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 عشریة نُّسیر

 ق للسماء فأخفت ثروتھاشھِ  .ب معجزةویترق، شاعةً  ، یلھثبالفراغ متخم بجمھورٍ میدان ال اِمتأل
بیوتھا من  بنیتتثور مرة غرة كل عقد. وھامدةٌ  نُّسیر، بلدة لتنیر عن شمسھاأفصحت و ،بفزع

القاحل قوتًا في  وا النخلغرس .لم تسجد یوًما للذلتبن ُخلطا مع عرق أجبُن و ترابٌ أرواحٍ صلبة، 
المتینة أن تدھس حیاة األرض الواھنة  أقدامھمأبت . ولم تباد من عدو تفَن من نزوحٍ فلم ، وسور

 .محفوفة بركاٍم رملي فمھدوا طرقًا مموجةً 

 .عشر عام أكمل اثنا من باالقتداء ویُسمح  سنواتیقام كل عشرِ بإرٍث مجید، مرتبط عتیق  تقلیدٌ 
دقة ودقة الوداع،  ینطلقون بعد أن یدق الطبل ثالث دقات، وملیحة الھیئة.ة رشیق أحصنةً یمتطون 
 .الغامضة یخلد نحو أرضدقة االنطالق والتأھب، 

. یقتات على الجیف وضیع حیوانٌ قدیًما  وقرین وصل، كان ، أنیسٌ مقتديیحلق نسٌر فوق كل  
مبشًرا واِمتطى  فخطبوالوھن، فِاعتلى طفٌل مصطبة وسط البلدة،  السعار وفي مرة أصابھم

عاد ، ومن الزمنا ِاختفى عقدً ثم ھرول یبحث عن ماٍء وقوت، و الموت والضعف، يأبِ  حصانھ
 .الخِمجإلى ، رجٌل ناضٌج یمشي بفخٍر وإعیاء كان .یخلدأرض البلدة نابع من  ماءٌ بعد أن شق 

سباق الوأقروا  میدانالفبنوا  ،ألھل البلدة حكایتھالشاب  حكى. بإباءیصفر غریب  رنسٌ  یرافقھ
 ر.أسمھ من ریاض إلى نُّسی وأبدلا لھ، تكریمً 

تھ، ارتدى ر تیھان عن شمَ  وثبت العقال كالتاج بعد أن غطى راسة الصایة،  ثم أردف ثوبھ،ھمَّ
بقرٍص بایت  وسد جوعھوأرتوى،  بداخلھفمھ نقع ف. باللبن طافحإلیھ والدتھ بقدحٍ  أتتثم  .بالكوفیة

لقد  " تعید جملتھا، أو االقتداء یخاف أن تثنیھ عن ، كانبرجاء نظر إلیھا .وخمس حباِت من التمر
 ولكنھا لم تنطق بكلمة واحدة.. "ةقاسی في وحدة وعاشوا فقد أھالي البلدة أبنائھم

 رؤوسھم منالبلدة  أھاليبعض  أخرج بعد أن فحص حال خیلھ وسَّرجھ، إلى المیدان برفقتھا دلف
طرفھ ینبض حیاة، وفي  كالقلب. كان المیدان وألقوا بتحیاتھم وأمانیھم فالتقطھا بامتنان النوافذ
 ضخمة خمسة أقفاص بداخلھا نسورفوقھا  دائریةي الوسط منصة وف. لنسر ونسیر كبیرتمثال 
تساعدھا رقابھا الطویلة على االنثناء فتمشط  یتدرج لون ریشھا ما بین األحمر والزھري. سوداء

استقبلھ  .لیصعدتقدم تیھان أفسح الجمھور الطریق حین . أجنحتھا العمالقة بمنقارھا المعكوف
. ورقة ملفوفة ومربوطة بخیٍط أحمر بداخلھ، زجاجي أنبوبمنھ  فسحب ،صغیر صندوقٍ المنظم ب
أحمر حریري  علم بھا نسر ذھبي، معلقمنحوت في أعالھا  ساریةً  سلمھف ،لألخر واتجھفتحھا 
  .بحریةتحت تصدیة الجمھور، فحلق النسر في األرجاء نسره  ثم فتح قفص. مقصب

متنبَّأ بالثرثرة باشر الجمھور و، من مراسیم االقتداء جمیع المقتدین أنتھىحتى  قصیرمضى وقٌت 
، ، لم یتصادفوا في البلدة من قبل، ولن یتحدثوا سویًاكانوا فتاتین وثالثة فتیان العشریة.ِاندثار ب

األخیرة  حدق تیھان للمرة ".رحل نسیر وحید واتخذ النسر رفیق" فاألعین شاخصة واأللسن تردد
فرفعوا . ثم دق دقة التأھب، عائلتھمفودعوا  الصمت بالوصل. دق الطبال دقة الوداع، مٍن كسرتم

أجسادھم عن األرض،  فرفعواضعوا أقدامھم في الركاب والساریات وثبتوھا بسرج الخیل، و
، فانطلقوا تحت تصدیة دق دقة االنطالقثم  إلى األمام. بتوعد ناظریننصبوا أعمدة ظھورھم و

عدى رؤیة النسور المحلقة باتجاه یخلد على الجمھور  الرؤیةالعكَّوب . غبش وصراخةالجمھور 
 الغامضة.



 عن اِقتداء العشریة كان یتذكر حدیث والده قبل مدة على البقیة، متقدمبسرعة قصوى انطلق جسور 
ھناك مختلفة  والحیاةكان التقلید قدیًما اِجباري، یغادرون من ھنا كجیٍش منطلق لغزو الطبیعة. "

أي  ولم یرَ  تَ ألتف ."أصدقائك المقتدونأصبح وقاسیة قتلت الكثیر من المقتدین، تستطیع العیش أن 
كتب ، لفافاٍت یحملھا معھ من البلدة رسغھربط في ثم  النسر فوقھا. وانتصبرفع یده ، خلفھ مقتدٍ 

 ".مساعدةرفقة أو عني حین تحتاج إلى ابحث بساق النسر، و الرایة، اربط لنجعل بیننا إشارة"فیھا: 
 النسر بفخر لینجز أول مھمة ُكلف بھا. انطلق

نساب اِ ف رفعت رأسھا وأرجعت ظھرھا للخلف. واقترب أظلھا بجسدهو حلق نسر جسور فوق ثریا
ال یخرج " والدتھابقلنسوة مقصبة صنعتھا لھا عباءة . كانت ترتدي اإلكلیل البسیط فلمع غطاءھا

بقوة. كادت یتناوشان وینفخان الھواء و بعنف،ن حلقایُ ، سرینرأت نَ  ."مقتدي للتقلید إال وھو أنیق
 بنظرھاركزت  أن تسقط فتمسكت بسیر اللجام وصاحت بكلماٍت غیر مفھومة علھا تحل الخالف.

نسرھا كان أسرع فوقف ولكن . لیقف علیھا مدت یدھاو، نحو نسر جسور ورأت ما ربط برسغھ
 . لفافةبمنقاره  قطعسریعة ، فعاد یصفر بعلٍو وبحركة صاحت لیبتعد وصفر بإلحاح

كان قد وضع عدد عشوائي من األوراق؛ لذلك لم یكن  مھمتھ األولى وعاد إلى جسور،أنھى النسر 
 .بانت یخلد فتسربت الرھبة إلى جوفھمیعلم من منھم استلم الرسالة. 

. كأن السماء جذبت الرمل إلیھا وأخرجت سلسلة حاجزة من الجبال الشاھقة یحیط بأرِض یخلد
وأحجار كریمة، ثم نثرت ملًحا سحریًا فصلبھ، وأنزلت مطًرا  معادنَ  وحشتھُ منھ كل كائٍن دقیق، 

 . تھفنح غزیًرا

لدیھ فكرة عن كیفیة اختراق الجبل، ھل یتسلق؟ وماذا عن خیلھ؟ لیس أوشك تیھان أن یصل و
. فكر أن یرسل إلى جسور عن رغبتھ بمرافقتھ، یحلق فوقھحولھ، ولم یَر أحًدا سوى نسره  التفت َ

ودلف نحو إحداھا دون تواني. عتق خیلھ وأكمل  ،واجھاِت الجبالمنتشرة في  اولكنھ رأى ثقوبً 
ظن أنھ خائف  وھو یسحب سیر خیلھ، عمیق ومظلم. غامر نفقیمشي حتى وصل لغرة الثقب، 

. "معي نّار فاستنیر بھا خطیر "لیتفدھش من شجاعتھ. مشى مسافة طویلة دون أن یصادف أمًرا 
وسقط، عاد  النفقوفجأة سمع صرخاٍت قادمة من العمق. ھم بركوب خیلھ فِاندق رأسھ بسقف 

ء بتكرار المحاولة واخفض راسھ. ركب فانطلق الخیل كمولوٍد خرج من رحم الجبل. زغلل الضو
تغزو بالعظمة  وشعر" حاجز یخلد الصرخات "اجتزتُ عیناه وحین اعتاد علیھ كان قد نسي أمر 

 جسده.

ال الموازیة ، كبیرة وأطرافھا مترامیة، قمم الجبال خضار وصفاركانت األرض متنوعة ما بین 
مید. یراھا إال النسور. یشق نھٌر جاري األرض إلى شقین، ویحفھ صخوًرا عمالقة ومنحوتة كالعوا

تختلف أطوال األشجار عن بعضھا، موزعة بعشوائیة وثمرھا غریب، ویقترب طول أضخمھا 
یشرب، للطول الجبال. لم یلمح أي كائٍن حي، ولم یسمع سوى صفیر النسور. قاد حصانھ للنھر 

الحجارة،  فوق. أنزل الكوفیة وتسطح بدأت للتو قد وھبط النسر بالقرب منھما، وشعر أن صداقتھم
 . "علم ثریا" أصفر رایة في رسغھبنسٍر یحلق بالقرب منھ مربوط  وإالوفجأة 

اعتقد أن عھد " .مصابھاسألھا عن ف فزعھلقیھا . فتبع النسر لبىثریا إلى جسور التائھ،  نسرُ  ھبط
 . ھضبة مسطحةأشارت إلى " ھناكالثقب وسقطت  ذلكدخلت مسرعة من 

أكمل طریقة ووجد شًق عمیق، قسم الثقب المرتفع عن باقي األثقاب. وتعجب من متنھا،  صعد
فنخر ھ العمق بعینی ، قاسحافة الُجرفمن  قترباِ حین  قدماهرجفت الھضبة إلى قسمین متباعدین. 



قد ال أعلم أن كانت ". تحدث بصوِت عالي إلى ثریا فجاوبھ صداهصاح باسمھا الشك عقلھ، ثم 
 برفع أكتافھا.ھ . جاوبت"نسرھا؟ قرأت لفافتي. ولكن أین 

لبرھٍة جسده وبقیت یداه  أنزلثم  ،بصخرة، ثم دلدل قدمھ وثبتھا كوفیتھ وقشعشمر عن أكمامھ  
خطوة سمع صوتًا  ھبطكلما ، بدفئھ ، یشم رائحتھ ویشعرللسفح. كان وجھھ مالصق بالحافة ممسكة

احمرت یداه . یصفر لھ بتشجیعو یحوم نسرهُ حولھ، حفیف وخریر وأصوات كائناِت أخرى. اجدیدً 
للقاع أنزلھ ، وبمخالب قدمھ وحصنھ نسره،ھبَّ إلیھ ، سقطثم  انزلقوجع.  وفرقعت مفاصلھ لًماأ

 بحذر.

 ھلعت. خضراءبرسغھ رایة  مربوطیقطر دًما ووظھر أمامھا نسر جسور الصفیر  ثریا سمعت 
 وخطفاھامن خلفھا نسرھا بجناحیھ إلى الشق بخطواٍت رجفھ. صفق  ودلفتللھضبة،  وصعدت

أن " بعُلوأن ھبطت كالحلم، لقیت أمامھا جسور یقھقھ  إلىصرخت . كعُقاٍب اِنقض على فریسة
أنظِر ھناك حصان عھد میت ولقد لوث الماء، ولیس  األنالنسور تفھمنا وتفھم بعضھا ھذا رائع. 

الذي  النھرھل ھذا " ."السواد إلىأنظِر أیًضا ھناك قطرات دم ممتدة وھنالك أثر لھا وال لنسرھا 
 ". یصل للبلدة؟

. منارة افي أعالھ جزیرة قزمةیتوسطھا  ضخمة یخلد حتى وصل إلى بحیرة ساھد بداخلتغلغل 
ثم صعد إلى المنارة ورأى یابسة أخرى إلیھا، سار علیھا بتأني  یصل جسًرا للشط ورأىاِقترب 

". اومازال االغبیاء یرسلون أطفالھم ھن" رجل أشعث متعافيمن خلفھ  ظھرمتصل بھا جسر. 
 ، أما نسره فقد ھبط لیستریح. لبرھةغلبت الدھشة ساھد فظل صامت 

رایة " تائھ مربوط برسغھ رایھ زرقاء اكتشافھ، ولمح نسرٌ  أن یكملأنھى تیھان قیلولتھ وقرر 
  ".وأنا بقیت وحید؟ اجتمعواساھد! ھل 

صوانًا بسكینھ فتطایر  جسور ثم حك جمعت ثریا حشائًشا. وزاده العشي اِسوداد اكان الوادي أسودً 
اِتبعا أثر الدم مع نسریھما بعد أن تعاونوا على بھا. را لیستنی؛  في َعَصوینالنارَ  الشرر، وأشعال

تقدم ، دامي الجذع وشاخص العینان، یطنطن الذباب فوقھ بغُنم. الماءإبعاد الحصان المیت عن 
صفرا بھلع حین لمعت عینان في الظالم معتمدان على بصرھما الباتر. ، النسران علیھما بثقة

المقتدین كي النسران وجھي  كتمثالین. صفقًدا فتصلبا توع تلھث رمادیةٌ  سندأوةٌ ت كنجمین، ظھر
سكینھ ورفعا عصوین النار، فبادر جسور بإخراج  . تبادال نظرات الحیرةیفقا من كابوسیھما

ترفسھا  ، ینقرانھا النسران ویصفقانھا،ھجموا ثالثتھم علیھا، وعلیھ السندأوة تفِانقض .ھاوھدد
، ھي تعوي وتأنھ ومن فوق ھضتاِحتوى جسور قوتھ فطعنھا في عنقھا، ون. ثریا وتخیفھا بالنار

غسال قلبیھما من الخوف وشدا ھمتھما . الدم والدموع وسقطت جثة ھامدة غارقة في خلیط من
اء حین شاھدا جحًرا بھ ستة جراء، صمموبًخا  داخلھماب. تسرب الضمیر وأكمال بحثھما عن عھد

 ا. فلمتھم ثریا في عباءتھا بعد أن خلعتھا وحملتھم معھا. حٌم ممضوٌغ بجانبھلووعمیاء، 

اطیط بطون ونھات صدور، ھسھسة حلي ودردرة ماء. ثقٌب أسود یجذبھم إلیھ، ونتانة تنفث من 
توقفوا عن المشي، واندس النسران في جحٍر الخلف. وكائنات تسترق النظر من داخل الجحور. 

وغفا، وبنت ثریا عًشا صغیًرا للجراء وحصنتھم ثم تمددت على الصخور، وجمع جسور حشائش 
اشتكوا من جوعھم واغتموا على خیولھم المربوطة في وحفھا بالحصي ثم أشعل فیھا النار. 

جسور متألًما من ثقوبھ الدامیة استیقظ حتى غزاھم النوم.  األعلى، وتحدثوا عن عھد والسندأوة
  .عن ألمھ یعبرأن  دمعھل اسامحً  التي حفرتھا السندأوة في جسده



فعضت  "ھل أنا في حلم" نظیفش استیقظت ثریا ووجدت نفسھا في بیٍت حجري، یغطیھا فرا
 نظرت من النافذة ورأت قریة معمورة، وخیول تجر عربات بھا صنادیقكفھا وصاحت من األلم. 

أناٌس أشكالھم مألوفة یرتدون ثیاٌب عربیة، دقت النافذة بیدھا ولم یلتفت أحد. ركضت إلى  ثمر،
رحبوا بھا فردت  حول ُسفرة ملیئة بالطعام. جالسونالمقتدین  واكانثم دعكت عینیھا.  الباب، فتحتھ

 ا وثرثرة.  ومألوا البیت قصصً حشوا بطونھم طعاًما لذیذًا  على ترحیبھم بھجوٍم مباغٍت على السفرة.

وسمعت نباًحا وشعرت بدبدبة أرجل... فتحت عیناي ولكن الدُّوار غبش كنت شبة غافي " :جسور
 على نظري وكأني طرت". 

عھد: " لم أترجل عن حصاني حین عبرت الثقب... عبرتھ بسرعة كبیرة ألني أخاف من الظالم 
السیطرة على الحصان فسقطنا  عواألماكن الضیقة... فجعتني الھضبة والشق العرضي لم أستط

وفجأة طرت... لقد قبض النسر على لباسي ورماني في الضفة األخرى... ُكسرت ساقي وأُصبت 
 ولم تصل لفافتك یا جسور، فنسريفي رأسي... فعرجت حتى صادفت رجال حملوني إلى ھنا... 

 ". وأشكركما على بحثكما عني لم یسمح لنسرك باِالقتراب مني

ورأیت مناظر لم أَر مثلھا في حیاتي، سرحت دھشة ثم خرج رجل  مسافة طویلة قطعتساھد: " 
وأمرني أن أبحث معھ عن كل المقتدین الجدد... فأرسلت النسر أوًال إلى جسور ولكنھ من خلفي 

 ظل تائھ وعاد وأرسلتھ مرة أخرى إلى أي مقتدي". 

ثریا وبعدھا نسر جسور  یت نسرأما أنا لم أبذل جھد في أي شيء لقد أخذت قیلولة ورأ تیھان:
حتى كم نبحث عن ھ وظلیناأتى إلي... التقیت ساھد ساء ظني فیكم ولكن نسر. ساھد التائھ وأخیًرا

 وجدنا حصانین مربوطین بجانب ھضبة. 

في منتصف  المقتدین. طبیٌب ومضیف ةبعد أن قاطعا ثرثر التحیةدخل رجالن الغرفة وألقیا 
جبر الطبیب باألمس عظم عھد وخاط ثقوب جسور وقدم الیوم لفحصھم ، أسمران خلوقان. العمر

وغادر حین أطمئن على الجمیع. أخبروا المضیف عن فضولھم فقرر أن یأخذھم جولة ویشبعھم 
 معرفة.  

ینا "نحن مثلكم كنا مقتدین... اعتدنا الحیاة ھنا وأحببنا المكان... تأقلمنا على الطبیعة فحرثنا وبن
. أنا عشت نسیر أنجبنا أطفاًال فتكاثرنا جیًال بعد جیل. یقول البعض انھم نسوا ذكریاتھم في بیوتًا.

 سأشعر بالغربة".لنسیر  أھم مراحل حیاتي ھنا. إذ عدت

كانت ناھضة بالحجارة خرجوا سویة من بیت المضیف وجالوا البلدة وسط تصدیة السكان، 
مشوا حتى وقفوا عند ساللم  ".مشترك بیننا أمًرا سأریكمأنتم سیاح ولكنكم لستم غرباء. ". والخشب

یتوسطھا  مرصوفة بحصى ملونة، فانزلوا عھد من العربة وحملوھا صاعدین إلى برحة وسیعة
 ...كلمات ورسومات وبجانبھا تواریخوھنا في الجدار حفر  نسیر ھذا بیت" انظروا . بیتًا صغیر

 ". من الممكن أنھ أخطأ في حساب األیام التي عاشھا ھنا

اكتشفوا المقتدین أموًرا جدیدة عن المقتدى بھ الذي سمعوا عنھ الكثیر من القصص األسطوریة، 
أفنى عمره في حفر الصخر لیوفي . "من قبل بل أعمق عرفوهما اكتشفوه الیوم لم یكن نقیض لما 

حد النھر طریقًا نضح الماء  حفربوعٍد قطعھ في طفولتھ ولیعود مبشًر بزوال الظمأ كما خطب. 
فمنھ  وأقام صداقات مع الحیوانات . كان یحب یخلد وبنى بیتًا في الھضبة لیصل إلى البلدة انفقً  وجوَّ

 إلى یخلد أراد العودةخمنا ھنا بأنھ   سبب في وصول الماء إلیھم. ومع ذلك عاد لیریھم أنھ ھو
لم یحِك حكایتھ ولم یبذل جھد  ،فرحل بصمت الوحدةوحین رأى تعظیم أھلنا لھ قرر البقاء. اعتاد 



قمتي بِاقتحامھ یا عھد كان في السابق طریق والثقب الذي  ة.اكتفى بالعشری فقط أخر في حیاتھ
الھضبة فحدثت ھزة أرضیة شقتھا إلى شقین. لقد اِقترحنا تغطیتھ حتى ال یقع بعد آمن یمر فوق 

ممتلئ نسور وھیاثم وأّمات قشعم، مختلفة طارف  ". أخذھم إلى جبلٍ عشر سنوات مقتدي آخر
 األلوان واألحجام، حرة في موطنھا األصلي.

 ."سیر؟إلى ن ستعودونبعد أن أشبعتم فضولكم. ھل و" فأنھى المضیف الجولة: 


