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مقدمة

يتنــاول المؤلفــان وليــام داريمبــل، وأنيتــا أنانــد، تاريــخ الماســة األكثــر شــهرة فــي العالــم، والمعروفــة باســم 

“كــوِه نــور”، أو جبــل النــور.

ــال  ــراك مــن عـــلى تمثـ ــزاة أتـ ــرة، انتزعهــا ُغـ ــال إن هـــذه الماســـة العظيمـــة، الُمكتشـــفة منــذ أزمنـــة غابـ يقـ

ــرة  ــر، ســـقطت الجوهــرة فــي أيـــدي أباطـ ــا بوقـــت قصيـ داخــل أحـــد المعابـــد فــي جنوبــي الهنـــد. وبعدهـ

ام الدولـــة التغلقيــة فــي القـــرن الرابــع عشــر، وأســرة آل ســـيد الحاكمــة،  الغوريـــين، ومنهــم تباعـــًا إلــى ُحـــكَّ

ثــم اللودهيـــين، وفــي النهايــة وصلـــت إلــى المغـــول، وظلـــت فــي حوزتهـــم حتـــى ُحْكــم محمـــد شـــاه الـــذي 

ازدانـــت عمامتـــه بهـــا. 

وعندمـــا تداَعـــت اإلمبراطوريــة المغوليـــة بعـــد ذلـــك، نتيجــة غــزو أميـــر الحــرب الفـــارسي نــادر شـــاه، تبــاَدَل 

اإلمبراطـــور معـــه العمامـــة، وبـــذا صـــارت ملكًا لآلخـــر. 

اسـه  ويقـال أيضًا، إن نـادر شـاه هـو من أطلـق عليها اسـم كوِه نـور، وأنهـا انتقلت بعـد وفاته إلى كبـير حرَّ

األفغـــان؛ أحمـــد خـــان عبـــدلي. وهنـــاك ظلـــت الجوهـــرة نحـــو مائـــة عام بين أيـــٍد أفغانية، قبـــل أن ينتزعها 

رانجيت ســـينج من شـــاه أفغـــاني فارٍّ عـــام 1813.

كانـــت هـــذه الشـــهرة المتناميـــة للماسة، ناتجـــة عـــن تفضيـــل رانجيـت للـماس عـــلى الياقـوت؛ وهـو الـذوق 

الـــذي اشـــترك فيـــه الســـيخ مـــع غالبيـــة الهنـــدوس،  كما أن قيمتها تعاظمت بتزايد ســـعر الماس بسرعـــة 

حـــول العـــالم في بدايـــات القرن التاســـع عـــشر ومنتصفه.

ورغــم الشــهرة الكبيــرة التــي حققتهــا كــوِه نــور، فــإن حجمهــا الصغيــر ُيدهــش الســائحين الذيــن يرونهــا 

ــة  ــِين فــي واجهـ ــرًا، والمعروضتـَ ــبر كثيـ ــان األكـ ــتْي كولينـ ــاَرن بماسـ ــا ُتقـ فــي بــرج لنــدن، وخصوصــًا عندمـ

العـــرض الزجاجيـــة نفســـها. إذ تحتـــلُّ كـــوه نـــور، في الوقـــت الحـــالي المركـز التاسـع عـشر في الحجـم على 

مســـتوى العـالم.
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ومـــن الالفـــت أن تظـــل الماســة ُمحتفظـــة بهــذه المكانــة، وأنهـــا صـــارت مجـــّددًا محـــور نـــزاٍع دولــي، مـــع 

ُمطالَبـــة الحكومــة الهنديــة وحكومـــات أخـــرى – مــن بينهــا اإليرانيــة والباكســتانية واألفغانيــة باســتعادتها، 

ألحقيتهــا بالجوهـــرة.

في الجـــزء األول مـــن الكتـــاب، الذي جاء بعنـــوان “جوهرة العـــرش”، يسرد ويليـــام داريمبـــل التاريـــخ المبّكر 

ــع األفـــكاَر الهندية المتعّلقـــة بالماســـات في النصـــوص القديمـة، ويسـتعرض المشـاهدات  للماســـة؛ فيتتبَـّ

الُمحتملـــة للجوهـــرة في العصـــور الوســـطى وبدايـــات العصـــر الحديـــث خـــالل أزمنـــة المغـــول، وصـــواًل إلى 

ظهورهـــا الجـــلي في التاريـــخ عقـــب اســـتحواذ نـــادر شـاه عليهـا.

ت عنـــد   ثـــم يواِصـــل سرد القصة عبر إيـــران وأفغانســـتان وصـــواًل إلى البنجـــاب، ثـــم اختفـــاء كـــوه نـــور المؤقَّ

وفـــاة رانجيـــت ســـينج. وبحلـــول ذلـــك الوقـــت لــم تُعــد الماســـة ُمجــرد غـــرض مرغـــوب فيـــه، وإنمــا صـــارت 

عوضــًا عــن ذلـــك رمــزًا قويــًا للســـلطة والســيادة.

في حين تواِصـــُل أنيتـــا أنانـــد، عـــْرَض قصـــة كـــوِه نـــور في الجـــزء الثـــاني مـن الكتـاب، بعنـوان “جوهـرة التـاج”، 

و ُتقـدم أوفى سرد ُكتـِب حتى اآلن عـلى اإلطـالق للفصـل األكثـر  إثـارًة للجـدل في تاريـخ الماسـة، وهو، 

كيـــف ُأخـــَذت مـــن صبــّي فَقـــَد مملكتــه لصالــح قـــوة اســـتعمارية، ومــن ثــمَّ وصلـــت إلــى التـــاج البريطـــاني 

وبـرج لنـدن.

الجزء األول

جوهرة العرش

يســلط وليــام داريمبــل، الضــوء علــى التاريــخ الهنــدي الســابق علــى كــوِه نــور قائــاًل، إن الماســـات الهنديـــة 

القديمـة كلهـا كانت غرينيـة؛ إذ لم يجـِر التنقيب عنهـا واسـتخراجها مـن المناجـم، وإنـما ُغربلـت واسـُتخلصت 

كبلـورات طبيعيـة مـن الرمـال والحصـى في مجـاري األنهـار القديمـة.

وغالبيـة هـذه الماسـات الغرينيـة بلـورات طبيعيـة ضئيلـة الحجـم وُثمانيَـّة األسـطح. ومـع هذا، فبـين الحـين 

واآلَخـر كان ُيعثَر عـلى ماسـة كبيرة في حجـم بيضـة الدجاجـة، وكانت ماسـة كـوِه نور إحـدى هـذه الماسـات.
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في زمـــن مبّكـــر،  يعـــود إلى عـــام 2000 قبـــل الميـــالد،  اســـُتخدمت الماســـات الهنديـــة الصغـــيرة لصقـــل 

األدوات في مـــصر القديمـــة، كما شـــاع اســـتخدامها مـــواّد كاشـــطًة في أنحـــاء الشرق األوســـط والصـــين، 

بحلـــول عـــام 500 قبـــل الميـالد. 

وسريعـــًا مـــا اشـــتدَّ الطلــب علــى بلـــورات المــاس الســـتخدامها فــي الخواتــم، وذلــك في البـــالط الملكي 

ألســرة تانـــج الحاكمـــة، وعبــر أفغانســـتان الهلنســـتية وصـــواًل إلــى رومــا. لكـــن الماســـات لــم تكـــن، فــي 

موطنهـا األصلـي: الهنـد، محـلَّ تقديـٍر بسـبب نْفِعهـا وجمالهـا فحسـب، وإنـما اعُتقـد أيضـًا أنهـا أغراض 

ــمَّ فقـــد ُمِنَحــت مكانــة  ُمباركـــٌة للغايـــة، وقـــادرٌة علــى التأثـــير فــي مجريــات األمــور عـــلى كوكبنــا، ومــن ثـَ

سـة. شـــبَه مقدَّ

ــت أقـــدم األطروحـــات حــول العـــالم عـــن الجواهــر وعلـــم الجواهــر فــي الهنـــد القديمـــة. وتعـــرض هـــذه  ـَ ُكتِب

األطروحـــات معرفـــة تفصيليــة مذهلـــة بألــوان اختبـــاء الجواهــر وأماكنهـــا. وفــي كثـــير مـــن هـــذه األعـــمال 

المبكـــرة، خضعـــت ســـمات الجواهـــر للدراســـة والتحليـــل بقـــدر عظيـــم مـــن التفصيل.

ال تظهـــر الجواهـــر في الميثولوجيـــا والكتّيبـــات الهنديـــة العتيقـــة فقـــط، وإنـــما ُتمثـــل أيضـــًا موضوعـــًا أثـــيرًا 

في المسرحيـــات واألشـــعار الهنديـــة القديمـــة المكتوبـــة باللغة السنســـكريتية التي ُتســـتخَدم فيها عـــادًة 

لـــة لحدائــق الســـعادة بالقصـــور. عـــة بالجواهـــر مــن أجــل اســـتحضار األجـــواء المفضَّ صلصلــُة الُحـــلي المرصَّ

ن المنحوتـــات الهنديـــة المبكـــرة مركزيـــَة الجواهـــر فــي الحيـــاة داخـــل البـــالط الهنـــدي. فــي كثـــير مـــن  وتبـــيِّ

ــة  ــَد صارمـ ــع قواعـ ــية، مـ ــورة الزينــة األساسـ ــي، وليـــس المالبـــس، هــي صـ ــت الُحلـ ــة، كانـ ــور الملكيـ القصـ

ــا كّل طبقـــة مـــن رجـــال الحاشـــية فــي أي مناســـبة. موضوعـــة لتحديـــد الجواهــر التـــي ترتديهـ

ى مركزيـــة األحجـــار الكريمـــة في فكـــرة الجـــمال في حيـــاة البالط الملكـــي داخـــل الهنـــد قبـــل العصـــر  تتجـــلَّ

الحديـــث عـــلى نحـــو خـــاص في فنـــون وســـجالت أسرة تشـــوال الحاكمـــة، التـــي هيمنت عـــلى جنوبي شـــبه 

ــرن الثالــث عـــشر الميـــالدي. وهنــا نجــد أن كل ملكـــة وإلهـــة  ــرن التاســـع إلــى القـ القــارة الهنديـــة مـــن القـ

عـة باألحجـار الكريمـة.  اة بوفـرة مذهلـة مـن الُحلي المرصَّ منحوتـة بالبرونـز تظهر عاريـَة الصدر، لكنهـا مغطَّ

كانـت الجـودة والكميـة الوافـرة لألحجـار الكريمـة التـي جـرى ارتداؤِهـا في الهنـد قبل العصر الحديـث مثاَر 

تعليـِق كلِّ الزائريـن، ومثاَر اشـتهاء كل الُغـزاة.
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يعــّرج المؤلــف علــى عالقــة المغــول وكــوِه نــور، مســتعرضًا، غــزو األميــر والشــاعر المغولــي، ظهــر الديــن 

باُبــر، شــمال الهنــد، واســتيالءه علــى مجموعــة مــن األحجــار الكريمــة، مــن بينهــا ماســة اســتثنائية عّبــر عنهــا 

َر قيمتَهـا بأنهـا تسـاوي قيمـَة  باُبر في مذكراته: “بأن منبع شـهرة هذه الماسـة هـو أن كل ُمقيِـّم لهـا قـدَّ

إطعـــام العـــالَم كلــه مـــدة يومـــين ونصــف اليـــوم”، كمــا إنَّ ثمـــة مصـــدرًا معـــاصرًا آَخـــر، هــو رســـالة قصيــرة 

ــبق ألي  ــة، لــم يسـ ــير إلــى أن تلــك الماسـ ــر وابنــه همايــون، يشـ ــداة إلــى باُبـ ــة المُهـ ــول األحجــار النفيسـ حـ

شخص عـــادي رؤيـــتها أو الســـماع عنهـــا.

ــة كـــوه نــور. التــي  ــارات إلــى ماسـ ــال أولــى اإلشـ ــين ُيفتــرض أن ُيمثِـّ ــن المْوضَعـ هنــا يــرى داريمبــل، أن هَذيـْ

غــادرت الهنــد مــع همايــون إلــى أن فقــد حكمــه ومملكتــه، لتذهــب الماســة إلــى شــاه فــارس، الــذي لــم 

يكــن يعيــر الماســة القيمــة والمكانــة الالئقــة بهــا، إلــى أن ُفقــدت لفتــرة مــن الزمــن ويعتقــد أنهــا كانــت 

قبــل ذلــك االختفــاء موضوعــة فــي خزانــة أحــد تجــار الدكــن أو حكامهــا غيــر المعروفيــن، حتــى ظهــرت فــي 

الهنــد الحقــًا بعــد مــرور جيــل كامــل.

جلـــب المغــول معهــم مــن آســـيا الوســـطى مجموعـــًة مــن األفـــكار المتعلقــة باألحجـــار الكريمـــة تختلـــف كثيــرًا 

عـــن تلـــك المُعتنَقــة فــي الهنـــد، وقــد نبعــت هـــذه األفـــكار مــن فلســـفة العـــالم الفـــارسي وجمالياتـــه وآدابــه.

ــتخدموا  ام. واسـ ــكَّ ــم كحـ هـ ــن ُهِويتَّ ــًا مـ ــزءًا محوريـ ــة جـ ــا الجماليـ ــون ومبادئهـ ــم للفنـ ـ ــول حبهَّ ــل المغـ وجعـ

ـعر وعلـم التأريـخ والبراعة  مـة بالجواهـر، مثلـما اسـتخدموا العـمارة والفن والشِّ الجواهـَر واألغـراَض المطعَّ

المذهلــة لطقـــوس البــالط الخاصـــة بهـــم، مــن أجــل إظهـــار نموذجهــم اإلمبراطــوري وتجســـيده.

ســـة لوصـــف افتتانــه بأعظــم  وهنــاك صفحـــات عديـــدة مـــن مذكـــرات الحاكــم المغولــي جهانكيـــر، مكرَّ

األحجـــار الكريمــة فــي العالــم وجمعـــه لهـــا. ووصلــت هـــذه العمليـــة إلــى ذروتهــا مـــع بدايــة كل عـــام جديــد، 

ـع فيـه مـن كل نبـالء البـالط أن يُغِدقـوا عليـه األحجـار  لهـا إلى احتفال سـنوي يكون من المتوقَّ بعدما حوَّ

ع علــى العامـــة. ــوَزن هــو بالذهـــب واألحجـــار الكريمـــة، وُتــوزَّ الكريمــة، وفــي المقابـــل يـُ

انتقــل هــذا الشــغف باألحجــار الكريمــة، إلــى شــاه جهــان، ابــن جهانكيــر، الــذي جــاءت فــي عصــره أكبــر ماســة 

مســّجلة فــي تاريــخ المغــول. كـــ هديــة مــن خبيــر وتاجــر فــي األحجــار الكريمــة، معــروف فــي ذلــك الوقــت، 

وهــو ميــر جومــال الــذي كان مهاجــرًا فارســيًا إلــى الدكــن.

ــول  ــع المغـ ــي تجمـ ــب التـ ــة الحـ ــلطانه، بعالقـ ــو فــي ذروة سـ ــان، وهـ ــاه جهـ ــام 1628، مـــضى شـ فــي عـ
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ـــة باألحجـــار الكريمـة عـلى اإلطـالق؛  باألحجـــار الكريمـــة إلى ذروتهـــا، عندمـــا أمـــر بصنـــع أروع األعـــمال المزينَّ

عــرش الطـــاووس. وهوعـــرش ذهبــي خالـــص ضخــم مغطــى بالماســـات والياقـــوت والآللـــئ والزمـــرد. 

وأخيــرًا ُعــرض عـــرش الطـــاووس الُمكتِمــل فــي رأس الســـنة الجديـــدة عــاَم 1635، عنـــد عـــودة اإلمبراطـــور 

مـــن إجازاتــه فــي كشــمير. وكان العــرش مرصعــًا بالمجوهــرات شــديد الروعــة والبهــاء، ومنهــا ماســة أو كــوِه 

نــور التــي كانــت تتــألأل أعلــى عــرش الطــاوس ُملصقــة بــرأس أحــد الطاووســين، اللذيــن يعلوانــه.

ــام 1739، يقــول داريمبــل: كانــت  ــر مــن عـ ــران، فــي ينايـ ــور إلــى إي ــة التــي انتقلــت بهــا كــوِه ن  عــن الكيفي

ــارة الهنديــة  ــيا، بعدمــا بســطت ســلطتها علــى شـــبه القـ ــَة األثــرى فــي آسـ اإلمبراطوريـــة المغوليــة الدولـ

كلهـــا تقريبًا. وعلى الرغـــم ممـــا شـــهدته اإلمبراطوريـــة المغوليـــة مـــن تدهـــور لنصـــف قـــرن، ومعاناتهـا مـن 

الصراعـــات الداخليـــة، فقـــد ظلـــت تســـيطر عـــلى أغنـــى األراضي وأخصبهـــا. وفضـــاًل عـــن ذلـــك، فقد كانـــت 

دلهي-عاصمتهـــا الراقيـــة ذات المليوَنــْي نســـمة؛ مــن بيــن المــدن األشـــد رخـــاًء وروعــًة فــي ذلــك الوقــت.

وحكـــم هــذه اإلمبراطوريـــَة الشاســـعة اإلمبراطــوُر الُمحــب للمتعــة محمــد شـــاه؛ الــذي أخــدت أمــور الحكــم 

تتفلــت منــه بمــرور الوقــت، وتنحســر الســلطة عــن دلهــي. غيــر أن الجــوار كان يحمــل لمحمــد شــاه األســوأ 

مــع ظهــور نــادر شــاه وســيطرته علــى الحكــم فــي إيــران، وبــدأ يتوســع خارجيــًا.

في 10 مايـــو 1738، بـــدأ نـــادر شـــاه مسيـــرتَه داخَل شـــمالي أفغانســـتان، وفي 21 مـــن مايـــو، عبر الحـدود 

إلــى اإلمبراطوريـــة المغوليـــة، متجهــًا صــوَب كابـــول؛ العاصمـــة الصيفيــة للمغـــول التــي ُتَعــد إحــدى المــدن 

االسـتراتيجية باإلمبراطوريـة. 

بفعــل االنقاســامات فــي جيــش المغــول الضخــم، صــارت مهمــة نــادر شــاه أســهل، ومــع توالــي الهزائــم 

أخــذ شــاه محمــد فــي التفــاوض مــع عــدّوه، وقــام بزيــارة نــادر شــاه تحــت رايــة الهدنــة، غيــر أن األخيــر 

احتجــزه، وجــّرد حراســه مــن أســلحتهم

وفــي اليـــوم التـــالي، ذهبـــت قـــوات نـــادر إلــى المعســـكر المغـــولي، وجلبـــْت نســـاء محمـــد شـــاه وَخَدمـــه 

ن وخيمتـــه. وفـــور ذهابهـــم، اصطحـــب الُفـــْرس كبـــاَر نبـــالء المغـــول عـــبر ميـــدان المعركـــة كـــي  الشـــخصييِّ

ينضمـــوا إلى إمبراطورهـــم. وبحلـــول المســـاء، بـــدؤوا في إزالـــة المدفعيـــة المغوليـــة. وفي اليـــوم التـــالي، 

ــَرت القـــوات المغوليـــة الباقيـــة، وكانـــت تعاني الجـــوَع وانعـــدام القيادة، بالذهـاب إلى منازلهـم. وهكذا  أمـِ

حلــت الهزيمــة بالجيــش المغولــي وآل األمــر إلــى نــادر شــاه.
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م الحاكـــمان صـــوَب دلهـــي جنبـــًا إلى جنـــب، ودخــال المدينــــة معــًا. ودخـل محمـد  بعـــد ذلـــك بأســـبوع، تقـــدَّ

شـاه، في صمـت تـام، قلعـَة شـاه جهـان آبـاد في العشريـن مـن مـارس، تبعـه الغـازي عـلى َفَرسـه الرمـادي 

في موكـــب عظيـم.

 نـزل نـادر شـاه في مسـكن شـاه جهـان الخـاص، في حـين انتقـل اإلمبراطـور إلى جنـاح النسـاء. وبمصادفـة 

عجيبـة سـكن الملـِكان بـين الجـدران األربعـة ذاتهـا، وهمـا اللـذان حتـى وقـت قريـب كانـا يجـدان أن حـدود 

اإلمبراطوريـــة أضيــق مــن أن تســعهما معًا. 

َمـت إليهم، ومـن بـين األغـراض المُصـاَدرة  فوجئ الفرس بعد استيالئهم على الهند بحجم الثـروات التـي ُقدِّ

عـــرش الطـــاووس، الـــذي كانـــت جواهـــره اإلمبراطوريـــة ال تضاهيهــا حتــى خزائــن الملـــوك ِالُقدامــى فــي زمـــن 

أباطــرة الهنــد المبّكريــن، فُنِقَلــت إلــى خزينــة ُحْكــم نــادر شـــاه أنــدُر أحجــار الكريمة وأشـــدُّ الماســـات ســـطوعًا.

في 16 مايو، بعد ســـبعة وخمســـين يومًا داميـــًا في دلهي، غـــادر نـــادر شـــاه المدينة، حامـــاًل معه الثـــروَة 

المتراكمـــة لثمانيــة أجيــال مـــن الغـــزو اإلمبراطـــوري المغـــِولي. كان أعظـــم مكتَســـباته عـــرش الطـــاووس، 

َلـــت الغنائم عـــلى 700 فيـــل و4000 جمـل و12000 عربـة  المرصع بماســـة كـــوه نـــور وياقوتة تيمـــور. وُحمِّ

لـــة بالذهـــب والفضة واألحجـار النفيسـة. يجرهـــا الخيـــل كلهـــا محمَّ

غيــر أن حكــم نــادر شــاه لــم يــدم طويــاًل، و ُأحيكــت حولــه المؤامرات إلــى أن نجح بعضهم في التخلص منه، 

َد بالفعــِل مــن جوهرتَيــْه الِرئيســـيتين،  لكــن مصيــر كــوِه نــور بقــي مجهــواًل. إذ كان عـــرش الطــاووس قــد ُجـــرِّ

من جانـِب نـادر شـاه، الذي بـدأ ُقـْرَب نهايـة حياته في ارتـداء كلٍّ من ماسـة كـوه نـور وياقوتـة تيمور عـلى 

ك الناهبـون بقيَة العـرش.  سوار ذراعه. و فـكَّ

لطالمـــا اكتنـــف الغمــوض مــا حـــدث لكــوِه نـــور فــي ذلــك الوقــت، غيــر أن أحــد النصــوص التاريخيــة أشــار إلــى 

حصــول أحمــد خــان عبدلــي، أحــد المشــرفين علــى حرملــك نــادر شــاه، علــى كــوِه نــور مكافــأة مــن زوجــة 

نــادر شــاه نظيــر تصّديــه علــى رأس ثالثــة آالف مقاتــل أفغانــي للمتمرّديــن والمتآمريــن، الذيــن حاولــوا نهــَب 

صناديـــق النفائس الملكية. بعـــد ذلـــك غـــادر أحمد خـــان برفقَة فرســـان كتيبـــة العبدلي، ووصـــل إلى قندهار.

ّرانيــة، ويســرد داريمبــل، تلــك  نذهــب اآلن مــع كــوِه نــور فــي أفغانســتان، وتحديــدًا فــي عصــر الدولــة الدُّ

القصة بقوله، إن أحمـــد خـــان كان يعلـــم أن أعـــداءه الفـــرس سيلحقون به حـــين فـــّر مـــن معســـكر نـــادر شـــاه 



8 كوِه نور

حاماًل معه كـــوه نـــور؛ لـــذا فقـــد اتخـــذ احتياطاتـــه، وأفلـــت مـــن 10 آالف مـــن مالحقيه عـــن طريق إرســـال 

قـــوة صغيـــرة عـــلى ســـبيل اإللهـــاء إلى هـــرات. في حين اتجـــه هو إلى قندهـــار برفقـــَة ُجـــلِّ قواته. 

ســـقط الُفـــْرس ضحيًة لهـــذه الخدعـــة، ووصل أحمـــد خـــان إلى بـــر األمـان وسـط قبيلتـه مـن دون االضطـرار 

ـــة في أمـــان بذراعه. إلى القتال، وكـــوه نـــور مثبتَّ

اسـتمر الحـظ الحسـن بعـد ذلـك؛ إذ وصلـت تـوًا إلى قندهـار قافلـة تحمـل كميـات كبـيرة مـن الذهـب والجواهـر 

صـــة مـــن أجـــل دفــع رواتـــب قــوات نــادر شـــاه، وكانـــت القافلــة تحــت حراســـة أقربــاء أحمـــد خـــان  والكنـــوز الُمخصَّ

عبـــدلي. اســـتولى أحمـــد خـــان عـــلى الغنيمـــة، واســـتخدمها على الفـور في شراء الـَوالء وبْسـِط النفـوذ.

 وفي غضـون بضعـة أشـهر، وفي اجتـماٍع كبيـر للقبائـل، ُعقد في يوليـو 1747، انُتِخـب أحمد خـان البالغ 

مـن العمـر أربعـة وعشرين عامـًا زعيـمًا، لـكل القبائـل األفغانيـة. 

ــين الصوفيـــين بعـــَض ســـنابل الشـــعر فــي عمامـــة أحمـــد خــان؛ وبـــذا  بعـــد ذلـــك، وضـــَع أحـــد القـــادة الدينيِـّ

ران، أو لؤلؤة الآللـــئ. ومـــن تلـــك اللحظـــة فصاعـــدًا، صار أحمـــد خان  َجـــه إمبراطـــورًا، ومنحـــه لقـــَب ُدّر الـــدُّ توَّ

ّراني. عبـــدلي يُعــَرف باســـم أحمــد شـــاه الـــدُّ

لم ينعـــم أيٌّ مـــن حائـــزي كـــوِه نـــور بحيـــاٍة ســـعيدة إال فيما نـــدر. وعلى الرغـــم مـــن أن أحمـــد شـــاه نـــادرًا مـــا 

خـــسر معركـــة، فإنـــه ســـقط في النهاية ضحيـــًة لعـــدوٍّ أشـــدَّ فتـــكًا من أي جيـــش. فمنـــذ بدايـــة ُحْكمه بـــدأ 

ته المصـــادر األفغانيــة “قرحـــة غرغرينيــة”، كان ســـببها عـــلى األرجـــح إصابتــه  وجُهــه يتـــآكل بفعـــِل مــا ســـمَّ

بالجـــذام أو الزهـــري أو ورٍم مــا.

ك؛  ســـها تعـــاني مـــن أولى عالمـــات التفـــكُّ ّراني التي أسَّ بتدهـــور صحـــة أحمد شـــاه، بـــدأت إمبراطوريـــة الـــدُّ

ـن مـن إخضاعهم- جيـوَش أحمد شـاه عند  فقـد تبـع السـيخ-الذين دأَب عـلى تأديبهـم لكـن دون أن يتمكَّ

انسـحابه األخيـر مـن الهنـد في عـام 1767. وبينما كان يسـلك الطـرَق المتعرجـة المؤديـة إلى ممـر خيـبر، 

اسـتولوا عـلى أكـبر حصـون البنجاب؛ حصـن روهتاس، وسـيطروا عـلى أراٍض وصواًل إلى روالبندي شـمااًل. 

وتدريجيــًا أخــذت صحتــه فــي التدهــور إلــى أن انتقــل األمــر إلــى نجلــه تيمــور شــاه.

نجـــح تيمـــور شـــاه، في الحفاظ على قلـــب اإلمبراطوريـــة التـــي تركهـــا لـــه والـــده. وكان تيمور شـــاه قد ُوِلد 
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ـل الفارسـية، وكان يبغـُض الطابـَع الغليظ  في مشـــهد ببـــالد فـــارس، ولم يتعلـــم قـــط لغـــَة البشـــتون وفضَّ

فـــة والعلماء والشـعراء الفارسـيين. ــين، وأحاَط نفَســـه بداًل مـــن ذلـــك بالمتصوِّ رانيِـّ لكثـــٍر من النبـــالء الدُّ

نقـــل تيمـــور شـــاه العاصمــَة مـــن قندهـــار إلــى كابـــول، بعيــدًا عـــن مركــز البشـــتون المضطـــرب، واتخـــذ مـــن 

ــْوا للمـــرة األولــى إلــى أفغانســـتان مـــن بـــالد فـــارس بصحبـــة جيـــوش نـــادر  المســـتعمرين الشـــيعة الذيــن أتـَ

شـــاه، حَرســـًا ملكيـــًا لـــه.

ــِده  ر شـــاه زمـــان، ســـيرًا عـــلى ُخطـــى والـِ بعد حكم تيمور شاه، خلفه ابنه شاه زمان، وفي عـــام 1795، قـــرَّ

وجـــّده، أن ينعـــش ثرواتـــه ويمـــأل خزائنــه عــن طريــِق شـــنِّ غــزٍو واســـِع النطـــاق لمنطقــة هنُدســـتان؛ وهـــو 

الحـــل األفغـــاني المتكـــّرر لألزمـــات الماليـــة. لذا  اجتـــاز ممـــر خيـــبر، وانتقـــل إلى حصـــن الهـــور المغـــولي كـــي 

يـــة في شـــمال الهنـــد. ـــط لغارته عـــلى الســـهول الثرِّ يخطِّ

لكـــن الهنـــد، بحلـــِول ذلـــك الوقـــت، كانـــت واقعـــًة بصـــورٍة متزايـــدة تحـــت ســـيطرة شركـــة الهنـــد الشرقيـــة. 

وفي ظـــل قيـــادة الحاكـــم الطمـــوح اللـــورد ٍويلـــزلي؛ الشـــقيق األكـــبر لـــدوق ويلنجتـــون، توّســـعت الشركـــُة 

انطالقـــًا مـــن مصانعهـــا الســـاحلية، بحيـــث غـــَزت الكثيــر مـــن المناطـــق الداخليـــة،  ولــم تُعـــد الهنـــد لقمــة 

ســائغة اكـــما كانــت مــن قبـــل.

ع ويلـــزلي الشـــاه الفـــارسي القاجـــاري عـــلى مهاَجمـــِة شـــاه زمـــان مـن الجهـة األخـــرى، وأجبِر شـاه زمان  شـــجَّ

علــى االنســـحاب حـــين وصلتـــه أنبـــاء حصــار هـــرات. وخـــالل هـــذه العمليــة، تـــرك الهـــور تحـــت ُحْكـــم شـــاب 

قديـــر وَطُمـــوح مـــن الســـيخ يُدَعـــى رانجيـــت سـينج.

وفــي الســـنوات التـــي تلـــت ذلـــك، وبينـــما حـــاَوَل شـــاه زمـــان الحفـــاَظ عـــلى إمبراطوريتـــه المتداعيـــة، كان 

ّرانيــة مــن ســـيده  رانجيـــت ســـينج هـــو َمـــن ســـلب ببـــطٍء المقاَطعـــات الشرقيـــة المربحـــة لإلمبراطوريـــة الدُّ

ــب، وإنمــا كل األراضــي  ــم البنجــاب فحسـ ــة، وفــي النهايــة لــم يحكـ ــوة مهيمنـ ــه كقـ ـ ــلَّ محلَّ ــابق، وحـ السـ

الواقعـــة بـــين بيشـــاور وحـــدود الســـند.

وعقــب سلســلة مــن األحــداث انتهــى حكــم شــاه زمــان وُوضــع فــي الســجن، ليتمكــن حينهــا مــن إخفــاء 

كــوِه نــور التــي كانــت بحوزتــه فــي شــق بجــدار زنزانتــه، قبــل أن يتــم ســمل عينيــه. غيــر أن شــقيقه األميــر 

ـــن مـــن االنقضـــاض عـــلى  شــجاع اســتغل العنــف الطائفــي الــذي حــدث فــي كابــول عــام 1803، وتمكَّ

المدينـــة واالســـتيالء عـــلى الســـلطة. 
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وأول مــا فعلــه بعدمــا أخــذ بثــأر أخيــه، هــو البحــث عــن أغلــى جوهرتيــن فــي العائلــة وبالفعــل عثــر جنــوده على 

ــا الجوهــرة األخــرى وهــي،  كــوِه نــور مــع أحــد المـــاللي، الــذي كان يجهــل قيمتهــا، واســـتخدمها ثّقالــة ورق. أمَّ

ياقوتة الفخـــرج، فقـــد عثـــروا عليها مع أحـــد الطالب، الـــذي عثر عليهـــا بدوره عندمـــا نـــزل أحد الجداول كي 

يســـتِحمَّ ويغســـل ثيابـــه. وقد اســـتولى الجنود على كلتـــا الجوهرتين وعـــادوا بهـــما إلى الملك.

فــي العـــام التـــالي، وصلـــْت بعثـــٌة مــن شركـــة الهنـــد الشــرقية، واســـتقبلها شـــجاع شـــاه اســـتقبااًل رســـميًا 

تين، واحـدة عـلى كل ذراع، مثلـما  كامـاًل في قصـره المهيـب في بيشـاور. وكان يرتـدي جوهرتَيـْه المسـتَردَّ

ــده يفعـــل مـن قبلـه. كان والـِ

ّرانيـــة. وبعـــد مغاَدرتهـــا  لــم تكـــن البعثـــة تـــدرك أنهـــا تشـــهد فــي الواقـــع األيـــاَم األخـــيرة لُحكـــم الدولـــة الدُّ

بوقـــٍت قصيـــر، ُهـــِزم شـــجاع شـــاه فــي ميــدان المعركـــة وفَقـــَد ُملَكــه. وعانـــى الملـــكان المخلوعــان مـــن 

المهانـــة والنفـــي فـــترًة طويلـــة. غيــر أن شــجاع حــاق بــه الخطــر أكثــر، كونــه يحمــل معـــه فــي تجوالــه، وهـــو 

فــي أضعـــف حاالتـــه، بعضـــًا مـــن أعـــلى األحجـــار الكريمـــة قيمـــًة فــي العالــم.

ــة العظيمــة،  ــلى الماسـ ــم عـ ــلى وضــع أيديهـ ــن عازميــن عـ ــماء عديديـ ــن زعـ ــدًا مـ ــينج واحـ ــت سـ كان رانجيـ

وبعــد سلســلة مــن المؤامــرات والمفاوضــات واألحــداث التاريخيــة المثيــرة، تمكــن ســينج مــن أخــذ الماســة، 

وعلــى مــدار الســـتة والثالثـــين عامـــًا التاليــة، ظلـــت كــوِه نـــور فــي حــوزة الســـيخ، وصـــارت رمــزًا لســـيادتهم.

لــم يــُوِل أحــد الماســـَة أهميـــًة وعنايــًة خاصــة بقـــدِر مــا فعــل مهراجــا الســيخ العظيــم، رانجيــت ســـينج. أحـــبَّ 

ق  ــا فــي كل المناســـبات العامــة. وخــالل ُحْكمــه بـــدأت كــوه نور تحقِّ كــوه نــور بشـــغٍف غيـــر معتـــاد، وارتداهـِ

الشـــهرة الفعلية، وتكتِســـب مكانـــًة فريـــدة ظلت محتفظـــًة بها منـــذ ذلك الحـــين.

ليـــس األمـــر أن رانجيت ســـينج أحـــبَّ الماس واحـــترم القيمـــَة النقدية الضخمـــة لهـــذا الحجـــر فحسـب، وإنـما 

بـــدا أن هـــذه الجوهــرة تحمـــل رمــزًا أعظـــم بكثـــير فــي نظـــره. فمنـــذ أن اعتـــلى العــرش اســـتردَّ مـــن أســرة 

رانــي األفغانيـــة ُجـــلَّ األراضــي الهنديـــة التــي ســـيطروا عليهــا منــذ زمــِن أحمــد شـــاه. وبقــى الحــال هكــذا  الدُّ

إلــى أن مــرض رانجيــت ســينج، وفــي لحظــات احتضــاره، حدثــت مناقشــات ومــداوالت حــول أحقيــة مــن 

تــأول إليــه الماســة. هــل تذهــب إلــى المعبــد أم إلــى الدولــة وبالتالــي إلــى وريثــه خــاراك ســينج؟.

مـات المهراجـا العظيـم. لكـن لم تشاهد كـوه نـور في أي مـكان حتـى خـالل ا جثـمان سـينج بخشـب الصنـدل؛ 
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وهـــي التـــي كانـــت ظاهـــرًة بوضوح خـــالل الجـــزء األخير من ُحْكـــمه. وعـــالوًة على ذلـــك، فقد ظلت قضيُة ما 

سـيجري فعلـه بالماسـة العظيمة غـير محسـومٍة بالمرة.

ســـاعد اختفــاء الماســة والمواقــف المتعارضــة لمــن هــم فــي الحكــم والســلطة آنــذاك، عـــلى غـــرس بـــذور 

ى إلى تمزيـــق إمبراطوريـــة الســـيخ، ودفعهـــا إلى حـــرٍب أهليـــة شـــاملة. ولم يكـــن مـــكان  ـــقاق الـــذي أدَّ الشِّ

الماســـة معلومـــًا، ومــع ذلـــك لــم تفقـــد كــوِه نـــور شــيئًا مـــن قدرتهـــا عـــلى إذكاء نـــيران الخصومـــة حولهــا. 

شـــأنها في ذلـــك شـــأن ماســـة ســـيامانتاكا األِســـطورية؛ تلـــك الماسـة التـــي يعتقـد البعض أنهـا هـي ذاتهـا 

ماســـة كـــوه نور.

الجزء الثاني

جوهرة التاج

تذكــر، أنيتــا أنانــد، أن رائحــة اللحـــم وخشـــب الصنــدل الُمحترقيــن، ظلــت علــى مــدار ثالثــة أيــام تمـــأل محيـــط 

القصـــر. وقـــد اجتذبـــت عمليـــة إحـــراق جثـــمان رانجيـــت ســـينج في نهاية يوليـــو 1839 اآلالف من مختلف 

أنحـــاء البنجاب. لم تكـــن الطقـــوس الجنائزيـــة ألي مهراجـــا شـــديدَة التعقيـــد أو البهرجـــة، لكـــْن حتـــى وفـــق 

المعايـــير الهنديـــة فقـــد أُرِســـل أســـُد البنجـــاب إلى العـــالم اآلَخـــر بطريقـــة ُمذهلة.

وانتقلــت الماســة الحقــًا إلــى ابنــه خــاراك ســينج، ثــم حفيــده نــاو نيهــال، اللذيــن لقــي كل منهمــا حتفــه بطريقــة 

مرّوعــة أقــرب مــا تكــون إلــى جرائــم القتــل الُمدّبــرة، وهكــذا رحــل األب واالبــن والحفيــد فــي غضــون عاميــن.

لـت األفـكاُر نحو كوِه نـور. فطالما ربطها تاريُخهـا العنيـف بُقـوى الظـالم في عقـول الهنـود. ووفـق  تحوَّ

ســـة الهندوســـية القديمـــة، فـــإن الجوهرة كانـــت تســـببِّ الباليا لمالِكيهـــا الفانِين الُحقـــراء.  الكتابات المقدَّ

ربـــما تغافلت كـــوه نور عن األســـد العظيـــم، لكنها بـــَدْت عازمًة عـــلى تدمـــيِر خلفائـــه واحدًا تلـــو اآلخر.

عقــب ذلــك ذهــب عــرش البنجــاب إلــى شــير ســينج، األخ األصغــر لـــ خــاراك ســينج، إذ كان شــير ســينج االبــن 

األكبــر الحــي، لرانجيــت ســينج، وكان طبيعيــًا أن يذهــب إليــه الحكــم فــي غيــاب وريــث شــرعي لنــاو نيهــال.

في 18 ينايـــر 1841، أعلـــن شيـــر ســـينج سيطرته على الحكم، وارتـــدى كـــوه نـــور حـــول ذراعـه. وجلس عـلى 

العـرش الذهبـي، باعتباره الحاكـَم الُمطَلـق للبنجاب.



12 كوِه نور

ـَد أركان حكمـه، فإن أيامـه كانـت معـدودة أيضًا. فبعـد عـام  وعـلى الرغـم مـن أن شـير سـينج ظـنَّ أنـه وطَّ

ــا، أصابــت صــدره طلقــة بالخطــأ فــي مقــّر الصيــد الخــاص بــه. ومــن المثيــر أيضــًا أن ابنــه البالــغ عشــر  تقريبـ

ســنوات ُعثــر عليــه مقتــواًل، وقــد ُقطعــت جّثتــه إربــًا إربــًا بالســيوف. وكذلــك ُقتــل ديــان ســينج، الوزيــر الــذي 

عاصــر ثالثــة ملــوك، بعــد ذلــك بوقــت قصيــر.

وهكـــذا، في غضـــون الســـنوات األربـــع التاليـــة عـــلى مـــوت رانجيـــت ســـينج، فقـــدت البنجاب ثالثـــَة ملـــوك، 

واثنيــن مــن أوليـــاء العهـــد، وَمِلكــة أرملـــة، وعـــددًا مـــن النبــالء. وبحلــول ديســـمبر مــن عـــام 1843، لــم يكــن 

ــْين بريئتين يُدعى  آِخر الرجـــال الباقـــي عـــلى قيد الحيـــاة رجاًل بمعنـــى الكلمـــة، بل صبيـــًا ضئيل الحجـــم ذا عينـَ

دوليــب ســـينج. وهــو ابــن رانجيــت ســـينج، البالـــغ مـــن العمــر خمســـة أعــوام.

فــي تلــك األثنــاء بــدأت عالقــة بريطانيــا بالماســة ومــن ثــم بالهنــد، ونجحــت شــركة الهنــد الشــرقية فــي 

االســتيالء علــى مســاحات شاســعة مــن أغنــى األراضــي الهنديــة، حيــن أذعــن مهراجــا البنجــاب، دوليــب 

ســينج، الــذي بلــغ عمــره حينهــا عشــر ســنوات وقتهــا، إلــى الضغــوط البريطانيــة.

كانـت شركـة الهنـد الشرقيـة، وهـي أولى الـشركات العالميـة المتعـّددة الجنسـيات، قـد نَمـْت عـلى مـدار 

هــا في مكتــٍب  أكثر من قـــرن، مـــن شركـــة صغـــيرة يعمـــل بهـــا خمســـة وثالثـــون موظفـــًا فقـــط، ويقــــع مقرُّ

ها تســــليحًا في التاريــــخ؛ إذ كان جيشــــها  صغـيـــر بمدينــــة لنــــدن، إلى واحــــدة مــــن أقــــوى الــــشركات وأشــــدِّ

ْعـــف عـــلى حجـــم الجيـــش البريطـــاني. ولسـنوات عـــدة، وضعـت الشركـة  في عــــام 1800 يزيـــد بمقـــدار الضِّ

عينهـــا عـلى البنجـاب والماسـة.

ة الفـوضى.  ي البنجـــاب في ِهوَّ ســـنحت الفرصـــة أمامها أخـــيرًا عـــام 1839، عند وفـــاة رانجيت ســـينج وتـــردِّ

ٍوفــي نهايـــة المطــاف، وبعــد صــراع عنيــف علــى الســـلطة، وعمليــة تســـميم مشـــتبه بهــا، وعــدد مـــن 

ــن بريطانييــن، هــزم جيـــش الشــركة قــوات الســـيخ. واستســـلم الجيــش  االغتيــاالت، وحـــرب أهليـــة، وغزَويـْ

الســـيخي بالكامـــل، فــي 12 مـــارس 1849.

ـــع دوليــب ســينج، عـــلى وثيقـــة استســـالم  ــى مــن نبـــالء بالطــه، وقَّ فــي احتفــال عـــام أُقِيــم أمـــام مــا تبقَّ

رســـمي، وقبــول الـــشروَط التأديبيـــة التــي فرَضتهـــا عليـــه الشركـــة المنتـــصرة. 

عهـا المهراجـا، ُمنَحـْت شركة الهنـد الشرقيـة، السـيطرَة على أراٍض كانـت حتى تلـك  َوفق الوثيقـة التـي وقَّ



13 كوِه نور

ل مملكــَة الســـيخ المســـتقلة فــي البنجـــاب. وفــي الوقــت ذاتـــه، ُطِلــب مــن دوليــب ســـينج أن  اللحظــة تشـــكِّ

م إلى الملكـــة فيكتوريـــا الجوهـــرَة األغـــلى في شـــبه القـــارة الهندية بالكامـــل “ماسـة كوِه نـور”. يســـلِّ

عقــب ذلــك، ُأرِســـَلت كـــوِه نـــور إلــى إنجلـــترا، وهنـــاك أعارتهـــا المَلِكـــة فيكتوريــا عـــلى الفــور إلــى المعـــرض 

الكبيــر عـــام 1851. وامتـــدت طوابـــير طويلــة أمــام كريســـتال بــاالس، لرؤيـــة هـــذه الغنيمـــة اإلمبراطوريـــة 

المُحتَفـــى بهـــا، وهـــي معروضـــٌة في خزينـــة زجاجيـــة عاليـــة التأمـــين.

كان رد فعــل الجمهــور الــذي شــاهد الماســة فاتــرًا، مــا أثــار التســاؤالت حــول أســباب ذلــك، إلــى أن قــام 

بعــض الخبــراء والمتخصصــون بعمــل تعديــالت جماليــة عليهــا، وامتدحــت الصحـــف ماســـَة كــوه نـــور 

يه  ت بأســـلوب يســـمِّ ـــنة. كانـــت أكثَر اســـتواًء مقاَرنـــًة بشـــكلها البيضـــاوي األصـــلي، وُقصَّ الجديـــدة والمُحسَّ

الجواهريـون باسـم الَقْطـع “الدائـري النجمـي البيضـاوي”. تقليديـًا، كانـت مثـل هـذه الماسـات تُمنـَح ثالثين 

وجهـــًا أعـــلى “طاولـــة” الجوهرة، وخمســـة وعشريـــن وجهـــًا باألســـفل.

ومـع ذلـك، فقـد منـح خبراء القّص الهولنديـون كوِه نـور تناُظـرًا مثاليـًا بثالثـة وثالثين وجهـًا عـلى كلٍّ من 

السـطحين العلوي والسـفلي. واسـتطاعت كـوِه نور أن تسـطع أخيـرًا في ضـوء شـمس إنجلـترا الشـاحب.

وفي مايـــو عـــام 1853، فـــاز َجـــَواد يُدَعـــى كوه نور بســـباق تشيشـــر ســـتيكس، وهـــو حـــَدث شـعبي ومربـح 

في تقويـــم الســـباقات. كـــما حظيـــْت أعـــمال روائيـــة تتناول الماســـات بنجـــاح كبير، وأضحـــت الماســـة ذاتهـا 

ر أحـد  رت مـــن غرابتهـــا. لقـــد باتـــت جوهـــرًة بريطانيـــة تخـــصُّ ملِكـــة بريطانيـــة، ولم يفكِّ ذائعـــَة الصيـــت، وتحـــرَّ

تقريبًا في الصبـــي الـــذي امتلكهـــا فيـــما مـــضى.

فــي عـــام 1852، وبينـــما جــرى تغيــر شـــكل كــوِه نــور عـــلى دوالب الَقْطــع،كان دوليـــب ســـينج يمـــر بعمليــة 

مشـــابهة فــي الهنـــد. ومـــع الوقـــت، أقـــَدَم دوليــب علــى قــصِّ شـــعره الطويــل، الـــذي ظــلَّ غيــر مقصـــوص 

ـــلى دوليــب عــن اإلشـــارات الخارجيـــة  منـــذ مولـــده، بـــما يتفــق مـــع تقاليـــد الديانـــة الســـيخية. وبعــد أن تخَّ

ل أشـــد جذريـــًة. ألصلــه، صــار مــن الســـهل عليــه أن يتدبـــر عمليـــة تحــوُّ

ســـأل دوليـــب الوصيّين عليـــه عما إذا كان بمقـــدوره التخّلي عـــن ديانتـــه القديمـــة كليًة؛ فقـــد كان دوليـــب 

َل إلــى المســـيحية. وهــو مــا حــدث بالفعــل حيــن بلـــغ مـــن العمـــر أربعــة عشــر عامــًا وســـتة أشـــهر،  يريــد التحــوُّ

ل دوليــب إلــى المســـيحية باألســـى  ــَل أهــُل البنجـــاب أنبــاَء تحــوُّ فــي احتفـــاٍل هـــادئ أُقِيـــم فــي منزلــه. وقابـَ

عوضــًا عــن الغضــب، ولــم تنشـــب الثــورُة التــي خشــي منهــا بعضهـــم.
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ــين عـــما إذا كانـــت الفرصُة ســـتتاح له لزيـــارة  عندمـــا بلغ دوليب من العمـــر خمســـة عـــشر عامًا ســـأل الوصيَـّ

ــاء الحثيثــة التـــي  ــترا. وبالفعـــل وافَقـــِت الملِكـــة علــى منحـــه اإلذن، علــى الرغـــم مــن محـــاَوالِت اإلثنـ إنجلـ

ضــت لهــا مــن جانـــب وزرائهــا ،الذيـــن رأوا أن مثـــل هـــذا المعـــروف ربـــما يجعـــل المهراجـــا يظـــن أنـــه فــي  تعرَّ

مكانــٍة أعـــلى مــن مكانتـــه الحقيقيـــة.

منـذ اللحظـة التـي دخـل فيهـا دوليب بـالَط الملكـة فيكتوريـا، صار أثيـرًا لديهـا؛ فكانـت تكثـر مـن امتداحـه 

ــع المهراجـــا بمكانـــة أحـــد كبـــار األرســـتقراطيين.  بحـــماس، وداخـــل الحيـــاة الصاخبـــة للبـــالط اإلنجليـــزي، تمتَـّ

ــا، إلــى أن قــام بنفســه بإهــداء كــوِه نــور إلــى الملكــة  ــة فيكتوريـ ــن أســرة الملكـ ــردًا مـ ــا صــار فـ ــًا مـ وسريعـ

فيكتوريــا، بعدمــا أحضرتهــا لــه وهــي تفكــر فــي رّد فعلــه علــى رؤيــة الماســة التــي يعتبرهــا الكثيــرون رمــزًا 

لســيادة الهنــد، وأنهــا ُأخــذت مــن دوليــب عنــوة عندمــا كان طفــاًل ال يملــك مــن أمــره شــيئًا. 

غيــر أن دوليــب أخــذ الماســة فــي يــده، وكانــت أصغــر كثيــرًا ممــا يتذكــر، ولهــا شــكل مختلــف، وأخــف كثيــرًا 

فــي يــده. وأصابــه ملمــس الماســة بحالــة مــن النشــوة. 

اســتجمع دوليــب رباطــة جأشــه وانحنــى أمــام الملكــة فيكتوريــا  وقــال:” يُســـِعدني كثيــرًا يــا ســـيدتي، وأنــا 

َم المهراجـا  م بنفـسي ملكيتـي الخاصة؛ كـوِه نـور، إلى جاللتك”. وبهـذا قـدَّ أحد الرعايـا المخلصين، أن أقدِّ

إلى الملكـة شـيئًا لم يكـن في حوزتـه. ولم يقـترب دوليـب، أو أيٌّ مـن أفـراد عائلتـه، مـن الماسـة مجـّدًدا. 

عقــب تســـليم دوليــب الماســـة للملكــة، اعتــادت ارتـــداء كـــوِه نــور عـــلى نحـــٍو متكـــّرر، وإظهارهــا بوضـــوح. 

وبعـــد أقل من عـــام، وقـــع أحـــد أوائـــل العـــروض الخارجيـــة للجوهـــرة وأروعهـــا. إذ أعلنـــت الملكـــة فيكتوريـــا 

عـــن اعتزامهـــا الســـفر إلى فرنســـا في زيـــارة رســـمية. لدى وصولها وفي حفل استقبال بالغ البهاء، كانت 

ماســـة كــوه نــور األســـطورية مســـتقرًة أعـــلى جبـــين الملكـــة فيكتوريــا؛ تلتمـــع وكأنهــا عـــين ثالثــة.

بعــد عــدة ســنوات، شــهدت وفــاة األميــر ألبــرت زوج الملكــة فيكتوريــا وشــعورها بالحــزن علــى هــذا الفراق، 

بـــدا دوليب ســـينج أيضـــًا وكأنه يفيـــق من غشـــيته؛ فمنـــذ اللحظة التي وصـــل فيهـــا إلى إنجلـــترا كان يُؤمِن 

أن الملكـــة فيكتوريا ُتعامله كـ صديقة وأم بديلـــة. 

عـــاش دوليب مـــدَة ســـبع ســـنوات تقريبـــًا كأحـــد النبـــالء اإلنجليـــز، وكان يُدَعـــى إلى كل الحفـــالت المهمة، 

وصـــاَدَق أقــوى الرجـــال نفـــوذًا فــي المملكـــة. ومـــع ذلـــك، فعندمـــا بلـــغ مـــن العمــر واحـــدًا وعشريـــن عامـــًا 

ــْوَب والدتــه، رانــي جنــدان، فــي ســجنها المفــروض عليهــا فــي نيبــال. إلــى أن نجــح فــي  اتجهــت أفـــكاُره صـ
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إحضارهــا إلــى لنــدن، لتبــدأ فــي الحديــث مــع نجلهــا عــن كــوِه نــور وُملكــه الــذي تــم االســتيالء عليــه، وتدريجيًا 

بــدأ موقــف دوليــب يتغّيــر تجــاه كل مــا حولــه، حتــى أنــه اختــار زوجــة غيــر التــي رّشــحتها لــه الملكــة فيكتوريــا.

بــدا ســينج شــديد اإلســراف والبــذخ، مــا أثــار حفيظــة الملكــة والمحيطيــن بهــا فــي البــالط الملكــي. والحقــًا 

دخــل فــي صراعــات مــع رجــال البــالط وهّددهــم بأنــه ســيتحالف مــع روســيا، عدوهــم القديــم، وسيشــن 

حربــًا مدعومــًا بالســيخيين التّواقيــن للثــأر، غيــر أن خطتــه فــي الهــرب إلــى الهنــد لــم ُتفلــح وُألقــي القبــض 

عليــه فــي بــور ســعيد عــام 1866 قبــل وصــول ســفينته إلــى قنــاة الســويس.

ـر  ـَم أسرتـه، ودمَّ عـــلى الرغـــم مـــن إطـــالق سراحـــه في النهايـــة، فـــإن هَوَســـه اسـتولى عليـه بالكامـــل، وحطَّ

ــي دوليــب ســـينج ُمعدمـــًا ووحيــدًا فــي فنــدق باريســي بســيط،  صحتـــه. وفــي 21 أكتوبــر ســـنَة 1893، ُتوفِّ

عـــن ثالثــة وخمســـين عامـــًا. ونظـــرًا إلــى أن أحــدًا مـــن أبنائــه لــن يحصـــل عـــلى إرث خـــاص بـــه مطلقــًا، فقـــد 

انتهـــى اســـمه بوفاتـــه. وال يــزال ثمـــة شـــعور قــوي بهــذه المأســـاة موجـــود فــي البنجـــاب إلــى اليــوم.

بعـــد ذيـــوع نبـــأ وفـــاة دوليــب، عـــاد الحديــث عـــن لعنـــة كــوِه نـــور يطفــو علــى الســـطح مجـــّددًا، وعندمـــا 

ماتــت الملكـــة فيكتوريـــا عـــاَم 1901، لــم تنتقــل كـــوِه نـــور إلــى ولدهـــا اإلمبراطـــور الجديـــد للهنــد؛ الملـــك 

ـخ اعتقاد  مفـاُده أن النسـاء محّصنـات  إدوارد السـابٍع، وإنـما إلى زوجـة ابنهـا، الملكة ألكسـندرا. فقـد ترسَّ

مـــن أذى الجوهـــرة، التـــي ســـتدّمر أي رجـــل يجـــرؤ عـــلى ارتدائهـــا. علــى الرغــم مـــن أن أحـــدًا لــم يكــن يعلـــم 

مصــدر هــذه الخرافـــة.

وفــي مقدمــة تــاج تتويــج الملكــة ألكســندرا، ومنتصفـــه اســـتقرت كــوِه نـــور، مجـــددًا، باعتبارهــا الِقطعـــة 

األهم. وفي العقـــود التـــي تلـــت ذلـــك، اســـُتخدَمت ماســـة كـــوه نـــور في حفل تتويـــج عقيلتـــين ملكيتـــين 

بريطانيتيــن ُأخريـــين.

عـــلى الرغـــم مــن إيـــمان البريطانيـــين بــأن لعنــة كـــوِه نــور ال تصيــب إال الملـــوك الرجـــال، فــإن الملكـــة 

إليزابيــث الثانيـــة لــم تجــرؤ عـــلى المغامــرة، وأحجمـــت عـــن ارتـــداء الجوهـــرة. وتســـتقّر كـــوه نـــور اآلن فــي 

بيـــت المجوهـــرات داخـــل بـــرج لنـــدن، غيـــر أن اعتزالها لم يكـــن خاليـــًا بالكامل مـــن القالقل. إذ أخذت الهند 

ــًا  ــان قدمــت طلب ــل إن حركــة طالب ــة بالماســة واســتعادتها، ب وباكســتان وُمقاطعــة أوريســا فــي المطالب

فــي نوفمبــر 2000 للملكــة إليزابيــث الســتعادة كــوِه نــور بأســرع مــا يمكــن، ويبــدو أنهــم كانــوا يريــدون 

عرضهــا فــي متحــف كابــول الُمدمــر بواســطة القنابــل.
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يـــت الملكـــة األم فــي بريطانيـــا، وُوِضـــع تاجهـــا، الـــذي يضــم كـــوِه نــور، علــى نعشـــها  فــي عـــام 2002، ُتوفِّ

الـــذي رقدت فيـــه. وهذه المرة كان الســـيخيون الهنـــود هم َمن أدانـــوا التباهـــي بــ “األغـــراض المسروقـــة” 

ب  تحـت أعينهـم. وكانـت هناك مطالَبـات بإعـادة الماسـة إلى المعبـد الذهبـي في أمريتسـار. و لم يتسـبَّ

مـــرور الزمـــن في إخماد مشـــاعر الهنـــود والباكســـتانيين الذين يريـــدون عـــودة الجوهـرة.

عـــلى مـــدار 300 عـــام تقريبــًا بعــد اســـتيالء نــادر شـــاه علــى الماســـة العظيمــة مـــن دلهـــي، وتحطيـــم 

اإلمبراطوريـــة المغوليـــة في خضـــم ذلـــك، وبعـــد 170 عامـــًا مـــن وصولهـــا إلى األيـــدي البريطانيـــة للمـــرة 

ـــقاق. وفــي أفضـــل حاالتهـــا، بـــَدْت  األولــى، لــم تفقـــد كـــوِه نـــور، قدرتهــا علــى إثـــارة الخـــالف وغـــرس الشِّ

ـــت. كـــوه نـــور وكأنهـــا تجلـــب مزيجـــًا مـــن الحـــظ الَحَســـن والعاثـــر إلــى كلِّ َمـــن يرتديهـــا أيــًا كان، وأينـــما حلَّ




