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الذي  إلسطرالبل ملكیة موثقة شھادة على ثالث نسخ من یوقع أن وريھالال موسى على تعیّن
 في طاولة علىبطریقة احتفالیة مّدھا و ،إعدادھاب الزبون أمر ،وجمیلة كبیرة مخطوطات ثالث .صنعھ
موسى یده  الُمعَلِّمإلى عندئٍذ مّد  .قلبھ على جًدا عزیزة ،مقتنیاتھ القیّمة كل مثل بدت، مظلة تحت ،حدیقتھ
ونقش اسمھ الكامل ثالث مرات؛  ،بعض األحادیث المختلفة. كتم الفلكي تنھیدةً  تحت وطأةالكتابة  بریشة

م الالھوري.   األستاذ موسى بن زین الدین قاسم بن قاسم بن لطف هللا المنَّجِ

 .بانفیل ومیناء بانفیل سوق بین كئیبة منطقة في القدیم، التجاري الطریق على الزبون منزل كان
 اآلن فیھا وصار یخزن ،ضمھا إلى مشتریاتھ قد كان برتغالیة، وكنیسة كبیرة،حوانیت المنطقة  تضمنت

كل ذلك لكنھ عاد موسى یعرف  الُمعَلِّم؛ كان واللوحات القماشیة واألفیون، من صباغ النیلة، البضائع، أیًضا
 بالفعل أمضىو ،كان یقیم حیث مانباي، من اإلسطرالب لجلبخّصیًصا  مسباأل لقد جاء. زمنمنذ ونِسیھ 

 ھو اآلخر الذي كان –الزبون  أخذوجود الطعام الطیب، بینما لم یخُل األمر من ھنا. على مدى ساعات،  لیلة
 .لكل ذلكالشرائیة  القیمة ویفّصل ،وبضائعھ ،وأطفالھ ،ولطفھ ،ومھاراتھ ،وحیاتھ ،بمنزلھ یتباھى  -فارسیًا 

 أي ھناك یعد ولم ،بالمكاتبة بالفعل تم قد البیع أن من الرغم على ،اإلسطرالب سعر على المساومة في بدأ ثم
في كل أرجاء البیت  البدایة في موسى الُمعَلِّمفي تلك األثناء كان قد اصطحب  .علیھ المساومة یمكن شيء

عن وجودھا  ما حد إلىغیبتھا  ،المسیجة بأسوار عالیة الحدیقة، ھذهعبر  وأخیراً  ،الستعراض روائعھ
یز الخبّ  وأعشاب ،الورود بین ،مر بھ على جدول مائي صغیر مبلَّط .غلوط في وسط تلك المنطقة القبیحةالم

كانت  .دائًرا بھ في تلك الدائرة دورانًا ،بدقة مخددة أعمدة علىمرفوعة  عصافیر أقفاص تحتو ،العَبِقة
األمطار خارج الموسم  تكّون تحتھا البخار. بدت مسألة ھطولوالطرقات مبتلة. وحتى المظلة كانت مبتلة، 

 –وبصورة مزعجة للُمعَلّم موسى  لغة العارفكما أخذ الزبون یشرح ب –علم الفلك"  "ضد مبادئ المقرر لھا
 الجو الرطب. ھذا ، فظل یتلكأ بعناد فيتبعاتأي  أن یستخلصمربكة جًدا بالنسبة لھ، حتى أنھ لم یستطع 

 الُمعَلِّم. ربما كان یتم بناء سقف جدید للكنیسة. نظر الحوانیتمن جھة  قٍ رْ وطَ  جاءت أصوات صیاحٍ 
. كان ھذا الزبونیحوم حول رأس وإلى البخار الذي كان  قبة المظلة الداخلیة الزرقاء،موسى لألعلى داخل 

، بحجر الیْشممرصع ، وفي عمامتھ دبوس ىخرة فوق األیرتدي طبقات عدیدة من األثواب، الواحد الزبون
 أعاد إلیھ موسى ریشة الكتابة. بالغة. بانحناءة كان یشع بھجةً وویاقوتًا في أذنیھ، 



فقد  باإلمكان استبدالھا في أي وقت.كان قصاصة ورق . ال جدوى منھاوثیقة  الملكیةكانت شھادة 
 ما كل من لإلسطرالب، صنع قد الزبون كانو. ر توقیعھ في النحاس على كل آالتھیحفباألساس كان موسى 

 ،جدوى منھ ال حامًال  الصیني، وقلیل من الورنیش والعاج، والفضة، األبنوس، خشب من ؛ومكلف جید ھو
استخدامھ إذا ما تم  یمكن فال الید الواحدة، بحجم صغیًرا قرصیًا اإلسطرالب الشھادة. فقد كان مثل تلك تماًما
. فھو ال یفھم شیئًا عن السماء وال عن لیستعملھ على أیة حاللم یكن  الزبونحامل. لكن  على رفعھ

 القمر بین التمییز األحوال أحسن في یمكنھ الممل، ال یكاد الزبون ھذا إن الریاضیات. خطر لموسى
ا واحدً وإن ات لیتفاخر بھا. اإلسطرالبإنھ یقتني  .دائًما یمكنھ ذلك ال وربما حتى النھار، اللیلبین و ،والشمس

 كانفقد  ا بغباء على حامل.، حتى ولو ُعرض واقفً للتفاخر من صنع موسى الالھوري مناسب جًدا أصلی�ا
 إلى جایبور من رحلتھ، من بھ بأس ال جزًءا واحدة بیع عملیة لتموّ  وقد. ااتھ كبیرً إسطرالب على طلبال

  .المقدسة المدن إلى البحر وعبر ،مانباي

 عبرو المنزل، عبر ؛الحاِمل علىبمندیل  اإلسطرالبخادًما یمشي خلفھ حامًال  الزبونجعل  لساعاتٍ 
بعبارة  وھا قد صار أخیًرا ملكھ، موضوًعا على طاولتھ. تحدث .الرطبة المظلة تحت وأخیراً  ،الحدیقة
كم سمع الالھوري ذلك الكالم من قبل. انحنى  .آخره إلى ،دقیقة صورة في السماء مظلة تجمدت شعریة:

 مرة أخرى.

 مھِضم إنجلیزي كحولي ومشروب كبیرة، ، بل بفواكھ في أوعیةموالاألیجیئوا بظھر ُخّدام جدد. لم  
 من الكثیر وأضاف معھم، یتاجر أنھ یُفترض الذین اإلنجلیز بثقة عن الزبون تحدث. إنجلیزیة كؤوس في

 مال أنھ حتى. في الجملة المناسبة لھاوضعھا من دون  مرات عدةھا كرر. "العضادة" كلمة ثم ،المجامالت
 ".العضادة" :تكاد تلمس أذنھ متوسًال  وھمس، وشفتاه موسى الُمعَلِّم إلى

 فقال موسى: "أي نعم، إنھا بالخلف".

یكرر علیھ  یظلفھناك لم یكن أحد لیجرؤ على أن مرة منذ سفره شعر بالحنین إلى جایبور. ألول 
یكرر كلمة "نعل، نعل" . بدا األمر كأن أحًدا السیاقعدیم  بھذا األسلوب األحمق ،"العضادة" قول باستمرار

لذلك یعرفھا؛  الزبونالتي كان  ،إسكافي. یبدو أن "العضادة" ھي الكلمة الوحیدة في ھذا العلم على مسمع
الذي  ،. أخذ من الخادم المندیل الصغیرشد بھا طرف حدیث كامللربما  ،ھذه البذرةبأن یرمي  أصر على

أنف صانعھ، وصاح مرة أخرى  أمام، وأمسكھ ھو بھ، ورفعھ اإلسطرالبكان قد استخدمھ لإلمساك ب
 "العضادة"! 

یرى  أن على قادًرا یعد لم فمنذ فترة .أنفھأن یرفع أحد شیئًا أمام  یكره وريالالھ موسى كان
 في یبدأون سنھ في الناس أن یعلموھو . الخمسین من یقترب سنھكان . عینیھ یقترب بشدة من ما ،بوضوح

 صغیر عقاب مجرد بل طبیبًا، یتطلب مرًضا حتى ھذا یكن لم. شویشرؤیة األشیاء القریبة بشيء من الت
كن ی لم لكنو. غیر راٍض أم  اضیً ار معھ الجمیع، ویتصالح الجمیع، یصیب هللا، من شخصي وغیر ،للغایة

 .أن یبدي استیاءه فيحقھ  موسى الُمعَلِّم استخدم. ھندوستان في األفضل اإلسطرالبیصنع  الجمیع



، تماًما بحیث تتشوش الرؤیةشدیدة القرب،  المن وجھھ،  على مسافة شبھ قریبة اإلسطرالبأوقف 
، كما مع مد ذراعھ طویلةً ینظر لألشیاء ھنا  اأن شخصً  مالحظة من الزبونن لدرجة تمكِّ ، شدیدة البعدوال 

في منزل  انتھى بھا الحالبأسى. كانت تلك آلة جمیلة الصنع،  اإلسطرالبیفعل العجائز. دقق النظر إلى 
 أبلھ. أدارھا موسى، ووضع سبابتھ على العضادة وحركھا بحیث تتقاطع مع مربع الظل. رجل

 شعاع یسقط حتى العضادة بتحریك واموفق األفق، فوق الشمس ارتفاع تحدیدأردتم  إذا: "بھدوء قال
 ،اإلسطرالب بتدویر اقوموعندئٍذ  .زاویةدرجة میل ال اقرأواثم  م،یدك على ثقبي الھدفتین عبر الشمس
على  الشمس تقف بحیثبھذه الطریقة،  العنكبوت اثبتوثم  األبراج، دائرة على الشمس موضع عن والبحث

طریقة  تباعیمكنكم إ اللیل . فيدرجات في كل دائرة ست وجود مع مالحظة .الُمقاس المقنطرة باالرتفاع
 تراھا كما النجوم ارتفاع على فتضعونھ العنكبوت، یُظِھرھما كما نجمین، ارتفاع عن تبحثون: مشابھة
نكبوت. اجعلوا األفق . أدیروا الشمس على العالحجرة على المؤشربواسطة  تستخلصون الوقت حینئذ .معیناك

تعرفون طول ف -الشمس الحقیقیة التي في السماء  -. عندئذ تعرفون متى تشرق الشمس لھا الشرقي غطاءً 
 .ھی�ایمسألة مفھومة بد الیوم الحقیقي.

 النیلي األزرق القبة السماویة ذات اللون ذروة من ماء قطرة سقطت. السرادق على الصمت خیم
 جمیع شرح إلى بالحاجة موسى الُمعَلِّم شعر. أخیًرا المال وأحضر الزبون مدیر ظھر. الطاولة على

 فوق یدور المؤشرجعل و یده، في أداره. ساعات عشر استغرق ذلك لو حتى ،اإلسطرالب استخدامات
 .قلیالً  رأسھ الزبون فخفض. عمیقا انفسً  تنفسو العنكبوت،

 مشیئة هللا".قال موسى: "لتكن ھي 

 ھناك، ینتظره كان الذي المركب إلى وصعد بانفیل، أیًضا كان اسمھ الذي النھر، إلى خادمھ مع نزل
 المائل شراعھ وقد بدا .من مركب األمسكان مركبًا صغیًرا بائًسا، لیس أفضل  .مانباي إلى عائداً انطلق و

. كان یبعثون على الكثیر من الثقة یخدمونھ وال الفتیة الذین ،صاحب المركب یكن ولم مقلوب، المثلث شبھَ 
میاھھ بنِّیة. وبینما كان المركب یشق طریقھ جاھدًا كانت جرف الطمي ضفافھ، ووقد ، َرّمًال النھر موحًال ومُ 

لبًا ضعف الریاح، أو طھمھم المراكبي بلغة الشارع في مانباي، على األرجح بسبب عبر كل ھذه القاذورات، 
ربما كانت تلك أیًضا لغة الشارع في بانفیل. فلكل بقعة في ھندوستان لغة  .من المالللحصول على المزید 

إذا تم " :باللغة السنسكریتیة، قائًال  بغلظة فردموسى لم یستطع أن یتعلمھا جمیعھا.  الُمعَلِّممختلفة. حتى 
األرجح أنھ لم یفھم  .نظرة تبجیلالمراكبي  فنظر إلیھ مكافئة صاحب المركب."  اإلرساء بسرعة، یتبع ذلك

 وال كلمة، واعتقد أن الراكب یصلي.

مبحًرا أخذ المركب یجاھد . ان عن الشراعموسى عند مقدمة المركب، بعیدًا بقدر اإلمك الُمعَلِّموقف 
للحظة خطر یأكل منھا.  أسود طائر وكان ،بین األشیاء الطافیة عالقة ماعز جیفةھناك  كانت. في اتجاه البحر

، كما أن ماِلك، اوسیفً  احول العالم. حمدًا � إن معھ خنجرً  الزبونأن یبحر بكل أموال لمجازفة  لموسى، إنھا
 فوًرا، یطعنھ ھو وكیف الخلف، منالمركب  یھاجمھ صاحب كیف یتخیلن ألفجأة  اضطرفتى شدید.  ،خادمھ

فیظل منذ ھذه  الماء، في الشریر بجثة یلقى وكیف .المركب صاحب بھذه الطریقة فیصبح ھو ،مسروًرا



 بعد عاًما السبع، یتحاشى الجزر ھندي، زي في متنكًرا وربما مستعار، اسم تحت البائس، قاربھ اللحظة على
 . وعملھ وعائلتھ، منزلھ عن بعیًدا القراصنة، ویعیش حیاة عام،

 ،المساعدة على للحصول یتشاجر ،أعمىكأحیانًا  نفسھیرى صار بینما  - یتراجع بصره بدأ أن منذ 
 بحساب األوھام. لقد ظل لعقود یقوم تطارده تكان ما غالبًا - یتمنى الجمیع وفاتھ وشیًكا عجوز رجل مثل

 ال حسابھ، تم وما مالحظتھ یتم ما بین فجوات توجد كانت ولعقود،. جایبور أمیر مرصد في ورصدھا النجوم
. ومرة تسلبھ تلك الفجوات یجاھد في األمرمرة  .والمراقبة من جدید أعاد المرء الحساب مھما سدھا، یمكن

تبدو  كما ،النجوم لجمیع یومیةفیما عدا ذلك یشخبط جداول و ،أتیح لھ ذلك طالما فقد صار ینام النوم. أما اآلن
. یصیر المرء أسَمن تستمر الحیاةات من أجل األموال الحبیبة. وھكذا اإلسطرالبویصنع  .في لحظتھاللرائي 
 من أجل التغییر. الوجدان متى صرخال عجب  .كسًال وأكثر 

. سیجد المعنى ھناك. العربیة الجزیرة شبھ في سیكون ما سرعانف ،نفسھ مع متساھًال  وريالالھ ابتسم
 ومعنى اإلنسان،معنى و ،هللامعنى و واألرض، السماء معنى إن شبھ الجزیرة العربیة ھي بیت المعنى؛ یقال
بكلمة "المعنى"، بالفارسیة، وبالعربیة،  ینطق عقلھ فیھاي لم تكن تلك ھي المرة األولى الت .شيء كل

"المعنى" بالسنسكریتیة؛ كل الكلمات العشرین،  خطر لھوبالیونانیة، وبالالتینیة، وبلغة الشارع في جایبور، ثم 
خادمھ،  سنسكریتیة لغة غریبة. نادىالفالتي قد تعني في السنسكریتیة "المعنى"، أو ربما أیًضا "الالمعنى"؛ 

  كما حدث باألمس، بسبب طیشھ الالنھائي. مرة أخرى یقع عند الشراعمن أن   ا إیاهحذرً م

 ،بمالك أمسك وكیف ھ نور،روحَ  مسَّ  كیف تذكر ذلك الصباح في جایبور عندما اتخذ قرار السفر.
، ھكذا كان یحب أن یتذكر األمر .الحریة إلى سمبار بوابة عبر معطفھ، طائًرا الطویل، البازار عبر وركض

 كما ظل. بالعطلة لھ یؤذن أن قبل ،البالط مع . فقد قضى شھوًرا یتفاوضبصلة لحقیقةیمت ل ذلك لم یكنلكن 
 الكبرى، ابنتھمع و ابنتھ، وزوج أبنائھمع و وجوھر، زبیدة زوجتیھ مع ؛العائلة مع عام نصف لمدة یتجادل

تركوه  حتى فظیعة، عریةٍ ش لغةٍ  فظلت تنوح، وتحولت إلى الموت، سوى العربیة الجزیرة في تر لم التي
مالك، الذي أخذ الفزع ینمو بداخلھ تجاه الجزیرة العربیة، حتى  كما استغرق أسبوًعا لیواسيَ  .اأخیرً  وشأنھ

 عن قصًصا وروى جایبور، من فارسي كل فیھ شارك أیام، عدة استمر وداع حفل ذلك بعتأصابھ اإلسھال. 
، الھنود تطایرت األخبار كذلك إلى النھایة فيو. اآلخرین الفرس من سمعھا العربیة، كان قد الجزیرة شبھ

 موسى حملھا معھ؛ الُمعَلِّمي كان على فبدأوا یكتبون الرسائل، الت مانباي. عبر السفر ینوي أنھ أدركواالذین 
البراھمة إلى اآلخر. أما ابنتھ الصغرى رسائل عائلیة، ورسائل تجاریة، ورسائل علمیة، ورسائل من أحد 

من الكنوز العربیة، التي  لنفسھا بأي شيء، فقد جّھزت قائمة طویلة ومدھشةالسماح نیِّرة، التي كان بإمكانھا 
لت الرحلة. ثم عّطل البراِھمة الرحلة، ملیّةً عطّ وجلبھا معھ. لكنَّ عاصفةً ر ،أو إیجادھا ،ھاسیتعیّن علیھ شراؤ

حتى . ألن رسائلھم لم تكن جاھزة بعد. كما حاولت جوھر تعطیلھا، ألن كل شيء بدا لھا فجأة باھظ الثمن
قد سافر ذات  كان آخر، برتغالي إلى رسالة عقود، كتب منذ المرصد في یعیش كان الذي البائس، البرتغالي

ثم حالت عاصفة رملیة أخرى دون السفر.  .یعیش ھناك یزال ال ویُحتمل أنھ العربیة، الجزیرة مرة إلى شبھ
ثانیة. أعدت زبیدة وجوھر حفل وداع جدید. ھذه المرة  قائمة لتبدأ السري، ھامخبئ إلى وحملت نیِّرة الورق

 مختلفة،دواب كثیرة  علىو القوافل، من العدید مع وسافر، الذي لم یتوقف عن النواح، وسافر، مالك مع انطلق
 یوم ذات وصل حتى الشدید، واالنزعاج الحرمانتحت وطأة  الخاصة، طریقتھعلى  مریح غیر منھا كلٌّ  كان



ھنا كان األوان قد حان لقتل الوقت وكسب المال. فإن السفینة المبحرة إلى جدة لم تكن لتغادر قبل  .نبايام إلى
 عدة أسابیع.

 ،بالذھول یصاب نفسھ ھو بدأ طویًال، ذھولھما راقبھ موسى في  كان مالك یحدق في البحر. فإذا
 في ،بالرایات المدجج المتعة قارب في مالك تماًما. لم یكن ذلك یعجبھ. فأجبر نفسھ على التفكیر وتشّوش رأس

ا یكادو لم. ساكنة تقریبًا كانت الریاح .األحوال من حال بأي مذِھًال  یكن لم والذي جایبور، أمیر قصر بحیرة
یعلقھ  من أجل ذلك استخدم إسطرالبًا .األمور سیسرع ذلك أن لو كما الوقت، موسى الُمعَلِّمضبط . تقدموای

 یحب زال ما لكنھ صنعھ ھو،یأمام ما  تكن لتصمد في المقارنة لم من صناعة والده، قدیمة قطعة ؛عنقھ حول
 طویلة، لفترة الرقبة تم تعلیقھ حول فإنھ إذا. وفككھ جلس القرفصاء ت،المیِّ  الوقت من لالستفادة .استخدامھا

 جمیع وفكك والعنكبوت، المؤشررفع و اإلبرة، من الحصان بإبھامھ فك. عن العمل وتوقَّف، علقت بھ الدھون
فقد . طالبًا نّظارتھ صرخ ثم ما لبث أناللوحات واألم عن العضادة، وبدأ بتنظیف كل شيء بالمندیل بحذر. 

 .ومخزیًا مھینًا كان األمر. األخرى بدت كل لوحة مثل

 كبیرة ضجة موسى الُمعَلِّم فقد أثار. جایبور في المنزل مثلھا في یوجد خمس. النظارة مالك أحضر
 تبدو حتى تماًما، الصورة هتشوّ  إحداھا. وغائمة حة،ّضِ وَ م غیر جمیعھا . كانتالنظارات شراء مسألة حول

ثالث منھا كانت عدساتھا مزدوجة، و .حملھا كیفیةحسب  ،بالتناوب ،وكالدوائرة أخرى ،كالخطوط مرة الكتابة
 مكبرة، عدسات مجرد ثالثتھم األذنین؛ في مثبتة والثالثة األنف، على قارصة ثانیةوال ،مقبضب مزودةواحدة 
 كانت ،حقیبتھ في مالك بھا احتفظ التيتلك حتى  .المعكر البلور من واثنتان ،غائم زجاج من مصنوعة واحدة

في  تقي رجل -جایبور  في للبائع وفقًا - فقد صنعھا. األفضل ھي كانتلألسف و ،من البلور عدستھا كذلك
 العدسة مسكی لھاإل الفیل. للغایة ةبصورة مجازیّ  مصنوعین والمقبض اإلطار نحاس كان .البعیدة كلكتا

على أفخاذه و ."إلي بحاجة أنت لد،الخُ  أیھا" لھ: یقول كان لو كما للمستخدم، بوقاحةیده  مد بھایو ،بخرطومھ
ال یكاد . متشابكة أجسام عن عبارة كلھ المقبض كان .الجنة العاریات اتحوری من ینتاثنالسمینة التصقت 

 إلى ونظر وريالالھ موسى تنھد. كثیر البروزذلك الصنیع الرديء  على یده یقبض أنیستطیع  لمرءا
 جراب إلى النظارات وأعاد ،رقبتھ حول وعلقھا ببعضھا، اآللة أجزاء وربط األم، في اووضعھ ،اتاللوح
ا مالك  .مشمئز�

 قلیالً،كب المر صاحب انتحب. منباي التي حجبت غرابوري، وجزیرة بانفیل مرفأ بین السفینة تمایلت
 .مدةمنذ  سبقوه للنومقد  بینما كان فتیتھ .الشراع الھزیل ظل في للنوم استلقى ثم


