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األول اجلزء مقدمة

َباِعَنة التَّ امللوك

مكتبة عىل خاللها أتردد كنت سنوات، ثماني نحو امتدت التي بريطانيا يف إقامتي خالل
التَّبَاِعنَة» «للملوك الكربى امللحمية السرية هذه مخطوطة عىل عثرت الربيطاني، املتحف
وقعت أن إىل شيئًا، عنهم نعرف وال مرات، بضع الكريم بالقرآن ذكرهم ورد الذين
التاريخ ذلك عىل خاللها من وتعرفت دراستها، عىل فعكفت ، يديَّ بني السرية هذه
وعدن الخليج ودول اليمن يف العربية الجزيرة جنوب وقبائل وكيانات ألقوام الغابر
أو الغابرة حضاراتهم لهم كانت الذين التَّبَاِعنَة امللوك لسري نسور، وذي وسبأ وحرضموت
الصني، تخوم حتى جحافلهم ووصلت آسيا، األقىصوأواسط الرشق ربوع جابوا املندثرة،
وأفغانستان، الهندية القارة شبه متضمنة: اآلسيوية، القارة مناحي إىل التعريب وأوصلوا
تنتهي التي اإلسالمية الكيانات وعرشات وبلوخستان، وأذربيجان وتركستان والباكستان،
نجدهم كما القديم، السوفييتي االتحاد منظومة داخل «ستان» بكلمة متعارفعليه هو بما

وغريها. الشيشان يف
الطريق مهد الذي هو بل اإلسالم، من أسبق التعريب كان — جدال وبال — هنا ومن
بهذا واضطلعوا لعبوا من رأس وعىل واملغرب، املرشق يف وانتشاره فتوحاته ليواصل له
دعتني «قد القول: منهم للتبع يحلو كان الذين «التَّبَاِعنَة» أو التبابعة ملوك هم الدور

الصني.» أنطح أن نفيس



التَّبَاِعنَة امللوك سرية

داخلها، فتوحاته ويواصل الصني، تخوم إىل الزاحفة الجيوش يعد كان وبالفعل
وصول للشك، مجاًال يرتك ال بما أثبتت، التي األركيولوجية الحفائر عنه كشفت ما وهو
وتراثها آثارها خلفت والتي البعد، يف املوغلة البالد تلك إىل املحاربة العربية األقوام تلك
«التَّبَاِعنَة» امللوك أولئك بني من أن معرفة القارئ ويكفي البالد، هذه يف واإلثني الحضاري
الحقة، أحقاب يف وهذا داود، بن سليمان الحكيم للملك ومعارصتها سبأ» ملكة «بلقيس
ربوع يف حفريٍّا عليها ومتعارف موجودة كانت بكاملها حضارات أن معرفة يكفي كما
للملوك ينتمني الالئي امللكات إحدى اسم وهو «تدمر» باسم وتعرف وفلسطني، الشام
كان ما وهو اليمنني» «ذو باسم شعبيٍّا عليه املتعارف اليماني حسان ابنة فهي التَّبَاِعنَة،

عليه. يطلق
«زانوبيا» املعروفة: امللكة التَّبَاِعنَة للملوك أيًضا املنتميات امللكات أولئك بني من أن كما
هي كأسرية وسحبت األرس يف وقعت أن إىل طويًال الرومانية اإلمرباطورية قاومت التي

امليالد. قبل ٢٠٠ عام حوايل يف روما إىل وعرشها
ابنه وكذلك الكربى، بسريته املعروف اليزن» «ذو امللك فهو التَّبَاِعنَة امللوك آخر أما
القارة داخل التعريب يف األكرب الدور لعبا بالذات امللكان وهذان يزن»، ذي بن «سيف امللك
وإثيوبيا لليمن املتاخم األفريقي بالقرن بدءًا باألصح أو والسودان، بمرص بدءًا األفريقية،
الفتوحات جاءت ما إذا حتى عام، بشكل األفريقية القارة ربوع وبقية ومرص، والسودان
جانبها أو األفريقية القارة يف اإلسالم وانتشار الستنبات ممهدة األرض وجدت اإلسالمية
رحالت من تبعها وما األوروبية االستكشاف رحالت بداية مع إال يندحر لم الذي األعظم

املسيحية.1 إىل األفريقية واألقوام البلدان هذه بعض وتحول تبشريية،
واسعة األمرية تلك اليمامة»؛ «زرقاء أوفابيولة قصة يف التَّبَاِعنَة مأثورات ترد كذلك
املدينة أبراج أعىل إىل صعدت حني التَّبَاِعنَة، امللوك غزو من قومها حذرت والتي البصرية،

صارخة: بقومها تهيب وظلت
ِحْمرَي. وجاءتكم األشجار إليكم مشت لقد قوم، يا جديس يا
ِحْمرَي. وجاءتكم األشجار إليكم مشت لقد قوم، يا جديس يا

قبائل: مثل سابقة، كيانات أو وأقواًما حضارات التَّبَاِعنَة امللوك أولئك أنهى وبالفعل
فنيت وكيان قبيلة عرشة اثنتي حوايل أي ورائش؛ والعماليق وُطسم وجديس وثمود عاد

عرش. الثامن القرن من بدءًا 1
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األول الجزء مقدمة

وإن بالجاهلية، عليه تعارفنا ما أو لإلسالم السابق املبكر الوقت ذلك يف الوجود من بكاملها
القدم، يف املوغلة والفتوحات والحضارات األحداث من بالعديد تزخر الجاهلية تلك كانت
الرياضيات من نوًعا والقتال، الحروب واعتبار والقبيل، العرقي والتطاحن العصبيات ويف
— قحطان بن يعرُب وهو الِحْمرَيية، األقوام لهذه السالف األب مقولة مع اتساًقا القومية؛

العربية. تكلم من أول العرب أبو — يقطان أو
قبل فقاتلوهم سبوكم؛ تسبوهم لم وإن قاتلوكم، الناس تقاتلوا لم إن الناس أيها –

جد. من خري َجدٌّ ولكن جمع، من خريًا جمٌع فليس يقاتلوكم؛ أن

اليزن ذو امللك وهما: التَّبَاِعنَة، امللوك آلخر نتعرض الكتاب، هذا من الثاني الجزء ويف
يزن. ذي بن سيف التَّبْع امللك وابنه

ربوع داخل التعريب يف الهام الدور سيف امللك وابنه اليزن» «ذو امللك لعب فقد
يمكن ما وهو النيل»، «كتاب عن يبحث كان منهما كالٍّ أن سريتهما وتذكر األفريقية، القارة
تلك يف حد أقىص إىل متفوقني كانا أنهما ذلك النيل؛ منابع عن للبحث مرادًفا يكون أن
أن نعرف أن ويكفي الزراعية، والتحصينات املائية للسدود بالنسبة القدم يف املوغلة الفرتة
الجنوب وبلدان اليمنني ربوع يف منترشة ا سدٍّ وثالثني ثمانية بني من واحًدا كان مأرب سد
والفتوحات، والتجوال الحركة من لها َ يُرسِّ بما هائلة زراعية حضارة كانت فقد العربي،
أو بلدانًا وكانت العربي، الجنوب تشكل كانت التي هي أيًضا البلدان هذه وأن وخاصة
واتصاله العربي، الخليج أو العرب بحر عىل لوقوعها نتيجة بحرية صفة ذات شعوبًا

الجنوبي».2 البحر «فينيقيو عليهم يطلق كان هنا من الهندي، باملحيط
كانوا فأولئك وفلسطني، الشام يف املتوسط األبيض البحر فينيقيو هناك كان ما فإذا
الوسطى آسيا ربوع يف التوغل من تمكنوا بحرية، كشعوب وكانوا الجنوبي البحر فينيقيي
— املندثر — التاريخ يذكره ما أهمية واألكثر ذاتها، الصني تخوم حتى األقىص والرشق

مرص.3 وحكموا منها خرجوا فراعنة سبعة أن «التَّبَاِعنَة» امللوك ألولئك
والجنوب باليمنني أن وهو مداه، بالتحديد أعرف ال بسيًطا افرتاًضا أسوق ولعلني
نحاس احتياطي أكرب اليوم إىل يمتلكون فهم هائلة، نحاس جبال توجد وعمان، العربي

الجنوبي. البحر وكيانات شعوب أي 2
سريتنا. يف ذكره يرد ما وهو 3
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التَّبَاِعنَة امللوك سرية

الحتياطي العظمى الغالبية ولكن صغرية، جزئية يمتلك العالم أن بمعنى كله، العالم يف
األبحاث عنه ستكشف بما العربي، والجنوب اليمنني يف موجودة زالت ما العالم النحاسيف
سيوف من الوقت ذلك يف املستخدمة األسلحة صناعة عىل يساعد كان ما وهو املستقبلية،

اآلن.4 إىل ماثلة تزال ما وخناجر
وهي سبًقا، أكثر حضارة أسالف هم «التَّبَاِعنَة» امللوك هؤالء أن القول خالصة
إنها قلت: ما إذا أغايل ال حضارة هي القديم، العهد يف يذكر كما يقطان أو قحطان حضارة
وُعِرَفت والجنوبية، الوسطى أمريكا إىل امليالد قبل الثاني األلف منذ ربما مبكًرا انتقلت
الشعائري الجسد معظم بها أن للنظر وامللفت وبريو، املكسيك بني فيما االسم بنفس
أنها يبدو أهرامات بها أن كما للعرب، — بعامة — الرتاثي أو والفولكلوري والعقائدي
منذ النرويجيني الرحالة أو املستكشفني أحد دعا ما هذا وربما مرص، من بكاملها نقلت
أهرامات وبخاصة الحضارة هذه انتقلت كيف إثبات محاولة إىل سنة عرشين حوايل
امللوك أسالف يقطان أو قحطان حضارة بها املقصود وكان الجنوبية، أمريكا إىل مرص

«التَّبَاِعنَة».
لتسعة اليماني» «أسعد التَّبْع امللك بإعداد فتبدأ امللوك هؤالء عن لسريتنا بالنسبة أما
«قد القائل: قراره متخذًا طروادة حرب يف أجاممنون مثل إمرته تحت متحالفة ملوك

الصني.» أنطح أن نفٌس َدَعتْني
األقىصوالصني، الرشق تخوم إىل — أجاممنون — امللوك كملك الزحف واصل وهكذا
الطرقات وتعرف باملساعدة إليه أوعز الذي الصني، ملوك أحد لخيانة فريسة وقع أنه إال
املآزق من الكثري يف وبجيوشه به أوقعت كربى خيانة له يضمر كان بينما واملسالك،
يُحرض أن مساء كل اعتاد الغزوة، تلك يف أبنائه من أربعة فقد إنه حتى والخسائر
أن قبل نادبًا يبكيهم ويظل بالرماد مغطاة الخالص الذهب من صينية عىل رءوسهم

فراشه. إىل يأوي
وضعه ثم دابره، من لسانه وقطع استقدمه الصيني امللك خيانة عىل تعرف وعندما
يتعامل كان كما حكمه مجلس من مقربًا وأجلسه الخالص الذهب من ضخم قفص يف
فال تذكر، فائدة بال ليصبح مجالسحربه حتى اجتماعاته، من اجتماع كل يف قبل من معه
العودة حربه مجلس قرر أن إىل النحو، هذا عىل للخيانة عربة منه وجعل ينطق أو يتكلم

طوطمي. كشعار 4
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األول الجزء مقدمة

والجنوب اليمن إىل والرجوع الصني مجاهل من واالنسحاب اليماني أسعد التَّبْع بامللك
العربي.

عىل سيخلفه الذي التَّبْع ابنَه استقدم أسعد املتجرب التَّبْع ذلك املنية توايف أن وقبل
من الشعبي الوجدان يف عرف الذي اليماني» «حسان وهو التَّبَاِعنَة، وعىل ِحْمرَي عرش
ادفنوني بل ُمْلُككم، َفيَْضَطِجع تُْضِجُعوني ال له: قائًال اليمنني، بذي الخليج إىل املحيط

شامًخا. ملُككم ليظل واقًفا
الصخر. أعماق يف واقًفا أسعد السلف التَّبْع ذلك ُدفن وهكذا

التي الغنائم وزعت أن بعد وحرضموت النسور وذي وسبأ عدن إىل الجموع وعادت
هو كما املشورة، ثلث لها كان التي الجيوش قائدة أو الكربى األم الكاهنة عليها أرشفت
حروب يف والجازية طروادة، حرب يف كأثينا املحاربات للكاهنات بالنسبة عليه متفق

«البسوس». وهي الهاللية،
برضورة والده، التَّبْع مشوار ليكمل أسعد بن حسان البسوس استدعت مات وحني
مشورة؛ من عليه تشري ما كل وتنفيذ ضهر» «جبل كاهنة إىل الذهاب وهي بوصيته االلتزام
كاهنة إىل ذهب ما إذا حتى لقولها. اسمع ضهر جبل كاهنة به عليك تشري ما كل يف قائلة:
فمن ِحْمرَي، حكم عن قالت: ماذا؟ عن فقال: كثريًا، تأخرت لقد قائلة: بادرته ضهر جبل
من كريس عىل وأجلسته مرص، حكموا عظام فراعني سبعة خرج هذه ضهر جبل مغارة
عليه وأشارت فجلس، اجلس، آمرة: له قائلة والعقارب؛ بالحيات مغطى الوهاج الذهب
هو صادفه من أول وكان خارًجا، مغارتها باب من خروجه حني يصادفه من أول بقتل
إىل حاوطته حمى وأصابته قتله يف تردد أنه إال األزعار» ذو «عمرو املدعو الوحيد أخوه

وقتله. جنبه يف خنجره ووضع عمرو أخاه احتضن حتى منها فاق إن وما أيام،
وزيًرا واتخذ وتوابعها، ِحْمرَي اليمنني ذو ولقبه اليماني حسان التَّبْع ذلك حكم وهكذا
وأنشد مساء ذات استقدمه أن إىل منه فقربه «يثرب» يدعى والعدل بالحكمة اشتهر له

قائًال:

زورا ل��ل��ق��ول ف��م��ا ب��ح��س��ان ال��م��س��م��ى ال��ي��م��ن��ي ال��تَّ��بْ��ع ي��ق��ول
س��ورا األرض م��ل��وك ع��ل��ى وص��رت واق��ت��دارا غ��ص��بً��ا األرض م��ل��ك��ت
وال��ن��س��ورا ال��م��ع��ام��ع وف��رس��ان وال��ق��ب��ائ��ل ال��م��م��ال��ك وط��اع��ت��ن��ي
ج��س��ورا ج��ب��اًرا ال��ب��أس ش��دي��د ع��ن��ي��د ب��ط��ل ع��ن أُخ��ب��رت ل��ق��د
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ودورا م��دنً��ا ح��وى ق��د أم��ي��ر رب��ي��ع��ة ي��دع��ى إن��ه وق��ال��وا
ق��ص��ورا ش��ي��د وك��م أخ��رب ف��ك��م وع��رض ط��ول ف��ي األرض ت��ول��ى
وب��ورا ق��ف��ًرا أرض��ه وأت��رك ب��ج��ي��ش��ي أغ��زوه ال��ي��وم ف��ق��ص��دي
ول��ل��ق��ص��ورا ل��ل��ق��الع وأم��ل��ك األراض��ي ت��ل��ك إل��ى ب��ه��م أس��ي��ر
ال��ك��دورا ب��ع��د خ��اط��ري وي��ص��ف��و وب��ح��ًرا ب��رٍّا ل��ي ال��ح��ك��م وي��ب��ق��ى

«تباعنة» لدى املعروفة العمالقة النحاسية الطبول بدق حسان التَّبْع ذلك أمر وهكذا
من وهو الفحول، العبيد من عرش يدقه كان الطبول، أعظم وهو «بالرجروج» اليمن

وفلسطني. الشام افتتح أن إىل بالجيش سار وهكذا العظام، التَّبَاِعنَة ملوك صنعة
البلدان طول عىل املندثرة السرية هذه — تتزاوج أو — تتشابك معروف هو وكما
عىل والسري الشفهية للمأثورات جمعي سنوات خالل أثر عىل لها أعثر لم التي العربية،
مع تتشابك الربيطاني املتحف مكتبة مخطوطة يف إال أخرى سري مع عاًما، أربعني مدى
طول عىل عاًما ٤١ امتدت التي الشهرية، القبائلية البسوس لحرب تؤرخ أخرى سرية

وفلسطني. والشام لبنان ربوع
اليزن ذو امللك وهو التَّبَاِعنَة، آخر تاريخ فيتضمن السرية هذه من الثاني الجزء أما

سيف. امللك وابنه

الحكيم عبد شوقي
١٩٩٦ يوليو القاهرة،
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األول الفصل

الصني اليامينيف أسعد ْبع التَّ حروب

للملك السالف الجد اليماني، أسعد — التَّبْع — بامللك واملرض السقم استرشى حني
وقادة أمراؤه آثر الصني تخوم الجرارة املتحالفة بجيوشه يغزو وهو يزن، ذي بن سيف
ومىض أسعد، التَّبْع بملكهم نزل الذي الفادح املصاب ذلك يف والتشاور االجتماع فيالقه
واملنازلة القيادة عىل يقوى يعد لم إنه حتى يوم، بعد يوًما حياته رحيق منه يمتص
وأواسطها آسيا غرب طول عىل املدن الفتتاح املتالحق الزحف ومواصلة القرار، واتخاذ



التَّبَاِعنَة امللوك سرية

أعىل إىل العربية جيوشه وصلت أن إىل والرتكستان، وأذربيجان والسند الهند ببالد مروًرا
الصني. تخوم

قحطان. األعىل جده عن املتوارث الراسخ الدفني معتقده عن لحظة يكف ال وكان
ال غزوكم، تغزوهم لم وإن حاربوكم، الناس تحاربوا لم إن إنكم الرجال، أيها –

ودواب. برش من عليها وما األرض هذه ظهر عىل ملغلوب مكان
أطرافه، وبردت لسانه ثقل لقد بل الكالم، مجرد عىل يقوى التَّبْع امللك يعد لم اآلن
تتحركان اللتني الجاحظتني عينيه حدقتي سوى فيه، الحياة نبض إىل يشري يعد ولم
«عمرو ولديه لوجهي حتى فراشه، عىل راقد وهو به، يحيط ما لكل واستطالع ريبة يف

وحسان».
امللك ذلك باسم نطق الدفني، وحقده غله عن تعبريًا سوءًا لسانه ونطق حدث وإن
به غرر أن فكان الصني، بالد مجاهل داخل وجنوده يقوده دليًال، اتخذه الذي الصيني
بوهادها املرتامية، البالد تلك داخل وأضاعه وهدفه طريقه أفقده أن إىل الحليف الدليل

الجرداء. وصحاريها وأنهارها الشاهقة وجبالها
الخسيس. اآلسيوي الدليل ذلك –

به فأوقع حليفه، خيانة املطاف نهاية يف بنفسه أدرك حسان، التَّبْع أن ورغم
ذات استقدمه بأن وذلك وأبنائه، وجواريه وزوجاته وقبائله قومه من مرأى عىل انتقامه

العربي. الجيش أمر إليه انتهى وما وخداعه، بادعائه وواجهه ليلة
استل نفسه، عن الدفاع معاودة وحاول املتآمر، الدليل امللك ذلك يد يف أسقط وحني
واستخرج الجميع، من مرأًى عىل منه وتقدم وسطه من خنجره فوره من حسان التَّبْع

املرشع. بخنجره آخره عن وقطعه فمه من لسانه
الكاذب. اللسان هذا من أريحك اآلن –

للحكم الفوالذ من قفص أو محفة داخل سجنه اليمني التَّبْع إن بل بهذا، يكتف ولم
يرقب يرزق حي بداخله وهو عرشه، قاعة جانب إىل القفص بوضع وحجابه حرسه وأمر
بكلمة ينطق أن دون — السابق يف كان كما — وخطط اجتماعات من يحدث ما ويعي

بحرف. …
الخطط مسار ويرى يسمع وهو وجهه تعبريات بمراقبة أسعد امللك اكتفى هنا ومن
به وحل امللك حالة ساءت بعدها والحركة، النطق عىل يقوى أن دون لبالده، الغازية
منه يحصد ولم ثقته، كل أواله الذي الحميم الصيني، صديقه من بدوره، هو السقم

طويلة. سنوات البالد هذه مجاهل يف والضياع واملرارة الخيانة سوى
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بالصديق! يُْصنَع أهكذا –
قاعة داخل وحدهما ورشابه طعامه يشاركه يميض أسعد التَّبْع كان ما فكثريًا
أمور من له يعن ما كل عليه طارًحا أمره، افتضاح وقبل سابًقا، كانا كما عرشه،

صديقي؟ رأي ما سائًال: حقيقية؛
إيماءاته أو أقواله صحة بنفسه متلمًسا وأصفاده سجنه داخل من إيماءاته متلقيًا

األخري. القرار طبًعا وله أصيلها، من خسيسها مدرًكا
بها يدفع كان والبلدان، واملسالك الطرق ومعالم املعارك ومسار الخرائط فحتى

وإشارته. مشورته طالبًا إليه،
الصديق أيها لسانك قبل اكفهرارك طريق عن فأكثر أكثر أعرفك أصبحت لعلني –

األخرس. الويف
أن منذ له، أخلص الذي وهو أسعد، التَّبْع غليل يكف لم ذلك، كل أن ويبدو
إليه ورد احتضنه أن فكان الصني، ملوك به فعله مما كمًدا ينزف ذليًال مخلوًعا جاءه
وعشريته أهله قبل الطوال السنوات منه وقربه وبالده، وممتلكاته سلطاته وكامل ملكه

وحسان. عمرو ولديه وحتى بل القبائل: ورءوس ومستشاريه
غريق، كمثل الصني، متاهات إىل قاده الذي الصديق وجه وجهه؛ له تكشف أن إىل
بل فيالقه وقادة وجنوده هو رمالها، يف الغوص إىل الهوجاء السموم رياح به تودي

كبده. فلذات أبنائه، من أمراء وأربعة
بالصديق؟ يُْصنَع أهكذا –

الصديق وجه مستطلًعا واستدار به، حل ملا الغافل املتجرب التَّبْع استفاق ما إذا حتى
األربعة. وأوالده وجيشه رجاله أخلص أضاع قد كان الدليل، الحليف

األربعة أبنائه رءوس بإحضار حجابه يأمر فكان الثقال، الهموم عليه حطت وهكذا
تعتليه الذي بالرماد ومغطاة اإلبريز الذهب من مصاغة صوان شكل عىل أوعية أربعة عىل

ندماه! وا الصديق: من مرأًى عىل متحًرسا باكيًا الرءوس
املقربني قول حد وعىل — إنه حتى الدفينة، ألحزانه نهبًا أسعد التَّبْع تهاوى وهكذا
الفعل إتيان عىل يقوى يعد لم — وحسان عمرو ذريته، من تبقى ما ومنهم منه،

ومعرفته.
نحن؟ أين –

برضورة مطالبني إمرته، تحت كانوا الذين التسعة األمراء اجتماع جاء هنا ومن
رضورة األمر استدعى ولو به، لهم قبل ال الذي القاري املنزلق ذلك من للخروج يشء عمل
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موقع مجرد يعي ال أصبح — الغافل — امللك دام ما اليمن، ربوع إىل والعودة االنسحاب
كل من تالحقهم أصبحت الخسائر دامت وما املتالطمة، الصني بالد بحار من جيشه

وغروب.» فجر مطلع كل انشقاًقا عليهم األرض وتنشق «بل وصوب، حدب
العرب جزيرة إىل والعودة االنسحاب رضورة عىل األغلبية رأي استقر ما إذا حتى
العودة، قرار تأييد من ا بُدٍّ — وحسان عمرو — ولداه يجد لم وجنوبًا، شماًال وربوعها

املريض. السقيم التَّبْع ألوامر حاجة ودون
الحروب تلك مغانم من إنقاذه يمكن ما إنقاذ هو القرار، هذا مثل يف حكمة فاألكثر
والعودة الصني، مداخل حتى واألناضول الوسطى آسيا ربوع يف أمدها طال التي القارية

العرب. وجزيرة اليمن إىل بها
جثمانه لدفن املتجرب» «التَّبْع باحتضار الواقع األمر تقبل هو أهمية األكثر أن كما

وصيته. يف أشار كما التَّبَاِعنَة، أجداده رفات بني وصيته حسب منتصبًا أو واقًفا
شاِمًخا. ُمْلُككم ليظل واقًفا ادفنوني بل ُمْلُككم، فيَْضَطِجع تُْضِجُعوني ال –

وموانئها العرب جزيرة ربوع إىل العودة لرحلة تمهيًدا املراكب أُِعدَّت هنا ومن
أبنائه ورءوس بعرشه الراقد التَّبْع وحمل واألسالب، الغنائم وحملت فسيقت البحرية،
إعالمه دون السفن ظهر إىل اللسان مقطوع اآلسيوي امللك وسجينه وأرساه، القتىل

املفاجئ.» واالندحار العودة «بقرار
ربوع إىل الرسل يسبقها العرب، وبحر الهندي املحيط باتجاه عائدة السفن وأقلعت
وذي والحجاز وسبأ وعدن حرضموت إىل وجنوبًا، شماًال وكياناتها العربية الجزيرة

نسور.
اليمني التَّبْع رأسهم وعىل املحاربني من الرجال الستقبال والزينات األفراح فأقيمت

وحسان. عمرو وولداه أسعد الغازي
رأس القائد التَّبْع عن العائد املنسحب الجيش تحركات إخفاء يف الجميع أفلح وهكذا
وخرجت العرب، بحر شواطئ عىل رحالها السفن حطت أن إىل العربي، القبائيل التحالف
حينئٍذ العائدين، الرجال الستقبال وعجائز وأبناء وأمهات زوجات من املنتظرة الجموع

حدث. ما الراقد التَّبْع أدرك
وأكرم اللسان مقطوع اآلسيوي امللك وأسريه صديقه وثاق حل أن إال منه كان فما

بيته. وأهل هو وفادته
الصديق. أيها ضيفي، اآلن أنت –
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رءوس عىل املضنية الطويلة الحرب وأسالب الغنائم توزيع مراسم انتهت إن وما
التَّبْع أخت «البسوس» األمرية عليها أرشفت التي املشاركة والكيانات والعشائر القبائل

الصحية. امللك حالة تفاقمت حتى املريض،
األكرب ابنه استدعى منيته، اقرتاب مدى — التَّبْع أي — بدوره هو أدرك ما إذا حتى
اذهب قائًال: األخرية بوصيته ضعف يف إليه ا مرسٍّ طويًال وجهه يف يتطلع ومىض حسان،
وأبلغها «بنور»، بكهف الجبل سيدة باب وأطرق صنعاء من بالقرب «ضهر» جبل إىل

وموتي. منيتي باقرتاب
عىل اليماني حسان األكرب ابنه إطالع يف يجاهد وهو إعياء، يف طويًال التَّبْع تنهد
— العظام اليمن ملوك — التَّبَاِعنَة عرش عىل ليخلفه اصطفاه قد وكان األخرية، وصيته

ضهر. جبل بسيدة تجتمع أن قبل مني، أذناك تسمعه بما أحًدا تخرب ال بعده: من
لقولها. اسمع لك، تقوله ما كل ويف إصبعه: بطرف مهدًدا أشار

أنوار تحت كئيبًا متحًرسا واهنا حسان البنه أسعد، الوالد التَّبْع امللك وجه بدا
والقناديل. الشموع

عليه، احتلنا يشء كل لنفسه: يتمتم وهو أجله وانقضاء حاله يندب كمن له ظهر
غلبنا. املوت إال

بلهجة عليه مشريًا األب اعرتضه أبيه، رأس إلراحة أكثر االقرتاب حسان حاول وحني
لقولها. اسمع التأكيد:

«ضهر». جبل سيدة بذلك يعني وهو
شقيقه عىل عيناه لتقع القاعة، باب باتجاه مستديًرا منسحبًا، لوالده حسان أومأ

التَّبْع. الوالد احتضار هول من مكفهرٍّا مأخوذًا بدا الذي «عمرو» األصغر
كان «أتراه لنفسه: قائًال وجهه تعبريات يستطلع كمن مواجهته يف حسان توقف

أبينا.» وبني بيني جرى ما متلصًصا يسمع
اعرتضه أبيه، حالة مستطلًعا والدخول نظراته من اإلفالت عمرو حاول وحني

ينام. دعه له: قائًال شخريه ارتفع الذي غطيطه إىل مشريًا مستديًرا حسان
كأنها التي اللحظة تلك هول من وعيه، عن الغائب كالتائه حسان األمري اندفع وهنا
داخل وحده متجوًال املتجرب» «التَّبْع والده وصية إىل فيها أنصت والتي بحاله، دهر
امللك حالة عن مستفًرسا منه االقرتاب حاول من كل عنه مبعًدا الشاهقة، القرص ردهات

ومستشارين. قبائل وشيوخ أمراء من

19



التَّبَاِعنَة امللوك سرية

الجسام املهام تلك وخلجاته، فكره كل عىل ويستوىل حسان بال يشغل ما كل كان
وهي الرجال، قبل الجبال أعىل هامات ثقلها تحت تتهاوى والتي كتفيه عىل ستلقى التي
وأقوام، قبائل من املتنافرة، الجموع تلك قيادة يف أبيه مكان آخذًا ويصحو، الليل ينام أن

رحمة. أدنى دون النهار وضح يف ويغتال يقتل وأن
كيف؟ تساءل:

بقراءاته منشغًال والتسلط، الحكم شهوة عن االبتعاد طويًال جاهًدا حاول الذي وهو
طائل. دون لكن البعيدة، وأسفاره

كيف ضهر، جبل لسيدة الكئيب، القبيح الوجه وذلك أبيه، كلمات مسرتجًعا أعاد
جحرها أو كهفها داخل تقبع املالمح، قاسية متوحشة المرأة قياده أو أمره يسلم أن له

يقولون. كما البرش»، بمخ «تتغذى رقطاء، حية كمثل
ونصائحها. وصاياها يتقبل أن له وكيف

كارثة. –
كل من ارتفعت قد النائحة األصوات كانت أفكاره طالسم من حسان يفيق أن وقبل

أسعد. التَّبْع والده موت تندب القرص جنبات
الجبال سفوح وأعىل القرص خارج من العمالقة الطبول قرع دوى الفور وعىل
مكان كل يف يرتدد الطبول دوي صدى وكان أسعد، التَّبْع امللك موت معلنة املحيطة

كالهدير.
إىل قبيلة مضارب ومن أخرى، إىل مدينة من الهشيم يف كالنار الخرب ورسى
القبائل شيوخ بني اللقاءات وعقدت النائحات النساء أصوات فارتفعت يجاورها، ما
التَّبْع مآثر عن تتحدث التي الجنائزية باألشعار املنشدين أصوات وارتفعت وأمرائها،
من لها تعرض التي الخيانة سوى عضدها يف تفت لم التي وفتوحاته وطموحاته الراحل
إىل القبائل، وشيوخ األمراء ببعض والحنق الحماس وصل لقد بل اآلسيوي، الدليل ذلك
وعىل علنًا منه واالنتقام — اللسان مقطوع — اآلسيوي الدليل ذلك بإحضار املطالبة حد

األشهاد. رءوس
اقتلوه! اقتلوه، –

التي الثائرة الجموع وصول من حزم يف حائًال «حسان» الوريث األمري تدخل وهنا
دون نقمتها عليه لتصب اآلسيوي الدليل ذلك مطمورة إىل القرص ساحات بها امتألت

حذار. ارجعوا، بها: صارًخا رحمة؛
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الصني يف اليماني أسعد التَّبْع حروب

ستُواَرى مسجاة جثة التَّبْع امللك وأصبح املكتوب نفذ بعدما االنتقام؟ فائدة فما
لحظات. بعد الثرى

بذلك لحق ما بمدى الغاضبة املتزاحمة الجموع مذكًرا عاد حسان األمري إن بل
إحدى يف لسانه جز عىل الراحل والده إقدام إىل مشريًا عقاب، من سلًفا اآلسيوي الدليل
أتسمعون! ِحْمرَي، ضيف فهو اآلن أما فيه، هو ما اآلن يكفي صارًخا: منه، غضبه نوبات
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الثاني الفصل

اجلبل كاهنة وصية

نهبًا مكدوًدا «ضهر» جبل إىل مساء ذات وجهته حسان الجديد التَّبْع امللك اتخذ
الجبل سفوح تيضء املشعلة والشموع املصابيح أضواء كانت املتضاربة، لخواطره
أتباع يؤمها والخيام، باملضارب وتضاريسه وسفوحه متعرجاته تغطت الذي العمالق،

ومعلولني. ومجاذيب مرىض من — الجبل سيدة — السيدة تلك
ومن هنا من تعلو الشعائرية الدينية املسحة ذات الجماعي الغناء جوقات وكانت
لكل املثرية الطاغية الدفوف إيقاعات وإنشادهم غنائهم يف يستخدمون وهم هناك،
كل عن كامل غياب يف وميرسة ميمنة الجموع عليها تتمايل حيث الجسدية؛ املشاعر
ومشعوذين ومعلولني وأتباع فقراء من الجبل، ذلك سكان من الجموع وهي وعي،

ومرىض. ودراويش
يسلك، املسالك أي يعرف ال بحصانه، توقف حتى الجبل، حسان واجه إن وما
العنان وأطلق املستطلعة العيون عن مالمحه مبعًدا بشاله وجهه فوره من وأخفى

والحياة. والغناء بالحركة املائج الجبل حول من راكًضا لحصانه
الراحل التَّبْع أبيه عىل والعويل البكاء ذلك أصوات األماكن بعض يف استوقفته

الحمراء: فرسه إىل مشريين

بتصريي حمرا» «يا كأنك
الندابات رياح تحت

مقدارك يعرف اليل غاب
عبارك لحد لك يمأل

يزيدك. القمح من خست وإن
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حتى بالدم، املنتشية السيدة تلك مغارة حيث إىل املؤدي طريقه تلمس إن وما
املوحشة املغارة ودخل مستطلًعا توقف أن إىل يشء، عىل يلوي ال صاعًدا فوره من مىض

شاهق. معبد كمثل العمالقة، واملرمرية الرخامية بالتماثيل املحاطة الحجرية،
وربطه طاولته إىل الحصان اقتاد من الفور عىل منه وتقدم حصانه، عن ترجل

وقور. صمت يف الطعام له مقدًما
نفيس من صيغت التي املنحوتات تلك تأمل يف طويًال حسان التَّبْع واستغرق
عىل فيها تعرف وأشخاص، ورموز وثنية ملعبودات الكريمة، نصف الصلدة األحجار
عاد بن «شداد عىل تعرف البقاع، تلك طويًال حكموا الذين اليمنيني التَّبَاِعنَة جدوده
أسعد التَّبْع والده تماثيل من الكثري وعىل قحطان»، بن يعرب بن «يشجب وعىل الكبري»

بالذات.
الحرب تلك بحياتهم أودت الذين األربعة إخوته منحوتات شاهد حني عيناه ودمعت
فيما الرئييس السبب موتهم فكان األقىص، والرشق الصني ربوع يف املشئومة األخرية
كان حني خاصة السقوم، وجسده ببرصه أنزلت عاتية، ثقيلة أحزان من بأبيه حل
حرسة يف ويتأملهم الذهبية، أوعيتها عىل املحفوظة، — املحنطة — برءوسهم يجيء
مهرب، دون والكوابيس األحالم تحارصه نام إذا حتى األخرى، بعد الليلة باكيًا، نادًما

األوان. قبل بحياته أودت حتى وأسقامه أحزانه عليه واشتدت
نريانه له تبدت الذي الهائل الجبل ذلك منزلق يرقب وهو جالًسا، حسان وتهاوى

متقد. هائل كجمر وأخاديده سفوحه طول عىل املشتعلة
جحيم! … ليلة من لها يا –

حكم بعينه؛ الجحيم حرية: يف االثنتني ساعديه بني رأسه آخذًا مكتئبًا لنفسه غمغم
ِحْمرَي.

موحًشا املكان وبدا االثنتني، أذنيه يصم الرباب وأنني العمالقة الدفوف قرع وكان
للدخول. تأهبًا وخنجره، حسامه تحسس إىل دفًعا به دفع حد إىل

اللغز! املرأة تلك –
الحرب نريان التهمتهم الذين األربعة الفرسان إخوته منحوتات جديد من طالعته

منفرط. عقد كمثل اآلخر، عقب الواحد املسعورة األخرية
الرحمة! –

صورته طالعته حتى الرطب، الكهف ذلك أغوار إىل داخًال منفلتًا تحرك إن وما
والنفيسة، امللونة األحجار نادر من صيغت التي املشطوفة الحجرية جدرانه عىل املنعكسة
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الشديد والياقوت والسليماني والعقيق واليشب عاكسة، مرايا كمثل األملس املرمر بني ما
االحمرار.

تعكس أبًدا تكن لم التي املستنسخات، مئات عرب منطبعة وهيئته وجهه له تبدى
أو يعرفها يكن لم التي والتبديات االنفعاالت من مؤلفة آالف عرب بل اآلنية، حالته

نفسه. يف قبل من يشهدها
غرائب! –

جدرانها تغطت التي والدروب املسالك املتعرجة املغارة تلك انفتحت ما ورسيًعا
يشابه بما يقطر بعضها يزال ال والتي بالجدران، املسمرة الحقيقية البرشية بالرءوس
متسائًال: لنفسه؛ حسان غمغم لتوه، وقع قد قتلهم حادث أن لو كما األحمر، الدم

أرسى!
وصلت ذاته الكهف ردهات داخل من والتوسل، والنحيب العواء أصوات إن بل

الخارجية. العمالقة الدفوف أصوات عىل طاغية مسامعه،
املرأة. صوت جاءه أن إىل مأخوذًا، ملتاًعا توقف

حسان؟! –
أجل! –

طويًال! تأخرت –
البرص، يحده ال فسيح بهو داخل نفسه وجد أن إىل يشء، عىل يلوي ال داخًال اندفع

والتفاصيل. املعالم واضح جيل نهار إىل العمالقة النريان ألسنة أحالته
العسجدي شعرها جدائل تناثرت وقد عمالق كمثل املرأة انتصبت املكان آخر ويف
إىل يقود درج شبه عىل واقفة كله، جسدها يغطي ليكاد حتى الحمرة إىل الضارب
هنا ومن مغرفة، بيدها ذاتهم، التَّبَاِعنَة عروش عن كثريًا يقل ال الذي الباهر عرشها

املكان. داخل املعبق البخور مع الشواء روائح تخالطت وهناك
كثريًا. تأخرت أقول –

ماذا؟ عن تأخرت سائًال: نطق
ِحْمرَي. حكم عن برصامة: أجابت

ِحْمرَي. تَبْع اآلن أنا قال:
ونفذته كالمي سمعت إذا إال ِحْمرَي تحكم لن حزم: يف رصحها عن نازلة عاجلته

أسعد. بن حسان يا دقة بكل
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من هائلة رعدة اعرتته حتى وقفته يف عينيه الواسعتان عيناها اقتنصت إن وما
القدم. أخمص حتى الرأس قمة

تعال. –
أنه جيًدا تذكر إليه: تُِرسُّ وهي مطرًقا توقف أن إىل منوم، كمثل طائًعا منها تقدم
وديارها.» مرص نيل حكموا عظام فراعنة سبعة «خرج ضهر جبل مغارة من هنا، من

جديد. من أذنيه مصدًرا له يعرف يكن لم الذي الطاغي العواء أصم
ا!؟ أحقٍّ –

يف مثرية بها وأحس وأطرافه، جسده يف يشيع دفئًا أحس املرأة قاربته وحني
وطالسمها. لهبها بألسنة محاطة القاني األحمر فرائها

اجلس. –
الثعابني بمئات يعج الكريس أن وهاله جانبًا، التكوين بديع كريس إىل أشارت
كمن ألسنتها، وتمددت وحلوقها، أفواهها انفتحت وقد قوائمها، عىل املنتصبة والحيات

دهر. منذ هائًال جوًعا تعاني
اجلس. –

الدموية املرأة تلك بها واجهته التي املتوقعة غري املفاجأة هول من مأخوذًا تراجع
اللغز.

أين؟ –
العظام. التَّبَاِعنَة كريس عىل هنا –

فيها خطت التي اللحظة ذات يف سيفه، مقبض متحسًسا مبتعًدا جديد من استدار
التي الزافرة، الجائعة الحيات رءوس وفوق نفسه الكريس عىل ثقلها بكل جالسة املرأة

خافت. خوار مثل إىل مستحيًال فحيحها خف
أسعد. بن حسان يا أقول ما جيًدا اسمع –

تلك وكانت فيه، قبل من يعهدها لم بطريقة محذًرا املحترض أبيه صوت جاءه
كلماته. آخر

جيًدا. اسمع الجبل، سيدة لك تقول ما كل يف –
يحدث؟ ماذا مصدق: غري تساءل

قدرتها أمامه تستعرض — الكاهنة — املرأة وكأن فيه بدا طويل، صمت عم
حليها وأكداس أمامه بالحيات امليلء الكريس عىل الجلوس يف العادية غري املعجزة
القائم. الربنزي جسدها أسطح عىل متقد جمر كمثل وتلمع تضوي الالمعة، الذهبية
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خالخيلها. ذراعاها، جيدها،
منتصبة الحيات تلك استسالم هو حسان، التَّبْع اندهاش من ضاعف ما إن بل

. وتحدٍّ جسارة بكل املشع النحو هذا عىل لجلستها األفواه فاغرة الرقاب،
يحدث؟ ماذا –

الكريس ذلك عىل املرأة فيها اعتدلت التي اللحظة ذات يف نفسه، وبني بينه تساءل
حاكم من ما وأنه العظام»، التَّبَاِعنَة «كريس بأنه هنيهة منذ ادعت الذي — املرعب —

والحيات. الثعابني رءوس ذات عىل عليه الجلوس عن توانى لِحْمرَي،
أقول. ملا جيًدا اسمع –

به نطق ما آخر كانت ربما والتي له، الواهنة أبيه بوصية صوتها، اختلط جديد من
الوجود. عن تالىش أن إىل احتضاره غيبوبة يف تائها عينيه، يغمض أن قبل كلمات من

لقولها. اسمع ضهر، جبل سيدة لك تقول ما كل يف –
يدها، بكف حياتها رءوس بتلميس ومتشاغلة صامتة، طويًال تأمله يف توغل مضت

حنو. يف
أسعد. بن حسان يا تقدم –

أمر. شبه يف جاذبة إليه متجهة واقفة جديد من انتصبت
اجلس! قلت اجلس، –

مرتاجعة ثعابينه رءوس تهاوت الذي الكريس عىل جالًسا فوره من تهاوى
رشاب. من به ما ليعب بإناء املرأة له دفعت بينما منكرسة، مستسلمة

ارشب. –
تصادفه، من أول فورك من اقتل قائلة: عاجلته؛ جوفه يف اإلناء يفرغ أن وقبل

املكان. هذا من خارًجا عني تتخىل حاملا
عىل وجهه صور طالعته بينما املغارة، بجدران مستنًدا عرًقا، ينزف حسان انسل
من استل املغارة، مدخل قارب ما إذا حتى وتشويًها، وحشة أكثر البلورية، األحجار

داخًال. متسلًال صادفه من أول من متقدًما غمده من خنجره فوره
من؟! –

عمرو أنا صارًخا: محذًرا مشريًا ساعده ارتفع حني مداها أقىص دهشته ووصلت
احذر! … حسان يا … أخوك …
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أقىص له مطلًقا فوقه، بكامله بجسده ملقيًا حصانه عن باحثًا خارًجا منسالٍّ اندفع
سمعه، تحارص العمالقة الدفوف طرقات بينما املشئوم، الجبل ذلك عن نازًال عدوه

مستعرة. همجية حرب طبول أو رجروج طبول كمثل
أبيه لوصية تنفيذًا وأحداثها، — الكابوس — الزيارة تلك من حسان أفاق إن ما

السوداء. املرعبة وهواجسه تصوراته عنه طارًدا غمغم حتى الراحل، التَّبْع
ال. ال، –

بكامل بنفسه ملقيًا نومه غرفة باتجاه قرصه ردهات عابًرا داخًال اندفع حتى
عمرو إخوتي من تبقى من آخر أقتل مغمغًما: محموًما فراشه عىل ودروعه مالبسه

عيني؟! حدقة شقيقي،
صغرية كل يف استشارتها اعتاد التي «تدمر» املقربة الوحيدة ابنته إليه تسللت
التي املوجعة الزيارة تلك بأحداث إليها ا مرسٍّ إياها محتضنًا حدة يف فجذبها وكبرية،
منذ — إقدامه جد إىل بها وصل أن إىل الراحل، الوالد وصية حسب الدقة بكل نفذها

«عمرو». الحبيب الوحيد أخيه قتل عىل — فقط هنيهة
الجحيم. إىل ِحْمرَي عرش وليذهب أفعل لن ال، ال، –

كمن العرش، بأناملها عينيها تخفي وهي أحضانه بني من «تدمر» ابنته انفلتت
جائًعا. ا رشٍّ مانعة لدغ
ال. عمي، عمرو، –

عىل «السيدة» كانت هل والدها: سائلة استدارت أن إىل مبتعدة، فورها من هبت
إليها؟ قدومك بموعد علم

النهار. هذا إطالًقا أحًدا أخرب لم فأنا تدمر، يا أنت حتى يعرف، أحد ال أبًدا، –
عصبية. يف بقبضتها تدقه وهي الجدار تدمر واجهت

الساعة؟ تلك بعمرو أتى الذي وما –
أعرف. ال –

املخدع. داخل ثقيل صمت عم
وحفيف خارجية أصوات اقرتاب سماع — وابنته حسان — إليهما تناهى وحني
مانعة املخدع، باب مغلقة خارجة فورها من تدمر اندفعت وجواريها، زوجته أقدام
نهبًا الحال؛ تلك عىل وهو التَّبْع، الوالد غرفة من االقرتاب من أمها، حتى الجميع،
هذا، من يشء وال مريًضا ليس أبي رصامة: يف صارخة رأسه، تطحن التي لهواجسه

جميًعا. ابعدوا اآلن! االقرتاب من حذار لكن
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فراشة، عىل متقلبًا مىض فوره من الذي املتوعك أبيها حيث إىل فورها، من عادت
أحشاءه. يمزق معويٍّا أمًلا يعاني كمن

اآلن. ابعدوا –
اإلبريز، الذهب من املصاغ االغتسال وإبريق طست عن باحثه جارية تدمر اندفعت

مسرتجًعا. وفمه حلقه يف تزاحم الذي «القيء» لتلقي وفمه ذقنه تحت به دافعة
املرعبة. السيدة تلك يد من رشبت ماذا أعرف ال يدها، من رشبت –

آخرها. عن أحشاءه يستخرج وكأنه القيء معاوًدا جديد من يتلوى امللك عاد
علقم! –

تجد. لم وملا الليمون من قطعة عن باحثة تدمر جرت
ليمونة. ليمونة، –

عادت أخرى ومرة باملخدع، امللحق املطبخ إىل املفيض الباب إىل متجهة اندفعت
مريًضا، ليس أبي الليلة، حذار، أبيها: غرفة من االقرتاب حاول من كل وجه يف ترصخ

ابعدوا.
كل مكوًما شاربًا، التَّبْع فتناولها األعشاب وبعض الليمون بعصري إليه عادت
واأللم، الصداع إليقاف العرق، بحار يف الغارق ووجهه رأسه فوق من املخدع وسادات

ال. ورصاخه: غطيطه عال ما ورسعان
ومرضه كابوسه من اليماني، أسعد بن حسان الجديد — التَّبْع — امللك أفاق إن ما
الراحل، والده لوصية تنفيذًا ضهر، جبل سيدة ملغارة املشئومة زيارته عقب به ألم وما
بعيد أو قريب من فيه يثق من وكل ومقربيه أصدقاءه مستشريًا فوره من مىض حتى

الطاغية. املرأة تلك به أشارت بما
أفعل؟ ماذا –

الوصية؟ أنفذ هل
عمرو؟ أخاي أأقتل

الوصية! أنفذ
أبًدا. يحدث لن مستحيل، مستحيل،

الوصية. إنها مهرب، ال أيدينا، يف ماذا –
لحمي. … أخي … الوصية –

الوصية. –
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من فقط ليس مأخذ كل والفزع الخوف منه أخذ الذي بامللك الجنون استبد حينئٍذ
يحيط أصبح ما كل من بل أنيابها، عن الكاشفة األفاعي رءوس عىل والجلوس الوصية
منذ بها، مطالبًا فجأة نفسه وجد التي الجسام، املهام وتلك عليه، مقبل هو وما به،

الصني. ربوع يف وتيهه جيشه ضياع كارثة عقب أسعد التَّبْع والده رحيل
أخي. –

هوة حيث إىل دفًعا، به تدفع التي به، املحيطة الوجوه يف متفرًسا يميض كان
األربعة إخوته فقد أن وبعد الخمسة، إخوته من تبقى من آخر من، ودم بالدم، االنتشاء

املعمورة. أقايص يف املستعرة الحرب التهمتهم الذين
املستسلم الصمت بذلك الئذين عنه، يتخلون وكأنهم بالجميع الصمت يحل هنا

املتآمر. الكتوم
املطبق الصمت بذات كلتاهما الذتا «البسوس» وعمته «تدمر» املقربة ابنته وحتى

الجميع. من مرأًى عىل وحده يهذي لغريق العون يد مد محاولة أو نطق دون
افتقاد باكيًا نهار ليل ينزف زال ما الذي وهو غريه، أحًدا يعني ال األمر وكأن

األربعة. إخوته
إزاء هزيًال بدا بل طعًما، للنوم يذوق ال لشهور امتدت أياًما هكذا حسان وظل

واألطماع. والسواعد القلوب القساة التَّبَاِعنَة لعرش وريث كتبع مهماته
الكلمة الدوام عىل لها التي ضهر» «جبل وسيدة نفسه نظر يف حسان بدا هكذا

منيته. توافيه أن قبل أسعد، تبع والده قول حد عىل العليا،
لقولها. اسمع ضهر، جبل سيدة لك تقول ما كل يف –

أخي؟ … كيف –
مذنب كمثل عينيه حدقتي يف والتطلع عمرو، بأخيه االلتقاء عدم حسان وتعمد
التقائه لحظة حانت أن إىل ضهر، جبل مغارة عتبات عىل للحظة صادفه أن بعد أثيم،
لها يرجئ يكن لم التي البسوس عمته طريق عن بنفسه عمرو إليه تسلل حني به

مطلبًا.
هل عني، نفسك تخفي ملاذا سائًال: حنو؛ يف معاتبًا مترضًعا عمرو منه فتقدم

حسان؟ أخي يا ييسء ما مني حدث
بيده متحسًسا األصغر، شقيقه معانًقا واقًفا انتفض أن إال حسان من كان فما

خنجره. مكمن اليمنى
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عيني. حدقة أنت عيني، يف أنت عمرو، حبيبي مرتاجًعا:
بدًال الجديد امللك مهام ليأخذ يتقدم أن يف بالرجاء عمرو عىل أثقل حسان إن بل

منه.
أن متصوًرا وأشقه، البكاء أحر حسان األكرب أخيه صدر عىل عمرو بكى عندئٍذ
كل له يحفظ الذي وهو ِحْمرَي، حكم يف طامًعا ويتخيله ثقته يفتقد إنما األكرب أخاه

العمر. مدى وإعزاز تقدير
دون ولكن كاهله، عىل يجثم وما فيه هو ما ثقل أخيه إفهام جاهًدا حسان وحاول
محرقتها إىل طريقها تأخذ مستسلمة وديعة ضحية كمثل بدا «عمرو» أن إال جدوى

صاغرة.
أخي. … أخي أنت –

تنتظر «البسوس» عمتهما كانت الذي املوقف وهو الشقيقني، بني املوقف وتعقد
بني اللقاء فيه جرى الذي قرصها أستار داخل خبائها خلف من الصرب، بفارغ نتائجه
يف يعنيها يشء ال التَّبَاِعنَة سالف مثل مثلها البسوس كانت األصغر. وأخيه حسان امللك
شواطئ عىل املرتامية القبائل تلك حكم يف وغاياته االستبداد سوى الواسع العالم ذلك

واليمنني. والجزيرة العربي الخليج
الذي ِحْمرَي» «تاج أمر وحسم استعجال يف أيًضا املرة هذه خطتها فشلت وهكذا
الواحد، الدم إراقة حد إىل املهام ثقلت مهما بالوصية، االلتزام عقب إال نصابه يكتمل لن
وطيور بهائم من األجساد يف املحارق نريان إشعال أحيانًا لها يروق كان التي وهي

وبرش.
سنواتها يف آثرت قد املتعددة، بأسمائها تعرف التي سعاد أو البسوس كانت
يف تدخل من ذلك يتطلبه وما «التَّبَاِعنَة» عرش شئون لرعاية الكامل التفرغ األخرية
القبائل بني وتستجد تنشب ما عادة التي كتلك تنقطع، ال التي والقضايا املشاكل أدق
والتي وجنوبها، شمالها العربية الجزيرة طول عىل املرتامية واألقوام والبطون والعشائر

الَقْحطاني. أو الِحْمرَيي القبائيل التحالف ذلك يضمها
لذا التَّبَاِعنَة؛ عرش تقاليد عىل حفاًظا الحماس شديدة كانت املبكر شبابها ومنذ
واسمه اليوم» «األردن أي وعبادة»؛ «الرسو بالد أمراء أحد من زواجها رغم آثرت
شق أن بعد سبأ، يف للعيش مًعا والعودة بالده، يف للعيش البداية منذ وانتقالها «سعد»،
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ويف أقوامها، ورصاعات ِحْمرَي حكم مشاكل من يستجد ما متابعة عن االبتعاد عليها
للعيش وممتلكاته وكيانه ببيته االنتقال وهو ذاك مطلبها «سعد» زوجها رفض البداية
وفاة سبقت التي األخرية السنوات يف فجأة به ألم ثقيًال مرًضا أن إال الزوجة، وطن يف

الصني. ربوع يف جيشه تشتيت كارثة عقب أسعد، التَّبْع أخيها
ِحْمرَي حكم شئون رعاية يف ومنطقها ألطماعها واستجاب الزوج لها استسلم هنا
— االندهاش ووصل بها، والعيش سبأ إىل معها االنتقال عىل فوافق التَّبْع، موت بعد
بني يحدث ما وخبائها، ستائرها خلف من ترقب وهي مداه، أقىص البسوس — بالعمة

تعاطف. من وأخيه األخ
األصغر أخيه نحو حسان األكرب األخ يبديه الذي الرتاخي ذلك أكثر وأفزعها
الشمس فيه بدت الذي األصيل ذلك يف القرص، ردهات طول عىل مارين إياه محتضنًا

متأجج. نار جمر كمثل االحمرار قانية والنوافذ، الرشفات عرب الغاربة،
ليأخذ التقدم يف «عمرو» األصغر شقيقه إىل يتوسل وهو حسان ضعف وأدهشها
من يعانيه أصبح وما شقائه عن جوارحه بكل معربًا «التَّبَاِعنَة» عرش ويعتيل مكانه

احتمالها. مقدوره يف ليس آالم
أخي. أنت –

وشفنا. عشنا غل: يف تفح وهي البسوس غمغمت
املنتظر! ِحْمرَي، تَبْع يجيء والسماحة الرقة من النحو هذا أعىل لنفسها: قالت

خارًجا انسل حسان أن حد إىل ساخرة — املزري — القول بهذا البسوس وواجهته
رجعة. دون قرصها من
اتركيني. عمتي، –

— النحو هذا عىل حسان أخيها ابن ترصفات من الغضب بالبسوس واستبد
قرصها من الخروج يف عزمه عن تثنيه أن تحاول لم إنها حتى األرعن، — الحنون

ِحْمرَي. ملك أنت انتظر، هو: له قالته ما وكل النحو، هذا عىل غاضبًا رافًضا
األصغر أخاه — الضحية — إليها استدعت التي الوليمة هذه دبرت ما التي وهي

القول. صح إن وقتيل قاتل من كليهما، طلب، عىل بناءً إال عمرو،
الذنب إىل أقرب قاسية وحدة يعاني األخرية أيامه يف أصبح الذي عمرو، خاصة

النحو. ذلك عىل عنه األكرب أخيه إشاحة من
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أهل أكثر وكان األعىل، ومثله صديقه الدوام عىل اتخذه الذي — عمرو أي — وهو
أسعد. الراحل أبيهما مكان «التَّبَاِعنَة» عرش ليعتيل بتنصيبه وتوقًدا حماًسا ِحْمرَي

َرْكبه إىل وصوله وقبل بأخيه، اللحاق عمرو األصغر األخ حاول عندما وحتى بل
خصالت بأناملها تداعب وهي إياه محتضنة البسوس عمته منعته الخارجية، البوابة عند

املجعد. الفاحم شعره
عيني. حبة يا عمرو يا ارجع –

الوصية. هي بل األصغر، لألخ حقًدا أو كرها تكن البسوس تكن فلم
ِحْمرَي. حكم يوًما أرتقي لن أنا –

لوعة. يف رصخ هكذا
البسوس، من قربًا األكثر الدوام عىل كان عمرو، دوًما الهائم الصغري فاألمري

بطوله. الليل عليه تحنو وجوانحها صدرها بني ونما شب أن إىل صغريًا أرضعته
الوصية! –

يجري ما يدري ال تائًها — عادته عىل — لها بدا الذي عمرو، ساعدي بني بكت
األب. التَّبْع افتقاد منذ حوله من ويحدث
يعلم؟ من آخر ألعلني الخرب؟ ما –

والجميع. «تدمر» أخيه وابنة البسوس عمته من االنفالت ثانية حاول
هاتني. بقدمي الليلة إليه سأذهب حسان؟ أخي دها ماذا –

عمرو. يا ال –
صديقي؟ … أخي عن تمنعونني … ملاذا –

يعي أن دون حوله من املشدوهة الوجوه إىل يتطلع وثورته انفعاله يف عمرو مىض
وحده هو بأنه الدفني إحساسه من ضاعف مما غموض، من كله املوقف يعرتي ما
أن إال منه كان فما وتطاحن، نزاع من يجري ما لكل الرئييس السبب غريه أحًدا وليس
عىل وانسحابه غضبته سبب واستجالء بأخيه اللحاق عىل مصمًما مرسًعا خارًجا انفلت

املكفهر. النحو هذا
أن إىل إثره، يف فرسانه لكوكبة العنان مطلًقا — سحب — فرسه ظهر امتطي
أصبح الذي القرص ردهات مقتحًما مرتجًال حسان، الحاكم التَّبْع أخيه قرص وصل

ورصاعاته. الجديد التَّبْع ألحزان نتيجة باألىس، املحمل الصمت فيه يشيع
أرديته إعياء يف يستبدل ساعتها وكان مخدعه، داخل حسان بأخيه لحق أن إىل

كالعادة. النوم يراوده أن دون لإلغفاء استعداًدا ولباسه،
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محمًال مرتعًدا حسان إليه استدار داخًال، فاتًحا الباب عمرو طرق ما إذا حتى
ابتعد طحنًا: يطحنه دفينًا أمًلا يعاني كمن كفيه بني وجهه مخفيًا صارًخا غضب بكل

ابتعد! عني،
الفادح. النحو هذا عىل بيته من له أخيه طرد قسوة من كاملشدوه عمرو تراجع

تطردني؟! أخي، يا حسان، يا عنك أبتعد –
وجهك! ترني ال عني، اذهب اذهب، –

امنعوه. ملتاًعا: التَّبْع امللك رصخ
وهم املرتعد بعمرو محيطة الجدران عنها انشقت التي الحرس جوقة اندفعت هنا

التَّبْع. لقرص الخارجية البوابة حيث إىل رفق يف يسحبونه
الليلة. هذه متعب فهو

الشمائل رقيق شاعًرا وكان تباًعا، تسوء الصحية عمرو األصغر األخ حالة وبدأت
مرشًقا القديم العالم متاهات يف والرتحال األسفار عىل منكبًا شبابه سنوات طيلة ظل
إبداعات. من به يجيء ما كل من واالستفادة ودفائنها املعرفة كنوز عن بحثًا ومغربًا،
عامله من يبغي ال هائًما متخليًا تلك، القصور رصاعات صباه منذ نابذًا فهجر
الصعاب، كل لتملكها احتمل قد كان التي املخطوطات مصادقة سوى جاًها أو سلطة

األرض. متاهي يف كانت ولو
طرده حد إىل عليه األكرب شقيقه تطاول عقب قرصه داخل فراشه عمرو لزم لذا

مخدعه. من رجعة دون
وليدهما صدرها بني حاملة الصغرية، — عمه وابنة — زوجته وبكته أبعدوه! –
غليلها، يشفي واحًدا سببًا املفاجئ ملرضه تدري أن دون اليزن» «ذو الصغري الطفل

بطوله. الليل هذيانه من تجيء شذرات بعض تلمس سوى
أخي. يا حسان، يا تطردني –

وزيارة اليزن» «ذو الرضيع وحيدهما حمل الحزينة الزوجة قررت منه علم ودون
الذي عمرو، األصغر أخيه حالة إليه وصلت بما وإبالغه — حسان تبع — األكرب أخيه

الكالم. أو امليش مجرد عىل يقوى ال الوجه شاحب معلوًال أصبح
األصغر شقيقه حالة إليه انتهت بما وعلم الجديد التَّبْع استقبلها ما إذا حتى
مىض أنه حد إىل جديد، من الدفينة أحزانه به وعصفت همومه تضاعفت املعلول،
كمثل االثنتني بقدميه يطؤها وهو وأرديته وتاجه امللكية حلته يمزق غضبه ثورة يف

بيته. وأهل وحجابه حرسه من مرأًى عىل مخبول
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عىل يقدم أن دون النحو، هذا عىل ثورته انفالت سبب الوادعة الزوجة تفهم ولم
علله. شفاء عىل قادر مداٍو طبيب استدعاء أو أخيه زيارة قرار

متآمًرا. أو خائنًا ليس فهو عمرو زوجها عن دفاًعا البكاء سوى منها كان فما
عليه؟ الجميع يتآمر فلماذا –

ضهر» «جبل إىل والتوجه حصانه امتطاء سوى مهربًا، له حسان يجد لم وهنا
اآلن أنه وكيف عليها، أخيه قضية طرح وإعادة تلك، الدموية سيدته غار واقتحام

املوت. سكرات يعاني الفراش طريح
املحقق. املوت أجل –

الوصية. من إعفائي هو منك، أطلبه ما كل ركبتيه: عىل جاثيًا محتًدا واجهها
أملك. ال االثنتني: يديها إىل مشرية قالت
أخي؟ عمرو؛ أجل انقىض ما وإذا سألها:

التَّبَاِعنَة. إرث يف لك مكان ال حزم: يف أجابت
نازًال حصانه، ظهر عىل هائًجا قفز أن إىل خارًجا، يشء عىل يلوي ال غاضبًا اندفع
حواس لكل مهيجة تجيئه العنيفة الدفوف ودقات ومسالكه، ضهر جبل متعرجات

ذاتها. رأسه من صادرة وكأنها
سيدة كلمات ذات منها فتلقى فيه، هو ملا مخرج إيجاد محاوًال البسوس عمته زار

واحدة. لعملة وجهان — املرأتني — وكأنهما ضهر، جبل
التَّبَاِعنَة. حكم يف لك مكان ال –

عمته من مرأًى عىل أرديته تمزيق معاوًدا قواه، بأقىص صارًخا حسان اندفع
«تدمر». وابنته البسوس

الدهر. الوصية إنها لحمي، الوحيد، أخي دم بإراقة إال أبي، إرث يف يل مكان ال –
سورات إحدى يف أقدم أنه حد إىل املعنى، ذات ومقربوه أصدقاؤه إليه أعاد وهكذا

دمائهم. وإراقة منهم ثالثة وجه يف سالحه إشهار عىل غضبه
مهرب. ال –
الوصية. –

زيارة مقرًرا سمع ما بكل الحائط عرض ضاربًا حصانه ممتطيًا جديد من اندفع
املعلول. املريض عمرو أخيه
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حتى فراشه، عىل عرقه بحار عرب يهذي معلوًال شاحبًا عليه، عيناه وقعت إن وما
األخرية أنفاسه أخذ يف يجاهد ساعتها وكان قواه، بكل محتضنًا الثًما حسان منه تقدم

نطق. دون
إىل الوريد من «عمرو» أخاه وذبح غمده، من خنجره حسان استل ما ورسيًعا
اليزن: ذو لوليدها املحتضنة زوجته من مرأًى عىل جنونه أقىص يف صارًخا الوريد،

أخي! عمرو،
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الياممة زرقاء قوم يفني ْبعحسان التَّ

األشداء. الرجال من ثمانية قرعها يف يشارك كان التي العمالقة «الرجروج» طبول دوت
عرش عىل اليماني حسان امللك جلوس وهو الجلل، الكبري الحدث بذلك احتفاًال

التَّبَاِعنَة.
ِحْمرَي، بقاع بقية إىل ومنه لصنعاء، املتاخم ضهر جبل من األمر أول الخرب ورسى

العماد. ذات وإرم ورصواح الرمحني وذي وسبأ وحرضموت عدن يف
والبيارق الرايات ارتفعت املهاب، ِحْمرَي تَبْع ا، حقٍّ اليماني حسان أصبح اآلن –
وماعز. وِجمال نوق من الذبائح ونُِحَرت َمر، والسَّ الرقص حلقات وامتدت والزينات،

إيذانًا أبًدا وليس كعويل، حسان الجديد التَّبْع أذني يف مدويًا يحدث كان ذلك كل
العظام. «التَّبَاِعنَة» عرش باعتالئه واحتفاًال

عىل إقدامه منذ تزايدت التي الدفينة أحزانه هول من بعد أفاق قد يكن فلم
الوحيد وطفله زوجته من مشهد وعىل فراشه، يف «عمرو» املريض الوحيد أخيه قتل

صدرها. عىل حرقة يف يبكي اليزن» «ذو
هاتني؟» بيدي عمرو، أخي «أأقتل –

بيديه يمس أال جاهًدا حاول بل طعًما، للنوم يذوق ال أليام الجديد التَّبْع ظل
يشء. أي الشقيق، بدم امللوثتني االثنتني،

ما بكل حاولت التي «تدمر» ابنته عدا فيما منه املقربني من أي استقبال ورفض
فيما يذكر له دخل ال أن مدعية والدها، عن التخفيف عقل ورجاحة حكمة من أوتيت
شأن سعيًا، املوت إىل يسعى جانبه من كان «عمرو» الحبيب الراحل عمها إن بل حدث،

والقتىل. الضحايا كل
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وساعديه — حسان — الفراش طريح والدها كفي حنان يف تلثم «تدمر» وراحت
شارك التي الشنعاء فعلته من يعانيه أصبح ما الصائبة ببصريتها تدرك وهي حنو، يف

دفًعا. إليها دفعه يف الجميع
يل؟ بقي ماذا عمرو أخي –

تنصيبه، احتفاالت من يحدث ما كل مقاطعة والدها شاركت تدمر، األمرية إن بل
وحدب صوب كل من وفرسان قبائل وشيوخ وأمراء ملوك بني ما الوفود وتوافدت

الجميع. استقبال رفض أنه إال حسان التَّبْع امللك قرص باتجاه
ردهاته داخل املوسيقى وعزفت البهيجة، بالزينات البسوس عمته قرص وزين
الجنوبية بحاره وشواطئ العربي والجنوب اليمن يف ِحْمرَي كيانات كل األفراح وعمت
دوًما املعزز األمان بدفء الجميع فيه ينعم وأن بد، ال الذي املنشود باليوم ابتهاًجا

الكبري. عاد بن شداد منذ وملوكها «التَّبَاِعنَة» بسطوة
امليادين إىل طريقهم يأخذون القبائل فرسان وبدأ التحالفات، تجددت هنا ومن
التَّبْع موت منذ طويًال، نكست التي الرايات انتصاب إلعادة استعداًدا تمارينهم ملواصلة
يف تمثلت وإن حتى كانت، أيٍّا — املفزعة — لوصيته حسان ووريثه ابنه وتنفيذ أسعد

الحبيب. عمرو األصغر ألخيه قتله
القلب، القايس املتجرب الجديد للتَّبْع قيادها تسلم أن لِحْمرَي يمكن فقط فاآلن

عناء. كثري دون يشاء حيث إىل يقودها
إىل وصلت التي القاتمة األحزان الزمته فقد «حسان» الجديد التَّبْع حال عن أما
عىل راقد وهو عمرو، — الوحيد — األصغر أخيه قتل عىل إقدامه عقب أعماقه أعمق
ووضعها الوريد، إىل الوريد من رأسه بقطع وذلك املسموم، بخنجره املرض، فراش
أبنائه رءوس مع — أسعد — أبوه فعل مثلما بالرماد، مغطى الذهب من «طست» عىل

املساء. عم كلما البكاء أحر يبكيه األربعة
عمرو. الحبيب أيها بعًضا، بعيض فيه يأكل ليوم سحًقا أال –

قرصه داخل عزلته يف نفسه حول صارًما حصاًرا حسان امللك فرض وهكذا
ذاتها. نفسه من إليه أقرب هي التي تدمر ابنته حتى أحًدا، يكلم يعد فلم الحصني

وفروض الهدايا لتقديم إليه سعت التي الوفود آالف من لوفد يسمح لم إنه حتى
األطباء. مشورة حسب لفراشه مالزم مريض أنه مشيًعا بمقابلته، الطاعة
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من مفعولها أحدثت قد كانت نفسه، عىل فرضها التي الصارمة الوحدة أن إال
جديًدا، آخر حسانًا وقبائله، شعبه عىل بعدها ليخرج داخله، حدثت التي التحوالت حيث

قدماه. إليه ساقته أينما للبطش، مستهدًفا ضائًقا الوجه عابس
الوصية تلك بتنفيذ عليه أشاروا من جميع بقتل االنتقامية خطواته أوىل بدأ وهكذا

عمرو. شقيقه بقتل املشئومة
منه. وقرابته صداقته درجة تعاظمت مهما واحًدا، منهم يستثن فلم

عتبة قدماه تعرب أن وقبل مقابلته، طالبًا بسيَّافه منهم الواحد إىل يبعث كان
نحبه. قىض قد يكون الحاكم مقر داخل الثالث الديوان

ِحْمرَي كرباء لها يحسب أصبح التي وهيبته بطشه تزايد يف رئيسيٍّا سببًا هذا وكان
حساب. كل صغارهم قبل

عيونها من أوًال البسوس عمته مسامع تصل مقرَّبيه، بأقرب بطشه أخبار وكانت
مداه! أقىص االنتشاء بها فيصل ومضجعه، قرصه داخل حتى عليه املنبثة

البأس. شديد الحقيقي ِحْمرَي رأس هو ها –
حتى فأكثر، أكثر حسان التَّبْع أخيها ابن انتقام يزداد أن البسوس تمنت لكم بل
ذلك عىل الحفاظ وهي ملقربيها وصيتها أكدت أنها إال الدور، ذاتها هي أصابها ولو
عمرو، الضحية — األمري ابن — اليزن ذو — رضيًعا بَْعُد يزال ال الذي الصغري الوليد
بوادي قبائلها إىل تعود أن قبل أمه، صدر من انتزاًعا انتزعته قد البسوس كانت والتي

واالبن. الزوج من كل افتقاد يف فجيعتها باكية الحجاز
رعايتها له مولية كنفها يف اليزن ذو الرضيع تنشئة عىل البسوس عكفت وهكذا
من اعرتاه وبعدما حسان، التَّبْع — عمه — عيني وبخاصة العيون، عن بعيًدا القصوى،
قيل حتى لرحمة، بادرة كل عنه نازًعا املراق، بالدم االرتواء يف جامحة ورغبة تحوالت

ذاتها. نفسه حتى يرحم ال أصبح إنه عنه
تريدونني! هكذا –

لنفسه. املريرة السخرية دائم كان فلقد
املسري. بي ِحْمرَي أرادت فهكذا إعجابكم، قبل طاعتكم أحوز أن هو أبتغيه ما كل –
يحادثها فقط لنفسه واصطفائه عزلته عن اليماني حسان التَّبْع تخىل فشيئًا وشيئًا

صديق. أو عون بال مناجيًا
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إلعادة جهده من األكرب القسط بإعطاء وبدأ وتجربًا، صلًفا أكثر قومه عىل فخرج
الطويلة الحروب فيالقه بمعظم وأودت أوهنتها التي جيشه قوات ورصصفوف تنظيم

األوسط. والرشق آسيا أواسط يف — أسعد التَّبْع — والده خاضها التي املضنية
ابنته وأولهم الجميع، مشورة أجمعت «حنظلة» يدعى حكيًما وزيًرا لنفسه واتخذ

عليه. «تدمر» رسه ومكمن

اليمن وعشائر بقبائل واسعة معرفة عىل «حنظلة» الحكيم الوزير ذلك وكان
بالقبائل معرفة عىل حنظلة كان كما والرسية، العلنية وتحالفاتها العربي، والجنوب
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وتفكك الِحْمرَييني إضعاف يف إليه تطمح وما — لِحْمرَي — واملتاخمة املجاورة واألقوام
جيوشها إحباط كارثة عقب وخاصة عليهم، للوثوب املوعود اليوم بانتظار تحالفاتهم

ذاتها. الصني أسوار «نطح» إىل طموحه أوصله حني أسعد التَّبْع قادها التي
الصني.» أنطح أن نفيس دعتني «قد –

اآلسيوي — الدليل — ذلك فيها تسبب التي املغامرة الغزوة تلك إليه انتهت ما ثم
الكامل التيه حد إىل اتجاهه فأفقده وقياده، مشورته أسعد امللك له أسلم الذي الخائن
جزيرة إىل العودة قرار اتخاذ ثم لسنوات والوهاد البالد تلك غياهب يف وجيشه هو

منه. غفلة يف العرب
لسانه بقطع الخائن وحليفه دليله من أسعد التَّبْع بانتقام الحملة تلك وانتهت

املوت. حتى كمًدا واملرض
القبائل أخبار من يستجد ما حسان للتبع يسوق حنظلة، الوزير ذلك مىض وهكذا

التحديات. باستثارة ضعفه مكامن عىل متعرًفا الطامعة، واألقوام
باألخطار واالستبصار أحزانه ودفائن عزلته عن بالتخيل إقناعه يف أخريًا نجح أن إىل
قبائل بني تدب بدأت التي الضاربة القوة تلك وأهمها ِحْمرَي، بأمن واملحدقة املحيطة
اليمامة». «زرقاء البصرية عميقة الحكيمة وأمريتهم البائدة العرب من وهم «جديس»

يف «طسم» قبائل مع الطويلة حروبها عقب أخريًا نجحت جديس قبائل أن وكيف
طول عىل فلولهم وتشتيت «طسم» لقبائل فنائها حد إىل لجديس الساحق النرص إحداث
زرقاء وكانت جديس»، أيدي بهم «لعبت فيهم: قيل حتى وغربًا رشًقا العرب جزيرة

املهد. منذ استفحاله ومدى بالخطر استبصاًرا أكثر اليمامة
يرغب يكن لم الذي «الفتى» الجديد وتبعها ِحْمرَي خطر مدركة الدوام عىل كانت
يتاخمها فيما أو العرب، جزيرة وكيانات أقوام داخل سواء هامته تعلو أن األمر أول أبًدا

وأفريقيا. الرافدين بني وما الشام يف أقوام من
ووصل علمت أن منذ الليل، تنام ال — سريتها تروي وكما — اليمامة زرقاء وكانت
خداع من حدث بعدما آسيا، أقايص من وتقهقرهم الِحْمرَييني اندحار أخبار أسماعها

أسعد. التَّبْع مللكهم
تمهيًدا طريق، عثرة أو كبوة من أكثر ليس لِحْمرَي، حدث ما بأن دراية عىل وكانت
واستهداف والتفوق الغزو ومواصلة التطاول إلعادة توثبًا وااللتئام الشمل جمع إلعادة
جلدتها، وبني عشائرها تسحق ما أول يوًما تسحق وأن بد ال التي الدموية، الحروب
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تشكل اآلن أصبحت «طسم» مناوئتها لطاقات امتصاصها وبعد «جديس» وأن خاصة
والجنوبي. الشمايل بشقيها العرب جزيرة طول عىل ضاربة فتية قوة
والبرص. السمع ملء مزدهرة، عامرة اآلن اليمامة مدينة هي فها

تطأ أن قبل بال، أسعد بن حسان الجديد وملكهم للِحْمرَييني يهدأ فلن هنا ومن
حروبها من جديد بكل محملة عادت وأنها سيما ال جديس، أرض الجرارة جيوشهم
املراق. والدم للفتح جديد من شهيتها فتح أعادت ما بقدر تطحنها، لم التي اآلسيوية،
مطالبة حولهم، من ويجري يحدث ملا والعقول األذهان اليمامة زرقاء نبهت ولكم
باستئصالها انتهت التي طسم مع حربهم غنائم لذائذ إىل والخلود السالح انتكاس بعدم

الوجود. من
قدرنا. وهذا ترحم، لن ِحْمرَي فعجلة –

جديس. يف الساحق املعجل النرص نشوة تأخذهم والجميع ويرى، يسمع من لكن
مدينة داخل الخفاقة الرايات انتكاس لحظة بل يوًما، يصدق أن له يمكن من

جديس. عىل الساحق النرص إثر اليمامة
عىل اعتقادهم يف مبنيٍّا صدى بال يجيئهم اليمامة، لزرقاء املحذر الوحيد والصوت
الذي وهو حسان، الجديد وتَبْعها ِحْمرَي جانب من لها أساس ال وظواهر دالئل مجرد

وفيالقهم. بأمرائهم أودت التي اآلسيويني، رضبات من بعد يفق لم
ويرى؟! يسمع من لكن

وعدوان، اجتياح من الخفاء يف لهم حسان وملكهم، الِحْمرَييون يدبره الذي ذلك
وعيناه صحوته األخرية أيامه يف بدأ الذي حسان التَّبْع جانب من بالفعل حدث ما وهو
العرب؛ بني األمثال مرضب أصبحت التي اليمامة وعاصمتها جديس عىل تحطان االثنتان

وسطوة. ثراء من به تتمتع ما إىل نظًرا
الحيلة، إىل اللجوء «حنظلة» املقرب األول ووزيره اليماني حسان التَّبْع آثر لذا
بجيشها ِحْمرَي قبائل وأن خاصة جديس، عاصمة اليمامة الجتياح العدة يعدان وهما
التي الخسائر بعد القتال، الستئناف وتوحدها استعداداتها استكمال من بعُد تفرغ لم

اآلسيويني. حروب يف بها منيت كانت
جديد كحاكم «حسان» غزوات كأوىل تجيء املقبلة الغزوة هذه أن أكثر وخاصة
املمكنة. الخسائر بأقل وعليها، عنها يرتتب وما تجيء أن األسلم ومن وتوابعها، لِحْمرَي
وإخفاء الزرقاء وحاكمتها «جديس» مهادنة الحالة، هذه مثل يف األرجح فمن لذا
للعدو تسمح ال مفاجئة وبطريقة ليًال، يجري أن حسان التَّبْع آثر الذي العدوان، نوايا
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أرشعتها، ترشع تزال ال — جديس قبائل أي — وأنها خاصة وكتائبه، قواته لشحذ
طسم. قبائل من مناوئيهم عىل الساحق االنتصار عقب

اليمامة لسكان املعلنة الحسنة بالنوايا مصحوبًا ا، رسٍّ للعدوان اإلعداد أجرى وهكذا
النافذة. ببصريتها اليمامة زرقاء أدركته ما وهو الزرقاء، وأمريتها

وأثارت إال ِحْمرَي، حكام من تتلقاها أصبحت — معسولة — رسالة من فما
يطرق أصبح الذي القادم، املرتقب الخطر بإزاء الهمم، استنهاض يف وطاقتها سخطها

يرجى. طائل دون من لكن جديس، يف ومرضب وخباء بيت كل
الغد. قبل الليلة حذركم خذوا –
يرجى. سميع أو مجيب من وال

طبول قرع منعت واملفاجأة، الرسية يف وإمعانًا حسان امللك جيوش أن ذلك
زحفها. تسبق كانت ما غالبًا التي «الرجروج»

الزاحف الجيش تسرت بحيث بكاملها غابة أشجار ليًال زحفها خالل اقتلعت هي بل
جلبة. أدنى دون شديد بطء يف تقدمه يواصل وهو فروعها تحت

بقومها أهابت الزاحف، املدجج الجيش خدعة اليمامة زرقاء شاهدت ما إذا حتى
ِحْمرَي! وأتتكم الشجر، إليكم سارت لقد قوم! يا جديس، يا قالعها: أعىل معتلية صارخة

األوان. فوات وبعد ا، جدٍّ متأخرة جاءت املحذرة اليمامة زرقاء رصخات لكن
الوجود، عن أفناها أن إىل العظم حتى جديس أذل اليماني حسان إن ويقال
الجاثم بالخطر التنبيه يف ويقظتها لسنوات اليمامة زرقاء تحذيرات سًدى وضاعت
املوت عقب اليمن، «تباعنة» عرش جديد من استقام أن منذ ومدينتها، لقومها املهدد

مكانه. حسان األكرب ابنه وتويل اليماني، أسعد للتَّبْع املفاجئ الكمدي
املعجل السابق النرص أعماهم قد اليمامة يف والجميع ويعي، يسمع كان من لكن
زرقاء منه تحذر كانت ما ووقع الكارثة حلت أن إىل طسم قبائل من مناوئيهم بقية عىل

اليمامة.
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الرابع الفصل

األشجار بأغصان والتخفي اللييل اهلجوم

حسان والحواس» القلب «ميت اليمني التَّبْع اجتياح جاء الفادح، املتآمر النحو ذلك عىل
زبًدا. يقطع سكني نصل كمثل ميًرسا سهًال اليمامة، سكان «جديس» لقبائل أسعد بن
الرأس من بالتخفي جيشه قام وبعده الدامس املظلم الليل من األخري الهزيع فمع
أو الطبول لقرع محاولة أي بذل دون من وغصونها األشجار بأفرع القدم أخمص حتى
الجديسيني عىل حسان أطبق املكان، يلف كان الذي الرهيب وبالصمت جلبة، أية إحداث
وحشية غابات كمثل الزاحف جيشه ليطحنهم مضاجعهم داخل وهم العاربة العرب من
جند وسيوف واملضارب، والدور والبوابات األسوار عىل وحدب صوب كل من مطبقة

حلوا. أينما والحرائق النريان مشعلني النائمة، الرقاب يف تعمل حسان امللك
عليها باالحتيال جديس قبائل كالب استدراج تعمدوا وجنده، حسان التَّبْع إن بل
ساعدهم مما ليًال؛ وفرائسهم أعدائهم مضارب قاربوا حاملا لها، املسموم اللحم فرموا

الخسائر. بأقل النرص اقتناص عىل
وأطفاًال ونساءً رجاًال ليُذبحوا جديس، بقبائل حلت التي الفاجعة كانت هنا ومن
وجيشه املتجرب امللك ذلك جانب من الغادر النحو ذلك عىل غيلة ليًال مضاجعهم داخل
كل أعيتها التي اليمامة» «زرقاء أمريتهم من مرأًى عىل طحنًا طحنهم الذي الزاحف
وتصدت الخاص، وحرسها فرسانها رأس اعتلت التي الوحيدة فلعلها تبصريهم، يف حيلة
ومحاربيها جديس رجال بقية يف صارخة أخرى جهة ومن جهة، من والقتال للحرب

ِحْمرَي. وأتتكم الشجر، إليكم سارت لقد قوم! يا جديس، يا والغافلني: النائمني
وقد النهار، انبالج عىل السابقة الساعات تلك يف ويعي يسمع أن له يمكن من لكن
عمت، التي الليلية املذبحة تلك عرب رقابهم، يف سيوفهم وعملت الِحْمرَييني، أسهم نفذت
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رحمة دون وخيامها ومنازلها ومضاربها وباحاتها اليمامة مدينة ساحات كالطاعون،
شفقة. أو

من ووصيفاتها فرسانها من تذكر ال وثلة اليمامة زرقاء محاوالت كل ورغم
من كانت الهزيمة أن إال العارم، حسان امللك لجيش واملقاومة التصدي يف النساء،

نصيبهم.
البنيان؟ متكامل غاٍز جيش مواجهة يف كتيبة مجرد تجدي فماذا

الليلة تلك يف ذاته حسان التَّبْع أفزعت ورجالها اليمامة زرقاء مقاومة أن إال
الخطرة، املقاومة تلك مصدر عن بنفسه البحث إىل به دفعت لدرجة الظلمة، الحالكة
أوقعها أن إىل وصوًال بنفسه لها تصدى أن إىل رسية، احتياطات من اتخذه ما كل برغم

املدججة. خيله سنابك تحت سبابها، بأشنع تقذفه تزال ال وهي تنزف جريحة
أعىل من إليها يرنو وهو الكربى اليماني حسان الغازي امللك دهشة كانت ولكم

الحرب. لباس يف عليها ليتعرف جواده، هامة
امرأة؟! –

واألشجار. بالليل املدجج املتآمر، أيها امرأة، أجل –
قفاه. عىل استلقى أن إىل طويًال، حسان التَّبْع ضحك

زمن! منذ أضحك لم –
حسان. يا فأكثر أكثر والليايل األياُم تُْضِحكك غًدا –

بنفسه: منعهم عليها واإلجهاز اليمامة زرقاء عىل االعتداء جنوده حاول وحني
حليلتي! فهي دعوها

عينيه يف راقت أن بعد قاربته، أن إىل زحفت أن إال اليمامة زرقاء من كان فما
مالمحها يغطي الذي البديع التحدي وذلك املتوقد، وذكائها الباهر جمالها إىل نظًرا

وخلجاتها.
دمه. ونزف جرحه حد إىل بخنجرها طعنته منها، التقرب حاول ما إذا حتى

عىل نحبها الزرقاء قضت أن إىل جسدها يف وفرسانه حرسه سيوف عملت عندئٍذ
بدمها. ترويه اليمامة مدينتها تراب

وبالتايل والغدر، بالخديعة املطيل اليمامة عىل الساحق اليماني حسان انتصار وجاء
املتعطشة لشهيته طريق فاتحة مجرد العرب، جزيرة طول عىل «جديس» شوكة كرس

«التَّبَاِعنَة». أسالفه سلطة عىل الحفاظ ثم ومن اآلخرين، عىل والتفوق للدماء
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العرب، من وقبائل أقواًما وأفنى والعجم، العرب بحر له ودان نجران فاجتاح
وُجرهم جديس، منهم وكيانًا قبيلة عرشة اثنتي وكانوا بالبائدة، بعد فيما ُعِرَفت التي

طسم. فلول وبقايا ورائش والعماليق
مواطن إىل االكتفاء تعرف ال التي الرشهة أنظاره تطلعت بل بهذا، يكتِف ولم
عىل اإلبقاء عىل منه حرًصا وفلسطني، الشام يف والعسل» «اللبن أرض أو والرضع الزرع
الخفاقة وكهالن، ِحْمرَي ملوك «التَّبَاِعنَة» من نسلهم من انحدر ومن السبئيني، رايات

خفاقة. مرشعة
للتحالف؛ الثاني الشق من أما والكالبيني، قضاعة بني ملوك جاء ِحْمرَي نسل فمن
ومذحج، طيء وهم: وأقوام، قبائل إىل تضخموا بطون، سبع انحدرت فقد كهالن، أي

واألزد. وأنمار، ومراد، وِكندة، وهمدان،
مأرب، سد خراب عقب — الشام ملوك — الغساسنة بعد فيما انحدر األزد ومن
كذلك — املنورة املدينة أو — يثرب ملوك والخزرج األوس قبيلتا: منهم انحدرت كما

اإلسالم. قبل فيما الكعبة «كهنة» أو سدنة خزاعة، قبائل انحدرت
رايات تحت انتظمت التي القرابية القبائلية البنية تلك عىل التعرف األسلم فمن
جزيرة خارج وفتوحاته حروبه نقل عىل إقدامه قبل اليماني، حسان الغازي التَّبْع ذلك
مرصع رأى الذي اليزن ذو نصيب من ستكون التي وأفريقيا وفلسطني الشام يف العرب
حني «عمرو»، والده مرصع أمه، أحضان بني رضيًعا كان أن منذ بعينيه وشهده أبيه
خنجره استل أن إىل البداية، يف محتضنًا الئًما حسان، التَّبْع األكرب أخوه أنفاسه عىل جثا
الجنون لذلك حسان التَّبْع امللك انقاد وبعدها الوريد، إىل الوريد من وذبحه غمده من
بعدما — التَّبَاِعنَة عرش أي — عرشه ويهتك (امللكية) مالبسه يمزق فمىض الغاضب،

«عمرو». املقرب الوحيد أخيه لرقبة واالغتيال الغدر يد امتدت
واألقوام القبائل تلك معظم راياته تحت انتظمت أن وبعد حسان، امللك أن ذلك
عرش واعتىل ِحْمرَي عنه رضيت أن بعد سائًال، «حنظلة» الحكيم وزيره يشاور بدأ
يف مني أعظم هناك هل العربية: الجزيرة وكيانات أقوام له ودانت كامًال «التَّبَاِعنَة»

األرض؟
يقال الشجاعة، أهل من عرب البحار خارج يوجد متحرًجا: حنظلة وزيره فأجابه

مرض. بنى من وهم القيسيون، أو قيس» «بنو لهم
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الذي املنكمش وزيره وجه يف ثائًرا عرشه عن قائًما هائًجا حسان امللك فاستشاط
اسرتضاءً مخادًعا، يوًما يضلله لم الذي وهو حسان، للتبع رصاحته من منزعًجا تراجع

إال. ليس الحقيقة إنها مليكي، يا عفًوا ملروءته:
عىل وزيره تجرأ ما عىل معرتًضا قرصه، ردهات يف املدوي رصاخه حسان أعاد

الحقيقة؟ أتقول مجلسه: يف به البوح
الحرب مقرًرا حسان امللك اندفع بينما بالصمت، العجوز الوزير الذ لحظتها

منشًدا: البحار؛ وراء ما إىل والخروج

زورا ل��ل��ق��ول ف��م��ا ب��ح��س��ان ال��م��س��م��ى ال��ي��م��ن��ي ال��تَّ��بْ��ع ي��ق��ول
س��ورا األرض م��ل��وك ع��ل��ى وص��رت واق��ت��دارا غ��ص��بً��ا األرض م��ل��ك��ُت
وال��ن��م��ورا ال��م��ع��ام��ع وف��رس��ان وال��ق��ب��ائ��ل ال��م��م��ال��ك وط��اع��ت��ن��ي
ج��س��ورا ج��ب��ار ال��ب��أس ش��دي��د ع��ن��ي��د ب��ط��ل ع��ن أخ��ب��رت وق��د
ودورا م��دنً��ا ح��وى ق��د أم��ي��ر رب��ي��ع��ة ي��دع��ى إن��ه ف��ق��ال��وا
ق��ص��ورا ش��ي��د وك��م أخ��رب ف��ك��م وع��رض ط��ول ف��ي األرض ت��ول��ى
وب��ورا ق��ف��ًرا أرض��ه وأت��رك ب��ج��ي��ش��ي أغ��زوه ال��ي��وم ف��ق��ص��دي
ول��ل��ق��ص��ورا ل��ل��ق��الع وأم��ل��ك األراض��ي ت��ل��ك إل��ى ب��ه��م أس��ي��ر
ك��ال��ب��دورا ب��ن��ات وأع��ط��ي��ه��م م��ك��اس��ب م��ن��ه��م ع��س��ك��ري وي��غ��ن��م
ال��ك��دورا ب��ع��د خ��اط��ري وي��ص��ف��و وب��ح��را ب��رٍّا ل��ي ال��ح��ك��م ف��ي��ب��ق��ى

مقبل هو ما أخطار مدى عليه ليطرح استوقفه؛ االنسحاب حنظلة حاول وحني
أبناء وكذلك البالد، تلك سكان ربيعة بني من التغلبيني أن ذلك الحملة؛ تلك يف عليه
يتم ولن بحرية، شعوب سوى هم ما بالبكريني، ُعرفوا الذين مرة» «بني عمومتهم

العصور. أقدم منذ سادته وهم البحر طريق عن إال إليهم الوصول
وطموحاته لرغباته املعارض وزيره يف غضبًا حسان التَّبْع استشاط أخرى ومرة

املحبط. الصادم النحو ذلك عىل
وعورة ومدى األقوام، أولئك أمر له رشح أن إال حنظلة، الوزير من كان فما
وغربًا، رشًقا ومحيطاته ببحاره القديم العالم ربوع جابوا الذين وهم إليهم، الطريق

وأغواره. بالبحر معرفتهم وعمق الواسعة تجارتهم بسبب
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«سكان عن علمه إىل ووصل يعرفه ما بكل التَّبْع إخبار العليم الوزير وواصل
وأخطاره. البحر مجالها وكبرية صغرية بكل علمهم واتساع تفوقهم ومدى الثغور»

بالخدع القيام عىل وموارنة» «تغلبيني من الشعوب تلك قدرة ذلك إىل يضاف
وثرواتهم. بالدهم يف طامع كل عىل النرص قبُل من أكسبتهم التي والحيل،

اإلعداد أهمية وهو حنظلة، وزيره حديث مغزى حسان امللك تفهم النهاية ويف
إىل باإلضافة لحصارهما، وفلسطني الشام إىل سيسريها التي الحملة لتلك البحري
بأس ومدى وطباع لظروف اليقينية باملعرفة االستزادة يف والرضورية امللحة حاجته

غزوها. عىل مقبل هو التي األقوام تلك
اإلقدام يف وذلك الجسيم، الخطأ ذلك من تحذيره عىل حنظلة الحكيم الوزير وأبقى
عىل اآلسيويني حروب يف حدث كما بها، معرفته تكتمل ال ومحاربتهم أقوام غزو عىل

وخسائر. إحباط من اليمني الجيش تكبده ما ومدى الصني، مشارف
وطموحاته حسان التَّبْع رغبات جماح كبح من الوزير تمكن الحصيف القول وبهذا

السابق. يف حدث كما الرأس» يف الفأس تقع «ال وحتى
مسالكها ودقائق بأخبارها ليأتوه البالد تلك إىل برسله حسان أرسل هنا ومن

وحكامها.
التي البحرية واملراكب السفن تجهيز عىل باالنكباب فوره من حسان التَّبْع أمر كما
بناء استكمل ما إذا حتى وفلسطني، ولبنان الشام ربوع إىل وعتاده، وجنوده ستحمله
وكبرية صغرية كل عن واملعلومات باألخبار محملني امللك رسل وعاد واملراكب، السفن
الرعيني امللك — أخته ابن إىل بنفسه حسان امللك وأرسل وفلسطني، الشام ربوع يف
إلمداد والرجال املؤن تجهيز بأهمية يخربه والسودان، الحبشة عىل ِقبله من املعني —
بحملته، للخروج امللك أمام مفتوًحا الطريق أصبح ذلك وبعد وفلسطني، الشام يف حملته
الصحصاح — األكرب ابنه بتعيني البسوس، عمته رجحته الذي رأيه استقر أن بعد

غيابه. يف ِحْمرَي، حكم عىل مكانه ليخلفه — حسان بن
فراغ ملء عليه يسهل بما وتعاليمها نصائحها وتلقينه بتعليمه البسوس وانشغلت

غيبته. يف أبيه
وهو املقتول عمرو األمري أخيها ابن البن رعايتها كل أولت قد البسوس وكانت

الصغري. اليزن ذو
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وفلسطني الشام حصار

عددها وصل التي ومراكبه سفنه إعداد من اليماني حسان الغازي التَّبْع انتهى إن وما
حتى وفلسطني، الشام مدن ملحارصة املحاربة وكتائبه جنوده لنقل مئات بضع إىل
حكم عىل ليخلفه «الصحصاح» ابنه لتنصيب البسوس» «األمرية عمته بمساعدة تفرغ

والخداع. السيف بحد فتحها له تم التي العربية الجزيرة أقوام وبقية اليمن
«السودان يف: ووالته حسان امللك حلفاء إىل الرسل وإرسال الحملة، إعداد تم وهكذا
والده نصبه أن سبق الذي الرعيني، امللك — أخته ابن — خاصة والصومال» والحبشة
الوسطى آسيا ربوع يف حروبه عىل إقدامه قبل البالد، هذه لحكم — أسعد تبع —
فطالب وبجيشه، به يودي كاد الذي اآلسيوي وحليفه دليله وخيانة األقىص والرشق
بالد إىل طريقه يف إنه حيث والرجال؛ باملؤن الجيش بإمداد الرعيني واليه حسان التَّبْع

لفتحها. الشام
هذه عليه تنطوي ما بمدى علًما إحاطته جانبه من الرعيني حاول البداية ويف
جيش بها ُمِنَي أن سبق التي الهزيمة أعقاب يف تجيء وهي خاصة الكربى، املخاطرة
مطالبه يف حسان التَّبْع تشدد أن إال بعد» تجف لم قتالنا «ودماء الصني، ربوع يف والده

منقوصة. غري كاملة تلبيتها إىل باألخري دفعت للرعيني
وأحباش سودانيني من األفارقة املحاربني وكتائب وحدات توافدت وهكذا
عزم من عضد مما وأسلحتها، ومؤنها بعتادها حسان، امللك مقر عىل وصوماليني
تدريبهم وإعادة مضاربهم، وتهيئة باستقبالهم قواده كبار فوره من فأمر حسان، التَّبْع
الشام ربوع يف عليه، مقبلون هم الذي البحري والحصار الحرب أساليب عىل خاصة

وفلسطني. األردن بوادي وعبادة» «الرسو وبالد
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من والقادمة املتدفقة املحاربة القبائل إليواء والثكنات املضارب أقيمت جديد ومن
مأرب. حول

البحري، للرحيل االستعداد مسألة يف «حنظلة» األول وزيره حسان التَّبْع واستشار
املطلوب املناطق إىل آمنة بصورة وجيشه ستقوده التي واملسالك الطرق أقرص عرب
املباغتة عنرصي عىل اعتماًدا ممكنة، خسائر وبأقل وفلسطني، الشام يف فتحها

والحركة.
عليه تنطوي وما الحرب، تلك عىل اإلقدام من الحكيم الوزير توجس ورغم
حيال نظره ووجهة مشاعره عىل الحذر التكتم — املرة هذه — آثر أنه إال مغامرتها،
حقيقية أسباب من هناك ليس وأنه خاصة تنتهي، ال التي وطموحاته التَّبْع إرصار
الكثري طياتها يف تحمل ما عادة التي — البحار عرب — الحرب هذه مثل اندالع إىل تدفع

تحملها. عىل ألحد طاقة ال التي األخطار من
إلثنائه حسان امللك من املقربني بالعقالء التوسل املستشار الوزير حاول ولكم
عىل «ِحْمرَي» مصلحة مقدًما الرصيح، رأيه إعالن عىل منهم أحد يجرؤ فلم غرضه، عن

للتسلط. الجارفة وشهوته الشخصية التَّبْع امللك أطماع
املغامرة — الحملة تلك حول مشاعره بدفائن حنظلة الوزير أفىض عندما فحتى
الجليلة األحداث هذه مثل يف العليا الكلمة لها التي حسان، التَّبْع عمة للبسوس، —
تدارس وإعادة الرتوي مجرد أو االعرتاض من بدًال الصمت آثرت وحرب، هجرة من
كل جهز وبعدما املسري، عىل التَّبْع عزم بعدما ا، جدٍّ متأخًرا األمر أصبح قائلة: األمر؛

يشء.
وأقدارنا رجالها وأرواح ِحْمرَي مصري يجيء النحو هذا عىل متوجًسا: الوزير غمغم

جميًعا.
وتصلبه. حسان التَّبْع معاندة معرفة عىل غريك من األقدر لعلك قالت:

يكون. ما ليكن إذن األول: الوزير تنهد عندئٍذ
مودًعا املقدمة، سفينة اليماني حسان امللك واعتىل الحرب طبول دقت ما إذا حتى
وفلسطني الشام ساحل باتجاه السفن انطلقت برص، يحدها ال التي الغفرية الجماهري
مرة. وبني ربيعة بني من التغلبيني عىل الحرب وإعالن البحري الحصار فرض بغرض
أمراء كبار من الزمان ذلك يف — ربيعة بني أمري أي — ربيعة وكان الراوي: قال
واألعيان. األمراء من — املوارنة أو مرة بني إىل انتسابًا — «مرة» أخوه وكان العربان،
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يحكمان — ومرة ربيعة أي — وكانا الشام، بالد أطراف يف منازلهم «وكانت
وهم: األقمار، مثل أوالد خمسة لربيعة ولد وقد وتغلب، بكر هما العرب من قبيلتني
من وغريهم ودرعان وعدي بالزير، امللقب الشهري البطل وسالم الكرار، األسد ُكَليْب

الشجعان.»
وسلطان همام منهم: شجعان، أبناء عدة بدوره فله «مرة» األمري أخوه وأما

«الجليلة». لها يقال جميلة نبيلة وبنت وجساس،
املتبادل — السيايس وبالتايل — القبائيل التزاوج إىل بالنسبة متبع هو ما عادة وعىل
من «الضباع» ب مرة بن همام األمري تزوج فقد العمومة، وأبناء املتحالفة القبائل بني

تغلب. بني
والده فاتح أن بعد لزواجهما، التجهيز يجري وكان مرة، بنت الجليلة ُكَليْب وأحب
إليه انتقل حني زواجهما، أمر يف مرة األمري — الجليلة والد أي — والدها — ربيعة —

والبقاع. بريوت إىل األردن، ووادي فلسطني من
كيفية يف مفكًرا الصمت لزم أنه سوى األمر مباركة إال مرة» «األمري من كان فما

وإقناعها. — الجليلة — ابنته إىل الخرب حمل
اختيارها ودقة شخصيتها صالبة مدى الجليلة، الكربى ابنته عن يعرف فهو

وزواج. حب من قلبها إليه يهفو بما متصًال األمر كان ما إذا خاصة ملصريها
ُكَليْب األمري من بالزواج قلبها كل من رحبت مفاتحتها، عىل أقدم ما إذا حتى
املفزع الدامي الخرب بذلك الجميع فوجئ أن إىل بالغ. حنو يف والدها محتضنة ربيعة بن
التَّبْع للملك التابعة البحرية الحشود اقرتاب وهو وفلسطني، الشام بالد له روعت الذي

األشداء. العرب جزيرة ملوك من عرشة إمرته تحت يعمل الذي اليماني حسان
للجميع، صادمة مفاجئة كصاعقة حسان للتبع البحرية الغزوة خرب وقع وهكذا
القران لعقد يتأهبان وهما مرة، بنت الجليلة وحبيبته التغلبي ربيعة بن لُكَليْب وبخاصة

وفلسطني. ودمشق لبنان ربوع يف لخاصة عامة من البرش حديث أصبح الذي
كبريين؛ قسمني إىل انقسم أنه وكيف بعد، فيما الغازي الجيش أخبار وتوالت
وبقاع مدن من يقابلهما ما الشواطئ طول عىل زحفهما خالل متملكني وميرسة، ميمنة

العباد.» وأطاعتهم البالد معظم ملكوا إنهم حتى املهند، السيف «بحد
بها فأحاط الشام، بالد حول البحري حصاره الغازي املستبد التَّبْع رضب «هكذا

والكتائب.» باملراكب الجوانب جميع من
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من واليها وكان برٍّا، إتمامه جرى قد دمشق السورية العاصمة تملك أن إال
من الكثري وألحق مريًرا، قتاًال قاتل الذي عالم»، بن «زيد يدعى ربيعة، امللك قبل
دون ومحالفته استمالته والوسائل الطرق بكل حاول الذي حسان، التَّبْع بجند الهزائم

جدوى.
ربيعة بني لرأس أرسل دمشق، حصار يف طويًال عانى بعدما حسان التَّبْع أن كما
حتى أو مفاوضات يف معه الدخول تماًما رفض ربيعة األمري أن إال مفاوضته، طالبًا
واخرتاق حربه وواصل غازيًا، جاءهم قد اليمني التَّبْع أن دام ما به، اللقاء مجرد
إىل الغازي بالتَّبْع دفع مما البحري، وعتاده بجنده الخسائر أفدح وإلحاق حصاره
الستمالتهم — لبنان يف — مرة بني إىل فوره من فاتجه واملكيدة الحيلة إىل اللجوء
جساس والد «مرة» األمري فعني ولبنان، الحجاز يف للقيسيني املرضية تنازالته مقدًما

والبقاع.» وبعلبك بريوت نواحي يف قومه مع «يسكن وكان البالد، تلك عىل واليًا
وهي وعبادة، الرسو وبالد فلسطني عىل أمريًا «عبس» القييس األمري واليه وجعل

األردنيني. األنباط العرب أو النبطيني مملكة
الجزء أو الفرقة عىل «عدنان» املسمى األمري واليه حسان، الغازي التَّبْع أقام كما

واآلفاق.» املنازل بتلك العراق يف يقيم «أن عىل الغازي، جيشه من املتبقي الثالث
يف فلولهم فشتت ربيعة بني من التغلبيني ملحاربة الغازي التَّبْع تفرغ وهكذا
األمري وهو املدبر، برأسهم للحاق الطوىل وأياديه طاقاته كل مجنًدا والوهاد، السهول

ُكَليْب. األمري وولده ربيعة
يف ممثلة مستعرة تزال ما املقاومة بذرة دامت ما بال، حسان للملك يهنأ فلم

بالدهم. عىل املتسلط لعدوانه الرافضون1 حولهما ومن ُكَليْب، األكرب وابنه ربيعة
القبض بإلقاء رجاله أمر حني ُكَليْب، والد «ربيعة» أرس من تمكن التَّبْع أن إال
األمري وشنق والجنازير، الحديد يف فقيدوهم الطناجري، قيس بني من معه «ومن عليه

دمشق». بوابات عىل وصلبه ربيعة
أو ببيت يرثيه أو مصلوبًا، يبكيه من عىل القبض بإلقاء وعيونه حراسه وأمر

شعر. من شطر

«املؤلف». الفلسطينيني من 1
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«صفا «ربيعة»، التغلبي األمري وهو املقاومة رأس من تخلصه وبعد فقط عندئٍذ
الذهب من أبوابه جعل البنيان، مرتفع حصينًا قًرصا لنفسه فشيد حسان، التَّبْع بال

والفضة.»
يشغل ال العظام، التَّبَاِعنَة كريس معتليًا رضاء وعن طويًال اسرتخى وهكذا
الشام بالد وتطرحها بها تفيض التي اللذائذ مختلف يف والغوص البحث سوى باله

والعسل. اللبن أرض وفلسطني؛
إليه تسلل ما كثريًا الذي «حنظلة»، الحكيم وزيره أبًدا عنه يرض لم ما وهو
األفضل فمن حسان، التَّبْع فيه أصبح الذي االسرتخاء عن إثنائه محاولة بهدف بالنقاش
تغيب أال عىل العربي، والجنوب اليمن ربوع إىل العودة الحملة، هدف تحقيق وبعد

والوهاد. البالد هذه يف وتعزيزه الفتح ذلك عىل الحفاظ عىل الساهرة العيون
إىل رجحته التي البسوس، بعمته ذاك رأيه لتعزيز حنظلة الوزير توسل لقد بل
عىل إلرصاره حاولت عبثًا ولكنها اليمن، ربوع إىل العودة طلب عليه كررت أنها حد

العودة. عدم
خيله، سنابك تحت التَّبْع أرداها التي اليمامة، زرقاء شاكلة عىل حنظلة كان فلقد

السباب. له تكيل وهي
الخيص. أيها هلل، الغلبة –

تبيته — أصبحت الذي األفق يف البادي املسترت الكامن بالخطر مستبًرصا كان
والبوادي املتمرد، الهائج البحر بني ما التضاريس، املتضاربة الشاسعة البالد هذه —
واسرتداد الغزاة بطرد إال بال ألهلها يهدأ لن والتي الشاهقة، والجبال املدن وحياة

وزمانه. باله وصفا للتبع البقاء طال مهما وكياناتهم، أراضيهم
حققت بما املفتون التَّبْع عليه تمرد الذي تصوره يف الحق كل الحكيم للوزير وكان

سواعده.
عىل واملقصد النية عقدوا قد كانوا مرة، بني من ومجاوريهم التغلبيني أن ذلك
كل وتبيحه ترشعه الذي والخداع» «الحيلة مدخل من بلدانهم وتحرير ملوتاهم االنتقام
طائل ال أصبح والتي وجيشه الغازي التَّبْع مع املتكافئة غري املواجهة من بدًال حرب،

منها.
ويف علنًا التَّبْع ومداهنة الخضوع أظهروا بينما لالنتقام، الخفاء يف تربصوا وهكذا

النهار. وضح
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التَّبْع أذني إىل وصلت حني يوم ذات عناء كثري دون سانحة فرصتهم وجاءتهم
التَّبْع اغتال الذي ربيعة بن ُكَليْب األمري بني — السيايس — الزواج ذلك أخبار حسان
تحدث التي مرة، بنت الجليلة األمرية عمه ابنة وبني دمشق، بوابات عىل صلبًا والده

اآلرسة. وفتنتها بجمالها الشعراء
األمر كلف مهما الزواج إتمام عدم وطلب غضبًا استشاط أنه إال التَّبْع من كان فما

تضحيات. من
من للزواج — حسان — ذاته هو باستعداده والدها يخرب فوره من أرسل بل

ُكَليْب. املدعو «العايص» ذلك من بدًال الجليلة،
حرص، بكل تنفيذها موعد واقرتاب التَّبْع من «ُكَليْب» انتقام ساعة حانت هنا من
— العرس بهذا التعجيل أهمية عىل حرصه مدى الجليلة، والد «مرة» لألمري معلنًا
تهكم: يف معلنًا املنترص، حسان امللك ذلك وبني الجليلة وحبيبته خطيبته بني — العجب
الجليلة طالبته حني أكثر، مرة األمري عجب وتزايد حسان؟! امللك عتبات من نحن أين

حسان. التَّبْع من الزواج عىل موافقتها بإرسال التعجيل ذاتها،
ودعما العرس، ذلك إلتمام خطتهما وضعا — والجليلة ُكَليْب أي — هما بل –
بمحاسن التحدث سوى لهم همَّ ال الذين والداللني الشعراء مختلف بإرسال خطتهما
قبل الصداحة السماء طيور له تحن الذي النادر الشجي وصوتها ومفاتنها الجليلة

البرش.
شمائلها وبديع حسنها ومدى الجليلة أخبار وصلته كلما فكان حسان التَّبْع أما

هدفني: بذلك محقًقا حليلة، ليحوزها ولهفته لوعته تزايدت
عىل وواليه حليفه مرة األمري ابنة الجليلة بني الزواج ذلك إتمام دون الحيلولة أولهما:

ربيعة. والده صلب له سبق الذي «املارق» ذلك وبني والبقاع، وطرابلس بريوت
مرة، بنت الجليلة والشمائل الجمال الباهرة األمرية تلك عىل االستحواذ هو وثانيهما:
يف بدمشق له راق الذي مقره من الشاسعة بلدانه حكم عىل النية عقد أنه دام ما

الشام. بالد
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األردن ووادي الشام ربوع عىل استيالئه عقب أسعد، بن حسان اليمني التَّبْع امللك طغى
من إال ليس مهرب مجرد تكون أن بها أراد غادرة، مباغتة حملة يف وفلسطني، ولبنان
الوحيد شقيقه قتل عىل إقدامه عقب عليه تسلط الذي الجذور عميق الغائر الذنب ذلك

عمرو.
أغصان من متخذين ليًال جنوده اجتياح أعقاب يف الحملة هذه جاءت كذلك
حسان التَّبْع اختلسه نرص من أحرزوه وما اليمامة» «زرقاء لقوم خباء، األشجار

نيام. والناس اختالًسا،
من وفلسطني دمشق يف املعارضة األصوات كل خفتت وبعدما له حق هنا من
وطغيانه، عسفه يتضاعف أن لبنان، ربوع يف مرة» «لبني مهادنته وبعد التغلبيني،

بالجشع. املتسمة ملذاته يف وانحرافه
حد إىل أقلقت التي اليماني، حسان الغازي التَّبْع اسرتخاءة جاءت أيًضا هنا ومن
استسلم التي الحالة تلك بمغبة تبصريه جاهًدا حاول الذي حنظلة األول وزيره الفزع
وال منه طائل ال بقاء ومن بل الغازي، جيشه جسد يف بالتايل عدواها ورست التَّبْع لها

البالد. تلك ربوع يف نفع
خاصة املهزومني، بطبائع — تقدير أقل عىل — املعرفة واسع األول الوزير كان
ستفصح الخفاء، يف ويحيكوه يدبروه أن يمكن وما والوهاد، البالد تلك طول عىل
واجهته حني وسبابها «الزرقاء» اليمامة أمرية توقع بسحب الحباىل والليايل األيام عنه

ليًال. اليمامة دروب يف خيله سنابك تحت تنزف جريحة
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خباياها. من الكثري حسان يا الحباىل والليايل األيام تريك غًدا –
دمشق يف ورجاله، التَّبْع تنتظر التي الكارثة فداحة بمدى دراية عىل الوزير كان

كارثة. من لها يا يحدث، ما ا أحقٍّ لنفسه: ا مرسٍّ وفلسطني ولبنان
مغفل. أو غافل، كل — يوًما — يصادفها وأن بد ال كارثة فعًال فهي

مشارف الزاحفة جيوشه واصلت حني أسعد التَّبْع ألبيه تماًما حدث مثلما –
الذي األرسى اآلسيويني امللوك ألحد أموره، مقاليد مسلًما استسالمه حني إىل الصني
جيشه وضلل ضلله أن إال منه كان فما هواه، عىل يسريه ألرساره وحافًظا دليًال اتخذه

وكمًدا. حزنًا املبكر وموته انسحابه فكان األقىص، الرشق ربوع يف لسنوات
غفلته يف غرق الذي أسعد األب مع حصل مثلما تماًما نفسه يعيد التاريخ هو وها
يف — حسان — االبن ليغرق ثم شاء، كما فيه يتحكم اللسان» «مقطوع دليلة وترك
عنوة بالزواج مصاهرتها طالبًا لها قياده أسلم التي مرة بني قبيلة مع مماثلة غفلة
مرضب باتت التي حبها، بقصة الحائط عرض ضاربًا مرة» بنت «الجليلة أمريتها من
دمشق بوابات عىل والده صلب الذي ربيعة بن ُكَليْب الفلسطيني عمها البن األمثال،

الدمشقيني. سكانها من ومشهد مرأى عىل مسمًرا عاريًا
الجدوى؟ ما –

دمشق يف األقوام أولئك دموية مدى غريه من أكثر يعرف — التَّبْع أي — وهو
الزمن. طال مهما لالنتقام وتربصهم وفلسطني

الوزير محاوالت فشلت أن وبعد مرة»، «آل مصاهرة عىل حسان التَّبْع عزم أن منذ
ال أصبحت التي ورغباته أوامره كل تلبية مجرد عىل النية عقد رأيه، تغيري يف حنظلة

تنتهي.
مشريًا! به، يأمر ما –

التي الهدايا وصناديق بأكياس املحملة والخيول الجمال قوافل تحضري من بدءًا
الهند مجاهل من املجلوبة الفيلة استخدام الجميع آثر بحيث الجمال، بثقلها تنوء كانت
تكريًما تنتهي ال التي واالستقباالت والحفالت بالعزائم مروًرا والرتكستان، والبنغال
وإعداد الحفالت عىل فيه األمر يقترص لن الذي املرتقب بالعرس وانتهاءً مرة، آلل
احتفاًال وتزيينها وتأثيثها والرسايا القصور بناء أيًضا سيشمل بل واملرشوبات، املأكوالت
واليمامة والقدس وعمان وبريوت دمشق يف الجميع يرتقبه أصبح الذي التَّبْع» «بعرس
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ومعني وتعز وسبأ حرضموت يف ومدنها اليمن عن ناهيك الحجاز، ووادي وتدمر
وقيتبان.

كان التي مرة بنت الجليلة من التَّبْع عرس إىل متلهفة تتطلع الجموع هي فها
العالم: نساء بني وفروسيتها ندرتها عن يتحدثان والكبري الصغري

وال��ص��دود ال��ع��ن��ا ت��ري��ح م��ل��ي��ح��ة ش��اه��دت ال��ت��ي ال��ع��ج��وزة ت��ق��ول
وال��س��ع��ود ل��ك ال��خ��ي��ُر وأق��ب��ل ��ع��ود ال��سُّ ف��ي��ه��ا ي��داك ت��ب��ع أم��ي��ر ي��ا
ال��ن��ق��ود ث��م ال��خ��ي��َل ل��ك وج��اب��وا ال��س��م��اح أه��ل ق��ي��س» «ب��ن��و أت��وك
ُس��ود وع��ي��ن��ي��ن ُح��ْم��ر ب��خ��دي��ن َح��ِل��ي��َل��ة ل��ش��خ��ِص��ك «ال��َج��ِل��ي��َل��ة» وج��اب��وا
ال��ج��ع��ود ت��رخ��ي ال��ك��ت��اف ف��وق ال��ق��ن��ا ك��ع��ود ط��وي��ل��ة وق��ام��ة
األس��ود ت��ص��ي��د م��ي��ل ج��ر ب��ال َك��ِح��ي��ل ورم��ش ط��وي��ل ب��ش��ع��ر
ال��ن��ك��ود ت��زي��ل ط��راي��ف ع��ق��اي��ل ن��ظ��اف رق��اق ش��ف��اي��ف وذات
ال��ورود ك��م��ا ح��م��ر ووج��ن��ات ق��در ب��ل��ي��ل��ة ك��ب��در وج��ه ل��ه��ا
ال��ورود س��ب��ت (لُ��ولُ��و) وأس��ن��ان رح��ي��ق وري��ق رق��ي��ق وج��س��م
وق��ود ي��وق��د ال��ذه��ب وط��وق ال��غ��زال ك��ع��ن��ق ع��ن��ق ل��ه��ا
ال��زن��ود ف��وق م��واج وال��ن��ق��ش ال��زج��اج ك��م��ث��ل ك��ال��ع��اج ك��ت��اف
ال��س��ع��ود ي��ن��ال ح��واه��ا ق��د م��ن ال��ي��اس��م��ي��ن م��ن أط��رى وك��ف��ان

عروسه حسن مدى عن بجديد يأتيه ملن حواسه، كل حسان امللك أسلم وهكذا
وروعتها. مرة بنت الجليلة املرتقبة

الجليلة بمحاسن متغنية تلهج التَّبْع قرص عىل صوب كل من الوفود توافدت لذا
عقلها رجاحة حيث من بل البدنية، الجماليات عند بحال تقترص ال التي ومآثرها
لبنان أَْرز غابات عرب والقنص، الصيد يف وفروسيتها وغنائها وِشعرها حكمتها وصائب

باألشجار. امُلْكتَظَّة وُمروجه
الغازي: التَّبْع قرص عتبات عىل املرتقبة بالعروس الجميع تغنى وهكذا

عروسا لك قيس بنو زين قد
وقود هم كل ألجلك تجيل
أحرضوا قد ا حقٍّ للملك
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الُحقود تُزيل ِخاللُها مليحة
امُلَحال وخلِّ وراءها فأرسل

الصدود. وأجِل كالمي واسمع

الجليلة شأن من لإلعالء واإلنشاد بالغناء املستعرة الحمى تلك تصاعد وخالل
الحكيم الوزير يجد لم التَّبْع، قرص وأعتاب بوابات عىل ليلة كل ومحاسنها، مرة بنت
األطراف. املرتامية البالد تلك حكم لشئون امللك اهتمامات اجتذاب إلعادة منقذًا «حنظلة»
الشام، بالد ربوع طول عىل سواء حلول، بال مرتاكمة املشاكل، تزايدت هنا ومن

األفريقي. والقرن والسودان الجزيرة وجنوب اليمن يف رصاعات من يستجد ما أو
رغبات وتلبية املرتقب عرسه إلقامة لالستعداد بكامله وقته تكثيف آثر التَّبْع إن بل
والبساتني القصور وإقامة الهدايا عىل مقصورة تعد لم فهي تنتهي، ال التي العروس
مقربيها بتعيني ذاته، الحكم خصائص أخص إىل لتصل هذا كل تعدت بل الطرق، وشق
إىل «حنظلة» بالوزير دفعت درجة إىل والحصون، والبوادي والثغور املدن طول عىل
الحكم، شئون كل يف العرشة أصابعها وإرساء مد يف املرأة تلك أحقية عن امللح، التساؤل
ستفعله الذي ما ترى تساءل: — الحاكم — القرص هذا جنبات خارج بعد تزال ما وهي

التَّبَاِعنَة؟ عرش هامة عىل ترتبع حني يوًما،
التي املخيمة املنتظرة الكارثة بأهوال النطق مجرد له يمكن من بل يدري، من

الجميع. رءوس عىل ستحل
عن مرة بني سيطرة وأهداف بأبعاد يدري من متحًرسا: لنفسه الوزير غمغم
به مني الذي الفشل ذلك ثم وعرضها، البالد طول عىل وأعوانهم رجالهم تدعيم طريق

السابق. بخطيبها حل ما الستطالع األخرية، الشهور مدى عىل والجميع التَّبْع
ربيعة! بن ُكَليْب –

يكن لم الذي اسمه يعد فلم غرة، حني عىل أخباره تقطعت الذي الكبري اللغز ذلك
لسان. أي به ينطق أو يسمع دوي له لينقطع

الخفاء؟ يف يحدث الذي ما –
أن دون نفسه، وبني بينه تساؤالته طرح «حنظلة» الوزير واصل النحو هذا عىل
تبصريه، يف الِحيَل كل أَْعيَتْه أن بعد بعيد من وال قريب من ال حسان للتَّبْع عنها يفصح
اليمامة. زرقاء املقتولة: األمرية تلك قول حد عىل والليايل، األيام تخبئه ا حقٍّ أصبحت بما
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بأخبار يجيئه من لكل — يشء كل وقبل — سمعيه حسان امللك أعطى وهكذا
تخاطبه كتبت ما إذا حتى عنها، املتداولة ومعلقاتها وشعرها عقلها ورجاحة الجليلة
نقائه ومدى صوتها ذلك من واألدهى وموسيقاه، شعرها برصانة صوابه أطارت مرة،

الجميع: بهذا حدثه كما وطالوته،

مرة بنت الجليلة مقاالت
الرسايا َقيُْدوم أنت حسان،
والعشائر القبائل يف تحكم

والقرايا املدائن كل
أرض كل يف نافذ وحكمك

الرعايا. مع القبائل وتخدمك

عنه معلقتها ليًال له تغني الجليلة» «أي يسمعها بأن حسان التَّبْع حلم لكم
لبنان. أرز شموخ نربته يف يشمخ الذي الشجي بصوتها

من الصناديق بمئات محملة إليه الطريق يف أصبحت بذاتها الجليلة هي وها
التَّبْع. قرص عتبات عىل لتحط وهوادجها، وخيولها وممتلكاتها هداياها

العروس انتظار عىل وتصحو تبيت أبيها بكرة عن دمشق العاصمة انشغلت وهكذا
تنتهي. ال التي ومباهجه وسموه بصخبه بعدها العرس ليأتي تحمله، وما

املرتقبة. الليالء، الليلة تلك –
دون حنظلة، الوزير أفكار هاجس أصبحت بعدما ليالء ليلة ستكون فعًال ولعلها

واضًحا. سببًا لذلك يعرف أن
هذا عىل والذئاب األغنام بني القلوب تصفو أن ويجري، يحدث ما ا حقٍّ هل –

النحو؟!
التي وأوامره تعليماته صادًرا الشاهق القرص جنبات يف يدور وهو الوزير تساءل
الكاملة اليقظة مراعاة مع وحزم، دقة بكل تنفيذها يجري بحيث التَّبْع من تلقاها

الجمر. من أحر عىل الجميع يتوقعها أصبح التي املنتظرة الليلة تلك لخبايا
املرتامي ملكه طول عىل له حلم ال أصبح وإدراك، وعي كل عن الغائب فالتَّبْع

مرة. بنت بالجليلة ستأتيه التي الليلة تلك انتظار سوى
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مرة بنت الجليلة عىل استحواذه أولهما واحد، بحجر هدفني حقق قد يكون وهنا
التي البالد هذه طول عىل بها تتمتع التي الجارفة الشعبية ومدى ومواهبها بجمالها

فاتًحا. غازيًا جاءها
وبني مرة» «بني بني التحالف ذلك عقد وفرط رضب يف نجاحه هو ثانيهما

الفلسطينيني. التغلبيني ربيعة» «بني
الجميع. يدركه لم ما وهو –

لعرسه التحضري استعدادات عىل انكبابه مدى مربًرا لنفسه، حسان امللك أرس هكذا
مرة. آل ابنة من وزواجه

يف «حنظلة» املقرب وزيره حسان التَّبْع واجه نفسه املتعقل املنطق وبهذا بل
واعًدا الالئق، بالشكل الزواج هذا ومراحل خطوات إنجاح من بأهدافه لتبصريه محاولة
فلول تشتيت بالطبع رأسها وعىل مشاكل، من استجد ما كل لحل بالتفرغ ومتعهًدا

املحيطة. الجبال شعاب يف املتمرد وأمريهم ربيعة» «بني
سالم. الزير أو بسالم امللقب األصغر وشقيقه ربيعة، بن ُكَليْب –

خاصة له، املبيت االنتقام وذلك ُكَليْب، عن لحظة يغفل أن حسان، للملك فكيف
دمشق. بوابات عىل ربيعة والده صلب له سبق — حسان أي — الذي وهو

ُكَليْب أخبار لرتصد وصوب حدب كل من وعيونه بقواده فعًال أرسل التَّبْع إن بل
العربية. الجزيرة شمال أو وفلسطني األردن وادي أو لبنان يف كان، أينما وتصيده

والوهاد، البقاع تلك كل من له أثر وكل ُكَليْب أخبار انقطاع هو الغريب لكن
أهلها وموافقة — السابقة ُكَليْب خطيبة — الجليلة من الزواج التَّبْع إعالن عقب خاصة

ذلك. عىل ذاتها هي وموافقتها
ما معرفة مجرد حتى أو بُكَليْب، لإليقاع حسان التَّبْع محاوالت كل فشلت وهكذا
االرتباط مفضلة عنه، مرة بنت الجليلة تخيل عقب أو والده، مقتل عقب سواء به، حل

املنترص. الغازي بامللك والزواج
الندم. ينهشه ألحقاده نهبًا اآلن، فلعله –

هو طليًقا، حرٍّا ربيعة بن ُكَليْب دام ما باًال، يهدأ أن حسان للتبع كيف لكن
ربيعة. بني من ورجاله

باستثناء وإخوته بأبيه التمثيل له سبق الذي وهو باًال، ويصفو يهدأ أن له كيف
عىل ويصحو ينام أصبح التي مرة، بنت الجليلة قلبه، حبيبة يسلبه اليوم هو وها هو

الساحرة. وغوطتها دمشق إىل إليه الطريق يف وهي محاسنها، أخبار
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«الجليلة حبيبته مع وخطواتها أبعادها رسم التي «ُكَليْب» الفلسطيني األمري خطة كانت
حسان. التَّبْع امللك من بالزواج الشديد وترحيبها قبولها يف أوًال تتمثل مرة» بنت

شخيص إىل تمتد أن مني؛ حظٍّا وأرفع أحسن هي من كله، الوجود يف فليس –
حسان». التَّبْع امللوك «ملك أنامل الضعيف

مقرًرا. الجليلة ُكَليْب باغت
قبل. من نلتق لم أننا لو وكما تماًما، تنسيني أن وأرجو –

كيف؟ –
األنظار. كل عن سأختفي –

األنظار كل مصدقة: غري الالنهائي األفق عرب ببرصها تتطلع وهي الجليلة، تساءلت
أين؟ …

يف جليلة يا سأخربك حنو: يف كفيه بني أناملها يأخذ وهو مهونًا ُكَليْب قاربها
سأكون؟ وأين بمخبئي املالئم الوقت
وحدك؟ التساؤل: الجليلة أعادت

حذر. بكل املرة هذه اختيارهم سأعيد الذين ورجايل أنا بل ال، –
غريك، من أكثر ُكَليْب يا تعرف لكنك يحدث: مما فزعة الجليلة قاربته جديد من
وعيونه ورجاله عنك، بحثًا الليل ينام ال فالتَّبْع منه، مهرب ال الذي الكبري الخطر بمدى

رجالك. وعن عنك، بحثًا األرض يف شربًا يرتكون ال أصبحوا وبصاصوه
مخرجة األركان، أحد من صغرية حقيبة مختطفة عنه قليًال الجليلة ابتعدت
إليه توصل ما وهذا قائلة: ُكَليْب؛ إىل بها دفعت — الجلدية — األوراق من مجموعة
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عقب بنفسك تتصور أن ولك ذاته، الحاكم القرص داخل من رسيل به إىل وعاد رجالنا،
بك. لإلمساك جنونه إليه وصل ما مدى املدونات، هذه كل قراءة

بها ليدفع إليه مرة بنت الجليلة بها دفعت التي املخطوطات لفة ُكَليْب تناول
حراسته معاوًدا جاريًا متعجًال تناولها الذي و«ناطورجيته» حرسه أحد إىل بدوره
تلك يف لقائمها مكان عىل مرشفة ربوة أعىل معتليًا األربع، األفق جهات عرب وتطلعه

قمرها. غاب التي الليلة
عىل الشجر، قصرية حديقة به تحيط كشك داخل البحر، شاطئ عىل يجلسان كانا
امللك مراكب قوس شبه يف تحده الذي املتالطم الهادر البحر عىل مرشفة عالية ربوة
والجليلة ُكَليْب لقاء وجرى كافة، الجهات ومن البرص مرمى طول عىل حسان الغازي
كل يف املندسني وبصاصيه امللك، عيون عن بعيًدا والرسية» «الحيطة درجات بأقىص
ربيعة األمري لوالده حسان التَّبْع صلب بعد ُكَليْب، عن — يشء كل وقبل — بحثًا شق،

رضير. نصف كان أنه رغم الرأس مقلوب عاريًا «أمية» بوابات عىل
إليها قدمت التي بالذات عكا مدينة يف فلسطني، أقايص يف بينهما اللقاء تم كما

حماًرا. ممتطية متخفية ا رسٍّ الجليلة
أنساك؟ –

املجعد وشعره رأسه فروة عىل أنظارها تركز وهي مكمنه يف هذا بسؤالها واجهته
بعالمات والطافح املشع الذكاء بذلك املتوقد وجهه حول حلقات عىل املسرتسل األسود

نظر. أي منها يكل ال التي والرجولة الجمال
بأضوائها البحر يف الراسية التَّبْع سفن وبني ُكَليْب بني نظرها تنقل الجليلة عادت
بعضها طاول التي بحارتها أوقدها التي النريان نتيجة املياه؛ صفحة عىل املنعكسة
انعكاسات فبدت منها، االقرتاب عىل أحد يجرؤ ال كي تلك؛ الصيف ليلة يف السماء عنان

ضوء. من بسياط البحر ظهر تلهب مجنونة أفعى بمليون أشبه اللهب
كيف؟ الكثرية»، ألقابه «أحد محفوظ يا أنساك تسأل: الجليلة وعادت

عكا؟ يف هنا حتى أزورك ولن
الليلة. بعد عكا، يف تجديني لن –
كنت. أينما معك قلبي سيظل –

فغًدا. اليوم يكن لم إن مًعا سنقتل هكذا ولكن –
نقتل؟ متسائلة: وسباتها؛ حبها من تستيقظ كمن بذلك الجليلة فوجئت
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تخايف، ال جليلة الدافئتني: كفيه بني اليقظ املعرب وجهها احتوى أن إىل ُكَليْب قاربها
بيننا. ما اآلن من انيس لك أكرر دعيني وبإيجاز

يعاني كمن الكامل الذعر من حالة يف وهي املاء، نحو جارية يديه بني من انفلتت
غرة. حني عىل جاء حاد نزيف من

ونسائه حريمه ضمن ألصبح التَّبْع ذلك أحضان يف بي ستلقي أنك ذلك معنى –
محفوظ؟1 يا كذلك أليس وخصيانه،

اضطراب من يعرتيها وما قصدها عرف وقد موضًحا، مقاربًا ُكَليْب إليها اندفع
فهم. وسوء

حسان. الطاغية، ذلك من خسائر بأقل نخلص األول –
وبعدها؟ واجهته:

جليلتي. يا مًعا، العالم هذا نحكم –
غامر بحب تشعر وهي الرحب واألفق الهادر البحر نحو ببرصها الجليلة تطلعت

حقيقي. تيه يف وكأنها ُكَليْب عمها ابن نحو عارم وشوق
الجمال ذلك جانب إىل شخصيتها دفتي بني تجمع مرة بنت الجليلة كانت فلقد
ومعلقات، أشعار من عنها وعرف أنشدته فيما املعرفة باتساع املجلل الباهر، األنثوي
ومنظوماتها: أقواها رصانة من عنها عرف ما وبكل البرش جموع بني إيقاعاتها انترشت

ت��س��أل��ي ح��ت��ى ب��ال��ل��وم ت��ع��ج��ل��ي ف��ال ل��م��ت إن األق��وام اب��ن��ة ي��ا
وأع��دل��ي ف��لُ��وم��ي ال��ل��وم ي��وج��ب ال��ذي ت��ب��ي��ن��ت أن��ت ف��إذا
ف��اف��ع��ل��ي ع��ل��ي��ه م��ن��ه��ا ش��ق��ق ع��ل��ى ِل��ي��َم��ت ام��رئ أخ��ت وإذا

قاله بما االكتفاء آثرت لذا عندها؛ تقف حدود مرة بنت الجليلة لطموحات تكن لم
املحفوفة مسريتها ستواصل بموجبها التي الضمانة من نوًعا اعتربته حيث لها؛ ُكَليْب
الطاغية. التَّبْع ذلك سلطة عىل االستحواذ منها والتي كافة غاياتها تنفذ كي باألخطار؛
الطاغية سلطة وجه من والفار ربيعة بني أمري أبيه مرصع يف املنكوب ُكَليْب أما
حل الذي الظلم نري من للخالص مناورته وبالتايل ودهاءً، حيلة األكثر بالطبع فهو

ُكَليْب. أسماء أحد 1
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حلت التي املفاجئة الضارية الغزوة إثر وبحارها، ووهادها بجبالها البالد، هذه بربوع
لعرسهما األخرية األسابيع مشارف عىل وهما به، ألحد قبل ال ثقيل كابوس مثل

أجله. طال قد كان الذي وزواجهما
يف ربيعة وبني لبنان، يف مرة بني — القومان عليه تعاهد الذي الزواج وهو
كانت التي والغزوات واملنازالت الحروب لتلك ونهاية املطاف آخر ليكون — فلسطني

األمرين. الفريقان منها عانى سوداء، طويلة لسنوات بينهما، مستعرة
عىل تعاهدا حني — ومرة ربيعة — والديهما خاصة الجميع، أذهان عن غاب ما أما
الجليلة — معهما ولد الذي مًعا الجارف حبهما حكاية هو — السيايس — الزواج ذلك
حيث البقاع؛ ومروج صور، ووهاد بريوت، مشارف عىل شبابهما، مطلع منذ — وُكَليْب
والغزوات واملناوشات الحروب تلك يتحديان إنما بهذا وكأنهما مًعا، لقاؤهما يتم كان

قوميهما. بني امللفقة
داعب ُكَليْبًا إن بل طويًال، مًعا فضحكا زواجهما عىل االتفاق مناسبة حانت أن إىل
وتقبل الرضوخ له كيف إذ املصطنع؛ الزواج ذلك برفضه البداية يف قبائله وشيوخ والده

قلبه. إليها يهفو أو بها يسمع أو يرها لم — بريوتية — فتاة من الزواج
الشاعرة بالعروس لقائه أمر عمومته وأبناء قومه شيوخ بعض له دبر وهنا
حتى وعرضها، البالد طول عىل بمحاسنها واألفواه الشفاه تلهج التي الجمال الباهرة

ظهريهما. عىل استلقيا حتى مًعا طويًال ضحكا لقاؤهما تيرس ما إذا
مرة كل يف لها تتيح التي طويًال، اللعبة تلك استعذبت مرة بنت الجليلة إن بل
الزواج من اقتناع عن ترىض حتى الجميع، من مرأًى عىل ُكَليْب — بحبيبها — االلتقاء

به. األزيل مصريها وربط
جثتي! عىل الحرب رحى إليقاف بضاعة أو سلعة لست فأنا –

الصعداء الجميع تنفس وعبثهما لعبتهما أمر النهاية يف افتضح ما إذا حتى
فأنشد الواحد»، «البيت أبناء بني واملنازعات الغزوات لتلك حد بوضع مستبرشين
من بدًال للسلم املرادفة وُكَليْب، مرة بنت الجليلة حب بقصة وتغنوا الجوالون الشعراء

والعدوان. الحرب
فجاء اليماني، حسان التَّبْع قاده الذي الغاشم العدوان ذلك بالجميع حل أن إىل

الجميع. بأمن مؤذيًا ضاريًا
الجليلة بتجهيز كلمته أعطاه قد التَّبْع مع املتعاون «مرة» األمري الجليلة والد كان

إليه. ستزف الجليلة هي وها له
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جاهزة. أنا ها لُكَليْب: قائلة بأكمله؛ البحر هواء تحتضن كمن الجليلة انتصبت هنا
معلنة. إثرها يف املتنمر ُكَليْبًا مقاربة كمدها أقىص يف استدارت

العروس. –
أحد. يعرف فلن إذن قائًال: بدوره ُكَليْب واجهها

العروس! سوى غمغمت:
جنبًا والرياحني الورود بأشجار املزين الكشك ذلك إىل يدها من ُكَليْب اجتذبها هنا

الخطة. بتفاصيل إليها ليزف العيون عن بعيًدا اللبالب مع جنب إىل
وزينة والجمال الصيت ذائعة الفاتنة العروس تجهيز يجري بأن الخطة وتقيض
محملة دمشق، يف حسان التَّبْع عاصمة حيث إىل بريوت من تأتي بحيث النساء كل
بما وغلمانها، وصيفاتها من جوقة مع الثقيلة وصناديقها املطهمة وخيولها بهوادجها
معظم سينترش الذي الوقت يف املمتازين، املقاتلني ُكَليْب رجال من الكثري بتسلل يسمح
له يريد كما يشء كل وسيتم بدمشق، املحيطة التالل عىل — التغلبيني من — جيش

طبيعية. بطريقة ويتم يجري أن التَّبْع
طبيعي. –

رجاله بتسلل جهة من تسمح دمشق، مشارف عىل معركة سيفتعل ُكَليْبًا أن سوى
بتسلل الوقت ذات يف وتسمح العمالقة، وأثاثاته العرس محتويات صناديق داخل إىل
يضحك الذي املقرب، الجليلة األمرية خيص أو مهرج أو مضحك باعتباره ذاته، ُكَليْب
اسم متخذًا واألصباغ، الحيوانات وجلود هالهيله تحت بكامله متنكًرا البرش، قبل الحجر

اآلن. ذات يف والحجر بالبيضة يلعب الذي غرة» بن «قشمر
ورجاله الخاص حرسه معظم إرسال إىل حسان التَّبْع اضطرار ذلك، إىل يضاف

لتأديبهم. وعصاباتها الطرق قطاع أيدي من الجليلة العروس لتخليص
حبٍّا الليل ينام ال الذي التَّبْع لتسلية العرس حفلة إىل للتسلل الجو لنا سيخلو هنا

والسمر. اللهو يف
عمره. ليلة وهذه –

التي تردد: ودون بثقة القول إىل بها دفع حد إىل ُكَليْب خطة من الجليلة بُِهَرت
عمره. سنقصف فيها

ودمشق والبقاع بريوت يف أهدره الذي للدم انتقاًما مشجعة: لُكَليْب استدارت
بالغة. صعوبة يف مشاعره يكبت كمن الجدار ُكَليْب واجه فلسطني، يف وأسدود والقدس
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دمشق. بوابات عىل معلق الرأس مقلوب عريان أبي –
مرة. آل من فتاة وأربعون أعمامي، وأوالد أعمامي الجليلة: قاربته

وصوله. منذ مأتم، بيت كل يف معاهدة: بيده الجليلة أخذت
الوحيدة فرصتنا فهي إذن حزم: يف قائًال ذاك الكبري وحلمه يقظته ُكَليْب اسرتد

جليلة. يا
تخف. ال –

الوحيد اليشء أنت رأسها: عن خباءها أسقط إنه حتى رأسها، مطوًقا ُكَليْب واجهها
عليه. الخائف

يوم كل ويف ليله، ينام ال أصبح فلقد تخف، ال مرسة: ضاحكة الجليلة لكزته
النفس. تشتهيه مما واألفيال، الجمال قطعان من هداياه تصلني

إذًا. األمر هكذا ُكَليْب: ضاحكها
أصبح وهكذا أوتيت ما بكل سحًرا أسحره أن به؟ تطالبني ما هذا أليس داعبته:

إصبعي. يف خاتم مجرد أسعد بن حسان — املفرتس — التَّبْع
هائل. –

خالل ومسالكها خطته تفاصيل دقة بكل شارًحا الجليلة مع ُكَليْب واستطرد
وحتى والكتمان، الرسية ببالغ رجاله إعداد وكيفية املرتقب الدامي العرس هذا مراسيم

الجميلة. العروس وخصوصيات العرس جهاز صناديق تصميم كيفية
بريوت بني الطريق طول عىل املرابطة لكتائبه إعداده مدى عن حادثها وكذلك

مطبقة. برسية ودمشق
االحتماالت، ظروف مختلف طارحة مستوضحة تستوقفه ما كثريًا الجليلة وكانت
ُكَليْب حمية كل يثري نحو عىل الرسية بالغة لخطتهما والفشل االنكشاف إمكانات ومنها
متخذًا جزٍّا ليجزها الغازي؛ الطاغية التَّبْع رأس إىل الوصول الحتماالت وإحكامه وتوقده
أتت الذي الغازي ذلك سطوة وإنهاء وفلسطني، الشام حكم يف الجليلة جانب إىل مكانه
بني التفريق حد إىل تسلطه به يصل والذي بالدهم، يف ويابس أخرض كل عىل جيوشه

قوميهما. بني والعداوات الحروب كل به تحديا أن سبقا اللذان وهما حبهما
وطواهما نهايته ربيعة بن ُكَليْب أو ومحفوظ الجليلة بني اللقاء شارف ما إذا حتى
هائمان وهما الزرقة، قاتم املتالطم البحر عىل املرشف الكوخ ذلك داخل الطويل الصمت
بني حمًال حملها أن إىل مودًعا الجليلة ُكَليْب احتضن وتفاصيلها، خطتهما أبعاد يف

املخيمني. والظالم الصمت عرب املطهم، حمارها لريكبها ذراعيه،
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منذ بإنجازها كلفه التي تلك حسان، التَّبْع وزير بها اضطلع عملية أصعب كانت لعلها
الليالء. الليلة تلك زواجه ملراسيم اإلعداد عملية وهي بخدمته، التحق أن

لوزيره والقسوة بالعصبية املتسمة وأوامره امللك وطلبات النهار، مطلع فمنذ
والقواد، واألمراء والعشائر القبائل ممثيل من املدعوين اختيار بني ما تنتهي ال «حنظلة»
بالهدايا، املحملة الوفود واستقبال وقوم، وقبيلة ولقب اسم كل أمام طويًال والتوقف
ومغنني شعراء من الفنانني، كبار واستقدام الضيافة، قصور وإعداد الذبائح ونحر

اليمن. وربوع وفلسطني وسورية مرص من الحفل، إلحياء وراقصني ومنشدين
األيام يف أصبحت التي — مرة بني — وأهلها ذاتها، العروس مطالب عن ناهيك

ومطمع. حد عند تقف ال األخرية
لم «التَّبْع» أن إال وشك، سخط كل إىل تدفع غريبة مطالب أنها األمر يف وامللفت

سواها. بسيط رأي مجرد أو نصًحا ألحد يسمع يعد
الطاغية. ومعلقاتها ومراسيلها مرة بنت الجليلة –

محاسنها، قبل قولها، ومعسول بشعرها سحرته التي — اللبنانية — األمرية تلك
العني قبل تعشق «واألذن املأثور: بالقول أخذًا يراها أن قبل من التَّبْع أحبها أن فكان

أحيانًا.»
للمرة ساحرة مباغتة بطريقة رؤيتها — العاشق للتبع — سنحت ما إذا حتى

وعشقها. هواها رصيع فورها من أردته األوىل،
حسان، التَّبْع قلب تملك يف — خطتها من وكجزء — مرة بنت الجليلة أن ذلك
فارس أمري هيئة عىل متنكرة به لتلتقي أخطار، من تخلو وال مفاجئة ذكية خطة دبرت
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للصيد املقربني قوداه وكوكبة بفرسانه محاًطا التَّبْع أثناءه خرج نهار مطلع مع شاب
لبنان. مروج أحد يف والقنص

الحيوانات أحد يطارد وهو بالتَّبْع، لاللتقاء اللحظة تلك — الجليلة — تحينت وهنا
من كان فما بسهمها، فريسته أردت أن بعد األشجار، بني من له فربزت الربية،
قاربه الذي املجهول املاهر الفارس ذلك مواجهة من مندهًشا الرتجل سوى التَّبْع امللك

أنت؟ من مواجًها:
امللك. أيها قدرك، أنا –

لو كما حسامه، استل النحو هذا عىل املفاجأة هول من حسان التَّبْع فاق وبعدما
مباغتة. غادرة اغتيال لحظة مع موعد عىل كان

قدري؟! –
مليكي. يا أجل، –

شعرها خصالت مرخية الجمال الباهر وجهها عن خباءها كشفت ما إذا حتى
مرة! بنت الجليلة أنا، مغمغة: حياء يف متقدمة الحمرة، إىل الضارب العسجدي

الجليلة؟ أمريتي –
أجل. –

املهجورة. املروج أحد إىل العنان لخصيانيهما يطلقان وهما طويًال وضحكا
بها أرادت التي العذبة املفاجأة تلك من نشوته أقىص يف منبهًرا حسان امللك توقف

امللك. قلب عىل الرسور تدخل أن الجليلة
عمرنا؟ طيلة جليلة يا مًعا لنسعد يشء كل ينتهي متى –

مليكي. يا يمينك طوع أنا –
تغمره لم كما غمرته التي السعادة مقدار ينىس ال حسان، وامللك اللحظة تلك ومنذ
الحب يضفيه الذي وحبورها بالحياة ينتيش جعلته التي تلك الفرح لحظة إثر قبل من

آخر. يشء أي قبل
حني املفاجئ، الخاطف اللقاء ذلك إنهاء تعمدت الجليلة أن ذلك لقاؤهما، يطل ولم
مسابقة حصانها عنان فأطلقت امللكية قالدته عليها خلع بعدما تنكرها معاودة ودعته
هائم طائر كمثل وفرسانه، بركبه ليلحق العاشق، التَّبْع تاركة مختفية، الصباح، ريح

السماء. عنان إىل شموخه يف املتعانق الساحر لبنان أرز بني محلق
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أثار مما منتشيًا، فرح يف يضحك ظل به حسان امللك فرسان لحق ما إذا حتى
محملني دمشق إىل للعودة تمهيًدا الشمس غروب مع فاجئوه عندما مرافقيه، فضول

صيدهم! بأرساب
اليوم. التَّبْع صيد نعرف أن نريد –

صيد. أروع –
األمرية، لعلها سعادته: من ضاعف مما امللك، أذن يف هامًسا أحدهم نطق أن إىل

الجليلة؟!
دمشق، إىل بريوت من وتوابعها العروس موكب وصول موعد اقرتب كلما فكان
باملطالب عليه املتوتر التَّبْع امللك أثقال نتيجة — حنظلة — الوزير أعباء تضاعفت كلما

االستعدادات. واستكمال
مهرب؟ من أما اليوم؟ ننتهي ألن –

بل عرقها، قبل دمائها سيول يف الغارقة املذعورة الرسل وفود تدافعت ما إذا حتى
موكب تعرض عن السوداء األنباء معلنني عائدين جذوره، من لسانه قطع من ومنهم
دمشق بريوت طريق عىل وأرسها بل كنوزها، ونهب الطرق، قطاع لعصابات «العروس»

مداه. أقىص إىل الوزير توجس ووصل
الجليلة؟ هذا، حدث كيف –

الخرب، وصله حني وقالعه قرصه جنبات طول عىل وماج حسان التَّبْع امللك وهاج
غضبه من يسلم فلم وحاشيته، مساعديه لبعض بالقتل والتعدي بل التطاول حد إىل

ذاته. حنظلة الوزير حتى أحد، الجارف
هذا! كل يحدث حليلتي، لزوجتي، –

ينتظره بما وتبصريه الغازي، التَّبْع ملواجهة ذهبية فرصة وجدها حنظلة إن بل
— عليه الواجب فمن والتغلبيني، والبكريني مرة آل من البالد هذه أهل أالعيب من
التالل تلك مشارف عىل وُسِفَح أُِريق الذي الدم عىل ولو والحرص التنبه — التَّبْع أي

وحكمها. فتحها بعد األمن له استتب حتى األدوميني، وصحاري والبقاع والوديان
منتقم جمل كمثل هياجه مواصًال واحدة عاقلة كلمة لوزيره يتح لم امللك أن إال

جربوت. من أوتي ما بكل سعيًا، حتفه إىل يسعى وهو العيار، مفلوت
لزوجتي؟! حدث ما يحدث كيف –

من وكل الخاص، وحرسه وفيالقه قواده لكبار ونواهيه أوامره فوره من صادًرا
كانت. أينما وإحضارها العروس إلنقاذ يداه، طالته
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وال الساعات تميض ثم الريح، برسعة وحامية قوة كل تغيب أن ذلك من واألدهى
بخرب. تعود

الخرب؟ ما –
أعقابها. يف أخرى بمجموعة مرسًال فأكثر أكثر وانتظاره التَّبْع غضب يشتعل هنا

اليقني؟ بالخرب أحد منهم يعود وال يرحلون، قواد ثالثة –
بعرس متندرة أبيها بكرة عن دمشق مدينة وضجت جاثًما، املساء حط ما إذا حتى

كارثة. إىل استحال الذي الغازي التَّبْع
فضيحة! –

والفوىض الذعر من حالة يف الهائل، وموكبها العروس عن فجأة األرض انشقت
الشديدين.

التَّبْع قرص عتبات داخل إىل بأحمالها وخيول جمال من موكبها تسلل ما إذا حتى
مراهقة كمثل باكية أحضانه بني فورها من العروس ارتمت رقابة أدنى دون الحصني

غريرة.
العذبة وإيماءاتها زينتها وكامل وروعتها جمالها من حسان التَّبْع انبهار وأمام
وحشم، خدم من وتوابعها ووصيفاتها عرسها صناديق بإدخال فوره من أمر وتدللها،

األفراح. أقيموا مشريًا:
الطعام، وموائد سماطات وامتدت الدفوف، ودقت والغناء الزغاريد علت الفور وعىل
اختلط أن إىل والُعْرس، العروس بمحاسن ولسان ولكنة لهجة بكل األلسن ولهجت
ينبئ بما النهار، مطلع منذ واملفاجآت التوتر اعرتاها التي الليلة تلك يف بالنابل، الحابل

جلل. بحادث اختتامها عن
سينتهي وما الرهيب اليوم هذا أمور مجريات يرقب وهو للوزير األمر بدا هكذا

إليه.
وحشمها وخدمها وأقاربها العروس أهل وجوه يف متطلًعا يرقب وهو الوزير تساءل

الجيش! هذا كل متسائًال: ومهرجيها؛
حد إىل للجليلة، استسلم الذي التَّبْع، مخدع مشارف عىل يحدث ما يرقب مىض
مضحكيها تتبع من فوره من ويستغرق التَّبَاِعنَة» «عرش عىل جانبه إىل إجالسها
املوسيقى أصداء عىل وهناك هنا عابثني مرتاقصني يقفزون وهم الستة وسمارها

الصاخبة.
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الجليلة العروس قلب إىل وقربًا حركة أبرزهم وكان أحدهم عن السؤال للوزير وعن
مرة. بنت

األمرية. مضحك وهو غرة» بن «قشمر اسمه إن له فقيل
له أغلظ أنه إال منه كان فما يجري ملا التَّبْع انتباه جذب محاوًال الوزير انسحب
تغفل ال وعيناها ساعتها للوزير بدت التي الجليلة أمام شأنه من اإلقالل حد إىل القول،
وجهه، ماء عىل حفاًظا االنسحاب إىل بالوزير دفع مما غرة» بن «قشمر مهرجها عن

يحدث. مما بجلده وهروبًا
الذكية وتهكماتهم مهرجيها ومداعبات نكات التَّبْع عىل تروي الجليلة وراحت

امللمس. البض اللون الخمري بساعدها إليه مشرية «القشمر»، هذا وخاصة
متمنطًقا ثيابه، رقع تحت هازًال راقًصا قافًزا فوره من غرة» بن «قشمر فاندفع

«كبش». كمثل مدالة وسوالفه الخشبي سيفه ومتقلًدا النمر جلد
من؟ … من … يناديني من –

قشمر. يا اسمع –
موالتي. سيدتي، –

مغوار فارس كمثل الجريد عصاة ممتطيًا الخشبي، سيفه مشهًرا املهرج مىض
هزل. يف يجري

يف لها ساندة التَّبْع يد امتدت االرتماء حد إىل الضحك يف الجليلة أغرقت وحني
جليلة. يا األرض طوب يضحك إنه ا حقٍّ حنو:

نادر. بهلول ا حقٍّ –
الكرب. ويفرج الغم يزيل –

أن إىل الطريق، خالل رعب من لها حدث عما املنتيش التَّبْع تحادث واندفعت
هذه. العمر وليلة والغناء واملرح البهلول حيث إىل فأعادها السبل بها ضاقت

حبيبتي. يا جليلة يا مىض ما لننس –
يف االستغراق حاالت أقىص إىل والجميع الجليلة أوصل قد قشمر املهرج كان هنا
الخوف تصنعه بعد نفسه عن معربًا تجرأ أن إىل مجون، من يخُل لم الذي الضحك

وتاجه. وهيبته التَّبْع من طويًال والهلع
األرض ويدق عينيه، يبحلق تارة وكان الخشبي، بسيفه راقًصا فوره من «فمىض

عطبول؟» ابن أين الفحول؟ الفرسان أين يقول: وتارة ويديه، برجليه
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اندهش أن إىل القصب، الفرس راكب وهو سبب، بال ويضحك يرقص ما «وكثريًا
وأقواله.» أحواله واستغرب أعماله، من التَّبْع

وهي الجليلة شاغلته هنا يجده، فلم حنظلة وزيره عن بعينيه فجأة التَّبْع بحث
تعبانة. تالطفه:

سيدتي فُمر اآلن، الطرب تريد كنت إن قائًال: مضاحًكا عابثًا «قشمر» تدخل عندئٍذ
فصيح. ولفظها مليح صوتها فإن لك، تغني الجليلة

وأشعارها صوتها سماع الجمر من أحر عىل ينتظر فهو تغني، أن منها التَّبْع وطلب
وإنشادها.

مطالبة املوجودين، جموع من والخجل الحياء مدعية تدللها الجليلة واصلت هنا
أحد. يسمع ال حتى األبواب بإغالق

هنا بالحنجلة قشمر تطوع حتى التَّبْع، عني من بإيماء املدعوون انسحب إن وما
هزل. يف بنفسه املخدع أبواب مغلًقا وهناك

ساحًرا: شجيٍّا مغنيًا صوتها ارتفع التي للجليلة مذهبة قيثارة مقدًما عاد ثم

املسمى امللك تبع بحرضة
غاره شن ما إذا بحسان

يديه قبضة يف أمسيت وقد
بناره قلبي شغل حبي ومن
صنه البستان حارس يا أال
طاره. الطري يف فرطت وإن

مطالبة حد إىل والغرام، الوجد به زاد مداه، أقىص إىل بالتَّبْع الطرب وصل وحني
النساء بني نادر جليلة يا ا حقٍّ مثلك قائًال: عاجلها أن إىل توقف، دون بالغناء الجليلة

املساء. هذا رسورنا زاد فقد
«قشمر األمرية مضحك وهيئة وأصباغ جلد تحت املتنكر — ُكَليْب — أيقن هنا
التَّبْع بمشاغلة ا رسٍّ للجليلة مومئًا هزله، يواصل فمىض حان، قد الوقت أن غرة» بن

وعيه. عن الغائب
مخرًجا وخفة رسعة يف فاتًحا والجهاز، العرس صناديق باتجاه انسحب ثم

املختبئني. فرسانه
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درعه. تقلد وقد به إليه فخرج ذاته، التَّبْع سيف عىل عثر أن إىل
أباه، تذكر حني عيناه، احمرت وقد األكرب، امللك إىل فجأة ُكَليْب «خرج وهكذا

املفاجأة.» هول من ألجم الذي التَّبْع وجه يف وجال فصال
والوقوع بالهالك، وأيقن التَّبْع تعرفه أن إىل هاجًما، التَّبْع مقاربًا ُكَليْب قفز «ثم

العقال.» رشك يف
الغناء، أو املوسيقى تتوقف أن دون من التَّبْع مخدع داخل جاريًا ُكَليْب واندفع

الكربى: الشهرية مرثيته منشًدا تعرفه وقد كاملجنون التَّبْع فهب

اليماني امللك التَّبْع يقول
فؤادي يف تشعل النار لهيب
ربيعة فارس يا ُكَليْب أمري
الطراد يوم النسا حامي يا
شيئًا أعلمك أن اليوم أريد
العباد. أخبار حال لتعرف

قتلك من بد «ال صارًخا: عليه فهجم مرثيته، ليكمل ربيعة بن ُكَليْب يمهله ولم
بثأري.» أخذت قد فأكون والدي، قتلت كما

رماحه! أسنة عىل عاليًا رأسه وشهر عنقه ودق منه وتقدم
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ْبعحسان التَّ ابن الصحصاح اغتيال

اليماني حسان التَّبْع أقامه الذي الدامي العرس ذلك جاء املأساوي، النحو ذلك عىل
أن بعد التَّبْع، رأس الفلسطيني ُكَليْب قطع فيه والذي مرة، بنت الجليلة من لزواجه

وطراده: بُكَليْب فيها، اعرتف التي الشهرية مرثيته إلنشاد أمهله

ربيعة فارس يا ُكَليْب أمري
الطراد. يوم النسا حامي يا

امللحمي». «بالرتاكم يعرف ملا الرواة بإضافات العصور عرب حملت التي املرثية وهي
الدامي: بمصريه دراية عىل كان القتيل التَّبْع أن يتضح ففيها

باملالحم تبني قد وعندي
العباد دون قاتيل بأنك

عليكم تنزل شاعرة وبعدي
الجماد. بني يذبحك وعبدي

يصلها حينما «البسوس» املنتقمة الشاعرة عمته بالشاعرة، يعني التَّبْع أن ويبدو
املستقبل أبعاد كشفت املرثية، هذه أن كما الشام، ربوع يف ُكَليْب بيد اغتياله خرب
سيضطلع الذي الكبري الفاتح بالدور مبرشة القديم، األردني الرشق لبلدان السيايس
قتله حسان للتبع سبق الذي عمرو أخيه ابن — اليزن ذو — الرضيع الطفل ذلك به
املتآمرة: الجليلة من مرأًى عىل الكربى الرتاجيدية مرثيته يف ذكر كما بالوصية، التزاًما

يظهر بعدك يزن ذو وسيف
العباد يف السعادة تصحبه
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عاًما سبعني ملكه ويبقى
الوهاد يف يُطوي ذلك وبعد
«دمر» يدعوه ولد له ويظهر
العماد مرفوع البأس شديد
بعده الشام بالد يف فيملك
البالد. أقىص من املاء يجلب

التغلبيني ربيعة بني فصائل وتشتيت حسان، التَّبْع مقتل أعقاب يف حدث ما وهو
رءوس عىل نفسه معلنًا مكانه، ُكَليْب اتخذ أن إىل اليمنيني، من حسان امللك لجيش
حبيبته عىل قرانه وعقد حسان، الغازي التَّبْع رأس مشهًرا الجديد» «التَّبْع أنه األشهاد
العرب «ملك بُكَليْب متسميًا عليه، أقدم ما مخاطرة قاسمته التي مرة» بنت «الجليلة

والعجم».
إىل موطن من وشاع، اليماني حسان التَّبْع امللك مقتل خرب تواتر إن ما لكن
الفادح النبأ هول من ثيابها شقت حتى البسوس»، «الشاعرة عمته أسماع ووصل آخر
وانتهى — أسعد التَّبْع — بوالدهما وألم حدث مما بعد تربأ لم التي وهي وجسامته،

واندحاًرا. ا وغمٍّ كمًدا بموته
من انتزعته كانت الذي الصغري الغالم ذلك حتى يشء كل عن البسوس تخلت هنا

اليزن. بذو وامللقب له، حسان أخيه قتل عقب «عمرو» زوجة الحجازية أمه
التغلبيني من الثأر، وأخذ باالنتقام اليمنيني أقوامها يف املناداة فورها من وقررت
تلك دبروا الذين كل ومن بل واحد، آن يف — اللبنانيني — مرة وآل والفلسطينيني

األليم. الغادر النحو ذلك عىل الغادرة املؤامرة
حسان! لثارات يا للدناءة، يا –

طول عىل — الرجروج — العمالقة واالنتقام الحرب طبول قرعت الفور وعىل
انتقاًما والقتال للخروج واالستعداد الفادح، الخرب معلنة العربي، والخليج اليمن أقوام

والبقاع. وبريوت دمشق ربى عىل املسفوح التَّبْع لدم
البسوس أبيه عمة وأخربته جرى، بما اإلملام الصبي، اليزن» «ذو حاول وحني

حربها. يف ملصاحبتها استعداده الصغري أبدى الحدث، نادبة
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وفيالقه التَّبْع لجيش حدث بما األخبار جاءتها حني أكثر نكبت البسوس أن إال
انتقامية كارثة أكرب يف منه، األكرب الجزء وتشتيت بعضه، إفناء يف التغلبيون نجح التي

بسبأ. امللقب شمس عبد بن حميد التَّبْع منذ التَّبَاِعنَة، عرش لها تعرض
عىل قادرة إبحار، وسفن عتاد من يلزم ما بإعداد اإلرساع يجدي يعد لم وهكذا

وأقوامه. قبائله بني القتيل التَّبْع دم ويجف يربد أن قبل الردع،
عاجًزا بدا اليمن، حكم يف أبيه مكان أخذ قد كان الذي «الصحصاح» ابنه فحتى

والبقاع. وفلسطني الشام ربوع يف وجنوده بالتَّبْع حلت التي الكارثة فداحة إزاء
أخيها بابن حل ما عىل األسود االنتقام سوى لها هدف ال البسوس ظلت ذلك ورغم

األمد. طال مهما
هذا. عبدي بيد الرأس مقطوع ممدد وُكَليْب إال قلبي، نريان تخبو لن أبًدا، –

الثأر وأخذ الحرب يف تكاسل أو تقاعس من كل عىل لعنتها تصب مضت هي بل
والخيانة. الغدر نتيجة املنكوبني، للِحْمرَييني

املضاجع. يف الدس –
وأكثر، أكثر أحقادها نريان التهبت املعزين، وفود قرصها إىل تدافعت كلما وكانت

أين؟ الرجال؟ أين ِحْمرَي؟ يف رجال هناك يعد ألم مهددة:
غريهن. وال النساء، دور جاء اآلن

بمقتل األخبار تواترت ما رسعان إذ البسوس؛ تمهل لم وتوقيتها املصائب أن إال
حلفاء أيدي عىل املنعزل قرصه يف بأبيه ليلحق ذاته، حسان أخيها ابن «الصحصاح»
اليمن ربوع إىل يتطلعون أصبحوا الذين وعيونهم والدمشقيني الفلسطينيني التغلبيني

ذاته.
ذاتها. النكبة –

مما ورثاء، وتخوف مخاطر كل إىل يدعو وأصبح ِحْمرَي، عقد لوهلة، انفرط وهكذا
أي قبل املضني، والبحث الصدع، برأب التعجيل إىل القبائل وشيوخ بالبسوس دفع

التَّبَاِعنَة. بعرش واحدة دفعة حلت التي الكارثة تلك أهوال من مخرج عن يشء،
قد ساعتها يكن لم الذي الصبي اليزن» «ذو رأس عىل لتحط األنظار تطلعت هنا
الكبار، حكمة يحوي متماسًكا صغره منذ كان أنه إال عمره، من عرشة الحادية بلغ

«سبأ». أو شمس عبد منذ التَّبَاِعنَة، عن عرف الذي البأس عن مالمحه وتنبئ
املغدور — عمرو ابن اليزن» «ذو وهو الجديد املنقذ عىل اآلراء أجمعت الفور وعىل
إنقاذًا املبكرة، السن تلك يف التَّبَاِعنَة عرش ليعتيل املمزق، أو «مزيقيا» ب اشتهر الذي —

79



التَّبَاِعنَة امللوك سرية

التفكك من الحال تلك عىل وهي بأكملها العرب وجزيرة بل العربي، والجنوب لليمن
واالضطراب.

احتفاالت دون من مبسطة خافتة اليزن ذو الجديد امللك تنصيب مراسيم فجرت
علموا عندما بالجميع أََلمَّ الذي الحزن بسبب وذلك الرجروج، طبول وقرع وصخب

التَّبَاِعنَة. بعرش ألم وملا الصحصاح، وولده حسان التَّبْع بمرصع
قد كانت التي البسوس كنف يف يتيًما وتربى ُولَِد الذي اليزن لذو َر ُقدِّ وهكذا
بالحجاز، قومها إىل عائدة بجلدها فرت التي أمه، أحضان بني من اقتناًصا اقتنصته

الطفل. والد لزوجها حسان التَّبْع قتل عقب
بني من — اليزن ذو — الرضيع الطفل اغتصاب يف البسوس استماتت بعدها
ويشب، لينمو الفروسية ومعلمي والحكماء املربني كبار إىل به ودفعت أمه أحضان

أقوام. من فلكها يف يدور وما «ِحْمرَي» لحكم جدارة عن متمرًسا
عىل التَّبَاِعنَة تاج االثنتني بيديها وضعت حني سانحة، فرصتها حانت قد هي وها
تتويج حفل مراسم صاحبت التي الجنائزية األحزان طقوس عرب اليزن»، «ذي رأس

الجديد. التَّبْع
اليزن. ذو –

وعاقدة مبيتة فورها من تفرغت ذلك من البسوس أبيه عمة انتهت ما إذا حتى
والفتن املكائد إىل اللجوء األمر استدعى ولو حتى حسان، التَّبْع ملقتل االنتقام عىل النية
االنتقام يف وغاياتها أغراضها تحقيق إىل املؤدية والخداع املناورة أساليب كل واستخدام

املهدور. التَّبْع لدم األسود
مرة» «آل وحلفاؤهم التغلبيون إليه لجأ الذي — الدنيء — األسلوب ذاته فهو

بدمشق. عرسه ليلة التَّبْع امللك لقتل
من حسان، التَّبْع بحياة أودت التي املكيدة تفاصيل إىل استمعت كلما فكانت
حقدها نريان أكثر اشتعلت التَّبْع، قرص داخل — العيان شهود — وبصاصيها عيونها

الليل. تنام ال أصبحت أنها حد إىل وتأججت
بشعة! خيانة من لها يا –

داخل املشئومة الليلة تلك حدث ما تفاصيل حول والشائعات األقاويل نسج إن بل
يف الجديدة خطتها طريق لها ممهًدا سمعها، إىل بكامله وصل ولبنان، الشام قصور
الصحصاح، ابنه عقبه ويف أخيها ابن حياة أنهت التي «والوترية» النمط ذات عىل االنتقام

والالعودة. التأزم نقطة إىل التَّبَاِعنَة بعرش األمر يصل أن وكاد
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الخراب. –
الخداع وتر أي الوتر، ذات عىل الحرب إىل البسوس» «األمرية لجوء كان هنا ومن
مرة بني بيت أركان تقويض شأنه من ما وكل والتحريض، الفتن وإيقاع والتآمر

ربيعة. وبني
يف وأغواًرا وعمًقا باًعا وأكثر البسوس من أجدر هو فمن الحالة، هذه مثل ويف

الذمم. ورشاء واألحقاد البغضاء زرع ويف اإليقاع، فن صنوف مختلف اختالق
لها؟! ِحْمرَي يف األجدر هو من –

مرضب غدت التي وسطوتها ثرائها إىل باإلضافة هذه لقدرتها نهاية وال حد فال
الشام بالد من وامللفقني البصاصني استخدام أو استئجار لها يتيح بما األمثال،

وعرًضا. طوًال وفلسطني
صاحبة العريقة الشاعرة وهي واإلقناع الحديث عىل قدرتها ذلك كل إىل يضاف

واملدائح. واملراثي واملوثبات واملحرضات املعلقات
واإليقاع املخادعة حرب أسلوب يف متفوًقا يتفرد أن له يمكن البسوس غري فمن

والرجال؟ األسلحة أعتى عنه تعجز دمار، كل إىل املفيض
محصلة وبعد خاصة غريها، بثأره يأخذ لن القتيل التَّبْع ودم ِحْمرَي فكبوة هنا ومن
ومدنه، حرضه قبل وبواديه الشام مدن من جاهدة جمعتها التي والشواهد املعلومات
التغلبيني وبني لبنان، يف مرة آل بني الجديد التحالف ذلك ووقائع أخبار وبخاصة
ِحْمرَي عرش ووراثة مرة، بنت بالجليلة ُكَليْب، الجديد، التَّبْع زواج عقب الفلسطينيني،

جهاًرا. نهاًرا
«ملك ب: متعاليًا يتسمى أصبح الذي «ُكَليْب» جانب من الجائر االستحواذ ذلك ثم
أوغر مما اللبنانيني؛ حلفائه عىل والتسلط السلطة بمقاليد ممسًكا والعجم»، العرب

التَّبْع. اغتيال لدى السابق الضمني االتفاق يرع لم باعتباره عليه، األخريين قلوب
معرفتها حد إىل فيها مبالًغا البسوس أذني إىل وصلت واألقاويل األخبار إن بل
املدعو الجليلة زوجته وأخي ُكَليْب بني املتفاقم الخفي الوليد الرصاع بتفاصيل الدقيقة

مرة». بن «جساس
بكل محاولة وشقيقها، زوجها بني الرصاع لذلك نهبًا أصبحت الجليلة أن وكيف
وقبيلتها زوجها، قبائل بني املهدد الجديد الصدع ذلك رأب عقل، رجاحة من أوتيت ما

يشء. كل ضياع إىل بها األمر ينتهي ال وحتى — مرة آل — هي
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ذروة عىل الرتبع إىل طموحها أوصلها أن إىل وصربت طويًال حلمت التي وهي
وتوابعهما. وفلسطني دمشق يف السلطة

واصلت السمات الواضحة والقسمات واملتعرجات املسالك تلك خضم ووسط
من بثروتها لالنتقال الدامية، خطتها أبعاد ورسم تحركاتها — سعاد أو — البسوس
ربوع إىل بيتها وأهل حرسها كوكبة إىل باإلضافة وأموال، أغنام ورءوس وجمال خيول

ولبنان. الشام
تلقتها جديدة، أخبار وصلتها حني ورحيلها، خطتها تنفيذ وأخرت تمهلت أنها إال
هذه إليها حملوا الذي الرسل، عىل خلعت إنها حتى مصدقة، غري مستبرشة رسلها من

والهدايا. األموال من الكثري األخبار،
«عمران باألمري واملدعو وحرضموت عدن عىل حسان القتيل التَّبْع وايل أن ذلك
وفلسطني بالشام حسان التَّبْع مرصع مكيدة من والضيق الغضب به وصل القصري»،
لإلبحار استعداًدا وفيالقه جيشه فوره من فجهز مداه، أقىص إىل الغادر، النحو ذلك عىل
بالتَّبْع وألم حدث ملا انتقاًما وحلفائهم، ربيعة بني من التغلبيني ومحاربة البالد تلك إىل

الذبيح.
تلك عن — ربيعة بن ُكَليْب — الجديد التَّبْع إىل األخبار وصلت ما إذا حتى
قومه، فوره من استنفر وحرضموت، بعدن القصري» «عمران يجريها التي االستعدادات
يف البالد وتسقط الرأس»، يف الفأس «تقع أن وقبل يحدث، ملا التنبه ورضورة ألهمية

ثانية. مرة اليمن تباعنة أيدي
جاءهم الذي القصري عمران جيش للقاء وعتاده عدته كامل يف ُكَليْب خرج وهكذا

املرة. هذه منتقًما بجيشه
يفتك ُكَليْب وظل األهوال، عظمت «حتى الحرب، لهيب واشتعلت الجيشان والتقى
ذاته اليمانية قائد منازلة من تمكن أن إىل ضار، ليث كمثل وبفرسانهم وبأفيالهم بهم
رصيًعا.» ُكَليْب أرداه أن إىل وقتال، حرب يف فظال طواًال، أياًما — القصري عمران —

بالعز محاط صقر كمثل أو «كالبازك»، فدخلها الشام، إىل راجًعا ُكَليْب وعاد
والنرص.

األسود لالنتقام استعداداتها مواصلة سوى منفذًا، لها «البسوس» تجد لم وهنا
ا! رسٍّ املبيت
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التَّبَاِعنَة، عرش اليزن» «ذو الجديد التَّبْع باعتالء العربي والجنوب اليمن أقوام استبرشت
الذبيح. عمرو ابن وهو

والتي األخرية، السنوات يف الِحْمرَييني مُللك مقوضة كبوات من حدث ما كل وكأن
— عمرو اغتيال عن تكفري من أكثر يكن لم بدمشق، حسان التَّبْع بمرصع اْختُِتمت

الذبيح. أو بامُلَمزَّق تَسمى الذي — اليزن ذو والد
وأدماها أصابها بعدما ِحْمرَي، يحكم — اليزن ذو — الوحيد ابنه أخريًا هو وها

يداها. اقرتفت قد ما عىل كعقاب متالحقة جاءت جسيمة، كبوات من
الجميع عرفه الذي املزن»، «ماء أو اليزن بذو مستبرشين الجميع اسرتاح وهكذا
تنضب، ال التي ومخطوطاته كنوزه أغوار يف والبحث للعلم يشء كل وقبل أوًال محبٍّا
خوضه مثل شبابه، مطلع منذ أيًضا عنه شاعت التي فروسيته ينفي ال وبما لكن
عامة والحرب بل والنزال، الطراد عن كثريًا تبعد ال والتي العربية، الفروسية مباريات

القومية. العرب رياضة باعتبارها
يفيد وما الناس بأمور وانشغاله سماحته مدى هو الجميع، عليه اتفق ما أن إال
يف التحكم وكيفية وترصيفه املاء استجالب وطرق لسدود إنشاءات من حياتهم وييرس

والدواب. للناس واالخرضار الرخاء يحقق بما ومجراه مساره
حياة لكل مصدًرا باعتبارها املياه مناسيب يف والتحكم السدود مرشعات وهي

ونمو.
وأخصهم الجميع، أراح بلسم إىل أقرب التَّبَاِعنَة عرش اليزن» «ذو اعتالء فجاء
قدوم يف فلعل مستبرشين، معضدين حوله فورهم من التفوا الذين العلم أهل بالطبع
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تكن لم التي وطموحاتهم تباعنتهم تسلط من قليًال يحد ما العف الصلد الشاب هذا
السواء. عىل واملغرب املرشق طول عىل حد، عند لتقف

تتخذ والتي — وهجرات حروب من الكبرية األعمال تلك تنتهي كانت ما وعادة
الصني مجاهل من وموطن، شمس أي تحت اآلمال، لبلوغ مطايا مجرد طموحاتها من
تلك أي — أنها سوى عنده، تقف مًدى أحد لها يعرف ال بكارثة — مرص تخوم حتى

صغري. إىل كبري من استثناء بال الجميع تصيب كانت — واالنتكاسات الكبوات
عمن مخالًفا شيئًا اليزن»، «ذو الجديد التَّبْع يف اليمانية القبائل توسمت هنا ومن
التَّبَاِعنَة أسالفه عن غابت التي الشورى أو باملشورة سيأخذ فلعله أسالف، من سبقوه
الذي األول وناصحه وزيره عليه أرص ما بذاته هذا إن بل الغابر، تاريخهم طول عىل
والشاعر املعلم وهو ذاتها، أبيه عمة عن بمعزل — اليزن ذو — بنفسه هو اتخذه

«يثرب». الحكيم
خاصة وإسدائه، النصح عند التوقف مجرد من أكثر بيثرب اليزن ذو عالقة فكانت
وقع حني عمره من عرشة التاسعة يتعدَّ لم السن، حديث يزال ال كان الجديد، والتَّبْع
العرب جزيرة تخطت التي وسطوتها ِحْمرَي حكم يف املنقذ دور ليلعب االختيار، عليه

وجنوبًا. شماًال
تخطت يثرب، املتمرس الشيخ وزيره وبني — الشاب — الجديد التَّبْع بني فالعالقة
غايتها التي األمور معظم يف الواحد والرأي الواحدة النظرة عند لتلتقي النصح، دور

فأكثر. أكثر عراه وتوثيق التحالف إفادة
كملك اليزن» «ذو واجهها كارثة أول منذ أو األوىل، الوهلة منذ للجميع هذا واتضح
التي الدعوة صدى واتساع غدًرا، وابنه — حسان — عمه اغتيال كارثة وهي لِحْمرَي،

واالنتقام. بالثأر مطالبة البسوس عمته — الجميع قبل — تبنتها
ضاعف ما وهو يثرب، ووزيره اليزن ذو من كلٍّ نظر وجهتا تطابقت فقط هنا

«يثرب». وزيره وعىل عليه غضبها إعالن حد إىل البسوس أحقاد نريان اشتعال من
ِحْمرَي؟ دها ماذا املزري! للخنوع يا –

ملرافقتها الرغبة فيه أبدى الذي السابق، بموقفه البسوس واجهته ما إذا حتى
أيامها حزم: يف اليزن ذو أجابها وابنه، حسان التَّبْع عمه مغتايل من الثأر وأخذ للنزال

لِحْمرَي. تبًعا أكن لم
واآلن؟ –
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ِحْمرَي. تأمرني املكان، هذا ويف اآلن –
ِحْمرَي! أنا له: صدرها شاهرة حدة، يف مواجهة البسوس عمته اندفعت

عمتي. أنت امللك: غمغم
قرصه رشفات من مشريًا بساعدها، آخذًا حنو، يف اليزن ذو الشاب التَّبْع قاربها

عمتي! يا الناس ِحْمرَي، هي ها األربع: الجهات عىل املنفتح
أعماق اليزن ذو وحفيدها البسوس بني متفجًرا جاء الذي املوقف ذلك َوَخَز ولكم
ِحْمرَي، حكم له مهدت التي وهي يربأ، ال غائًرا جرًحا منها وجعل ومشاعرها قلبها
أن منذ الدوام عىل اعتادت كما أوًال، هي به تشري وما رأيها عىل قرار أول ومنذ ليخرج
حقد: يف البسوس زفرت شيئًا، األمر يف أن بد فال لذا وأصغر؛ بل سنه مثل يف كانت

األفعى. رأس يثرب، األرقط، العجوز ذلك
اليزن ذو وزير عىل وأحقادها غضبها نريان البداية منذ البسوس صبَّت وهكذا

شيٍّا. يشويها أصبح الذي قرارها عن يشء يثنيها أن دون «يثرب» املقرب
حسان. دم –

يأخذ يعد لم الذي الجديد التَّبْع من أيديها نفض البسوس واصلت فشيئًا وشيئًا
االنتقام يف بغيتها وجدت ما إذا حتى حسان، لعمه انتقاًما للحرب الخروج يف برأيها
من املزيد هي أرضمت وعدن»، «صنعاء يف أكثر اشتعل لهيبه أن يبدو الذي الثأر وأخذ
من حملة تجهيز إىل القصري» «عمران املدعو األمري حسان عم بابن دفعت أن إىل النار

الشام.» بالد إىل مقاتل، ألف «مئة
والتقى القصري»، «عمران للقاء وخرج والقتال، للحرب استعد قد ُكَليْب وكان
يفتك ُكَليْب فظل األهوال، عظمت حتى والحرب، املعارك لهيب واشتعل الجيشان
الذي املشني النحو ذلك عىل فرصعه ذاته، القصري عمران من تمكن أن إىل بأفيالهم،

وتباعنتها. ِحْمرَي حكم لطخ
وأرض ولبنان دمشق روابي عىل مراق ودم ثأر أي يمحوها لن كارثة من لها يا –

الدهر. مدى وفلسطني، وعبادة الرسو
قرصها ردهات عرب تسري وهي كله وعيها فقدت كمن مذهولة البسوس تساءلت
يف حسان التَّبْع أخي ابن ليستقر يوًما، غلييل سيشفي الذي ذلك دم أي هدى: غري عىل
شاهرة القبائل وفود إىل متطلعة املحيطة، الرشفات عرب ببرصها رشدت األخري. مثواه
أخريًا: عمه وابن الصحصاح وابنه املغتال، التَّبْع لدم بالثأر مطالبة والحراب الرماح

القصري. عمران
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الثأر. … الثأر … الدم … الدم –
الثكىل والليايل األيام تخبئه ما وتقرأ تستشف وكأنها يديها كفي البسوس مدت

املبيت. بالثأر حبىل جسام أحداث من
ربيعة. بن ُكَليْب رأس –

األخرية األخبار فداحة من يائسة، يدها يف أُْسِقط كمن منكسة، ذراعيها فجأة أرخت
األخري االنتصار إثر أدراجهم عادوا الذين الفارون وبصاصوها رسلها إليها حملها التي

وصنعاء. عدن جيش عىل ربيعة بن ُكَليْب أحرزه الذي الجديد
للعار. يا –

الجثمان؟ أين وصيفاتها: يف صارخة فورها من البسوس اندفعت
موالتي. يا الغربية بالقاعة –

ونساء، رجال من املعزين صفوف عابرة األسود بخبائها متشحة فورها من مضت
األمري جثمان فيه ووري الذي الجرانيتي الحجري التابوت حيث إىل وصلت أن إىل
عىل البسوس عينا وقعت إذا حتى الغطاء برفع للحراس مشرية القصري» «عمران

الرأس؟ أين املشهد: رهبة من كاملشدوهة تراجعت رأس، بال املسجى الجثمان
حسان. التَّبْع رأس جوار إىل دمشق بوابات عىل ُكَليْب ره َسمَّ –

أين؟! أين؟! ِحْمرَي؟! يف الرجال أين والرجال، فورها: من رصخت
وتحرس. خفوت يف وعويلهن النساء نهنهة سوى يقطعه لم طويل، صمت عم

جميع من املبيت انتقامها تنفيذ عىل العزم عاقدة مضجعها، إىل فورها من عادت
اللبنانيني. مرة وآل الفلسطينيني التغلبيني

مرة. بنت الجليلة الرقطاء، الحية امللعونة، وتلك ُكَليْب من غلييل أشفي –
تحمل كانت أنها املعروف ومن املقبل، النتقامها تخطط البسوس بدأت وهكذا
إىل باإلضافة والبسوس، وهند، يخت، وتاخ سعاد، منها: واأللقاب األسماء من العديد

«الهيلة». الكالسيكي العربي األدب يف يرد الذي االسم
هاالت عليها أضفت كثرية مالحم البسوس عن لتنسج التَّبَاِعنَة مالحم قامت وقد
وزواجها حبها قصة مثل «كاساندرا»، الطروادية الشاعرة املتنبئة مع دتها وحَّ أسطورية

النهاية. يف بزواجهما وانتهى وكاساندرا» «أبولو بني وقع ملا املشابهة
فصيحة الجمال باهرة فاتنة شبابها مطلع منذ البسوس أو سعاد كانت فلقد

الرتحال. دائمة البأس شديدة اللسان
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يقهرها من إال تتزوج أال واشرتطت الفرسان، وتبارز امليدان يف الخيل تركب كانت
القتال. ميدان يف

— الرسو بالد ملك وكان اليماني سعد اسمه عظيم ملك بخربها سمع أن وكان
بالغلبة، له فأقرت رسجها فوق من اقتلعها أن إىل وبارزها، إليها فركب — األردن أي

أيام. سبعة ملدة عظيًما حفًال لها وأقام وتزوجها
«سعد أصيب أن إىل أعوام، عرشة البالد معه تحكم وظلت بالده، إىل بها عاد بعدها
الرسو بالد يف العليا هي وكلمتها امللكة، هي فأصبحت البرص، وفقدان بالعمى اليماني»

وعبادة.
التَّبْع أخيها تغيُّب فرتة خالل بالدها إىل الرضير بزوجها العودة آثرت أنها إال
بها دفعت التي الدامية، األخرية األحداث وقعت أن إىل الرشق، أقايص يف وحروبه أسعد
عاشت أن لها سبق التي الشام، بالد ربوع إىل والعودة بنفسها، لالنتقام التصدي إىل

عًرشا. سنوات فيها وحكمت
الرسو وبالد بالشام األمور بمجريات دقيقة واعية دراية عىل البسوس فإن لذا
لالنتقام وأقرصها الطرق أوسع من أغراضها تحقيق سبل لها يرس بما وفلسطني،

شك. أي يخالجها ال أكيدة وبصورة وبشع رهيب بشكل
وبناتها وبيتها األعمى وبعلها هي ركبت حتى ا، رسٍّ رحيلها يوم حددت إن فما
«حلة من بالقرب والبقاع بريوت يف رحالها حطت أن إىل وسارت ممتلكاتها وثمني

مرة». بني
ما إذا حتى مرة»، بن «جساس لألمري الهدايا بغايل وفودها أرسلت الفور وعىل
— البسوس — إليه فسعت مقابلتها، طلب إليه، هداياها رفيع جساس استحسن
قدرك ملوك عىل ورفع مرة، بن جساس األمري أيام «بدوام أشعارها: أبلغ وأنشدته

وأعدائك.» حسادك عىل ونرصك ومكانك،
شاعرة «أنا قالت: حتى حالها عن وسألها فصاحتها من جساس تعجب إن وما

واألكابر.» الجود وذوي السادات أمدح والعشائر، القبائل أطوف
معتٍد. كل من وحمايتها دياره يف للعيش بها جساس رحب هنا

من «البكريني بني الفتنة تنرش فورها من فمضت مرادها، البسوس بلغت وهكذا
ُكَليْب. املتجرب وملكهم ربيعة بني أو التغلبيني وحكامهم مرة»، آل

والكأل. املاء عليكم حرم الذي ذلك –
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جساس أمريهم مسامع إىل األمر ووصل القبائل، تحريض يف ذروتها بلغت وعندما
االجتماع برضورة طالب قومه، عىل وتعديها التغلبيني ضد صدره أوغرت بعدما مرة، بن

وجورها.» وجورهم أقوامه «بتعديات وإعالمه — ُكَليْب — الجليلة أخته بزوج
ذاته، ُكَليْب امللك أسماع وصلت أن إىل استفلحت قد كانت البسوس فتنة أن إال
الشاعرة العجوز وإخراج الفتنة بإيقاف يطالبه جساس إىل فأرسل لها، مرة بني وتبني

القبيلة. من
الطرفني. بني التوجسات وأزهرت املخاوف ونمت االنقسام، تحقق وهكذا

يُدَّعى كان التي — املطلسمة البسوس ناقة قتل عىل يوًما ُكَليْب أقدم ما إذا حتى
بستانه — الناقة — اقتحمت حني برساب، وامللقبة صالح النبي ناقة ساللة من أنها
دفع مما الدنيا» متنزهات أحسن «من كان إنه يقال الذي دمشق، غوطات وسط البهيج
يف معتدًال ليستقر — السائبة — البسوس ناقة رضع نحو سهمه إطالق إىل بُكَليْب

واللبن». «الدم ب وليشخب رضعها
بدمها وتخضبت ناقتها بجلد وتلفحت حصل ما البسوس أدركت ما إذا حتى
استبد هنا يديه، بني الذبيحة الناقة بجلد وألقت مرة بن جساس عىل نائحة دخلت

الغضب. بجساس
لناقتها؛ فداءً تطلب بما وتعويضها البسوس تهدئة جساس حاول ما إذا حتى

أشياء: ثالثة من واحًدا أريد أجابت:

بالنجوم حجري تمأل أن إما
لتقوم جثتها عىل الناقة جلد تضع أو

يعوم. بالدماء ُكَليْب رأس أو

ُكَليْب استقبله إن وما بدمشق، ُكَليْب امللك مقر قاصًدا جساس األمري خرج وهكذا
يف كان أنه له زاعًما راوغه جساس أن إال تََعرََّفه، حتى حربه، عدة بكامل عليه قادًما
ضيفته لناقة رعيانه لقتل ومعاتبًا مسلًما جاءه حتى بدمشق مر إن وما للصيد، طريقه

األعمى.» وبعلها الشاعرة «العجوز ونزيلته
العجوز ناقة عن عوًضا ناقة أربعمئة عليه عارًضا خاطره، ُكَليْب طيب حني
سباقني معك ألعب أن «مرادي قائًال: املوضوع مغريًا خداعه جساس واصل الضيفة،

بالجريد.»
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امللك الغتيال مباغتة لحظة جساس َ تََحنيَّ أن إىل صفاء يف طويًال ولعبا وضحكا
ظهره.» من يلمع خرج حتى صدره يف وطعنه الرمح يده يف «وهز ظهره، من

وعارضيه، لحيته يف وقبله إليه وتقدم جساس فندم دمه، يف يتخبط ُكَليْب فسقط
حلت فقد اليمامة، أبا يا «سالمتك وقال: ركبتيه، عىل رأسه ووضع صدره، إىل وضمه

الندامة.» بي
متحًرسا: مرثيته وأنشد ماء برشبة ُكَليْب فطالبه

عمي ابن يا اسمع ُكَليْب يقول
دمي أهرقت قد جساس أيا

برمح تطعنني غدار أيا
خصمي امليدان يف أنت ولست

عمك ابن تقتل ناقة عىل
ودمك لحمك من كريم أمري
همك يزيل كان الضيق بيوم
النزال. يوم يف الضد ويردي

جساس ارتعد حتى الدامي، شعره من — ُكَليْب — القتيل امللك فرغ إن وما
البسوس لعبد هاربًا، مجندًال تركه ثم مروًعا، ليسقيه عنه يبعده وهو أطرافه وذبلت
البسوس أو «الهيلة» سيدته إىل به ويعود الرأس ليجز الجثمان من تقدم الذي املختبئ،
مرة آل بني الشهرية حربها فتيل وأشعلت حسان، التَّبْع قاتل من انتقامها حققت التي
اشتهرت والتي عاًما، ٤١ ملدة استمرت التي االنتقامية القبلية الحرب تلك والتغلبيني،

البسوس! حرب اليوم: حتى باسمها
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َري ِمحْ اليزنحيكم ذو ْبع التَّ

اليزن» «ذو الشاب الجديد بامللك العرب جزيرة يف واألقوام القبائل احتفاء نتيجة كانت
املياه سدود مرشوعات بناء إعادة يف طاقاته بكل انخراطه هي له، الجارف وحبهم
زاهرة بساتني من االخرضار ونرش والرخاء الزراعة للناس تتيح التي العمالقة،

وحبوب.
هدمته، أن للحرب سبق ما واستقامة بناء إعادة إىل هذا من يهدف امللك كان
باآلالف ليساقوا والرعي، الزراعة عن التخيل عىل أجربوا رجال، من تتطلبه ملا وذلك
بمساعدة التَّبْع امللك تمكن أن إىل البحار، وراء ما إىل واملراكب السفن تحملهم أو املؤلفة
السيول، هدمتها قد كانت التي «مأرب» سدود بناء إعادة من «يثرب» الحكيم وزيره
الجزيرة وشمال آسيا قارة ربوع يف والحرب بالغزو انشغاًال عنها الرجال سواعد وتخىل
للملك بالدعاء األيدي ارتفعت الرخاء، عم ما إذا حتى الرافدين، بني ما ويف العربية
كل يف بالنرص له تلهج وهي حوله، لاللتفاف فأكثر أكثر وفودهم وتجمعت الشاب،

خطواته.
أنه إال النحو، ذلك عىل الجموع يشهد وهو «يثرب»، األول الوزير فرحة وتضاعفت
حرضة يف املرتفعة األصوات سمعه إىل تهاوت حني واالندهاش، التغري اعرتاه ما رسعان
ودرج اتبعه بما أسوة والفتح، الغزو إىل بالخروج تطالبه أصبحت التي التَّبْع، امللك

التَّبَاِعنَة. من أسالفه عليه
التَّبَاِعنَة. راية تحت القتال ومواصلة والفتح للغزو الدعوة تزايدت ما ورسعان

الضاربة. وأذرعها ِحْمرَي سيوف تنكس ال وحتى –
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انتقاًما والصنعانيني، العدنيني عىل واألشهر األيام توايل مع الدعوة تلك تقترص فلم
كل من ووزيره امللك أسماع إىل تواترت بل القصري، عمران — املنتقم — أمريهم ملرصع

خاصة. وحرضموت وصنعاء عدن داخل نربتها علت والتي وقبيلة، وموطن كيان
دعوة إىل يسمع بدأ اليزن ذو الجديد التَّبْع أن «يثرب» الوزير عجب من وزاد
والزراعة التعمري يف السابقة آرائه عن متخليًا يوم، بعد يوًما والطراد بالغزو املطالبني

الرخاء. ونرش
كل من وكتائبهم وفيالقهم املقاتلني جماعات توافدت حتى طويل، وقت يمض ولم
للقتال. والخروج بالحركة إشارته بانتظار التَّبْع، عاصمة إىل سالحها، مشهرة مكان

مقربًا التَّبْع؛ امللك عليهم أثنى واشتد، املحاربني حماس تضاعف كلما وكان
العطاء عليهم مغدًقا مؤنه، ومخازن وبساتينه وقالعه ذراعيه لهم فاتًحا مستبًرشا
الشاسع. «ِحْمرَي» حكم تحت وموطن قبلية كل من جديدة وفود لقدوم املشجع السخي
امللك قاربه وعواقبه، األمر هذا يف امللك مفاتحة «يثرب» الوزير حاول ما إذا حتى
الناس، إىل مشريًا الحاكم القرص رشفات باتجاه بذراعه رفق يف ممسًكا عرشه، عن نازًال
جموع تسري حيث أسري؛ أنا «إنما قائًال: البسوس عمته مع سابًقا فعله ما بنفس

الناس.»
عندما خاصة جانب، كل من الوساوس به أحاطت وقد مفكًرا الوزير تراجع
ضاقت حتى تواصل، لها ينقطع ال األخرية األيام يف وفيالقهم املحاربني وفود أصبحت
إرث إنه ا حقٍّ أىس: يف لنفسه الوزير غمغم بهم، رحابتها، من الرغم عىل التَّبْع، مدينة

دم. وأنهار قتال أو حرب بال حياة ال منه، مهرب ال الذي التَّبَاِعنَة
إشعال يف البسوس فعلته ما يكفي أال حرسة: يف نفسه وبني بينه يثرب وتساءل
بفتنتها بينهم أوقعت بعدما وفلسطني، ولبنان الشام ربوع يف الضارية الحرب نريان
تحصد التغلبي، ربيعة بن لُكَليْب مرة بن جساس مقتل وبعد اليوم أصبحت التي

يكفي؟ أال حصًدا؟ الجميع
ومنظًما مرشًفا املتعاظم جيشه صفوف بني بنفسه انخرط ما رسعان التَّبْع أن إال

مكان. كل من والعتاد السالح جالبًا ومؤنهم تدريباتهم عىل
ذلك. كل نهاية بصريته ببعد يستشف «يثرب» الحصيف والوزير

الوزير، حدس تحقق وهكذا أوارها من مهرب ال التي تلك الدم، وأنهار الحرب –
قرصه قاعات شغل كبريًا حفًال اليزن ذو امللك فيه أقام الذي املشئوم اليوم ذلك بحلول

طواًال. أياًما له اإلعداد واستغرق «الحصن»
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والحكام، واألمراء القبائل وشيوخ ومستشاريه قواده كبار الحفل هذا إىل وُدعي
داخل ويجري يحدث ما حول الجميع، بني واملشورة اآلراء وتبادل السمر فيه امتد

املستقبل. يف خطًرا يشكل قد بما لها، واملناوئة لِحْمرَي املتاخمة األقوام مختلف
مظهره وينم سائل، أو مسكني هيئة يف غريب، شخص الحفل ذلك إىل قدم وفجأة

قبل. من عني تألفه لم غريب، أنه عىل — الجميع أجمع وكما — بكامله
بأنه أخربه حاله، عن وسؤاله بالغريب الرتحيب إىل بامللك السماحة دفعت وحينما
ما أخبار مدونًا والعباد، البالد أحوال خرب الشاسعة، هللا بالد يف جوال سائح مجرد

أكثر. وال ويراه، يسمعه
منا؟ منزلة أعىل هم من صادفك وهل بالسؤال: امللك عاجله هنا

يجب. ولم السائل صمت
أسالك؟ إني –

يسمع. لم كمن بصمته الئذًا طعامه تناول يف السائل انهمك عندئٍذ
مجيبًا واقًفا انتصب التَّبْع، عىل بالرد مطالبينه الحارضين بعض تدخل وحني

أجل. عليه:
إذن؟ من –

بعلبك. ملك –
بالده؟ زيارة لك سبق هل –

أجل. –
الصديق. أيها أخربني اليزن: ذو امللك واجهه

وقالعه وحصونه وخصائصه تاريخه سارًدا السائل، الغريب ذلك اندفع وهنا
وثرائه. سطوته وعن — األرز حراس من — جيشه وكتائب

للغرابة! يا –
والبقاع بعلبك إىل املسري عىل العزم عقد النهاية ويف يفكر، وظل التَّبْع ينم لم ليلتها
الدوام عىل «تباعنتها» أخذ التي وتحصينها الطوىل ِحْمرَي ذراع لتأمني األمر؛ كلف مهما

الدفاع». وسائل خري الهجوم «أن بمنطق
غزوكم. تغزوهم لم وإن هاجموكم، الناس تهاجموا لم إن الناس، أيها –

موطن كل من عالية مدوية سمعت حتى الرجروج، بطبول كثريًا الوقت يطل ولم
الشاسع. ِحْمرَي ملك طول عىل وقوم،
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«وادي له يقال موطن يف رحله حط أن إىل شماًال طريقه اليزن ذو جيش واتخذ
الكعبة. يف هللا» «بيت مشارف عىل فزان»

قدمت التي املؤلفة واآلالف وشموخها، وبنائها الكعبة من منبهًرا اليزن ذو وتوقف
وكيان. وقوم موطن كل من لزيارتها

صدر أوغل مما هللا، بيت إىل والحج للزيارة فوره من توجه فقد «يثرب» الوزير أما
الذي إياه، محذًرا حكمته غاية الوزير وبذل متجربًا، هللا بيت مهاجمة فحاول التَّبْع،
مريًضا، مكفهرٍّا فراشه فلزم مضاربه إىل واهنًا انسحب ثم متخاذًال، فوره من تراجع

قرار. أي اتخاذ عىل قادر غري
عن حكماؤه وعجز به، أملت التي املربحة آالمه من يعاني أياًما فراشه امللك ولزم
بوزيره، ومستنجًدا طالبًا طائل، بال يهذي وأصبح املرض عليه ثقل أن إىل شفائه،

دهاني؟ بما أخربني يثرب، الخبري العاقل الوزير أيها له: شاكيًا يثرب املقرب
هللا بيت عىل تطاوله بسبب عضال مرض من اعرتاه ما بأن الوزير، أخربه وهنا
فللبيت مزيًدا: — العرب أبو — إسماعيل وبكره الخليل إبراهيم شيده الذي الحرام،

امللك. أيها يحميه، رب
مثل مثله إليها فأومأ الكعبة حيث إىل طريقه متخذًا اليزن، ذو امللك تحامل هنا

حجه. أتم أن إىل هللا، خلق بقية
الكريمة األحجار ونفيس والفضة بالذهب وتزيينها الديباج بغايل بكسوتها أمر ثم

التَّبَاِعنَة. حوزة يف كانت التي
الكعبة كسوة عىل دأب وآالمه، أمراضه عنه وزالت عافيته، امللك إىل عادت وحني

ومنشآتها. زينتها من يلزم ما واستكمال
العزم عاقًدا العطور؛ رحيق يعبقه الذي املتاخم املزهر الوادي الوزير طاف بينما

صفاءها. للنفس تعيد التي الربوع تلك يف بالبقاء امللك إقناع عىل
دون هللا»، «بيت رحاب يف البقاء بمواصلة وزيره رأى إىل اليزن ذو التَّبْع ورجع

املسري. استعجال
له تعرض أن سبق وما هللا، بيت بتاريخ مطوًال امللك أخرب فقد «يثرب الوزير أما
«يعرب ومنهم خشوع، دون منه االقرتاب مجرد حاولوا الذين أسالفه من اليمن تباعنة

قحطان». بن
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هذا عىل ترشف مدينة بناء وهو طويًال، أجهده حلم استغرقه فقد الوزير أما
أساساتها، وشق وعمارتها، تخطيطها يف واجتهد العزم، عقد فوره ومن البهيج، الوادي
أنهارها. من أجراه وما وأسواقها ومضاربها ودورها قصورها وتعمري أسوارها ورفع

أن سكانها ورأى وأسواقها، وأروقتها ساحاتها وازدهرت املدينة عمرت وهكذا
«يثرب». الحكيم الوزير اسم عليها يطلقوا

كل باذًال اسمه، أعطاها التي املدينة تعمري يف وزيره اليزن ذو التَّبْع امللك وساعد
وعطاءً. عمرانًا تفيض زاهرة، «يثرب» استقامت أن إىل عون،

عىل دونت التي اليزن، ذو للملك الشهرية معلقته كتب أن إىل الوزير من كان فما
«يثرب». الوزير يقول وفيها الرشيفة، بالكعبة وعلقت الذهب رقائق

سما قد األرض هذه يف ملك أيا
ُمَزْرَكشا َخزٍّا هللا بيت جللت
ما ُمَرقَّ الناظرين عيون يحري

مدينتي بنيت حتى وساعدتني
والسما األرض سيد إليها يهاجر

ومغربا. رشًقا الحق دين — يوًما — ويظهر

بأهلها واختالطه األرض، هذه ربوع نزوله وعقب «يثرب»، الوزير كان فلقد
بها. يوًما سيحل هائًال جلًال أمًرا يستشف كمن ووديانها، بواديها طول عىل وطوافه

كان أنه إال به، امتأل الذي االنطباع ذلك أبعاد من يقني عىل يكن لم أنه صحيح
ذاك. تصوره من ويقينه رؤيته تضاعفت الوقت، به مر وكلما

اإلحساس. ذلك شاركوه قد ومقربيه أصدقائه من كثريين أن هنا الغريب إن بل
بمولد اإلرهاص حول التصور ذلك يف كثريًا فاتحه اليزن، ذو التَّبْع امللك وأن
هذه ربوع بني من مولده وسيجيء األرض، وجه يوًما يغري قد منتظر، كبري شخص

البالد.
عنه عرف ما عادة وعىل — اليزن ذو امللك أن «يثرب» الوزير تصور البداية ويف
مسامعه عىل كرر امللك أن إال فحسب، املجاملة باب من هذا، تصوره يف يوافقه إنما —
صدق من التيقن إىل به دفع مما مختلفة، مناسبات وعرب ذاك إحساسه مشاركته كثريًا

إحساسه.
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وتخطيطها لبنائها يلزم ما واستجالب يثرب ببناء التعجيل يف التَّبْع حماس إن بل
ذاته. حماسه فاق قد الخاصة، نفقته وعىل والشام والعراق مرص بنائي خرية من

املدينة يثرب أي — يعطيها أن إىل التَّبْع امللك يدفع أن يثرب، الوزير حاول ولكم
بها. تكريمه عىل ا مرصٍّ رفض اليزن ذو أن إال منه، بدًال اسمه —

به يرد — متكافئ — يشء عن بحثًا الليايل سهر مواصلة إىل بالوزير دفع مما
جدوى. دون صنيعه، وحسن امللك جميل

وقصائده، أشعاره آخر بسماع اليزن ذو امللك فيه طالبه يوم جاء ما إذا حتى
محاولة يف يثرب الوزير عانى ولكم عنه، «معلقته» فيها ليكتب أيام بضعة الوزير أمهله
الخري سوى يحدوه ال الذي التَّبْع، امللك لذلك الجارف وتقديره حبه مدى عن التعبري

عصماء. قصيدة يف وصفه أن إىل قدماه، وقادته اتجه أينما الناس لبسطاء والعطاء
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ومنابعه النيل كتاب البحثعن

مقربة عىل العاطرة، البالد هذه يف املقام به يطول أن «يثرب» الحكيم الوزير تمنى لكم
هللا». «بيت من

جارًفا، عميًقا به اإلحساس اليزن، ذو التَّبْع امللك شاركه الذي باالرتياح، شعر فلقد
الكعبة. كسوة عىل إقدامه عقب بالئه من شفي وبعدما خاصة

بدت الذي املطرد النمو ذلك هو األول، الوزير قلب انرشاح من ضاعف ما إن بل
أسواقها وعمرت عمرانها تالحق والتي «يثرب»، تشييدها عىل أقدم التي املدينة عليه

والحبشة. وقرطاج ومرص الشام وبالد والهند والعجم العرب بالد منتجات بكل
ضفاف عىل الخيل سباق ومالعب الحدائق وأنشئت الطرقات وشقت املباني فأقيمت

مكان. كل من الحجيج ووفود الزائرين اجتذبت التي وبساتينها أنهارها
نفسه التَّبْع امللك أن حد إىل وعطائها بهائها ذروة إىل وصلت املدينة إن بل
رأس عىل زحفه ليواصل وسمرها، لياليها وحلو يثرب فراق عىل بقادر يعد لم اليزن ذو
وعبادة الرسو ببالد مروًرا وفتوحاته، زحفه رحلة عرب آماله محط لبنان بقاع إىل جيشه

والحبشة. السودان إىل ووصوًال فلسطني وأرض
صباه. منذ للملك األزيل الحلم هي املضنية، الشاقة الرحلة تلك كانت فلقد

النيل. كتاب عن البحث –
كيف؟ –

النيل. مصادر –
النهر؟ يجيء أين من أتقصد مرة: ذات الوزير سأله

رقائق عىل صفحاتُها ُدوِّنَت مخطوطة استكمال عىل بكامله منكبٍّا اليزن، ذو أجابه
املنابع. قائًال: الربية األيائل جلود من
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كهواية معه نبت ونمو، حياة كل مصدر باملاء امللك قبل من االهتمام ذلك ولعل
بالوزير دفع ما وهو عمره، من عرشة الحادية يف أيامها وكان املبكر، صباه ومنذ
الذي معلمه منه أكثر ابنه كان لو وكما السن، تلك منذ وتبنيه إياه، احتضانه إىل يثرب

القتيل. عمرو ابن وهو اصطفاه،
هو الناس لخدمة وتطويعه فيه التحكم وطرق ومكوناته ومصادره املاء كان فلقد
والقراءة عنه الحديث يمل ال الذي موضوعه فهو حل، أينما اليزن لذو األول االهتمام

فيه.
اليزن. ماء ابن أي اليزن؛ ذو فهو –

مصادر من إليه توصل ما كل مسخًرا عنه، باحثًا ذاته، باملاء متحد أنه لو كما هو
تملكه. إلعادة قوة،

املاء. –
لم وإذا حياته، ومصدر مائه مصادر عن وبحث إال فيه، نزل مكان من كان فما

القول. له يحلو كان كما يشء»، أي قبل بسواعدنا «نجدها تتواجد
أي — فجرته التي ومشاريعه بسدوده ينعم السعيد، اليزن ذو «يمن» هو وها

وسهًال. جبًال بالعطاء، — اليمن
عامرة عروس، كمثل تبدو، معاملها بنفسه امللك أرىس التي «يثرب» هي وها بل

وتستعذبه. األنفس تشتهيه ما بكل زاخرة
امُلنْتََظر. النور مدينة يثرب، –

أعىل عىل املرشف مقره من — املدينة أي — يرقبها وهو منتشيًا األول الوزير وبدا
حبيبه! فراق يطيق ال كمن روابيها،

طبول سمعت قد وكانت الرحيل، عىل العزم عقد قد اليزن ذو التَّبْع امللك كان
بذلك مخالفة الفراق، حدوث قرب عن تنم املتكاسلة، رتابتها لها بإيقاعات الرجروج

والغزوات. الحروب عن اإلعالن لدى كالهدير املعتاد إيقاعها
البالد تلك ربوع يف طويًال وجيشه اليزن ذو امللك مكوث طال بعدما وذلك

وجنوبًا. شماًال الجزيرة أبناء بني والعالقات الروابط نمو عىل ساعد مما ووهادها،
صداقات بني ما واملنافع، واألغراض املسالك متشعبة وعالقات روابط وهي
مدينة بزوغ مع وأثمرت نمت وعمرانية تجارية ومصالح حب، وقصص ومصاهرات

يوم. بعد يوًما وحوانيتها عمرانها واتساع يثرب
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نجد يف الشمالية العربية والعشائر القبائل قبل من الحماس وصل لقد بل
جيش بفيالق وااللتحاق التطوع إىل بشبابهم دفع حد إىل وعسريان، وينبع والطائف

بلدانهم. يف طامًعا أو غازيًا منه أكثر حليًفا ونزل عليهم حل الذي اليزن، ذو التَّبْع
حسان — تباعنة — وأسالف جدود من سبقوه من مع يعتادوه لم ما وهو
بلدانهم طول عىل حسان أحدثها والتي يوًما، تغيب لن التي النكبات وتلك أسعد، بن
مدينتهم وتهديم جديس، قبائل وإفناء اليمامة» «زرقاء قوم مع حدث وكما ومضاربهم،

مثيل. له يسبق لم حد إىل اليمامة
الحس منفتحة املحبة الشاعرة ألمريتها وسبيه حسان أهوال تنايس له يمكن من

إقدام. يف بقيودها وتصفعه تلعنه وهي قيودها، يف مكبلة «الزرقاء» والبصرية
الكأس. ذات من حسان، يا الحباىل والليايل األيام تسقيك غًدا –

الغدر. أسلوب بذات املتكرب، عنقك عن رأسك تجز أراه، الذي ذلك غًدا، –
حسان. التَّبْع امللك عمه مصري إليه وانتهى حدث ما بذاته هو ولعله

حسان. عمه وبني اليزن، ذو البناء السمح امللك ذلك بني ما شتان لكن
مكتسح جارف نهر كمثل فجأة، تفجر الذي الجارف الحماس ذلك كان هنا ومن
تجيء بالرحيل اإليذان طبول سمعت حني حولها، وما يثرب يف القبائل جموع بني
والزحف، الرحيل مهام الستكمال االستئذان، تود وكأنها استحياء عىل بطيئة دقاتها
رسى حني الشماليني، العرب من وتخومها يثرب سكان من أحد يصدقه لم ما وهو
وشمال يثرب عن للرحيل االستعداد عىل وجنده اليزن ذو التَّبْع إقدام حول رسيًعا الخرب
أفريقيا. أواسط حتى «العدية» ومرص الشام ربوع يف أهدافه رحلة الستكمال الجزيرة،
العالقات وازدهرت الروابط توثقت بعدما غفوتها من تستيقظ كمن الجموع وبدت

واملصاهرات.
العطاء الجزيلة املشاريع تلك هي اليزن، ذو لفراق الجميع أحزن ما إن بل
من ومقربيه، حاشيته وبقية «يثرب» الحكيم ووزيره اليزن ذو خلفها التي والفائدة

البالد. طول عىل والرتع األنهار وشق يثرب، مدينة وإنشاء هللا، لبيت تكريم
عن معربة وجيشه اليزن ذو مودعة املتوهجة بمشاعلها الوفود تجمعت قد وكانت

والغياب. الفراق مرارة
السالمة. تصحبكم –

أن إىل أياًما استغرق الذي الزحف جيشه، رأس عىل اليزن، ذو واصل وهكذا
الفراغ بضخامتها تقطع التي الحصينة وقالعها بأسوارها «بعلبك»، مدينة شارفوا
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بالسالح املدججون الحراس يعلوها التي العالية النحاسية ببواباتها مرشئبة املحيط،
الالمعة. املعدنية الحرب وخوذات

العدوان. عىل الحكمة مفضًال بعلبك غزو أو الحرب إعالن اليمني التَّبْع يشأ ولم
أخبار وصلته حني قتال، أو حرب إعالن مبادرة بعلبك ملك عن يصدر لم كذلك

املدينة. تخوم عن الغور البعيدة والتالل بالسهول الجرار اليزن ذي جيش نزول
املدينة، روابي أعىل من مرشًفا وقف — «بعلبك» أيًضا واسمه — امللك أن إال
من واملقرتب به، ملخلوق قبل ال الذي الزحف ذلك عىل بصريتها تخيب ال عينًا مسلًطا

سالًحا. أحد يشهر أن دون لكن املدينة،
ضيفي! هذا –

قمة عىل املرشفة العليا النافذة جدار عن قليًال مرتاجًعا بعلبك امللك بذلك نطق
بمثلها. قبل من له قبل ال التي الكارثة هول من ا مرتجٍّ الربوج»، «برج

والعتاد. الجيش هذا كل –
املطهمة العربية الخيول لقطعان مستطلًعا بكامله يومه أمىض قد بعلبك امللك كان
من تنتهي ال التي املؤن وقطعان املشاة، جيش وفيالق الجمال، وقوافل امللكية والعربات

واملاعز. والجمال األبقار رءوس
هول من األطراف بارد مأخوذًا زال ما وهو التايل الليل دخول قارب ما إذا حتى
من حوله ملن النربات واضح بصوت لنفسه مؤكًدا عاد قبل، من يشهد لم وما يشهد، ما

املسلطة. وعيونه ومستشاريه قواده كبار
ضيفي! هذا –

سالح. أي فيها يرفع لم أسابيع، إىل امتدت أياًما الحال هذا عىل الوضع واستمر
وييل! وييل، –

جيش ضخامة من رأي ما هول من عني له تغفل لم «بعلبك» امللك أن صحيح
هو. عنه يبحث أصبح ما أن إال بأحد، تحرشهم وعدم حرصهم، ومدى اليمني، التَّبْع

الترصف؟ كيف –
تفيض بكثرة وإعدادها الضيافة واجبات بإرسال فوره من بعلبك امللك أمر وهكذا
وأمهات زوجات من معيتهم يف ومن بهم يليق وما رجال من الجيش، ذلك حاجة عن

وأطفال. وشيوخ
استضافة واجبات من يلزم ما كل بإعداد أبيها بكرة عن املدينة انشغلت إن وما
جرياننا وبالد ببالدنا مروًرا يمر «ربما اآلن إىل عدوان منه يبدر لم الذي التَّبْع جيش
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هيئة يف مساملة كتيبة من املكون الحرس حمل حتى امللك، أمر كما أقوام»، من وغرينا
«بعلبك» امللك قبل من اليزن» «ذو امللك بالتَّبْع للرتحيب املطهية الذبائح وآالف رسول

النازلني. العرب لضيوفه
الحال هذا واستمر بعلبك، للملك اليزن ذو التَّبْع بشكر محملني فورهم من وعادوا
االنتقال بعلبك ملك قرر أن إىل أيام، بضعة بعلبك ملك قبل من «العشاء» تقديم يف

التَّبْع. ملالقاة بنفسه
يحدث؟ وما الخرب؟ ما لنعرف –

إىل الستقبالهم يثرب الوزير فهب بسيط، حرس يف بعلبك ملك إليه انتقل وهكذا
طريقه يف وهو ضيافته، حسن شاكًرا به رحب الذي اليزن ذو امللك عىل أدخلهم أن

وخاصة. املاء، مصادر عن وفكره باله يشغل عما بحثًا
النيل. كتاب –

عناء: طول بعد اإلغفاء، من نفسه يمنع كمن جبهته متحسًسا بعلبك ملك غمغم
النيل.

النيل. منابع جانبه: إىل عرشه ليعتيل بيده يأخذ وهو مودة يف اليزن ذو امللك قاربه
وكان توهجه، كامل بعلبك ملك استجمع حتى العربية، القهوة أقداح دارت إن وما
مفتونًا للحظة وبدا ومباهجها، للحياة محبٍّا والحاجبني، الشوارب كث البنيان، ضخم
الحقيقة يف هو موضوع، من يشغله وما ذهنه وصفاء اليزن ذو التَّبْع امللك مشهد من

وسياسة. وحرٍب سلٍم من الوجود يف حياة كل قوام
ومصادره. املاء –

اليزن. ذو محييًا فوره من اندفع

بامللك. يليق موضوع من له يا –
واألنهار البحار عالم حول وتدفًقا صفاءً يفيض عذبًا بينهما الحديث وامتد

بال. كل يشغل موضوعها سيظل التي وأرساره
من هدفه مستوضًحا بالحديث فعرج التَّبْع، غاية حسن بعلبك، ملك تفهم أن إىل
كل يشيع الذي العميق بصوته مازًحا اليزن ذو امللك فأخربه بعلبك، تخوم عىل النزول

صاحبه؟ منا كل يعرف ال َلِم سامعيه: آذان يف طمأنينة
وأدركت علينا تعرفت اآلن ولعلك له: قائًال بعلبك امللك طمأنة اليزن ذو أعاد ثم

نوايانا. حقيقة
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عىل — بعلبك ملك أي — اآلن أنه وكيف ومرماه، التَّبْع غرض بعلبك ملك فهم هنا
وعتاده. التَّبْع جيش بحجم معرفة

التَّبْع. الحكيم امللك أيها ا حقٍّ يرشفنا مطلب هذا مرحبًا: ممتنٍّا بعلبك ملك فبادره
عسكرك.» أنظر أن «مرادي اليزن: ذو قال

ا. حقٍّ لنا كبري رشف هذا –
استعراض عىل اتفقا منرصًفا، اليزن ذو التَّبْع مودًعا بعلبك ملك يهب أن وقبل

التايل. اليوم يف األول عسكر
وترعاه. جيشنا تبارك الكريم، امللك أيها فلعلك –
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مستشاريه بعلبكجيمع ملك

الهائلة بعلبك ملك وعتاد وكتائب لجند استعراضه عقب اليزن ذو التَّبْع انرصف إن ما
حتى وقادتهم، الجيش أفراد به اتسم الذي املظهر وحسن التنظيم وذلك والعدة، العدد

دلوني! أفعل؟ ماذا متسائًال: بعلبك؛ بملك جديد من والهواجس املخاوف أحاطت
مسرتجًعا مشاعره، يف غارًقا فوره، من اندفع شاٍف، بجواب أحد يسعفه لم وعندما
يف وكتائبه جنده ساحات عىل املرشف البناء فوق من يطل وهو اليزن ذو وجه تعبريات

لجموعهم. بالتحية يده يرفع كان األحيان بعض ويف ملفتني، وتقدير إعجاب
ومصدر جييش يشهد أن الغريب، املطلب هذا مني طلب وملاذا يقول؟ ماذا ترى –

ملاذا؟ قوتي،
جيش مستعرًضا قالعه كوة أعىل من بنفسه أطل أن لحظة مسرتجًعا تساءل
الغريبة بمالبسهم وقواته عسكره عن البعيد األفق انشق حاملا التَّبْع، اليمني امللك ذلك
صفوفهم. تنظيم ودقة حربهم، وأسلحة التكوين الدقيقة الجافة الناحلة وأجسادهم
املقبلة. والليايل األياُم الخبيء وجهه عن ستكشف شيئًا، األمر يف أن بد ال –

الرأي ومشورتهم مشاركتهم طالبًا مستشاريه جموع إىل فوره من اتجه جديد من
إنذار. سابق دون هكذا جاء والذي وبقاعها بعلبك يف ويجري يحدث ما يف

األوان؟ فوات قبل غد، قبل اآلن فعله يمكن الذي وما يحدث، ماذا أخربوني –
أو وزير كل حاول حني وألهوالها، لها حد ال فاتحة نفسه عىل امللك فتح وهكذا

وخططه. ومشورته برأيه اإلدالء قواده، من قائد أو أمري
جاء فلماذا وإال البالد، بهذه ا رشٍّ يبغي — اليزن ذو — التَّبْع امللك رأى من فمنهم
وادي أي وعبادة؛ الرسو بالد إىل وجهته م يُيَمِّ لم وملاذا بالذات، لبنان وبقاع بعلبك إىل

وفلسطني؟ األردن
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يتخذ لم فلماذا «أفريقيا»، قارة وأواسط الحبشة بالد وغايته طريقه كان وإذا
من بدًال األفريقي، القرن إىل عبوًرا العرب، جزيرة وجنوب اليمن من الطرق أقرص

لبنان؟ وشمال بعلبك
وسائل كخري الهجوم واتخاذ للحرب االستعداد أهمية إىل البعض ذلك آراء وانتهت
عن تعرف بعدما خاصة هجومه، — التَّبْع أي — هو يبدأ أن من بدًال والدفاع، الردع

قتاله. وأساليب وعتاده الجيش حجم عىل قرب
لعل يدري؟ فمن الرأي، بهذا واألخذ االندفاع من بعلبك امللك مخاوف وتزايدت
كل له يركب الذي بحثه يشغله ا حقٍّ وأنه ونواياه، قوله يف صادق اليمني التَّبْع ذلك

ومنابعه. النيل كتاب عن: بحثًا واملخاطر، الصعاب
وما اليمنيني، مع حربنا يف يشء كل نخرس فقد يدري؟ من بعلبك: ملك تساءل

والقتال. املنازلة عىل وجلد بأس من عنهم عرف
مع حروبه يف وتجربه اليماني حسان تبعهم سرية األذهان إىل الجميع وأعاد
تخضب تزال ما رقاب وقطع صلب من يداه عليه أقدمت وما والتغلبيني، مرة» «آل

دمشق. بوابات آثارها
من مًعا الجميع تلتهم البسوس، عمته فتنتها أشعلت التي الحرب ذي هي ها ثم

متفاقًما. مستعًرا أوارها يتزايد عام كل ويف والتغلبيني، مرة آل
البسوس. حرب –

فلول عىل املطلة الشمالية قرصه رشفة حيث إىل كاملأخوذ متجًها بعلبك، ملك غمغم
البيت أبناء بني البسوس حرب البقاع: سهول يف النازلة وقبائله التَّبْع جيش مضارب

البقاع. هذه ربوع يف هنا سيصلنا ورشرها لهيبها لعل يدري؟ ومن الواحد
وجهه جانب بكفه ساتًرا وقواده، مستشاريه وفد حيث عائًدا جديد من استدار
إنسان إىل مشدوهة تتطلع إنما وكأنها إليه، املتطلعة املحيطة العيون تلك عن املكفهر
االكفهرار من النحو هذا عىل مليكهم يروا أن قبل من يعتادوا لم فهم غريه، آخر

يدري؟! من املؤرق: تساؤله يكرر وهو والتخاذل
إىل بجيوشه التَّبْع مجيء هو فأكثر أكثر بعلبك ملك شكوك من ضاعف ما إن بل
ربيعة بن ُكَليْب من عمه ثأر ألخذ وفلسطني دمشق إىل وجيشه نزوله من بدًال البقاع،
املطالب املتصلب الرأي أصحاب ترسع حني غاضبًا بعلبك ملك انفجر ثم مرة، وآل
— نحن فأين مراهنة، لعبة يف لسنا نحن صائًحا: اليمنيون يبدأه أن قبل بالهجوم

وتباعنتها؟ ِحْمرَي من — األرز حراس
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أمري هيئة متذكًرا يحدث، ما هول من اختناًقا يعاني كمن كرسيه، عن امللك هب
يف املنحبس دمه عنه غاب وقد دمشق، مدخل عىل أسفل إىل الرأس مصلوب ربيعة بني

املربحة. وآالمه صمته يف غارًقا العينني جاحظ عروقه،
بالرتوي نَاِصِحيِه فطالب ذهنه، صفاء عاوده حتى عافيته بعلبك ملك اسرتد إن وما
جموع بني املنبثني وبصاصيه عيونه عودة حني إىل النفس وضبط صمت يف والعمل

يحدث. ما حقيقة ومعرفة الليل آخر يف ومضاربهم اليمنيني
الخرب؟ ما –

فيها يجد لم أنه إال أخبار، من طلبه ما كل لديه تجمع قد كان الليل آخر ويف
لبنان وعن بل البقاع، عن اليزن ذو التَّبْع رحيل اقرتاب عن ينبئ ما وهو مبتغاه، أبًدا
الغزاة البدو ألولئك يَِطْب ألم النوبة: اعرتته وقد جديد من امللك رصخ بأكمله، والشام

بواباتنا؟ عتبات وعىل هنا سوى الواسعة، هللا بالد يف واملقام اإلقامة
النحو؟ هذا عىل نهار ليل أنفاسنا أتكتم بكف: ا كفٍّ ضاربًا استدار

وجيشه التَّبْع نزول منذ بالصمت، وحكامه لعماله أوامره أصدر قد بعلبك ملك كان
ودبكات أفراح من به اشتهرت وما وصخبها لهوها املدينة جنبات كل يف يسمع يعد فلم

فجر. كل مطلع حتى وغناء ورقص
املطبق التوجس جنباتها يف يشيع مرتقبة، صامتة األخرية األيام يف املدينة بدت لذا

غريه. يشء وال
متى؟ إىل –

إنه وقواد: ومستشارين وزراء من منه املحيطني وجوه يف متفرًسا امللك تساءل
أسوارنا. داخل فيه وأمسينا أصبحنا ما بعينه، األرس الحبس،

حيلة؟ من أما التساؤل: معاوًدا وتماسكه هدوءه عاوده أخرى مرة
التَّبْع. رشف عىل حفلة –

مسمومة! مفكًرا: امللك تفوه
وحذر بدقة يشء كل معدٍّا فوره من امللك اندفع عاجله الرب خري بمقولة وأخذًا

شديدين.
حيث إىل فوره من توجه الجديدة، خدعته دقائق عىل بنفسه أرشف ما إذا حتى
ودعوة للحفل، لدعوته اليزن ذو التَّبْع مضارب إىل املسري عىل عزمه عاقًدا حرسه يربض
بعلبك سهول ستشهدها التي العمر لحفلة جنده كبار وحتى وأمرائه قواده وكل وزرائه

الليلة. تلك
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الليلة! واملحبة، الصداقة عرى وتتوثق الجميع، ليفرح –
جيل نهار إىل بعلبك، وبساتني وقصور ومنحدرات روابي ليل استحال ما ورسيًعا
واملشاعل الفوانيس وأضيئت والطهي الشواء نريان محارق انترشت بعدما وواضح،
الرقص حلقات وانترشت الجموع البهجة وعمت الثمانية، األفرع ذات والشمعدانات
السماطات ومدت املغنيات، وصاحت املوسيقى وعلت (الدبكة) العمالقة الجماعي

واملرمرية. والنحاسية الخشبية واملوائد واألبسطة
التَّبْع امللك موكب غبار قالعه، أبراج أعىل كوة من بنفسه يشهد بعلبك ملك وتوقف
الحكيم العاقل وزيره، موكب إثره ويف فرسانه، وكواكب بهوادجه محاًطا جربوته يف

يثرب.
فيها يضع أن قرر التي الليالء، الليلة هذه سيحدث مما قلبه دقات تدافعت وهنا

ومخاوفه. لهواجسه ا حدٍّ
للمدينة األمامية الحصون مشارف اليزن ذو التَّبْع امللك موكب قارب ما إذا حتى
اليمانية واألعالم الزينات نرش وقد ومقربيه، بحاشيته متبوًعا مرسًعا بعلبك ملك نزل

اليزن. ذو بالتَّبْع مرحبًا وجنوبًا شماًال
ديارك. رشفت –

منزلة. منه أعىل وأجلسه الهائل عرشه معه اعتىل حيث إىل فوره من واصطحبه
بعلبك امللك ازداد ذلك كل وخالل السمر، وعذب والرشاب، الطعام موائد ومدت

الطعام. موائد حيث إىل مرحبًا للتبع يشري أن عىل يجرؤ لم إنه حتى شحوبًا
من أيٍّا أو يثرب ووزيره اليزن ذو امللك أن الحظ حني أكثر، اْكِفْهراُره وتزايد

رشابًا. أو طعاًما أيًضا يقرب لم مرافقيه
فوره من تواتر يسمع، لم بيشء له وأرس مقربيه أحد نادى «يثرب» الوزير إن بل

الحازم. الصمت ذات يف الضيوف جموع إىل
يعرف أن دون من يحدث، ما يرقب وهو املضيف، امللك هواجس تزايدت هنا

املسمومة! الوليمة هذه بأهوال عرفوا قد تراهم وتساءل: فحواه،
إىل اهتمامه جاذبًا والطرب، الغناء يف املشاركة إىل اليزن ذو امللك دفع وحاول
القدم، منذ عنهم عرف متناغم تناسق يف األرض يدقون وهم الراقصني حلقات مهارة
مدى عن صفاء يف مؤكًدا، اليزن ذو التَّبْع وشاركه القديمة، واألسفار الكتب به وجاءت

وإيقاعهم. غنائهم وحسن مهارتهم

106



مستشاريه يجمع بعلبك ملك

رصعى اليمنيني بعض سقوط قطعها أن إىل ثقيلة امتدت وجوم لحظة الحفل وعم
دفع مما مكبوتة، وأصوات صمت يف يعانون املسموم الطعام وأكلوا ترسعوا بعدما
امللك أيها أنازلك أن مرادي قائًال: أذنه يف ا مرسٍّ بعلبك ملك مقاربة إىل اليزن، ذو بالتَّبْع

امليدان! يف
جيشه وقادة أمرائه من املدعوين وبقية يثرب ووزيره امللك التَّبْع انسحب ثم

بعلبك. تالل مشارف عىل التايل اليوم يف املنازلة عىل اتفقا بعدما وحاشيته،
من برص يحدها ال عظيمة جموع اجتمعت النهار، مطلع مع املحدد اليوم ويف

بعلبك. وملك اليزن ذو بني النزال ملشاهدة مبكرين الجانبني
ومهارشة»، وطراد وردٍّ «صدٍّ بني طويًال، امليدان يف وجاال صاال تواجها وحني

شاهدهما. من كل انبهر حتى
عىل وافرتقا فتصافحا ومغلوب، غالب دون الشمس غربت أن إىل هكذا وظال
وظال بخصمه، منهم كل خربة داخلها بعدما املبارزة وجرت التايل اليوم يف اللقاء
جبال أعايل الظلمة حطت أن إىل اليوم طيلة ويفران ويكمنان ويتباعدان، يتالقيان

جديد. لقاء عىل وافرتقا وروابيها، بعلبك
أيام. سبعة بينهما املنازلة وامتدت

ملك من تمكن أنه إال والتعب، الوهن داخله قد اليزن ذو كان الثامن اليوم ويف
وتكريم. مهابة يف دفنه عىل بنفسه وأرشف قتيًال، فأرداه الجثة الهائل بعلبك

البالد، تلك عن الرحيل يثرب املقرب وزيره بمشورة اليزن ذو امللك قرر وبعدها
وفضته اإلبريزي وذهبه وجواهره بعلبك ملك مال من حمًال عرشين أخذ بعدما

الفينيقية.
واديًا نزلوا أن إىل السودان، وبالد الحبشة أرض طالبًا بجيشه اليزن ذو وارتحل

أشجار. ذا
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الثاين اجلزء مقدمة

يزن ذي امللكسيفبن َباِعَنة: التَّ آخر

إىل اليزن، ذو التَّبْع امللك رحيل عند التَّبَاِعنَة للملوك املندثرة السرية أحداث بنا توقفت
أنهارها شق التي مدينته بناء عىل وإقدامه النيل، — منابع أو — كتاب عن بحثًا أفريقيا

«الحمراء». أو أحمرا وسماها، أسوارها وبنى قالعها وشيد
إىل أفزعه، الذي أرعد» «سيف األحباش ملك وبني بينه الرصاع ذلك نشوب لحني
وتهديد الحبشة، بالد من بالقرب العربي بجيشه اليزن ذو امللك نزول الجنون، حد
والقبائل والكيانات األقوام معظم وعىل النيل، منابع عىل املهيمنة الطوىل ويدها سطوتها
وبالد السودان يف شمالها أو األفريقي، للقرن املتضمن أفريقيا رشق يف سواء األفريقية،

واملغرب. مرص وصعيد النوبة
وتبعهم العرب سطوة تعايل يشهد وهو باًال، يهدأ أن «أرعد» الحبشة مللك فكيف
ورد كما إثيوبيا، عاصمته بجانبها تضاءلت التي الجديدة مدينتهم وازدهار اليزن ذو

«يثرب». الحكيم الوزير معلقات يف

ك��ب��را ب��ه��ا ع��م��ي اب��ن ب��ع��ل��ب��ك إل��ى ع��م��اره��ا ب��ع��د س��رن��ا ق��د ي��ث��رب وم��ن
وال��زه��را ال��م��اء ��ه ع��مَّ ب��واٍد ن��زل��ن��ا ب��ج��ي��ش��ن��ا ال��ح��ب��وش أرض إل��ى وس��رن��ا
األن��ه��را وأج��رى ب��األس��وار ح��ص��ن��ه��ا أح��م��را ع��م��ر ال��ي��زن ذو م��ل��ي��ك��ن��ا
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التَّبْع امللك من للتخلص واملكائد الحيلة إىل اللجوء سوى أرعد سيف من كان فما
جواريه وأذكى وأجمل بأخلص فأرسل أفريقيا، آفاق شهرته عمت الذي اليزن ذو

عليه. لتقيض الزعاف ها بِسمِّ محملة «قمرية»
ما رسعان اليزن، ذو امللك وفروسية وحضور روعة من بُهرت التي الجارية أن إال

قدميه. عند باكية بخطتها إليه فأفضت لقاء، أول منذ حبه يف وقعت
إلنشاء العلمية ألبحاثه املنقطع الزاهد التَّبْع امللك بني الصداقة توطدت وهنا
الجارية وبني الناس، وخري االخرضار هدفها وخزانات سدود من املائية املرشوعات

لتقتله. جاءته التي والذكاء الجمال الباهرة
لحكم وريثًا يخلف أن دون الكهل، امللك جسد يغزو بدأ قد املفاجئ املرض وكان
وريثًا األوان، فوات وقبل منها، ليخلف قمرية، من الزواج فقرر بعده، من التَّبَاِعنَة

التَّبَاِعنَة. آخر مولد سيف»؛ وندعوه «هيكل، هو: لِحْمرَي،
فارق بعدما يتيًما يزن ذي بن سيف أو «هيكل» ولد السوداء القارة أعماق ويف
هي تعتيل أن موجزها التي بوصيته قمرية لزوجته مفضيًا الحياة، اليزن ذو امللك والده

سلطاته. لتسلم هيكل) (أو سيف الوحيد ولده ساعد اشتداد لحني التَّبَاِعنَة عرش
والقبائل. األقوام بني بالعدل ليحكم –

النيل. كتاب حول: وأبحاثه ومدوناته بمخطوطاته الوالد، امللك له أوىص وكذلك
ملك لهيبها أرضم التي الهائلة املخاطر من الكثري صاحبه سيف مولد أن إال
كان فما «سقرديون»، الساميني للعرب املعادي ووزيره أرعد، سيف املتجرب األحباش
للعرب ا رسٍّ املوالية البلدان أحد وغابات بأحراش الخفاء يف ربته أن إال قمرية، األم من

«أفراح». مملكة وتدعى الصومال) أو السودان يكون أن املرجح (من
عىل املوجودة وعيونه أرعد سيف من مطارًدا يتيًما بمنفاه يزن ذي بن سيف ونما
من خائًفا مرتعًدا أرعد سيف بات نفسه الوقت ويف األفريقية، والبلدان األقوام طول

الخفاء: يف املدهش وعيشه مولده

ح��اك��م��ا ال��ب��ري��ة ج��م��ي��ع ع��ل��ى وي��ب��ق��ى أرض��ه��م ي��م��ل��ك ي��أت��ي��ك وم��ول��ود

يزن، ذي بن سيف طفولة خالل وحروبه مطارداته أرعد الحبشة ملك واصل وهكذا
هاجر حتى مرص، صعيد يف وتوغلت العربية، الجزيرة وشمال اليمن الحبشة فغزت
ساعد اشتد أن إىل واملنذر، الودود عبد حكم تحت تلمسان إىل أنفسهم اليمنيون
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وتسلطها للحبشة املعادية القبائل فرسان أخلص من كوكبة فجمع اليزن، سيف
وغربًا رشًقا املهجورة والقالع البلدان طول عىل واملغامرات املخاطر من سلسلة وخاض
مخاطراته عرب سنوات بضع اصطحبته التي «شامة»، أفراح ملك بنت وأحب أفريقيا، يف
ملك ابن مخالب بني من لها إنقاذه عقب بها تزوج أن إىل واليمن، أفريقيا ربوع يف تلك
شعبي، كبطل أدواره أبرز يزن ذي بن سيف ولعب بها، الزواج يبغي كان الذي الحبشة
عىل أرعد سيف مليكها فأقدم ذاتها، الحبشة بالد داخل إىل وفرسانه بأتباعه تسلل حني
ملكتها وأرس تخريبها بهدف ذاتها، — أحمرا — أفريقيا يف التَّبَاِعنَة عاصمة حصار

قمرية.
إىل الحبشة، داخل النيل ومنشآت سدود تخريب من هيكل) (أو سيف وتمكَّن
جيش مًعا طاردا ثم أمه، أرس وفك أحمرا، حول ذاته الحصار تخريب من تمكُّنه حد

وقتله. به أوقع أن إىل أرعد سيف وملكهم األحباش
املنتظر. ِحْمرَي تَبْع يزن: ذي بن سيف أصبح وهنا

بأرسها، العربية والجزيرة اليمن ربوع يف واألمان األمن وتوثق األفراح وعمت
حيث العدية»؛ «مرص بالطبع وأهمها النيل، نهر يجمعها التي البلدان بقية إىل باإلضافة
األمصار أبو — سيف امللك بزيارة مطالبة مرص، ربوع من أحمرا عىل الوفود توافدت
ملك من مرص أهل أراح بعدما الفاتحني، األبطال استقبال اْستُْقِبَل بها التي ملرص —
داخل األسمر النهر مناسيب يف لتحكمه نتيجة وأرضهم؛ لرقابهم وتهديده الحبشة
حبها طاقات أقىص يزن، ذي بن لسيف أعطت التي مرص، ففي وتخومها، الحبشة
بها فأقام األخري، مبتغاه سيف امللك وجد العمرانية، ومشاريعه وألفكاره له واحتضانها
األمصار. أبو عليه: فأطلقوا والجارف، املتدفق بحبهم املرصيون أحاطه بعدما طويًال،
أخطار من خاصة لحمايتها، لجيشه والحصون القالع املقطم بجبل أنشأ وحني
ذاته سيف امللك عىل وتعارفوا «الجيويش» الجبل عىل أطلقوا الطامعني، الفرس

الجيوش. أبو ب:
شامة، «أفراح» ملك ابنة صباه ورفيقة زوجته يزن ذي بن سيف امللك واصطحب
مرص لحماية استعداده وبدأ طويًال بها فأقاموا مرص إىل «دمر»، سمياه الذي وابنهما
ومطارداته حروبه واصل حكمها، يف الفرس أطماع تجددت ما إذا حتى الطامعني، من
أحسن قد كان الذي العربي بجيشه أصفهان يف توغل بعدما خراسان، داخل لفلولهم

الجيويش». «جبل اليوم، إىل اسمه يحمل الذي بالجبل بنفسه تدريبه
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الفرس، نوايا الستطالع الرسية، ومخاطره أسفاره ومواصلة التنكر له يحلو وكان
سليمان. وامللك سبأ ملكة بلقيس جدته كنوز عن بحثه بحجة

من واتخذ الشمالية، لسورية حاكًما نصبه — دمر — شامة من ابنه كرب وعندما
دمر، أرس من تمكنت الطامعة الفارسية األقوام غزوات أن إال له، عاصمة بانياس ميناء

الجنون. إىل بها أفىض حد إىل شامة، بأمه الثقيلة األحزان أوقع مما
ومنازلتهم الفرس مطاردة من مهربًا يزن ذي بن سيف التَّبْع امللك يجد لم وهنا
ضد ومضنية، طويلة حروب وهي الهندية، القارة وشبه واألناضول الصغرى آسيا عرب
مرص دلتا فدخل و«عاد بلخ» نهر وراء «ما إىل تعقبه واصل الذي «الهدهاد» يدعى ملك

كأرجوان.» جبينه عىل النازف بالدم مخضبًا بالنرص، مظفًرا دمياط طريق عن
أن إىل «بهرام»، الفاريس امللك وبني بينه الحرب جديد من اندلعت ما رسعان لكن
يزن ذي بن سيف التَّبْع امللك أقدم بهدنة، انتهى الذي األخري، نرصه سيف امللك حقق
دون مرص، إىل بها وعاد «مهردكار» الجمال الباهرة بهرام بابنة االقرتان عىل خاللها
اضطلعت حيث الخسائر؛ بأقل منه للتخلص الفرس دبرها التي املؤامرة ألبعاد إدراك
شاطئ عىل لهما بحرية رحلة خالل طعامه يف الزعاف السم بوضع «مهردكار» زوجته

أثر. عىل لها يعثر فلم الدلتا، أحراش عرب بعدها هربت النيل،
الطرقات يف أياًما فبكوه — سيف — املحبوب املنقذ مليكهم بموت املرصيون وُفجع

والشوارع.
أعطاه قد كان الذي بالجبل وكنوزه بمدفنه وُدِفَن يزن ذي بن سيف امللك َن وُكفِّ
أربعة مرص عىل «فركب العاطرة، وسريته الغادرة موته فاجعة وانتهت الجيويش اسمه
ودمنهور دمياط وبني بينهم الطاحنة الحروب ووقعت العجم، خراسان أرض من ملوك
السرية مخطوطة نص حسب وفلسطني»، إيليا ملك أسيوط لنجدتهم وهرع الوحيش،

املرفقة. الربيطاني املتحف بمكتبة املحفوظة

والفولكلور التاريخ بني السرية

امتداد هو والنثر، الشعر فيها يتعاقب التي امللحمية السرية هذه له تؤرخ ما أبرز ولعل
من اتخذت التي الطاحنة القبائلية الحروب تلك ثم والحاميني، الساميني بني الرصاع
حيث إىل ومرص بفلسطني مروًرا بلبنان والبقاع بعلبك منطقة وبالتحديد ميدانًا، الشام
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هذه تعريب بهدف األفريقي، القرن إىل باإلضافة والسودان، والحبشة الوسطى أفريقيا
األقوام.

النقوش تؤيده ما وهي الجنوبي، العربي النفوذ مناطق حدود حقيقة تنتهي وهنا
الطريق طول عىل أو اليمنني، يف سواء السامية، اللغات علماء عليها عثر التي واملدونات
ويثرب املكرمة بمكة مارٍّا شمالها، إىل العربية الجزيرة جنوب من املمتد التجاري

دمشق. حتى ومعان وتبوك وتيماء صالح ومدائن
وتخومها، الحبشة بالد يف — األركيولوجية — الحفائرية االكتشافات أثبتت كذلك
اليمني. السيايس أو الثقايف أو التجاري للنفوذ ما يوًما خاضعة كانت البالد هذه أن

اإلسالمية، التاريخية املصادر أكدتها واألحباش العرب بني الطاحنة فالحروب
وهي البطولة، وأعمال الحياة عرض يف تستطرد الحروب: تلك عن حديثها يف فالسرية
أفريقيا، يف ألبيه ولد الذي يزن، ذي بن فسيف كبري، حد إىل العرض، هذا يف صادقة
وبعد البطولة أعمال من بالكثري صباه منذ وأتى الفالة، يف الرباري يف تربى والذي
العربية الجيوش قاد الذي اليمني التَّبْع هو محققة، ماثلة تاريخية كشخصية النظر،
عنه، هشام» «ابن تحدث وقد بالده، من سطوتهم وأنهى األحباش وطرد الجنوبية،
لحروبه تعرض كما عنه، قيلت أو إليه تنسب التي واملعلقات األشعار من الكثري وذكر
الكثري وانتساب الهندية، القارة شبه يف ومآثره وحروبه ودوره الطامعني، الفرس ضد
«بوروناي»، يف الحاكمة لألرسة السالف الجد فهو إليه، اآلسيوية الحاكمة األرس من

مالحمهم. أبطال من وبطل
يزن ذي بن بسيف احتفت التي بمرص خبري السرية، هذه راوي أن يبدو وأخريًا
حيث آخر؛ جانب من والفرس جانب، من األحباش أطماع صد يف وبطوالته وخوارقه
وإسنا أسوان مثل بلدانها مالمح تفاصيل أدق وعاداتها ولغتها جغرافيتها، من يذكر
وقلعة الوطاويط، وحارة والجيزة، وحلوان وأهناسيا وملوي ومنفلوط وأسيوط وإخميم
سيف، امللك الجيوش» «أبو باسمه تسمى الذي الجيويش، وجبل والروضة، الجبل

الربيطاني. املتحف مخطوطة نص حسب أيًضا وذلك اليوم، إىل به ومدفنه
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النزول عىل اليزن ذو التَّبْع رأي استقر الذي واإلثمار الشجر هائل األخرض الوادي كان
الزرقة العميقة العذبة أنهاره وضفاف الحانية، السندسية وروابيه جباله رءوس عىل

الشجي. الخرير ذات
أنواع بمختلف ويموج يفيض األليف الباهر جماله إىل باإلضافة الوادي وكان

برية. وأيائل وأغنام وأبقار جمال من املاشية وقطعان والطيور الحيوانات
عندما هربًا األدبار فروا فإنهم فرادى، رعاة بضعة من إال السكان، من خلوه ورغم

بالسالح. املدجج الجرار اليزن ذو جيش عىل عيونهم وقعت
مما أفريقيا، إىل بعلبك من الطريق طيلة يعاني يزال ال اليزن ذو التَّبْع وكان
عىل بحسامه قتيًال أرداه أن إىل ومنازلته بعلبك ملك تحديات إىل دفًعا ودفعه اضطره
أنه إال املوت، حتى ينازله أن اإلطالق عىل فكر فما وذويه، وأقاربه أمرائه من مرأًى
أدرك حتى الليالء، الليلة تلك يف السم أكلهم نتيجة رصعى يهوون رجاله رأى إن ما
بدًال الحلول أسلم معه واملبارزة بالتحدي املبادرة فكانت بعلبك، ملك قبل من الخيانة
والروابي السهول عىل مدراًرا الدم لها يسيل رهيبة مجزرة وإحداث السالح رفع من

األعداء. قبل األبرياء ضحيتها ويذهب
األمر تهوين جرى، ما أمر يف مفاتحته امللك حاول كلما «يثرب» الوزير حاول ولقد

الظالم». عادة هو بالرش «البادئ بأن عليه،
دون معدودة، أيام بعد بعلبك عن بجيشه الرحيل ينوي كان ذاته التَّبْع إن بل
خري البداية يف بهم رحب الذي الشمائل، الكريم ملكها تجاه سيئة نية أو أطماع أدنى
تفصح الذي بالعطاء املتفجرة الحارة البالد هذه استهوته ما رسعان أنه إال ترحيب،

السخية. طبيعتها عنه
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الوادي، ذلك طول عىل ومجاريه املاء كثرة مدى له تبني حني أكثر الحماس وتملكه
الذي النيل» «كتاب عن بحثه خاصة أهدافه وتحقيق هوايته ممارسة له يسهل بما

وألغازه. طالسمه وحل عنه البحث يؤرقه
املاء حول مالحظات من له يعن ما وأسفاره أبحاثه يف اليزن ذو امللك فانشغل

النيل. نهر العظيم، النهر خاصة فيه، التحكم وكيفية ومصادره،
والغابات، البالد تلك ربوع يف رحاله حط من اليزن ذو ركب انتهى ما إذا حتى
عىل يثرب ووزيره التَّبْع قرص بتشييد وبدأ الشعر، وبيوت والخيام املضارب أقيمت

الكثيفة. وغاباته الفسيح بالوادي املحيطة الجبال أعىل سفوح
سافر حيث النيل؛ منابع عن املضنية أبحاثه يف مستغرًقا فوره من امللك وانخرط
توصل وما مالحظاته تدوين كتبته وسأل ومساعديه، حراسه بصحبة الطويلة املسافات
وسبأ مأرب من السابقة ومدوناته ومخطوطاته مراجعه بعض بإحضار بعث بل إليه،

وصنعاء.
للسنوات واحتياجه إليه، يطمح فيما تفكريه زاد وبحث، ورحل سافر كلما وكان

الستكماله. الطوال
آخر. يشء أي وبعد قبل الحياة املاء؛ فهو

مدينة، بناء رضورة وهو «يثرب» املقرب وزيره فيه فاتح الذي رأيه استقر أن إىل
فيه. نزلوا الذي املكان من أكثر الجنوب إىل تقع التَّبْع بامللك تليق

جدرانها وبنو أساسها فحفروا واملهندسني، الصناع بإحضار أمر الفور وعىل
املنيعة. وحصونها وأسوارها

أنهارها بشق فأمر إليها املياه تحويل كيفية يف بنفسه، اليزن ذو امللك وانشغل
النيل. كتاب به: منشغل هو وما أبحاثه يحقق بما العذبة،

حتى سنوات، الوسطى أفريقيا يف الجديدة املدينة إقامة يف والبناء العمل واستغرق
«أحمرا». بنفسه وسماها ومقربيه عشائره أسكن اكتملت، ما إذا

والصناع التجار اجتذاب يف «يثرب» لسابقتها منافسة «أحمرا» مدينة وجاءت
الكبري واملغرب وقرطاج والسودان مرص من صوب: كل من والزائرين الحرف وأرباب
اليزن ذو التَّبْع امللك أخبار وصلت أن إىل الصومال، أو «بنط» وبالد الحبشة وبالد
والذي والجاه السطوة بالغ الجبار مليكها إىل الحبشة، أرض مشارف عىل التي ومدينته

أرعد. سيف امللك اسمه: ذكر عند القلوب له ترعد
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تقف حيث السودان؛ متضمنة بلدان من حولها وما الحبشة بالد يحكم الذي وهو
العليا. مرص عند حدوده

ونزلوا الكبري وتبعهم اليمن عرب جاء كيف ألحد، يوًما تغتفر لن التي للغفلة يا –
غافلني؟ نزال ال ونحن مدينتهم وشيدوا واستوطنوها، بالدنا

حربه، مجلس أعضاء وجوه يف ورصخ غضبًا أرعد سيف الحبشة ملك استشاط
ومستشارين. وقواد وحكام قبائل وشيوخ أمراء من

هذا؟! حدث كيف –
وكانوا إليه، دعا قد كان الذي حربه مجلس إىل وفد قدم حني فجأة، امللك توقف

أرعد. سيف امللك قرص حيث إىل فورهم من صاعدين البحرية، بمراكبهم يتوافدون
حصينة وكانت الرب، يف اآلخر ونصفها البحر يف نصفها يقع امللك ذلك مدينة وكانت
األسلحة مختلف صنع ومصانع البحرية واملنشآت واملوانئ القالع فيها األطراف، مرتامية
مما ومنازعات، حروب لها لتهدأ تكن لم التي أفريقيا، بلدان كل يف بها اشتهرت التي
اشتهرت التي أرعد سيف امللك مدينة ثراء من وضاعف رائجة األسلحة تجارة جعل

األطراف. املرتامية السوداء القارة أقوام بني الفتن بزرع أيًضا
لهم هم ال املدينة تجار كبار ومعه اإلبريز الذهب يف يرفل الذي األحباش ملك وكان
حد إىل بالجميع الغفلة تصل أن أما عليه، الحصول كيفية عن النظر بغض الثراء، سوى
والشكيمة والعلم الشهرة واسع وتَبْعهم املرشق عرب بدو وتخومهم بالدهم ينزل أن
بال النحو، هذا عىل نزولهم يجيء أن واألدهى شك، وال الكوارث كارثة فتلك اليزن، ذو
وحصونهم، مدنهم فيشيدوا البال لهم يهنأ أن إىل مقاومة، أو قتال أو معارك أو حرب
املتطلعة األنظار كل عام، بعد عاًما تجتذب، أصبحت التَّبْع، عاصمة «أحمرا» هي وها

وبساتينها. وأنهارها ومبانيها ومنتجاتها ملصنوعاتها
بالجميع؟ الغفلة تصل الحد هذا إىل –

جميًعا مقتلنا من ليفت السهم نفذ وبعدما الدوام، عىل ا جدٍّ متأخرين نصل أهكذا
استثناء؟ دون الكبري، قبل الصغري

لم اليمني التَّبْع أن بحجة أرعد، سيف امللك ثائرة تهدئة الحارضين بعض وحاول
أحد. ضد سالًحا يرفع

الكارثة. كل الكارثة هي تلك رصاخه: امللك عاود
النيل، وكتاب باملياه منشغل اليزن ذو امللك أن إىل مشرية األصوات بعض وتدافعت

حياتنا! … النيل … املاء قائًال: الجميع قاطع أرعد امللك أن إال قتال، أو غزو دون
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حقيقيٍّا. اختناًقا يعاني كمن عنقه، حول قبضته يضع وهو موضًحا واقًفا هب
النيل. … املاء … مقتلنا … رقابنا –

يدعى أحدهما وزيران؛ أو حكيمان — أرعد سيف — امللك ذلك لدى وكان
ريفة». «أبو أو الريف» قفقاف «بحر فيدعى الثاني الوزير أما «سقرديس»،

أحًدا يحبون ال الذين — سام أوالد — العرب يكره «سقرديس» وهو أولهما كان
التَّبْع ضد متحامًال فوره من سقرديس اندفع لذا األفريقيني؛ الحاميني أو حام ذرية من
ومنابعه. النيل» «كتاب عن ببحثه يسرتها التي أفريقيا يف ومآربه وجيشه اليزن ذو

أطماعه. لتغطية خادع قناع مجرد إنه –
الغازي، العربي جيشه وإفناء وقتله بحربه املبادرة لنا األفضل ومن يؤكد: عاد ثم
لنا األفضل ومن — أرعد امللك قول حد عىل — جميًعا منا غفلة يف بالدنا استباح الذي
من املاء إليها وجلب اليمني، التَّبْع شيدها التي — أحمرا — املدينة تلك عىل القضاء
األمن يف األمثال مرضب أصبحت التي املدينة تلك من الخطر، كل فالخطر، مكان، كل

ومغربها. األرض مرشق من والزائرين التجار اجتذبت حتى واألمان،
إليه انتهت ما ترون أال قرصه: رشفات عرب رثاء يف مشريًا أرعد امللك قاطعه هنا
عني غمضة يف ساحاتها امتألت التي العربية املدينة تلك إنشاء جراء من وتجارتنا مدننا
أصبحت حتى العربية الخيول وتربية السالح وصنع الحديد وصهر الحدادة بورش
وتبدلت عيناه احمرت وقد أرعد، امللك رصخ صدورنا؟ إىل موجهة وحربة ترسانة اليوم

باملاء. خدمه إليه فجرى آخرها، عن سحنته
وتشهدون؟ ترون أال –

التَّبَاِعنَة بتاريخ كاملة دراية عىل سقرديس، — العرب عدو — الوزير وكان
يف التَّبَاِعنَة أساليب األذهان إىل فأعاد وفتوحاتهم، وتجربهم البعيد، الرشق يف وحروبهم
حني — اليزن ذو عم — اليماني حسان التَّبْع مع حدث مثلما الخداع، عىل القائم الغزو
حذرت التي الزرقاء أمريتها وأرست اليمامة مدينة باألشجار املتسرتة جيوشه اجتاحت

اآلن. يحدث ما بذاته وهو جدوى، دون طويًال الغافلني قومها
ذلك رفض فقد ريفة» «أبو وهو أرعد، سيف للملك الثاني الحكيم الوزير أما
اليمن» «تباعنة سليل مع والحرب بالقتال االندفاع قبل األمر وتدبر الرتوي وآثر املنطق

بأس. من عنهم عرف وما
يعبد كان وما عربيٍّا، لسانه يزال ما الحجاز، بالد من وأصله ريفة» «أبو كان
صوته رفع البداية منذ آثر لذا منهم؛ متقربًا للعرب محبٍّا وكان كاألحباش، «زحل»

120



أفريقيا داخل التعريب

العرب ضد والحرب بالهجوم املبادرة عدم محبذًا أرعد، للملك برأيه الهادئ واإلدالء
النازلني.

دماء. وأنهار وويالت حرب بال يوًما، يرحل النازل، فلعل –
أذنيه له أسلم فقد أرعد، امللك من مقربًا ريفة» «أبو الحكيم الوزير كان وملا
عىل وهيمنتهم وبالدهم باألحباش حلت التي العصيبة الظروف هذه يف ملشورته، منصتًا

أفريقيا. مشارف
للملك يزين فوره من واندفع صربًا، العرب نزول عىل يطق لم األول، الوزير أن إال
فِلَم خدعة، ذاتها يف هي الحرب دامت ما اليزن، ذو التَّبْع ضد واملبادرة الحركة رسعة

والخداع؟ املكيدة إىل تلجأ ال
كيف؟ –

حليلة. «قمر» بالجارية له نرسل –
امللك أيها ولعلك مفكًرا: منصتًا «سقرديس» وزيره لرأي أرعد امللك استكان هنا

غريك. من أكثر األذية» سكة «قمرية، معرفة عىل األقدر
داهية أنها كما والكالم، والغناء الحضور باهرة الجمال بديعة نادرة، جارية فهي

الزعاف. سمها بمنقوع الكثريين بحياة أودت أفعى هي بل أفعى، كمثل الدواهي
من هب «سقرديس»، وزيره مكيدة من أرعد، سيف األحباش ملك انتىش وحني
الجارية بتلك لالجتماع حريمه يقيم حيث إىل طريقه بإخالء خدمه إىل مشريًا عرشه

قمرية. املسمومة
تدخل دون للحيلولة أرعد، سيف بامللك اللحاق ريفة أبو الثاني الوزير وحاول
يف ولهجة، لسان بكل والناطقة والتلون الطموح شديدة — الداهية — الجارية تلك
ديوانها: يقارب وهو هاتًفا مصغية، آذانًا يعطه لم أرعد سيف أن إال الخطر، األمر ذلك

األذية. أيتها قمرية،
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واملتوقدة الجمال الباهرة الجارية مخدع إىل املفيض الستار طرف أرعد امللك رفع إن ما
زيارته من مرماه عرفت كما فكره، يشغل ما فورها من أدركت حتى «قمرية»، الذكاء

لها. هذه
كذلك؟ أليس اليزن، ذو الغازي، اليمني التَّبْع قائلة: ومرحبة مبتسمة قمرية هبت

أخَربِك؟ من وسألها: مندهًشا، وواجهها أرعد امللك وقف
عيناَك. –

اليزن. ذو إنه قمرية؛ يا أجل –
السوداوين عينيها يف عينيه مسلًطا بخاطره يجول فيما إياها مفاتًحا قاربها

الفروسية. فيهما وتتجىل بالتحدي تنطقان اللتني الذكاء املتوقدتي الواسعتني
إليه أشارت التي اللحظة ذات يف الذهبية، باألساور بأكمله املغطى ذراعه رفع ثم
ويعقبه إال دامس ليل من فما هكذا، بالك تشغل ال امللك، أيها اسرتح بالجلوس: قمرية

نهار.
النوم عاداهما اللتني املثقلتني عينيه يف والغوص مواجهته املرة هذه هي أعادت

زمن. منذ
بعد بزيارتي فعلت وحسنًا الغد؟ يخبئه ما يدري فمن كثريًا، بالك تشغل ال –

غياب. طول
كيف؟ –

بني تخبئها التي اللون، الخرضاء ساعته» «ابن الزعاف سمها قارورة إىل أشارت
قمرية! يا معنا كنت وكأنك االحمرار: الضارب الطويل شعرها جدائل

معك! دائًما أنا –
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أدى ولو عليه مقدم هو ما تربير محاوًال اسرتخاء، يف شارًدا أرعد امللك غمغم
أرساره وأدق وشكواه رسه موضع املقربات، نسائه وأذكى بأجمل التضحية إىل األمر
وأنا بأكملها، أمة بل جيش، مجرد معه يصطحب ال التَّبْع ذلك إن أفعل، ماذا وخباياه:
تعرفينه. الذي النحو عىل الجميع استسلم بعدما وحدي، مفرًدا بمواجهته يل ِقبل ال

قمرية؟! أتسمعينني، تودد: يف أكثر قاربها
بمجرد وأعصابه رأسه قمرية به ألهبت الذي بالحماس متوقًدا كرسيه عن هب
املريرة وحدته يف أزره وشد ملساندته هب قد بأكمله جيش هي وكأنما بها، لقائه
البلدان هذه تعيشه الذي والتخلف والتكاسل الغباء ذلك وحدي أحتمل أعد لم أنا هذه:

وحدي. أحتمل لن أبًدا السوداء، املسرتخية القارة هذه طول عىل والقبائل واألقوام
أخرج أن الدافئة: الحنون أمه هدهدة يبغي طفل كمثل قمرية مقاربًا استدار

وحدي؟! ذاتها الشمس عني يسد الذي وجيشه اليمني التَّبْع ذلك للقاء بجييش
بنزوله اليزن ذو جلبها التي األخطار معرفة عىل األقدر ولعلك تلصص: يف واجهها

بالدنا. وقبائله
سياسية قدرات من «قمرية» به تتمتع ما بمدى كاملة دراية عىل أرعد امللك كان
بصرية إن بل وكيانات، أقوام من حولهما وما والسودان الحبشة عند حدودها تقف ال
أن ومنذ ولعلها الدوام، عىل وطموًحا تطلًعا أكثر واهتماماتها، املولد األعجمية الجارية
ذروة يف نفسها فيه ترى الذي باليوم تزال، وال تحلم إثيوبيا، إىل األناضول من بها جيء

حلت. أينما واملجد الشهرة هاالت بها تحيط والتسلط، السلطة
وراء ما إىل كلل، دون التطلع، يف هذا الكبري حلمها أرعد سيف شاركها ما وكثريًا

البحار.
إليها وأفىض الكارثة. هذه من قمريتي يا سواك منقذ وال أرعد: سيف قاربها
الهدايا غايل ومعها التَّبْع إىل — بقارورتها — التسلل يف خطته بتفاصيل الحبيش امللك
الثياب وفاخر وذهب ومال ضأن، وقطعان وخيول جمال وصنف: نوع كل من وثمينها
الوقت يف بالباقي، ستتكفلني ولعلك قائًال: لها كالمه وختم الحبشة، منتجات وأبدع

سواك. أحد وال قمرية، يا أنت تحددينه الذي واملكان
— املؤامرة — األمر انكشاف كارثة من قمرية محذًرا تلك، ليلته أرعد امللك وقىض

بأكملها. أفريقيا ضياع بل وأجداده، آبائه وملك ملكه بضياع حتًما سينتهي الذي
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كما أمرهما، انكشف لو اليزن ذو التَّبْع انتقام رضاوة من مراًرا، امللك حذرها
بمهابة ودفنه رأسه، وقطع اليزن ذو نازله حني قتيًال، مات الذي بعلبك ملك مع حدث

شهوًرا. ومقربيه ذويه من مرأًى عىل يبكيه وظل وصديق، بملك تليق
ذلك علم واتساع ومنطق سحر مدى من — بخاصة — مطوًال امللك حذرها كما
بمدى معرفة عىل امللك كان فلقد البرش، قبل األحجار له تلني الذي اليزن، ذو امللك

حد. عند مطامعها تقف ال التي الشكيمة ذات القوية السيدة تلك طموح
والسودان للحبشة الحاكم امللك وهو طموحه، تجاوز ما كثريًا طموحها إن بل

الوسطى. وأفريقيا
الكلمات. سحر من حذار –

من بدءًا املختلفة ولهجاتها العربية دراية عن تتقن التي — قمرية — فهي
باآلرامية، مروًرا بالحبشة، نرشها لليمنيني سبق التي — حرضموت لهجة — الجعزية
باإلضافة الغزاة، األعراب أولئك لغات وهي والسبئية، واملعينية والِحْمرَيية والقحطانية

وهررية. وأمهرية نيجرية من األفريقية، اللهجات ببقية معرفتها إىل
ببالغ يشء كل أعد قد كان بقمرية، أرعد امللك الجتماع التايل اليوم صبيحة ويف
— الجارية ستحملها التي والرسائل والعبيد الهدايا قوافل بني ما والكتمان، الرسية
الحبشة ملك قبل من «أحمرا»، بمدينته اليزن ذو امللك قرص حيث إىل — قمرية السفرية

أرعد». «سيف
ريفة» «أبو الوزير وبني بينها رسية أكثر لقاء عقد عليها يغيب يكن لم قمرية أن إال

باملخاطر. املحفوفة هذه مهمتها أمر الستجالء
والنصائح، التحذير عند معها كالمه الحكيم، — الحجازي — الوزير يقرص لم وهنا
املغتالة — بالجارية دفعت لدرجة اليزن، ذو بامللك حقيقي يقني عن الثقة إىل دعاها بل
امللك ذلك تفكري عمق من منبهرة مفكرة الرتوي إىل — الوقت ذات يف املحتالة أو

بمهمتها. التعجيل إىل دفًعا بها دفع مما وسماحته،
عنه. أسمعه بما مبهورة أصبحت فلقد قرب، عن أراه لكي فقط –

أياًما، استغرق الذي الوعر الطريق طيلة ظلت الرحيل، موعد حان ما إذا حتى
عنه يشاع وكما — الذي الباهر، امللك ذلك وحضور شخصية تصور يف بكاملها غارقة
أو الضاربني من يوًما يكن ولم والتسلط، الظلم صف يف يقف أو مظلوًما، يقهر لم —

وتجرب. ظلم من التَّبَاِعنَة أسالفه عن ُعِرَف ما رغم الباطشني،
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األبراج وذات األسوار العالية التَّبْع، عاصمة عىل مرشفة قافلتها حطت ما إذا حتى
وبعدما الجارية، تمنت وقبابها، وبساتينها الجارية أنهارها ورأت والقصور، والحصون

أحمرا. يف هنا حياتها بقية تقيض أن نفسها، اسرتاحت
للبهاء! يا للروعة! يا –

األحمر النحاس من قبابها صيغت التي والحصون، األبراج العالية املدينة بدت
سمعتها التي الغابرة القديمة األساطري مدن كمثل قمرية، نظر يف االحمرار، القاني

الشفاه. عىل تروى
البياض الناصعة الواجهات ألوان متناسًقا: يشء كل الذكيتني لعينيها وظهر
والنقوش اليزن ذو التَّبْع امللك حياة مراحل عن تعبريًا تفيض التي الجدارية والرسوم
وامليادين الساحات تزين التي والجلود واملعادن األحجار أصلب عىل املدونة العربية
فاخر من األنفس، تشتهيه ما بكل الخاصة واألسواق واألعالم، العلم ودور والبساتني
التي والفضية الذهبية الحيل وتلك والهند، فارس ونفائس صور أرجوان مثل الديباج

النفيسة. املوشاة أزيائهن مع النساء، جيد تزين
حد إىل «أحمرا»، ل اليومية الحياة مشاهد من االنبهار بها وصل قد قمرية كانت

حد. له يعرف ال الذي والتملك الثراء من القديم حلمها استعادة إىل بها دفع
القديم! حلمي يا أحمرا، –

حتى باإلبطاء مطالبة حرسها، رئيس إىل مشرية هودجها خباء من أطلعت هنا
العطور تلك مستنشقة جمالها، من عينيها تمأل وأن املدينة يف يشء كل ترى أن لها يتاح
العسرية مهمتها صاحب توتر كل أنساها حد إىل مالمحها، لها اسرتخت التي الذكية

املشاق. تلك كل بسببها وتحملت أجلها من قدمت التي
متنهدة العسجدي، شعرها طيات بني خبأتها التي سمومها قارورة تحسست

وصلنا. اليزن: ذو التَّبْع قرص حيث إىل ببرصها مشيحة
أرعد» «سيف الحبشة ملك بجارية اليزن ذو التَّبْع امللك لقاء لحظة حانت أن إىل
وأخصهم الزيارة، تلك من غرضها ملعرفة بها رجاله لقاءات من طويلة سلسلة عقب
ورجاحة الباهر بجمالها أعجب بعدما بمقابلتها عليه أشار الذي «يثرب»، الحكيم وزيره
املتعالية السيدة تلك من وأفصح بأروع قبلها ألتق لم أنني أشهد وفصاحتها: عقلها

الذكاء. املتوقدة
قمرية إليه وقدمت تصافحا، ما إذا حتى بإدخالها، اليزن ذو امللك أشار أن وكان
إىل بها دفع مما ثقة، يف يده إليها ا مادٍّ قاربها مرسًعا، وفضها الحبشة، ملك رسائل
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جدائل إىل مشريًا بيده اتجه ثم قليًال، مبتسًما باتجاهها الخطو يواصل وهو الرتاجع،
من مخرجة شعرها، إىل يدها ترفع أن إىل بقمرية دفع مما املنسدل، العسجدي شعرها

تخبئها. حيث شعرها جدائل بني من االخرضار الضاربة السم قارورة فورها
هي! ها –

التَّبْع بامللك انبهارها بالغ من عليها حط صمت يف مستسلمة مطرقة له ناولتها
اليزن. ذي

موالي. –
فرشه. من مقربة عىل امللك أجلسها

اسرتيحي. –
معرفة عىل وكأنهما خداع أو شائبة أي دون متوقًدا، صافيًا بينهما الحديث وامتد

طويل. زمن منذ باآلخر أحدهما وثيقة
املختلفة وأقوامها بكياناتها السوداء القارة طول عىل ويجري يحدث فيما تحادثا

الحبشة. وبالد ونيجرييا األفريقي والقرن الكبري واملغرب مرص يف
كما النيل وأخصها واألنهار والرتبة املاء عن عميق حديث يف قمرية معه وأفاضت
واهتماماتهم اليمن تباعنة عن بينهما الحديث تعرج حني التَّبْع إعجاب عىل استحوذت

مأرب. بسد الشهري وسده سبأ» بن شمس «عبد منذ املاء ومجاري بالسدود
األبرياء قتل سوى تحقق ال التي والعدوان الحروب كراهية عىل رأيهما تطابق كما

اآلمنني. الناس من
يومي. وتطاحن آالم من فيه هم ما الناس فيكفي –
يوم. إثر يوًما تقتلنا ذاتها فالحياة أجل، أجل، –

قائلة: ثبات؛ يف امللك عيني يف تتطلع وأخذت الحديث مجرى قمرية غريت أن إىل
وعن عنك سمعته بما بنفيس وأتحقق أراك لكي إال — القذرة — املهمة هذه قبلت ما

رحمتك. سعة
سمعِت؟ ماذا اليزن: ذو التَّبْع ابتسم

محبيك. قبل أعداءك يبهر ما سمعُت قالت:
أتصدقني؟ ا؟ أحقٍّ مسرتيًحا: امللك زفر

تواضعه من انبهار يف وتتطلع ركبتيه، عند منكبة جاثية فورها من قمرية اندفعت
الكفاية. هذا يف بيتك، يف اجليس إليها: يده اليزن ذو فمد الجم،
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من وغناء خافت موسيقى عزف أصوات فيه ارتفعت بينهما، ثقيل صمت وعم
بيتك. يف أنت مكرًرا: العشاء إىل التَّبْع فدعاها الطعام قاعة

محرزة عينيه، يف راقت بعدما بها معرفته من زاد قد اليزن ذو التَّبْع امللك كان
قبل. من بلغتها أن المرأة يسبق لم قلبه يف مكانة فورها من

بعدما واالنعزال، للوحشة نهبًا األخرية الفرتات يف أصبح قد اليزن ذو امللك وكان
لعرش وريثًا له يخلف لم وهو خاصة الجميع، عن كتمانه جاهًدا حاول مرًضا أحس

التَّبَاِعنَة.
طول عىل تتفجر أن يمكن التي األخطار ملدى تحسبًا وأحزانه، آالمه كتمان آثر لذا
به. ألم وما املفاجئ مرضه خرب وتواتر أشيع ما إذا املرتامي، ونفوذه حكمه مناطق

كارثة. –
راجح عقل يزينه الذي الجمال الباهرة الحكيمة السيدة تلك وصول جاء هنا ومن

فيه. هو ملا التوفيق كل متوافًقا بصرية، وبعد
وقتك. يف جئتني قمرية، –

األوان. فوت وقبل تردد دون من بها االقرتان عىل العزم عقد قد كان
الدهر؟ يخبئه ما يدري من –

أثناءها أفىض العشاء، وقت انقىض بعدما للملك الفرصة سنحت ما إذا حتى
الطاغية املتأججة ورغبته قمرية نحو بإحساسه «يثرب» املقرب لوزيره اليزن ذو

وسعادة. حماسه أقىص يف مبارًكا فوره من الوزير رحب بها، لالقرتان
منها ليخلف وعجل برسعة بقمرية االقرتان عىل اليزن ذو التَّبْع امللك أقدم وهكذا

التَّبَاِعنَة. لعرش وريثًا
«سيف». وندعوه: هيكل، –

األمصار، بأبي َي ُسمِّ الذي التَّبَاِعنَة، امللوك آخر يزن، ذي بن سيف الفاتح امللك وهو
الفرس. وبالد والهند أفريقيا يف وفتوحاته وحروبه

الكتاب. هذا من الثاني بالجزء سريته، ستطالعنا ما وهو
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الجمال الباهرة الفتاة بتلك اليزن ذو التَّبْع امللك فيها التقى التي األوىل اللحظة منذ
وقبل أوًال تبغي — كمغتالة متسللة — جاءته قد كانت التي «قمرية» الذكاء املتوقدة
يعرف يعد ولم يشء كل عن تخىل ل، امُلَعجِّ ترياقها طريق عن حياته، إزهاق يشء كل

طعًما. للنوم
يحلو وكان فراشه، جانب إىل هي كما الزعاف السم بقارورة احتفظ التَّبْع إن بل
بعدما مجدًدا وتأملها والصغر الدقة املتناهية القارورة تلك تناول الليايل بعض يف له
االحمرار، إىل الضارب العسجدي شعرها جدائل بني من — خلسة — قمرية استخرجتها
عرشه قاعة داخل لقائهما لحظة منذ تلقائية بطريقة إياه، فتناولتها له يدها مدت ثم

شفة. ببنت تنطق أن دون ومن
اسرتيحي! –

لقاءاتهما، تعدد رغم األمر يف مفاتحتها عدم إىل اليزن ذو بامللك دفعت درجة إىل
ملك تدبري من ذلك كل فراشه، يف اغتياله إىل تهدف التي املؤامرة تلك أبعاد وتعرف
تعمد اليزن ذو إن بل األثيم، النحو هذا عىل معه عالقته بدأ الذي أرعد» «سيف الحبشة
أنوي كنت قائًال: أرعد سيف امللك عن لقمرية بسؤاله بكامله املوضوع تغيري جانبه من

حيلة. باليد ما لكن مبتعًدا» «أطرق منها، بأفضل هداياه عىل الرد جانبي من
نبل أمام عنها، اشتهر الذي ذكاؤها يسعفها أن دون بدورها، «قمرية» ألجمت
سوى أنا ما مغمغمة: مطرقة تململت أنها إال العقل الراجح العربي امللك ذلك شمائل

امللك. أيها رسول
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أعرف. –
البداية. منذ قراري يكن لم هذا ولعل قالت:

الفسيحة الرشفات حيث إىل معاناة يف متجهة انفعاالتها مقاومة فورها من هبت
التَّبْع امللك وقرص «أحمرا» مدينة عىل املطلة قممه عىل شيد الذي السهل عىل املرشفة

الحصني.
قراري. هذا يكن لم أبًدا –

اغتيايل؟ تقصدين –
يوًما. أراك أن سوى شيئًا أقصد لم –

الطاغي. جمالها من منبهًرا التَّبْع قاربها
قمرية. عيني من السخية الدموع تدفقت لحظتها

قبل. من أبًدا أبِك لم أنا –
أعرف. –

كاملة سابقة معرفة عىل كانت لو كما انبهارها، حاالت أقىص يف تتأمله اندفعت
وجهه. وقسمات بمعالم ودقيقة

وإحساًسا. طعًما للنحيب أعرف لم أبًدا، –
أعرف. أجل، –

أهدابها تحت من إياه متأملة أكثر تقاربه وهي طاغية طفولية عفوية يف سألته
كيف؟ تعرف! ا حقٍّ املبللة:

قمرية. يا أبًدا يبكي ال مثلك –
األذية. ضاحكها:

لم كما أعماقها، من تضحك فاندفعت مشاعرها عىل السيطرة قمرية تتمالك لم هنا
التي األوىل براءتها لتعاود أسلحتها، كل عنها أسقطت درجة إىل حياتها، يف أبًدا تضحك
— مملوكية كجارية — طريقها تأخذ أن وقبل «األعجمية»، طفولتها يف يوًما عاشتها
الرتف وحياة والسياسة، الحكم ودسائس واملؤامرات القصور تتقاذفها الصيت ذائعة
بها انتهى أن إىل واألمراء، امللوك أعتى ومصائر أعناق عىل التسلط وشهوات والثراء
اليزن. ذو إىل بها بعث الذي أرعد» «سيف األحباش ملك لدى الذرى أعىل يف املطاف

الشاسعة البقعة هذه ملك مواجهة يف يوًما تقف وهي عيناها، تصدقها لم وهكذا
املشاعر. العميق اآلرس السمح بوجهه اليزن ذي األرض من
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التَّبْع. مليكي يا الدهر، اللحظة هذه أغوار يف سابحة أحلم زلت ما لعلني –
أيتها النهار، وضح يف زلنا ما نحن قرصه: رشفات عرب بذراعه اليزن ذو أشار

قمرية. األمري
مدهشة: متسائلة مدرارة، دموًعا الجمال الباهرتا قمرية عينا انهمرت أخرى ومرة

أمرية؟
عىل التَّبَاِعنَة عرش قاعة باب وانفتح بالدخول، االستئذان جرس رنني عال هنا
أدهشه وقد توقف أنه إال مهابته، يف داخًال «يثرب» األول الوزير واندفع مرصاعيه،

الجليلة. األمور من الكثري عن عناء كثري دون املفصح مشهدها
يحدث؟ ماذا –

امللك أشار أن إىل يقف، حيث مكانه يف جمد وقد لنفسه، متسائًال يثرب غمغم
يثرب. الويف صديقي بالدخول: له التَّبْع

الوفود. مواكب وصلت الحفل: بموعد للملك ا مرسٍّ يثرب الوزير تقدم
منسحبًا ملساعديه امللك أشار وصلوا، الوقت: يقرأ وكأنه السماء إىل امللك تطلع
وعباءته تاجه فألبسوه مساعديه من أربعة الفور عىل وأحاط قمرية، يدي عىل مربتًا
لها ا مادٍّ «قمرية» تقف حيث إىل اليزن ذو اتجه مهمتهم، من انتهوا وحني وطيلسانه،

قمرية؟ يا الليلة معنا الحفل هذا تحرضين ال لم نبيل: استئذان يف ذراعه
هذا عىل لها التَّبْع امللك مفاجأة هول من القدم حتى الرأس من قمرية ارتعدت

لها. مدت التي امللك بيد تمسك وهي حواسها عىل السيطرة برسعة وحاولت النحو،
الذي التَّبَاِعنَة األسالف حفل إنه قائًال: معلًقا اندهاشه غالب فقد يثرب الوزير أما
والسفراء واألمراء امللوك ويحرضه عام، كل من القمري الشهر لهذا املوافق موعده يحل
واملغرب ودمشق بنط وبالد وفارس النبط وبالد ومرص ويثرب وحرضموت سبأ من

الكبري.
الهتافات تتخللها موسيقى طغت إذ الحفل؛ عن حديثه يثرب الوزير يكمل ولم
بدت التي القرص، قاعات فيها انفتحت التي اللحظة ذات يف التَّبْع، امللك بحياة املدوية
حركة اتجاه مع مهدهد وديع بطء يف تدور مسحورة دائرية قاعات كانت لو وكما

قانية. حمراء بدت التي البعيد األفق يف الشمس
باتجاه بأعناقها املرشئبة بالوفود غاصة الروعة املتناهية الفسيحة القاعات وبدت
أدركت ولكنها يحدث، ما مصدقة غري ذراعه متأبطة جانبه إىل وقمرية اليزن، ذو امللك
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بها دفعت درجة إىل النحو، هذا عىل جهاًرا لها التَّبْع امللك اصطحاب مغزى النهاية يف
سمومي! فسأتجرع اليوم بعد عني تخليت إذا بالغة: جدية يف القول إىل

يحدث. لن –
ونساءً رجاًال الوفود هامات انحنت عرشه، درجات أوىل عن النزول امللك بدأ وحني
اليزن ذو امللك وتقدم الرشاب وكئوس الطعام أطباق ودارت املوسيقى، وصدحت
بساطة يف «لقمرية» تقديمه معلنًا بالغ حنو يف إياهم ممازًحا بالجميع مرحبًا محييًا
أتقبلينني بالغة: بعفوية يدها يطلب أن قبل الجميع من مرأًى عىل يضاحكها وهو

زوًجا؟
امللك ذلك وصفاء روعة من خجًال منزوية تراجعت أن إال قمرية من كان فما
العاتية الليلة هذه أحدثتها التي املتتالية الصدمات أبعاد يدرك لم الذي الطلعة البهي
الذي امللك أيها أنك يبدو قائلة: بالغ؛ بخجل تمتمت التي «لقمرية» األحداث املتالحقة

األوان. قبل الليلة، باغتيايل ستعجل
بواحدة. واحدة مازًحا: اليزن؛ ذو أجابها
أتقبلينني؟ جدية: يف بغتة واجهها أن إىل

أقبلك! –
خجًال. أطرقت ثم

بأزيائهم األرض، بقاع مختلف من مدعويه لكبار املرة هذه حديثه موجًها قال
يتحقق أن أتمنى واملجوهرات: األلوان املتضاربة والتنوع االختالف الشديدة الغريبة

أمنية. مجرد التَّبَاِعنَة، لعرش وريثًا قمرية من ألخلف يوًما أميل
قائًال: أردف؛ ثم باألىس يفيض تعبري من وجهه اعرتى ما مخفيٍّا جانبًا امللك تنهد

األوان. فوات قبل
التَّبْع، امللك تمجيد يف الشعراء وتبارى والغناء املوسيقى وعلت املدعوون، صفق
امللك أخرجها أن إىل مشاعرها عىل للسيطرة طاقاتها أقىص تبذل قمرية اندفعت بينما

أحالمها. من
«هيكل». وريثي، يوًما منك أخلف لعلني –

إىل آخر إىل فم ومن أخرى إىل مجموعة من متالحًقا الجموع بني االسم رسى هنا
والشواء، والرشاب الطعام وموائد واملشاعل بالشموع الغاصة الواسعة الصاالت عم أن

واملجوهرات. النادرة الهدايا ثمني من املكدسة واألكداس املوسيقية الفرق ومختلف
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هيكل. هيكل، –
«سيف». وسأدعوه «هيكل»، هو موضًحا: اليزن، ذو امللك قال

التَّبْع، امللك وجه إىل مرة تتطلع وهي وصوب حدب كل من أكثر الوفود وتدافعت
لذلك املحبة الالغطة املالمح عنه أفصحت الذي الذهول اعرتاها وقد قمرية إىل ومرة
ونرى، نسمع ما ا أحقٍّ سيف، هيكل، الخري: عن بمعزل يخطو أبًدا يعهدوه لم الذي امللك

سيف! هيكل،
يحدث؟! ما ا أحقٍّ وهناك: هنا همس يف الجميع تساءل

قضت التي وهي أبًدا، تعهده لم األغوار عميق غريب حزن اعرتاها قمرية أن إال
األيام من يوًما تصدم أن دون مشابهة قصور ومحارم ساحات داخل بكاملها حياتها

األحداث. املتالحقة الليلة هذه صدمتها كما ذرة بمثقال
قد التي الغرابة من النحو هذا عىل الجميع ليصدم الليلة، امللك اعرتى الذي ما –
املوت الزؤام، املوت إىل وتؤدي رسيانه، عن والدم نبضاته عن القلب توقف إىل تفيض

ملاذا؟ اندهاًشا،
بني من منخلًعا سيقفز لعله أو قلبها، يتوجه حيث امللك يد عىل تشد مشت لقد
لرتديه الزعاف سمها تتأبط مغتالة متآمرة معدودات أيام منذ جاءته لقد جوانحها،
عنها، وتخلت حدث لو التي يده ممسكة أمرية اآلن هي ها ثم عني، غمضة يف قتيًال

فورها. من بأرسها الحياة لفارقت
الليلة! هذا، معنى ما –

سيف! وسأدعوه: هيكل –
قمرية؟ جاريتك من تساءلت:

أجل. برفق: يدها ممسًكا تردد دون أجاب
تساءلت: ملا حاًال اآلن إرشاقها أعادت لتوها الغاربة الشمس أن لو ببرصها: رشدت

شاٍف. جواب عىل عثرت كانت وَلَما ملاذا،
إليه اتجهت «يثرب» املقرب وصفيه وزيره فيها قاربهما لحظة سنحت ما إذا حتى

ملاذا؟ وخلجاتها: وجهها بكل معربة األزيل بسؤالها قمرية
اليزن. ذو ألنه يثرب: الوزير أجابها

اعرتاها الذي املكبل الطاغي الحب لذلك أفكارها عنان مطلقة لحظة استكانت
اليزن. ذو بعده: مرددة القدمني حتى الرأس من إنذار سابق ودون فجأة
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مهللة، مهنئة العمالقة القاعة جنبات كل من إليهما املتطلعة الوفود تدافعت هنا
أساورهن عنهن يخلعن الرجال قبل النساء أقدامهما، تحت الهدايا بنادر تلقي وهي
يحملونه وما اإلبريزية خناجرهم والرجال والزمرد بالياقوت املرصعة الذهبية وأقراطهن

مهنئني. الكريمة األحجار ثمني من
قمرية، اسمها: عال الفور وعىل أمريتنا، يا مربوك األوان، وحل الوقت، حان –

قمرية!
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احلبشة ملك جنون

إليها انتهت التي الكيفية سمعه إىل تنامى حني أرعد» «سيف األحباش ملك جنوُن ُجنَّ
منذ القصوى ذروتها بلغت والتي «قمرية»، ا سمٍّ تغل كانت التي الجارية تلك مهمة
ترديه أن من فبدًال «أحمرا» اليزن، ذو الغازي اليمني التَّبْع مدينة إىل وصولها لحظة

منها. الزواج عىل إقدامه حد إىل حبائلها يف أوقعته الناقع، الزعاف بسمها قتيًال
كارثة. من لها يا أسمع؟! ما ا أحقٍّ –

باآلخر، الواحد مقارنًا وبصاصيه، عيونه تقارير ويقرأ يسمع وهو امللك وجه اْربَدَّ
التَّبَاِعنَة «لعرش وريثًا منها ليخلف قمرية، من الزواج عىل تلتقي جميعها أنها وأزعجه

العظام».
عرش جارف: مندفع غضب يف يداه عليه تقع ما كل فوره من محطًما امللك تساءل

إثيوبيا! من منا، مقربة عىل هنا؟! أفريقيا قلب يف هنا العظام؟! التَّبَاِعنَة
ثورة من به ألم ما تهدئة محاوًال ملهوًفا العرب يمقت الذي املقرب وزيره به لحق

تقارير. من تلقاه ما بكومة إليه دافًعا امللك إليه استدار حني غاضبة،
سقرديون! يا اقرأ مشورتك، إنها –

حرًفا. حرًفا بكاملها قرأتها –
األحمر اإلبريزي الذهب من املصاغة واألساور باألختام املغطى ذراعه امللك رفع

قمرية. من يتزوج تصور، التَّبْع سيتزوجها صارًخا:
عند هنا وهنا، التَّبَاِعنَة، لعرش وريثًا منها ليخلف مهدًدا: مشهًرا صولجانه رفع

يهوذا. أسعد أعتاب عىل أعتابنا
التقارير. أحد قراءة مرسًعا أعاد
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ليشهره «سيف»، وسيدعونه «هيكل» «األذية» أمه بطن يف يزال ال وهو حدد لقد –
أنا؟! غري هو من بالطبع سواي، أحد وليس أنا مقتيل يف وجهي، يف

صارًخا إليه، انتهت وما املسمومة، بعلبك ملك مائدة أرعد، امللك تصور الفور وعىل
جديد من برأسها تطل القديمة، الحكاية بذاتها هي سقرديون: املأخوذ وزيره وجه يف

رأسه. بقطع وانتهى بعلبك ملك مع حدث مثلما تماًما،
ساعديه. بني رأسه آخذًا — يهوذا أسد عرش — عرشه عىل جالًسا فوره من تهاوى

هنا. أنا، دوري جاء واآلن هه، القديمة، الحكاية –
انتقاًما. بل حربًا، يبغي ال فالتَّبْع ساخًرا: غمغم

لو كما واحدة، دفعة كلها تهاوت قد األحباش ملك وأحالم أطماع أن لو وكما
له مهرب ال مروعة محارصة كوابيس إىل فجأة استحالت أحالم، أضغاث مجرد كانت

منها. فكاك وال
أين؟ إىل –

قد كان بل وتوابعها، إثيوبيا حكم مجرد عند فقط تقف ال وأطماعه أحالمه كانت
إىل برصه يمد فكان مصبه، حتى ومنابعه النيل عىل السيطرة أسالفه عن بدوره ورث
وبالد بكامله الكبري واملغرب بل ومراكش وأريرتيا والصومال األفريقي والقرن السودان
األبيض البحر مشارف عىل حدوده مؤمنة األطماع تلك لتنتهي العليا، ومرص النوبة

بعد. فما اإلسكندرية أصبحت التي «فاروس»، ومنارته املتوسط
أجداده عن أرعد» «سيف امللك توارثها وأطماع، أحالم مجرد أبًدا تكن لم هي بل
وزاد تحقيقها، عىل فعًال عمل أيًضا شخصية أطماًعا كانت بل جيل، إثر جيًال وأسالفه
ذلك ومنبع منبت العرب جزيرة جنوب يف ذاته التَّبْع بالد يف اآلسيوية أطماعه عليها

وأمنها. بالده عىل دوًما الجاثم الخطر
ينقطع يكن لم التي الزاحفة املحاربة فيالقه إعداد الدوام عىل أرعد امللك واصل لذا
إثيوبيا، إىل جديد من العودة ثم البالد، تلك ومدن حدود عىل الخاطفة وغاراتها هجومها
للزحف العدة إلعداد تمهيًدا البيضاء»، البرشة «ذوي من والغنائم واألرسى باألسالب

وغربًا. شماًال عليها الحبشة قبضة وإحكام الكبري
ذلك وهو أعدائه، وأصلب أقوى من االنتهاء بانتظار دوًما الزحف ذلك يرجئ وكان

وأطماعه. أحالمه وقبائله، بجيشه نزوله منذ بدد الذي اليزن، ذو اليمني التَّبْع
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اغتياله خطة ألبعاد باكتشافه املنافذ كل عليه سد قد — التَّبْع أي — أخريًا هو وها
بسفريته إليه أرسل حني الجوار، وحسن املودة ورسائل الهدايا بثمني املغلفة الخسيسة

قمرية.
قرصه، وردهات جنبات طول عىل متحرًكا منتصبًا جديد من أرعد سيف انتفض
بخطته إليه ليفيض ثائرته، تهدئة لحظة يتحني إثره، يف سقرديون املتنمر ووزيره
ورشورهم. الغزاة العرب أولئك من وأنجعها الطرق بأرسع التخلص كيفية حول الجديدة
وقلعته مقره بني املوصل الجرس عابًرا خلوته، حيث إىل فوره من أرعد امللك اتجه
إىل حصينة، جزيرة شبه إىل حوله والذي جهات، ثالث من املطوق امليناء داخل الواقعة

بهواجسه. إليه مفضيًا سقرديون لوزيره مستديًرا توقف أن
بخطتنا. عرف أنه بد ال –

إليها الطريق أصبح التي الجديدة الحبيبة قمرية، من باقتضاب: الوزير أجابه
التَّبَاِعنَة. عرش لتعتيل مفتوًحا

الجارية تلك حد، عند أبًدا أطماعها تقف ال مغموًما: املاء إىل أرعد امللك نظر
البيضاء.

أعجمية. رقطاء، حية –
بالجنس امليلء العالم هذا من أبًدا مهرب من أما بالغة: بمرارة مهموًما امللك غمغم

أقدامها. عند زاحًفا لها قدمته ما كل وبعد قمرية هي ها هه، ورشوره، األبيض
عنها. تحذيراتي كل أهملت حني وزيره: عاتبه

الرياح. لتذره مىض، ما لننس –
لحظة، ثأره ينىس ال التَّبْع املكان، هذا ويف اآلن، هنا نحن مهدًدا: امللك صوت عال

الخراب. حيث إىل أبًدا يميش وال حربًا يبدأ ال أنه وهو بالسماحة، تظاهر مهما
امللبد البحر وسط أصبحا أن إىل عائمة «ذهبية» إىل يقود جانبيٍّا ممىش عربا
البحر أغوار داخل طويًال وغابا املحيطة، الشاهقة الجبال سفوح مع املتعانقة بالغيوم

املحيط.
جحيم. وانتظاره، اليمني التَّبْع جحيم –

الذي األحباش ملك من انتقامه السمحة عادته عىل أرجأ فقد اليزن، ذو التَّبْع أما
— قمرية — الفتاة تلك من الجديد بحبه منشغًال الغادر، النحو ذلك عىل به عالقته بدأ
دموعها أمامه ذرفت حني قلبه، أعماق فورها من فتملكت ومغتالة، قاتلة جاءته التي
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ضارب عميق حب إىل أمرها إليه وانتهى البداية، يف عليه أقدمت ما عىل ندًما مدراًرا
وفروسيته. بسماحته أًرسا أرسها الذي الطلعة البهي الضحية للملك واألبعاد الجذور

املكاشفة من صلبة أرض عىل — وقمرية التَّبْع — البداية منذ مًعا تالقيا هنا ومن
والتآمر. البغضاء من بدًال الحب جذور رسخا أن فكانا والرصاحة،

عميق نتيجة قمرية وقدرات طاقات مدى للتبع تكشف جديد، يوم مر كلما وكان
غابًرا كان ما منها سواء واألحداث، واملعارف األمور من بالكثري الواسعة معرفتها
األخري. ومنتهاه مثواه إىل يوًما ليصل اليومي ورسيانه جريانه يواصل ماثًال أو مندثًرا،
أحداث من فيها يعتمل وما وجنوبًا، شماًال العرب بجزيرة واسعة معرفة عىل كانت

وعشائرية. وعرقية قبائلية ومنازعات وحروب قارية وهجرات ورصاعات
والقنص للصيد مًعا رحالتهما خالل أو الليايل، إثر الليايل معه استفاضت هي بل
مدن من حولها يستجد بدأ وما «أحمرا»، وحصون وقالع بساتني عرب واللهو والرتيض
سماتهم وأخص وسريهم التَّبَاِعنَة جدوده تاريخ حول مًعا يتحادثان وليدة، ومضارب
قبوريات، أو ومراث أشعار من فيهم قيل وما ومآثرهم وشعائرهم وغزواتهم وحروبهم
«قبل العربية، تكلم من أول كان أنه إليه ينسب الذي «يعرب» السالف جدهم من بدءًا
بالعربية أي — وبها بها»، األلسنة وتبلبل الكبري، وبرجها بابل مدينة بناء حادث
— اليمامة زرقاء قوم — وجديس وطسم وثمود عاد مثل: القبائل؛ بقية نطقت —

ورائش. والعماليق
يسميهما اللتني وثمود، عاد مدينتي عن خاصة مطوًال قمرية معه واستفاضت
مدينة لكل كان إذ عامرتني؛ كانتا أنهما وكيف وبرجيسيا، مرقسيا مدينتي األحباش

باب. آالف عرشة
أعجمية من العربية وغري بل — العربية باألنساب معجزة دراية عىل قمرية وكانت
الذي سبأ، بن الشمس عبد التَّبْع امللك أولهم وكان سبأ، ملوك يعرب أبناء من بدءًا —
كهالن ومن وكهالن، ِحْمرَي ملوك انحدر نسله ومن أعداءه، يسبي كان ألنه سبأ؛ َي ُسمِّ
أهمها وكان اليمن، سدود خراب عقب تفرقوا الذين األزد، قبائل بطونها، أشهر جاءت
قبل اليزن ذو امللك بناءه أعاد الذي ريعان وسد بصعدة الخانق وسد مأرب، سد
أعاد التي السدود بقية إىل باإلضافة وجرية، وعنس سنان وسد البالد، هذه إىل مجيئه
«سحر سدود: مثل املياه، من منسوباتها مضاعفة أو تعليتها أو بناءها اليزن ذو امللك

ولطاف.» واملنهاد، والشبعاني، وهران، ومفاضة، ولحج، رعني، وذي سمال، وذي
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عىل الخارقة قدرتها هو قمرية، يف اليزن ذو التَّبْع امللك إعجاب يثري ما أكثر كان
أسهم التي املائية واملنشآت السدود هذه ملثل الغابرة، التاريخية للمراحل الدقيق حفظها
عنه غابت التي واملعلومات املعارف من الكثري مضيفة اليزن، ذو ترميمها أو بنائها يف

التاريخية. بخلفيتها متبحًرا يكون أن قبل — كبناء —
به دفعت لدرجة ا، سدٍّ وثالثني ثالثة حول الحديث يف قمرية معه أفاضت وهكذا
حتى بعضها يف العمل الستكمال رسله بإرسال كالمها من والتحقيق االهتمام إعادة إىل

قمرية. سد أحدها عىل أطلق إنه
امللك إعجاب تزايد جديد، آخر منحى حول بينهما الحديث تعرج ما إذا حتى
املندثرة أو الغابرة العرب معتقدات عن ومعارفها معلوماتها مخزون يف خاصة بها،
العبيس، سنان بن وخالد الصلت أبي بن أمية الشاعر وأهمهم وغريهم، املوحدين مثل
معاف، بن والحارس قيدار، بن ثابت بن وإسماعيل أنمار، بن والشق طريفة، والشاعرة

لقومه: الجراهمة أو جرهم قبائل هزيمة عقب القائل هو واألخري

ظ��اه��ر وال��ع��ز ال��ب��ي��ت ب��ذاك ن��ط��وف ث��اب��ت ب��ع��د م��ن ال��ب��ي��ت والة وك��ن��ا
ال��غ��واب��ر ال��س��ن��ون ع��ص��ت��ن��ا ك��ذل��ك ب��غ��ب��ط��ة وك��ن��ا أح��ادي��ث وص��رن��ا
ال��م��ش��اع��ر ف��ي��ه��ا ال��ل��ه أم��ن األم��ن ب��ه��ا ل��ب��ل��دة ت��ج��ري ال��ع��ي��ن دم��وع ف��س��ح��ت

املكرمة، مكة يف «البيت» زيارة لها ييرس أن اليزن ذو امللك عىل قمرية تمنت ولكم
الذي الزواج وهو منها، زواجه مراسيم إتمام من االنتهاء حاملا بذلك، اليزن ذو فوعدها

الواضح. االستعجال حد إىل نافد، بصرب يتعجله أصبح
خلوتها لحظات يف وحدها التفكري وإطالة التساؤل، إىل بقمرية يدفع كان ما وهو

تعطشها. به تشفي جواب إىل التوصل دون
بالزواج؟ العجلة ملاذا –

حكم ملواصلة املثىل الكيفية يف معها يستفيض األخرية أيامه يف بدأ امللك إن بل
يوصيها إنما وكأنه والحكمة، العدل سيادة أهمية عىل مشدًدا املفتوحة، والبالد ِحْمرَي

غريها. قبل بذلك هي
يبغيه؟! الذي وما بالذات؟! هي ملاذا –
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هو فما سواه، آخر مخلوق يف تفكر ال األول، لقائهما لحظة ومنذ أصبحت، لقد
انقطاعه ويف املجدبة، العطىش صحراءها يروي الذي الحي املاء سوى — اليزن ذو —

ذكرت. أن سبق كما املحقق موتها عنها،
سمومي. فسأتجرع اليوم بعد عني ابتعدت إذا –

ملكه. يف طامعة يتصورني تراه كاملذهولة: العاكسة مراياها أمام تساءلت
وسواء عنه، يغنيني الفاني العالم هذا يف آخر يشء وال فيه طامعة ا حقٍّ أنا أضافت:
ظمئي لشفاء الكفاية هذا ويف جيل، الوحيد، عاملي فهو معدًما صياًدا أو اليزن ذو أكان

حييت. ما أنساها لن التي األول اللقاء لحظة منذ املتحرق
هذه لتساؤالتها شاٍف جواب عىل تعثر أن دون يوًما الخناق بها ضاق ما إذا حتى
سائلة: به؛ مختلية «يثرب»، وصفيه األول وزيره إىل يوًما اتجهت لها، جواب ال التي
ملكه، يف طامعة جئته إنما وكأنني يل، امللك فهم سوء حول التساؤل، يراودني ما كثريًا

رساب. عداه وما ذاته، هو فيه لكن طامعة، فعًال أنا الحق لك أقول
أنا التساؤل: ذات إليها أعاد ولدهشتها أنه إال روعها، من يثرب الوزير هدأ عندئٍذ
دهشتها: أقىص يف الوزير إىل تطلعت األيام؟ هذه يف التَّبْع اعرتى الذي ما أعرف ال ا حقٍّ

أيًضا! أنت
أعرف! ال غموض: يف قال

تعرف؟ ال كيف –
جميًعا. عنا شيئًا يخفي أنه إيلَّ يخيل غموًضا: أكثر أضاف

عنا؟ يخفيه الذي اليشء هو ما مناشدة: قمرية قاربته
املرتامي. مللكه وريث عن الحديث كثري األخرية اآلونة يف أصبح يثرب: أضاف

تفكريها. يف غائبة قمرية رشدت
عصبية يف تدق وهي فجأة بالبكاء أجهشت … سوى له، حديث ال أصبح فعًال، –

املواجه. الجدار
لنكبتي! يا لنكبتي! يا

إبعاد استطعت ما وحاويل روعك من أمريتي يا هدئي حنو: يف يثرب الوزير قاربها
حللت منذ بك االستبشار شديد وامللك خري، كل سوى سيحدث يشء ال الخاطر، هذا مثل

النساء. عن بزهده الناس أعرف فأنت موحشة، كانت التي حياته يف
امللك إسعاد استطعت ما حاويل قائًال: بمنديله الغزيرة دموعها لها يجفف مىض

حاويل. هو، نفسه يف لحظة يفكر ولم للناس حياته كل أعطى الذي التَّبْع
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كيف؟ مجدًدا: انهمرت التي دموعها خلف من التساؤل معاودة إليه اتجهت
يف سواه أريد ال عرس أي أريد وال إشارته، رهن أنا قالت: مًعا؛ عرسكما يف فكري

املظلم. العالم هذا
حدة. يف والنحيب البكاء واصلت

ملاذا؟ ملاذا؟ –
ماذا؟ النربات: الهادئ بصوته قائًال اليزن ذو امللك وتوقف فجأة الباب فتح

اآلن؟ من أتبكيانني
الجسد. هذا يف زلت ما اآلن أنا ها ممازًحا: منها تقدم

دموعها. يف غارقة ثانية وجهها قمرية أدارت
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أحمرا — الجديدة التَّبَاِعنَة عاصمة إىل أفواج إثر أفواًجا املهنئني وفود وصلت إن ما
حتى اليزن، ذو التَّبْع امللك عرس حفل يف للمشاركة والكنوز الهدايا بثمني محملني —
وامللحقة لهم، أعدت التي الضيافة بقصور نزولهم عىل «يثرب» األول الوزير أرشف

التَّبْع. بقرص
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اليمن من القبائل وشيوخ والحكام واألمراء امللوك من املشاركة الوفود وجاءت
الكبري. واملغرب والعراق ومرص والشام العرب جزيرة وشمال العربي والجنوب

من اليزن ذو التَّبْع يخلف بأن استبشاًرا الكبري، الحدث بهذا الجميع وابتهج
تمنى: أن للملك سبق كما التَّبَاِعنَة، لعرش وريثًا عليها اختياره وقع التي قمرية زوجته

سيف. وكنيته: هيكل،
— العفوف الرحيم امللك ذلك ينال بأن األماني وعلت الدعوات ارتفعت وهكذا
املعادي املتآمر وملكهم األحباش أطماع تكاثرت وقد خاصة مبتغاه، يوًما — اليزن ذو

«سقرديون». الرشير ووزيره أرعد سيف للعرب
واملغرب النهرين بني وما ومرص والجزيرة اليمن ربوع يف الجميع استبرش لذا
الزواج يف التفكري يف زهد طول بعد التَّبْع، عليها أقدم التي الخطوة بتلك الكبري
آمنة كمظلة الجميع تحته استقر الذي الرمز ذلك عىل الحفاظ مدخل من ولو واإلنجاب،

مبيت. عدوان أي ضد أزرهم تشد
يشء يشغله ال والعدوان، للحرب رافًضا األخرية سنواته يف بدا ذاته اليزن ذو فامللك
واملنشآت والخزانات السدود بتشييد املاء واختزان األنهار شق مشاريع إنشاء سوى
نرش يف أحالمه إىل باإلضافة واالزدهار، والنمو الحياة الجائعة األفواه لتلك تتيح التي

له. والثناء بالحب األرض أقايص من األفواه لهجت حتى للجميع، واألمن العدل
باحتفاالت التَّبْع عرس مراسيم وجرت الضارب، الرحيم اليزن ذو ساعد هللا شدد –
ملا ومباركة حبوًرا الجميع أكثر وكان وعرضها، — أحمرا — مدينة طول عىل باهرة
فصاحتها ومدى للتبع «قمرية» حب من تيقنه عقب «يثرب» املقرب وزيره يحدث،
ثقيلة ألحزان نهبًا ظلت قمرية أن إال عقلها، ورجاحة ومعارفها وعلمها بصريتها وعمق

واحًدا. سببًا وال أصًال تعرف وال التَّبْع من بزواجها جميعها تتصل مخيمة
ملاذا؟ –

تأكيد امللك عاود وتعرج، الحديث بينهما وامتد اليزن ذو بامللك اجتمعت كلما وكانت
وإدارة تسييسها وكيفية املرتامية البلدان حكم شئون إىل بالنسبة سواء لها، وصاياه
بحماية يتصل فيما أو — أنثى أو كان ذكًرا — منها املرتقبة ذريته إىل بالنسبة أو دفتها،
والحكمة، العقل وتسييد املظلوم نرصة يف معها التشدد يف أو والزراعية، املائية مشاريعه

سببًا. لها تعرف ال التي الدفينة الغامضة أحزانها إىل تعيدها األحداث هذه وكانت
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التي ودموعي أحزاني إثارة امللك يتعمد ملاذا وحدتها: يف نفسها تساءل كانت
التي وهي نفسها، يف الضعف هذا تمقت أصبحت أنها درجة إىل تنقطع؟! ال أصبحت
الجارف ذلك حبها قبل — النساء كعادة — طعًما الدموع ونزف للبكاء تعرف تكن لم

املتفجر.
وزيره حتى القبائل وشيوخ وحكماء أمراء من مقربيه من الكثري هذا، يف وسألت،

تعيشه. الذي الغموض بحر يف واالفتقاد التيه إال األمر يزدها فلم «يثرب»،
به، ما ملعرفة قلبه مكنونات إىل التسلل حاولت الزواج، مراسيم انتهت عندما حتى

هيهات! لكن
التوتر إىل أكثر بها دفع مما والذرية، الخلفة هو منها، يتعجله ما كل كان فلقد
والذي كثريًا، يكربها ال الذي الزوج امللك ذلك أطوار غرابة حول التساؤل ومعاودة

بانتظاره. ألحد قبل ال مجهوًال ينتظر كمن أصبح
مولودهما. بانتظار لهفته تضاعفت والليايل، األيام بهما مرت كلما فكانت

أين؟ القادم، درعي سيف، –
شعورهم إزاء وحكمائهم اليمن تباعنة عن عرفت التي الكلمات بتلك يتفوه ويميض
الذي النسور» «ذي لقمان أو النسور صاحب عاد بن لقمان الحكيم مثل األجل باقرتاب
هي: التوايل؛ عىل النسور تلك أسماء وكانت السبعة، نسوره آخر وفناء موته بني ربط
يتسمى كان لذا وإنيس؛ — امليرسة أو — واليرس ومغبغب، وخلف وعوض، املصون،

«لبد». النرس هو سابعهم وكان اإلنيس، بلقمان
أن يقدر ولم املوت، عىل مرشًفا فسقط «لبد» السابع النرس ذلك املنية وافت وحني

لقمان. ناداه يقولون، كما ريشه» و«تفسخ ينهض،
األبد. أنت لبد، انهض –

نفسه: يبكي لقمان أنشد بجناحيه، محلًقا جديد من ويَِطْر ينهض لم وملا

لبد يا اليوم أموت إني موتي
األبد تعرم قد أن حرستي وا

أبدا سامًلا كنت كما َفِطْر
ونحتفد. مًعا ونحيا تحيا
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كما وحدتيهما، يف — الدهريني — التَّبَاِعنَة بأشعار اليزن ذو لها تندر ما فكثريًا
وهو الكندي املرار آكل الحارث بن املقصور حجر بن القيس امرؤ قاله ما لها ذكر

الِحْمرَيي: مراتد ذي بن الصعب القرنني ذا يرثي

غول الدهر أن يخربك ألم
الرجال. يلتهم العهد ختور

متغنيًا: ينشد ثم

يدفنونني وهم تبعد ال يقولون
مكانيا. إال البعد مكان وأين

وأحزانها تمزقها من وضاعف عروًسا بعد تزال ما وهي قمرية آلم ما إن بل
أمر موكًال الحكم يف وزهده بامللك، حل الذي املتالحق الرسيع التحول وهو وعذاباتها،

وحدها. هي إليها الجوهرية، قرارته من العسري
باألمرية. عليكم –

بأصول معرفتها بعدم اآلسية، الحزينة ملشاعرها نهبًا متعثرة واجهته كلما وكانت
بَخاِلد. لست أنا تمريس، تعلمي، زوجتي أنت ال؟ ِولَم أجابها: الحكم

يثرب، األول الوزير وهو منجدها، إىل الحاالت هذه مثل يف تلجأ كانت أنها صحيح
وشق الجيوش وتسيري املعاهدات وعقد والسلم بالحرب تتصل بقرارات لها أين ولكن
ووادي الكبري واملغرب ومرص والرتكستان وأندونسيا الهند، شمال يف والسدود الطرق

ودمشق؟ ويثرب وحرضموت الرافدين
وأقنعتها أستارها تحت يوًما جاءته التي وهي وتنهى، ِلتحكم هذا كل من هي أين

واالغتيال. للقتل ساعية املعجلة بسمومها محملة
طويًال؛ يمهله فلم اليزن، ذو بامللك املرض وهن وحل «قمرية» حدث تحقق أن إىل

يربحه. ال فراشه ألزمه إذ
أحشاء يف — كجنني — ابنه تحرك مع موعد عىل وكأنه متوافًقا توقيته وجاء
قاربته حني فراشه، عىل الوجه ذابل معلول وهو الكربى فرحته كانت وكم قمرية، أمه
الرحيمة الحنونة يده آخذة فراشه عىل راقد وهو ركبتها عىل إليه تسعى وهي زوجته،

بطنها. عىل تضعها أن قبل الثمة
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قمرية؟ يا ماذا –
ابنك. –

تقولني؟ ما ا أحقٍّ –
األبية. جبهتك يلثم لو ويود معاتبًا يلهو هو ها سيف، هيكل، –

لتقبل نفسه عىل مجاهًدا املربحة آالمه من يعاني وهو واهنة ابتسامة وجهه علت
فرح. لحظة

وحيدي! سيف، آٍه أراه، أن إىل العمر بي يمتد فقط ليتني ابني، –
العميق. النوم يأخذه أن قبل أحالمه يف مستسلًما عينيه أغمض

واكفهراره امللك انزواء بعينيها تشهد وهي تترصف، كيف قمرية تعرف لم بعدها
األرض. ومطببي حكماء جميع حريت التي العاتية علته ثقل تحت

من قرصه عىل تزاحموا الذين والهند، واليمن والشام مرص حكماء له استقدموا
شاٍف. دواء من ال ولكن صوب، كل

يسأل ال الثقيلة والشهور األيام العضال مرضه غيبوبة عرب تائًها اليزن ذو وظل
املنتظر. ابنه عن إال يشء عن

قمرية. يا أحضانك بني برؤيته عيناي تكتحل أن قبل أموت لن –
هو ها للدموع: تلجأ فكانت أحزانها يروي أو قمرية يسعف يكن لم الجواب وهذا

أعماقي. من لك يضحك
وهن. يف امللك ابتسم

متى؟ سيف، سيف، –
أعماق أعماق من أحبته الذي امللك تشهد وهي لونها، عنها وغاب قمرية اْكَفَهرَّْت
وحيده رؤية يتعجل سمعته بعدما خاصة النحو، هذا عىل املربحة آالمه يعاني قلبها

امللح. الشكل هذا عىل
متى؟ –

عرقه خيوط الحانية، يدها بكف عنه تمسح وهي انفعال، يف محتضنة قاربته
عنه مخفية تضاحكه وهي قائلة سمو، يف املرشئبة العالية وجبهته وجهه عىل النازف

عنه. اإلفصاح عىل تقدر ال وأصبحت سمعته مما ومعاناتها آالمها
عزك ويف هذه، العابرة آالمك من حاًال ستشفى أنك عىل تراهنني متى، أتقول –

وينمو. سيف سيرتبى ومجدك
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كله. بعريش أراهنك أجل، له: تحديها متقبًال املعهودة بفروسيته اليزن ذو غمغم
نبتة، مجرد جانبك إىل أنمو أن سوى العالم هذا يف مجًدا وال عرًشا أبغي ال أنا –

الفناء. تعادي أرزة سنديانة، أحضان يف برية زهرة القول ويمكن
الفناء. الفناء، –

اإلفالت قبل له قدر ومن أحشائها: يف النابض وذلك بطنها تحسس معاوًدا تساءل
الرجال. يلتهم الذي الختور الغول ذلك الدهر، الفناء قبضتيه من

وحيث الرشقية، القاعة مدخل حيث إىل متجهة برأسها قمرية عنه استدارت عندئٍذ
الذين والرسل والسفراء األمراء من كوكبة خلفه ومن «يثرب» الوزير منكمًشا يقف كان

الجمر. من أحر عىل انتظارها يف كانوا
طيات بني املطوية الرسالة تلك األخرى بيدها وتحسست جبهته، تحسس واصلت

حية. كمثل مالبسها،
صوب. كل من بانتظارك الجميع –

جوابًا. له يعرف ال مشيًحا، عينيه امللك أغلق
إليه لتفيض إقدام من عنها عرف وما شجاعتها استجماع قمرية حاولت عندئٍذ

الرسل. حملها التي الخطرية األنباء تلك بمحصلة
سواك. ورعيتك لشعبك منقذ ال

قمرية. يا بقادر ليتني … آه … النحو هذا عىل … كيف أنا، –
الفراش. عن مبتعدة نعومة يف قمرية انسلت للنعاس جفنيه أسلم وحني

نام. –
املوسيقيني جوقات إىل صوت دون بيدها وأشارت الرشفات، ستائر فورها من أرخت
يخلو ال األخرية أيامه يف أصبح رتيب تنسيق يف امللك بمآثر يتغنون الذين واملنشدين،
غنائهم من فورهم من فأخفتوا والبكائيات، املراثي إيقاعات إىل تحول الذي الحزن من

تماًما. أصواتهم تالشت حتى وإنشادهم، الجماعي
حيث إىل فورها من متجهة التَّبْع، امللك مخدع قاعة باب مغلقة قمرية واندفعت
التابعة واألقوام البلدان رسل من هائل ورهط واألمراء، البالط رجاالت وكبار يثرب يقف
بانتظار جميعهم الطري رءوسهم عىل حط وقد والعشائر، القبائل وشيوخ والحكماء

ردها.
كمدها أقىص يف له مشرية مالبسها طيات بني من املطوي املكتوب استخرجت

وحريتها.
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أقدر. لم –
العمل؟ وما –

التحدي. سوى جميًعا وينقذنا امللك ينقذ لن يثرب: قاربها
مهدًدا. مشريًا القلعة، للقرص، الجنوبية الرشفات باتجاه بها اختىل
األحباش. بيارق فيه: نحن ما بعينيك تشهدي أن يمكن هنا من –

أرعد. الخسيس ذلك وتمزقها: حنقها أقىص يف زفرت
الطحلب. املتسلق، ذلك غيظها: حاالت أقىص يف صارخة عاليًا ذراعيها رفعت

جديد وتلقي الرسل، باستقبال مشرية آالمها تكبت وهي نفسها قمرية تمالكت
مدينة بمحارصة تكتفي ال أرعد» «سيف األحباش ملك جيوش أن وكيف معلوماتهم،
إىل النوبة وبالد السودان ربوع يف متوغلة النيل أعايل وصلت طالئعها إن بل «أحمرا»

العليا. مرص شارفت أن
الكبري املغرب يف توغلهم عن املعلومات وجديد بالتقارير حولها الرسل وتزاحم

اليزن. ذو امللك موت خرب بينهم فيما أشاعوا بعدما «تلمسان»، ونزولهم
حال. أحسن ويف معاًىف التَّبْع امللك الدنيء، للغدر يا أعماقها: من رصخت

األرض. هذه عن ويغيبهم — الشهباء — ظهر سيمتطي الغد ويف
عىل تلوي ال انَْسلَّْت أن إال منها كان فما هذا، بادعائها تكذب إنما أنها تعرف كانت
مرتدية مالبسها، عنها نازعة جناحها وصلت أن إىل يثرب، الوزير أعقابها ويف يشء،
إىل جديد من منسلة مشيته، متمثلة ودروعه ولحيته بل وهيئته اليزن ذي حرب عدة
داعية جثت التي املنذهلة الجموع عىل خارجة املعلق، سيفه فانتزعت مخدعه، حيث

التَّبْع. للملك
من للخروج الجميع واستعد «الرجروج» الحرب طبول بدق أشارت فورها ومن
— من للخروج الجيش واستعد املعجزة وحلول التَّبْع شفاء خرب رسى أن بعد خلفها،

املعتدي. الجبار أرعد سيف وملكهم األحباش عدوان ملالقاة — خلفه
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اليزن ذو مكان تأخذ قمرية

فجأة قادتها التي الضارية االنتقامية الحملة تلك يف «قمرية» األمرية شجاعة ظهرت
مدى بعينها شاهدت حني وذلك عواقبها، يف التفكري مجرد حتى أو إعداد سابق ودون
سنحت حني أرعد»، «سيف األحباش ملك إليه استحال الذي األسود العدوان أو الخسة
فراشه. ألزمه مرض من اليزن ذو التَّبْع امللك عىل حط ما مستغالٍّ باالنتقام فرصته

وبيارقه راياته رفع إىل والعدوان، بالرش املبادرة إال «األرعد»، ذلك من كان فما
«أحمرا». التَّبَاِعنَة عاصمة عىل الحصار إلطباق محاولة يف سهامه وإشهار

ودروعه تاجه ووضع اليزن ذو حرب عدة ارتداء سوى قمرية أمام يكن لم هنا
لرد بالجيش وخروجها متنكرة هيئته كامل اتخذت بعدما حسامه، وحمل وشاراته،

محدق. خطر من يمثله وما — الحبيش — العدوان
ما أرعد، سيف وبصايص عيون أن ذلك تلك، االنتقامية مكيدتها يف الحظ وحالف
فارين مندحرين، فورهم من تراجعوا حتى النحو، ذلك عىل عليها أبصارهم وقعت إن
وهو يمت، لم اليمني: التَّبْع أن كيف وكيان، ووطن مدينة كل عرب مشيعني بجلدهم

التَّبَاِعنَة. تاج رأسه وعىل محاربًا جيشه فيالق يتقدم
رسيان من بأرسع يتاخمها ما إىل مدينة كل من متواتًرا الخرب رسى ما ورسعان

الهشيم. يف النار
محاربًا. فاتًحا جيشه ويتقدم الشهباء، جواده، صهوة يعتيل معاًىف التَّبْع امللك –
فلولهم فركضت األحباش، جيش وكتائب فيالق ساد ما أول والفزع الذعر وساد

إثيوبيا. باتجاه عائدة الرياح تسابق
ما إذا حتى بهم، والدمار واملوت الرعب موقعة زحفها واصلت «قمرية» أن إال
وجباله غاباته طول عىل لها تعقبها واصلت النيل، عابرة األحباش جيوش تراجعت
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بل الخاصة، رعايته اليزن ذو امللك يوليها كان التي النشابة فرق مستخدمة املرشفة،
بهم. ذاتها هي أوصاها ما وكثريًا
الحامي. درعي هم النشابة –

الجبال سفوح قمم أعىل من املذعورين الفارين األحباش جيش يمطرون فمضوا
املروعة والهزيمة بالخرب عادت التي القلة سوى منهم يفلت فلم رحمة، دون املحيطة
موت بادعائه وافرتاءه — أرعد — امللك خداع معلنة «إثيوبيا» أرعد سيف عاصمة إىل

هنا. إىل تقدمه الباسل بجيشه يواصل التَّبْع امللك هو وها التَّبْع،
جيش معظم وأرس قتل بعدما الشهباء ظهر عىل هو ها يمت، لم اليمني التَّبْع –

الحبشة.
أقىص إىل مرسعة تقدمها مواصلة فائقة برضاوة تحارب «قمرية» األمرية كانت
يتصل ما منها سواء واملخاوف، العنيفة التوجسات من للعديد نهبًا كانت أنها ذلك حد،
ما أو منه، أحشائها يف وما بحملها يتصل ما أو الفراش، الطريح اليزن ذي امللك بصحة
سيحدثه ما مدى ثم استشارته، دون الحرب قرار مثل مصريي لقرار باتخاذها يتصل
أيام بضعة عنه باختفائها ويعلم فجأة — اليزن ذو — به يسمع حني القرار، هذا مثل
أخطار من فعًال هذا يشكله أن يمكن وما حملها آلالم مراعاة دون أسابيع، إىل تصل قد

ونفاده. الصرب ببالغ ينتظره الذي بوحيده تتصل
سيف. هيكل، –

واقتحامها انتصارها ثم إجهادها، حد إىل مهمتها، من االنتهاء قاربت إن ما لذا،
الشديد. اإلعياء تملكها حتى ذاتها، وتوابعها الحبشة حدود بجيشها

الجبان. أرعد سيف من علينا املبيت للعدوان ا حدٍّ لنضع –
مما تخوًفا انتصار، من تحقق بما املرة هذه االكتفاء آثر «يثرب» الوزير أن إال
عىل بالطبع وتخوًفا بطنها، يف بما وعنفوانها الحرب تودي أن وقبل حمل، من عليه هي

املرتدية. املريض التَّبْع حياة
وملكهم. لألحباش الكفاية هذا ففي –

األخبار وصلته إن ما أرعد سيف أن ذلك «يثرب»، الوزير به نطق ما ا حقٍّ وكان
قاربت التي املعارك ورضاوة جيشه إلفناء وخروجه اليزن، ذو التَّبْع موت صحة بعدم
سقرديون لوزيره أعماقه، من يرصخ فمىض الجنون، تواله حتى ذاتها، بالده حدود
ما مصدٍق غري أفريقيا، وجنوب غرب طول عىل وحلفائه ومستشاريه وزرائه وبقية

واندحارات. هزائم من ويقع ويجري يحدث
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— الرشير — وزيره رأس عىل وسبابه غضبه حمم أرعد، سيف صب وكالعادة
ومشورته. سقرديون

لألكاذيب! يا اليمني، التَّبْع مات الحقوا، –
أبوابنا األبواب يدق اليمني التَّبْع هو ها سقرديون: وجه يف وثورته رصاخه أعاد

سقرديون! يا إثيوبيا مخادعنا، ذاتها،
جييش إفناء تود إنما كأنك أنا، يل حتى خداعك يصل النحو هذا عىل ا: محتدٍّ واجهه

يهوذا. صلب من املنحدرين ذاتهم وأجدادي آبائي بعرش وتودي
الجميع. من مرأًى عىل تحديه واصل

اليزن، ذو ملالقاة إذن اخرج العجوز، سقرديون يا ملواجهته اخرج إليه، اخرج –
اخرج!

الريف»، «أبو املدعو — املولد الحجازي — العاقل الوزير حاول جانبه ومن
العسرية املواقف هذه مثل يف املفيد من قائًال: أرعد» «سيف امللك ثائرة لتهدئة التدخل

له. قوام ال فالكذب أخطائنا؛ من االستفادة هو إفادة واألكثر النفس، ضبط
بدًال النفس، وضبط الرتوي حلفائه وجميع امللك الريف» «أبو امليمنة وزير وناشد

والعدوان. والكذب االفرتاء من
بحسب — أحمرا — العاصمة إىل العربي الجيش بعودة الجميع فطمأن مىض ثم

األخرية. رجاله تقارير من تلقاه ما
محاولة يف أرعد» «سيف إىل به ودفع ادعاه فيما كاذبًا الريف أبو الوزير يكن ولم

الجميع. إىل االطمئنان إلعادة
يمكن ما إنقاذ بهدف أحمرا، إىل أمكنها ما مرسعة العودة آثرت قمرية أن ذلك
يف ما عىل حفاًظا أو املريض، اليزن ذو لزوجها مالزمتها إىل بالنسبة سواء إنقاذه

منه. أحشائها
الحراس أخلص من وكوكبة يثرب الوزير بصحبة أمكنها ما السري جدت لذا
غيبتهم يف له حدث وما التَّبْع صحة عىل لالطمئنان العودة طريق عرب متلهفني مرسعني
من هناك يكن لم التي التأديبية، الحملة هذه استغرقتها التي األخرية، األسابيع خالل

بها. القيام من مهرب
القتحام انتصارها ومالحقة التقدم مواصلة قلبها أعماق من «قمرية» ودت ولكم
الذي — أرعد سيف — الرشير الطور ذلك من والتخلص وعاصمتها ذاتها األحباش بالد
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سمها ذاته هو تذيقه أن قلبها من أيًضا ودت ولكم الكره، سوى يوًما له تحمل تكن لم
به. لقائهما لحظة منذ منه فالت ال أًرسا أرسها الذي اليزن ذو امللك من بدًال الزعاف،
األحاسيس من للعديد نهبًا أحمرا إىل عائدة الطريق تقطع تزال ال وهي كانت

مخيلتها. يف هوادة دون تعتمل التي العاصفة والهواجس
جنينها، عىل «يثرب» الوزير مخاوف تضاعفت اإلرساع، يف أكثر بالغت كلما وكانت
وليدها بفقدانها سماعه سوى اليزن، ذو التَّبْع وآالم مرض من سيضاعف يشء من فما

املريض. إىل منه املحترض إىل أقرب فراشه عىل يعاني وهو
أحدثته الذي الساحق االنتصار بذلك ودراية وعي أقل عىل تكن فلم قمرية، أما
املسجى امللك عن األخطار كل ودرء التَّبَاِعنَة، عاصمة حدود لتأمني األحباش، جيش عىل
ونضوج شبابه مرحلة بعد يتخط لم وهو به ألم الذي العضال الداء ذلك رصعه الذي

عطائه.
أرعد. الرشير، املتسلق الطحلب ذلك –

حتى يتحرك لم اليزن ذو أن الغريب «أحمرا»: تخوم عىل مرشفة وهي تساءلت
— أرعد سيف — منها اتخذ حني اغتياله، ملؤامرة اكتشافه عقب منها االنتقام ملجرد

السوداء. وأحقاده أطماعه لتنفيذ نمر ومخلب أداة مجرد
الشهباء. لحصانها العنان تطلق وهي معاينه بصقت

والتآمر. العتمة سوى الخسيس، األرعد ذلك فيه يقف مكان ال –
أنا، فمني اليزن، ذو من يكن لم إن القريب، يومه سيجيء لكن تتوعده: مضت

يومك. سيجيء أرعد يا أجل
األنهار، عابرة والجبال، والسهول الروابي تقطع الثقيلة، معاناتها رغم مضت
امللك حيث إىل العودة طريق الختصار قدم، قبل تطرقها لم التي الغابات أعتى مقتحمة
أرعد سيف شوكة كرس يف وأمانيها ألفكارها العنان آخر جانب من مطلقة املريض

السواء. عىل والعجم العرب ضد الدوام عىل املشهرة
دمه. من لترشب منه األيام تمكنها أن تمنت فلكم

أرعد؟ يا اليوم هذا سيجيء هل –
توصلت التي الطويلة وأذرعه جيوشه عىل الطريق قطع يف ترتكز خطتها وكانت
أواسط وكل األفريقي والقرن الكبري واملغرب والسودان العدية مرص صعيد إىل اليوم
حتى أرعد استغلها التي األخرية مرضه كارثة بسبب اليزن ذي عن غيبة يف أفريقية،

العظم.
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ثمرات، وبضع لبن رشفة لتتجرع توقفت حني مداه، الفرح بقمرية ووصل
أحشائها. يف يتحرك بمولودها فأحست

ولدي! سيف، –
ما تفاصيل عليه ترسد وهي لها يصغي حني التَّبْع فرح فورها من وتصورت
أن لك ويمكن مثلك، معاًىف قوي هو ها أجابت: وحيده، عن سألها ما إذا حتى حدث،

اسمع. اسمع، بأذنيك، تسمعه
جنينها أن وكيف الخاطر، بهذا فورها من حادثته حتى يثرب، قاربها إن وما
يف هاتًفا الوزير غمغم بطنها، يف معاًىف حيٍّا يزال ال اليوم، السادس شهره أكمل الذي

هيكل. فرح:
سيف. أعماقها: من ضحكت

آخرها عن املدينة فتحت حتى الغروب مع — أحمرا — مدينة عىل أرشفا إن وما
تمجيًدا اآلذان يصم عاليًا املؤلفة، اآلالف وتكبري هتاف ووصلهما النحاسية، أبوابها

مظفًرا. وعودته املنترص الفاتح «امللك» الستقبال
والجماهري والرياحني، بالورود املزدانة النرص أبواب عابرة خيولهما جاست إن وما
لحيتها «قمرية» تحسست حتى املنترص، «امللك» يخطو حيث إىل تجثو الجانبني عىل
بها تحيط وخوذته، دروعه تحت اليزن ذو هيئة متخذة الشهباء، ظهر عىل معتدلة
ما تصدق ال والظفر بالنرص املهللة املبتهجة العيون بينما املسدلة، وبيارقه أعالمه

الدهر. أبد والنرص العمر بطول اليزن، ذي التَّبْع للملك تدعو وهي تشهده
القرص باتجاه وصوب جانب كل من الجميع محيية — متنكرة — هي واندفعت

رأسها. النرص أدار وقد الحصني،
اتخاذها يف دورها تكمل أن تعمدت ذاته، القرص ساحات شارفت ما إذا حتى
للجميع مدعية للقرص، الخلفية واملداخل الجانبية الساحات عابرة اليزن، ذي امللك هيئة
أن إىل والكالم، النطق من بدًال اليد بإشارات مستعينة الراحة، إىل وحاجتها إرهاقها
هيئتها بكامل فورها من متجهة الخفية، القرص رساديب من داخلة مرسعة انفلتت
إعياء، يف توقفت حتى املخدع، باب انفتح إن وما مخدعها، جناح صوب وتنكرها
ما مرجعة بها، ما تخفي وهي ركبتيها عىل جثت ثم املرمرية، األعمدة أحد عىل مستندة

ملساعدتها. محاولة يف جواريها بها ولحقت طعام، من تناولته
حبي. اليزن، ذو –
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مرسعة فخطت نفسها تتمالك أن إىل بها ما تدري ال طويل، تراٍخ يف نهضت
الوجوه تصفحت الغربي، املخدع باب فتح عىل تجرؤ أن وقبل امللك، جناح حيث إىل

مستطلعة. حولها من املحيطة
الخرب؟ ما –

من اليزن ذو إيقاظ لعدم محاولة يف الفراش من ثقيل صمت يف قمرية وتقدمت
وغفوته. سباته

ومالت اليزن، ذو التَّبْع امللك وجه عن الغطاء كاشفة حرص يف يدها امتدت إن وما
ما رسعان الذي يثرب، الوزير عن باحثة استدارت حتى أنفاسه متحسسة الثمة عليه

نائم؟ الوجه: ممتقع مذهوًال بدوره قاربها
املالمح، الصايف الهادئ املستكني امللك وجه عن مًعا الغطاء جديد من كشفا إن وما

اليزن! ذو … مات مات! قمرية: رصخت حتى
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املحترض ْبع التَّ اليزن ذو

التَّبْع امللك مخدع داخل «يثرب» والوزير «قمرية» عىل مربًكا عسريًا املوقف أصبح
األحباش ملك عدوان لرد غيبتها، يف أنفاسه آخر ولفظ املنية وافته بعدما اليزن ذي

أرعد. سيف
امللك بقرص محيطة وهتاًفا وتكبريًا حماًسا — أحمرا — مدينة اشتعلت بينما إذ
يف املنترص العائد التَّبْع للملك تمجيًدا ومنافذه ساحاته مغلقة الجوانب كل من الحصني

الحياة. فارق قد — الحقيقي — امللك كان الوقت، ذلك
معيدة لتمازحه ولحيته، ودروعه حربه عدة تحت متنكرة قمرية يد امتدت إن وما
خالل عليه أقدمت ما فورها من له حاكية السمح، املسجى وجهه إىل الصافية االبتسامة
ومفارقته أنفاسه انقطاع فورها من اكتشفت حتى الثمة وقاربته عنه، غيابها فرتة

مات! صارخة: ثيابها شقت أن إال منها كان فما الحياة،
بينما أنفاسها، وكتم عليها االرتماء سوى نفسه يثرب الحكيم الوزير يتمالك ولم
الذي بالنرص استبشاًرا جهة كل من مدوية اآلذان كل تصم وهتافاتهم الجماهري تكبري

املعاىف. املنترص الرحيم مليكهم حققه
الرشفات كل بإغالق باإلرساع الجواري ألقرب مشريًا فوره من أرسع الوزير إن بل
عن عيناه تغفل أن دون اليزن ذو التَّبْع موت كارثة ترسب خشية واألبواب، واملنافذ
يف أظافرها ناشبة فمضت طور، كل عن وحبيبها زوجها فاجعة أخرجتها التي قمرية
هنا ولحيته، ذاته امللك دروع هي التي دروعها شعرها، املجهد، وجهها صادفها، ما كل

الناس. مشاعر … الناس حذر: يف يثرب رصخ
الساحق النرص أسكرها التي الجموع مشاعر معرفة عىل األقدر هو الحكيم فالوزير

بالعرب. تلحق ضعف ثغرة لكل املتحني املعتدي — أرعد — الحبيش امللك ذلك عىل
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إىل الطامعني بأعدائه دافعة امللك، دور بمهارة وأدت تقمصت التي قمرية أن إال
عىل تبقي ال كاملخبولة واندفعت يثرب الوزير ترصف فورها من تع لم املحقق، الدمار

بطنها. إىل مشرية الهثة بدموعها أغرقته الذي املسجى الجثمان تحتضن وهي يشء
يدك، ضع أحشائي، يف يتحرك هو ها وليدنا؟ ترى أن إىل باالنتظار تعدني ألم –

اليتيم! وحيدك، سيف، هو ها
تكبري دوي إىل مشريًا وتبصريها تعقيلها إعادة الوزير حاول صوتها، ارتفع وكلما

بالنرص. وجنونها الجماهري
حد إىل يثرب، العجوز الوزير إزاحة إىل بها دفعت وثورتها قمرية أحزان املهم –

باكيًا. منتحبًا مكانه فجلس أرًضا، إسقاطه
هكذا. –

احتضانها سوى منه كان فما نادبة، جانبه إىل تسقط وهي ملتاعة، قمرية قاربته
ترصفك وهذا بهم، معرفة منك أكثر أنا أوانه، هذا ليس مستوضًحا: مهدئًا أبوة يف
من فجأة أفاقت كمن وجهها، قمرية تحسست هذه، هذه، التَّبْع ولحية بمالبسك أنت
ترددت التي العاتية املدوية الهتافات آذانها ْت َصمَّ حتى الصمت، حل إن وما غفوتها،

الواسعة. املدينة أرجاء يف أصداؤها
ابنتي؟! يا أتسمعني –

أسمع. –
بني بكامله وجهها واضعة الوقوف، محاولة نفسها تسند وهي بتخاذل نطقت

بداخيل! أقتلها أن عيلَّ أحزاني حتى الحياة؟! بنا تميض أهكذا راحتيها:
مجرد فقط، اآلن … اآلن … ذكراه … حبيبك امللك، عىل حفاًظا يثرب: أردف

غري. ال … اسمعيني معدودة ساعات … غري ال ساعات
رأسه آخذة امللك فراش عىل وجلست يثرب للوزير مقاليدها قمرية أسلمت هنا

صوت. بال بها ما تندب ساعديها، بني مهدهدة
إىل وتمددت متخففة، ولحيته امللك وتاج دروعها عنها فخلعت فجأة هبت ثم

واضح. إعياء يف تنعيه جواره،
واألقوام الجموع ملواجهة البحرية، الرشفة إىل ، منسالٍّ يثرب الوزير اتجه بينما
فوره من خلد الذي التَّبْع، امللك ملرض نظًرا الهدوء فناشدهم امللك، برؤية املطالبة

مرضه. إىل نظًرا للنوم،
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الهدوء. ولزم بالشفاء، له دعا اليزن ذو أحب فمن جميعكم، تعلمون كما –
التَّبْع جثمان ولزمت الحداد، ثياب فيها ارتدت قمرية، عىل ثقيلة أيام بضعة ومرت
مقربيه، أقرب إىل اليزن ذو التَّبْع موت خرب ترسب أن إىل همس، يف نادبة تفارقه ال
وملكهم األحباش إىل الخرب يترسب ال حتى يثرب، الوزيُر، عليه اإلبقاءِ يف َق ُوفِّ تََكتٍُّم يف

الطامع.
ذاته اليزن ذو وصية حسب التَّبَاِعنَة، بمقابر ا رسٍّ الجثمان دفن موعد حان أن إىل
تسلم لحني وتوابعها، ِحْمرَي حكم يف مكانه العرش قمرية تعتيل أن عىل فيها ركز الذي

الحكم.» مقاليد بطنها يف «ما
للعرب املعادي الوزير أذن عن املرة هذه تغب لم حدث ما أخبار أن ويبدو
الذي أرعد» «سيف بالط داخل — املهتزة — مكانته اسرتداد فرصة فحانت سقرديون،
أحشائها، يف وما األذية» «قمرية من والتخلص لالنتقام سانحة، فرصة بدوره وجدها
منذ — سيف — املنتظر التَّبْع قتل برضورة ومقربوه كهنته عليه أشار وقد خاصة

وتوابعها. األحباش بالد ضد خطوه يستفحل أن وقبل املهد
واملتنبئون: الشعراء أنشده حني وذلك

أرَضهم يَْمِلك يأتيك ومولوٌد
حاكما الربية جميع عىل ويَبَْقى
أحمرا مدينُة تخرب عِرصه يف

وتهدما. جميًعا تدمى وأسوارها

يسمعه ما كان فربما يترصف، كيف يعرف ال مرتعًدا طويلة فرتة أرعد امللك وظل
وملكه، جيشه من تبقى ما عىل للقضاء قمرية، األذية تلك جانب من تالية خدعة مجرد

السابق. يف حدث كما
متعجل قرار اتخاذ قبل الرتوي أهمية عىل أرعد، سيف رأي استقر هنا ومن
— التَّبْع عاصمة داخل ويحتدم يجري ما رصد عىل عيناه تغفل أن ودون بالحرب

مكان. كل يف املنبثني وبصاصيه عيونه عرب — أحمرا
التَّبْع موت حقيقة عىل صوب كل من واملعلومات األخبار أجمعت ما إذا حتى
البنه وضعها لحني األطراف املرتامي ملكه بوراثة قمرية وانفراد ودفنه، اليزن ذو

النبوءة. بعينها هي لنفسه: غمغم ووريثه،
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تلك خالل وقواته، جيشه ملعظم بتبديده العاثر، حظه يندب جديد من عاد أنه إال
حني الدامية خدعتها طريق عن قمرية توقع، كل فاق بنجاح بها، اضطلعت التي املهمة
كمثل ْت وانَْقضَّ اللون، الكهرمانية لحيته وحتى وسيفه، ودروعه هيئته متخذة تنكرت
الشهباء ظهر عىل وهي وأرشفت آخرهم، عن أفنتهم أن إىل مطاردة، قواته عىل نمر
بحرابها أبوابها فخلعت إثيوبيا، أسوار عىل اليزن ذو فرس وهي عني، تخطئها ال التي
أذهان يف رسخت بعدما الخاصة، بقواته الهرب إىل — أرعد سيف — هو دفعه حد إىل

أن. الجميع
الجميع. يتحدى هو وها يمت، لم اليمني التَّبْع –

الخدعة، بتفاصيل علم بعدما «سقرديون» املقرب وزيره مكانة تزايدت هنا ومن
سواه. يسمع ال وأصبح االعتبار إليه رد بعدما علنًا، له االعتذار إىل بامللك دفع حد إىل

الحكيم؟ سقرديون يا ترى ماذا واآلن –
امللك: تساءل غد، قبل اليوم قطافها أوان حان قد الذهبية فرصتنا أن أرى –

والتشتت. الضعف من الوضع هذا عىل وجيشنا
حني؟ إىل ولو الكبري واملغرب والنوبة النيل أعايل من كتائبنا نسرتجع ال ِلَم –

ونستسلم البقع، هذه حكم عن إذن نتخىل مفكًرا: خائًفا عرشه عن أرعد امللك هب
للعرب. املؤيدة لثوراتها

اختطاف أو اغتيال أو قتل هو اآلن هدفنا ثبات: يف امللَك سقرديون الوزيُر واجه
األمر. كلف مهما التَّبْع وإجهاض قمرية

بعدما أذنيه، يف الكالم يصب وهو امللك حول الطواف يواصل سقرديون اندفع
املرة. هذه مستكينة كفريسة له استسلم

يمكن مخلوق أضعف فهي هنا ومن األخرية، شهورها يف حامل اآلن قمرية –
فراشة. من أضعف هي تصوره،

الحية. تلك ممازًحا: سقرديون أردف
هي باملعضلة: أشبه معقدة معادلة له يرشح وكأنه للملك يرشح سقرديون مىض
هكذا. تصيدها وعلينا فراشة، إىل أحشائها يف وما حملها تحت استحالت رقطاء، حية

كيف. –
املستسلم املحبط امللك مشهد من قفاه، عىل استلقى حتى طويًال، سقرديون ضحك

له.
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يل. األمر دع كيف؟ أقول –
الختطافها، أرعد، سيف جانب من متتالية مؤامرات ثالث قمرية أحبطت ما إذا حتى
من دفني وغل سخط يف غمغمت فقط، واحد أسبوع يف إجهاضها، األحوال أسوأ وعىل
كما هشة ضوء فراشة لست أنا لنفسها: قائلة سقرديون ووزيره أرعد» «سيف خسة

يدعون.
ألف وقرار وفعل خطوة لكل تحسب الثامن حملها شهر تعرب وهي بدأت هنا ومن
التَّبْع امللك وصية عىل بل أحشائها، يف ما عىل وال بل حياتها، عىل خوًفا ليس حساب،

جواره. إىل تسعد أن من والليايل األيام تمكنها ولم أحبته، الذي الراحل
توقع كانت ما وكثريًا بل السلطة، كل قمرية تملكت اليزن، ذو وصية وبحسب
جند وقادة وأمراء قبائل وشيوخ لحكام ملكه، وخاتم باسمه ومراسالتها مكاتباتها
وبعلبك النوبة وبالد والسودان مرص، دلتا يف الحليفة، أو ِحْمرَي لحكم التابعة البلدان
البلدان من والكثري وجنوبًا، شماًال العرب جزيرة كيانات ومجمل وصور، وفلسطني

الصني. وتخوم األقىص الرشق حتى اآلسيوية
وأخصهم — الراحل — امللك وزراء مع استشاراتها تجري خطواتها كل يف وكانت

يثرب. الحكيم الوزير قلبها إىل وأقربهم
ولو حتى والحرص، الرسية من بالكثري واملصريية الكربى قرارتها قمرية وأحاطت

فراشها. عىل ممددة وهي الراحل، التَّبْع مخدع داخل اجتماعاتها عقد األمر تطلب
الشديد حرصها والتكتم، الرسية من األسلوب ذلك إىل اللجوء إىل بها دفع ومما
املرسح، عىل تظهر بدأت الحاقدة العنارص بعض وأن خاصة حملها، شهور إتمام عىل

امرأة. ِحْمرَي تحكم أن رفضت والتي
عنها، اشتهرت التي التاريخية محصلتها إىل الجئة ادعاءاتهم عىل الرد حاولت وقد
رشحبيل بن الهدهاد بنت بلقيس من لِحْمرَي، النساء شهريات حكم األذهان إىل معيدة
أسعد، بن حسان التَّبْع ابنة «تدمر» بامللكة وانتهاءً وتوابعها، لِحْمرَي املرتامي وحكمها
الجليلة وخطيبته ربيعة، بن ُكَليْب — بالحيلة — الدامي عرسه ليلة اغتاله الذي
االغتيال، ذلك بسبب نشبت التي االنتقامية البسوس حرب هي وها بقولها: مرة؛ بنت

والبقاع. وفلسطني الشام مشارف عىل رحالها تدور
تحكم بأن فيها يويص التي ذاته، اليزن ذو التَّبْع وصية أشهرت ما كثريًا هي بل

أحشائها.» يف ما الحكم تسلم أن لحني قمرية األمرية «امرأتي
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مًعا؛ وآشور لبابل «سمرياميس» امللكة حكم األذهان إىل أعادت أيًضا مرة من وكم
إىل ثورتها بها تصل األحيان، بعض ويف بكاملها، الصغرى وآسيا الرافدين وادي يف أي

هذا. كل من ِحل يف لتصبح الراحل، التَّبْع وصية من بإحاللها املطالبة حد
التي واملنغصات واملكائد الفتن تلك أن — خفي طرف من — تعرف كانت
«سيف وملكها إثيوبيا مصدرها نفسه، الحاكم بالطها داخل حتى ضدها تثار أصبحت
الطرق مختلف استخدام طريق عن بها واإليقاع إلجهاضها «سقرديون»، ووزيره أرعد»

واملصائد.
تفهم ودون رحمة دون األخرية، معاناتها أيام يف حامل وهي لها يجري ذلك وكل
أوارها يستعر مؤامرات، من — أحمرا — الجديدة التَّبَاِعنَة عاصمة ضد يحاك ما ألبعاد
لقتلها خداع من تباًعا أمره وينكشف يقع ما إزاء خجل حتى أو هوادة، دون نهار ليل
عينيها عىل حرصها عليه تحرص هي بينما أحشائها، داخل يف ما إجهاض أو واغتيالها،

منقوصة. غري كاملة األمانة تسلم لكي ذاتهما
عليها أوصد لذا حملها؛ وسالمة قمرية عىل الجميع أحرص يثرب الوزير وكان
وأشجع جنده وأخلص عيونه بث طريق عن اآلخر، بعد الواحد القرص، دواوين بنفسه

لرصدها. الحساسة األماكن يف وقحطان ِحْمرَي فرسان
ورؤية الخروج املولود محاولة بسبب قمرية آالم فتزايدت املوعود، اليوم جاء أن إىل

ملعاناتها. حد ووضع النور،
عىل الشديد الطلق تجدد الفجر، انبالج ومع التايل، اليوم مساء حل ما إذا حتى
من و«الدايات» بالوصيفات محاطة وهي ذاتها، بحياتها تودي أن كادت لدرجة قمرية،

القرص. جنبات رصاخها مأل حني يف جانب كل
كل من طاغية الزغاريد فعلت رصاخها عىل غطى الذي املولود رصاخ عال أن إىل

النوم. إىل الشديدة حاجتها إىل أشارت قمرية أن إال جانب،
أمانتها. وضعت بعدما عميق نوم إىل فورها من واستسلمت

األوىل، للمرة وليدها لرتى لهفة يف استدارت التايل، اليوم ضحى يف استيقظت وحني
تجده. لم ولكنها

سيف! وحيدي، ابني رصخت:
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األفريقي القرن احلربالرضوسيف

اليزن ذو التَّبْع امللك وأرملة أرعد» «سيف بني املستعرة الضارية الحرب نريان اندلعت
«قمرية».

اليمن إىل املوصل وقرنها أفريقية أواسط طول عىل رحاها امتدت التي الحرب وهي
العربي. والجنوب

الفاجعة واملالبسات الظروف إىل نظًرا طويًال، تأجلت قد كانت حرب أنها كما
قد كانت التي قمرية من زواجه عشية اليزن، ذو للتبع املفاجئ املرض مرجعها التي
حدث بعد يتيًما الوجود إىل به دفعت الذي سيف، بابنه املتعثر بحملها بدورها انشغلت
كتائبهم شارفت الذين األحباش فلول تدفع وهي غيبتها، يف الفاجع اليزن ذو موت

ذاتها. «أحمرا» أسوار املخربة املرتبصة
الكاذبة — إشاعته بعد املبيت أرعد سيف عدوان إجهاض يف قمرية نجحت وهكذا
الطريق أن «سقرديون» للعرب املعادي املتآمر ووزيره هو متصوًرا اليزن، ذي ملوت —
نبتت التي السوداء القارة بوسط التَّبَاِعنَة عاصمة لتقويض مفتوًحا أمامهما أصبح قد

مبكًرا. أفريقيا تعريب إىل ترمي شوكة كمثل
املبيت األسود واالنتقام أحمرا بتخريب مرماه عن عيناه تغفل لم أرعد سيف أن إال
حينما اليزن، ذو امللك تخون أن قبل خانته التي قمرية — مملوكته أو — جاريته من

به. باالقرتان مهمتها أنهت محبة إىل فاستحالت مغتالة، جاءته
«ديب». أباك ألن صحيح؛ الذئبة، تلك حقد: يف أرعد ترنم

— يدعوه كان كما — اليمني التَّبْع مواراة من أرعد سيف استوثق ما إذا حتى
اإلكثار إىل قومه وداعيًا مشجًعا جيشه، نواة تكوين إعادة باتجاه املستحيل بذل الثري،
حلم يحدوه كان التي البالد من كتائبه فلول بعض ومستقدًما واإلنجاب، النسل من
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بدءًا — الساميني — العرب أيدي يف تسقط أن من بدًال بتملكها يهوذا» «أسود أسالفه
التي تلمسان وبخاصة الكبري، باملغرب وانتهاءً النوبة، وبالد والسودان العليا، مرص من

الرسطاني. نفوذه وتمدد لسيطرته خاضعة شبه كانت
سقرديون، الرشير ووزيره هو املتكررة مؤامرته نريان تخمد لم األثناء، تلك يف

الشبل. ثم والرضيع الطفل يزن ذي بن سيف اغتيال أو قتل أو الختطاف
عن بعيًدا الخفاء يف وتربيته رعايته تقتيض الحكمة أن لقومه، تراءى أن إىل
عن بمأمن أخرى، إىل ومدينة وقبيلة وكيان، موطن من متنقًال ذاتها، أمه حتى العيون
سباتها، يف الغارقة السوداء القارة تلك يف املتوغلة الطويلة الرسطانية أرعد سيف أذرع

أفريقيا.
يكن لم إن — مواجهتها قمرية عىل وكان كأخطبوط، تمددت التي األيدي وهي
يف سواء التَّبَاِعنَة، مرياث من يشء كل لضاع وإال استئصالها، إلعادة — فغًدا اليوم

السواء. عىل وشماًال جنوبًا العرب جزيرة ربوع يف أو أفريقيا،
األحقاد، ونبذ الشمل وجمع الصحوة رضورة التابعة األقوام بجميع أهابت هنا ومن

بنفسها. محرضة متنقلة مسافرة
ومرص وإخميم ويثرب والبحرين وعمان وعدن وصنعاء وحرضموت سبأ فزارت
جيش فلول جامعة وأطماعه، أرعد سيف من محذرة ولبنان؛ وبعلبك وتونس وقرطاج

غفلة. دون بالحرب واملبادرة التَّبَاِعنَة
الذي االستبسال حد إىل الحسن البالء قمرية أبلت الحرب، نشبت ما إذا حتى
تكون أن إىل األقرب وهي أنثى، كامرأة منها النيل يف الطامعة األلسنة كل أخرس

منه. وخلفها الراحل بالتَّبْع اقرتانها رغم عربية تكون أن إىل منها «أعجمية»
الحكيم ملكهم عىل دخولها بني ربطت التي الغيبية التصورات إىل طبًعا باإلضافة
هنا ومن العضال، مرضه ثقل تحت بمنيته، التعجيل قضاء وبني اليزن، ذو الحبيب
باعتبارهم وحضارة، ولغة جنًسا للعرب املعادين األحباش خطر مواجهة من بد وال كان
اللعنة.» أبناء السوداء، البرشة «ذوي الحاميني: ومتاخميهم جريانهم يف طامعني ساميني
ومذريًا مثريًا األفارقة، أقوامه شمل جمع يف نجاحاته أرعد سيف حقق هنا ومن
— العصور مخلفات وركام واللغة باللون تتصل وعرقية، عنرصية وقضايا، مشاكل
األحباش ملك وساعد األزل، منذ الجلد تحت املتأججة القديمة — والخرافية األسطورية
الهلينية ثقافته إىل نظًرا سقرديون، الحاقد — العنرصي — وزيره هذا يف أرعد،

مًعا. واألفارقة العرب عىل الدخيلة اليونانية
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سيف بالفعل ساعد قد واللونية» «العنرصية للدعوات املستنفر املدخل هذا أن كما
وحلفائه ألقوامه ادعاءاته هذا إىل وأضاف والتعريب، العرب ضد حشوده تدعيم يف أرعد
من حياة، وكل واالخرضار الزرع مصدر املاء بمصادر واهتمامه اليزن ذي هدف أن
يف رغبته مرجعها املياه، وترصيف تخزين وكيفية الرتبة و«كيميا» املاء ومجاري سدود
التَّبْع أي — تسرته كان هنا ومن النيل: نهر وهو بأرسها أفريقيا رشيان عىل السيطرة

النيل. كتاب عن: — الرسية الخفية — وكتاباته بحثه وراء — اليزن ذو الراحل
األقوام حمية مستثريًا قوائمها، مرسيًا هذه، العدوانية دعوته أرعد سيف ودعم
عاصمة عىل حمالته مواصًال إثيوبيا، يف راياته تحت وتجميعها السوداء أفريقيا وقبائل

ذاتها. التَّبَاِعنَة
وقطع بالحرب لتقويضها، املعجل اإلرساع وسائل كل هذا يف أرعد واستخدم
قد كان التي وحصونها منشآتها يف النار وإرضام سدودها وتخريب أنهارها رشايني
أيًضا هنا ومن القصري، عمره لحظات آخر حتى وتأمينها إيجادها يف اليزن ذو عانى
ملك وجه يف التَّبَاِعنَة العرب حصون عن والدفاع الصمود يف قمرية امللكة معاناة جاءت
الخاطفة الحرب وسائل إىل باللجوء والتآمر، والخداع القوة وسائل بكل املدجج األحباش
دون والفرار — بأحمرا — الدامية الخدوش إحداث لألحباش تتيح ثغرة كل واخرتاق

شبحية. بأنها املخادعة الحرب تلك وصف إىل بقمرية دفع مما مواجهة،
بقدرة أعدائها وردع بدورها، حربها أساليب تغيري يف قمرية نجحت ذلك ورغم
الغليان، إىل أرعد بسيف دفع ما كثريًا ماهر، — أنثوي — خداع من تخلو تكن لم فائقة
يف صارًخا انقطاع، دون ومطببيه حكمائه واستدعاء الفراش ومالزمة الهذيان حد إىل

سقرديون. وزيره حتى الجميع، وجوه
ورعيتها ربيتها التي الرقطاء، أحمرا، حية من مسقوم فقط أنا مريًضا، لست أنا –
لسمومها يا املقتل، يف أنا لتلدغني جلدها، مغرية اليوم فاستدارت إثيوبيا، يف بنفيس هنا

املسترشية!
الهجوم له َعنَّ كلما يوجع، وأينما املقتل، يف تلدغه كيف تعرف قمرية كانت

الغادر.
بواقعة. واقعة –

الثاني الفك بإطباق بنفسه هو يضطلع اليزن، سيف — ابنها — كان ما وكثريًا
ألمه يستكمل إنما وكأنه ذاتها، الحبشة بالد داخل من أرعد، سيف عىل القاتلة للكماشة
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دون ومن منها أو منه علم دون خططها وإطباق إحكام — يعرفها أن دون — قمرية
— جسد يف وخططه سهامه يسدد إنما منهما، كالٍّ أن سوى بينهما جارية اتصاالت أية

واحد. عدو — ومقتل
عن النيل مياه قطع سالح استخدام عىل أرعد سيف امللك أقدم كلما فكان
إىل املياه تلك بإعادة سواء محاوالته، الداخل من اليزن سيف أجهض وتوابعها، أحمرا

ذاتها. الحبشة مناطق بعض بإغراق أو مجاريها،
تحدث. واقعة كل عقب فأكثر، أكثر وتوجسه أرعد جنون من ضاعف ما وهو

للدناءة! يا املسترشية، للخيانة يا –
بالنيل أكثر ومعرفة دراية عىل كانا — قمرية وأمه سيف أي — كليهما أن كما
وأبحاث مشاغل عىل مًعا الطالعهما نتيجة وانقطاعاته؛ وشحه فيضه ومناطق ومنابعه
والقراءات باألبحاث منكبٍّا الطوال السنني استغرقته التي اليزن، ذي الراحل التَّبْع امللك

العظيم. الرشيان أرسار أدق عىل للوقوف الهائلة واملخاطر الطويلة واألسفار
عىل ومصبه منتهاه وحتى أفريقيا وأواسط الحبشة يف منابعه من بدءًا النيل: –

بعد. فيما اإلسكندرية أصبحت التي ومناراتها «فاروس» ساحل
وكتاباته مدوناته بالحرصعىل وصاياه اليزن ذو الراحل للملك تحفظ قمرية كانت

شبابه. سنوات وخرية عمره فيها أفنى أن سبق التي
وسدودهما ومأرب سبأ ربوع يف — يتيًما بدوره — اليزن ذو تربى أن منذ وذلك
ربوع إىل أوصلتها التي حضارتهما لليمن وحققت القديم، العالم أعجوبة كانت التي

األقىص. أو البعيد الرشق مجاهل وحتى الرافدين بني وما آسيا
اليزن، ذو بحياة أودى الذي املعجل املوت عقب خاصة لقمرية، يحلو وكان
الربية، األيائل جلود من خرائط عىل امللونة التخطيطية ورسوماته كتاباته استخراج
استغراق يف قارئة وملغزاتها طالسمها فك لتعاود الذهب، ورقائق العاج عىل واملنقوشة

وتلهف.
سيف — الوحيد وابنه األب بني موصلة هذه معارفها تنقل أن لها يحلو كان كما

منفاه. قبل كنفها يف يزال ال كان عندما —
امللك وخزائن وكنوز مخازن حيث إىل — الطفل — سيف اقتادت ما وكثريًا بل
أن ومنذ أودع حيث الرسية؛ قالعه أعماق أعمق يف العيون عن تخفيها كانت التي التَّبْع

املرض. داهمه
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النيل. كتاب –
والده وأحجار الذهبية وسواراته بقالئده — سيف — ابنها تالعب قمرية فرتوح
الذي الزرقة القاتم حجره خاصة الكثري، هو إليها وأضاف أسالفه جمعها التي القيمة
الياقوت يفوق قد الذي اليزن ذو حجر وهو الزيل» «البس التاريخ يف باسمه اشتهر

قيمة. والزمرد
إىل — املنفى إىل به تدفع أن وقبل — سيف ابنها اهتمام قمرية تجذب أن إىل

النيل. ونهر والرتبة، املاء عن ومدوناته وخرائطه امللك كتابات
املعرفة عىل منفتًحا الذكاء متوقد فرًحا سعيًدا يبدو بدوره الطفل سيف وكان
القرص يف من كل ينام أن وبعد مًعا، االنسالل أمه هو طالب ما وكثريًا بل واالستزادة،

النيل. كتاب يحفظ حيث إىل إليهما، املقربني أقرب وحتى واملدينة
ومكوناته النيل حول اليزن، ذو مخطوطات عىل بالذات تحرص قمرية فكانت
وزيرها حتى خزائنها عىل أحًدا تطلع فلم هي، عينيها حدقتي عىل حرصها وأرساره

أمنيته. حسب بطنها يف ما إىل بإيصالها امللك وصية عىل حفاًظا «يثرب» األول
ولدي. سيف، هيكل، –

معه قراءاتها بدأت القراءة، عىل قادًرا وأصبح — سيف — الغالم شب ما إذا حتى
قلب. ظهر عن ميًرسا ليحفظه صبٍّا أذنيه يف الكالم تصب وهي الخطية، والده ملدونات
من فيها الطفل سينتزع الذي املرتقب اليوم لذلك تتحسب حاالتها كل يف كانت
عىل الطوىل وأذرعه أرعد سيف بطش عن بعيًدا الخفاء يف لرُيَبَّى صدرها، أحضان بني

ومنافيها. أفريقيا غابات طول
منذ منه حرمت التي وليدها رؤية إىل والحنني الشوق بها يستبد ما كثريًا وكان

بسيطة. أم كأي وصباه، طفولته
وحيدي. سيف، –

عدوان بسبب والضيق الشدة أيام يف خاصة الطاغي، الحنني ذلك بها يشتد وكان
— االنتقام بسبب فرًضا؛ عليها فرضه الذي الكبري التحدي وذلك األحباش، ملك

منها. — الشخيص
الرقطاء. أحمرا حية –

السؤال بإعادة إال مخرجها تجد قمرية تكن لم العصيبة، اللحظات تلك مثل ويف
سنني. منذ عنها املنقطعة وأخباره ومصريه ولدها عن — يثرب لوزيرها —
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يرزق. حيٍّا زال أما سيف، –
اهدئي قائًال: نظر وبعد حكمة من عنه عرف وما بهدوئه يثرب يقاربها هنا –

حال. أحسن يف يحيا سيف فاألمري اهدئي امللكة، أيتها
أين؟ –

أمه، هي، لها حتى اإلفصاح عىل يقدر فال الحكيم بالوزير الصمت يستبد هنا
ومخبئه. بمكانه
أين؟! –
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يف له يحدث أصبح مما التوجس به وصل قد أرعد، سيف األحباش ملك كان
أبنائه وساعد ساعده يشتد يكاد فما بعينه، الجنون حد إىل قمرية مع املستعرة معاركه
السوداء، القارة أقطار مختلف داخل املتعددة — السياسية — زيجاته من الكثريين
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أحمرا — بتقويض الداء، أصل عىل يده وضع من أدنى أو قوسني باب عىل يصبح حتى
أسريته. مليكتها وإعادة —

ذاتها بالده حدود داخل من حتى املتوقعة، غري الخطرة األحداث تداهمه هنا
مصدًرا. لها يعرف ال التي وتخومها، الحبشة

«إثيوبيا» ذاتها عاصمته إغراق حد إىل بخطورتها تصل قد أحداث أنها والغريب
وكيفية ذاتها، الحبشة داخل من أعدائه تفوق مدى عن وبصرية عينني ذي لكل وتكشف

ورشايينه. قنواته ودقائق النيل بأرسار واملعرفة اإلملام عىل املتعاظمة قدرتهم
أدنى دون يحصل مما والهوس، بالهلع املشبع بالرتاجع اإلرساع سوى يملك ال هنا
يف ويتسبب يسمع مما ورصاخه تساؤله فيتزايد ظهره، خلف من يحدث مما توقع

رجاله. بني الرعب إشاعة
ووجه. ولون جلد من أكثر للحرباء إن هكذا، –

سيف. — الغامض — وابنها قمرية امللكة — طبًعا — بالحرباء يقصد وكان
أكثر يزن ذي بن لسيف كان أنه ذلك كثريًا، ذلك يف أرعد سيف يخطئ لم وبالطبع
داخل مواقعه تغيري عىل قدرته منها متعددة، قدرات يملك كان إذ ولون؛ وجلد وجه من
الخماسني رياح هبوب من بأرسع وأقوام بلدان من يجاورها وما ذاتها الحبشة حدود

الشيطانية.
مختلف تحت والتخفي لونه، وتغيري نفسه إخفاء لقدرات متملًكا كان أنه كما
باللهجات النطق عىل قدرته هذا إىل مضاًفا والوجوه، والسحن والهيئات األشكال
األقوام مختلف داخل طوافه مواصًال متحرًكا بكامله إيقاعه وتغيري بل املختلفة،
الخارجون الكثريون وأتباعه هو حل، أينما والعدل، باألمن مبًرشا األفريقية، والقبائل

وظلمه. وبطشه أرعد سيف سلطان عىل
يف ذاته موطنه وزار األفريقي، الشمال وزار مراًرا، والسودان العليا مرص فزار
تمكنه التي قوته ومصادر وقالعه ومؤنه لقواته تجميعه مواصًال العرب، وجزيرة اليمن
داخل العرب التَّبَاِعنَة عاصمة بتقويض املتوعد األحباش ملك محاوالت كل إحباط من

أفريقيا.
تعانيه أصبحت وما — أحمرا — عن واحدة لحظة الساهرة عينه تسه لم هنا ومن
تقويض إىل الداعية وأطماعه أرعد، سيف وجه يف للصمود خارق مضن جهد من ملكتها

الثمن. كلف مهما العربية، العاصمة تلك وإغراق وإحراق
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سقرديون وزيره بمساعدة وزحفه خططه األحباش ملك وضع ما إذا حتى
عاصمة بتطويق جانبه من — وجيشه — هو التف وتطويقها أحمرا أسوار إىل للوصول

قدميه. عند أنفاسها آخر تعاني فريسة مجرد لتصبح إثيوبيا، األحباش
بني الفزع وينرش ويسمع يحدث مما أمًلا وجهه جلد يمزق أرعد امللك يميض هنا
من إنقاذه يمكن ما إلنقاذ عائًدا، املزري التقهقر سوى يملك وال وجنوده، وأبنائه قادته

طائل. دون الداخل من بأعدائه باإلمساك متوعًدا وحرائق، غرق
غريهم. أحد وال وأعوانه، الجديد التَّبْع –

سيف — فيها تربى الذي أفراح» مدينة «ملك بالطبع األعوان أولئك أقرب وكان
صباه. ومطلع طفولته وأمىض —

نريان واقعة كل وعقب مناسبة، كل يف يرضم «سقرديون» املقرب امللك وزير وكان
رفضها حد إىل «شامة» للتبع العاشقة وابنته أفراح ملك عىل فأكثر أكثر أرعد حقد
الجنون. حد إىل بدوره يحبها الذي األكرب، أرعد سيف امللك ابن من جهاًرا بيانًا الزواج
تخريب يف التأني أهمية يف سقرديون، وزيره مع أرعد سيف امللك قرار توافق وهنا
بالد تطهري من االنتهاء حني إىل قمرية، ملكتها وأرس — أحمرا — التَّبَاِعنَة عاصمة
حد إىل الظهور يف الطعن تحسن التي واملتآمرة، املقوضة الجيوب من ذاتها الحبشة

القتل.
الخفي». «التَّبْع موطن إىل تقودهما قد التي وابنته أفراح ملك هنا وأولهم خونة، –

سيف. –
املتالطمة النيل أمواج ليواجه ينهض وهو سقرديون وزيره ممروًرا امللك سأل هنا

أفراح؟ عن املاء قطع جديد من أنعاود العمل؟ ما أمامه:
البالد تلك يف الناس حب ويتزايد التَّبْع جديد من ليعيده حزم: يف سقرديون أجابه

فأكثر. أكثر شعبيته ستتزايد وبالتايل والجفاف، العطش من ملنقذهم
سقرديون؟ يا ترى ماذا إذن منفعًال: امللك واجهه

ذاتها. شامة اقتطاع أرى –
كيف؟ –

الوسائل. بكل ومكمنه أرساره ملعرفة اختطافها –
بن بسيف اتصاالتها من األخرية األيام يف قللت قد أفراح ملك ابنة شامة وكانت
تضاعفت الذي أبيها ومخاوف لطلب استجابة وذلك السابق، يف اعتادت كما يزن، ذي
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«سيف ابن من الزواج رفضها عقب خاصة األحباش، وملك سقرديون مؤامرات عليه
ووريثه. أرعد»

لم إذ جهاًرا؛ عيانًا ورجاله سيف إىل االنضمام إعالنها حد إىل الغضب بها ووصل
األحباش، ملك ابن من األرس إىل األقرب والزواج بالرضوخ مطالبتها عن والدها يكف

نفسها. حرق إىل أيًضا بها يدفع قد مما
املدلل الزوج ذلك من وروحي بدني عىل رحمة أكثر ستكون النريان فسياط –

الفاجر.
عىل قدرتها يعرف كما — شامة — ابنته عن األب يعرفه الذي التهديد هذا وإزاء

برفضها. سقرديون وإبالغ الرتاجع، سوى يملك لم تنفيذه،
سيجلبه ما ومدى الزواج، هذا ملثل رفضها ومخاطر ألبعاد مدركة شامة كانت وملا
بل املثقل، والدها كاهل عىل بكاملها ستحط بشعة انتقامية أحداث من هذا تعنتها
التي وهي السوداء، الثقيلة األحزان عليها حطت فقد أبيها، بكرة عن جميعها املدينة
أن منذ قلبها، إليه يهفو بمن يوًما الزواج أمل بصيص حتى أو طائل دون تنتظر

عليه. عيناها تفتحت

اليزن. سيف –
ورعاية. حماية بكل شامة إحاطة عن يوًما تغفل لم يزن، ذي بن سيف عني أن إال
الجديدة املتغرية ومخابئه بمكامنه يخربها إليها، ورسائله رسله عنها تنقطع فلم

الرش.» أحارب شامة، يا عينيك أجل «فمن إليها: الجارف وبحنينه بأول، أوًال
وعدوانه أرعد من خالصنا «عقب قائًال: منها بالزواج لها عهده الدوام عىل مجدًدا

مًعا.»
باليوم طويًال تحلم نفسها، عىل فرضتها التي الجديدة وحدتها يف شامة وكانت
سيف الظالم الرشير الكابوس ذلك عىل انتصاره — سيف — حبيبها فيه يحقق الذي

الواسع. العالم هذا يف مكان لحبهما يصبح لكي أرعد،
وإذالله أرعد سيف مستنقع يف وتينع تنبت أن ووروده الحب ألزهار «فكيف

وظلمه.»
ا، حقٍّ ويجري: يحدث مما وحرستها آالمها تعاني فراشها عىل ممددة تساءلت
ما رسعان «شامة» أن إال ذاك؟ والعطش الجوع نارش مع يزهر أن نبت ألي كيف
أصبح التي املتواترة االنتصارات أخبار وصلتها كلما واستبشارها، تفاؤلها تعاود كانت

سقرديون. املتآمر العجوز ووزيره أرعد سيف ضد يزن ذي بن سيف يحرزها
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يصل الذي وجنونه ورعونته أرعد من الرسية مدينتها جماهري تشارك وكانت
حدود داخل من ورجاله سيف عليه تفوق كلما «بالنعال»، وزيره رضب حد إىل به
مكان كل يف الجميع ينشدها أصبح أمل ومنارة معجزة إىل أحاله ما وهو ذاتها، الحبشة

وموطن.
— وأتباعه بسيف — الناس واستبشار حب مدى إليه ناقلة تراسله شامة فكانت

لرؤياه. متشوقة الضارب، ساعده من مشددة معنوياته من رافعة
من مخابئه أقرب إىل إليه تنقلها رجاله، من بكتيبة سيف، إليها يبعث كان هنا
بعدها هي تعود خاطفة لحظات مًعا، فيمضيان مرسًعا، بها ليلتقي أفراح، مدينة

لنفسها: منشدة
عىل عيشتي اليل وأنا حول، سنه آدي الدم عن صبح قلبي أنا الشوق مظني «يا
الجروح أنا مني طابت هللا، أذن وإن الدم ع الكالم وسمعني طبيبي جاني الدم،
فتحت روح قوم هنا من أقوللو: عزويل جا وإن الروح، منه تشع الهنا ثياب ألبس حا

الدم.» ع كاتمة وكانت لجروح
لنفسها: وتنشد

وأنفيه أتركه لجل الفتن من وكرتوا فيه العوازل وسبوني زين جميل حبيت
فيه. وروحي عقيل وأنا وأنفيه أتركه أنا وكيف

يل: وقال حبيبي شيَّع

غريك وسيد عبدك أنا
فيه العوازل خطروا إذا الكرم عىل عينك

والعزول حسادها عنها تبعد لوعتها يف كانت لو وكما وتغني
يجازيك الغرام يف عليه اليم» «يا يجازيك

فيه تلومني إياك
والعة نار له الحب دا
فيه وشاعلة املهجة يف

فيه ودادي هيا السنط زارع يا
منافع كله السنط دا

نرميه األرد أما
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انخرق اليل واملركب
فيه. تعدي إياك

من الدامي االنتقام تدبري عن تغفل لم دوًما بالرش املشعة سقرديون عني أن إال
يف ووريثه أرعد امللك ابن رفض عىل تجارست أن سبق التي شامة، وابنته أفراح ملك

يهوذا». «ليوث عرش اعتالء
«وفاء أعياد: موعد يحني حني فقط شامة، من آماله بتحقيق امللك ابن فتوعد

النيل.»
لهذا «قرعتهم» بإيقاع وكهنته ملساعديه أوعز العيد، موسم أوان حان ما إذا حتى
قبل تعلمون، كما أرعد، سيف امللك رغبة وهي مردًفا: «شامة» أفراح أمرية عىل العام

رغبتي. تكون أن
وتوابعهما وأفراح الحبشة مدن واستعدت «شامة»، عىل االختيار وقع ما إذا حتى
يف عام، كل من واحد وقت يف حدوثه يجري كان الذي — الشعائري — االحتفال لذلك
وبالد والسودان وأوغندا كالحبشة جريانه عربهما النيل نهر يواصل وكيان موقع كل

ومرص. النوبة
صاعدة مرشئبة متجهة العام، ذلك بعيد احتفاًال صوب كل من الجماهري وتجمعت
وفرق واألعالم بالزينات ازدانت التي املدينة جبال أعىل فوق املهجورة القلعة تلك إىل

الذبائح. ونحر الشعبية واأللعاب والطرب املوسيقى
يعقبها بالسالح، مدججة أرعد سيف امللك فرسان من كوكبة الغروب مع ووصلت
بوقوع — بشارتهم — إليه يسوقون وهم أفراح، ملك قرص إىل واملنجمني الكهنة وفد

الجميلة. البالد أمرية عىل متتالية مرات ثالث «القرعة» اختيار
أفراح. الصون، صاحبة –

عىل تلوي ال الجند كتيبة صعدت بينما عليه، مغشيٍّا طوله من الوالد سقط هنا
يف وتبصق تقاوم وهي جانب كل من بها فأحاطوا «شامة» جناح حيث إىل يشء،

وجوههم.
والخرافة. الظالم لصوص يا قتلة، يا ابعدوا –

أرس كيفية مشدوهني يشهدون وهم آخرهم عن املدينة جماهري الصمت وعم
وهي بها اختفوا أن إىل النهر، عىل املرشف الشاهق الجبل بها يصعدون وهم أمريتهم،

عصابات. … لصوص … قتلة مقاومة: صارخة
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لها، العاشق أرعد سيف الحبشة ملك ابن قدمي عند مقيدة بها ألقوا ما إذا حتى
من ضاحًكا وجهه عن — الحجم هائل — قناعه فوره من خلع رفضه، لها سبق والذي

حبي! … شامة مقهقًها: أعماقه
«الخرايف» الجسد ذلك عن رأسه ففصلت عنقه، أعىل عىل ضاربة ذراع هوت هنا

املتهتك.
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رأس بال ولديجثة يرصخ: سيفأرعد

أرعد سيف األحباش ملك ابن — مقلقل — عنق عىل فجأة هوت التي اليد تكن لم
سوى االختيار عليها وقع التي — شامة — النيل» «لعروس احتضانه لحظة بحسامها،

الضاربة. يزن ذي بن سيف يد
هس. … شامة –

ذاتها اللحظة يف خاطف، وبشكل فجأة حدث مما فزعها أقىص يف شامة استدارت
عرب خارجني وانسال إليه، جذبها ثم به، ملقيًا وجهه عن قناعه سيف فيها رفع التي

يشء. عىل يلويان ال مرسعني الخلفية املهجورة القلعة تلك وأطالل ومسالك ردهات
املوسمية أو السنوية — املاجنة واالحتفاالت واملوسيقى الغناء أصوات دوت بينما

اآلذان. تصم حولهما من صاخبة عالية النيل بعروس —
الحجم هائل تاج شكل عىل امللون الحريري رأسها غطاء شامة العروس نزعت
يقفزان وهما لسيف، ذراعها مسلمة رسعة، بأقىص والجري الحركة عن أعاقها الذي

عربه. لإلفالت منفذ عن باحثني املظلمة الرساديب حول ويدوران
وعندما — مقلقل — األحباش ملك ابن حرس من شلة فجأة اعرتضتهما أن إىل
أعمل حدث، ملا منهم إدراك أو دراية دون جانب، كل من الجند كتيبة بهما أحاطت
القلعة أسوار فوق من ببعضهم ملقيًا اآلخر، بعد الواحد رقابهم يف حسامه اليزن سيف

الخربة.
مدججني جنود، سبعة قرابة وكانوا منهم يزن ذي بن سيف انتهى ما إذا حتى
مواصلني يدها من — شامة — حبيبته اجتذاب جديد من أعاد والحراب، بالسيوف
املتعددة، مسالكها درس قد سيف كان التي للقلعة الخلفية الرساديب باتجاه عدوهما،

أسوارها. أعىل يف الواقعة الحصن أبراج فوق الرابضة الجند كتيبة تضليل بهدف
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بهما محيطة الجند من أخرى كتيبة اعرتضته حيث مرسًعا مستديًرا توقف أنه إال
أن إىل اآلخر، بعد الواحد لهم قتاله فواصل حصارها، مشددة جانب كل من املرة هذه

والهول. الرباري عرب عدًوا الباقون وفر منهم، ثالثة من بحسامه تمكن
أحدهم قاربها وكلما غمده، من سيف خنجر بدورها شامة اختطفت ما ورسعان

رصيًعا. بخنجرها أردته اختطافها، إعادة محاوًال
مستخرًجا فوره من سيف توقف حتى للقلعة، الحجرية الدرجات نزال إن وما
بأناملها وجبينه عرقه عنه تمسح شامة بينما لهفة، يف متأمًال الجلد من صغرية رقعة

معصمها. من جذبها أعاد حتى صوت، دون إليه ببرصها ترشئب وهي الحانية
أرسعي. هيا يمينًا، يمينًا هنا، من –

تنفس حتى الجنوبية أسوارها إىل املوصل القلعة رسداب من خارجني انسال إن وما
بعيًدا وحراسه جنده من كوكبة تقف حيث إىل عدوه يواصل وهو بعمق اليزن سيف
الجنوبية، القلعة أسوار تسلق عىل ساعدهما بحبل إليهما ألقوا ما ورسيًعا بانتظارهما،
من أخرى مجموعة عن صادرة جلبة أسماعهما إىل وصل التي ذاتها اللحظة نفس يف
الالمعة والسيوف الضخمة املشاعل وبأيديهم — القتيل — األحباش ملك ابن حراس

بهما. لإلمساك القلعة أسطح فوق من دائرين بهما اللحاق يحاولون وهم املشهرة،
يمينًا. يمينًا، هم، ها –

وامتطى أحضانه، بني بنفسها ألقت التي شامة أنزل قد اليزن سيف كان لحظتها
أن إىل العمالقة، الكثيفة الغابات أشجار وسط َعْدًوا وغابوا خيولهم، ظهور الجميع
حصانه، عن اليزن سيف فنزل إليه، الحراس قادهما النيل، عىل «جانبيٍّا» مرفأ شارفوا
األحراش بني مختبئ صغري مركب إىل دلفا أن إىل ذراعيه، بني فحملها شامة إىل متجًها
بهما. اللحاق عن إلعاقتهم األحباش ملك ابن حرس باتجاه الركض حرسه واصل بينما
أعطت واألحراش، الغابات وسط التحما حيث الجانبني بني حامية معركة ودارت
الفضية النيل مياه وسط — وشامة سيف — مركبتهما لتحرك الكايف الوقت من املزيد

البعيد. األفق يف اختفيا أن إىل
شامة. يا العظيم النيل عربنا أخريًا، –

من أخرى مجموعة بصحبة بانتظارهما كانا عربيني جوادين ظهري امتطيا
بقوله: يداعبها يزال ما اليزن وسيف القرى، إحدى باتجاه تالل بضع وتسلقا الحرس،

منه؟ بدًال خطيبًا أتقبلينني
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من؟ عاٍل: بصوت تساءلت
النيل! –

جهد من بذاله وما تعبهما من أبدل مرح يف عدوهما يواصالن وهما طويًال ضحكا
الليلة. هذه شامة بحياة تودي أن كادت التي املكيدة تلك من لإلفالت خارق
أرعد؟ ابن — مقلقل — األبله «الفحل» ذلك عروس أم النيل، عروس –

أرحم! النيل قالت:
كافية لحظة بهما املحيط الفسيح الخالء يف يتوقفان وهما سيف وضاحكها

شامة؟ يا حدث ما تصور يمكن هل قائًال: واللبن التمر بتناول ريقهما» «لتغيري
أرعد. سيف وريث من البالد هذه ربوع تخليص يف مًعا ننجح أن واصل:

طويًال. تحلم كمن عينيها مسبلة أحضانه بني برأسها ألقت
متى؟ ذاته؟ أرعد من نخلص متى –

من الشيخ والدها سينتظر الذي املظلم املصري ذلك من املخاوف بها واستبدت
املتهتك. «الفحل» ذلك مقلقل ووريثه، ولده ملرصع األحباش ملك انتقامات

هو اآلن واملهم حسابه، يشء لكل وضع قد بأنه قائًال يزن ذي بن سيف وطمأنها
أفريقيا طول عىل وملكهم، باألحباش سيستبد الذي الجنون ذلك من مًعا هما أمنهما

ومغربًا. مرشًقا
هيا. اليقظة، هو املهم اآلمن، املرفأ حتى الطريق، مواصلة هو املهم –

والفرح، باألضواء غاصة ضخمة مدينة باتجاه جديد، من عدوهما واصال –
وانفتحت قدومهما معلنة األبواق فدوت الغسق، مع وصالها أن إىل البعيد، األفق تسد
أصبح ما إذا حتى داخلة، الحرس جوقة أعقابهما ويف واحتوتهما اتساعها عىل البوابات،

أرعد. سيف ابن رأس فوره من شهر ساحاتها، أفسح وسط يزن ذي بن سيف
مقلقل. رأس –

كل من املنترص التَّبْع للملك والهتافات والدعاء والتكبري بالفرح املدينة دوت هنا
جانب.

اليزن! سيف اليزن، سيف –
حملت حني عينيه، أمام اتساعها عىل الدنيا غابت فقد أرعد، سيف الحبشة ملك أما
احتفال فيها جرى التي الحصينة القلعة تلك داخل ووريثه ابنه مرصع األخبار إليه

النيل. بعروس العام هذا
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مجهول. أثيم، خارج بأيدي –
مجهول؟ أتقولون مجهول! قرصه: عمدان يدق وهو أعماقه، من أرعد سيف رصخ
روحه إزهاق يحاول كمن املرتعد، وزيره بخناق ممسًكا كاملخبول فوره من اتجه

جسده. عن
مجهول؟ أتقول اللعني، سقرديون يا أيًضا وأنت –

سواه! أحد ال معلوم، معلوم، بل الوجه: شاحب سقرديون أردف
قائًال: بكف ا كفٍّ يدق وهو هياجه، حاالت أقىص يف جانبية أريكة عىل امللك به ألقى

غريه. وليس سقرديون، يا يزن ذي بن سيف الجديد التَّبْع إنه معلوم، أجل
يعد فلم إذن الجديدة، مشورتك تلك املرتعد: املأخوذ وزيره إىل جديد من استدار

كذلك؟ أليس عليه، لرتاهن سواي،
صارًخا الخالص الذهب من املصاغ عرشه ساللم درجات صاعًدا كاملجنون جرى
عرش حتى يشء، كل عىل اليمانية العرب ليقيض يشء، كل لينتهي مبهوًرا: يتأمله وهو

هذا. … هذا يهوذا
بذراعيه. رأسه مطوًقا عرشه كريس عىل حرسة يف جالًسا انحط

املشورة؟ صاحب يا سقرديون، يا كذلك أليس –
بجوقات محاطني الحداد، ثياب مرتدين الحراس من مجموعة تدافعت ما إذا حتى
عرشه عن أرعد هب مقلقل، لولده املسجى الجثمان يحملون وهم والنادبات، النساء

لحمي. … وريثي … ولدي باكيًا: مذعوًرا
كاشًفا بالرسوم، املحىل املطعم الذهبي التابوت من بطيئة بخًطى تقدم إن وما

رأس! بال جثة … ولدي رأى: ما هول من مذعوًرا جرى حتى غطاءه،
والدمار. واالنتقام بالثأر يرصخ وهو قرصه ساحات عرب هائًجا صاخبًا اندفع

رأس، بال جثة النحو هذا عىل هكذا أرعد، سيف ابن رأس، بال جثة ابني، رأس –
أساس. لها نعرف منني

تعالوا تعالوا، محرًضا: ناديًا الكثريين وأبنائه وأمرائه وقبائله بقومه باكيًا أهاب
رأسها. عنها نُِزَعت جثة مقلقل ابني جميًعا اشهدوا

النساء جوقات خلفهم ومن واألمراء القبائل وشيوخ واألقوام الوفود تدافعت
«يرصخون الزرقاء بالنيلة وجوههن لطخن وقد السواد، يف النائحات النادبات

ويتوعدون».
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«أساس». لها نعرف منني رأس: بال جثة –
وريثي، ابني جنون: يف ذقنه شعريات وينتزع ثيابه ويمزق ويرعد يرصخ وامللك

اشهدوا. قربوا، تعالوا يهوذا، أسد
الوزير انسل النساء، وعويل النادبات وبكائيات بالحزن امللبد الجو ذلك كل وخالل
وحده فهو اتهام، بكل إليه املشرية املتطلعة العيون عن منزويًا متخاذًال سقرديون
رفضت التي — شامة — وابنته «أفراح» بملك نكاية األخرية، املكيدة ومدبر صاحب
ولو الغزاة، الطامعني العرب صف يف وقوفها ويعني يشري بما القتيل، االبن من الزواج

ذاك. بوقوفهما علنًا يجهرا لم
تضاعف يحدث، ما مشهد هول من اختفائه ومحاولة سقرديون انزواء إن بل
الريف» «أبو الحجازي — امليرسة — وزير عىل الجموع، بني عيناه ووقعت حرية، أكثر
برقائق املغطى امللكي التابوت حيث إىل طريقه الجميع له فأفسح ثيابه يف تقدم الذي
التابوت. حول من كالهدير املتدافعة الوفود هدوء يف مانًعا غطائه، غلق فأعاد الذهب،

األخري. مثواه يف امليت روح لتهدأ –
بالثأر. إال تهدأ لن أرعد: سيف امللك رصخ

مرتددة وخارجه، القرص داخل من العاتية الحرب طبول دقات تعالت الفور وعل
ووحدات بالكتائب تهيب رتيب، بإيقاع يجاورها، ما إىل مدينة ومن آخر، إىل كيان من

للحرب. والتأهب التجمع واملحاربني الجنود
تعليماته مصدًرا للقرص الخارجية الساحة حيث إىل منسحبًا سقرديون وانسل
إحساس من يخل لم الذي اإلحباط ذلك عىل للتغلب محاولة يف والكتائب الوحدات لقادة
— العرب من الخطر كل الخطر بأن للجميع يوحي وهو حدث، مما بالذنب دفني

وعاصمتهم. — اليمانية
ألحمرا. والدمار املوت –

— غًدا وليس اآلن — بالتوجه مطالبة جانب، كل من الهتافات دوت ما ورسيًعا
غريه. أحد وال اليزن، سيف ابنه: برأس واملطالبة اليزن، ذو التَّبْع ملدينة

الجهود كل وتجميع املشاعر، إللهاب سانحة فرصته سقرديون وجدها وهكذا
أرعد سيف امللك يولها لم التي السابقة خطته بحسب العربي، النفوذ من للتخلص
حاميات عن التخيل األمر استدعى ولو يشء، كل وقبل أوًال أحمرا تدمري وهي اعتباًرا

اآلن. النوبة وبالد والسودان مرص وصعيد تلمسان يف األفريقي: الشمال يف الحبشة
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الجثمان. بدفن املتوقدة النريان إطفاء وقبل –
جثمان لدفن األولوية إعطاء يف الريف أبو — الحكيم — الوزير عارضه وهنا
وكما الذي الواحد بالرأي االنفراد من بدًال املشورة، أخذ قبل الترسع وعدم امللك، ابن

للجميع. تأكد
بالبالد. تحل أصبحت التي الكوارث تلك يف واألخري األول السبب هو –

بالرش املستعرة الرغبات جماح كرس ذلك وراء من يقصد الريف، أبو الوزير وكان
سقرديون. زميله جانب من

— السيايس — تصوره فرض من الجولة هذه حاًال أضعف سقرديون، كان وملا
ترونه. ما لكم مشريًا: الريف؛ أبو الوزير مهادنة آثر فقد بالحرب،

الحرب طبول وهدأت — العهد ويل — جثمان دفن من الحبشة انتهت ما إذا حتى
أرعد. سيف أذني يف لهيبها إذكاء سقرديون أعاد حني، إىل والعدوان

املعتدين. للعرب والدمار الحرب –
إىل طريقها آخذة والعدوان، لالنتقام األحباش جيش صفوف انتظمت الفور وعىل
يزن. ذي بن سيف وابنها «قمرية» وملكتها — أحمرا — العربية املدينة أسوار حيث

الجديد. الغازي، التَّبْع –
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األحباش، ملك أرعد سيف بن ملقلقل بقتله انتصاره يزن ذي بن سيف حقق إن ما
باتجاه النيل عرب حتى براثنه، بني من «شامة» وصباه طفولته رفيقة لحبيبته وإنقاذه

أرعد. سيف وعيون وحلفاء جنود من بها هروبه مواصًال األفريقي، القرن
أفريقية، حكم يف ووريثه ابنه رأس بقطع وانتهى حدث مما جنونه جن الذي وهو

الغدر. من السافر النحو ذلك عىل
وسط وشامة رحاله حط حني فوره من اليزن سيف شهرها التي الرأس هي ثم
عانوا الذين ومن الجميع، بني الحمية فأثارت والتَّبَاِعنَة، للعرب املوالية والقبائل األقوام
امللك والد املنية وافت أو منذ وبخاصة وملكهم، األحباش وتجرب عدوان من األمرين

اليزن. ذي التَّبْع
املتاخم وشمالها غربها وبخاصة أفريقيا يف للعرب الحماس جديد من تدفق وهكذا
اليمن ربوع وصلت أن إىل آخر، إىل كيان من حدث ما أخبار فتواترت العربي، للجنوب

بأرسها. العرب جزيرة بل ذاته،
وأهمية رضورة عىل استقر وحليفاتها العربية األقوام بني املشورة إجماع أن إال
والجنوب اليمن باتجاه العدد، القليلة وكتائبه وخطيبته بالزحف اليزن سيف إرساع
تهادن أو تهدأ لن التي الطويلة وأذرعه وبطشه أرعد سيف عيون من هربا العربي،

رأس. بال املسجى، ابنه جثمان وصله أن وبعد حدث، فيما
رأس. بال جثة –

أساس. لها نعرف منني –
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الرسي زحفه مواصًال العربية، املشورة إلجماع االمتثال يزن ذي بن سيف آثر لذا
ربوع يف أفراح ملك ابنة شامة خطيبته وبرفقته رحاله حط أن إىل آخر، إىل مخبأ من

والعشائر. األهل دفء حيث اليمن؛

التَّبَاِعنَة مهد

جهاده عرب حققهما اللذين والظفر بالنرص مجلًال وعشائره قبائله بني استقباله وجرى
يتيًما وتربى ولد الذي وهو السوداء، القارة مجاهل يف التَّبَاِعنَة حكم لتثبيت الطويل،
وملكهم األحباش جانب من ضده املبيت العدوان ذلك من تحسبًا واملخابئ املنايف عرب
منذ — القابالت أو — الدايات طريق عن بالفعل اختطفه قد كان الذي أرعد، سيف

قمرية. أمه رحم فيها فارق التي اللحظة
تلهج األمثال، مرضب أصبحت التي وبطوالته اآلن يزن ذي بن سيف هو وها
والده بموت وهجه شحب قد كان الذي العربي، للنرص املتعطشة والجباه الشفاه بها
ولده برؤية عيناه تكتحل أن وقبل األوان، قبل العضال املرض به أودى الذي اليزن ذو

الوحيد.

سيف هيكل،

أخيه بيد الذبيح — مزيقيا بن عمرو — وجده اليزن ذو أبيه قرص دخل ما إذا حتى
رسى الفور وعىل الكفاح، بمواصلة جديد من والتهبت مشاعره تدفقت حسان، التَّبْع
طريق عن ولو اقتناًصا اقتنصه الذي بالنرص املجلل يزن، ذي ابن وصول نبأ وانترش
أو أفريقيا، يف سواء وأحالفهم، التَّبَاِعنَة عرش يف وأطماعها الحبشة مواجهة يف الخداع

آسيا. غرب يف أو الرافدين، بني فيما
صوب كل من وقحطان، ِحْمرَي من قبائل وشيوخ أمراء من القبائل وفود وتدفقت

بالنرص. للتهنئة سبأ إىل وكيان، وقوم
طويًال الجميع انتظرها صحوة من لها يا معجزة! من لها يا يزن! ذي بن سيف –

طويًال!
محمًال أجداده أرض قدماه ووطئت يزن ذي بن سيف وصل النحو هذا وعىل

األحباش. ملك ابن يهوذا» «عرش وريث برأس
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عرش عىل تَبًْعا بتنصيبه املطالبة حد إىل الجميع بني متدفًقا الحماس ورسى
أجداده.

أوانه، يحني أن إىل املتعجل، املطلب لهذا املثول رفض يزن ذي بن سيف أن إال
مواجهة يف الضارب، ذراعها من معليًا ِحْمرَي جيش فلول لتجميع األولوية معطيًا
وهو — أحمرا — أفريقيا يف التَّبَاِعنَة عاصمة ضد املتزايد الحبيش والبطش العدوان

وتوابعها. اليمن يف هنا الجميع يصل وأن بد ال الذي العدوان
فغًدا. اليوم، يكن لم إن

أن لحظة منذ للقتال واالستعداد للتجمع األولوية إعطاء سيف استطاع وهكذا
إبطاء. أو تردد دون التَّبَاِعنَة، عاصمة أقدامه وطئت

عىل برحاله يحط أن إىل جفن له يهدأ ولن األبواب، كل اآلن يطرق أرعد فسيف –
دكٍّا. ليدكها التَّبَاِعنَة حصون

وصلته التي واملعلومات األخبار محصلة فوره من مشهًرا دعواه، اليزن سيف ودعم
وكتائبه فيالقه أرعد امللك استدعى الذي الجرار املدجج الجيش ذلك ضخامة حول
للمسري تمهيًدا إثيوبيا يف وحشده النوبة، وبالد وتلمسان العليا ومرص السودان من

تساؤالته. مواصًال والعدوان
غرينا. أحد وال العربية، أحمرا يف هنا لصدورنا ملن؟ –

املشاعر إلهاب يف والسياسية الخطابية مهارته باستخدام سيف نجح وهكذا
طويًال. تبددت قد كانت التي طاقاتها وتجميع العربية

وصول رسعة من مًعا، وانبهارها اندهاشها حاالت أقىص إىل بشامة دفع ما وهو
وتدفق املشهرة، وسيوفهم بخيولهم املتطوعني، الشباب من العربية، والفيالق اإلمدادات
دفعت درجة إىل يزن، ذي بن سيف حول وكيان، صوب كل من العربي الحماس ذلك
منه يفلت لن الذي املحقق الخطر ذلك من ومخاوفها هواجسها تنايس إىل بشامة،
ليلة أرعد ابن بقتل سيف حبيبها قيام جراء من وذلك وقومها، — أفراح ملك — والدها
الحياء. أو بالذنب شعور أدنى دون دمائها سفك طقوس إلجراء قبله من اختطافها

إال يتحقق لن والخالص الحل بأن اليزن سيف لدعوى استجابتها جاءت هنا ومن
أقوام. من يتاخمها وما أفريقيا يف استرشائه وقبل الداء، أصل عىل للقضاء بالجهاد

الجيش ذلك نواة تشكيل بعينيها تشهد وهي ومخاوفها، أحزانها توارت هنا ومن
وبقية التَّبَاِعنَة عاصمة طول عىل اليومية وتدريباته سالحه قرقعة تعالت الذي العربي،
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سيف املنتظر التَّبْع بصحبة شامة وزارتها فيها تنقلت التي العربية، واملعالم املدن
يزن. ذي بن

— العماد ذات — وإرم وعدن، رعني، وذي وصعدة، حرضموت، برفقته، فزارت
إىل محرضة واليمامة ويثرب صالح ومدائن ومأرب، ورصواح، والبحرين، وصنعاء،
تأخر قد يكن لم إن اندالعه أوان حان الذي للقتال والصحوة التأهب رضورة عىل جانبه

تعبريها. حد عىل كثريًا
والطاقات الجهود تجميع غمرة يف تناسته قد كانت الذي حدسها تحقق أن إىل

العربية.
سيف بدأ الذي — أفراح ملك — بوالدها حل بما يوًما األخبار وصلتها حني وذلك
— هي بتسليمها مطالبًا قرصه ومحارصة بالده عاصمة باقتحام منه انتقامه أرعد

ميتة. أو حية — شامة
والدها بسياق إال غليله يشف ولم ووريثه ابنه قاتل مع فرارها من تحقق أن إىل
وصلبه الجميع، من مشهد عىل إثيوبيا، وميادين شوارع عرب مقيًدا القدمني عاري أسريًا

بواباتها. عىل
الدم! رشاب األرعن ذلك –

يف النساء، عادة عىل واحدة دمعة تذرف أن ودون أعماقها، من شامة رصخت
عاقًدا صدره، إىل يضمها وهو لها، وإكباره حبه تضاعف الذي اليزن، سيف مواجهة
القريب يف قائًال: صخب أو عرس ودون هادئ بسيط اجتماع يف عليها قرانه فوره من

حبيبتي. يا شامة، يا الحقيقي عرسنا سيحل العاجل
أرعد. سيف األحباش ملك عىل انتصاره يوم بهذا يقصد وكان

املنشود! اليوم يحني حني –
الوقت من متسًعا شامة، وعروسه يزن، ذي بن لسيف الدامية األخبار ترتك ولم
حشود توجه أنباء تواترت ما رسعان بل وزواجهما، القديم حبهما نهر من لالرتواء
العربية العاصمة باتجاه سقرديون، ووزيره بنفسه أرعد رأسه وعىل األحباش، جيش

قمرية. ملكتها استسالم لحني وحصارها عليها لالنقضاض — أحمرا —
املسري إىل بدورهما يتأهبان وهما اليزن، لسيف أعماقها من شامة زفرت هنا
أسرية ليسوقها قمرية امللكة تلك تستسلم أن وقبل غل: يف قائلة أفريقيا؛ إىل والعودة
أبي. مع فعله ما بنفس إثيوبيا شوارع عرب وقيوده سالسله يف والرأس القدمني عارية
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غرضها تفهم محاوًال واألبعاد، األعماق غائرة بنظره اليزن سيف رمقها عندئٍذ
قمرية. أحمرا ملكه عن قط حدثها أن له سبق قد يكن فلم األخري،

جيش بنواة املسري قرار تجمع للحظة استعداًدا وصخبها األحداث توايل إن بل
جيش ومواجهة وأواسطها، أفريقيا رشق باتجاه رسيًعا للزحف دفعهم التكوين، حديث

وملكها. الحبشة
يهوذا. عرش وريث –

األقدر وهو كثريًا، تأخريه عىل الرأي عقد قد اليزن ذو بن سيف كان قرار وهو
أيًضا إليه مضاًفا أفريقيا، مجاهل يف ورسوخها الحبشة قوة مدى معرفة عىل بالطبع
من وحضارة بل وجنًسا لونًا الساميني العرب ضد — الدعائي — العنرصي الدور

الغزاة. بالبدو إياهم واصًفا أرعد، جانب
وملكتها أحمرا حصار حول األسماع كل تطرق الوصول املتوالية األخبار وبدأت
قرار اتخاذ إىل النهاية يف به وأفىض الفزع، حد إىل سيف مضاجع أقلق ما وهو قمرية،

أحمرا. ثم ذاتها الحبشة باتجاه الطرق أقرص من عبوًرا املسري
سريه اليزن سيف فيها واصل طويلة أسابيع بضعة استغرق الذي املسري وخالل

نهار. ليل املؤرق
بالدها اتخاذ عليه اقرتحت أن إىل أعبائه من التخفيف يف شامة جهود كل وفشلت
الذي الدفني هدفها بذلك محققة قربها إىل نظًرا العربي؛ للجيش منطلًقا وموطنها
مقيًدا أسري األحباش اقتاده الذي الطيب لوالدها االنتقام وهو عضدها، يف يشدد أصبح
عىل عقب عىل رأًسا مقلوبًا صلبه تم أن إىل والقدمني الرأس عاري خيولهم بذيول

إثيوبيا. بوابات
فيلقني: إىل جيشه مقسًما خطته، من التعديل إىل بسيف دفع مما

املاهرة حيله مستخدًما بقيادته ذاتها، الحبشة بالد رشق إىل اتجاهه اتخذ أولهما
يتبعها وما «أحمرا» باتجاه الثاني الفيلق سار بينما النيل»، «حرب يف عنه عرفت التي

أفريقية. أقوام من
الخلفية تهديداته لتنفيذ شامة عن مرسًعا بفيالقه االفرتاق لحظة حانت ما إذا حتى
الفور عىل طريقه اتخذ تحقيقها، يمكن رسعة بأقىص منها واالنتهاء الحبشة لجيش

«قمرية». املحارصة وملكتها العربية املدينة نجدة إىل املتجهة بالفيالق للحاق
الطاغي الغرام ذلك سيف ودعت عندما شامة عىل هذه االفرتاق لحظة صعبت ولكم

جسام. أحداث من بها مر ما توايل منذ لهيبه وتضاعف أكثر تملكها الذي
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سيف ابن — مقلقل — براثن بني العاهر املوت ذلك من أنقذها حني فتذكرت
الرش. من للخالص واملخاطرات املعارك وهج عرب مًعا إفالتهما ثم أرعد،

كلية هيئته اليزن ذو بن سيف غري حني املعارك، رسيًعا اندلعت ما رسعان وهكذا
دخل ثم بكامله، وبدنه ويديه وجهه بلون وانتهاءً الجعد «األكرت» رأسه شعر من بدءًا
ال نقيضني باستخدام مقتلها عىل منقًضا بمسالكها، كربى دراية عىل وهو الحبشة،

والعطش. الغرق غريهما:
وصلت إن ما التي املرتامية، البالد ربوع يف الجارف الذعر وأحدث انتصاره، فحقق
الطاغي، وحلمه نرصه تحقيق مشارف عىل وهو أرعد، سيف ملكها أسماع إىل أنباؤهما
كل تهدم حتى «قمرية» األفعى برأس واإلمساك املرشق» «بدو عاصمة أسوار باقتحام

الكبرية. رأسه عىل تهاوى قديم معبد كمثل يشء
الخيانة! … الخيانة … جنون –

السيطرة إعادة محاوًال األنباء إليه حملته ما هول من أرعد سيف يفيق أن وقبل
من واإلطباق جيشه ببقية للحاق طريقه يأخذ اليزن ذو ابن كان وفيالقه، جيشه عىل
من بقمرية ودفع «أحمرا» عن الجسيم الحمل خفف مما ذاته، أرعد سيف عىل الخلف
جيش عىل الكماشة فكي إطباق تحكم إنما بهذا وكأنها واملواجهة، التشدد إىل جانبها

أرعد. سيف بقيادة الحبشة
سيف دخلها حني خاصة ذاتها، أحمرا داخل إىل امتد الذي القتال وطأة واشتدت
ذاته. أرعد بسيف واإلمساك للحاق محاولة يف وتنكره، خداعه مواصًال بجنوده، اليزن
ابنها مجيء استبعدت قد كانت التي قمرية أمه مع لوجه وجًها أصبح أن إىل

األحباش. جانب من املباغت والهجوم الحصار هذا يف ملنارصتها
من سيف فر بعدما رأسه، وقطع لتصديه محاولة يف بفيالقها عليه أطبقت أن إىل

أمامها.
مشهد عىل — أسود — كحبيش وتنكره زيه خلع أن إال اليزن سيف من كان فما
هيكل اليزن، سيف أنا معلنًا: لونه حتى عنه سحا ما لقتله، املتوثبة قمرية أمه من

أماه! يا
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والعرشون الخامس الفصل

املنتظر َري ِمحْ َتْبع يزن ذي سيفبن

أرض مادت بعدما نفسه عىل يزن ذي بن سيف فيها وعي التي األوىل، املرة هي تلك
آخره. عن الفاه املفتوح — امللغم — الفخ ذلك يف فسقط تحته، من الرخامية القلعة

جانب، كل من جنودها رأس عىل عليه — قمرية — أحمرا ملكه إطباق لحظة وذلك
رأسه. عىل بها لتهوى وحرابها، وقواطعها سيوفها مشهرة هائج، مفرتس نمر كمثل

اقتلوه! –
مجندل وهو آخرهما عن عينيه سيف فيها فتح التي األوىل، املرة هي تلك كانت
قمرية املحاربة امللكة أمه وجه يف صارًخا فزًعا والجنازير و«الكالبات» بالحديد مقيد
استعداًدا حسامها شاهرة حربه عدة متقلدة اليزن ذو فرس الشهباء ظهر عىل وهي

ابنك. … هيكل … سيف أنا … حذا وجهها: يف فرصخ رأسه عىل به تهوي لكي
حركة، كل عن للحظة شلت كمن فرتاجعت الضاربة املشهرة الذراع عجزت هنا
عىل وبالتحديد وجهه، يف متفرسة حصانها عن فزعة مرسعة فورها من قمرية ونزلت
عن األصباغ وأزال تنكره أقنعة هو خلع بينما جبينه، عىل الخرضاء التَّبَاِعنَة شامة

سيف! … هو مرسًعا: العاري وصدره وجهه
املدققة — قمرية األم — نظرات اقتنصت خاطف برق كمثل رسيعة وللحظة
حنو: يف إياه محتضنة عليه منكبة النبل، الفائقة السمحة — والده — اليزن ذو مالمح

ولدي. … سيف … هيكل
حدث. ما وحقيقة أبعاد يصدق ال انبهار يف لحرسها تعلن كمن استدارت

حذار. … يزن ذي بن سيف –
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قائًما قيوده عنه نافًضا اندفع قد هو كان فخاخه من لتخلصه يد تمتد أن وقبل
يحيي وكأنما فرسانها وجوه يف متطلًعا أمه، مصافًحا حيوية يف قدميه عىل منتصبًا

قدامى. أعزاء أصدقاء الصافية بابتسامته
الحبيبة. أمي … مرحبًا … عدنا –

طوال عىل الدائرة الضارية الطاحنة املعارك سري فوره من مستطلًعا استدار
القرص رشفات عرب والجانبية املتقاطعة — أحمرا — شوارع يف الواسعة الساحات
السهول طول عىل يشء كل رؤية ووضوح بجالء يسمح بما البنيان، املرتفع الشاهق

الشمال. إىل جاريًا املتدفق العريض الفيض النهر طول وعىل والوديان،
ذاته اليزن ذو لقرص املستهدف وحلفائهم األحباش هدف للعيان واضًحا وبدا

أحمرا. أفعى امللكة: حيث
انتبهوا صارخة: مشرية — سيف — ابنها عن التخيل إىل بقمرية دفعت درجة إىل

غربًا. … غربًا …
جديد من إليها أعاد ضاحًكا، مستبًرشا أحضانها بني من منفلتًا ابنها تراخي أن إال

تقدموا. املرتقب: للخطر مشرية تنهدها
يف مقهقًها معاركه غبار عنه ينفض وهو سيف ضحكات أكثر تزايدت لحظتها
مما جوادها، صهوة فوق من إنزالها إعادة محاوًال مجدًدا قمرية يقارب وهو عنف،
جنودي، إنهم موضًحا: يزن؛ ذي بن سيف قال أن إىل عليه، سخطها من ضاعف

انتبهي. «ضاحكها» املنترصة، األم، امللكة أيتها جنودك
لقرص الغربي املدخل باتجاه العدو املرسعة الجند حشود بني قمرية برص تردد
لفيالق مشريًا حصانه ظهر فوره من ممتطيًا واستبشاره سيف ضحكات وبني القلعة،

تعاٍل. يف جانب كل من به محيطة بالنرص، مهللة املقرتبة، الجنود
املنتظر. ِحْمرَي لتبع املجد –

وإكبار. زهو بكل املحمل الحسد إىل أقرب قمرية، األم امللكة عني يف املشهد بدا هنا
ولدي! … املنتظر ِحْمرَي تبع –

فيالقه وبني سيف — العائد — ابنها بني يحدث ما تشهد وهي ابتسامتها فاتسعت
واألحمر القاني، الزمردي األخرض فيها يخالط التي باأللوان املزين بلباسهم وكتائبه،

أبيه. وقرص مدائنه يزن ذي بن سيف يدخل هكذا سيوفهم؛ شهروا وقد الصارخ
وعرب اآلن يشهدون إنهم مصدقني: غري يشهدونه مما بدورهم أحمرا جنود وبهر

املنتظر. تَبْعهم شهوًرا، امتدت التي الضارية املستعرة املعارك أجيج
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التَّبَاِعنَة. أعالم تحت يزن ذي بن سيف –
شارات عنهم خالعني — سيف أي — حوله من بخيولهم يدورون الفرسان كان
أناشيدهم علت وقد التَّبَاِعنَة، وبيارق رايات رافعني الحبشية، باألزياء والتسرت التمويه
أوهنته الذي قمرية جسد يف بعث صاخب مثري مشهد يف باالنتصار، احتفاًال املدوية
عرب له، وتصدت واجهته أن لها سبق ما كل يف قبل، من تعرفها تكن لم رعدة املعارك

عاشتها. التي الجسورة حياتها
سيف. العائد ولدي –
العائد. ِحْمرَي تَبْع –

سيف ابنها وكتائب فيالق توافد من يحدث، ما بعد عن تشهد قمرية مضت
أزياء تحت تنكرها شارات األخرى هي عنها نازعة وصوب، جهة كل من يزن، ذي بن
ملك عىل — واألمام الخلف من — املطبقة الكماشة خطة ليحكموا وحلفائهم، األحباش
قمرية غمغمت بالنرص، عجلوا أن فكان ذاتها، أحمرا داخل بجنوده حط منذ األحباش،

اقتنصوه. هم بل لنفسها:
يف مشارًكا وجنوده، وكتائبه فيالقه حلقات وسط يدور وهو عليه ببرصها حطت
عودة خرب عم أن إىل وبيارقهم، التَّبَاِعنَة بأعالم جانب كل من مجلًال انتصاراتهم، أغاني
الجموع فتوافدت الهزيمة، باألحباش وأوقع أحمرا، مملكة حصار فك الذي العائد التَّبْع

مكان. كل يف متفجرة وأفراحه النرص أغاني وتزايدت مصدقة، غري جانب كل من
جنوده لتحية بالخروج إياها مطالبًا أمه باتجاه االندفاع إىل بسيف دفع مما
إصدار معاوًدا الكبري اليوم هذا يف النرص احتفاالت يف واملشاركة والجميع، وفرسانه
باتجاه ومطاردتهم بل األحباش، وجيوب قالع آخر تصفية ملواصلة وهناك، هنا تعليماته

التايل. اليوم صباح مطلع قبل — بجنوده أي — بهم يلحق ألن تمهيًدا الجنوب
تخوم داخل إىل أرعد سيف جيش مطاردة متابعة من يزن ذي بن سيف وانتهى
خاصة املقاومة، طاقات أقىص الجانبان فيها استخدم معارك عرب ذاتها، بالده وحدود
وادعائه بتنكره، لهم يزن ذي بن سيف خداع أفجعهم الذين األحباش جانب من

الصارم. النحو ذلك عىل محالفتهم
الغضب بهما وصل اللذين سقرديون ووزيره أرعد سيف األحباش ملك فاجعة أما
خوض إىل بهما دفع حد إىل بهما، املتواصل وغدره الجديد اليمني التَّبْع عىل والحقد
خطره استرشاء وقبل كان، أينما به لإليقاع محاوالت يف مهادنة أو رحمة دون املهالك

قمرية. أمه مع وتحالفه الحبشة، ملنازلة جهاًرا عيانًا عودته عقب فأكثر أكثر
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األفريقيني. وكل األحباش رءوس عىل أذيتني األذية ستصبح –
بالد داخل إىل املعارك نقل يف ابنها ملساندة قمرية إمدادات بوصول تحقق ما وهو

أحمرا. من بدًال الحبشة
رفضه الذي القتال، ووقف بالهدنة مطالبًا اإلرساع إىل أرعد سيف اضطر مما
بني أو بينهما الخالف أوعز مما أحمرا، ملكة تقبلته بينما يزن، ذي بن سيف بحدة

املتضاربني. قراريهما
تزايد حد إىل — وابنها األم — بني الخالف ذلك بتعميق لسقرديون سمح ما وهذا
تقبله ثم املقاومة، سيف روح من وأوهنت املستعرة الحرب مسار جمدت التي القطيعة

أحمرا. إىل والعودة الحرب، بوقف والدته لقرار النهاية يف
عن ذراعيها فتحت التي التَّبَاِعنَة عاصمة إىل يزن ذي بن سيف عاد ما إذا حتى
الذي قرارها سلًفا اتخذت قد قمرية كانت طويل وغياب نفي بعد الستقباله آخرهما
سلطاته بتسليمه اليزن» «ذو الراحل الوالد وصية تنفيذ يف وحدها، طويًال منه عانت

التَّبَاِعنَة. عرش ليعتيل
اليزن ذو عرش عن قمرية تخلت حني تكريم، من يليق بما بتنصيبه، االحتفال وتم
والعشائر القبائل وشيوخ ووزرائها، ِحْمرَي أمراء من مشهد عىل درجاته نازلة الباهر،
سبأ منذ املتوارث أجداده لعرش يزن ذي بن سيف اعتالء لتشهد جاءت التي والجموع

وحرضموت.
مقبلة. رأسه عىل اليزن ذو تاج تضع وهي أمامها ركبتيه عىل هو وجثى

اقتادته لتنصيبه التايل اليوم ويف مثواه، من اللحظة تلك شهد الراحل التَّبْع لعل –
النيل»: «كتاب عن ودراساته ومخطوطاته حربه وعدة اليزن ذو كنوز حيث إىل أمه

عيني. حدقتي تحفظ كما قلبي، يف سأحفظه
صفحات بتصفح انشغل حني بغيته عىل وقع قد يزن، ذي بن سيف أن لو وكما
امللونة. وخرائطه ومدوناته التوضيحية رسوماته تأمل يف مستغرًقا حرص، يف الكتاب

فيه. بكامله عمره استغرق –
أبي! … أماه يا أعرف –

سلطاته تسلم بعد ابنه: عىل الراحل التَّبْع ومدونات كتابات استحوذت وهكذا
الذي — النيل كتاب — وطالسم رموز وحل قراءتها عىل يشء، كل وقبل بكامله، فانكب
وإخصابه ومجراه بكامله النيل يف يتحكم يمتلكه من أن غريهم قبل العرب أعداء يعرف

ومجاعاته.
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األحباش إرهاب باب من ولو تطبيقاته، إجراء يزن ذي بن سيف حاول ما إذا حتى
وبعدما لسلطاتها، باعتزالها األحداث إليه انتهت عما متغاضية أمه منعته األعداء،
الجديد. التَّبْع بتنصيب انتهى ما وهو ذلك — قمرية — هي وأولهم الجميع ارتىض

امللك تلقاه ما وابنها العرش عن املتنازلة امللكة بني الخفي الرصاع أغوار من وعمق
حني «يثرب» املقرب األول والده وزير إليه بها بعث رسائل من يزن ذي بن سيف التَّبْع
مراسيم لحضور أحمرا إىل يثرب من املجيء عىل قدرته عدم من وشاكيًا مهنئًا له أرسل
إىل رحيله يف تسببت التي قمرية أمه من تخوًفا املنشود، يومها ينتظر كان التي تنصيبه
الشهرية: معلقته من أجزاء له منشًدا — بعد فيما املنورة املدينة أي — يثرب مدينته

ع��ب��را ب��ه��ا ع��م��ي اب��ن ب��ع��ل��ب��ك إل��ى ع��م��ره��ا ب��ع��د ص��رن��ا ق��د ي��ث��رب ف��م��ن
وال��زه��ر ال��م��اء ع��م��ه ب��واٍد ن��زل��ن��ا ب��ج��ي��ش��ن��ا ال��ح��ب��وش أرض إل��ى وس��رن��ا
األن��ه��را وأج��رى ب��األس��وار ح��ص��ن��ه��ا أح��م��را ع��م��ر ال��ي��زن ذو م��ل��ي��ك��ن��ا
زم��را ح��ول��ه��ا م��ن وال��ن��اس ش��ي��دت ب��ه��ا وق��الع��ه��ا ح��ول��ه��ا م��ن أب��راج��ه��ا

وموضع والده، وزير مع خالفها جذور عن أمه من يستوضح أن سيف يشأ ولم
مصريي، بقرار يستأثر أن يشأ لم أنه كما مشاعرها، جرح من تحرًجا يثرب رسه
عليه. عز مهما قمرية، والدته عنه ترىض ال أرعد سيف ومهادنة والسلم بالحرب يتصل

بي. حبلت من أمي، فهي –
وأن خاصة الشأن، هذا يف قراراته خطورة من الدفني تيقنه من الرغم عىل ذلك
يسعى التي الحشود حول بالكثري تجيئه وبصاصوه، عياروه يرصدها التي األخبار
مستخدًما التَّبَاِعنَة، عاصمة وضد ضده كلها واملبيتة الخفاء، يف أرعد سيف امللك إليها
وأطماعهم البيضاء» البرشة «ذوي الساميني العرب ضد العنرصية النعرات كل ذلك يف

الزنجية. أفريقيا يف
مؤكدة به إليه بعثت ما خطر، بكل املتسمة املعلومات هذه وتحقق صدق من ودعم

أفراح. ملكة «شامة» وزوجته حبيبته
جنون حول وشفهية، خطية من له ومراسالتها مكاتباتها تراكمت ما إذا حتى
أفريقيا غرب وغطت شملت حتى مداها اتسع التي الخفية وتحالفاته أرعد سيف

الحرب. معارك يف التفكري سيف بدأ وجنوبها،
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تملكه برغم الحركة عىل قادر غري محاًرصا نفسه يزن ذي بن سيف وجد وهكذا
القصور حياة عىل قبل من يعتد لم الذي وهو اليمن، وعرش لِحْمرَي كتَبْع لسلطاته
مؤثرة والسلم، الحرب بقرار استأثرت التي قمرية أمه يد يف دمية كمثل الرخوة، الوادعة

األحباش. مع الهدنة صكوك احرتام
حد. يحدها ال التي وأطماعه أرعد سيف مع الهدنة هي وأين –

ومقاييسه، النيل يف جديد من الرسي األحباش، عبث حول األخبار، تواترت أن إىل
السودان. وأعايل وأفراح مرص ضد وخاصة

النوبة بالد يف حامياته لبعض سيف استقدام األمر، خطورة من وضاعف بل
الكبري. واملغرب
ملاذا! –

أنملة قيد ولو تتزحزح أن دون مراًرا قمرية والدته عىل طرحه الذي السؤال وهو
وأهوالها. الحروب عىل السلم مؤثرة قرارها عن

الحرب بتجدد املحملني شامة زوجته برسل يزن، ذي بن سيف امللك روع أن إىل
العاصمة، باتجاه البالد اجتاحت التي الهائلة الحشود وتلك أفراح، ومملكة األحباش بني
ببالد أوًال «التبلغ ا: مستخفٍّ ويذكر يقول وكما أوًال، التخلص عىل أرعد سيف وتصميم

زوجته. أنها يعلم وهو أفراح»، أي شامة
قمرية — والدته قرار كرس مقرًرا يزن، ذي بن سيف التَّبْع امللك صرب نفد هنا
احتدام معارضتها والدته أعادت ما إذا حتى األحباش، ملالقاة جديد من والخروج —
املتكافئة غري بفيالقه وحده وخروجه العربي، الجيش بانقسام وانتهى بينهما، الخالف
تقدر لم التي شامة وزوجته حبيبته عن واإلفراج أفراح حصار لفك الحبشة، جيش مع

أرعد. سيف أرس يف وقعت أن إىل هللا، خلق كبقية معارشتها املتوالية األحداث له
حبي! … شامة –
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األحباش ضد املستسلم بقرارها والرضب قمرية أمه مناوأة إىل يزن ذي بن سيف اضطر
«جيش صفوف يف االنقسام أو الصدع ذلك إحداث إىل اضطر كما عليه، والخروج

التَّبَاِعنَة».
الحرب، إعالن بعدم لقرارها امتثاًال أحمرا؛ يف البقاء األم امللكة فيالق آثرت حيث
لتخليص أفراح مملكة تجاه والعدة، العدد القليل بجيشه وحده الخروج عىل أجربه مما
شامة. وصباه: وطفولته كفاحه وزميلة زوجته وهي طويًال، عانت التي محاربتها أرس
حتى مًعا، ويدرسان ويلهوان يلعبان عليها عيناه تفتحت التي — شامة — وهي
وعبوديته عربي هو ما لكل الحبشة ملك أرعد سيف كراهية عىل َطْوِقهما عن َشبَّا ما إذا
اضطر مما ضده، خاضاها التي املستعرة املعارك وهج عىل حبهما توقد لآلخرين،
واالنتماء بل طريقه، يف بالسري أفراح ملك والدها إرادة عىل تخرج أن الفتاة، وهي شامة،
عليها قرانه ليعقد العرب، وجزيرة اليمن إىل سيف مع هروبها حد إىل إليه بكاملها
سيف كان أرعد، وأرس قيود يف وحدها ترزح شامة هي وها والعشائر، األهل بني رسميٍّا
أحمرا بوابات لفظته أن منذ العزم عاقًدا غاضبًا وألويته جنده رأس يعتيل يزن ذي بن
لرتدده نفسه عىل باللوم يلقي يزال ال وهو األفريقي، املرشق إىل وجنوده هو التوجه عىل
املعارك الستكمال بالخروج اإلرساع عارضت التي — قمرية أمه رغبات أمام الطويل
اتفاقات عىل التَّبَاِعنَة ملك خاتم امللكة وضع عشية — املجهضة أو املوءودة السابقة
ما البالد هذه أرض تكفي قائلة: أرعد سيف األحباش ملك مع األخرية امللفقة الهند

بعد. تََقيُُّحها يَِجف لم عربية، دماء من َرَشَفتْه
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وغاباتها وبواديها وشالالتها وأخاديدها بجبالها األرض ينهب الشاب، التَّبْع اندفع
والضباع الربية األيائل بني ما األرض وزواحف والطيور الحيوانات بقطعان املأهولة

الحصني. بأبي منها الواحد تسمية عىل العرب تعارف التي آوى وأبناء
وممارستها وفصائلها بأشكالها والقردة والسناجب الوحشية الَحِمري قطعان وكانت
بأشكالها النظر تلفت والتي قوائمها، عىل املنتصبة املختلفة بأحجامها الرباري، عرب
التي الربية والزهور والثمر الشجر غريب من تقتات وهي العجيبة، وترصفاتها الغريبة
وسوداء وخرضاء وقرمزية وحمراء صفراء من وتكويناتها بألوانها البرص، يحدها ال

األحمر. املسرتسل شامة كشعر وعسجدية،
ملجتمعات ورؤياهم زحفهم عرب به فيتندرون جنوده، مخيلة يثري ما أكثر وكان
وترضمها النار تشعل كانت أنها وكيف «بالغيالن»، يسمونها التي العمالقة القردة
ترويضها إىل أرعد بسيف دفعت درجة إىل الوحشية، وغاراتها حروبها يف بالنفط
بال مرتزقة كمحاربني العرب ضد كتائب إثر كتائب بها والدفع وتدريبها، ومحالفتها

أكًال. وتأكلهم لتنهشهم الجوع أضناها قد هوية،
عنك؟ أتخىل أن يل كيف … شامة –

— املتوارث وتاجهم التَّبَاِعنَة وبيارق أردية متشًحا زحفه اليزن سيف واصل
القول ويمكن — ململكة منها املوالية تلك حتى األفريقية، البلدان طول وعىل — علنًا
أرعد. سيف العرب ضد التعصب أعماه الذي املتسلط وملكها الحبشة — إمرباطورية

باتجاه بجيشه زحفه واصل الشاهقة أفراح أرايض إىل داخًال تسلل ما إذا حتى
شامة. عن الحصار لفك عاصمتها

للعيش متنفًسا لهما ترتك لم التي نضالهما رحلة عرب معه طويًال عانت لكم –
كصديقني مًعا الشباب ووهج الطفولة مرحلة عاشا بعدما كزوجني، قصرية لفرتة ولو

متالزمني.
ميمنة األحباش، وأبطال بقادة موقًعا السيف بحد طريقه يزن ذي بن سيف وشق
األشجار بغابات األربع جهاته من املحاط املتعايل الشامخ شامة قرص حيث إىل وميرسة
يطلقها كان التي ومغربه ومرشقه وخلفه حوله من ذاتها كجهنم املشتعلة العمالقة

والغيالن. األحباش جيش
التي األنهار حرب أنصاره فيها حرك التي اللحظة ذات يف القرص حصار ففك
شامة، قرص إىل الخاطف كالربق عبوره لحظة الحرائق فخفتت الصغر، منذ يجيدها
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واستطاع وااللتفاف، والهبوط الصعود املتناهية واملخابئ الرساديب إىل بدوره املفيض
سيف. تأخرت برسور: ترصخ وهي باألحضان أخذته التي شامة إىل الوصول جهد بعد
بتوتر: قائلة التحصني؛ املحكمة الرساديب كوات عرب الخارج إىل فورها من أشارت

جهنم. انظر
إثر ومذعورة فارة أسلحتها تلقي وهي األحباش فلول يحدث، ما التو يف وهالها
— األسود — بجلدها لتنجو البعيد، األفق عرب بدورها األدبار تويل كانت التي قياداتها

ورجاله. يزن ذي بن سيف مقدم مجرد من يشء أي وقبل
إيقاعه جاء تواتر يف الجميع ومسامع أفواه عىل رجاله مع وصوله خرب وشاع

والنربات. واللهجات اللغات بمختلف
سيف. … املنتظر التَّبْع –

سيف. … هيكل … العائد الجديد ِحْمرَي تبع –
التي الرشفات عىل الجميع وتزاحم براءة، يف وجنتاها واحمرت شامة وفرحت
مرة تكرر أنه سيف تذكر الذي املشهد، ذلك ملشاهدة ساتر» وكل «ستائرها انتزعت

بعد. ثقتها تهبه لم ذلك ومع قمرية، أمه عيني أمام
بي! حبلت من أمي، تعرفني؛ ال امللكة –

وبقية شامة يشارك وهو ذاتها، نفسه عن غائبًا لنفسه يزن ذي بن سيف غمغم
ومتعرجات الرباري طول عىل األحباش لجيش وشتات ذعر من يحدث ما حاميتها
يف صارخة نهبًا األرض العارية بأقدامها تنهب وهي النظر، مدى عىل املمتدة السهول

املائي. التَّبْع جماعي: فزع
نأخذ الصعداء: أخريًا متنفسة أهدابها تحت من تراقبه وهي فرحة شامة ضاحكته

الليلة! لحظة نفسنا
الكفاية. سمعِته فيما فلعل حبيبتي، يا اعذريني شامة؟ يا ا أحقٍّ –

ليس جاذبة: هواجسه من أخرجته شامة أن إال والدته، مع خالفه بهذا يعني وكان
هذا. من أعذب هناك

القاني اإلبريزي الذهب من املصاغة بالدروع املغطى ذراعها بكل مشرية اندفعت
النرص. االحمرار:

الظلم. … العدوان رد –
السعيدة. نهايته حبهما شهد املتأخر اليوم ذلك مساء ولعل
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الحرية. –
التَّبَاِعنَة لعرش الجديد بالوريث يزن، ذي بن سيف من شامة حملت الليلة تلك ويف

السالفني. أجداده باسم بعد فيما َب لُقِّ الذي
عىل السابقة تدمر امللكة وهي «تدمر» هو االسم ومؤنث ألعدائه، املدمر أي دمر؛ –

سبأ. ملكة بلقيس
طويًال، — شامة — املحبة زوجته ودفء أحضان يف يزن ذي بن سيف يسرتح ولم
األحباش جيش عىل واملنافذ الطرق سد باتجاه محاربيه، طاقات استجمع ما فرسعان

مندحرة. عائدة إثيوبيا فلولهم تستطلع أن وقبل
للعودة سانحة فرصة — سقرديون وزيره باستشارة — وجدها أرعد سيف أن إال
قمرية وامللكة عنها، بعيد اليزن وسيف خاصة «أحمرا» ذاتها التَّبَاِعنَة عاصمة باتجاه
نفذها التي الحصار وأعمال الحروب إثر منهكة األخرية سنواتها يف أصبحت قد والدته

بها. أرعد سيف
مرضًما بأحمرا والخسائر الحصار وأوقع غايته، األحباش ملك نفذ ما إذا حتى
شق بعدما متعثرة، ملالقاته فخرجت امللكة جنوُن ُجنَّ وقراها ومضاربها مدنها يف نريانه
أن بحجة السابقة، املرة يف عنه تخلت بعدما خاصة — هيكل — بابنها االستنجاد عليها
املرة.» هذه بسهولة يخرقوها لن طويًال الهدنة عقد وراء وحفوا «سعوا الذين األحباش
بخدعة املدينة األحباش جيوش استباحت وبعدما األوان، فوات بعد ندمت لكنها

واحد. آن ويف صوب كل من وحربًا وغرًقا حرًقا وتدمريها اململكة مباغتة هدفها
عانت أنها إال طور كل عن وأخرجها الغضب أعماها بعدما قمرية صمود ورغم

ذاك. املباغت حصارها يف الكثري
فوق الويالت أقىس تحمل حد إىل االنتقام يف الدامية والرغبة الغضب بها ووصل
كبدها. فلذة ابنها من واملساندة العون طالبة برسلها اإلرسال عىل تجرؤ أن دون كاهلها

أنحني. لن يحدث، لن –
فاستجمع حدث، بما وتيقن علم عندما صربًا يطق لم يزن ذي بن سيف أن إال
زوجها سيف الفتقاد وحرارة أًىس إىل بهجتها تحولت التي شامة عن التخيل مقرًرا قواته
ويالت بسبب وانتقام عنف بكل الحبىل والليايل األيام تخبئه ما يدري من جديد، من

اتفاق. أو لهدنة مراعاة تعرف ال التي وحلفائهم األحباش عدوان
الثقيلة الحمل آالم من تعاني كانت أنها رغم بجهودها مصاحبته شامة قررت لذا

زوجها. عن إخفاءها آثرت التي
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بطنها: يف ما الجمر من أحر عىل يرتقب وكان مصاحبتها بإرصار سيف رفض هنا
دمر.

أرعد سيف كان الذي أفراح، جيش فلول وبقايا حاميتهم بقاء عىل أرص بل
أفريقي أمري وهو «امليمون» سوى البواسل قادته من يبَق ولم معظمه عىل أتى قد
صفوفهم، بني الرعب توقع أصبحت بطوالت األحباش ضد وحربه منازالته عرب أثبت
هذه حربه يف معه اصطحب قد كان الذي ذاته ملكهم أرعد سيف قلب يف وخاصة
ويدعى أولهما املحاربة بفيالقهما كبريين قائدين — أحمرا — التَّبَاِعنَة عاصمة ضد
أعدائه من ثالثة رقاب يقطع كان ألنه ذلك الثالثي»؛ «سياس بلقب واشتهر «ميهوب»

الوحيش». «دمنهور ويدعى الثاني والقائد سيفه، من واحدة برضبة
مطوًال؛ املدينة حصار واستمر يزن، ذي بن سيف عىل طويًال القتال استعىص لذا
أرعد لسيف تنازالتها مواصلة مراًرا، طورها عن وأخرجها قمرية، والدته أفزع مما
مراعاته إياها مطالبًا بمكاتبتها املبادرة إىل يزن ذي بن بسيف دفع مما واألحباش؛

قراراتها. اتخاذ يف الترسع وعدم — راياتها تحت — تواجده ومراعاة
املترسعة. املفردة –

أحمرا، يف ورضاوتها املعارك سري إليه انتهى ما بدورها أزعجها فقد شامة أما
وفيالقه. «امليمون» بقائدها إليه فأرسلت

أبطالها وتحدي األحباش مواجهة يف التشدد سوى يزن ذي بن سيف من كان فما
منشًدا:

معتكر وهو املنايا بحر أخوض
والجزع بالرعب العدا قلوب وأرمي

املنايا سوق الشتا يف أعشق
الصيايف ويف الربيع يف كذلك
ألنني امللوك عني فأخربوا أال

هياجها يوم الحرب يف ازدحموا إذا
لحربي أمري يا اليوم فاثبت

سهام. برضب جاهًال تكن إن
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ونازله الثالثي» «سياس األحباش حلفاء القائد يزن ذي بن سيف تحدى وهكذا
منه، تمكن حني رأسه يقطع أن من وبدًال ساعده، أضعف أن إىل متتالية أيام بضعة

بفيالقه. أسريًا وأخذه عليه أبقى
بينما جانب كل من عليه فتشددوا أرعد وملكهم األحباش مخاوف من ضاعف مما
فوق من ويجول يصول وهو صوت بأعىل قائًال تحديه يواصل — سيف أي — هو
جيش قواد كبري منازلة فرصة له سنحت أن إىل اكتفى، فقد عرفني من الجبال: رءوس
وجنده — عليه استحوذ حني بالسابق، فعل كما به وفعل الوحيش» «دمنهور األحباش

دمه. سفك من بدًال أسريًا —
كمثل بالنرص، ومخضبًا مجلًال أقوامه إىل منتًرصا عائًدا يزن ذي بن سيف كر ثم

قاٍن. أحمر أرجوان
املعارك سري يشهدان وهما سقرديون، الرشير ووزيره أرعد سيف جنون جن بينما
لصفوفهم إضعاف من الجديد التَّبْع ذلك يحرزه أصبح ما ومدى أحمرا، حول من
انفراط إىل أقرب األمر بدا حتى — األحباش حلفاء أي — حلفائهم عىل باستحواذه

عقاله.
منسحبًا بجنوده الرتاجع سوى مخرًجا أرعد سيف األحباش ملك يجد لم وهنا
وسبقه خلفه من بااللتفاف املباغتة اليزن سيف أحابيل من تخوًفا الحبشة؛ باتجاه

إثيوبيا. إىل بجيوشه
عن «عريوض» تابعه إليه حملها التي باألخبار بوغت يزن ذي بن سيف أن إال
طيلة الفراش وألزمها — قمرية — أمه كاهل عىل فجأة حط الذي العضال املرض ذلك
امللكة رأسهم وعىل الجميع آثر والذي الطاحنة، معاركه شهدت التي األخرية الشهور

عنه. إخفاءه ذاتها
أمه. لزيارة ا رسٍّ متسلًال فزًعا يزن ذي بن سيف هرع فوره ومن

من حالتها إليه وصلت ما هاله جبينها الثًما منحنيًا فراشها قارب ما إذا حتى
شديد. تدهور

بك أفرح لم ولدي، … سيف مغمغمة: ابنها رأس محتضنة تثاقل يف عينيها فتحت
مولدك. منذ لحظة

هيكل. … أم كل
تلهف. يف يديها وراحة وجهها الثًما منكبٍّا هو اندفع
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عرشها. أنت لتعتيل قريبًا، جنب إىل جنبًا إثيوبيا سندخل الحبيبة، أمي –
آخر القطة العميق سباتها يف وغابت كطفلة، عينيها وأسبلت وهن، يف ابتسمت

الحلم. ذلك أصداء عىل أنفاسها
هيكل؟! سيف ولدي … متى –
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موتقمرية

جاءه الذي — قمرية — أمه موت عقب يزن ذي بن سيف عىل الثقيلة األحزان حطت
— العدائية والعمليات واملعارك األحداث تمكنه لم الذي وهو مفاجئًا، صادًما نبُؤها
واكتساب أحضانها يف والعيش النشوء من توقف أو رحمة بال املتوالية — الحبشية

قرب. عن ومعرفتها حنانها
عىل األخري نرصه عذوبة بتذوق له تسمح لم درجة إىل العميقة، األحزان تملكته
أي — إشاعته ملجرد منسحبني مهزومني عادوا الذين أرعد سيف وملكهم األحباش
وجيشه بدخوله وأخرى لحظة بني سيفاجئهم أنه وهو صحيح، غري لنبأ — اليزن سيف

ذاتها. إثيوبيا
جانب إىل الحرب ظروف إىل نظًرا عجلة؛ يف قمرية األم امللكة دفن مراسم وجرت

قمرية. أي هي، وصيتها حسب اليزن ذو الراحل التَّبْع زوجها
قدميه. موضع عند ادفنوني –

الشاب، التَّبْع قلب إىل البهجة أعاد ما رسعان وحلوها، بمرها الحياة تدفق أن إال
وهي — مجربًا — عنها تخىل قد وكان شامة، الحبيبة زوجته مكاتبات وصلته حني

التَّبَاِعنَة». «عاصمة معارك يخوض لكي الثالث شهرها يف حامل
بكري. … دمر –

األول. ملولدهما وضعها إليه تحمل مرشق صباح ذات مستبرشة شامة أخبار جاءته
دمر. –

الجديد، مولوده لرؤية أفراح، مللكة خاطفة رسية بزيارة القيام فوره من فقرر
اندفع حني شامة، — أفراح ملكة — زوجته يزن ذي بن سيف إليها اشتاق التي وشامة
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التي التَّبَاِعنَة — حسنة أو — شامة مستطلع ابنه فوره من حامًال مقبًال منكبًا إليها
ولدي. دمر املنتظر، بالتَّبْع مرحبًا قائًال: إليها وأرس جبينه تعلو

الستقباله: هاشة أغطيتها، عنها تنفض وهي قلبها شغاف من شامة وضحكت
حب. … راحة لحظة من أما حرب، … حرب

أمسكت أن إىل العمالقة الشموع ضوء عىل حب يف الوليد الغالم يتأمالن مضيا
بلحظة أحلم كنت سأجيء، كنت قائلة: بحنان؛ له تهمس وهي سيف بساعدي شامة

لكن. — قمرية — الراحلة بوالدتنا لقائي
حبيبتي. يا شامة يا أعرف أعرف، –

ملولوده وقته بعض معطيًا شامة، زوجته بالد يف لفرتة يزن ذي بن سيف واستقر
هذه ومنايف ربوع يف تربى الذي وهو فيه، الحماس متدفق دفئًا دفع الذي الجديد،

معوًزا. يتيًما البالد
ربوع عن وال «أحمرا» التَّبَاِعنَة عاصمة عن لحظة تغفل لم اليزن سيف عني أن إال
— العليا — مرص وديار الكبري املغرب بلدان وبعض األفريقي والقرن والجزيرة اليمن

آنذاك. الحاكم اليمني والبيت للعرب موالية كانت التي
بني الطريق تأمني من تمكن بعدما وأحمرا، أفراح بني ما الرتحال دائم فكان
يف كان كما نفوذهم وفرض مسالكه قطع األحباش بمقدور يعد فلم العاصمتني،

السابق.
وأولوية وكتائب فيالق توحيد استكمال عن يزن بن سيف يتواَن لم ذلك ورغم بل
ذاتها. إثيوبيا عىل املباغت للوثوب تمهيًدا أمه؛ املنية وافت بعدما خاصة الجديد جيشه

إثيوبيا. ومنبته، الداء أصل باستئصال البال، يهدأ وحتى –
سماعه عقب وبالتحديد ذاته، أرعد سيف الحبشة ملك منه يقني عىل أصبح ما وهو
السائدة واملخاوف الالئقة عامل عن فضًال بالقرار، سيف ابنها وتفرد قمرية، ملوت
يف وهو للغنم، يصفو أن إذن للذئب فكيف اليزن، وسيف أرعد سيف بني أي بينهما؛

أرعد. سيف نظر
األذية! لقمرية البكر االبن –

وقت أي من وبراًحا اتساًعا أكثر اآلن اليزن سيف الجديد التَّبْع فرصة فلعل
مضيا. وظرف

عينيه أمام األفق يف املتالطمة البحر مياه يراقب وهو لنفسه أرعد سيف غمغم
الخائبتني.
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رأيس. ليقطع إثيوبيا؛ ِحْمرَي تبع لدخول –
ذاك. بقوله الرؤية واضح جليٍّا مستقبًال يستشف األحباش ملك أن لو وكما

عرش القتحام يزن ذي بن سيف أمام بالفعل مفتوًحا أصبح الطريق أن ذلك
الدوام. عىل للعرب املعادي العرش ذلك وريث أرعد من واالنتقام يهوذا،

«منية تدعى الجمال باهرة مرصية أمرية تصدرته مرص أهل من وفًدا أن ذلك
لهم الحبشة ملك معاملة من له يشتكون وهم يزن، ذي بن سيف التَّبْع زار النفوس»
وانتقاًما تنكيًال أرعد، سيف عنهم منعه الذي النيل ماء حصة يف ملطلبهم اإلنصات وعدم

التَّبَاِعنَة. ضد حربه يف منارصته لعدم منه
شهرته عمت وقد خاصة ومساندتهم، إلنصافهم اليزن، سيف إىل لجئوا قد وكانوا
مصبه. وحتى بمنابعه بدءًا ومجراه النيل مياه يف وتحكمه الواسعة معرفته حول اآلفاق
أصل عىل بالقضاء عهًدا أمامهم نفسه عىل قطع أن إال اليزن، سيف من كان فما
السودانيني ولجريانهم لهم املياه وإعادة ورشوره، أرعد سيف من الجميع وتخليص الداء
نرش يستهدف الذي املؤلم املحزن الشأن هذا بخصوص أيًضا جاءوه قد كانوا الذين

والعطش. املجاعة
الناس. حياة –

أن إىل الحبشة بالد يطلب وسار املوحد، وجيشه عدته اليزن سيف أعد وهكذا
عرش عىل األصغر «مقلقل» ابنه منه بدًال بًا ُمنَصِّ وعزله أرعد سيف وأرس إثيوبيا، دخل

يهوذا.
التي أحمرا إىل سيف امللك عاد حتى الحبشة يف التَّبَاِعنَة حكم استقر إن وما

له. والدعاء بالثناء تلهج عروس كمثل املدينة زينت وقد الستقباله وفودها خرجت
أرعد سيف عىل يزن ذي بن سيف التَّبْع انتصار باحتفاالت مرص وفد وشارك
حد. أقىص إىل منبهرة نرصه حفالت سيف امللك النفوس» «منية شاركت كما وأرسه،

ولده منها ليخلف منها، — السيايس — الزواج فآثر عينيه، يف راقت قد وكانت
«مرص». تيمنًا سماه الذي

أفريقيا رشيان النيل ماء تدفق إعادة يزن، ذي بن سيف واجبات أوىل فكانت –
والتفافهم له الناس وحب شعبيته أوصل مما العدية، بمرص األخري مصبه حتى آمنًا

مداه. أقىص إىل راياته وتحت حوله
النفوس» «منية املرصية األمرية زوجته بصحبة زائًرا مرص سيف امللك دخل وهكذا
ربوعها بني االستقرار إىل به حدا مما الفاتحني، استقبال فاْستُْقِبَل «مرص» وابنهما
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وأسيوط إسنا زار كما — الكبري وسدها — وأسوان إخميم فزار طويًال؛ أهاليها وبني
وحلوان املدينة، أهناسيا فزار الوسطى، مرص بمدن طويًال وأقام وملوي، ومنفلوط
حارة مثل — والحواري الصغرية القرى وحتى وبوالق، والروضة الجبل وقلعة والجيزة

ذاكرته. من تخل لم التي — الوطاويط
«دمر» ابنه فنصب ذراعيها له فاتحة بدورها به رحبت التي الشام بالد وزار
حكمه عاصمة دمر واتخذ وفلسطني، الشام حكم عىل — شامة — األوىل زوجته من

لالذقية. املتاخمة بانياس مدينة يف العليا، بسورية
والكتابة، والعلم القراءة عىل واالنكباب للعزلة، محبٍّا كأبيه يزن، ذي بن سيف وكان
سدود من وزراعية عمرانية مشاريع من يتبعهما وما والرتبة» «املاء مواضيع يف خاصة

والنمو. االخرضار هدفها وخزانات ومصارف
كان حيث رسية؛ يف يجريها التي والتنقالت األسفار كثري سيف امللك كان كما
وساسة جوالني، وشعراء وعلماء وطلبة ونوتية فالحني من العاديني الناس بأزياء يتنكر
ليتعرف واملشعوذين؛ واملغربلني والطهاة القبائل وشيوخ القرى وأطباء العربية، الخيول

الناس. أحوال
عىل الوقوف له يحقق بما دراية، عن املهن هذه شخصيات تقمص يتقن وكان
املتناهي حكمه عرب حلها يف بعد فيما واإلسهام ومشاكلهم، وقضاياهم الناس نبض
أحمرا، التَّبَاِعنَة وعاصمة والسودان ومرص والشام العربية الجزيرة ربوع امتداد عىل
الحبشة، عىل يده وضع عقب بكاملها، أفريقيا تكن لم إن األفريقية، البالد من والعديد

والقبائل. والكيانات األقوام من يتبعها كان وما
وأعمال األخطار تحسس إىل الدوام عىل به تدفع كانت وغريها املهام هذه كل أن إال

يَستهدف. ما أول يَْستَْهِدُف عربي، رمز أو كتَبْع ضده، املبيتة العدوان
الناس. وخري العدل –

ما أو ومسبوتاميا الصغرى وآسيا األناضول من املرة هذه تجيء األخطار وكانت
الفرس. بالد ومن الرافدين، بني

يعد أنه به للمحيطني والشام مرص حكم يف استتبابه عقب سيف امللك ادعى لذا
«بلقيس وجدتنا سليمان» «امللك كنوز عن للبحث وفلسطني: اليمن إىل للعودة العدة

سبأ». ملكة

206



قمرية موت

ا رسٍّ دخلها التي الفرس وبالد والهند آسيا يف أخباره، انقطعت ما إذا حتى
الشعبية الحياة متاهات يف غوصه واصل والعرب، مرص ضد املبيتة النوايا الستطالع

الناس. لبسطاء
بديار و«مرص» بالشام «دمر» ولديه إىل برسله اإلرسال عن يتواَن لم فوره ومن
األعم طابعها كبرية حملة بتجهيز إياهما آمًرا — غيبته يف مرص حكم َ ُويلِّ الذي — مرص
املرتامي، مللكه عاصمة منها اتخذ قد كان التي مرص إىل عاد وحني بحرية»، تكون «أن

الفرس. وبالد الهند يف ليحارب جيشه اصطحب
عدوانه مجهًضا البهلوان» «بصارخ امللقب «الكرسى» قتل من تمكن أن إىل –

وأكارستهم. الفرس جانب من والعرب مرص ضد املبيت
بالخداع سيوة واحة طريق عن — مرص أي — دخولها للفرس سبق وقد خاصة

الزمن. من طويًال ردًحا بها وبقوا واملناورة
جانب من الفاتحني استقبال فاْستُْقِبل مظفًرا مرص إىل يزن ذي بن سيف وعاد
العدوان عىل النرص احتفاالت يف للمشاركة صوب كل من قدموا الذين املرصيني فئات

الفرس. جانب من ضدهم املبيت
أن سبق الذي وهو يزن، ذي بن سيف امللك شعبية ارتفعت العدية مرص ففي
يتصدى هو وها النيل ماء قاطع أرعد، سيف األحباش ملك املتجرب عدوهم من أنقذهم
ديارهم إىل الطاحنة املعارك لينقل الكبري بجيشه إليهم فريحل الفرس من الجدد للغزاة

بالنرص. مظفًرا ويعود وحصونهم
األمصار. أبو –

املبيت، — الفاريس — للعدوان تحييده من يزن ذي بن سيف انتهى ما إذا حتى
أنحاء كل يف وخزاناته وسدوده أنهاره مجريًا النيل، كتاب عىل فانكب صفاؤه عاوده
ارتفاع تزايد بعدما البالد، الرخاء فعم والوسطى، ومرص والصعيد الدلتا يف البالد،

النيل. ماء منسوب
والنمو. االخرضار يحقق بما املياه وترصيف تخزين يف التحكم وتم

املوحد، لجيشه رعاية كل تقديم عن يزن ذي بن سيف يتواَن لم ذلك ورغم
واألفارقة العربية، الجزيرة عرب مع جنب إىل جنبًا لوائه تحت املرصيون انتظم الذي

الجيوش. أبو لقب: املرصيون عليه أطلق فقد هنا ومن واملغاربة،
نسبة الجيوش بجبل األعىل جزؤه عرف الذي املقطم بجبل تدريباته يجري فكان
من أو األحباش، جانب من يوًما يجيء قد عدوان ألي تحسبًا وذلك سيف، امللك إىل
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انتصاره رغم وأطماعهم جانبهم يأمن ال حياته طوال كانوا الذين خاصة الفرس، جانب
خراسان. عىل عربيٍّا واليًا وتعيينه بالبهلوان، امللقب الكرسى وقتله عليهم األخري

التجنيد نظام املرصيني عىل فرض من أول يزن، ذي بن سيف التَّبْع امللك فكان
املرصيني عىل بل املرتزقة، عىل معظمه يف يقوم ال جيش لبناء العدة وإعداد اإلجباري،
عاصمة يف بعضه عىل أبقى الذي — سيف أي هو جيشه مع جنب إىل جنبًا أنفسهم،

بأفريقيا. — أحمرا التَّبَاِعنَة
وأخصهم ومستشاريه، قادته بكبار محاًطا جيشه تدريبات بنفسه يحرض وكان
زوجته به بعثت قد كان والذي — امليمون — منه مقربًا أصبح الذي األفريقي األمري
املهام من بالكثري بعد فيما األحباش، ضد حروبه يف ساعده من ليعضد — شامة —
قائًال: امتدحه يزن ذي بن سيف إن حتى خراسان، يف األخرية حربه ومنها الجسيمة،

الضارب. ساعدي هو امليمون
إصابته أثر من ينزف جريًحا الفرس ضد الحملة تلك من عاد امليمون أن إال
صدر أوغر مما الفاريس، البهلوان» «صارخ ضد ومعاركه منازالته جراء من البليغة
عىل الجزية وفرض وقتله خراسان يف بنفسه هو منازلته حد إىل ضده، سيف امللك

قومه.
عرصه وأطباء حكماء أشهر — امليمون — املسجى لقائده سيف امللك واستقدم
مهامه رغم له زياراته عن يكف ال وكان عالجه، عىل لإلرشاف ومرص والهند الشام من
مناطق من كثري يف اندلعت التي املستجدة األحداث تلك إىل بالنسبة خاصة الكثرية،
لإلقامة ِحْمرَي تبع عودة برضورة مطالبة العربي، والجنوب اليمن يف التَّبَاِعنَة» «موطن

أفريقيا. أو مرص يف وليس باليمن، الدائمة
اليمن مناطق طول عىل لهيبها وأرضموا الفرس، إليها لجأ التي الفتنة وهي
وذلك شماًال، يثرب وحتى رعني، وذي وسبأ وصنعاء وحرضموت عدن يف والجنوب،
بما للتباعنة، جديدة عاصمة واتخاذه مرص حكم عن التخيل عىل التَّبْع يرغموا لكي

حكمها. إعادة عليهم يسهل
جزيرة إىل — رسية — زيارة من أكثر إجراء إىل يزن، ذي بن بسيف دفع مما
وبلدانهم العرب عىل الخطر أن: إىل ومشريًا ذاكًرا الجديدة الفتنة بأخطار مبًرصا العرب،

منه. مهرب وال واحد، وأقوامهم
التَّبَاِعنَة. موطن عن التخيل بعدم واعًدا العربية، للجزيرة زيارته وأنهى
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قائده أجل بانقضاء الجديدة األخبار صدمته حتى مرص، إىل عاد إن ما أنه إال
طويًال. فبكاه غيبته، يف «امليمون» املقرب

خاصة الفادح، بالنبأ «شامة» صباه ورفيقة زوجته ليخرب برسله أرسل فوره ومن
العرب. نصري األفريقي القائد لذلك وتبجيلها تعلقها مدى يعرف وهو

الذكر. الطيب امليمون، –
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إىلمرصالعدية الرحيل

زيارته عقب له فاجًعا سيف امللك من القريب «امليمون» األفريقي القائد موت جاء
العرب جزيرة ربوع يف الفرس نرشها التي الفتنة لهيب إلخماد العربي؛ والجنوب لليمن
ييرس بما اليمن، يف التَّبَاِعنَة موطن لعاصمته والعودة مرص، عن التَّبْع بتخيل مطالبني

اجتياحها. إعادة — املجوس الفرس أي — لهم
«شامة» وكفاحه صباه ورفيقة زوجته هو سيف امللك ذهن إىل تبادر ما أول وكان
اتخذت قد كانت التي وهي ورسله، مكاتيبه تصلها حني عليها الخرب وثقل فداحة ومدى
أرعد» «سيف صلبه الذي لوالدها افتقادها عقب جيشها، لقادة وكبريًا أبًا امليمون من
حني شامة إىل بالنسبة تحقق ما وهو الطري، جوارح لتنهشه إثيوبيا أشجار عىل معلًقا
يف العزاء وتقبلت السوداء، الحزن بأردية واتشحت حرسة، ثيابها فشقت النبأ، وصلها
غلبها بعدما العدية، مرص ديار إىل للسفر العدة تعد وهي بقرصها، «امليمون» أمريها
أرسة ورعاية وعزاء «دمر» البكر ابنهما عن والسؤال سيف امللك لرؤية الجارف التشوق

«امليمون».
أرسل سيف، التَّبْع امللك رغبة حسب مرص إىل الرحيل يوم صباح حان ما إذا حتى
لتقلع الحبشة بالد مواني أقرب إىل حرسه بأخلص املألى البحرية بسفينته فوره من

العليا. مرص إىل بشامة منها
الحبيش امليناء ذلك إىل بلدها من — الربي — بركبها شامة وصلت ما إذا حتى
اليزن سيف امللك عينه الذي الجديد األحباش ملك األصغر «مقلقل» استقبالها يف وجدت
يزن ذي بن سيف قطع أن سبق الذي أرعد سيف والده ليخلف إثيوبيا؛ دخوله عقب

بيمينه. عنقه



التَّبَاِعنَة امللوك سرية

ذهب من يهوذا» «عرش هدايا بثمني محمًال جاثيًا يجيئها وهو شامة، واستقبل
ولزوجها. لها ومال وجواهر

األمصار. أبو التَّبْع، امللك الحكيم ملكنا –
مسرتجعة مفكرة شاردة — األصغر مقلقل — الحبشة ملك هدايا شامة وتقبلت
املوالية — بالدها بني الطويلة، الخطرة السابقة الرحلة تلك أحداث ومخيلتها رأسها يف
ذبح يف هي شاركت وكيف — أرعد سيف — السابق وملكها الحبشة وبني — للعرب
مقدًرا كان التي النيل بعروس االحتفال ليلة الجبل قلعة داخل — سيف مع — ابنه
وتماسيحه البحرية لحيتانه حية النيل مياه يف وإغراقها عليها االعتداء ليلتها فيها

مائه. وأفراس
كوة عرب تتطلع ساهمة شاردة وهي النيلية رحلتها طيلة ذلك كل شامة تذكرت
الرصايص املاء صفحة ترضب النوتية، مجاديف لطرقات وتنصت تشهد وهي سفينتها،
أصواتهم عىل منغمة املكتمل، النصف القمر ضوء مبعثها فضية بسياط املطعمة اللون

باألحزان. املشبع الجماعي الشجي وغنائهم
عىل تعودت أن منذ يزن، ذي بن سيف مع رحلتها ومتعرجات أحداث تذكرت
يعيش مطارًدا، وحيًدا يتيًما امللكي» «الكتاب ب صباح كل شمس مطلع مع به االجتماع
لهذه املتملكني األحباش جانب من ترد قد وواردة شاردة لكل يقًظا متوقًدا حذًرا حياته

البالد.
ويشتد وتنمو ترتبى أن املشهرة أظافره من مهرب ال محدق خطر من له فيا

األعداء. أرض عىل ساعدك
املشهرة. ورماحهم الراصدة وعيونهم –

تغادر وهي شامة تذكرت وهكذا أيامها، شبًال كان الذي سيف تعبري حد عىل
يزن ذي بن لسيف كزوجة حاكمة، فرتة منذ دخلتها التي الحبشة بالد وأطالل حدود

بكره. وأم
دمر. –

الحنني غلبها الذي سيف امللك قبل من — أشوريا بالد أو — العليا سوريا حاكم
ملعاناة املبددة الصافية مًعا ضحكاتهما تطغى كانت حيث السابق؛ يف كما مًعا لرؤيتهما
لتخليص الكفاح آثرا منذ مًعا، فيها وقعا التي املصائد وكذا وكفاحهما، حبهما رحلة

أرعد. سيف عبودية من بالدهما
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واملجاعة. العطش حروب مبتكر –
أيام! كانت –

عىل الجند، ومركبات بزوارق املحاطة — بذهبيتها — ترشف وهي شامة زفرت
األفق. تسد وهي مرص، أهرامات

مرص. أرض –
بأن مًعا يحلمان وهما وليايل، أياًما سيف مع استغرقها ما كثريًا حلم من له يا
حلم من له يا األمصار، بقية لحكم وموطئًا موطنًا العدية مرص أرض من يوًما يتخذ

ساخر!
مستطلعة. فجأة شامة انتبهت

النيل. فضاء تشق يزن، ذي بن سيف التَّبْع امللك سفن أرشعة هي ها –
كلما كله شامة كيان يف عدواها ترسي محبيه رهبة يثري امللك أسطول تقدم وكان

فأكثر. أكثر النهري امللك موكب اقرتب
صباه. ومطلع حبه الستقبال النييل موكبه يف أقبل قد التَّبْع كان

مرص. ربوع يف هنا … حبي … شامة –
إرهاًقا يعاني برشي مخلوق كمثل كتفها عىل مسرتيًحا يغفو وهو طويًال عانقها

األعباء. ثقيل الجلد يؤججه
شامة. يا طويًال طويًال إليك اشتقت –

ا. مرسٍّ محتضنًا بذراعه إليها أشار
الستقبالك. تهفو العدية مرص هي ها –

مًعا. القديم حلمنا هي ها
به تحف الذي بالنيل، املحيطة واملنشآت املباني ضخامة من منبهرة تطلعت
موطن يف الحياة قطاعات يطبع الذي الكبري اإلرشاق ذلك وسط النرضة، الربية الزهور

الفراعنة. األسالف
امليمون. األمري بعد وأبي زوجي فأنت وأمجادك؛ بقاءك هللا أطال –

والروعة، البنيان املتعالية املرشفة القصور أحد مربض عىل سفينتها رست وحني
الذين وكربائها، وشيوخها مرص أمراء من مشهد عىل بيدها آخذًا سيف امللك أنزلها
الهدايا وثمني القمح وسنابل بالزهور محملني امللكة الستقبال صوب كل من قدموا

العاملني. يف مرص بها وُعِرَفت اشتهرت التي الباهرة والفنون
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شامة. يا وقرصك بلدك يف بك أهًال مرحبًا: قائًال سيف امللك خاطبها
تذكرت لها، أقيمت التي والتعارف االستقبال واحتفاالت مراسيم انتهت ما إذا حتى
وهو السابقة، الفرتة طوال عذب كحلم الزمتها والتي بها، جاءت التي خطتها فورها من
يتملكك ألم فعاجلته: ابنهما، لزيارة الشام بالد إىل رحلة عرب سيف بامللك تستفرد أن

غياب؟ طوال بعد دمر ولدنا لرؤية الحنني
مًعا الرجال سنشد قريبًا شامة، يا أجل أعبائه: من يتخفف وكأنه امللك، زفر هنا

ويثرب. الحرام» «البيت زيارة إىل مًعا بعدها لنعرج بانياس إىل
الليل. آخر يف متسامرين يتحدثان وهما ضاحكها

يثرب. العجوز، أبي صفي أقصد –
تدريباته مواصلة بالطبع وأهمها بمرص، واجباته بإنهاء سيف امللك عجل وبالفعل
األخبار إليه ترامت قد وكان «الجيويش»، اليوم، إىل اسمه يحمل الذي بجبله، لجيشه

جديد. من مرص لغزو بإعدادها الفرس يقوم التي االنتقامية الحملة عن
أن ودون ا رسٍّ وبانياس العليا لسورية زيارته مراسيم إجراء سيف امللك آثر لذا

مقربيه. أقرب إىل تفاصيلها تصل
مع زيارته عجل عىل انتهت إن فما املرة، هذه النجاح لها يقدر لم خطته أن إال
نزول األخبار عليه نزلت حتى ويثرب، املكرمة مكة إىل وعرجا دمر، لبكريهما شامة،

الصواعق.
يزن. ذي بن سيف التَّبْع عن غيبة يف الجرار بجيشه األهرام عىل ينزل الفرس ملك –
الفرس أمراء أحد أرس يف وقع أنه إال عاصمته، إىل عائًدا سيف امللك أرسع وهكذا

«الهدهاد». ولقبه «بالمه»، واسمه
مًعا. والشام مرص ديار عىل جديد من الثقيلة الكوارث حلت هنا

من اإلفالت استطاعت التي «شامة» جانب من املرة هذه جاء األمل بصيص أن إال
مجمعة حربها، عدة مرتدية األم، امللكة لباس فورها من وخلعت الفاريس» «بالمة كمني
السوري، دمر جيش ومن بالدها من معظمه استقدمت جيش نواة دمر ابنها مع
عىل املحقق الصلب شفا عىل وهو أرسه، وفك سيف امللك مخبأ اقتحام يف ونجحت
ويثرب اليمن من جيشه تجميع وواصل الفاريس، بالمه سيف امللك فقتل الفرس، أيدي
مواصًال النيل، عابًرا الغزاة الفرس عىل الحصار لفرض مرص إىل طريقه متخذًا وأفريقيا

السويس. وبرزخ سيوة واحة حتى صفوفهم يف الذعر موقًعا واجههم أن إىل تقدمه
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تنفسه عشية سيف، امللك بجسد استبد قد القسمات الواضح اإلرهاق وكان
حني عاناه ملا نتيجة مرص؛ عن الفرس فلول آخر مطاردة من االنتهاء بعد الصعداء
الوسطى مرص طول عىل ضدهم خاضها التي املعارك ولرضاوة الغادر أرسهم يف وقوعه
الحقيقي جيشه وبني عجل، عىل جمعه الذي جيشه نواة بني التكافؤ عدم رغم والدلتا،

الجيويش. بجبل
استطاعت التي «شامة» زوجته وكتائب فيالق تدافعت حصونه إىل عاد ما إذا حتى

واليمن. أفريقيا يف املوالية واألقوام البلدان وبقية بلدها من استجالبها
«بالد أو «مسبوتاميا» باتجاه راجًعا َكرَّ الذي سيف، امللك ساعد من عضد مما
«السبع أو «املدائن» دخل أن إىل الفرس صفوف يف الهزائم وموقًعا مطارًدا الرافدين»

الزمن. من فرتة لها حصاره طال بعدما مدائن»
اللذين بانياس، من دمر وابنه شامة زوجته إلحضار برسله فوره من وبعث
التي الصلح لرشوط سيف، امللك صك عقب املدائن عمت التي النرص احتفاالت شاركاه

يتبعها. وما «السبع» الفارسية املدن تلك حكم له تتيح
األكارسة عرش اعتالء امللك مشاركة لحظة بشامة االنبهار وصل أخرى ومرة
الطاعة فروض لتقديم صوب كل من قدمت التي املتالطمة الجموع مشهد عىل الفرس،

يزن. ذي بن سيف التَّبْع للملك
حييت. ما شامة مخيلة عن أصداؤها تغيب لن لحظة هي

الجسد. هذا يف حييت ما أجل –
الخاطف الربيق ذلك استطلع حني أعماقها يقرأ كان لو وكما سيف، امللك أن إال
أرسه وفك له مساعدتها مقدار مكرًما ا مرسٍّ «فبادرها الباهرتني، السوداوين عينيها يف

الحرب.» ومواصلة
… اآلن لكنت وجسارتك؛ دأبك فلوال شامة، يا أنت نرصك إنه –

غرضه أدركت وقد الجموع، من مشهد عىل جانبه إىل وقفتها يف شامة انتفضت
ساعده من شددت التي جندها، بكتائب مؤازرته ثم أرسه، من له بإنقاذها أي األخري؛

هنا. حتى الغزاة الفارين الفرس فيالق تعقب يف
الداء. منبت عىل للقضاء –

دمر — وابنهما بالدها، إىل شامة عودة بعد حتى للمدائن، سيف امللك حكم وطال
كثري يف — الوقائية — الحروب من سلسلة فقاد «بانياس» العليا بسوريه موطنه إىل —
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أسالفه عادة عىل آسيا أواسط باتجاه متوغًال والهند، الفارسية» «الشعوب عواصم من
التَّبَاِعنَة.

ومكنونه رسه وموضع وحبه صباه رفيقة إىل الجارف الحنني استغرقه كلما وكان
فيما املشورة أيًضا ولتشاركه الجديدة، انتصاراته لتشاركه طلبها، يف بعث «شامة»

العليا. سورية أو اليمن أو السودان أو الحبشة أو مرص يف سواء أمور، من يَْستَِجدُّ
تملًكا، وال حربًا يبغي ال الذي التَّبْع، امللك بأهداف دراية عىل فكانت شامة أما
وأساليب الطامعني الفرس دسائس خاصة العدوان، إثر العدوان صد يف يرغب ما بقدر
األخرية الحملة تلك يف حدث كما املباغتة، عنرص عىل تعتمد ما أول تعتمد التي غدرهم
يثرب. إىل بعدها والعروج بانياس يف لولدهما الرسية زيارتهما إثر مًعا باغتتهما التي
كمن أصفهان، حتى التوغل إىل به دفع حد إىل سيف بامللك التوجس استبد هنا من
له حملت حني جديد، من باغتاه ما رسعان مبينًا، وُعْدوانًا ا رشٍّ وقومه بنيه عن يدفع
ويلقب «جهينة» يدعى آخر فاريس ملك وصول وبصاصوه عيونه جمعها التي األخبار
وعتاده جيشه عىل يشء كل وقبل أوًال للقضاء غيبته، يف مرص، نيل إىل «الهدهاد» ب أيًضا

السابقة. الحملة يف حدث كما الجيويش بجبل
شامة، زوجته فيه استشار ما إذا حتى سيف، امللك عىل منهًكا ثقيًال الخرب ووقع
جانب من املبيت الرش ذلك من للتخلص مرص أرض إىل بالعودة فورها من أشارت

الفرس.
املوقف شارًحا استفاض ثم كيف؟ بها: يحيط ما كل عن غائبًا شارًدا سألها

لشامة.
من التسلل يف الفرس نجح بعدما مقطوًعا أصبح مرص، إىل البحري والطريق –

الحائط. عرض األخرية الهدنة برشوط ضاربني ظهرينا، خلف
اآلن. الوحيد املنفذ لعله … التسلل مهدئة: حنوها يف شامة قاربته

أجل. اليزن: ذو غمغم
… الناس مع هناك مكاننا مرص: إىل — ا رسٍّ — والعودة للرحيل العدة ا معدٍّ أردف

األهل!
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أصفهان يف سيفيتوغل

«الهدهاد» ولقبه «جهينة» ويدعى الفرس أمراء أو ملوك أحد اجتياح خرب وقع هكذا
أصفهان يف توغل بعدما له، مفاجئًا صادًما يزن، ذي بن سيف التَّبْع امللك عىل ملرص،

العربي. بجيشه
معينًا يجد اليزن سيف التَّبْع يكن لم املصريية، واملعضالت األمور هذه مثل ويف
ساحل عرب مرص إىل بحًرا بالعودة عليه أشارت التي «شامة» زوجته سوى له، وناصًحا

الفاريس. العدوان صد يف — دمر — ابنها ملعاونة وذلك ببانياس، مروًرا الشام
من سيف امللك عىل استولت الالذقية، بميناء ومراكبهم سفنهم مارست إذا حتى
مرص، دلتا وحتى وفلسطني الشام يف الفرس يجريها التي الضارية املعارك أنباء فوره
تقديره وتزايد األمصار»، «هذه معظم لدخول غيبته يف الفرصة لهم سنحت بعدما
الغزاة الفرس بحملة ملفتة جسيمة خسائر أوقفت التي العربيات األمريات إلحدى
غيبته. يف تقدمهم لعرقلة منها محاولة يف األحمر» امللك بنت «سعيدة واسمها الطامعني،
دمر، ابنه أخبار عىل للوقوف بانياس إىل برسله سيف امللك أرسل ما إذا حتى
عن املفزع التساؤل تملكها التي شامة، أمه أزعج مما شاٍف، جواب بال الرسل وعادت

فزع. يف رصخت به حل وما ولدها مصري
دمر. … وحيدي … ابني –

انقطاع عىل أجمعت رسلهما أفواه من وصلتهما التي املتضاربة األخبار أن إال
فلم الغازي، الفاريس الجيش مطارًدا وكتائبه بحملته خروجه منذ دمر، األمري أخبار
بأيدي أسريًا وقع أنه أم يرزق، حيٍّا يزال ال كان إذا وما عنه، شيئًا أحد يعلم يعد

املصادر. بعض إىل استناًدا قتله يرجح بما الفرس،
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وما الوحيد، ابنها عىل وأحزانها ملخاوفها فريسة — األم — شامة وقعت هنا
الفرس أرادها التي املستعرة، الهمجية الحرب لهيب وسط الغامض مصريه إليه انتهى
البالد هذه جميع عىل التسلط إعادة يف ألغراضهم محققة حاسمة تكون أن املرة هذه
وتبصريها شامة تهدئة سيف امللك حاول ولقد ذاتها، أفريقيا داخل حتى توغًال واألقوام،
أبنائي كل مثل مثله فدمر قائًال: وعدوانهم الفرس جانب من بالجميع املحدق بالخطر

ومرص. واليمن الشام يف القتىل
لنفسها: مرددة ذاته امللك مقولة يف التشكيك حد إىل شامة املخاوف اقتادت وهنا

مصريه! عني يخفي وامللك قتل قد فهو إذن القتىل»، … أبنائي كل
أخلص حرضتها يف سيف امللك استحرض عندما إال شامة األم مشاعر تهدأ ولم
ضد قتال أرضها عىل يجري التي واألماكن البقع كل إىل بهم وأرسل وبصاصيه، رسله
أرسع يف اليقني بالخرب والعودة — يشء أي قبل — دمر األمري مصري ملعرفة الفرس؛

ممكن. وقت
مصريه، عن معلومة أو جواب دون جديد من الرسل وفود عادت ما إذا حتى

بدموعها. شامة اختنقت
بوحيدها. أم كأي بك أفرح لم ولدي، –

مرص، أرض إىل جنده وتسلل دمياط ميناء عىل سيف امللك سفن أرشفت إن وما
بفيالقها تطارد وهي األلسن، بها لهجت بطوالت إىل شامة األم أحزان استحالت حتى
بمنازلة سيف امللك تكفل بينما الصحراء، باتجاه الغزاة الفرس فلول — األفريقية —

الباقون. وفر أرسه، يف معظمه أوقع أن إىل ذاته، الهدهاد جيش ومطاردة
األحمر بالدم مخضبًا األبطال دخول مرص— — عاصمته بجنده سيف امللك ودخل
األفراح أقيمت جديد ومن شامة، — املحاربة — زوجته به ولحقت كاألرجوان، النازف
املنترص. العائد التَّبْع للملك والتحرير النرص بأغاني املوسيقى وصدحت الزينات وعلقت
حول أحزانها الفور عىل تجددت حتى حربها، عدة عنها خلعت إن فما شامة أما
هو املرجح كان وإن متضاربة، غامضة هي كما ظلت التي وأخباره دمر ابنها مصري
إىل مقيًدا به عاد الذي — الهدهاد — الفاريس امللك ذلك أرس يف — دمر أي — وقوعه
يهدأ فلم أحزان، إىل النرص أفراح وأبدل سيف، امللك صدر أوعز مما بلخ» نهر وراء «ما
ببالد — املدائن أو — السبع مدنه إىل للعودة جديد من العدة يعد وهو إال بال، له
جذوره من الداء واستئصال األسري ولده لتحرير القتال ومواصلة منها لالنطالق الفرس

كبري. حد عىل
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يده بوضع غليله يشفي أن دون اآلفاق، أو البالد بتلك سيف امللك حروب وطالت
واتشحت األخرية سنواتها يف أصيبت التي شامة، أمه يف الطمأنينة لبعث األسري ابنه عىل
دمر، ولدها وممتلكات مالبس مفارقة عن لحظة تكف أن دون السوداء، الحزن بأردية

بطوله. الليل مولولة باكية وتتحسسها تشمها
سحلية. قربك يف — دمر يا — يعملني مني يا –

صبحية. كل يف ولدي يا جبينك أمسح
الثأر يف ورغبته أحزانه جديد من جاشت تلك أحزانها يف امللك شاهدها ما إذا حتى

طائل. دون لكن الفارسية، املدن محاًرصا الحرب، أمد مطيًال واالنتقام
حصن أو مدينة اجتياح لجيوشه يقرر حينما سيف، امللك حرب عادات من وكان
ومسلحني أرسى من ومنافيها سجونها به تكتظ ما لتحرير جنده من كتيبة يبعث أن

القانون. عىل وخارجني طرق وقطاع
وأساليب طرق عىل وتدريبهم تأهيلهم ويعيد فيهم ويخطب يجمعهم امللك فكان
قائًال: … بجنده ويلحقهم العطاء عليهم يغدق ثم عنه، اشتهرت التي والقتال الحرب
األرسى أولئك وجوه تتفرس تروح بدورها فكانت شامة أما األشقياء، … أبنائي أخلص
طائل. دون بينهم، «دمر» — البكري — ولدها وجه تستطلع فلعلها — واألشقياء —

أين؟! … وحيدي … ولدي –
برصها، وضعف السقوم عليها فحلت أحزانها لعميق النهاية يف استسلمت أن إىل
للراحة ولو بالدها إىل مرص عن ترحيلها يف سيف امللك رغبة تقاوم ظلت ذلك ورغم

والعالج.
النازف الدم وسيول املعارك أنباء وتوايل الحرب تكره أيًضا أصبحت أنها ذلك

عليه. وشبت تربت الذي
بالنريان املشتعلة واملدن العفنة الجثث أكوام من مهرب وال … دم … دم –

املظلم.» الوحيش العالم هذا يف مغيث أو مهرب «ال والخراب،
باكية رفضت املعارك، ساحات عن بإبعادها عليها التحايل امللك حاول ما إذا حتى

عيني! حدقة … ولدي؟ أأترك … وولدي الذاتية: وبكائياتها ونحيبها ندبها معاودة
عليها يحنو فوره من يروح الذي ذاته سيف امللك أردية بأطراف باكية متشبثة
أو وادع لكائن فيها مكان ال التي الغابة تلك بقوانني تبصريها محاوًال محتضنها،
حاربوكم الناس تحاربوا لم إن إنكم الرجال أيها القائلني: التَّبَاِعنَة أصدق فما مستسلم،

َسبَْوكم. تَْسبُوهم وإن …
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الهادئ: بصوته ا مرسٍّ السكينة، إليها معيًدا ساعديه بني رأسها عىل يضغط كان
األحباش جانب من بالدنا؛ عىل عدوانيتني حربني أحداث بنفسك شهدت شامة، يا ولعلك

ثانية. الطامعني الطغاة الفرس أولئك جانب ومن مرة،
كظيم: تساؤل يف يديه كفي تأمل حد إىل ذاته سيف بامللك اإلجهاد يصل ما وكثريًا

دلوني! أفعل؟ ماذا
واملطاردة القتال عليه ُكِتَب الذي امللك أعماق يف يعتمل ما عىل شامة تتعرف عندئٍذ

بالدها. يف اليتيمة طفولته بل صباه، منذ
هنا. عنك أتخىل لن أبًدا تصميمها: مواصلة فتبادره

نهر وراء وفيما الفرس، بالد داخل الحرب تطلبتها التي الجسيمة املهام أن إال
ألقرب راحتها عىل والسهر حراستها موكًال شامة عن التخيل إىل سيف بامللك دفعت بلخ،

وحراسه. مستشاريه
أكثر تدهورت يزن، ذي بن سيف التَّبْع امللك وحروب معارك تشعبت كلما وكانت
ومخاوفه امللك أحزان من يضاعف كان مما مًعا، والعقلية الصحية شامة حالة فأكثر
له تبدت ما كثريًا التي الفرس بالد يف حروبه يف بكامله منشغل عنها بعيد وهو عليها،

نهاية. وال لها أول ال عاتية
أسود. قدر كمثل –

دام ما مرص، ديار إىل بها والعودة شامة ترحيل األسلم من أنه امللك رأى لذا
عن التخيل استحالة حد إىل منه، مهرب ال ماثًال واقًعا أصبحت وبينها بينه الفرقة أن

خاطف. رسيع وبشكل ا رسٍّ ولو زيارتها، إىل والعودة مهامه
حصاره تجميد قرر أصفهان حدود مساء ذات جيوشه شارفت ما إذا حتى
مريضة فراشها يف وهي ليًال، فزارها — باملدائن — شامة توجد حيث إىل ا رسٍّ والتسلل

الغامض. ومصريه ابنها باسم تلهج
ولدي! … شيئًا عني تخفوا ال أعلم … قتلوه … ولدي … دمر –

للراحة مرص إىل بها والعودة ترحيلها رضورة من مفرٍّا سيف امللك يجد لم وهكذا
والعالج.

األمن درجات أقىص عىل مشدًدا مرص إىل — البحرية — عودتها رحلة بنفسه فرتب
واملرض، والهذيان اإلعياء من الحال تلك عىل وهي اختطافها من تخوًفا لها؛ املرافق
من السيدة تلك أسدته أن سبق ما متذكًرا سيف امللك ودعها ركبها تحرك ما إذا حتى
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ومضحية مغامرة وواقعة، كبوة كل من عليه حفاًظا الخوارق، عداد يف أصبحت بطوالت
بني نادر فمثلك ا حقٍّ أىس: يف يودعها وهو زافًرا أجله، من طاقتها وكل ومملكتها بأبيها

الحياة. مدى القلب حبيبة يا السالمة تصحبك شامة، يا النساء
نلتقي متى ترى أصفهان: أسوار تخوم عىل الضاري قتاله جبهة إىل متسائًال وعاد

ثانية؟
امللك تشدد بعدما — بهرام — أصفهان ملك ابن جانب من مغايرة أحداث وجدت
عماله يعود أال عىل والهدنة الصلح طالبًا األول إليه فأرسل بالده، حصار يف سيف
ومهما أخرى، مرة مرص مهاجمة إىل الفرس بالد وكيانات أقاليم عىل قبله من املعينون

األسباب. تعددت
امللك تقبل أن إىل بهرام امللك وابن سيف امللك بني واملفاوضات املراسالت وطالت

األسري. دمر ابنه رساح إطالق رأسها وعىل الهدنة، رشوط سيف
األخري له أقسم بهرام، الفرس ملوك ملك ابن وبني بينه اللقاء تحقق ما إذا حتى
فعل وأنه مقتوًال، أو مختطًفا كان إذا وما ابنه بمصري معرفته بعدم ولحيته برشفه

طائل. دون الصدد هذا يف املستحيل
الوقت، ذلك يف — أصفهان — الفرس بالد عاصمة يزن، ذي بن سيف امللك ودخل
شهرته سبقته فقد الستقباله، أبيها بكرة عن هبت التي الرشق مدن عروس وكانت

اآلفاق. عمت التي
مهردكار — ابنته فيها له قدم اليزن، ذو بن لتكريم كبرية حفلة بهرام وأقام
كزوجة تقبلها من مهربًا سيف امللك يجد فلم الذكاء، متوقدة الجمال بادرة وكانت —
بناء أهدافه، من كان والذي السيايس، الزواج تميل كانت التي والرشوط للظروف وفًقا

املتحاربني. بني الثقة جسور
دمر، ابنه مصري حول وأحزانه لخواطره نهبًا سيف وامللك الزواج، احتفاالت وجرت
الجارفة، أحزانها نتيجة «شامة» وجهاده صباه ورفيقة بزوجته حلت التي األمراض وتلك

أمرها. إليه انتهى وما
إىل انتقالها منذ جاهدة حاولت فقد بهرام، ابنة — مهردكار — الجديدة زوجته أما
تحقق أن دون وهواجسه، أحزانه من إلخراجه ومالطفته منه التقرب سيف، امللك قرص
بل التَّبَاِعنَة، بتاريخ الواسعة معرفتها وبرغم الطاغي، املتوقد جمالها برغم يذكر ظفًرا

ومآثرهم. وأشعارهم القدماء العرب وبلغه
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ولهجاتها، وآدابها للعربية العليا — املنظمة — لدراستها نتيجة هذه ثقافتها وكانت
بامللوك املعروفون — اليمنيون امللوك نرشها التي حرضموت لغة السبئية، اللغة وخاصة
نطًقا يمارسها التي اللهجة أو اللغة بذاتها وهي — أفريقيا وغرب الحبشة يف السكاسك

سيف. امللك وكتابة
كتاباتها أو أشعارها من أبيات ببضعة وآخر وقت بني إليه تبعث مهردكار فكانت
— الفارسية والزخارف واألشكال بالرسوم ومزينة السبئية باللغة مدونة وخواطرها

إليه. تأجج من بها ما يالحظ امللك لعل — املنتور
من دمر بابنه حل ملا نتيجة جانب كل من أغرقته التي سيف امللك أحزان أن إال
الجسدية لصحتها رسيع تدهور من أمرها، إليه انتهى وما شامة، املبكر صباه حبيبة
ما تتنقل وهي أخبارها آخر عن سمعه إىل وصل ما خاصة يشء، كل أنسته والعقلية،
تغفل أن دون بانياس، ثم … الحبشة لحدود املتاخمة — أفراح — وبالدها مرص بني

الغامض: املبهم ذاك ومصريه — دمر — املفقود ابنها عن البحث عن لحظة
أين؟ … ولدي … أين

يف تلك، أحزانه عن امللك مفاتحة مساء من أكثر يف بنفسها مهردكار حاولت ولقد
بسبب الثقيل الحزن هذا وهل الدفينة، وأغواره أمره مكنون الستشفاف منها محاولة
إىل يصل خبل من أصابها وما — شامة — زوجته حالة تدهور بسبب أم البنه، افتقاده

املطلق. الجنون حد
مكتفيًا البليغ، وجرحه العميق صمته عرب يرمقها كان سيف التَّبْع امللك أن إال
ودون وتوقده، ونزقه الشباب بذكاء املشعتني الباهرتني عينيها يف طويًال بالتحديق

شأنًا. الفرس نساء أرفع وهي لتساؤالتها شاٍف جواب عن اإلفصاح
مساءً استدعائها إىل — بهرام الكرسى — بعد فيما أصبح الذي ذاته بأبيها دفع مما
مهردكار؟ يا بَْعُد يُذَْكر، اهتماًما التَّبْع ثم بعلك، يعرك ألم األمر: يف وفاتحها للزيارة

عىل االثنتني بيديه أطبق ثم مخدعه، عند جاثية فتقدمت بهرام، والدها إليها أشار
وصيفة. سوى أنت ما صارًخا: عنقها

… النريان إىل … النريان إىل األرقط العنق بهذا سألقي متوعًدا: مهدًدا استطرد ثم
تسمعني؟! هل
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امللكسيفبأحراشالدلتا اغتيال

رأًسا كله كيانها قلبت التي العاصفة، الزيارة تلك من مهردكار، األمرية عادت إن ما
أحوالها عن ليسألها مساء ذات استدعاها حني بهرام، امللك والدها لقرص عقب؛ عىل
فوجئت حتى يزن، ذي بن سيف التَّبْع امللك من زواجها بعد أمورها إليه انتهت وما

سيف. امللك زوجها قرص داخل تأجًجا أشد بعاصفة مهردكار
مرص. ديار إىل العودة قرر سيف امللك –

الرخامية القلعة أو — التاريخي — القرص ساللم تصعد وهي مهردكار توقفت
الفارسية. الطنافس بفاخر فرشت والتي لحكمه، مقرٍّا سيف امللك اتخذها التي

إىل استحال الذي القرص، ساحات طول عىل يجري ملا رهبة يف متطلعة مضت
والوصيفات، والوزراء اب والُحجَّ التَّبْع وجند الحراس لحركة نتيجة هائلة نحل خلية

سيف. امللك سباها التي والعروش الكنوز بنفيس املحملة املركبات وهدير
عىل والبحارة الناضورجية ونداءات الجياد قطعان صهيل هذا كل يقطع وكان

واملراكب. السفن ظهر
وجهه طالعها أن إىل امللك، لجناح املالصق جناحها رشفات باتجاه ببرصها تطلعت
بأبيها لقائها بعد املنكرستني الذابلتني عينيها يف النظر يمعن وكان حضوًرا، املشع

قاٍس. حديث من جرى وما بهرام
مخدعها عىل العينني دامعة بنفسها ألقت وبعدما غرفتها، احتوتها حني وتمنت
الليلة — بهرام — والدها ملالقاة تذهب لم أنها لو االحمرار، القاني املخميل البديع

بها. عاملها التي املذلة ومدى
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التَّبْع. ركب يف وصيفة سوى أنِت ما –
بالحرق. لها تهديده ثم

صوت عىل فراشها، منتصف يف وهي متطلعة جالسة فجأة مهردكار استدارت
نرحل عريضة: ابتسامة ثغره وعىل قائًال بادرها ثم للرقاد، استعداًدا سيف امللك دخول

مرص. ديار إىل … مهردكار يا غًدا
قلبها. كل من فرحة احتضنته

القديم. حلمي … مرص … ا أحقٍّ –
مليكي يا يوًما، جانبك إىل النيل عباب سأمخر هل تالطفه: وهي جانبها إىل أجلسته

الجميل؟
زوجته وخبل ابنه اختفاء بسبب أحزانه من يعاني يزال ال سيف امللك كان وملا
مستلزمات استكمال بحجة أتى؛ حيث من عائًدا مهردكار من االستئذان آثر فقد شامة،
من املعينني بعماله واالجتماع السفن وتجهيز املهام نقل أعباء من يتطلبه وما الرحيل،

العدية. مرص ديار إىل إيران من املضنية الرحلة تلك مسار ثم قبله،
مصري حول بأسداس أخماًسا يرضب يزال ال — ذاته — سيف امللك كان

األليم. الغامض النحو ذلك عىل دمر املفقود ابنه
أوالدي. من واألشبال، الرجال أشجع من ُقِتلوا من مثل أمره وانتهى ُقِتَل فليته –
شملت التي الواسعة االستعداد حركة عىل مطالٍّ الُعليا قرصه كوة من لنفسه غمغم

والعودة. للرحيل تمهيًدا بأكملها أصفهان منطقة
أين؟ العودة، –

عن أخرى مرة مفتًشا بأكملها الشمالية بسوريا بانياس ميناء عىل بنفسه وعرج
الذي بعد خاصة هذا، املؤلم مصريه ومعرفة له، حدث ما حقيقة وتحرى دمر، ولده

املفجع. النحو هذا عىل وانهيارها شامة أمه أصاب
فم كل من اإلجابة جاءته بدئها نقطة حيث إىل البحث مسرية انتهت ما إذا حتى

وصوب.
نعلم! ال –

أيام اقرتبت كلما وكان الفلسطيني، الساحل عرب مرص إىل طريقه التَّبْع امللك اتخذ
شامة. زوجته يف التفكري أكثر غلبه الوصول، وساعات

بمهردكار؟ ستلتقي كيف –

224



الدلتا بأحراش سيف امللك اغتيال

كيف؟ تساءل:
فيما اإلسكندرية أصبح الذي «فاروس» مينا عىل سيف امللك ركب أرشف وحني

باهرة. عتيدة وأسوارها، وحصونها بفناراتها املدينة طالعته بعد،
تَْجِر لم كما بالنرص، املظفر العائد وجنده سيف امللك استقباالت طقوس وجرت

قبل. من فاتح أو مللك
يزن. ذي ابن بعودة مرحبًا –
األمصار. أبو بعودة مرحبًا –

مرص ديار طول عىل سيف امللك استقباالت حرارة من مهردكار انبهار ووصل
عقلها. يصدقه لم حد إىل الضفتني عىل ونيلها

للروعة. يا –
لتكاد حتى ركبتيها، ارتعاش وبخاصة بدنها يف يرسي كان خفيٍّا رعبًا أن إال
يف توازنها لها تحفظ إليها سارعت التي الحانية سيف امللك ذراع لوال أرًضا، تسقط
عىل الناس وسط يتحرك كان إذ النرص؛ بأكاليل العائد وهو له، املحبة الجموع مواجهة

واملعارشة! الخلق وطيبة التواضع من الواضح النحو هذا
األمصار. أبو –

مهيضة وهي الستقباله هبت شامة بزوجته سيف امللك لقاء موعد حان ما إذا حتى
الفراش. طريحة الجناح

مًعا. بالسلم سننعم أحزان؛ هناك تعد لم … حبي شامة –
وديعة. حمامة كمثل يده كف عىل األحمر بخدها ملقية بادرته

أين؟ … ولدي … دمر –
وصويل قبل عنه بحثًا شامة يا بأرسها الشام قطعت مجيبًا: سيف امللك أطرق

إليك.
ماذا؟ –

يعلم. أحد ال –
العائد، امللك عن برسعة بأفكارها وتوارت ذاته صمتها مبتلعة شامة، وجه امتقع

لهواجسها. نهبًا
الزوجة مقابلة رافضة تملصت امللك، بصحبة شامة قضتها الزمن من برهة وبعد

الجديدة.
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مهردكار! –
سيف. يا تهذي … مريضة سوى أنا ما –

بعد. عن سيف امللك بمراسلة واكتف — أفراح — بالدها إىل عائدة شامة قفلت ثم
«لتبيض الجو لها خال أن بعد سيف، امللك من التقرب واصلت فقد مهردكار أما
عزلة، وأكثر وحيدة، اآلن فهي تكريمها؛ عىل جاهًدا يعمل امللك وكان وحدها»، وتفرخ
الجميع عىل فقدمها مرص، أرض إىل بمصاحبته ترحيبها مدى فيها أكرب الذي وهو
— باسمه سمي الذي املفضل لجبله زياراته يف بل واستقباالته، حفالته يف واصطحبها

الجيوش. أبو فهو: — الجيويش
كاهلها عىل ألقاها قد كان التي مهمتها عىل إقدامها من طويًال مهردكار وعانت

بهرام. امللك والدها
بعد كنت، أينما مهردكار يا السم تتجرعني أنت أجعلك أن وإما تسمميه، أن إما –

اليوم. منذ بتمامها أشهر ثمانية
تجرع مهردكار وحاولت الدامية، ملهمتها املحدد األخري األسبوع حل ما إذا حتى

سيف. امللك ودخل مرصاعيه عىل مخدعها باب انفتح سمومها،
الهادئ. النيل ليل يف البحري مشوارنا موعد الليلة محتضنة: فورها من بادرته

رشفاتها. تحت األرسار العميق النهر يتلوى حيث إىل كله بذراعها أشارت
تأمل. –

الزمن. من ساعة مًعا لنهرب … هيا تفكري، دون بنا هلمي مهردكار، يا ا حقٍّ –
عىل انزلقت التي سيف، امللك «ذهبية» داخل مقصورتهما احتوتهما ما إذا حتى
إىل مهردكار أشارت الحانية، العطرة الربية وزهوره أدغاله وعرب امللساء النيل صفحة
قائًال: عليه املتفق املرىس حيث إىل امللك سفينة ربابنة كبري لها وأومأ قريب، محدد دغل

جاهز. العشاء للهدوء، يا
واهنة إغفاءة من يفيق وهو عشائه من يشء تناول يف رغبته عدم امللك أبدى وحني

أجفانه. داعبت
الليلة. للطعام رغبة بي ليس –

بنفيس. لك أعددتها تحبها، التي الكعكة تلك فقط –
من املاء يف ثقيل بيشء ملقية براءة يف يديها كفي تفرد وهي مقاربة ضاحكته

سيف. امللك يتبينه لم السفينة جانب
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هاتني. يدي بكلتا –
يدها من آكًال «املسمومة» الحلوى طبق له تقدم وهي وهن يف سيف امللك ابتسم

النوم. خدر يسبقه نعاًسا يقاوم كمن مسرتيًحا
الجميل. مليكي يا اسرتح –

نعومة يف انسلت مهردكار، يدي بني نعاسه لخدر سيف امللك استسلم ما إذا حتى
ظالم يف أثر دون واختفت الثالثة، البحارة عن غفلة يف جانبي باب عرب هاربة طاغية
الذين لها، التابعني الفرس فرسانها من شلة حاوطتها أن إىل «الكمني»، الدغل ذلك

العاملان. لها اهتز التي اللحظة تلك بانتظار كمنوا
للخيانة! يا يزن، ذي بن سيف امللك مات –

سيف املحبوب بملكهم الفارسية» الجارية «تلك غدر خرب عىل مرص ديار روعت
طوال عىل فم إىل فم من رست التي والشائعات واآلراء األقاويل وكثرت يزن، ذي بن

وعرضها. البالد
القاتلة. الفارسية تلك –

الرقطاء؟ الحية لتلك سيف امللك قدمه ما كل وبعد الحد، هذا إىل الغدر أيصل –
قبول منذ التدبري، قديم أمر الليلة سيف للملك حدث ما أن إىل البعض وذهب

األخرية. للهدنة والدها رأسهم وعىل الفرس
القاتلة الفارسية هرب برغم نسائية، مكيدة مجرد أنها إىل اآلخر البعض ذهب كما
وخبايا أبعاد شهد الذي النيل، لشط القريبة باألدغال الكامنني حراسها إىل ووصولها

يزن. ذي بن سيف — النيل أي — أقربائه أقرب فيها قىض التي املأساة تلك
املصري لذلك وعبادة، الرشق وبالد واليمن والشام مرص يف الجميع َع ُروِّ وهكذا
أن دون اليزن، سيف واألحياء، للناس املحب املناضل امللك ذلك حياة أنهى الذي الفاجع

بالقتلة. اإليقاع من أحد يتمكن
وامللح.» للعيش … «الخونة –

إال املخطط، ذلك أبعاد حقيقة معرفة حول والشام، بمرص كثريًا األمر يطل ولم
ثم أصفهان، بالد عمت التي وحراسها مهردكار عودة املتواترة األخبار حملت عندما
املرأة تلك نفذتها التي املهمة بنجاح ابتهاًجا الفرس بالد عمت التي االحتفاالت أخبار

واملجابهة. القتال ساحات يف جيوشهم أعتى تحقيقها يف فشلت بينما األفعى،
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للدناءة. يا … للغدر يا –
املبيتة، نواياه عن تكشف ما رسعان إذ مداه؛ يطل لم الفاريس املخطط إن بل

العرب. وبالد مرص ربوع إىل الغزاة الفرس جحافل بعودة
شهد الذي بجبله املقام بمدفنه سيف امللك جثمان دفن مراسم انتهت ما إذا حتى
فرسانُه تَعاَهَد للمقطم، املتاخم الجيويش» «جبل باسمه ُدِعَي والذي جيشه، تدريبات

األمد. طال مهما وأطماعهم للفرس التصدي يف بوصيته العمل عىل قادته وكبار
مرص ديار عىل حصارهم املتحالفني وأمرائه الفرس ملوك من أربعة رضب إن فما
واملدعو سيف امللك من مقربًا كان الذي الوحيد والقائد دمياط، أمري لهم تصدى حتى

الوحيش». «دمنهور

االنتصار لهم حقق سيف امللك غياب بعد املرة، هذه وعتادهم الفرس، سطوة أن إال
سيف. امللك جيش فلول بقايا وتشتيت حصونها وتخريب مرص بدخول

املقاومة ساعد من فشدد وفلسطني» إيليا ملك «أسيوط لنجدتهم ُهِرَع أن إىل
سيف الراحل ملكها مدفن نهب محاولة عقب خاصة الفرس، ضد نمت التي الشعبية

الجيويش. بجبل اليزن ذو
نفذوا بعدما حتى التَّبْع، للملك املبيت الحقد مدى من غضبًا مرص استشاطت هنا

مهردكار. الرشيرة: الفارسية تلك بها اضطلعت التي الغادرة مكيدتهم فيه

228



الدلتا بأحراش سيف امللك اغتيال

املوتى جثث ناهيش الفرس، أولئك ضد ثورته الشعبي الغضب ذلك فجر أن إىل
الشام بالد تعاني كانت بينما ملطامعهم، نهبًا أصبحت التي مرص، طول عىل األحياء قبل
البسوس بحرب عرفت التي القبائلية، االنتقامية الحرب تلك أبعاد بدورها وفلسطني

عاًما. ٤١ استمرت والتي سالم الزير املحارب الشاعر ذلك قادها التي
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