُتو اؼبمشوقة  – .لسُت َأحَكَم منك اي موفد هللا -

ولكن يبدو أف  -.تزداد قوة وكأنو ليس ذاؾ الذي يصغر قبلووف أبربعُت عاماً 
ب ما سيقولوف واؼبستيقةُت رفعوا رؤوسهم فتحسبوف حسا ،النائمُت أفاقوا

 .حبقنا
ابتسم قبلووف وىّدأ سبلمش الذي احتّد كالسيف اؼبسلوؿ  – .مهبلً  ،مهبلً  -
ىؤالء كانوا  .ال تدعنا نصف سكاف الببلد دبثل ىذا وإف كنا غاضبُت منهم –

وكانت مشُسهم تشرؽ   .يعيشوف ِعرقًا من البشر قبل أف مبتطي حصاف سلطهتم
ومل يكن  .ويبتلئ ويفيض ،ري ويغيضوكاف نيُلهم هب .كشمس اليـو وتغرب

ونشأ ىنا  .وصنعوا ألنفسهم سباثيل تفوؽ اػبياؿ .فراعنُتهم سبلطيُنهم قليلُت
ٕب من  .علم اغبساب والكتابة العربية واإلسبلـ وما ال ندري من أمور أخرى

 ؟كبن ابلقياس إىل اغبكاـ الذين سبقوان
أفبل تبنوف أنتم اعبوامع  ؛إذا كاف أولئك صنعوا سباثيل وصروحًا ألجلهم -

مل يًتاجع سبلمش مع أف ما قيل لو  - ؟واؼبدارس واؼبشاٗب ألجل الناس
أال تعملوف كل  ؟أمل ربموا ببلد مصر واإلسبلـ من الكفار –يستدعي التأمل 

؟ما تستطيعوف من أجل أف يعيش أبناء مصر وربافظ على كياهنا
  .وكبميهم وكبمي أنفسنا ،نعمل من أجلهم ،نعم -
وغَتىم من  ،أال ترى أف من احتلوا مصر زمن الفراعنة من رـو ويهود وفرس -

 ! ؟الغزاة النهابُت مل يفعلوا ما تفعلوف
ذبعلٍت أفكر ٗب البعيد  ،.. حقًا اي سبلمش.ردبا كاف كلّّ يعيش بعقلية زمانو -

ال يضيع أتثَت صداقتك مع  ؟من أين لك ىذه اؼبعرفة ،فتعيدٍل إىل عصران ىذا
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 ؟وأنت ىل تنةم شعراً  .شاعر عزيز األكرب منك سناً ال
وأان أؤيده ٗب  .يقوؿ عزيز إذا عرفت اتريخ ببلدؾ أتؼبت ؽبا وأحببتها ،ال -

 .ىذا
فلن يفهمك  ،ومل تتأمل ؽبم ،إف مل تعرؼ ما مّر بو أبناء قومك .ىذا صحيح -

واًن لو مع أف قبلووف كاف يوافق من سيعّينو معا – .ولن يتأمل من أجلك ،أحد
"ال أعرؼ إف كاف ىذا يعود شيئًا فشيئًا إىل  :فقد كاف ما يفكر فيو شيئًا آخر

ليس ٗب ىذا  .األفكار اليت دفعْت أمو حياهَتا من أجلها مع أنو يعتّد أببيو ظاىراً 
 .وكلّّ يعود إىل أصلو ،البيلساف يُزىر :فكما كاف ييربس يقوؿ .ما ىو غريب

حىت لو كنا ببل جذور حيث زرعوان. كيف   كبن من ليس عندان طريُق عودةٍ 
مل تقل   ،نعم ،.. " نعم؟.سيتصرؼ معي ىذا إف جعلُت منو معاواًن للسلطاف

كل ما جرى بيننا من حديث فبا يستدعي التأمل   .كبلمًا خاطئًا اي سبلمش
 ،ومبط حياتنا العربية يتقدـ .ألجل ىذا أقوؿ إف عاَلمنا يتغَت كل يـو .والتفكَت

ولذا ال أريد أف تتطابق وجهات  .ها دوف إرادتنا وجهات نةر ـبتلفةوتدخل في
ال أقوؿ إف أحدًا لن يُثَت ٗب يـو قادـ ما جرى لنا من مأساة أمك  .نةران

   .فاألفضل أف كبرص على أنفسنا ،وأخيك
كاف الكبلـ موجهًا إليو مع أنو ظاىراً –أفهم ما تريد أف تقولو اي موفد هللا  -

ثْق ْب ٗب  –ـبفيًا علمو بو رغم أف الكبلـ آؼبو  جاب سبلمشُ فأ ،وبـو حولو
مهما قيل  ما ٗب عروقي من دـ أديغي ودـ عرْب ِسّياف عندي. .ىذا اؼبوضوع

.عنك فلن أقبل منو ما تراتب فيو
 :قاؿ قبلووف بعد وقفة حزف قصَتة

 ،وإذا كاف ىذا رأيك .مل أنتةر منك جواابً آخر .شكراً أيها العادؿ سبلمش -
أريدؾ أف تصبح معاوانً  :فسأقوؿ لك اآلف نييت اغبقيقية ،وألٍل واثق منك

-298-

وسأطرح موضوعك ٗب اجتماع ؾبلس األمراء االستشاري ٗب  .لسلطاف مصر
 .ىذا الشهر

مل يستطع سبلمش إال  ؟ألن يعًتضوا اي موفد هللا حبجة أٍل ما أزاؿ شاابً جداً  -
.أف يفكر ٗب أوؿ ىاجس لو

 ؟منحناؾ لقب سلطاف مصر وأنت ٗب العاشرة من اعًتض حُت -
 .كاف ىذا ٗب عامل آخر  ؟مىت جرى ىذا -
كاف   – .من تغَتات خبلؿ عشر سنوات جرىسنتصرؼ اآلف وفق ما  -

.جواب قبلووف قصَتاً 

XII
راسم الذي لو عبلقة بكل األمور السرية والعلنية ٗب السلطنة دوف أف يةهر 

 .سيجري لو وإف كاف يعرؼ سبب حبسو على السطح مل يكن عنده ِعلٌم دبا
  ؟أيُطلقوف سراحو أـ يُعدمونو

مل وِبد عما رظبوا  –يقوؿ راسم  –األسود القبيح  قره خافاآلف ذا يفعل "ما 
واألمراء  . األرضإىل قذؼ ْبٕب  ،رماٍل على حارؾ حصانو ،قّيدٍل .لو

ن معهم وم ،مغرب ووزدمر و سنقر ؟اآلخروف الذين كانوا يبتسموف ٗب وجهي
كم من األعداء الذين ال   ؟أمل أحِم الببلد معهم ؟أمل أحارب معهم ؛من اؼبماليك

 ؟.. أمثلي من تُلحق بو ىذه اإلىانة؟.يريدوف لو اػبَت أبعدهُتم عن ظباء مصر
.. إف استثنيت سنقر من بُت .مهبًل ما هبري ٗب الببلد شيء عجيب ،مهبلً 

أليس إذف كبلـ اؼبصريُت  .واحدالذين حبسوٍل فالسبعة اآلخروف من ِعرؽ 
حىت لو كاف عند سنقر مثُل ىذا  ؟الذين كنت أكّم أفواىهم وأُرىبهم صحيحاً 

 -" ...! ما مل أفعلو بو فعلو ْبراكسة فهو من الذين سلبوٍل حرييتالعداء للش
قفز راسم من مكانو وصاح وىو يطرؽ الباب أبصابعو اليت فقدت إحساسها 
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 :ابألمل
 .ويبكن أف يكوف سنقر ،أحد ثقات السلطاف الكبَت قبلووف أرِسلوا إيلّ  -

 ...وخطراً على السلطنة ،سأبلغو أف ىناؾ خطراً عليو شخصياً 
عن  أصمّ  كاف  الباب الذي طرقو راسم ٗب األايـ القليلة اؼباضيةما وراء  مع أف
كانوا يبلغوف السلطاف دبا يقوؿ ٗب   :ـباوؼ راسم ٗب غَت ؿبلهافإف  طرقو،

 :فغضب السلطاف يوماً  ،وما يفعلالسجن 
أُرِسلك إليو اي سنقر إف كنَت من  ؟ما الذي يعرفو ىذا فبا مل يقلو يل إىل اآلف -

 .ثقاتو
ارتعب سنقر بوجٍو ىرب منو الدـ وىو يتذكر أف  –اي موفد هللا  ،ال ،ال -

لن أجعل من نفسي  –راسم ازبذ منو ٗب عهٍد مضى موضع ثقة متوددًا إليو 
غَت  ،إف كنت ذبربٍل على الذىاب إليو ذىبتُ  .فبن ال ىبُِلص لك موضع ثقةٍ 

 .أٍل لن أظبح لو أف يكلمٍت وحدي
 ؟أيكوف ٗب رأس ىذا الذي أوقفتموه أمٌر كاف نسيو .ال إكراه ٗب ىذه اؼبهمة -

 .وال َعْقدىم لؤلمور وحّلهم ؽبا ،أمثاؿ راسم ال يبكن أف تفهم أسرارىم العلنية
ليفكِّْر  .قد يقعوف ٗب الشبكة اليت ينصبوهنا لغَتىم .ين ينتهوفوال أين يبدؤوف وأ

! ومهما تصرؼ و عربةوْليستنتج من ،مرة أخرى دبا أمر بفعلو مع أاتمراد اؼبسكُت
ومهما أطلعك على أخبار جيدة أو رديئة، فليعرْؼ أٍل أفكر ٗب إعدامو  ،معك

 .على ابب زويلة
برد  – .ىذا سيجعلنا نتحّسر عليو  غَت أٍل أظن أف"كنا نصف بيربس ابلةامل

ّرئ نفسو ويرمينا دبا أيمران ىو ػ"حبستموه " فيب :يقوؿ –شيٌء ٗب جوؼ سنقر 
 .من اؼبعيب أف تساوي األمَت راسم على ما فعلو أباتمراد الثراثر –.. .بفعلو
ال تركض وراء الريح ألنك لن أان مثُل من يقاؿ فيو " ! ؟وقعُت فيها مشكلةأّي 
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دمو " لن أدع من لبوال تتبع ظلك ألنك لن تلحق بو ،إلمساؾ هباتستطيع ا
  ."أزؽيشك ّٗب وإف وقعُت ٗب م

.وعاد ،ٗب اليـو نفسو زار سنقر راسم
 .سأؿ قبلووف موفده ابظباً  - ؟ما اػبرب الذي جئتٍت بو -
ومستعد أف يضحي  ،ووبب ببلده ،اي موفد هللا مل ىبربٍل إال أبنو ـبلص لك -

وكتم سنقر أف راسم نبس  –وأبنك ازبذت سبلمش معاوانً  ،لكبروحو من أج
إف عملَت على " :لو حُت أدار اغبارس الذي كاف معهم ٗب الغرفة ظهره قائبلً 

ع من كاف وجوابَو وىو ُيسمِ  ،"فسأعطيك من الذىب ما يعادؿ فخذؾ إطبلقي
 غَت أف سنقر سقط منو قلبو وقد فهم ،"معو ٗب تلك اللحةة "ال أبيع شرٗب

 :نةرة السلطاف وأسئلتو اليت تشي أبف ال أسرار ٗب السجن
جحةت عينا قبلووف - ؟ولكن ِِبَ نبس إليك .حسٌن أف راسم مل وبقد علينا -

راسم ال قْعَر لو رغم أف  - :وأضاؼ وىو يهز رأسو ،العسليتاف –السوداواف 
ان إف كنت مل تغفر ؼبن عرض عليك ما يكافئ فخذؾ ذىبًا فأ .اغببل ٗب عنقو

 .سأغفر لو.  فإف كاف غنيًا إىل ىذا اغبد جعلتو وُبسن إىل اؼبقاتلُت ٗب اؼبشاٗب
أظن أف اغببل  .غَت أف إحساَف من وصل بو الشر إىل ىذا اؼببلغ لن يُقَبل منو

 .مشتاؽ إىل عنقو
قاؿ سنقر لنفسو حذرًا جدًا على   –حىت لو كاف ىذا رجبًل متكتمًا جدًا "

! إف مل يتو ما دمر حياتنا وىو يبتسم لنال .ببل رضبةفإنو رجل نزؽ  –كلماتو 
.. خلق فتنة ٗب أسرة .فمشكلتنا معو غَُت ذاِت ابؿٍ  هبلب اؼبصيبة إىل مصر

لوال أف سعيد مل يتمكن  .بيربس وىو يبدح أقوالو وأفعالو فاقتلعها من جذورىا
 ...من األمر ٗب حينو فاؼبسكُت كاف أوؿ من فهم ُخبث ىذا الرجل وقسوتو

إف مل نوقفو عند حده قبل أف وبّوؿ  .يزيد من تعداد اؼبماليك الشراكسة كل يـو
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أندـ على أنٍت مل أؤيد منَتة  .مصر إىل ببلد شركسية فستكوف هنايتنا على يديو
من وأنتم أيها القبجاؽ سُيسقطكم ىذا الثخُت الرقبة " :حُت قالت يل

ال  ؟غَتي مع ىذا الرجل" َمن ِمن القبجاؽ مناصبكم العليا وىو يبتسم لكم
عاّمُة اؼبماليك من أبناء قومو  ؟أحد ٗب السلطة غَُت الشراكسة ! وأين اآلخروف

ينةروف إلينا من أطراؼ عيوهنم مع أننا أمراء. يتنمروف علينا سواٌء كنا ماثلُت 
حُت أفاؽ سنقر من األفكار الكثَتة اليت غزْت رأسو  –" ...أمامهم أـ مل نكن

 :و ابلسؤاؿسأؿ فبوىاً رعب
 .شردتُ  ؛ال تؤاخذٍل ؟أقلَت شيئاً اي موفد هللا -
 .ولكن أطِلعٍت على ما أبعدؾ عن ؿبضري إف مل يكن سراً  .أان ما قلت شيئاً  -

 .يقاؿ إف من يفكر يركب الفرس بسهولة فلن ألومك إف مل تكاشفٍت دبا ركبت
ك وإف كاف الشر اعتاد علي ،إف كنت ركبت مركب خَت فأنت حسن اغبظ

 .اػبَت والشر جانبا سرجو .ىذه دنياان .فأنت سيُئو
من أمتك!  ،بعد هللا ،كيف أخفي عنك سرًا وأان  .اي بديل الشمس .ال ،ال -
يبقى اػبنزير خنزيراً ولو بًتت  :"يقاؿ :توسل سنقر الذي كاف ىباطب نفسو –

ة رغماً و اعتليت حصاف السلطنفبل تنةر إلينا هبذا اؼبنةار حىت ل .ذيلو أو أذنيو
أان جاىز مىت ما  .وسبلحك سبلحي .وقلُقك قلقي ،فكرُؾ فكري –" عنا

 !أمرتٍت ابلركوب
أضاؼ إليها  ،اليت قاؽبا قبلووف لؤلمَت على سبيل إبداء حسن النية ،شكراً  -

ولست  ،أان ؾبنوف إف كنُت أجهُل أنك إف استطعَت كسرَت ساقيّ " :ٗب قلبو
وافرْح ألٍل غفرت لك ُكرمى  .ادالف األسرارجاىبًل أنك وسعيد كنتما يومًا تتب
لنتكلْم على أبناء  .حسناً ىذا ليس مهماً  –" ؼبن مات قبل أوانو ٗب أرض الغربة

ما الذي يثرثر  .قومك الذين يرفعوف ٗب وجهنا قبضات التهديد من أرض فارس
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 ؟أصحيح ىذا .خاف –بلغٍت أنو وبارب ضباي خاتوف  ؟خاف –بو أابقا 
ؿباربة  .غَت أٍل مل أصّدؽ ،فد هللا كاف وصلٍت مثل ىذا اػبرب التافووأان اي مو  -

 .خاف قائِد اعبيش مثُل رفس ىـر خوفو دبقدمة حذائك –خاتوف 
 ؟وأنت ىذا رأيك أيضاً  -
 ؟اغبقيقة اي بديل الشمس أجانبتُ  -
نةر قبلووف بعينيو  –ألف مغرب كاف قاؿ يل الكبلـ نفسو قبل أايـ  -

اتفاؽ رأيي أمَتين  .ىذا بديهي –دتُت ٗب عيٍت سنقر الضيقتُت السوداوين اغبا
أان أشفق  .ولكن سنتقدـ ما دمنا بدأان اؼبسَت .ـبلصُت يل خٌَت من اختبلفهما

 خاف وإف كاف عنده من الشجاعة ما يبنعك من أف –على والد زوجيت خاتوف 
 .كمهما تصّلبَت أضعفك شيئاً فشيئاً قلُق زوجت .سبد يدؾ على رقبتو

أف ربملك ٕب إف اؼبرأة الشابة حُت تصهر قامتها الرشيقة الدافئة فيك تستطيع "
أضاؼ سنقر ٗب نفسو إىل كبلـ السلطاف  – ."على قوؿ أي شيء أو فعلو

  .الذي ال يثق بو
صدر  -مّط قبلووف كبلمو بشيء من التصنُّع   –ولكن من تلك الناحية  -

 اً؟صحيح أيكوف اػبرب ؛خاف –خاف وخاتوف  –تصاٙب أابقا  :خرب مقلق
مل يدع سنقر السلطاَف ينتةره قائبًل ٗب  –ليس ىذا مستحيبًل اي موفد هللا  -

اؼبغوؿ يقّدموف مسائل  –لو حدث مثل ىذا وىاصبوان لكاف خَتًا " " :نفسو
 .الببلد على اؼبسائل الشخصية

إف مل  –مل يُةهر قبلووف استياءه فبا ظبع  –ىذا ليس طبع اؼبغوؿ وحدىم  -
لن هناجم  .يتصرؼ أي عرؽ من البشر ىكذا أفٌت نفسو بنفسو من الوجود

فسنتصدى  ولكن إف ىاصبوان .هم احتبلؿ العاملاؼبغوؿ الذين وضعوا ُنصب أعيُنِ 
" وسنحمي أرضنا ؽبم دوف اعتبار لػػػػ "صهر" أو "قريب" أو "أخواؿ ابٍت
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 .وببلدان
أنت من ال  –ر من قلبو تنهد سنق –من تسخر منهم عندىم أرض وببلد "

 ."أرض وال ببلد لو
ولكن إف كانت ىذه اؼبدة قصَتة ٗب  .مضى على راسم نصف عاـ ٗب السجن

 .عمر الكوف فهي نصف العمر ؼبن ال يبلك حريتو
مستفيداً  ،أقبز قبلووف كثَتًا من األعماؿ ٗب مصر غَت عابئ دبا يشيعو أعداؤه

فعل ٗب داخل الببلد أو خارجها كاف  ومهما .من السبلـ الذي وّطده ٗب الببلد
وإف  ،ِامِش ! ركض :إف قاؿ لو .ه وسندهالسلطاف مساعدَ  سبلمش معاوفُ 

 .اُركْض امتطى حصانو :قاؿ
كاف قبلووف ينةر إىل جهة الشرؽ وإىل   .اغبياة ال تتوقف وإف استهلكِت العمر

د ومن حبس ِسّياِف َمن ٗب اؼبه :وال ينسى اعبنوب والشماؿ قائبلً  ،جهة الغرب
ومل يكن يبيز بُت مسلم ومسيحي ٗب عقد صلٍح معو إال من  .نفسو ٗب الببلد

وٗب مهلة نصف العاـ القصَتة أقاـ سبلمًا مع اليمن  .أجل مصلحة مصر
وعقد اتفاقيات ذبارية مع غينيا وكاستيليا وسيسيليا  .وسيبلف البعيدتُت

س مع القسطنطينية والقبيلة ومل يقطع العبلقات اليت أقامها بيرب  .الكاتوليكيات
.الذىبية إف مل يوّطدىا

 – .ومثل كل الببلد اليت ؽبا ملوؾ تعيش مصر أبسرار معلنة مطوية وؿبلولة
  .واؼبفرط ٗب الغٌت أعمى عما ربت قدميو ،الفقَت يضيق عليو حذاؤه

ولو ركب  ،ال هبوز لسلطاف وإف كاف على عرش من الذىب" :قاؿ قبلووف
استدعى ف ."أف ينسى ارـو والقِلق ،شرب من آنية الفضةولو  ،أسرع حصاف

 :قره خاف
 ؟أنسيتم أنو مضى على اعتقالكم راظباً ذا األذف اؼبرىفة نصف عاـ ىذا اليـو -
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 .إف كنت ترى ىذا فأان أقوؿ ىذا أيضاً اي موفد هللا -
 ؟ولو مل أخربؾ -
ف الناس عن ِذكِر مىت توق :لو مل تتذكره كاف حدث لو ما كاف والدان يقوؿ -

.اغفر يل اي بديل الشمس ،أقوؿ الكثَت .أحٍد خبَت أو بشّر فقد مات
 ؟أما يزاؿ حياً  ؛والدؾ رجل حكيم .ال ثرثرة ٗب ما يستفيد منو العقل -
 .فارؽ اغبياة ،ال -
 !ر إليو هللا بعُت العطف ٗب آخرتولينة -
 حياؾ هللا. -
  ؟ومىت فارؽ الدنيا الفانية -
ال أدري إف  أجاب قره خاف قائبًل ٗب نفسو " –.. .غَُت قصَتمضى زمن  -

" ين قبل أعواـكاف السلطاف يشّك ٗب أف الوالد كاف قائد النوبيُت الثائر 
 .ولكن ما ظبعو بعدما أجاب أعاد إليو رابطة جأشو –
يرزقنا بولد ٕب يَػَتوّٖب إليو  .ال قرار لنا ٗب ما قّدره هللا العلي العةيم ؟ما العمل -

ولذا  ،والليل والنهار ،ابلشرؽ والغرب ؟أتعرؼ ِِبَ أشّبو األمر اي قره خاف .غَتَه
وأحِضره حااًل إيّل ! .أطِلْق سراح راسم الذي أمضى عقوبة نصف عاـ

   ؟أال ننتةره قليبًل لُيعٌت هبندامو اي موفد هللا -
 ؟أليس فيها ضبامات ؟أال يصّلوف ٗب سجوننا -
 .ؿ عنو متوفر ٗب سجوننا بعنايةاي بديل الشمس ما تسأ -
إف مل يقف كل  –أضاؼ قبلووف بعد وقفة قصَتة وبصوت ـبتلف  ؟ٕب ماذا -

فْليعرْؼ من نفسو أنو ليس مسلم أماـ هللا طبس مرات نةيف الروح واعبسد 
وكأنو ندـ على كبلمو  ،وأهنى بكبلـ ـبتلف عما ىاجم بو السجُت –! مسلماً 

 ..  .الذين يقاؿ فيهم مثل ىذا الكبلـ اعبارح ليس راسم من ىؤالء –القاسي 
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واالثناف يستوي عندنبا السلطاف  –ال فرؽ عند الفرح واغبزف بُت فارس وراجل 
اي غبسن وقلبك يبتلئ فرحًا "أحدنبا هبعلك تقوؿ  .اؼبدلل وعامة الناس

 " ! ؟من أين جئِت اي مصيبة" :" واآلخُر هبعلك تصرخ وقلبك يتلوى!حةي
جعل الصراخ  –.. .والبلعت ركبتو ! .ر الصغَت من الشجرةسقط الناص -

.والبكاء اللذاف ارتفعا ٗب الدار السلطاف وراسم ينتفضاف برأسيهما

XIII
يعرؼ اعبواب الصحيح لكل جوبة. من واألسئلة مزيح من األاغبياة كلها 

ّل والربية الواسعة تض ،الطريق اؼبستقيم سبّل فيوف ؛سؤاؿ! ليس ىناؾ اختيار سهل
حيث تلتقي السماء  ،واألفق .ودروب اعبباؿ الصاعدة النازلة خطَتة .فيها

نور  .ومع ذلك يبتعد دوف أف يسمح لك ابلوصوؿ إليو ،يبدو قريباً  ،ابألرض
الفجر منبثقًا من الةبلـ بعديد من األسئلة واألجوبة وبمل معو النهار فُيفرح 

 .ٕب يصمت ٗب ضبرة الشفق .وووُبزف من ال وبملها إلي ،من وبمل إليو الفائدة
سبشي  ،حبرهبا وسلمها ،خبصبها وجدهبا ،دبطرىا وجفافها ،الدنيا بليلها وهنارىا

 .والسليم واؼبريض ،يستوي عندىا السلطاف والعامل .ٗب طريقها
مستقيماً   ،إف كاف اػبَت والشر متجاورين ٗب اغبياة فمهما حرصت على نفسك

إف كنت راجبًل  .رؼ منهما وىبفضكيرفعك إف ؼبسك ط ،كنت أـ ملتوايً 
فإف  .وإف كنت راكبًا هبعلك تعدو وراء من ىو أمامك ،هبعلك ربسد الراكب
ولكن إف مل يتحقق لك فاغبسد يُنسيك ما ىو خَت ٗب  .غبقت بو كاف خَتاً 

 .اغبياة فتقضي عمرؾ ٗب اغبسد والغَتة
 أف كاف صبياً  مّر قبلووف ٗب حياتو بكل ىذه التجارب. ال يعٍت ىذا أنو منذ

اغبسد والرغبة ـبتلفاف ولكن اغبسد الذي  .ومل يشتِو شيئاً  ،فبلوكاً مل وبسد أحداً 
والسلطاف إنساف فإىل  .يتوّلد من الرغبة يسيطر شيئًا فشيئًا على حياة اإلنساف
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إف جاؤوا بك إىل الببلد وأنت صيب ببل حيلة فستغبط  ؟أين يذىب اتركًا قومو
وستشتهي كسرة اػببز اليت  .ومن ىو البسٌ  ،شبعاف ومن ىو ،من لو أب وأـ

وحُت كاف على درب السلطنة اليت ال يعرفها شعر قبلووف  .ليست بُت يديك
 وكانت ىذه اؼبرةُ  –ودوف أف يدري ىو ابغبسد  ،مرة واحدة على كبو مفاجئ

ب ابنو األكرب سعيد سلطاانً  حُت ذباوزه بيباريس وىو وُبتَضر وترّجاه أف ينصِّ
وكلما اراتح على العرش الذي صنعو لنفسو بعد تعاقب  .أنو يعرؼ ابنومع 

األخوين سلطانُت مل يعرؼ السبب ٗب أف تطفو ذكرايت األايـ اؼباضية البعيدة 
أـ يعد نفسو  ،أيدفعها التصرؼ السرّي الذي وبتفظ بو لنفسو .على السطح

 ؟صار ابن إلو ألنو سلطاف
:ـكاف قبلووف سأؿ برقت ٗب أحد األاي

أتعرؼ تصرفاً زبجل منو  ؛عمري اآلف ،ستصل سريعاً إىل نصف الستُت عاماً  -
 ؟فيما عشتَ 

يبدو يل أف سلوكنا كلو خطٌأ ابستثناء الليل الذي نسًتيح فيو من تعب  -
أجاب برقت بطريقة ال يُفَهم منها إف كاف ٗب اعبواب  – .النهار اي موفد هللا

 .ال أفهم طريقة سؤالك :يقوؿ لو مزاح أـ ال. وأتمل وجو السلطاف كأنو
 – .فما ارتكبو اآلخروف ليس تصنيُفو من شأنك ،أقصد ما ارتكبَتو بنفسك -

تةاىر قبلووف أبنو يشهد على صحة ما قالو، ـبفيًا ما أبداه صوتو من عدـ 
كبَتًا كاف أـ   ،ال أظن أف ىناؾ أحدًا على سطح األرض –ارتياحو للجواب 

.يُقلق زبلو حياتو فبا ،صغَتاً 
 – .وافق برقت السلطاف وإف مل يًتاجع ٗب داخلو عن اعبواب – .نعم ،نعم -

ولكن مهما كتمنا من أسرار فا  .ال تستطيع أال تقلق للسّر الذي أفلت منك
 .كل يـو نرتكب خطأ ما  .أدعو إليو أف يغمران بعطفو يـو القيامة .تعاىل يعرفها
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ن دنياان العربية اليت يدخل فيها قولك ولك .لبطئ ألننا ما نزاؿ أحياء :أقوؿ
.إهنم أانُسك ،وعملك تعيش ٗب سبلـ

 .قاطع قبلووف كبلـ برقت مستغرابً  - ؟"أقلت  "دنياان العربية  ؟ماذا -
 ؟أليس صحيحاً  ؛قلت دنياان العربية ،نعم -
حىت لو مل يكن السلطاف مصدقًا ما ظبعو فقد فّصلو  –مل ترتكب خطأ  ،ال -
 .أظبع أديغياً نطق هبذا بعد بيباريس .وىكذا هبب أف تكوف ،ؽباىذه ىي حا –

أـ تغٍت أغنية من تركب  –وسأؿ بعد سكتة قصَتة  –يُروبٍت أف تكوف ىكذا 
 ؟عربتهم

غَت أٍل أجّر ضِبَْل النَت الذي ربطوٍل  .ال أقبل على نفسي ىذا التمثيل سباماً  -
 .إليو

ال ينسى قبلووف ما قالو  –" ربطوٍل إليو جّر ضِبل النَت الذي.. أ.دنياان العربية"
ولست  ؛على ما يبدو أان واحد فبن هبّروف ضِبل الدنيا العربية" :لو برقت مرة

" مل أستطع إىل ...سلطاهنم الغريب .وأملهم ،ؾبرد واحد منهم، بل أان سائطهم
 ،وأسست فيها أسرة ،اآلف االعتياد على الببلد اليت رويتها بدمي ودمعي

ااًن عليها " أان أعيش على األرض العربية وىذا سري السليب، وإف  وصرت سلط
ما الفائدة ٗب  ؟أأان عبد أـ ؿبارب أـ غريب .كاف بيباريس وبّدثٍت عنو أحياانً 

أأعبأ ٗب شيخوخيت إىل  ؟أف أحبث اليـو عن جواب بعدما حدث ما حدث
 ،وأان ىنا أأهني شيخوخة حيأب أحّن إىل مشس صباي الدافئة ؟طفوليت البائسة

أنصت إىل أصوات  .وجباؽبا البيضاء القمم ماثلة أماـ عيٍتّ  ،تعرب السواقي قليب
 من جبل من حفنة من تراب الوطن الذي وِلدت فيو خَتٌ .. "؟.مطرىا الناعم

حُت رأى قبلووف ابنو الناصر يركض كبوه يعرج وقد  –" الذىب ٗب أرض غريبة
يتذكر كيف بكى ىو وبيباريس  وىو ،عجز أمهر اجملرّبين عن شفاء رجلو
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:حامَلُت رماد قريتو افوظ ٗب كيس، عاَوَده أمل قلبو
 !يمة"الطميسمح يل خليل أف ألعب معو لعبة "ال  -
 ؟ما األمر -
 .ال يبكنك ؾباراتنا ،أنت تعرج :يقولوف يل -
! مسح قبلووف على رأس الصيب الذي  ؟أعجيب أف تعرج بعض الشيء -

 .ر الناس فبا فعل هللا ابإلنسافال يسخ –ضمو إليو 
لو مل يدفعٍت خليل ؼبا  –صرخ انصر بقلب مهتاج  –ليس هللُا من فعل ْب  -

 سقطت من على الشجرة.
 .وإىل اآلف مل أستطع مصاغبة أمك وأمو .وخّبناه دبا يكفي .نعرؼ .نعم ،نعم -

عاِد أخاؾ ال تُ  .أنت وخليل، أخواف ،أنتما .ال تسمعوا ؽبما ،ىااتف ليستا أختُت
أان أغمض عيٍت  .إذا أردَت لعبُت معك الطميمة .وقد حدث ما حدث وانتهى

 أواًل وأنت اختبئ !
أفضى انصر الصيب دبا ٗب قلبو انسياً  –! أنت وأانكيف نستطيع أف نتجارى   -

سَتى خليل ما أفعلو بو  - :وصرخ مولّياً  ،حزنو فابتعد راكضاً عن أبيو كما جاء
 !أالعبو الطميمةإف مل يسمح يل أف 

 :أقوؿ لو –قاؿ قبلووف وىو يتابع الصيب  –. ." أان ال أرضخ ِلما حصل يل
ؼباذا  ؟أألٍل أحاوؿ أف ال يتعادى ولداي اللذاف من صليب .ِارَض دبا حدث لك

ة ليس ْب عاى ؟إذف  أظبح ؼبأسأب اليت مضى عليها نصف قرٍف أف تتبلعب ْب
أألف  ."أنت أعمى ،أنت أبًت اليد ،أنت أعرجربمل الناس على أف يقولوا يل "

أان سلطاهنم  ؟من أرى ظهورىم انية ٗب حضوري ىباطبونٍت من ورائي ابلغريب
وأميت تدعو يل ٗب  .ومن يراٍل هبثو على ركبتيو .وأان بديل مشسهم .ولو اندوٍل

 ؟ماذا أريد ؟ما الذي ال أملكو .اعبوامع بطوؿ العمر واالنتصار على األعداء
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" ولكنو أبعد ٗب ىذه اللحةة قفز إىل ذىنو "جبل الذىب وحفنة الًتاب -
ولكنو بعد قليل نّفس عن  ؟من ينتةرٍل ٗب تلك الببلد :الفكرة عنو قائبلً 

 ،مشُس ىؤالء تغلي ٗب السماء - :غضبو موخّبًا من مل يعتْد عليهم طواؿ سنُت
 "...وقمم جبل اؼبقطم  مللُت منها .وطبيعتهم ُمغّمة

وقاؿ لو قبل أف يتجاوز  ،تدعى قبلووف بعد صبلة اعبمعة الشاعر عزيزاس
:الباب

.أنِشد يل اي عزيز القصيدة اليت أحبها -
 - .يقرأ عزيز على الباب بعينُت مغَمضتُت -كبَتة   -مدينة صغَتة دربند  -

ما أيتيٍت  ،حصاٍل يقضم عبامو–أعرب البوابة الكربى اؼبفتوحة لك من الغرب 
ومن األرض ُيسمع  –لناحية  من سحب بيضاء على مرأى مٍت من تلك ا

صليل سيوؼ الشراكسة اليت ربمي األرض من خبلؿ الريح اليت تسّف وجو 
.األرض

 :وأكمل القصيدة ضخمةهنض قبلووف بقامتو ال
يعودوف إىل  .ىرب اؼبغوؿ ذوو العيوف واألفواه الضيقة بعدما وقعوا ٗب اؼبصيدة -

يضيف ىو  –أحسنتم اي شراكسة !  .أت نعاؿ خيوؽبمحيث انطلقوا وقد هترّ 
شكرًا اي عزيز، َنَةْمَت قصيدتك وكأنك  .من عنده إىل القصيدة آخر كلمتُت

أحسسُت أنك كنت معهم بقلبك  .ترى شجاعة الشراكسة رْأَي العُت
 .وروحك

! على ظهر البسيطة سبّلبُت هنّابُتأال يكفي اي موفد هللا أف اؼبغوؿ يسرحوف  -
مل أستطع الوصوؿ إىل ببلد  .ىل اآلف ال تزاؿ ببلد الفرس ربت نعاؽبموإ

وحُت ظبعت أهنم تصدَّوا  .ولكنهم مل يسمحوا ألعدائنا أف ينهبوىا ،الشراكسة
.ؽبم نةمت القصيدة من أعماؽ قليب
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ال تةنٍت أقوؿ لك ىذا الكبلـ ألٍل من  .وأان وصلٍت ىذا اػبرب أكثر من مرة -
 .اكسة ٗب كل عصر ؿباربوف أشداءالشر  .تلك األكباء

كل من   .وقد ظبعت اؼبغوؿ يصفوف الشراكسة ابلصفة نفسها اي موفد هللا -
ومشسو  .على عقبيو واقف وبمي أرضو قويّّ وعادؿ. عاشق اغبرية ٗب أرضو

 .وإصبع من أرضو تساوي قلبو .وقطرة مائو عسل .وظباؤه صبيلة .دافئة
مل يقل غَت  –خ قبلووف من قلبو فبا ظبع صر  –! الشاعراظبْع ما يقوؿ عزيز "

  ."سأرى ؟ولكن أينشده لنفسو أـ وبـو هبا حويل .اغبق
ولكن ىل تةنو مناسبًا ؼبن كبتفظ هبم ىنا من  .ما قلتو عن اغبرية صحيح -

؟اؼبماليك
 .فلن أكتم حقيقة ما ٗب قليب ،إف مل أجِن سوء تفاُىٍم اي موفد هللا -
هما كشفت يل من سر جارح ألٍل ال أعدؿ سأغفر لك أيها الشاعر م -

.أظبعك .بشعرؾ شيئاً 
 .وال أنت ،وال ببلدىم ،ما وبميو فباليكك اي موفد هللا ليس أرضهم -
 .سأؿ قبلووف وإف طّبن ما سيقولو عزيز - ؟من وبموف إذف -
ومن عاش ضبى  ،من مات منهم اسًتاح .ما وبمونو ىو نفوسهم فحسب -

 .نفسو
وضعَت رجلك  إف –ابتسم قبلووف  - ؟إىل سلطنيت إذف كيف تنةر  ؛وأان -

 !ٗب الركاب فاركب
إف كنت  .وما سيحدث لك ،ال يعرؼ إال هللا ما ستحميو ،وأنت فبلوؾ -

ما  :يقولوف ... ال تؤاخذٍل.ؿبةوظاً فلن تصحو الببلد اليت نصبت فيها عرشك
 وما يقطعو اللساف ال يلتئم. ،يقطعو السيف يلتئم

ولكن  .ولو قلت يل أسوأ ما يبكن قولو ألٍل مل أظبع ما مل أتوقعولن أؤاخذؾ  -
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فلن أسأؿ عنك  ،سواء كاف عربيًا أـ فبلوكاً  ،إف أسررت ألحد دبا تكلمنا فيو
 ،أكمل قبلووف بصوت أنعم - ؟! ىل فهمت أيها الشاعرمها نةمت ٗبّ 

ارضبنا من  ،يارضبنا اي إؽب - :وبعدما أنشد قصيدتو األديغية اآلف دعا هللا لنفسو
 .أعدائنا ٗب كل مكاف

XIV
 تعرؼ رضا اإلنساف من خبلؿ لونو وِجلستو وطريقة كبلمو. وتراىا ٗب ِضحكتو

سلطاانً أو  :دبنصبك  لق كوُنك ؿبةوظًا ولو لعدة دقائقوال يتع .وٗب إشارة يده
كاف رجل   .ىذه الليلة مل يكن قبلووف ؾبرد سلطاف .عامبًل أو أسَتًا أو ؿبارابً 

مل  .وأسَتَه العاشق ،ب غَت ادود الذي يذيب القلب ويبنحو الطيبة واغبياةاغب
يعرؼ قبلووف منذ زمن بعيد راحة النفس اليت يعيشها ىذه األايـ روحًا وقلباً 

على ُمضّي  ،وىو ما ىبافو، مل يُهنو ٗب الفراش ،أألف التقدـ ٗب العمر .وجسداً 
  ؟ايه شباب أسلوف اغبار من فحولةأـ ما يبنحو إ ،األايـ والشهور والسنُت

نةر قبلووف اؼبرتدي صدارًا مطرزًا خبيوط الذىب والفضة إىل أسلوف اؼبديرة 
:ا فقاؿ ؽبا وقلبو يقفز ٗب صدرهثوهبظهرىا من خبلؿ فتحة 

 !ما استيقةِت اي أسلوف بكرما أ -
 .أال يكفي ما أمضيناه ٗب الفراش .الشمس تكاد تشرؽ اي روحي الوحيدة -
 .كنت أفّضل من جهيت لو أتخرت الشمس قليبلً  -
مازحتو أسلوف بسؤاؿ خبيث ولو أهنا  - ؟أما كفاؾ نومك اي مشسي اؼبنَتة -

 فهمت ما يقصد زوجها.
لُ كنت أ  -  على أف ،أف نبقى كبلان كما الليلة قبمتُت دافئتُت أحدان لآلخر فضِّ

كما لو أنو توسل قبلووف بصوت خارج عن سيطرتو   -أف أكوف مشسًا منَتة
.ليس سلطاف ببلد العرب
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التفتت  - .حُت تغيب الشمس ستنبثق اثنية قبمتاف دافئتاف من كبد السماء -
 –ومل تكتم ما كانت تريده األنثى ٗب داخلها  ،أسلوف بوجو ؿبمّر وشعر منسدؿ

 .ال شيء أُمِسُكو عنك ،ولكن إف كنت تشتهيٍت فتعاؿَ 
ونبس ٗب أذهنا ؿبدقاً  ،م أسلوف الرشيقةوض ،خلع قبلووف الصدار انفدًا صربُه

:ٗب عينيها الضيقتُت اعبميلتُت اغبارّتُت
 ؟أتلّبُت ما أطلبو أـ تريدينٍت -
مدت أسلوف شفتيها اغبمراوين إىل الرجل ونبا  –أريدؾ  ،أريدؾ اي حيب -

ٗب  لى فراش اغبب نبست اثنية ٗب أذنووحُت اندؾبا ٗب كياف واحد ع ،ترذبفاف
 :مل أعد أخجل منك ألنك تقوؿ يل ،أريدؾ ،أريدؾ :رط القلبشوؽ خفي يف

أنت من  ،أنت ؟! أتسمعٍتمّتع نفسك ومّتعٍت أان .! أريدؾ دائماً ال زبجلي
 ...يبلكٍت

أي حب ال هناية لو نبع ٗب قلبو كبو  ؟ما الذي جرى لقبلووف ٗب شيخوختو
تزوج من ابنة  كاف قبلووف ٗب بداية عامو اػبمسُت حُت   ؟زوجتو الرابعة أسلوف

خاف من أجل عبم اؼبغوؿ الذين كانوا يقدموف من الشرؽ. وكانت  –خاتوف 
ومضى العاـ األوؿ من زواجهما ٗب حب ال يعرؼ  .تصغره بثمانية عشر عاماً 

  .اؼبلل وال ينتهي
ومع أف زوجاتو الثبلث األوليات كن يتصرّبف متذكرات شغفهن األنثوي ٗب 

" بة سبتع الرجل" كل امرأة شا :مبتسمات ،هنقائبلت ٗب أنفس ،عمر الشباب
األوىل اليت احتجت على  ىي ىي بيبا اليت ولدت لو علّيًا وخليبلً  فقد كانت

منحتو كلّّ منهما أكثر  –ومل تكن الزوجتاف اأُلخرايف دوف أطفاؿ  .فوات دورىا
لُيدمك هللا فوؽ حُت يقوؿ "البنت تضّيع النسب" ذبيبو األّماف " .من طفلة

هبيبهن  ،"ندبنكإف كنت رجبًل فالبنات ىن من سي ،سنا مزيدًا من الوقترؤو 
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رغم   ؛"حُت أصل إىل ىذا العمر فمن سيبكونٍت ومن سيفرحوف كثَتوفابظبًا "
حىت من يعيش ٗب دار من  :على مبدأ ،كل ىذا كاف يليب للبنات كل ما يردنو

بًا ال يقارف بغَته فقد  ومع أنو كاف وبب أبناءه الثبلثة ح .اغبديد وبتاج إىل إبرة
ولكنو كاف لطيفًا مع الناصر على مبدأ أف  ،كاف يعاملهم دبنطق األب القاسي

  .إضافة إىل عرجو ،األصغر أحبُّهم إىل أبيو
وترى نفسها أماـ  ،ظُبْنتها عيباً  األوىل ترى بينها وبُت نفسها كانت بيبا الزوجةُ 

أف قالت مرة لزوجها على ورغم ذلك مل سبلك نفسها  ،اآلخرين صبيلة سيدة
 :سبيل اؼبزاح

كانت   - ؟من أين لنا أف نسًتجع شبابنا –ىا ىو األمر اي بديل الشمس  -
وكبن كنا شباابً إف   –عينا بيبا تغلياف حبيث تنسيانك تقدمها ٗب العمر وظُبنتها 

  .كاف خصري بثخن ثبلٍث من أصابعك  ،كنت تتذكر
!آلفكن من أين أنٔب ابلشباب اول –ابتسم قبلووف  –أتذكر  ،أتذكر -
 –.. .إف مل ذبده ّٗب من جديد فلسُت على ىذه الدرجة من السوء سباماً  -

 -  :فقالت ،حاولت بيبا أف تستعرض إمكاانهتا من خبلؿ قوامها فلم يطاوعها
 .تصحب شهوتك إىل من ذبد فيها طلبك ،بعدُ  أمل سبلّ 

 .دبا ُلمِّح بو إليو من مسألة الذُّكورة نةر قبلووف ٗب وجو زوجتو األوىل بودٍّ معتّداً 
وأنو كاف وبًتؽ ٗب أعماؽ قلبو شوقاً  ،وتذكر أهنا كانت يومًا رشيقة ولذيذة

وبدأ شبقو إليها، وىو الذي كاف اضمحّل منذ زمن بعيد، يستيقظ ٗب  ،إليها
 ،عجوزاً  ،صارت بدينة :" أقوؿ عنها انسيًا نفسي فبلـ نفسو: ،جسمو

اؽبرـُ  ؟ما الذي بيدي .اؼبرأة معتقدًا أهنا مل تعد ترغب ٗبَّ  فأجحفت حبق ىذه
والشاب يصعد إىل  ،القدَل يزوؿ ،وىكذا تسَت الدنيا .عدو الشباب دائماً 

.. ؟.إف مل سبّلي أنت فلماذا أمّل أان ؟.. وأان ىل أمّل من اغبب يوماً .السطح
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ولن أتخذ  ،نيةاستمتع ما دمت قادرًا ولو أف الدنيا فا" :يقوؿ الشاعر عزيز
ٗب ىذه  –معك شيئًا إىل حيث ترحل سواء أكاف ما عندؾ كثَتًا أـ قليبًل " 

وحُت نةر من الفرجة رأى  ،اللحةة امتثل لقبلووف السلطاُف الصاٙب وشجراتُ 
 :وقاؿ للمرأة ،نفض الثبلثَة من ذاكرتو حبركة رأس عنيفة ،وراءنبا قاىر

دبا أف هللا ظبح ؼبن يرتدي  ،ت شباهباال تلوميٍت أيتها السيدة اليت اسًتجع -
 .شريعةال هقبعة أبربع نساء فأان أعيش ال أخالف ىذ

  .امتبلؾ أربع نساء مل يفهمو اي بديل الشمس الرجاؿ الذين أحسن هللا إليهم -
 .كثَت من الرجاؿ يتناسوف إف كانوا قادرين على متطلبات األربع

مها أة اليت تناست استدارة قواأتمل اثنية اؼبر  .ضحك قبلووف من أعماؽ قلبو
كيف أُرضي ىذه ٗب الفراش بعد أسلوف الصغَتة اللذيذة اليت تضيع ٗب صدري "

 " ر فنّدعي الرجولة ولكن بشق النفسنكاب .وتذوب ٗب غبمي
وأان  –قاؿ قبلووف ولو من خارج قلبو  –على ما تقولُت اي حيب األوؿ  -

.تعّدينٍت بُت ىؤالء
 ؟أقضي ليايّل اليت ال تنتهي وأان أشتهيك سنُت وسنُتؼباذا إذف ذبعلٍت  -
ارزبى  - .كنت ارربت إىل حالك ألنك مل ُتشعريٍت دبثل ىذا اإلحساس  -

غَت أف عدالة ما ظبعو  ،صوت قبلووف الذي يعرؼ ذنبو ذباه زوجة شرعية لو
 .أعادتو إىل الوعي

ن أجل تقاُسم م :ال يؤسس الرجل أسرة كي يُبقي على اؼبرأة زينة ٗب البيت -
 .واإلبقاء على النسب ،وتربية األوالد ،الفراش

الطف قبلووف من كانت ترتب الفراش رغبة ٗب  – .أان راٍض عنك ،شكراً  -
  .ُيسكت األنثى اليت رباججو إبغباحأف 
.. خلعت بيبا .- ؟مىت كاف ىذا .كاف عندان مثل ىذا اغبب ٗب زماف ما  -
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 .تعاؿ لنحيي حبنا –الفراش ثوهبا اغبريري اؼبفتوح وارسبت ٗب 
اغبب الذي كّرىوه إىل قبلووف بسبب اؼبهاترات حّرضتو  - ؟ٗب عز الةهَتة -

 .اآلف عليو
من كاف  ألستَ  ؛ال سبيز ليبًل من هنار .ىذه الغريزة موعدىا مىت زبطر لك -

ففي ربيع العاـ اؼباضي كنت أظبعتٍت   إف كنت تتذكر ؟يقوؿ يل ىذا ٗب شبابنا
يكفيٍت أف تناـ معي  .اطمئن ىو مغلق ،ال تنةر جهة الباب ،ؿ إيلّ تعا .إايه

 .أف تناـ مقابلي ،مدة ٗب الفراش
وتنةر ٗب وجهي كأهنا تقوؿ "أرِضٍت إف   ،انمت جبانيب وبطنها كالربميل اػبشيب"

وبدأ يرتدي  ،ققز قبلووف انىضًا غاضبًا من إىانة فحولتو -"كنت رجبًل !
عماد ولكنو على حق حُت يقوؿ ال هبوز أف ُتطِمع  ال أوافق اإلماـ –مبلبسو 

زار  ،" تذكر أنو قبل أعواـوىذا وارد ٗب كتاب هللا العزيز .أي أمرأة من نفسك
متنكرًا دار بغاء ٗب أحد ضبامات الفسطاط، فأمر جَبلِد النساء العارايت 

و فيها وٗب اللحةة اليت أمّدت .وَسوِقهم ٗب الشارع عراة ٗب عز الةهَتة ،والرجاؿ
:جعلو الكبلـ اؼبسمـو الذي ظبعو ينفض رأسو ،الذكرى ابللطافة

 ؟ىل زباؼ أف أعضُّك ؛ؼباذا تنهض مسرعاً  ؟ما األمر -
  .ولكن ال ذبربي الرجل على ما ال يستطيع ،أنِت ترغبُت -
 ؟ذات العينُت الضيقتُت مثل ىذا الكبلـالضئيلة سلوف ألأتقوؿ  -
 !ةال تنَسي أٍل سلطاف اي امرأ ؟كما اؼبنكر الذي ىبرج من فم -
رمت بيبا اللحاؼ عن جسدىا وجلست ٗب  –!  ؟أعجيب إف كنت سلطاانً  -

.الفراش
 .جحةت عينا قبلووف السوداواف –ال تدعيٍت أفعل بك ما ال هبوز ِفعُلو !  -
قالت اؼبرأة اليت غلبها اػبوؼ  –.. .أعرؼ أنك شجاع ٗب ما تريد فعلو -
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أال يكفي ما  –سرعاف ما ابدرتو دبا أعاده إىل الوعي  بصوت منكسر، ولكنها
أال تعرؼ أف سبلمش الذي تضحك عليو اآلف لن  ؟فعلَت ابؼبسكينة منَتة

أعرؼ أنِك إف مل تليب للرجل رغبتو اؼبلحة فلن يدع شيئًا ال ؟  يغفر لك يومًا ما
لشعور انفجرت بيبا ابكية رغم أهنا مل تكن تريد أف يبدو عليها ا –.. .يفعلو

أف  ،أصدْر أوامرؾ أف يقتلوٍل –دعهم يفعلوف ْب ما تشاء  - :ابإلىانة
 .ولكن ولدّي لن يغفرا لك ،يشنقوٍل

 إف ظبحتَ  .ال تنسي أٍل جئت هبذين الولدين إىل الدنيا بقؤب ورجوليت -
رمى قبلووف اؼبرأة  –للمرأة الغاضبة ٗب الفراش أف تبلسنك فلن ذبد منها منطقاً 

 .نتاج وخرج من الغرفةهبذا االست
 .ما أنتم مفلحوف فيو أيها الرجاؿ –قالت بيبا ٗب إثر الرجل  - ،ىذا ىو -

ترتبوف  ،تصارعوف ،رباربوفرضوا زوجاتكم الشرعيات دبطالبهن بداًل من أف تُ 
 .وتنشروف الفوضى ٗب كل مكاف ،أمور الببلد

ال يُطيق رؤية أيٍّ  قضى قبلووف بضعة أايـ بعد ما جرى بينو وبُت الزوجة األوىل
ومل يكن ليعطلو ىذا عن القياـ دبسؤوليات  .من زوجاتو ابستثناء أسلوف

 .ويتطلع ،ينصت إىل جهة ببلد الفرس .يُبسك مشرؽ الببلد ومغرهبا .السلطاف
وأحيااًن يرسبي بقلبو جهة ببلد األديغة  .ويعرؼ ما هبري ٗب بيزنطة البعيدة

ما يقولوف وما  :لقريبُت والبعيدين وربركاهتمويعرؼ أخبار الصليبُت ا .متنهداً 
 .ويُعرض عليو ما هبري داخل الببلد خبَتىا وشرىا .يفعلوف

ق سراحو من السجن مواسياً ويتابع راسم حبذر أعمالو التجسسية بعدما أُطل
وىبفي ارتيابو ٗب أف كبًل من سبلمش وقره  ."نفسو "وأان سيتاح يل يومًا االنتقاـ

دْعَك من سنقر الذي يعرؼ راسم كل  ،ه مستقبًل عن اآلخرخاف يبلحق أخبار 
من وُبرقو اغبليب ينفخ ٗب وعلى مبدأ " ،ولكن زايدة ٗب اغبرص ،خطوة ىبطوىا
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" فقد أهنى عبلقتهما اليت اضطره إليها وجوده ٗب السجن، بل إنو ىباؼ اؼباء
 .من ؾبرد أف تقع عينو عليو

وقد  .ف مسائل الدولة فوؽ اعبميعيقلق قبلووف لعدـ الوفاؽ ٗب أسرتو رغم أ
وكلما فّكر ٗب سلوؾ  .مضى شهر على خروجو من لدف بيبا بصفقة الباب

 ،كبًل بدورىا  ،الزوجة الكربى معو قضى لياليو مع الزوجات الثبلث األخرايت
ويودعنو من غرفهن  ،يستقبلنو ابغبب اؼبمزوج ابلشوؽ والرضا .متشوقًا إليها

 .ويقضي ىو أايمو متلهفاً على موعد نومو .بلمسات اؼبرأة الناعمة
 ،أمل يُلبسٍت هللا تعاىل ؟..وما العجيب إف كانت الزوجَة األوىل؟.واأُلخرى"

! مع أهنا تعرؼ أف هللا  ؟أنت رجل :قائبلً  قبعةً  ،دْعَك من مسألة السلطاف
أكد على أف لنا اغبق ٗب أف نتزوج أربعًا فالوقحة عديبة اإليباف اليت دللتها ٗب 

 :أان اؼبسؤوؿ ! ما زلت أقوؿ .وال ترتدع من شيء .بييت مل زبجل مٍت ومل زبف
قاظبتٍت مشاّؽ سنوأب األوىل حىت أصيبت  ،منحتٍت ولدين ،ىي اؼبرأة األوىل

وىل كنت سلطااًن حُت  .ؽبا أف تعبث ْب ٗب شيخوخيت ابلغرور فسمحتُ 
كلّّ منهما أحلى   وأىدتٍت ابنتُت ،! وىذه األخرى تعبت معي ؟تزوجت الثانية

ظلت تلـو نفسها على أهنا جاءتٍت اببنة ال  ،والثالثة امرأة ودود .من األخرى
وأسلوف الرقيقة ىذه ألذُّ من  .فصربت معي إىل اآلف منعشة روحي ،بولد 

ماذا كنت أعمل  .وال يُبل منها .وزُبصب ٗب الصدر ،تذوب ٗب الفم .اغبلوى
ت رضبة بيبا القبجاقية السليطة لو مل يكن عندي ثبلث زوجات وبقيت رب

 .لن ترضبك حىت لو كنت فارساً أو سلطاانً أو ترتقي جببًل من الذىب ؟اللساف
.. أان لن أفعل بك شيئًا أيتها .ويشنقونك ،ولو استطاعت لًتكْتهم أيسرونك

فأنت ستجلبُت  ،ولكن من تندب أيتيها ما تندب ألجلو كما يقاؿ ،اجملنونة
"...لنفسك الويل بنفسك
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الطفت أسلوف  –وال تستطيع البوح بو  ،الوحيدةىناؾ ما يُقلقك اي روحي  -
 .أربملو معك ،ال تكتمٍت –زوجها 

ؼباذا أكّلفِك صحا قبلووف وقاؿ ٗب نفسو " –اغبمد  ال داعي للقلق  -
وأىلها  ،الببلد بسبلـ –" ! ؟بعبء عدـ فهمي للمرأة إىل اآلف فأعذبك معي

تةاىر  - ؟فُت ما فكرت فيو حىت صار مضحكة يلولكن أتعر  .مراتحوف
أتتذكرين ما  –قبلووف أبنو يضحك عن صدؽ وإف كاف قلبو ال يساعده 

من حسن  ؟حدث لنا ٗب العاـ اؼباضي بشأف الوفد الذي جاءان من سيبلف
اآلف عندما نسافر إليهم أيبكن  .كنا حكيمُت يداً وعيناً   –الطرفُت  –حةنا أننا 

أمل أفعل  ؟ذي بعثناه معهم ليتعلم لغتهم أف يصبح مًتصبًا لناللشاب العرْب ال
 ؟حسناً إذ اخًتتو من بُت الشباف اؼبماليك الذين جاؤوٍل هبم

كنت مراتحة أيضًا النتباىك   ،ليس حسنًا فحسُب اي بديل الشمس -
وٗب اللحةة نفسها تذكرت أسلوف صبيها األعرج  – .السلطاٍل إىل األمر

أخرسَت مرة أخرى ألسنة أىل الببلد الذين  –ت أؼبها وأتّلمت ولكنها كتم
كثَتوف من الناس سجلوا لك نقطة إهبابية   .يزدادوف سخطًا يومًا بعد يـو

  .إبدخاؿ اللغات األجنبية ٗب اؼبدارس من اإلفرقبية واؼبغولية والرومية والعربية
وأكمل  ،قاؿ قبلووف مراتحاً  –ولِك اي أسلوف.  ،أقوؿ شكراً لكل من فهمٍت -
إف مل تكن  .وىذا هبب أف نضيفو إىل مهامنا اغبالية نتيجة إنبالنا ٗب اؼباضي –

ال بد أف يةهر من بُت  .تعرؼ لغة أصدقائك وأعدائك فأنت أخرس ٗب الدنيا
الصبياف الذين يتعلموف ٗب اؼبدارس صيب لبيب ولو أنو يقاؿ إنك لن تتعلم حىت 

 يساوي اإلنساف كلو فبل هبوز أف تنغلق إذا كاف ما تراه العُت .لو شربت اغبرب
  .ونورىا ،وعينها ،سيكوف معةمهم أمل الببلد ،سًتين ،ىا ىم .ٗب ببلدؾ

علي وخليل يسخراف من صبينا الصغَت ولكنو يتعلم اإلفرقبية واؼبغولية بشغف  -
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امتدحت أسلوف ابنها وخداىا يتورداف من فخرىا بو. – .ٗب اؼبدرسة
  - .ر دمحم ابلقياس إىل من ذكرِت اظبيهما من أخويهماأان راٍض عن الناص -

ال  - :غَت أنو وجو إليها مزحة صادقة ،كاف قبلووف قد أانر بكاملو من الفرح
 !زي هبذه اغبجة على لغتك اؼبغوليةتركّ 
استعجلت أسلوف اثنية موِصلة إليك  –وأان حذرة من ىذه الناحية  ،ال ،ال -

 ؟ولكن أتعرؼ ماذا يقوؿ الناصر دمحم –ليت ال تتقنها للغة العربية ا بباسبزيقها 
.عليك تعلُّم لغة أعدائك :يقوؿ

 :سكت قبلووف برىة ٕب أنطقو قلُقو
ومن هبري  ،أمزح معك ولكن من اؼبؤسف أف تعادي من يتكلموف لغة أمك -

ال أقصد أٍل أعادي  .وهبري ىذا معي من جهة لغيت .دمهم ٗب عروقك
 .كل الذنب على وضعي كمملوؾ  ؟ما ذنُب ىؤالء .نهمالشراكسة الذين أان م

 .حىت لو كاف أبناء قومي معي ٗب قليب فمن غّيبهم عن لساٍل ىو كوٍل سلطاانً 
فغنينا معهم  ،ونتوسل إليهم ،هبب أف تتبلءـ مع من تقيم معهم :ما زلنا نقوؿ

ينا وارتد ،وأكلنا معهم ما ال يعجبنا من الطعاـ ،األغاٍل اليت ليست ٗب دمنا
 ،وإىل اآلف .ورقصنا معهم وإف مل نستطع ؾباراهتم ،اؼببلبس اليت ليست مبلبسنا

وأخاؼ أف  ،ونتصاغر أمامهم ،ال نزاؿ نتوسل إليهم ،وإف صران سبلطُت عليهم
نطق الشاعر عزيز أبصدؽ من قولو .. ولن ي.أُدرج اللغة الشركسية ٗب اؼبدرسة

قوؿ ارؽ بيباريس اغبياة وىو ي" وفف ببلدىم من أجل أف ربموا أنفسكمربمو "
بطبًل ولو اجًتحت فيها  الببلد اليت ال رببها من قلبك لن تصبح فيها"

كبن  ؟وأنِت أال تراودؾ أحيااًن مثل ىذه األفكار اؼبقلقة اي أسلوف ."البطوالت
ال تسمحي ؽبذه األفكار أف  ،أما أنِت فبل ربتاجُت إىل شيء من ىذا ،ؾبربوف

.يو هباوال تصدع ،تغزو رأسك
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يستويل على جسد أسلوف قلق ورىبة من كبلـ السلطاف الصريح اغبزين الذي  
وىبفق قلبها الصغَت كما قلب العصفور الذي جاؤوا بو من  ،كاف كل أملها

 .مكاف بعيد وحبسوه ٗب قفص مل يعتْد عليو. وبتصارع ٗب جسدىا الربد واغبّمى
ماؿ أيسر اؼبشقات فقد ومع أف مةهرىا الرشيق يوحي أبهنا لن تستطيع احت

   :أنطقتها القوة اليت تعود إىل كل امرأة ساعة الضيق
وإىل رأسي أيضًا أتٔب بعض  .ال تقلق علّي إىل ىذا اغبد اي روحي الوحيدة -

 ،وإف مل أقاظبك أفكارؾ وقلقك ،ولكن إف مل نكن أنت وأان واحداً  .األفكار
لشموس الذين أنت ثّبت نفسك على سرج حصاف العرب ا .فبل فائدة ٗبّ 

ال أعرؼ أنك  .وال تُفِلت عبامو من قبضتك ،إبرادتكسلطاهنم إف كنت ركبتو 
إف كنُت أان  .ها ٗب بيتكفعلت ما زبجل منو طواؿ السنوات التسع اليت عشتُ 

معروفة أبٍل مغولية من خبلؿ عيٍت الضيقتُت فبل تكتم عمن يعرفونك أنك 
  .شركسيّّ بعبلمة رجولتك

ٕب بّرأ  ،مل يستطع قبلووف أف يضيف شيئًا إىل ما قالو –سلوف شكرًا اي أ -
ىدأ قلبو كاف بوده ٕب بعدما  –ىذه دنياان اليت نعيشها  ؟ماذا بيدان - :نفسو

وال سيما الكربى ابعتبارىا  ،ال تكتمي إف كانت إحدى زوجأبأف يقوؿ ؽبا "
  ." ولكنو مل ير التنبيو مناسباً أساءت إليك ،سليطة اللساف

XV
 بدأت ٗب سوؽ قيسارية اؼبعركة اليت نشأت من ذبابُو الناس اؼبتجافُت، ووصلت

واقتحمت  ،وأسرعت إىل أفنية البيوت ،والتهبت ٗب الشوارع ،إىل أماكن أخرى
 .القاىرة تصاُيح الرجاؿ وبكاء النساء واألطفاؿ  ظباءوذبمَّع ٗب .البيوَت نفَسها

يك من فرساف ومشاة مدججة ُتسرع من جهة قلعة الروضة جيوش اؼبمال
ومن مدينة  ،ومن جهة النيل الضيق .وتنحدر من أعلى جبل اؼبقطم .ابلسبلح
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 .الفسطاط
 .وخرج من القصر ،أسرع قبلووف الذي أُبِلغ ابػبرب اؼبزعج فارتدى مبلبسو

اعبيش  وحُت امتطى السرج اؼبغطى ابلقماش األصفر اؼبوّشى ابلذىب سأؿ قائدَ 
:ما هبري ٗب الببلدبرقت وإف كاف يعرؼ 

 ؟ما الذي هبري ٗب اؼبدينة -
 .الشراكسة والعرب يتحاربوف اي موفد هللا -
سأؿ قبلووف عما كاف خائفًا منو ٗب قلبو ولكنو  - ؟وما الذي يتنازعونو -

 ؟وَمن اؼببادُر من الطرفُت –سرعاف ما غَّت اؼبوضوع 
ومن اعبهة  ،من جهة الشراكسة والرـو متحالفوف .إىل اآلف ال يبكن معرفتو -

 ...ومسألة النزاع السٍت الشيعي .األخرى العرُب والقبجاؽ
ومل يكن ٗب حاؿ  ،سأؿ السلطاف عما كاف يُهمُّو - ؟واعبيش اؼبملوكي -

.تسمح لو أف يسمع ما يقاؿ لو
    .اعبيش اؼبملوكي وبجز بُت الطرفُت -
 :سبلمش معاونو حُت نبز قبلووف حصانو اعًتضو –امِش !  ،ؼباذا توقفنا -
 لن أظبح لك أف تنزؿ إىل الساحة اآلف ! -
 ابتعْد ! ؛أّي إىانة أغبقتها ْب -
 ؟من يتعرض لئلىانة هبد فرصة لبلنتقاـ :ألست أنت اي موفد هللا من يقوؿ -

 .ولذا سنفكر ٗب ما سنفعل بعد رجوعو ،خافقره أرسْلنا  .كبتاج إىل وقت
مل يكن قبلووف  - ؟دينة يتذاحبوفىل بعدما تَدعوف أىل اؼب ؟أي تفكَت -

..ؼباذا أنت واقف .ال أفهم ما تنووف –ليًتاجع وإف كاف صوتو يبدو ينخفض 
إف كنتم  - :ٕب ترجاه ابألديغية رجاء من يثق بو ،صرخ عليو - ؟ىنا اي برقت

تنووف ْب شيئاً فبل تكتموا عٍت !
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 ...ال أحد عنده مثل ىذه النية كبوؾ ولكن -
ال  –إىل العربية وقاطع برقت  سانولبقبلووف  انتقل –" ػػ "ولكنما ىذه الػػ -

 .أريدؾ أف تقوؿ حقيقة الوضع ،أحتاج إىل مناوراتك
" اي موفد هللا ألٍل مل أكن أريدؾ أف تدخل بينهم فًتى الفتنة قلُت "ولكن -

كاف برقت يربّئ نفسو مهمومًا بتهدئة   – .وتسمع ما ىبرج من أفواىهم ،القذرة
اعبيش اؼبملوكي حاصر اؼبدينة حبيث ال  –غَت عابئ دبا يقاؿ لو  السلطاف

وأضاؼ ابألديغية إىل ما قالو  – .وكل شيء ربت سيطرتنا .مدخل وال ـبرج
نعمل على القبض على اجملرمُت الذين  .ال قلق عليك وال علينا - :ابلعربية

.سنأٔب هبم إىل حضرتك ٗب ابب زويلة
 –ٕب أكمل ابلعربية  .قاؿ قبلووف ابألديغية –إيّل  إف مل يكن لك ما ُتِسرُّه  -

سنحاسب كبًل على جريبتو دوف اعتبار  –فقل بلغة ببلدان كي يفهم اعبميع 
.. تعاؿ اي .شركسيًا كاف أـ عربيًا أـ تركيًا أـ كرداًي أـ روميًا أـ يهودايً  :ألصلو
وسندعو هللا أف  .اسننتةر قليبًل إف كاف أمراؤان سيعيدوف اؼبدينة إىل حاؽب ،عماد

حُت ترجل السلطاف من  – .وسنناقش ما سنفعلو ابؼبذنبُت .يرأؼ ابألبرايء
 اغبصاف فعل اآلخروف مثلو.

كاف بُوّد قبلووف وىو يعرب حراسو اؼبمسكُت بزماـ حصانو أف يدعو برقت إليو 
 .ُت فلم يفعلولكنو أّب أف ُيِشيع الريبة ٗب قلوب السامعُت من هتامس األديغيَّ 

وبرقت وسبلمش وإف رفع  .وزاد ٗب ارتياحو أف ترؾ علي وخليل بُت ضباة القصر
أقوؿ ىذا " .يتوقع منهما عند الضرورة أف يفهماه ؟صوتو عليهما أليسا أديغة

من الصعب أف تعرؼ كيف سيتصرؼ أقرب الناس إليك حُت تقع ٗب  ولكن
أو  ،منهاُيسقطونك  ،ٗب كل زماف  كل األماكن العالية خطَتة  .وضع حرج
مضت سبعة أعواـ على  ؟إذف ىل وصل أمري إىل ىذه النقطة .تدوخ فيها
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وخبلؿ سبعة عشر عامًا قضاىا بيباريس ٗب السلطنة ال أذكر  .تسلمي السلطنة
أربّكهم جلودىم ألٍل أشعت السبلـ  .فتنة بُت طائفتُت متعاديتُت ٗب القاىرة

 ؟ليك ما يتوقعو أىل الببلد لناأـ حدث لنا كبن اؼبما ؟أعواماً طويلة ٗب الببلد
ومع أف األخَت كاف  ،زبطى الصيبُّ الناصر دمحم وىو يعرج السلطاَف ومرافقيو

 :مراتحًا لنةرة التأمل اػباطفة من الصيب إىل الوراء فقد قاؿ ٗب أثره وقلبو يتأمل
لن أغفر ؼبن يقوؿ عٍت  .مهبلً  ،وأان وّرطُت ىذا الصغَت. مهبًل اي ولدي"
ولو ولد بُت األسود ال ىبفى والكلب  ،و تثّلمت ـبالبو يبقى أسداً األسد ول"

.. اؼبكاف الذي تعرؼ فيو من ." إف مل يقًتؼ أعواٍل خيانة ما من ورائيأصلو
 "...معك ومن ليس معك ىو مثل موقف اليـو

يود أف يلتفت إىل الوراء  .يعود قبلووف إىل قصر السلطاف وعيناه إىل الوراء
بل أيَّ  ،ليس ما يعرفو من نفسو من الرعب ،يد أف يرى أحدٌ ولكنو مل يكن ير 

ومل ير من اؼبناسب أف هبعل اإلماـ اؼبرتدي عباءة  .أثر للخوؼ على وجهو
 :القامة اعبسيمة اؼبدججة أبسلحة ـبتلفة .سوداء ضافية يراتب ٗب شيء منو

بَت والرأس الك .والقوس، منتصبة ،والسكُت ،والفأس ،والًتس ،والسيف ،الزرد
 ،والسوط الرصاصي اؼبطوي ٗب قبضتو .الذي ازداد ضخامة ابػبوذة مرفوعة

الشائب اللحية وباوؿ خبطواتو القصَتة اليت ترسم " الـ  ،واإلماـ اؼبستدير الوجو
وخدـ الدار  .ألف " ؾباراة خطوات السلطاف الفسيحة فيستطيع وال يستطيع

دينة ىبتلسوف النةر إليو من والبوابوف الذين ال يعرفوف حقيقة ما هبري ٗب اؼب
كاف السلطاف اط الوحيد لؤلمل وإف كاف   .أطراؼ عيوهنم حانُت ظهورىم

 .ىبفي ما يصطرع ٗب داخلو من قلق
 .غَت أف قبلووف الذي يعقد اعبميع آماؽبم عليو ينةر إىل نفسو بعُت أخرى

ف ىل َأصبُت إذ عدُت دو " :وىباطب نفسو من خبلؿ قلبو الذي يتجاوب معو
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ال يستوي مهاصبو ببلدي من األعداء  .أف أقابل اغباقدين من أميت ابلسيف
.. أال .لو رأوٍل ،لو البرطت ٗب صفوفهم .اػبارجيُت وىؤالء الذين يتقاتلوف
أال يردعهم جيشي  ؟وأٍل سلطاف الببلد ،يعرؼ ىؤالء أٍل مقيم ٗب اؼبدينة

التفت  "..؟.ها إاييأي فتنة شيعية سنية كاف برقت يريد أف يبلغ ؟اؼبملوكي
وحُت دخل  .قبلووف إىل إمامو بقلب ىائج وعُت حارة ولكن مل يقل لو شيئاً 

:الغرفة سألو عما كاف يُهمُّو ٗب غبةتها
 ؟ما رأيك اي إماـ ٗب ترجُِّلنا عن خيولنا -
ضْع  .ال تندـ على ما فعلت اي موفد هللا وإف كاف استبلؿ السيف سهبلً  -

 .ثقتك ابعبيش اؼبملوكي
ٕب طرح السؤاؿ الذي  ،رّد السلطاف - ؟أليس اعبيش اؼبملوكي سيفي أان -

أمل  - ؟أّي فتنة شيعية سنية كاف برقت بدأ يرويها -طرؽ الرأس ٗب حينو: 
ما مل يستطعوا أف يفعلوه حبق الفاطميُت ابتداء من  ؟يتوقف ىؤالء إىل اآلف

و الصبلح والصاٙب فعل ،مرورًا دبعّز واغباكم ،القائد األسود للجيش جوىر
  ؟وماذا يريدوف ،ما الذي مل وبققوه إىل اآلف أيضاً  .األيوبياف السنياف

برّأ  – .مل نّدخر جهدًا اي موفد هللا حبق الشيعة الذي ينقضوف دين اإلسبلـ -
والدروز ىم  .كي يهدموا ديننا  ،اختلطوا بنا سراً مّدعُت أهنم سنة –اإلماـ نفسو 

 .اً الذين البدعوا هبم سبام
اػببلؼ على موقع ابٍت فاطمة بنت النيب دمحم اغبسن واغبسُت ٗب اإلسبلـ  -

مقابل أسرة بٍت أمية الطاؿبة إىل اغبكم ىو أصل اػببلؼ بُت اؼبسلمُت بعد أف 
وتفرّع الدروز واإلظباعيليوف وفرؽ أخرى من  ،التحق النيب اؼبنَت دمحم اب تعاىل

قبلووف الذي مل يكن ينوي نزع أسلحتو اقًتب  –.. .ىذا اػببلؼ... مهبًل !
 ؟.. أين اعبيش اؼبملوكي.من ابب زويلة ،كأف الفتنة تقًتب منا  - ،من النافذة
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ردبا خدعٍت من كانوا يقولوف  :قائبلً  ،رجع إليو االرتياب الذي كاف بدأ يفارقو
وما إف قاؿ قبلووف  ."ال داعي للقلق ،لن نسمح لك ابلنزوؿ إليهم اآلفيل "

" حىت ظهر الصيب األصغر من خلل ؟يكن األمر ىكذا فأين علي وخليل إف مل"
؟ماذا هبري اي ولدي ،ال تنةر من وراء الباب ،ادخل - :الباب فناداه

 ...ىكذا ،أان جئت دوف سبب -
ال  - :نصح قبلووف الصيب وىو يستعيد وعيو –حسنًا فعْلَت إذ جئت  -

البؤس اي عماد ٗب أننا أسبلنا أيدينا  .ذبري لنا أمور كثَتة من ىذا القبيل ،تفزع
 .ىكذا

الباب الذي انفتح على السلطاف على مصراعيو دوف ذنٍب لو ٗب األمر أفزع 
قاؿ السلطاف لربقت وسبلمش  .قبلووف وعماد وانصر حىت رفعوا رؤوسهم فجأة

وقره خاف من ورائهما متةاىرًا أبنو غَت مهتم بعدما عرؼ أهنم وبملوف خرباً 
  :ساراً 

.أظبعكم -
قاؿ سبلمش  – .مولِعو الفتنة ينتةرونك اي موفد هللا على ابب زويلة -

 .ابختصار
ال سبييز بُت بريء ومذنب بُت من ضبلوا السبلح بنية القتل ٗب مدينيت وٗب  -

وأنت اي انصر اركْب إف   ،ىيا اي عماد .ستكوف عقوبة الطرفُت واحدة .ببلدي
 .كنت ستتحمل ما سًتاه اليـو

الشاحبة اليت تغلي وسط السماء الشاحبة كانت تتسلل من ساعة الشمس 
ُت عماد إىل ابب زويلة ؿبروسَ الشيخ الةهَتة حُت وصل السلطاف قبلووف و 

حراُس البوابة  ،ؼبا رأى الفرساُف اؼبصطفوف ٗب ثبلثة أنساؽ .ابلفرساف الثبلشبئة
 .سكُت أبعّنتهاالسلطاَف قادمًا ترجلوا ووقفوا إىل جانب أحصنتهم فب ،العريضة
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وحٌت سكاف اؼبدينة اؼبستدَعوف إىل  .ووقف َمن أمامهم ٗب وضعية االستعداد
وركع أغلب اؼبذنبُت اؼبقسومُت إىل  .ظهورىم إشارة احًتاـحنوا الساحة 

 .وبقي عدد منهم واقفُت على أقدامهم ،ؾبموعتُت على ركبهم
والتقط اؼبنادوف   ،اً سأؿ السلطاُف راظب - ؟ؼباذا قسمتم ىؤالء إىل ؾبموعتُت -

 ؟ىل وزعتموىم حسب أعراقهم–كلماتو فبّلغوىا إىل اغباضرين من أىل اؼبدينة 
ؼباذا ال  ؛ضمُّونبا ! والواقفوف فوؽ رؤوسهم أليسوا منهم ؛اجملـر ال انتماء لو
 ؟يركعوف على ركبهم

أجاب سنقر بداًل من  -يرفضوف ألهنم استغنوا عن حياهتم اي موفد هللا  -
من أين جاء ىذا اجملنوف الذي " :وأهنى الكبلـ دبا يريد قائبًل ٗب نفسو ،راسم

 .ىؤالء من هبب أف يُعَدموا أوالً  –" ه ٗب عداد القتلىظننا ؛ذبحظ عيناه
أصِدْر أمرؾ بكسر  –كاف السلطاف ببل رضبة   - ؟أال تعرفوف ماذا تفعلوف هبم -

 .شنقوهنمأين ست ،الحقاً  ،وسًتوف حُت يساقوف أمامي ،سيقاهنم
أسرع سنقر انِفد  –سأفعل ىذا بيدّي  ،لن أكّلف أحدًا هبذا اي موفد هللا -

وصرخ عليو  ،حامبًل الفأس واقًتب من الرجل الذي كاف ينةر إليو،الصرب
ؼباذا ال تركع على ركبتيك أماـ  - :بصوت عاٍؿ لُيسِمع من خرج من بينهم

 ! ؟موفد هللا
هُبب الرجل اؼبغضوب عليو ابلعربية اليت  مل –ألنك لسَت فبن يفوف بوعدىم  -

 خاطبو هبا سنقر بل بلغة القبجاؽ.
ال الشركسية وال  ؟كم مرة قلت لك إنو ليس ٗب ببلدان إال اللغة العربية  -

 ! القبجاقية
تكلم اآلف ابلعربية القبجاقيُّ الذي ماكاف  –ليس إيّل يوجَّو ىذا الكبلـ  -

...واليت رباوؿ ؼبلمتها اآلف ،ّرضنا عليهااليت كنت رب اغبركةُ  –يطيق صرباً 
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حُت ضرب سنقر بكل عزمو رأس الرجل  –ماذا تقوؿ اي عدَل اإليباف !  -
وىّز الفأس اليت تقطر دمًا للثبلثة الذين  .الضخم أسقطو قبل أف يُنهي كبلمو

 ! ؟من أيضاً كره روحو - :ىَووا إىل األرض
ضارابً  ،سنقر مقتنعًا دبا عمل  يعود –مل يبق على البسيطة إنساف تثق بو "

مهتمًا دبا سيكوف عليو استقباؿ  ،سوؽ الذين ينةروف إليو من أطراؼ أعيُِنهم
مع لو مل أفعل ىذا اببن ِعرقي اجملنوف ألزىق السلطاف روحي  - ،السلطاف لو

.. لن تستطيع أف تؤذي ىذا السلطاف الشركسي إباثرة الفتنة وربريض .روحو
 ،إما زوجتو الكربى البدينة .التفكَت ٗب طريقة أخرى معوهبب  .اؼبدينة ضده

 -.. وأابقا.وإما حُت ندخل معًا ساحة إحدى اؼبعارؾ .وإما زوجتو الصغرى
 "...ال أعرؼ ؼباذا ال يتحرؾ ،خاف كسوؿ

أو  ،توقع سنقر أف يبدحو السلطاف على ما فعلو ابجملـر الذي قدر على قهره
 ،ينةر السلطاف إىل اعبهة اليت ازبذ مكانو فيها إذ مل ،غَت أنو مل يفعل ،ينتقده

قل ما تشاء ما دمت أان " :قاؿ سنقر لنفسو .بل مل يرد على ربيِتو ىزِة رأسو
" وفيما ما الذي يهمٍت من كبلمك .وضعت هناية لؤلمر الذي أخفقُت فيو

يةن أنو أنقذ نفسو من اؼبهلكة اليت وقع فيها نبس لو راسم اؼبفتوح األذنُت 
:اً دائم

 كاف عليك أف تدع الرجل الذي قتلتو ينهي كبلمو !  -
أجاب سنقر على  -اظبْح ألي شرير أف يفتح فمو ال يوفّػْر حبقك شيئًا   -

أكنت تريدٍل أف أظبح لو  - :واختتم بصوت عاٍؿ نزؽٍ  ،التلميح كأنو غَت مهتم
دينة وما أال يكفي ما قالو اجملرموف ٗب اؼب ؟ابغتياب سلطاننا العةيم أماـ عيٍتّ 

 .ال يزاؿ أمامنا متسع من الوقت ؽبم  ؟فعلوه
قاطع راسم كلمات سنقر اؼبتعالية  –السلطاف يتحدث فْلنسمْع  –غبةة !  -
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 ""أظنو وقع بيدي اآلف :وابتسم قائبًل ٗب نفسو ،اؼبرائية
اظبعوا  ،أيها اؼبسلموف الذين أدعو هللا العلي العةيم أف يشملهم برعايتو -

وليصْل كبلمو  ،ومن يسمع يبّلْغ األبعد ،ندعو لو بطوؿ العمر سلطانكم الذي
 ،أصوات اؼبنادين اؼبتجاوبة تعلو ٗب السماء من ابب زويلة –" إىل اعبميع !

ويبدؤوف  ،ويًتدد صداىا على هنر النيل ،وتطوؼ األسواؽ ،فتتناثر على الشوارع
  :يتعاوروف كلمات السلطاف

لن أطيل الكبلـ ألف ما  .ا هللا أف يرأؼ هبااي أيتها اعبماعة اليت أدعو ؽب -
 .أعّزي األسر اليت جلب اجملرموف اغبزف ؽبا .حدث ٗب القاىرة اليـو أمر ؿبزف

سنواجو كل ؾبـر  .وأدعو ؼبن سقط بريئًا منكم أف يفتح هللا لو ابب اعبنة
 .جبريبتو

ذين أفلتوا منا واآلخروف ال .أعِدموا حااًل ىؤالء العشرة دبن فيهم َمن قُِتل أمامنا
  .ىذه العقوبة تنتةرىم .لن يذىبوا بعيداً 

الذي قُتل ابلفأس كأنو يقوؿ نةر راسم كبو سنقر حُت أتى السلطاف على ِذْكر 
الذي كاف تلقى إشارة ابؼبرفق  " ورّد عليو ٗب قلبو اآلخرُ لو "أتسمع اي سنقر !

""ليس األمر كما تةن سباماً 

قاؿ قبلووف للناصر دمحم الذي مل  ،ف العصرمع اقًتاب أذا ،ٗب اليـو نفسو
 :يفارقو

.! سنصلي معاً أماـ هللاادُع أخويك الكبَتين -
 .ليسا ٗب البيت -
 ؟وأين نبا -
.صحبهما راسم للبحث عن اجملرمُت -



-329-

؟وأنت -
 .أان كنت مع السلطاف ورجعت معو -

ا اليـو أتمل السلطاف الصيب اعبالس أمامو وابتسم لو وٗب ظنو أف أحداث ىذ
 :عّمقت ٗب تفكَته

 :أأنت من قاؿ - :وسألو بعد قليل –يسرٍل أٍل وجدتك اليـو اي ولدي  -
  ؟أمل زبف ،هبب على اجملـر أف يعرؼ جريبتو

ٕب خّص  ،أجاب الصيب بسرعة وكأنو كاف ينتةر السؤاؿ –مل أخف  ،ال -
يعرؼ  على اجملـر أف :ألست اي موفد هللا من قاؿ –بكبلـ كالرجاؿ سبامًا 

؟جريبتو
 ؟ولكن لست متأكداً  ،أان -
مل أجفل حُت قَتل األمَُت سنقر اجملرـَ ! ولكٍت خفت حقًا صباحًا حُت  -

  .ترجلَت من اغبصاف ودخلَت الدار
ٕب سألو متسائبًل ٗب نفسو  ،استغرب قبلووف ما ظبع - ؟ما األمر ،ماذا -
 "؟أترى ظهر علّي ما جعلو يراتب"
.غاضباً إىل ىذا اغبدألٍل مل أرؾ قطُّ  -
 –تةاىر قبلووف ابلضحك حُت وجد ـبرجًا من ورطتو  -!  ؟ىذا ما تعنيو -

إذا كنت سلطااًن وجدَت نفسك ٗب مواقف   ؟ما الذي هبمع الغاضب واؼبرتعب
 .الصدؽ والكذب ؟أتعرؼ ما أصعب األمور سبييزاً  .كثَتة من ىذا النوع

الصدؽ  –بعقلو الطفويل ضاحكًا أجاب الناصر دمحم  ؟وما الصعوبة ٗب ىذا -
 صدٌؽ والكذُب كذٌب!

.. ستعرؼ حبلوهتا ومرارهتا حُت تصبح .لو كانت الدنيا كما تتصورىا أنت -
 .سلطاانً فحسبُ 
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 ؟ومىت ىذا -
ندـ قبلووف على أنو ألقى دبوضوع السلطنة  - ؟وأنت تريد أف تصبح سلطاانً  -

.على مسامع الصيب
 .طاانً فأان أيضاً أريدإف أراد خليل أف يصبح سل -
 ؟فما رأُي عليٍّ  ؛إذا كنتما االثنُت ترايف ىذا -
 .مل يكن الصيب يًتاجع عن موقفو مصّدقاً ما يقوؿ –وىو أيضاً يريدىا  -
-ضحك قبلووف  –ليحقق هللا مرادكم ! اإلخوة الثبلثة ربفروف يل جيدًا  -

.م ما دمت حياً ولكن إف مل تعزلوٍل عن السلطنة فبل أنوي أف أسلمها لك
 .حُت نصبح أمراء للجيش ،ليس ىذا اآلف اي موفد هللا -
 ؟أىذا رأي أخويك أيضاً  -
.!  أان أخربتك دبا ٗب قليب ؟أيسمحاف لك أف تعرؼ ما ٗب قلبيهما -
امِض لنتوّضأ ونصلي  كي  .إف كاف األمر ىكذا فبل مشكلة ،شكراً  -

"بُت من أعدمناىم اليـو َمن  – .أـ شراً  يتفّهمنا سواٌء كاف ما عملنا اليـو خَتاً 
" مل فيها، ىم من أبناء قومي األديغة ليست ىذه ببلَدىم بل وبموف أنفسهم

يغب ىذا اؼبوضوع عن ابؿ قبلووف ريثما وقف على سجادة الصبلة ىو 
وفكر كيف يقوؿ ىذا  .ابإلضافة إىل موضوع رغبة أبنائو ٗب السلطنة ،وأبناؤه

مل ينس أف يدعو إىل هللا أف يغفر لو اصطحابو ابنو إىل و  .ؼبن وقف ٗب حضرتو
.وثرثرتو بعد األحداث معو ،ساحة إعداـ ابب زويلة
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XVI
ومىت أفاؽ ىاصبتو من  ،مىت انـ تبلعبت بو :اعترب قبلووف ما حدث لو إىانة

 .ومىت ركب ليتسلى عنها ارتفع صدى اغبادثة من وقع حوافر اغبصاف .جديد
" مىت أفشيتو صرَت أنت أسَته ،سرُّؾ أسَتؾ" :قوؿ اؼبأثوريسكت ألنو يعرؼ ال

وهبعلو  ،وهبعلو ينةر من فوؽ جبل اؼبقطم ،ِمن أين لو َمن يفهم عليو حزنو
  ؟يفكر ٗب ما سيحدث غداً 
 ؟جيوش اؼبماليك ؟األمَت وزدمر ؟برقت قائد اعبيش ؟سبلمش معاوف السلطاف

ومعرفَة ما ٗب قلبو فاآلف  ،افمع أف قبلووف يعرؼ أف من الصعب فْهَم كل إنس
 ،أقرب الناس إليكأودْع ثقتك ٗب كثر فبا ٗب اؼباضي كبلـ بيباريس "يتذكر أ
و ليس من النوع ". من اؼبؤكد أنال تنس أف تراتب فيو من وقت آلخرولكن 

فعلى ظهر الدنيا  ،"رب اغبزف فقد ال يعرؼ قيمة الفرحمن مل ىبتالذي يقاؿ فيو  "
حُت تضع  .واألموات أكثر ،لوف ما ربملو ىو من اؼبشقاتآالؼ فبن ال يتحم

 .وتتحمل معهم أحزاهنم ،نفسك أماـ الناس فعليك أف ربمل معهم ضِبْلهم
أكاف من يتأملوف ّٗب يفعلوف ما فعلوه من منكرات ٗب حضرٔب لو كانوا واثقُت "

حىت لو كاف قبلووف حنق على نفسو اليـو كما فعل أمس وأوؿ من  - "؟مٍت
فقد امتدح جيش اؼبشاة الذي صّفوه أمامو كما  ،وٗب األسابيع اؼباضية ،أمس

 :امتدح جيش الفرساف
هللا عنكم أيضًا ! ولكٍت ال أحكم على نفسي  وْلَتض ،أان راٍض عنكم -

حاكُم  ،وبعلم هللا ،عن كل ما جرى لنا ألٍلأربمل كامل اؼبسؤولية  .ابلرضا
ٍل أوؿ من وباسبونو على الطاٙب قبل وأل ،الببلد اليت ربوٍل فيها وأنشؤوٍل

لن  .أقوؿ لكم أيضًا إٍل كنت فبتطيًا اغبصاف الذي مل أستطع تطويعو .الصاٙب
وأنتم مىت رأيتم مٍت منكراً  .أف يسيء إىل ببلده ،ولو إلحدى عيٍتّ  ،أغفر ألحدٍ 
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هللا  ما يزاؿ أمامنا الكثَت ٗب ىذه الدنيا اليت يبلوان .من ىذا القبيل فبل تغفروه يل
عاشت مصر  .وال تَدعوان ننَس الرجوع إليو طاىري الروح والقلب .العلي فيها

هللا  ،! هللا أكربربية اليت يضيء فيها نور اإلسبلـ! وليحَي أانسها سعداءَ الع
ومع أف اعبيش اؼبملوكي وافق قبلووف الذي شدد  –! الشكر واغبمد لو ،رحيم

اندمًا على أنو مل أيت على قضية فقد قضى عدة أايـ  ،على الكلمات األخَتة
  .السبلـ اليت كانت تُقلقو

ّمح إليو حبياة السبلـ ٗب الببلد ىو اإلماـ عماد ولكن ألنو كاف ػكاف أوُؿ َمن ل
مستحيبًل الكبلـ عليها ٗب ذلك اليـو العصيب فقد ضاعت اؼبسألة بينهما كما 

كلُّ َمن حوؿ   .ليس السبب أف قبلووف مل يكن هبد من يقاظبو نبومو .بدأت
وىؤالء ال يبيزوف بُت  .السلطاف مستعدوف أف يلتقطوا أي شيء يسقط من يده

انِوؽْبم طرؼ اػبيط فحسب يرتّبوا لك اؼبسألة  .وكبَت وصغَت ،راكب وراجل
ولكن  .وما ىو ُمرّّ على لسانك وُبّلونو لك .برمتها إذ ال حاجة هبم إىل العقل

بلـ شخصيًا بسوء على حياة السبلـ اليت السلطاف مل يكن هبد من البلئق الك
ومن  - .كاف يريد من شخص آخر الكبلـ ٗب ىذا اؼبوضوع  ؛نشرىا ٗب الببلد

 .يلّمح ؽبم إليو كانوا يسكتوف أو ال تصل عقوؽبم إىل إدراكو
مع أف قبلووف كاف يغضب  –!  ؟ما الذي ٗب ىذه اؼبسألة فبا ال يدركو عقلك"

 - :لسوء الذي ىبالط قلبو يدين نفسو وينصحهاأحيااًن فإنو حُت يفكر ٗب ا
 .وأان ال أريد ىذا .وال ينتةر الصحو ،اؼبطر الناعم ينتةره اإلنساف ،نعم ،نعم

وحُت وبملك تتطلع تتوسل إىل السماء ال سبيز سحابة  .غَت أف اعبدب وُبرقك
ينةروف  - .ليس ىؤالء فبن وبموف رؤوسهم فحسب مثلي .بيضاء من سوداء

أما أان فالسبلـ الذي أقمتو ألميت ما زلت  .يهتموف بطريقة عيشتهم .عدإىل األب
ن غَُت هللا يعرؼ أف الفتنة اليت نشبت ٗب سوؽ مَ  .أحسدىم عليو فأُذنُب حبقهم
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 ،بل حصرُت اىتمامي ابلقاىرة  ألضبي نفسي ،قيسارية مل أحلها من جذرىا
.. .ايـ حبق سنقرإف كاف ما قالو يل راسم قبل أ واهتمت اؼبذنب والربيء.

أفليس اعبيش مشاركًا ٗب  .سننتةر ما وبدث ألنو قاؿ إنو سيتابع ما يشّك فيو
! ليتقاتْل أىل اؼبدينة مئة مرة إف شاؤوا ىذا غَت فبكن ؟القضية إف صّح التوقع

َمن ِمن أسبلٗب السبلطُت قاؿ إف السيف  .شريطة أال ُيشركوا جيشي اؼبملوكي
 .من اؼبمكن أف وبدث ىذا للمحاربُت أيضاً  ؟إف طاؿ مكثو ٗب غمده صدئ

" يل قبل أايـ بُت اعبد واؼبزاح "صدئت سيوفنا لتعطُّشها للدـ اؼبملوؾ الذي قاؿ
أمثاؿ  .لن يفهمك إنت طالبتو أف يعيش حياة السلم سواء عّنفتو أـ الطفتو

من حسن حةنا أننا  .ىم من يُعّدوهنم منذ طفولتهم للحرب ،وأان منهم ،ىؤالء
ولكن ىل من  ،كبن نُعدُّ ىذه مفخرةً  .غز ببلدًا غريبة للسلب والنهبمل ن

" ...! ؟الصواب والعدالة أف يكوف جيشك عبداً ألمتك
 قبلووف ابحثًا لنفسو عن الذرائع اؼبفيدة وغَت ٗب نصف العاـ اؼبنصـر مل يهدأ

 .وىم ٗب الشوارع ،حراسو الفرساف الثبلشبئة خفض عديدىم إىل النصف .اؼبفيدة
وأحبر ٗب  ،وزار مرفأ النيل .وسوؽ قيسارية واألسواؽ األصغر منها ربت رقابتو

وحُت عاد إىل اؼبدينة مّر على اؼبستشفى ولو  .مركبو الشراعي األصفر ٗب النهر
وتوقف برفقة سبلمش  ،ونفض عنو حراسو الكثَتين .أنو تفّقده قبل أسبوع

وقّرب إليو  ،باء الذي استقبلووحيا كبَت األط ،وأوزدمر وراسم وسنقر على الباب
 :ابنو خليل

 .قّدـ ألف القطعة الذىبية اليت جئنا هبا ابسم أسرتنا وخدمنا إىل اؼبشفى -
إف كنت تتذكر ما وعدت بو سنقر فسيسران أف تتربع بنصفو  ؟وأنت اي راسم

 .فقط لصاٙب فباليكنا الشجعاف
مل يبّر  .خلَّوا عن رجولتهمال شيء اي موفد هللا يعزُّ على أبطالنا الذين مل يت -
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اعبزُِع يسّن  :وكما يقاؿ .علّي يـو مل أزر فيو ىؤالء األبطاؿ وأتفضل عليهم
يبكنٍت أف   –نةر راسم كبو سنقر الذي أوقعو ٗب الورطة  ،سكينتو لنفسو

 .أعطي ما ال يقّل عن األلف ولو مل يكن عندي اؼببلغ الذي ذكرَتو
  ،يبكن أف تقدـ الذىب أو الفضة .ذه اؼبسألةال إكراه ٗب ى ،شكرًا اي راسم -

ضبأب ىؤالء ليسوا  ؟وأنتم سبلمش ووزدمر وسنقر .كلّّ وما ذبود بو نفُسو
حُت ُوِضَعت  – .! وأنت أيضًا اي قره خافليمدوا أيديهم إىل جيوهبم ؛فقراء

أدعو  - :اعبرة اؼبؤلى بنقود الذىب والفضة أماـ قبلووف قاؿ ُمسِمعًا اعبميع
وأُطلع من ال  ،ولكن أقوؿ اثنية لكم .ف يضاعف هللا لكم ثوابكم أضعافاً لكم أ
اؼبرضى الذين ىنا  .اؼبشفى الذي فيو فضل هللا ىو أغلى مكاف ٗب مصر :يعرؼ

يعيشوف فيو وىم هبدوف من أمبلؾ الببلد   - .ليسوا فبن ُتدَفع إليهم الصدقات
 .ة ودمياط والفسطاطأمثاؿ ىذا اؼبشفى قائمة ٗب اإلسكندري .كل ما يريدوف

رىا ٗب أماكن أخرى ليكن  .وٗب سورية افتتح األمَت مغرب منها .وكبضِّ
آمُت  .إحسانكم ورضبتكم سبباً ٗب شفاء اؼبقعدين من اؼبقاتلُت ٗب سبيل ببلدىم

 !اي هللا
اقتحم الناصر دمحم غرفة السلطاف وىو عائد من اؼبدرسة يزاحم  ،ٗب أحد األايـ

  .بابمن يُدافعونو عند ال
 .التفت قبلووف ذو الرقبة الثخينة بصعوبة بعدما رفع  يديو عن الطبل بسرعة

فقد  ،ومع أنو ابتسم للصيب الذي ُذىل ؼبا يرى مع أبيو السلطاف ألوؿ مرة
:المو

 ؟ما الذي حدث لك اي انصر دمحم كمن صبع حولو الكبلب والصقور -
اصر دمحم شاعرًا ابإلىانة قاؿ الن – .مرة أخرى مل يسمح يل بوابوؾ ابلدخوؿ -

أأان طفل صغَت حىت  - :واختتم ابستيائو ،من سلوؾ حرس السلطاف معو
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 ! ؟أتمرىم ابإلمساؾ بطرؼ ثوْب
مع أف قبلووف كاف يبتسم ٗب سره  –إف فعلوا بك مثل ىذا فلن أقبل منهم  -

تفظ واح .واقًتابو منو يومًا بعد يـو ،فقد كاف مسروراً لنمو الصيب جسداً وعقبلً 
ولكن ردبا ألٍل أّكدُت عليهم أال يسمحوا ألحد ابلدخوؿ إىل  –بوالء حراسو 

 .يتفغر 
 ؟"عدٍُّل بُت ىؤالء الذين تسميهم "أحدأألنك اي موفد هللا ت -
تةاىر قبلووف ابؼبزاح مع  - ؟" فبل أعدَّؾ بُت ىؤالء الػػػ "أحدألسَت إنساانً  -

من الذين أيتونٍت دوف أي أعرؼ أنك لست  - :ٕب مدحو ،من كاف يباريو
 .سبب

ابتسم انصر ٗب وجو أبيو بُت التعايل عليو والتصنع  –إذف مل تعرفٍت ىذه اؼبرة  -
 ؟أال هبوز ،ىكذا دوف سبب ،أريد أف أراؾ ،جئتك ألٍل اشتقت إليك –
!  مل أظبع ٗب الشهر كلو أحلى من ىذا  ؟تسأؿ عن ىذا اي ولدي وىل -

وأان لن أمّل منك  ،ه النية الصافية فتعاؿ كل يـوإف كاف عندؾ مثل ىذ .الكبلـ
 :بدأ قلب قبلووف يتفتت فغَّت موضوع الكبلـ كي ال يبلحظ الصيب حبو لو –
؟كيف ذبري أمورؾ ٗب اؼبدرسة  -
 !ندرس -
 ؟أتتقدـ ٗب لغتك اإلفرقبية واؼبغولية -
 .ليستا وحدنبا بل أتعلم الشركسية أيضاً  -
 ،من دوف علمي –الثقيل استغرااًب ؼبا ظبع رفع قبلووف رأسو  - ؟وكيف -

أيريدوف أف يثَتوا بيننا الفتنة  ؟أأدرجوىا ٗب منهاج اؼبدرسة  اللغة الشركسية ،لغتنا
  ؟مرة أخرى

" اندى الناصر دمحم أابه بػػػ "اباب" دوف إرفاقو بػػػػػ "موفد هللا –ال اي اباب  -
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 .زميل يل شركسي ٗب اؼبدرسة يعّلمٍت –
 ؟مل زبربٍل إىل اآلف أف عندؾ زميبًل شركسياً  ؼباذا -
ىذا العاـ اي موفد هللا كنت تتحاشى أبناء جلدتك الشراكسة فلم أشأ  -

.ىو ولد طيب .إخبارؾ
  ؟ما عمره وما اظبو -
 1" واظبو "َشَتو أْبش .أكرب مٍت بعاـ واحد ،عمره طبسة عشر عاماً  -
  ؟ماذا قلت اظبو -
 .شتو أبش :قلت -
 .فو ولو أنو وبمل اظباً أديغياً صميماً ال أعر  -
 .وأنت تعرؼ أابه جيداً  .إذا أردت اي اباب عرفتك عليو يوماً ما -
  ؟ومن أبوه -
 .األمَت وزدمر -
 ... ما ظبعتو عجيب.!لدى األمَت وزدمر مثل ىذا الغبلـمل أعرؼ أف  ،ىاه -

حا قبلووف ص –يعيش وزدمر حياتو ال يعرؼ أحد شيئًا عما يفعلو أو يقولو. 
ولكن احرصا كبلكما  .ال داعي أف تعّرفو عليّ  - :بعدما كاف وبّدث نفسو

.وال تبالغا ٗب لغتكما الشركسية .على نفسيكما
  ؟أىناؾ أمٌر أبال نتكلم الشركسية - ؟ما األمر اي موفد هللا -
 ...ولكن إف أصدرتُو .ال وجود ؼبثل ىذا األمر إىل اآلف -
فسيفرح  –تطف الناصر دمحم الكبلـ من السلطاف اخ –.. .إف فعلَت ىذا -

وكبن نفعل  ،السلطاف يقوؿ ما يريد :ولكن ستجد من يقوؿ .من تصدره إليهم

 .يعٍت ابللغة األديغية: ساعد السيف 1
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 ما نريد.
جئت إيّل اليـو بدافع اغبب  –قاطع قاووف كبلـ ابنو دوف غضب  –كفى !   -

 !لنتكلْم ٗب موضوع آخر ،ٕب تقوؿ يل أشياء عجيبة ،والشوؽ
ولكن ال أعرؼ حاجتك إىل الطبل الذي كنت  –ذا رأَيك حسنًا إف كاف ى -

.إىل جانبو
 .وأتعّلم ،أسّلي نفسي –ابتسم السلطاف  - ؟ىذا -
 ؟ماذا ستفعل بو -
.. من أجل أف أصبع السكاف الذين ال وببوننا إف ىاصبَنا .وأان ال أعرؼ -

 أقرابؤؾ من جهة أمك اؼبغوؿ.
وحُت تذّكر من  ،اصر دمحم ابعبوابأسرع الن –انتةر إذف إىل أف يسمعوؾ !  -

يقوؿ عزيز عن اؼبعلم الذي يعلمنا  - :شبهوه ابلطبل ربوؿ إىل مضحكة لو
 صوتو عاٍؿ ولكنو أجوؼ كالطبل.   :العربية

سأؿ قبلووف متفقداً قامتو  ؟أتريد أف تقوؿ إف قامة ىذا اؼبعلم تشبو قاميت أان -
 .مازحاً 

 ،متكرب ،ثل عصا الطبل كبيف جداً ! ىو موكيف تشبهو أنت .ال اي اباب -
 .منخاره ٗب السماء، رغم أنو ضئيل اعبسم

أراح األُب الصيّب الذي كاف  –ال هتتّم ؽبذا اي ولدي  ،ال أبس إف كاف ىكذا -
.إف شئَت عّلمُتك القرع على الطبل –وباوؿ التمويو على ما قالو 

.طبلال القرع على ال ،والتقطيع بو ،ما أريده ىو ضبل السيف -
 ال تتعجل األمور اي ولدي ! -
إف كاف السبُب ىو  .بلغُت الرابعة عشرة وأنت تنصحٍت هبذه النصيحة -

فأان لن أكوف  –انفجر الناصر دمحم بكاء ورأسا كتفيو قد ارتفعا  –.. .عرجي
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 .راجبًل بل فارساً 
! إف كنت تقوؿ ىذا  ؟أّي عيب تفعلو حبضرٔب وأنت الرجل الكبَت ،مهبلً  -

 .يل أحد سيفّي اؼبعلقُت على اعبدار فهات
:والتفت إىل الوراء ٗب طريقو إىل السيفُت وىو يعرج ،قفز الناصر دمحم من مكانو

؟األكرب أـ األصغر -
.ما تستطيع استعمالو -

:ودخل قره خاف مستعجبلً  ،انفتحت بوابة السلطاف الكبَتة
 .يةجاء حااًل اي موفد هللا موفد مستعجل من مغرب ٗب سور  -
 :هنض قبلووف متوقعًا خربًا سيئًا وقاؿ للفارس الذي حياه بقوة –أدِخلو !  -
 أظبعك ! -
 .خاف وبشد  قواتو على حدودان اي موفد هللا –أابقا  -
إف كاف واثقًا من رجولتو  .خاف أٍل سأتصدى لو بنفسي –أخربوا أابقا  -

فليخًت اؼبكاف الذي يريد !

 .قرروا السَت ابعبيش اعباىز دائماً  .اء نصف ساعةمل يُطل قبلووف ؾبلس األمر 
ودخل الغرفة اليت  ،ة اغبرب ما كاف مًتددًا فيودّ أبعد السلطاف ريثما ارتدى عُ 

وقاؿ ؽبن بكلمات  ،تقدـ قليبًل داخل الغرفة .تنتةره فيها نساؤه لتلبية رجائهن
 :حاظبة

 ألنكن ولكٍت نقضت عادٔب ،مل يكن من عادٔب أف أوّدعكن قبل سفري -
بيِة  .يسعدٍل أف مأساة الببلد صبعتكن ىكذا اليـو .رجوتّن رؤييت َأكرُب الصِّ

أتريدين أف  .والصبياف اآلخراف وأخواهتم ٗب عهدتكن .بعد هللا ،معي ،عليّّ 
؟نساءكبَتَة ال،تقويل شيئاً اي سيدَة القصر
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 – .مسويكّسر نباؽبم اي بديل الش ،ندعو لكم أف يثلم هللا سيوؼ أعدائكم -
 !حةاً سعيداً  ،مع السبلمة –مل تدع بيبا السلطاف ينتةرىا 

وحُت وصل إىل  ،قاؿ قبلووف لنسائو –ليسْد الوفاُؽ بينكن !  ،حّياكنَّ هللا -
إايكن أف تسئن إىل صغراكن  - :عمود الباب عاد فأوصى الثبلث الكربايت

الوصية ألنك   أنت اي بيبا اؼبكلفة هبذه .ارعينها .حبجة أف اؼبغوؿ أعداؤان
 .كرباىن

XVII
قاؿ  -مل وبنث بتهديده  ،خاف واثق من نفسو –أحسنت! يبدو أف أابقا  -

اللحةة اليت  - :واختتم ،قبلووف حُت رأى اعبيش اؼبغويل على مرتفعات ضبص
 .ستتجلى فيها شجاعتو ىي غبةة التقاء سيفينا

"بدأت تسلخ  :ئبلً وافق سنقر السلطاف هبزة رأس وإف كاف يسخر منو ٗب قلبو قا
 ":جلد الدب قبل قتلو

 ،السلطاف قائدان ،مل أقابل بعُد عدوًا قبا من ربت سيفك ،نعم اي موفد هللا -
 .وشجاعتو سيفنا اؼبسلوؿ

رد عليو السلطاف شاعراً  –ال تلعب بسيفك ٗب اؽبواء هبذه اغبجة اي سنقر  -
تمع إليك اي أس :وأكمل ما انقطع من حديثو ،ٗب قلبو أف سنقر يسخر منو

.مغرب
 .خاُف قائَد اعبيش اؼبغويل اي موفد هللا –ليس أابقا  -
 .شحب وجو قبلووف - ؟من رّشحو ؼبقابليت إذف -
 .خاف -تيمور  –منغو  -
خاف يريد أف  –وىذا الذي ذكرَت اظبو ليس قائداً جباانً ولكن إف كاف أابقا  -

مع أف   ،1277ـ ٗب صيف عا ،إف رجعت سنة ونصفاً  –.. .يُهينٍت هبذا
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ونغوي ألرض األديغة آمل مرة  ،تيمور  –اجتياح اؼبغوؿ الذين كاف يقودىم منغو 
ولو أرفق بو نغوي  - :فقد أهنى بكبلـ صريح ما كاف يفكر فيو ،أخرى قبلووف

.قائد اعبيش لكاف حسناً 
 .ولكن ىذا ليس خرباً سعيداً لنا ،خاف لو رفيق –تيمور  –منغو  -
مع أف قبلووف كاف  –ال تستطيع البوح بو اي مغرب  ال عجيب ٗب ما -

على ما يبدو  –فقد تةاىر ابلضحك  ،يتأسف للخرب الذي عرفو منذ البارحة
 –لن يستطيع كوٍل راضيًا عن خاتوف  .مل ىبدع كلّّ من الصهِر وضَبيو اآلخر

أتتذكر اي وزدمر  .أف يفبّل حّد سيفي ،وكوف ابن ابنتو ابٍت ،خاف بشأف ابنتو
سأؿ قبلووف وىو  - ؟لقوؿ اؼبأثور الذي يقاؿ ٗب نواحينا ٗب مثل ىذه اؼبناسبةا

 - :وأجاب بنفسو على نفسو ،أماـ األمراء " نواحينا "أئب ألوؿ مرة على ذكر 
 !على عينك فاعتِد على روحو اعتدى من

مل يبرَّ يـو على قبلووف نسي فيو ما ُروي لو عن اؼبةامل اليت اقًتفها اؼبغوؿ 
ٕب إف قلبو كاف يتأمل أكثر ٗب ىذا  .نغوي ٗب أراضي األديغة وإف مل يرىا بعينووال

 .ردبا ألنو وجد نفسو ٗب موقف يستطيع فيو الثأر ،خبلفًا لؤلايـ السابقة ،اليـو
 من جبل حفنة من تراب الوطن الذي وِلدت فيو خَتٌ ومل يكن القوؿ اؼبأثور "

وكانت حفنة  .لو معو أينما ذىبوبم ،" يفارؽ ذىنومن الذىب ٗب أرض غريبة
 .رماد قريتو مصدر قوة خفية ضد كل األعداء

أيُعقُل أف تكوف ببلد األديغة اليت ولد فيها قبلووف أىّم اليـو من مصر اليت ىو 
وٗب الببلد  ؟! ؼباذا إذف سأؿ وزدمر ٗب يـو ضائقتو عن القوؿ اؼبأثور ؟سلطاهنا

الـ قبلووف نفسو وىو يعرؼ من  – .العربية كثَت من ىذه األقواؿ الصائبة
"من رابؾ  :خبلؿ روحو األديغية اليت أؽببها القوؿ اؼبأثور أنو ليس على حق

غضب قبلووف على  –  ؟" عجبًا ما الذي جرى يل اليـووليس من ولدؾ !
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ٕب سأؿ راسم: ،نفسو
 ؟ماذا ينوي الذين قمتم ابستطبلعهم -
 .ينتةروننا -
ٕب ماذا  .سنتصدى ؽبم مىت ربركوا .كبمي أرضنا أكبن ضيوؼ فينتةروان ! كبن -

 ؟اآلف
    .اآلف خرب سعيد اي موفد هللا -
أدىل قبلووف برأيو  –ال يبكن أف يكوف بُت اعبيشُت اؼبتجاهبُت خرب سعيد  -

إف قلت إف اعبيش اؼبغويل يًتاجع فلن أعده خربًا سارًا ألهنم  –ٗب ما ظبع 
.ك فأان أنصت إليكومع ذل .سيعاودوف ىجومهم يوماً ما

.خاَف إليو –خاُف خاتوَف  –الليلة استدعى أابقا  -
.. إف لعبت مع خيالك جرى لك .كنت توقعت أف هبري ىذا لوالد زوجيت-

 ،قاؿ قبلووف بطريقة ال تعرؼ معها إف كاف اػبرب أفرحو أـ أحزنو – .مثُل ىذا
 - :ل الشرقيوأهنى ما يقلقو اليـو وىو ينةر إىل الشمس البازغة من اعبب

سنفسح لو  ،تيمور –ولكننا لن هنمل متابعة منغو  .سيكوف الغد أحّر من اليـو
 .اجملاؿ ليفعل ما يريد

جيش مالك دمحم وبتل القطاع  :تفقد قبلووف إىل بداية اؼبساء مواقع اعبيش
جيش  ،ومغطيًا السهل ،وإىل اليسار .وأمامو عيسى بن معن ،األيبن من اؼبرتفع

واعبيش اؼبكّوف من أربعة آالؼ من  .ؤالء بقليل اعبيش الًتكماٍلوفوؽ ى .سنقر
 .وسط ىؤالء ،ويقوده بشخصو ،الفرساف األديغة الذين اختارىم قبلووف بنفسو

والفرساف اػبمسمئة  .والتلة اليت سيعسكر فيها السلطاف ؿباط دبئات الفرساف
 .ومثلهم لوزدمر كانوا ٗب سباـ االستعداد ،لربقت

تصرؼ براحتو إذ بقي اعبيش  :خاف طواؿ النهار –تيمور  –و مل يهدأ منغ
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 .كّلم قادة جيشو بصراحة  .بّدؿ وغَّت فيو على ىواه - .اؼبغويل ٗب قبضتو
واستعرض اعبيوش اؼبستقلة اليت كانت معو من اإلفرنج واألرمن والغروزين والًتؾ 

وأبلغ  .ليكووعدىم أف يطلق أيديهم ٗب سورية مىت انتصروا على اؼبما .والفرس
سلطااًن على  ،كائنًا من كاف  ،أفراد جيشو أنو سينّصب من أيتيو برأس قبلووف

 .سورية
غلب على قبلووف وثنّيتو ٗب طفولتو  –.. .!""ما أعجب تركيبة دنيا اإلنساف

 ،ذبعلك تنتةرىا ساعة الشروؽ" –فجعلتو الشمس الغاربة يسأؿ نفسو 
."الغروبوتودعها بنةراتك ساعة 

 :ـبفياً ارتعابو من أفكاره ،ووف لنفسو ُمسِمعاً من معودعا قبل
ىا قد مضى يـو من أايـ اختباران بسبلـ، فاجعلنا  ،شكرًا لك اي ربّ  -

 نستقبل الغد وكبن صادقوف ! 
.دعا راسم وبرقت أيضاً إىل هللا –آمُت  -
 ،كبن ثبلثتنا فقط –ىواجس قبلووف دفعتو إىل القوؿ  – .ال داعي لليأس -

غَت أف من  ،أف اعبيش اؼبغويل اؼبواجو لنا يفوقنا عددًا مرتُت نعرؼ ،هللابعد 
 .وبمي أرضو وِعرضو أقوى دائماً 

ربّس أف الرطوبة اؼبنبثقة من األرض تغلب الضيق الذي  .ليلة خريفية مقمرة
خَت أحصنة اعبيشُت يبدو أف الدنيا مل يبق فيها إال شو  .ىبّلفو النهار العِكر

 .س اعبنودونبْ  ،اؼبتقابلُت
حُت ظبع قبلووف اؼبتوسد سرج حصانو حركات ابنو اليت تنم عن أرقو نبس ٗب 

:أذنو متذكراً ليلة األسر ٗب اؼبركب
 ؟أتشعر ابلربد ؟أال تستطيع النـو اي ولدي -
.تراودٍل ىواجس غريبة مع ىذه الشهب ،ال -
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ماٍض  وكبن كنا نعتقد ىكذا ٗب .ليست ىذه أرواحًا بشرية - ؟أىذه ىي -
 .بعيد

.. ابؼبناسبة ىل صحيح إذف اي اباب أف .وأان أقوؿ ىذا غَت أف خليل يعارضٍت -
؟الشراكسة يقيموف ٗب الغرب منا حيث تغرب الشمس

 .مزح قبلووف مع ابنو - ؟وىذه من معلومات خليل أيضاً  -
 .بل انصر ،ال -
ت اآلف اختفت نربة اؼبزاح من صو  – .انصر فهو صحيح إف كاف كبلَـ  -

خطر لو أف ىبربه أف اؼبغوؿ سفكوا الدـ ٗب اعبهة اليت يسأؿ عنها  .قبلووف
اآلف أنت وأان اي علي  –فلم يكمل  ،وؼباذا أمؤل نفسو أيساً  :ولكنو قاؿ لنفسو

 .لنتحّل بشيء من الرجولة فننعسَ 
حُت بدأت أبواؽ اؼبغوؿ وطبوؽبم تصدع دنيا العرب كاف اعبيش اؼبملوكي على 

 للتصدي. اػبيل جاىزاً 
ُغرز للسلطاف قبلووف  ،خاف -تيمور  –وحُت ُغرز ٗب اؼبرتفع اآلخر علم منغو 

 .علمو أيضاً 
وحُت اذبو فرساف اعبيش اؼبغويل اػبارُجوف من وراء اعببل ابذباه موقع األمَت 

وبعدما ربارب  .قابلو اعبيش اؼبملوكي بسيوؼ مسلولة ،مالك دمحم إىل اليمُت
بدأ اؼبغوؿ  ،ة دوف أف يدين النصر ألحد الطرفُتالطرفاف قرابة نصف ساع

الذين زبّف كثافة فرساهنم شيئًا فشيئًا يًتاجعوف إىل وراء اعببل الذي خرجوا 
يبتدح  .ما جعلهم يًتكوف وراءىم قتبلىم وجرحاىم ٗب ساحة اؼبعركة ،منو

 :قبلووُف قائَد اعبيش اؼبملوكي الذي يعرؼ ُخبث اؼبغوؿ
غيّػْر جيَشك قبل أف  .! حسنًا فعلَت إذ مل تبلحقهمعفارِـ اي مالك دمحم -

.وأرسل مشاتك إىل األماـ .يُطلقوا موجة ىجـو جديدة
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قادمًا مدرَّعًا أفراُده وخيولو  الصليبيُت مل يستغرب قبلووف رؤية جيش اإلفرنج
 :أفزعو ما وبدث ٗب جانبو األيسر .ابغبديد مكاف اعبيش اؼبغويل اؼبنسحب

بعضهم يهرب إىل ضبص اؼبدمرة عن بكرة  .عُضو بعضاً جيش سنقر وبارب ب
واآلخروف وباربوف إىل جانب اؼبغوؿ اعبيَش الذي يقوده برقت ومغرب. ،أبيها

 اركب اي ولدي ! :امتطى قبلووف اغبصاف –ىذه خيانة !  -
صرخ قره خاف من  - ؟أليس سنقر ىو من أسرع إىل موقف خاف اؼبغوؿ -

 .غرابة ما شاىد
توسل وزدمر إىل السلطاف فبتطيًا حصانو بسرعة على غَت  ،نفسهاوٗب اللحةة 

 :عادتو
وشدد على  –انتِةْرٍل ريثما أصل إىل حيث يقف اػباف اي موفد هللا  -

 لييتبْعٍت عدد من الفرساف ! - :اؼبماليك
حُت تعّرؼ سنقر على وزدمر الذي عّلق خرقة بيضاء على رأس رؿبو ظن أنو 

:خاف –تيمور  –و هبري ليستسلم فقاؿ ؼبنغ
 ىذا سيكوف حليفاً جيداً لنا اي خاف اػباانت ! -
أمر  – .كاف األفضل أف أيتيٍت برأس سلطانو من أف يركض إيّل بعلمو اؼبّتسخ  -

 .تيمور خاف حراسو مبتسماً أف يسمحوا لو ابلعبور إليو –منغو 
د دّ سو  ،حّث وزدمر حصانو فتخلص من اغبارسُت اؼبغوليُت اللذين تعلقا بو

 .وابلثانية جّز رأس سنقر ،خاف –الضربة األوىل إىل منغو 
خاف الساقط من على ظهر حصانو مغمى عليو  –اغبراس الذين رأوا منغو 

وىُبلوف قائد جيشهم  ،ويقاتلوف الفرساف اؼبماليك الذين اقتحموىم ،يتصاوبوف
 .وآخروف يهربوف .اعبريح

.وزدمر روحو وىو أيمر جنوده لفظ األمَت –أسِقطوا َعَلَمهم !  ،علُمهم -
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وسبَب اختفاِء  ،مل يفهم اؼبغوؿ ٗب البداية ما حدث ٗب مكاف وقوؼ اػباف
والسلطاف  ،خاف ىُبلى جروبًا على ظهر حصاف –ٕب حُت يروف منغو  .علمهم

ومن مل  ،يًتاجعوف وقد غلبهم الرعب ،قبلووف وبارهبم بشخصو بسيفو اؼبسلوؿ
إىل جهة  ،ويفّروف إىل حيث خرجوا ،الساحةيسّلموا أنفسهم  يهربوف من 

واؼبغوؿ الذين فروا ابذباه إيراف  .وىبتبئوف بُت قصب هنر الفرات ،بغداد
والفرساف الباقوف ٗب ساحة  .يبلحقهم اؼبماليك الذين يقودىم برقت ومالك دمحم

 .ومن كل مكاف يصدر أنُت اعبرحى وصهيل اػبيوؿ .اؼبعركة يكروف ويفروف
وكلما تقدـ  .يبلؤوف اؼبضيق كنهٍر غاض ماؤه فبانت صخوره قتلى الطرفُت

 .النهار امتؤل جّوه اػبانق برائحة دماِء اؼبقاتلُت واػبيِل اؼبتناثرة فداخت الرؤوس
 واعبوارح اليت مشت رائحة اغبرب ربـو ٗب السماء.

أمر قبلووف الذي زبّثر الدـ على كتفو  –أشِعلوا النار ٗب قصب اؼبستنقع !  -
ال أرى راسم  - :وقاؿ ؿبَرجًا من السؤاؿ عن ابنو علي الذي ال يراه ،رىاليس

.وكذلك عليّ  ،ومغرب بينكم
 .أخرب عليّّ  –ىا أان واقف ىنا  -
وإف   ،سأؿ السلطاف اثنية عن األمَتين دوف أف يلتفت إىل علي - ؟ىكذا -

 ؟وأين راسم ومغرب –كاف بدا من صوتو فرُحو بسبلمة ابنو 
مل يستطع قره  –.. ... وىاىو جثماف وزدمر أيتوف بو.ومغرب استشهد راسم -

 .خاف االستمرار ٗب الكبلـ
 حُت جيء جبثماف وزدمر على ظهر حصاف ترجل السلطاف من حصانو وجثا

 :وقاؿ للمقاتلُت الذين نزلوا عن صهوات خيلهم .على ركبتيو أماـ اعبثماف
لُيغطِّ علُم مصر  .وشرفُو أنت وجُو انتصاران اليـو .أحيي رجولتك اي وزدمر -

وجَهك إىل األبد !
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قصُب هنر الفرات الذي يقف عنده جنود اؼبماليك وبًتؽ بلهب متطاير ٗب كل 
واؼبعتدوف الذين ال خَت  ،من الشمس اؼبنحدرة إىل الغروب حرارةً  أشدَّ  ،مكاف

 .ٗب قلوهبم وبًتقوف فيو

 . على إخبلئوخاف من جرحو قبل انقضاء أسبوعُت –تيمور  –قضى منغو 
خاف بقائد جيشو عاجزًا عن تقبُّل اإلىانة اليت أغبقها بو  –وغبق أابقا 

وظبى  ،اإلسبلـَ  رشَّحوه ؼبنصب اػبافواعتنق أخوه األصغر الذي  .اؼبماليك
وصاٙبََ اؼبنصوَر سيَف الدين  ،نفسو أضبد ألنو فهم أنو لن يتغلب على اؼبماليك

  .قبلووف األلفي سلطاَف مصر

XVIII
طاؼ مديُح النصر الذي أحرزه السلطاف قبلووف على اؼبغوؿ القادمُت من 

أعداؤه ابألمس حذروف  .ووصل إىل بعض الببلد اؼبسيحية ،الشرؽ عاملَ اإلسبلـ
ووبّضروف  .ومن كانوا ينتةروف ما سيحدث هبهزوف وفود التهنئة .منو اليـو

تتجاوب  :ال يقر ؽبم قرارواؼبنادوف ٗب اؼبدف والقرى  .إجراءات عقد السبلـ معو
وابتهاالُت  .وأقبز الشاعر عزيز قصيدة مديح .أصواهتم ٗب طوؿ الببلد وعرضها
 .اؼبصلُت تبدأ بقبلووف وتنتهي بو

مع أف الناس كانوا وبمموف قبلووف ٗب ماء اؼبديح فإف الصحوة األىلية اليت 
وف صحيحًا أف  قد يك .ربركت ٗب القاىرة ال تنسى إىل اآلف التمرد الذي أاثرتو

مهما " :فيحرقو اغبزف الذي ال يستطيع ابتبلعو ،كل إنساف يصبح أسَت حقده
كلهم يريدوف أف يصبحوا   –يقوؿ قبلووف  –خدمت ىؤالء فلن يشكروؾ 

من ظبّيتموىم ابلعبيد  .ومل يعودوا يرضوف ألنفسهم لقب اؼبملوؾ ،سبلطُت
ال أربدث عن  .وشرفكمبل وبموف ِعرقكم وببلدكم  .البيض ال يكرىوف حياهتم
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 "؟ماذا تريدوف اآلف إذف .الدين اإلسبلمي العزيز، ىذا ملُكنا صبيعاً 
وأحد الفرساف الثبلثة  .انتصبت أماـ ـبيلة قبلووف ساحُة اغبرب ٗب ضبص

:الذين وباربونو يصيح بو
 استسلم أنت أيضاً ! ؛اثناف من أمراء جيشك استسلما -
ضربة سيف السلطاف ُتسِقط اؼبغويل  –! لُمكمكم وأين عاعرْؼ أواًل أين خانُ  -

 .يهرب َمن مل يعودوا يروف اػباف وعلمو .القبيح من على اغبصاف
 حقيقتك مل أعرؼ –أتمل قلب قبلووف  –وزدمر اي أخي األصيل اؼبستقيم ! "

وال  ،ومل وبدث بيننا ما يوغر صدر أحدان على اآلخر .إىل جانيبطواؿ وقوفك 
إىل عدوؾ وأنت تعرؼ أنك لن تعود فضحيت  مضيت .ما لبتلف عليو

كاف مسّنوان ٗب   اآلف فهمت ؼباذا .بنفسك من أجل أف  تزىق روح العدو
" ولكن ىل سيتفّهم من ببلدان يقولوف "من يُرىب جيشًا فهو جيش حبالو

قّدمت أنت واأللف اآلخروف من "الشراكسة الغرابء" أرواحكم من أجلهم قيمة 
كيف سأُفهم ابنك ما فعلَت وأان   .وبتاج إىل رجولةكونك رجبًل   ؟تضحيتكم

كثَت من الناس ينصحونٍت ابالحتفاؿ بنصران على    ؟حّي بُت أسرٔب وأوالدي
 ،قد نفعل ىذا ٗب اؼبستقبل ؟ولكن كيف سنرقص على أجساد شهدائنا ،اؼبغوؿ

حلفاِء اؼبغوؿ، ما  ،بل حُت نفعل ابإلفرنج واألرمن ،ولكن ليس اليـو وال غداً 
اغفرا يل اي راسم وأنت اي  .فعلنا أبضبد خاف ففرضنا عليهم اعتناؽ اإلسبلـ

  .ال تةنا أٍل نسيتكما وأان مشغوؿ بقضااي أبناء جلدٔب اؼبفاجئة ،مغرب
لن أدع أحداً ما دمت حياً  .ندمت كثَتاً اي راسم على أٍل أذنبت حبقك طويبلً 

 ."تجو إىل غَتىاي وأف فكرؾ كاف ،يتهمك أبنك مل تكن صادقاً مع ببلدؾ
 :وبعدما تكلما ٗب أمور الببلد اؼبتنوعة .استدعى قبلووف ٗب أحد األايـ سبلمش

وتوسيع  ،وافتتاح الطرؽ ،ربُت اؼبماليك اؼبسنُت أو اؼبرضىمحاأراٍض للإقطاع 
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 ،الببلد اؼبصاقبة للبحر اؼبتوسط  معواالىتماـ ابلسبلـ  ،ميناء اإلسكندرية
صرّح قبلووف  ،وٗب غَتىا ،ٗب تعلُّم اغبساب والرمي وزايدة ـبصصات العاملُت

 :دبا كاف يُهّمو
! خسران الكثَت من النصر الذي تكلمنا فيو اي سبلمش انَس احتفاؿ يـو -

.األفضل أف نفكر ٗب الثأر لشهدائنا .حراـ ،األرواح
 ؟كيف اي موفد هللا  -
أف أرّدىم إىل  خاف قبل –تيمور  –لن أدع اإلفرنج الذين حاربوان مع منغو  -

إال أف يهتدوا إىل  ،وكذلك األرمن الكفار ،ما وراء البحر األبيض اؼبتوسط
.وسنغزو الغروزين أيضاً ٗب القفقاس وندمرىم .اإلسبلـ

ولكن أليس الغروزين  ،وكذاؾ كيليكيا األرمنية ،طرابلس اإلفرقبية قريبة -
 ؟بعيدين اي موفد هللا

واختتم ابؼبأساة اليت ال  ،قاش بكلمتُتحسم قبلووف الن –ليسوا بعيدين  -
 .كانت بعيدة  ،والدؾ بيباريس وأان ،حُت ضبلوان إىل ىنا - :ينساىا البّتة

ع أف أحققو فبل من يدري إف غلبٍت عمري فلم أستط .واآلف كبن ٗب عامل آخر
 !تنسياه أنت وبرقت

ًا أنو أجاب سبلمش ـبفي –اي موفد هللا  ،سنكوف حاضرين مىت أمرتنا ابلركوب
 .مًتدد ٗب ما قالو

ابتسم قبلووف مدركًا أنو ابَلَغ ٗب االنتقاؿ بتفكَته  –حياؾ هللا اي سبلمش  -
جعلَتٍت أظن أننا ركبنا إىل  – .إىل البعيد رغم سعادتو دبا ظبع من سبلمش

ولكن أال هبب أف تزوروىا ٗب  ،لن أعيش إىل ىذا اؼبوعد .دايران البعيدة ىناؾ
ما سأطلبو  ؟إف كاف من نصيب أحد أوالدي الثبلثة ،ربليس ابغب ،وقت ما

ؼباذا وضعوٍل ٗب  ؟أتسمع ما يقوؿ عٍت ىؤالء اؼبنادوف .منك اآلف سهٌل حلُّو
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قاـ قبلووف  – .كما يقاؿ،اؼببالغة ٗب اؼبديح مبالغٌة ٗب االغتياب ؟أفواه الناس
بل  ،لسُت أان من هبب أف يبدحوه – .مشحواًن ابلغضب اػبايل من اؼبزاح

ىؤالء الذين ضبوا  ،وزدمر ومغرب وراسم أمراء اعبيش وغَتىم ،شهداء اؼبماليك
 .عامل العرب واإلسبلـ

ولكنو بدأ يبل فبا يسمع اآلف  أمر قبلووف بوقف نداءات اؼبنادين فاسًتاح أايماً 
ال أدري كيف كانت ستجري حياة اإلنساف  ؟ىل سنبقى نرثي شهداءان دائماً "

ولكن لو مل تكن تغرب  ،.. الشمس ىي ما ال مبل منها.راً لو كانت ليبًل مستم
وٗب  - ؟إذف ىل يبل اإلنساف من حياتو .ٗب اسًتاحة ليل ردبا مللنا من نورىا

ؼباذا  - :اللحةة نفسها تذكر قبلووف كيف رحلت منَتة عن الدنيا فنهر نفسو
ف سبلمش ! أيكو  ؟ال تًتكٍت اؼبرأة اعبنية اليت جنت على نفسها اغبراـ والذنب

 ؛ردبا وبن إىل السلطنة اليت أبعدتُو عنها ٗب صباه ؟عاتبًا علّي من أجل أمو
مع أٍل راكب  ،أوالدي ؟.. ؼباذا أقوؿ ىذا.ب من ؾباىل كثَتةفاإلنساف مركَّ 

 ،أقدماي ٗب الركاب أـ ال :ينةروف إىل قمة رأسي كأهنم يستطلعوف ،حصاٍل
وبزنٍت أهنم ينةر  .عتربه مشكلةوىذا مل أعد أ ؟أيطيع اغبصاف عبامي أـ ال

ح بو إيّل ابٍت خليل حُت رجعنا من معركة ػّ مػوما ل .بعضهم إىل بعض شزراً 
"! ؟ضبص

 ؟أذبهز علّياً ليأخذ مكانك ؛ما األمر اي اباب -
 .مزح قبلووف مع ابنو دوف حقد - ؟أال تعرؼ اي ولدي أف لسلطنيت هناية -
 :ٕب اغتاب أخاه األكرب ،ة فيهاحسم خليل النقاش بكلمة ال رضب –أعرؼ  -
 .ىذا الذي تصحبو ٗب رحبلتك ال يتمتع أبي رجولة -
 - :ٕب سألو بصوت أىدأ ،صرخ قبلووف بصوت عاؿ على ابنو –خليل !  -

ال تصف أخاؾ  ؟أأنت من ُجرح ؟أأنت من وقف ٗب وجو اؼبغوؿ شاىرًا سيفو
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 .نامل يبض يـو مل يذكركما فيو طواؿ رحلت .دبثل ىذه الصفة
لو بقينا الثبلثة معاً  .ولكن علي يكربٍل بسنتُت فقط ،وكبن اي ابابمل ننسكم -

كاف خليل يريد الًتاجع عما قالو ومع   –.. .غبرص كل منا على اآلخر أكثر
تريدان أف نعتاد مردداً قاؿ ٗب نفسو مضيفًا إىل أبيو " .ذلك مل يتناَس عدـ رضاه

  ." ن لنَر ما وبدثولك مثل ىذا الكبلـ على ما ربّضره ألجلو.
ولكن حامَي   ،حسٌن أف وبرص أحدان على اآلخر ٗب ساحة اؼبعركة اي ولدي -

 .كل إنساف ىو رجولتو
ال يسمع خليل ما قيل  ؟برجولة وزدمر ،دبن فيكم علي ،إذف احتميتم صبيعاً  -

بًل السخرية  .لو مفضِّ
أنك تسكن  مع ،وأنت .ولسنا وحدان ،دبن فينا أخوؾ األكرب ،ىذا صحيح -

حقًا مل  –لو رجع وزدمر حيًا  .وكل سكاف الببلد ضبتهم بطولتو ،ٗب القاىرة
 ،غضب قبلووف - ؟ٗب أي موضوع أقحمتنا –أكن أريد أف أقوؿ ىذا ولكن 

 إف كنت ذكياً إىل ىذا اغبد فْلنلعْب لعبة الكعوب اؼبتقابلة ! - :ٕب اختتم دبزحة
جلس  –أحّد من أسناف علي ولكن ستفهم حااًل أف أسناٍل  ،سنلعب -

 .خليل معتّداً بنفسو قبالة السلطاف
أف ما تذكره قبلووف كاف يطفو على سطح الذاكرة وال يطفو مل يبر يـو   رغم

كانت   .وٗب كل مرة كاف ينتصب أماـ عينيو ابنا بيباريس .كاليـو ال تتجدد فيو
علي  األـ ىي من تفنت بُت سعيد وسبلمش ولكن من يستطيع أف يوغر بُت

بيبا من يـو ما تزوجها ال يتذكر أهنا اىتمت أبمور الببلد بل بنفسها  ؟وخليل
 –عاتب قبلووف نفسو بنفسو  - ؟ؼباذا اهتاـ اإلنساف ابطبلً  ،ال ،ال" .وشبقها

شكت يل أكثر من مرة نزؽ خليل وميلو  .ال عبلقة لؤلـ ابلعبلقة بُت األخوين
وٗب   .وإف كتمنا ،ل السبب ٗب عرجوكاف خلي  ،.. والناصر دمحم الصغَت.للةلم
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 ."وردبا فيو طبائع كثَتة ال أعرفها ،إنو من صليب ؟كل األحواؿ أين أذىب بو
مع أهنما كاان معاً جاء عماد إىل السلطاف بعد ثبلثة أايـ فقط من رجوعهما 

. واستقبلو السلطاف على الباب بسؤاؿ ،طيلة شهر كامل ٗب مصر العليا
 :ملتبس

أليس صحيحًا أف السلطاف ال هبوز أف ينسى اؼبضطر واؼبلهوؼ  :أيها اإلماـ -
و يشرب اؼباء  ،و يركب أسرع اػبيوؿ ،ولو كاف هبلس على عرش من الذىب

 ؟ٗب قدح من الفضة
أجاب عماد وىو يُريح  –صحيح كما جلوسي ٗب حضرتك اي موفد هللا  -

 .جسده على اؼبقعد الوثَت
 ؟اإلنساف خبَت أو بشّر يكوف قد ُنسي إذف أصحيٌح أنو مىت انقطع ِذكرُ  -
واػبصب  ،وىذا صحيح أيضًا كما هبعلنا هللا العلي كبّس ابلليل والنهار -

.أظبعك اي بديل الشمس إف كاف ىناؾ ما يشغل ابلك .واعبدب
أفهم ما وبدث للسلطاف حُت ىبلد إىل  .دنياان الفانية داُر قلق ،اي إماـ -

 استقباؿ الفبلحُت لنا ٗب مصر العليا شيئًا من ولكن ىُبيَّل إيّل أف ٗب .نفسو
 الرايء اإلجباري.

أان ال أشعر بشي  .هللا فحسُب من يعلم دخيلة اإلنساف اي بديل الشمس -
ومن البديهي أف  .ويعتّدوف بنصرؾ ،يفرحوف لك .من ىذا بُت أفراد أمتك

احدة وال وٗب الدنيا كثَت فبن ولدهتم أـ و  .يكوف بينهم من ال يصفو وده لنا
  .يتفقوف

وافق قبلووف اإلماـ وىو يتذكر حديثو مع  –السبلـ خٌَت من االرتياب  -
" حسن اي إماـ إف  ؟"ىل بلغو عدـ رضا ابٍت :وأضاؼ قائبًل لنفسو ،خليل

ما يشغلنا دوف كلل أو  .كنت فهمت ما هبري ٗب مصر العليا على ىذا النحو
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ال أظنك جئت إيّل  ،أنت أيضاً  ،ولكن .ملل ىو قضااي ىؤالء وقضااي الببلد
 .دوف أف يكوف عندؾ ما يُقِلقك

م.  ضبّلْتٍت أمة اإلسبلـ اليت عهد هللا العلي هبا إليك اي بديل الشمس رغباهتِ  -
وكذلك ضبلو إيّل موَفُد الشيخ  .وٗب القاىرة .وٗب مصر العليا ىذا التوسل أيضاً 

 .الذي جاءٍل من مصر السفلى
ٕب أضاؼ بصوت  ،سأؿ قبلووف ؟هد لو هبذا التفصيلأّي طلٍب اي إماـ سب -

أستمع إليك. - :خشن
 – .منُعك اؼبنادين من ِذكرؾ ال يُرضي أمتك اإلسبلمية اي بديل الشمس -

ـُ السلطاَف ملطّفًا نربتو هبب أف يعيش  - :ٕب أّكد على اؼبوضوع ،أجاب اإلما
 .السلطاف ٗب قلوب الرعية

ولكن أخربوىم  .وأان راٍض عنهم ،الشكر ؽبمإف كاف من أوفدوؾ يروف ىذا ف -
حاربوان والرعّيُة  ،وأرمن كيليكيا الذين ربالفوا مع اؼبغوؿ ،أف صليبيي طرابلس

 ،هم أٍل لن أغمد سيفيمْ وأفهِ  .وأهنم ال يزالوف ينووف ؿباربتنا ،سبدح السلطاف
 :سأقوؿ لك ما دمَت بدأت .ما داـ ىؤالء على ظهر األرض ،سيَف الشريعة

ولن أتوقف حىت  .ا إف يبضي قيظ الصيف حىت أجاهبهم ابعبيش اؼبملوكيم
وبعدىا   .وأأثر لدماء أمراء جيشنا ،أسّوَي قبلعهم ٗب طرابلس ومرقب ابألرض

؟ما رأيك أنت اي إماـ .لن أىدأ ٗب دنياي الفانية حىت أدمر عكا وسيس
.أان جاىز مىت طلبتٍت .أعداء اإلسبلـ أعدائي اي موفد هللا -
 .وحّضْر رجاؿ الدين معك .اعترْب نفَسك بّلغُتك -

وجب عليو ف  ،وافق ؾبلس األمراء االستشاري ابإلصباع على مقًَتح السلطاف
 ،ركوب طريق اغبرب ٗب الوقت الذي مل يكن راضيًا فيو عن ولديو األكربين

ومل يكن  ."صاغبتما سنتكلم دبزيد من الصراحةحُت أعود وقد تفقاؿ ؽبما "
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بل كاف خليل الذي لن يوصلوه إىل  .تمًا كثَتًا دبا حدث بُت اإلخوةعلي مه
 .السلطنة اليت يشتهيها سراً ىو من أيكل الغضب قلبو

اعبيش اؼبملوكي الذي كاف جاىزًا ألي نوع من اغبروب انتصر بسهولة ٗب 
وبعد أقل من أسبوع احتل طرابلس على  .وأجربىا على االستسبلـ – .مرقب

وألف ما كاف بقي ىو عكا أكرب القبلع  ففي الليلة اليت أقبزوا  .شاطئ اؼبتوسط
ما ظبعو كاف  ،مل ىبطئ.حصارىا انتفض رأس قبلووف من األغنية اليت ظبعها

:أحد اؼبماليك يغٍت واآلخروف يرددوف .غبناً أديغياً 
 .ظباء الببلد اليت ليست ببلدان مةلمة" 

.ةنسفك دماءان على حد السيف فوؽ األرض الرملي
 ؟ومن وباربنا قريب من ببلدان فمن وبملٍت إىل حيث روحي مغروسة 

 " قابل العدو بسيف مسلوؿ .ىّيا، اي فبلوؾ ال تًتاجع ! ال هُتن وجو األديغة
مل يسمع قبلووف الذي عاش ستُت سنة من سٍت عمره السبعُت ٗب ببلد العرب 

أيقوؿ ألبناء قومو  ؟اماذا سيكوف رأيو فيه .مثل ىذه األغنية األديغية الصروبة
 ! ؟الذين سيهبوف إىل اؼبعركة مع أوؿ ضوء أف يسكتوا

سأؿ قبلووف ودفع بصعوبة التنهيدة اليت   - ؟أتسمع اي سبلمش األغنية -
 .كانت تضغط على صدره

ىبيَّل إيّل   -قاؿ سبلمش اؼبصغي مادًا أذنيو كبو مصدر الصوت  – .أظبع -
.إف كنت ـبطئاً  ال أعرؼ .أهنا أغنية رجولية حزينة

 .اآلف تنهد قبلووف –مل زبطئ  ،ال -
 –!  ؟أّي أغنية حزينة ذبعل الصليبيُت يسخروف منا ٗب منتصف الليل -

اآلف حااًل سُأسكتهم ! –غضب قره خاف معتقداً أنو يُرضي السلطاف 
    .توقف ! مل يقبل برقت -
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 – .زينة اليت دانبتوتغَت لوف قبلووف من األفكار اغب –.. .ىكذا طبع اإلنساف-
 .وال غبناً من خارج قلبو ،ال يسمع شيئاً غريباً عن لسانو

مل يستطع قبلووف  1290ٗب ليلة خريفية تصادؼ العاشر من تشرين الثاٍل عاـ 
. غبُن أغنية اؼبماليك تقذؼ بو إىل اؼبكاف الذي بدأت  - االستغراؽ ٗب النـو

إىل وعيو وبملو إىل األرض الغريبة  وحُت يعيده أمل القلب .و التعيسةفيو طفولتُ 
 .ال تًتاجع،"ىّيا، اي فبلوؾ :اؼبرملة اليت سالت فيها الدماء على ظبات السيوؼ

غمضاً يردد الكلمات م –" ...قابل العدو بسيف مسلوؿ .ال هُتن وجو األديغة
 ،أيبك ،شجرات ،الصاٙب .ٕب هتاصبو شيئًا فشيئًا أفكاره العشوائية .جفونو
وحُت يرى كوثر وتوراف  .ٕب ىبتفوف ،كلهم يبثلوف أماـ عينيو  ،ريسبيبا ،ُخطج

 :ٕب حُت ينضم إليهم أاتمراد ووزدمر وراسم ينهر نفسو ،شاه يغرقاف ٗب اؼباء
! ال يزاؿ أمامي  ؟ؼباذا كل ىذا التعلق ابلناس الراحلُت الذين قبوت من بينهم"

 .." ... وأوالدي.ومل أأثر لشهداء جيشي .تدمَت عكا
 ،ىيو اي أديغة" :وينصت من خبلؿ ظلمة الليل .قلب قبلووف على اعبنبُتيت

تدفع روحك رباشيًا للعيب وتلبية  ،أنت أديغي أينما كنت .األديغة اؼبنحوسوف
ؼباذا إذف سألٍت علي عما إذا  .ال ،ال .ىؤالء أنصاؼ أديغة ؟وأوالدي .للرجولة

رج الصغَت يطالبٍت إىل اآلف األع ،والناصر دمحم .كاف األديغة يعيشوف ٗب الغرب
وال   ،وال عرْب ،ال أديغي .ال أفهمو .ال أعرؼ ؟وخليل .أبف يتعلم األديغية

من  ... إف كنت تعد السلطنة ِعرقًا فهذا انتماؤه الوحيد.وال قبجاقي ،كردي
ومن مل يذؽ  ،ومن مل يلعب على أرض ببلده ،ولد ٗب ببلد غَت اليت ولدَت فيها

أأان  ؟وفبن ؟وأان مثل من ،مهبًل مهبلً  ؟كيف يصبح مثلك ،نتاجها وال ماءىا
 ،أان سلطاف عرْب ال يدع أحدًا يقطع ذنب حصانو ؟أديغي أـ عرْب أـ كردي
ما إف غلب النـو السلطاف  –" ..... أان ما إف أعود.أو يكسر حافر حصانو
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 .الذي كاف غارقًا ٗب ضيق الذكرايت حىت أيقةتو نوبة ضبى ترّج جسده اؽبائل
كاف يريد أف يقوؿ   .قعد قبلووف الذي ما كانوا يستطيعوف تدفئتو مهما غطَّوه

وقبل أف يبّلغوه أف علياً  .شيئًا غَت أنو سقط غَت قادٍر على أف يبلك جسده
 .مسموماً  ابنو األكرب فارؽ اغبياة
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الكتاب الثالث

I
 .مضى على وفاة السلطاف اؼبنصور سيف الدين قبلووف األلفي عشر سنوات

وضبلت أمواج النيل  ،كثَتاً   أشرقت الشمس على مصر وغربت ٗب تعداد السنُت
وولد كثَت من  .وىدأت ،سُتاوعصفت رايح اػبم .نفسها إىل البحر اؼبتوسط

سواء  ،وتنازع كرسي السلطنة ما يزيد على عشرين .ومات كثَتوف ،الناس
 ،ة إىل العرشوالذين عادوا ابلقو  ،اؼبخلوعوف منهم -.اتسعت ؽبم أـ مل تتسع

ومن كانوا يشتهونو ٗب نفوسهم  .ومن دفع حياتو شبنًا للكرسي مل يكونوا قليلُت
ولكن قبل أف يبضي شهر واحٌد على تويّل خليل منصب  .كانوا أكثر وأكثر

 :أبيو انكشف لسبلمش من أي نوع من الناس ىو
قاؿ خليل ؼبن أّب أف  –لن أطيل عليك اغبديث ٗب سبب استدعائي لك  -
أنت من ىذه اللحةة مل تعد معاوانً لسلطاف مصر  –سمح لو ابعبلوس قبالتو ي

وأعرؼ قربك  ،وأعرؼ ما حدث ألسرتكم ،ولو أٍل أعرؼ أنك ابن بيباريس
 .وحىت لو كنَت أوَؿ من أعلن أٍل سلطاف مصر ،من والدي

أنت حرّّ ٗب أف تنتزع مٍت اؼبهمة اليت أوكلها إيّل سلطاف مصر العةيم  -
 ؟ولكن أألٍل ارتكبت خطأ ما .قبلووف

حُت وصل السلطاف الذي كاف يذرع  –! أان ال أعيد الكبلـ ٗب ما قررت -
 .ٕب انصرؼ .أرض الغرفة إىل سبلمش قاؿ لو ىذا الكبلـ وىو وبدِّؽ ٗب عينيو

ولكن كنت أريد أال  –حسم سبلمش واختتم دبا كاف يقلقو  –فهمت!  -
 .الديربيد عن اػبط الذي اختطو والدؾ وو 

والسلطاف الذي توقف ِلما  .ساد الصمت ٗب الغرفة الكبَتة ٗب منتصف الليل
ظبع استدار بعد قليل:
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ما أريد أف أظبعو اآلف ىو اعبواب اؼبختصر ؼبا  .كلّّ يعيش بنفسو ولنفسو  -
  .قلُت لك

وأنك أزحتٍت  ،أعلمتك أٍل فهمت سبب استدعائك يل ٗب منتصف الليل -
ولكن ال أعرؼ ؼباذا مل  ،نك اخًتت لنفسك طريقًا آخروأ ،من منصب اؼبعاوف

 ..... ولكن ؾبلس األمراء االستشاري.تسمع
 .ومل يدع سبلمش ُيكمل ما بدأه ،غضب خليل –" ! ال ُتسمعٍت الػػػ "ولكن -

إف  - :وحُت اعتلى العرش أخرب من ال يكّن لو الود ما يبكن أف يفعلو بو
باب الذي دخلَت منو بل سُيخرجونك من ذباوزت ىذا فلن يَدعوؾ زبرج من ال

.الباب اآلخر ولن هبدوا بعدىا شيئاً من رفاتك
–ابتسم سبلمش  –ىذا الذي أمامي حىت لو كانت النار زبرج من فمو "

 :"أٍل مل أسقط من قمة شجرة ،كما كاف يقوؿ والدي  ،فسأعّرفو
ولكٍت  .ووفأُعيد إليك اؼبنصب الذي شّرفٍت بو والدؾ السلطاف العةيم قبل -

 .أقوؿ لك إنك غَُت قادٍر على ما توّعدتٍت بو ٗب موضوع رفأب
 !ال تنَس أنك ٗب حضرة سلطاف مصر -
وأان أعّرفك أف اؼبماليك الذين رفضوا استدعاءؾ يل ٗب منتصف الليل واقفوف  -

 .على اببك
بدا على خليل من هنوضو ومن  - ؟أهبب أف تعارؾ السلطاف إف دعاؾ إليو -

 –إف كاف رأيك ىكذا  –أرض الغرفة أنو الف وإف سأؿ بصوت جِلٍف  ذْرعو
فحسٌن أنك زبليت عن منصبك  –توقف خليل اآلف على أرض الغرفة 

 .غَت أٍل لن أقبل منك التدخُّل ٗب شؤوٍل سراً أو علناً  ،حبكمة
ابتسم سبلمش ملمِّحًا أف والد  –.. .ؼبا كنُت ُولدت للتخلي عن اؼبنصب -

ملك  –.. .فأان لن أعاندؾ ٗب ىذا –آلف كاف انتزع منو منصبو من يباريو ا
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 ."سبلمش نفسو قائبًل "من يُػَهن هبد الوقت للثأر
:من ينتةره ٗب الغرفة األخرى ،وقد ربقق لو ما يريد ،اندى السلطاف

 !تورونتاي -
قاؿ الرجل النحيل اجملدور الوجو وىو يتخطى  –إليك اي موفد هللا  نصتُ أُ  -

 .الباب
أكّلفك راضيًا ابؼبنصب الذي زبلى عنو سبلمش ألف التقليد أف يكوف  -

 !س رجولتك وحكمتك وحيويتك ؼبنصبككرِّ   .لسلطاف مصر معاوفٌ 
لوال أان ما قاؿ تورونتاي بسرعة " –! وفعُلك فعلي اي موفد هللا ،قوُلك قويل -

ما  سنرى اآلف .وما كنَت انتزعَت فبن يقف جبانيب منصبو ،وصلْتك السلطنة
 ." أضاؼ ٗب قلبو ؼبن أدى لو ربية االحًتاـ...سيعودوف ويفعلونو بك

ما إف خرج سبلمش من الغرفة حىت سأؿ  - ؟أتفهُم أٍل ال أتراجع عن قراري -
ال أحد  :أقوؿ لك اثنية - :وأّكد عليو دوف انتةار اعبواب ،تورونتايخليُل 

بداًل من أف مغمغمًا  " راحتيو إىل السماءرفع  – .غَتان أنت وأان يعرؼ سران
أقطع رأسك بعدما كلفُتك أف تفعل بعليٍّ اؼبنحوس ما فعلت وجب علّي اآلف 

قل  –" اوف السلطاف الذي كنَت تتوؽ إليوأف أتوسل إليك لتقبل منصب مع
واغبق أف خليل كاف يدعو  - .لندُع إىل هللا أف يبارؾ لك ٗب منصبك ،آمُت

ت الذنب ٗب دارؾ العاجلة فاغفر يل ألنك اي إؽبي اقًتف   –لشخصو ال لغَته 
وحُت أيتيٍت أجلي فالسراط  .وما تعاقبٍت بو أربملو .تعرؼ كل ما هبري عليها
! أقسم أف أضبي اإلسبلـ ُمدَّ يل ٗب عمر ما حققَتو يل .على انرؾ اؼبوقدة ـبتربي

واضِبٍت  ،واغفْر يل ،افػَْهْمٍت .وأاّل أحيد عن أوامرؾ ونواىيك ،الذي أنزلتو علينا
 " من اإلٕب اي رّب !

حُت ظبعت بيبا اؼبنادين ينادوف ٗب الصباح الباكر ابسم اؼبعاوف اعبديد 
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 ،، حىت قبل أف يعتاد الناس على سلطاف مصر اعبديدتورونتايللسلطاف 
توجهت دوف أف تعرؼ السبب إىل ولدىا وثوُب ِحدادىا وغطاُء رأسها ينشراف 

 :وسألتو قلقة ،الةلمة حوؽبا
ىل حدث بينك وبُت سبلمش  ؟ىل ما يقولو اؼبنادوف صحيح ، ولدياي -

 ؟سوء تفاُىم
َـّ سلطاف مصر ،ما يقولو اؼبنادوف - وسبلمش الذي  .صحيح مثلي أان ،اي أ

قاؿ خليل برأس عاؿ يشرح  –وبصحة جيدة  ،سألِت عنو على قيد اغبياة
نافقوف اؼب –واؼبداحوف  اؼبماروف ، –الطاؿبوف وأضاؼ لنفسو " .القلب

ولن أظبح ألحد أف  .ولكٍت لن أغَّت ما فعلت ألجل أيٍّ كاف .سيتحركوف أيضاً 
 .مل أمّس إمارتو وال أمبلكو –" ...أفراحي وأحزاٍل على قدر طاقيت أان .ىبدعٍت

  .ومل أفعل أبسرتو إف كنت تتذكرين ما فعلو والدي ابألسرة
الذي ال نعرؼ عنو شيئاً  تورونتايؼباذا أحللت  ؟ؼباذا عزلتو إذف عن منصبو -

 ؟ؿبّل من نعرؼ رجولتو وفضلو
 كاف هبب أف أفعل ىكذا !  -
وأف والدؾ كاف قد أخذ  ،ال تنس أنو ابن بيباريس .ليس سبلمش ؾبرد أمَت -

.ما غفروه لقبلووف لن يغفروه لك .منو سلطنتو
جيش فأان سلطاف  قائد ،حُت فعل ما فعل ،إف كاف والدان ٗب ذلك العهد -

فقد عاد إىل نفسو سريعاً أف ما حدث ػبليل جعل صوتو يرتفع مع  –! مصر
ىناؾ ما يدعوٍل أف أفعل واجيب فبل تَدعينا نتكلم ٗب اؼبوضوع يـو أتبُت  –

 .وعليٍّ الذي مات قبل أوانو ،والدي
ىل لسبلمش  –صرخت بيبا  –! أّي ميت قبل أوانو تتكلم عليو ،اي ؼبصيبيت -

 ؟بٍت عليعبلقة ابؼبوت اؼبفاجئ ال
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وكأنو يوصي أمو، َمن الذنب لو  ،اهتم خليل اآلف –قلُت فيما بعد  ،الحقاً  -
إذا   :ابعبريبة اليت دفع شريَكو ألف يفعلها بعدما ظبع السؤاؿ الذي كاف يشتهيو

يبَق اؼبوضوع  بيننا كبن لِ  ؟كنِت أنِت أيضًا شككِت فيو فماذا سأضيف
 !االثنُت

ومسحت العرؽ اؼبتصبب على جبينها  ،ؼبستديرشحب جدًا وجو بيبا األظبر ا
ٕب  .حُت مل ذبد دموعًا ٗب العينُت اللتُت ُىرعت إليهما بطرؼ غطاء رأسها

:سألت ابنها وقد دفعت برأسها إىل األعلى
 ؟ىل ما ظبعتو صحيح أـ ؾبرد شك -
تنهد خليل اؼبتةاىر ابنو  –إف كنت ال تصّدقُت ما رويتو لك حبذر شديد  -

 ...ال أعرؼ إذف –سلطاانً نسي كونو 
ال يبكن أف يكوف صحيحًا ألف سبلمش مل يكن ٗب القاىرة يـو توٗب ابٍت  -

 – .وال ٗب نصف السنة التالية إذ كاف وبارب الصليبيُت برفقة والدؾ ،علي
أتكوُف اقًتْفَت خطأ أو دفعوؾ  - :وسألت بنربِة غَِت اؼبصدِّقِة اؼبرتعبة ،قالت بيبا

؟إليو
 –عاد خليل إىل وعيو  –أف تنةري إيّل أنت وال غَتؾ ىذه النةرة  ال أريد -

ولكن  .سنعمل دبا يبليو علينا هللا ألنو وحده من يعرؼ ذنب أي إنساف وبراءتو
وال تصّري قائلة إف سبلمش مل يكن ٗب القاىرة يـو  .أقوؿ لك إٍل سأأثر لعلي

 ،و ضلع ٗب كل مسػألةومل أكن جاىبًل أنو كاف ل .وال إنو كاف وبارب ،اؼبصيبة
وأنو الَزـَ والدي أينما كاف، وأنو كاف يطالب سرًا دبنصب السلطاف الذي فقده 

 .دوف اعتبار لنا كبن أوالد قبلووف
ىذا العدَل اإليباف   -مل تدع بيبا ابنها يكمل كبلمو  –إف كنت ترى ىذا  -

...والدؾ قبلووف
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الدان ىو هللا وال عبلقة من كاف يعرؼ دبيتة و  –استعجل خليل  .ال ،ال  -
زبلَّ عن منصبك ألنك  :ؼباذا نتجٌّت عليو ! ولكٍت مل أقل لو .لسبلمش ابألمر

أفهمتو أننا ال يبكننا العمل معًا ألننا مل نكن على وفاؽ منذ  .قتلت أخي
حُت يعتاد اؼبماليك والناس على تغيَت معاوف السلطاف يكوف أمره  .صغران
   .انتهى

ع إليك فأراؾ تصرفت حبكمة ال توحي هبا سنواتك االثنتاف أستم ،اي ولدي -
إذا مرت سنة ِحدادان وجعلتٍت أحضر عرسك فسأكوف راضية عنك  .والعشروف

لو  :ولكن سأصارحك خبطئك دوف اعتبار ؼبوضوع رضاي عنك .روحًا وقلباً 
تناسيَت أف  .معاواًن للسلطاف تورونتاياستشرتٍت ؼبا ظبحت لك أف تسمي 

وابنها الناصر دمحم  ،وأف أسلوف العنيدة من عرقهما ،وِكتبغا صديقاف تورونتاي
  .األعرج الصغَت كلهم سيتسلطوف عليك الحقاً 

ال تعبئي ابؼبغوؿ  –ابتسم خليل من خارج قلبو  –! أىذا ما يُقلقك اي أمي -
 .سأبيدىم خبلؿ سنة على األكثر ،دبن فيهم أسلوف ،ىؤالء .ذوي العيوف اػبُزر

 .توقدت عينا بيبا –! الناصر األعرج الصغَتوكذلك  -
أجاب خليل بسرعة كأنو كاف  –مهما فعلت من أجلك فهذا لن أفعلو  -

 .أخي الصغَت ،وإف مل تلديو أنتِ  ،ىذا –ينتةر السؤاؿ 
ىذا الصغَت  –أصلحت بيبا موقفها وىي تًتاجع عما قالتو  – .حقاً  ،حقاً  -

خوات بنات سلطاف ولكنهن عندؾ أ .ىو الوحيد الذي بقي معك حياً 
ال تسمح ألحد  .غَت أف الروح ألذّ  ،األىل لذيذوف .متلهفات على الزواج

 .مهما قاؿ لك أف يستدرجك إىل اػبطأ ألف األشرار كثَتوف ٗب دنياان الفانية
هنضت بيبا وقد  –.. .وال تكرىو ،واألـ ىي الوحيدة اليت ال سبّل من ابنها

.أجهشت ابلبكاء
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فكلّّ  –وقاؿ ٗب إثر أمو  ،تنهد خليل –األـ أمًا واالبن ابنًا  حىت لو كانت"
وليكن اغبزف الذي ضبلٍت  .وبمل معو السر الوحيد الذي يكتمو حىت عن نفسو

!  ؟ولكن أيبقى ما يعرفو معك شخص آخر سراً  .على السفر من ىذا القبيل
وبداًل من  ،نةوأان مشغوؿ ابؼبأسبُت وابلسلط تورونتايفّوّتُت ما كنت أنويو حبق 

 .أف آخذ منو بثأر أخي اؼبرحـو أوكلت إليو مسؤولية اؼبنصب الثاٍل ٗب الببلد
إذا كاف السر الذي بُت اثنُت سيدري بو شخص اثلث فبل بد من  .ال ،ال

 .ويتابعونك ،وسبتطي سلطتها فاعبميع يرونك ،تصفيتو ! حُت تكوف رأس الببلد
ومن ال يوّدؾ  .ويفهم ما تقوؿ لو ،ومن وبب أف يستمع إليك هبد صوتك عذابً 

وسيجد ٗب أصبل كبلمك ما ليس  ،ال يراؾ ولو كنت على صهوة حصانك
وسيتخيل أف رجليك ليستا ٗب الركاب وإف كانتا حقًا فيو ألنو ىو يريد  .صبيبلً 

     .ذلك. وسيتصور حزاـ حصانك ؿبلواًل حىت لو كاف مشدوداً 
إف ؾبلس األمراء االستشاري وافق على ف ،ردبا ألف خليل السلطاف شهد مأسبُت

وإحبلؿ  ،إبعاد سبلمش عن منصبو :إجراءات السلطاف خبلؿ نصف عاـ
وعدـ  ،وإطبلؽ سراح كتبغا الذي زّج بو قبلووف ٗب السجن ،تورونتاي ؿبلو

ووافق  .اكتفائو بتغيَت أمَت الشاـ الجُت واعتقالو، بل إبحبلؿ أحد أزالمو ؿبلو
حُت ظبع السلطاف خليل  .ألمراء اؼبقربُت منو ٗب اجمللسا على تعيينو طبسة من

أف اؼبماليك اعتربوا قتلو بيده تورونتاي الذي حاوؿ قتل السلطاف واغبلوؿ ؿبلو 
وجد  ،مكانو ،ولكنهم مل يقبلوا تعيُت بيدار الذي ال يعرفوف أصلو ،رجولة
جيشو عند عكا  1291حشد خليل ٗب اػبامس من شهر نيساف عاـ  :ـبرجاً 

 .اليت مل هبد قبلووف الفرصة لتدمَتىا
اؼبدينة اليت كاف وبرسها شبانية آالؼ من  .عكا من أكثر القبلع الصليبية ذبهيزاً 

ابإلضافة إىل  ،وجنوة ،ومن البندقية ،الفرساف اؼبرتزقة من إفرنج وإقبليز وقبارصة
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يف العاـ رجعوا ٗب ص ،اؼبشاة األربعُت ألفاً، دمرىا اؼبماليك وٗب قلوهبم قبلووف
قبل أف يتاح للسلطاف  ،ؿبمَّلُت ابلغنائم ،نفسو إىل القاىرة معتّدين ابلنصر

 .خليل الذي يستحم ابؼبديح رفُع سيفو
:وأمره حبـز ،استدعى خليل الذي كاف يستحم دباء اؼبديح الشاعر عزيزاً 

 !اقرأ أيها الشاعر ما نةمتَ  -
ولكن ما طلبتو مل  ،د هللاوال كبلـ ال تستحقو اي موف ،ال شيء أرفُع منك -

.ينضج بعدُ 
 ؟فماذا تنتةر إىل اآلف ؛مضى زمن طويل على عودتنا من عكا بعد تدمَتىا -
 ،ونفخت فيها ،وضعُت فحمًا ٗب فرف مشغلي وأشعلت النار ،اي موفد هللا -

.غَت أف اغبديدة اليت وضعتها فيها مل ربمّر إىل اآلف
 !لعقلك شيء حىت هتذي لشاعر ىل جرىأريد أف أسألك أيها ا -
غَت أف ما  ،ورأسي ال يعجز عن التفكَت ،عقلي على حالو ،اي موفد هللا -

... ال يُطرؽ اغبديُد قبل أف ؟كيف أُفِهمك  ،" بلغة الشاعرقصدتُو بػػػ "الناضج
 ؟وبمى

 .ولن تستطيع طرقو ولو بدأت فيو -
  .واؼباء ال يغلي ما مل يكن ربتو النار -
 ! ؼ ىذاحىت الطفل يعر  -
إف مل ينضج ٗب  .كبلمي من ىذا القبيل  ؟أيقطفوف الكرز الفّج فيأكلونو -

 .. .الذىن
كنت    !ما أكثر ثرثرتك –أشار خليل إىل الشاعر أف يسكت  –كفى !   -

أُمهلك  .ما مضى كثَته سيمضي قليلو .شيأظن أنك تنةم الشعر وأنت سب
 .بيباريس وقبلووفهبب أف تكوف قصيدتك أعلى فبا نةمت ل .شهرًا آخر
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عاد وأكد  – .أريدؾ أف أتتيٍت ابلقصيدة أواًل فإف أذنُت لك قّدمَتو للمنادين
 .الطلب

سأنةم لك  ،ال تشّك ٗب أف اليـو القادـ أحسُن من اؼباضي اي موفد هللا -
 :وخرج من البيت وىو ىبتتم ما قالو حبضرتو  –.. .شعرًا يتعجب منو السامع

ذي وعده عزيز ما حدث للطائر الصغَت حُت حاوؿ إف مل وبدث للسلطاف ال"
 ،ٕب إٍل ال أنةم شعرًا ٗب غمرة مسَتي .أف يبيض بيضة بقدر ما ابض الكبَت

 "  ...ىذه عادة مثلك من اػبراؼ الشبعى اليت يتناثر البعر من مؤخراهتا
لَّم من حسن حظ الشاعر عزيز أف معاوف السلطاف ابيدار الذي كاف يرتقي الس

حُت أسرع كتبغا الذي ظبع دبا حدث ٗب  .سيده وضع حداً غبياة سيدهالناعم ل
وصاروا  ،قلعة جزيرة الروضة دبئتُت من فرسانو فقتلوا الطامح ٗب السلطنة بيدار

كاف األمَت الجُت الذي فهم أف ال أمل بعد اآلف ىو   ،يُلحقوف أتباعو بو
 اجملزرة. -الوحيد الذي استطاع النجاة من ىذه اؼبوقعة 

ريثما طافوا برأس بيدار على الرمح ٗب القاىرة أثبت األمَت شوجي قائد قلعة و 
أبعد اؼبراكب اليت كانت تصل إىل اعبزيرة كي ال  :اؼبقطم أنو أخبُث اعبميع

 .يسمح لكتبغا دبغادرهتا فًتكو بعدما ظن أنو صار سلطاانً ببل معاوف

II
على ت الصراُع ظهر بوضوح خبلؿ سلطنة خليل اليت استمرت ثبلث سنوا

اؼبماليك البحرية واؼبماليك بُت قرابة قرف من الزماف  السلطة الذي استمر خفيةً 
 الربجية.

جي كاف وَ مع أف شَ   ؟أنت قائد كل اعبيوش اؼبملوكية ؛ما العمل اي برقت -
يستمد الثقة من حبسو لكتبغا ٗب جزيرة الروضة فقد اكتشف أف اؼبهمة اليت 

إف مل نوقف ىؤالء  –وظهر من سؤالو قلقو منها  ،ةطّوؽ هبا عنقو ليست سهل
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وسيحبسوننا ٗب  ،فكتبغا الذي ظبعَت أنو اعتلى العرش سيمسك بزماـ األمور
"يكفي ما  :يقوؿ كتبغا ذو العينُت الضيقتُت .الببلد ببل أي حرية ٗب التصرؼ

 ."مارس األديغة من السلطنة
سأؿ  - ؟وماذا بعد .إف كاف كتبغا يقوؿ ىذا فقد عملَت أنَت واجبك -

.برقت ابظباً وقد اختلط جده هبزلو
 ؟مضى على الببلد ثبلثة أايـ ببل سلطاف. ما رأُيك أف نرشح سبلمش -
 .أوافقك إف قِبل -
ولكنو أصلح اؼبوقف  ،جي رغمًا عنووَ ارتفع صوت شَ  –!  ؟وؼباذا ال يوافق -

إف كنت ترى أٍل  .غلبٍت قلقي ،ساؿبٍت اي قائد كل اعبيوش اؼبملوكية - :بسرعة
 عملُت ما علّي فسأعمل اآلف دبا تشَت بو.

 .ال تنس أٍل مل أعد منذ العاـ اؼباضي قائد كل اعبيوش اؼبملوكية اي شوجي -
فإف كنت تطلب مٍت  .وقفُت إىل جانبك قلقًا فبا حدث ٗب القاىرة وٗب مصر

أريد غَت أٍل  .أف نتكلم إىل سبلمش الذي مل يعرؼ ىذا فسأركب معك حاالً 
البحرية من  –كنت أريد أف مبنع الربجية   .أال أتسبب ٗب خطأ ٗب ىذا اؼبوضوع

 .العداء بُت الطرفُت أشعلف ،بعدما ظل خليل يبعد عنو أمراء قبلووف قتتاؿاال
  .واألديغة بُت اؼبماليك الذين حبسَتهم ٗب اعبزيرة ليسوا قليلُت

لن أظبح بوجود االبن  ،يمل يبق غَت لو  ،ولكن .ال أنوي مثل ىذا اي برقت -
 .نصَّب كتبغا اؼبغويل اػبائن سلطاانً على غَت ببلدهاألصغر لبيباريس أف يُ 

 ؛وكبن .الغريب أعمى ولو كاف حاّد العينُت –ابتسم برقت  –على ما تقوؿ  -
 ؟كبن األديغة من نكوف

كبن لسنا مثل كتبغا الذي خاف  :ولكن أقوؿ لك .عرفت أنك ستقوؿ ىذا -
.غوؿ، وال مثل القبجاؽ. كبن صران من مصر وإف مل نولد فيهاقومو اؼب
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 –مل يغَت برقت رؤيتو اؼبملوكية اليت كاف عليها منذ صباه  –ال أوافقك سبامًا  -
صحيح ما يقولو األديغة ٗب نواحينا من أف  .نعيش حسب مصَتان اإلجباري

برفقة عدد  ىا ىو سبلمش آٍت إلينا :من أتٔب على ذكره ذبده على عتبة الباب
  .غَِت قليٍل من اؼبماليك

ُىرع اؼبماليك اؼبنتةروف على شاطئ النيل إىل تتبُّع اعبهة اليت كاف أئب منها 
وأنزلوه فبسكُت لو عناف  .وحّيوا القادـ بسيوؼ مسلولة مفعمة ابألمل ،سبلمش

على األحداث اؼبؤسفة اليت  سبلمشَ  وأطلع شوجيُ  .حصانو عبلمة احًتاـ
 :واختتم دبديح .اىرة طواؿ األايـ الثبلثة اؼباضيةجرت ٗب الق

 .يسران أنك جئت تشاركنا خبلفاً لؤلمراء اآلخرين الذين اعتكفوا ٗب بيوهتم -
ابتسم سبلمش واتبع   - ؟أتسمع اي برقت أننا أنت وأان لسنا كسائر األمراء -

 .أستمع ،أستمع إليك اي شوجي - :كبلمو
القبجاؽ أنصار كتبغا  .ت األمَت برقتأرغب أف أسألك أيضًا كما سأل -

 ؟فما اعبواب األفضل ؛الذين حبسُتهم ٗب اعبزيرة يطلبوف أف نتفاوض
لو كاف الرأي يل لفّضلت أف  .ال أعرؼ رأي برقت ٗب ىذا اؼبوضوع -

سيأتينا الصراع اؼبملوكي بنكبة ال ـبرج  .تتفاوضوا على أف تتبادلوا التهديدات
ي منصب معاوف كْر ٗب أٍل مل أقبل أف يتسبب تػَ وىذا ىو السبب  .لنا منها

ولكٍت ال أقصد  .وكنت راضيًا عن سلوؾ برقت اغبكيم .السلطاف ٗب مشكلة
اي  .وشاىدي على ىذا ركوْب إليكم .هبذا أننا غَُت مهمومُت دبا وبدث ٗب الببلد

وتورونتاي وابيدار وكتبغا لرجولة ٗب الوقت الذي وضع خليل شوجي ربّليَت اب
 .أان متضامن معك .مل رِبْد عن طريق بيباريس وقبلووف .د ٗب وضع حرجالببل

إف   -:وجعلو ما ظن أنو ربقق لو وانتهى يستعجل ،قاؿ شوجي –حياؾ هللا  -
.كاف ىذا رأيك فنحن نريدؾ سلطاانً 
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تغَّت لوف سبلمش حبيث تعرؼ منو أف  – .أان مضى عهدي منذ زمن بعيد -
وبزنٍت أنك ذباوزت الناصر دمحم االبن  - :اهٕب عرّب عن عدـ رض ،قلبو آؼبو

أتراه ما يزاؿ صغَتًا على  .إنو اؼبرشح للمنصب اآلف ٗب مصر .الصغر لقبلووف
 ؟اؼبنصب

ووالدة الناصر  ،.. إذا كاف كتبغا من اػبُزر العيوف.من أين يل أف أعرؼ -
 ...مغولية

مش بوضوح أجاب سبل –!  ؟وىل علينا كبن األديغة أال يثق بعضنا ببعض -
.على ما كاف شوجي عاجزاً عن اإلفصاح عنو

 1293ٗب أواخر عاـ  1البحرية والربجيةوىكذا أبدعت النزاعات اؼبملوكية بُت 
وُعُتِّ  .ىو الفىت الناصر دمحم ذو األعواـ الستة عشر ،سلطااًن جديدًا إىل اغبكم
 عامًا واحداً.لو. ولكن سلطنة الناصر دمحم مل تدـ إال شوجي وكتبغا مستشارين 
حُت اختبأ شوجي  .اؼبستشار كتبغا ووالدة السلطاف واؼبشكلة كلها أتت من

" ىي من دلّتهم بقتلو كانت أسلوف اليت غلبْتها "مغولّيتهاالذي كاف كتبغا أمر 
فقد  .ولكن مل تنتو األمور كما أتملت أسلوف .على مكاف اختبائو وسّلمتو ؽبم

وٗب ىذه اؼبدة  .احتفظ بو سنة ونصفاً و  ،استوىل كتبغا على منصب ابنها

)التًت( حكمت  ؽاؼبماليك البحرية، أو فبالك الًتؾ، سبلسة أغلبها من الًتؾ أو القبجا1
ٗب إىل جزيرة الروضة ـ. وتعٍت كلمة البحرية النهر، وتشَت  1382 – 1250مصر والشاـ 

هنر النيل، حيث بٌت السلطاف الصاٙب األيوْب قلعة ؽبم. واؼبماليك الربجية، أو الشراكسة، 
ـ، عاـ االحتبلؿ العثماٍل. ووبملوف ىذا  1517قوط البحرية حىت عاـ حكمت بعد س

ىذا ىو التاريخ الرظبي، أما كاتب ىذه  االسم ألهنم كانوف يسكنوف ٗب أبراج قلعة اعببل.
الرواية فيعيد الغالبية العةمى من حكاـ الدولتُت إىل الشراكسة كما ىو واضح ؼبن يقرؤىا.
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وصبع إليو مئات من  .القصَتة امتؤلت القاىرة ومصر ابؼبغوؿ بتدبَت من كتبغا
وظل يُقصي  ." ومنحهم أفضل أماكن السكٌت ٗب القاىرةأسرتو "أوفايرات

وكاف كل بوابيو وخدمو ومرافقيو  .األديغة والعرب مقرابً أنسباءه إليو ٗب األعماؿ
 .من اؼبغوؿ ،نتهاء بطباخيو وخدـ اؼبائدةالفرساف ا

عاجزًة عن  ،كانت بيبا أوؿ من فرحت بتنحية الناصر دمحم من السلطنة ولكنها
كاف موضوع اؼبغوؿ يبعد   .تلـو نفسها بنفسها ،أف ذبد من تبثّو حزهنا وشكواىا

أسلوف اليت نسيت أهنا كانت الزوجة األثَتة لدى قبلووف عن ابنها فأصبح 
العرْب ىو وصديقو شتو أبش  –وتفكَته األديغي  .ريبًا من ضرّة أموالناصر ق

 .ابن األمَت وزدمر ينمو ويتوطد
 –مرة أخرى ربلى ابلرجولة الجُُت قائُد الطرؼ األديغي ٗب أثناء النزاع الربجي 

 .وطرده من اغبكم ،ىاجم سرًا مع عدد من اؼبماليك اؼبسلحُت كتبغا :البحري
وحُت عجز قادة  .لوؾ نفسو قبل أف تكتمل سنتافولكنهم سلكوا معو الس

البحرية والربجية السبلر واعباشنكَت عن توازع السلطة أُعيد الناصر دمحم مرة 
 .أخرى إىل اغبكم

ومع أف سبلر واعباشنكَت كاف وضعهما على ىذا النحو فقد كاف عداؤنبا 
 .ألعداء مصرواؼبناسبة اليت كاان يتوحداف فيها ىي حُت يهاجم ا .اػبفي يزداد

حُت بلغ السلطاف الناصر دمحم الذي ازدادت خربتو ٗب قيادة الببلد عامًا بعد 
عاـ الثانية والعشرين مراقبًا األمَتين اللذين وبيطاف بو دوف أف ينحاز إىل 

ادعى أنو وبج إىل الكعبة فذىب إىل  :خدع سرًا األمراء اؼبتنازعُت ،أحدنبا
ف سبلر ألنازلو عن السلطة اليت منحها هللا لو وأرسل إىل القاىرة خرب ت .الكرؾ

ْد عُ " :وحُت مل يعد السلطاف الذي أرسلوا إليو .واعباشنكَت يبنعانو من مزاولتها
وُنّصب  ،" أُبِعد أقلُّ األمَتين أنصارًا وىو سبلرحااًل دوف أف تتصرؼ بصبيانية
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 .اعباشنكَت للسلطنة
ارَب القاسَي مل يكن صاغبًا ألمور تبُّت من اػبطوة األوىل أف اعباشنكََت ا

فبداًل من أف يفهَم أف أغلب اؼبماليك وسكاف القاىرة والفبلحُت  :اغبكم
ويتعامَل مع اؼبوضوع بلطف وحكمة بدأ  ،يتضامنوف مع ابن قبلووف األصغر

 ،هاندى أنصارَ  – .والناصر دمحم مل يكن مستسلمًا ودوف نشاط .يصارعو
تتو ؾبموعات من الفرساف اؼبماليك من ـبتلف وأ ،وربالف معو أمراء سورية

وحُت وصل إىل الشاـ على رأس جيش من عدة آالؼ استقبلو  .أكباء مصر
وحُت ظبع األمَت سبلر ابألمر  .وفتحوا لو طريق القاىرة .أىل الببلد ابلًتحيب

 .معلنًا أتييده للسلطاف اؼبةلـو ،أرسل عدة فرساف يستقبلوف القادمُت
 .غادر القاىرة من نفسو ،وحقناً للدماء ،أدرؾ أف أمره انتهى واعباشنكَت الذي

وابلقياس إىل السنوات السابقة فالسلطاف الناصر دمحم الذي حّنكتو التجارب 
وضم إليو اعباشنكَت من أجل منع " .مارس سلطنتو الثالثة دبزيد من اغبكمة

أجل أغفر لك ما فعلت من قائبًل لو " ،الصداـ بُت ـبتلف طوائف اعبيش
وختم حياة سبلر  ." ٕب أعدمووأعّينك معاواًن للسلطاف ،حقن الدماء ٗب مصر

ولكن السلطاف الناصر دمحم األعرج اؼبسكُت الذي مارس  .ابلنهاية نفسها
 –مل يستطع أف يفعل شيئًا ابلنزاع البحري  ،يُعَزؿ ويعود ،السلطة أربعُت عاماً 

أف جاء برقوؽ مصاغبة ومل يستطع من تبعو من السبلطُت إىل  .الربجي
 .اجملموعتُت
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III
 .على ساحل البحر األسود ،1340العاـ 

 .والناس يتمايزوف ٗب السوؽ بلغاهتم وأبصواهتم 1الصيف قائظ ٗب مدينة " كفا"
مدًا كذاببة ٗب اجُت جالس ٗب حّر اؽباجرة ايئسًا والصيب اؼبعصوب الساق

 .الًتاب
 ،مًتددًا بُت الرغبة وعدمها ،وظَبٍتُ  سأؿ التاجرُ  ؟ماذا تنوي أف تفعل هبذا -

 .الرجَل الواقف وراء الصيب
 .إف كنت ترغب فيو بعُتك إايه -
 ؟كم تطلب فيو  .أنت وأان ىذه مهنتنا -
 .لن أذباوز السعر الدارج -
 !ُقمْ  -
  .سيقـو ولكٍت لن أحلَّ رجلو -
 .رفع وظَبٍت حاجبيو دىشة ؟ؼباذا -
  .وىو على كل حاؿ ضعيف جداً  -
  ؟ُمْقَعدػأىو عنيد جداً ىذا ال -
  .وؼبعت عيناه ،ارذبت كتفا الصيب الذي صرب إىل اآلف –! لسُت ُمْقعداً  -
 .سأؿ وظَبٍت متةاىراً ابؼبزاح الصيبَّ الذي كاف يتجاىلو - ؟ومن أنت إذف -
إف  –اضبرت عينا الصيب السوداواف اؼبدوراف  –.. .أان إنساف ،أان برقوؽ -

.ولن أنسى معروفك أبداً  .ًتٍل وخّلصٍت من ىذا اجملـرأردت شرائي فاش

لقـر اظبها الكفا ويقوؿ إهنا مدينة عةيمة مستطيلة على يذكر ابن بطوطة مدينة ٗب ا1
 .ساحل البحر. وتغَّت اظبها الحقاً إىل فيدوسيا
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منذ ثبلثة أايـ وأان  ؟أتسمع اي من أدعو لو ابلرضبة ماذا يقوؿ رغم تقييده -
أبِعده عن وجهي وادفع ما  .أجرّه ومل أستطع تليُت قناتو رغم الضرب والوخز

 .ال أعرؼ ماذا سأفعل بو إف مل أصّرفو غداً  .تشاء
  :ابتسم برقوؽ وكأنو يقوؿ - ؟ماذا ستفعل ْب بعدُ  ؛قتٍتال يكفي أنك سر  -

 .ُيسعدٍل جداً كبلمك ،كما تريد
حُت اختطف اجملرـُ السوَط ىجم التاجر وظَبٍت على يده فأجربه أف يرميو من 

 :ولكنو نّفس عن ضيقو .يده
أال تعرؼ أٍل لن أعرب بك حبر آزوؼ اثنية! سألقي بك ٗب البحر طعاماً  -

.لؤلظباؾ
 ال تةلم الصيب إذا كاف يدافع عن نفسو! ،رجوؾ ال هبوز ىذاأ -
مزح اجملـر الذي كاف مغتاظاً  –وأنت وأان ٗب اعبملة  ،أقوؿ أيها التاجر وظَبٍت -

!أتعرؼ ٗب ىذه الدنيا عدالةً  - :يبلك نفسو بصعوبة
  .ىذا اعبالس أمامنا مستقيم -
 ؟وكيف -
 .ىذا ليس لصاً وال قاتبلً  -
 .ٍتقاً ىكذا فاشًته ودعْ إف كنت شفي -
 !ذىبيةىذه ثبلث قطع  ،خذ .قد أفعل ىذا -
ولكن ؼبا كنُت قلت  .سعره أغلى فبا تدفع .ىذا ليس حيوااًن وإف كاف ثراثراً  -

 !ابرؾ هللا لك فيو .ادفع ما تريد فلن أتراجع
 ،قاؿ وظبٍت ؼبن كانوا يفكوف قيده -.أان وأنت اي برقوؽ، سنتفق ،أظننا -

  ؟أتعرؼ الَعدَّ  - :وسألو
اعترب برقوؽ ما  -.إذا كاف ٗب كل يد من يدي طبُس أصابَع فاجملموع عشرة -
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 .وإذا أضفت إليها أصابع رجلّي كاف الناتج عشرين –ظبعو ُحسن حظٍّ 
قاؿ اجملـر الذي كاف يلّم اغببل ٗب جيبو  –! وأضف إليها خنازيرؾ الوليدة -

 .ملتفتاً إىل الوراء
استعجل التاجر ؼبا ظبعو فبا  - ؟أأنت مسيحي ؟َت مسلماً ألس ؟أّي خنازير -

 .مل ينتةره
قاؿ الصيب الذي   – .وال صليب اؼبسيحيُت ،النغوي -إؽبي ليس إلو اؼبغوؿ  -

آؽبيت ىي ىذه  –كاف ال يزاؿ يعرج من آاثر القيد كبلـَ َمن يعرؼ الكثَت 
 ؟أعجيب ىذا ؛إهنا ربميٍت .وىذه األرض ،وىذه السماء ،الشمس

.. ىذا اجملـر الذي يةن نفسو .ردبا كلّّ منا وبب عملو ،ليس عجيباً  ،ال -
ما  ،سعيدًا بسبب القليل من الذىب الذي صار ٗب يده يعيش ٗب ىذه الدنيا

أان كنت قررت اصطحابك إىل حيث جنة هللا ألٍل  .وأنت ،وأان كذلك ،العمل
 .ظننت أنك مسلم

؟ولكن أمل تعدٍل أف ُتطلقٍت – نطق برقوؽ بسرعة وندـ - ؟أي مكاف ىذا -
 ؟أليس عندؾ أب وأـ .غَت أٍل أراؾ صبياً صاغباً  ،كنت  -
مل تعمَّر أمي سنة واحدة بعدما أسر الروسيك والدي  –زفر برقوؽ  ،ال -

 .منذ سنتُت أرعى اػبنازير .وأخَفوه هنائياً. أان يتيم ال أىل يل
ؿ أنت وحيد مقطوع من على ما تقو  –تةاىر وظبٍت ابلتنهد  –ىكذا إذف!  -

وألنك سألت عن مكاف جنة هللا  .شجرة. إذف ال يهمك ٗب أي مكاف تعيش
 .ولكن ال ترّب اػبنازير ىناؾ .ٗب جهة اعبنوب الشرقي :على األرض فسأخربؾ

سنذىب حيث تشَت ألٍل أتوقع أف  ،وإف قلَت ال فسنتجو إىل الرـو الصليبيُت
فالتاجر ال وطن لو يبيع  ،قط من يديتكوف رفيقًا جيدًا يل تلتقط ما قد يس

أظنو يناسب ما طلبو  ،"ىذا صيب فطُت :قاؿ ٗب نفسو .ويشًتي ٗب أي مكاف
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 مٍت قائد اعبيش يلُبغا" 
؟واألديغة ٗب أي جهة يكثروف

وٗب اذباه  ،ٗب جنوة الغربية –صرخ وظبٍت  - ؟أىناؾ جهة ليس فيها أديغة -
ذي يكثروف فيو ىو ببلد اؼبسلمُت ٗب ولكن اؼبكاف ال .الرـو تلتقي ابألديغة

؟بغداد ،الشاـ ،ىل ظبعت أبظباء مصر :اعبنوب الشرقي
 .نةر الصيب بفرِح األمِل ٗب وجو التاجر - ،ال -
 ؟إذف ىل ظبعت ابسم اؼبملوؾ -
بيباريس  - :ٕب خص بكبلمو ،ؼبعت عينا برقوؽ - ؟أليس اؼبماليك أديغة -

وقبلووف نبا سبلطينهم.
 ؟عرؼ ىذاومن أين ت -
 .كانوا يتكلموف ٗب اؼبوضوع ٗب مضافة العجوز الذي عملُت راعياً ػبنازيره  -
.غَت أف بيباريس وقبلووف فارقا اغبياة منذ زمن طويل .ما ظبعَتو صحيح -
 ؟وإذا كاف اؼبماليك دوف سلطاف فكيف ذبري أمورىم -
ا دوف لن يبقو  – .واؼبماليك كذلك ،ىل رأيت األديغة يومًا ببل قدوة -

؟ؼباذا توقفنا ؛لنمضِ  .سلطاف
 ؟وأين نذىب -
 .إىل البحر -
 ؟ماذا سنعمل فيو -
.سأضبمك وأكسوؾ ؟...ومبلبسك ،كيف سنسافر وأنت متسخ الوجو  -
 .غبق برقوؽ راضياً ابلتاجر - ؟ىكذا -
 ؟أتعرؼ السباحة -
أعرؼ السباحة وركوب اػبيل والرماية ابلنبل  ؟أنعيش على الساحل عبثاً  -
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وإف أردَت أّلفُت أغنية  .وأتسلق أشد األشجار استقامة .القفز على النارو 
شرع برقوؽ يثرثر ردبا ألف وظبٍت أاتح لو حرية التعبَت خبلفًا ِلما  –.. .وغنيتها

حُت تسًتيح اؼبواشي ظهرًا أال  ؟أليس كذلك ،اؼبواشي ال تةل ترعى – .توقع
 ،كنت أركض وحدي  .ابكنت أخًتع لنفسي كثَتًا من األلع  ؟أسلي نفسي

 1.والطميمة ،والقرص والعصا ،ولعبت مع نفسي كثَتًا لعبة "دؽ اغباْب ،وأقفز
الحةت من أوؿ ما تك أنك صيب نشيط  ولو أنك   .نعم اي برقوؽ ،نعم -

.حسناً فعلُت إذ خّلصُتك من ذاؾ اجملـر .قعياً كذاببة اػبريف الكسوؿكنت مُ 
 .فك ما عشتُ لن أنسى معرو  .شكراً اي كبَت -
لسُت من هبب أف تشكره بل هللا الذي يتوسل إليو اعبميع وال يتوسل إىل  -

على ما  .ىو الوحيد الذي ضباان أنت وأان من ذلك اجملـر فاقد الشرؼ .أحد
أنت جاىز لتسافر معي إىل اعبنوب الشرقي حيث يعيش األديغة  ،فهمت

   .اؼبماليك
فبل مانع عندي ولو كاف  ،يل اليـو إف كنا سنعود إىل نواحينا كما فعلت -

 .للتو
"إف   –ؽبذا السبب يقوؿ األديغة "ما تراه العُت يساوي العمر"  .طبعاً سنعود -

إف مل تُعجْبو   ؟.. وؼباذا ال.كنت سعيد اغبظ أُعِجب بك يلبغا معاوف السلطاف
ولكن إف  .وىو إف مل يكن أغٌت من يلبغا فليس أفقر .فأان أعرؼ ؼبن أبيعك

األوىل معروفة شعبيًا ابسم: ْبري. تُلَعب بعصا وقطعة أصغر تُنَصب على حجرين وتُقذؼ 1
طميمة أو ابلعصا... والثانية ُتدفع قطعة خشبية على شكل القرص ابلعصا. والثالثة تُعرؼ ابل

االستغماية: يُغمض أحد البلعبُت عينيو ويعّد إىل رقم ؿبدد ىبتبئ خبلؿ التعداد رفاقو 
فيبحث عنهم...
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 ،أليس معاوَف السلطاف .يُت من وعدتو فهو أفضل لو ويل وؽبذا الصيبأرض
 "! ؟الرجل الثاٍل ٗب الببلد

 - ،ساعة انطبلؽ اعبوارح الكبَتة على جانيب حبر آزوؼ ،ٗب الصباح الباكر
السماء  :الطبيعة صبيلة أتسر العُت وسبتع القلب ،جهة البحر وجهة األرض

. وتةهر قمم اعبباؿ البيضاء من بعيد. حىت سحابة اتئهة،ليس فيها صافية 
والسفينة اليت  .اواألمواج الكسلى ذبرؼ اغبصى إىل الشاطئ، ٕب تستعيدى

وطيور البحر البيضاء  .صواريها وأشرعتها جاىزة ترتّج على سطح اؼباءُنِصبْت 
 .وبعض العقباف ربـو أبجنحة مفتوحة اثبتة .تتصايح

 1.ُتسمع ٗب سوؽ كفا مئة صوت متمايز
كلّّ   .ويسكتوف ،ويبكوف ،ويتصاغبوف ،ويتشاجروف ،ويتساوموف ،يضحكوف –

 .وما فيو مصلحتو ،ونفسو
على طرؼ السفينة يقف وظبٍت والصيب راعي اػبنازير السابق أبهبى حلة 

  .وكأهنما غَُت من كاان البارحة
 ؟ؼباذا يسوقوف ىؤالء الصبية اؼبقيدين أحدىم إىل اآلخر إىل داخل السفينة -

 .برقوؽ وظبٍت رغم أتؼبو من اؼبنةر سأؿ
وبرّأ  ،تةاىر التاجر أبنو ليس من اشًتى ىؤالء الصبياف - ؟أتقصد ىؤالء -

ىا ىو اي برقوؽ، وأنت أيضًا لوال أٍل اشًتيتك من  -:نفسو دبا ىو مفيد لو
لنبتعْد! ،ال نريد أف قبلب األمل لقلوبنا ،تعاؿ .اجملـر لكنَت مثلهم

 ؟ًتي ىؤالء وتطلقهم مثليأال تستطيع أف تش -
الدنيا اليت نعيش  .وال وباِسب من ال يقدر عليو .من يفعل اػبَت يُعزّه هللا -

 .كانوا يشبهوهنا إبستانبوؿ لكثرة األعراؽ فيها  1
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 .وغَته ىبسر ما عنده ،بعضهم يغتٍت فيها .فيها دار عاجلة كتبها علينا هللا
معروفًا بتخليصك أمس فسيغفر يل  إف فعلتُ  .ولكنو ىبترب غنينا وفقَتان فيها

ارفع راحتيك ودعنا ندُع إىل هللا أف يكتب لنا السبلمة ٗب  .عجزي عنو اليـو
 .سفران

نةر الصيب ذو اآلؽبة  –وتلك السماء  ،ولكن إؽبي أان ىو ىذه الشمس -
    .الوثنية اؼبتعددة ٗب وجو وظبٍت

سيفهمك، وسينةر  .ادُع إىل هللا ألنو القائم على الشمس واألرض والسماء -
 .إليك بعُت العطف

وظبٍت مسألة الصبياف األسرى خبلؿ ثبلثة أايـ دوف أف ُيطِلع عليها  حّل التاجر
وحُت دخلوا إىل  .واجتازوا سورية مرورًا حبلب ومنبج وضبص ودمشق ،برقوؽ

:مصر سأؿ التاجُر برقوَؽ عما كاف يقلقو طواؿ الشهر
  ؟ؼباذا ال تقوؿ شيئاً  ؟أال يعجبك اؼبكاف الذي جئت بك إليو -
 .ٕب نعاود السَت .عرؼ ما سأقوؿ لك! مبشي وأنكل ونناـومن أين يل أف أ -

 ؟أال تنبع األهنار ؟أال تنبت األشجار ىنا .ومل أر ٗب طريقي غَت الرمل واغبجر
اعبنة ببلدان كبن! ؟أىذه جنة ؟وأين اؼبماليك األديغة

 .ما أكثر أسئلتك! أظن اغبَّر أثّر فيك .مهبلً  ،مهبلً  -
ليُلهم وهنارىم  .لناس ىنا ال يعرفوف غياابً للشمسبديهي أف يؤذيٍت إذا كاف ا -

ال أعرؼ، إال إذا كانت اغبياة ٗب ما تسميو مصر  .وال هتطل قطرة مطر .ِسّياف
 .أفضل

 .لن مبيز أنفسنا فبن جئنا إليهم اي برقوؽ ألف هللا العلي العزيز يبلوان ٗب دنياان -
.معو وسُنحسن التعامل .ولن كبيد عما أيمران بو موفد هللا

 ؟ومن ىو -
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 .األشرؼ انصر الدين شعباف الثاٍل ،ىو سلطاف مصر -
 ؟وإف كاف كذلك فلماذا ىو الثاٍل وليس األوؿ ؟أىو أديغي -
 .سبقو سلطاف اظبو شعباف -
يسمح أف يطلقوا عليو لقب "الثاٍل"  .ال أعرؼ من أي نوع من األديغة ىذا -

 .لو كنت مكانو ؼبا ظبحت ؽبم .بداًل من األوؿ
وىو يقوؿ  .أظبعك فأراؾ تتكلم من قلب األشرؼ انصر الدين شعباف -

.ال يسمح ؽبم أف ينادوه بػػػ "الثاٍل" .الكبلـ نفسو
 .إذف ىو أديغي حقيقي -
.. أان مل ."ىبطئوف فتخرج من أفواىهم كلمة "الثاٍل ولكنو يقطع ألسنة من -

بل  ،أقابلك بوليس السلطاف األشرؼ أوَؿ من س .أقل شيئًا وأنت مل تسمع
.معاونُو يلبغا

 ؟أأنتما معارؼ -
إف كنت تسأؿ فهو من يعيش  .كبن أصدقاء قلبًا وروحاً  .أكثر من معارؼ -

     .سًتاه ما إف نصل إىل القاىرة .ٗب اعبنة
وقد نسي  ،سأؿ برقوؽ اآلف عما كاف يشغلو أكثر من غَته –ايه ما ىذا!  -

؟لطافالس - :واستدارت عيناه ،تكدُّر مزاجو
 .ندخل1إذا قاؿ لنا "أىبًل وسهبًل"  -
 ؟أال يعرؼ السلطاف األديغية ؟ماذا -
.وكيف ال يعرؼ! بل ألنو يتعارب أحياانً  -
 ! ؟وكيف تصبح عربياً وأنت غَُت عرْب -

 .ٗب األصل ابلعربية 1
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ىل  - :وذباوز السؤاؿ ،ابتسم وظَبٍت ٗب قلبو -"  ...اظبع ماذا يقوؿ أيضًا !"
.ىؤالء ىم البدو ؟ترى ىؤالء الفرساف السود  ىناؾ

IV
مع أف برقوؽ كاف يةن أف وظبٍت التاجر متقدـ ٗب العمر فقد ذبمد راعي 

 ،وشّذب غبيتو وشاربيو ،اػبنازير السابق حُت رآه ٗب الصباح بعدما انـ مراتحاً 
وقدماه ٗب  ،ولبس قميصًا حريراًي أبيض وبنطااًل أخضر عريضًا من األسفل

 :والعطر يفوح منو ،عريض أضبروخصره ملفوؼ بقماش  ،حذاء ذىيب
ابتسم وظبٍت وىو ُيصلح العمامة اغبريرية  –أمل تعرفٍت!  ؟ما األمر اي برقوؽ -

 .البيضاء على رأسو
ٕب إٍل ظننتك أكرب  .أراؾ ترتدي مثل ىذه اؼببلبس ألوؿ مرة ولكٍت ،أعرفك -

 .عمراً من حقيقتك
ٍت اكتسى حزاًن فقد مع أف وجو وظبَ  –.. .والسنوات األربعوف ليست قليلة -

وعندي ما  ،ولكن لو كاف عندي طبسة عشر عامًا مثلك –صحا سريعًا 
 ،ولو مل ربدث يل اؼبصيبة اليت مررت هبا ،وأعرؼ ما أعرؼ ،عندي اآلف

 ،على ىذه الدنيا الفانية ،نعم ،نعم ،العتربت نفسي أسعد إنساف على األرض
  .ىذا األمر مهمًا اآلف حسنًا ليس .لسُت سيء اغبظ ،كما ترى  ،ورغم ذلك

 ؟ىل اراتح ابلك ؟ىل مبت جيداً  ؟كيف قضيت ليلتك
أجاب برقوؽ  – .مبت وارربت ،وقميصي اغبريري منعشاً  ،كاف سريري مروباً   -

.واستيقةت مع مشس ىؤالء –ُمةِهراً رضاه بطريقة تقطيعو لكبلمو 
 !ٗب ىذا الوقت اؼببكر -
ال يقوؿ األديغة  .ولن تشبع ،القطيعإف مل تستيقظ ابكرًا فلن تنمو مواشي  -

واختتم دبا  ،قاؿ برقوؽ كعجوز حكيم –عبثًا "من يُفق ابكرًا يولد لو عجل" 
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وعلى العشب  ،رأيت شيئًا عجيبًا ٗب أرض داركم – .استغربو ومل هبد لو تفسَتاً 
.. من اي تُرى .بللت مقدمة حذائي كأف الندى يسقط عليها ،وراء اغبائط

 ؟لصغَتة اآلف ىناؾيرعى خنازيري ا
مل أكن مثلك حُت   .رحلت بقلبك إىل نواحينا ومل تقض إال ليلة واحدة ىنا -

 .كنت صغَتاً ٗب عمرؾ كانوا أنَسوٍل اؼبكاف الذي جلبوٍل منو
ضبل فزع القلب والريبة برقوؽ على  - ؟وأنت ىل جاؤوا بك إىل ىنا مثلي -

 .السؤاؿ
قضيُت ليايَل   .ددُت نفسي ؿبةوظاً لو خرجت شاابً مثلك اي أخي الصغَت لع -

وٗب بيوت أخرى مشاهبة أو أحسن منها  ،كثَتة ٗب البيت الذي مبَت فيو الليلة
لو مل  ؟ما الفائدة منها .وٗب مهالك الدنيا ،وكفا 1ٗب القسطنطينية وجنوة وأفٍت

.. ىذه حكاايت .يدمروا حيأب دبنِبج فيتسببوا ٗب تعاسيت ألسست أسرة صبيلة
إهنم ِعرؽ  ،احذر النساء .رين قهْ أف تسمعها غَت أٍل أقوؽبا لك مِ  ليس عليك

مل أيتوا ْب إىل حلب  ،ال .ال شيء ىبطر ؽبن فيتورعن عن أف يفعلنو بك .شرير
أمل تر الصبية األسرى الذين كانوا معنا  .دوف أف وُبيجوٍل إىل الطعاـ وإىل النـو

كرايت فارغة أُرِىُق هبا نفسي أيُّ ذ  .وأان كنت مثلهم ٗب يـو مضى ؟ٗب السفينة
وقاؿ للشاب  ،صّفق وظبٍت – .من كل ىذا أف نُفطر فطورًا فبتازاً  ضلُ فْ ! أَ اآلف

 ! كبن قادماف إىل الفطور - :النةيف الرشيق الذي ظهر على الباب
قضى برقوؽ شهرًا كامبًل ٗب اؼبدينة ووظبٍت ينسى اصطحابو إىل يلبغا معاوف 

ألسواؽ واؼبساجد واؼبدارس والدكاكُت واعبسور أراه التاجُر ا :السلطاف
غَت أنو مل أيت ٗب حديثو على اؼبماليك  .ومقاصد الناس األخرى ،واؼبقاىي

 .ٗب اؼبغرب 1
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 .وثكنات اعبيش اؼبملوكي
وتسمع األصوات  بػػػػ " أىبًل وسهبًل ".ويستقبلونك  ،يعرفونك أينما ذىبنا -

  .األديغية كثَتاً 
 .بوضوحالًتحيب ىذه ة ٗب قلبك عبار  حفةتُ عفاـر اي برقوؽ! ما أشد ما  -

إف تعلم اإلنساف أكثر  .لن تضرؾ إف مل تنفعك .حسناً  ،حسنًا اي أخي الصغَت
ىا أان أعرؼ األديغية  .من لغة سُهلْت حياتو ألف الناس يتكلموف لغات كثَتة

 .تعلمتها ٗب مهالكي فبل تُثِقُلٍت،والعربية والرومية واعبنوية وقليبًل من الروسية 
 ،وأما مبلحةتك أٍل معروؼ ٗب كل مكاف فبل عجب إذ أٍل أعيش ٗب اؼبدينة

   .واتجر
ُخّيل لربقوؽ حُت صار على ضفة النيل أنو على  –! ما أعجب ىذا البحر -

.حبرهشاطئ 
 .قاؿ وظبٍت – .ىذا ما يسمونو هنر النيل .ىذا ليس حبراً  -
وحُت أدار  ،صوت برقوؽاهنار  –.. .حبراً اؼبراكب عليو كثَتة ولو مل يكن  -

وؼباذا ىذا  – .ظهره للنهر َعَرضًا بدت لو القلعة اؼبملوكية على جبل اؼبقطم
 ؟البيت اعبميل على ظهر اعببل

.ولكن اِنس اؼبوضوع حاالً  –شحب وجُو وظبٍت  –سأجيبك ألنك سألت  -
 .وتلك اليت تبدو من جزيرة الروضة لو أيضاً  .ىذه ىي قلعة سلطاف مصر

 .موعد صبلة العصر حاف ،امض
 ،"..؟."ؼباذا ال وبب وظبٍت قبلع السلطاف :ركب برقوؽ وىو يقوؿ ٗب نفسو
ٗب طريقنا إىل مصر كاف يبدح السلطاف  - .وازبذ موقعو اؼبعتاد على اليسار

واآلف كلما رأى جنود اؼبماليك  .وكاف مقررًا أف يعِرضٍت عليهما ،ومعاونو
ليس ما بينو وبُت يلبغا معاوف السلطاف  ؟رىما األمر اي تُ  .شحب لونو وذبنّػَبهم
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:...كاف صرّح يل أبهنما قريباف قلباً وروحاً   .فحسبُ  معرفةً 
 .سأؿ برقوؽ وظبٍت - ؟ما سبب ما تفعل اي كبَت -
هبب أف تكوف نةيفاً وجهاً وجسداً من أجل أف تقف ٗب حضرة هللا للصبلة   -

إىل جانيب عّلمتك  إف كنت ربب أف تقف .كما أنت طاىر روحًا وقلباً 
.الوضوء

! ؛ما الصعوبة ٗب أف تغسل وجهك ويديك ورجليك -  أال نفعل ىذا كل يـو
إف  :! قلت لكمل أظبع شيئاً  –قاطع وظبٍت برقوؽ  –! ال تقل مثل ىذا -

 ،ينصح من ىبطئ .هللا العزيز العلي يرى كل شيء ويسمع .ومل أجربؾ ،أردت
 .حزننا وفرحنا وضبللنا انعليا غَتُه يفهم ليس لن .فاعل اؼبعروؼويبارؾ ٗب عمل 

انتقل برقوؽ إىل  - ؟أيقبل منا آؽبتنا ما أفعلو ىنا ،ولكن حُت نعود إىل دايران -
ٗب نواحينا عندان ظباء  –موضوع آخر وىو يلمِّح إىل تردده ٗب ما يُغرونو بو 

األرض  وما أستغربو ىو أف .واعبباؿ والغاابت واألهنار واؼبراعي كثَتة ،ومشس
  .سوداء :وعندان ،أو شبو ضبراء ،ىنا صفراء

كل يـو تثبت يل صحة انطباعي   .حقًا أنت نشيط ودقيق اؼببلحةة ،نعم -
 .وىذا ىو السبب ٗب منادأب لك أبخي األصغر .عنك ٗب أوؿ يـو رأيتك فيو

السماء والشمس نبا نبا  .وما قلتو كلو صحيح إال ٗب موضوع السماء والشمس
يرووف أف  .كاف ٗب عهد بيباريس وقبلووف شاعر حكيم اظبو عزيز  .اعندان وىن

السلطاف خليل أمر إبعدامو ألنو كاف يقوؿ أبف السماء والشمس ُملٌك مشًتؾ 
  .بُت كل الناس

نفض برقوؽ رأسو فبا ظبع انسيًا ما كاف  –!  ؟أمن أجل ىذا أمر إبعدامو -
 .قالو ىو بشأف الشمس والسماء

قصيدة إف سببًا آخر ُأضيف إىل األوؿ وىو أنو مل ينةم لو  ولكن يقاؿ ،نعم -
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الصدؽ ٗب دنياان العارية مثُل حقيقة الشرؽ والغرب  .ببطوالتو وفضائلو تتغٌت
 .والشماؿ واعبنوب ولو أف قوؿ اغبقيقة سبب ٗب ىبلؾ اإلنساف بكل بساطة

وكما  .ٗب ىذه األكباء تشرؽ الشمس وتسَت ٗب الفضاء حىت تغرب ٗب نواحينا
 .عند العرب شرؽ وغرب فلؤلديغة أيضاً 

 ؛تقوؿ ىذا اي كبَت ولكن مشس ىؤالء تبدو من السماء الباىتة بصعوبة -
وٗب نواحينا ولو كانت الشمس طلقة الوجو  ؟أيكوف السبب اغبرَّ الدائم ىنا

 .مستديرة فإهنا رُبرؽ اعببل الذي تغيب وراءه وترعب القلب
مع أف األفكار اؼبتصلة  - ؟أليس كذلك ؛داً ولكن ىذا ال يبنع شروقها غ -

السريعة للصيب ذي العينُت الواسعتُت نشرت الربد ٗب أوصاؿ وظبٍت فقد أجاب 
قائبًل  ،ومنع برقوؽ الذي كاف يريد إضافة شيء إىل كبلمو ،اعبواب الذي يريده

سيكوف لو  ،ويبلحظ كل شيء ،ىذا الشاب يهتم أبمور كثَتة" :ٗب نفسو
سنكمل حديثنا بعد الصبلة ألنك هبب أف  .الحقاً  ،فيما بعدىذا  – ."شأف

 .تقف ٗب حضرة هللا بعد الوضوء وليس ٗب قلبك إال اػبَت
ومع أف وظبٍت  .مل يستكمل وظبٍت وبرقوؽ اغبديث كما وعد ،بعد صبلة العصر

قاؿ لو إنو ماٍض إىل مكاف ما ٗب عمل فسلِّ نفسك إىل اؼبساء، فإف ِضيقو ىو 
"اػبَت والشر  .وليس ألمر ىاـ ينتةره ،الركوب بصحبة فارسُت ما دفعو إىل

ما يعتمل ٗب صدره تقذؼ بو حوافر  –.. .الشر واػبَت متبلصقاف ،متبلصقاف
.. .ما أسهل أف تكوف ٗب ىذه الدنيا سعيدًا أو تعيسًا ! – .حصانو إىل الوراء

كنت أنوي لو   .لن أستطيع أف أعطي برقوؽ ألحد إال إذا انتزعوه مٍت ابلقوة
أال يكفي  .وما كنت وقعت ٗب ورطيت ،ِفعل اػبَت ألطلقتو فور شرائو من اجملـر

ما عشتو انثرًا الشر خلفي أينما توجهت! بيباريس وقبلووف ظبل وبمياف 
واستقرا ٗب  ،نفسيهما وحريتهما منذ الصبا حىت تبّوأا السلطنة ٗب بلد غريب
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إف كاف اؼباؿ ندًى ففي  ؟أصبع اؼباؿوؼبن  ؟وأان ألجل من أعيش .التاريخ العرْب
 .عبم وظبٍت فجأة اغبصاف ودار بو إىل البيت –.." ؟.أي جهٍة ظبائي ومشسي

رأى وظبٍت برقوؽ يتأمل اؼبصحف الذي على رّؼ اؼبوقد ويداه إىل اػبلف كما 
:فسألو ،فعل قبل أايـ

 ؟أربب أف تعرؼ ما ٗب القرآف -
ولكن ال أعرؼ كيف  .وشى ابلذىبالبد أف يكوف ما فيو مهمًا إذ ىو م -

 .سأفهم ما ليس بلغيت
إف أردت قرأت  –أمسك وظبٍت ابلقرآف  –هللا يسمع ويفهم أبّي لغة كّلمَتو  -

قرأ وظبٍت بلحن صبيل السورة  -.ٕب ترصبُتو إىل األديغية ،لك ما ُكتب ابلعربية
 :ف اؼبعٌتإف أردت أف أشرح لك ابألديغية ما استمعت إليو كا .األوىل الفاربة

ومن بيده يـو  ،هللُا مالك الكوف كلو، لو اؼبديح .بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ال طريق الذين  ،وأف يقودان إىل الطريق القوَل ،.. نبتهل إليو أف يعيننا.اغبساب

وبعد أف أهنى بقليل سأؿ وظبٍت  –وال الضالُت طريقهم"  ،غضب عليهم
  ؟يحاً أليس ما يقولو صح ،أليس حسناً  - :برقوؽَ 

 .إف كاف يقوؿ ىذا فأان مل أظبع إال الصدؽ واػبَت -
وسورات اإلخبلص  .بديهي أنك مل تسمع غَتنبا ألنو ليس فيو إال اػبَت -

وال أحد  .ومل يلده أحد ،ال ولد لو ،هللا مقصود ،والفلق تقوالف "هللا واحد
ا وبدث ٗب أدعو إليك أف ال يبسٍت م ،" و"هللا الذي بيده انببلج الفجريساويو

إف حفةنا ىذه األفكار ٗب قلوبنا فسَتضبنا هللا الذي  –" ...ظبلـ الليل بسوء
 .وسيحقق لنا أمنياتنا ،وسيحمينا  .يتوسل إليو اعبميع وال يتوسل ىو إىل أحد

   .! اي أخي الصغَتآمُت :قل
.قاؿ برقوؽ ومل يردد "آمُت" –.. .وٗب نواحينا يُقاؿ مثُل ىذا -
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 ،وما ٗب ذىنو من األسئلة كثَت ،أايـ وٗب قلبو سور القرآفقضى برقوؽ عدة 
إنساف " "" "مذنبشرير" "شيطاف" "جنّ كلماٌت من قبيل "  .ومن األجوبة قليل

"إف كاف إلو ىؤالء  ." ىي اليت مل يكن يستطيع تفسَتىاقذر ليس ٗب قلبو خَت
يب وبمل كاف الص   "ماذا يسمح ؽبم أف يشًتوا األطفاؿ!يكره ىؤالء األشرار فل

أو ركب  ،وإف جلس إىل اؼبائدة أو هنض عنها ،ىذا السؤاؿ إف انـ أو أفاؽ
وكاف ىباؼ أف يسأؿ وظبٍت الذي وعده أف يُعيده إىل حيث  .اغبصاف أو ترجل

 .خائفاً أف يُغضبو ،جلبو منو
ومضت بضعة  .وىكذا اعتاد برقوؽ على ذباوب أصوات اؼبؤذنُت هنارًا وليبلً 

 .ووبفةها عن ظهر قلب ،لم بعض الكلمات العربيةأشهر أخرى وىو يتع
وٗب صباح  .ومضى شهر آخر ومل يقرر وظبٍت بعُد ماذا سيفعل ابلصيب اللبيب

إف كنت سأعمل معروفًا يومًا فسأعيد ىذا الصيب إىل " :اليـو التايل لقرار وظبٍت
 ."وسأقدـ لو بعض اؼباؿ ،سأُنسيو رعي اػبنازير .وطنو دوف أف أسبب لو األذى

:سأؿ برقوؽ فجأة
 ؟أتسمع اؼبنادين -
 .تةاىر وظبٍت بعدـ االىتماـ دبا قالو الصيب – .اؼبنادوف ينادوف كل يـو -
ابتسم برقوؽ  –يدعوننا إىل سباؽ اػبيل الذي سيقيمو السلطاف.  ،ينادوف -

.بشبو رايء
! ؟من أين تعرؼ ما يقولوف وأنت ال تعرؼ العربية  -
 .ل" من بُت الكلمات اليت حفةتها عن ظهر قلب" و"سباؽ اػبياغبصاف" -
أتريد حضور  – .رفع وظبٍت حاجبيو األسودين متعجبًا فبا ظبع - ؟ىكذا -

 !ولكٍت كنت أنوي أف أسافر بك غداً  ؟السباؽ
.سأؿ برقوؽ وعتابو امتزج بفرحو –! ؟كيف مل زُبربٍل  -
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 .ًا مفتوحكنت أنوي أف أجعلها مفاجأًة ساعَة الركوب ألف طريقي دائم  -
.! فأان حاضراآلف :ولكن إف قلتَ 

 .! قفز الصيب من ؾبلسوىّيا -
  .هنض التاجر وظبٍت –إف كنَت خفيفاً ىكذا فلنمِض!  -

V
"اليتيم يقطع  :أيكوف شخص ما مثل برقوؽ ىو من دفع العرب إىل أف يقولوا

 ؟ُسرّتو بنفسو"
 :ٗب كل ؾباؿ – .ديغةىم من الصبياف األر برقوؽ بُت رفاقو ردبا ألف أكثر استق

الحظ يلبغا  –واألخبلؽ اغبميدة  ،واغبصوؿ على أوظبة ااربُت ،تعلُّم العربية
 .ويقرّبو إليو ،معاوف السلطاف تفوقو على أقرانو، فبدأ ُيرِبزه من بُت اعبميع

متشاهبة  –بغّض النةر عن لغاهتم ولباسهم وطعامهم وأغانيهم  –حياة الناس 
كاف بُت صبياف اؼبماليك من ال يُعجبو سلوؾ يلبغا مع ولذا   ،ٗب كل مكاف

ومن شّك فيو برقوؽ ٗب ىذه اؼبسألة ىو من أصبح صديقو اؼبقّرب من  .برقوؽ
  .چابر :أوؿ يـو

وكاف  .وكاان من اؼبنطقة البحرية األديغية نفسها .من عمر واحد چبرقوؽ وابر
هما على أف يناؿ اآلخر  وهبلساف على اؼبائدة وبرص كلّّ من .سريرانبا متجاورين

ويشًتكاف ٗب ملكية  .كفايتو من الطعاـ. ويعمبلف معًا ٗب تعلم العربية واألدعية
وتسّلق  ،ورمي الرمح، والرمي ابلسهاـ ،والوثب ،ويتسابقاف ٗب اعبري .اؼبصحف
كاف عاجزًا عن اللحاؽ بربقوؽ ٗب الفطنة   چغَت أف ابر .ويتصارعاف .األعمدة

واإلصرار. ،حةةوالنباىة ودقة اؼببل
 :لصديقو ٗب شبو مزاح چّمح ابرػٗب أحد األايـ  ل

وآكل  ،ومن عمر واحد ،أنةر إليك اي برقوؽ فأراان كلينا من القامة نفسها -

-386-

كأّف وظبٍت رّّب   .فبل أعرؼ ؼباذا تغلبٍت ٗب كل ؾباؿ ،وفبلوؾ مثلك ،فبا أتكل
 .فيك ذخَتة من القوة

انتزع مٍت أملي الذي عشت عليو سنة كاملة ال ُتسِمعٍت سَتة ىذا الكذاب!  -
 ،وانةر اآلف أين أان ،ظل يعدٍل أف يعيدٍل إىل حيث جلبٍت منو .ٗب يـو واحد

عدَل الشرؼ! ،ىذا النذؿ
 - :وأهنى كبلمو ،چغمغم ابر – .مل أصادؼ ىنا إنسااًن ليس عدَل الشرؼ -

.ٙبّ على الكتمافأ -... مل أقل شيئاً ومل تسمع.وأّوؽُبم يلبغا الذي اشًتاان
 .استدارت عينا برقوؽ - ؟أال تثق ْب -
  ... يلبغا يؤثِرؾ علينا.ولكن ال أعرؼ ،أثق -
ي وسيَئو مع غَتي كأنك ال تعرؼ أٍل ال أعترب من ىو حسن السلوؾ مع  -

 !إنساانً صاغباً 
أىو ألٍل قلت لك إنك  :أجبٍت دوف أف تغَت اؼبوضوع .أعرؼ ،أعرؼ -

  ؟تغلبٍت
كما كاف   ،كل الناسليس  ! نتنافس ٗب مثل ىذه األمور چنا اي ابرال تدعْ  -

متشاهبُت ٗب عقوؽبم وفطنتهم وصحتهم  ،يقوؿ العجوز الذي رعيُت خنازيره
 وال ننَس أننا أديغة! ،ولذا لنتعاضْد إذ وقعنا كبلان ٗب موقف صعب ،اعبسدية

ث ال حبي چوكيف صرت مسلماً وأنت راعي خنازير سابق! أضاؼ ابر ،ىيو -
.تدري إف كاف يبزح أـ يسخر

 .إف مل تكن حراً حدث لك مثُل ىذا -
أألوؿ مرة  ؟ؼباذا صمتّ  .ال تذكر ألحد ىذه اغبكاية حبجة أنك مل تكن حراً  -

 ؟ترى الشمس تغرب
ارفع يديك لندعو إىل هللا ألف الشمس إؽبنا الكبَت تغرب  ،چمهبًل اي ابر -



-387-

! ولندُع ؽبا أف تشرؽ علينا غداً بلمةمع الس :لنقْل لو ،حيث يقيم األديغة
.ابػبَت

 !سيسخروف منا ،كفى اي رجل  -
صاح برقوؽ دوف أف يغَت مكاف دعاء  –ال ُيسخر فبن ربُّو الكبَت ٗب قلبو.  -
 .وراء صديقو اؼبنصرؼ ،ربو

ْبياُف الذين اشًتاىم األمراء  .كاف اؼبماليك صنفُت ٗب دنيا العرب ونبا الصِّ
ومن حرروىم من  .والذين وُبتَفظ هبم ٗب أماكن األسر ،يلبغاالكبار من أمثاؿ 

 .ااربُت
الذي يغتٍت من حروب اؼبماليك اليت ال هناية ؽبا  ،معاوِف السلطاف ،وكاف ليلبغا

األراضي اليت يتحكم  وليست قليلةً  .أكثُر من أربعة آالؼ بُت صبياف وؿباربُت
وعلى  .الغتصاب ٗب أكباء مصرسواء ابؼبلك أـ دبشاركة الفبلحُت أـ اب ،فيها

وما يبلكو ٗب اؼبدف من دكاكُت  .هنر النيل كاف لو عدد من مراكب الشحن
ومع كل  .ومطاعم وضبامات وؿببلت للتدخُت وغَتىا يُِدرُّ عليو دخبًل كبَتاً 

معتربًا أف ما عنده قليل ابلنسبة  ،ىذه األمبلؾ كاف من ذبار العبيد سرًا وعلناً 
ه من أي وُّ لُ غَت أف ما يُنسيك كل ما سبق ىو ظلمو، وخُ  .رينإىل ما عند اآلخ

.و اؼبرائيةوابتسامتُ  ،شفقة
.سأؿ يلبغا برقوؽ وىو يبتسم لو - ؟كأنك ذبمع بُت اإلسبلـ والوثنية  -
 .سأؿ برقوؽ عن الكلمة اليت يسمعها ألوؿ مرة - ؟ما ىي "الوثنية" -

اف أكثر فبا نبا عادة _ أتكذب ضاقت عينا يلبغا اؼبغوليت - ؟_ أذبهل الوثنية
ولكن معناىا  ،مل ىبطر يل مثل ىذا الشكّ  .أمزح معك فحسبُ  ،ال ،ال  ؟عليّ 

.ىو ديُن اآلؽبة اؼبتعددة الذين ال تنساىم
؟أتقصد آؽبتنا الكثَتين -
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ٕب  ،أسرع يلبغا ابلقوؿ بوجو مذعور –!  أمل يل إال هللا العزيز العليّ أان ال  -
 .أان منذ زمن بعيد نسيت آؽبيت اؼبتعددين  - :أشد نفاقاً أكمل بصوت أنعم و 

ستةل ربت  .وأنت إف مل تفعل ىذا فلن تستقر مع الناس الذين وقعت بينهم
ال حاجة للمتابعة الدائمة للشمس الغاربة. .رعاييت ألٍل أراؾ حاد  الفطنة

.ٕب شحبتا ،اضبرت وجنتا برقوؽ –وظبٍت الكذاب ىو من أبلغك!  -
 .ابتسم يلبغا –حده ليس و  -
 .أيضاً  چإذف ابر -
 ؟ومن ىو -
 .ىو من تفل عليو اعبمل الذي كنت تركبو قبل أايـ -

.تةاىر يلبغا أبنو ال يعرفو - ؟وىو من أصدقائك اؼبقربُت -
 .ليس ؾبرد صديق بل ىو من مسقط رأسي -
لن أدعك  .ولكنك ذكرت اظبو ببل فائدة .حسٌن أف عبلقتكما جيدة ىكذا -

وأان  .ئ ألٍل اخًتتك منذ اليـو األوؿ من بُت اؼبئات من صبياٍل اؼبماليكزبط
غَت أف من أثق هبم معدودوف  .وأبناء مسقط رأسي ،عندي أصدقائي األعواف

وإذ أراؾ شااًب قواًي حكيمًا أريدؾ أف تكوف بُت أقرانك اؼبماليك بعيٍّت  .جداً 
 .وأذٍّل وتفكَتي غَت أٍل ال أعرؼ رأيك ٗب عرضي

ٕب ارتعب  .مل يفهم برقوؽ ٗب البداية ما ظبع –.. ؟.ماذا ينوي يل ىذا الرجل"
أؽبذا سرقوٍل، وجاؤوا ْب إىل ىنا  ؟أيريدٍل واشياً  - :حُت تفّكر ٗب األمر

دعا برقوؽ الذي نسي  –" رـَ الذي سرقٍت والتاجَر وظبٍت!لِيبُل هللُا اجمل ؟ابػبداع
  .هللاٗب مودعاً كل أملو  ،ُتوثنيتو اآلف أبقذع اللعنات على اجملرمَ 

 .ال ُأجربؾ ،ال تستعجل - :المو يلبغا ٕب نصحو - ؟أراؾ ال تقوؿ شيئاً  -
 .أمَتًا لعشرة من اؼبماليك ٗب جيشي ،سًتى نفسك بعد بضع سنوات حراً 
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غَت أف ما استدعيتك ألجلو  .حسٌن أننا نتحادث بثقة رغم الفارؽ بُت عمرينا
وال  .لشهر يقيم سلطاف مصر سباقًا كبَتًا للخيلٗب أواخر ىذا ا .أمٌر آخر

فإف   .يقتصر األمر على السباؽ بل يتضمن منافسات بُت الفتياف اؼبماليك
   .نت على قدر اؼبسؤولية أشركتك فيوك
غَت أٍل ال  .لن أّدخر جهدي ٗب مسابقات أقراٍل اي قبمة اؼبماليك اؼبنَتة -

ال أتخْذ عٍت مثل  .نا سنتعامل بصدؽأِعدؾ دبا تسميو بػػ "عُت" و "أذف" إف ك
.حسم برقوؽ اؼبوضوع كرجل قوي راسخ الرأي –ىذه الفكرة! 

 - :واختتم دبا يريد ،صرخ يلبغا دبا ليس ٗب قلبو –وكيف أراؾ هبذا اؼبنةار!  -
"من أين  :قاؿ يلبغا ٗب نفسو  – .أثق فيكم ألف أغلبية فباليكي من الشراكسة

كنا مبؤل   .يتو القصَتة كانت عهَد سيادتنا كبن اؼبغوؿوال ،أنٔب بكتبغا السلطاف
ما موقعي أان بُت الشراكسة الذين يريدوف  ؟ىا ىو .أحياًء عديدة ٗب القاىرة

أيبكن أف  .! من حسن حةنا أف البحرية يتصدَّوف للربجية ؟امتبلؾ الببلد كاملة
ٕب  –كبن على حافة العرش برجل واحدة"  ؟تعود سلطنتنا إىل مصر اي ترى

ولكٍت مًتدد ٗب شأف سباؽ  ،أثق بك ٗب مبارايت اؼبماليك الراجلة - :أضاؼ
 .اػبيل

وىو ما كاف  ،ضبل قلق معاوف السلطاف بشأف سباؽ اػبيل - ؟ما األمر -
 ؟أزباؼ أال أسبقهم - :يشتهيو برقوؽ  على السؤاؿ

هبب أف  .ال هبوز أف تسبق حصاف السلطاف األشرؼ الناصر شعباف ،ال -
.كل سباؽ  يربح

 ليس ىذا سباؽ خيل إذف! -
حُت حاولت أف أعطيو  .ولو أنو ليس سباقًا فهذه مشكلتنا ٗب كل مرة -

.مل يقبلو ،حصاٍل الذي ال مثيل لو ٗب مصر
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.مل يقبل ألف األديغة ال يعطوف غَتىم السبلح واغبصاف -
! ؟وتعرؼ ىذا أيضاً  -
؟أإف نطقت ابلقوؿ اؼبأثور األديغي أكوف حكيماً  -
؟ما العمل ،وىذا صحيح -
.سنسبق حصاف السلطاف -
ال يبكن! -
   .إذف أشرِؾ مع حصانو حصاانً بطيئاً  -
 ؟كيف تبدؿ ٗب كل سباؽ اغبصاف الذي يراه السلطاف  -
أال يبكن أف وبل فارس  ... ال أرى أف أعدؾ دبا ال أستطيع.ال أعرؼ إذف -

 ؟آخر ؿبلي
السلطاف ذكرؾ ابالسم ىذه أف  لوال .عووليس صعبًا علّي أف أطوّ  ،سأفعل -

مل تبق ٗب مصر قضية ال يعرضوهنا على السلطاف  .ال تستغرب ،نعم ،نعم .اؼبرة
كاف سألٍت   .بل يعرؼ كم كلبًا ينبح ٗب القاىرة ليبلً  .األشرؼ انصر شعباف

 .عنك قبل مدة فمدحتك لو
 ،نتحملو لنا اآلؽبةُ ما ضبّ  –زفر برقوؽ  –اي قبمة اؼبماليك اؼبنَتة  –كما تقوؿ   -

 نسمح غبصاف السلطاف أف يسبقنا! ؟ما العمل
وليس  ،كنُت فّضلُت لو قلَت: هللا األحد  - .فهمتٍت ،شكرًا اي برقوؽ -

رجائي الوحيد عندؾ ىو أف تسمح غبصاف  .ومع ذلك أان راٍض عنك ."اآلؽبة"
ذا ويبقى ى ،السلطاف أف يسبقك كما اتفقنا دوف أف تغلبك ضباسة الشباب

 .سراً بيننا
وال  .مضت عدة أايـ بعد حديثو مع يلبغا، وبرقوؽ يشعر أنو ينمو جسداً وقلباً 

يشعر أين يذىب بنفسو كلما اقًتب موعد منافسات اؼبماليك. سباقات اؼبشاة 
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السباؽ أىّم ما رجاه  .كلّّ وإمكاانتو  .ىذه ال ؾباؿ فيها للِخدع .ليست مشكلة
من  ؟واغبصاف .فأكسب لنفسي بنفسي ذنباً "أنفذ ؼبن رجاٍل ما طلب  .منو

 " ؟أان أـ يلبغا أـ السلطاف ؟اؼبسؤوؿ عن خسارة اغبصاف الربيء
وقد  برقوؽ چسأؿ ابر - ؟قل يل ماذا جرى لك حىت زبتبئ طواؿ النهار -

 .وجده وراء اإلسطبل
 ،حفةت عن ظهر قلب سورة القدر –نفسو  برقوؽبرّأ  - ؟وؼباذا أختبئ -

ليلة القدر خٌَت من  .وما أدراؾ ما ليلة القدر .لناه ٗب ليلة القدرإان أنز ﴿اظبع 
سبلـ ىي حىت مطلع  ... فيها إبذف رهبم من كل أمر.ألف شهر. تنّزُؿ اؼببلئكة

1.﴾الفجر

 .ولكنك أسقطت اسم جربيل .حفةت جيداً  -
  ؟مىت حفةتها .إذف أنت ربفظ ىذه السورة ،ىيو -
نت ويلبغا. ال تدْع ىذا اػببيث ىبدعك! قاؿ ٗب اليـو الذي اجتمعتما فيو أ -

    ؟صحيح ىذا ؛ثقًة"" و"عيناً" و"أذانً كن يل "  :لك
وكتم عن  ،حسم برقوؽ –! عو لو أعطاٍل ملء خزانة من الذىبلن أطي -

."صديقو موضوع سباؽ اػبيل قائبًل "ىذا الرجل نبس ٗب أذنو

ما سَتُِد ٗب اغبوار " كيت تفسَّر جبربيل من اآلية بعد "اؼببلئكة" الالروحسقطت كلمة "1
  .التايل
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VI
ابة رقيقة ابىتة ظباء مل يكن فجر اػبريف ينوي البزوغ بعُد حُت غطت سح

ٕب وصلت إىل البيوت واؼبآذف  ،تسللت أواًل هبدوء من جبل اؼبقطم .القاىرة
 .والتّفت حوؿ اؼبراكب على هنر النيل .وانتشرت ٗب أحياء اؼبدينة .واؼبخابز

 .وخّيمت على قلعة الروضة
اؼبهجع الذي يضم ثبلشبئة فبلوٍؾ  .جلس برقوؽ بسرعة كأف أحدًا دفعو دبرفقو

الذي دفع بلحافو إىل  چوابر .وبعضهم يئنّ  ،ادٌئ لوال أف بعضهم يشخرى
وىم  مرصوفة ابلنجـو البارحة مساء أمس كانت السماء .قدميو يناـ هبدوء

ظبلـ الليل  .برقوؽ ينصت ؟أين ىي اآلف .يستعدوف للنـو بعد صبلة العشاء
 والديكة أين ىي؟ ؟والوقت كم ىو اآلف .يزرع اغبزف ٗب نفسك

.. ."؟أي دنيا ىذه" .وخرج من اؼبهجع على رؤوس أصابعو ،برقوؽ مبلبسو مّ ػل
ال أريد اليـو أف  .مع أف اػبريف حّل فسماؤه  وأرضو وسحابو كلها جاّفة

غَت أّف استنشاؽ ىواء ببل أدٌل رطوبة طواؿ  .يهطل اؼبطر علينا ٗب سباقاتنا
تفيق من سحابة  والشمس العةمى ىا ىي .العاـ يساوي اعبلوس إىل انر الفرف

 اليـو قابِلٍت ،اي إؽبي" :تلّفت برقوؽ ورفع يديو إىل السماء – .فجرىا الرقيقة
حُت تصل إىل نواحينا  .أان ىنا ال إرادة يل فاغفر يل ما أجربوٍل أف أفعلو .خبَت

 ،وأمواجي اؼبتبلطمة ،وإىل أهناري اؼبضيئة ،بّلغ سبلمي إىل قممي البيضاء
وحُت انتهى من ابتهالو تلّفت من جديد  .ىلي األديغةإىل أ ،ومراعّي اػبصبة

اغفر يل اي إؽبي إف أذنبت ٗب  - :ولكنو برّأ نفسو فبا كاف أرعب قلبو ،حولو
 ."ويل أو فعلي إذ مل أكن أنوي الشرق

استقبل السائُس  .ودوف أف يعود برقوؽ إىل اؼبهجع توجو إىل حصاف سْبِقو
 :و ال يعرفواؼبغويل العجوز األعرج  برقوَؽ وكأن
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 ؟ما الذي أتى بك إىل ىنا مع الفجر -
 ،ما الذي ال هبده ىذا األخزر كأنو سيقتلٍت" –أريد أف أرى الفرس الغراء  -

 .خذ ىذا الفلس اليـو –"   مع أنو يعرؼ أٍل سأعطيو شيئاً 
ولكٍت لن أظبح لك أف تقع عينك على الفرس قبل شروؽ  ،سآخذه منك -

 .الشمس
 ،مع أف الوقت كاف وقت الضيق اؼببلـز للفجر ،ؿ برقوؽُ سأ - ؟ما األمر -

 .العجوَز اؼبرتدي قلنسوة من جلد الثعلب
حىت لو أضفت إىل ما أعطيتٍت قطعة فضية  ."ال تناقشٍت حُت أقوؿ لك "ال -

حُت ابتسم العجوز أصلح من حالو وأحُد  – .ؼبا حصلت مٍت على جواب
ال  - :اؾ شااًب بريئًا فطنًا فسأقوؿ لكولكن دبا أٍل أر  - :قواطعو الصفراء يهتز

!خَت
 .كاف ما ظبعو برقوؽ عجيباً عليو  –مل أعرؼ ىذا  -
! أستغرب أٍل وإايؾ يعرؼ أحدان اآلخر منذ زمن غَت تعّلْمو إف مل تعلم -

ابألخزر، ولكن اظبي تنادونٍت  ؟أتةنٍت ببل اسم .قصَت فبل تناديٍت ابظبي
 .اظبي آيرات –ر بصوت مكتـو لطيف كر   - ؟" أتسمعاغبقيقي ىو "آيرات

ولكن خبلؿ رفقيت ليلبغا  .هبذا االسم انداٍل أمي وأْب ىناؾ ٗب سهوب اؼبغوؿ
وقد بّدؿ خبلؿ سنوات ستة عشر حصاانً  .أربعُت عامًا مل يعد أحد يناديٍت بو

واغبصاف األغّر الذي سًتكبو اليـو ىذا ىو اظبو  .فلم يسمِّ أاًي منها بغَت اظبي
 .فاه عنكوإف أخ

كاف العجوز الذي ينّفس عن ضيقو مدعاة لضحِك   - ؟وأي سرٍّ ٗب ىذا -
 .برقوؽ

تنهد آيرات ووضع ربت ذقنو العصا  - ؟ؼباذا مل ىبربؾ ابظبو إف مل يكن سراً  -
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 .اليت كاف معتمداً عليها براحتيو الرقيقتُت
ز تشتّػَتْت أفكار برقوؽ بسبب السر الذي ما كاف السائس الثراثر العجو 

ؼباذا صرُت موضع ثقة لديو اليـو خبلفًا ؼبا كاف عليو  ؟ما األمر .يكشف عنو
 .وإذا سألو أجابو ابلسؤاؿ نفسو .ما يبدأ ابغبديث عنو يتوقف عند لبِّو ؟سابقاً 

آخذه منك  ،ماذا سأفعل هبذا بعد اآلف" :ومهما قدـ إليو يلقيو ٗب جيبو قائبلً 
 .ٕب يربت عليو ويبتسم ،"ألنك أعطيتٍت

يرد برقوؽ الذي امتؤلت نفسو قلقاً  –ليس ضروراًي أف ىبربٍل يلبغا ابظبو  -
 !وز _ أيبكن أف تسبق حصاف السلطافعلى العج

رفع آيرات العجوز ذقنو فجأة من  –ال ُتشرِؾ الغراء ٗب السباؽ هبذه النية  -
ىل وعدوؾ أف يرفعوؾ إىل رتبة أمَت  ؟وأنت ىل وشوشوا لك –فوؽ العصا 

  ؟العشرة
 ؟ومن سيِعدٍل ،ومن سيوشوش يل -
ٕب غمغم بصوت  ،ضرب العجوز األرض بطرؼ العصا –! ال تتصنع اعبهل -

 –! تعاؿ ،ىا ىي الشمس تشرؽ ،.. انةر.ظننتك أكثر رجولة - :اندـ كسَت
وأان  ،ادع إىل ربك الشمس العةمى – .دخبل اإلسطبل ووقفا عند النافذة

.كما ىي ٗب قلبك  ،ة ٗب قليبوآؽبيت الكثَت  ،نعم .سأدعو بلغيت
 ؟من أين تعرؼ -
أالحظ  .ولست أصمّ  ،لسُت أعمى وإف كاف ما بقي يل من أايـ معدوداً  -

 .عليك كل يـو دينك ذا اآلؽبة اؼبتعددة
حُت دعا برقوؽ وآيرات إىل الشمس اليت بزغت من وراء الفجر ظهر من  -

ٍت جدًا وراء اعبدار وؼبا جلس العجوز بةهره ا .لوهنما ارتياحهما النفسي
:بصعوبة سأؿ برقوُؽ عما كاف يشغل ابلو
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  ؟ماذا سنقوؿ اآلف  العلي القدير -
قاؿ العجوز وكأنو مل يعبد  – .مىت حّلت صبلة الصبح توّضأان ووقفنا أمامو -

إف كاف يعترب ما فعلناه ذنبًا فسنبتهل إليو أف يغفره لنا  .يومًا آؽبة متعددة
 .ويغمران برضبتو

أان  .أمامنا اليـو هنار ثقيل –أسرع برقوؽ  - ؟أال هبوز أف نفعل ىذا حاالً  -
 .من عادٔب حُت أدعو إىل إلو الشمس أف أدعو إىل هللا بعده

ال أظن عذاب يـو القيامة أشد  –ٕب تنهد  ،ابتسم العجوز –أُدُع  ،ادُع إليو -
ال تتخّل عن  .لبل اعمل لنفسك ببل كس ،خذٍل مثاالً تّ ال ت .فبا لقيت ىنا

   .وال تسمح ؽبم أف ىبدعوؾ ٗب الدنيا اػِبْدَعةِ  .الصدؽ والعدؿ
 .قاؿ برقوؽ الواقف قبالة الشمس مقاطعاً دعاءه إىل هللا –! خدعوٍل وانتهى -
سأؿ العجوز اآلف وقد   - ؟ردبا ىو يلبغا اجملـر الذي استنزؼ أكثر عمري -

.كّف عن اػبوؼ الذي عقد لسانو إىل اآلف
 .حسم برقوؽ اثنية ابختصار -ال   -
ال أعرؼ ٗب مصر شخصاً يفوقو ٗب عدـ اإلنسانية ! أعيش وروث  ؟من إذف -

سبتم أيرات من ربت أنفو  –.. .اػبيل فراشي ووسادٔب ألنو مل يعد حباجة إيلّ 
1.. .ؿُبَجَّليتلوال  –ومل يكمل ما أضافو  ،العريض األفطس

     ؟وىل التاجر وظبٍت رجل صاٙب -
ٕب عّمق   ،بصق العجوز لعااًب عفناً  –!  ُتسِمعٍت اسم ىذا اػبصّي القذرال -

 ؟ردبا كاف ينوي لك شيئاً  - :كبلمو متةاىراً ابػبجل من تصروبو
سأؿ برقوؽ الذي مل يفهم تورية العجوز  - ؟وماذا كاف يبكن أف ينوي يل -

 .الفرس ٗب قوائمها بياض 1
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ىنا زاعمًا أنو  جاء ْب إىل - :ٕب أجاب على ما شغلو طيلة عاـ كامل ،اؼبوارِبة
 ؟ؼباذا تضحك .وابعٍت إىل يلبغا ،سَُتيٍت موضع اعبنة

أبوف ، الذي يلعب إف كنت ال تعرؼ عن ىذا اؼب :ألٍل أريد أف أقوؿ لك -
ال  ،كفى  .أكثر من ىذا فافرح أبنو مل يوّرطك ٗب مفسدة أخبلقية بو الرجاؿ

ليست   1" ائي"غرّ  :اظبْع إذف .نريد أف نصدع رؤوسنا دبن فقد مةهر الرجل
إذا عدت ثبلثُت سنة إىل الوراء فاؼبهرة اليت جئنا هبا من  .من عرؽ مغويل

ولكنها ليست فرسًا شركسية فحسُب  .ببلدكم شركيسيا ىي اعبدة اػبامسة ؽبا
 ،ولو أهنا ال ذبري فيها قطرة دـ مغولية ،وىي .بل امتزجت هبا عروؽ عربية

ىي ٗب عّز عطائها  .مت ربمل اظبيمفعمة بفرحي وَعَرقي وأملي وحزٍل ما دا
فلن تعود  ،كما طلبوا منك  ،وإذا أشركناىا ٗب عدة سباقات أيضاً  .جسداً وعمراً 

إف كنت رجبًل فتحلَّ  :وكما يقوؿ أبناء قومك الشراكسة .قادرة على اعبري
ارتعشت  – .لذلك دع الغراء تسمع آلخر مرة الثناء عليها ،ابلرجولة وانتشلٍت
وداف نفَسو وىو  .وسالت دموعو على خديو األصفرين الغائرينأجفاف العجوز 

مل أعرؼ أنو ما  ،ساؿبٍت - :يبسح عينيو بيده اليمٌت اليت مل يبق فيها إال إصبعاف
 .زاؿ ٗب عيٍّت اعبافتُت دموع

حُت ظبع برقوؽ أف الغراء فرس شركسية جيء هبا من ببلد الشركس رفع رأسو 
مل يعد يريد شيئاً  .سلم لئلىانة يزداد خفقاانً وقلُبو الذي مل يست ،بوجو شاحب

إىل الغيمة اليت كانت تتبدد  ،من ضبرة الصباح ،كل شيء  - .ٗب ىذه اللحةة
إىل النهار الذي أضاء  ،إىل السباؽ الذي كاف وبلم بو ،إىل العجوز اؼبغويل ،فيها

.ظاؼبة ،كلُّها كانت قبيحة ٗب نةره  ،من جهة الشرؽ

.الفرس ٗب جبهتها بياض 1



-397-

 .كل يـو يتلو سابقو إبحباط أشد  ؟ىذه الدنياكيف ستكمل حياتك ٗب 
! عاش ٗب ببلدان ،اؼبتةاىر ابؼبسكنة ،يبدو أف ىذا العجوز ذا األسناف العفنة"

ٕب  ؟أال يبكن أف يكوف ىو سبب تعاسيت .حارب فيها ومارس اإلجراـ والنهب
" ...وظبٍت ،يلبغا :يسخر يل من بعضهم

   .العجوز أفكار برقوؽ غَت اؼبروبة قطع - ؟أمل تصّدؽ ما أخربتك بو ،ماذا -
اندفع برقوؽ غََت مسيطر على  –صّدقت أنك كنت ٗب نواحينا ؿباراًب !  -

 ؟واآلف ماذا تريد غَت ىذا - :وسألو ابلصوت العايل نفسو ،ضبّيتو
 :وبعد قليل أهنى كبلمو بصوت حزين ،ابتسم العجوز –.. .أان ال أريد شيئاً  -
 .بل يدفنوٍل ربت األرض كإنساف ،موا جسدي للغرابفطليب الوحيد أاّل يُطع -

 ،وأبناء قومي اؼبغوؿ ،أكنت ازبذتك ثقًة من بُت أقرانك الُكرد والقبجاؽ والًتؾ
أعرؼ ما  ؛! ال تقاطعٍت؟بُت البحرين ،لو كنت أخفي أٍل حاربت ٗب نواحيكم

ٗب اغبرب ال ُيسأؿ عن  .قد أكوف أان من قتل أابؾ وأمك وأىلك .ستقوؿ
.صاٙب والطاٙبال
 .ارتعش صوت برقوؽ - ؟والنساء ،ولكن األطفاؿ -
أبناء قومك ال يبيزوف ٗب اغبرب بُت رجل  .لن أنسى ببلد الشركس أبداً  -

 :من الصعب االنتصار على قوـٍ مبدؤىم .كلّّ وبمي بيتو وأرضو  .وامرأة وطفل
 جوننٗب أنو وجب علينا أف  ب" ىذا ىو السبوإما أف سبوت ،إما أف سبوت"

 .جبلودان ما إف ىاصبناىم
مرة أخرى مل يتمالك برقوؽ  – .ومل يبنعكم ىذا من أف أتتوا حبصاهنم إىل ىنا -

 .نفسو
 .وتركنا وراءان نصف جيشنا .وأمواؿ كثَتة ،جئنا أبسرى كثَتين .وليس وحده -

ف ربٍْل مذنباً واحتِقْرٍل إاعت .وكسروا ركبيت .وىا ىي أصابعي الثبلث تركتها ىناؾ
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 ! شئت
وقاطع   ،اىتاج برقوؽ اآلف –حقًا ما كنت أريد أف أقوؿ لك شيئًا ولكن  -

 !ما حاجيت إليها  ؟ؼباذا تروي يل كل ىذه األخبار –كبلـ العجوز 
صرخ العجوز آيرات  –! ألهنم يُِعّدونك للحرب ،ستحتاج إليها ألنك فبلوؾ -

ىل من  - :عليو والـ برقوؽ قبل أف يتابع اغبديث الذي ُقطع ،بصوت ىائج
.أان عجوز ؟عادة األديغة أف يصرخ األصغر ٗب وجو األكرب

 !فلَندَِع األمَر لو ،كلّّ يقيَّم عملو عند هللا سبحانو وتعاىل  –ساؿِبٍْت !  -
العمر  .منذ زمن بعيد مل أظبع مثل ىذا اغبكم العادؿ .مقبوؿ ،ىذا صحيح -

غَت أٍل قد ال  .ة عشر سنُتبعد قراب ،الذي ستفهمٍت فيو أكرب من عمرؾ اآلف
.. ال أتذكر أٍل ربدثت ٗب .بل عشرة أايـ أخرى ،ليس عشر سنُت ،أعيش

ولكن  .لنُنِو اغبديث اآلف .سنوأب اػبمس عشرة األخَتة حديثًا هبذا الطوؿ
ناف الغراء ألنو ليس ٗب مصر حصاٌف وال تشّد عِ  ،ربّل ابلرجولة :أقوؿ لك اثنية

امِض  .وأنت حرّّ ٗب ما ستفعل ،أان قلُت ما عليّ  .قهاوإال أذنبَت حب ،هباريها
 .سأخربىا أنك جئت تزورىا ،ال رُبزِف الغراء .وعد إىل أقرانك الذين فارقتهم

ود من السباؽ احبث .. حُت تع.! من يدري ما سيحدث يلتوقف غبةة ،مهبلً 
حُت يكوف حصاف السلطاف والغراء هبرايف  :واآلف رجاء آخر .ربت رؼ اؼبوقد

سأدعو لكما هللا  .لن تكسفنا أنت وأان ،منخاراً إىل منخار أظِبعها اظبي آيرات
نعم سأدعو إىل  ،نعم .ألف يلبغا ال ُيشركٍت ٗب السباقات اليت تشارؾ الغراء فيها

وسأمزجها  .وال العربية ،ولن أخبل بلغيت اؼبغولية ،وإىل األواثف ،وإىل بوذا ،هللا
 .ة اليت أعرفهاببعض كلماتكم الشركسية القليل

والنهار الذي صحا من بُت السحب  .كاف ميداف السباؽ يضيق ابؼبشاىدين
وساعَة التقاء مشس اػبريف وىي ماضية رويدًا رويدًا ابلفجر  .الرقيقة صبيل
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عن وصوؿ  ةوالطبوؿ أبصوات تصل إىل أقطار األرض األربع أعلنت األبواؽُ 
 ،الناس اؼبنتةروف بةهور ؿبنية ومل هبلس .السلطاف األشرؼ انصر الدين شعباف

وكاف الفتياف الذين  .حىت جلس السلطاف على عرشو ،دبن فيهم يلبغا
 .سيتسابقوف على األرجل بعد سباؽ اػبيل جاىزين

والرجبلف اللذاف وبركاف لو اؽبواء إىل جانب  ،السلطاف ٗب خيمتو الصفراء
وإىل  .اكو ليست بعيدةواؼبائدة اليت عليها اؼباء البارد واغبلوى والفو  .العرش

 جانبها الرجل الذي يدفع اؽبواـ عنها.
يفصلهم عن السلطاف  ،وأسفل كرسي السلطاف هبلس األمراء اؼبستشاروف

وحرس  .وأسفَل منهم عدٌد من األمراء واؼبتنفذين على عدد أحصنتهم .معاونُو
وىم ٗب كل مكاف  .السلطاف أكثر من كل اغبضور الذين ٗب اػبيم الواسعة

 .وهبلس بينهم عامة الناس .جاىزين ألي طارئ ،نكرين حبيث ال تتعرفهممت
سأؿ السلطاف دوف تسمية  - ؟كم حصاانً سُنشرؾ اليـو ٗب السباؽ إبذف هللا  -

 .اؼبسؤوؿ
سيكوف عندان عشرة  –إف شاء هللا اي بديل الشمس _ هنض يلبغا مسرعًا  -

.سباقات
 .قات اؼبماليك الراجلُتال يزاؿ أمامنا سبا ؟أليس العدد كثَتاً  -
 .يقوؿ منةمو سباقات اػبيل إهنا لن تستغرؽ أكثر من ساعة ونصف -

ذبري احتفااًل  .اي سلطاننا اؼببارؾ ،اي من ندعو لو بطوؿ العمر ،مسابقات اليـو
 .ولبتتمها ،نفتتحها ابظبك .دبرور سنة على تبوئك السلطنة

وأضاؼ إليو  ،ازحوسأؿ كأنو يب - ؟وىل مضى ىذا الوقت على سلطنيت -
السلطنة هللا وحده يعلم ما ساور قلوبكم أنت وسائر األمراء الطاؿبُت إىل "

إف كاف ىذا رأيكم فأان آذُف لكم أف تفتتحوا سباقاتنا  –" الذين ذبلس بينهم
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  .اليـو برعاية هللا وحفةو
وحُت اقًتب الفرساف الثبلثة  .علت ٗب اعبو من جديد أصوات األبواؽ والطبوؿ

لذين سيدوروف ٗب اؼبيداف بعلم السلطاف األصفر من منصة السلطاف األشرؼ ا
ومل يعد أحد  .هنض اعبالسوف من جديد ،وترجلوا وحيَّوه ،انصر الدين شعباف

  .فيجلس ريثما دار الفرساف ابلعلم األصفر الذي يعكس أشعة الشمس
 :يقوابسم الفارسُت اللذين سيفتتحاف السباؽ قاؿ لصد چحُت ُأخرب ابر

 ؟مىت ستنزلوف إىل اؼبيداف ؟وأنتم -
 .وكبن سنختتمو ،ىذاف يفتتحاف السباؽ -
 ٗب ةفبتاز  االسلطاف غَت أهن فرسل ةاؼبنافس فرستصرؼ الال أعرؼ كيف ست -

 .ةمتوقد ،امةهرى
ومسح  ،ابتسم برقوؽ ٗب قلبو – .غيور اأهن ايبدو عليه .ةسيئ فرساً  تليس -

 .ولكن كل شيء يتعلق دبن سَتكبها -.زمامهاعلى كتف الغراء اليت يبسك ب
مل يستطع  – .كفى ما مدحت بو نفسك حىت قبل أف تشارؾ ٗب السباؽ  -

سنرى وأنتم  - :إال أف يلمِّح دبا كاف ىبشاه وإف تةاىر دبمازحة صديقو چابر
 تتسابقوف !

 دبا عاٌل منو ٗب األايـ القليلة قاؿ برقوؽ وردّ  –.. .وماذا إف نةرٓب إلينا -
 .هبذه الطريقة فرسيإف كنت رجبًل ىكذا فبل تدعهم يلجموف  - :اؼباضية

برقوَؽ عّما مل يكن يستطيع  چسأؿ ابر –! بقلبك ويديكأمل تُعد تتحكم  -
.البوح بو إىل اآلف

 !لو كنا أحراراً بقلوبنا وأيدينا أكّنا فباليك ٗب أرض الغربة -
!دْعو يسبقك إذف - :ماً ٕب أهنى متمت ،چصرخ ابر -اظبع ماذا يقوؿ !  -
 .األسرع ىو من يسبق –مل يقبل برقوؽ  – .ال تةلم اػبيوؿ والفرساف -
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غَت أنو  ،وكاف بوده أف ينصرؼ .ومل هُبب ،بطرؼ عينو إىل صديقو چنةر ابر
 .مل ير من البلئق أف يًتكو وحده

 ألف ميداف السبق مل ،واؼبنافقُت من قلوهبم ُتالفرح ،من كاف معو چساير ابر
وأخذ بضع حبات من  ،األوؿ االسلطاف سباقه فرسبكسِب  يعد يتسع للفرح

 .وأتبَعها  ابؼباء البارد .التمر الذي كاف يُدار بو على الناس فرحاً 
وطُباَس وُرابع تسابق الُفرساُف ُعشاَر  ،بعد اغبصانُت اللذين افتتحا السباؽ

اشر واألخَت بُت .. غَت أف ما كاف اعبميع ابنتةاره ىو السباؽ العوُثبلث
.الفارَسُت

  –.. .صديقو عندما حاف دوره چرجا ابر –.. .ساؿبٍت إف أسأت إليك -
ولكن ال تنس رجاء آيرات  ،كما تواتيك الةروؼ ،كنت أريد أف تسبقهم

 !العجوز
وراوحت  .وصالبت بينهما ،حُت ظبعت الغراء اسم آيرات دبّبت طرٗب أذنيها

اء اؼبغويل العجوز رج  چومن أين يعرؼ ابر :ركب برقوؽ وىو يقوؿ .ٗب مكاهنا
 .إىل يسار منافسو ،" ووقف كما أٙبّ عليو يلبغااءهال تنس رجحىت يقوؿ يل "

ىل تنوي  –سأؿ األشرؼ انصر الدين شعباف  –اي يلبغا معاوف السلطاف  -
 ؟أف تسبقٍت اليـو

العرب  ٗب مصر وال ٗب كل ببلد ،دْعَك مٍت ،لن ذبد من يسبقك اي موفد هللا -
قاؿ يلبغا ُمسِمعًا اغبضور أنو قادر على فبازحة السلطاف  ،ولكن .واعبوار
 ؟أال هبب أف يسبق حصاننا أحد أحصنتك يوماً ما :أحياانً 

مزح  –َحجَّلػُ مػحسٌن أف تفكر هبذه الطريقة شريطة أف يفهمك حصاٍل ال -
أتذكر  – .السلطاف معو عارفاً أف أسرع األحصنة لن ُيسمح لو بتخطي حصانو

أىو  .و إايىاغَت أٍل ال أعرؼ من ىذا الصيب األعوج الذي سّلمتَ  ،فرسك الغرّاء

-412-

؟من قلت إف َوظْبٍَت ابعك إايه
 .من أولئك الذين حصلت عليهم ٗب العاـ اؼباضي .اي موفد هللا ،نعم -
َرتُو ٗب السباقات - ودوف انتةار اعبواب نةر ٗب إثر  ،سأؿ السلطاف - ؟وِخبػْ

وحُت رأى خصمو متأخرًا عن حصانو أهنى ما سأؿ  .اللذين انطلقاالفارسُت 
.. .ال يستطيع تطويع الفرس اؼبمتازة، يُلحق الضرر هبا - :عنو بنهاية ساخرة
.أهنى اآلف بصوت منكسر –! يلحق بو ؟انةر ماذا يفعل ؟ماذا قلت يل اظبو

 –ذا ! سًتى إف مل ينتو السباؽ ىك .اب عليك ال تنفعل إىل ىذا اغبد"
ونصح نفسو كما لو كاف سينصح السلطاف صراحة لو   ،ضحك يلبغا ٗب سره

أكنُت أسلمو الفرس لو مل أكن واثقًا من ىذا الذي تسخر  - .كاان وحدنبا
 "سنرى صدقو وصبلبتو اليـو .سيجٍت من اؼباؿ ما يكفيو العمر كلو اليـو ؟منو
ٗب إثر  چصاح ابر –! ذبعلو يسبقك  .ماذا تفعل اي من ابرؾ هللا ٗب نسلك -

 ؟الصديق الذي كاف وباذيو
ال تستعجل اي " :، قائبًل ٗب نفسواوال يُرخيو ؽب غراءكاف برقوؽ فبسكًا بلجاـ ال

 :قبل النهاية بنصف غلوة ا.."  ولكن حُت انداى.عجل !تال تس ،چابر
فقفز الناس منتةرين ما  .اغريبه توجانبَ  اٗب سرعته تزاد  ""آيرات!

 .وبُتمتصا ،سيحدث
ونبز  ،صاح فارس حصاف السلطاف على برقوؽ - ؟ىل حدث لعقلك شيء -

 .اغبصاف بسوطو
حُت يهمز برقوؽ الفرس  – .هم يهينوؾيأنت حرة اآلف! ال تدع ،آيرات -

  .وتكسب السباؽ ،تسبق غريبها بقامة حصاف كاملة ،بطرؼ كعبو
ٕب يُتبعو  ،وويسوط ،وباذي برقوؽ :غَت أف ما يفعلو الشاب الذي ُغلب عجيب

:ابلفرس
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 ؟أال تعرؼ أف حصاف السلطاف ال هبوز أف يسبقو أحد -
:غَت قادر على ربمل اؼبزيد ؽُ قو برو  وجاهب

 .سأريك كيف تقاتل .بل اضربٍت أان .إف كنت رجبًل فبل تضرب حصاٍل -
أتريدٍل أف  –مل يقبل السلطاف حُت هنض يلبغا فزِعًا  –! إىل أين تذىب -
! واؼبملوؾ حجز بُت اؼبتقاتلُت! ىاتوا يل ابن أخيت اؼبقاتلركض وراءكما أأ

 ،حُت جاؤوا ابلشابُت اللذين سبزؽ قميصانبا إىل حضرة السلطاف – .اآلخر
!أتقاتل من سبقك ؟ما األمر - :عّنف ابن أختو

 .بل حصاف السلطاف ،لسُت اي موفد هللا من سبقوٍل -
  :وسأؿ برقوؽ ،غتاظاً ابتسم السلطاف الذي كاف م –ألف فرسو أسرع  -
 ؟وأنت ماذا أخَتاً  -
 .أحرزت الغراء السباؽ –قاؿ برقوؽ ابألديغية  -وماذا سأكوف اي موفد هللا  -
 .وافقو السلطاف –ىذا صحيح  -
 ،حُت قاؿ يلبغا ىذا –أظن أنو حدث ٗب ىذا اؼبوضوع خطأ ما اي موفد هللا  -

:برّأ برقوؽ نفسو شاعراً أبف اػبطأ منو
    .بل ألنو ضرب حصاٍل ،اؼبشكلة ٗب أنو ابدرٍل ابلضربليست  -
غَّت السلطاف عربّيتو إىل  – .كنت رجبًل ! وتتكلم األديغية جيداً   ؛عفاـر -

.األديغية
 .مل يدع السلطاَف ينتةر – .أتكلم األديغية ألٍل أديغي -
؟ماذا يُرضيك إف قّدمت لك .يسعدٍل أنك ال تنسى أصلك األديغي -
 .وأان وأعدتنا إىل ببلدان فلن أنسى معروفك أبداً  چنا ابرإف حررت -
 ؟چومن ىو ابر -
 .وصديقي ،ىو واحد مثلي جيء بو من نواحينا -
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خاطب السلطاُف  – .رجوتٍت اي برقوؽ ٗب األمر الوحيد الذي ال أستطيعو -
ا وأان مثُل األّمة اليت يبلوىا ٗب الدني .برقوَؽ ألوؿ مرة ابظبو ُمسِمعًا األمراء

ما كتبو على  .الفانية هللُا العلي الذي يبتهل إليو اعبميع وال يبتهل ىو إىل أحد
! ادعوا آمُت :قولوا .ضِبلُنا صبيعاً  –إف كنا سبلطُت أـ أمراء أـ فباليك  –جبيننا 

 ،ربكم الذي بيده ملك السموات واألرض والشمس والقمر أف يغمران بعطفو
ألشرؼ انصر الدين شعباف فَػَعَل مثَلو كل حُت هنض السلطاف ا – .وال ُيِضّلنا

ومل يتأخر برقوؽ الذي مل يكن يفهم ما كاف يردده اغباضروف  .من حضر السباؽ
 .عن تقليدىم

وفيما برقوؽ الذي كسب سباؽ اػبيل وسباؽ اؼبشاة عائد إىل القلعة نبس 
:ٗب أذف صديقو ُمسمعاً رفاقهما چابر
 .صّرؼ يلبغا معكأان راٍض عنك ولكن ال أعرؼ كيف ت -
 .حاوؿ أف يقوؿ شيئاً فلما مل يقبل السلطاف سكت .وماذا سيتصرؼ معي -
ما كل ىذا  - :صديقو ابلسؤاؿ عما يريده چفاجأ ابر –! اي لك من خبيث -

 ؟اغبديث إىل السلطاف ومن السلطاف
ولكن حُت سألٍت عما أريد منو مل  .وحةيُت بثنائو ،أمل أقل لك إنو أيّدٍل -

ىل تعرؼ ماذا قاؿ يل حُت  .ىذا ليس سلطااًن صاغباً  .يل ما طلبتيُلّب 
ال أملك " :أف يقوؿ يل غَتَ مل يستطع " ؟چطلبت منو ربريري أان وصديقي ابر

   .ٕب إنو أظبَع اغبضور دبن فيهم يلبغا ."بينكمجشيئاً ألف ىذا مكتوب على 
 .برقوؽ عن شخصو متجاوزاً أحزاف چسأؿ ابر - ؟_ أقلَت اظبي للسلطاف

 ؟ما العجيب ٗب ىذا .قلت ،نعم -
 .ال يسأؿ عنهم ... ألف السلطاف ال يسمع أظباء كل اؼبماليك.ال أدري -
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 ! وصديق حقيقي ،وهللا اي برقوؽ أنت رجل
:أوقف صوت الصهيل الصادر من جهة القلعة برقوؽ

 .أسرع برقوؽ –!  ؟أليس ىذا صوت الفرس الغرّاء ،مهبلً  -
الفرس ومْنِعو الناَس اؼبتجمعُت من االقًتاب من ابب  فهم برقوؽ من صهيل

.إسطبلو اؼبفتوح أف مأساًة ما وقعت ٗب الدار
 .يقوؿ يلبغا عبنوده –ابتعدوا  ،الدابة خرجت عن طورىا -
يركض برقوؽ  –أان سأىّدئ الفرس الغراء   ،مهبًل اي قبمة اؼبماليك اؼبنَتة -

مع الغراء صوت صديقها تنةر بعينيها وحُت تس .متوسبًل متلهفًا ابذباه يلبغا
 .تعاَؿ بسرعة ،أين أنت  :وتصهل كأهنا تقوؿ .الواسعتُت ابذباه مصدر الصوت

من الذي أساء  .ىا أان أصل حاالً  ؟ماذا جرى لك .ىذا أان ،اىدئي اي غراء –
ضبلتو اػباطرة اليت غزت  –! وأمسك ابلغراء ،چتعاؿ اي ابر ؟أين آيرات ؟إليك

 .سراع إىل اإلسطبلرأسو إىل اإل
وأفلتت  .خرج برقوؽ آبيرات الذي كانت اؼبدية مغروزة ٗب صدره من اإلسطبل

 .فأسرعت إىل اعبثة ،چالغراء من ابر

:بعد مقتل العجوز آيرات ببضعة أايـ قفز برقوؽ من ؾبلسو بسبب ما تذكره
 !چتعاؿ اي ابر -

شيب ارتبك حُت سحب برقوؽ الكيس اعبلدي الصغَت من وراء الدؼ اػب
:صديقو

 ؟ما ىذا -
.. حُت .قبل أايـ أف أحبث عنو ىنا أوصاٍل كاف اؼبرحـو آيرات  .ال أعرؼ -

فتح برقوؽ رابط الكيس وجد ِبضَع القطِع الذىبية والفضية اليت كاف منحها ىو 
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.لو
.. .! ؟أىذه ىي اغبفنة اليت أورثَنا إايىا العجوز بعدما عادينا الناس من أجلو -

      :اندماً على ما فرح ألجلو نةر إليو برقوؽ بعُت عاتبة ىذا چرحُت قاؿ اب
 !ال زُبطئ حبق العجوز ،چاي ابر -
.. ظننت أنو ترؾ لنا ما يكفينا للعودة .خرجت عن طوري قليبلً  ،نعم ،نعم -

 .إىل دايران
! ال أحد غَت وال أنت ،لن أذىب إىل أي مكاف قبل أف أأثر لدـ آيرات -

.وعلّي جزء من اؼبسؤولية ٗب ىذا .ه اعبريبةيلبغا قاـ هبذ
 ال تندـ على رجولتك اإلنسانية ! -
 !.. أعرؼ ما سأفعل هبذا اجملـر.ما كنت ألندـ لو مل أتسبب ٗب موت إنساف -
وال ذبعلو يتخذؾ  ،اصرْب ! ال تُعاد ىذا اؼبتنفذ الكبَت هبذه اغبجة ،كفى  -

ب من أجل أنفسنا ومل نعّرىم أبنفسنا إف مل كبار  .سيأٔب يومنا كبن أيضاً  .عدواً 
.فسنقضي عمران فباليك إىل األبد

 .سأؿ برقوؽ صديقو - ؟أمل تعد تنوي الرجوع إىل دايران -
ولكن من ينتةران حيث سنعود  .ال أظبح لنفسي أف أنسى ىذا اؼبوضوع -

أليس من األفضل أف نعود فبتلئي  ؟وكبن ٗب ىذه اغبالة اؼبزرية أيتامًا مهزومُت
؟ومن يراان وبسدان ،وبًتمنا الناس، وكبمل لقب أمَت ،الصدور واعبيوب

 ! ؟أال تريد أف تكوف سلطاانً  -
ولكن دبا أنك كّلمت  –صديقو  چمازح ابر –لن أرفض إف أمكنٍت  -

 !أنت وما تستطيعو ؛السلطاف قبل أايـ فأان أوكل إليك ىذه اؼبهمة
ردبا  ،ابرؾ هللُا ٗب كبلمك ،لكن.. و .ومن أين لنا أف نصل إىل ىذه اؼبنزلة -

ٕب ضحك من  ،قاؿ برقوؽ وهتيُّبو فبزوج دبزاحو وصدقو –.. .يستجيب هللا لك
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.نفسو

VII
  مامع أهن يستعداف لتنفيذ التزامهما ابلتخلص منو برقوؽ وصاحبومضت سنة و 

ـُ  .كاان يعرفاف أف ال أحد ٗب مصر قادر على ؾباهبة يلبغا إال السلطاف العا
وزاد من احًتاـ  .وضع الفتيُت جسمًا وعقبًل وقلبًا ٗب قالب الرجولةالتايل 

 .واحتفةا ٗب أي مهمة حبضورنبا .اؼبماليك لقوامهما وعمرنبا
 .كانت تتدخل أحيااًن ٗب عبلقتهما لكاف كل شيء خبَت  چولوال أف ِحّدة ابر

و بل كاف ما يضره ى .وليس األمر أنو كاف يتكرب على برقوؽ وسائر اؼبماليك
أنو يتصرؼ دبزاجو اؼبتقلب. ومع أف ىذا الطبع  اؼبتقلب كاف ال يؤذي 
األصدقاء إذ كاف يصاغبهم بسهولة كما يغضب بسهولة  فإف برقوؽ مل يكن 

:يتورع أف أف يعَّته هبذه الطبيعة النزقة
 !تثق بكل من يبتسم لك ؟أيُّ إنساف أنت -
عارضو  –حُت نقابلو  ،ت وأانأعرؼ أف يلبغا ال وببنا مع أنو يبتسم لنا، أن  -

قبل أايـ مل تقبل  .هبذه اغبجة ُتطيل أمد قضيتنا – .بذريعة تربئة نفسو چابر
 .مٍت أف نقتلو حُت كنا ٗب موقف مناسب جداً 

وأبناء جنسنا بُت ىؤالء  .مل أوافقك ألنو كاف معو كثَت جدًا من اغبرس -
ال نزاؿ حباجة إىل  .صال يبكننا تنفيذ مهمتنا بواسطة بضعة أشخا .قليلوف

 .بضعٍة آخرين
إىل  چعاد ابر – .أستطيع اختيار عدد فبن تقوؿ إهنم يستقبلونٍت بوجو طلق -

ولكٍت مل  – .حالو إْثر نةرة قاسية من صديقو مع أنو كاف تسرّع ٗب التصريح
 .أُطِلع ىؤالء على سّران

؟أفهمت ؛كبن من رجالو ،كبن معو ،كبن ال نعادي يلبغا ،حسناً فعلَت  -
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 ،كفى  ،تريد أف تعلِّمٍت ! كفى ،اي برقوؽ ما تزاؿ تراٍل غََت أىل للسرّ  -
أليس ىؤالء أيضاً  .ولكن ألٍل أرى أال نبتعد عن اؼبماليك من أمثالنا .فهمت

 !يكرىوف يلبغا
غَت أننا إىل اآلف مل نرىم ينةروف صراحة  ،أان أعرؼ أف اؼبماليك ال وببونو -

كم من اعبرائم مرت علينا ٗب السنوات األخَتة من    ار.إىل أحد بعُت االحتق
نا من غبم الغراء بعدما أمر بكسر وحُت أطعمَ  ؟نوع ما فعلوا ابؼبسكُت آيرات

.ستكوف هناية يلبغا ٗب جريبة من ىذا القبيل .اضطُرران للسكوت ،قائمتها
 .أان حاضٌر من ىذه اللحةة ،أان أو أنت ؟ومن سيقـو هبا -
 .بل حُت يوكل إليك مهمة حراستو مثلي .موعد ىذه العمليةليس اليـو  -
  ؟ومىت سيكوف ىذا -
 .هبمع معلومات عنك ،ىو يسأؿ عنك -
 ؟أمل يعرفٍت إىل اآلف -
كن   :ؽبذا أقوؿ لك .الفرؽ كبَت بُت أف تكوف فبلوكو وأف تكوف حارسو -

 .حريصاً على نفسك
فلن أكتفي ابغبرص على إف عرفت أف ىذا اجملـر ستكوف هنايتو ربت سيفي  -

ٕب تشفى  ،چ! _ أسرع ابرت رجليوبل سأجعل من نفسي فبسحة رب ،نفسي
     .لن أتذلل لو إىل ىذا اغبد بل سأزىق روحو ٗب اليـو األوؿ :منو الئماً نفسو

وىو يؤجل  ،ىا ىي حالناصديُقو ٗب إْثره: " چحُت زار برقوؽ يلبغا غمغم ابر
ال ىُبربٍل ولكنو  .وٗب الوقت نفسو وبـو حولو ،ئٍتىو يهدّ  .من اليـو إىل الغد

.. أيعرفٍت اليـو فحسب ليسأؿ .إف خدعٍت فبل أعرؼ وقتها .يِعده بشيء ما
وأعجُب العجائب أنو مل  .نسي بسرعة أنو حاوؿ أف يشغِّلٍت عنده ـبرباً  ؟عٍت

 ،ضّم برقوؽ إىل حرسو .يُعاِدان على ما مل ننفذه لو حُت سبْقنا فرس السلطاف
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صديقي ال  ؟أيتأمل منا أمرًا أـ ىباؼ منا ؟ماذا ينوي بنا .ويِعدٍل أف يُرفقٍت بو
ومل أجعل نفسي ُعرضًة  .يثق ْب غَت أٍل مل أتكلم إىل أحد غَتان ٗب ىذا اؼبوضوع

 "للشك
 ،ولكنو ىذا اليـو .هنار سبوز الطويل ليس ٗب ذىنو غَُت ىذا اؼبوضوع چقضى ابر

أيكوف السبُب اغبديَث  . يكن يفهم ما جرى لومل ،خبلفًا لؤلايـ األخرى
ليست " :كاف يسخر من نفسو قائبلً   چومع أف ابر ؟الصريَح الذي دار بينهما

" فإف قلقو كاف يُعيده ابستمرار ابت اليت حدثت بيننا كبن االثنُتقليلًة التجاذ
.إىل نبّو

 .ؤاؿصديقو ابلس چاستقبل ابر - ؟ما الذي ربّدثتما فيو طواؿ النهار -
مزح برقوؽ معو ورضاه ٗب قرارتو ظاىر من  - ،مل نتكلم ٗب غَت موضوعك -

غَّتان حراس يلبغا اؼبماليك اػبمسُت فلم  - :ٕب اختتم بصوت حاـز ،لونو
.كبتفظ منهم إال خبمسة

 ؟وأنت ما شأنك ٗب اؼبوضوع -
 .وأنت منهم ،أان منذ اليـو رئيس حراسو -
ٕب انتقل  ،دبعاتبتو وإف كاف ربقق لو ما أراد چتةاىر ابر - ؟دوف أف تسألٍت -

والثبلثة اآلخروف اؼبوثوقوف الذين ال  - :إىل السؤاؿ األىم لو من موضوع مصَته
؟أعرؼ أظباءىم

 .وىؤالء من بُت اػبمسة الذين احتفةُت هبم -
اآلف روّبتٍت ! ولكن أال يبكنك مصارحيت أبظباء ىؤالء الثبلثة دوف االكتفاء  -

 ؟ابلتخمُت
ال أكتم أنك  - :ٕب أضاؼ متصنعاً االبتساـ .قاؿ برقوؽ على كبو قاطع ،ال -

خذ أشياءؾ  :وما سأقولو لك اآلف ال سبلك ذباُوَزه .رابعهم وأٍل خامُسهم
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 .ومن ىذا اليـو سيكوف اؼبقّر مكاف إقامتنا ،الشخصية إىل مقّر اغبراسة
فنةر ٗب وجو صديقو  ب تغيَت يلبغا حراسو هبذه السرعةيعرؼ سب چمل يكن ابر

ولكنو كاف  ،مهمومًا هبذا األمر چومل يكن ابر .غَت أف األخَت مل ىبربه شيئاً 
وأف يُعمّقوا  ،ليس سيئًا أف تعرؼ ما ال تعرفو :يبتسم ٗب قرارتو، قائبًل لنفسو
ومل يبلك إال أف يسأؿ برقوؽ رغم معرفتو أبنو  .معرفتك ابؼبوضوع الذي تتابعو

:إنساف متكّتم
 ؟تةن أف ما كباولو سيتحقق لنا بسرعةأ -
 .ذباوز برقوؽ السؤاؿ –.. .الحقاً  ،ىذا فيما بعد -
 ؟".. ىل سنعيش على "فيما بعد.تةل تقوؿ ىذا -
غَت أٍل ال أعرؼ إف   –ابتسم برقوؽ  –أعرؼ أف الشمس ستشرؽ غدًا  -

.كانت ستمطر الليلة أـ ال
 .ا ينوي يلبغا حبقنا.. قل يل إذف ماذ.حسٌن أف تكوف حكيماً ىكذا -
 .ما من أحد ليس عنده نوااي -
كفاؾ اي برقوؽ،   - :اآلف دوف أف يبلك نفسو چغضب ابر –اي برقوؽ !  -

  .مىت ستتخّلى عن تورايتك وتصرفاتك اؼبريبة
مزح برقوؽ مع الصديق الذي اعتاد على  –أقوؿ لك مىت سيحدث ىذا  -

كما يقوؿ العرب الذين مصَتان أف حُت أفارؽ الدنيا الفانية   –ضبيتو الزائدة 
 .ولكٍت لن أحقق ىذا ألحد قبل أف أٗب بنذري .نعيش معهم

غَت أٍل أفكر ٗب السبب الذي من  –اآلف أرضيتٍت  ،ىذا جواب مقبوؿ -
.فبل أفهم ،أجلو أحّبنا َمن ميّػَزان ِمن غَتان من اؼبماليك فازّبذان حراساً 

 .ينا كي تفهم السببابتِهْل إىل الشمس اليت تغرب ٗب نواح -
 .ليس سياف أف تكوف من عامة اؼبماليك وأف تكوف من حراس معاوف السلطاف
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طعامهم  – .حراس يلبغا يعيشوف ٗب اعبنة ابلقياس إىل اؼبماليك الكثَتين جداً 
يقيموف ٗب غرؼ  ... انتهاء إبسطببلت خيلهم متميز.ولباسهم وسبلحهم

هبلسوف معًا ٗب كل  .معُت ويفيقوفويناموف ٗب وقت  .منفصلة كل ثبلثة معاً 
ومعاوف  .وٗب كل أسبوع يصّلوف صبلة اعبمعة مع يلبغا .وجبة إىل مائدة واحدة

وحُت يلبس للركوب يستدعي  .السلطاف ال يُطلع أحدًا على مواعيد ركوبو
وليست ىذه من إبداعات  .برقوؽ ويُبِلغو أبنو سَتكب دوف أف ىبربه عن وجهتو

.فُسها يقـو هبا سلطاف مصرفالًتتيبات ن ،فكره
 :لربقوؽ چٗب أحد األايـ قاؿ ابر

 .ىذا اؼبملوؾ َأشَت الذي يقيم معنا ال يعجبٍت -
       ؟أيتأمر عليك ؟ؼباذا -
ٕب يتحرى  ،يبدحنا  .ٕب ضحك ،چغضب ابر –! لو فعل ىذا لفّجرتو -

.أحوالنا
 ؟وماذا يريد -
صدُقكم وإنسانيتكم  .تازوفؿباربوف فب ،يقوؿ أنتم قـو شجعاف .ال أعرؼ -

جعلتم الذين استعبدوكم يرضخوف لكم. ربقق لكم ىنا ما مل  .وحكمتكم عالية
 .يتحقق لنا كبن اؼبغوؿ

 –احتّد برقوؽ  –أيستغّل كوف يلبغا مغولياً، والسلطاُف شعباُف ابَن مغوليٍة "  -
رس فيها أنسَي أف أاب شعباف، الناصر دمحم األعرج حكم مصر أربعُت عاماً، وما

تُو أسلوف ذات العينُت الضيقتُت بعد وفاة  ما مارس؟ أيستقّل ما فعلْتو جدَّ
ال  –إف كنا صاغبُت أـ طاغبُت  –قبلووف إذ مؤلت مصر ابؼبغوؿ؟ وكبن 

! ىو من كانت هناية آيرات وأمثالو من احذر من ىذا الواشي يُطيقنا أحد.
  اؼبغوؿ والفرس الغراء على يديو.
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اآلف فهمت  - چغمغم ابر –زر أحًتمو بذريعة أنو أسّن مٍت اؼبغويل األخ -
 .ؼباذا تتملق إليو

وبدث أف  –برّأ برقوؽ نفسو بداًل من أف يغضب  –ال أدري إف كنت أسبلق  -
األفضل أف يتخذؾ ثقًة من أف تكوان  –تتصرؼ مع العدو كما يتصرؼ معك 

 .خصمُت يتمارايف ابستمرار
أستمع إليك  –جلس قليبًل ورّد على برقوؽ  ٕب ،چقاؿ ابر – .وىذا صحيح -

 اي برقوؽ فأجدؾ خبيثاً !
  :ما ال أفهمو أان شيء آخر ؟وىل اػببث من أجل أف ربمي نفسك عيب -

 .وكلهم أسّن مٍت فاختارٍل قائدًا غبرسو ،كيف ذباوز أشََت وابتو وجالساراي
.ىؤالء وبملوف منذ زمن بعيد رتبة أمَت طبسة فرساف

 .ُيكمل كبلمو چمل يدعو ابر –موماً دبا أىتم بو إف كنت مه -
 .أستمع ،أستمع -
! مل تقبل مٍت ٗب حينو ولكن واتتنا فرصة جيدة وماذا إف كنت تنصت إيلّ  -

ال تنةر إيّل  ،حسناً  ؟أتكوف تراجعتَ  ؛.. دْعك من ىذا اي برقوؽ.قبل أايـ
معك مرة  لن آٔب على ذكر ىذا اؼبوضوع .مزحُت معك فحسبُ  ،هبذه الطريقة

 أخرى. ولكٍت سأكوف جاىزاً حُت زبربٍل.
وٗب األسبوع الفائت،  ،فقد فّوات ٗب الشهر اؼباضي چمهما كاف موقفنا من ابر
يغضب برقوؽ على نفسو أحياانً ال يعرؼ ما وبدث  .فرصتُت للتعامل مع يلبغا

 ...إذف ال أعرؼ ؟قبل أايـ چح يل ابرػّ مػأأكوف تراجعت كما ل" :ويسأؽبا ،لو
 ،.. مهبلً .يغَّت كل ثبلثة أشهر حرسو ؟أعجيب أف ازبذٍل يلبغا رئيسًا غبرسو

وٗب الوقت  .مل يغَتىم منذ عامُت ؟.. ؼباذا ال يغَّت أشَت وصحبو إذف.مهبلً 
كلما   ؟ؼباذا نّصبٍت أان رئيساً للحرس .نفسو مل يبوِّئ أحدىم منصب قائد اغبرس
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وبعد قليل  .چعنا أان وابر التقيت بو كاف أوؿ حديثو ىو سؤاؿ السلطاف
ه من جهة جده ويتخذىم مستشارين متناسيًا أف أمو وُباْب أقرابء" :ُيضيف
أان ال تفرقة عندي: أثق دبن ليسوا من عرقي، من  .وضباتو وخدمو منهم ،مغولية

" ماذا يريد يلبغا من مثل ىذا ..الشركس والعرب والًتؾ أكثر من أبناء قومي.
 الكبلـ؟ "

وحُت طلب  .چبعد صبلة الةهر استدعى يلبغا إليو برقوؽ وابر ،ايـٗب أحد األ
اعًتض يلبغا: ،منهما اغبارساف على  الباب نزع سبلحيهما

 .ٕب إهنما شركسياف ليس من تقاليدنبا نزع األسلحة ،برقوؽ رئيس حراسي -
حُت انتزع برقوؽ  – .ال تَدْعنا لبالف النةاـ ،ال اي قبمة اؼبماليك اؼبنَتة -
 .مثلو چقامة فعل ابرال
تعاال إىل  .فاراتحا اآلف – .قاؿ يلبغا غبارَسي اببو  –ىا قد لّبيا طلبكما  -

اتبعتكما  .سنجلس ونتحدث .ىي منعشة أكثر من ىذه ،الغرفة األخرى
فلما مل يبدر منكما ما يريب طلبتكما  ،وانتةرتكما شهرين ،خبلؿ عاـ كامل

واشراب من اؼباء  ،تناوال من الفواكوتفضبل و  .ألعرؼ إف كنتما راضيُت عٍت
دبا أهنا  ،چوأنت اي ابر ،ٍت أكثر من مرة من خبلؿ منصبوبرقوؽ قابلَ  .البارد

لوال ثقيت فيكما ؼبا وضعُت حيأب ٗب  .ال غريب بيننا ،ستحيِ فبل ت ،أوؿ مرة
 ...غَت أف موفد هللا األشرؼ انصر الدين شعباف يُلحُّ عليّ  .يديكما

غَت مراتح لثرثرة ىذا الرجل غَت اؼبتناسبة  چغمغم ابر –" ! ؟ماذا يقوؿ ىذا"
 .غَت أف األخَت ذباىل اؼبوقف كلو ،ونةر إىل برقوؽ بطرؼ عينو ،مع جليسيو

وال يقوؿ ما  ،يًتجاٍل موفد هللا –اتبع يلبغا كبلمو اؼبعسوؿ  – .ال ،ال -
أف أفقد وأان ال أريد  .ال أف أعطيكما ،يطلب مٍت أف أبيعكما لو .يُزعج

 ؟ماذا أفعل :فأسأُلكما ،إنسانييت
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اًل ! لن قبد ظرفًا أنسَب من .. حا.مرة أخرى دبّر لنا ىذا اػببيث أمرًا ما"
 :ابتسم برقوؽ ليلبغا وإف كاف الشرر يتطاير ٗب قلبو –" ىذا!

كبن  وأنت اي قبمة اؼبماليك اؼبنَتة لسنا أحرارًا ٗب أنفسنا فما  إذا مل نكن -
ىجم برقوؽ براحتيو الصلبتُت على  – .وسنتصرؼ كما أتمروف ،ستفعلو واضح

ٕب قاؿ  .الذي مل يفهم ما هبري چوخنقو ٗب غمضة عُت أماـ ابر ،عنق يلبغا
أمامنا أيضًا مهمة أخرى اي  - :لصديقو وىو ُيصلح ىندامو وكأنو مل يفعل شيئاً 

.بونرك ،سنستلم سبلحنا من اغبرس دوف أف قبعلهم يشّكوف فينا .چابر

ف السلطاف يلبغا أنو فارؽ ٗب موعد صبلة العصر فحسُب عرؼ حرس معاو 
 !اغبياة

وحُت أُبِلغ السلطاف األشرؼ انصر الدين شعباف وىو على سجادة الصبلة 
الطريق إىل سورية أبقصى سرعة  چكاف قد مضى على ركوب برقوؽ وابر  ،ابػبرب

 .ساعتاف أو ثبلث
قاؿ السلطاف الذي  –.. .!مطرقة فاطرؽوإف كنت  ،إف كنَت سنداانً فاصرب -

أقبضُتم  - :ٕب سأؿ ولونو يشحب ،جلس بعض الوقت كمن ال يهمو اػبرب
؟على اجملرمُت

 ،حّيا أشَُت قائُد اػبمسِة السلطافَ  –! قت األرض وابتلعتهم اي موفد هللاانش -
 .ٕب نةر إليو بطرؼ عينو الضيقة حِذراً 

وليمثُلوا  ،اعثروا عليهم .ىذا من شأف هللا ،ال تنشق األرض من أجل اجملرمُت -
 !أمامي

 .وقطعنا طرؽ الشاـ وبغداد واؼبدينة اؼبنورة ،قلْبنا اؼبدينة -
 ؟والساحل -
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 .مل ننسو أيضاً  -
 .إف مل أخطئ فأنت من حراس اؼبرحـو يلبغا -
ومن  ،لست حارسًا فحسب بل أان ـبلص لو قلبًا وروحاً  .اي موفد هللا ،نعم -

سرى اغبزف إىل قلب أشَت فأسرع يبسح  –.. .غَت أٍل مل أستطع ضبايتو ،ثقاتو
 .عينيو

ٕب رّد على  ،حسم السلطاف اؼبوضوع ابختصار –! ىذا كبلـ غَُت مفيد يل -
 !   اغبصاف ٕب غبقت بذيلو فبل فائدة إف أفلّت رأس - :اؼبملوؾ دبا مل يستطعو

وما  .معاونك الرجل العةيم مل نستطع ضباية .كبن مذنبوف .نعم اي موفد هللا -
 !ىرب نصف فباليك يلبغا :ولكن اآلف خرب مزعج آخر وبملو علينا نتحملو.

قفز السلطاف اآلف وقد أنساه  –ىذا أخطر األخبار !  ؟ؼباذا واقفوف ىنا إذف -
اعًتضوىم حااًل  ؟أمل يبق ٗب الببلد نةاـ غَُت ىذا –اػبرُب الثاٍل ما سبقو 

وأنت  .قاـو فأنتم تعرفوف جزاءهومن  ،من أخطأ فساؿْبو .واصبعوىم ،دبماليكي
 .! أان ؿبتاج إليكاي أشَت أمَت اػبمسة توقف

وقف اؼبملوؾ بُت يدي السلطاف بساقُت  –أستمع  إليك اي موفد هللا  -
  .مرذبفتُت

ٕب وقف فجأة  ،ذرع السلطاف األشرؼ انصر الدين أرض الغرفة بضع مرات
:وقاؿ للمملوؾ

 !ال أثق بك -
 .بديل الشمس ،اي موفد هللا -
 .اسكْت وصارحٍت دبا زبفيو عٍت -
مع أف أشَت اؼبملوؾ  –صادٌؽ معك  ،أان ال أخفي عنك شيئًا اي موفد هللا -

من سيشي  ؟من أين يعرؼ ىذا ما يسأؿ عنو" :و وىو ىباطب نفسوىوى قلبُ 
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شخصو  " فقد غَّت ؟ن أدخْلنا ٗب سلك حراسومَ  من سيكوف إال أحدَ  ؟ْب إليو
ولكن ال أعرؼ كيف أخربؾ  –بسرعة شديدة كما يفعل ٗب اؼبواقف اغبرجة 

اليـو معاونك  چلو مل يقتل برقوؽ وابر .ولست متأكدًا منو ،دبن أشّك فيو
   .ووبل ؿبلَّك ،لكاف ينوي أف يقتلك على يدنبا

ٕب اختتم بصوت  ،انفجر صوت السلطاف - ؟ىل اختّل عقُلك ؟ماذا تقوؿ -
هللا يفعل  :ؽبذا يقولوف .ىذا ما سيحدث إف كانت صحتك ىّشة - :منكسر

...أُنصت ،أُنصت إليك اي فبلوؾ .والناس يذمونك بو ،بك

VIII
ومل  ،مهمومُت طواؿ الليل ابالقًتاب ما أمكن من الشاـ چكاف برقوؽ وابر

وٗب  .ومّران نبا أرجلهما أيضاً  ،وطواؿ ىذه اؼبدة أراحا حصانيهما مرتُت .يلتفتا
انعطفا ٗب  .قت اضبرار ظباء الصباح رأاي أرضاً مؤلى ابلقصب منفرجة أمامهماو 

وقاؿ برقوؽ حُت وقفا إىل ضفة بركة أمامها بعض  .غمضة عُت إىل اليسار
  :العشب

 .لُنرِخ حزاـ اغبصاف دوف أف نُنزِؿ السرج - 
أفكار  چقابل ابر – .وكم بقي لنا ،حسٌن أف نعرؼ كم قطعنا من الطريق -

.حبو دبا ٗب ذىنو ىوصا
 .سأؿ برقوؽ الذي كاف يبسح العرؽ عن ظهر حصانو - ؟وكيف -
 .البّد أف عشَتة بدوية تعيش إىل جانب ىذه اؼبقصبة -
قاؿ برقوؽ بكلمات حازمة  –! البدو إف كنت تريد أف تنجو جبلدؾاِنَس  -

أنت تعرؼ كما أعرؼ أنك لن ذبد عند ىؤالء  - :ٕب أصلح موقفو ،دوف عنف
 ،چارتْح اي ابر .عندان مهلة ساعة لنصلي ويرعى حصاانان .دقًا أو رضبةص

 .ال داعي لليأس .وافرح دبا كسبناه ألنفسنا أبنفسنا من حرية
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وؼبا مل يكمل كبلمو،  ،چبدأ ابر –.. .لو مل يتسبب حبثنا عن اغبرية ٗب القتل -
  :عرّب برقوؽ عن رأيو ٗب اؼبوضوع ابلنربة نفسها

.. لردبا ما كنا فعلنا ما ال تستطيع .لو مل ىبدعوان ،لو مل يبيعوان ،انلو مل يسرقو  -
.غَت أٍل لسُت اندماً على ما فعلنا بشأف يلبغا .قولو
 .وأان أيضاً  -
 ؟ماذا إذف -
.. ال يفارؽ ذىٍت إىل اآلف ما فعلتو هبجـو مفاجئ على .!وكيف أعرؼ -

 .وال أفهم كيف جرى .الرجل الذي طلَبنا إليو
ما الذي ال  ؟ما الذي يريد أف يقولو ىذا" وسأؿ نفسو .برقوؽ ٗب سرّه ابتسم

ال أعرؼ  .يستطيع البوح بو ٗب الوقت الذي وافقٍت فيو على ما أقوؿ وما أفعل
مل يكن إىل اآلف  ." وال يستطيع اإلكماؿيبدأ بػػػ "ولكن ،ما الذي جرى لو

أكانت حياتو بصفة  .أيكوف السبُب وقوَعو اليـو ٗب مصاعب مل يتوقعها .ىكذا
 "..؟.فبلوؾ سهلة عليو أمس وأوؿ من أمس والعاـ اؼباضي

خرج برقوؽ من  – .ال شيء غَُت مفهـو أو يدعو إىل العجب ٗب ىذا -
 .ال تدْعنا نندـ على ما فعلنا .مل يكن لنا ـبرج آخر - ،أفكاره

 .. إذا كنت ال تعرؼ ما ينتةرؾ؟.من يعرؼ :ألٍل أقوؿ مع ذلك ،ال ،ال -
ال يضران لو  - :وأهنى دبزحة ،نفسو چبرّأ ابر – .فستفكر ٗب مثل ىذه األشياء

!  ىاىي مشسنا الكربى ُتشرؽ ،انةر .ولكن ال أعرؼ من أين ،أفطران أي شيء
 –ورفع يديو إىل السماء  .هنض برقوؽ الذي مل يكمل وضوءه –قْل آمُت !  -

ما شهدتِو مٍت أمس مل أفعلو  .يداً ولتحملي إلينا هنارًا سع ،لُِتشرقي علينا ابػبَت
انقلي ربياتنا إىل أىلنا حيث  .عن غفلة عقل بل كنت ـبلصًا ؼبا فعلت وراضياً 

 ،! مع السبلمةغيهم أننا مل ننَسهم فبل ينَسوانوبل .ستحطُت َرْحلِك آخر النهار
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!وبلِّْغنا كبن آمالَنا .أشرقي علينا غداً أيضاً ابػبَت
  .رقوؽ من أعماؽ قلبوب چوافق ابر –آمُت !  -
واآلف سنمثل أماـ هللا الكبَت الذي يبتهل إليو الكثَتوف وال يبتهل ىو إىل  -

ومل يتأخر  .استأنف برقوؽ وضوءه كأنو مل يصّل للشمس اإلؽبة الوثنية – .أحد
 .عن صديقو چابر

وٗب اليـو الثالث  .حذرين ،سار برقوؽ وصاحبو يومًا وليلة أيضًا متجنبُت الناس
:اغبديث موراّيً من بعيد ولو أنو مل يعد يُطيق صرباً  چأ ابربد
 ؟ىل ىو بعيد اي تُرى مفرؽ طريق الشاـ وبغداد وحلب -
أهنى برقوؽ بعد انقطاع قصَت عارفاً أف رفيقو ينتةر  – .موعُدان زماُف وصولِنا -

  ؟أينتةرؾ أحٌد ىناؾ - :اعبواب
ال  - : المو مسوِّغًا غضبوٕب ،چغضب ابر –! اي برقوؽ ال تةنٍت مغّفبلً  -

 ،! ىا قد مضت ثبلثة أايـ مل نذؽ فيها شيئاً تتةاىر أمامي أنك لست جائعاً 
جعْلَتنا نتجاوز الرعاة البدو حبّجة أننا لسنا لصوصًا وال  .وال حبة من الدُّخن

.متسولُت
  .وصرّبتٍت أان ،ربّليت ابلصرب ثبلثة أايـ .أان راٍض عنك ،چعفاـر اي ابر -
ومّده  ،خرج برقوؽ الكيس الصغَت الذي يّدخره من ربت مقدمة سرجوأ –

وال تستعجل   .خذ من الكيس بضع ِكسرات من اػببز اليابس - :لصديقو
.ها جيداً تسنْدؾ أكثرامضغْ  .عليها

 :وسكبت العرؽ على جبينو ،مع أف بضع الكسرات ىّزت جسده چمزح ابر
ولكن أتدري  ،شيء من اللعابلن أستعجل عليها إف بقي ٗب الفم اعباؼ  -

     .ما أجده عندؾ كل يـو فبا مل أكن أنتةره ؟ما أستغربو
.رد برقوؽ ابؼبزاح دوف أف يعبأ ابلسؤاؿ - ؟_ أىي حسنٌة أـ سيئة
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 .لوال أنك متحفِّظ أكثر فبا ينبغي .كلها حسنة  -
أنت  ؟أتعرؼ ماذا يقوؿ العرب خبصوص السرّ  –ابتسم برقوؽ  - ؟ىكذا -

والسر يصبح علنًا يوماً   .فإف أفشيتو أصبحت أسَته مدى اغبياة ،سّرِؾ أسَتُ 
؛ اؼبهم كما أنك ال يبكنك أف تكتم اغبب واغبَبل وركوب اعبمل وىبوب اؽبواء

 . تدخل فيو اػبيانة أال
ما الذي ينتةران  - :وسألو عما يشغل ابلو ،چقاؿ ابر – .صحيح ،صحيح -

 ؟اي تُرى ٗب اؼبكاف الذي نقصده
ذباوز برقوؽ السؤاؿ اثنية مع أنو يعرؼ أف  –أعرؼ أنو ال ينتةران إال أملُنا  -

إف كنت تريد ظباع اغبقيقة فبل أان وال  –صديقو لن يقبل إال اعبواب اؼبناسب 
وافهْم أنو لن يلحق بنا أحد منذ  .أنت نعرؼ ما سيحدث لنا غدًا أو بعد غد

.اؿ حصانيناوال إنب ،دوف أف يعٍت ىذا التهاوف ،يومنا ىذا
.سيكفينا ىذاف اغبصاانف أجرة للسفينة - چأسرع ابر –عرفَت ما ٗب قليب  -
 .ال ُتشّمر عن ساقيك قبل أف تصل إىل اؼبخاضة ؟وىل وصل أمُران إىل ىنا -
 .حُت نصل -

 چبدأ حصاف ابر :" صحيحاً ردبا كاف قوؽُبم "حىت راكب اعبمل يعضو الكلب
 .يـويعرج قبل أف يصبل إىل الشاـ ب

حافر حصانو األيسر  چرفع ابر -...أظنٍت أصبت حصاٍل بنفسي ابلعُت -
ىنا انتهى  .هترّأ اغبافر فباف اللحم .ال فائدة - :ٕب عرضو على برقوؽ .وفحصو

وأمسك برأسو بُت راحتيو  ،ربت بطن اغبصاف چأقعى ابر –.. .مشواري أان
.انسياً صديقو

 .ي كاف يهّز رأسوسأؿ برقوؽ صديقو الذ - ؟ماذا جرى لك -
.صديقو بعينُت ضبراوين ىامدتُت چأتمل ابر –! ؟أال ترى سوء حةي -
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ابتسم برقوؽ ُمدرِجًا نفسو  ؟أتةن أننا سيئو اغبظ منذ ىذه الساعة فحسبُ  -
اركب ورائي ! ؟أتيأس ألف حصانك يعرج –وأضاؼ إىل كبلمو  ،معو
    .وقد عاد إليو شيء من األمل چسأؿ ابر - ؟وىذا -
 .سنحتفظ بو إىل أف نصل إىل قطيع اػبراؼ ذاؾ -

مع أف الفىت الراعي استقبل الرجلُت الغريبُت بثبلثة من كبلب اغبراسة فقد فهم 
وقاؿ دبا ال يتناسب مع  ،أف من عّرجا عليو نبا ٗب ضائقة سفٍر فهّدأ الكبلب

 :عمره
ا دبا ال طاقة ولكن ال أعدكم ،سأفعل ما أقدر عليو .قوال يل ما تتأمبلنو مٍت -

 .وأطعمكما جب اػبراؼ ،أقدـ لكما اؼباء .يل بو
نقدـ  –واعًتؼ لو بفضلو  ،شبّن برقوؽ ِفطنة الصيب الراعي –حياؾ هللا  -

 وابرؾ هللا لك فيو ! ،داوِه .إليك ىذا اغبصاف كي ال يذىب ُسدىً 
 ،توإف كاف ىذا رأيكما أخذ .مل يعاملٍت أحٌد إىل اآلف دبثل ىذه اإلنسانية -

 .ولكٍت أقوؿ لكما إنكما ستجدانو مىت احتجتماه
وىو  چقاؿ ابر –ُتسئ إليو فحسُب  أف الال نريد إال  ،ابرؾ هللا لك فيو -

أال يكفي كم أُِىّنا ٗب ببلد  .كبن ٗب سفر بعيد ال عودة لنا منو –يلتهم اعبب 
 –.. .ما أحلى حديث ىذا الذي ال يزاؿ شاابً  .كبن عائداف إىل ببلدان ؟الغربة

 .اختتم ابألديغية
غَت أٍل فهمت  .تغَّت لوف الراعي الفىت – .كنت أشك ٗب أنكما فبلوكاف  -

من حةنا أنكما مل تقاببل البدوي صاحب اػبراؼ اليت  .اآلف أنكما شركسياف
.اؼبماليك الشراكسة خربوا بيوتنا حُبّجة أفّ كاف قتَلنا ثبلثَتنا   .أرعاىا

 ؟وىل أنت بدوي -
أان درزي جبلي إف كنتما ظبعتما هبذه  –وحدد انتماءه  ،م الراعيحس .ال -
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وإف شئتما معرفة اظبي فهو  .من أولئك اؼبقيمُت ٗب نواحي اعببل .الطائفة
 وأنتما عّرفاٍل اظبيكما إف أمكن! .""دروز

مل يستغرب برقوؽ كبلـ الراعي الذي تقّرب منهما بنفسو  - ؟وؼباذا ال يبكن -
 .چابر وىذا ،أان برقوؽ –
وأنتما ال  ،كما كاف يقوؿ والدي  ،الكراـ يسمَّوف أظباء حسنة .أىبًل وسهبلً  -

 .بّش ؽبما الراعي الذي كاف يُقاظبهما زاده – .شك رجبلف صاغباف
 چهنض ابر – .صحيح أف اآلابء واألمهات ال يسّمُوف أوالدىم أظباء رديئة -
 .جلبت لنا اغبظ السعيد ،وأنت معنا ،ولكن ال أستطيع أف أقوؿ إف أظباءان -

أال تفهم  .إف كنا ُجِلبنا إىل ىنا قهرًا وبؤسًا فأنت أسَت الببلد اليت ولدَت فيها
    ؟ىذا
دْعو ٗب  ،ال تقل لو مثل ىذا الكبلـ –أسرع برقوؽ ابألديغية  –!  چاي ابر -

كبن  .الدنيا ضيقة على كل إنساف –وعاد سريعًا إىل اللغة العربية  – .حالو
 .عود إىل دايران وقد عاد إلينا وعيُنا فردبا عاد دروز أيضاً إىل دايرهحُت ن

.. إف  .غَت أنو ال أمل يل ،مضى وقت طويل على تفكَتي ٗب ىذا األمر -
كنت ؿبةوظًا فلن يزورٍل البدوي القبيح صاحب القطيع قبل أف ُيشفى 

 .وإف جاءٍل فلن يلقى مٍت خَتاً  .حصانكما الذي قدمتماه إيلّ 
سأؿ برقوؽ الراعي وراءه وىو يشد حزاـ  - ؟أيزورؾ كثَتاً  ؟بعيد أىو -

 .اغبصاف
 .أئب مرة ٗب األسبوع غبْلِب اػبراؼ .يعيش وراء تلك الكثباف البعيدة -

 ؟ألن ُتشفى قائمة اغبصاف إىل وقِتها .البارحة كاف ىنا
:صهيل اغبصاف ضّم رأسو إىل ظهر برقوؽ وقاؿ لو چحُت ظبع ابر

.ال أربمل ظباعو ،أسرعْ  .سكُت يناديٍتحصاٍل اؼب -
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صار حصاُنك ٗب  –قاؿ برقوؽ كأنو ال يسمع صوت اغبصاف  –اطمئّن !  -
.ُعهدة إنساف صاٙب

 ؟أأنت واثق منو -
 :ٕب اتبع ،توقف برقوؽ قليبلً  – .أان واثق من كل من وقع ٗب العبودية -
 .وأذنبنا حبقو ،أسدينا خَتاً إىل دروز -
 !؟ق من أعطيناه حصاانً مقابل بعض اؼباء واعببكيف أذنبنا حب  -
فلماذا ال وبّن إلينا دروز  ،ينادينا ٗب إْثران ،وىو حيواف ،إذا كاف اغبصاف -

؟أليس إنساانً مثلنا ؟وؼباذا ال يغبطنا ؟ويتابعنا بنةراتو
 إف كاف مثلنا فليحّرْر نفَسو ! -
أحّس برقوؽ أنو كلما مّر  –.. ؟.أتتخيل أننا صران أحراراً ألننا ىربنا جبسَدينا -

   .الوقت خّفْت سرعة اغبصاف الذي يثقل عليو الراكباف
وبيدنبا  ،دخل برقوؽ وصاحبو الشاـ ،ساعة افتتاح السوؽ ،ٗب األسبوع التايل

الشوارع تعّج  .ومع أف الوقت مبّكر فاؼبدينة ٗب حركة نشيطة .زماـ اغبصاف
والناس اغباملوف  .ذات العجلتُت وابلعرابت ،بدواب اغبمل من ضبَت وإبل

 .اعبميع يتجهوف إىل السوؽ – .أكياسًا تتدىل على الةهر والبطن غَُت قليلُت
ونداءات  ،وٗب كل مكاف ُتسمع أصوات فتح أبواب الدكاكُت ونوافذىا

 .ويعبق اؽبواء برائحة اػببز والفطائر اؼبقلية ابلزيت .السّقائُت وابعة الشاي
.ؤل جوانب اؼبدينةونداءات اؼبؤذنُت سب

 .ونعتٍت بو قليبلً  ،سنسقي حصاننا -
 ؟وبعدىا -
 .وأسلحتنا أيضاً  – .بعدىا سنبيع حصاننا الذي أنقذان من مكاف خطَت -
ٕب  - .غَت عابئ ببيع اغبصاف واألسلحة چقاؿ ابر –.. .حلب ليست قريبة -
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 ! ؟أال هبب اف أنكل
! وأنت أيضًا فّكر بشيء مفيد ! ؟" علقت بلسانكأيُّ "ٕبّ  ،چقْل يل اي ابر -
 ؟أتعرؼ ماذا سنفعل .سنعمل .عندان أيٍد وأرجلٌ  –ٕب تراجع  ،غضب برقوؽ –

رحلتنا أسهل وأقل   كانتإذا انضممنا إىل إحدى قوافل اعبماؿ بصفة ضبالُت  
 ال داعَي لليأس ! ،سنتكيف مع الةروؼ .كلفة

.. إذا  .سنعود فقراءو  ،ُسبينا فقراء ،ٗب نفسو چابتسم ابر –حسنًا  ،حسناً "
" ...كنت أنت راعي خنازير فأان ُسبيُت من أسرة غنية

.سأؿ برقوؽ وكأنو حدس ما يفكر فيو صديقو - ؟ىل قلَت شيئاً   -
 - ؟وال داعي لليأس ،أمل تقل إننا سنعمل حسب الةروؼ ؟وماذا أقوؿ -

 أبي كبلـ. چأجاب ابر
اعتيادية ٗب اؼبدينة فبدأ ما إف ابعا اغبصاف واألسلحة حىت دبت حركة غَُت 

مل  ،ويتسلقوف األشجار ،وإىل الدكاكُت واؼبطاعم  ،ف إىل بيوهتمهربو الناس ي
غَت أنو ؼبا رأى األسد الشارد صرخ إىل برقوؽ وىو  .ٗب البداية چيفهمها ابر

:يتسلق غصن شجرة
 !األسد ،أسرعْ  -

حيث  بل لبلرتقاء إىل ،ليس للنجاة بنفسو ،مل يكن لدى برقوؽ الوقت
وؼبا كاف أملو الوحيد ىو ُمديُتو القصَتة فلحةة مّد يده إليها وصل  .صاحبو

 .األسد إليو واستلقى أمامو
وٗب اليـو نفسو حُت ظبع أمَُت الشاـ فيصل ما حدث ٗب السوؽ أرسل رجالو 

.حىت عثروا عليهما ،يبحثوف عن برقوؽ وصاحبو
  ؟َمن ِمنكما ىّدأ األسد اؽبائج -
ال زُبربْه  –ونبس ابألديغية جانبًا  ،برأسو إىل رفيقو چشار ابرأ –ىذا ىو  -
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 !أننا قادماف من مصر
ىل  - :ضبلت اللغة اليت ظبعها األمَت على السؤاؿ –!  ؟أأنتما أديغياف -

بل أُثٍت  ،أان ال أدين من فعل ابجملـر يلبغا ما فعل ؟قدومكما من مصر سرّّ 
عباف الذي مل يكن يفهمنا سابقاً ولكن ال أدري إف كاف السلطاف ش .عليو

كاف يريد إزاحتنا   .اغبفرة اليت كاف وبفرىا لو وقع بنفسو فيها .سيفهمنا اآلف
ب نفسو سلطااًن علينا ،كبن األديغة ولكن اػبرب الذي وصلٍت يقوؿ إف  ،وينصِّ

ليس ىذا  ،حسناً  .اثنُت من فباليكو األديغة مل يُبهبله إىل أف وبقق طموحو
 .وال يرسْل إيّل ُرُسبلً  .السلطاف نفسو أف وبلل ما حدث ٗب القاىرةعلى  .مهماً 

 .األفضل من كل ىذا أف تروي يل كيف ىّدأت األسد .وال أيمْل مٍت شيئاً 
؟لضواريأتكوف ربمل قناعاً سحرايً ضد ا

IX
منذ نصف عاـ ىبطر للسلطاف  –" واؼباء ُيطفئ النار ،النار يغلي عليها اؼباء"

وحُت يفكر ٗب ما شهده ٗب سنوات عمره اليت  .ؿ العرْب اؼبأثورشعباف ىذا القو 
فإف ذنب اجملازر  ،قضاىا ىّش اعبسم ذباه األمراض منذ طفولتو وحىت الستُت

واليت لن  ،اليت ارتكبها حبق اؼبماليك منذ يـو مقتل يلبغا وٗب أقل من أسبوع
النار  .فرصة للراحة يساؿبوه عليها ولو صلى أو دعا إىل هللا صار نباً ال يًتؾ لو

واؼباء  .ربرقك وتصيبك ابلعاىة ٗب الوقت الذي تدفئك فيو وتعيش عليها
 .ٕب يغرقك سيلو  ويسلبك اغبياة .يبنحك روحو واغبياة

لنفسي  جلبتُ –يقوؿ السلطاف الذي نسي مرض صدره  –على ما يبدو "
. وإىل اآلف الذنب األبدي ٗب الدنيا الفانية حيث ال يعرؼ غَت هللا وحده براءٔب

أجربت نفسي على أف أكوف صاغبًا حىت ال أضع نفسي ٗب أفواه الناس  
فكيف ُأكفِّر اآلف عن الذنوب اليت دفعٍت إىل  ؛كجّدي انصر الدين دمحم
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وأنت اي إؽبي ىو من يقرر وأنت من ٗب  ؟ارتكاهبا اجملـر الذي كاف ينوي قتلي
إف رجعت  ،أتتذكر .أخجل أف أطلب منك أف تفهمٍت وتغفر يل .يده حيأب

هبب أف تصبح سلطاانً على مصر أغراٍل  :حُت قالوا يل ،بضع سنُت إىل الوراء
اؼبديح فلم أستطع الرفض رغم معرفيت أٍل غَت قادر جسداًي وعقليًا على أعباء 

وجعلوٍل  ،وأان عّودوٍل عليهما ،ال أظن أحدًا ال وبب اغبلو والدالؿ .اؼبهمة
وجدت نفسي ٗب موقف حرج فأنت ترى أٍل مل أرتكب ولكن مهما  .ألتذُّ هبما

ذنبًا غَت استجابيت ؽبذا اإلغراء. مل أسفك دـ أحد ٗب حرب أو ٗب أي مةلمة 
ولكن ال أندـ على أمري إبعداـ اؼبماليك اػبمسة الذين دّسهم يلبغا  .أخرى

ولكن ما ذنُب اآلخرين اؽباربُت الذين وقعوا ٗب قبضيت فاهتمتهم  .بُت حراسي
 "..؟.ماً ظل

حُت ضاؽ صدر السلطاف فعجز عن التنفس ىجم على النافذة ففتحها على 
غادر النافذة  :غَت أف ىواء الصيف اغبار مل ينفعو إف مل يضره .مصراعيها

ٕب عاد إليو وعيو دوف أف يتذكر كيف  .وسقط على أرض الغرفة ،والسعاؿ ىبنقو
ة فقد نةر كبو الباب وؼبا كاف الصمُت يسود الغرف .زحف إىل عرش السلطاف

لن يسمعك َمن وراء " :وغمغم ،الذي تنسدؿ عليو البسط اؼبطرزة ابلذىب
وأان الذي أّكدُت عليهم  ،.. ؼباذا أهّتمهم ظلماً .الباب حىت لو دانبك اؼبوت
 ""ال أتتوا إال إف استدعيتكم !

 ،أحدنبا يفيده :وبمل ٗب داخلو دوف أف يدري قطبُت متناقضُت ،كل إنساف
وحُت وباوؿ االستفادة من الطرفُت يربزاف لو كطرٗب  .خر يدفعو إىل األسفلواآل

ا يقولو السلطاف شعباف عن نفسو يبكن اعتبار م .عصا مدببُت ال مهرب ؽبما
 ." صحيحاً أان إنساف مسامل ،ومل أظلم أحداً  ،مل أسفك دمًا من خبلؿ اغبروب"

 اؼبتنافرة اؼبًتبصِ  عراؽِ األ بُتولكن كيف ذبيب على النزاع الذي يسود الببلد 
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أال  ؟وعلى األعداء الذين يرفعوف رؤوسهم ٗب الشرؽ والغرب ،بعُضها ببعض
   ؟على ـبططاتو تشجيع يلبغايبكن أف تكوف ىذه أسباب 

ىم كانوا  – .ىاصبت السلطاَف من جديد أفكارُه –ٗب قليب اػبَُت للجميع "
ياٍل دبعرفة هللا للّبيت ؽبما كل .. لو عثرت على اؼبملوكُت اللذين ضب.ينووف قتلي
!  انشقت األرض فابتلعتهما فلم قبدنبا طواؿ ىذاف نبا مبلكاي .ما يطلباف

سواٌء وافقنا  .ومل يكن أيّّ منهما بُت اؼبماليك الذين أعدُت صْبَعهم .نصف سنة
وربّمس  ،فاؼبسألة بدأت من جدٔب أسلوف ،العرب والكرد والًتؾ أـ مل نوافقهم

أننا  جةيالنتفكانت  ،ووالدي وأان مل نشأ ـبالفتهما ،دمحم جدًا ؽبا جدي الناصر
وىؤالء ال هبوز  .ظبحنا لعدد كبَت جدًا من اؼبغوؿ أف يرفعوا رؤوسهم ٗب مصر

 .تناسيت وصية جدان األكرب ٗب ِعرقنا قبلووف .أف يقًتبوا من مسائل اغبكم
كاف منهم من ينوي   ابلغُت ٗب مّد يدي إىل القادمُت من ببلد اؼبغوؿ الذين

وال أريد أف يتحسس أىل الببلد من  ،مسوِّغًا لنفسي  أنٍت أديغي ،قطع رأسي
... ليس أىل البلد اعببناء الطامعوف ٗب دبناصب اإلمارة األديغة استئثار

انشقت " :بل األديغياف اللذاف يقاؿ فيهما – .اؼبناصب َمن ضَبوٍل من اؼبوت
 "...األرض وابتلعتهما

 .وجلس إىل جانب اؼبصحف اؼبفتوح .اف لُيبعد عنو أفكاره الثقيلةهنض السلط
اندى إىل  ،وقد وجد لصوتو أعذارًا ومسوغات ،بدأ يقرأ على ىواه ولكن

 :وأطفأ انر غضبو ابؼبملوؾ اغبارس ،اػبارج
مؤل اغبَرُّ الغرفة اآلف؛ من الذي فتح النافذة على  –! أأنتم ُصمّّ فبل تسمعوا -

 :دى الرجل الضخم اػبارج من الغرفة بعدما أغلق النافذةٕب ان ؟مصراعيها
 ؟توقف غبةة ! من أي عرؽ من البشر أنت -
من حرس  ،موفد هللا ،أان أيها السلطاف األشرؼ انصر الدين شعباف -
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.قذؼ ابعبواب دوف تفكَت كأنو كاف ينتةره – .السلطاف
  .ا ال أعرفوما سألتك عنو ىو م –ابتسم السلطاف ٗب سره  –أعرؼ ىذا  -
حسم الرجل الضخم من جديد  –ؿبارب لدى موفد هللا  ،أان فبلوؾ -

 .ابختصار
أشار ابػبروج إىل اؼبملوؾ الذي لن وبصل منو على  –فهمت  ،كفى  ،كفى  -

أبلغ أمَت العشرين  - :وٕب صاح وراءه ،الكلمة اؼبطلوبة ابللُت أو ابلعنف
 .اؼبنصور الذي أنساؾ أصلك أف أيتيٍت حاالً 

بعضهم وبفر  –هنر السلطاف نفسو  –حالنا يدعو إىل الضحك والبكاء معاً ! "
من ورائي  ،من أمامي وبنوف يل ظهورىم .وغَتُىم يكتم عٍت أصلو ،يل أساسي

 ،لن يرضوا عنك وإف أحسنت إليهم .ويلّوحوف يل بقبضاهتم ،يقتلونٍت بنةراهتم
عن السلطاف بيباريس  وثةوابلتعابَت اؼبور  .ولن يرضخوا لك إف حاولت إرىاهبم

 ،.. اي انس."وال تدْعٍت أدخْل وأنت فيو ! و، ال تقعد فيو  ،من البيت ال زبرج
مل  .إف كانت اؼبشكلة ٗب منصب السلطاف فأان أزبلى لكم عنو ابتداء من اليـو

ولست حرًا ٗب أف أتكلم وأضحك وأمزح  .أكسب منو إال وجع الرأس والصدر
ة ىذه!".. أيُّ حيا.كسائر الناس

 .سأؿ السلطاف أمَت اؼبماليك الداخل إىل الغرفة - ؟ىل أنت منصور -
أجاب الرجل قائبًل ٗب  – .أان قائد اغبرس ،بديل الشمس ،نعم اي موفد هللا -

وأبي نةرة قاسية  ؟ا الرجل فيتةاىَر أبنو ال يعرؼ اظبيىل اختّل ىذ" :نفسو
 "  ؟ينةر إيلّ 

.ال عن عملك ،سألتك عن اظبك -
.اظبي منصور اي موفد هللا -
 ؟أتعرؼ معناه -
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بدأ منصور ساخرًا من طريقة سؤاؿ  –.. .كيف ال أعرؼ  ،ألست عربياً  -
اي  ،ومن يساعد عليو ،من أيتيو النصر - :وعاد سريعًا إىل الواقع ،السلطاف
توسل منصور  – .اي من ندعو هللا أف هبعل لنا اػبَت ٗب طوؿ عمره ،موفد هللا

 ؟ما الذي ال يستطيع ىذا الرجل أف يقولو" :وىو يقوؿ ٗب نفسو إىل السلطاف
وإف كنت ستنةر إيّل بعُت  ،إف كنَت لن تؤاخذٍل –" ؟ما الذي يدور حولو

العطف فاظبح يل أف أبدي رأيي ما دمت وقفت أمامك موقف صدؽ ألٍل 
 .فهمت عليك ما تريد أف تقولو يل

ٕب المو على  .منصور برباءةمزح السلطاف مع  –قل إف كنَت ذكيًا ىكذا  -
طلبت منك  ؟أيعرؼ أحدان اآلخر ىذا اليـو فحسب - :إصراره على صدقو

حُت وجدُت نفسي ٗب مأزؽ بسبب قضية يلبغا   .اؼبثوؿ أمامي ألٍل واثق منك
 .وكنَت من جعلتٍت أوقف اجملزرة ضد اؼبماليك .كنَت أوؿ من تفّهم اغبادث

ولكن اغفر يل لسُت  .ار يلبغا اػبائنأان راض عما جعلتنا نعاقب بو أنص -
   .راضياً عن استثناء أشَت األخزر من بينهم

.سأؿ السلطاف كأنو غَت مهتم وال يعرؼ ما سيفعل بو - ؟ما أخباره -
 .ٗب السجن متأمبًل أف أتمر اي موفد هللا إبطبلؽ سراحو -
تسم اب ؟من يتكلم بنعومة مثُل من يتكلم ٗب اػبفاء :أظبعتهم يقولوف -

الليلة قرروا  .أمثاؿ ىؤالء ال يُبنحوف األمل - :ٕب اختتم ولونو يتغَت ،السلطاف
 ؟أىذا ما تريد أف تقولو يل .مصَته

واؼبوضوع من  .أف مصَت أشَت الواشي قد تقرر اعتربْ  .ال اي بديل الشمس -
 سأقوؿ لك ما يُقلقٍت منذ العاـ اؼباضي .بُت اؼبواضيع العربية اليت سألتٍت عنها

:لن أكتمك، وإف أخطأت فسّددٍل .ألنك وثقت ْب
.أستمع ،أستمع اي منصور -
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ومؤلٍل  .فرحت ألجلو بعد ما كاف يلبغا ينويو لنا ،ما سأقولو لك اي موفد هللا -
سلطاف مصر البلد  .ال أظن التنوع العرقي ؼبن أّمرتٍت عليهم مناسباً  .ابليقُت
   ،ال أعرؼ رأيك ٗب اؼبوضوع ،توهبب أف يكوف ضُبا ،كائنًا من كاف  ،العرْب

أليس  .سيكوف مناسبًا للسلطاف وُمرضيًا للسكاف اليُت .من أبناء مصر
مهما كانت بسالة حراسك، أف يتكلموا لغة واحدة من أف تتنوع  ،األفضل
 .ودوف أف نفهم كبلمهم ،نعيش معهم دوف أف نعرؼ ما ٗب نفوسهم ؟لغاهتم

 :و ما يقاؿ لو غََت ما تعربِّ عنو ىزة رأسوكاف ما ٗب قلب السلطاف شعباف كب
منذ مىت  .اظبع ما يقولو يل ىذا اؼبتملق ! إنو حريص على حيأب أكثر مٍت"

ع ؼبلمة ما ال نستطي ؟يتحلى ىؤالء الكساىل الذين سبتدحهم ابلصدؽ والبسالة
"يتناثر منكم من الكذب

 .اثنيةالطف السلطاف منصوراً  –أستمع  ،أستمع إليك اي منصور -
ما دفعٍت إىل أف أقوؿ ىذا ىو أننا رأينا أبـ أعيننا كيف كانت هناية يلبغا  -

إف كاف من أربدث عنهم ليسوا موضع  .الشرير على يد ىذا اػبليط البشري
غَّت األمَت منصور موقفو بسرعة كمن قرأ أفكار السلطاف  -ثقتك اي موفد هللا 

 .الكرد واؼبغوؿ والًتؾ ال يصلحوف ولكن ،لو كانوا الشراكسة فهذا جيد جداً  –
.وهللا شهيد على ما أقوؿ .ما يُقلقٍت اي بديل الشمس ،قلت لك ما ٗب نفسي

 - :وأهنى بنربة ألطف ،حسم السلطاف بكبلـ صاـر –! ال يُػتَّخذ هللا شاىداً  -
اآلخر فيو نصيب  ككبلمو  .سيفهمك وسيغمرؾ برضبتو ألف معروفو ال حّد لو

لو مل نكن أان والعرب نتبادؿ  ىو أنو ا لن أوافقك فيو أكثرولكن م .من الصحة
أليس اؼبماليك الذين وبموف مصر إىل اآلف ومل  .الثقة ؼبا كنت سلطااًن عليهم
فالرجل الذي ذكرَت  ،اػببث ال يسلم منو أي قـو ؟وُبرجوىا، من أعراؽ متنوعة

ماذا قلت  .ة يل هبمايلبغا فداٍل منو اؼبملوكاف اللذاف ال أعرفهما وال عبلقاظبو 
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  ؟يل اسم ىذين اؼبملوكُت اللذين ربّليا بكل ىذه الشحاعة
"ما أشد ما   :ٕب اتبع ٗب نفسو ،قاؿ منصور ،چواآلخر ابر ،أحدنبا برقوؽ -

" كرْىنا ىذا اؼبرائي !
   ؟_ أليس برقوؽ ىو من سبق حصانو حصاٍل ٗب أحد السباقات

 .واالثناف شركسياف ،مصديقو اغبمي چوابر ،نعم اي موفد هللا -
ظبعت  چومن ظبيتو ابر .كاف برقوؽ شااًب نبيهًا يبّشر برجل فبتاز  .تذكرت -

انشقت األرض وابتلعتهما فلم ذبدوا َمن أحسنا إيّل حىت  :بقيتم تقولوف .ابظبو
 .كثَت من اؼبماليك ظبعوٍل فرجعوا  ؟ا ندائيما مل يسمعأوبتمل أهن .اآلف

أما االثناف  .هر البارحة عدد من اؼبماليكبعد نصف عاـ من الغياب ظ -
اللهم إال أف يكوان رجعا إىل شركستاف اليت  ،اآلخراف فبل نعرؼ ماذا ينتةراف

.ا منهاجاء
 .ظهر من صوت السلطاف أف ما ظبعو مل يعجبو –ىذا وبتاج إىل ماؿ  -
يقاؿ إهنما ضببل  ،ال أعرؼ مدى صحة اػبرب ،.. ولكن.وىذا صحيح -

 .القتيلمن ماؿ  معهما كثَتاً 
مع أف السعاؿ ىاصبو فقد وجد الفرصة ليجيب إجابة  –! ؟ومن يقوؿ ىذا -

!؟أهتتز القشة دوف ريح -:ساخرة

حُت رأى أماـ دار  ،وفيما برقوؽ آٍت من جهة ىضبة اعبوالف ،ٗب أحد األايـ
 َچابر ،وىو يراتب ٗب ما خطر لو ،سأؿ ،األمَت فيصل طبسة أحصنة مسرجة

بلو:الذي استق
 ؟من ىم ىؤالء الفرساف -
.أرسلهم السلطاف األشرؼ شعباف من القاىرة مكّلفاً نفسو عناء إرساؽبم -
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 !؟أتكوف اشتقَت إليو ؛ما أشد اغبماسة الٍت نطقت هبا اسم السلطاف -
أليس ُحسَن  ؟أليس األفضل أف يتذكرؾ السلطاف من أف هُتَمل وُتًتَؾ وحيداً  -

ماذا  - :ٕب سأؿ ،يتسع ؼبا يقوؿ من الفرح وفمو ال چقاؿ ابر - ؟حظٍّ 
 ؟سنفعل

ولكننا سنتصرؼ حسب ما أيمر  .أرى أنك ركبت إىل مصر وانتهى أمرؾ -
 .بديل مشسنا

ما قلتو ابلضبط ىو ما  - :ينفجر قائبلً  چجعل الفرح ابر –اظبع !  ،اظبع -
 ...وأان سألٍت عن رأيي ،قالو للموفدين

وىو يبزح  ،وؽ غرفة الضيوؼ حيث اؼبوفدوفدخل برق - ؟وماذا بقي يل إذف -
.مع صديقو

ٗب  چحُت ركب اؼبوفدوف اػبمسة وقد زادوا اثنُت نبس ابر ،ٗب الصباح التايل
 :أذف برقوؽ

..  .واقفة إىل جانب النافذة ذُبِهُش ابلبكاء 1نفبسوىا ىي  .انةر ىناؾ -

بسو: روح، ما يعٍت روح النور أو الضياء. واالسم مؤلف من جزئُت: نفو:نور،1
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X
.صباح يـو خريفي ابكر 1373عاـ 

 .ة واصبًل السماء ابألرض حىت ال سبيُز الليل من النهارالغبار يغطي ظباء القاىر 
 .والشوارع اػبالية سبؤل النفس ابليأس

ساحبًا رأسو إىل  چسبتم ابر –.. .التعجبٍت طريقة استقباؿ القاىرة لنا -
 .الداخل

سأؿ بعد قليل برقوؽ الذي كاف يتةاىر أبنو ال  - ؟وأنت كيف كنت تريدىا -
 .يعرؼ شيئاً 

حُت  –! يل أف هبري لو كنت أعرؼ ما أريد ح لكل ما جرىىل كنت أظب -
كما تقوؿ اي برقوؽ ال   - :عن ضيقو الئمًا نفسو اعتدؿ كبلمو چنّفس ابر

مل  –.. .ومع ذلك ال نعرؼ كيف سيتعامل معنا من يستدعينا .داعي لليأس
 .يستطع إال أف يُتِبعو دبا يُهّمو دائماً 

" تقلُّب مزاج ىذا وارتيابو الدائم!ُت من ملل" :چصرخ برقوؽ ٗب نفسو ذباه ابر
 ،ولكنو ال يفتقر إىل الرجولة ،وال يستقر حيث يقف .يقوؿ شيئًا ٕب ينقُضو –

وإف انقشتو ٗب أفكارؾ  .وال إىل الصدؽ. وإف وقعت ٗب مأزؽ وقف إىل جانبك
وأان  .غَت أف كل ىذا يفقد قيمتو مع مزاجيتو .وجدت عنده كبلمًا ونصائح

.انتشل برقوؽ نفسو من أفكاره دوف أف يدري ما حدث لو –" ...أريد الكثَت
 !ئدة فيو مسايرين الدنيا اؼبضطربةال تدعنا نتكلم ٗب ما ال فا ؛چكفى اي ابر  -
 ،على صديقو ٗب نفسو وإف مل يعجبو ما ظبع چرّد ابر –وهللا ىذا صحيح  -

 " !كبن كبتاج الكثَت" - :متةاىراً أبنو يوافقو
ؼباذا  –من السؤاؿ اؼبفاجئ الذي قفز إىل ذىنو   چجِفل ابر - مهبلً  ،مهبلً "

أيكوف خاؼ من سلطاف  ؟صرفَنا األمَت فيصل من حضرتو إذا كاف ؿبتاجًا لنا
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" أتكوف لقصة "نفبسو .مل نسمع منو خبلؿ نصف عاـ إال استياءه منو ؟مصر
ال  ،نعم ،نعم ؟اليت كانت تتابعنا وعيناىا ذُبهشاف ابلبكاء عبلقة ابؼبوضوع

حسٌن أف جرى األمر ىكذا وإال كاف دخل بيٍت  .داعي للسؤاؿ عن اؼبوضوع
.. أكنُت أشَت إىل برقوؽ أف ينةر ابذباه .وبُت رفيقي ما ال حاجة لنا بو

! اي رّب ماذا ينتةران ٗب الببلد اليت ًا فيو الغرور  لو مل أكن مغفبلً مثَت  ،النافذة
ال هبوز  .نعود من أنفسنا بل يعيدونناكبن ال  .أيُّ عودة ىذه ؟نعود إليها

 .سيةلوف أيخذوننا ويعيدوننا إىل أف يعيدوان إىل دار األسر .الوثوؽ ابلسلطاف
ِِبَ سنجيب اؼبوفدين الذين  :أان من شجعتو حُت سألٍت .ال ذنب لؤلمَت فيصل

 تبُّت أنو كاف متلهفًا إىل العودة أكثر مٍت رغم .وبرقوؽ مل يرفض .جاؤوا ٗب إثران
.. لو كاف الفرح ينتةران ؼبا استقبلتنا القاىرة .ال أعرؼ ،ال أعرؼ .سخريتو مٍت

 "...هبذا اعبّو اؼبعكَّر
 :صحيح أنو كاف قاؿ لصديقو .چكانت أفكار برقوؽ ـبتلفة عن أفكار ابر

" ولكنو مل يكن ستدرجنا إىل أفكار ال فائدة فيهاال تدع اعبو اؼبعّكر ي ،كفى"
يقوؿ من أرسلهم وراءان إف " .اليت تعصف ٗب رأسو يبلك جوااًب لؤلسئلة
ولكن ىل من البطولة أف تقتل  ،وال شيء ال يلبيو لكما ،السلطاف يبتِدُحكما

! ٕب إنو ليس من أجل السلطاف شعباف فعلُت ما  ؟إنساانً ٗب غَت ساحة اؼبعركة
ك لو كاف إنسااًن صاغبًا إىل ىذا اغبد، ؼبا أجابٍت حُت رجوتو ٗب ذل .فعلت

ىو سعيد ألف عدوه  .أبنو ال يبلك من األمر شيئاً  ،چالعاـ أف ُيطِلقنا أان وابر
كانت أرواح آيرات والغراء، واؼبماليك   .ويُثٍت على القاتل ،قُتل وظل ىو حياً 

ال أندـ على ما  .غالية عليهم كما روحك ،ويلبغا ،الذين قَضوا قبل أواهنم
.. ِمْن كَبِْس طاِلعنا أف صادْفنا األسد .فعلُت بيلبغا ولكن أف ربمل لقب القاتل

والشمس ستشرؽ اثنية ولكن  ،الريح ستهدأ .ٗب سوؽ الشاـ فحرفَنا عن طريقنا
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ولكن أمل يكن فبكنًا أال ننتصر على الوحش  .لن يفتح لنا أحٌد طريق حريتنا
 ؟وكيف قبح أمَت الشاـ ٗب العثور علينا ؟على تسلق الشجرة چالذي أجرب ابر

" تتابعنا بعينُت وكيف كانت "نفبسو  ؟ أنو رجل صاٙب ذباىناوكيف تبُّت 
 "..؟... َمن مّنا كبن االثنُت كانت تودّع؟.دامعتُت

 ،صحا برقوؽ من أفكاره چحُت سأؿ ابر –!  ؟إىل أين يقودان ىؤالء -
:وأجاب على التخمُت

 .األرجح إىل السلطاف -
 ؟وٗب ىذا الوقت اؼببكر -
 ؟ تسمع أذاف الةهرأال ؛وكيف يكوف مبكراً  -
  ؟أمل تبلحظ أف السماء تصحو -
موعُدان  -تدّخل األمَت منصور ٗب نقاش اؼبملوكُت ابظباً،  –ال تتجادال.  -

كاف قاؿ يل إنو ٗب   .السلطاف األشرؼ انصر الدين شعباف وصولُنا إىل حضرة
منذ شهر أان ٗب " – .ولذا سأفعل كما أمرٍل ،انتةاران ٗب أي وقت نصل فيو

من السهل جدًا أف  .لطريق مع ىذين وكلما قاؿ أحدنبا شيئًا نقضو اآلخرا
 إليهما وأضاؼ ،"  قاؿ ٗب نفسواختبلفهما وتدفعهما إىل االقتتاؿتستفيد من 

 .السلطاَف اؼبتشوؽ إىل رؤيتهما منذ شهر مادًة للسخرية
حُت طلبوا من السلطاف اإلذف بدخوؿ الضيفُت اؼبستقَدمُت من الشاـ إىل 

 .ومل يكتف دبصافحتهما بل عانقهما .غرفة استقبلهما بشخصو عند البابال
 :وخاطبهما ابألديغية ؿبدقاً ٗب عيٍت كل منهما على حدة

أنت  .فالشكر لكما ،ىي ما أنقذتٍت ،بعلم هللا العليّ  ،ؾبازفتكما بروحيكما -
  ؟چأتذكرؾ وىذا أليس ابر ،برقوؽ

قائبًل  ،ال ُيطيق ظباع لغة غَت لغتو ،يوغَّت األمَت منصور وضعية وقوفو على رجل
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يتناسى أنو وبكم ببلداً  –.. .!وكم يتصاغر ،" كيف يتصرؼ ىذا :ٗب نفسو
 "...! ؟ىل سيأٔب يـو اي تُرى ىبتفي فيو ىؤالء من أماـ عيوننا .عربية

مل يكتم السلطاف ما الحظ من  - ؟أأنت منصور الذي ترتّج قدماه ربتو -
 .طعا الطريق الذي قطعتو أنت ولكنهما صابرافىذاف ق –حركات منصور 

ؽبذا أقوؿ من البؤس أف  .نسيت أف األمَت منصور ال يعرؼ إال العربية ،نعم
طلب من األمَت بعدما سخر  –! ىيا اندوا الصيب عبلء الدين .تكوف أعجم

إف   ،أُعّد اي برقوؽ رفضي تلبية طلبك يـو السباؽ - :واستأنف الكبلـ ،منو
وإال َمن كاف ضباٍل من عدوي  ؛من حسن اغبظ ،ف أحررؾكنت تتذكر أ

وقاؿ للصيب ذي األعواـ العشرة الذي قفز إىل الغرفة وقد انقطعت  - ؟اجملـر
اؼببلكاف اللذاف ضبيا والدؾ فبل تنس  چىذاف نبا برقوؽ وابر - :أفكاره

أف يتوليا منذ اليـو  چسأترجى برقوؽ وابر .معروفهما سواء كنت معك أـ ال
ال  .لك أاتبَكُتسّلم على من سيكوانف  .يتك على الرجولة واالستقامةترب

 .زبالف أوامرنبا يُنجياؾ من اػبطأ
كاف األمَت منصور الواقف   –!  ؟ويطلب منو ،اظبع ماذا يقوؿ لولده األىبل"

إف كنت ستقرب  – .إىل جانب الباب يبتسم فحسُب وال يُبُت على حالو
.. .وتريد أف تعيش اؼبزيد ،انسيًا مرضك اؼبزمن وسبنحهما ثقتك ،إليك القاتلُت

 "...فاغبية ال تستنفد ظُبّها من لدغة واحدة
 چللصيب قاؿ ابر 1األاتليق –بعد ما مّر شهٌر على توليهما مسؤولية األاتبك 

 :لربقوؽ

األاتبك من مصطلحات العصر األيوْب وما تبله، كلمة تركية تعٍت مرّْب أوالد اؼبلك.  1
لدى األديغة وغَتىم، يودِع فيو علّية القـو أوالدىم عند ُأَسٍر أدٌل مرتبة واألاتليق نةاـ كاف 

 .اغبلفاء –بقليل لًتبيتهم على شيء من شةف العيش، واكتساب نوع من األقرابء 
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ومع  ،ولكن ىا كبن سعيداف ،مل تقبل مٍت حُت قلت لك إننا صران ٗب اعبنة -
 .ب علّي سؤااًل واحداً ذلك سأسألك إف مل تعت

سأربملو منك كما  ،ؼباذا أعتب عليك –ابتسم برقوؽ بتصّنع بريء  –اسأؿ  -
 .ربملت غَته

وإف كنَت  .إف كنت أديغيًا فأان أيضاً  .إف كاف رأيك ىذا فقاظِبٍت حزٍل -
ؼباذا أنعم عليك السلطاف بلقب أمَت  ؛وكبن من عمر واحد .فبلوكًا فأان فبلوؾ

 ؟أىذا عدؿ ؟ٍت أان إىل أمَت العشرةالعشرين وأنزل
فبل  ،چإذا حاولت الكبلـ على العدؿ والةلم أمكنك أف تقوؿ الكثَت اي ابر -

ؼباذا أحدىم سلطاف  :وإال أمكنٍت أف أسألك ابؼبقابل .ندخْل ٗب اؼبوضوع
 ؟وىذا فارس واآلخر راجل ؟واآلخر فبلوؾ

 .. .ىا ىو قد بدأ اآلف -
 !إايؾ أف زبربه بشيء ؛ن يركضىا ىو عبلء الدي ،انةر -
- :ٕب أهنى بنربة أنعم ،چغضب ابر - ؟أىو من أتراْب ،أيبكن أف أشكو لو -

.. .أنت وأان كلما حاولنا الكبلـ ٗب موضوع ما اندّس بيننا ىذا الولد اؽبزيل

XI
 انقضى اػبريف، وانقضت األايـ التالية اؼبعتدلة من الشتاء مع أمطار خفيفة

 ،للربعمة واألشجارُ  ،الوقت لبلخضرار أف ذبد اغبشائشُ وقبل  .مستمرة
 .ضاعت ٗب ثنااي اؽبواء الصيفي اغبار

وؼبا كاف دواؤه  .تستنزؼ تبدالت اعبو ٗب خبلؿ العاـ صحة السلطاف شعباف
ويقضي عنو  .انفورة اؼباء ٗب أرض الدار الواسعة فهو يقضي أايمو إىل جوارىا

ولكن  ،حصة ٗب ىذه اؼبهاـ چولبار .برقوؽ أغلب مهامو السلطانيةابظبو 
خفف اعتماده  ،وحْبَثو عن لذاتو الشخصية ،وقد عرؼ تقّلَب مزاجو ،السلطاف
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 ،أو عند انفورة اؼباء يستمتع ابؽبواء الرطب منها ،وحُت يكوف ٗب الصبلة .عليو
يدعو لربو أف وبفظ عليو حياتو غبُت بلوغ عبلِء الدين بعد عامُت اػبامسَة 

 .قالب الرجولة عشرَة، سنَّ 
أان  –يقوؿ السلطاف  .البد من االمتثاؿ ؼبا كتبو هللا عليك ؟ما العمل إذف" -

نصرت  ،منذ أف رزقتٍت الولد الذي انتةرتو سنوات طويلة .راٍض عنك إيؽبي
مل تُتح الفرصة ألحد إىل اآلف أف  – .حةي على أعدائي ألٍل سلطاف مصر

 ،وال تدُع  أي مسلم ينسى .ة ٗب الببلدومل تسمح غبرب أىلي .يشن علينا حرابً 
إف قلُت إٍل عملت كما  .حساَب اعبنة والنار ،وىو يوازف حسناتو بسيئاتو

أْف سلكُت طرقًا ملتوية للوصوؿ  وحدث كثَتًا  .انتةرَت مٍت فأان أخدع نفسي
وأِرٍل  .وامنحٍت بعُد قليبًل من العمر برعايتك ،اغفر يل خطاايي .إىل مبتغاي
بديهي أال ىبرج من  ؟ىل سيكوف مثلي ىشًا كبو األمراض اي ترى .ابٍت رجبلً 

انةر  .ومع ذلك فقد أسعدتٍت .صلبك ولد صحيح بعدما ذباوزت اػبمسُت
ولكٍت مهمـو  ،ويعاٍل من ذاؾ ،ال أقوؿ إنو يشكو من ىذا .إيّل بعُت الرضا

 ، واحدةأنو كاف ولدًا كبيبًل بعُتحىت بيباريس يرووف  .بنحالتو وىشاشة بنيتو
ال يزاؿ  ؟وجدُّان قبلووف .غَت أنو ىذا مل يبنعو عن أف يصبح سلطااًن حازماً 

كأننا   ،ابٍت وأان ،كبن االثنُت .الناس إىل يومنا يتكلموف على جسامتو ورجولتو
ارتعب السلطاف من   –وأنت مل تفهمنا من ىذه الناحية  .لسنا من نسل جدان

اي  .أان سلطاف ولو هنشٍت مرض الصدر .ال أهتمك ،ال ،ال - ،كلماتو األخَتة
 .وشّققَت من أُروميت وأان عجوز ىّش ىذا الغبلـ ،إؽبي ظباؤؾ اؼبساؼبة ُتِةّلٍت

أف أُفٍت نفسي ٗب أفكاري خَت يل أف أستعد لرحليت إىل الكعبة ٗب اػبريف من 
 "السخيفة

واقف إىل اندى السلطاُف الصيبَّ ال –تعاؿ إىل ىنا  ،اي عبلء الدين ،اي ولدي -
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أنت تسقي  – .جانب شجرة اعبوز اليت زرعوىا لو دبناسبة بلوغو عامو العاشر
 ؟أتراىا تنمو بطيئة ؛شجرتك وتتأملها

ما يبلحظ على عرّب عبلء الدين عن عدـ رضاه ع – .ال أعرؼ ماذا تنوي -
 .ولكنها ال تصعد إىل األعلى ،وسبتد أغصاهنا عرضاً  ،يغلظ جذعها –شجرتو 
 .ٗب السنوات الثبلث أكثر فبا مَبَْت ىي مبَوُت أان

   :انفعل السلطاف ِلما ظبع وإف الطفو ٗب الكبلـ –نقْضَت كبلمك اي عبلء  -
!؟اؼبتقلب اؼبزاج چأتةنٍت ابر ؟كيف أنقض كبلمي  -
 .مل أالحظ على مربّيك مثل ىذا -
 .ومع ذلك يِعدٍل ابصطحاْب إىل الصيد ٕب يًتاجع -
 - :سأؿ الصيبَّ ٗب ما يُهمو ىو دوف االىتماـ بشكواه –أىذا ما تعنيو !  -

؟أليس من اؼببكر ذىابك إىل الصيد
 ؟أأنتما متواطئاف ؛وىذا ىو رأي برقوؽ -
 .إذا كاف والدؾ يعرؼ كل ما هبري ٗب مصر فبل عجب أف يعرؼ أخبارؾ -
ولذا ىناؾ فرؽ  –ابتسم السلطاُف الذي غفلْت عنو نوبُة سعالو ٗب وجو ابنو  -

 .وبُت ما أظبيو تناقضًا ٗب سلوكك ،يًتاجع عن قراره چبُت ما تقولو من أف ابر
.شجرة اعبوز تتوسع ٗب أسفلها دائماً ٕب ترتفع إىل األعلى

 .غَت أف شجرة الكرز اليت زرعناىا معها أزىرت ىذا العاـ ،ىذا صحيح -
 ستثمر .كل شجرة ؽبا موعدىا ٗب اإلزىار  .ال تستعجل عليها اي ولدي -

تنهد السلطاف ٕب  - ؟أأعيش أان إىل يومها .شجرة اعبوز ٗب سنتُت أو ثبلث
ارضبٍت اي  .كاف حسنًا أف أزور الكعبة مرة أخرى  - :قاؿ لنفسو مع ىزة رأس

غَّت السلطاف موضوع اغبديث حُت جلس عبلء إىل  –! إؽبي ونّوْلٍت مناي
 :ىي اغبياة ىذه –جانب والده وأسند رأسو الصغَت إىل كتفو وإف انفعل 
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سيصحبك يوماً  ،چ.. ال تلم األمَت ابر.وأنت ستصبح رجبلً  ،شجرتك ستنمو
 .وردبا رافقُتكما .ما إىل الصيد

إىل  چأريدؾ أف ترّفع ابر :إف كنت ترى ىذا اي موفد هللا فلي رجاء عندؾ -
.أمَت العشرين

 ؟أىو طلٌب منك أـ تريد أف تسدي إليو معروفاً  -
صاح عبلء الدين كعجوز  –.. .!مثل ىذا چابر وىل تتصور أف يطلب -

 .ىُبيل إيّل أنو وبسد برقوؽ على إمارتو للعشرين - :وحدد سبب طلبو ،صغَت
يسعدٍل أف تكوف عندؾ ىذه الدقة ٗب اؼببلحةة وىذه الرضبة أيها اؼبلك  -

أليس األفضل أف تعمل  - :نةر السلطاف إىل ابنو راضياً وأعاد السؤاؿ –العلي 
 ؟نفسك على أف ربسد من عندهلتحصل ب

إذف أتُعّد منصور الذي رقيَتو قبل أايـ إىل قائد األربعُت ال يستحق ىذا  -
  ؟جبهده

كاف استياء السلطاف ابدايً من نربة صوتو   - ؟ما الذي أوصلك إىل موضوعو -
غَت أٍل أقوؿ  ،يسرٍل اي عبلء اىتمامك أبمور السلطنة –فأسرع بتعديل موقفو 

.يكفيٍت ما أعاٍل منها حىت أصدع رأس ابٍت هبا ٗب نفسي أال
 .ما يقولو األمَت برقوؽ يل ـبتلف -
 .تغَت لوف وجو السلطاف - ؟أيقوؿ لك ما يسيء -
 "مل تعد طفبلً  ؛احفظ ٗب قلبك ما يقاؿ لك" :يقوؿ يل -
ولكن إذا لّبيت لك رجاءؾ  .يربيك على ما ستكوف عليو .ىذا كبلـ جيد -

.أف أرّفع برقوؽ أيضاً  وجب عليّ  چبشأف ابر
 .أان أريدنبا أف يتساواي ٗب الرتبة – .استعجل عبلء فزِعاً  .ال ،ال -
ابتسم السلطاف األشرؼ انصر الدين  –.. .لو كاف كل ما نريد يتحقق لنا -
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.شعباف
 .أسرع عبلء ابلسؤاؿ بكل براءة - ؟ؼباذا ال يتحقق لك ؛ألسَت سلطاانً  -
إف كنت تقصد ىذا  –اآلف من أعماؽ قلبو  ضحك السلطاف –أان سلطاف  -

.. كنت أنوي اف .ولكن مل يتحقق يل فيها كل ما أريد .فأان سلطاف مصر
 .وال يعٍت ىذا اي عبلء أف نقطع األمل .أحقق للببلد إقبازات كبَتة لوال مرضي

 .چنستعجل ٗب موضوع األمَت ابرتدْعنا  ال ولكن .ال أمل يل بعد هللا غَتُؾ
 ـبلص لنا بل قيل يل إنو مهمـو أبموره الشخصية أكثر من نبـو ليس ألنو غَتُ 

ال أعرؼ من أين  ؛وبلَغٍت قبل أايـ أنو اشًتى ؾبددًا طبسُت فبلوكاً  .السلطنة
ّمحَت إيّل بو أحسنت إليو ػواألمَت منصور اؼبخادع الذي ل ؟جاء هبذا اؼباؿ

 ،سكندرية ٗب مهمةطلبت منو مرافقة برقوؽ إىل اإل ،إبمارة األربعُت وسايرتو
ال داعي ألف تواجو مباشرة كل  .فحُت يعود نتكلم ٗب قضاايان بتفصيل أكثر

 ،من يواجهك، بل أبعدىم عنك أبف رُبسن إليهم وتؤّملهم أيها اؼبلك العليّ 
وتوصلُت  .شكرًا لو ،برقوؽ أان راض عنو .وبعدىا يسهل عليك ما ستفعل بو

ضْع برقوؽ  .إبمرة سجن االسكندريةبتفكَتي إىل أف أكّلف األمَت منصور 
 ،الذي يستهويك أحيااًن فربقوؽ أحكم بكثَت چوابلقياس إىل ابر .مثااًل لك

 .ال تدْعو ىبدعك ،ولكن احذرْ 
حسم عبلء الدين  –على أٍل لن أظبح لو أف ىبدعٍت !  ،برقوؽ إنساف صاٙب -

 .اؼبوضوع وهنض
ٗب طريق عودتو إىل  أكمل السلطاف كبلمو – .أثق بك ٗب ىذا اي ولدي -

" ألٍل الحةت على برقوؽ تعصُّبو احذْر منو ،ال ىبدْعكَ قلت " - :البيت
نتهم منصور  .كما على األمَت منصور  كبو قومو العرب  ،ألبناء قومو الشركس

أف  ،فاألفضل، كما كاف يقوؿ جدان قبلووف .الثراثر ولكننا نعيش ٗب ببلد عربية
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.ّد سيُخنانعيش  وغبمنا ينضج دوف أف يسو 
 .يقوالف مثل ىذا چمل أظبع برقوؽ وابر -
 ؟وىل يَدعانك تسمعهما -
 ؟ألن ىبطئا مرة فأظبع منهما -
 ؟أتتسمع إليهما -
 .أحياانً  -
 ؟وإف تكلما ابلشركسية -
ردبا ؽبذا السبب يتكلماف غالبًا ابلعربية ٗب  ؟ٍت بعض الشركسية عبثاً تَ أعّلمْ  -

 حضوري.
حسنًا اي  .ونبا وبذراف منك ؟ابغبذر منهما ىل فهمت ؼباذا نصحتك -

ما  .ما من لغة غَت مفيدة :ؽبذا السبب أقوؿ .ال تدعهما يشكاف فيك ،ولدي
 .ودوف أف هتاصبٍت نوبة صدري ،أحسن ما ربادثنا اليـو ابؼبصادفة واؼبفاجأة

وما فائدة البنات اللوأب ولدهْتّن يل  –حىت لو كنت أعرؼ  أف ال أمل يل غَتؾ 
ليتٍت شهدت بعد ِحّجيت بلوَغك  .غَّتَت نةرٔب إليك –!  ؟ئُر أمكضرا

  .السادسة عشرة
أجاب عبلء الدين بسرعة كأنو كاف ينتةر ىذا  –! وىل بقي إال سنة واحدة -

؟وىل ىذا كثَت –ٕب سأؿ  ،السؤاؿ
 ...العاـ الكامل ابلنسبة إيل قد ال يكوف طويبًل عليك اي ولدي -

وحُت عاد برقوؽ راضيًا عن اؼبهمة  .ُت األب واالبنمضى شهر على اغبديث ب
تكلما ٗب موضوعات   .قابل السلطاف أكثر من مرة ،اليت أقبزىا ٗب اإلسكندرية

ح السلطاف إىل موضوع شرائو اؼبماليك ػّ مػوؼبا ل ،چوأتيا على ِذْكِر ابر .كثَتة
اف وحُت تطرؽ اغبديث إىل موضوع معاوف السلط .تةاىر برقوؽ أنو مل يسمع
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 :قاؿ برقوؽ
ومل  .وأعضاء اجمللس االستشاري يطالبوف هبذا .ىذا أىمُّ شيء اي موفد هللا -

.يكن لؤلمَت منصور شاغل غَته طواؿ رحلة اإلسكندرية
 ؟أيكوف راغباً ٗب اؼبنصب -
 .الحةت ىذا ولكن مل يقل بصراحة -
 ؟وما رأيك ٗب ىذا -
أرى أف  :ي اي موفد هللاإف كاف منصب معاوف السلطاف فسُأطلعك على رأي -

 .ال ضرورة لو
 .ٕب ضحك ،سكت السلطاف األشرؼ انصر الدين شعباف برىة

ما أريد أف أظبعو ىو أحد االثنُت  .إذف ليس عندؾ رأي اثبت اي برقوؽ -
.اللذين ذكرهَتما

 .لو كنت أان السلطاف ؼبا ازبذت معاوانً يل اي موفد هللا -
يقوؿ يل " لو   – .ف السلطاف ٗب داخلوارذب –.. .ما أعجب ما قاؿ يل !"

 ؟كيف سيتصرؼ ىذا مع ولدي بعد أف أرحل  .كنُت أان " فيقيس نفسو إيلّ 
أال يبكن أف يكوف ىو السبب ٗب دفعي إىل  .ونًتؾ لو حرية اغبركة ،كبن مبتدحو

وىو اآلخر لو كاف أمَتاً صاغباً لردبا  ؟نقل األمَت اؼبنصور إىل اإلسكندرية البعيدة
حُت صحا  –" ..؟.قْل يل اآلف دبن تثق .صرؼ معو على ىذا النحومل أت

السلطاف من أفكاره عّدؿ توّجهو إىل برقوؽ: 
  ؟ؼباذا ال تريد يل معاوانً للسلطاف :قل يل -
 .ألٍل مل أنس ما كاف ينويو يلبغا اي موفد هللا -
ولكن أال هبب أف نسّد أفواه أىل الببلد من أمثاؿ منصور  ،ىذا صحيح -

َمن ِمن أمرائهم عندان يبكن أف ذبد  - ؟الذين وبملوف علينا لعدـ ازباذه معاوانً 
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ولكن ال  .كاف أفضل مرّشح ؽبذا اؼبنصب ىو أنت   ؟عنده الصدؽ واإلنسانية
  .أريد إطبلؽ أفواه أىل اغبضر والبدو الكساىل ضدان

داد من أستمد االعت .انَسٍت ٗب شأف اؼبوضوع الذي نتكلم فيو اي موفد هللا -
ولست وحدي ٗب ىذا بل  .الثقة اليت أوكلَت إيّل بسببها تربيَة عبلء الدين علي

قاؿ  – .إف كنت تريد معاواًن لك من العرب فسنبحث لك جبدية .أيضاً  چابر
 .برقوؽ للسلطاف ولكن ىذا بعد عودتك من اغبج اي موفد هللا

كبلمك من أريده ىو شخص يتفهم   .ال داعي لبلستعجاؿ .صحيح ،نعم -
ويكوف مرانً معك.

كاف األمَت برقوؽ أوَؿ من تلقى خرب وفاة األشرؼ انصر الدين شعباف ٗب مكة 
الذي كاف ٗب رحلة صيد قريبة  چولذا استدعى على عجل ابر ،ودفنو ىناؾ

:وسألو
      ؟ماذا سنفعل -
 .سنستويل حااًل على منصب السلطاف -
 .ال يفعلوف مثل ىذا ،ىذا غَُت مناسب -
 قْل ! ؟ؼباذا تستشَتٍل إذا كنت تعرؼ ما ستفعل -
ونعلن اغبداد ٗب الببلد ثبلثة  .ونعزي أسرة اؼبرحـو .سنخرب عبلء الدين أوالً  -

.أايـ
  .الذي مل يكن يعجبو ما يسمع چسأؿ ابر ؟ٕب ماذا -
وننتخب عبلء الدين  ،ٕب نعقد مع ترتيبات العزاء ؾبلس األمراء االستشاري -

.السلطاف األشرؼ انصر الدين شعباف سلطاانً علي، وريَث 
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ولكن ىل فكرت ٗب أف  - ،چابتسم ابر –.. .رتبت األمور جيداً  ،نعم ،نعم -
أنةر إليك فبل   ؟دماران سيكوف على يد األمَت اؼبغفل العليل الذي تتلهف عليو

ىل أسرعنا ابلعودة إىل مصر لًتتيب  .أفهم من أي نوع من البشر أنت
 ؟السلطاف إجراءات مأٓب

.أنت أتٕب ىكذا ،چاسكت اي ابر -
 .على صديقو چرّد ابر - ؟أّي إٕب -

XII
 كاف السلطاف ىو من يفتتح عادة ؾبلس األمراء ٗب مصر ويديره. ولكن َمنْ 

مضى على اجتماع األمراء الواحد  - ؟سيقـو هبذه اؼبهمة اليـو ٗب غيابو
كلهم طامع ٗب   .يتهامسوفو  ،يتبادلوف النةرات خلسةً  -.والستُت بضع دقائق

بعضهم  .اغبكم إف أوكلوه إليو سواء كاف قادرًا على ربمل مسؤولياتو أـ ال
 .چاعبالس بُت برقوؽ وابر ،يتةاىروف أبهنم ال يروف عبلء الدين اؼبقرر سلفاً 

وآخروف  .واآلخروف يبشوف ٗب وجهو وما ٗب قلوهبم غَُت ما على أفواىهم
.تهم لوُيشِعرونو ابلعيوف على موافق

 - :وأردفو بعتابو الشاكي ،قاؿ منصور - ؟ؼباذا ال نبدأ اعبلسة ؟ماذا ننتةر -
إف السلطاف وبتاج  ،ولو أف أحدًا مل يكن يصغي إيلّ  ،ؽبذا السبب كنت أقوؿ

 إىل معاوف. 
أضاؼ أحد  –غَت أف كبلمنا مل يكن يتحقق  ،وكبن مل نكن صامتُت -

 .األمراء
 –.. .ضّموؾ إلينا ٗب ىذا الربيع فحسبُ  ؟قوؿومن أنت حىت ينفذوا ما ت -

ماذا " :ونةر إىل أعوانو قائبلً  ،من القائلسخر منصور الطامح ٗب السلطة 
 .كل ببلد العرب تنتةران  ،قولوا من سيفتتح اجتماعنا –" أال ترونٍت ! ؟تنتةروف
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إف   –رد عليو األمَت الذي سخر منو  –!  ؟ومن أنت حىت هُتينٍت ٗب انتمائي -
 .نت متلهفاً على حاؿ الببلد ىكذا فتجاوْز نفسك ورّشْح غَتؾك
غَت منصور موقفو دوف  –! أف أقوؿ ىذا أيها األمَت الشركسيما كنت أريد  -

عارفًا ٗب  ،متةاىرًا أنو يلـو من مل يساندوه مع أنو كاف غاضباً  ،أف ينهي كبلمو
تم فيو فلست حسنًا إف كاف ىذا ما شرع - :نفسو أنو أخطأ ٗب اسم األمَت

ليفتتْح جلستنا برقوؽ األمَت الذي كاف ـبلصًا قلباً  .جاىبًل دبن ىو اسم أمَتان
وكاف  ،وروحًا للسلطاف األشرؼ انصر الدين شعباف الذي فارؽ الدنيا الفانية

 ورابه وأنشأه.   ،أاتبكاً ؼبن سنختاره اليـو سلطاانً عبلء الدين علي
: أذف برقوؽ ابألديغية مهتاجاً فبا ظبعٗب چ.. نبس ابر.""وىل ىذا ىو فقط !

إف كنت ال تريد فرّشحٍت أان ! ؟ماذا تنتةر ،ؼباذا ما تزاؿ جالساً  -
 :وكأنو مل يسمع شيئاً  ،رّد برقوؽ ابلعربية جبواب آخر

َت فيصل ليفتتح األم .وأكابران ؿبًتمُت ،ليكن أصاغران سنًا غالُت علينا -
!اعبلسة ألنو أكربان سناً 

 .وافقو الكثَتوف .صحيح -
لنْدُع من أجل السلطاف  –أكمل برقوؽ كبلمو  –ولكن قبل أف نفعل ىذا  -

 !الراحل
أضاؼ لنفسو عدـ رضاه عن تصرؼ  ،للسلطاف اؼبتوٖب چبعد أف دعا ابر

مع  ... يًتكهم أيكلونك وىو يبتسم ٗب وجهك.ىذا ىو طبعو" :صديقو برقوؽ
ما الذي أتّملو منو  .ذكر األمَت فيصل أٍل نّبهتو فقد وصل إىل الشاـ وأتى على

وال  ،ضّمنا إليو حُت كنا ٗب مأزؽ .أان ال لـو يل على األمَت ؟أكثر فبا أتّمل مٍت
ما الذي ترّجتو نفبسو اليت كانت تتابعنا من  .أنسى إنسانيتو وزاده إىل اآلف

ابرؾ اي من  .أان نسيتها منذ زمن بعيد إف كانت ما تزاؿ حية ؟النافذة من أبيها

-446-

ىل هبوز وأنت ٗب القاىرة وحولك أصبل البنات أف تشتهي فتاة  ،هللا فيك
كاف األفضل أف نستويل على السلطنة كما اقًتحُت    !؟بساقُت عجفاوين

وماذا  ،ال أعرؼ ماذا تنوي .عليك من أف نرسل وراء كل ىؤالء اغباسدين
! كم ت األوافولكن بعد فوا ،ستندـ يومًا ما .وماذا تتأمل من ىؤالء ،تنتةر

 "نحوس حجر عثرة أماـ مطاؿبي !...يقف ىذا اؼب
أفتتُح ؾبلسنا  –بدأ األمَت فيصل الكبلـ  –ووافقتموٍل  ،إف كاف ىذا رأَيكم -

 .أريدكم أف تقولوا من سيكوف سلطاف مصر ،لن أطيل الكبلـ ،االستشاري
ٕب  .همصاح منصور اثنية منتزعًا زماـ الكبلـ من –أان قلت اظبو منذ زمن  -

ال تنَس فضلي عليك ! وَأصْبََل معو  :بّش ٗب وجو اؼبرشح للسلطنة كأنو يقوؿ
 :غَت أف رّد فعل األخَت مل يكن كما توقعو .چبرقوؽ وابر

ال  .مل تنطق اسم أحدٍ  .اسكت أيها األمَت منصور وال تعتربان من مساجينك -
 .تنتهي من االفتخار بنفسك

! _ قفز منصور من ؾبلسو   ؟متداح نفسوأأان أـ أنت َمن ال يفرغ من ا -
 ،أنسيت قبل سنوات .أنت من كاف هبب أف يكوف سجيٍت –كسيف مسلوؿ 

حُت التقت نةراتو بنةرات برقوؽ تراجع عما كاف يريد أف  –.. .ٗب الببلد
لوال أف ىناؾ شخصاً  -.وجلس مغمغماً  ،يقولو مع َسورة غضبو بشأف يلبغا

 .أراعيو لكاف يل كبلـ معك
قْل  –رّد اآلف أمَت الفسطاط غورغُت  –يس ؾبلس األمراء مستودع أسرار ل -

 .ما عندؾ وال تبتلعو كي ال ىبنقك
قابل منصور  –! كفي ما فعلتم ٗب الببلد العربيةي ،أبعْد عٍت عينيك الضيقتُت -

لسكتُّ  –ال جعلٍت هللُا مثَلكم !  -لو كنُت مثَلكم  –الكبلـ العنيد لؤلمَت 
.ربيتخجبًل من غُ 
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مرة أخرى مل يستطع األمَت الشركسي  –! وإىل أين وصل ،اظبعوا ماذا يقوؿ -
 .أف يكةم غيةو

ليس ٗب صوتو نربة  ،مبتسماً  چأجاب ابر –سأقوؿ لك ما وصل إليو  -
 .يدينوننا ألننا كبمي ؽبم ببلدىم –غضب 

ذي  حُت قاؿ إسبلـ أمَت دمياط ال –ال تنسوا أنكم صرٓب بشرًا ٗب ببلدان !  -
غَت أف ما  ،استغرب أف عددًا قليبًل وافقو هبزة رأس ،كاف ساكتًا إىل اآلف

  .استغربو أكثر ىو ما ظبعو
 –هنض عبلء الدين علي  –أيها األمَت فيصل الذي أدعو لو هللا ابلرضا عنو  -

على أٍل مل أصرّح  ،وأنت اي برقوؽ ،فساؿبٍت ،نصبوؾ رئيسًا ألنك أكربىم سناً 
 ،ذىب وجلس على العرش اػبايل كمن كاف عليو طواؿ عمره – .دبا أنوي فعلو

إذا كاف اجتماع اجمللس من أجلي فأان أعلن قبويل ربمل  - :ٕب أكمل كبلمو
  .اؼبسؤولية من أجل الكّف عن التنازعات بينكم

أسرع األمَت إسبلـ اآلف  – .ىذه رجولة وحكمة .حسنًا فعلَت اي موفد هللا -
 .ةر ىذا التصرؼابلتأييد كمن كاف ينت

ٕب  –! يَّم ما قرره هللا سبحانو وتعاىلال يُق –مل يقبل عبلء الدين  –! اسكت -
أتعرفوف ماذا كاف يقوؿ والدي السلطاف  - :سأؿ بعد وقفة قصَتة بصوت أىدأ

األشرؼ انصر الدين شعباف الذي انتقل إىل جنتو تعاىل حُت يقع ٗب مثل ىذا 
 .قف إىل يبيٍت اي برقوؽ .تعبث فيو الفئرافالبيت الذي ببل قّط    ؟اؼبوقف

وأنت اي  .ومنعتٍت من أي تصرؼ خاطئ .وما تزاؿ ،ربيتٍت أايـ كاف أْب حياً 
كنت سبؤل فراغي حُت نلتقي وإف مل   .قف إىل يساري ،ال تقف بعيداً  چابر

إذا كنا بدأان اجتماعنا مع شيء من التنافر، فاآلف وقد  .تكن لقاءاتنا متباعدة
! ولندُع إىل هللا أف أعماؿ ؾبلس األمراء عند ىذا اغبداؼبوقف، لنُنِو اقبلى 
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وأف يعيش الناس ٗب  ،وأف ينشر السبلـ ٗب الببلد العربية  ،نتناسى خبلفاتنا
حُت هنض  –! آمُت :قولوا .وأف ينصران على أعدائنا ،تفاىم وحرص متبادلُت

 .اء فعل األمراء مثلوالسلطاف عبلء الدين علي من على عرشو ورفع يديو ابلدع
لنفسو  چقاؿ ابر –ىذا الولد األعجف مل أكن أعَته اىتمامًا ولكنو مهيب "

ؽبذا السبب  .لن تستطيع زحزحتو عن العرش مهما دفعتو –بداًل من الدعاء 
 .حُت أخربُت برقوؽ بوفاة والده السلطاف طلبُت االستيبلء على العرش بسرعة

! أظن أف ؟ينا خدماً إىل األبد عند ىذا الثراثر! ىل بقوانةر اآلف ماذا جرى لنا
كنت أكتفي  .اغبّق أٍل مل أكن أريد لنفسي السلطنة .برقوؽ خاؼ أف أانفسو

ٕب كنا سنتصرؼ حسب ما   .دبعاوف السلطاف كي ال ينادوٍل ابؼبملوؾ
.. برقوؽ اػببيث ىو السبب ٗب أف ىذا الذي مل كبسب حسابو ربدى .وبدث

نسي أنو بكى  .وفعل ما فعل ،وثرثر بكل ىذا الكبلـ ،ارين أمراء الببلد اؼبخت
إىل الصيد غَت أف األسد سيفًتسك"  كنت أريد اصطحابكحُت قلت لو "

 " ...غَت أنك ستندـ حُت وبرد ،! ربّيَتووانةر اآلف ما فعل بنا
 چ" كرر ابرارضبنا اي هللا ،آمُتم السلطاف دعاءه هبذه العبارات "حُت اختت
وقاؿ لربيبو ؿبييًا إايه إبيباءة  ،اليت ظبعها ل من أفكاره الكلماتِ الذي انُتشِ 

 :رأس
! حسناً فعلَت القوؿ والفعل اي عبلء الدين علي ليجعلك هللا لنا سلطاانً خَّت  -

 چحُت قاؿ ابر – .إذ أبعدت منصب معاوف السلطاف عن األمراء اغبسودين
اؿ للسلطاف لَتد عليها ىذه الكلمات بشيء من البلمباالة مل يفسح برقوؽ اجمل

اف من بُت األمراء كمن يقوؿ لو "وؼباذا بل التفت إىل صديقو وىو ىُبرج السلط
 ."ال تزاؿ واقفاً 

انةر إىل ىؤالء كيف يسحبوف السلطاف األعجف اػببيث من بيننا ؿبيطُت  -
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ألجل ىذا أقوؿ إف أبناء  – .نبس األمَت منصور ٗب أذف األمَت إسبلـ –بو 
 ... نسّلم الببلد للشركس ربت أنةاران.مبالُت ال ُيصغوف إليناقومنا البل

ماؿ إسبلـ على منصور ونبس ٗب  –ليس أمران على ىذه الدرجة من السوء  -
انتةر إىل االجتماع القادـ  .ويبتلكوف الوعي ،وصباعتنا يرفعوف رؤوسهم –أذنو 

 .سأجعلهم يعينونك معاوانً لو ؛للمجلس
اتبع األمَت غورغُت بنةراتو  - ؟ء الذين ُأحِبطت آماؽبمماذا وبوؾ اآلف ىؤال -

 ساخراً فبن يتبعهم األمَت الشركسي .
يسخروف من أبناء جنكيز خاف اػبُزر العيوف متناسُت كسلهم  –ىؤالء !  -

!.. ىا ىا ىا.وجبنهم

 .وبرقوؽ چالتقى ابؼبصادفة ابر ،عند غياب الشمس ،ٗب اليـو نفسو
تةاىر برقوؽ دبمازحة  - ؟أيلحقوف بك ،جرى لكماذا  ،مهبلً  ،مهبلً  -

 .صديقو
وعيناه اغبمراواف  چغضب ابر –وال أحد يلحقٍت  ،أان مل هبِر يل شيء -

 .وما الذي هبعلك ال هتدأ ،أريد أف أعرؼ ما جرى لك – .ذبحةاف رغماً عنو
 .عّضاتك اؼبباغتة أعرفها منذ زمن بعيد ؟مأٍٓب جعلتنا نشهده اليـو –أيُّ عرٍس 

  .وإف أردَت أخربُتك
 .ابتسم برقوؽ الذي كاف يكةم غيةو بصعوبة –قل  -
 .بعد أف خنقت يلبغا الربيء هبدؼ التقرب من السلطاف -
 .! انفجر برقوؽ چابر -
ؼباذا تصافبت حُت طلبت  .ال ربسُب حساْب ولو أنك تنطق اظبي جيداً  -

 ؟منك أف هبعلوٍل زعيماً من أجل افتتاح االجتماع فقط
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 ؟أمل يكن عقلك يستوعب أنو ٗب حضور األمَت فيصل ال مكاف لك أو يل -
قطع  –.. .وٗب اليـو الذي ستفهم فيو ىذا .أان عقلي يصل إىل أمور كثَتة -

ما الذي  - :وألقى إليو سؤااًل آخر ،ما كاف يريد البوح بو ٗب سورة غضبو چابر
كبو صحيح، إىل  وال يعرؼ الكبلـ على ،دفعَت الصيب الذي ال يزاؿ يسهو

دوف أف تفسح اجملاؿ لؤلمَت  ،غَت عابئ ْب ،مشَتًا إليو بطرؼ مرفقك ،ِفعلو
 ! ؟فيصل ليمارس رائستو إف كنَت احًتمَتو إىل ىذا اغبد

 ،دبن فيهم إسبلـ يتصاوبوف ،أمل تسمع األمَت منصور وصباعتو من اؼبصريُت -
لشجاعة كما رأيت ويهددوف بنشر الفوضى لو مل يتحّل عبلء الدين علي اب

أما اعًتاضك اآلخر على سهوِه فأان أعرؼ مرضو   .خبلفًا ؼبا يوحي بو عمره
وربللت من  .غَت أٍل حققت اليـو لوالده ما كاف رجاٍل بشأف ابنو .كما تعرؼ

 .قَسمي
أعرؼ ما  –وأجاب برقوؽ  ،بشيء من السخرية چضحك ابر –نعم  ،نعم -

صفق الباب أبقوى  –! ولو مل يبق غَتيأظبح لك بتحقيقو غَت أٍل لن  .ُتضمر
 .وخرج ،فبا فعل حُت دخل

ىذه حالنا  –الـ برقوؽ نفسو وىو يهز رأسو  –األديغة !  ،ىيو أيها األديغة"
 ،ولِبز من ارتقى ،هنجم على من وباوؿ أف يرتقي نريد إسقاطو .أينما كّنا

كبسد َمن و  ،نشتهي ما ليس عندان .وبعد أف ُنسِقطو نشفق عليو .ونسخر منو
وبداًل من أف كبمي ببلدان األـ ونقويها  .ونُعّز شبابنا ،كبًـت مسّنينا .عنده

من اؼبذنب  .نسًتجل ٗب الببلد الغريبة فنستويل ابلقوة على مناصب اغبكم فيها
! كاف اغبكاـ  دبن تسببوا ٗب نكبتنا جبريبتهمال يؤاخْذان أحٌد إف جاىْران ؟ٗب ىذا

 يطلبوف منا أف نتوسل إليهم ومل نكن كبن من يتوسل. الذين اشًتوان ليستعبدوان
ردبا كاف ما دفع األديغة  ؟أىذه رجولة .واآلف ِلَتَوا إف كاف ما نفعل هبم حسناً 
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" جوااًب ؼبثل ىذه !من مّد يده إىل عينك فُمّد يدؾ إىل روحو " :إىل أف يقولوا
وإما  ،إما أف سبوت" ؟هتديده چأأنتةر حىت يفعل ْب ابر ؟ؼباذا ال أربرؾ  .اغبالة

سأجابو الليلة من يهددٍل ما مل يكن لدّي ـبرج  ،كما يقوؿ األديغة " أف سبوت
سأمد يدي إىل روح من  ،أان ال ذنَب يل اي إؽبي .وأنتهي من أمره ،يل غَتنبا

حُت هنض برقوؽ ليتجهز بلباسو وعتاده أبلغو –" ه إىل عيٍتىددٍل أف يبد يد
 .وراغبارس بقدـو األمَت منص

  ؟"من أتِت على ذكره ذبْده على عتبة الباب" :ىل ظبعتهم اي منصور يقولوف -
.استقبل برقوؽ ضيفو بوجو طلق

  .القلب يرى قبل العُت :ظبعتهم يقولوف -
 ؟العُت والقلب يعرؼ أحدنبا اآلخر :إذف ىل ظبعت بقوؽبم -
 .إف كاف ىذا رأيك فردبا كاف مثل ىذا القوؿ اؼبأثور -
قاؿ برقوؽ لضيفو  –اللذاف سألُتك عنهما اي قبمة اؼبماليك اؼبنَتة  القوالف -

نبا من أقواؿ الشراكسة الذين  –على سبيل اؼبزاح وىو ينةر ٗب وجو ؿبدِّثو 
ولكن كنَت خطرَت يل قبل غبةات أريد مقابلتك ألٍل أعرؼ أنك ال  .تعاديهم

غَت أف ما حدث  .ـمل يُرِضٍت سَُت أعماؿ ؾبلس اليو  .ربمل كرىًا كبَتًا ؽبم
إف كنا نستطيع االحتفاظ ابلثقة اليت تبادلناىا ٗب طريقنا إىل  .أفضل لك ويل

.اإلسكندرية فأان أريد أف نتكلم على موضوع خاص ال يعلم بو غَتان
 ؟چوال حىت األمَت ابر -
 .ما سنتكلم فيو سراً ىو موضوعو .انتبهَت إىل األمر -
قولو بشأنك ٗب ىذا الربيع ولكن مل أظبح وكيف ال أالحظ ! ما كاف بدأ ي -

اي قبمة  ،أستمع إليك .لو... ُيسِعدٍل أنك عرفَت أخَتًا أّي نوع من البشر ىو
 .اؼبماليك اؼبنَتة
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بدأ  –أال يكفي اي منصور سواٌء وافْقنا َمن نعيش ٗب ببلدىم أـ مل نوافق  -
 بجاؽكم ظل الكرد والق  –برقوؽ يدور حوؿ اؼبوضوع بشيء من الرايء 

أريد فقط أف  .! أان من جهيت ال أريد شيئاً واألوزبيك والشركس سبلطُت عليهم
 .ٕب أعود إىل ببلدي ،أربرر من أعباء اغبكم حىت ال يقاؿ إف األاتبك قد ىرب

أخربٍل قبل قليل أنو يستعد لبلستبلء على منصب  چولكن أحد ثقات ابر
 ،لرجل ٗب قلبو شيءىذا ا .معاوف السلطاف الذي أرّشحك لو كرمى لقومك

ليس يل مستشار  ؛ما العمل اي منصور .وما سيقولو وما سيفعلو شيٌء آخر
؟حكيم غَتؾ

 .سنعتقلو فوراً  –اضبّر وجو األمَت منصور  –ما سنفعلو واضح  -
! إف مثُل ىذا تُزَىق روحو ... سيتمرد أعوانو اؼبوثوقوف.!ال يكفي اعتقالو -

أقوؿ لك على مسمع من هللا أنك ستكوف ربليت ابلرجولة وفعلَت ىذا فأان 
 .وستمنحٍت حرييت وأعود إىل ببلدي .منذ الغد معاوانً للسلطاف

 – .إف كنت ترى ىذا اي برقوؽ فسأهني لك موضوع ىذا العاصي الليلة -
وحُت وصل إىل الباب قاؿ  .هنض األمَت منصور متصلبًا قواًي واثقًا من نفسو

سأرسلك  :الذي سألَت عنو ال تقلق من أجلوواألمر اآلخر  - :معتّدًا بنفسو
أف تكوف  :أليس من أجل ىذا أقوؿ .إىل ببلدؾ مع ملء سفينة من اؼباؿ

 .سلطاانً ٗب ببلدؾ خٌَت من أف تكوف سلطاانً ٗب ببلد الغربة

واالثناف يتحداثف عن  .انتشر ٗب القاىرة خرباف كلّّ منهما أعجُب من اآلخر
وآمر سجن اإلسكندرية األمَت  ،چلطاف ابرالعثور على جّثيت أاتبك الس

 .ٗب الشارع .منصور
"اآلف ال شيء  :وهنر نفسو بنفسو ،تنّهد برقوؽ حُت أتكد من صحة اػبرب
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اي  :وبعد غبةات دعا إىل هللا .انفتح طريقي إىل السلطنة –" يقف ٗب طريقي
سى معو وحُت امتثل لعينيو َمن قا – .وارضبٍت وافهمٍت ،إؽبي اغفر يل ما فعلتُ 
كاد يبكي ولكنو وجد ٗب نفسو حااًل من القوة ما   ،چأايـ فبلوكيتو الصعبة ابر

 "..."كاف ما فعلُت ضرورايً  :يكفيو

XIII
 تتقاطع ٗب العامل طرٌؽ كثَتة. ولكنها ـبتلفة. بعضها عريض واآلخر ضيق.

يبًل وليس قل .وىناؾ طرؽ قريبة وبعيدة تشبو آماؿ الناس ونواايىم .وغَتنبا ملتوٍ 
  .وأف هتلك ،وأف تغتٍت ،أف تتوه عليها

ٕب انتهى إىل منتصف طريقو القريب  ،أيكوف برقوؽ بدأ طريقو البعيد ابلنحس
 اؽببلؾ؟  –قاطعاً طرؽ التيو  ،سلطاانً سعيد اغبظ

إف سألت ىذا السؤاؿ إىل من أصبحوا سبلطُت وخلفاء وملوكًا ابلدـ والدمع 
ولكن جّرب  .لك رغمًا عنهم من أجل الناسفعلوا ذ ،أجابوؾ أهنم سيئو اغبظ

 أف تطلب منهم مرة النزوؿ من اؼبكاف العايل الذي ىم فيو!
وإىل أين يذىب بنفسو وؼبا سبض ساعة على  ،كيف ُيستثٌت برقوؽ من ىؤالء

 –ال يشعر أبف ما ربقق لو اليـو ٗب ببلد الغربة َكَسَر ِجْسَر نيِّتو  ؟سلطنتو
دوارىم إىل ؾبلس اؼبستشارين يبتسموف لو من قلوهبم أو األمراء الذين ذباوزوا أ

 .من خارجها متنافسُت على فصاحة اللساف
ل ثُ مل يكن يبَ  –.. .لو تركتموٍل مع أفكاري ،لو عرفتم ماذا هبري ٗب صدري"

إال الطريق الذي سيخرج  ،وقد أحاط بو األمراء ،أماـ برقوؽ الذي يقوؿ ىذا
َره رمى بنفسو  ،وأان أرعاه وأحرص عليو ، اؼبنحوسالسلطاف الصغَت – .منهم َعبػْ

ٗب اللحةة الوحيدة اليت غفلت فيها عنو من اؼبئذنة قائبًل إنو سينتقل بروحو إىل 
ٗب أقل من نصف  ؟.. أي فرحة ال ينتهي منها ىؤالء.هللا تعاىل أبقصى سرعة
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ف دو األخَت حُت خطر لو  ؟چوابر .األب واالبن ،سنة عايّنا جنازة السلطانُت
 - أف يعرؼ من أين قفز إىل ذىنو وجد لنفسو الكلمات اليت يواسي هبا نفسو:

أبمٍر  ،أبّنتو .وضعٍت ٗب وضع حرج ؟ما العمل وإف أذنبت حبق ىذا اؼبسكُت
 ؟األمَت منصور .مّر ْب ليس مأسباف بل ثبلثة .كما يؤّبن أعةم الناس  ،سلطاٍلٍّ 

قضى حياتو شبناً  ،بتهنئيتوىذا ألنو كاف مثل األمَت إسبلـ الذي يتةاىر 
أكنتم تريدوف أف نبقى فباليك عبيدًا لكم إىل  ؟ما ذنبُنا كبن .الحتقاره األديغة

.. " مهما كاف قلب السلطاف برقوؽ ُمثَقبًل فقد قاؿ للمجلس دوف أف ؟.األبد
 :يبُت عليو شيء

 .بلدشكرًا لكم أيها األمراء األعزاء على تشريفي بعلم هللا تعاىل بسلطنة الب -
ألف هللا تعاىل يرعاٍل  ابىةاً ولكن سأضبلو مهما كاف  ،ضبّلتموٍل ضببًل ثقيبلً 

 .بعطفو
يقوؿ "الببلد"  .اظبع ! صرخ األمَت إسبلـ ٗب قلبو ألنو مل يسمع ما يريده ،"اظبع

أىي ببلدؾ الشركسية  .ولغتو العربية فبزقة .والينطق ابسم أصحاهبا اؼبساكُت
! ىذا هبب أف ندبر لو مكيدًة ما قبل أف يستقر ىذه مصر ؟اليت تعيش فيها

 ؟أيُّ مصيبة شركسية تلك اليت وقعنا فيها .على الكرسي وإال ىلكنا على يده
" استغل األمَت إسبلـ اؼبمتلئ قلبو غيةًا فرصة وقفة للسلطاف، وسأؿ ...!

:مشدداً على الكلمات الثبلث اليت يريدىا ىو
 ؟ادوف أف ؽبا سلطاانً جديداً ببلد مصر العربية أال يعرؼ اؼبن -
 .سأؿ آخر - ؟وأين البواقوف -
! وال تَدعوا الناس ا ٗب ظل وجود ِحداَدين ٗب الببلدال تَدعوان نفعل ىذ -
مل يذكر برقوؽ األمر الذي أصدره إىل  –! ولوف إننا اختتمنا اغبداد ِبعيدٍ يق

 .ُمسِمعًا اآلخرين ،اؼبنادين والبواقُت بعدـ إذاعة اػبرب بل أجاب دبا رآه مناسباً 
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حُت ينتهي  .ولكٍت أريد أف نتغدى معًا دوف أف يتخذ الطعاـ شكل مأدبة
دبا أنك أدرت اجتماعًا ثقيبًل  أيها  .اغبداد سأعيد النةر ٗب ما مل أنفذه لكم

 .افتتْح لنا مائدتنا بدعائك النفيس –توسل إىل األمَت فيصل  –الكبَت 
األمَت إسبلـ أيكل  –.. .مثل ىذا ؼبن ينتحر! أيقيموف ؟وأّي ِحداد ،"أّي مأٓب

بعدما طلبَت من الولد األىبل اؼبريض  –وينّفس عن غضبو ببعض التقريع 
ٕب دفعَتو إىل االنتحار  ترى كل  ،الذي خّلفو شعباف أف ينّصب نفسو سلطاانً 

ىكذا يستطيع الغريب أف يبسك بزماـ األمور حُت  .ما تفعلو ألجلو مناسباً 
ـُ ىذا الغريب على أبناء قومك حاكماً تقبل أف ي  ،دخل الغرابء ببلدؾ، ٕب تقدِّ

أمل يكن ىذا راعي خنازير! ىذا  .وىو ال يعرؼ شيئًا من عاداتكم وتقاليدكم
 .أال تراه جالساً بكل ىدوء وأدب وكأنو ليس سلطاانً  .چماقالو يل اؼبسكُت ابر

 ،متوددًا إلينا ،تطويعنااستطاع  .مل يَدعنا اليـو أيضًا ننتخب معاوف السلطاف
قائبًل  " كاف يسرٍل أف تنّوروٍل دبعرفتكم بعدما وقع اختياري على بضعة 

لو عاش  .سيأٔب من عنده بشركسيٍّ ما ولن يُبِلغنا اؼبنصب .أشخاص أعجبوٍل"
حٍت .اؼبرحـو منصور لكاف معاوانً جيداً  كنت سأوقظ أىل   ،ال أعرؼ من سَتشِّ

َر ىذا اؼبنصب الببلد اػبجولُت الغافلُت من أين أنٔب أان وىم  .شيئًا فشيئًا َعبػْ
 "..؟.دبثل ىذا اغبظ

:وكاف برقوؽ الداعي .اجتمع برقوؽ وفيصل بعدما انفّضت جلسة األمراء
ابنت  - ؟واآلف أيها الزعيم اؼببارؾ أيبكننا التحدث بصراحة بلغتنا األديغية -

 .راء احًتاماً إليوسأؿ برقوُؽ أكثَر األم ،من صوتو سعادتُو العميقة
ٕب نقض مازحاً   ،جـز فيصل ابختصار - ؟أمل نعد أديغة فبل نتكلَم بلغتنا -

 .ولكنك اعتباراً من ىذا اليـو مل تعد أديغياً  - :كبلمو
 :ٕب سأؿ عما الحةو ،فوجئ برقوؽ ابدئ األمر فرفع رأسو دىشة ؟ما األمر -
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 ؟أألٍل سلطاف -
 ،ىيو اي أديغي .دىم ما قلت لك ىذالو كنت سلطاف األديغة وح ،عرفتَ  -

 ،مهبلً  -1"شتو أبشىذا ما كاف يقولو والدي " .أنت ابئس أينما كنت .ىيو
 –أضاءت عينا برقوؽ الذكيتاف  – .ما ظبعتو عجيب .أيها الزعيم اؼببارؾ ،غبةة

ىذاف كاان رجَلُت  .إذا كاف األمَت شتو أبش والَدؾ فاألمَت وزدمر جدُّؾ
وإف مل أخطئ فاألمَت شتو  .ين ٗب جيش بيباريس وقبلووفكاان أمَت   .حازمُت

ويرووف أهنما افًتقا ٗب  .أبش والسلطاف الناصر كاان صديقُت ٗب طفولتهما
 .وإف صح اػبرب فقد كاان يتنازعاف السلطنة .شيخوختهما

 .كبلنبا صحيح اي موفد هللا،وما أضفتو ،ما قلتو أوالً  -
ال زباطبٍت  –وؽ ابلرجاء دوف ُخبث أو رايء أسرع برق –أيها الزعيم اؼببارؾ  -

 ." بل كما نتنادى كبن األديغة أبظبائناموفد هللابػػ "
ابتسم األمَت فيصل بعينيو  –ٗب صدرؾ قلٌب أديغي  ،يسعدٍل أنك أديغي -

وأضاؼ إىل ما قاؿ هبزة رأس  ،اؽبامدتُت ٗب وجو من نصبوه سلطااًن على مصر
د أديغيًا ألنك منذ اليـو سلطاف على ببلد ال مل تع :ولكٍت قلت لك - :حزينة

 .ُتةلُّها مشسك وال ظباؤؾ
وحُت عاد الدـ إىل وجهو اختلجت عضلة صغَتة ربت  .تغَت لوف برقوؽ
 .وتبددت التجاعيد اليت اجتمعت ٗب اعببُت اجملوؼ .ٕب نبدت ،حاجبو األيسر

:وسأؿ ٗب غمضة عُت كمن مل وبدث لو شيء
 .ديغييت مقابل سلطنيتيبدو أٍل زبليت عن أ -
ما أقصده بكبلمي اي برقوؽ ىو أف تنسجم مع من ُكتب عليك أف تعيش  -

. سبق التعريف بو ودبعٌت اظبو، وىو ابن األمَت وزدمر. ومعٌت اظبو: ساعد السيف 1
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 .بينهم
ولكٍت ال أعرؼ   .مل تقل يل شيئًا غَت صحيح .أيها الزعيم اؼببارؾ ،نعم ،نعم -

ىا أان قد مضى علّي عشروف عامًا ألبس  .كيف تصبح مثل من لسَت مثلهم
ولكٍت ال  ،وأتكلم بلغتهم ،وآكل من طعامهم ،لباس الناس الذين أعيش بينهم
من الصعب الوثوؽ  .وطريقة حبهم لببلدىم ،أفهم إىل اآلف طبيعتهم البشرية

يةلوف متعلقُت  .ويفعلوف ٗب غيابك غَته ،يقولوف ٗب حضرتك شيئاً  ،هبم
 ،وحُت يدانبهم ينسوف تعلقهم ،أبرضهم وببلدىم إىل أف يدانبهم عدوٌ 

 اؼبماليك مهمة التصدي ؽبم. أو يبيعونك بقطعة نقد ويتبددوف موِكلُت إىل
 .ذىبية بكل بساطة

مع أف برقوؽ كاف يتكلم من قلب األمَت فيصل اؼبشحونِة حياتُو ابؼبشقة 
مل يكن يسرّه أف يكوف لدى السلطاف مثل ،والرجولة  ،واآلماؿ، ورْفِض اإلىانة

ا ٗب ظلهم مل هُبّشموان "ال أقوؿ إننا عشن :ىذا اعبفاء اؼبكشوؼ كبو أىل الببلد
 ،ولكن أال نقيم ٗب ببلدىم ومبشي على أرضهم ،ومل ىبونوان ،ومل يُهينوان ،العناء

فما الذي جرى حىت ال كبمل أي  ؛وُتِةّلنا ظباؤىم ،وتشرؽ علينا مشسهم
! حارب أْب وبرقت من أجل الببلد اليت ليس قلبانبا فيها  ؟عاطفة دافئة كبوىم

 .وآالؼ اؼبماليك عملوا عملهما ،ورىنا روحيهما ؽبا .فسوونبا يقوالف الكبلـ ن
جدي وزدمر وبرقت وغَتنبا من اؼبماليك جيء هبم من ببلدىم أطفااًل غَت أف 

أيُّ قلب أديغي ال  .وتلقوا تربيتهم ،أْب شتو أبش وسبلمش وآخرين ولدوا ىنا
از إليهم وال يندر أحياانً أف أكب ،ينضب كاف عندىم! وأان لست ببل قلب أديغي

ولكٍت لسُت أعمى  ،وىُبرِجٍت عن طوري ،وأحياانً يهيج قليب األديغي .وُأحابَيهم
ٗب السنوات اػبمس  .لست عدَل اؼببلحةة .فبل أرى هنضة العرب أىل الببلد

اعبسد ليس مشكلة غَت أف ما هبري  .الست األخَتة مبا برقوؽ جسدًا وقلباً  –
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 " .. ىذا ال هبوز.ٗب القلب
 :واختتم بصوت أرزف ،قاؿ فيصل حبذر –أحداً دوف نقص أو عيب ال أظن  -
خرج من  .إف ظبعت نصيحيت فلن أقبل أف تصف القـو كلهم هبذه الصفات -

 ،والنيب دمحم طوّع العرب كلهم وحده .بُت العرب حكماء وقادة جيوش شجعاف
روابً وأنو مل ىبض ح ،وال تتخيل أف مل يكن لو أعداء كثَتوف .وغرز فيهم معرفتو

ويوصلوه إىل حافة  ،يتخلَّوا عنو ووباربوه مع أعدائووأف حلفاء كثَتين مل  ،كثَتة
 اليأس.

اختتم برقوؽ كما يريد موافقاً  –مل يًتاجع مهما تصرؼ معو الناس وعاملوه  -
 ؟أىذا صحيح .كبن اؼبماليك كبمي ؽبم اإلسبلـ الذي غرسو فيهم –األمَت 

من غبقهما مل ىبرج من ىؤالء الذين يكلفوننا ومن سبقهما و  ،بيباريس وقبلووف
ال أعرؼ   .وال أظنو سيخرج من بُت من سيأتوف بعدي .حبمايتهم سلطاف صاٙب

سأسألك إف كنت  .كيف تعيش دوف أف تعبأ دبصَت القـو ودفع اإلىانة 
والرجولة  ،أيبكن أف يتعايش الصدؽ واػبيانة :ستساؿبٍت أيها الزعيم اؼببارؾ

 ؟واعبب
 :يصل ماسحاً براحتو غبيتو البيضاء اػبفيفة الوقة حديثاً ضحك ف

أظبعك اي  ؛واعبليد واغبر ،ىل يتعايش النار واؼباء :يبكن أف أسألك بدوري -
 .برقوؽ

إف كاف ىذا رأَيك فسأعتربؾ أجبتٍت ألف سؤايل يدور حوؿ بطولة جدؾ  -
ة من تراب الوطن حفن" :ولكن ال أظن األديغة قالوا عبثاً  .وخيانة سنقر ،وزدمر

ومن كاف السبب  ،" من جبل من الذىب ٗب أرض غريبةالذي وِلدت فيو خَتٌ 
زفر برقوؽ السلطاف على أوؿ يـو  –.. .ٗب قوؽبم ىم أمثالُنا من الفقراء التعساء

وأجاب إجابة أمٍل على األمَت الذي قطع عليو فجأة  ،ثقيل من حةو السعيد
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 .ال داعي لليأس أيها الزعيم اؼببارؾ –ده يومًا من األايـ طريق عودتو إىل ببل
 ،إف كنت سأحةى بدعم أمثالك ووقوفهم إىل جانيب ،قبوان من أزمات كثَتة

أنتم وكلَّ اؼبماليك  ،ما دمتم شرفتموٍل ابلسلطنة اليت ال أستحقها فلن  أدعكم
 .تنصرفوف من عندي ؿبَبطُت فبا تطلبوف ،اآلخرين

ل وقفة قصَتة كي يُفِهم السلطاف ما يريد توقف األمَت فيص –لسنا وحدان  -
إف  .والبلديوف الذين نّصبوؾ سلطاانً عليهم - :ٕب فّصل –وأىل الببلد أيضاً  –

أعرؼ  .وزاد عدد من يتآمروف عليك .مل يقفوا معك دخلِت الببلُد ٗب الفوضى
 ؟ال ُسلطة ٗب ببلد ال رىبة فيها :أتريد أف تقوؿ :ما تريد قولو

 ؟عنو أيها الزعيم اؼببارؾ بدأ مٍت وسينتهي ْبىل ما تسأؿ  -
إف كنت سألت ىكذا فسنتكلم اآلف بصراحة  .أنعشت قليب ،حياؾ هللا -

سأقوؿ لك ما ٗب قليب كبوؾ ابلضبط ألهنم  .ردبا ال تتطابق أفكاُران .أكرب
 .من االختبلؼ أئب االتفاؽ :يقولوف

 .ن سلطنيتوألجلو دعوتك ٗب أوؿ يـو م ،وىذا ما كنت أريده -
بدأ فيصل كبلمو الصريح  –إذف سأعود إىل ما تسببُت بو ٗب الضرر لك  -

مع أف كبًل  ،أنت وأان .ابؼبزاح _  وسأنتهي ابلقليل من فائدٔب اليت بدت عليك
فقد اجتمعنا بفضل  ،منا وِلد ٗب بلد غَت بلد اآلخر، وال يعرؼ أحدان اآلخر

ال  ،افعل ىذارية دوف أف أقوؿ لك "تركي لك اغبفإذا كاف ٗب  .األسد اؼبفًتس
 ،وصرَت سلطااًن على مصر ،مفيد إذ غَّتُت طريقك –" دوٌر مؤٍذ تفعل ذاؾ

ولكن كنت أريد أف سبتع  .فبل تدْعنا اآلف نعيد الكبلـ ٗب ما كاف هللا كتبو لك
كل الناس  الناس حبياهتم دوف أف زبطئ ألف هللا ىبترب ٗب دنياه العارية 

  .ابلتساوي
بعُضهم راجل  –حسم برقوؽ مدفوعًا بشبابو وضبّيتو  –ذا غَُت فبكن! ى -
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   .بعضهم فبلوؾ واآلخر ُحرّ  ،واآلخر فارسٌ 
ما أقصُده أمٌر  .هبب أف نرضخ ؽبذا ألف هللا كتب على كل إنساف مصَته -

 .أقصد أال يكوف ٗب الببلد سبييز بُت أديغة وعرب وترؾ وكرد ويهود :آخر
عيم اؼببارؾ كيف تصرفت معنا صباعة األمَت منصور وكبن أال ترى أيها الز  -

كاف األمَت   ،لُيحّلو هللا حيث رحل منزؿ راحة ؟ننّصب عبلء الدين علي سلطاانً 
قاؿ برقوؽ وكأف غَته ىو  – .منصور ينّغص علينا حياتنا ؿبرضاً أبناء قومو علينا

ٔب اآلف من أين آ –واختتم دوف الًتحم على صديقو  ،من أمر بقتل منصور
 .كما فعل سابقاً   چأكاف األمَت إسبلـ تعامل معي  بوجود ابر ؟اؼبسكُت چببار
 .استغرب فيصل ما ظبعو – .مل أر اليـو خطأ ٗب سلوؾ األمَت إسبلـ -
أنت ال  .مل تر ألف األمَت الشركسي وضع لو حدًا أمس وأوؿ من أمس -

اء اليُت الذين بقوا ٗب ىؤالء القليلوف من األمر  ؛تعرفهم أيها الزعيم اؼببارؾ
يكرىوننا  .اجمللس االستشاري مستعدوف أف يعدموان واحداً واحداً ٗب ابب زويلة

 .إىل ىذا اغبد
وأهنى   ،ضحك األمَت العجوز بصوت متمزؽ –أان أعرؼ ىؤالء جيدًا  -

.غَت أٍل أستغرب ما تتوقع أف يفعلوه بنا - :كبلمو
 ؟أال تصّدؽ ؛ؼباذا -
شيء يتوعدوننا بو ألنو مل يبق من ىؤالء ٗب ؾبلس مصر إال  كبن نستحق أيّ  -

 ،وأف ربملهم على تقبُّلك ،إف أردت أف سبد جذورؾ ٗب غَت ببلدؾ .ستُة أمراء
ارربُت لعدـ استعجالك اليـو على  .فاخًت من بُت األمراء العرب معاواًن لك

مَت إسبلـ لو كنت واثقًا أنك ستسمعٍت لطلبت منك اختيار األ .ىذه اؼبسألة
 .الثراثر معاوانً 

–مل يطق برقوؽ االنتةار  -أتريدٍل أف أُردؼ األمَت إسبلـ على حصاٍل!   -
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؟من تُرِدفو وبتل مكانك على الصهوة :أمل تسمع القوؿ األديغي اؼبأثور
 .ظبعت -
 .الف اآلف صوت برقوؽ - ؟ماذا إذف أيها الزعيم اؼببارؾ -
لن يضّرؾ أيّّ تردفو إذا كانت  :وبرقت سأقوؿ لك ما كاف يعلق بو والدي -

 وتتحّكم ٗب زماـ اغبصاف. ،وسرجك متيناً  ،قدماؾ اثبتتُت ٗب الركاب
تنهد برقوؽ تنهيدة مؤثرة ٗب  –وأان ظبعت اؼبرحـو والدي مرة يقوؿ ىذا  -

.. واآلف .ردبا كاف عمري سبع سنُت ؟مىت ظبعت ىذا –نفسو على ِذكِر والده 
ردبا فهم آؽبيت أٍل كنت  .بارؾ ما ربقق يل ٗب ببلد الغربةأترى أيها الزعيم اؼب

 .أعيش ال أعرؼ إال رْب فكافؤوٍل على ما قاسيت من مشقات
وقطع  ،ارتعب فيصل ِلما ظبع -!    ؟أيُّ آؽبة أتٔب على ذكرىا اي موفد هللا -

 :ونصحو حبـز ،الكبلـ اؼبشحوف ابلرايء وابلصدؽ الذي كاف يقولو برقوؽ لنفسو
! ردبا يصف العرُب اؼبماليَك ب اؼبسلمُت إال هللا. ال تنس ىذا إلو عند العر ال -

نطقَت دوف  ،نعم .أبهنم من دوف إلو ألف أحدىم قاؿ عفوًا مثل ىذا الكبلـ
قل ولنقرأ معًا " .قل آمُت .أنت منذ اليـو موفد هللا العلي العةيم –! إرادتك
" بعُت جامدة ورأس مطرؽ!ىو هللا

 :ذراً بعدما قرأا سورة اإلخبلصسأؿ برقوؽ ح
أيبكن يل أيها الزعيم اؼببارؾ أف أتكلم على فكرة من أفكارؾ مل يقبلها  -

؟عقلي
 .وأنتةر جوابك على ما قلت لك بشأف األمَت إسبلـ ،أظبعك -
وكبمل  ،مل أنت إىل ىنا لنثّبت جذوران ٗب غَت ببلدان .إذف سأبدأ ما ال أقبلو -

 .وكببَِّب أنفَسنا إليهم ،لقبوان ابؼبماليك على أف يتقبلوانالعرب اؼبسلمُت الذين 
 ،أيدينوننا ألننا ضبينا من جهة الشرؽ ومن جهة الغرب َمن مل يتفّهموا طفولتنا
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يدينوننا على أننا استولينا على اغبكم الذي استعصى عليهم  ،وحرموان ببلدان
لن يكوف من سياسيت  !نبهم أماـ هللا ألننا كبن بريئوفليكّفروا عن ذ ؟تثبيتو

وسأفتح قليب وابب سلطنيت  .التمييز العرقي ما داـ اؼبمالك متنوعي األعراؽ
وإذا كاف ىذا رأَيك ٗب  .لكل من يسكن الببلد حسب تقاليد اغبكم القائمة

طرؼ السوط وبجز اؽبواء  :األمَت إسبلـ فسأطيعك ٗب ىذا طبقًا ؼبا يقولوف
 .ال ثقة يل ٗب اعببناء اؼبتنافرين .فع ؽبؤالءوٗب شأف قيادة اعبيش ال تش .وراءه

هنض فيصل راضياً  –معي لعبة الطميمة  مل تلعبشكرًا لك على أنك  -
  .بعدما ضرب براحتيو فخذيو كمن مل يتجاوز الستُت

ألجل ىذا كنت  .وأنت أيضًا شكرًا لك على أنك مل تكتمٍت ما ٗب قلبك -
 .رأساف خٌَت من رأس واحد :قولوفأال ي .كب الطريقتر أود استشارتك قبل أف 

.لو مل تكن تقيم بعيداً لتجالسنا وتشاوران أكثر
 .سأحّل لك ىذه اؼبشكلة بسرعة إف وافقت -
  .سأؿ السلطاف برقوؽ بعينُت صافيتُت وقلب بريء ؿبّدثو - ؟وكيف -
 –ليجْد راحتو حيث حّل  –أال يكفي أٍل بسبب جفاء السلطاف شعباف  -

وأسرٔب تفضل  .وفات وقُت تقاعدي ،أان ىرِمتُ  ؟ذ سنُتأقيم ٗب دمشق من
ر ؿبلي أمَتاً فبن تثق  .وأوالدي ولدوا ىنا وأقاموا .القاىرة على دمشق ولذا حضِّ

 .هبم
فلماذا ال  ،أيها الزعيم اؼببارؾ ،وسنقيم ٗب مدينة واحدة ،إف كنت قررت ىذا -

ّدمَت ألجلنا أان لن أنسى ما ق –تتمثل لعينيو  ونفبسوقاؿ برقوؽ  - ؟أقبل
ولن  .حُت وقعنا ٗب أزمة صعبة. وأان سأفكر ٗب أمَت موثوؽ چواؼبرحـو ابر

 .أذباوز من ترشحو من الشاـ
...وأان أعرؼ مثل ىذا األمَت الرزين ولكن إف مل تقبل -
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إف كاف من أىل الببلد فبل تذكره  –قاطع السلطاف كبلـ األمَت  –ال  ،ال -
 .بلثة أضْع مكانك أمَتًا لن وبرجك مستقببلً انتةْرٍل شهرين أو ث .يل

  .وسأرعاىم أان .وإبمكانك إرساؿ األسرة إىل ىنا مقدماً 
مل أستطع إيقافهم حُت ظبعوا أف السلطاف  ،األسرة ىنا منذ بعض الوقت -

    .شعباف فارؽ اغبياة
تتمثُل أماـ  ونفبسومل يستطع برقوؽ أف يكةم لومو  - ؟كيف مل أعرؼ  -

 .ارةنةراتو اغب
مل أشأ إزعاجك ٗب ذلك الوقت اي برقوؽ وأنت مشغوؿ ابلسلطاف اؼبتوٖب  -

واآلف بعدما ظبعت أخبار  .ألف وريثو اؼبغفل الصغَت جلب العار للببلد كلها
وابب بيت  ،أسرٔب سأعيش القليل الباقي من عمري ٗب دمشق مراتح الباؿ

صل من الغرفة وما خرج األمَت في –.. .األسرة مفتوح لك ألنك لست غريباً 
 .خجل أف يقولو للسلطاف بشأف ابنتو ابٍد على وجهو

جاء رئيس اغبرس الشركسي مرة أخرى إىل السلطاف الذي مل يعتْد بعُد على 
 :السلطنة

ال يًتكنا  ،نطرده فيعود ،منذ ثبلثة أايـ اي موفد هللا أيتينا شخص عنيد -
.نراتح

 ؟وماذا يريد -
 .يريد مقابلتك ،ال أعرؼ -
!دعوه يقوؿ السبب ؛حسٌن أف يلتقي شخصاف -
 .يدعي أنو كاف من معارفك .ال يقبل -
؟ما اظبو ؛كاف عندي معارؼ كثَتوف  -
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 .البد أنو من دروز اعببل .يقوؿ أان دروز ،يتكلم على حصاٍف ما -
أرسلوه اآلف  –هنض برقوؽ ؼبا تذكر الراعي الشاب  - ؟ىل قلت دروز -

 .حاالً 
 السلطاف بعدما دخل بقامة فبشوقة قوية وكأنو غَُت الراعي نةر دروز ٗب عيٍت

 .الصيب الذي التقاه قبل سنُت
 ؟ىل تذّكرتٍت اي موفد هللا -
 .ال يزاؿ طعم جب الغنم على لساٍل ؟وكيف ال أتذكرؾ اي دروز -
الدقيقة  .ولكٍت سأختصر سبب زايرٔب اي موفد هللا .سررتٍت ،شكرًا لك -

توىل شركسي اظبو برقوؽ السلطنة ٗب  :أرسلٍت أْب قائبلً  .املابلنسبة إليك يـو ك
غَت أٍل مل  .وال يستبعد أف ينفعك اليـو ،مصر ىو أحد اثنُت أعطياؾ حصاانً 

ىؤالء  .ال أريد أف تعاقبهم من أجلي ،ال ،ال .أحظ بتعامل إنساٍل من حراسك
نسياف  ولكن ال هبوز .وردبا تصرفت مثلهم لو كنت مكاهنم .يؤدوف مهمتهم

ولو مل أكن أعرؼ ىذا بنفسي فيك ؽباف األمر اي  .طيبة السلطاف الذي ربرسو
 .موفد هللا

مل ىبطئ برقوؽ حُت ضحك ٗب سره إذ   –اإلنسانية فوؽ كل شيء  ،صحيح -
 .كاف ىبّمن أف وراء ىذا اؼبديح طلباً مع أنو كاف يوافق الضيف

إف تبُت أف السلطاف  .ال أكتمو ،ىذا ىو اي موفد هللا أكثُر ما أٙبّ عليو الوالد -
وحافظ على الصدؽ  .ىو برقوؽ الذي تعرفو فساِنده دوف اعتبار لكونو شركسياً 

 .ٗب تعاملك معو
أتكد برقوؽ من الكبلـ  - ؟دوف اعتبار لكونو شركسيًا "أقاؿ لك والدؾ " -

 .مستغرابً 
؟أتةن أىل الببلد وببوف الشراكسة .قاؿ يل ،نعم -
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ٗب ىذا  :وفيما يقوؿ برقوؽ –من بعيد أصرح من ىذا الكبلـ مل أظبع منذ ز  -
سنرى  ،ولكن ال ىبلو من الرجولة ،الشاب شيء من اػببث والكذب ال أحبو

إذا كنتم  –وامتدح الضيف  ،صاح لنفسو ،كيف سيتصرؼ معنا ٗب النهاية
قادرين اي دروز على انتقاد السلطاف ىكذا فأنتما، والدؾ وأنت، تتحلياف 

 .جهزوا الطعاـ لضيفنا .ؼباذا كبن واقفاف أيها األمَت الشركسي .ةابلرجول

XIV
فحسُب  رغم مرور ثبلث سنوات على عرس برقوؽ مل ينسو ليس سكاف القاىرة
والتجار  ،بل القادموف من دوؿ حوض البحر األبيض اؼبتوسط ضيوفًا ومهنئُت

ح السلطاف السبعة ولكن من مل ينسوا أايـ فر  .العاملوف على طريق اغبرير أيضاً 
من  .كل ىذا االحتفاؿ ومل يُرزقا بولد  :هبدوف اآلف ما يقولونو وما يتهامسوف بو

ماذا ينتةر  :ويتبع ىذا السؤاَؿ سؤاؿ آخر ؟السلطاف أـ السيدة األوىل ؟اؼبسؤوؿ
 ؟...ؼباذا ال يتزوج كما يسمح القرآف من اثنية واثلثة ؟السلطاف
مع أف بعض  أمامهما متََّسعًا من الوقتمهتمًا بذريعة أف  برقوؽ مل يكن

مضى نصف  .وكانت نفبسو ىي اؼبهمومة ابألمر .واألقاويل كانت تبلغ مسامع
ومل تكن ذبهل أهنا حُت تؤسس أسرة  .العاـ األوؿ دوف أف تشعر كنصف هنار

ولكن بعد مرور  .ومل تكن هتمل العناية بنفسها .هبب أف يتخّلق ٗب رضبها جنُت
 ،ويتحوؿ إىل ىمّ  ،وبدأ األمر وُبزهنا ،ٗب ما تشتهية كل امرأة سنة بدأت تفكر

وأحيااًن تكّم فمها ابؼبخدة  .وذُبهش ابلبكاء ولو أهنا تتصرب ٗب حضرة الزوج
ومىت نّفست عن كرهبا تتذكر ما كانت األـ  .الصغَتة فتطلق العناف لبكائها

 :قالتو ؽبا
بُت الرجاؿ أيضًا من ال  .! ردبا لسِت اؼبسؤولةال تُفٍت نفسك اي ابنيت -

.ينجبوف
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  .مل تقبل نفبسو ما ُلمِّح بو بشأف زوجها –برقوؽ ليس من ىؤالء!  -
والصهر ال يقوؿ  .ال يعرؼ ىذا األمر سلطااًن وغَت سلطاف ؟وؼباذا ذبزمُت -

؟شيئاً 
 .ال هبعلٍت أراتب ٗب شيء .ال ،ال -
 ...عجيب -
 .خطفت نفبسو نةرة ٗب وجو أمها ؟ماذا -
حاولت األـ سبويو   – .يزىد ٗب الولد أقوؿ ىذا ألنو ال رجلَ  ،ال ترتعيب! -

 ،ال تْشكي إىل الزوج أنك ال ربملُت –كبلمها غَت أهنا أيقةت وعي ابنتها 
واستجوبيو هبدوء من  ،ّمحي لو إىل أننا ٗب أسرتنا ال نعاٍل من ىذه اؼبشكلةػل

.انحية أىلو ىو
 –على أمها بصوت حاسم غَت مألوؼ  ذبرّأت نفبسو –اسكيت اي انف!  -

 .برقوؽ فوؽ ىذا
ليس لك ٗب الدنيا  –حسٌن أف يثق أحدكما ابآلخر إىل ىذا اغبد اي ابنيت  -

ي نفسك إىل الزوج إف مل ػمن الصعب أف رببب .من يفهمك ووببك أكثر مٍت
لسُت صاحبة الفكرة ىذه بل  تلدي لو طفبًل حىت لو ضبلتو على صدرؾ.

! ال يسمحاف لك ابلتدخل ٗب  إؽبي ما أشد تشابو األب وابنتواي .مآسي اغبياة
لو أطاعٍت والدؾ ٗب عهد السلطاف السيء الذكر شعباف ؼبا عشنا ٗب  .شؤوهنما

واآلف وجب إغبلؽ أفواىنا بكوف  .الشاـِ مستودِع الغبار كل ىذه السنُت
لكٍت لن و  .إف كنتما متفانبُت فمن أين آٔب بفرحة أعةم منو .السلطاف صهران

أعجيب أف يكوف  .أقبل منك أف ذبعلي من نفسك فبسحة لرجليو ألنو سلطاف
فبل  .كانت سورية بكاملها ٗب قبضتو  .! ووالدؾ ليس منصبو متواضعاً سلطاانً 

!تصاغريت
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اي أمي ال تَدعينا نتكلم  - :انف ! نطقت نفبسو ابألديغية ٕب أكملت ابلعربية -
.أتشبي حبقنا ال.ٗب موضوعات ال حاجة بنا إليها

 ! ! ولكن ال تنَسي ما قلت لكليحبِّ أحدكما اآلخرَ  .نعم ،نعم -
األـ وابنتها مل يكن يفكر فيو برقوؽ فكاف  قلقيُ كانت  الذيموضوع اػبلفة 

وبعد ُمضيِّ سنة فحسب فكر  ،يشتاؽ للزوجة وإف رآىا ٗب النهار بضع مرات
وىل السنة وقت  :لطانيةظل برقوؽ يقوؿ مشغواًل بشؤونو الس .فيو ألوؿ مرة

وٗب وقت متأخر من  .! فمرت بضعة أشهر أخرى ؟طويل يستحق اغبديث
فقاؿ  ،نةر إىل خصر نفبسو الدقيق اليت كانت زبلع مبلبسها ،إحدى الليايل

:ؽبا بلطف
 .الليلة أنت ٗب حالة غريبة اي حبيبيت -
 .تقوؿ ىذاال أعرؼ ؼباذا  .انتةرتك طواؿ النهار .اي شبيو روحي ،ال ،ال -
.. ىُبّيل إيّل أٍل مل أعد أرى ٗب عينيك نور القمر القادـ .وكيف يل أف أعرؼ -

 .ال رُبّملي نفسك وحدىا اؼبسؤولية .عرب النافذة
من يستطيع أف يسيء إىل قلب امرأة السلطاف! تسللت نفبسو متمازحة إىل  -

وحُت  .هماوالتقت أذرعهما الناعمة وشفاى .ربت غباؼ الزوج اغبريري الرقيق
ارتوى العاشقاف فهدأ تنفسهما وبرد جسدانبا توّسدت نفبسو صدر زوجها 

اي إؽبي سأدعو إليك غَت خجلة من الزوج الذي منحتٍت  - :ودعت إىل هللا
حقِّق لنا اليـو ما مل  .إايه شريك حياة وأمبًل فارضبٍت واعطف علّي وافهمٍت

 !نشتهي األوالدٗب دنياان الفانية ال تًتكنا  .يتحقق إىل اآلف
ضبلت الكلمات غَُت اؼبنتَةرة والدموُع اليت انسكبت على صدره برقوَؽ على 

وكمن ىبجل من نور القمر اؼبنسكب من النافذة لّف  .اعبلوس ٗب فراشو
وبعد أف جلسا مدة ال يسمعاف إال صوت ،.اعبسدين العاريُت ابللحاؼ
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 :أنفاسهما خرؽ الزوج ىدوء الغرفة
أان واثق  .مك اي حبيبيت! سينةر إلينا هللا بعُت العطف ويفهمناابرؾ هللا ٗب ف -

منو أف لن يًتكنا نتبادؿ النةرات وحيدين. ويسعدٍل أنو ىو موئل أملك أيضاً 
ليست السنة مدة  –توقف برقوؽ قليبًل ٕب أكمل مالئًا صدر زوجتو ابألمل  –

 .وف يومًا فحسبُ ثبلث ؟والشهر ماذا .ىي اثنا عشر شهراً  .ذات ابٍؿ اي نُػْوري
أما أان فيخيل إيل أف عرسنا كاف  ،أنِت ال أعرؼ شعورؾ .أربعة أسابيع ويوماف

 .البارحة
ولكن مل  –غَت أهنا مل تكتم ما كانت تريد  ،وافقت نفبسو الزوج –وأان أيضاً  -

   .أستطع أف أجلب لك اغبظ السعيد
أان أـ أنت من مل  - :قطع برقوؽ ىّم زوجتو متةاىرًا ابؼبزاح –مهبًل  ،مهبلً  -

؟يستطع ىذا
 .أسرعت نفبسو متذكرة كبلـ أمها  -اي ليتٍت أعرؼ  -
إف قلت ىذا اي حلؤب فسأعتٍت بك اآلف من أجل أال هتتمي دبا ال  -

 .ارسبى برقوؽ ٗب الفراش دوف أف يُفلت خصر اؼبرأة –.. .تعرفُت
نفبسو شفتيها مدت  –.. .أنت زبجلٍت ،ال تقل يل ىذا ،اي روحي الوحيدة -

فالتصقا من جديد جبسدين  .اغبمراوين إىل زوجها وىي هتمس ٗب أذنو
 .ملتهبُت

وإف كاان يعيشاف روحاً  ، ينطفئ شيئًا فشيئًا كنار موقد يبدأ اغبب بُت الزوجُت
حُت ال أيتيهما الولد ٗب خبلؿ سنتُت أو ثبلث. وبرقوؽ  ،واحدًا وقلبًا واحداً 

سمحاف ألحد ابلتدخل ولكن من سيتدخل قواًل ال ي ،ونفبسو وبمياف حبهما
ٕب إف من الصعب معرفة اعبهة اليت سيصدر  .وفعبًل ومن سَتتب أمورنبا كثَتوف

.منها مثل ىذا
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يعود برقوؽ ومعاونو األمَت إسبلـ الذي ُأجرب على قبولو معاواًن لو من مصر 
 تضررت من زار السلطاف شخصيًا القرى اليت .العليا اليت دانبها فيضاف النيل

وأوصل إليهم الدفعة األوىل من  ،وواسى الفبلحُت اؼبتضررين ،الفيضاف
وأخربىم أنو سُيصدر أمرًا إبعفائهم من الضرائب ثبلث سنوات  ،التعويضات

وكاف يبسح  .وأوصل رضبتو وطلعتو الدافئة إىل اعبميع .ريثما يعوضوف خسائرىم
 ،يدس ٗب أيديهم بعض النقودو  ،على رؤوس األطفاؿ الذين يُهرعوف الستقبالو

 .وال يسمح غبراسو أف يفّرقوىم
"انةر ماذا يفعل  :بّش إسبلـ اؼبعاوف ٗب وجو سلطانو وإف كاف يقوؿ ٗب قلبو

:"..؟.ىذا !كيف يستميلهم
 .وأفرح لك ،أان سعيد هبذا .أمتك اي موفد هللا رببك -
رقوؽ معاونو أجاب ب –وكاف العرب وببونٍت فأان سعيد  ،إف كاف ىذا رأيك -

كاف راعي   :قلتم عٍت ،وىو وبّدث نفسو "مل تّدخروا جهدًا من أجل أال وببوٍل
ٕب مدح نفسو من أجل  ،مل ىُبلق على األرض أظلُم منو" ،دوف إلو ،خنازير

مضى علّي بضع سنوات على كرسي سلطاف مصر مل  - :إغاظتو مرة أخرى
ال  .م ميزوا بُت أعراؽ الناسومل يبلغٍت أهن .يقل العرب خبلؽبا عٍت ما يعيبٍت

وعاش  ،أظن أف للسلطاف فرحًة أكثر من فرحتو إذا انتشر السبلـ ٗب الببلد
 .! ؽبذا أان ال أقبل كبلـ أي إنسافالناس متفانبُت فيها

كل شيء أبمرؾ وبعلم هللا تعاىل   .صحيح ابلتأكيد اي بديل الشمس ،نعم -
 .عندىم قبل أايـ ما قدمتو ؽبم لن ينسى فبلحو مصر العليا الذين كنا .وفعلو

أسجل لك كل يـو أف  ،وصرت معاواًن لك ،منذ أف تبادلنا الثقة قبل سنُت
وأحّسن  .وأرويها ؼبن ال يعرؼ .،رضبتك وإنسانيتك ومعروفك ببل حدود

رغم أف معاوف السلطاف مل يكن فمو يتسع ؼبديح  – .صورتك ؼبن يعرفك
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"ذبّرٍل معك  فقد أضاؼ لنفسو: .انووما ٗب قلبو غَُت ما على لس ،السلطاف
ذبد مئة ذريعة كي ال تًتكٍت وحدي ٗب القاىرة من أجل أال   ،أينما سافرت

أكّلم األمراء الذين عزلَتهم من مناصبهم، ومن أجل أال ذبعلٍت أزبذ من أبناء 
 وآذاف جواسيسك مفتوحة علّي" .قومي الشباب الذين يرفعوف رؤوسهم أعواانً 

وأف اؼبأساة عّلمتهم  ،َت إهنم لن ينسوٍل فبن دانبهم الفيضافال تنس من قل -
وليلهم  ،الناس الذين استقبلوان ىنا هنارُىم صاحٍ  ؟وىؤالء .الضعف والتوسل

عاتب االسلطاف معاونو  –! ؟فمن مّنا كبن االثنُت متشوقوف لرؤيتو ؛ىادئ
أظنك  - :وأجاب على سؤالو اؼبازح الساخر ،الذي كاف الرايء يقطر من كبلمو

 .أنت
ولن يفهمو أانسك  .وهللا لن يقبل بو ؛ال تنعتٍت دبا ليس ٗبّ  ،ايموفد هللا ،ال -

 .آماؽبم لو ىو أنت –من يقّدـ ىؤالء فرحهم ونواايىم  .الذين أوفدؾ إليهم
 .ومشسهم وقمرىم ىو أنت

توّجو برقوؽ  –ال تصّورٍل أماـ أميت هبذه اغبجة خالياً من العيوب ومن اػبَت  -
سأعرؼ قائبًل ٗب نفسو " ،ىل من أّخر نفسو عن السلطاف دبقدار رأس حصافإ

والشمس والقمر  –" ىذا الذي صار اليـو ثراثرًا معي ما ينوي يل على حقيقتو
 .ال أظنهما ببل عيوب

 –" ما أرد بو عليكفعندي إف وصلَت إىل ىنا " –لو مل يكن فينا عيٌب ما  -
 . سبحانو وتعاىل اختربان ٗب دنياان الفانيةما كاف هللا –غضب إسبلـ ٗب نفسو 

ولكن ال تؤاخذٍل سأبلغك شيئًا من  .لسَت من ىؤالء ،أنت دبا أنك موفد هللا
نبس للسلطاف كي ال يسمع اغبرس األمامي واغبرس  –نبـو أمتك  –أحزاف 
لن  –وحُت أُبِعد الفرساف غَت اؼبوثوقُت أضاؼ بصوت أشد رايء  ،اػبلفي

ولو مل  ،سُأطلعك على حقيقة األمر ،وفد هللا بديل الشمسأخفي عنك اي م
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داخلت  - ؟"ما الذي ال يستطيع قولو اي ترى .يكن يُقلقٍت ؼبا أخربتك
ال  .وال أقبلو منو ،ىمٍّ عند الناس كبوي -أّي حزٍف  – .اؽبواجس قلب برقوؽ

ينوي أف يتخذ من نفسو موضع ثقيت ألٍل  .هبوز رفع الكلفة مع ىذا الرجل
ضممتك  وألجل إسكات أبناء قومك ،إكرامًا لؤلمَت فيصل .حت معو قليبلً مز 

ومن  .وال تةن أٍل ال أفهم تقلبك .ولن أظبح لك ابلتقرب مٍت ،إىل حاشييت
ىيو اي  .شتّػتُّهم –وغَتىم من األمراء  ،چابر ،منصور ،يلبغا –ىم أحسُن منك 

.. .لكذاب النّماـلو أطعتٍت لسّلمتك منصب ىذا ا ،ايصديقي اؼبسكُت ،چابر
ال يبكن ألديغيُت أف يُربطا  :برىّنا أنت وأان ٗب ببلد الغربة ِصْدَؽ مقالة والدي

استعجل  ،" حُت صحا برقوؽ من أفكاره بزفرة عميقة...إىل سارية واحدة
:اؼبعاوف

 .ليست مسألة تتعلق ابلببلد أيها اؼبلك الةاىر سيف الدين برقوؽ -
 .حويل قل دوف أف تلفّ  –الكبلـ صائحاً  مل يدعو يكمل - ؟ماذا إذف -
وتشّفى  ،بدأ معاوف السلطاف مرباًّئ نفسو –ألنو موضوع ُأَسرّي اي موفد هللا  -

ولكن إذا وجب قوُؿ  –! يحدْث ما وبدثْ ل :كمن يقوؿ  ،فبن صرخ عليو
 ،منذ بضع سنُت أسستم أسرة :اغبقيقة كما ىي فهو موضوع يهّم الببلد أيضاً 

 .من أنكما مل ترزقا دبن يبّد ٗب سلطنتكموالناس قلقوف 
مع أف السؤاؿ أحرؽ صدر برقوؽ فقد  –! ؟أىذا ماكنت عاجزًا عن قولو -

 ؟وىل ثبلث سنوات زمن طويل - :مزح مع معاونو كما كاف يفعل مع نفبسو
 .وابلقياس إىل ما مضى من عمرؾ فليس ذا ابؿ ،ليست إال ستة وثبلثُت شهراً 

كبن سنتدارؾ  .لينا نبًا أكرب عليك وعلى أميت من ىذاأدعو هللا أال يرسل ع
ٓب ربفروف حولنا من انحية .. اغبّق اي إسبلـ ما أسرع ما بدأ.األمر بطريقة ما

   .تةاىر أبنو يلومو –! األسرة
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"  يطفو على سطح الذاكرة كاف القوؿ اؼبأثور"بيت ببل طفل بيت ببل حظّ 
 .أف ضّبل نفبسو اؼبسؤولية ساعة واحدةولكن مل وبدث  ،أحياانً رغماً عن برقوؽ

وقاؿ  .غَت أنو حُت رأى ٗب أحد األايـ ِجلستها اغبزينة ارتعب جاىبًل السبب
:مبلطفاً اؼبرأة اليت نةرت ٗب وجهو دوف ضباسة زائدة

 .قويل يل اي حبيبيت إف كاف ىناؾ ما يٌقلقك -
يط يل حزاـ مهد يُفنيٍت أٍل ٗب كل شهر ال تستطيع أف زب ،اي روحي الوحيدة -

 .طفلي ٗب الوقت الذي أسبٌت أف أكشف لك انقطاع عادٔب األنثوية الشهرية
مل يفهم برقوؽ تورية امرأتو فلما سأؽبا صحا على تفجُّر  - ؟أّي حزاـ مهد -

والمها  - ؟أىذا ما تقصدين –حزف نفبسو وغضبها لعدـ إدراؾ برقوؽ اؼبغزى 
ظننت أنك زبفُت  - :مهم لديو بصوت أىدأ من سابقو وكأف اؼبوضوع غَت

 .عٍت أف أحداً أساء إليك فسّبَب لك اغبزف
لو كاف أحد أساء إيل لكاف أىوف من أف نصبح بُعْقمنا ُمضغة ٗب أفواه  -

 .ولكنك أنت من تتدّمُر حياتو معي ،..  ليس الولد مشكلة كبَتة يل أان.الناس
ر أف أصبع أشيائي أفك .وحىت دوف ىذه اؼبشكلة ليس من وبفروف لك قليلُت
تركِت زوجك وحيداً بُت  :وأعود إىل بيت أىلي ولكن والدي لن يقبل مٍت قائبلً 

 .ُمبغضيو وىربت إىل بيت أىلك
عرب برقوؽ مصاعب كثَتة منذ أف بقي صبيًا وحيدًا إىل أف صار سلطااًن على 

س لي .ولكن مضى زمن طويل ال يذكر فيو موقفاً ثقيبًل مثل موقف اليـو .الببلد
ومن  ،سهبًل أف تكوف سلطااًن على من يضمروف لك اػبَت ومن ال يضمرونو

حُت يبدأ  .ومن يغبطونك ومن وبسدونك ،يتصيدوف أخطاءؾ ومن ال يفعلوف
جفاء بُت الزوجُت اؼبتحابَُّت تصعب معاعبتو سواء كنت سلطااًن أـ ملكًا بل 

يل ولكن كلما مل يكن يدخل ٗب حب برقوؽ ونفبسو جفاء من ىذا القب .نبياً 
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عاش ٗب العامل   .ضِبَيت اؼبسألُة كاف موضوع الطفل الذي وُبرقهما يُبعد بينهما
 ؛كثَت من األسر ليس فيها إال اغبب بُت الزوجُت ومع ذلك عاشا ٗب ىناء

ىذا ىو السبب  ؟"فلماذا إذف ىذا القوؿ اؼبأثور "بيت ببل طفل بيت ببل حظّ 
وىذا ىو السبب  .القوؿ شاء أـ أّب ٗب أف يطفو على سطح مشاعر برقوؽ ىذا

 ٗب أف نفبسو وُبرقها حبها.
انتشل برقوؽ نفسو من ىواجسو ومزح مع  –إف كاف والدؾ سيقوؿ ىذا  -

    ؟فكيف ستتصرؼ معنا والدتك –زوجتو 
قالت  –تنهدت نفبسو ومل تقطع حديثها  –.. .لو كنا كبن النساء كالرجاؿ -

 .إلسبلـ للرجاؿيل ال ىبالْف زوجِك ما يسمح بو ا
:قفز برقوؽ برأسو من اعبواب غَت اؼبنتةر ولكنو سأؿ الزوجة برباءة

إف كاف رأُي ضبي ىذا أيضًا  فلماذا مل يتزوج ىو من أربع نساء كما يقوؿ  -
 ؟القرآف

 .أسرعت نفبسو ابعبواب –! ليس عند األديغة مثل ىذه العادة -
 .ابتسم برقوؽ - ؟أليس األديغة مسلمُت -
 .مل تغَت نفبسو موقفها –م مسلموف ولكن ليست فيهم مثل ىذه العادة نع -
سأؿ برقوؽ اآلف  - ؟ؼباذا تبلحقونٍت ،ألسُت أديغيًا حىت تدفعوٍل إىل اػبطأ -

 .الزوجة بصوت أنعم
كل   ؟ولكن ألسَت مع ذلك سلطاف مصر .أعرؼ أنك أديغي حقيقي -

 .زبتربؾ ،تبلحقك ،العيوف عليك
ومىت سيسقط من  ،مىت سيعثُر ىذا الرجل :ئل من يقولوفوردبا ليسوا قبل -

ولكن أتكدوا أٍل لن  –وأهنى ابختصار  ،أيّد برقوؽ رأيها - ؟صهوة حصانو
مل  ،اؼبسكُت چوأحببُتك مستبِعداً ابر ،حُت أُعجبُت بك .أفعل ما تلّمحوف إليو
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 .يكن ٗب ذىٍت امرأة أخرى غَتُؾ
.. واآلف انةر ما وبدث لنا! .وأان مل أكن أعرؼ أنك ستصبح سلطاانً  -

 سلطنتك تفّرقنا. 
اؼبرأة بقوة وتودد إليها معتذراً.ضم برقوؽ  –ال ُتسمعيٍت ىذا الكبلـ!  ،كفى  -
.إف أردت زبّليت اللحةة عن السلطنة –
لن تفعل  - ،انتزعت نفبسو رأسها الصغَت اؼبتطاوؿ من صدر برقوؽ - ،ال -

.ُمبغضينا أف يشمتوا بناػنسمح لولن  .وإف فعلت فلن أقبل منك .ىذا
  ؟ؼباذا إذف تُفنُت نفسك -
جزمت نفبسو مرة أخرى على كبو أشد  –أريد أف تكوف سعيد اغبظ  -

 .إف كنت تريدٍل سعيدة فحقق يل ما رجوتك من أجلو –اختصاراً 
.. إذا كاف أعداؤان .ال تصبح الزوجة األوىل سعيدة مع الثانية والثالثة -

 .ما يزاؿ الوقت متسعاً  ،اران إىل الولد فبل تَدعينا نستعجليتهامسوف الفتق
أىتم  –وقوي صوهُتا  ،تغَت لوف نفبسو –أان غَُت مهتمة دبا سيقوؿ كارِىوان  -

وإف كاف موضوع اغبظ السعيد الذي ربدثت  .ألف السلطاف ؿبرـو من اػبلف
تُنسيٍت  ليس ٗب العامل امرأة :فبل أكتمك ما ٗب قليب -ال تسخر مٍت  -عنو 

بعدما نّفست نفبسو عن   -.حيب لك ولو دخلت بيننا امرأة أو اثنتاف أو ألف
وتعلقت بذراعيها النحيلتُت بعنق من  ،كرهبا ىوت كتفاىا اؼبدببتاف الضئيلتاف

 وساؿ دمع اؼبرأة اغبار على خدي برقوؽ.  .ُخّيل إليها أهنم يسلبونو منها
وت برقوؽ وإف كاف سبزؽ ص – .قلت لك احرصي على نفسك ،كفى  -

 .يواسي اؼبرأة
ما يعيش فيو برقوؽ ىو  .وما تتوجس منو تراه يومًا ما ٗب اغبلم ،ما تفكر فيو

غَت أف  ،وأعجب ما ٗب األمر ىو أنو وبلم وىو ٗب مصر .أحبلـ ال هناية ؽبا
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ال يعرؼ عدد األحبلـ اليت رآىا  .أحبلمو كلها ذبري ٗب ببلده األـ أثناء طفولتو
غَت أف قمم اعبباؿ البيضاء والغاابت اؼبتعددة األلواف واؼبراعي  .ألديغةٗب ببلد ا

والعصفور األبيض اعبناح الذي  .الفسيحة والقرى اؼبتقابلة ال تفارؽ أحبلمو
 ...وبـو فوؽ تلك اؼبناظر

الفرساف واؼبشاة خُبَوِذىم  .ولكنو ليس كسائر األحبلـ ،يرى برقوؽ حلماً 
ووالد برقوؽ  ،الرجاؿ تصّدوا لؤلعداء .لى القريةاغبديدية ودروعهم يهجموف ع

 ،دخلت صبية إىل دارىم مسرعة .وىو ابلفأس ،ووالدتو سبسك ابؼبذراة .بينهم
 :وفيما والدة برقوؽ تتصدى للرجل ذي اػبوذة دبذراهتا تقوؿ للصبيُت من ورائها

إىل و  ،وبارب معها – ." برقوؽ ال يطيع األـاختبئا ! ،اركضا ابذباه البستاف"
العدو الذي نفذت فيو أسناف  .يسارىا الصبية اؼبمسكة برمح مكّسر الرأس

والصيب والصبية ينهاالف عليو  .ينهار ،يسقط منو السيف ،يرتجّ  ،اؼبذراة يتوقف
وحُت يصحو برقوؽ يرى أمو مستلقية على  .ضراًب ابلفأس والرمح اؼبكسور

 :" تواسيو الصبية! ؟وا انانقتل ،اي أمشز أين أنتينادي والده " .السور ببل روح
كيف " "؟أال تتذكرٍل" "؟من أنتِ برقوؽ والدؾ أمشز وبارب األعداء" " اي"

ما الذي جاء بك إىل  ؟ىل أنِت نفبسو  ،مهبلً  ،مهبلً  ؟،أتذكرِؾ وأان ال أعرفك
 ،ولكن أمي فارقت اغبياة.."  ".هللا ساقٍت إليكم ألنكم وقعتم ٗب مصيبةىنا؟" "

 ،حُت أفاؽ برقوؽ على الصوت الذي كاف يبلطفو .َتهوأْب ال أعرؼ مص
ابتسم لنفبسو اليت كانت جالسة بثوهبا  ،وعلى راحة اليد الناعمة على خده

:الرقيق على رأسو
   ؟أىذه أنِت اي حلؤب -
.أيقةتك ألنك كنت ٗب ضيق .أان ،أان اي برقوؽ -
  .كنا معاً أنت وأان ٗب اغبلم  ،مل أكن وحدي -
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 ! خَتاً ليجعلو هللا -
 .كنا كبلان صغَتين  .ببلد األديغة ،بل ىناؾ ٗب ببلدان .مل نكن ٗب ىذه الببلد -

وإىل  .إىل ىنا دوف أف أعرؼ ماذا حّل أبْب لتُ ضبُ رأيت أمي سبوت أماـ عيٍت و 
 الذي أرسلو إيّل التاجر وظبٍت أيبكن أف يكوف اػبرب .اآلف ال يفارؽ أحبلمي

 ...نها.. ال أعرؼ حي؟.الكذاب صحيحاً 
! لو مل يِف وظبٍت بنذره ال تشّك فيو بعد اآلف .صحيح ،صحيح اي برقوؽ -

 .خبلؿ ىذه السنوات الطويلة ؼبا أرسل إلينا خرباً ساراً 
وسأغفر  ،إف صّح ىذا فأاتح يل أف أرى والدي فبل شيء أُمسكو عن وظبٍت -

و ْب ما الذي فعل - :قاؿ برقوؽ من أعماقو ٕب سأؿ نفسو –! لو ما فعل ْب
اشًتاٍل من اجملـر الذي سرقٍت وجاء ْب إىل  ؟وظبٍت إف فّكرُت بعدالة وصدؽ

ولوال ما جرى لردبا ما التقينا أنت  .وأتذكر أنو ابعٍت إىل يلبغا مشفقًا عليّ  .ىنا
الشر وبوي  :ؽبذا يقولوف ،نعم .وال أصبحت سلطااًن على مصر ،وأان اي حلؤب

 چحُت قفز ابر –.. .تب على جبينكلو كنت تعرؼ ما كُ  .ٗب داخلو اػبَت
إذا كنت أان  - :فجأة إىل خياؿ برقوؽ غَّت كبلمو ـُبفيًا األمل الذي عصر قلبو

 .وردبا أكثر ،خّلفت ورائي األربعُت عامًا فسيكوف والدي ٗب اػبامسة والسبعُت
ُر " :ٕب برّأ نفسو –.. ؟.أيستطيع أف يقطع كل ىذه اؼبسافة ،اي رْب لوال نيػْ
" ال أف أيتوٍل بو إيلّ  ،ة الذي ربطت نفسي إليو لكاف علّي أف أسرع إليوالسلطن

" أجرب اجتماع ؾبلس األمراء االستثنائي قبل "ما ينتةرؾ يقًتب أكثر فبن تنتةر
أايـ السلطاف برقوؽ الذي ينتةر والده على االمتثاؿ رغمًا عنو ؽبذا القوؿ 

 .اؼبأثور
وأان قلٌق عليكم  ،ل الببلد فوؽ كل شيءوؼبا كانت مسائ ،إف كنتم تروف ىذا -
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ورأُيكم  ،إف كنتم تريدوف خلفاً يل –قاؿ برقوؽ لؤلمراء مبتسماً مؤنّقاً الكبلـ  –
غَت أٍل  .فسأنفذه لكم ،وكبن ٗب األسرة مل هنمل ىذا اؼبوضوع ،ٗب الزوجة الثانية

لن و  .ولن يكوف لكم فيها رأي ،سأختار بنفسي من ستشاركٍت األسرة الثانية
.دوف عرس ودوف هتنئات ،كبتفل إال بعقد الزواج

:نقض األمَت إسبلـ بلساٍف ُمراٍء الصمت القلق الذي ساد ؾبلس األمراء
.كاف ُيسِعدان اي موفد هللا أف تتجو اآلف إىل امرأة ذات جذر مصري  -
 .وهنض ،حسم برقوؽ الكبلـ –! من شأٍل أان ىذا  -

 ن أجل اؼبرأة الثانية. ومن أجل أالمل يكن برقوؽ يريد صرؼ وقت زائد م
يسمح لكلٍّ أف يتأوؿ ويتنّبأ ٗب شأف حبو األوؿ مستعجبًل على نصيحة األمراء 

ويُعيد اؽبدوء والراحة إىل  ،اؼبسألة اؼبلّحة بسرعة أف ينهياؼبضحكة. كاف يريد 
 ولكن أيبكن أف تسود بُت الضَّّرتُت .بيتو، ويلتفت إىل أمور الببلد اليت أنبلها

األسئلة سهلة  ؟ٕب كيف سيكفي حب الرجل الوحيد لبلثنتُت ؟راحة وسكينة
  .وردبا ؽبذا السبب يقولوف: إف الشرؽ ليس سهبلً  .ولكن اإلجاابت صعبة

ولكن إذا  .ف األمر سهبلً قد يكو إذا كنت مولودًا ٗب اؼبشرؽ مثل نفبسو ف
فْهُم ما  وقفت على رجليك أوؿ مرة ٗب الغرب مثل برقوؽ فسيكوف من الصعب

 ،أسراتف أديغيتاف ؟أليس ٗب أسرة أديغية ُوِلَد برقوؽ ونفبسو .ليس من دمك
وتصبح  ،ولكن حىت وأنت تتكلم لغتك األـ ستبدو عليك آاثر من تعيش بينهم

  .مثلهم
 .شتاف ما بُت ما كاف برقوؽ ينويو ٗب أرض ببلده وبُت ما يراه ٗب ببلد الغربة

غَته فبن يتمتعوف ابلرجولة واغبكمة فروحو ومع أف السلطنة ربققت لو دوف 
 .وقلبو إىل اآلف ٗب الببلد اليت عاش فيها أايـ الطفولة حافيًا ولو بضع سنُت

وقدماه اثبتتاف ٗب  .وبرقوؽ رغم أنو يعيش ىكذا فهو يبسك بزماـ السلطنة بقوة
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 .الركابُت
األمَت الشركسي قاؿ  –ردبا مل يكن يل عبلقة ابألمر  ،ال تؤاخذٍل اي موفد هللا -

أمل  .هبب وضع هناية لؤلمَت الذي مل يكن يسكت لسانو قبل أايـ –للسلطاف 
كاف يريد أف يزوجك امرأة مصرية تلد لك خَلفك ٗب   ؟تسمع طريقة قلقو عليك

  .غَت أنك عّرفتو قيمتو جيداً  ،""امرأة من جذر مصر :قائبلً  ،اغبكم
 ؟لت معكم من أرسلتكم إليهاكيف تعام  .ليس مشكلة ،كلّّ هبد ما يستحقو  -

  .سأؿ برقوؽ األمَت كأنو مل ير ىو الفتاة الرومية
 .كاد يُغمى عليها حُت أبلغناىا مرادان  .وكيف ستتصرؼ معنا اي موفد هللا -

وىي  .والتاجر الذي رابىا أثٌت عليها .ليس ألهنا ال تريدؾ بل من شدة الفرح
أهنى  – .يساوموان ٗب قيمة اؼبهر ووعدوان أال .ولغتها العربية فبتازة .مسلمة

.األمَت الشركسي وىو يضحك ٗب سره
 ؟وكم زبّمن عمرىا -
 .بُت طبسة عشر عاماً وستة عشر -
 ؟أليست شابة بعدُ  -
.إذا كانت بنات العرب يُزوَّجن ٗب الثانية عشرة فهذه ٗب سن مناسبة جداً  -

 :ن على انصرافهمومن عقدوا القراف مل يبض زم ،برقوؽ وحيدًا إىل النافذة
 ؟ؼباذا أنت كئيب :والقمر بدٌر يهمس لو كمن يقوؿ .النجـو مبعثرة حوؿ القمر

 .ال هبد طريقة للخطوة األوىل إىل ـبدع الزوجية .ولكنو ال يسمع
والتصقت  ." الزوج بقواـ فبشوؽحُت ظُبع صوت الباب استقبلْت "آستو

غارقًا ٗب أفكاره  وحُت ارزبى ٗب اللحةة نفسها برقوؽ الذي ظل .بصدره
اؼبتصارعة طواؿ الليل الطف الشابة اليت كانت تضوع منها رائحة الدؼء دوف 

 :أف يذكر اظبها
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؟ىل سنةل واقَفُت ىكذا -
 .شعر برقوؽ ابف آستو كانت ترذبف –كما تريد   -

وحُت بدأ يلبس بسرعة  .غرؽ ٗب النـو ببل وعي ،حُت قضى برقوؽ وطره منها
:رأة الثانيةبعدما صحا المتو اؼب

 .مل ينبلج الفجُر بعدُ  -
..... سآتيك ليلة الغد أيضاً .انمي .نعم،نعم -

ؼبا عاد برقوؽ ٗب منتصف الليل كانت نفبسو تريد أف يراىا الرجل انئمة ولكن 
:حبها غلبها

 !ىل رجعت -
جلس برقوؽ على ركبتيو على  – .أقبزت ما فرضو هللا علينا .رجعت اي نوري -

 .ومسح على خدىا ،بسويسار سرير نف
– هنضت نفبسو بسرعة وأهنضت الرجل مواسية إايه  –! ال ألومك .ال ،ال -

أنت الوحيد الذي  .سنمتثل ؼبا كتبو هللا لنا .ولن ينتهي ،مل يبدأ ىذا من عندان
 .وسيةل يل ،يل

ضبلتها األصوات اليت ارتفعت  ،ٗب أحد األايـ حُت علمت نفبسو حبمل آستو
يعضو الكلب ولو كاف على ظهر النافذة وىي تقوؿ لنفسها "ر إىل ٗب الدا

 " هّتم زوجي بعقميعبثاً كنت أ ،صبل
 .ويعانقو ،كطفل صغَت يركض سلطاف مصر إىل عجوز كبيف عايل القامة

 :وقالت نفبسو وقد نسيت ضيقها
؟ما أشد تشاهبهما .ىذا والد برقوؽ -
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XV
 –أصوات اؼبنادين تتجاوب  –اظبعوا  ،خرٌب سارّ  ،أيتها الببلد ،أيتها اؼبدينة -

" ندعو هللا أف وظّبوه "فرَج .ُرِزؽ الةاىر سيف الدين برقوؽ السلطاف بصيبّ 
.تكوف سعادتنا على يديو

 سألت صاوبت اليت رمت تطريزىا زوجها. - ؟ماذا يثرثر ىؤالء -
عرؼ فيصل سبب  – .يدعوف لو ابغبظ السعيد .يهّنئونو .صهران رزؽ بولد -

 .اؼبرأة ولكن سلوكها مل يعجبو تغَّت 
مسحت صاوبت عينيها بطرؼ  –.. ؟.كيف سيفهمنا ىؤالء  .نعم ،نعم -

.أحدىم عنده مأٓب واآلخر عنده عرس – .القماش الذي تطرزه
 .قاـ فيصل على رجليو –ىذه ىي دنياان العارية  -
 !إايؾ أف تذىب لتهنئتهم ؟أين تذىب -
 .ٕب جلس ال يعرؼ كيف ،فيصلسأؿ  ؟أليس صهران من رزؽ ابلولد -
.. اي .ولكن ابنتنا اؼبسكينة لن تكوف سعيدة إىل جواره ،صحيح صهران -

.. الرومية ذات الساقُت العجفاوين .وأان ايئسة مثلها .حسرٔب أعرؼ ما تعانيو
العتب،  ،الببلد ،السلطاف :وأنت بقيت تكرر .أىانت كل األسرة ،أىانتنا

.عاـ اؼباضيفرفضَت أف أطلق ابنيت منو ال
.مل يسيطر فيصل اآلف على غضبو –! فّكري ٗب ما تقولُت ؛كفى اي امرأة  -
 ..  .ولكن لو كنتم أيها الرجاؿ تفكروف كالنساء ،تنهرٍل -

ٗب الساعة نفسها كاف ما تقولو نفبسو لزوجها وىي تغالب مشاعرىا شيئاً 
 :آخر

 .عو شيخوخة سعيدةأدعو إىل هللا أف نعيش م .أىنئك اي برقوؽ على صبينا -
وٗب ما يتعلق ْب  .إف قلت إٍل ال أغبط ضرٔب فأان أكذب عليك وعلى نفسي
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 .لن يفهمك أحٌد كما أفهمك أان .ال تصدؽ أّي شيء يقاؿ لك حىت من أمي
ولكن  ،ىذه اللحةة قد ال يكوف ىذا ضرورايً  ،اليـو .أقوؿ ما ٗب قليب ،ال أسبلق

  .نااألفضل أف نتصارح حذرين دبا ٗب قلبي
ما مل يكن يستطيع البوح بو كاف  ولكنرجبًل صلبًا وعاقبًل ومرائيًا  برقوؽ كاف

 :أخفى انفعالو رغم ذلكو  ،يؤمل قلبو أكثر فبا تقولو حبيبتو
سيقوؿ الثراثروف   .مل أتوقع منك غَت ىذا .شكراً اي نفبسو على أنك فهمتنيت -

 :سلطاف فقد سأؿ زوجتوومع أف اؼبنادين كانوا يصدحوف بفرحة ال –.. .كثَتاً 
 ؟وف عٍتشيعأتعرفُت ماذا ي -
 ؟ماذا اآلف أيضاً  -
 .أصبع ما ٗب مصر من الذىب ألف والدي سيصحبٍت معو إىل ببلدان -
وقطعت كبلـ  ،صرخت نفبسو فبا ظبعت –! ىبًتع ىؤالء ما أغرب ما -

 .الرجل
بتهم أف قالوا إهنم مستعدوف إف غربت عن نواظرىم وأبعدت اؼبماليك من رقا -

ألجل ىذا يقولوف  –وأضاؼ  – .يقدموا يل أساور نسائهم وخواسبهن وأقراطهن
  .كبن ال ذنب لنا .إف من ال وببك أعمى وأصّم مهما عرضت عليو أو أظبعتو
من جاء إىل ىنا  .كانوا يريدوف ألنفسهم الراحة فجلبوا ألنفسهم ما مل ينتةروه

عيب  ؟أـ برقت أـ أان أـ اؼبماليك بيباريس أـ قبلووف أـ وزدمر ؟طلبًا للمديح
! ىا ىو الشرؽ والغرب اآلف ال وأف هبعلوؾ تندـ عليو ،أال يفهموا صنيعك

الشماؿ حيث   –ومن الغرب  ،من الشرؽ أيتينا تيمور األعرج .ينعماف ابلسبلـ
والصليبيوف رفعوا رؤوسهم من  .كاف والدي أسَتًا يوطد الروسيك أنفسهم

 –مزح برقوؽ مع اؼبرأة ابظبًا  –ريد أف أسألك فأنسى أ ،اغبق اي نفبسو .جديد
فكيف  ؛وىو أف نعود معو ،إف طلب منك ضبوؾ ما يريده منا ُمبِغضوان
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؟ستتصرفُت
 – .على اؼبرأة من أف زبدع الرجل الذي يهتم ؼبثل ىذا السؤاؿ ردبا ال أسهلَ  -

.مزحت نفبسو برباءة مع السلطاف الذي ُرزؽ بطفل
  .وىذا صحيح -
مل يكن يعرؼ ماذا  .شيئًا آخر ،ولو وافق اؼبرأةَ  ،ف ما يفكر فيو برقوؽكا

ستحمل الشمس اعبديدة مع أنو يدرؾ أف الشمس اليت أتوي كبو مغرهبا ستبزغ 
 ولكنّ  .وال غنياً من فقَت ،ىذه ال سبيز سلطاانً من عامة الناس .غداً من مشرقها

هبب  ،ٗب سلطنتو وقبلها ،مل يكن يتناسى –صعبًا كاف أـ سهبًل  –عمل  أيَّ 
أف ىبترب أي  :ال ذبدىا ٗب كثَت من الناس وكانت فيو عادةٌ  .أف يفكر فيو بعقل

وسلوُكو مع األمراء اليُت وغَتىم  .من خبلؿ أعدائو ،حسٍن أـ سيء ،موضوع
ال أقصد أف  .مل يكن برقوؽ يعرؼ الًتاجع أمامهم ؟من أمراء األقواـ األخرى

وعن  ،كاف يهدئهم عن طريق الثناء عليهم  .على مصارعتويصارعهم أو وبملهم 
وقبل أف يبعد أمَتاً ما عنو مل  .أو يبنيهم دبناصب أعلى .طريق إقطاعهم األراضي

يكن يّدخر شيئاً ألبناء قومو فبا ٗب إمكانو أو خارجو: ال شيء يبخل عليك بو 
 !ة أرضأو ترفع أجرتو أو سبنحو قطع ،َمن زبفض الضريبة ولو قليبًل عنو

كاف وضُع األمَت إسبلـ معاوف السلطاف ـبتلفًا عن وضع بضعة األمراء الذين 
إنو الرجل الثاٍل ٗب الدولة سواء أعجبك أـ مل  .أبعدىم ٗب السنوات األخَتة

وإف أمسكت بو انزلق من بُت  .ولن يَدَعك سُبِسك بو ولو حاولتَ  .يعجبك
 .يديك

 ،واألمَت فيصل ضبوه ،الد برقوؽأمشز و  :على مائدة الغداء ثبلثة أشخاص
 ،يرتب ؽبم اؼبائدة .والسلطاف واقف على رأسهم ىبدمهم .واألمَت إسبلـ معاونو
.يليب طلب أي منهم .ويصب اؼباء ٗب أقداحهم ،ويبدؿ ألواف الطعاـ
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وفجأة  ،يؤدوف لنا خدماتنا ،نكلفهم ابغبرب بداًل منا ،نستعبدىم :بقينا نقوؿ"
أحطنا أنفسنا هبم ال أعرؼ من أي نوع من البشر ىم  ىؤالء الشراكسة الذين

 – .يقوؿ إسبلـ لنفسو غََت مدرؾ أتويل عمِل السلطاف خادمًا على اؼبائدة –
 ،متناسيًا كونو سلطاانً  ،قلقًا على راحتنا ،ما أعجب أف يقـو على خدمتنا

 ؛ردبا أبوه ؟فأي من العجوزين ىو ،ال أظنٍت أان موضع االحتفاء .متصاغراً 
أيبكن أف يكوف والد اؼبرأة العاقر الصغَتة ذات الرأس اؼبتطاوؿ اليت عجزان عن 

صار والدىا سندًا لقاتلي يلبغا فأعادنبا  ؟واليت تتحكم فينا ،ضْبِلو على تطليقها
! لو مل وبدث ىذا لكنا أغبْقنا ابلسلطاف شعباف ابنو ووضَعنا ٗب مأزؽ ،إلينا

وىذا  .إلينا كبن أىل الببلد منذ زمن طويل اؼبغفل اؼبريض اؼبزمن وعادت السلطة
وما  ،مل نكن نُِعزُّه اتركُت إايه يتكرب علينا ؟العجوز اؼبنتصب القامة فيَم ينفع

ولكن حسٌن أف يكوف السلطاف على  .يرويو من سخافات مل نكن نصغي إليها
 " ...وأف يغَت بقااي صحوٍل .خدميت

يقوؿ إسبلـ  – .ا وأان قاعدعيب أف يقف السلطاف على خدمتن ،ال هبوز -
 :ويضيف غََت منتةر اعبواب ،دوف أف يُبدي رايءه وإف كاف ٗب نفسو سعيداً 

 ؟من أي نوع من البشر ىؤالء ؛على ماتقوؿ اي أمشز عذبوؾ ٗب مكاف أسرؾ -
أانس  .يعيشوف ٗب األراضي الباردة ابذباه الشماؿ الغرْب ،ىم من الروسيك -

يبتدوف إىل أراٍض ليست ؽبم كما   .شتغلوف ووباربوفوي ،يربوف اؼبواشي ،بُرصٌ 
 .وليس قليبًل أف يَغِلبوا وأف يُغَلبوا .وصلوا إلينا

وعّلق دبا يريد  ،سأؿ إسبلـ مستغراًب ما ظبع - ؟وىل ىناؾ مناطق ابردة -
  .ردبا يندفعوف إىل اؼبناطق الدافئة حُت يعانوف الربد ٗب منطقتهم -:ىو
والصليبيوف الذين هبردوف  ،اليت تنهب العراؽ وىل أتٔب جيوش تيمور -

 :قاؿ فيصل وأضاؼ حبزف - ؟اغبمبلت كل سنة علينا من مناطق ابردة
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 1 .ىا ىو أضبد بن أويس وجب عليو أف يلجأ إلينا، إىل القاىرة -
رمى إسبلـ كلمتو دوف أف تطرؼ لو  – .ؽِبذا أقوؿ ليس ىناؾ عدو صاٙب -

أقوؿ اغبق ال هبوز اف أجلس أان  –م مل يسمعوه وكرر رايءه معتقدًا أهن ،عُت
 .إف كاف ال يسمع كبلمي فانصح ابنك اي أمشز .ويقـو السلطاف على خدميت
.تدفعونٍت إىل ارتكاب اػبطأ

 – .ردبا ارتكبتما كثَتاً من األخطاء ؟سلطاف مصر ومعاونو أف ينتقد هبرؤمن  -
ولكن أعترب قياـ ابٍت على  - :وامتدح ابنو ،تةاىر أمشز ابؼبزاح مع من هبادلو

يسرٍل أنو مل ينس  .خدمتنا اليـو تصرفًا صحيحًا ابستثناء عيبُت أعرفهما منو
لو كاف جلس إىل مائدٔب انسيًا أٍل  .روح األديغة حبجة أنو سلطاف أو ملك

  .والده لكنت استأت منو إذ نسي روحو األديغية ىنا
تلّهف إسبلـ على  - ؟والد موفد هللاوالعيباف اللذاف تعرفهما فيو؛ ما نبا اي  -

 .ظباع أحد العيوب اليت يتمناىا ٗب برقوؽ
ولذلك انَس اي إسبلـ اليـو أنك معاوف  ،الضيف عند األديغة فوؽ اعبميع -

ولكن دبا أنك سألت عن العيبُت اللذين أعرفهما ٗب ولدي فسأقوؿ  .السلطاف
وقبولو الزواج  ،مع ضبيوانكشافو على ضبيو انقضًا كوف الصهر ال هبتمع  :لك

مبتدعاً ما ليس من تقاليد  .بناء على نصائح اجمللس االستشاري ،من امرأة اثنية
 ،صحيح أنو ليس كل من يطمح إىل السلطنة ال يتحقق لو طموحو .األديغة

ومع أٍل معتدّّ دبا جلبو لو عقلو ورجولتو ٗب داير الغربة فقد كاف ٌيسعدٍل أكثر 
 ،ال أحد يعرؼ ما ُكتب على جبينو ،ما العمل .واحينالو ربقق لو ىذا ٗب ن

لم واستعرب أجداده، وآؿ إليهم حكم العراؽ. فّر إىل سلطاف بغداد من أصل مغويل. أس 1
.القاىرة من أماـ قريبو وعدّوِه تيمورلنك
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وال أقصد هبذا أٍل مل آت إىل ىنا من أجل رؤية  .ولذا أمتثُل ؼبا حدث لو
غَت أف األايـ الثبلثة اليت يُبَهل فيها الضيف  .وأٍل لن أعود إىل ببلدي ،ولدي

ٗب و  .عند األديغة قبل أف ُيسأؿ عن سبب الزايرة صارت موعدًا يل ٗب مصر
لة أقنعت الولد أف أركب طريقي ٗب الشهر القادـ  .اصِّ

 .كاف فيصل يعرؼ نية أمشز العجوز منذ زمن فاكتفى ابالبتساـ دوف أف يعلق
 :وسأؿ إسبلـ وما على لسانو غَُت ما ٗب قلبو

ؼباذا أنت  ؛ما الذي هبعلك تستعجل إذا مل يكن ٗب نواحيكم حاجة ملّحة -
 ؟مستعجل اي والد موفد هللا

ابتسم أمشز ـبفيًا األمل الذي  – .إف كنت تعتقد ىذا فأنت تةلمٍت اي إسبلـ -
أتعرؼ ماذا كنا نقوؿ حُت نكتفي من اللعب  ،ٗب أايـ طفولتنا –عصر قلبو 

ليس ما  .نصرؼ كلّّ إىل بيتو" ويوبيتنا من ذىب ،كلّّ بيتو قائمُة بقرة"  ؟مساءً 
س حسنًا أف تسًتيح ألي .وِلد فيووكلّّ يعود إىل العش الذي  .عشتو قليبلً 

! وىذا ما منعٍت من اعتناؽ اؼبسيحية داينة الروسيك الذين  عةامك ٗب أرضك
وىذا ما ىُبرِجٍت من ببلدكم  .وىذا ما أخرجٍت من عندىم .كنت أسَتًا لديهم

 .مصر
جرو الكلب الذي ربيناه لك والذي يعضنا اآلف غبةة صاح إسبلـ لنفسو "

" جاء دروز إىل وال يقبل أف يقوؿ قولك أبداً  ،شركسيةً وباوؿ أف هبعل مصر 
 :السلطاف ابػبرب غَت اؼبنتةر

.أرسل إليك تيمور موفِديو من بغداد اي بديل الشمس -
؟ماذا يريدوف ؟ماذا ينووف -
 .يقولوف إف معهم كتاابً  -
    .أبلغوىم أف الغد قادـ -
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 .فلم يقبلوا ،أبلغناىم -
غضب برقوؽ حبيث ال  –! دو تيمور األعرجوليس موف ،أان حاكم مصر -

أعرؼ  – .تعرؼ أىذا ىو الذي كاف ىبدـ ضيوفو على مبدأ األكرب واألصغر
ولكن لن  .يساومنا تيمور على رأس أضبد بن أويس :ما ٗب الرسالة وإف مل أقرأىا

واجعلوا  ،! وإف رفضوا فاتركوا منهم واحدًا ينقل خربىمأستجيب لو ٗب ىذا
  .يفيقوف غداً على رؤوس البقية معلقة على ابب زويلةسكاف اؼبدينة 

حُت قاؿ أمشز ىذا مل يقبل  .ىؤالء مأموروف ؟وما ذْنُب الرسل اي برقوؽ -
.السلطاف

  .ما كنت أريد أف تتدخل ٗب أمور الببلد اي والدان -
وٗب الصباح حُت ظبع أمشز ما يعلنو اؼبنادوف الـ ابنو على ما كاف طواؿ الليل 

 :ىانةيعده إ
وطواؿ اؼبسافة  ،وطواؿ حبثي عنك ،مل أعرؼ اي ولدي طواؿ بقائك ٗب قليب -

.اليت قطعتها إليك، أنك ظامل
 :تنهد برقوؽ وقلبو يؤؼبو

أما أان فقد جرحوا  ،أنت لّينوا قلبك ٗب األسر حيث كنت ،اغفر يل اي والدان -
 .قليب ىنا

يتعلق إبنسانية كل إنساف ىذا  .والروسيك ليسوا أانسًا لطفاء كما تةن أنت -
كنت جئت إليك ألصحبك إىل   –ومل يستطع إكماؿ البقية  ،قاؿ أمشز –

 ...ببلدان ولكنك على ما أرى
غََت انٍس أنو  ،قاؿ برقوؽ ؿباواًل ؿبو اعبفوة اؼبفاجئة اليت نشأت بُت األب وابنو

 :واثق من نفسو
 .تريد إف كاف مفيداً سأتصرؼ كما  .ال ربكم علي هبذه القسوة اي والدان ،ال -
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ولن تغفر يل  .ولكن إف مل أضع حداً ليتمورالف فأنت أيضاً لن تكوف راضياً عٍت
 .وسيعيب علّي األديغة الذين تصدوا بقوة قبل أعواـ ؽبذا اؼبتجرب .رعييت

اغفر يل مرة أخرى طليب منك  .وسُأمشت ْب أعدائي .وسيحزف من يثقوف ْب
أنت من كنت يل أمبًل  .كن أقصد إىانتكمل أ .أال تتدخل ٗب شؤوف الببلد

واآلف ظبع هللا دعائي وظبح يل أف  .وسندًا ٗب أحلك ظروؼ حيأب وأسعدىا
ولو كاف هللا على لسانك وليس ٗب قلبك كما  ،نعم اي والدان .ألتقي بك أخَتاً 

 ...أان، فؤلنو صبَعنا أخَتاً 
ما أكثر  – .نواستلم أمشز الكبلـ ٗب موضوع هللا من اب –اظبع اي ولد  -

لسُت من هبب أف  .! ٕب ال أعرؼ ؼباذا تتملقٍت مدعياً الرجولةثرثرتك معي اليـو
 .ال أظنك فهمت علّي جيداً  .بل أّمتك ،تدير لو رأسك وإف مل تتوسل إليهم

ليس اعبيش اؼبملوكي وحده الذي ىو موضع ثقتك، بل العرب الذين أنت 
فبل هتتم دبا أقوؿ من رأس لساٍل  ،ُتوؼبا كاف اغبصاف ال ُيسرج بسرج .سلطاهنم

وؼبا كنَت قبلت منصب موفد  .متخيبًل أٍل أمسك معك ابللجاـ ،أو من قليب
 .""ىو مثلي :هللا فبل تقْس نفسك إيّل قائبلً 

أُعِجبوا اي والدان بوقوفك مع اؼبصلُت منذ أوؿ  ،ولسُت وحدي ،الكثَتوف -
الطف برقوؽ اآلف  –ىذا فبل أعرؼ ؼباذا تقوؿ  .يـو وصلت فيو إىل مصر

 .والده اثنية
حىت لو كاف حصاٍل ال يتسع لسرجُت فأان أكيِّف نفسي من أجلك مع من  -

 ،إف جلسوا جلسُت معهم :وأقف معهم ٗب حضرة هللا ،أتوضأ معهم :تصّدرهَتم
أردد معهم ما  ،وإف ثقلْت علّي ٗب شيخوخيت ،ولغتهم .وإف وقفوا وقفت
 .ما يفعلوفوأفعل  .يقولوف هبزة رأسي

.ولكٍت أستغرب كيف تستطيع أف تفعل ما لسَت مقتنعاً بو .شكراً اي والدان -
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وكأنو كاف ينتةر ىذا  ،زفر أمشز عميقًا وىو يسأؿ ابنو - ؟وؼباذا تستغرب -
ولكن إف شئت  ؟ألسنا أنت وأان هبمعنا أننا مضطراف ٗب ما نفعل –الكبلـ 

.نا ما ُيسِعداناغبقيقة اي ولدي فبل أنت وال أان جرى ل
 .ذّكرَتٍت بقوؿ أديغي مأثور ،اي والدان -
 من جبل من الذىب ٗب حفنة من تراب الوطن الذي وِلدت فيو خَتٌ " أىو -

؟"أرض غريبة
 ؟وكيف عرفت -
يسعدٍل أنك مل  ؟لو مل يكن ٗب قلبك ما ٗب قليب أكّنا نتعارؼ قلبًا وروحاً  -

ىذا يساوي ما ربقق  .تو ٗب طفولتكتنس ىنا القوؿ األديغي اؼبأثور الذي ظبع
 .لك وما مل يتحقق

يرووف أف بيباريس  .ولكن اي والدان اآلف فقط فهمت معٌت ىذا القوؿ -
 .وقبلووف فارقا اغبياة وىذا القوؿ على لسانيهما

 ،اليائس هبد أخَتاً ما وبتاجوإف فهمت قوؽبم " .ىذه حاؿ دنياان ؛وما العمل -
  ."  فسيطمئن عليك قليبدرىاوالسعادة ربمل معها ما يك

حُت ضبل دروز خرب قدـو األمَت أضبد بن أويس ٗب مهمة عاجلة هنض أمشز  –
 .ال أريد مضايقتكم ،عملكم اتِبعوا –
وال ٗب ببلد  ،ليس ٗب مصر قضية أخفيها عنك .ال تفعل ىذا اي والدان -

  .العرب
 أزاؿ أعرؼ منك ال .ال تتأمل مٍت هبذا الكبلـ أف أصبح مؤيدًا مطيعًا لك -

واستقر ٗب ؿبل  ،قاؿ أمشز البنو وقد اختلط جده هبزلو –أمورًا كثَتة ُتضّلك 
.صدارتو الذي يستحقو بعمره
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XVI
مع أف برقوؽ يعرؼ األخبار اليت تدور ٗب الببلد بعد أمره إبعداـ رسل تيمورالف 

:الذين ضبلوا كتابو فقد سأؿ دروز عما يقلقو
.وما ال يقبلوف ،يقبلوف ما ،ماذا يقوؿ الناس -
 .ما يقبلو الناس وما ال يقبلونو يصعب سبييزه اآلف اي موفد هللا -

ٕب  ،"والديما يفعل  كوىذا كأنو يدينٍت" :قاؿ برقوؽ اعبالس وبدث نفسو
:توجو إىل دروز حارسو فبوىاً اختبلج عضلة وجنتو

 .فإف كنت حكيماً ىكذا فابدأ دبا ال يقبلوف وانتِو دبا يقبلو  -
 ،قاؿ دروز مؤكدًا أنو صادؽ .من يقًتؼ الةلم هبِن الةلم  :كثَتوف يقولوف  -

وكثَتوف  ،الةاىر سيف الدين برقوؽ السلطاف أبدى بطولة - :وأضاؼ بسرعة
.اي موفد هللا ،مل ترتعش ذقنو حُت أرسل تيمورالف رُسلو السود:يقولوف

 .تيمورالفعلى ما تقوؿ فكثَتوف مل يوافقوا على ما فعلت برسل  -
.أان أوافق -

:ابتسم برقوؽ
 .قد ال يقبل تيمورالف منك ماأقبلو أان .ال تشًت عواطفي هبذا الكبلـ -
 .لو كنت ؿبلك لفعلت الشيء نفسو .تدينٍت عبثاً اي موفد هللا -
 .كبلـ السلطاف وسؤالو ـبتصراف- ؟ما األمر -
 ؟أ إليكألْسَت من قاؿ إنك هبب أف تساند أي إنساف مقهور يلج -
من أين  - :ٕب أهنى الكبلـ بسخرية ،حسم برقوؽ األمر –! لسُت أان القائل -

يبكن لتيمرالف الذي يقطر سيفو دمًا أف يعرؼ اإلنسانية اليت يتحلى هبا الناس 
أرسل إيّل ُرُسلو وىو يعرؼ أٍل لن أسلم إليو أضبد بن أويس بل لن  ؟منذ األزؿ

من ولكن مل يكن  .الرسل ليس صحيحاً  أعرؼ أف سلوكي مع .أدعو يبّس ظفره
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 اعبائز التعامل مع ىذا اجملـر إال هبذه الطريقة. هبب أف يعرؼ أنو إف يرفع
 ! وراء اعِبماؿقبضتو ٗب وجهنا هتديداً فلن لبتبئ 

ٕب سألو  ،أيّد دروز السلطاف - .لن يستطيع أف يّدعي أنو أرعبك ،نعم ،نعم -
؟الذي حافةنا على حياتو وماذا سنفعل ابلفارس - :عما يقلقو

 .سنحتاجو ،ال تستعجل عليو -
اخترب جهوزية اعبيوش اليت كانت ٗب جبل  :مل يهدأ برقوؽ طواؿ الشهر كلو

وبعد ما اجتمع أبمراء اعبيش  .اوتعرَّؼ نواقصه ،وٗب جزيرة الروضة ،اؼبقطم
وأرسل إىل  .ّح عليهم أف يكونوا جاىزين ليبًل وهناراً ػوأل .منفردين صبعهم وكّلمهم

وأوفد إىل حلب  .شركس أمَِت الشاـ القريبة من العراؽ موفده تغري بردي
وكاف  .اؼبتاطبة للمنطقة اتمل انطبلؽ العدو منها يتمش وأضبد بن أويس

 ،أوصى اؼبنادين إعبلـ الناس دوف مبالغة ٗب التصريح أبف تيمورالف ؾبـر وهنّاب
 .وأنو يبكن أف يتحرؾ بُت اليـو والغد

مل ينس الدوؿ اجملاورة اليت عقد  – . يكتِف برقوؽ بكل ىذه االستعداداتومل
وأرسل إليهم رسائل توضح أف تيمورالف لن يتوقف عند  .معها معاىدات سبلـ

وألف والده أمشز كاف  .العامل كلو سيمسهم أيضاً  سلبِ  ن عنده نيةُ وأف مَ  ،بغداد
وإىل  ،سل معو إىل الروسيكففي األايـ التالية جهز ما سَت  ،سيغادر إىل ببلده

 .القبيلة الذىبية
ولكن اؼبشكلة ىي أنو ال يعرؼ من أين سيأٔب ابؼباؿ البلـز  .كل ىذا حسنٌ 

كاف اعبنود   .لتغطية زايدة الرواتب للجنود اؼبماليك الذين سيحموف الببلد
وبصلوف على غنائم اؼبدف اؼبهزومة حُت وبرزوف نصرًا على الصليبيُت اؼبختبئُت 

ال يفهم الناس زايدة الضرائب إف  ؟ولكن ِِبَ سيغريهم اآلف ،الببلد العربية ٗب
وىم ٗب األصل ابئسوف حىت من دوف زايدة  ،قلت إف الببلد تتعرض لبلعتداء
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وحىت لو تعاملوا معهم  .وٗب كل يـو يزيد الباعة األسعار ٗب السوؽ .الضرائب
 .ابغببس والقتل فهم ىبفوف البضائع عن السلطة

ألن  ،كما كانت أمي اؼبرحومة تقوؿ   "بلـ اعبميل ىُبرج اغبية من وكرىاكال"
.. وإف فهموا أٍل أتوسل ؟.يفهمٍت األغنياء إذا صبعتهم وشرحت ؽبم حايل

 ،التوسُّل –واإلرىاب  ،اللُْت  –مل تكن اغبياة مزهبًا من التوسل لو  ؟إليهم
إذا كلمت ىؤالء كما أف  ! لن أخسر شيئاً ؼبا ظبَّوىا حياةً  ،التصنُّع –والرايء 

ومن كاف سيفيدٍل ٗب ىذا الشأف ىو  .واؽبواء ال ُيستجدى ،الكبلـ ال ُيشًتى
 .وظبٍت، ولكنو حُت رفض مقاظبة تيمورالف أمبلكو ٗب بغداد كاف أوؿ اؼبعَدمُت

.. وإف كنت ال أعرؼ  .وما فعلو ْب أغفره لو اآلف .ليفتح هللا لو ابب اعبنة
 .أضاؼ برقوؽ لنفسو –" ...كيف أكّفر عن ذنوْب

سألت  –تريد أف تقوؿ يل شيئًا اي روحي الوحيدة ولكن ال تراه مناسبًا  -
 .نفبسو الرجل اؼبتصارع األفكار

قطع برقوؽ قراءة الرسالة اليت سَتسلها  – .منذ زمن بعيد قلت لك ما قلت -
 إف كنت تتذكرين فهو –وأتمل اؼبرأة برأس مرفوع ووجو طلق  ،إىل الروسيك

 .اليـو الذي رأيتك فيو ٗب الشاـ
إف " :ولكن ال أنسى أيضًا أنك قلت يل .أتذكر يـو حيب األوؿ كأنو اليـو -

 ."؟تعاال فكيف ستتصرفُت :قاؿ يل ضبي
 :ٕب سأؿ عن اؼبوضوع اثنية ،قاؿ برقوؽ ببلمباالة –! انتهينا من ىذا ،اِنَسيو -
 ؟ىل أرسل لك والدان رسالة شفهية -
 .أمس وىو يبلعب فرج حامبًل إايه على ظهره فأشفقت عليورأيتو  ،ال -

وىو سيعيش شيخوختو وحيداً ىناؾ ٗب عامل  ،أوالده يعيشوف ىنا ٗب ببلد الغربة
.األديغة
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 .وأستمد منو الثقة .ال أشفق على والدي بل أغبطو على رجولتو وإنسانيتو -
 .هنض برقوؽ فجأة عاجزاً عن االستمرار ٗب اعبلوس –
  .سألت نفبسو الرجل الذي كاف يذرع أرض الغرفة هبدوء - ؟ألمرما ا -
غادر أرض األسر لدى الروسيك  .ما مل أستطع فعلو ٗب وقتو أقبزه والدي -

ال  .ومل يكفو ىذا بل غبق ْب إىل ىنا حُت عرؼ خربي .وعاد إىل موطنو
ما   - :وأهنى وىو يبازح اؼبرأة – .ومل يقل يل تعاؿ معي ،ّمح يل فقطػل ،تفزعي

 .كاف ليقبل حىت لو قبلُت أان
مل تكن نفبسو مسرورة  – .ال أظن والدؾ كاف ينوي أف يسبب لك اغبزف -

وإف الطفت الزوج  ،لتذكُّرىا كيف كاف يبلعب الصيب الذي مل يكن من نصيبها
    .آخرَ ئاً غَت أف ما كاف يفكر فيو برقوؽ شي .ؿباِولًة إخفاء مشاعرىا

ىذا  –كلمات والده تثقب دماغو – .طفاء كما تتصورليس الروسيك أانسًا ل"
.. مل ؟.ىؤالء مأموروف ؛ما ذنُب الرُُّسل اي ولدي .يتعلق إبنسانية كل شخص

وٗب اللحةة نفسها تذكر ما أبلغو دروز  –" ...أعرؼ أنك ظامل ىكذا اي ولدي
مل  ،السلطاف ربلى ابلرجولة .من يقًتؼ الةلم هبِن الةلم" :على لساف بعضهم

كيف مل يتحرؾ تيمورالف   –"  أرسل لو تيمورالف ُرُسلو السودرتعش ذقنو حُتت
 !"ةاإلنساف الربيء ال هبلب لنفسو اؼبصيب ؟أيبكن أال يسأؿ عن ُرُسلو ؟إىل اآلف

 :حُت صرخ برقوؽ ٗب داخلو وىو يربّئ نفسو صحا إىل واقعو وترجى اؼبرأة –
من اؼبؤكد أنو لن يسبب يل  .. والدي.ال تؤاخذيٍت اي نفبسو ! كنت شارداً  -

أظبعت ىذا  .قائمة البقرة ال تقتل عجبلً  :.. وإف سّبب يل فكما يقاؿ.اغبزف
أخذ برقوؽ الرسالتُت اللتُت جهزنبا للروسيك وللقبيلة  –سأربملو  ؟اؼبثل

 .هبب أف أجتمع بو ،والدان ينتةرٍل - :وقاؿ وىو خارٌج من الغرفة ،الذىبية
الصيب فرج جالس على ظهر والده  :وقفو ما يراهحُت دخل برقوؽ الغرفة أ
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ووبثّو  ،ويداه متشبثتاف بياقة قميص العجوز ،اؼبتمدد  على السجادة اؼبطرزة
:بكعيب قدميو

 .! تيمورالف القبيح يفلت منا األماـإىل ،أسرعْ  -
 .يتةاىر أمشز ابللهاث –! لن نسمح لو أف يتقدـ خطوة واحدة -
مع أف ما يراه برقوؽ كاف  - ،ّرطك ىذا الصيب فيوال هبوز اي والدان ما يو  -

انزؿ من ظهر جدؾ اي  - :يسرُّه ويبعث على الضحك فقد هنر ابنو الئماً والده
 !   عدَل اإليباف

جئَت ٗب  - :وابدلو اللـو ،سأؿ أمشز ضاّمًا الصيب إليو –! ىذا أنت اي ولد -
أليس كذلك  ؛زمن بعيدلو مل تعًتضنا لكنا أمسكنا بتيمورالف منذ  .غَت وقتك
؟اي ولدي

 .ابتسم برقوؽ - ؟أتةن أف ىذا الذي تكلمو اي والدان يفهم لغتك األديغية -
اختتم أمشز كبلمو بعتاب  –و ! عّلمْ  ؟إف مل يكن يفهم فماذا تفعل أنت -

 ،سواء وافْقنا أىل الببلد أـ مل نوافق - :مبطن وإف كاف ما ظبعو جعلو ينتفض
ناصب ٗب مصر أكثرىم من األديغة فاحبث عن مكاف ؽبذا إذا كاف من يبسك اؼب
 .أيضاً بينهم بطريقة ما

! قاؿ ؟كيف أدفع إليهم َمن ال يريد أف يكوف أديغيًا وال أف يتعلم األديغية  -
ٕب نطق ابنو ابلفكرة اليت غزت رأس  .برقوؽ قبل أف يفهم  كبلـ والده اؼببّطن

:وقطع كبلمو األديغي ،برقوؽ
 !أريد -
أنَت من  - :وقاؿ راضيًا لوالده ،تعجب برقوؽ فبا ظبع –! ظبع ماذا يقوؿا -

 .عّلمو ىذا
 .سواء كنت أان أـ غَتي فليس ىذا الصيب فبن ال يستجيب ؼبا تقوؿ لو -
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 .أتفاىم معو أفضَل فبا أتفاىم معك
.. مل أكن أعرؼ أف ٗب .و أيضًا ٗب صغريىذا ما كنتُ  ،ال تؤاخذٍل اي والدان -

حُت ُخيِّل للوالد  – .ولو مل أعرؼ لكاف أفضل .ن يتكلم غََت األديغيةالدنيا م
 :أسرع ،أف صوت برقوؽ يتكسر

وعلى ما  ،ال تندـ على اؼبشاؽ اليت عانيتها .ال ألومك .ال اي ولدي ،ال -
 .ربقق لك هبذه اغبجة

ىبيَّل يل أحيااًن أف ما ارتكبُت من أخطاء أكثُر فبا  - ؟وكيف يل أف أعرؼ -
وىا أنت أيضًا تعَّتٍل أبٍل ُأجاٗب أىل الببلد وأحاْب  .يُت من مشاؽّ عان

 .وأان أعرؼ ىذا ٗب نفسي أيضاً  .غَتُؾ يعرِّض يل بو ،ولست وحدؾ .األديغة
غَت أف القبضة اليت جعلوٍل أضّمها بسبب اإلىانة ال أستطيع إىل اآلف أف 

اسيحل ْب أان وىذا وم ،وإف فرْدهُتا فأان ال أعرؼ ما سيحدث غداً  .أفػُْردىا
خاطب  –! اذىب اي فرج والعب  .الصيب نصف األديغي الذي تغمره ابلدالؿ

.عُتكبن سنتكلم ٗب موضوع م .برقوؽ الصيب ابلعربية دوف أف يشعر
:وقاؿ ابألديغية للصيب الذي نةر إليو منتةراً ما سيقولو ،ابتسم أمشز

ولكن عد إيّل  .نهارال تفّوْت ضوء ال ،العب .اذىب اي عصفوري الصغَت -
حُت  – .سُأظِبعك األغنية اليت كانت أـ والدؾ تغنيها لو ٗب اؼبهد .مساء للنـو

السلطاف الذي ظل واقفًا إىل اآلف ال بقيا وحدنبا ٗب الغرفة أشار أمشز إىل 
! اجلسْ  - :وقاؿ لو بصوت حاـز ،ُيسمح لو ابعبلوس أف هبلس على الكرسي

و الذي مل يكن يرى من البلئق اعبلوس ٗب ومرة أخرى خاشن الوالد ابن –
! ألسَت من طُلب منو اعبلوس - :حضرة والده

 .غَت أف ما أتمرٍل بو عيٌب ٗب حضرتك ،سأجلس -
حسم أمشز اؼبوضوع ابلقوؿ  –من يسمح لك ابعبلوس ال يعود فيغتابك  -
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 !اآلف اؼبهمة اليت تريدٍل ألجلها قل –اؼبأثور 
وسبب صرِفو الصيب من  ،لده انسيًا سبب ؾبيئوسأؿ برقوؽ وا - ؟أي مهمة -

وقاؿ لو  ،ولكن ذاكرتو عادت إليو سريعاً  .والرسالتُت اللتُت وبملهما ،الغرفة
أف ربمل ىاتُت الورقتُت إىل نواحي  ،إف مل يثقل عليك ،كنت أود  - :هبدوء
  .وإىل القبيلة الذىبية ،إىل الروسيك :ببلد األديغة ،ببلدان

اف مصر دبثل ىذه اؼبهمة فأان مستعد لبلنطبلؽ من ىذه إف يكلفٍت سلط -
 عٍ أف أترَكك وحيدًا يـو وقعت ٗب وضْ  .ولكن ال أفكر ابلعودة اليـو .اللحةة

 ،إما أف سبوتال تًتاجع ! ماذا يقوؿ األديغة " .حرج يساوي أف أحلق شارْب
"وإما أف سبوت

 .وإنسانيتككنت واثقاً أنك ستؤوؿ إىل أديغيتك   .شكراً اي والدان -
ما تقولو من أنك ستؤوؿ إىل أديغيتك كلمة واسعة  .اي ولدي ،ىيو اي ولدي -

أديغية  ـأىي رجولة أ  – .قاؿ أمشز بعدما جلس قليبًل وىو يهز رأسو -.عليّ 
وىو طٌَت  ،حىت الطَت .أف تقف مع ولدؾ حُت يقف ٗب موقف اختبار قاسٍ 

 وبمي فرخو الساقط من العش. ،فحسُب 
مع أف ما قالوا لو على كبو  - ؟عنا ٗب مثل ىذا اؼبوقف اي والدانننا وقأتةن أ -

 ،غَت مباشر كاف داِفُعو بريئًا فقد سأؿ برقوؽ والده ـُبفيًا عدـ رضاه فبا ظبع
 .متخذاً مةهر اؼبازح

تغَت لوف أمشز العجوز  – ٗب مثل ىذا الوضع منذ زمن طويل ،أنت وأان ،كبن -
 .اليت أنكل خبزىا اليـو  مل نتكلم على مصر حىت لو–
ارتفع فجأة صوت السلطاف الذي كاف  –ال ربسد نفسك اي والدان !  -

! ـ اؼبماليك وعرقهمأليس ما أتكلو خبزًا ؾببواًل بد –يكةم غضبو بصعوبة 
ال هبوز أف تسمح ؽبم أف يفتحوا  .لوالان لفٍت ىؤالء منذ زمن بعيد ٗب الرماؿ

-496-

أف الزماـ أفلت من يدؾ أو ارزبى  لو ظبحت ؽبم أف يتصوروا .أعينهم
 ...ركابك

ال هتُِن  – .غضب أمشز على ابنو غَت أنو احتفظ هبدوئو –! اسكْت اي ولد -
مل تبدأ مصر اليت ذبلس  .القـو كلهم ألف أحدىم أساء إليك وقلبك حاقد عليو

وكل بناء  ،األبنية اليت تطاوؿ السماء .على سرجها اؼبذىَّب بك ولن تنتهي
والبيوت اؼبًتاصة اؼبزخرفة واؼبدارس واعبوامع واعبسور العالية  ،اآلخر أصبل من
 ! ؟.. أليست كلها من ابتكار عقوؽبم وصنع أيديهم.والقناطر

ولكن لن أدع أحدًا بعد أف أنتهي من  .أفهُم ما تريد أف تقولو اي والدان -
  .اؼبنافقُت اؼبّدعُت اإلسبلـ يقًتب من اغبكومة

ابتسم أمشز حُت تذكر ما فعلو رجل أديغي ماتت  –.. .! ؟تريد أف زبيفهم –
حقاً  –فيما أئب ابلزوجة الثانية   ،زوجتو اليت مل يكن يستطيع فرض ىيبتو عليها

 ،اظبع إذف ىذه اغبكاية ؟أال زبشى أف يرزبي حزاـ حصانك يومًا ما أو ينقطع
امرأة كاف لدى رجل   :فبل حاجة إىل أف نعّلق عليها ؛وافهمها كما تشاء

أنو رجل  ،وعلى الطريق ،وأراد أف يُفهم الزوجة الثانية منذ اليـو األوؿ .شرسة
 .وضرب رأس أحد الثورين ابلفأس فقتلو ببل ذنب ،قفز الرجل من العربة .قاسٍ 

" ؟أمل تري أنو ال يطيعٍت" أجاهبا "؟ماذا فعلت اي رجل ابلثور الربيءقالت اؼبرأة "
َت مع الثور الثاٍل اسكيت وقفي ربت الن" قاؿ " أر ٗب الثور مثل ىذاملقالت "

 –" سأقف معو ربت النَت ! ،إف كاف ىذا رأيك فبل تقتلو ،ال".قبل أف أقتلو" 
إف كنَت تُريٍت اليـو ٗب  :يرووف أف اؼبرأة نفذت للرجل ما أراد قائلة ٗب نفسها

 .عّز قوتك أنك رجل قاٍس فاعرؼ أٍل سأغلبك ٗب عجز شيخوختك
نقض برقوؽ ىدوء الغرفة  –رران أال نتكلم على اغبكاية اليت رويتها مع أننا ق -
فقد رأيت فيها فكرتُت ولذا أجيب  ،كانت موجَّهة إيّل أـ ال  سواءٌ ولكن  –
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ال يُقتُل  :وىو ،عنها واضعًا قوؿ العرب اؼبأثور الذين نوّدىم وال نوّدىم
عاقب الرسل على ال يُ  :إىل جانب القوؿ اؼبأثور اآلخر ،عصفوراف حبجر واحد

اآلف سأحتاج إىل مساعدتك ولو أف أفكاران ال تتطابق  :فأقوؿ ؛ما جاؤوا بو
.أحياانً 

 .عارض أمشز مراتحاً جواب ابنو - ؟ماذا تةن سبب اختبلؼ رأيينا -
  .العرب :ومن ىذه اعبهة ،من جهتنا الروسيك -
 ؛أظبعك .سأقبل جوابك ألنو فيو شيئًا من الصحة ولو أٍل مل أنتةره منك -

 ؟فيَم أساعدؾ
أقبل أف تكوف   .لذا أريد بضع كلمات هتيج رأسو ،سأرسل جوااًب لتيمورالف -

 .كلمات مأثورة أو ألغازاً 
ضحك أمشز من فوؽ غبيتو وشاربو  –أظبعك فأجدؾ لست أقل مٍت ِحّدة  -

 -اغبق اي ولد  – .جهداً  آلووأان لن  ،وأنت أيضًا فّكر - .األبيضُت اػبفيفُت
أمل يبق عندؾ منّجموؾ وُمَغّنوؾ  –السلطاف الذي وصل إىل الباب  اندى

 ؟وأصحاب الكلمات اؼبؤثرة
 .ال أنقص منهم إف مل أزدىم -
!   ِهِهم عن مهمتهم إذفال تُػلْ  ؛ىكذا -

XVII
وإف كاف يسًتيح  ،ىّب تيمورالف مل يفهم بضعة األلغاز اليت جاؤوه هبا من مصر

تسّمر القائد األعرج  .لّح على النهوض واؼبتابعةوإف اسًتاح ال يُ  ،حيث يتوقف
وإحدى كتفيو  ،ذو الرأس الكبَت والوجو الطافح ٗب مكانو على ببلط الغرفة
   :مرفوعة واألخرى متدلية. وصّب غضبو على من كلفو ابلقراءة

.اقرأ بصوت واضح مفهـو .ال تستعجل ،إف مل تستغن عن حياتك ،وأنت -

-498-

وتعثّر من كاف يقرأ ألغاز  –" ...العامل وإحدى رجليوإىل من يريد أف وبكم "
ما  ،أيها القائد الكبَت ،افعل ْب ما تشاء –ولكنو عاد سريعًا إىل وتَتتو  ،برقوؽ

 ...ٗب ىذه الرسالة ال يليق بك
لكم تيمورالف حيث  –! إف كاف السبب عرجي فها ىو إقرأْ  :قلت لك - 

 .وليس أايـ لعيب ٗب طفوليت ،جوليتفيو ر  تسببتْ  ،وقف ركبتو العاجزة بقبضتو
 !اقرأْ 
الرجل اؼببتورة سيلطم خديو  اذإف كاف ىناؾ حاجة إىل مأٓب ألف تيمورالف "

"على قارعة الطريق سيٌف  :خبلؿ سبعة أايـالسبعة فْلُيجب على ألغازي 
وشباٍل أرجل"  ،ذيل واحد ،ثبلثة رؤوس ،ثبلثة أنوؼ ،ستُّ عيوف".مسلوؿ" 

يُغمى  ،ينغرز ٗب اؼبسكُت ،مسكُت كبيف ،فو ِمثقب للجلدأنشيطاٌف أسود "
من "  ."وينهض ٗب موسم اغبشّ  ،ويتقيح ٗب موسم اغبصاد ،عليو ٗب الندى

من الذي نصب سلمًا إىل السماء "  ،عنده أسناف كثَتة وال يعرؼ أمل األسناف"
"يفتح الباب   ؛"من شوى السمن ابلسيخ ؟من جلب اؼباء ابلغرابؿ ؟وصعد
أيها  ،ما شأنك ابؼبكاف الذي أقصده ؟أين تذىب أيها األعوج"  "لو يد وليس
.1394الةاىر سيف الدين برقوؽ سلطاف مصر القاىرة عاـ  1" ؟اؼبثقَّب

؟ما الذي جعلك تصمت اآلف أيضاً  -
 .ىذا كل ما ٗب الكتاب -
 ؟وِِبَ يبكن أف تعّلق على ما قرأت -
.أظن أف عقل سلطاف مصر قد اختلّ  -

، مطر، قوس قزحاأللغاز على التوايل: أفعى، فرس ومهرىا، بعوضة، منشار، أجوبة  1
 اؼبًتجم. .اؼبؤلف حسب.  اؼبؤلف. وىي عشرة سلسلة تعليق القدرمشس، ىواء، دخاف، 
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ابتسم تيمورالف الذي كاف يكةم غضبو  –ال ىو  ،اختل عقلو ىو أنت من -
أبِعْد عٍت جنونك إف مل يكن عندؾ من   :ٕب هنره ،بصعوبة ٗب وجو القارئ

" بتصفيقة الرجل الذي استدعاه إىل الغرفة "ابدماشدد على  –العقل غَُت ىذا! 
 !بَقُتأغِبْقو ابالثنُت السا ؛ىذا الرأس الفارغ ال ينفع ٗب شيء -

 مل يكن ،واعبنوب ابلشماؿ أكثر من مرة ،تيمورالف الذي وصل الشرؽ ابلغرب
ولكن  .وال يبكن إبراز واحد منها ،وطيبتو ونفاقو ، بُت رجولتو وظلمو فرؽ كبَت

فقد انزلق هبدوء من  ،ألنو كانت فيو طبيعة يعرفها ٗب نفسو ذباه أيِّ إنساف
رجلو السليمة، وىو هبد لنفسو دواء  وجلس على الببلط ضاّماً  ،اؼبقعد اؼبريح

ومهداًئ ٗب قتل ىذا اإلنساف الربيء الذي سفك دمو ٗب ىذه اللحةة. وبعدما 
جلس ألاًي وكأنو يسند رأسو الضخم بصدره أعادت إليو وعَيو دمعُتو اليت مل 

 .يستطع منعها فنهض حبركة مفاجئة من جسده
مل " :و وىو يعيد قراءة ما فيهاوفار قلب ،ونةر إىل الورقة ،اقًتب من النافذة

وأكمل  –.. .يكِف أْف قتل ُرسلي بل سخر مٍت اؼبملوؾ الشركسي دبا كتبو
حسناً فعلُت إذ مل أعرض  – .ذْرَعو أرض الغرفة بعدما عصر الورقة ٗب راحة يده

أما الثبلثة الذين أرسلتهم إىل اآلخرة فقد جعلت  .ىذه الورقة على علمائي
األمَت إسبلـ الذي  ؟ماذا ٗب ىذه الورقة .رٍّ عٍت وبفةونوؿبتوى الورقة آخر س

 .ظل يُلّح علينا وكبن ٗب بغداد أف أنٔب إىل مصر لطرد الشراكسة سكت اآلف
! أيبكن أف وىو أوؿ من يستحق اإلعداـ ،إف كنت تبحث عن خائن فهذا ىو

 "..؟.أعيش إىل زمن ال تتسع الدنيا فيو للخيانة والةلم
وشفى  .ٗب الزاوية اؼبةلمة من الغرفة عبموعلى ذىن تيمور السؤاؿ الذي ىجم 

ويصب  ،أبمور أخرى وىو يسخر من نفسو على ما خطر لو ويربّئهاغيةو 
دوف أرضهم يفْ  ،ـبادعوف ،ؿباربوف ،الشراكسة ظاؼبوف" :حقده على غَته
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.. العرب .يعطيك ببلده إف مل سبّس مالو ،أاننيوف جبناء –والعرب  .بروحهم
بداًل من أف ينتقموا  .أعقد اؼبشكبلت ىم الشراكسة اؼبماليك ،شكلةليسوا م

فبن استعبدىم وباربوننا مالئُت صدورىم وأفواىهم ابألرض اؼبرملة اليت ليست 
اسًتجع تيمورالف غزوتو قبل أعواـ ألرض  –.. .ووبموف ببلدًا ليست ؽبم ،ؽبم

الفرساف آماؽبم بعدما اؼبراعي اليت يعقد عليها  .األديغة وطريقة انسحابو منها
والدخاف الذي يبنعك أف ترى مشس الصيف  .قطعوا مسافات شاسعة ربًتؽ

والدروب اعببلية مسدودة  .ويبعث اليأس ٗب القلوب ،وظباءىا يعمي العيوف
 .وؾبموعات الفرساف األديغة تنبثق من ىنا وىناؾ .ابألشجار اؼبقطوعة

 لفرساف الذين فقدوا خيلهموُيسقطوف ا .يصرعوف خيل العدو بصدور أحصنتهم
إف كنت وصلَت إىل األلغاز  –.. .ويسددوف السهاـ إىل ظهور اؼبنهزمُت .أرضاً 

أيها العنيد الذي اغتصب سرج الغريب فلن أىدأ ما مل أفعل بك ٗب مصر ما 
! سأنتزع روحك ابلسيف اؼبسلوؿ  أبناء قومك الشراكسة ٗب ببلدىمفعلو ْب

 ؛يعٍت السيُف اؼبسلوُؿ اغبربَ  ،نعم ،نعم .ريقالذي وضعَتو يل على حافة الط
إف كانت اغبرب فلتكْن ! إف كاف عندؾ أسناف كثَتة وال تعرؼ  .اآلف فهمت

" بعد سن!...أؼبها أيها الشركسي اؼباىر ٗب الكبلـ اؼبوّرى فسأقتلعها منك سناً 
لى أرسل تيمورالف قطعانو إىل سورية ع ،كما يفعل عادة دائماً   ،ٗب اليـو نفسو
 .حلب األسرع زمناً  –طريق بغداد 

حلب ٗب تسعة عشر  –حُت قاد تيمورالف اعبيوش اليت اجتازت طريق بغداد 
يومًا إىل قمة اؼبرتفع مل يفهم سّر اعبيوش اؼبملوكية اليت رآىا على اؼبرتفع اآلخِر 

و مَ وعلَ  ،سلطاف مصر األخضر اؼبرتفع وكاف أعجب العجيب عرشَ  .غَِت البعيد
 .ؼبنصوب عالياً الذىيب ا

وسأؿ  ،قاؿ تيمورالف لنفسو –.. .ىؤالء مضى عليهم زمن طويل ٗب انتةاران -
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من أرسل ىؤالء اي ابدما  - :القائد الذي يتأخر عنو مسافة رأس حصاف
 ؟أما بقي لنا سرّّ  ؟ؼبواجهتنا

 .ال غطاء لنا ،ولكننا أماـ ىؤالء مكشوفوف ،اي قائد جيش العامل ،عندان سرّ  -
زوف من ىذه اللحةة ألنك أنت من قاؿ إف من يركب أواًل ووبث كبن جاى

 .حصانو وبصد النصر
أيبكن أف يكوف ذاؾ اعبالس  .ال تشّد القوس وليس فيو نبلٌ  –مهبًل مهبًل !  -

 ؟على العرش ىو سلطاف مصر الثراثر
 .ىذا عرش من أىاننا ٗب رُسلنا -
إف عرفوا أهنم سيخدعونك  .ىؤالء ال يوَثق هبم ؟أترى الشراكسة ألوؿ مرة -

ما  –إف كاف برقوؽ سلطاف مصر رجبًل  – .نصبوا لك ؾبلس السلطاف والَعَلم
! أين ىو ذاؾ الذي ليعرض نفسو كما أفعُل وال ىبتبئْ ف –! أبشع ىذا االسم

 ؟التجأ إلينا قبل أايـ
شعر إسبلـ ابإلىانة إذ مل يُناده ابظبو ولكنو  –ىا ىو اي قائد جيوش العامل  -
  .أان وراءؾ –ّد كاظماً استياءه ر 

إف بقيت ورائي فلن ربقق  –صاح تيمورالف إىل خلفو  –! اقًِتْب إىل ىنا -
 .مىت مشيت أمامي وغلبت أعداءؾ اؼبماليك حققَت مرادؾ .ىدفك

!لن أتراجع .كن واثقاً مٍت ٗب ىذه الناحية أيها القائد الكبَت  -
 ؟وابلعلم الذىيب ،كرسيأيكوف سلطاف اؼبماليك ىبدعنا هبذا ال -
ىو  ىا .ولكنو ال ىبدعك ىذه اؼبرة .ال شيء ىبطر ؽبذا الرجل وال يفعلو -

واألمَت شركس القصَت  ،وإف مل ُأخطئ فبُت اغبشد أويس اعبباف ،حصانو جاىز
ومن ال أراه  ،ومؤيد الرفيع الرأس ،ويَػْتمش اؼبتوـر ،الرقبة وتَػْغري بَػْردي الكاتب

ليس أماـ انظرّي. ،ال أعرؼ أين ىو ،دروز اغبكوأببينهم ىو ابن قومي 
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غمغم  –! ا اؼبسكُت مع كل من ذكرت أظباءىمكيف عشت إىل اآلف أيه  -
 ؟أين ىو ؛من أريد رؤيتو ىو السلطاف اؼبملوكي - :وسأؿ ،تيمورالف مبتسماً 

 ؟ؼباذا ال ىبرج من خيمة السلطنة
والذي  ،طواؿ عمره أسرع إسبلـ ابإلجابة كي يستميل قلب من كاف ىبافو

:يتأملو اآلف ٗب استبلـ سلطنة مصر
 !ردبا ىباؼ منك -
وبعد وقفة قصَتة قاؿ بسخرية يُفهم  .قاؿ تيمورالف –ضّيعَت كل ما قلَتو  -

ماليك مال أعرؼ النوااي اغبقيقية لل - :منها أنو يعيد النةر ٗب كل ما كاف يُقلقو
إف كانوا يريدوف أف يلعبوا  .اغبقيقة ولكنهم ال ينووف اغبرب ٗب ،الذين يواجهوننا

؟ما رأيك أنت اي ابدما .معنا لعبة الطميمة فأان جاىز ؽبم
 .وِفعُلو فعلُنا ،قوؿ القائد الكبَت قولُنا -
وال  ،وزيدوا ٗب ضبيتكم .إف كاف ىذا رأيكم فانصبوا يل أيضًا مقر قيادٔب -

 .اآلف أعرؼ كيف أخدع الشراكسة .تنقصوه
وعشروف يومًا دوف مناوشات بُت اعبيشُت  ،ف شهرونص ،مضى أسبوع

وال ىّبت  ،وطواؿ ىذه اؼبدة مل تفلت من السماء الباىتة قطرة مطر .اؼبتقابلُت
وليبًل ال يدُعك الرمل  ،هنارًا ربرقك الشمس اليت ال تعرؼ الرضبة .نسمة اتئهة

 .الذي يربد فيطلق البخار
يطفئ اػبريف القادـ عى كبو س .ليس اعبو اغباّر الباعث على الضيق مشكلة

اؼبشكبلت اآلف ىي مسألة  اعبيشُت اؼبتواجهُت  دُ قَ أعْ  .اؼبوجةغَت منةور ىذه 
حقًا ليست  .وما سيحدث ؽبما خصوصاً  ،اللذين ال يعرفاف ما وبدث عموماً 

وإف كنت تريد أف تعرّب عما  .واآلخر حاٍـ  ،أحدنبا هنّاب :نوااي الطرفُت متماثلة
 ؟ذي التجأ إىل تيمورالف فماذا يريد اؼبماليك وماذا يَنقصهمٗب قلب إسبلـ ال
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سلبوا السلطة من الناس الذين أنقذوىم من  .وىؤالء هنابوف قاطعو طريق
وليسوا مهمومُت بوحدة ببلدىم  ،ووبموف اآلف أرواحهم وأمبلكهم ،وسخهم
ال ينوي حُت يطَت فوقك استعباد  – .وأما تيمورالف فهو كاعبراد .ونبومها

يشرب فوؽ الطعاـ من  ،أيكل ،يلعب .بل يطَت مبتعدًا مىت شبع ،لببلدا
   ؟ؼباذا ال يهاجم ؟من ينتةر ،ويسرد حُت يفيق أحبلمو ،ويناـ ،الكومس

 ،بعدة أايـ ،وبدأ اػبريف ينشر بعض الربد اػبفيف ،بعدما انقضى الصيف
:استدعى تيمورالف إىل مقرّه إسبلـ

 ؟السلطاف كيف ذبري أمورؾ إذف اي معاوف  -
وأضاؼ ما يُقلقو،  ،أجاب إسبلـ بسرعة -.أموري حسنٌة أيها القائد الكبَت -

.ٗب ركاْب ومشط قدمي ،سيفي مسقيّ  - :واستعداده
 إذف أال ترى أحبلمًا ٗب –ابتسم تيمورالف سرًا  –حسٌن أف تكوف ىكذا  -

  ؟الليل
عميقًا أيها القائد  أانـ .ال أعرؼ إف كاف ٗب العامل األحبلـ اليت سألَت عنها -

 .العةيم
وكنَت  .أان رأيت من كنَت معاونو –ال هتتم بشيء  ،اي من أسعدؾ هللا ،إذف -

 أيضاً معو ٗب اغبلم.
من يوـِ ما وقفُت إىل جانبك اي قائَد جيوش  –! وكيف أكوف مع عدوي -

.. .و العتربُت نفسي سعيداً معاونَ  ن كنتُ لو انتزعَت روح مَ  .العامل ومالَك أمره
َرىم اؼبملوكي  ...لو فعلَت ىذا لرفعَت عن أبناء قومي اؼبساكُت نِيػْ

 ،ابتسم تيمورالف اثنية ٗب سره –مثل ىذه النية  ،أنتما ،مل يكن عندكما -
 ،كنتما تلعباف لعبة األحاجي  :وخطا ابغبلم الذي ابتكره خطوة أخرى

بواب وليس لو يد "يفتح األ :واألحاجي القليلة اليت مل تعرفها يبكنٍت أف أسردىا
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 ."ورِجل
ىذا ليس ذا  –عاد الدـ إىل وجو إسبلـ الشاحب  - ؟أىذا ما سأعجز عنو

  .الريح :كنت أظبعو ٗب طفوليت،ابؿ
 .ولكن بقي لك ما ظبعَت ٗب طفولتك ،ويبكن أف يكوف ؽبا جواب آخر -

ثة رؤوس وذيل واحد وشباٍل ثبلست عيوف وثبلثة أنوؼ و " :إذف ما جواب ىذه
ويعجز عن  ،قاؿ تيمرالف كأنو يبزح مع من كاف يشحب لونو ٕب يعود –" قوائم

ستبقى مصر  .ال ترىق نفسك إىل ىذا اغبد ،كفى  –التفكَت ٗب أي شيء 
وماىرًا ٗب األحاجي فلُيجب على ما منَعنا أنت  ،إف كاف رجبلً  .ؿبتاجة إليك

نا نتواجو دوف أال يكفي أن ؟أتعرؼ ماذا تفعل اي ابدما .وأان عن النـو الليلة
أريد أف يصطّف منادوان وهُبيبٍت سلطاف اؼبماليك على  .حرب منذ شهر

فُنرِعش  ،وسُنعِلمو أف معاونو انضّم إلينا .األحجية اليت مل يعرؼ إسبلـ جواهبا
 .ومبؤل قلبو ابؽبواجس ،ساقيو

سأؿ ابدما  ؟أتةن أيها القائد الكبَت أف سلطاف اؼبماليك ال يعرؼ اعبواب -
.مبلطفاً قائده حذراً 

 .حسم تيمورالف – .ال يعرؼ كل ااربُت ما يعرفو قائدىم -
أان  –ارتعش إسبلـ ٗب قلبو  - ؟ماذا ينوي ىذا األعرج الذي أودعُتو أملي"

لو ٗب صناديق الذىب والفضة مدة ثبلث سنوات مقابل  ،أسبلقو وأثٍت عليو وأؤمِّ
وىو يسخر مٍت حيناً  ،األغراب أف يُعيد إلينا اغبكم الذي سلبو منا اؼبماليك

وىو  ؟وأي أحجية ال هبد جوااًب ؽبا ؟أيُّ حلم رآه ىذا .ويبتسم يل حيناً 
إف كنت ترى ؽبفيت على  .ٕب يبتسم ؟أمل تندـ إىل اآلف على ما فعلتَ  :يسألٍت

وأؼبي ؼبا تتحمل ببلدي من عذاب عيبًا فأان ال أعرؼ كيف قبوت  ،أبناء قومي
 ؟ما الفرؽ إذف بينكم وبُت اؼبماليك . ارتكبتها ٗب العاملأنَت من اؼبآسي اليت
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مل يعد  –" ...تروف كما تريدوف وتسمعوف –وآذاف لو  ،أنتم عيوف للرأس نفسو
وىو  .إسبلـ ٗب ىذه اللحةة راغبًا ٗب ما سُيطلعونو عليو لوال أنو ال يبلك قراره
 ،ى يدهاآلف يفضل أف هبابو وحده بسيف مسلوؿ اعبيش الذي سيهلك عل

 .على أف يركض وراء تيمورالف األعرج إىل ُقمرة القيادة
حُت خرج تيمورالف من مقر القيادة مل يُبِد على نفسو انفعااًل دبا رآه من جيوش 

وما كاف على  .اؼبماليك على اؼبرتفع اؼبقابل اليت تسلب العُت وترعب القلب
.ماليكمرتفعو ىو من جيوش تتباعد مل تكن أقل فبا على مرتفع اؼب

 .ولكن ال أعرؼ من سيبادر ابؽبجـو ،تقاظبنا جيشاً جيداً  -
:أجاب برقوؽ على األسئلة اليت أوصلها إليو اؼبنادوف اؼبصطّفوف

!إف كنت تريد غزوان فاركب ،كبن كبمي أرضنا -
.وكبلـ حق ،ىذه رجولة-
 .والرجولة واغبق ؽبما أسلوابنبا -
 .اآلفردبا ؽبذا نتسلح كبلان ابلصرب إىل  -
 .ولكٍت قلت لك إف أرضي ىي قؤب ،أنت ال أعرؼ -
 ؟أتعّد األرض اليت تقف عليها أرَضك -
 .أرضي ألٍل ضبيتها بدمي -
 .ولكن ال أستطيع اّدعاء ىذا ،أان سفكُت دمي ٗب أراض كثَتة -
 .أنت وأان أىدافنا متباينة -
 ؟إذف ىل تعرؼ َمن ىذا الواقف إىل جانيب ،ىذا صحيح -
ولكن إف   .واقف إىل جانبك نعرؼ منذ زمن بعيد أنو التجأ إليكىذا ال -

 !ائن الذي ال نقبلو لك فلتهنأ بوكنت تقبل اػب
ّفوا لُ  - :أّكد تيمورالف على جنوده – .مل أظبع ما ال أستحق اي سلطاف -
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أكمل تيمورالف غَت  - !اػبائن جيدًا وأعيدوه على ظهر حصاف إىل صباعتو
ا ما أستطيع أف أفعلو ألجلك اليـو أيها السلطاف ىذ –عابئ بصراخ إسبلـ 

ما  .ولو كنُت عاتبًا عليك من أجل أويس اعبباف، ومن أجل ُرُسلي األبطاؿ
واآلف إذ أسحب جيوشي من اؼبكاف الذي مل  .ربكم بو عليو ىو استحقاقو

كبن عندان مهمة  .ُنشهر فيو السيوؼ ال تةن أنت وفباليكك أٍل خفُت منكم
سأعود  ،ال أكتمك ،وأخربؾ أٍل ٗب العاـ القادـ .ابذباه الشرؽ أعةم من ىذه

 .إىل غزوؾ
ولكن  .سنكوف على استعداد .ىذه رجولة إذ ليس من عادتك اؽبجـو علناً  -

.ال تنس أنت أيضاً أنك مل ذُبب على ألغازي
 .مل يعبأ تيمورالف دبا ظبع بل اعتربه مضحكة

XVIII
الذين َسّرىم افًتاؽ جيش اؼبماليك وجيش وصل اؼبماليك إىل القاىرة والناس 

 .تيمورالف فجأة دوف دماء استقبلوىم على الطريق إبشارات التحية واالحًتاـ
وكلما ذكروا اسم برقوؽ ابػبَت كما ىي  ،مضى اػبريف وحل العاـ اعبديد

ـّ الشر ذكروا ابلشر اسم إسبلـ الذي أعدـ على ابب  ،العادة ٗب تكرَل اػبَت وذ
 .زويلة
إف كنت سلطااًن فؤلنك  .مهمًا أف يتناقل الناس اظبك ابػبَت أو ابلشر ليس

وىم ينسبوف إليك أمورًا كثَتة مل  ،سُيفكُِّكَك الناس ،مثُل كل الناس اآلخرين
وليس اؼبقصود أف الناس مل يكونوا  .ويعيدوف تركيبك ،زبطر لك يومًا على ابؿ

وذاعت  ،ن ارتفعت أسهموولك .يتكلموف على السلطاف ووبملوف عليو أحياانً 
ووصلت إىل  ،ليس ٗب مصر وحدىا بل ٗب كل العامل العرْب ،بطولتو وإنسانيتو

الببلد القريبة والبعيدة، لتصديو لتيمورالف، ومْنِعو قطعانو النهابة من دخوؿ 
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 ،ومل يبق ٗب جيوشو أمراء ؿبليوف .أِضْف إىل ىذا سلوؾ إسبلـ اػبائن .الببلد
وال بقي ٗب  .ويعًتضوف عليو ،و موقفو من أىل الببلدينشروف عن ،إال دروز

وكاف واضحًا للجميع أف مصر بكاملها صارت ٗب قبضة  .مناصبو األخرى
 .األديغة

 ،واف مل ُتطعٍت ،دبا أنك جعلت قضاايؾ األديغية اي ولدي قضااي الببلد  -
ال  - :قاؿ أمشز لولده ٕب نصحو – .فاآلف أظِهر ألىل الببلد ليونتك ومودتك

احتِفْظ ٗب قلبك  .تتخذ من إسبلـ اػبائن مبوذجًا ينطبق على كل أىل الببلد
 .بوقوفك ٗب وجو تيمورالف وال تدعهم يتكلموف ٗب اؼبوضوع كثَتًا ٗب حضرتك

حسٌن  .ولكن كثَتًا من الكبلـ اؼبر ىبتفي ٗب ثناايه ،يتقبلو القلب ،اؼبديح حلوٌ 
 .تلويو ابلقوة يبكن أف يرتد عليك ولكن وبدث أف ما ،أف تكوف حازماً حكيماً 

 ؟أليس ىذا ما تريد أف تقولو اي والدان .والسنداف يكسر اؼبطرقة بصربه -
وتةاىر أنو يريد  .أجاب أمشز كأنو غَت مهتم كثَتاً  – .فهمت جيداً  ،نعم -

أظنك  –التمويو اآلف على عناده وقد بدا من كبلمو ومن لونو ارتياُحو ؼبا ظبع
 :وَمن كاف أصل القوؿ الشائع .د ألٍل أصبحت ثراثرًا معكمللت مٍت اي ول

ولذا إف   ." ردبا كاف مثليية األخبار وإف مل َيسمعوه وبردْ من يهرـْ يعشْق روا"
أرسلٍت  ،كنت تريدٍل أال أصدع رأسك بعد اآلف وقبل أف أنتزع منك سلطنتك

 .ةاألديغ إىل ٗب طريقي
ألسَت  ؟كنت أعتربىا صارت ٗب عنقك  وؼباذا اي والدان تنتزع مٍت السلطنة إف -

      ؟سلطاف مصر طواؿ ؾباهبتنا لتيمورالف
 ينوي االستيبلء على السلطنة مطمئنًا إىلإف كنت تقصد إسبلـ الذي كاف  -

ومل يكن  .وكاف دروز معي .فبل تنسبو إيّل وحدي ،أف النصر داف لتيمورالف
 .والشكر ؽبم ،والفبلحوف وكاف يساندان أىل اؼبدينة .ضبوؾ فيصل خارج اغبلقة
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 ،وما ال أغفره لنفسي حىت اآلف ىو أف عدَل الشرؼ الذي التجأ إىل العدو
ال فائدة  ولقي جزاءه ،وبعدما حدث ما حدث .ىرب من يدانإليك وأعادوى

 .من إعادة الكبلـ عليو فاألفضل أال هنمل موضوع عودٔب
 –ظبعو وإف آمل قلبو استغرب برقوؽ ما  –.. .!"كيف ال ينسى والدان ببلدان

.. ليس .وماذا سيفعل بعد اآلف فيها ؟إنو ببل أىل وال أقارب فمن ينتةره ىناؾ
ل فبا وبًتمونٍت وإف مل ينادوه  "اي وبًتمونو ليس أق .لو ٗب الدنيا غَتي وغَُت ابٍت

يدعونو إىل  .وأينما قابلوه حيوه ربية االحًتاـ ."اي بديل الشمس" " وموفد هللا
ال وبدث أف يرد ذكُر السلطاف ٗب صبلة اعبمعة إال أتبعوه ابلدعاء لو و  ،اعبلوس

أليس كل  .أما ىو فليس ٗب قلبو إال العودة إىل أرض األديغة .وإف ليس ابظبو
وٗب القاىرة وٗب أي مكاف آخر يزيد عدد أصوات  ؟من وبيط بو ىنا أديغة

 .لموا لغتهموكبن ال نطلب من العرب الذين زباؼ عليهم أال يتك .األديغة
! غَت أف من يتعلقوف بتعلم األديغية نطلب منهم أال يتكلموا لغة النيبوكيف 
.. أىذا ما ؟.ؼباذا قليب أيضًا حيث قلب والدي ؟أقوؿ ىذا ولكن أان .يزيدوف

؟"لى من جبل من ذىب ٗب ببلد الغربةحفنة من تراب الوطن أغ" :يقولوف فيو
 ؟حسناً اي ولدي أال تسمعٍت -
خّص برقوؽ اآلماؿ  – .! ما أفكر فيو أمر آخرال أظبعك اي والدانوكيف  -

كنت أود أف   ،ال أعرؼ إف كاف أخربؾ ،يتجهز للحجوالد زوجيت  - :ابطة
 .كنت أرفقت بكم أمَت اغبج مؤيّد كي يرعاكما ٗب الرحلة  .تذىبا معاً 

أّي مشكلة أنت فيها اي ولدي  ؛وبسدؾ ،من يعرفك ومن ال يعرفك يغبطك"
أنت  –وما فكر فيو أمشز شيء آخر  –.. ؟.بل تستطيع أف تقوؿ ما ٗب قلبكف

ولو كنت تقف على جبل  ،لو كانت مصر بكاملها ٗب قبضتك سيء اغبظ
كاف خَتًا من ىذا أف   .ولو كانوا وببونك ٗب عامل العرب ووبًتمونك ،الذىب
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أغاٍل  وتغٍت معهم ،تبقى راعي خنازير بُت قومك تقاظبهم أفراحهم وأحزاهنم
أفهم كل ما حدث لك  .1غريب :لو كانت الغربة حسنة ؼبا قالوا .الفرح واؼبراثي

غَت  .مل أستطع ضبايتكم حُت ىاصبَنا الروسيك .والذنُب ذنيب –اػبَت والشر  –
أٍل دفعت شبن ما مل أقدر عليو وجلب لك أنت البؤس منذ طفولتك وحىت 

 :بصعوبة و اندفاع قلبو العجوز" سأؿ أمشز ابنو ـبفياً وقػْفَ ...سلطنتك اليـو
ودوف  - ؟أِمن أجل أف ذبعلٍت حاّجًا قبل أف أعرؼ إىل أين وصل إسبلمي -

أان ال أزاؿ وثنياً  –أف يتوقف عند سبب السؤاؿ كاف ما يُقلقو ىو أىّم لديو 
ومن جهة أخرى مل أنس بعُد الدين الذي جاءان بو الرـو  .متعدد اآلؽبة

 .وردبا مل أخُل منهما سباماً  .وترْب ابنك منهم ،ماؼبسيحيوف الذين صاىرهتَ 
اغفر  - :ٕب استغفر لنفسو بسرعة ،قاؿ برقوؽ –وأان مل أخل منهما اي والدان  -

ىؤالء ال  .اشتقت إىل أىلي األديغة ٗب منطقتنا .يل اي إؽبي وارضبٍت وافهمٍت
هتدي من  ،أظن أهنم غَتوا دينهم دوف علمك ورأيك. أنت راعي اعبميع

ليس ٗب قلب والدان إال اػبَت فإف  .وابب جنتك مفتوح لكل فاعل خَت .ىبطئ
وال ذُباؼ قومي األديغة ىناؾ الذي يصعب عليهم  .أخطأ ٗب التعبَت فساؿبو

وأان كنت  .ما ال يفهمونو اليـو يفهمونو غداً  .وىؤالء مثُل والدي .فهم اإلسبلـ
ادونٍت إىل اليـو براعي مثلهم حُت وقفت أمامك صبياً. ومن ال وببونٍت ين

 .ىم أمثاؿ األمَت إسبلـ ،وىؤالء ال ربقْق ؽبم اػبَت ألنك تعرفهم .اػبنازير
  .وتعاقبهم ٗب حُت أنك تعينٍت ٗب مهميت

 .ال زبرج من موضوع حديثنا –ابتسم أمشز  –! مهبًل مهبًل اي سلطاف مصر -

أوؽبا الغريب كما ىو شائع، والثاٍل ولعلو اؼبقصود ىنا: ما ليس لك بل  للكلمة معنياف1
لغَتؾ.
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ال قضية  ،عربما كاف إسبلـ يعمل ألجلو ىو قضية ال .وال تستغلو كما تريد
.الدين واإلسبلـ

 .نةر برقوؽ ٗب وجو والده مستغرابً ما ظبع - ؟أمل يكن خائناً  -
كاف يريد أف ىبدـ أبناء قومو عن طريق اػبيانة حُت عجز عن ربقيق ىدفو   -

 .القومي
 .ال أعرؼ اي والدان كأنك سبالئ من يبارس اػبيانة -
والصدؽ  ،والربيء واؼبذنب ،إذا كاف يتعايش ٗب اغبياة البطل واعبباف -

وأنت وأان  ،ردبا ليس ٗب الدنيا إنساف ؟فأين تذىب ابػبيانة والنذالة ،والكذب
   .أو قلة شرؼ ،مل يبارس يوماً خيانة ما ،منهم

قاؿ برقوؽ حبيث ال تفهم إف كاف يربئ  –.. .ال أعرؼ كيف ستفهم ىذا -
نو شيئًا مل تو تستفيد مىذا الرجل كلما جالسٕب قاؿ لنفسو " .والده أـ يدينو

 " تنتةره وتكتشفو عنده
وىذا ما أفعلو أان  .أعد التفكَت ٗب طريق حياتك يسهْل عليك فهُم ما قلت -

 .أيضاً أحياانً 
غَت  ،يبدو اي والدان أف أحدىم روى لك حيأب ٗب مصر طبسُت عاماً  -

  .على كبو جيد ،السنوات السبع ٗب ببلدان
دٍل أنك مل تسمح ؽبم أف يطمسوؾ مع أنك ! يسعال يهّم من روى يل -

ٗب طريقة  رْ إذا استطعت ضباية نفسك ٗب غَت ببلدؾ ففكِّ  .ارتكبت ذنواًب كثَتة
 .واىتّم دائمًا دبن صرت سلطاانً عليهم وليسوا من قومك .للتكفَت عن خطاايؾ

وأقوؿ لك من  .واحذر عليهم من الغبار الذي يثور من ربت حوافر حصانك
 ؛.. من يعرؼ إف وقعت ٗب مأزؽ فكيف ستخرج منو.أمورىم  أجل أف ترعى

وال سبتنْع إف كنُت فارقُت اغبياة قبل  .عندؾ أرض وببلد يبكن أف تعود إليها
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صبعْت إليها ال يستطيع قلبك أف يرفض حبلوة أو مرارة أرض األديغة اليت  .ىذا
 !وىا أنت تريد أف ترسلٍت إىل اغبج .عةاـ أسرتك

مل  .ال إكراه ٗب مشروع اغبج .جعلتٍت أفكر ٗب أمور كثَتة .انشكرًا اي والد -
 .يكن أكثر من ذريعة الستبقائك ىنا

ىز أمشز  –.. .أصبَت ٗب كبلمك .ىذا اإلكراه ىو ما ينغص علينا عيشتنا -
ىذا اإلكراه اؼبنحوس ىو سبب دمار حيأب  - :وأضاؼ ،رأسو لنفسو قليبلً 

 .دؾ ال يسعدٍل اي ولدي بل يُفنيٍتكونك سلطاانً على غَت ببل  .وحياتك
رغم مرور سنة على رجوع الذين أعادوا العجوز إىل ببلده األديغية هبدوء كما 
أوصلوه إىل ابنو فإف برقوؽ ال ينسى الكلمات األخَتة لو  "كونك سلطاانً على 

وحُت  .وبملها ٗب قلبو أينما سافر ."دؾ ال يسعدٍل اي ولدي بل يُفنيٍتغَت ببل
ىل هللا ٗب صبلتو أف وبميو من اػبطأ ٗب دار االمتحاف يشمل بدعائو يدعو إ

 .والده وزوجتو األوىل نفبسو وابنو فرج من زوجتو الثانية
ذباوزت اؼبهلة اليت منحها لو تيمورالف حُت كاف يسحب جيوشو من أرض 

وال أحداث فيها تدعو  ،وببلد مصر تعيش حالة استقرار .اؼبعركة السنة اددة
وبرقوؽ يذوب جسده يومًا بعد يـو  ،غَت أف األايـ واألشهر سبضي ،القلقإىل 

ومل  .وترى ٗب لونو قلبو ال هباريو وإف حاوؿ إخفاء األمر .دوف أف يعرؼ السبب
وغالبًا ما  .يعد يتشوؽ أو يستمتع بسباقات اػبيل اليت يقيموهنا لو كل شهر

يقابل الوفود  .الصبلةووبدث أف يفّوت وقت  .يقضي وقتو وحيدًا ٗب غرفتو
وكلما قابل  .مش حبّل القضااي الداخليةتْ ري ويػَ غْ ويكلف تػَ  .القادمة من اػبارج

 .األمَت مؤيّد الذي كلفو إبيصاؿ والده إىل ببلد األديغة سألو عما شاىده ىناؾ
 :وال يبّل مهما كرر األمَت كبلمو

يبدأ برقوؽ سؤالو  – .على ما تقوؿ اي مؤيد استقبلكم األديغة صباعتنا بسرور -
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 .وينتةره كأنو يسمعو أوؿ مرة ،ابلعبارة نفسها مع معرفتو ابعبواب
 .بشوشوف ،ما أطيب ىؤالء الناس .مل يكتفوا ابالستقباؿ اغبار اي موفد هللا -

! وما أحلى طباع بناهتم ،أوالدىم  وما أحلى طبلقة ألسنة
 !؟ديغة ألوؿ مرةىل تقابل األ :اغبق أيها األمَت مؤيد أظبعك فأتساءؿ -
 .ولكن مل أكن بلغُت السابعة حُت جاؤوا ْب من ىناؾ ،ليس أوؿ مرة -
اسم أسرتك واسم  نسيتَ  –تنهد برقوؽ مغمض العينُت  – .صحيح ،نعم -

أنت  .ال نغرْؽ ٗب أحزاننا ،.. كفى.أان لو رأيت قرييت لعرفتها حاالً  .قريتك
وأضاؼ برقوؽ   –.. .بلداناثنية ىواء ب استنشقتَ  ؿبةوظ على أي حاؿ إذِ 

مل أكن  .أان أظنٍت أهنيت آخر جرعة ىواء استنشقتها ٗب ببلدي" :لنفسو
الفرحة االضطرارية تفنيك وال  :فهمت ما قالو يل والدي ولكن كبلمو صحيح

" ...ُتسِعدؾ
:ٗب أحد األايـ المت نفبسو زوجها بسبب ما الحةتو عليو

 .ولكنك تكتم عٍت ،شيء ما يُفنيك -
كاف برقوؽ تةاىر ابؼبزاح معها   –! ؟أليس كل ما ٗب دنياان فبا هبلب لك اؽبمّ  -

اليت قاظبها اغبياة سنوات   ،حبو األوؿ ،ولكن القلق الذي رآه ٗب عيٍت زوجتو
أنِت تتخيلُت  ،كل شيء خبَت  - فبلطفها ابلكبلـ: .أرعبو ىو اآلف ،كثَتة

اغبروب لوال أف  ىا كبن منذ بضع سنُت انتهينا من .فحسُب اي نفبسو
ال أقوؿ إنو ال وبدث شيء ٗب الببلد ولكن ىذه األحداث  .الشيخوخة توىننا

  .ال قيمة ؽبا ابلقياس إىل ما كاف أيتينا من اؼبغوؿ شرقاً ومن الصليبيُت غرابً 
" أصلحت وضع حُت ظبعت نفبسو "الشيخوخة توىننا .تبقى اؼبرأة دائمًا امرأة

ولو أهنا ذباوزت اػبمسُت منذ زمن غَت  ،أسهاالغطاء اغبريري اعبديد على ر 
:ومل تقبل من زوجها ما مل تقتنع بو .وشّدت قامتها .قصَت
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 ،! أبِعد ىذه األفكار عن رأسكؽ ٗب سن الستُتأتوىنك الشيخوخة اي برقو  -
.. ىُبيَّل إيّل أنك واألمَت .وىنكليست الشيخوخة ما ي .وال تدْع أحداً يسمعك

 .وترىقاف نفسيكما هبذه األحاديث ،ءاتكما وأحاديثكمامؤيد ُتكثراف من لقا
 ؛وال ظبحنا للمرحـو والدي أف يلحق أبمي ،ولو استطعنا الستبقينا والدؾ

ال يبكن إال  !وْلُيسِعد هللا والدؾ مع من عاد إليهم ،من أىل اعبنة هما هللاُ ليجعلْ 
أحد ٗب دار االختبار االمتثاؿ ؼبا قّدره هللا الذي يبتهلوف إليو وىو ال وبتاج إىل 

عادت نفبسو إىل وعيها غبةة غلبها  –وربّملت معي ما حدث يل  .الفانية
بزايرة إىل نواحيكم ألٍل  ،مىت قررت ،إف أردت اي برقوؽ قمنا –االنفعاؿ 

 ،وأنت ذبد ىناؾ دواء اؼبرض الذي يفنيك .أتصور أف ىذا هبلب لك الراحة
 .وأان أرى أبناء قومي األديغة

أسرع برقوؽ الذي ال  –.. .ت أٍل سأتنفس اثنية ىواء ببلدي العذبلو عرف -
ودوف فاصل وجد لنفسو عذراً  .سكت ،وبب ردود األفعاؿ العاطفية ابعبواب

! لن نرى كأنك ال تعرفُت حاشييت   ؟إف فعلت ىذا فإىل من سأِكُل السلطنة –
 .السلطنة اثنية ما إف أدير ظهري

 ؟أليسوا موضع ثقة ؛مراء األديغة اآلخروفواأل ،يتمش ،تغري ،شركس ،مؤيد -
 .سألت نفبسو مراتعة فبا ظبعت

أليس األديغة أوؿ من وبفروف  ؟ىؤالء الذين عددت أظباءىم أليسوا أديغة -
.وابتسم المرأتو ،أجاب برقوؽ على سؤالو مغمغاً  - ؟لك
 – .مل يبق من غَت األديغة من تثق بو إال األمَت دروز .ال أعرؼ إذف -

  .رت نفبسو عن كبلمها الساخر بنةرة دافئة إىل زوجهااعتذ
ال أزاؿ أفكر ٗب  .ال داعي لليأس .ولكٍت حذٌر منو ،واألمَت دروز أثق بو -

.وإف كنت ال أعرؼ ىل ستوافقينٍت ،شخص موثوؽ آخر
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أخفت نفبسو  - ؟ؼباذا ال أوافقك ايبرقوؽ وابنك ىو من عندؾ  لتثق بو -
صار شاابً خببلؼ  ،ليحمو هللا .أان كنت أفكر ٗب فرجو  –األمل الذي عرب قلبها 

غَت أٍل ال أعرؼ كيف ستقابلنا أمو الرومية  .ما توحي بو سنواتو الثبلث عشرة
 .مل تستطع إال أف تضيف ىذا - .اؼبتكتمة

جـز برقوؽ بصوت اثبت كعادتو حُت  –ليست أمُّو من ستكوف سلطااًن !  -
وأان  .ي ويتمش بًتبيتو ريثما تكتمل رجولتوسأكلف تغر  -.يتابع موضوعًا معيناً 

  .وإف مل يُطعٍت فسأنتزع منو السلطنة دوف أف أستشَت أحداً  .سأرعاه
 ؟إذا كاف عندؾ شكّّ ما ٗب فرج فلماذا تستعجل عليو قبل استكماؿ رجولتو -
 .مل تستطع نفبسو اآلف كتماف حقيقة ما ٗب قلبها -
ابتسم برقوؽ ٕب خّص  –آخر ال يبكن أف ىبرج عن طوعي إىل مكاف  -

وإال  ؟أقوؿ من يدري ،ٗب كل موضوع البد أف تبقى زاوية للمتابعة - :ابلقوؿ
 .فلست مستعجبًل عليو

ؼباذا  – .وافقت اؼبرأة زوجها بسرعة مع قليل من االقتناع –صحيح اي برقوؽ  -
 .تصّرْؼ حسب الةروؼ ؟نًتؾ الفرصة ألعدائنا ليعبثوا معنا ٗب شيخوختنا

مع اػبريف أف يتنفسوا ملء صدورىم  –للناس الذين قَبوا من حرُّ الصيف  ظبح
وٗب يـو لطيف من أواخر الربيع التايل صبع  .أف الشتاء كاف مطرًا انعمًا دائماً 

 .برقوؽ اجمللس االستشاري وقد لبس أعضاؤه أرّؽ ما عندىم من ثياب ملونة
أمٍر بتوريث فرج  دوف أف يساىم أحد ٗب النقاش، على إصدار ،وضبََلهم
 :واختتم خباسبة قصَتة .السلطنةَ 

إف  .ال يعٍت األمر الذي صدر دبعرفة هللا أف يستلم فرج السلطنة حاالً  -
وقتها ستصبح السلطنة  ،أو استدعاٍل من أان موفُده ،سافرت إىل مكاف ما

.مسؤولية فرج
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:سأؿ برقوؽ اؼبرأة حُت عاد إىل البيت
 ؟االستشاريما رأيك ٗب قرار اجمللس  -
 .ولكن ىذا ىبالف ما قلَت يل .قررٓب بسرعة -
 ؟وىل اؼبخالفة ابذباه األحسن اـ األسوأ -
 .وما كنُت أريده .ىكذا كاف هبب ازباذه ؟وكيف يكوف أسوأ -
مزح برقوؽ مع اؼبرأة  –عملُت كما تريدين ألٍل ظبعُتك اي زوجة السلطاف  -

 .يعرؼ كل منهما اآلخر قلبًا وروحاً اؼبتحااّبف  :ألجل ىذا قالوا –بوجو ىادئ 
أال  ،ليس اليـو أو غداً  .واآلف إف كنت جاىزة يبكننا ركوب طريق ببلد األديغة

 ؟يكفي شهر لنحضر للرحلة
وقالت لزوجها ٗب أسرعت نفبسو ابإلجابة  - .ولن تستغرؽ كل ىذه اؼبدة -

"أان معكؾ تشتاؽ إليها ىي دواءؾ فإف كانت الببلد اليت عشَت عمر " :قلبها
 .أريد أف أسًتيح قليبلً  .شكراً اي نفبسو -

مضى على استعداد برقوؽ عدة أايـ ال يسعو الفرح من توجهو إىل ببلد 
مزؽ صراخ نفبسو اليت رأت السلطاف فارؽ اغبياة على صبلة  .األديغة
:ي صيفٗب صباح ،الصبح

 ... سلطاف مصر رحل.!اي َلمصيبيت اي برقوؽ -
.ـ 1399العاشر من شهر حزيراف عاـ وكانت الوفاة ٗب 

كانت مصر ما تزاؿ تعيش اغبزف للموت اؼبفاجئ للةاىر أبو سعيد برقوؽ 
سيف الدين أَنس اعبركسي العثماف اليلبغائي حُت جاءت آستو أـ السلطاف 

 :فرج إىل نفبسو ذات يـو
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ا قالت نفبسو اليت تعتقد أهنا وضرهت – .ال تقفي على العتبة ،ادخلي الغرفة -
  .تتقاظباف اغبزف

وماذا  ؟من تنتةرين .اىتّمي لنفسك قبل أف هتتّمي يل أيتها البقرة العاقر -
 !ا حاالً اغرْب عن وجهن ؟تنتةرين

ا يسًتح ػّ مػأيُّ شريرة أنِت لتقويل ىذا ول  ؛أساة السلطافدب تتعةُتأال  -
؟جثمانو ٗب قربه

 .لسُت أان من كاف زوَجها -
إذ كلما مّر  ،مل تكن نفبسو لتًتاجع أماـ ضرهتا - ؟من أين أتى فرج إذف -

 .بعض الوقت تصحو إىل حاؽبا وربمي زوجها
واحتفةِت بو ٗب حضنك ثبلثة  ،ِمن ىذا الذي مل يعد إيّل بعد ليليت األوىل -

.عشر عاماً 
 .ولسِت أنتِ  ،اغبكم ٗب ىذا من شأف هللا تعاىل -
 !ابتعدي عنا دوف مزيد من الثرثرة -
 ؟ق ٗب مصر شرٌؼ وتقاليد غَت ىذهأمل يب -
 .نِت مل يبق لكِ أو  .بلى بقي ،أان أـ سلطاف مصر ،ابلنسبة يل -
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الكتاب الرابع

I
بعضها وبًتؽ  .وهناايت النجـو ليست واحدة .حياة اإلنساف كالشهاب الثاقب

وغَتىا يًتؾ ٗب السماء  .واآلخر ينطلق ٕب ىبتفي  ،ٗب مكانو مرعبًا الشهود
 .ن النارجسراً م

غَت أف برقوؽ مل  .كاف السلطاف فرج ٗب طفولتو وبب العمل ٗب شأف النجـو
مل يكن يريد أف يذّكره أبايـ طفولتو  – .يكن يسمح لو أف وبادثو ٗب شأهنا

مل يكن وبب أف يقوؿ للصيب إف قبمتو اليت انطفأت ٗب ظباء األديغة  .البائسة
اغبياة وىو ال ينسى قولو برقوؽ وفارؽ  .اشتعلت من جديد ٗب ظباء مصر

 ولكنك ال تتكلم ٗب النجـو عندان ٗب اؼبشرؽ أكرب من قبومكم ٗب اؼبغرب"
وقبـو الرـو ليست صغَتة "  .شأهنا

 .وأمشز طواؿ إقامتو ٗب مصر كاف مشغواًل بقضية النجـو
سأؿ فرج جده ٗب إحدى  - ؟ؼباذا قبمة السلطاف أكرب من قبميت -

 .األمسيات
؟لك ىذا اي ولدي من الذي قاؿ -
 .بدا من صوت فرج عدـ رضاه عن األمَت –مؤيد  -
 .ردبا ألنك لست سلطاانً  ،ال تعتب على مؤيد ؽبذا السبب -
 .ورأي يتمش اؼبنجم ٗب حجم النجـو ـبتلف -
 .أتريد أف تقوؿ إف األمر يتعلق بقرهبا وبعدىا عن األرض -
 ؟أأنت أعلُم من يتمش ؟من أين تعرؼ -
غَت أٍل ظبعتهم ٗب نواحينا  .ىو إنساف متعلم ،ىل علم يتمشكيف أصل إ  -

.يقولوف ىكذا
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.تقوؿ أمي إف الرـو يعيشوف ٗب جهة اؼبغرب –قاؿ فرج فجأة  - ؟والرـو -
 .حبر واحد فقط يفصل بينهم .الرـو واألديغة جَتاف .صحيح -

ليست قليلة األحداث اليت جرت ٗب مصر خبلؿ السنوات اػبمس اليت مضت 
ونفبسو اليت مل تتحمل اؼبيتة اؼبفاجئة  .واليت حدثت ٗب العامل ،وفاة برقوؽ على

 .واإلىانة اليت أغبقتها هبا ضرهتا ماتت قبل أكثر من أربع سنُت ،اؼبأساوية للزوج
ومن  ،مل يكونوا قبلئل من حزنوا لو :ووصل إىل مصر ىذا الربيع خرب رحيل أمشز

كاف ىذا تعليق فرج على   – كل اؼبسنُت" ما العمل ىذا مصَت" .مل يعبؤوا ابػبرب
 اؼبوقف من فرج كبو جده ولكن من مل يقبل هبذا .وفاة جده مرددًا كلمات أمو

 ،ومؤيد الشيخ ،قائد صبيع اعبيوش اؼبملوكية بيربس الثاٍل :ثبلثُة أشخاص
ولكن فرج مل يعبأ هبؤالء، وقاؿ ألاتبكيو  ،وكاف غَتىم ال يودونو .واألمَت دروز

 :قُت تغري ويتمشالساب
أال يكفي أنكما كنتما وصيُت علّي طبس سنُت ريثما وصلت إيّل السلطنة  -

ودبا أنك اؼبهتم ابلكتابة  .مىت احتجت إليكما وجدتكما ؟اليت منحٍت إايىا هللا
وؼبا كاف ما يذيع عٍت أعدائي ٗب شأف  .اي تغري فاكتب ما أقوؿ وما أفعل

عوا يل وأان أكاد ما أغرب ما ابتد .تسمع وأنت مل ،جدي كذاًب فأان مل يصلٍت
! ذكِّْرٍل اي يتمش إف مل تنس ما قالو يل جدي مرة بشأف أجلس على العرش

.األقراف األعداء! ىذا ما وبدث لك إف مل تعرؼ لغتك
 .ال أحد ليس عنده أصدقاء وُمبِغضوف -
 .وشبيُهو ما قالتو يل أمي ابلرومية ،نعم -
 – .عند األديغة خبصوص األصدقاء واؼببِغضُت وأعرؼ كلمة مأثورة أخرى -

ما يفعلو بك صديق واحد  :ٕب ترصبو إىل العربية على قدر استطاعتو ،قاؿ تغري
  .أكثر فبا يفعلو ألف عدوّ  مؤسفٌ 
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ٕب   ،!  زفر فرج من أعماقو...لو كنت أتكلم الرومية كما تتكلماف األديغية -
وإكرامًا ألْب ال  .مؤيَّد ؽبذا السببال تُغضبا بيربس و  - :عاد بسرعة إىل حالو

وكانت أمي  .ولكن لو كاف الرـو بُت حرسي ؼبا كاف سيئاً  .هتملوا دروز
لو حققتم يل ىذا اؼبطلب الوحيد  .وكاف يسرٍل أان .اؼبسكينة تفرح هبم

 .ىذا وبتاج إىل وقت ؛ال أقوؿ بُت اليـو والغد .ألرضيتماٍل
ال نقبل من أىل الببلد  –ٗب قلبو صاح يتمش  –.. .اظبع ماذا يقوؿ !" -

اهتامهم لنا ولكن انةر فيَم يفكر ٗب الوقت الذي هتتز فيو قدمو  ٗب رِكاب 
ولو   ،ك وظلمكورضبتِ  ،كك اي دنيا وكذبِ من الصعب معرفة صدقِ  .سلطنتو

صلها مشس النهار وقمر واألربعة ي .كنت مركبة من أربعة أطراؼ علنية وسرية
 ؟فرج إىل جهة ببلد الرـو دوف أف يشده الدـ األديغيما الذي اجتذب  .الليل

 "..؟.أي قوة غَت مرئية ىذه
ال يعرؼ قوتو ٗب نفسو  شريرٍ   " كل عرؽٍ  :يفكر األمَت تغري بطريقة أخرى

والسلطاف الذي مل يسمع وقع حوافر خيل اؼبغوؿ  .خطٌَت على كل أقطار الدنيا
إنو مهتم جبلب فباليك رـو  ؟وصليل سيوؼ الصليبيُت من أين لو أف يعرؼ ىذا

حسٌن أف ربمي نفسك غَت أف قضااي  .وليس جبحافل اؼبغوؿ اليت تسد األفق
نا تنا ؽبذا الشاب وكبلِمنا معو وعملِ نا وتربيعبٌث كل رعايتِ  .الببلد فوؽ اعبميع

مل يرث شيئًا من طباع  :من أجلو خبلؿ طبس سنوات. وكما كاف برقوؽ يقوؿ
درج الرـو كما يفكر فاألديغة الذين استعذبوا طعم إذا قرر أف يست .والده

وإف ابتسم للعرب ؿُبِسنًا إىل الرـو فستُعمُّ الفوضى واجملاهبة  .السلطة لن يقبلوا
.. ردبا  .إف احتاج إلينا وجَدان .الربجية -وستتجدد النزاعات البحرية  .مصر

ك فبل ومع ذل ."اغبصاف الذي تطعمو يرفسك" شخصًا مثلو :كاف أصل قوؽبم
من  .وىو االبن الوحيد لربقوؽ الذي ساندانه طواؿ حياتنا .يزاؿ ىذا شاابً 
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 "...حسن حةك اي برقوؽ أنك مل تشهد سلطنة ابنك الذي مل نستطع تربيتو
وكاف أوؿ  .نشب النزاع الذي كاف يتوجس منو تغري بردي بُت البحرية والربجية

 .وتغري ودروز وغَتىموأيده مؤيد وشركس  .من رفض ىذا ىو بيربس الثاٍل
وبُت البحرية الذين اصطفوا إىل جانب فرج السلطاف كاف أديغة وتركماف وترؾ 

ومع أف بيربس الثاٍل كاف قلبو مع الربجية فإنو مل يكن  .وأوزبيك وعرب وغَتُىم
وفرج الذي كاف  .يستطيع االكبياز إىل طرؼ ألنو قائد كافة جيوش اؼبماليك

واالثناف وإف مل  .يتمش كاف لو اؼبوقف نفُسو يتصرؼ حسب تعليمات األمَت
 :ويكتماف عدـ ارتياحهما ،يتقاببل كثَتًا فحُت يلتقياف يتبادالف االبتسامات

  .واآلخر يستمد الثقة من سلطنتو ،أحدنبا يعتمد على اعبيش
يدمر أحسن األسر تفانبًا حُت  ،وإف خبل من الطعن وسفك الدماء ،الكبلـ
رغم أنو كاف يبدو بُت األعراؽ اؼبتنوعة اليت تعيش  .األسرةوالببلد ك .يهافيسري 

من االتفاؽ فإف ما كاف يبنعها من االنشقاؽ ىو اػبوؼ من ىيبة  ٗب مصر نوعٌ 
وكاف  .ودىاؤه ،وحكمتو ،السلطاف الذي كاف يتحكم ٗب السلطة كما يشاء

 السبلطُت يعرفوف أنو ال يتحقق ؽبم شيء دوف دعم اعبيش فبل يُفلتونو من
والسبلطُت الذين مل يفهموا أنو إذا مل يكن أساس العرش الذىيب ؿبشواً  .قبضتهم

ال يعيشوف طويبًل ٗب أي  ،ابؼباؿ بقدر ليس أقل فبا ٗب الببلد فإنو ؾبرد كرسيٍّ 
غَت أف أعةم ملك ورّثو ىو السلطنة اؼبدّعمة  .ومل يرحل برقوؽ دوف ماؿ .عصر

 .وىزُّه وبتاجاف إىل كثَت من اعبهد وكاف حْفُر أساسو .ابؼبناصب األديغية
سأؿ فرج ٗب أحد األايـ اليت دّب اليأس فيها إىل  - ؟ما العمل اي يتمش -

ىُبيل إيّل  ؟كيف سلوؾ النجـو معنا  –نفسو أحد أاتبَكيو الذي بقي إىل جانبو 
 .أف قبميت أدارت ظهرىا يل ومل تعد تعبأ ْب

وقبمتك سُتةلُّك منتةرة  .يـو كما نريدالنجـو ٗب ظباء هللا وإف مل ُتةلَّنا ال -
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  .اليـو الذي ستعطيك فيو
ولكٍت سألتك أيضًا ماذا  .إف بقيت قبومنا ىكذا ومل هتجران فهذا حسنٌ  -

.نفعل
.سننتةر يـو ِقراف قبمينا .هبب أف تتحلى ابلصرب اي موفد هللا -
؟ومىت سيحدث ىذا -
.واحداً إف أطعتٍت ولكن سأطلب منك شيئاً  .كل شيء وبتاج إىل وقت  -
 قْل !  -
ٗب الوقت الذي ما يزاؿ فيو هتديد تيمورالف ىبيم علينا هبب أف تصفو  -

.العبلقات بُت السلطاف والقائد العاـ للجيش
إف مل أستدعو إيّل ألمر ال أيتيٍت  .ىذا القائد الذي تتكلم عليو ال يودُّه قليب -

حُت طرحت على اجمللس  أال تتذكر كيف تصّرفوا معي .عسكري أو لغَته
 ؟ربت قيادة السلطاف ،كما قبلي  ،االستشاري فكرة أف اعبيش هبب أف يكوف

ما اؼبشكلة إف اىتممت  .وأنت ترى موقفي منهم بداًل من أف أعتب عليهم
مل يكن على لسانو إال  ،من يـو ما وعيت ،.. والدي.ابلرـو اؼبساكُت قليبلً 

ال يقف أىل الببلد إىل  ؟عجب منو.. أتعرؼ ما الذي أت.موضوعو األديغي
  .جانيب انتقاماً ألنفسهم

ال هبوز أف توعّيهم إىل  –أسرع يتمش ابإلجابة  -ىؤالء اي موفد هللا  -
.ويعيدوننا إىل عبوديتنا ،يهودفسيحشروننا من أديغة وترؾ ورـو و وإال  .أنفسهم

 ؟وؾأأان سلطاف أـ فبل ؟ولكن من أان .أوافقك ،صحيح - ؟ىذا رأُيك -
أعرؼ ماذا هبب أف تفعل من أجل يفهموا أنك  .أنت سلطاف مصر -

 سلطاف، وينفذ أمرؾ.
.مل يبلك فرج إال أف يسرع دبا يشتهي –سأحل ؾبلس األمراء!  -
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دبن يؤيدونك من شيئًا فشيئًا ! ستستبدؽبم وال رُبلَّ ؾبلَسهم ،بدِّدىم ،ال -
 .ن بيربس قائد اعبيشأبِعْد مؤيد اػببيث مىت عاد من اغبج ع .األمراء

 .سأؿ فرج بصوت طفويل قاصر - ؟وأين أذىب بو -
 ؟أليس مناسبًا إرسالو أمَتًا على الشاـ .أبعده عنك بوضعو ٗب منصب أعلى -

 .ىذه اؼبنطقة ىي أوؿ أىداؼ تيمورالف
 :أسألك اي يتمش –ٕب عاد وتغَت وجهو  ،فرح فرج –ابتكرت فكرة جيدة!  -

 ؟أمل زبربؾ النجـو ،ورالف األعرجأتتوقع أف يهاصبنا تيم
ما الذي انتةره  – .والنجـو ال زبدعك ولكننا نعرؼ أنو لن ىُبلف هتديده -

  ؟ىذا األعرج ومل يهجم ٗب عهد برقوؽ
 ،"ليأت إف شاء :نفسو" وافق فرج منّجمو واعةًا  –لو أان قو وىذا ما أ -

إف  .الؿ إىل وعيهمسيعيد على األقل ىؤالء األديغة الذين أفسدىم والدي ابلد
إذف  –اتفاقًا سراًي "  تيمورالف وأعقد مع من يبغضونٍتفهمٍت فسأانكف 

 .سنتصرؼ مع األمَت مؤيد ىكذا إف وافق
ولكن سًتى  .ال أعرؼ اي موفد هللا إف كاف من ترسلو إليهم يتقبلونو أـ ال -

 ابعث معو .منذ زمن بعيد أعرؼ أنو يطمح إىل إمارة الشاـ .إف مل يشكرؾ
 !ْلُيجاهبا ٗب الشاـ جيش تيمورالفصديقو دروز و 

بعد  – .لن نقف ٗب طريقهما إف كاان قادرين على مواجهتو .صحيح ،نعم -
 - :سأؿ اثنية عما كاف مهمومًا بو ،أف جلس فرج قليبًل ـبفيًا ابتسامتو ٗب سره

   ؟حقاً اي يتمش أتصدِّؽ أف تيمورالف سيغزوان
فبل  ،وأف الكذب حوَّؿ نفسو إىل صدؽ ،إف تبُت أف الصدؽ كاف كذابً  -

ولكن سأعود وأراجع النجـو وأستمع  .أعرؼ وقتها أيَّهما تصّدؽ اي موفد هللا
.وأُطلعك على ما قالت وما فعلت ،إليها
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مع أف موضوع األمَت مؤيد اكبّل ٗب سورية كما مل يتأمل السلطاف؛ فبعد توليو 
الثاٍل جيوش تيمورالف، غَت أهنما  إمارة الشاـ ببضعة أشهر جابو بصحبة بيربس

ورغم مسَت األحداث  .مل يستطيعا الصمود ٗب وجهو مهما اجًتحا من بطوالت
وكانوا وباربوف العدو ٗب  .على ىذا النحو مل يضع اؼبماليك السبلح ويستسلموا

فبل يتيحوف لو  ،ـبتلف أكباء الببلد على شكل ؾبموعات صغَتة من الفرساف
ظلت شجاعة ودىاء تيمورالف الذي كاف ينوي االنقضاض و  .اجملاؿ ليسًتيح

ولكن مل يبلك بيربس الثاٍل  .فنجا أكثر من مرة من اؼبهالك ،على مصر وبميانو
وكاف من ينجو من أشرس اؼبعارؾ ىو األمَت  .وشركس ودروز مثل ىذا اغبظ

 .ردبا ألف ىذا مكتوب على جبينو ،مؤيد
ترؾ السلطاف فرج  .يدة عن الشاـ ابلسبلـوٗب تلك األايـ مل تنعم القاىرة البع

وانتصر األديغة  .البحرية والربجية يتقاتلوف متخذًا موقف اؼبؤيد ؼبن ينتصر
وحُت أُبِلغ السلطاف ابستبلمهم السلطة كتم أؼبو قائبًل إف  .الربجية على البحرية

 ؟وكبن ألسنا منهم ،اؼبنتصرين واؼبهزومُت كلهم من األديغة
غَت أف القائد اؼبغويل  ،جهة القاىرة ،الف وقلبو اآلف ٗب مصركانت عينا تيمور 

الذي اثر ضده العرب واألكراد ٗب العراؽ صبع جيوشو وغادر سورية إىل 
 .العراؽ

صبع  ،واعتربه إىانة ،واألمَت مؤيد الذي ظبع خرب اقتتاؿ اؼبماليك ٗب مصر
اًن ابلغضب وتوجو دبجموعة من الفرساف إىل القاىرة مشحو  ،جيشًا مل يكتمل

 .على السلطاف الذي تسبب ٗب ىذا االقتتاؿ
 القصر الكبَت الذي وبقي ٗب .وكتم مؤيد نيتو عن اعبميع حىت وصل إىل القاىرة

وأخرج فرج  .سلطاف مصر" ،اؼبؤيَّد ِقْرَمو قوه سيف الدين شيخدخلو ابسم "
 .الذي كانت نفُسو نبَّو الوحيد جثًة ىامدة
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من اؼبنادين قالوا وىم يهزوف رؤوسهم "ما أسوأ حةك  والناس الذين ظبعوا اػبرب
ومل يذكر أحٌد خبَت أو بشرٍّ اسَم مؤيد  .اي برقوؽ!" ومل يًتضبوا على ابنو فرج

 .الذي صعد على دماء اؼبماليك سلطاانً 
 .1412وحدث ىذا ٗب يـو معكَّر من أايـ شهر سبوز عاـ 

II
 وبب مؤيد السلطاف مراقبة الشمس الغاربة.

كما   ،ماثلة أماـ عيٍت مؤيد اليـو ،س اغبمراء الكبَتة الزاحفة كبو اؼبغيبالشم
"ىنا  :وال يبّل من التعليق عليها .والسنواِت اؼباضية ،وأوَؿ من أمسِ  ،أمسِ 

أنفرح بو أنو يزيد ٗب  ؟والغد القادـ ماذا سيحمل لنا اي رْب .ننهي يومنا
مل يكن ٗب ذىٍت  .ا يل.. ىذه ليست كلمات حسنة اي رْب فاغفرى؟.أعماران

وريثما جعلَت مٍت  ،أعداءؾ –مثُل ىذه األفكار السيئة مادمت أقارع أعدائي 
ومل يبدأ  ،لو مل ىبّرب فرج بن برقوؽ أمور أبيو اؼبتعلقة ابألديغة ٗب مصر .سلطاانً 

أرى أف السلطة  .لردبا ما فكرت ٗب اغتصاب السلطة ،دبجاهبتنا ابلرـو أقرابء أّمو
ولست  ،واغبق أنو ال وبدث شيء ٗب العامل دوف علمك اي رْب ،تهااليت استلم

ما أسعد األايـ اليت كنت فيها أمَت  .ليست مهميت ،اندمًا على ما فعلت
"إف كنَت ربب فعل اػبَت ٗب  :اغبجاج إىل الكعبة! حُت أقوؿ البٍت إبراىيم

وال يقوؿ يل  ،فاعمل ٗب مهنيت السابقة" يلتفت إىل سيفو ،دار االختبار ،دنياان
 ."حسناً "

مضت عدة سنوات على سلطنة اؼبؤيد قرمو قوه سيف الدين شيخ مل هبر ٗب 
والليايل  ،الشمس تشرؽ وتغيب – .مصر خبلؽبا أي حادث حسن أو سيء

 .واؼبآٓب ،تُقاـ األعراس .والطبيعة تغَت نفسها أربع مرات ٗب العاـ .اؼبقمرة ىادئة
ىذا  .اؼبوّدة بُت الناس فاعبفاء بينهم ليس قليبلً وكما  .اإلنسانية تُثمَّن وهتَجر
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 .ومن ال يبلك فعلى رجليو ،من يبلك يركب اغبصاف .واآلخر فقَت ،غٍت
 ،وقائد اعبيش واارب ،السلطاف والفبلح .ولكنهم صبيعًا متساووف أماـ هللا

كلهم حُت يقفوف أماـ هللا ٗب الصبلة يدعوف الدعاء   ،والقاتل وفاعل اػبَت
ويبتهلوف إليو أف ينةر إليهم بعُت  ،ويسلموف عليو ،ويركعوف على رُكِبهم ،نفسو
   .واؼبؤيد السلطاف واحٌد من ىؤالء .الرضبة

سأؿ  - ؟أتسبب لك الشمس الغاربة الكآبة أنت أيضاً  ،ما األمر اي إبراىيم -
 .السلطاف ابنو

أجاب  –.. .وؼباذا أكتئب للشمس الغاربة وأان أعرؼ أهنا ستشرؽ غدًا ! -
 .ما يُقِلقٍت أمٌر آخر – .إبراىيم أمَت األربعُت جواابً ال مبالياً 

ال  .نعم ،نعم .أود لو أعرؼ ما يقلقك إف مل يكن سرًا علّي اي أمَت اؼبئة -
وليس الًتفيع فحسب بل  .اعتباراً من ىذا اليـو رّفعُتك إىل ىذه الرتبة .تتعجب

.سُأسّلمك رائسة اجمللس االستشاري
 .ألن تكوف على رأس اجمللس االستشاري ؟وأنت -
ألسَت  ؛ماذا .أعّد ما أخدـ بو ابٍت ذا اػبمسة والعشرين عامًا خدمًة لنفسي -

 ؟سعيداً 
لو جاءٍل اؼبنصب من آخرين وليس منك لكاف و  .وضعَتٍت ٗب موقف صعب -

 .أفضل يل
سأؿ السلطاف الذي  - ؟َمن غَتي ٗب مصر يستطيع أف يبوئك ىذا اؼبنصب -
.بوجو قلق اآلف ، يكن مهموماً أبي شيء ٗب السنة األخَتةمل
 ...ؾبلس األمراء اؼبستشارين .ال أعرؼ -
 ،غضب السلطاف مؤيد كما لو أف السماء نفسها أحرقتو –ال تدعٍت أظبع!  -

ما أحوجٍت إىل ىؤالء  - :ٕب أهنى بصوت أىدأ كمن ندـ على سلوكو أماـ ابنو
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.لك شيء من أقواؽبمىل وص !الذين يبتدحوف أنفسهم
 .ال أظبح ألحد أف يتخذ مٍت ؿباداثً ٗب مثل ىذه األمور -
 .ولكنك زبطئ ،تفعل حسناً  -
 ؟أيقودٍل تصرٗب الصحيح إىل اػبطأ -
.. اغبق اي .لو كانت دنياان قائمة على الصدؽ وحده لنسينا جنة آخرتنا -

يقوؿ إنو إف  ىذا ابٍت .اغفر يل اي رْب ؟إبراىيم إىل أي أحاديث تستدرجٍت
وإف سار ربت اؼبطر مل ُتصبو  ،دخل ٗب الشوؾ فسيخرج دوف أف تعلق بو شوكة

ويتخيل هناره مشمساً  .ومن يبدَّ يده إىل عينو فلن يبد يده إىل روحو ،قطرة منو
ولكن حىت لو   ،وأان كنت ىكذا ٗب زمن مضى اي إبراىيم .وليلو مقمراً  ،دائماً 

كاف فرج اؼبغفل   – .ف عندي خياٌر آخُر غَتهكاف اغبراـ أساس السلطنة ما كا
ولو مل يكن هبري ٗب عروقو دـ برقوؽ الرجل  .سيهيننا إىل األبد ٗب ببلد الغربة

 ؽباف األمر؟األديغي اغبقيقي 
ال يكف عن  .وبفر لنفسو بنفسو .يبدأ ٕب يتوقف ؟ماذا يريد والدي أف يقوؿ"

ال ينجب رجل مرددًا " ،رقوؽحاميًا ب ،الكبلـ على فرج الذي نسي الناس اظبو
".أيكوف السبب أنو ال يثق ْب أـ تؤثر فيو طريقة وصولو إىل جيد ولدًا جيداً 

:كاف إبراىيم يكةم نفسو بصعوبة أماـ والده ومع ذلك سألو  –" ..؟.السلطنة
 ! ـ على ما فعلت لفرج اي موفد هللاال تند -
ليتك رأيت  .و شيء آخرولكن ما يلّمح يل قليب ب .يروبٍت أف تقوؿ يل ىذا -

! كاف فاقد األمل حُت استللُت سيفيفرج  كيف  
 .فقد إبراىيم اآلف صربه - ؟ىل كل من مات ربت سيفك كاف فاقد األمل -
أما فرج  .أولئك كانوا أعداء .تسألٍت كأنك مل تكن معي ٗب ساحة اؼبعركة -

.دللتو ،مسحت بيدي على رأسو .فقد عاش طفولتو ٗب حضٍت
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كاف يغذي اػببلؼ بُت   .وخاَنكما .مل يُطعكما أنت ووالده رغم ىذا ولكنو -
كاف ينوي عْقد اتفاٍؽ سري مع تيمورالف من أجل   .اؼبماليك البحرية والربجية

انسيًا سنوات  ،تُفٍت نفسك على أنك مل تقبل منو جنونو .ضباية شخصو
 .السبلـ اليت عاشتها مصر بفضلك

وأان مل أكن بعيدًا عن التفكَت ٗب  . اغبكمةأظبعك اي إبراىيم فبل أظبع إال -
ولكن  .األمر سواء كنُت رابط اعبأش متماسكًا أـ كنُت مليئًا ابلشفقة عليو

ورئيس اجمللس  ،ؼباذا ال تقبل إذف منصب أمَت اؼبئة الذي منحتك إايه
أألنك ربميٍت من اػبطأ الذي وقع فيو برقوؽ بشأف ابنو بتجنُِّبك  ؟االستشاري

  ؟إايه
آنف فبا يبنحٍت  :سأعرض عليك رأيي ما دمَت أجبَت على سؤالك بنفسك -

أعتّد برتبة أمَت األربعُت اليت  .والدي السلطاف وال يتناسب مع عقلي ورجوليت
شرفوٍل هبا بعد أف حاربنا ٗب القاىرة اؼبماليك البحرية الذين كانوا ينووف سْلَبنا 

السلطاف الذي يؤدي مهامو ولكْن أف تشتهي منصب  .سلطتنا كبن األديغة
 .وتسلبو سلطتو فهذا عيب وحراـ

ابتسم  –.. .ال أعرؼ اي إبراىيم إف كنَت تُعّرض بذنيب بذريعة أنك تربّئٍت -
مل  .ال ،ال - :وعاد سريعًا إىل اؼبوقف ،السلطاف كمن يبزح مع ابنو ويلومو معاً 

ولكنك  .فينا كلينا فبل فائدة ،أنت وأان ،نبومنا تطابقإف مل ت .تتجاوز اغبقيقة
تنسى أف ما ال تسمح يل أف أقدمو لك اي ولدي لن يقدمو أحٌد إليك بعد 

 !  ابلكواآلف أظِبْعٍت ما يشغل  .رحيلي
 ،لست وحدي .ال يروبٍت أف اعبيش الذي يقوده قره يوسف الًتكي ينهبنا -

 .وجامبك أيضاً  ،وتتار ،وألنت ،وابرسباي
–قاؿ السلطاف بعد قليل  – .لسراويل العريضةوأان ال يعجبٍت األتراؾ ذوو ا -
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 .مل أكن أريد أف آٔب على ذكرىم وأجعل من اؼبوضوع مشكلة ألهنم ال وباربوننا
 .الًتكماف الذين ىو منهم واألتراؾ من عرؽ واحد ؟ماذا إذف يقوؿ األمَت ألنت
؟ماذا تريد أف تقوؿ يل هبذا

 .قره يوسفإف أِذنَت يل اي موفد هللا ضبلُت إليك رأس  -
 ؟ومن سيكوف معك من األمراء -
  .األربعة الذين ذكرُت أظباءىم -
 ؟وىل تثق هبم -
  .نعم -
لكٍت أخشى عليك من اؼببالغة ٗب سبلمة  .حسٌن أنك ىكذا اي ولدي -

ومن ىم  ،ال ترفع نةرؾ عمن ىم أمامك ... احرْص على نفسك.نواايؾ
.ومن ىم إىل جانبيك ،خلفك

.ش ٗب حذر دائمال أعرؼ كيف تعي -
 .ىذه دنياان اليت كبن فيها -

فأّكد   ،ما إف سار إبراىيم جبنوده األربعُت حىت تبادؿ ألنت وتتار نةرات جانبية
وحُت رأاي مكاف وقوؼ كبش قره  .كل منهما لآلخر السر الذي ٗب قلبو

:نبس ألنت ٗب أذف تتار 1يوسف األسود الرمز
 ؟أأنت جاىز -
 .جاىز -
ٗب أوؿ اشتباؾ نقطع رأسو  .يس فيها تفضيل أحد على غَتهىذه اؼبهمة ل -

اػبرفاف السود قبيلة من الًتكماف ازبذت اػبروؼ األسود شعاراً، وحكمت شرؽ األانضوؿ 1
 .1469اػبرفاف البيض عاـ  وأجزاء من العراؽ وإيراف والقفقاس، وقضت على دولتها دولةُ 
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.وإف مل نفعل ىذا فسيصبح ىذا األجرب سلطاانً علينا بسرعة .دوف شاىد
 ؟وأخوه األصغر -
ىذا إىل أف يكرب أو يُهَرس ستحدث ٗب مصر  .ىذا عمره سنة ونصف فقط -

سرعاف ما  تبتسم ٗب وجهي أيها اؼبرزبي اعبفنُت، غَت أٍل" – .أحداث كثَتة
وكانت ىذه النية الشريرة ٗب  .قاؿ ألنت ٗب نفسو ابظبًا لشريكو –سُأغِبقك بو" 
 .ذىن تتار أيضاً 

ضربة السيف اؼبفاجئة اليت ُسدِّدت إىل إبراىيم من اػبلف جعلتو يلتفت التفاتة 
:رعب

 ... وسقط عن اغبصاف.! ؟ىذا أنت اي ألنت -
وصار يبكي  . على إبراىيم صارخاً ارسبى ألنت –.. .!قُِتل ابن سلطاف مصر -

أّي مأساة حّلت بنا! لو عرفت أنك ستناـ ٗب حضٍت ىكذا الرسبيت  - :ويرثي
 ! ؟.. أبيِّ وجو سنحملك اآلف إىل والدؾ السلطاف اؼبؤيد.على سيف القاتل

 .حُت رأى السلطاف مؤيد جثة إبراىيم اهنار ومات :ربقق أللنت وتتار ما يريداف
اركوف ٗب اؼبأٓب ما فعلو األمَت ابرسباي ٗب اللحةة نفسها بل ومل يستغرب اؼبش

وأجلسو على  ،أتى ابلصيب أضبد ذي العاـ والنصف وىو يبكي :رأوه مناسباً 
 ،وحينها اتفق أمراء مصر عليو سلطاانً  ،عرش والده اؼبؤيد قرمو قوه سيف الدين

 .ولقبوه ابؼبةفَّر
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III
قات الناس على األخبار الثبلثة اليت كانت تعلي  :العامل مركب بطريقة عجيبة

وف سبلطيننا أيتوف ويرحلوعرس اآلخر" " ،مأٓب أحدىم" :أعلنها اؼبنادوف ـبتلفة
 ،" ومل يكن من ارتدوا مبلبس اغبداد؟من سيلحق هبؤالء اآلفبطريقة واحدة" "

 ومن يبتهلوف إىل هللا قليلُت. ،ومن كانوا يبسحوف دموعهم
ومل يكوان ليغفرا لؤلمَت  .سلطاف كأف مل يفعبل شيئاً كاف ألنت وتتار ٗب دار ال

ابرسباي الذي أعلن من طرفو فحسُب وعلى كبو مفاجئ تنصيب أضبد الصيب 
ولكن كاف يسرنبا منصب مرْب  .سلطااًن وإف كاان يكتماف اآلف مشاعرنبا

وكاان يسعياف  .السلطاف الذي منح ؽبما ومل يُبنح لبارسباي فبقي ؾبرد أمَت خادـ
وكلما فعبل ىذا اكتفى ابرسباي  .ئمًا إىل االنتقاص من شأنو وإىانتودا

 .ابالبتساـ ومل يكشف ما ينويو
كاان يتنازعاف التقرب إىل   – .ومل تكن العبلقة بُت ألنت وتتار توحي ابػبَت

ومع أف جامبك كاف من الذين ضبلوا  .الصيب الذي ال يعرؼ بعُد أنو سلطاف
غَت أف عواطفو   .لةهور كثَتًا ٗب دار السلطافاعبثماف فقد حرص على عدـ ا

 .كانت أميل إىل األمَت تتار
وحُت يلتقي تتار وألنت يتبادالف االبتسامات ونبا يتحداثف ٗب موضوعات ال 

  .قيمة ؽبا
مل يُطق ألنت  –! رجلُت ٗب خدمة ىذا الصيب البّكاءحقًا ىل سنبقى كبن ال -

 صرباً على ما يُهمُّو.
حُت اقًتحَت قْتل األمَت إبراىيم إف لو أخًا صغَتًا ولكنك مل أما قلُت لك  -

ولكن ألنت ظبع ما كاف  .سأؿ تتار كأْف ال حقد وراء السؤاؿ - ؟تسمعٍت
:ىبشاه فلم يقبل
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  ؟أمل نتفق كبلان ؛ىل كنت وحدي .مهبلً  ،مهبلً  -
اسًتجع تتار وعيو  – .ولكن مل أقصد كل ىذا دبا مل يُرِضك ،اتفقنا ،نعم -
  –.." .ٕب يهتم اآلف ابلصيب ،"ألسَت من قتلو :وابتسم بينو وبُت نفسو ،سرعةب

 .أمن ىذا اليـو فحسُب يعرؼ أحدان اآلخر ،كيف يكوف بيننا سر
 –لو مل نكن ىكذا أكنُت جعلُتك تشاركٍت ضربة سيفي !  .ليس اليـو -

..؟.من يعرؼ :ولكن ألٍل أقوؿ - :وأضاؼ إىل ما قالو بصوت ىادئ
 .أان جاىز ؛قْل إف كاف ٗب قلبك شيء . ُتضْف ىذا لكاف أفضللو مل -
 .إف كنت جاىزاً فأان أِكُل إليك ىذه اؼبهمة -
 .أسرعت اللهفة  بتتار - ؟وبعدىا -
 .إف كاف اؼبوضوع من سيكوف منا سلطاانً فإما أنت وإما أان ؟أيُّ "بعدىا" -
تتار دبا ليس ٗب  صرخ –ال تتكلم على ما ليس من شأٍل  .ال اي ألنت ،ال -

سيسرٍل أف ذبعلٍت معاواًن للسلطاف أو قائداً  ؟ما الذي يؤّىلٍت ؽبا –قلبو 
ولكن إف خّلصتٍت من ابرسباي اػببيث وجامبك الشرِه فسأرضى  .للجيش

 .وإف نسيتٍت فلن أعتب عليك .إبمارٔب لؤلربعُت
ت ٗب الوق "ىل تعّرُض يل ابلقوؿ اؼبأثور "اإلبرة اليت ربمل خيطُت ال زبيط -

إف كنت تريد إفناء الببلد فادُع إىل هللا أف يكثُر الذي تذكرٍل فيو ابلقوؿ اآلخر"
أمراؤىا" أـ أنك ال تعرؼ القوؿ اؼبأثور اآلخر "القلب كاألسد إف سيطرَت عليو 

 ،سأؿ ألنت الذي مل يكن يُطيق األقواؿ اؼبرائية - ؟"وإف أفلتتو مّزقك ،ضباؾ
ومل ينتةر اعبواب  عن األقواؿ العربية اؼبأثورة ،احبو تتار ص ،متةاىرًا ابلبلمباالة

 .دْعنا نُنِو ما بدأان بو دوف إبطاء ؛ال داعي للكثَت من الكبلـ –
"لسُت  ،أجاب تتار بُت اللـو واؼببلطفة –نقوؿ ما ٗب قلبينا اي ألنت وال نثرثر  -

يتأخر قدـو إذا قيل "مىت تكثر الديوؾ  ."أقل خربة منك ٗب األقواؿ العربية
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" تقوؿ لنفسك "أف تكوف ديكًا يومًا واحدًا خٌَت من أف تبقى دجاجة الصباح
اي أيها  .طواؿ عمرؾ" لن أحقق لك حلمك ليس ساعة بل دقيقة واحدة

لن ينجو فبا خططُتو  - :وخطا خطوة ٗب كبلمو الصريح –"القاتل اًتؼ!" 
 .ألجلو

 .ظبعرفع ألنت رأسو بعنف فبا  - ؟وماذا خططت  -
؟أال يبكن أف يسقط من على النافذة أو يقع ٗب البئر -
و إىل جانب أبيو وأخيو .اعمل بو ما تشاء -  ،دوف أف نةهر .وإف أردت فسجِّ

ْبك سلطاانً ٗب اليـو نفسووسًتى إف مل  ،ال أان وال أنت !أُنصِّ
 .مرة أخرى كتم تتار ما ٗب قلبو –لن أقبل السلطنة بوجودؾ أنت اي ألنت  -
 .إف كاف ىذا رأيك فهناؾ حّل ألف كل مسألة هبب أف ربّل ابإلنصاؼ -

 .سنختار ابلقرعة ماداـ األخ األكرب قتل على يدؾ واألصغر سيقتل على يدي
 .ومن يفز ابلقرعة يكن سلطاانً واآلخُر معاوانً 

قاؿ  .إذا وصلنا إىل ىذا اؼبوقف اي ألنت فسنرى وإف كنت ال أحب القرعة -
ال أجهل  " :ٕب أضاؼ لنفسو .ىذا وبتاج إىل وقت ،ٍت أستعجلال تدعْ  :تتار

 كيف ستدبّر أنت أمر القرعة" 
والذي ال يعرؼ بعُد ليس ما هبري ٗب  ،الصيب أضبد الذي مل يتجاوز الثانية

وال يبيز الليل  ،بل ال يعرؼ ؼباذا تشرؽ الشمس وؼباذا تغيب ،أو ٗب مصر ،العامل
وإىل جانيب العرش يقف  .بس السلطافجالس على العرش دببل ،من النهار

وعلى اؼبقاعد الوثَتة اؼبصفوفة إىل جدراف الغرفة الفسيحة  .ابرسباي وجامبك
وألنت  .واألاتبك تتار الذي تعهد ابفتتاح ؾبلس األمراء جاىز .هبلس األمراء

ورأسو ال مرفوع وال  .الذي سيبحثوف موضوعو واقف وحده على أرض الغرفة
ـبفيًا أف اإلىانة  ،و أنو واقف ٗب الساحة اليت سيتكلم منهايُقنع نفس .ُمطرؽ
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وال صوت يصدر ٗب القاعة اؽبادئة إال صوت الطفل  .اليت أغبقها بنفسو ربرقو
  .يصُفق بكعبيو الصغَتين حافة السرير ،الذي مّل من اعبلوس

أفتتح اجتماعنا اليـو ابسم السلطاف  –قاؿ تتار  –وربت رعايتو  ،بعلم هللا -
ىذا العدَل  .لن أطيل الكبلـ .أدعو لكم أف هبعل هللا يومكم مئةً  .ؼبةفر أضبدا

 ،ولكن .الشرؼ اؼباثل أمامكم تعرفوف أنو كاف ينوي قتل موفد هللا العلي العةيم
  .ما تقررونو حبقو أنفذه لكم ،وسُنسمعو ىو أيضاً 

ساحة  اؿ ألنت الواقف ٗبق –"! و ىذا الصيبُّ انةروا كيف "ُيسلِطن نفسَ  -
 .فاضطر الصيب إىل االنطواء على نفسو ،والذي فهم أف قضيتو ؿبسومة ،االهتاـ

رسي الذي أأنتم من ال يطمحوف إىل الك - :ٕب سخر من األمراء مشَتًا إليو
 ؟وأنتم .! أان قلت ما ٗب نفسي ومل أكتم لتتار النّماـأجلستم عليو ىذه اللعبة

أان ابلنسبة إليكم  .عة العةمأنتم جالسوف تشتهوف كما يشتهي الكلب قط
بعد ما  .ال أندـ على اؽبدؼ الذي مل يتحقق .اعةمٌة ولكٍت لن أدعكم تشبعو 

 .ظبعتم أعترب نفسي فارقت اغبياة وأان سلطاف
بكى من جديد الصيب الذي جفل من  -ؼباذا نًتكو يقوؿ ىذه السخافات!   -

 ؛ تبِك اي موفد هللاال – .واألصوات اليت ىاجت ردَّ فعٍل عليو ،صراخ األمَت
.دمعة منك تساوي ىذا اجملـر الواقف أمامك

 – .نةر ألنت ابظبًا كبو ابرسباي – .منذ زمن بعيد يرثي ىذا الصيب نفسو -
منذ أف جاء بو من الغرفة وأجلسو أماـ اؼبأٓب كي ال رباولوا االقًتاب من كرسي 

 .السلطاف
لصيب بيده رمى تتار نفسو حُت ىجم ابرسباي وا –! ال أتكلم على أمثالك -

 أمامو فأوقف ابرسباي. 
ٕب توجو إىل األمراء  –!  ؟! ما فائدة أف تطعن خنزيرًا مقتواًل بسكُتكفى  -
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؟أّي عقوبة سنفرضها على ىذا - :اؼبستشارين
 .اقتْلو ! صرخ أكثر من أمَت معاً  -
 ساىم األمَت جقمق –إف أطعتموٍل فما أريدكم أف تفعلوا بو شيء آخر  -

ٕب  .كنت سأسجنو إىل أف يبلغ السلطاف أضبد اؼبةفر شباٍل عشرة سنة  –برأيو 
 .لِيفعْل بو السلطاف ما يريد

هتمة قتِل  " ليتو مل يرـِ  :مل يقبل تتار األاتبك قائبًل ٗب نفسو –! مستحيل -
.اجملـر عقوبتو القتل –" األمَت إبراىيم عليّ 

.اآلف أيّد أكثر اجملتمعُت –! اقتْلو -
 .سحب جقمق اقًتاحو –! اقتلو ،اقتلو -

كما أف العةمة الواحدة ال يستطيع كلباف أف أيكبلىا فقد أثبت تتار وألنت 
صحة اؼبثل العرْب، فبعد مرور بضعة أشهر على صراعهما وقع تتار ٗب اغبفرة 

والعارؼ الوحيد اؼبفًتض ىو  – دوف أف يعرفوا ما حدث لو :اليت حفرىا بنفسو
والصيب السلطاف اؼبةفر أضبد صار لزاماً  –مات ميتة مفاجئة  ،ياألمَت ابرسبا

وداف النصر لبارسباي وأمر حببس  .على ابرسباي وجامبك أف يتنازعا عليو
من خبلؿ  ،واستطاع خبلؿ نصف سنة .األمَت جامبك واألمراء الذين ساندوه

 .ضاتاعتنائو ابلصيب وقيامو بشؤونو أف يكوف سلطاانً على مصر من دوف اعًتا
وحُت وبقق مراده يفرح بو  .اإلنساف ال يعرؼ التوقف إىل أف يصل إىل مبتغاه

ٕب حُت يصبح يتفكر شيئًا فشيئًا ابغبظ الذي وااته تنتصب  .بقدر ما يكفيو
عند اإلنساف  ؟أيُّ نوع من األسئلة ىذه .أمامو أسئلة يصعب اإلجابة عليها

و ما داـ حيًا بواعَث ووبملها مع .أسرار يستحيل أف يكشف عنها بنفسو
 .وحُت ينتهي عمره وبملها معو إىل الدار اآلخرة .خجل وندـ

األشرؼ سيف الدين ابرسباي السلطاف ربقق لو حلم حياتو ولكنو إنساف 
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وأي حظ سيكوف  ؟وأين يذىب بنفسو اتركاً الناس بذريعة أف اغبظ وااته .أيضاً 
.. مضت عليو عدة أايـ ؟.أيكوف حةًا غليةًا قصَتًا أـ كبيفًا طويبلً  ؟ىذا

وما يتذكره فبا فيو فائدة وفبا ال فائدة  .سلطاانً ؼبصر وىذا السؤاؿ يدور ٗب ذىنو
"إذف  :ومىت غلب الرديُء اغبسَن انتشل نفسو من ذكرايتو خبّضة رأس .فيو كثَت

 .. ما كاف أسعدٍل؟.وماذا أعمل .هبب القياـ بعمل ما ؟ىل سأجلس ىكذا
وحُت   .! وحُت كنت أاتبكاً مل يكن عملي سيئاً امة األمراءحُت كنت أمَتاً من ع

كاف   ،كنت أمارس مهاـ للسلطاف مؤيد ٗب قصره كاف عندي منصب جيد
ولو  1.وأنفع ابسم األمراء قرانصة اؼبماليك اؼبسنُت ،ووبيونٍت ،اعبميع وبًتمونٍت

.. .علتمل ينُقض ألنت وتتار تفاُىَم األسر السلطانية لردبا ما كنت فعلت ما ف
 ..".اغفر يل اي إؽبي ردبا أان أيضاً مل أخُل من رغبٍة ٗب شيء أو اشتهاءٍ 

والبقية القليلة من اؼباؿ  .كاف أكرب نبـو ابرسباي خلّو اػبزينة من رواتب اعبنود
ومل يكن غنيًا ليدفع للجنود من مالو اػباص   .تكفي نصف سنة أو ال تكفي
إف زاد على الضرائب ٗب الداخل  ؟علفماذا يف .كما كاف يفعل السبلطُت قبلو

وإف أقرضوه  ؟االقًتاض فمن يقرضو اذبو إىلوإف  .تورط ٗب أزمة ال ـبرج منها
يستطيع   ولكن من ،وٗب الببلد أغنياء ىُبْفوف مصادر دخلهم ؟فكيف يسدده

ؼبن يكشفوف من  مناصبابإلضافة إىل ؿبّصلي الضرائب هبب إهباد  ؟كْشفها
اغبرب!  :اؼبخرج الوحيد أمامنا .وبتاج إىل ماؿ وإىل وقت ىُبفوف أمواؽبم. وىذا

 .كما إىل الغٌت  ،يبكن أف تكوف طريقاً إىل اػبراب هاولكن
سأؿ السلطاف  - ؟فما العمل .خزينة الببلد بقي فيها ماؿ قليل اي جقمق -

اؼبماليك، ويقابلهم اعبُلباف. وىم فريق من اعبيش ظل ٗب مستوى أمراء القرانصة ىم قدماء  1
 .اػبمسة، فكانوا دائمي الثورات لعدـ ترقيتهم
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.ابرسباي قائد جيشو عما يشغل ابلو
 .وأان فكرت ٗب اؼبوضوع اي موفد هللا -
أخفى السلطاف استياءه  - ؟عرؼ أف اؼباؿ ٗب خزينة الدولة قليلومن أين ت -

 .من معرفة غَته دبا يعرفو ىو
َت كأف أحدًا مّد "ما أسرع ما انفعل – .كاف السلطاف اؼبؤيد شكا يل مرة  -

 ." قاؿ جقمق للسلطاف الذي يشّك فيويده إىل جيبك!
عرش  ٕب أضاؼ انسيًا كيف جلس ىو على ،سأؿ ابرسباي - ؟ىذا ىو -

.. من العيب أف .إذا كّلفت نفسك دبا ال تستطيعو فهذه ىي النتيجة - :مصر
األفضل من ىذا أف نتكلم ٗب قضاايان اي  .نعيد تقوَل السبلطُت الذين سبقوان

 إف كنت تعرؼ ـبرجاً فهاتو! .قائد كل اعبيوش اؼبملوكية
إنقاذ مصر من إذا كنا استطعنا  .ال شيء إال اؼبوت ال ـبرج لو اي موفد هللا -

.الفتنة اليت أاثرىا فينا ألنت وتتار فسنجد حبًل ؽبذه اؼبشكلة أيضاً 
 –قاطع السلطاف ابرسباي كبلـ القائد جقمق  –سأقوؿ لك اؼبخرج الوحيد  -

ما أخبار الصليبيُت الذين كانوا أيتوف ٗب والية السلطاف فرج من جزيرة  .اغبرب
 ؟قربص

 .انوا ٗب اؼباضيال يتعاملوف معنا اآلف كما ك -
 ؟أىبافوننا أـ امتلؤوا ماالً  -
 .ال يعرفوف أين يذىبوف دباؽِبم .ولكنهم ليسوا فقراء .ىبافوف اي موفد هللا -
فْليقاظبوان! اغبق اي  –ابتسم ابرسباي  –إف كانوا ال يعرفوف أين يذىبوف بو  -

.يعرفوتةاىر ابلسؤاؿ عن أمر  ؟جقمق أمل يصل اؼبماليك مرة إىل جزيرة قربص
 .وأثَروا حينها خزينة مصر .وجاؤوا منها دباؿ وفَت وأسرى كثَتين ،وصلوا -
أليس عندان كبن اؼبماليك من ىم  ؟هم جافزعيمَ مسايرين  ماذا ننتةر إذف -
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ر عليهم إيناؿ  .إف كاف عندان فأنزلوىم فيها دوف ضجيج ؟ماىروف ٗب اؼببلحة أمِّ
.غو ثقيت بو واتكايل عليووأبل .علي ألنو ماىر ٗب الشؤوف البحرية

 .سأابشر حاالً اؼبهمة اليت كلفتٍت هبا اي موفد هللا -
مدينة البلذقية أقرب  .ليس من مصر ترسل جيش اؼبماليك بل من سورية -

ودّع السلطاف قائد جيشو الذي يهّم ابػبروج هبذه  – .بكثَت إىل جزيرة قربص
 .التعليمات

اختفى وراء الباب  –قريبة سأطلقهم منها  البلذقية ،اي موفد هللا ،نعم ،نعم -
ن "من جعل من نفسو عاجزًا ال يتحرؾ م :الذي كاف يردد ٗب نفسو القائدُ 

 " مكانو صار اآلف يفهم ٗب كل شيء
مل يكن السلطاف الذي ال يعرؼ إف كانت مهمة اؼبماليك الذين هبهَّزوف غبملة 

وال ٗب قلعة  ،ل اؼبقطممل يًتؾ على جب :قربص ستنجح أـ ال عاطبًل عن العمل
ومل يكتِف هبذا بل دعا إىل القصر  .الروضة قائداً مل يقابلو ومل يُغرِه بزايدة ٗب راتبو

ودفعهم سواء ابإلحراج أـ ابإلرىاب إىل التربع  – .بعض األغنياء واحدًا واحداً 
واستطاع أف  .وظهر لو أشخاص انفذوف ٗب ىذا اجملاؿ علنًا وسراً  .للخزينة

ومل يغب عن ابلو  .أمراء اعبيش على أف يبدوا أيديهم إىل جيوهبم وبمل بعض
وذبار طريق اغبرير ىم من مل يضطر  .مالكو قطعاف اؼبواشي األثرايء من البدو

وحُت اقًتح عليو أحد األمراء رفع أجور  .ضاعف الضرائب عليهم :إىل ترّجيهم
ًا إىل اؼبطاعم األسواؽ واعبسور مل يقبل ألف ىذا الباب سيوصل شيئًا فشيئ

واغبمامات واؼبقاىي والورشات وؿببلت اػبياطة وغَتىا فبا سيشيع الفوضى ٗب 
  .السوؽ

 :جاء اؼبماليك من قربص أبضعاؼ ما استطاع ابرسباي طواؿ سنة كاملة صبعو
وجٌت  .واستغرؽ عدُّ أكياس الذىب والنقود الفضية من ِقبِل عدة أشخاص أايماً 
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وابتكر ابرسباي طريقة جديدة ٗب بيع  . غَت قليلةمن بيع مئات األسرى أمواالً 
 .مل يسمح ببيع أسر األسرى مشتتة :األسرى مل يفطن إليها أسبلفو

أي  ،واػبرب الذي ضبلوه إىل السلطاف ابرسباي من قربص ٗب العاـ التايل للحملة
إذ مل سبض ساعة على ورود اػبرب حىت  ؛ـ كاف لو ردُّ فعٍل مباشر 1426عاـ 

:وما إف جلسا حىت ابدرنبا .األمَتين جقمق وإيناؿ استدعى
     ؟أأنتما جاىزاف -
 .! أجاب جقمق حاالً  ؟ألسنا أديغة ؛وكيف ال نكوف جاىزين اي موفد هللا -
حسٌن أنكما مل تنسيا ٗب ببلد الغربة أف األديغي إذا طُلب منو السَت مل يسأؿ  -

رة أخرى ستبحراف إىل قربص اآلف م – .ستسافراف ،قبل الغد ،اآلف -.إىل أين
فإف بعناه  .بل حياً  ،ليس رأسو ،وربمبلف إيّل اؼبلك جاف الذي ينوي مهاصبيت

وسنفرض على  .إىل قومو حصلنا على ما يكفي رواتب للجيش عدة سنوات
وسيكوف األمَت إيناؿ علي معاونك ٗب ىذه اؼبرة اي  .اعبزيرة نفسها الضريبة

.جقمق
  .اي موفد هللاجاىزوف من ىذه اللحةة  -

احتل  :ربقق مرة أخرى للسلطاف األشرؼ سيف الدين ابرسباي ما يريد
وأحضروا اؼبلك  .اؼبماليك ٗب أقل من شهر ُمُدف فاماغوست والرنكا وليماسوؿ

وابعوىم ٗب العاـ نفسو إىل موفدي الدوؿ  ،جاف وأسرتو وحاشيتو إىل مصر
 .غبق ابلسعر ضريبة ثبلث سنواتوأُ  .األوربية اليت افتدهتم بثبلشبئة ألف دينار

خبلؿ السنوات اػبمس عشرة اليت تبّوأ فيها ابرسباي السلطنة على أنقاض 
عاشت  ،إف استثنيت منها ضبلتيو على قربص ،مؤيد وإبراىيم وألنت وتتار وأضبد

ولكن بعد السنة اليت تلت وفاتو ىو دوف أف يبرض عاـ  .مصر ٗب سبلـ
.عّم جدٌب شديد ٗب مصر ،واعبفاؼبعد الكولَتا واعبراد  ،1438
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 .كبلـ صحيح   "رهمن غاب بشخصو أكلت الكبلب ضبا"
حقق جقمق آخر رجاء لؤلشرؼ سيف الدين ابرسباي السلطاف وىو يفارؽ 

وما لبث بعد أقل من سنة أف نصَّب نفسو  ،أف وُبلَّ ؿبلو ابنو يوسف ،اغبياة
.ى مصرلسلطاانً ع

IV
 .سأؿ السلطاف جقمق قائد جيشو ؟علت_ أمل وبدث أف ندمَت على ماف

ٗب الدنيا الفانية يفعل اإلنساف الكثَت من اػبَت والكثَت من الشر اي موفد  -
أجاب إيناؿ بسرعة ولو أنو مل يكن يعرؼ  -.ولكن ال أعرؼ أيَّهما تقصد .هللا

 .ما وراء السؤاؿ اؼبفاجئ للسلطاف
 ؟ليس ٗب يبوهتا خبز اليت رُ سَ .. كيف ستفهمك األُ .وعلى اػبَت يندموف -

حُت سألت قبل أايـ أحد  .وأصعب اؼبشكبلت ىم اؼبماليك الذين ىم أملُنا
قة كل ما لدينا اليعادؿ ٗب اغبقي : رّد علي ،فباليك األمَت قايتباي عن ِعيشتو

 .ان فباليكوبقينا اي موفد هللا نُثٍت على األمَت قايتباي حىت أفسدْ  -" رغيف ذرة
 .ذا اؼبملوؾ وآتيك بوأان سأربقق من اسم ى

ورئيَس حرسو  ،ال تُعاد ؽبذا السبب األمََت قايتباي .مل ىُبطئ معي .ال ،ال -
مل أستطع أف أرضي مصر اليت  .وىذا اظبو إف أردت ،قانشاو أمَت العشرين
بقطعة خبز منذ أكثر ، وأان سلطاف، واليت أرىقها اعبدب فرضُت نفسي عليها،

واألغذية اليت أستوردىا من ببلد  اؼبطاعم فارغة.من سنة. الدكاكُت واألسواؽ و 
 ،والصليبيوف اؼبتجمعوف ٗب رودس .خرى ُتسرؽ من ىنا وىناؾ قبل أف تصلأ

لو كانوا أيتوننا ؿباربُت ؼبا   .وقراصنة البحر اتشدوف فيها ال يَدعوننا نتحرؾ
 سنغزو .يباغتوننا ٕب ىبتفوف ٗب البحر ال نعلم كيف .كاف ٗب األمر مشكلة
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رودس كما غزوان قربص مىت عادت إلينا عافيتنا. ولكن أكرب مشكلة ىي 
وقد استولوا  .األوغوز الذين احتلوا القسطنطينية قبل أعواـ –مشكلة األتراؾ 

ال  :ؽبذا كاف برقوؽ يقوؿ -1.على اؼبضائق اليت كنا نسافر عربىا إىل نواحينا
ونصح السلطاف واثقاً  ،ؿقاؿ إينا –هبوز أف نسمح لؤلتراؾ أف يرفعوا رؤوسهم 

ال تندـ على أنك أخذت السلطة من يوسف الصيب الذي مل  - :من نفسو
ال أمَت ٗب مصر غَتُؾ يبكنو  .بعدما حققت لوالده رجاءه ،يكن مؤىبًل للحكم

ال يدخل أحٌد اعبنة  :أتتذكر السلطاف اؼبؤيد كاف يردد دائماً  .ضبل ىذه اؼبهمة
أصِدر أوامرؾ اي  ؟يكوف لك معها قلٌب طيب هبب أف ،ابلنوااي اغبسنة فحسب

 .وندمرىم ٗب القسطنطينية نفِسها ،موفد هللا نغُز الًتؾ حاالً 
إىل ىذا  تعتّد بنفسكال  –ضحك السلطاف جقمق  –إيناؿ اي أمَت البحر  -

من ال سبلـَ ٗب بيتو يعيش ٗب  :أمل تسمع إذف قوؽبم .اغبد، سُتهلك أصحابك
وإف مل نُرِضهم فستنشب  .ما ندفع ؽبم مع أنو كثَت اؼبماليك يستقلوف ؟جهنم

حُت يغزوىم اؼبغوؿ أو  .وهبب وْضُع حدٍّ ألمراء سورية .الفتنة ٗب مصر
 .الصليبيوف فنحن ملجؤىم

 ؟أال تعرؼ ماذا تفعل هبم اي موفد هللا -
 .ولكن قل يل ما تعرؼ أنت ،أعرؼ -
 .نغزوىم، وندمرىم -
  ؟ أىليةتريد أف تشعل ٗب الببلد حرابً  -
ارتعب األمَت إيناؿ ٗب  –.. .إف كاف ىذا رأَيك اي موفد هللا فبل أعرؼ إذف -

أو الغّز، ىم الًتكماف حالياً، ومنهم ينحدر مؤسسو الدولة العثمانية. وُعرفوا ٗب العامل  1
 .العرْب ابسم السبلجقة
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 .اؼبغوؿ والصليبيوف صمتوا –سره وأهنى مغمغماً مسوِّغاً 
ولكنك أحيااًن زبلط بُت البحر والصحراء  ،اي إيناؿ أنت أمَت حبر فبتاز -

وأمراء  .متلهف عليهموأنت  ،كبن مراتحوف للجم اؼبغوؿ والصليبيُت .اػباوية
 .ويبكننا التفريق بينهم ،ىؤالء هتدئتهم سهلة .سورية اللجوجوف ليسوا مشكلة

األوغوز الذين جئَت على  –اؼبشكلة العةمى اآلف ىي الوقوؼ ٗب وجو الًتؾ 
 ؟ٗب اعتقادؾ ماسبب دعؤب شاه روخ ابن عدوان السابق تيمور إىل ىنا .ذكرِىم

 ؟رفضو السلطاف مؤيد والسلطاف ابرسباي أمن أجل تلبية طلبو الذي -
اغبياة تقدـ البطيخ الناضج إىل  ؟ما العمل .ردبا أليّب طلبو ،ال عجب ٗب ىذا -

أان لست مضطرًا بل ىو الذي  .وغَت الناضج إىل ذاؾ زاعمًة أنو انضج ،ىذا
ولكن أليس اغبرص على النفس  ؛لسُت ٗب وضع ال ـبرج يل منو .يلّح عليّ 

؟أفضل
.حىت اإلماـ ىبطئ وىو يتلو دعاءه .نعم ،نعم -
 .والسلطاف مل يغَت موقفو –األفضل أال زبطئ  -

وكاف  .منذ زمن بعيد يريد شاه روخ أف يكسَو الكعبة ابؼبخمل األخضر اؼبعتاد
كاف يود   – .ومل يكن والده بعيدًا عن ىذه الرغبة .تيمورالف ما يزاؿ حيًا وقتها

كنو كاف يتورع عن أف يغزو ابلسبلح اؼبكاف ول .أف يفعل ىذا حُت وبتل مصر
وردبا ؽبذا السبب كاف أئب جبيوشو إىل  .اؼبقدس الذي أرسل منو هللا نبيو دمحماً 

احتلها تيمورالف  ؟ولكن أليست بغداد مدينة عربية .حدود سورية ٕب يسحبها
 ومل يكن ىذا يبنع من أف يكوف ٗب نيتهم أف ينطلقوا .مرة أو مرتُت وهنبها ليس

  .وينسحبوا منها ،منها ويقصدوا الكعبة العربية
يستوي عند الزمن كل الناس بغضِّ النةر عن ألواهنم ولغاهتم ولباسهم وطعامهم 

ومن أين  ،وإىل أين تذىب ،وماذا تنوي ،ماذا تريد :ال يسأؿ أحداً  –وأدايهنم 
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يف إىل الص ،وىو يتغَت من الليل إىل النهار .وماذا فعلت وكنت تفعل ،أتٔب
يتجدد مع غده فهو يهـر مع أمسو  وإف أتّمل أف .والشتاء والربيع واػبريف

ليسوا قبلئل من  .فيسمونو ابسم قرونو السالفة ،ومع تعاقب شهوره ،وسابقو
دمحم  .أكثرُ  ،أعاشوا أـ مل يعيشوا ،ومن يُنَسوف .ىبّلدىم التاريخ ابػبَت أو ابلشر

 وابٔب ،وجنكيز خاف ،ر اؼبقدوٍلواإلسكند ،ويسوع اؼبصلوب ،النيب الغايل
وكلهم  .كلهم عاشوا على ىذه األرض  ،وبرقوؽ، وتيمورالف ،وبيباريس ،خاف

واِصفًا إايىم دبا يستحقوف وما ال  ،تبعًا ؼبا كانت عليو حياتو ،خلدىم التاريخ
 .وكلهم كانوا يروف رأَي العُت الشرَؽ والغرب والشماؿ واعبنوب .يستحقوف

الوصوؿ إىل اعبباؿ  ،ابستثناء النيب دمحم ويسوع اؼبصلوب ،ولكن مل يستطع أحدٌ 
   .البعيدة اليت تلتقي فيها السماء ابألرض -القريبة 

كاف خبلؿ حياة والده وحروبو وبمل   .مل يكن شاه روخ كسائر قادة اعبيوش
وؼبا   .وقضى عمره خائفًا من أف يليب للعقل ما أيابه القلب .السيف والدين معاً 

وقد صار الدين كل  ،آخر أمل لو ٗب التكفَت عن ذنوبو مل يبق لو كاف الدين
وإف فعل ىذا فقد كاف أيمل أف تُفتح ألبيو  .إال امل يكسو بو الكعبة ،حياتو

  .أبواب اعبنة ،الذي مل يستطع أحٌد انتزاع السيف من يده
مل وبقق  –أضاؼ جقمق  – .اغبق أف تيمورالف كاف قائدًا عسكراًي قاسياً  -

وبًتؽ ٗب انر  ؟أين تقدِّر أف يكوف ىذا اآلف .هللا لو طمعو ٗب احتبلؿ العامل كلو
مؤيد وبرقوؽ لو  مل يسمحوؼبا  .وشاه روخ يًتجاان منذ سنُت ويتوسل .جهنم

وال أعرؼ  .ال يبر شهر دوف أف يرسل إيلّ  .ابالقًتاب منهما فقد وجدٍل اآلف
 .ِِبَ أجيبو

احذر من  –أمَُت البحر صوتو إىل األعلى  غَّت إيناؿ –إف كنت مًتددًا  -
وال  .ال تسمح لو ابلتودد إليك .األسد اؼبفًتس الذي ربوؿ إىل حاجٍّ وديع
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 .تسّهل عليو جهنم دنياه
.. وكبن مل نكن أتقياء .ولكن أال هبب علينا كبن أيضاً أف نرقق قلوبنا يوماً ما -

.جداً 
 .ال أذكر مذ عرفتك أنك ارتكبت ذنباً  -
 ما أمران جنودان أف يفعلوه ٗب جزيرة قربص! وكلُّ  -
أال تتذكر ما كاف ينوي الصليبيوف القادموف من  .مل هبر ىذا دوف معرفة هللا -

  ؟ىناؾ أف يفعلوه بديننا
وليس ألجل  ،.. كنا غزوان لنأٔب ابؼباؿ من أجل مصر.مىت جرى ىذا ،أتذكر -
 .هللا
 ؟نلغي غزوتنا لرودس أترى أف ،إذا كنت ترى ىذا اي موفد هللا -
أأتمل أف يفهم  ؟كيف نقـو أبعباء اغبكم ٗب مصر إف مل نغُز صليبيي رودس  -

أال هبب أف أعّوض اؼباؿ الذي خسرتو قاؿ لنفسو " –هللا مقصدان ويرضبنا 
من يعرؼ كيف سيتصرؼ األمراء معي  ؛لتأليف قلوب الناس من أجل سلطنيت

ما عدٓب من قربص فسنعيد النةر ٗب إذا عدٓب من رودس ك - :" ٕب أضاؼ؟بعدُ 
حراـ أف تصد اليد اليت سبتد إليك دوف أف  .طلب شاه روخ وإف مل نصدَّه هنائياً 

 تعطيها شيئاً.
عنده من اؼباؿ  –مل يغَت إيناؿ موقفو  ؟شاه روخ َمن يُبنح الصدقةِمثُل وىل  -

 .ما عند مصر كلها
ال تتكرْب وال تتعاَؿ أيها  :ربؽبذا قاؿ الع ؟أال يتوسل إلينا وإف كاف غنياً  -

مل أفهم ما يًتجاه شاه روخ ٗب شيخوختو إال بعدما  .فا أقوى منك ،السلطاف
ليس  .لن تفهم اآلف ،أما أنت اي إيناؿ فبل تزاؿ شاابً  .استلمت السلطنة

بل ستفهم األمر حُت تعيش اي قائد البحر إيناؿ السنوات  ،انتقاصًا من قيمتك
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ما هبب أال  .ليت عشتها أان. ليس موضوع شاه روخ مشكلةاػبمس والسبعُت ا
يبكن أف نسد  ،اليـو ليس الفلس زائدًا على حاجتنا .تنساه ىو موضوع رودس

وينسوف  ،يطلبوف كل عاـ زايدة أجورىم .بو فم فبلوؾ عبوج ٗب أدٌل احتماؿ
ال  .ظل ىُبرج اؼباؿ من كيسو حىت صاروا شرىُت ،اغبق على برقوؽ .الشكر

 .ال أعرؼ ماذا نفعل هبم .ر عليهمنقد
قعر السفينة يقوى ما بقي ٗب  –ٕب أكمل  ،أسرع أمَت البحر –أعرؼ  -

إف مل وبشوا جيوهبم ابؼباؿ  ؛واؼبماليك كذلك .فإذا ُأخرجت منو صِدئ ،البحر
عن طريق اغبروب فقدوا مكانتهم.

 ؟ىل تريد أف تقوؿ إف سيوؼ اؼبماليك تصدأ -
 .ُت تعود من رودسجواب ىذا السؤاؿ ح -
ولكن ىناؾ ـبرجًا آخر إف  ،اعترْب ما ترجوه صار ٗب راحة يدؾ اي موفد هللا -

يريد أف  "ىذا :أهنى إيناؿ فجأة ماكاف يعتـز طرحو قائبًل ٗب نفسو –وافقتٍت 
ستأخذ منهم ذىبًا دبقدار حجم راحاهتم إذا ألصقها " يبقى سلطااًن مدة طويلة

  سوف اغبجر األسود.ببعضها األربعة الذين سيك
مد السلطاف راحتيو اعبافتُت ٗب وجو أمَت البحر كأنو يريد وقاية  –! اسكت -

اي رْب اغفر لنا أان ومن كاد يدفعٍت إىل الذنب وارضبنا! أفلت من لساف  –نفسو
إيناؿ الكبلـُ الذي سيدفع كفارتو طواؿ عمره ألف الببلد اليت جعلَتٍت موفداً 

ونذرت  ،وأان شاىد عليو ، يكن يقصد اإلساءةومل ،إليها ٗب وضع صعب
ليس  :أود أف أقوؿ شيئًا ؿبمودًا ٗب شأف قائد البحر .نفسي أف أكّفر معو

وىو هبابو  .إنو رجل ـبلص لئلسبلـ .ولكٍت أريد أف ُأظِبعو ىو ،ألنك ال تعرؼ
الذين يريدوف أف وبرفوان عن اإلسبلـ من الوثنيُت والصليبيُت مستعدًا دائماً 

وؼبا كاف ينوي غزو رودس اليت نّكدت علينا حياتنا فأدعو لو ابلنصر  .لتضحيةل
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 .عليهم
ٕب صحا على  .ٗب البداية فزع إيناؿ من الرعب اؼبفاجئ الذي أصاب السلطاف

خذ منو أجرة  :"ما اػبطأ إذا قلت :وبدأ بعد قليل يربّئ نفسو .دعائو إىل هللا
ردبا يطّهر  .اف يلتهم كل ما هبدهنسي أنو حُت كنا ٗب قربص ك ؟وضع امل

ردبا  .اغفر يل وارضبٍت ؟أرأيتو جديراً هبا اي رْب .نفسو منذ أوكل هللا إليو السلطنة
 .كنُت سألتك لو مل أر بعيٍّت كيف سلبها من وريث السلطاف ابرسباي ما

فسأطهر  ،إف كنت أخطأُت ٗب دنياؾ اػبادعة ،كما يقوؿ موفدؾ  ،ولكن
أان ؿبارب ٗب جيش اإلسبلـ ولذا  .الصليبيُت ٗب رودسنفسي أمامك بقتاؿ 

 ."يُطَلب مٍت أنفذ ما
الدنيا اليت يبلوان فيها هللا   :من أجل ىذا اي إيناؿ يقولوف .صحيح ،ىذا ىو -

حُت أهنى جقمق دعاءه إىل هللا توجو إىل قائده  – .كل يـو دار خادعة
ال تدْعو  .و كثَتاً ما فلت من لسانك خطًأ وبدث مثلُ  –البحري بصوت أنعم 

أنت ستسافر من الغد فبل  .وسَتضبنا .هللا األحد سيفهمنا أان وأنت .يوِىنك
 .تيأس

كاف جواب إيناؿ قصَتًا كأنو مل يكن   –و وقوَّتُو ٗب دمي! وعدلُ  ،هللا ٗب قليب -
 .قبل قليل فريسة األفكار اؼبتصارعة

هللا وأان  :أتبعومع أف جواب السلطاف كاف أقصر فقد  –رافقتك السبلمة  -
 .معكم

ربصن الصليبيوف ٗب  :ما حدث للمماليك ٗب قربص حدث ؽبم مثُلو ٗب رودس
 ٕب .فنهب اؼبماليك اعبزيرة طواؿ شهر كامل ،قبلعهم دوف أف هباهبوا اؼبماليك

ومع ذلك مل يكن جقمق راضيًا ٗب قرارة  أخرجوا منها ما يستطيعوف إخراجو
خصو من ماؿ، لكن دوف أف يُبِدي استياءه استقّل ما وصل إليو لش – .نفسو
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من اؼبوضوع وجد إليناؿ قائد البحر منصبًا جديداً: أمَتًا على مرافئ دمياط 
وىكذات أبعد عنو أمَت البحر الذي كاف ال يُطيقو ويتدخل ٗب  .واإلسكندرية

ولكنو مل  .وبدأ يستميل األمراء األحدث سنًا واألكرب فبن يطاوعونو .شؤونو
فلم هبلس  ، أبمور السلطاف اب لنفسو الذي عايشو سنُت كثَتةيكن جاىبلً 

 .ىو خبلؽبا مكتوؼ اليدين
كاف وىو   .ومع أف السلطاف جقمق كاف مسناً فلم يكن يناـ على كرسيو الذىيب

يبارس مهماتو السلطانية قلقًا على سلوؾ ابنو األصغر عثماف الذي سيورثو 
ؽ اغبياة ٗب العاـ قبل اؼباضي حيًا ألحّلو لو كاف أخوه األكرب الذي فار  .اغبكم

 .عثماف شاب عنيد متفرد برأيو رُبرِقك ضبّيتو وال ُتدفئك .ؿبلو من ىذه اللحةة
ومع علمو هبذا مل يكن للسلطاف ٗب سنواتو األخَتة شاغٌل إال كيفية زايدة ثروة 

  .وتوطيد مكانتو ،وتثبيت جذوره ،ابنو
الةاىر سيف الدين جقمق لشاه روخ مع  مل يكن سرًا خرب استقباؿ السلطاف

ففي اللحةة نفسها دار اػبرب سريعاً بُت  .أف اؼبنادين مل يُعلنوه ٗب شوارع القاىرة
 ،ومل يكن اؼبهتموف ابؼبوضوع .الشوارع واألسواؽ واغبمامات واؼبطاعم واؼبقاىي

 .وغَت العابئُت بو قليلُت
 ؟اضية ابلرماح والنباؿ واغبجرما الفائدة اي شاه روخ ٗب مبلحقة األحداث اؼب -
 .والدؾ ووالدي فارقا اغبياة منذ زمن بعيد –بدأ جقمق بتلميحات بعيدة  -

غَت أٍل ال أقصد هبذا أال نتكلم ٗب  .والسبلطُت الذين أَبوا ربقيق طلبك رحلوا
 .موافق :ال تعترب طلبك ؾُبااًب دبجرد أف أقوؿ لك .ما تطلبو منذ سنوات كثَتة

.. وىؤالء ليس فبتنعاً .ذين هبب أف أستشَتىم وآخذ موافقتهم كثَتوففاألمراء ال
 .وأف وبًتموا رأيي ،أف أؤثر فيهم

 –إف رُبقْق يل اي موفد هللا ما مل يقبل بو السلطاف مؤيد والسلطاف ابرسباي  -
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ليس ٗب الدنيا  –ٕب نبس ٗب أذنو بعد ما أتّكد من خلوِّ الغرفة  ،قاؿ شاه روخ
 .ا يقع ٗب يديما أمسكو عنك فب

ما العمل إذف دنياان اػبادعة  .ال أحد ٗب ىذه الغرفة غَتان .اصرْب اي أمَت -
ولكن ألف ما نقولو وما نفعلو كبلان ليس دوف علم هللا العزيز العلّي  فما  .ىكذا

هبب أف يكوف ظُبك الذىب على  .عرضَتو ال تقدُِّمو يل بل لببلد مصر كلها
وؼبا كاف السعر  .وال أكثر ،ال أقل ظباكة ،ع طياتقدر امل إذا طُوي أرب

وما إف تصلنا صدقتك حىت نرفق هبا موافقتنا  .مقطوعًا فما يزيد يكوف حسنةً 
 مكتوبة.

التمعت عينا شاه روخ  –إف كنا اتفقنا اي موفد هللا فلن أضيع دقيقة واحدة  -
 .نا عليووُأحضر ما اتفق ،سأعود إىل البيت الذي ولدت فيو –فبا ربقق لو 

ال هبوز أف تقع عُت  –قاؿ جقمق كأنو غَت عابئ ابألمر كلو  –كفى !   -
.أحد عليو إال اؼبعطي واآلخذ

 .إذف سآتيك بو بيديّ  -
سأرسل الليلة مع ولدي عثماف اإلذف اؼبكتوب.  ؟ؼباذا تةل تغدو وتروح -

و وإف سألك عنو فتخلص من .ولكن ال زبربه أف ما تعطيو ذىٌب. احزمو جيداً 
.أبنو ِمسنُّ سيوؼ

 :متأففاً من جلبو ،وضع عثماف "اؼبسن" أماـ والده
 ،مل أكن ُأصدِّؽ قوؽَبم "اإلنساف يعود صبيًا ٗب شيخوختو" ولكن تباُدَلكما -

 .أنتما العجوزاف اؼبسّن أقنعٍت
قليل  ،ضحك جقمق خائر القوى –واؼبسن إف مل يكن عندؾ ربتاجو جدًا  -

 .اػبفيفةاالىتماـ من فوؽ غبيتو 
–.. ... اضحْك من نفسك خٌَت من أف تضحك مٍت.اضحكْ  ،اضحكْ "
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ال  - :وقاؿ لو ٗب نفسو .ٗب عيٍت والده ،نةر عثماف مغتاظًا يكاد أيكل نفسو
حُت يشيخ اإلنساف ال  :بد أف واحدًا مثلك ىو من أوحى للناس أف يقولوا

يء وأنت ستحرمنا من كل ش .من غبيتو وشاربيو مهما كاف حكيماً  تعظي
 "...خائف أف تبقى ببل عرش

مرة أخرى  ؟أأنت ؿبتاج إىل مسّن شاه روخ وأنت تعرؼ أف عندان الكثَت منو -
 .الـ عثماف والده

! حُت ال أعود حاضراً ال تستعجْل عليّ  ،ليس اآلف ستعرؼ قيمتو اي ولدي -
 .بينكم

أشهراً مل يُعمَّر الةاىر سيف الدين جقمق السلطاف بعد ىذه اغبادثة إال 
 .فارؽ اغبياة ٗب سن الثمانُت – .معدودة

وبعد  .ما إف ظبع إيناؿ اػبرب الذي كاف ينتةره كل يـو حىت وصل إىل القاىرة
 .يـو دفن السلطاف وبعدما صار ارؾ الرئيس جمللس األمراء االستشاري

على تنصيب عثماف بن جقمق سلطاانً  ،دوف أف يسمح ألحد ابلكبلـ ،ضبلهم
 .وبعد بضعة أشهر احتّل ىو ؿبلَّو ،رؼ عدـ كفاءتو للمنصبمع أنو يع

فقد فعلوا بو  ." صحيحاً ن يفعل الشر تكن هنايتو مع الشرّ "م :ردبا كاف قوؽبم
.ومن ىاصبو مل يكن سلطاانً معمَّراً  .األمر نفَسو

V
"حُت يشيخ األسد تسخر منو  :وىم يرددوف ،عجيٌب ما حدث للمماليك

ين كل عاـ سلطاف  ،لى األحكم واألذكى فيهميتنازعوف ع ،الثعالب" مغَتِّ
 سلب منهم الرومي ُخْشَقَدـ السلطة! :مصر

من يصعد الشجرة يَر أبعد فبن يقف على  :ليست كل األماكن العالية متشاهبة
وحقُل نةِر اعبالس على صهوة اغبصاف ـبتلف عن حقل الواقف  .الكرسي
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ىذا إف وقف  .العايل وال اؼبنخفض ولكن ىناؾ أانسًا ال يواتيهم .على اؼبرتفع
 ،والثالث متصلب كالوتد ،وذاؾ يرى العايل منخفضاً  ،على رؤوس أصابعو داخ

 .والرابع عود مرف ينحٍت ويستقيم
ومل يكونوا  .ظهر ٗب مصر بعد السلطاف إيناؿ ثبلثة رجاؿ ذباهبوا ابلرماح

 .أو عاتبتهمولكن ىؤالء الثبلثة ال يبكن أف يطيعوؾ مهما نصحتهم  .وحيدين
ب حديثًا سلطاانً  واآلخراف قائدا األشرفية  .أحدىم أضبد بن إيناؿ الذي ُنصِّ

وخشقدـ ىو  ،جاًل ىو أمَت الشاـ .والةاىرية اؼبماليك جاًل وخشقدـ
ولو مل يتصّلب أضبد ٗب األشهر األوىل أماـ اؼبماليك  .مستشار السلطاف

كعود مرف فلردبا ما انتهت   اؼبطالبُت أبجورىم بل تعامل معهم أبسلوب ـبادع
  .سلطنتو هبذه السرعة

أعدائي ؾبموعة الةاىرية. ولكن ؼباذا ال خانٍت وترّأس مستشاري خشقدـ  -
سأؿ السلطاف أضبد  - ؟أئب أمَت الشاـ قائد فباليك والدي األشرفية إىل اآلف

 .حراسو
ؿ قا - ؟كيف سيأتيك اي موفد هللا من مل أيت لتهنئتك دبنصب السلطاف  -

 ،ربالف اؼبماليك الةاىرية واألشرفية - :أحد اغبراس واختتم خبرب أسوأ
  .وحاصروان

غَت  –مل يلتفت السلطاف الواقف إىل جانب النافذة  – .أرى ؿباصرهتم لنا -
؟أيبكن أف يكوف األمَت قايتباي .شقدـأٍل ال أتذكر الواقف جبانب خ

 .مل زبطئ اي موفد هللا -
أسرع  –َت األديغي واألمَت الرومي جنبًا إىل جنب أخطأُت يـو وقف األم -

ولكن لن أعطي ىؤالء العديبي الشرؼ نصف قطعة  –السلطاف دبغادرة النافذة 
استدعوا يل األمَت قايتباي!  – .نقدية
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وىذا  ؟أي موضوع تبلحق اي أمَت قايتباي - :سأؿ السلطاف من أوصلوه إليو
  ؟صاحب العينُت الكبَتتُت وراءؾ من ىو

وىذا الذي  .تعرؼ مطاليب اؼبماليك .ليس ما أاتبعو موضوعًا شخصياً  -
سأقوؿ لك من  .أىنَتو لو اسم وإف مل تُراع قواعد األكرب واألصغر عند األديغة

وىو رئيس  .جاء من ببلد أجدادان أرض األديغة ،1قانشاو ُغر :وما أصلو ،ىو
 ؟ماذا نسيُت أيضاً  .حرسي اؼبماليك

"ىذا الذي ذكرتو ال  – .رفو ابلوجو ولكن كنت أظبع اظبومل أكن أع –كفى   -
يساوي عندي رغيف ذرة "وضحك ٗب قلبو. 

 .مل يستطع قانشاو ُغر إال أف يسأؿ - ؟أظبعت اظبو ابػبَت أـ ابلشر -
ماذا تريدوف  ،أُنصت إليكم –قاؿ السلطاف  –! وكيف يكوف ابلشر ،ابػبَت -

.سأؽبما ؟إببلغي
 .أنتةر سبب استدعائك يل .د شيئاً أان شخصياً ال أري -
إذا كنتم تُعّزوف أديغيتكم إىل ىذا اغبد فسأقوؿ لكما إٍل راٍض عنكما ألٍل  -

؟وقفتم إىل صف الرومي خشقدـ ،وأنتم أديغة ،ؼباذا .أان أيضاً أديغي
 ...وليست اؼبسألة مسألة أديغة أو رـو أو ترؾ ،اؼبماليك يطالبوف برواتبهم -
بغضِّ النةر عن لغاهتم يتكلموف ببطوهنم  ،كل الناس  .ما قلتو صحيح -

ولكن ما يطلبو اؼبماليك ال أساس  –ومل يغَت قراره  ،ابتسم السلطاف –اؼبتشاهبة 
 .لو ولذا لن أستطيع ربقيقو ؽبم

! ؟أال تفهم أف من حاصروؾ سيهدموف أساسك -

شاو ال يزاؿ اظباً شائعاً. وال يزاؿ لؤلسرة وجود ٗب ىو قانصوه الغوري ٗب التاريخ. وقان 1
.ويعٍت غر: النحيف حلب على األقل.
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األمر على  سأقوؿ لك .استدعيتك إيّل ألٍل ال أريد أف أثَت ٗب الببلد فتنة -
إف وافقت على مطالبكم فلن يبقى ٗب الببلد  :حقيقتو سبامًا إف كنت ستفهمٍت

 .ماؿ
حُت ركب  –برّأ األمَت قايتباي نفسو  –ال أطالب بشيء لشخصي  ،أان -

  .فباليكي مل أستطع إيقافهم
مل  -.مل تستطع السيطرة على فباليكك ألنو كاف لك ٗب حركتهم مصلحة -

لسَت وحدؾ،  – .ي مل يبض عليو ٗب اغبكم غَُت نصف سنةيًتاجع أضبد الذ
مل توافقوٍل ولكن ما كنت  ،إف كنت تتذكر .واألمراء واؼبماليك اآلخروف أيضاً 

   .أريده ىو أف أصبع فباليككم وأؤلف منهم جيشاً للببلد
وكبن األمراء كاف يريد  - ،ابتسم قايتباي - ؟ىل تسمع اي قانشاو ُغر نواايه -

 .ا دوف انتماء ودوف جنودأف يًتكن
لن نعيد الكبلـ ٗب  .ستكونوف قادة جيش الببلد ؟وؼباذا تبقوف دوف جنود -

وال أف تشعلوه  ،ال أريد أف أدخل معكم ٗب نزاع مسلح .اؼبوضوع ألنو انقضى
وأكلفك  ،ولذا فاعتبارًا من اليـو أعلن دبلء إرادٔب أٍل مل أعد سلطاانً  .ٗب مصر

 ،ولكٍت أرجوكم أال تسّلموا السلطنة إىل خشقدـ .ذا القرارأف تبلغ اؼبهاصبُت ى
أنت  :وإف سألتموٍل من أرشح فسأقدـ اظبُت .وْليستلْم أي شخص غَته

ال تؤاخذٍل! ؛وأظن أف جاًل مرشَّح أقوى .واألمَت جاًل
 .وأان نفسي أرشح األمَت جاًل ؟وؼباذا أؤاخذؾ -

الـ األمَت قانشاو ُغر  – .عبيد"لو جئنا بو ٗب وقتو لكاف أضبد ىو السلطاف ا
جئُت ألف قايتباي طلب مٍت  .عبلقيت أان هبذا اؼبوضوع ؿبدودة –نفسو 
ولو   .لو كنت اؼبسؤوؿ لوافقت أضبد على اقًتاحو جيشًا موحدًا للببلد .مرافقتو

ولقّل كثَتًا تغيَت السلطنة اليت يطمح  ،كاف األمر ىكذا لكانت الببلد أقوى
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غَت أهنم صبيعًا يطيعوف شخصاً  ،األتراؾ ؽبم قادة جيوش .إليها كل األمراء
 :وىذا سبب كل ما ربقق ؽبم ٗب بضع السنوات اؼباضية .واحدًا ىو السلطاف

وبسطوا سيطرهتم  .واحتلوا القسطنطينية .أجربوا األكراد والرـو على االمتثاؿ
واآلف يتطلعوف إىل جهة الشماؿ الغرْب. .على اؼبضيقُت

:ر قايتباي حاؼبا رجع من لدف أضبدسأؿ قانشاو غُ  
؟كيف رأيت َمن كنا عنده  -
 .ليس سيئاً  -
 .وىذا رأيي فيو -
 ؟ؼباذا ال نقف إىل صفو إذف -
.. إف كنت تعتقد أف من صّفوا ىذا التل .قانشاو ُغر ،ىيو اي قانشاو ُغر -

 آذاف اؼبماليك .اغبجري الكبَت  التقطوا اغبجر الذي وقع منهم مرة فأنت ـبطئ
وؼبا   .الذين مبثّلهم مسدودة وعيوهنم عمياء كما أف تل األحجار ىذا ثقيل وأصم

إذا كانت السلطنة ىي سبب  .كاف األمر ىكذا فسنحقق ألضبد رجاءه األخَت
 .والسبب ٗب خراب بيت الطامح إليها فأان ال أريدىا ،كل ىذه اؼبشكبلت

ياس إىل خشقدـ الرومي غَت أنو ابلق ... ىو اآلخر عبوج.جاًل ،وابلنسبة عباًل
 .فهو أديغي

رشحوا األمَت جاًل  :اتفقت الكتلتاف األشرفية والةاىرية على السلطاف اعبديد
وكلفوا خشقدـ بتسيَت أمور السلطنة ريثما يعود  .دوف حاجة إىل مواجهات

 :ولكن تبُت أف الرومي أدىى من األديغة .جاًل إىل الشاـ ويسوي أموره ىناؾ
 .أراد حىت أبعد بضعة األمراء الذين ال يثق هبم حبجج ـبتلفة ما إف ربقق لو ما

وصار لزامًا عليو  ،وحُت أبعد عن جاًل أنصاره واحدًا واحدًا وىو يثٍت عليو
اتفق مع عدد من اجملرمُت البدو فقتلوه على الطريق إىل  ،تسليمو السلطنة
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 .ونصَته اغبقيقي ،هوأتبَع جباًل األمََت ابتربيك الذي كاف مستودع أسرار  .القاىرة
 .وهبذه العقلية اإلجرامية أسكَت األشرفية ورفع رؤوس الةاىرية

وال يتقرب  ،مل يكن هبعل منو ؿبداثً  .وكاف األمَت قايتباي ىو من استعصى عليو
ولكن من اؼبستحيل أال يتقاببل وال  .وال يسمح للسلطاف أف يفعل ذلك .إليو

  .األمراء االستشارييتحاداث ونبا ٗب ببلد واحدة وٗب ؾبلس 
ُدعي قايتباي وقانشاو ُغر كسائر  ،اليـو موعد لقاء الوفد الًتكي ابلسلطاف

 .األمراء
نبس قانشاو  –انةر إىل ىذا الًتكي الكهل القادـ ما أشد اعتداده بنفسو !  -

.ىبسف األرض اليت يطؤىا –ُغر ٗب أذف قايتباي 
 –الذي ال يُطيق السلطاف ابتسم قايتباي  –وسلطاف مصر ليس متواضعًا  -

رجل فارغ منتصب الرأس.
 :وقاؿ بعد إيباءة خفيفة ،وقف اؼبوفد الًتكي أماـ السلطاف بثبلث خطوات

سلطاَف  ،ؿبمدٍ  ،أحيي ابسم سلطاننا ابِن الشمس والقمر بعلم هللا العةيم -
وقاؿ اآلف ػبشقدـ الذي قطع كبلمو بعدما أشار إليو بطرؼ  –.. .مصر

ولكن  ،أرضكم ليست أطيب من أرضنا  - :رورة تقبيل األرضالسوط إىل ض
 .مل يرسلوٍل إليك ألتلقى اإلىاانت .تصور ٗب داخلك أٍل فعلت ىذا ألجلك

.واستدار وانصرؼ وسط استغراب اؼبشاىدين –
 .الكبلـ اعباٗب هنض السلطاف خشقدـ الذي مل يسبق لو أف ظبع مثل ىذا

:دوأوقف رئيس اغبرس الذي يبلحق اؼبوف
 دعو يعود إىل ببلده ! -

:وٗب اؼبساء حُت بقي خشقدـ وقايتباي وحدنبا سأؿ السلطاُف قانشاَو ُغر
؟كيف رأيت اؼبوفد الًتكي اليـو  -
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فمن يتلّق إىانة  ،ما ال تعرفو مةلم :وكما يقاؿ .ولكنو يتنّمر ،ليس جباانً  -
 .نا رأي ٗب اؼبوضوعلو تركتو يقوؿ ما يريده منا لردبا كاف ل ،هبد الوقت لبلنتقاـ

"ومن  :مل يًتؾ السلطاف ما ُلمِّح بو إليو دوف جواب وإف ابتسم ٗب سره قائبلً 
 :أنت حىت ُتديل برأيك!"

سلطاهنم سليل  ؟أمل تر كيف كاف واقفًا بُت يدي كالوتد اؼبغروز ٗب األرض -
يفعلوف ما  ،وسلطاف مصر ال شيء! األتراؾ عنيدوف جلفوف ،الشمس والقمر

ىؤالء مل يقابلهم من يكسر أنوفهم كما فعلت مع الًتكي  .ويتحقق ؽبم ،يريدوف
 .اليـو
مل ينفذ اؼبوفد الًتكي  –مل يُطق األمَت قايتباي اآلف صرباً -ولكن اي موفد هللا  -

ابلقياس إىل موفدؾ الذي أمرت  الًتكي ربلى ابلشجاعة أمامك .ما طلبت منو
 إبعدامو ألنو قّبل حافر حصاف ابيزيد. 

ٕب  ،تةاىر السلطاف خشقدـ ابلضحك  – .ربلى ابلشجاعة فقابلتو ابؼبثل -
اغبق أٍل أحًـت كل من يتصف ابلرجولة إف كاف  - :قاؿ من أعماؽ قلبو

 .وتيمورالف كاان يتصرفاف ىكذا اإلسكندر اؼبقدوٍلويرووف أف  .صديقاً أـ عدواً 
عّلق األمَت  -.نصاؼف مل يفتقرا إىل الرجولة واإلوبيباريس وبرقوؽ السلطاان -

ولكننا تركنا اجملاؿ للًتؾ لينهبوا كيليكيا  –قايتباي على ما مل يعجبو فبا ظبع 
  .ومدينة ألبيستاف اللتُت ضبينانبا من اؼبغوؿ ومن الصليبيُت

 .قاربنا معًا القضااي اليت تُقِلقنا .نعم اي قايتباي اي قبمة اؼبماليك اؼبضيئة ،نعم -
 ؟ملما الع :ولكن أسألكم

أجاب قايتباي عن السؤاؿ الذي كاف ينتةره منذ  –!  ؟أتسأؿ عما نفعل -
  ،أمل تعودا - .الةاىرية ٗب مصر -هبب أف توقف اجملاهبة األشرفية  –زمن بعيد 

؟أشرفيُت ،أنتما االثناف 
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 ؟ؼباذا ال نكوف أشرفيُت مادمت أنت ظاىرايً  -
وأان أين أذىب  –رى ابتسم السلطاف مرة أخ - ؟أىذا ما رباججاٍل بو -

 ؟مفارقاً صباعيت الةاىرية
قاؿ قايتباي حبيث ال تعرؼ  –ألف من يهتم دبا سألت عنو ىو قانشاو ُغر  -

 .دْعو هبيب ،وأان أؤيده –جده من مزحو 
إذا كاف  –مل يدْعهم قانشاو ُغر ينتةروف  –رأيي من ىذه الناحية واضح  -

رئيس ؾبموعة بل أف يكوف عضواً السلطاف رأس الببلد فبل يليق بو أف يكوف 
إذا تصرؼ السلطاف ىكذا فلن تكوف عُت رضاه متجهة إىل جهة  .فيها

 .واحدة
ما ظبعو السلطاف خشقدـ جعلو ينتفض برأسو بينو وبُت نفسو "اظبع إىل أين 

يذّكرونٍت أبٍل  .وصل ىؤالء ! وبفروف من ربيت وأان أقّرهبم وأحاوؿ كسب ثقتهم
أكنتم تدعونٍت أصل إىل السلطنة لو مل أكن زعيم  .كنت يومًا ما رومياً 

وأان أعرؼ  ؟أال تغفروف يل أٍل خدعتكم ٗب شأف جاًل وابتربيك ؟الةاىرية
منذ قرف مل تسمحوا ألحد غَتكم  .عنكم كثَتاً فبا ال أغفره لكم لوال أٍل أتسامح

 .حقادكموخففوا من أ .اسًتوبوا قليبلً  .أنتم الشراكسة أف يتبّوأ منصب السلطاف
تتحسروف على تلك  ،بقدر استطاعيت ،وإذا دخلتم ٗب ىذا اؼبوضوع فسأجعلكم

سأسّلمكم إايىا  ،دوف أف أوِقع نفسي ٗب مأزؽ ال ـبرج منو ،ولكن .األايـ
إف كنتم رجااًل فاغلبوا األتراؾ  .وسأجعلكم تتحاربوف أكثر فبا ٗب اؼباضي ،يوماً 

 .. ".الذين تعرِّضوف يل هبم
إف كنتم تذكروف   –ختتم السلطاف أفكاره اػبفية بنقاش صريح ا –ولكن  -

من حسن حةنا أف برقوؽ أثبت  .الربجية –كاف ٗب مصر أيضًا صراع البحرية 
.وإال كاف صعباً معرفة ما سيجري ٗب مصر .وقتها أنو سلطاف قوي
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.حسم قايتباي النقاش –وأنت ربّل ابلرجولة !  -
  -لِنُػْنِو صراع األشرفية   .رقوؽ يتلقى الدعمسأفعل إف ساندسبوٍل كما كاف ب -

أعدكم أنو لن ُتسمع ٗب مصر ىااتف الكلمتاف ظاىرية  .الةاىرية ابتداًء منا
كاف بودي أف قبتمع كل يـو ونتبادؿ اآلراء   .يل عندكم رجاءً  ولكنّ  .وأشرفية

ال أخفي عنكم أف سلوؾ العثمانيُت  .بداًل من أف قبتمع ٗب العاـ بضع مرات
 ،يتسلحوف .ال أعرؼ إىل أي جهة سيتجهوف .ألتراؾ معنا ال يعجبٍتا

 .ويؤسسوف جيوشاً جديدة
حيث أراض كثَتة  .الشرؽ والغرب :عُت األتراؾ اي موفد هللا على جهتُت -

 .وأمواؿ وفَتة
األتراؾ  –أيد قايتباي من تكلم من قلبو  –صحيح اي قانشاو ُغر  ،صحيح -

 ،األماـ موّطدين أنفسهم ٗب البقاع اليت احتلوىا يتقدموف إىل ،ليسوا كاؼبغوؿ
 .فيوّسعوف دولتهم

اعبيش ُملك  –كرر قانشاو ُغر الفكرة   –ىم أحكُم منا ٗب أتسيس اعبيوش  -
 .والسلطاف يقوده ،الدولة

أظبعك اي قانشاو ُغر فأجدؾ تؤيد أضبد الذي ضبلناه على التنازؿ عن  -
.مراء عارضوهكاف ىذا ما ينويو لوال أف األ  .العرش

 .أُبِلَغ السلطافُ  –ضبل خرباً عاجبًل من قونية  ،اي موفد هللا ،األمَت ؿبُِبّ  -
 .أظبعك :قاؿ اآلف لؤلمَت الذي توقف عند الباب بصوت أىدأ –أدِخْلو !  -
 .جيوش السلطاف ابيزيد احتلوا منطقة قونية -
 وسأؿ ،قاؿ خشقدـ لنفسو بصوت ـبذوؿ –.. .كنت أتوجس من ىذا  -

ىل توقفوا عند قونية  أـ ينووف التقدـ  - :الرسوؿ انسيًا اعبالسُت عنده
  ؟ابذباىنا
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.ال نعرؼ إىل اآلف اي موفد هللا -
 اصبعوا اؼبعلومات ! -

VI
ىذا حاد الذىن  .ردبا ليس ٗب الوجود من ال يشتهي ربسُت شروط حياتو

ومن  ،ثرتوومن يتقدـ وىو ينهض من ع ،من يتعثر وىو يتقدـ .واآلخر بليد
ومن يهتم دبا وراء األفق، ربدث لو أمور كثَتة غَُت  ،هبلس رِجبًل على رجل

وصلت اعبحافل اليت يقودىا عثماف إىل آسية الصغرى واحتلوا بيزنطة  .منتَةرة
وعرفوا أهنم هبذا يستطيعوف الرؤية  ،فهموا أهنم سادة اؼبضيقُت البحريُت ،الشرقية

ولكن  .وأنك إف بقيت ٗب مكاف واحد ذبمدت ،وتوطيَد ُملكهم ،إىل األبعد
ليس من السهل أف تتعلم أسرار البحار اليت ال تعرفها وأنت من سكاف 

ومع أف الًتؾ كانوا يعرفوف أف  .وتتعلم طرؽ التعامل معها ،السهوب األزليُت
تسمية اؼبدينة اؼبسيحية القسطنطينية إبستانبوؿ ال وبّوؽبا حااًل إىل مدينة 

ومل يكن  .يكن ؽبم شاغٌل إال أف تصدر منها أصواهُتم وروائحهم إسبلمية، فلم
وكل عاـ تزيد اؼبآذف وأصوات  .ضحااي الصراعات الدينية من الطرفُت قليلُت

وتبحر اؼبراكب اليت ترفع اؽببلؿ عرب  .وتصمت أجراس الكنائس ،اؼبؤذنُت
شاة على األرض ويزيد عدد ااربُت الفرساف وااربُت اؼب .الدردنيل والبوسفور

  .الًتكية
كاف بقي على موعد خروج اؼبوفد الًتكي أضبد ىورسك من مصر عدة أايـ 

 .حُت أُبلغ السلطاف دمحم بتصرفو ٗب القاىرة
ولكنو مل  –ٕب أضاؼ ووجهو يُةِلم  ،قاؿ السلطاف –.. .تصرََّؼ برجولة -

ًا من أف يتصرفوا أعترب إسراعو ابلعودة خائف :يستطع تنفيذ اؼبهمة اليت كلفتو هبا
–ما كنت أريده ليس تغيَت السلطاف العرْب  .معو بعناد ومناكفة نوعاً من اعبب
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  .بل معركةً 
 األمراء –قاؿ ابيزيد قائد اعبيش حذرًا  –اآلف عندان فرصة فبتازة.  -

 .الشراكسة واؼبماليك ٗب صراع
أف اعبسم  ومع .السلطاف دمحم جالٌس كأنو مل يسمع كبلـ ابيزيد قائد اعبيش

ويلـو  ،القصَت الذي امتؤل مع السنُت يثقل عليو فإنو ال يُبدي على نفسو ضيقاً 
تنووف مصادميت ابلشراكسة  ."أعرؼ ما تريدوف :ٗب نفسو قائد جيشو

" قاؿ َت رجبًل ىكذا فلماذا حُت قلت لو "أحتاج إىل حجةإف كن ؛اؼبماليك
اؼبماليك يتنازعوف أفبل وبفر  إذا كاف  الشراكسة ؟وسكتَّ  ،"عندان فرصة فبتازة

 .وال تلتفتوف ؼبن بقي وراءكم ،رباولوف اللحاؽ دبن سبقكم ؟بعضكم لبعض
تذكَّْرٍل ولو مرة واحدة حُت تعمَّر مثل ما  ؟أنت سعيد ألٍل نعسُت ٗب حضورؾ

أنت أيضًا سيصلك يومًا من األايـ ما تطمح  .ال تستعجل عليّ  .ُعمِّرتُ 
 ..".إليو
من السلطاف الذي  - ،ج السلطاف دمحم فجأة من أفكارهخر  –من قلَت  -

 ؟نصَّبوه على عرب مصر
 .األمَت قايتباي -
    ؟وىل ىو شركسي أيضاً  -
.ال يسمحوف لغَتىم ابالنضماـ إليهم ،اي أاب األتراؾ كلهم ،ىؤالء -
 ؟أليس الشراكسة كالًتؾ –ضحك السلطاف دمحم من أعماقو  –إذف  -

 .حىت إذا وجدوا أنفسهم ٗب مأزؽ رجعوا وتعاضدوا يتنازعوف فيما بينهم
إف مل تفعل ىكذا ٗب دنياان الفانية فسيحطمك غَتؾ من  .يتصرفوف جيداً 

 .أوغلو ابعبب –ال تؤاخذوٍل على وصفي صديقك أضبد ىورساؾ  .األقواـ
على أف الًتؾ الذين قادىم عثماف  ،أماـ الشراكسة ،برىن أضبد ٗب ببلد الغربة
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أتتذكر كيف أجربُت موفدىم على تقبيل حافر  .كبَت يتمتعوف ابلرجولةالقائد ال
 ؟حصاٍل

ولكن اؼبوفد مل يكن  –واختتم  ،ابتسم ابيزيد قائد اعبيش ٗب سره –أتذكر  -
 .شركسياً 

أتريد أف تقوؿ إنو  –تةاىر السلطاف ابستغراب ما ظبع  - ؟ومن أين تعرؼ -
؟اٍللو كاف شركسياً ؼبا قبل أف يقّبل حافر حص

 .اي أاب الًتؾ كلهم ،أيها السلطاف العةيم ،نعم -
 ؟إذا كاف ىذا رأيَك فكيف تشجعٍت على مهاصبة الشراكسة اؼبماليك -
  .إف صدمت اغبجرين اشتعل اغبجر األصلب .الرجولة كالصّواف -

وبعد  ،سأؿ السلطاف الًتكي وىو يبتسم اثنية ٗب سره - ؟_ أىذا ما تقصده
الًتؾ أـ  :ولكن كيف نعرؼ من األصلب ،أفهم  - :فاصل قصَت أضاؼ

وكلما بردتو  .ينكسر مع كثرة الطَّْرؽ ،مهما كاف قاسياً  ،اغبجر ؟الشراكسة
إف كنت تعترب الشراكسة الغرابء كاغبجر الصلد فاظبع نقطة  .تناثرت برادتو

 :إف وافقتٍت فسنربد على طرٗب حجرؾ الشركسي :الضعف اليت وجدهتا ؽبم
ولو  ،والقادة اؼبتحكموف فيهما سنةل نغريهم ابلرشا ،ا وألبيستافأحدىا كيليكي

ابتداًء من اليـو  .فبل نسمح للسلطاف قايتباي بيـو راحة واحد ،طلبوا أغلى شبن
 ييِّ جنو والسفن القادمة من جهة  .سُنحكم اؼبراقبة بسفن الرصد على البوسفور

ر إىل البحر اؼبتوسط ومن جهة ببلد الشركس لن نسمح ؽبا ابلعبو  ،1مدينة كفا
نسمح بشحن اغبديد الذي تصنع  ولن وبعد معرفة ضبولتها واذباىها. ،إال إبذفٍ 

ومواد أولية أخرى من قمح ومشع وعسل وابرود  ،منو السيوؼ والقسّي والرماح

.سبق التعريف دبدينة كفا. ونضيف أف اعبنويُت اؼبسيحيُت كانوا يسكنوهنا 1
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 .وأي شيء ينفعهم إىل مصر
  ؟أمل نقطع طرؽ الشراكسة واعبنويُت إىل الشرؽ ؛إذف اي أاب كل الًتؾ -
 .ودوف ىذه اإلجراءات لن نستطيع إخضاع شراكسة مصر .مت سباماً فه -

وأهنم استولوا على حكم الببلد  ،ىم والعرب أنفسهم، أهنم عبيد ،سُنعّرفهم
 العربية اليت ليست ؽبم ابلسيف والدـ.

وافق ابيزيد قائد اعبيش  –والعرب اؼبضطهدوف سيفرحوف وسَتضوف عنا  -
 .السلطاف

أال يكفي أننا إىل اآلف   .تلِة أرُضهم، الذين يدينوف بدينناوكبن أمل العرب ا -
وأنت تعرؼ قيمة  ؟كنا نشًتي طريقنا إىل اغبج من الشراكسة الذين ال إلو ؽبم

حُت نقضي  -دْعك من رسـو طريق اغبج  –ُملك الذي سنحصل عليو ػال
يس ولكن ىذا ل .على السلطة الشركسية ٗب مصر ونضع العامل العرْب ٗب قبضتنا

وأِكُل إليك اؼبهمة ألٍل أعترب أننا هبب أف نغزو كفا  .فيما بعد ،الحقاً  ،اآلف
ال  .وال ىذا العاـ أو التايل ،ال أقوؿ اليـو أو غداً  .والشركس الذين يؤيدوهنم

 .أٍل كلفتك هبذه اؼبهمة ،ولو أٍل قد ال أعيش إىل يومها ،تنس
ا أف تركيا اغبديثة اليت نشأت ودب .والقائد ابيزيد أصغر بكثَت من السلطاف دمحم

ٗب آسيا الصغرى وشرؽ أوراب مل تتخذ بعُد شكلها النهائي فقد كانت تةهر كل 
وابلتزامن مع حل القضااي الداخلية كانت  .سنة وكل يـو حاجات جديدة كثَتة

وكانت القوات  .بل ردبا كاف االىتماـ ابػبارج أكثر ،عيوهنم متجهة إىل اػبارج
ليهم ابلقياس إىل ذبهيز جحافل اؼبشاة والفرساف اؼبوّجهة كبو البحرية صعبة ع

ومهما كانت ىذه الصعاب فقد تغلبوا عليها خبلؿ سنوات  .مصر والبلقاف
ولكن السلطاف دمحم مل  .واضحة يصعب إيقافو بنّيةٍ قليلة ألف من ىبتار طريقًا 

الذي تبّوأ وقضى ابيزيد  السلطاف اعبديد  .ُيكَتب لو أف يشهد ىذه اإلقبازات
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ومع  .وقتًا طويبًل ٗب اؼبفاضلة بُت ىاتُت اؼبهمتُت 1481العرش ٗب بداية عاـ 
أرسل قواتو البحرية إىل كفا وببلد الشركس اليت   1484ذلك ففي صيف عاـ 

وأمر بنهب القرى األديغية  1.كاف هُبلب منها الصبياف، ودمر مصانع اعبنويُت
  .ابلغنائم واألسرى الكثَتين ورجعت القوات ؿبّملة .على ساحل البحر

كانت اغباشية شجعت السلطاف ابيزيد إثر ىذه االنتصارات وغَتىا أف يتوجو 
ابإلضافة إىل مشكبلت   ،إىل مصر ولكنو مل يكن هبد حجة لغزو ببلد إسبلمية

 ،واعبفاؼ واعبدب ،من نقص األرض واؼبياه ،كثَتة ٗب تركيا ربتاج إىل حل
ء العاطلُت عن العمل والفقراء. واعبيش الذي يزداد أاثرت الصراع بُت األغنيا

وكاف  .تعداده كل عاـ هبب تسليحو وإطعامو وكسوتو ودفع رواتب أفراده
وؿباابُة األىل  ،يضاؼ إىل ىذا كلو االختبلفاُت بُت قادة اعبيش ورباسُدىم

دوف أف يبنع ىذا من حشد اعبيش  ،وابتكاُر اؼبناصب السرية ،واألقارب
وهُبنِّد األسرى الذين ُأٔب  .عائداُت اؼبضيقُت كاملة توجَّو للجيشو  .وتسليحو

 .ويعدىم دبنحهم اغبرية بعد أوؿ معركة .هبم من ببلد األديغة ٗب سبلح الفرساف
وبعض من اختربىم يعينهم معاونُت  .ويهتم ابؼبربّزين منهم .وال وبنث بوعده

أهنم ليسوا أقل شأاًن من وأحيااًن يلمِّح ؽبم  - .ويُثٍت عليهم ،لقادة اعبيش
وإف نزؿ اآلف جيش السلطاف  .وال يندر أف يُفهمهم صراحة .فباليك مصر

 فلن ينسى مصر الببلد اإلسبلمية. ،الراجل وجيشو اػبياؿ ٗب البلقاف
فكانت تربز لو  ،ومل يكن السبلـ سائدًا ٗب داخل ببلد السلطاف قايتباي

الشواغل اليت أتتيو من الغرب تًتؾ  وإىل جانبها مل تكن ،منغصات كثَتة كل يـو
وأكثر ىذه القبلقل كانت أتٔب من نقطة ضعف العرب اؼبزمنة   .لو ؾبااًل للراحة

 .يقصد اعبنويُت الذين يسكنوف كفا كما سبق 1
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وأتٔب  .وليس الوضع جيدًا على حدود سورية القريبة .كيليكيا وألبيستاف
 .األخبار اؼبتناقضة من تلك الناحية

كاف علّي استقدامك ما   .تقلقٍت األحداث اليت ذبري إىل الغرب من سورية -
 .مل ىُبِف السلطاف قايتباي ما يغتلي ٗب صدره – .من حلب اي قانشاو ُغر

إف كنت ترى ىذا اي موفد هللا فأان مستعد من ىذه اللحةة للعودة إىل  -
 .كأنو كاف ينتةر ىذا اؼبوقف أجاب مدير الببلط قانشاو ُغر حااًل  - .حلب

اختربت رجولتو وإنسانيتو كثَتاً  .هنادلسُت غَت واثق من بديلك األمَت  ،ال -
ىو واحد من أصدؽ  .الةاىرية –من اؼبرات ٗب خبلؿ اجملاهبة األشرفية 

نشر  .ما يُقلقٍت ىو سلوؾ السلطاف ابيزيد .أصحابنا وأوثقهم وأوعِدىم ابألمل
فبل يوفِّر أي جهد ضد  ،قواتو ٗب البلقاف مهددًا إايان بعد اعبنويُت واألديغة

.اؼبسيحيُت
 .ال ينساان اي موفد هللا رغم أنو مديٌر ظهره لنا   -
 .أنوي السفر إىل غرب سورية .يتػيّ ػوإف كاف رأيك ىكذا أيضاً فلن أكتمك ن -

ولكن ال هبوز أف  .أريد أف أرى بنفسي كيف وبموف حدودان اؼبتاطبة للًتؾ
 .يعرفوا واألتراؾ أيضاً ال هبوز أف ،يعرؼ ىذا األمر غَتي وغَتؾ واألمَت هناد

أضاؼ قانشاو ُغر إىل وساوس  –واألتراؾ دائمًا يبحثوف عن ذريعة  -
  .السلطاف

فبعد ثبلثة أايـ سافر ٗب مئة فارس ابذباه  .مل يطل األمر ابلسلطاف لينفذ نيتو
وفيما ىو عائد إىل حلب مراتحاً ؼبا  .اتركاً قانشاو ُغر مكانو ،الشرؽ إىل سورية

اؼبماليك سَطوا على أعضاء الوفد اؽبندي  :بايرآه وصل خرب مزعج إىل قايت
وكاف أعقد ما ٗب اؼبوضوع سرقتهم السيف اؼبوشى  .اؼبتجو إىل السلطاف الًتكي
 .الذي ىو ىدية للسلطاف ،ابلذىب واألحجار الكريبة
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صرخ قايتباي السلطاف من اػبرب الذي ستكوف لو  –!  ؟وأين السيف -
.عواقب مشؤومة

.على من سرؽ السيف اؼبذىَّب مل نتمكن من القبض -
 .هبب أف ذبدوا ىذا اجملـر عدَل اإليباف ولو ربوؿ إىل ذرة غبار -

وقد وجد  ،ؼبا ظبع السلطاف ابيزيد دبا حدث للموفدين اؽبنود حشد جيوشو
 ،على حدود سورية قبل أف يوصلوا إليو السيف الذي وجدوه ،ذريعة جيدة

اؼبصرية اليت  –نا بدأت اغبرب الًتكية وى .واحتل عدة قرى عربية وبعض اؼبَِنع
 .امتدت أربع سنُت

وكانت عندىم  .كاف الًتؾ يَعّدوف أنفسهم ٗب األايـ األوىل قد كسبوا اغبرب
وكاف ؽبذه اعبيوش  .جيوش ؾبهزة جيدًا وقادة ُقساة تسمح ؽبم هبذا االستنتاج

ّدوف هبا من وفيما الًتؾ وباربوف أبسلحة يعت .خربة قتالية ٗب البلقاف وغَتىا
أو ال يولوهنا قيمة،  ،فبا ال يبلك اؼبماليك منها ،أسلحة انرية كالبنادؽ واؼبدافع

 .ظّبوا سلطاهنم بػػػػ "الصاعقة"
كانوا يسخروف منها   :وكانت نةرة اؼبماليك إىل ىذه اعبيوش اجملهزة ـبتلفة سباماً 

من قاذفات  ا"اعببناء ىم َمن ىبتبئوف وراء البنادؽ واؼبدافع وغَتى :قائلُت
كاف ىذا أوؿ نداء   –إف كنتم رجااًل فقابلوان بسيوؼ مسلولة " اللهب. 

  .للمماليك الفرساف إىل اعبيش اؼبعادي
مل يكن ابيزيد الصاعقة يفهم ٗب األايـ األوىل كيف ينتصر الفرساف اؼبماليك 

ابإلضافة إىل أف كثَتًا من قادة جيشو أثٌت  .على جيش مزود هبذه األسلحة
ومن جيش  ،وكاف واثقًا من اعبيش اإلنكشاري الذي أسسو .هم األوربيوفعلي

وإف ِقْسَت عدد جيوش السلطاف الًتكي من فرساف ومشاة  إىل عدد  .النببلء
وإف كانت اؼبشكلة ٗب  .فرساف اؼبماليك فهم أضعاؼ اؼبماليك عدة مرات
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 .أسلحتهم النارية فهم ؾبهزوف بطريقة صارمة
ؼباذا كانوا ينسحبوف اتركُت أعداداً كبَتة  ؟وب الًتؾ انجحةؼباذا إذف مل تكن حر 

ؼباذا  .ىذا ليس صحيحاً  ؛تُعلِّل األمَر ابعبب ؟من القتلى ٗب ساحة اؼبعركة
مل يكن بيازيد السلطاف يبلك أجوبة على ىذه األسئلة  ؟ما السبب ،وبدث ىذا
 .وعلى غَتىا

ىل سنتوقف ىنا أـ  ؟و ؽبمماذا علينا أف نفعل حياؿ اؼبماليك الذين ال إل -
.سأؿ بيازيد السلطاف قائد جيشو أضبد ىورساؾ ؟نشّن عليهم حرابً اثلثة

 .إف أذنت يل فهذا اي موفد هللا سبب ؾبيئي إليك -
 ؟ولكن ما التايل ،ليس اإلذف مشكلة -
لسُت وحدي بل عساكري  .ضع ثقتك فينا ىذه اؼبرة اي أاب كل األتراؾ -

 .أيضاً 
مع أف السلطاف  –.. .ومل يتخلَّوا عن رجولتهم ،وا على أنفسهمحسٌن إف وعَ  -

أكّلفك أبف تنقل  –مل يستطع الصرب على اإلىانة ازنة فإنو أخفى انفعالو 
وأهنم لن يكونوا  ،إليهم أٍل واثق من أهنم سيربىنوف على رجولة اارب الًتكي

يهزمكم اؼبماليك  ولكٍت أسألك ؼباذا .فبعد هللا سأكوف معهم شخصياً  ،وحدىم
.الذي ال وبملوف سبلحاً إال السيف والرمح

 .وأان مهمـو هبذا السؤاؿ اي موفد هللا -
مع أف ابيزيد غضب فقد عاد سريعاً إىل  –اعبباف يرى رأس اػبروؼ رأسُت!  -

أنتم  :ٗب رأسي كثَت من اؽبمـو ولكٍت سأجيب على ما ال تستطيع قولو -اتزانو 
ائد اعبيش فعلى ما يبدو فلسُت أان الصاعقة، بل جيش تنادونٍت ابلصاعقة ق

وقبل أف  ،هبربان قصف الرعد على خفض رؤوسنا .فرساف اؼبماليك ىم الصاعقة
؟أىذا ما ال تستطيع قولو ؛قبد الفرصة لرفعها يقتحمنا كالريح  ويصرعنا



-565-

ما ولكن حىت لو كاف  .ىؤالء لن يبلغوا أبداً مرتبتك ٗب الشجاعة اي موفد هللا -
وأقسم أف أضع  .قلَتو يفعلو اؼبماليك أحيااًن فأان أعدؾ اليـو أف أُنسيهم إايه

 .أمامك رأس السلطاف قايتباي أو قائد اعبيش  قانشاو ُغر
أقبل حىت لو كاف رأس قانشاو ُغر  –ابتسم السلطاف سرًا  –سنرى  ،سنرى -

   ؟كم فارساً ُيشرؾ ٗب اؽبجمة الواحدة  .قائد اعبيش
  .ووبتفظ بثبلثة أضعافهم جاىزين ،ثة إىل أربعة آالؼمن ثبل -
جهزوا عشرة أضعاؼ اؼبشاركُت منهم واالحتياطيُت من رماة البنادؽ  -

.وبعدىم سأقود جيشي من الفرساف .واؼبدافع
 ...ولكن -
أريد أف أرى بعيٍت  .قْ علِّ ال تُ  – .قاطع السلطاف ما بدأه قائد اعبيش - ،ال -

.بسالة جنودي
 :ع قايتباي ىجـو السلطاف ابيزيد عليهم أمر قانشاو ُغرحُت ظب

 .ال أعرؼ ؼباذا ال يهدؤوف .احشدوا جيش اؼبماليك ٗب مواجهة الًتؾ ،حاالً  -
 .ردبا أيملوف ٗب الثالثة ،مل تكف مرة وال مراتف.وبفروف حولنا دوف كلل

.من ال يهدأ هبد نفسو خارجاً اي موفد هللا -
 .السلطاف ابيزيد هبمع لنا جيشاً ضخماً  .ال تتهاوف هبذه اغبجة -

يزيد  :مل تتباين األخبار الثبلثة اليت جاءت هبا ؾبموعات االستطبلع الثبلث
وألف  .عدد أفراد جيش الًتؾ من فرساف ومشاة ومدفعية على عشرين ألفاً 

ىؤالء ىاصبوا اؼبماليك بصمت فقد اختاروا موقعًا فبتازًا ٗب الفاصل بُت التلَُّت 
 .واؼبوقع الذي شغلو قانشاو ُغر بفرسانو األربعة آالؼ ليس سيئاً  .ابلُت لنااؼبق
وكل من العدوين اؼبتقابلُت كاف يعرؼ إىل اآلف كل ما يتحرؾ ٗب األرض  –

ومل  .ومل يكن اؼبماليك هبهلوف مواقع اؼبدافع الًتكية اؼبوجهة إليهم .اػبالية اايدة

-566-

وقائد اعبيش أضبد الواثق  .زيديكن أحد يعرؼ مكاف وقوؼ السلطاف ابي
كاف مهمومًا دبا سيحدث   .دبدفعيتو وجيش بنادقو ىو من مل يكن يتحرؾ سراً 
.ولكنو كاف بُت قادة جيشو كمن ال يعبأ ابؼبماليك

 -رماة البنادؽ واؼبدافع ىؤالء لن يًتكوا فرساف اعبيش وال مشاتو اي موفد هللا  -
 ،إف أذنت يل فسنركب .هنم ىم كبنمن ينتةرو  –قاؿ قانشاو ُغر للسلطاف 

ركب قانشاو ُغر وقاؿ  –ولكن أريد أف أوجو بضع كلمات عبيش الفرساف 
أيها اؼبماليك اؼبشحونة قلوهبم ابلرجولة  - :أللف الذين ينتةرونولفرساف ل

سنهاجم  .والسلطاف موفُده قائدان ،هللا معنا ،تروف ىجـو العدو علينا ،والعدؿ
سنجتاز  :ولكن نفذوا ما أقوؿ لكم .وا أنفسكم احتللتموهواعترب  .مرتفع العدو

أف يرمينا الًتؾ ابلبنادؽ واؼبدافع إلفزاعنا  لماتومن  .نصف السهل خبباً بطيئاً 
وما  .وأنتم اطمئنوا  واعبموا أحصنتكم .ولكن ثقوا أف قذائفهم لن تصل إليكم

ا قمة سيبقى من اؼبسافة ىو نصف غلوة حصاف فمىت رفعت سيفي ىاصبن
 .اؼبرتفع وهللا ٗب قلوبنا

مل تكن طلقات اؼبدافع والبنادؽ اليت  .تبّينت صحة تقدير قانشاو ُغر للموقف
وأسكت الفرساف اؼبماليك الذين أرسلهم سراً  .سَتىبوف هبا اؼبماليك تصلهم

وقبل أف  ،استوىل الرعب على اعبنود األتراؾ .إىل جانيب العدو إطبلؽ اؼبدافع
شرع أربعة اآلالؼ من الفرساف الذين اقتحموا مواقعهم   ،يهميعودوا إىل وع

وحسب ما يكتب اؼبؤرخ اؼبعاصر ؽبم تغري  .كالعاصفة بتقطيعهم وخنقهم
وكاف أضبد  .بردي فقد قُتل من األتراؾ كبُو عشرين ألفًا وُأسر اؼبئات منهم

 .ىورساؾ قائد اعبيش بُت األسرى
سأؿ قانشاو ُغر  - ؟ موفد هللاماذا سنفعل هبذا النّفاج مداح نفسو اي -

.السلطاف قايتباي حُت أحضره إليو
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سأؿ قايتباُي األسََت مع أنو كاف عارفًا أف السلطاف  - ؟أين ابيزيد الصاعقة -
ولكنو تشّفى من قائد اعبيش األسَت أمامو  .الًتكي أخَلوه حياً من ساحة اؼبعركة

رين واعرضوىم على خذوا ىذا واألسرى اآلخ - :غَت عابئ جبواب سؤالو
  .وْليعرؼ كل إنساف أف اؼبماليك ال يُغَلبوف .سكاف القاىرة ٗب الشوارع

ولكن ؼبا كاف  .تصرؼ اؼبماليك ىكذا مع أضبد ىورساؾ ومئات األسرى معو
قايتباي وقانشاو ُغر يعرفاف أف األتراؾ الذين ىم ٗب مرحلة الصعود ال يبكن 

يفتدي األتراؾ أضبد  :الًتؾ اتفاقاً إيقافهم هبذه الطريقة فقد عقدت مصر و 
ويصرفوف  ،ويكف الًتؾ عن مهاصبة األرض العربية ،ىورساؾ واألسرى

 .وىبفضوف رسـو اغبج ،طموحاهتم عن كيليكية وألبستاف
.ـ 1491وجرى ىذا ٗب أواخر أوؿ شهر من اػبريف عاـ 

VII
بفضل  مصرت مصر عاش "ِسّياف عرس ببل عازؼ أوكورديوفو  حركةببل أسرة  "

القوؿ  اينطبق عليهٗب ىدوء خامل ببل أحداث مهمة قايتباي شبانية عشر عامًا 
كسية  كانت ومع ذلك فحُت توٗب قالوا ٗب إْثرِه "األفعى الشر  .اؼبأثور السابق

ولكن  .بعض األديغة يقولونو وكاف من بُت من  ."عوجاء فتمددت ٗب قربىا
تغَّت ٗب  – صتو من ىذا اؽبراءتكوف لو حيبنع أي إنساف من أف يكن  ىذا مل

 .أربعة سبلطُت من األديغة 1486السنوات اػبمس التالية لوفاة قايتباي عاـ 
"من  :وكاف اؼبصريوف الذين يفرحوف كلما تنازع األديغة ٗب ما بينهم يقولوف

كفي سيادة ت  1الةلمة ينبثق النور"  "من خشب التنوب ال ُيصنع مهراس.
."ف أهنم ُحدٌب فيسموننا ابلعميافو هبهلالشراكسة علينا" "

.شجر التنوب أو الراتنج من الفصيلة الصنوبرية، خشب لُّت 1
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كاف قانشاو ُغر مهمومًا دبا هبري ٗب مصر مع أنو زبلى عن قيادة اعبيش بعد 
مل يكن هبد راحة  .وكاف مطلعاً على مشاريع ابيزيد السلطاف .دفن قايتباي أبايـ

وتكليفو ابغبرب ٗب  ،ابٍؿ مع زايدة عدد أفراد جيش الًتؾ وربسُت ذبهيزاتو
ٕب معرفتو أبف الًتؾ سيعودوف ويهاصبوف اؼبماليك  ،ناسيًا مصر مؤقتاً اف متالبلق

وال يتذكر أنو اراتح يومًا مع أنو اشتهر بصفتو قائدًا للجيش، وخاطر  .الحقاً 
كاف قلباً   – .وشهد عودة للتفاىم الداخلي ،بدمو أكثر من مرة غبماية مصر

 .وروحاً ٗب ببلد األديغة اليت جاء منها
وأف تةل تبلحق  ،أف تكوف لغتك قاصرة على استعماؿ األسرةليست حياًة "

وحُت زبرج إىل الشارع تتكلم لغة  ،أوالدؾ جملرد أال ينسوا لغة األب واألـ
ال أحد يقوؿ لنا  –يلـو قانشاو ُغر نفسو حُت تدانبو أفكاره  – .أخرى

لذين ولكن أىل الببلد ا .أنتم متسلطوف علينا ،أنتم أغراب ،أنتم أديغة :صراحة
اء يغسل كل شيء اؼب" .ولو أخَفوا ما ٗب قلوهبم ،تقرأ ٗب وجوىهم ،وف لنايبشّ 

.. كبن ال ذنب ." لو كاف كل شيء هبري ٗب الدنيا كما تشاءإال انعداـ الشرؼ
دبن  ،! وأظن الوقت حاف ليصحو من ال يودُّونناػِيعرْؼ كلّّ ذنبوولكن ل ،لنا

ذا ٗب رأيك تشّبو حكاايتُنا اإلنساَف ؼبا .فيهم األديغة الطاؿبوف ٗب السلطنة
وٗب اؼبرة الثالثة  ،واثنية ،قفز مرةي ؟وال يعرؼ حدوده ابعبرادة ،اػبارج عن طوره

.. ومع ذلك يلّح علّي األديغة كي ينّصبوٍل سلطااًن على الببلد .!ايبسكوف هب
وكاف اؼبصريوف  ،كاف األفضل أف نعود إىل ببلدان اليت جئنا منها  .الغريبة

ّمْحُت هبذه الفكرة لبعض األديغة  ػوحُت ل .تعجبوف وُيسّروف لو فعلنا ىذاسي
 م ٗب البيت، والزبرج منو، وال أريد أف أدخل وأنت فيو؛ال تُقِ  .كادوا أيكلونٍت
شبو لو مل كن أعرؼ ماذا ت –ضحك قانشاو ُغر من نفسو  ؟أىذا ما تريدوف

الذي يدينونك فيو اؼبنصب  .لردبا طمعُت فيها  على غَت ببلدؾ سلطنتك
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حىت لو كانت ملعقيت وكأسي وسريري وسرجي ليس منصبًا بسبب خطأ واحد 
.. ".! ؟ويًتّجونك ،ولكن إف وضعوا أملهم فيك .من الذىب

بتغيَت  –ليفتح لو هللا ابب جنتو  –أين كنتم وأنتم منشغلوف بعد قايتباي  -
 .سأؿ قانشاو ُغر الوفد الثالث - ؟السبلطُت

من الذين أسسوا ٗب مصر ظاىرة تغيَت  ،ا القائد العسكري الكبَتأيه ،لسنا -
وأان ومن وقف إىل  – .مل يًتدد أمَت الشاـ هناد ٗب ما سيقولو –السبلطُت 

 .وشرفك شرفنا .جانيب من األمراء سعدوف وسيباي وؿبُِّب وبزننا ما وبزنك
حهم لك ولسنا وحدان فأغلب أمراء اجمللس االستشاري أرسلوان لنبلغك ترشي

  .ؽبذا اؼبنصب
فما  -مزح معهم  قانشاو ُغر ـبفيًا ابتسامتو  –إف كانت األغلبية أوفدتكم  -

 ؟رأي األقلية
تراجعوا  –تشّفى األمَت سيباي فبن سأؿ عنهم  - ؟وماذا سيكوف رأيُهم -

وسحبوا أعناقهم إىل جحورىم. 
 .استدرؾ األعجم سعدوف –ليسوا صبيعهم  -
اختتم قانشاو  –ذوو الوجهُت عادوا إىل وعيهم فهذا حسٌن  األديغةإذا كاف  -

ولكن ما ال أعرفو ىو  .ىؤالء ليسوا جديرين ابلثقة – .ُغر مغالباً نفسو بصعوبة
رمل  شوىأال يكفي كم  .أان أنوي العودة إىل دايران .جواب ما جئتم ألجلو

العرب يقولوف وكم رّوينا أرض الغربة بدمائنا! أمل تسمعوا  ،مصر أسافل أقدامنا
 ؟من ورائنا " كاف األفضل أف يدمر الًتؾ دولة اؼبماليك ال العكس"

كبن  –مل يبلك األمَت سيباي نفسو  –ليس من أجل العرب وحدىم حاربنا  -
وَربَّينا  .ُوِلدان ىنا ٗب ىذه األرض ولو أهنا زبتلف عن أرض أجدادان اػبصيبة

ال نريد ألوالدان  .وروبًا غَت ما فيها وال نعرؼ مطرًا وظباًء ومشساً  .فيها أوالدان
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.وال ببلداً غريبة ،أف يسموىا أرضاً غريبة
 :"اظبع ِِبَ وباججٍت!" :وافق قانشاو ُغر سيباي ولو أنو كاف يردد ٗب نفسو

وأان مضى علّي  .! تكلمت من أعماقيِلَتَض هللُا عنك .نعم ،نعم اي سيباي -
    .سأؿ األمراء اآلخرين - ؟وأنتم ،زمن طويل أفكر ٗب ىذا األمر

وكبن عندان نبـو   - :واختتم أمَت الشاـ ،توافق هناد ومعاذ –وكبن أيضًا  -
وال تُلِم  .ولكن ما جئنا ألجلو اليـو فوؽ كل اؽبمـو .كثَتة اي قانشاو ُغر

 .وبعضهم يرجونك أيضاً  ،العرب
وأعرؼ أف ىناؾ من يتعاطفوف معنا غَت أٍل أستغرب أف يًتجاٍل  -

صارت  –أضاؼ قانشاو ُغر غَت مهتم إبجابتهم  –.. ىذا ىو .ثَتوفالك
ولكن كيف  .الببلد اليت كانت غريبة على أجدادكم قريبة إىل أوالدكم وأوالدي

ال أعرؼ ماذا أتملوف مٍت وأان ٗب  ؟تصبح الببلد اليت مل أولد فيها قريبة مٍت
حوا أمَتاً ولد ٗب مصر وىُبلص ؽبا ؟الستُت شرسبوٍل لرشحت أحدكم ولو است .رشِّ

ولكن دبا أنكم جئتم إيّل مودعُت ثقتكم ّٗب أيها األمراء الثبلثة  .أنتم الثبلثة
 .حىت لو اكبرؼ جانبها طريقها البحريال تضّل السفينة  :فكما يقاؿ ،الكبار

اعبانب اؼبنحرؼ  تقوَل لن أخيبكم أنتم ومن أوفدكم إف كنتم ستساندونٍت ٗب
السلطاف بيازيد الذي ىزمناه قبل سنُت ُيشيع عنا أخباراً  ولوال أف  .من السلطنة

وألف ىذه مهمة ؾبلس  .لردبا ما وافقت على طلبكم ،ويستعد ؼبهاصبتنا ،كاذبة
ولو أف .. .األمراء فسأرى ما سيكوف موقف الطرفُت األشرفية والةاىرية مٍت

ضًا فلن ليسوا من الناس الذين يغضبوف بسرعة ويهدؤوف بسرعة أي 1أسرة بيربد 
وستقتصر والييت على اؼبدة اليت تستغرقها مصر الغارقة  –سبلوا مٍت كثَتاً أدعكم 

.ىي أسرة قانشاو ُغر كما سيأٔب 1



-571-

 .ٗب الفوضى من تغيَت السبلطُت لتعود إىل حاؽبا
نّصب ؾبلس األمراء األشرؼ  1501ٗب الثالث عشر من شهر نيساف عاـ 

ـ وتعهد قانشاو ُغر ٗب ىذا اليـو أما .بيربد قانشاو ُغر سلطااًن على مصر
ويقف ٗب وجو من يعملوف  ،وال وبيد عن العدؿ ،األمراء أف يكوف هللا دليلو

  .على تدمَت الببلد
مصر ومل  سلطنةن من األديغة يطبسة وعشر مئة عاـ على تويل  مضى أكثُر من

قانشاو  األشرؼ بيربد وبدث أف توىل أحد منهم اغبكم على رجاء الناس إال
ولكن من  .األشرفية والةاىرية عليو وكاف أعجب ما ٗب األمر إصباع .ُغر

ومن ىبافوف أف ُتسمع أصواهُتم فيعربوف عن استيائهم ٗب  ،يغمغموف غَت راضُت
ومن يرتعبوف من الكلمة تفلت منهم، مل  ،ومن يتهامسوف فمًا ألُُذفٍ  ،قلوهبم

 يكونوا قليلُت.
يتفق وإف كاف ما على ألسنتهم ال  ،ومل يكن بعض األمراء يتوانوف عن أي جهد

ردبا يسمع السلطاف اعبديد كلماتنا  ؛من يعرؼ :قائلُت ،مع ما ٗب سرائرىم
 .العذبة فينةر إلينا بعُت الرضا

ومن مل يكن مراتحًا لتويل قانشاو ُغر اغبكم ىو بيازيد السلطاف وقادة جيشو 
كاف قد دّب فيهم نوع من الفتنة بسبب الندـِ على عدـ استغبلؽبم   .وضباطو

واختبلِفهم  ،فقدت إمكاانهتا اغبربية بسبب تغيَت السبلطُتوضع مصر اليت 
ولكن ابيزيد الداىية مل يقبل من  ،على ربديد اؼبسؤوؿ عن التقصَت ٗب ىذا

سيقوؿ لك بعضهم "قصَت  ،"ال تقطع ذيل ضبارؾ على مرأى من الناس :أحد
 ،" ولن تنقص سرعُة حصانك من تبديل سوطُتطويل جداً جداً" وبعضهم "

من ىزمو قبل أعواـ قانشاو ُغر الشركسي ذو  ،وليس جنودي ،أان .دولن تزي
العينُت الواسعتُت والشفتُت الغليةتُت. مل تكن حربنا ضد اؼبماليك دوف فائدة 
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ولذلك ال تضعوا  .فتحنا طريق الكعبة للًتِؾ أمِة دمحم .وإف ربملُت اؼبسؤولية
ليس العرب  .صيدوه بعدُ الِقدر على النار من أجل األرنب الذي ٗب األصبة مل ت

ىدفنا السامي  ،لة ىدفنا اآلف، ىؤالء ؽبم موعد آخرػُمرمػِ أصحاب الوجوه ال
وسيكوف شراكسة ساحل البحر  .لليـو والغد والسنُت القريبة ىو البلقاف اػبصبة

 "...األسود ٗب القفقاس إداَمنا اللذيذ
ـُ قانشاو ُغر ونواايه  ىو قد  ىا .و شيئاً آخرآمالُ  –ونبوُمو  ،أفكارُه -كانت أاي

 ،ويناـ ،ويصلي ،يقرأ القرآف ،أيكل .حبس نفسو ٗب الغرفة منذ ثبلثة أايـ
 .وال يكلمو إال بشقاف شركس ،األسرة أفراد وال يدخل إىل غرفتو من .ويفيق

وغَّت  ،وبّش لو ،نةر ٗب وجهو ؟أىناؾ ما يشغل ابلك :وإذا سأؿ والَده
يُبدي على نفسو إف كانت سلطنتو سعداً أـ  وال .ومل هُبب عما ُسئل ،اؼبوضوع

وتباطأت ِمشيتو وحركة  .كما ٗب اؼباضي ومل يعد طْلَق الوجو بشوشًا  .كبساً 
 .وكأف ظهره النحيف اؼبتُت قد اكبٌت .يديو ونةرتو

غََت قادر على ربمل ىذه الةواىر  ،قاؿ بشقاف لوالده ٗب اليـو الرابع لسلطنتو 
:وغَتىا

 .الببلد كلها تنتةرؾ ،ّسر ِجلستك وشرودؾ اي والدانال أعرؼ كيف أف -
أعاد قانشاو ُغر السؤاؿ إىل ابنو كمن كاف  - ؟وىل عندي ببلد تنتةرٍل -

.ينتةره
بَت سلطاانً عليها ؛وؼباذا ليس لك -    ؟أتًتفع عن مصر اليت ُنصِّ
 –تةاىر قانشاو ُغر أبنو يلومو ملطفًا صوتو بعدما أفلت منو  –.. .اي ولد! -

 ال أعرؼ إف كنت تعّنفٍت من أجل ببلد غريبة؟
انكسر صوت بشقاف اآلف رغماً  –ببلد مصر ليست ببلد غربة يل اي والدان  -

 .وأنَت عشَت فيها أحلى سنوات عمرؾ .ونشأت ،أان ولدُت فيها –عنو 
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 ما أغرب ما قلت يل اآلف! .وصرت سلطاهنا .وأخلصتَ  ،وحاربَت ألجلها
وبعدما  .هنض قانشاو ُغر حبركة ظهر رشيقة - ؟لك أأخطأُت ٗب ما قلت -

 :سأؿ ابَنو من جديد بصوت أنعم ،عاد إىل ىدوئو إثر سبشيو على أرض الغرفة
 أراؾ ال تقوؿ شيئاً ! -
مل يغَت بشقاف شركس –انتهينا من اغبديث اي والدان ٗب شأف الببلد الغريبة  -

بونك ولكٍت ال أعرؼ ؼباذا مل تقل ؽبم ر  –أيضًا موقفو  أيك ىذا وىم ينصِّ
.سلطاانً 

 ؟ما على لساف اؼبرء وما ٗب قلبو ال يتطابقاف :ىل ظبعتهم يقولوف -
 .ظبعت -
 .إف كنت ظبعَت فردبا كاف ىذا الواقف أمامك من ىذا النوع -
 .ىذا ليس حسناً اي والدان -
حُت يكوف ٗب  .مل أستطع أف أخربىم دبا ٗب قليب .ىذا ىو وإف كاف سيئاً  -
.ك بلداف سيحدث لك مثل ىذا اي ولديقلب
 ؟أىذا ما تريد قولو -
 ؟ماذا ظننت أنت إذف -
 .الذي خطر يل شيء آخر -
 ؟أتريدٍل أف أكوف ذا وجهُت -
أفضل أف  – .خاطب بشقاف والده هبذا اللقب ألوؿ مرة -ال اي موفد هللا  -

 .يكوف يل وطناف على أف أكوف ذا وجهُت
فقد  –على شفيت قانشاو ُغر ابتسامة مرائية سرْت  –إف كنَت ترى ىذا  -

 وأرحَتٍت ونّفْست عن ،رّبُتك دبشقة إىل أحزاٍل وقلقيػفهمَتٍت وإف كنت ق
أنَت ال أان من كاف هبب  :اغبق أقوؿ .ومل أكن أطمع فيك لسند آخر .نبومي
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ولكن ىذا ال يعٍت أال أعود إىل دايران بعد انتهاء  .أف يتبّوأ ىذا اؼبنصب
 .مهميت

كاف السؤاؿ قفز إىل لساف   –.. ؟.أىذه السلطنة على ما تقوؿ خدمة متبادلة"
تكلم على أمور كثَتة غَت بشقاف عفوايً. ولكن رغم أنو كةمو مربرًا لنفسو أبنو 

 .والدان إنساف عجيب – .مل يصمد أماـ أفكاره اؼبتناقضةضرورية ٗب حضرتو 
 .و وإف استقر حيث رحلرجولت –ال يتخلى عن أديغيتو  .ليس كسائر األمراء

ال ينسى ىويّتو األديغية رغم أنو عاش من سنوات عمره الستُت طبسًا وثبلثُت 
يقابل أي إنساف أئب من ىناؾ سواء كاف كبَتًا أـ  .وأقبَبنا كبن فيها ،ٗب مصر

وحفنة الًتاب اليت جلبها معو حُت جاء إىل ىنا  .ويسأؿ عن ببلده ،صغَتاً 
 ،يشمها .عتربًا إايىا أغلى من خزانة من الذىبوبملها معو حيثما ذىب م

.. ٕب أانقش ىذا اؼبسكُت وألومو وأان .وأحيااًن هُبهش ابلبكاء أمامها .يقّبلها
 .أعرؼ ىذا عنو! وأرى قراره ابلعودة إىل دايره مىت انتهى من واليتو مضحكة

يسي وأين مغناط ؟وقليب أان ؟أي مغناطيس هبذبو إليها ؟أيُّ قلٍب عند والدان
؟أان
 –اندى قانشاو ُغر ابنو فأخرجو من أفكاره  ؟إذف كم ابتعدَت عٍت اي ولدي -

ال تسمح أليٍّ من  ؟أّي فكرة ال تستطيع تفسَتىا فبا كنت تناقشٍت فيها
ارمات أف يغَت أفكارؾ ألنك أنت أملي الوحيد ٗب الببلد اليت صرُت سلطاانً 

 .عاد فمزح معو -عليها.
أفكر  –قاؿ بشقاف دوف مزاح  –إف شئت اي موفد هللا  اضحك مٍت واسخر -

.كيف ستحب ببلدؾ
 :ٕب أجاب .جلس قانشاو ُغر قليبًل دوف أف زبتلج عضلة من عضبلت وجهو

 ،وحبلوهتا ومرارهتا ،أّي ببلد إف ظننت أنو ليس فيك شيء من دمها وندائها -
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إليها اعبب  يضاؼ ،ٕب إف ىذه األمور .فلن رببها اي ولدي ،وقلقها وحزهنا
 .تةهر حُت يهاصبها األعداء فحسبُ  ،واػبيانة

 .ومل يعلِّق بشيء ،أتمل قلب بشقاف ؼبا ظبع

VIII
ب  رغم أف السلطاف ابيزيد احتّد حُت أُبِلغ أف األشرؼ قانشاو ُغر بيربد ُنصِّ
سلطاانً فقد ضحك قائد اعبيش سليم ذو الرأس اؼبتطاوؿ الذي يسفك الدـ ٗب 

 :اػبرب نفِسوالبلقاف لسماع 
! ما  ؟ىل نّصب اؼبصريوف اؼبغفلوف عليهم مرة أخرى سلطااًن غريبًا عجوزًا  -

كم خارت قواىم فبل يستطيعوف النهوض! إف مل   ،ديننا نا أبناءَ أضعف جَتانَ 
وبعدما  – .نقِض على اؼبماليك الشراكسة استعبدوا العامل العرْب مئة سنة أخرى

بل من استقّر  ،أقصد شراكسة البحر األسودال  - :جلس سليم قليبًل استدرؾ
  .ٗب مصر منهم

مل يكن قانشاو ُغر اآلف ٗب وضع يقلق فيو ويبتلئ رأسو ابلوساوس ؼبا هبري ٗب 
"ؼبا كاف اإلنساف يبتلك أذنُت وفماً  :ورغم أنو كاف وبب أف يقوؿ .تركيا البعيدة

لس االستشاري " فإف وحدة اجملوْليتكلم مرة واحدة ،واحدًا فليستمع مرتُت
بل بضعة  ،ليس شهراً  ،الذي ترجاه وأحرجو حىت قِبل دبنصب السلطاف مل تدـ

 :و"الصواعق" من بُت ىؤالء األشرفية والةاىرية يقابلونو كلّّ وحده .أايـ
 .بعضهم يُعرِّض لو أف لو َدينًا ؼبوافقتو على تنصيبو سلطاانً، وغَتىم هباىروف بو

ومن ال  .عن طريق الرشوة يهمس لو إليقاع بوومن وباوؿ ا .وآخروف هبادلونو
.. .حياء وال شرؼ لو ىُبرج من ِحجره الذىب واألؼباس دوف أف تطرؼ لو عُت

وليسوا قليلُت  .وتنصيبهم أمراء على اؼبدف ،والكل يطلبوف ترفيع درجة إمارهتم
ولو كاف الفساد  .من يرغبوف ٗب خدمة دار السلطاف ولو ٗب أعماؿ صغَتة
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لى األمراء الذين وبملوف ىذا اللقب ويرغبوف ٗب تسلق السلم ؽبانت مقتصرًا ع
  .فاؼبرض منتشر ٗب أوساط عامة اؼبماليك أيضاً  ،اؼبشكلة 

ومن سيحمي  ،إذا صار اؼبماليك كلهم أمراء فمن أين أنٔب ابعبنود ااربُت"
 ،والسبلح ،واػبيل ،ومن أين أتٔب رواتب ىؤالء اعبنود وطعامهم  ؟مصر
ليس ألنو ال هبد  .ىذه األسئلة وغَتُىا تصدع رأس قانشاو ُغر –" ؟اسواللب

بل ألف طرؼ اػبيط الذي حبثَت عنو طويبًل يبكن إذا شددتو  ،جوااًب ـَبرجًا ؽبا
 .أف ينقطع أو يتعقد

وكانت أخطُر اؼبشكبلت ذبدُّدَّ النزاع الذي طبد مدة بُت األشرفية والةاىرية. 
بينهم من  .وؽبذه الةاىرة عبلج ٗب حاؿ الضرورة .اً وكاف نزاعًا سراًي ال علني

ولكن قانشاو ُغر مل يكن  .أو زبويفو ،ومن تستطيع تطويعو ،تستطيع استمالتو
وال أف تلوؾ األلسنة سَتتو دبا ىو غَت  ،يريد افتتاح عهده دبثل ىذه التدابَت

 طااًن ؼوْليفوا بوعودىم إذ ترّجوه! حُت تكوف سل ،ليقفوا إىل جانبو .الئق بو
ومن  ،ومن سيُثنوف عليك ،ومن سيضعوف أملهم فيك ،ن سيًتّجونكمَ كثَتوف 

وليس قانشاو ُغر  .ومن سيعادونك ،ومن سيتخذونك صديقاً  ،سيغتابونك
 ،الدولة ابؼبنافع اؼبتبادلة ولكن حُت تبدأ قيادةَ  .جاىبًل هبذه األمور وبغَتىا

أنك  ،وليس اليـو ،زمن بعيد فمن اؼبفهـو منذ ،وتبادؿ االبتسامات ،والّرِشا
وكانت التبديبلت األخَتة للسلطاف شهدت  .وتدمر الببلد ،ستضلُّ الطريق

جيدًا على صحة ىذه االستنتاجات فبا جعلو ال يستعجل على تلبية ؾبلس 
ال تقل إف ما كّلفَت بو نفسك  ؟واآلف ماذا .األمراء حىت جاؤوه للمرة الثالثة

    .يكضِبٌل ثقيل عل
حوف بلويعمل الف .كما ٗب العاـ اؼباضي ُجٍت أوؿ موسم  .ٗب مصر ال جدب

 .وال ينقطع التجار عن ارتياد األسواؽ .اآلف ٗب ما سُيغّل بعد شهرين أو ثبلثة
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وأبواب اؼبطاعم واؼبقاىي واغبمامات  .وأما هنر النيل فبل يقّصر عما ٗب مقدوره
ويزداد  .غبرير وطريق اغبجويزداد اؼبسافروف على طريق ا .ُمسًتاحات مفتوحةػوال

ولكن األغنياء وبعض التجار اؼبتوسطُت ىبفوف  ،رُبصَّل الضرائب .عدد األغنياء
 .وال تناُسَب بُت واردات الدولة ونفقاهتا .ضعفي أو ثبلثة أضعاؼ ما يدفعوف

واؼبخرج الوحيد ىو زايدة الضرائب على أغلبية الناس وزايدة الواردات اليت تسّد 
وإذا بوشر دبثل ىذا النوع من اإلجراءات فلن تتحمل عامة  .تلفةاػبسائر اؼبخ

وإذا بدأت ربفر حوؿ األغنياء  .وستنشب ٗب مصر فوضى ال ـبرج منها .الناس
 .سعوا إىل إيقاعك ٗب اغبفرة نفِسها

إف مل هبد موارد للدولة  ؟وما أمُلو ،ماذا إبمكاف السلطاف قانشاو ُغر أف يفعل
ؼباذا عليو أف  .ش اؼبستقل الذي ينوي أتليفو شهراً واحداً فلن يستطيع إعالة اعبي

الببلد اليت  ؟يتوسل إىل كثَت من األمراء ليحشدوا جيوشهم مقابل العدو اؼبداىم
 استطيع ضباية نفسهتليس ؽبا جيش مستقل كما اقًتح السلطاف أضبد يومًا ال 

وف جيشهم كل وىذا األمر فِهَمو األتراؾ منذ وقت طويل ولذا يقوّ  .عاترب ابلت
اهنزموا أماـ اؼبماليك قبل سنُت  .ويؤسسونو ٗب حروب هبنوف منها اؼباؿ ،يـو

 .وأهنم يعيشوف ٗب مصر جهة الشرؽ ،ويعرفوف أف سلطاهنم قانشاو ُغر
 .وينتةر اليـو الذي سيثأر لنفسو فيو ،والسلطاف ابيزيد اؼبهزـو وبمل حقده معو

وؽبذا السبب  .ؾبلس األمراء ىذا اليـوألجل ىذه اؼبسائل وغَتىا صبع السلطاف 
وقبل االجتماع  .أيضًا دعا إىل االجتماع عددًا من األغنياء من خارج اجمللس

ومن جهتو مل  .قابل األمراء كبًل على حدة دوف أف يُطِلعهم على ما ٗب نفسو
ومن اقًتح عليو  ،ومن توسل إليو .يكن من جاء إليو بُت السر والعلن قليلُت

 .جالسوف أمامو ،ومن حاوؿ أف يدفع إليو رشوة ،كيمةمقًتحات ح
والتجار األغنياء اؼبختاروف اؼبدعووف  ،أيها األمراء أعضاء اجمللس االستشاري -
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توجو قانشاو ُغر ابلكبلـ إىل اغبضور دوف أف يتحرؾ عن   –إىل االجتماع 
كم اليـو تُ وْ دعَ  – .كرسي السلطاف ودوف أف زبتلج عضلة من عضبلت وجهو

كلما مر   .وما سنخصص لو من أمواؿ ،أجل موضوع أتليف جيش الببلد من
ُـّ مل  وتعثَّرت طريقة حياتنا وتعاملنا  .منتةرة كنتبنا الوقت انتصبت أمامنا مها

مل تبق ببلد ٗب  .ما كنا نعده ابألمس حسنًا نصطدـ بو اليـو .كبن اؼبماليك
ساف أمراء اؼبماليك أمل وفر  :العامل غَتان ليس ؽبا جيش مستقل. سيقوؿ بعضهم

 .ولكنها ليست جيوشًا للببلد ،صحيح جيوش :وأجيب عليهم ؟جيوشاً  تعدْ 
لنا إذ صبعوا جيوش الباشوات وألفوا منها جيشاً  مبوذج واألتراؾ ٗب ىذا الشأف

يدربوهنم ويزودوهنم ابلسبلح وال ينقصوف  ،مستقبًل عن أمرائو  للببلدوطنيًا 
حىت لو صبعنا ىذه اللحةة جيشاً  ندان ما ندفع لوليس عوكبن  .عليهم أجورىم

وما  .وما قبمعو من ضريبة من الببلد خبلؿ سنة ال يكفيها نصف سنة .للببلد
شرع اغبضور يتهامسوف مذىولُت  - يدفعوف لنا يعودوف فيسرقوف منا أضعافو.

أتكد ال أتكلم ٗب ما مل أختربه وما مل أ .ال تستغربوا شيئًا فبا ظبعتم - :فأجاهبم
مع أف من الصعب  إف شئتم أخربتكم أبظباء بعض األمراء والتجارو  .منو

حىت ال  االكتفاء هبذا الَقْدرولكن يبكنٍت  .اإلمساؾ دبن يسرؽ داخل األسرة
بل أُفِهم كبًل منكم أٍل لن  ،أان ال أطلب شيئًا لنفسي .تةنوا أٍل أريد زبويفكم

 .عليهم إذ ستصبح الببلد خاويةأغفر ألحد فبن ال يدفعوف للببلد ما يتوجب 
 .واآلف أكرره .وىذا اؼبوضوع حّدثتكم عنو حُت كلفتموٍل بعبء السلطنة

تكلم فجأة األمَت خاير بيو الذي مل يثق  –وكيف ال نتذكر اي موفد هللا!  -
أؤيدؾ أنت أيضًا ألٍل فبن أيد السلطاف أضبد ٗب موضوع  – .السلطاف بو يوماً 

ال  .وأنت منصف ٗب موضوع الضرائب .عن األمراءأتليف جيش وطٍت مستقل 
دوف مقابل للجيش  اؼبئةِ  أعطي فباليكي ثبلثَ  .سنكوف إىل جانبك ،تًتاجع
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 .اؼبوحد أي ساعة تشاء
رغم شكر السلطاف لؤلمَت فقد اختتم   –شكرًا لك أيها األمَت خاير بيو  -

ـُ ارتياِحو وبرودة موقفو منو ظاىراف عليو ،كبلَمو ق أٍل مل أتوقع اغب - :وعد
غَت أف األمر يتعلق دبوعد دفع التجار ؼبا ىُبفونو  ،ىذه بداية جيدة .منك ىذا

 .عن الدولة من أمبلؾ
الفأرة ال تعود زباؼ من  :ىم كما يقولوفىل  ؟ما ابؿ التجار ال يتحركوف -

  .أعلن أحد األمراء غاضباً  - ؟صوت اؼبطحنة
 -.تكسَت الصحوف من مطبخها ىؤالء مثل ربة البيت اليت ال يصدر صوتُ  -

    :مزح أمَت اثٍف فلم يُطق التاجر َدْشكور الذي كاف مقّرِراً أال يتكلم
كيف   .لسَت من أسألو ،اغفر يل اي موفد هللا ؟ماذا تريدوف منا أف نقوؿ لكم -

وأننا نوفر الفلس فبا  ،سيفهم ىؤالء أف التاجر مثُل من يبد يده العارية إىل النار
فبل بد أف مبد أيدينا إىل جيوبنا  ،ي ابلدـ والكبلـ اؼبتملق. ومع ذلكنبيع ونشًت 

كبن التجار فينا طبيعة واضحة وىي أننا هبب  .ولن كُبرِجكم .من أجل الببلد
 .وإال كنا ُعمياً  ؟وٗب أي جانب سيُنفق ،أف نعرؼ كم سيكوف ملُكنا

ء البئر إف مل ال تشربوف ما –مزح معو عمر سيباي  – .نعم اي َدْشكور ،نعم -
 .تروا قعرىا

ؼباذا تعدُّ  –استدارت عينا دشكور الصغَتاتف ٗب وجهو العريض  –صحيح  -
ولذا ال تفرضوا علّي ما سأدفعو  .نقودؾ إذا مل تعرؼ ما ستجنيو فبا تشًتي

وال  .حُت يةهر ٗب عّدادي الربح واػبسارة سأدفع لكم ما ذبود بو نفسي .اآلف
ٕب إف  .تجار الذين دعوسبوىم سيقولوف ما قلتُ أتكلم ابظبي وحدي فكل ال

بل يهتموف  ،ىؤالء اليتكلموف عما عندىم ألهنم ىبافوف من العُت أف تصيبهم
.ال تؤاخذىم اي موفد هللا.دبا ليس عندىم
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مع أف األمراء نفذوا ٗب نصف عاـ القرار الذي ازبذوه ٗب اجمللس بشأف أتليف 
 .جار إىل اآلف قليبلً اعبيش الوطٍت فقد ظل ما هبود بو الت

.سأؿ السلطاف قانشاو ُغر قائد جيشو أيدامر - ؟كيف تسَت أمور جيشنا  -
...ولكن الضرائب ،مقبولة اي موفد هللا -
توجو السلطاف  - ؟أمل يبدؤوا بعُد بتحصيل ضريبة نصف العاـ ؛ما اؼبشكلة -

.إىل ابن أختو اؼبكلف بتحصيل الضرائب وكأنو ال يعرؼ الوضع
 .العاـ صبعوا ضعفي ما صُبع ٗب العاـ اؼباضي ىذا -
حُت يسنبل القمح يزيد  :كما يقاؿ،أتريد ثبلثة أضعاؼ ؟ماذا تريد إذف -

 .سعر اؼبنجل
على دشكور  ؛اغبصاف الشبعاف ال هبري إال ابلسوط :ولكن كما يقاؿ ،ال -

قيمة  ،والتجار الثبلثة الذين معو أف يعيدوا مئات األكياس من الذىب
.ئب اليت أخَفوىا عن الببلدالضرا

 .ابتسم قانشاو ُغر - ؟أىذا ما تقصده -
واآلخر  ،بعُضهم يُدفئك كالنهار اؼبنَت .ليست أفكار الناس وترتيباهتم متشاهبة

وغَتىم متحفظ كتـو  .وغَته إنساف ابرد خاٍؿ من أيِّ ودّ  ،ليُل خريٍف مةلمٌ 
اإلنساف من الشخص  يبل .واآلخر علنٌ  ،مغلق على نفسو فَُتىقك. ىذا سر
والصدؽ والرجولة واالستقامة واإلنسانية  .الضحوؾ ومن الثراثر ومن الكذاب

 ،تسهل اإلجابة عليها .ىذه وتلك أفكار حياة اإلنساف وأسئلتو ؟إذف
 .ولكن قانشاو ُغر مل يقابل إىل اآلف إنساانً فهم ىذا األمر .وتصعب

بل ذرة  ؛واعبنوب والشماؿ ،ربليس قانشاو ُغر شيئًا ابلقياس إىل الشرؽ والغ
 .وفيها اغبكمة والصرب .ربمل ثقبًل بوزهنا ،ومع ذلك،والنملة صغَتة  .رمل
 ىذه ىي حاؿ الدنيا اي ولدي، ؽبذا أقوؿ: ذبري فيها أحداٌث كثَتة غَتُ  -
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؟أظبعت خرب النملة ؛.. أظن أهنم فعلوا ْب ٗب مصر ما فعلوا ابلنملة.متوقَّعة
 .ولكن أتعجَّب من تشبيهك نفَسك هبا ،لنملة حكايةال أعرؼ إف كاف ل -
صادؼ  :ردبا نستنتج منها أنت وأان حكمة ما ،فاظبع كاف ىذا رأَيكإف   -

" ألف فيو عقبلً " :" أجابت؟"ؼباذا رأسك كبَت :رجٌل مبلة فسأؽبا ساخرًا منها
"ألٍل ال آكُل كثَتاً" قاؿ " أجابت: ؟"وؼباذا خصرؾ كبيل جداً  :سأؿ الرجل

"كم  :"ألٍل قوية جداً" قاؿ الرجل :" أجابت؟"وؼباذا ورُكك كبَت :رجلال
 :" قاؿ الرجلما يساويٍت حجماً من الرصاص" :" أجابت؟تستطيعُت أف ربملي

"تكفيٍت حبة قمح  :" قالت ؟"إذف كم أتكلُت اي من تزعمُت أنك أتكلُت قليبلً 
ٗب خزانتو وألقى ألقى الرجل النملة  –قاؿ الرجل "سنرى إذف !" .ٗب السنة"

"أيبكن أف تكوف  :تذكرىا الرجل وبعد سنتُت .واتبع أعمالو .إليها حبة قمح
قلِت يل إف حبة  – .ونصف حبة أمامها ،" وجد الرجل النملة حية؟حية بعدُ 

" أجابت النملة ؟تكفيك عامًا وىا أنت مل أتكلي ٗب عامُت إال نصفها! ؼباذا
عة با لن يتذكرٍل ىذا الرجل إال بعد أر " قلت لنفسي ردب :الرجل الساخر منها

  .وانصرفْت لتجد جحرىا ."ألف ٗب رأسي عقبًل  أعواـ فتصرفت حبيث تكفيٍت
مع أف مغزى اغبكاية واضٌح وضوح النهار فقد ضبل اغبزُف الذي وجده بشقاف 

 :فيها على السؤاؿ بسرعة
 ؟أأنت ألفت اغبكاية لنفسك أـ أّلفها األديغة -
قاؿ قانشاو ُغر وىو يرى نفسو  –ويُت لك بدليل سؤالك مل تفهم ما ر  -

 .َمضحكة أكثر من ابنو
 ... ولكن ال أعرؼ إف وجدت النملة جحرىا من الشجرة.وؼباذا مل أفهم -
إذا كاف الكفيف هبد طريقو برأس العصا فبلعجَب أف ذبد النملة اؼببصرة  -

ب أشد العيوف مكاهنا ٗب جذع الشجرة اؼبنخور! ولكن وبدث أف يضّل صاح

-582-

وأما سؤالك عما إذا كنُت مؤلف ىذه اغبكاية فردبا  .طةحدة ٗب ىذه الدنيا ابِ 
لو مل يؤلفها األديغة ألفُت لنفسي مثل ىذه اغبكاية اؼبتفائلة من أجل أف أحبث 
لنفسي ٗب اؼبكاف الذي وجدُت نفسي فيو عن ابرقة أمل ما. وإف مل تفهمها اي 

وٗب ىذه اللحةة  –.. .فيٍت أف هتز رأسك معيولدي كما أفهمها أان فسيك
ذا ما - :يعود قانشاو ُغر إىل نفسو فيواسي نفسو عرب ابنو الذي يذكره ابالسم

ارفع  .لن نسمح ألحد أينما كنا أف يهُت أديغيتنا ؟جرى لك اي بشقاف فتيأسَ 
 ال داعَي للقنوط ! ،رأسك

مَت بشقاف بصوت ىادئ قاؿ األ –ال أعرؼ ؼباذا تقوؿ يل ىذا اي موفد هللا  -
 ،وما فعلوا هبا ،اغبق أف ما فعلتو النملة .ال أرى ٗب نفسي أمرًا يدعو لليأس –

ولكٍت أقوؿ لك مرة  .وكلها ِعبَػٌر للسامع ،ها حسنةٌ كلُّ   ،ك للحكايةوروايتَ 
 .أخرى إٍل غَُت راٍض عنك ٗب موضوع دشكور

نشاو ُغر كمن ال سأؿ قا - ؟أتريد أف تقوؿ إٍل أابلغ ٗب موضوع دشكور -
ليبَق ٗب السجن من أجل أف  .ىذه ليست مسألة ملّحة - :وأجاب ،يبايل

  .يفّك اؼبعتقلوف وغَتُىم فبن ال يدفعوف الضرائب أربطة أكياسهم اؼبليئة ابلذىب
.ولتكن عربة لكل من لو أذانف وعقل .سوءاتووال هتملوا 

 .من ىذه الناحية مل يًتؾ اؼبنادوف أحداً مل يسمع -
احبثوا عن ذبار آخرين متهمُت ألف الناس سيملوف من تكرار اؼبنادين لبلسم  -

وال هتتموا إف كانوا مةلومُت أـ ال. انشروا بُت الناس أاننيتهم وقلة  .نفسو
.واجعلوىم عرضة لبلحتقار .شرفهم

:نةر بشقاف شركس حبزف ٗب وجو والده فسألو األخَت مع شبو ابتسامة
 ؟ٗب كبلمي ىل أخطأت ؛ما األمر -
مع أف  –.. .ال اي موفد هللا ! أأفكر ىكذا وأنت تعمل من أجل الببلد ! -
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 - :صوت بشقاف ارتفع فجأة مل يستطع إال أف يضيف ما ال يقتنع بو ويقلقو
 ." ال هتتموا إف كانوا مةلومُت أـ ال ":ألٍل أفكر ٗب تعبَتؾ

او ُغر على ابنو أثٌت قانش –حسٌن أف تتصف ابلرضبة وتدافع عن اإلنصاؼ  -
وىذا ىو سبب  .ولكن ال تنس أف السرقة واإلٕب متشاهباف - :ٕب أمره حبـز

وخصاِمنا مع التجار  ،وىذا ىو السبب ٗب مواجهِتو بذنبو .توقيف دشكور
وألف السيف ال ُيصنع من اغبديد إال بعد سقيو فالببلد اليت ال يتبلـز  .اآلخرين

ابن أخيت طوماف ابي وأنت وأان ال هبوز  .تصعب سياستها لرىبةفيها العدؿ وا
 .أف ننشغل دبسألة اؼبذنب والربيء بل هبب أف نفكر ٗب ضباية مصر من األتراؾ

! ؟يتوجعوف غباؿ أىل مصر ،وىم ٗب ببلدىم ،أمل تسمع الًتؾ
 .أتؼبوا ؽبم أـ مل يتأؼبوا ، سواءٌ لن يتحقق ؽبم شيء اي موفد هللا  -
سأؿ قانشاو ُغر ابنو كما يسمونو ٗب  –شركس  على ما يبدو اي قانشاو ابن -

أنت على علم أبخبار من يقلقوف  – "الببلد، وليس كما يناديو ىو "بشقاف
 ؟ألجلهم

تسرّع  –نعم أعرؼ ألف مصر اليت سلطاهنا األشرؼ قانشاو ُغر ببلدي  -
 .ساؿبٍت اي موفد هللا إف كنت أسأت إليك - :ولكنو ندـ ،شركس بشقاف

قاؿ السلطاف وتنهد عميقاً  –!  ؟ذؾ إذا كنت تقوؿ واقع اغباؿوؼباذا أؤاخ -
كلّّ يفكر ٗب األحسن   .ال ألـو أىل الببلد الذين ال يودوننا وقلوهبم كبو تركيا –
أوّد  –ابتسم قانشاو ُغر كمن يضحك على نفسو  –ولكن  .ويطمح إليو ،لو

رضاكما من إف كاف عدـ  ؟أف أعرؼ ؼباذا أنت وطوماف ابي غَُت راضيُت عٍت
ّمحتما إليها العاـ اؼباضي فقد حصلت على أحد عشر ػأجل اؼبدافع اليت ل

.مدفعاً من النوع الذي يبلك األتراؾ منو
 .ولكن العدد قليل ،ىذا خرب جيد -
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اغبقيقة ما   .أضف إليها إذف اؼبدافع الثبلثة اليت أمرُت إبخفائها ٗب حلب -
اذا لستم واثقُت من فرساف اؼبماليك كنت أريد الكبلـ ٗب ىذا اؼبوضوع ولكن ؼب

ومع ذلك  ،مل يكن لدى جنكيز خاف وتيمورالف مدافع؟اؼبشهورين ٗب العامل
أليس فرساف اؼبماليك من ضبوا أىل سورية ومصر وغَتىم  .احتلوا نصف العامل

 !  ؟من الذين ال وببوننا من اؼبغوؿ ومن الصليبيُت
لو مل تكن جحافل الًتؾ  –وقفو مل يغَت بشقاف أيضًا م - ؟ومىت حدث ىذا -

مزودة ابلبنادؽ واؼبدافع لردبا ما استطاعوا احتبلؿ كل ىذه األرض من شرقهم 
 ..  .واإلنكشاريوف ،جيش مشاهتم .وغرهبم

وأنتما  ،أان من عامل قدَل –مل يدع السلطاف ابنو يكمل كبلمو  – .نعم ،نعم -
وؼبا كنت  .لقاىرةاف تفارقا أنتما تعرفاف كل شيء وترايف دوف أ .من عامل جديد

ٗب  .وأذّكرؾ دبا نسيت ،" سُأطِلعك على ما ال تعرؼ"مىت حدث ىذا :تسأؿ
 ،أال تتذكر ٗب عاـٍ مضى كيف أوقْعنا .زمن السبلطُت بيباريس وقبلووف وبرقوؽ

  ؟اؼبدافع األتراؾ ٗب اؼبهلكة رماةَ   ،انقايتباي قائدُ  والسلطافُ 
ال نسمح ألنفسنا  .الفرساف اؼبماليك األوؿوأنت كنت قائد جيش  ،رأتذكّ  -

 :نقوؿ ناولكن .أف ننسى بيباريس وقبلووف وبرقوؽ واؼبماليك الشجعاف اآلخرين
ومواطنو  –وأكمل بصوت أنعم  – .ليس زماهنم اؼباضي مثل زماننا اغباضر

يبدوف أيديهم علينا وىم  .مصر اليـو معاصروان ىم أخبلؼ مواطٍت اؼباضي
ويثَتوف  .ويدّلوف األتراؾ على نقاط ضعف منعتنا .ىنايبتسموف ٗب وجو 

ولكٍت  .ال أظنك ال تعرؼ ىذه األمور اي موفد هللا .اؼبشكبلت ٗب الببلد
وما كنت أريد أف  .أدليت برأيي ألف اغبديث انفتح فجأة ٗب ما يشغل ابلنا

  .أعّلمك أف القوس ال ُتصنع من األغصاف العوجاء
نةر قانشاو ُغر بعُت راضية  –ىذا كبلـ سليم  .سشكراً اي أمَت بشقاف شرك -
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حسٌن أننا كلينا  - :إىل ابنو ومزح معو بقوؿ مأثور آخر ضاّمًا نفسو إىل اؼبزحة
 .مل يقل أحدان لآلخر: النبل الذي خرج من القوس ال يعود

كاف بُودِّ األمَت بشقاف أف يقولو    "واعباموسة السوداء تعطي اللب األبيض"
.أنو مل هبده الئقاً  غَت ،لوالده

IX
كانوا يتنازعوف االنتصارت اليت   .مل يكن قادة اعبيش الًتكي على وفاؽ اتـ

ال يتفقوف على من  ،سديتبادلوف نةرات العداء واغب :ربققت ٗب البلقاف وغَتىا
وكاف شخصاف وراء ىذا االختصاـ وإف مل يُذكر  .ذه االنتصاراتسيتقلد هب

واالثناف متعادايف قلباً  .والقائد األعلى عبيشو سليم ،السلطاف ابيزيد :اظبانبا
وكبلنبا  .والثاٍل يشتهيها ،أحدنبا ىباؼ على سلطنتو .وإف تصاغبا لساانً 

  .يتوسبلف األخبار الرديئة
ابشا وىو  سأؿ سليٌم سنافَ  - ؟ىل جئت أبخبار سارة من حيث جئت -

 .يكاد هبلس
ولكٍت أبلغك  ،كلها خَت  .ي الكبَتإستانبوؿ مدينة مرحة أيها القائد العسكر  -

سأؿ عنك وأثٌت عليك كثَتًا ٗب خطبة  .سبلـ ابيزيد السلطاف قبل كل شيء
  .وطلب من اؼبصلُت أف يدعوا لك هللا أف هبعل سنتك مئة سنة .اعبمعة

 ،ليجعل هللا سنة سلطاننا ألفاً  –ابتسم سليم ٗب سره  –وعليكم السبلـ  -
 .وٗب انتصارات جيشنا قولُو وفعلو .عمر قيادتو لنا ٗبهللا  ُمدَّ لي ؟وكيف صحتو

 .و وشرفووىي وجهُ 
وىو يُعّزؾ هبذه  .يرضيٍت جدًا أف تكوان أنت والسلطاف على ىذا الوفاؽ -

يقاؿ إف  .ليت اؼبماليك الوثنيُت كانوا مثلكم .ويقّدرؾ  ،الكلمات نفسها
.السلطاف قانشاو ُغر وابنو شركس على أسوأ درجات اػبصاـ
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أان  .من ىنا كاف هبب أف تبدأ تقريرؾ اي يوسف ابشا .ىذا خرب سعيد -
مىت تسقط كلمة من أحدان  ،والسلطاف ابيزيد نعيش على األرض قلبًا واحداً 

أظبْعٍت اآلف  .يلتقطها اآلخر قبل أف تصل إىل األرض. نُعلي ظبعة آؿ عثماف
وف كم ىو ليت من يةنوف أف ماء السلطاف عذب يعرف .سبب الشقاؽ ٗب مصر

  .ضحك سليم بصوت رفيع حاد –.. .مرّ 
رّد  –.." ."أنت تضحك ولكنهما ال يتنازعاف على اؼبنصب الذي تطمح إليو

 :وقاؿ لو شيئاً ـبتلفاً  ،يوسف ابشا على من كاف وبسده ٗب قلبو
الشيء ٗب موضوع النزاع بُت قانشاو ُغر وابنو يصب ٗب مصلحتنا اي قائد  -

لى أبيو أف يزّود جيش اؼبماليك ابلبنادؽ واؼبدافع كما يلّح ع .اعبيش العةيم
 .جيُشنا

حسٌن أف يةهر إنساف لبيب بُت اؼبماليك ذوي األفواه العوجاء الذين ينووف  -
حُت فكر سليم من جديد ٗب   – .أف وباربوا طواؿ عمرىم ابلسيف وحده

ةنوف أي .ولكنو لن يتحقق ؽبم ،ليس خرباً حسنًا لنا - :كبلمو الساخر أضاؼ
؟أننا سنصرب عليهم حىت يفعلوا ىذا

 .وىناؾ خرب أحسُن اي قائد اعبيش العةيم -
ُقْل ما عندؾ  وأرِحٍت قبل أف أفعل بنفسي ما يفعل النحل الذي يلسع من  -

 :مل يغَت يوسف ابشا من سبهُّلو رغم نفاد صرب سليم – .يهيجو
شا كبلمو بسرعة أصلح يوسف اب –.. .أظن أف األمَت خاير بيو انضم إلينا -

ولكن ال  ،انضمامو إلينا صحيح ،نعم ،نعم –حُت رأى وجو سليم يتجهم  
.يعرؼ غَُت ثبلثتنا اػبرب

 ؟وماذا يريد -
ْفلُة منهم - سرت ابتسامة سخرية  - ؟أال تعرؼ ما يريد كل فبلوكي حىت السِّ
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و صفُ ىذا الذي نِ  –على شفيت يوسف ابشا كأنو ال يطمح ىو إىل شيء 
.ونصفو تركي يريد أف يكوف سلطاانً شركسي 

؟وىل تستغرب ىذا -
 .على ىذا النحو فلن يكوف ىذا استثناءً  مدبَّرةإذا كانت الدنيا اػبداعة  -

 .ولكن األفضل أال لبدع أنفسنا أبنفسنا
مع أف سليم كاف يوافق قائد جيشو فقد كاف حذراً  –صحيح  ،ىذا صحيح -

من  –" ؟أـ أعادوه إيّل حىت يتجسس عليّ  قائبًل ٗب نفسو "أيكوف يسلبٍت سّري
غَت أف من يبغضوننا ويبتسموف ٗب وجوىنا  ،األفضل أال لبدع أنفسنا أبنفسنا

ولكن دبا أننا نعيش ألجل ببلد تركيا فحسب فلن  .يزدادوف يومًا بعد يـو
ولن نتسامح مع من  .نًتاجع ٗب أىدافنا كيفما تعامل معنا أي شخص

 .يعارضنا
 .وكبن من جهتنا لن نقّصر ٗب ىذا الشأف ،لقائد األعلى للجيشنعم أيها ا -

ولكن ال أعرؼ إف كانت إستانبوؿ الثراثرة  ،جنودان يضحوف أبرواحهم
 .ستفهمنا

سأؿ يوسَف ابشا مراتحًا ألف اؼبوقف الذي يريده سليم القائد  - ؟ما األمر -
سو كي ال األعلى للجيش ازّبذه القائد األدٌل لو سناف يوسف. وأجاب بنف

وأان كنت أتوقع أف تصبح إستانبوؿ ىكذا ألف  - :يسبب الذعر ادثو
ولكٍت واثق أف ىذا الوضع سيعيد  .ال يفهم اعبائع ّتخمصاحب البطن اؼب

وسألو اثنية ُمفهمًا إايه أف ابتسامة سناف يوسف  – .سلطاننا اؼبنَت إىل وعيو
 ؟أال تصدِّؽ ؛ماذا :ظهرت على وجهواػبفية ابشا 

أصّدؽ اي قائد اعبيش العةيم لو مل يصبح عاشقًا مدمنًا للفتيات سكنت   -
مل يستطع سناف يوسف ابشا الذي يتوجس من أهنم ال يثقوف  – .الشركسيات
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ليبًل وىو بُت النساء العارايت  ،كبن مشغولوف أبمور الببلد -بو أف يصرب أكثر  
قابلو ساعة واحدة للمهمة من أجل أف أ .ال يبّل وال يفقد تشوقو إليهن،وهنارًا 

 .اليت أرسلتٍت إليها تركٍت أنتةر ٗب إستانبوؿ شهراً كامبلً 
دعٍت أقوؿ لسلطاننا اؼبنَت إف كاف إىل اآلف على  .مهبًل مهبًل اي يوسف ابشا -

   .صاح سليم وجده وىْزلو متجاوراف –عفاـر !  :فحولتو
من تشتهيهن عيناه  كنا سنمدحو لو مل هتًتئ راحتاه وىو يبسح على أجساد  -

ٕب بّرأ  ،أضاؼ مرة أخرى بسخرية أمرَّ من سابقتها  - .ولكن جسده عاجز
 .ال أعرؼ إف ابلغتُ  - :نفسو

ٕب أفهَم ؿبادثو سبب ازباذه  ،أجاب سليم ابقتضاب –ال تندـ على ما قلَت  -
 سراً كبن االثنُت يبقى ما قلناه  –"ىذا يبكن أف تثق بو"  :قائبًل ٗب نفسو ،ثقةً 

 ؟كيف ترى صحة من "يتةاىر ابلرجولة"  .مل ذُببٍت على ما سألتك عنو بيننا.
 .مل تعد وجنتاه متوردتُت كما رأيتو ٗب العاـ اؼباضي -
مع أف ما قالو سليم يبدو غَت ذي معٌت فقد أضاؼ بعد ما  –ىكذا إذف !  -

ال أحد  ؟كيف يبكن أف تستمر ٗب صحة جيدة إىل األبد  - :سكت قليبلً 
حُت أئب أجلو  .السلطاف وعاّمة الناس هللا يستوي عند .فبا خطّو لو هللا يهرب

ال نُلْم  ؟.. اغبق أقوؿ فيم نتكلم.ٕب ينقلو إىل آخرتو ،يوجهو إىل طريق اختباره
السلطاف ألنو مل يكافئنا دببلغ يزيد قليبًل على نفقات اعبيش! ىذا السلطاف 

اذا يفّضل قليب أكثر من البلقاف أتعرؼ م .ابب جنتو مفتوح لو منذ زمن بعيد
كبن مهملوف غَت أف  .لن يهدأ قليب ما مل أدخل القاىرة والشاـ ؟اليت كبن فيها

أتعجب كيف ال يتفّهم سلطاننا أف اػبطر  .السلطاف اؼبملوكي يستعد عسكرايً 
ٕب ال أفهم كيف يتناسى أف لنا على اؼبماليك  .على األتراؾ قادـ من تلك اعبهة

.َديناً 
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 ؟ردبا ألف بيننا اتفاؽ سبلـ -
 ؟مىت حدث ىذا االتفاؽ -
 .ٗب عهد السلطاف قايتباي -
 .وبعده تعاقب على مصر أربعة سبلطُت -
 .مل يعد مشّوقاً تغيػُُّر سبلطينهم -
لو مل يكونوا يبّيتوف لنا أمرًا ؼبا توّسلوا إىل قائد اعبيش العجوز الذي كاف ىّيأ  -

قوُمو الشراكسة أف يقبل ابلسلطنة. ألست نفسو للعودة إىل القفقاس حيث 
؟أنت من قاؿ إف أمَت حلب خاير بيو انضم إلينا

 .ولكٍت مل أعرؼ أنك مطِّلع على ىذا اػبرب .أيها القائد الكبَت ،نعم -
فلماذا ال  ؛حُت يعرفو شخص مثُلك ،سرُّ السلطاف واألمَت ،السر بُت اثنُت -

ولكن ال أقصد هبذا أف   –يم مضحكة كاف ما ظبعو سل  –!  ؟يعرفو رابٌع مثلي
وأعرؼ ما  ،أان أعرؼ أف خايربيو نصف تركي .خَتَىا وشرىا ،يعرفوا أسراران

لن  .ال أثق بو ألف من يبيع شرفو خائن ،كائنًا من كاف  ،وولكن .يطمح إليو
  .نستعجل على األحداث اؼبستقبلية ٗب مصر

أال تتوقع  :شيء يقلقٍت إف كنت ترى ىذا أيها القائد الكبَت فسأسألك عن -
؟أف وبدث تغيَت ٗب تركيا

 :ابتسم سليم
 ال أان ! ،أنَت من سأؿ عن ىذا -
 ثْق ْب ٗب ىذا الشأف ! .نعم ،نعم -
.إف كنا سنبقى متعاضَدين أان وأنت فبل خطر علينا مهما حدث ٗب تركيا -
–أجاب يوسف ابشا دوف حاجة إىل التفكَت  - .وأان أعاىدؾ على ىذا -

.اؿ آخر إذفسؤ 
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 ! ؟ىل حَشوا رأسك ابألسئلة ٗب إستانبوؿ ؛عجباً  -
األقواـ اليت كبارهبا ٗب البلقاف من ِصرب  .ال أتخْذ عٍت ىذه الفكرة .ال ،ال -

ما رأيك ٗب  .وضعوا أملهم ٗب الروس الذين زبلصوا دبشقة من التتار ،وبلغار
  ؟اؼبوضوع

كما أنةر إىل من ال يرضخوف   أنةر إىل الروس الكّفار ؟وماذا سيكوف رأيي -
لنا ىنا. من يعرفوف الروس ىم الشراكسة الذين يعيشوف ٗب اعبانب اآلخر 

حدث ىذا قبل  .ويرووف أف أحد قادهتم العسكريُت قتلو قائد روسي .للبحر
وألف من عنده معلومات أكثر ٗب اؼبوضوع ىو قانشاو ُغر السلطاف  .زمن طويل

اختتم سليم معلوماتو القليلة ٗب  -.اؼبعارؾ فاسألو مىت التقيت بو ٗب إحدى
 .اؼبوضوع ابؼبزاح

أسرع يوسف ابشا دوف  –ؾ إف اجتمعنا ٗب موقعة كهذه أف أليب طلبك دُ أعِ  -
.مزاح

 إف شاء هللا !  :قلْ  .مهبًل مهبلً  -
اختتم يوسف ابشا بوجو خاٍؿ  –إف شاء هللا وإال ففيَم كبن أحرار !  ،طبعاً  -

.من أي انفعاؿ

X
"اعبمل لو سافر مئة مرة إىل الكعبة لن يصبح حاجاً" مل يدع قانشاو ُغر أحداً 

وال ٗب السنوات  ،ٗب مصر يردد ىذا القوؿ العرْب اؼبأثور ٗب أايـ حكمو األوىل
وٗب الغابة  –وراضوف عن حكمو  ،ليس ألف كل الناس كانوا وببونو .التالية

ؼبوقد وبدث أف ذبد بينها حطبة أشجار عوجاء. وبُت قرـو اغبطب اؼبشتعلة ٗب ا
ولو كاف كل من يفارقوف اغبياة تتسع ؽبم اعبنة  النطفأت انر  ال تشتعل.

والرأفة والةلم تتعايش ٗب الدار  ،والسر والعلن ،كيف كاف النهار والليل  .جهنم



-591-

  ؟الفانية
وأف اػبروؼ  ،ربتاج إىل جواب ،كاف قانشاو ُغر يعرؼ أف ىذه األسئلة وغَتىا

كسب ثقة عامة الناس   :فبدأ دبتابعة أمور سلطنتو بسرعة ،وبتاج إىل راعٍ  الوحيد
عن الدولة من أمواؽبا  ،وأنت تضحك ،من خبلؿ إفهاـ التجار أف ما زبفيو

 :مل يدع الناس يقولوف .1ستقضيو يومًا وأنت تبكي إما قتبًل أو حبسًا أو تعزيراً 
" بل "من ظبلمنا ينبثق ألبستو سرجًا من ذىب يبقى ضباراً حىت لو  ،"اغبمار
مل يتصرؼ كتلٍّ  ،ومهما احًتمو الناس ،ولكن مهما ربقق لو من أىداؼ .النور"

أف عرشو صار وطيئاً   ،بل ساعة ،مل ىبطر لو يوماً  .ٗب الربية ىباؿ نفسو جببلً 
 عليو أو أف سرج حصانو هبب أف يعلو.

ّك قانشاو ُغر إذا كاف من اؼبمكن أف وبدث خبلؼ ٗب األسرة الصغَتة مل يش
ومل يكن يكتم أسوأ  .كاف يتدخل ٗب كل قضااي الدولة  .أف وبدث ٗب الببلد مثلو

وؼبا كاف من عادتو أف يتكلم إىل أمتو ٗب يـو معُت من كل شهر من  .األخبار
ينتةروف ىذه  ،س، ؿبّبوه ومبغضوه على السواءخبلؿ اؼبنادين فقد كاف النا

"ملْلنا من ىذا الكبلـ األجوؼ الذي  :وكاف بُت الناس من يقوؿ الساعة.
"ليس كلُّ شيء  :يذيعو السلطاف عرْبىم" ومل يكن من يردوف على ىؤالء قائلُت

حسٍن ظبنًا حىت سبسح بو اػببز" قليلُت. وأكثُر من ىؤالء وأولئك من يقوؿ "لو 
ولكن كاف بينهم من يقوؿ "ليت  .مل يكّلمنا سلطاننا ىكذا لُكّنا ُصّمًا ُبكماً"

وكثَتوف يروف اؼبنادين  .ؾ جاؤوان وخّلصوان من ىؤالء اؼبماليك القبيحُت"الًت 
وازدىرت  .بل يصرفوف وقتهم ٗب أعماؽبم فحسبُ  ،وال يهتموف هبم ،َمْضَحكة

اغبدود اؼبعروفة   ىي أدٌل منالكلمة األخَتة ابلعربية ٗب األصل. وىي شرعاً العقوابت اليت 1
حَصنة

ُ
 .كحّد السارؽ أو الزاٍل أو رامي اؼب
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عن الببلد اليت ذبد  "احبثْ  :الفكرة القائلة ٗب أوساط كثَتين ال تعلَُّق ؽبم بشيء
 ." ! ىذه ببلدؾ وُمسًتاُحك ،فيها خبزاً 

لقياس إىل السنوات اليت أسكَت فيها السلطاف قانشاو ُغر اجملاهبة األشرفية واب
وأعاد نةاـ صبع الضرائب إىل وضعو فالسنوات القليلة اؼباضية   ،الةاىرية –

الفًتات كاف بلداف يعادايف  تلك وٗب أحسن .كانت سنوات سبلـ ٗب مصر
 .أخرىالُفرس من جهة الشماؿ الشرقي، والًتؾ من جهة  :مصر

 - ؟لِيعِش العدو البعيد عنك مئة عاـ :ىل ظبعت أيها األعجم من يقوؿ -
.سأؿ السلطاف قانشاو ُغر وزيره

 .مل أظبع اي موفد هللا -
ابتسم قانشاو ُغر وىو يبر براحة يده على غبيتو  – .ُأخربؾ إف مل تسمع -

 .الطويلة
أمن  ؟مئة عاـ إذا كاف العدو عدوًا ٗب كل زماف فلماذا أدعو لو أف يعيش -

والعقاب وبـو ٗب األعايل غَت أنو ينقض حُت يرى  ؟أجل أال يتحرش بنا
 .ال أعرؼ إف كنُت ـبطئاً  .فريستو

أوبدث أف يفعل القلم ما  :! إذف سؤاؿ آخرال تْرَتْب فيو ،ىذا جواب سليم -
؟يعجز عنو السيف

 .تذكَّْر أننا صاغبنا السلطاف ابيزيد بريشة القلم .وىذا فبكن -
 .تعرؼ ما ٗب قليب -
 ؟أمن ىذا اليـو فحسب يعرؼ أحدان اآلخر -
 :إف كنت حكيمًا عاؼبًا ىكذا فبل تسخر مٍت لسؤايل األخَت .وىذا صحيح -

؟أيستطيع طائراف أف يغنيا على غصن واحد
.ال -
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 ؟ؼباذا -
.سيبلبل كل منهما اآلخر متنازَعُت على من صوتو أصبل وأعلى -
 ؟وإف تناداي -
 .ٗب الكراىية بينهما االختبلؼُ  –سبب التنادي سيت -
 .لو حدث ىذا لكاف خَتاً  .وىذا رأيي أيضاً  -
 .ىناؾ ما يُقلقك اي موفد هللا -
 ...أفكر ٗب تصرؼ تركيا والفرس معنا وكأف ؽبما ديناً علينا -

 ،ماذا جرى بشأف رجائي لك ٗب موضوع من حّولوا سيفو الذىيب واباًل عليو -
 .أٙبّ  طوماف ابي على بشقاف ؟مل ترّد عليّ  ؛البدوي حسنٍ 

 .أيكْل معو اؼبرّ  اغبلوَ  توِ من يشْ  :مل يستجْب والدي قائبلً  -
 .ال يعرؼ مدخبًل وال ـبرجاً  –غمغم طوماف ابي  -...خالنا إنساف عجيب -

ليس  .ويُطلق سراح بعض اكومُت ،حُت يتغَت السلطاف تصدر أحكاـ عفوٍ 
ال  .ولكن ال أعرؼ ،لناس الذين ال يغفروف اغبقد والشرقانشاو ُغر من نوع ا

أفهم ؼباذا يُبقي حسن البدوي ٗب السجن مع أننا عثران على السيف الذىيب 
  .وأوصلناه إىل السلطاف الًتكي

أنسيت أف اغبرب األخَتة بُت تركيا ومصر نشبت بسبب سلوؾ اجملـر حسن  -
وأضاؼ بسرعة وبصوت  .يرّد بشقاف رغمًا عنو على طوماف اب - ؟البدوي
.وأان لو كنت مكانو لفعلت مثلو ،ردبا وبتفظ بو ؽبذا السبب - :ألطف

.على ما يبدو أنت ووالدؾ على رأي واحد .مهبلً  ،مهبلً  -
 ؟وىل تستغرب ىذا -
 .أٍل لسُت معكما :سأقوؿ لك ما أستغربو -
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ُهو إىل خالك -  .ال يغَت بشقاف شركس موقفو – .ال أان ،ىذا تُوجِّ
ٕب  ،غضب طوماف ابي – .أكلف نفسي دبا مل تستطع حلَّو ،ليست مشكلة -

ُأشفُق على  ،حسن البدوي اجملـر ال ىو قرييب وال من أىلي - :المو والطفو
 .أسرتو فحسب

أال تشفق على أيتاـ اؼبماليك وأراملهم الذين تسببت ٗب مأساهتم اغبرُب اليت  -
طوماف ابي بصوت  عارض بشقافُ  –!  ؟تلت جريبة ىذا اعبشع حسن البدوي

.عاٍؿ على غَت عادتو
 .مل يًتاجع طوماف ابي –ٍت ! ال تُعلِّمْ  -
سأؽبما السلطاف الذي ابغتهما  - ؟ماذا حدث لكما حىت تتصاوبا -

واسًتاح ىو ٗب ظل  .ابعبلوس ،وقد قفزا من مقعديهما ،وأمرنبا ،ابغبضور
 .أظبعكما إف كنتما واثقُت مٍت – .الشجرة

مل يكتم طوماف  -.كنا نتكلم اي موفد هللا ٗب موضوع السجُت حسن البدوي -
.ابي سبب اػبصاـ بُت األمَتين

 وأنت ىل وصل إليك أوالد حسن اجملـر ! .ظبعُت هبذا -
والسبب أنو كانت يل عبلقة ما ابؼبوضوع الذي  .وصلوا إيّل أكثر من مرة -

قوؿ إف تعاُمَلكما أنت .. ال أ.مضى عليو كثَت من الزمن إف كنت تتذكر
ولكٍت أشفق على  ،وقايتباي مع ما فعلو قاطع الطريق حسن غَت صحيح

 .وقعُت ٗب ىمٍّ شخصيّ  ،ال ربكما علّي برقة القلب .أوالده
قاؿ  - ؟ؼباذا نتهمك برقة القلب إذا كنت تريد أف تتحمل عن أحد ذنبو -

وأنت ما رأيك  - :وسأؿ ابنو ،قانشاو ُغر دوف أف يُبدي على نفسو استغرابو
 ؟ٗب اؼبوضوع اي بشقاف شركس

ولكن ألسَت اي موفد هللا من نصحٍت  .فرغت من إبداء رأيي لطوماف ابي -
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ٗب  رافقْ ال تُ  :ن كاف يقوؿومَ  ،ن يبتسم ٗب وجهي ؿبدِّاثً ن كل مَ أال أجعل مِ 
 ؟الطريق من ال تعرفو

ليب رجاء ابن سن .وٗب كبلـ طوماف ابي صحة .أان أروي ما قالو األديغة -
أختنا الذي يريد أف يفتح ابب الرضبة على اجملـر عدَل الشرؼ الذي قضى 

؛ إال إذا كاف معروفنا سيذىب سنوات طويلة ٗب السجن يتوسل ىو وأوالده
  ُسدًى.

 .عادت الروح إىل طوماف ابي بعدما كادت تسقط منو –شكراً اي موفد هللا  -
 .ية فسقطْت عن كاىليكانت اؼبسألة من أضباؿ دنياي الفان  –
واآلف  .ولذا ال تدعنا لبطئ أنت وأان ،ىذا ليس من فضلي، بل هللا الرحيم -

لعاف طّ تسافراف إىل حلب وتَ  :إف تصاغبتما فلي معكما مسألة تتعلق ابلببلد
واستكشفا أحواؿ األمَت  .على ما هبري ىناؾ من جانبنا ومن جانب األتراؾ

ال تتعاميا وال تتصاّما مع أي إنساف  .يكواستمزجا آراء اؼبمال .خاير بيو
من يزر  :واحذرا من األمَت خاير بيو اؼبسامل على مبدأ القوؿ العرْب .تقاببلنو

 .وألنو ـبادع ال تصّدقا كبلمو قبل أف تستفسرا عينيو .الذئب يصحب كلبو
سأؿ بشقاف وقد ىدأت فورة  - ؟أال يكفي كم خدَعنا خاير بيو اي موفد هللا -

 .ا فعل قانشاو ُغر ابجملـر حسن بناًء على إغباح طوماف ابيغضبو فب
...ولكننا ال نستطيع اعبـز أبف لؤلمَت خاير بيو وجهُت ،وأان ىذا رأيي -
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XI
ـو الذي ربدث فيو السلطاف األشرؼ قانشاو ُغر وطوماف يلدى غروب مشس ال

هر ٗب الثالث والعشرين من ش ،ابي وبشقاف شركس ٗب موضوع حسن البدوي
وتبّوأ  ،مات السلطاف ابيزيد :جرت حادثة مهمة ٗب تركيا 1512نيساف عاـ 
مل يكن سليم  .1ابوز :األوؿ الذي يضيف بعضهم إىل اظبو لقب اغبكَم سليمٌ 

ومل يكن لدى السلطاف  .نفُسو يعرؼ أف هناية فباليك مصر ستكوف على يديو
  .سقانشاو ُغر واألمَت طوماف ابي الذي سيخلفو أيُّ توجُّ 

كاف بقي لو   –وبعضهم بداية مأساة  ،بعضهم مناسبة فرح لو –وىذا اؼبوعد 
 .أريع سنوات

XII
اؼبملوكي ٗب أْوِجِو حُت وقف طوماف ابي وبشقاف إىل  –كاف النزاع اؼبملوكي 

يبُت السلطاف األشرؼ قانشاو ُغر ويساره. ومع أف اؼبماليك الذين يُةهروف 
على مرأى من السلطاف فقد قاؿ ؼبن عادا  مهارهتم على صهوات اػبيل كانوا

:من حلب اليت كاف ذىنو فيها
 .أُنصت إليكما -
بدا من صوت طوماف  –ابلنسبة إلينا كل شيء على ما يُراـ اي موفد هللا  -

 .توجو سليم إىل إيراف للحرب – .ابي رضاه عن اػبرب
كانوا   –رب مل يبلك شركس بشقاف الص –ِلََت الُفرس اآلف إف كاف خَتًا !  -

.ينةروف إلينا من أطراؼ عيوهنم

 .أي القاطع شديد البأس 1
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ٗب اعبهة األخرى يراقب الناس الفرساف األربعة ال يُروبوف أحصنتهم وال ىبففوف 
واآلخر ينزلق إىل ربت بطن  ،أحدىم يقفز عن سرجو ٕب يعود إليو :سرعتهم

 ،والثالث يلعب ابلسيف واقفًا على ظهر اغبصاف ،اغبصاف ٕب يعود إىل ظهره
ويلقي واحدة  ،يقطعها -.ال يُبقي على شبار القرع اؼبغروزة على أواتد والرابع

وبعدىم يلتهب اؼبضمار  .منها بطرؼ الرمح أماـ السلطاف وينصرؼ ؿبيياً برأسو
 ،وتصلّ  ،والسيوؼ تلمع ٗب الشمس .ويفًتقوف ،يتجاهبوف :دبناورات الفرساف

.واػبيل تصهل ،والرماح تتكسر
 -  .انوا حذرين ٗب سبريناهتم فهم مغامروف أبرواحهممهما ك ؛ىل تروف ىؤالء -

على  ،كمن ال يبايل  ،مع أف قانشاو ُغر كاف معتّدًا دبا يرى فقد أجاب متأخراً 
أنتما سعيداف على ما أراكما ألف النار  - :اػبرب الذي ضبلو إليو ابنو وابن أختو

 ،عيٍت اعبمل أنتما تتناسياف أف ،ال زبدعا نفسيكما .اشتعلت ٗب بيت اعبَتاف
استطاع سليم ذو  لو .على األعشاب البعيدة ،وىو يلتهم العشب القريب منو

. ال بد أف يُفِهمو أحدىم همايهيمن عليالبحرين اللذين  فَ سقَ األنف الدقيق ل
 ؟ولكن من الذي سيكوف السبب .أف االستعجاؿ وحده ال يُنِقص من الطريق

أوقعو صديقكما  :يل أمر عجيبما حدث عباف برد الغزا ،انةرا ،انةرا ...
ويعيد  ،ويُرِكبو ،فيمسك لو األخَُت حصانو ،األمَت شاْدبك من صهوة حصانو
    .إليو السيف الذي أسقطو من يده

 .مل يتحمل طوماف ابي ما رأى –لو كنُت مكانو ؼبا فعلت مثلو  -
 ؟أكنَت تصرعو بصدر اغبصاف ؟وماذا كنت ستفعل -
انةر ما  –أجاب بشقاف بداًل من صديقو  -فد هللا إف كاف ىذا رأيك اي مو  -

 سيفعل األمَت الغزايل بشادبك.
ما إف رجع إىل صهوة حصانو  :ما كاف يراتب يو بشقاف شركس أثبتو الغزايل
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 .ٕب عاد فصرعو اثنية وىو وباوؿ النهوض .حىت غافل غريبو من خلفو وصرعو
ال أنتم  ،مل لبطئ - :نهابرّأ قانشاو ُغر نفسو وىو يدي –صحيح  ،نعم ،نعم -

كل إنساف يتصرؼ   .إىل اغبادثة نفسها ةـبتلف نةرةوال أان مع أف لكل منا 
األمَت  ؟اؼبغلوب ال يبل من النزاؿ :أمل تسمعوا قوؽبم .حسب شرفو وفطنتو

ربّلى ابلرجولة  :ولكن ال تلوموا صديقكم شادبك .الغزايل من ىذا النوع
هبب أف يكوف  :فكما يقولوف ،حة اؼبعركةحُت هبد نفسو ٗب سا .واإلنسانية

 .أان واثق أف سيفو سيكوف قاسياً على العدو ،قلب اغبداد قاسياً كاغبديد
مل يتقدـ أي من الطرفُت رغم أهنما  :ال يبكن فْهُم سَت اغبروب بُت تركيا والفرس

 .واعبيش الًتكي ال ينقص إف مل يزد .ومل يًتاجع ،يتجاهباف منذ أكثر من سنة
جيب أهنم حبجة الفرس وبتفةوف على حدود الشاـ جبيش من الفرساف والع

والقائد األعلى للجيوش الًتكية سناف يوسف ابشا قلبو ٗب  .وآخر من اؼبشاة
وٗب أثناء تلك  .حلب أكثر فبا على حدود فارس اليت يتعامل معها ابلبلمباالة

 اف علىوٗب كل مرة يؤكد –السنة اجتمع ىو وخايربيو ثبلث مرات سراً. 
 :وإذا توّجب التعبَت بصراحة عن سرِّ اػبائن فاألمر ٗب غاية السهولة .نوااينبا

 ،وينصبوه سلطااًن عليها ،يريد خايربيو أف يُدخل األتراؾ إىل سورية دوف عائق
 ،وىذا لن وبدث اآلف .وتصبح مصر أقرب إليها ،فتتسع تركيا إىل جهة الشرؽ

. وسيجد إىل حينها 1غنية اليت كانت للفرسبل حُت وبتل خانّية "ُدْلغاِدر" ال
.الوقت الستمالة أمراء آخرين غَت األمَت جاف برد الغزايل

ب إىل مؤسسها سَ نُ ت وؽبا تسميات ـبتلفة ابختبلؼ اللغات الفارسية والًتكية والعربية. 1
. (ُدْلغادر الًتكماٍل. تقع ٗب الركن اعبنوْب الشرقي من األانضوؿ )منها مرعش وأفسوس

قامت ٗب منتصف القرف الرابع عشر ٗب أحضاف الدولة اؼبملوكية وبشبو استقبلؿ ذأب، 
قط رأس السلطاف العثماٍل سليم.سوكانت خط الدفاع األوؿ عن الدولة اؼبملوكية، وىي م
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كاف عارفًا دبا   –مل يكن األشرؼ بيربد قانشاو ُغر يقضي وقتو دوف عمل 
ومل يكن يبضي أسبوع ال  .وحدود حلب ،وعلى حدود الشاـ ،وبدث ٗب الببلد

 ،حىت لو كانت أخبار اؼبدينتُت متشاهبة ،ولكن .أيتونو فيو أبخبار الشاـ وحلب
االثناف  ؟َمن ِمن أمَتَيهما يقوؿ اغبقيقة  .فقد بدأ يهتم بعدـ تطابُِقها أحياانً 

 .كاف ىو ومالك العمر سيباي ٗب فرقة فرساف واحدة  .أمَتاف منذ زمن بعيد
فقط  – .وال فرؽ كبَتًا بينهما ٗب العمر .واجتازا كثَتًا من اؼبواقف العصيبة

 ،ىو أصغر سنًا بكثَت من قانشاو ُغر وسيباي ؟واألمَت خاير بيو .ثبلث سنُت
وليس ؿبرومًا من الرجولة لوال حسده وشهوة  .ٗب ذروة قوتو ،ىو ٗب األربعُت

وحُت عرب الربتغاليوف الصليبيوف البحر األضبر ونزلوا قرب اغبجاز  .اغبكم لديو
ىذا من ُعمر خاير بيو  ؟ايلوجاف برد الغز  .كاف من بُت أشجع الرجاؿ

وىو أكرب ببضع سنُت من شادبك الذي غدر بو ٗب يـو سباؽ  .وصديُقو
 .وأمَت األربعُت ىذا يطالب دائماً بًتقيتو مستقبًل ىذا العدد .اؼبماليك

وغَتىم من القرانيص  ،والنيحأب ،وايب ،"واألاتبك سعدوف العجمي إذف
سأؿ السلطاف قانشاو ُغر نفسو فجأة مع  - ؟أال يطالبوف بشيء ،األكرب سناً 

وىؤالء ينتةروف أمراً  ؟واؼبماليك اعبُلباف األحدث سناً  - .شيء من االرتياب
صراع األجياؿ الذي  .ويفرقهم ما ال يتحقق ؽبم ،هبمعهم ما ال يبلكونو .ما

ال هبوز أف ننشغل أبمور كهذه ٗب الوقت  .أوقفُتو قبل سنوات رجعوا إليو اآلف
يتذكر قانشاو ُغر أف اؼبماليك اعبلباف األحدث  – .اصران فيو األتراؾالذي وب

وأنو كاف يُعَثر على ىؤالء قتلى ٗب  ،كانوا يقتلوف اؼبماليك القرانصة األسنّ  سناً 
وكاف  .بل هبدوهنم قتلى ٗب بيوهتم ،هبم أسفل اعبسور ىرمويُ  ،زوااي األسواؽ

َمن أدخل  .مهبًل مهبلً  – .دامهميتمّثل لعينيو بضعُة اعبلباف الذين أمر إبع
حُت أرسل إليو إماـ اؼبدينة اؼبنورة  .صراع األجياؿ ٗب مصر ىو السلطاف سليم
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ٗب  ،"ال أتمروف بذِكر اسم سلطاف العرب الذين أنزؿ هللا عليهم دينو عتابو:
كاف أجابَُو ىذا اعبواب اؼبعيب "مىت زبلصتم من سلطاف   خطبة اعبمعة"

ونّصبتم سلطااًن عربيًا عليكم  ،العجوز الذين ال إلو ؽبماؼبماليك الشراكسة 
.. ٕب ؼباذا اسم األمَت خايربيو .فستدعو الببلد الًتكية لو ٗب خطبة اعبمعة لو"

 .."؟.على ألسنة الًتؾ أكثر من سائر أمرائنا
وكاف جواب اآلخر  .ىذا السؤاؿ نفُسو وجهو قانشاو ُغر يومًا إىل األمَت الغزايل

 :ن كاف ينتةر السؤاؿكم   حاضراً 
ال يكّفوف عن ذكر اسم خاير بيو ردبا ألف حلب منعة ابلنسبة لؤلتراؾ اي  -

ال تصّدؽ أف خايربيو  ؟موفد هللا. ٕب كيف أتٔب على ذكر األمَت العدو ابػبَت
"ىذا العجوز ذو غبية  – .ىذه إشاعة من العدو ال أساس ؽبا .نصُف تركي

"يريد أف ينتزع مٍت ما  :و بنربة اثبتة قائبًل ٗب نفسواؼباعز ال يثق بنا". وأهنى كبلم
ال أحد يعرؼ خاير بيو كما  -ولكن لن أحقق لو أملو"  ،ٗب قليب بطبلقة وجهو

 .ثْق بو كما تثق ْب ،أعرفو
ال يساور قليب مثل ىذا االرتياب كبو فباليكي وكبو  ؟ؼباذا ال أثق بكما -

وكبتمي بكم حُت تغدو  ،ػبطأأنتم من أنمل ٗب أف ينقذوان من ا .أمرائي
أعرؼ األمَت  .اغبياة، ٗب مأزؽ أُسسُ  يُة واالقتناع والرجولة والعدالة،اإلنسان

مل ىبذلٍت  .لوال ثقيت فيو ما ولّيتو حلب ،ال أقّل منك ،خاير بيو كما تعرفو أنت
ولكن الًتؾ أشاعوا  ،ال ذبري ٗب عروقو نقطة دـ تركي ،صحيح .يومًا واحداً 
أتذّكُر كما اليـو أف السلطاف األشرؼ قايتباي اشًتاه  .صَف تركيٍّ عنو كونو ن
 .صبياً فبتلئاً 

 ؟معو كنتُ   ،أال تتذكرٍل اي موفد هللا ،وأان-
.ال أتذكرؾ ،ال -
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ظلوا .. .وكيف تتذكرٍل وأان مل أبق فبلوكًا عند األشرؼ قايتباي إال ثبلثة أايـ -
وال أحد  ،.. ال ألـو أحداً .عنهم يبيعونٍت ويشًتونٍت حىت أصبحت رجبًل رغماً 

 .مل يقدـ يل أحد خدمة إال ما قدمتو لنفسي .لو علّي َديٌن أو مستعار
ولكٍت مل أقابل فبلوكاً  ،الأستطيع أف أزعم أٍل كنت ٗب مثل وْضِعك اي غزايل -

لن نسمح  –أهنى قانشاو ُغر حديثو هناية مفاجئة  – .ىنا مل يبر دبصاعب كثَتة
ا ابألكاذيب اػبادعة ٗب ما كتبو هللا العلي القدير على جباىنا ٗب ألحد أف يغرين

  .دار االبتبلء ،الدار الفانية
"أنت ٗب شيخوختك صرَت ٗب اعبنة ولذا سيصدر منك  :غمغم الغزايل ٗب سرِّه

 :ووافقو بفمو ،كبلـ كثَت"
 .لن نسمح ألحد أف ىبدعنا ،نعم أيها السلطاف األشرؼ قانشاو ُغر ،نعم -

 –ا لنا ٗب ىذه الدار الفانية لنصُدؽ لو إف مل نصُدؽ ؼبصر ولسلطاهنا ! ماذ
 ."وسيأٔب سريعاً اليـو الذي سيّتضح فيو ىذا" :وأضاؼ لنفسو

" مستقّلًة تفهم خائنرجولة" و "ُمداف" و "بريء" و ""حُت تنطق الكلمات 
ا ولكن إف وضعتها ٗب سياقها من حياة اإلنساف فكلُّها فب .معانيها بسرعة

 .ىذه ال توَلد مع اإلنساف بل تبدأ مع خطوات حياتو .يدعوؾ إىل التفكَت
وتصادؼ اؼبلتوي منها  .ىذا طويل واآلخر قصَت .ليست كل الطرقات متشاهبة

وٗب  ؟وٗب أيِّها تضلّ  ؟ال تعرؼ ٗب أيها تعثُر ؟فماذا ستختار منها .واؼبستقيم
 .أيها ستكوف ؿبةوظاً أو تعيس اغبظ

كيف   –فيو قانشاو ُغر منذ أوؿ يـو لو ٗب مصر طريق واحد كاف ما يفكر 
واغبق أنو مل يكن كسائر اؼبماليك  .سيعود إىل أرض األديغة اليت خرج منها

و فاستقبلتو األسرة اليت األمَت قايتباي قريبتَ  يعاٍل من العوز والضيق: كانت زوجةُ 
رين ٗب ما تقوؿ وما وأنت حرّّ ٗب اػبامسة والعش .انتمى إليها استقبااًل حسناً 
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إىل العاـ اؼبقبل حىت استمرت  ،ولكن ظل يؤجل من اليـو إىل الغد .تفعل
وكاف مسؤواًل عن بعض أسباب  ىذه  .ضيافة األرض الغريبة لو نصف قرف

 .مسؤوؿ عن بعضها وغَتَ  ،اؼبماطلة
رجولة األديغي وامتداحو متبلزماف فأين كاف قانشاو ُغر يذىب ىاجرًا  من 

وأقّر نفسو مع َمن  . يُطَلب منو الركوب يركب معهم دوف أف يسأؿحولو. حُت
ومل يسمح ؼبن  .ومل يسمح ؼبن كانوا يريدوف أف يسبقوه أف يفعلوا .صاحَبهم

 .غبقوا بو أف يبلغوه
ولكن أىو وجو  .سَتلُّ السيف: إما أف سبوت وإما أف سبوتحُت ت عَ راجُ ال تَ 

 ؟األديغة فقط ما سيحميو
تذكر قانشاو غر اآلف ما كاف  – .أنت على حق ،شركس بشقافنعم اي  ،"نعم

سواء كاف العش  ،الذي ولد فيو كلُّ إنساف العشُّ  – .ابنو قبل أعواـ وّجهو إليو
إذا كانت األوىل  ،وألف البلدين اللذين ٗب قليب جناحاف .وبيتُ  ،صغَتًا أـ كبَتاً 

ولكن ال  .منهما فلن أخذلك ٗب أيٍّ  ،فالثانية ببلد األديغة البعيدة ،مصر
.. .أعرؼ إف كنت قادرًا ٗب شيخوختك أف تفعل ما مل تستطعو ٗب شبابك

اغبق ماذا أقوؿ   .يكفيك ما اعتربت بو نفسك ٗب مصر عصفوراً مكسور اعبناح
أيُّ ثنائيات من نوع "أديغة  ؟كما لو أف أحدًا يبسك يدي ويدور ْب ٗب مصر

وألف ىذه مل  ؟" ال تفارؽ ذىٍتخائن –ُمداف" و"بريء  –مديح" و"رجولة  –
تبدأ معي ولن تنتهي فلن أخدع نفسي دبا أضبي بو شرٗب مفكرًا ٗب األحسن 

وهللا سيعذرٍل ٗب ما ال  .ولن أتوقف عند ىذا اغبد ،سأفعل واجيب .واألسوأ
ولن يبارس من ورائنا  .ولن ُيضِعفٍت .ولن يسمح يل أف ىبطئ نةري .أقدر عليو

ينا  دينهم وأرضهم مئة عاـ اػبيانَة اليت مل نقبلها على الببلد الذين ضب أىلُ 
.. مل أكن أريد أف أقوؿ ىذا ولكن ىل الًتؾ .أنفسنا كما ُيشيع عنا أعداؤان
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كبن األديغة إف نتصف ابالستقامة  ؟الذين يلقبوننا ابؼبلحدين أحسُن منا
وما كنا لنًتاجع !... " ،والتفاىم فما يضَتان مهما قاؿ الناس عنا

وقضى  .وكانوا أمَلو ،ف السلطاف قانشاو ُغر واثقًا من اؼبماليك ثقتو بنفسوكا
ومل يسمح ألحد أف  .نصف العاـ الفائت بُت مصر وسورية ال يكّل وال يهدأ

ومل  ،يبلحظ عليو طواؿ ىذه الرحبلت أف سنواتو اػبمس والسبعُت تُثِقل كاىلو
كن كل شيء ٗب اإلنساف قوايً  ولكن ؼبا مل ي .يُطلع أحداً على ما يعتلج ٗب قلبو

 يطفووكاف البّد أف  ،كاف ال بد أف تةهر على قانشاو ُغر نقطة ضعٍف ما
وإذا كاف عاش  .من قلق وىواجس إىل السطح فجأة ما كاف ىبتلج ٗب صدره

أحسن سنوات عمره وىو يقوؿ لنفسو مهما وجد نفسو ٗب أصعب اؼبواقف 
يتناسى ىذا اؼببدأ ٗب سنوات   "كما ركبت حصانك بنفسك ترّجْل منو" فكيف

 ؟ِكربِه وحساسيتو لئلىانة
ومع أف قانشاو ُغر كاف من ىذا النوع من الرجاؿ ففيو أيضًا طبع عجيب 

ولكن ال رباوْؿ أف  .ىُبيَّل إليو أف الناس كلَّهم يعشقوف الصدؽ كما ىو :آخر
ه ببل عينا ،يبتسم ٗب وجهك قائبًل "اؼبرائي ال ىبجل .تكذب عليو أو تُرائيو

بل ال يسمح ؽبما  ،ال وبب أف يتكلم فيهما ؟واػبيانة ؟واػبائن .حياء،ال ترفّاف"
 ؟ؼباذا إذف خطر خايربيو ٗب اللحةة نفسها للسلطاف قانشاو ُغر .أبف ىبطرا لو

"ال، ال، ال هبوز اهتاـ اإلنساف  ؟وؼباذا زبيل الغزايلَّ ينةر من خلف خايربيو
ال فرؽ بُت أف تكوف  –و وىو يدينها. عاتب قانشاو ُغر نفس –جزافاً. 

ل شّكاكاً ومذنباً. وألف من يرافق األعرج يبدأ يعرج أيضاً، فكذلك ال بّد أف لك
ٗب البحث عنو" . وٗب الدنيا اليت تعّج  هنر جسرًا فمن يعربه ال يتكاسل

ابألخبار البد أف يتسابق الصدؽ والكذب؛ فأيهما سيصل إلينا قبل غَته من 
.."جهة الًتؾ؟.
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تسّمر  -جئتك خبرب سيء ال أعرؼ إف كاف صحيحًا أـ كاذابً اي موفد هللا   -
.األمَت خايربيو بُت يدي السلطاف

 .أظبعك ؛وبدث أحياانً أف يكوف الكذُب خَتاً من الصدؽ -
  .احتل جيش سليم إمارة  "ُدْلغاِدر" -
اف منذ البارحة ىُبفي السلط – .ىذا اػبرب صحيح صحة وقوفك أمامي -

 ؟وماذا اآلف –بوجهو ولونو معرفتو ابػبرب 
إف كنت ترى ىذا اي موفد هللا فنحن جاىزوف من ىذه اللحةة ؼببلقاة  -

 .اعبيش الًتكي اؼبهاجم
مزح السلطاف قانشاو ُغر ُمسِمعاً ؾبموعة  –كبن جاىزوف اي خاير بيو ولكن  -

اؿ جيش سليم اؼبرىق ال يز  – .الصفراء –األمراء اجملتمعُت أماـ خيمتو اػبضراء 
 ؟وأنت ما رأُيك اي غزايل .على الطريق

كبلـ األشرؼ بيربد قانشاو   –وافقو األمَت الغزايل  –سباـ  ،سباـ اي موفد هللا -
 الشجاعةُ  القصَتةِ  إف كاف لدى الًتؾ ذوي السراويلِ  .وِفعُلو فعلي ،ُغر كبلمي
 فْليواجهوان!

مع أف خاير بيو اختتم كبلمو  –عهم! نعم وال ىُبفوا أنفسهم وراء مداف ،نعم -
الذين كانوا يراقبوف  ،القريبوف منهم  والبعيدوف ،فلم يسمع كبلَمو اؼبماليكُ 

الشمس اغبمراء اليت ربرؽ ظباء الغرب.
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XIII
الدعاء إىل هللا وىو يصلي الركعة الثانية  1بدأ السلطاف األشرؼ بيربد قانشاو ُغر

  .األتراؾ الصْمَت القِلق ؼبرج دابقحُت خرقت مدافع  ،من صبلة الصبح
ومل تقطع الطلقة الثانية والثالثة والرابعة  .مل ىبتلج عضٌو من جسم قانشاو ُغر

 .صبلتو
 .اغبمد  رب العاؼبُت﴿ :مرة أخرى تبل قانشاو ُغر بعد البسملة سورة الفاربة

﴾...الرضبن الرحيم
 - : هللا بلغتو األديغيةٕب دعا إىل ،ومسح سلطاف مصر غبيتو البيضاء براحتيو
وأعمايل  ،ليلي وهناري .اغبمد لك ."ىا أنت اي إؽبي جعلتٍت أشهد صباحي

غَت أنو  ىُبيَّل  ،مررت دبواقف اختبار كثَتة ٗب دنياي  .وكل ما ٗب الدنيا بيدؾ
ن تعرؼ أننا لسنا مَ  .إيّل أف موقف ىذا اليـو  أصعبها فارضبٍت واضِبٍت من اػبطأ

رى من بدأىا. مل أكن أريد أف ُأشِهر سيفي ٗب شيخوخيت على وت ،بدأ اغبرب
وألف كل من وبمي ببلده وأرضو على  .ولكن ال تدْعٍت أندـ إذ أشهرتو .أحد

وكما أتمرٍل  .أنت أملنا وموئلنا اي هللا .حق دائمًا فبل تدع أحدًا يثلم شرفنا
 سأتصرؼ اليـو على قْدِر قؤب وأملي" 

ن صبلتو أعاد ذبهيز نفسو ابلسبلح كمن ال يهتم حُت انتهى قانشاو ُغر م
وامتطى  ،ابلقتاؿ الذي نشب ٗب مرج دابق وبصليل السيوؼ وصهيل األحصنة

.اغبصاف الذي أحضروه لو
  :أسرع األمَت خاير بيو إىل جانب السلطاف

على  مع أف سليم كاف يسخر منا بصفتنا ببل إلو فقد ثّبتَ  ،كبن اؼبماليك -

 ." ٗب األديغية تسبق االسمبيربدأف النسبة " الحظ 1
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انةْر انةْر ىا ىو جيش الًتؾ  –.. .دبدافع الصباح  نفسو ىذه التهمة
" مع أف خاير بيو اضطرمت النار ٗب قلبو فقد  ؟"ماذا جرى ؽبم –.. .يًتاجع
واألعجم سعدوف  .ال يوفِّر جيش فرساف األمَت سيباي أحدًا منهم - :صاح

..... األتراؾ يًتاجعوف.يهاجم مدافع الًتؾ
 – .انشاو ُغر وعينو على ساحة اؼبعركةيقوؿ ق –ال تتسرع اي خاير بيو  -

 .وىذه من ُخدع سليم .يبكنك أف ربمي نفسك بًتاُجِعك
؟ىل تدُعهم يقتلونك مًتاجعاً  -
 .النصر لو أساليب كثَتة -

السيوؼ تصّل والرماح  – .مضت عدة ساعات واؼبماليك والًتؾ يتفاَنوف
 .والرجاؿ نسوا األمل والرضبة ،تتكسر

وظهر للمماليك من ىم أمضى منها  .بنادؽ سليم ومدافعو ىذه اؼبرة مل تنفع
ومن  .ال يستسلموف ،يًتاجعوف ،وباربوف – .وىم مشاة اعبيش اإلنكشاري

اؼبماليك القرانصة الذين  .مدة إىل أخرى ُيشرؾ سليم ؿباربُت جددًا ؿبل القتلى
ومن  ،من ىم على الصهوات :يقودىم األعجم وسيباي ال يعبؤوف أبرواحهم

 .وال أحد منهم يًتاجع .طوىم عنها يقاتلوفأسق
وٗب  .ومكاُف ىذه األحداث ىو اعبانب األيبن الذي وبارب فيو عثماف ابشا

وٗب ىذا اعبانب  .اعبانب األيسر الذي يقوده سناف يوسف ابشا هبري الدـ
وليس بعيدًا عنهم جيوش خاير بيو  .وبارب طوماف ابي وشركس بشقاف

 .لطاف الًتكي على مسافة غلوة حصافويةهر مقر الس .والغزايل
لنهجْم على  –استّل السلطاف قانشاو ُغر سيفو  –ساعة بطولتنا اقًتبت!  -

 .غبق ثبلشبئة الفرساف اؼبختارين ابلسلطاف –مقر قيادة سليم! 
وصل إىل السلطاف ثبلثة أخبار أدعى للحزف من اكتشافهم أف مقر القيادة كاف 
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يل للًتؾ أبواب حلب خيانًة، وقُتل األمَتاف األعجم خالياً: فتح خاير بيو والغزا
 وسيباي، وُأسر بشقاف ؾبروحاً جرحاً خطَتاً.

حُت ارتفع قانشاو ُغر عن  –.. .ال وبدث مثل ىذا والنصر ٗب أيدينا ! -
سرج حصانو غََت مصدٍِّؽ خرقت النار اليت أشعلتها اغبرب بُت اؼبماليك جسد 

وقع السلطاف على  –.. .ٗب شيخوخيت!ليتٍت ما شهدُت ىذا  - :العجوز
أدْر  - :وحُت صحا توسل إىل طوماف ابي الذي ىو ٗب حجره .حارؾ اغبصاف

.. ... ال ألومكما أنت وبشقاف... ماء.إىل نواحي ببلدي ،وجهي إىل الغرب
وفيما يقوؿ ىذا كانت هنايتو ٗب  –.. .الشجرة اليت جذورىا ضحلة سبوت سريعاً 

.والدـ الذي تدفق من فم

يكتب اؼبؤرخ ابن إايس "جرت اؼبعركة ٗب الرابع والعشرين من شهر آب عاـ 
وٗب اليـو نفسو وارى قانشاو ُغر حراُسو الثرى ٗب طرؼ من برية مرج  .1516

 دابق حبيث لن ذبد القرب مهما حبثَت عنو" 

وٗب الساعة اليت أنزؿ فيها جثماف قانشاو ُغر إىل القرب ضُبل رأس بشقاف على 
وأخرب سليم من ضبلوا الرأس أف اغبرب على  .رمح إىل السلطاف الًتكي رأس

 :مل تنتو بعدُ  اؼبماليك "الذين ال إلو ؽبم"
رأس السلطاف العجوز ىنا فسأعتربكم وضعتم مصر كلها ٗب  يَ أما وقد وورِ -

.. .قبضيت
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XIV
"ليس كلُّ من يقرع الطبل يعزؼ غبناً"  :اقتحم جيش سليم الذي كاف يقوؿ

كاف  :ب ودمشق دوف أف تبدي أي مدينة أو قرية ٗب سورية مقاومةحل
وكانت مرحلة َتَشفٍّ ال هناية ؽبا من  .السكاف يستقبلوف األتراؾ ابػببز واؼبلح

وأىل الببلد الذين فقدوا صواهبم  .اؼبماليك ال سبييز فيها بُت بريء ومذنب
جاة أبنفسهم قبل أف يصلوا يَقتلوف ٗب الربية والبادية اؼبماليَك الذي وباولوف الن

 ،وأيسروهنم. وٗب سورية كاف الًتؾ يهيجوف السكاف ضد اؼبماليك ،إىل القاىرة
 .ويدفعوف عن كل رأس فبلوكي حيٍّ أو ميت مبلغاً معيناً 

بل قبل  ،ليس اآلف .وبذنب اؼبماليك أنفسهم ظهرت أسباب تدعو إىل سبزيقهم
بل ٗب  ،ية قايتباي وال قانشاو ُغرومبدؤىا ليس عهد وال ،معركة مرج دابق بفًتة

زمن الةاىر سيف الدين برقوؽ الذي مل يسمح ألىل البلد ابالقًتاب من 
كاف خرب سؤاِؿ صيب قبيح  وصل إىل مصر "أىنا يبكن أف   .مناصب السلطة

غَت أنو يشهد بوضوح على أنو حسود طامح  ،تصبح سلطااًن " خربًا مضحكاً 
ألمر ىو اػبيانة اليت مل يعرفها الشراكسة واليت ولكن أسوأ ما ٗب ا .ٗب السلطة

وىذا ما منح األتراؾ النصر ٗب مرج  .بدأت تةهر بُت اؼبماليك شيئًا فشيئاً 
وىو ما ظبح للسكاف الذين ظهر ؽبم فجأة من يساندىم أف يرفعوا  .دابق

 .رؤوسهم
ير مع أف األمَت خا – .من ىذا اليـو سورية ٗب قبضتك ،أىنئك اي موفد هللا -

 –منتةرًا جوابو  ،ـبفيًا قلقو ،بيو مل يكن يعرؼ وْضعو فقد ىّنأ السلطاف سليم
 .فّرقَت فباليَك العجوز قانشاو ُغر األوغاَد َشَذَر َمَذَر ٗب أطراؼ العامل

ولكنهم مل  ،منذ زمن بعيد كنت أنذرىم دبصَتىم ىذا .حياؾ هللا اي خاير بيو -
 :ٕب سأؿ ،حزين ؼبا فعل ابؼبماليك جلس سليم مدة وكأنو –يسمعوا نصيحيت 
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 ؟أتعدُّ سورية ببلد العرب كلهم -
"بعدما  :أجاب خاير بيو قائبًل ٗب نفسو  –عامل العرب كبَت اي موفد هللا  -

جلبنا لو النصر على اؼبماليك كيف يتصرؼ معي ىذا الذي ينسى َديٍت عليو!" 
.. .والكعبة ،اؼبغربو  ،ومصر والنوبة وبغداد .وسورية جزء من عامل العرب -

 .وأريد أف أسّيدؾ على ببلد عربية وإسبلمية أخرى غَتىا
وبدأ يذرع  ،انتصب سليم بسرعة وكأنو ساد كل ىذه األصقاع –حياؾ هللا  -

وقاؿ لو ؿبّدقًا ٗب  ،وحُت وصل إىل جنب األمَت اػبائن توقف .أرض الغرفة
    :عينيو

بل تركيا اليت وّحدىا لنا القائد لسُت أان من ُتسيُِّده على ىذه األقطار  -
 .أوُغوز –العةيم عثماف 

إف كنت تقوؿ ىذا اي قائد الًتؾ والعرب فأان أعّدؾ قد ربقق لك كل ما  -
.تريد
 .ابتسم سليم –ىذا سهٌل قولُو غَت أنو ليس سهل التحقيق  -
 ؟ؼباذا اي موفد هللا -
ّلفتك إبمارة سورية  لو ك .ألنك مل تكن تعرؼ ما وبدث ٗب مصر وٗب القاىرة -

أنفذ ما وعدتك بو كي ال  .كما كنت وعدتك لردبا ما حدث ما حدث
أقّلدؾ منصب  :"الكذاب ينطفئ مصباحو حىت تغيب الشمس" :أجعلك تقوؿ

.وسنكلف اؼبنادين إبعبلف ىذا األمر حاالً  .موفد سلطاف تركيا
 .كيف خرجخرج السؤاؿ من فم خاير بيو دوف أف يعرؼ   - ؟واألمَت الغزايل -
وإف أردت  .مصر أرض أحبلمو .ىو ينةر إىل أبعد فبا تنةر - ؟من غزايل -

.رويت لك اي سلطاف سورية ما ىو أعجب
؟وما األعجب من ىذا اي موفد هللا -
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ىو من جاءٍل برأس ابن السلطاف العجوز الذي مل  ؟أتتذكر فبلوكك حليب -
 .قبد جثتو

 ؟ضاً وكيف ال أتذكر ! وماذا يريد ىذا أي -
 يريد أف يكوف سلطاانً ! -
ىذا اللئيم سليل  – .نةر خاير بيو سانبًا ٗب وجو سليم –.. .! ؟وكيف -

ويريد أف ينافسنا  ،الوَسخ ظننا أنفسنا كبسن إليو فإذا بو وبمل إليك رأس القتيل
  .أان وغزايل

يريدان أف نغزو القفقاس  –ضحك سليم مسروراً  –ما يطلبو ىذا شيء آخر  -
 .بو على أبناء قومك سلطاانً وننصِّ 

اظبع إىل أين وصل حليب اتاؿ اآلف! صرخ خاير بيو فبا ظبع انسيًا حالو  -
ال تعتب عليو اي  - :ٕب أضاؼ بعد قليل .ىو وحاؿ من ىو جالس ٗب حضرتو

 ،إنو شبيو َمن جعلهم يقولوف: "إف كنت مع الناس فاحفظ لسانك ،موفد هللا
لو أخربٍل غَتؾ ؼبا صّدقتو  . سبد يدؾ ىنا وىناؾ"وإف جلست على اؼبائدة فبل

 .البتة
سأؿ  ؟أتريد أف تقوؿ يل إف الكذب واألمل بعيداف أحدنبا عن اآلخر -

اارب الذي ال يُلهبو األمل ال وبقق شيئاً  - :وأهنى دبا يريد ىو ،السلطاف
إف  ؟من يعرؼ ما ُكتب على جبينو ؟ؼباذا أعتب على حليب .َمهما كاف شجاعاً 

مل نُزىق روحو ٗب معركٍة ما تنتةران ٗب مصر إما ماشيًا وإما راكبًا فقد وبقق 
  .طموحو إف مل يعًتضو طامح آخر

مع أف   -!  النجاح وليجْد فيو ،ليتحقْق لو إف كاف على قدر اؼبسؤولية -
ولكن  –تو األزلية فقد فّجر ثرثرَ  ،خاير بيو مل يكن يبدي عدـ رضاه عما يسمع

.. .كيف تطمح ٗب مثل ىذا اؼبنصب الكبَت وأنت من عامة اؼبماليكال أعرؼ  
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لباؼ على أنفسنا متسائلُت إف   ،وبعلم هللا ،وكبن مع أننا كبمل لقب أمَت اؼبئة
 :كما تقوؿ  ،جيد ،ىذا جيد .كنا قادرين على ضبل اؼبسؤولية ٗب شيخوختنا

وبنث  ولكٍت مهمـو أكثر بغزايل الذي ال .ليعْش كل ؿبارب على األمل
أكثر من اىتمامي ابلثراثر حليب  ،ماذا سيكوف مصَت أملو ٗب مصر ،بوعده

  الذي يكلف نفسو ما ال يستطيع.
ولكنها ستتوقف على اعبواب الذي سيحملو  .وىذه ليست مسألة صغَتة -

إيّل الرُسل الذين أرسلتهم إىل من نّصب نفسو سلطااًن على من استطاع بشق 
كبن ليس عندان اإلمكانية إلعادة ذبهيز  .طوماف ابي ،النفس النجاة من اؼبعركة

فوان أبان هنابوف قاطعو و علينا االنتةار حىت ال يصِ  .جيشنا ٗب الوقت اغباضر
 .طريق

مل يستقَبل اؼبماليُك رسَل السلطاف الًتكي كما توقع سليم الذي كاف يعترب  
 .تركيا انتهت منذ زمن بعيد –حرب مصر 

:انتةره طوماف ابي نصف سنة إليو سأؿحُت نُقل اػبرب الذي 
 دعوىم يتكلموا! ،األعداء ال وبملوف أخباراً طيبة ؟ماذا يريد األتراؾ بعدُ  -
الورقة إىل السلطاف  "َحو قار"مّد األمَت  -تقرأ ما ٗب ىذه الورقة اي موفد هللا  -
 .ىكذا يلّح األتراؾ ،ٕب ذبيب حاالً إف كنت موافقاً أـ غَت موافق –
 .رفع طوماف ابي حاجبيو األسودين - ؟لّحوف أـ يتوسلوفأيُ  -
 .يتعاَلوف علينا ؛ليس عندىم فكرة التوسل -
.. .الرجاؿ الذين يثَتوف الضجيج عند ابب داران ال أظنهم عديبي الرجولة -

 اقرأ إذف رسالتهم!
يقرأ َحو قار  –"فّكر إف مل تكن كرىَت حياتك أيها اؼبملوؾ طوماف ابي 

إف كنت تريد إعادة  .واستخلص منها الدرس ،الرسالة اليت معك ٗب –الكتاب 
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وتدفع  .ٍل على أال زبالف أمريدْ عاىِ ف ،واغبفاظ على حياتك ،مصر إىل حاؽبا
وتعًتؼ بسلطة السلطاف  .يل كل سنة ربع دخل الببلد من الذىب والفضة

معة وأتمر خطباء اؼبساجد أف يدعوا لسلطاف الًتؾ ٗب صبلة اعب .الًتكي عليك
وٗب كل عاـ ترسل ابظبو كسوة الكعبة وتكسوىا  .بطوؿ العمر واالنتصارات

وإف رفضت  .إف امتثلت ِلما أرسلُت لك فسأحافظ على مصر .ابظبو
ولن أبقي على أي شخص وبمل اظباً  .وأسحقكم أنت وفباليكك ،فسأغزوكم

 ..".شركسياً 
ٕب أمره بعد  .الةأمر طوماف ابي األمَت ابلكفِّ عن متابعة الرس –كفى !   -

وْليعرؼ  .عّلقوا رؤوسهم على ابب زويلة .تعرفوف ما تفعلوف ابلرسل - :قليل
 .اعبميع أننا ال لباؼ األتراؾ

ومن  ،كاف بُت األمراء واؼبماليك من وافق على ما فعل السلطاف بُرُسل األتراؾ
 ولكنو مل يتوقف ؽبذا السبب عن التحضَت للحرب اليت ستنشب بُت .مل يوافق

 .عشية وضحاىا
كبَتة ٗب نصف العاـ الذي تبل رحيل قانشاو ُغر ٗب    بذؿ طوماف ابي جهوداً 
حصل على مدافع فبا لدى الًتؾ منو أكثر فبا كاف  :ذبميع اعبيوش وربضَتىا

ولكن ااربُت اؼبتقنُت الستعماؽبا   .لدى قايتباي وقانشاو ُغر بضعفُت أو ثبلثة
 .كن القوؿ إنو مل يكن عنده أحد منهمبل يب .كانوا ما يزالوف قليلُت

ولكن تبُّت من  .استأجر مدفعيُت مغاربة :واغبق أنو ما من مشكلة إال ؽبا حل
ٕب إف اؼبماليك كانوا فقدوا كثَتاً  .اليـو األوؿ أنو ليس كل من تستأجره ؿبارابً 

 وأما األمراء فقد ظهر تفرُّؽ كلمتهم بوضوح اتـ .من ثقِتهم أبنفسهم وتفاؤؽِبم
ٗب صحراء سيناء: وفيما ىم ال يتفقوف على مباغتة ااربُت األتراؾ اؼبرىقُت 

وشجعوا احتقار  .الذين اجتازوا الصحراء دبشقة وصلوا إىل الريدانية قرب القاىرة
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وٗب ىذا الشأف مل يكن السلطاف سليم وقادة جيشو ورجاؿ  .السكاف للمماليك
 – .ا ما يستطيعوف وما ال يستطيعوفالدين اؼبرافقوف لو يّدخروف جهدًا ليفعلو 

ونسعى إلزاحتهم  ،"كبن كبارب اؼبماليك اؼبلحدين :وكانوا يرددوف ٗب كل مكاف
 .وال نعتب على العرب" ،عن حكم أتباع ديننا

ومع أف اؼبماليك كانوا ٗب ىذه اغبالة اؼبعقدة فقد كانت رُبرقهم اإلىانة اليت 
ومل  .وتشعل رغبتهم ٗب الثأر .رج دابقأغبقها هبم الًتؾ ٗب العاـ اؼباضي ٗب م

وظّلت تلك  .يكن طوماف ابي لينسى، ليس يومًا بل ساعة، ِميتَة قانشاو ُغر
    .اغبادثة أساس كل ما يقولو أو يفعلو

قاؿ  – .وماثلٌة أماـ عيٍت ،ال أنسى إىل اآلف ميتَة األشرؼ بيربد قانشاو ُغر -
لن أراتح ما مل أأثر  –ّن منو حو قار طوماف ابي واألمل يعصر قلبو لصديقو األس

وأعرؼ ما  .أعرؼ أف اجملـر سليم اقتحم علينا مصر ٗب مئة ألف ؿبارب .لدمو
حققنا ؽبم وألعدائنا  .وأعرؼ أننا فّوتنا فرصة مبلقاتو ٗب سيناء .ينويو للمماليك

ولكن إذا فتحنا الطريق أماـ األتراؾ  .ما يريدوف وكبن غارقوف ٗب جداالتنا
.. إذا اقًتفنا عاراً أبدايً .ابء ليجتازوا الريدانية ووبتلوا القاىرة فبل أعرؼ وقتهاالغر 

هم ٗب القفقاس أننا ٗب حضرة سبلطيننا فسيةن أبناء قومنا اؼبغروسة أرواحُ 
 .عجزان عن االحتفاظ أبزّمة خيولنا أبيدينا

و قار ابلنربة وافق األمَت ح –سُنفرح اؼبغوؿ والصليبيُت الذين جاهبناىم قروانً  -
 .السكاف مناسيسخُر و  –نفسها سلطانو 

.عاد األمَت ُخراش برفقة عدد من الفرساف إىل السلطاف
.أسرع طوماف ابي ابلسؤاؿ عما يُقلقو - ؟ما وْضُع اؼبدفعيُت اؼبغاربة -
 .غَت أٍل ال أثق هبم ؛يقولوف إهنم جاىزوف -
 ؟ؼباذا -
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 .أرى أهنم غَت مراتحُت جملاهبة الًتؾ -
حُت كنا ندفع ؽبم ابلذىب كانت الفرحة ال تسُعهم ومل هبعلوان نشك غبةة  -

سأؿ طوماف ابي غَت مدرؾ تفسَت ما  - ؟ماذا جرى ؽبم اآلف ؛ٗب إخبلصهم
 - :ٕب جحةت عيناه السوداواف وىو عارؼ ٗب نفسو جسامة جسده .ظبع

ساووف ! حقاً ال ي ؟أحاوؿ أف أكةم غيةي ولكن من أي نوع من البشر ىؤالء
واجهت دبدافعي مدافع سليم ألنو كاف معتّدًا هبا واغبق  .بعرة حصاف فبلوكي

سأجعلهم يزوبوهنا من طريقهم  .أهنا ابلنسبة عبيوش الفرساف ال تساوي شيئاً 
ولكن إذا كاف اؼبغاربة ال يستقروف على رأي فسأقضي  .بصدور أحصنتهم

 .عليهم وعلى مدافعهم
ولكن إذا وصلنا ففوؽ رؤوسهم  .قف اي موفد هللامل نصْل بعُد إىل ىذا اؼبو  -

 .من يفعل هبم ىذا
أان وَحو قار  ،وكبن .أنت مسؤوؿ عن اؼبدفعيُت .وىذا ذكاء! حياؾ هللا -

 .سنرى كيف يواجهنا  .اءال ينوي ىذه اؼبرة االختب .سنهاجم مقّر قيادة سليم
ألرواح ال ولكن حُت أئب أجلو فقابض ا ،"ال أحد ٗب الدنيا ينتةر اؼبوت

.سنوصلو إىل سليم سريعاً  .كما كاف اؼبرحـو قانشاو ُغر يقوؿ   يتأخر"

XV
 1517الثاٍل والعشرين من كانوف الثاٍل عاـ  ،مل يكن أحد يعرؼ أف ىذا اليـو

 .سيكوف آخر َمْهَلكة لؤلديغة اؼبماليك كلهم
ىم من قبل مع أف اؼبدفعيُت اؼبغاربة غَت اؼبوثوقُت مل يقّصروا فلم يستغرؽ تدمَت 

 .اؼبدفعية الًتكية أكثر من نصف ساعة
انعقدت فوؽ ساحة اؼبعركة سحابة من الصمت القِلق اؼبمزوج ابلبارود األصفر 

ومشس الشتاء ترتفع ٗب السماء ال تفهم ما جرى ٗب الربية اليت قصفت  .الوسخ
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والفرساف اؼبماليك الذين مل يصل إليهم بعُد  .فوقها الرعود وؼبعت الربوؽ
ألبستهم وأسلحتهم تلمع  :لدخاف الذي بدأ يتشّتُت جاىزوف القتحاـ الساحةا

ويثَت الرعب  ،ولبَت أحصنتهم ىبرؽ اغبزف القلق اؼبتجمع فوؽ األرض .للشمس
ولكن أحدًا ال  .اؼبتوكلُت عليها ،بُت جنود الًتؾ اؼبنتشُت إبقبازات مدافعهم

ػبيالة ينتةروف كاؼبماليك رماة البنادؽ واؼبشاة وا -.يُةهر الذعر على وجهو
 .أوامر قادهتم

حُت أطلق طوماف ابي العناف غبصانو انطلق وراءه جيش الفرساف اؼبماليك  
  .كسرب طيور متماوِج يغطي السماء

ومع أف طوماف  ،ومهما اجًتح الفرساف اؼبماليك من بطوالت ٗب ذلك اليـو
ا أماـ البنادؽ فقد تراجعو  ،ابي قتل بنفسو سناف يوسف قائد اعبيش الًتكي

وتركوا  ،الًتكية اتركُت وراءىم ٗب ساحة اؼبعركة ضحااي مل ُيصابوا إال ابلرصاص
وأىُل الببلد الذين ساندوا األتراؾ بدؤوا ضبلة لقتل اؼبماليك ٗب  .القاىرة للغزاة

 .ونشروىا ٗب الببلد كلها ،اؼبدينة
من الفرساف وطوماف ابي الذي مل يتحمل ما جرى ىاجم القاىرة ببضع مئات 

وحارب فيها ثبلثة أايـ إال أنو توّجب عليو الًتاجُع أماـ كثرة الًتؾ وخيانة 
أعاد ٗب خبلؿ شهر ذبميع  – .ومل يتوقف طوماف ابي عند ىذا اغبد .أعواهنم

وشن آخر معركة على الًتؾ عند األىرامات.   ،اعبيوش اؼبملوكية اؼبشتتة
 : اؼبعركةقاؿ طوماف ابي لؤلمَتين اللذين عادا إىل

أان عملت ما  .مل تسأال عن روحيكما .لَتَض هللُا عنكما ،حّياكما هللا -
انكسر صوُت طوماف ابي غَت أنو وجد ٗب نفسو من  –.. ... ولكن.استطعتُ 

أشعر ابلعار إذ انتهت عندي رجولُة اؼبماليك  –القوة ما يكفي ليعود إىل وعيو 
.األديغة والثناُء عليهم
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من يتلّق إىانة هبد وقتاً  :طوماف ابي ما يقولو األديغةأراؾ تنسى اي  -
 .المو اؼبملوؾ العجوز حو قار – .لبلنتقاـ

مل يُبهل ُخراش ذو الكتف  –سيُنسونك الكثَت حُت تعيش ٗب غَت ببلدؾ!  -
 .اؼبقطوعة طوماف ابي ليجيب بنفسو

 واختتم ،أجاب طوماف ابي بسرعة –مل نصل اي ُخراش إىل ىذه اؼبرحلة  -
ونرى ماذا إبمكاننا  ،سنلجأ إليو .عندي صديق بدوي متنفذ - :بكبلـ متفائل

.أف نفعل
.مل يستطع حو قار إال أف يسأؿ - ؟وىل أنت واثق بو اي موفد هللا -
 أيبكن أال تثق ٗب اإلنساف الذي أبقيَت على حياتو اي كبَت! -
 .إف كاف ىذا رأيك فأان أسحب سؤايل -

وؼبا كاف يعرؼ ما جرى ؽبم استمع  .فو ابألحضافاستقبل حسن البدوي ضيو 
 :وأجاهبم ،إليهم ىازّاً رأسو

 ،ولن أساويك ابلًتؾ .لن أنسى طواؿ عمري ما عملت ألجلي اي موفد هللا -
ولن أمّل منكم  .وطعامي طعامكم ،بييت بيتكم .وال أببناء قومي الذين خذلوؾ

 .مهما طالت إقامتكم عندي
د قاؿ ىذه الكلمات اؼبعسولة على مائدة العشاء ومع أف حسن البدوي كاف ق

 .فقد كاف على أرض مضافتو ٗب منتصف الليل عدد من الرجاؿ اؼبقيدين
ابتسم  –ك للضيف وثقتك وصداقتك َتنا جيدًا اي حسن استقبالَ أفػَْهمْ  -

 .طوماف ابي ابتسامة ساخرة ٗب وجو حسن وكأف انر اإلىانة ال ربرقو
رد حسن على  –الناس الغرابء ال أصدقاء ؽبم يسرٍل إف كنت فهمت أف  -

أف تكوف إنسااًن وأف تكوف  نِ سَ من اغبَ  –ابتسامة الرجل اؼبرمي أرضًا أمامو 
اضبلوه  –ولكن كيف أضّيع كل ىذا الذىب من يدي وأان ٗب وعيي  ،صديقاً 
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 .سآخذه إىل من جعلنا نشبع من مشسنا اؼبصرية، السلطاف سليم .على اغبصاف
:السلطاف سليم ابووز خبرب طوماف ابي أهنى قضيتو بكلمة واحدة حُت أُبلغ

 اشنقوه! -
كاف ُكتب على اػبشبة اليت أُعدـ عليها طوماف ابي ىذه ،على ابب زويلة

الثالث عشر من  ." كاف ىذا آِخر سلطاف شركسي :الكلمات ابلعربية وابلًتكية
"1517نيساف عاـ 

لّوف السماء العربية بلوف الدـ تغرب حزينة الشمس الكبَتة اؼبستديرة اليت كانت ت
 ...كبو ببلد األديغة ،دوف صوت

.ارضبهم اي إؽبي واغفر ؽبم خطاايىم
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