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 اإلهداء

 

 ىل رحيانه القلب ومهجة الفؤاد غالييت "أمي "إ

 أىل مجانة الروح أخيت "مجانه عليان"

 إىل" هدى "الطريق و"سهام" النور و"أمل" العيش ،عماتي .

 دانيا العواوده"-الدندنة االعذب -إىل معزوفة القلب 

 إىل زينة العمر "زين العقرباوي "
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل العلي العليم املنان وأصلي وأسلم على سيد األنام سيدنا 

 حممد عليه الصالة والسالم،  أما بعد:

حقيقة وخيال،  ظالم ونور،  هناء وشقاء،  سعادة وتعاسة،  قد ال 

تستطيع البقاء يف الواقع) احلقيقة(يف كامل وقتك،  عندها ال ُبّد 

اهلروب إىل اخليال،  وهو إن شئت فقل عامل اخليال، فما مل من 

جتده يف احلقيقة جتده يف هذا العامل فإنك تعيش فيه كما حيلوا 

 لك.

رواية اوشكوريداد اليت بني أيدينا،  أسلوب شّيق ممتع جّذاب ، فيها 

 عامل من خيال إختارته لنا كاتبتنا لنعيش فيه بني النور والظالم.

القارئ متابعة القراءة للنهاية،  فاقرأ بإحساسك  أترك لك أيها

 لُتعايش األحداث ، واخرج بالفائدة املطلوبة.

فإن لكل شيء مثرة فاحرص على قطف هذه الثمرة)الفائدة( ، 

وكن ممن يغتنم الفوائد والفرص ويعمل مبضمونها،  تكن من 

 أعقل الناس وأكيسهم ...

 

 هشام عليان 
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 نية" اوشكوريداد "و"ال الز "كلمات إسبا  

 "خذني قطاًفا ذابًلا وأعدني للحياة

 خذني إىل أرِض االحالم

 ألهرع إليها هرًبا

 اخلياالتوشوًقا ألحتضان 

 ألحلق الركَب املاضي

 يف طريٍق

 مبتعد عن بعثرِة الذكريات"

هكذا قالت منتظرة من أحدهم أن حيررها من سجنها الذي علقت به، 

غابت عنها حقيقة أن المفر من الظروف والمهرب من الواقع، حتى 

األحالم مؤملة عندما تدرك أنك كنت تعيش سراًبا الحقيقة فيه، ال 

 بيدك سوى نفسك ....أحد يأخذ 

وأن أردت التحرر من سجن ما، فلن تفعل ذلك اىل بتحطيم قيوده 

 وكسر قضبانه .

 فهل يلني احلديد أمام قوة اأِلرادة؟!

نظن أن ظروفنا التسعفنا يف كثري من االوقات للعيش كما نريد ،أو 

حتقيق ما نطمحه، ولكن االصرار جيعل كل شيء ممكًنا، العجز 

"متوت" ألن املوت هو حُد التغيري والتوبة  ، فال ُتمت  يكون فقط عندما

 نفسك وأنت على قيد احلياة!(.

أغلقْت كتابها ونظرْت للمرآه، حتسست مالحمها بأناملها الرقيقة، 

وابتسمت مع انسياب الدموع، كانت تشعر أن صفحات هذا الكتاب 
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حُبنو تالمس داخلها احملطم ، كانت كلماته دافئة، ُترّبت على قلبها 

 يف ظل مواسم الشتاء املتتالية اليت مجَّدت روحها.

كان الكتاب خمملي اللون وكأنه زهرة أهداها إياها أحدهم لتبتسم 

يف ظل الكثري من النكبات ، صفحاته سوداء كداخلها متاًما، 

وُنِقشت عليه الكلمات باللون الفضي، كانت كالنور ُتنقُش يف 

 داخلها... يف سوادها .

يف وَجَدْته ُملقى يف إحدى زوايا احلديقة اليت اعتادت تذكرْت ك

الذهاب إليها، كانت احلديقة واسعة ،مهجورة، فيها حشائش ذابلة 

،وأرضها كلها أغصان متناثره ،شجرها أخضر ُمعتم  ، فيها غرفة 

 قدمية َترَك احلريق يف املاضي ملاسته عليها .

 ون خوف البوح!إال أنها كانت صديقتها اليت حتاكيها حبزنها د

تذكر تلك التفاصيل الصغرية، فقد مجعتها مع هذا الكتاب الغريب 

، وُمنذ أن عثرت عليه وهي التستطيع فراقه، وكأنه يعيش مع حزنها 

 وسعادتها وكأنه يستهدفها.

 ”oscuridadكان عنوانه "

 وكتب خبط خفيف ال يكاد ُيرى" اوشكوريداد "....

 ، ريم تعاِل هنا...أعادها صوت أمها املنادية: ريم

أغلقت الكتاب ووضعته يف درج مكتبها ،مل تره ألمها،حبكم أن 

أمها مقتنعة بفكرة الزواج املبكر، وأن ما جيب لالنثى أن تتعلمه هي 

االمور اليت تقتصر على كيفية اعتنائها جبسدها وباملنزل، فما أن 
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يف كربت أبنتها حتى منعتها الذهاب للمدرسة،  ونهتها عن اخلوض 

 دروب العلم اليت كانت يف نظرها "دون جدوى".

 ريــم: قادمة

وقفت أمام أمها بثوبها الوردي ،عاقدة شعرها للخلف،  مبتسمة تلك 

 اأِلبتسامة اليت تِهُب مجاَل مالحمها مجاًلا ...

 صرخت أمها:كيف لك أن تربطي شعرك بهذه الطريقة ؟

ا ذئب مفرتس وسارعت لفك ربطة شعرها بغضب وهي ُتزجمر وكأنه

 قد القى فريسته بعد جوٍع طويل. 

سرَّحت شعرها ثم قالت: علمتك أن ما يلفت النظر يف املرأة هو مجاهلا 

فلما تصرين على إحلاق الفضيحة بي،  بأنين أمتلك فتاة مهملة 

 مظهرها، حتى أنِك كنت تبدين وكأنك صيب يرتدي فستان! 

 نظافتها. وأكملت: مجال الفتاة يف ثوبها،  لباقتها، 

 ريم: مافائدة اجلمال إذا كنت أمتلك قلًبا خبيًثا أو عقًلا فارًغا ؟!

صمتت أمي هي دوًما تفعل ذلك عندما أقّيد خطأها بالصواب عندما 

ألقي عليها سؤال إجابته تظل حائرة بغرض لفت نظرها ملا غفلت عنه،  

 ثم كأي شخص يدافع عن الباطل تصرخ،  املخطئ دوًما يلجأ للصراخ

 ليخبئ خلَف نربته املرتفعة تعثراته.

 وبالفعل صرخت أمي  :ما أنت ابنيت اليت ربيتها،  كوني 

 كـ "ياقوت" كوني مثلي متاًما. 

 ابتسمت وقلت: سأفعل،  أمي ! 
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وقفت بكربيائها املعهود وثوبتها االمحر الطويل يزيد من وقفتها هيبة 

 وقالت :

 سنذهب أنا ووالدك لذلك ...ستكون هناك حفلة هذا املساء،  

 قاطعتها قائلة: العليِك أمي اذهيب .

ستكون هذه احلفلة  -وتابعت-فقالت: التقاطعي كالمي مرة اخرى 

مبثابة خطة لتحسني عالقات عمل والدك القادمة، لذا ستأتني معنا ، 

 ناديتك لتستعدي لذلك ....

 جتماعات .قلت بتذمر: ال أريد الذهاب،  أكره تلك االحتفاالت واال

لرتد بغضب: يف مساء السابعة ستكونني متجهزة، وال أريد مساع أي 

 اعرتاض،  هيا غادري!

انسحبت إىل غرفيت، وانا  أعلم أنه ال سبيل القناعها،  ولكنين ال أريد 

الذهاب، أغلقت الباب بقوة،  أعلم أنها ستغضب على هذا ايًضا،  

 لكنين مللت ....

 صمت ...

 بامسي هناك صوت ينادي 

 أرهفت مسعي، لكنه ليس صوت أمي

 وال صوت اخلادمة"ماري" 

 وليس أبي

 ويف هذا املنزل

 ال يوجد أحد

 غرينا ....
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 قلت متصنعة الثبات:من؟ من هناك؟

وكأن الصوت يهمس لي وال يريد أن يسمع أحد ، كان الصوت قادًما 

 من الُدرج، صحت:  يارب امحين ياهلل...

ذاتها،  بعد برهة استجمعت قوتي وفتحت الدُّْرج وظللت أكرر اجلملة 

، وما إن فتحته حتى توقف الصوت، كنت احتفظ بالكتاب فيه، 

أسفل قطع من الثياب لكي ال تصله يُد أمي، صدمت بأن الكتاب 

أصبح أعلى القطعة ومفتوح على صفحة معينة،  محلته وقرأت ما ُكتب 

: 

 )"غاليٌة أنِت

 مجيلٌة كما أنِت

 ن التصنع واجلشع بعيًدا ع

 إذا كان العامل ياقوًتا

 فأمثن من اجلوهِر أنِت "

َبدأت صاحبة الرداء الوردي تكره ماحيدث،  بدأت متلُّ األهمال 

والتجاهل، واأِلهتمام بثيابها ومظهرها ال بها،  إن فقدان اأِلهتمام 

كفقدان املاء للزهرة ، وكلنا بذور وحنتاج املاء لننمو، فكيف ستنمو 

 ة دون ما يعينها على ذلك ويثبت هلا أنها مهمة، وغالية كما هي؟زهر

 

الحتتاجني للتصنع ، العامل فسيح فافعلي ما تشائني،  اذهيب للحفلة، 

تصريف كما أنت،  دعِك منهم،  فالكل يثرثر مبا يريد ومبا يروق له 
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، بعثري الوسط واقضي وقًتا ممتًعا.هكذا فكرت الفتاة وهي تستعد 

 للحفلة (

سقط الكتاب من يدها، فسقط مغلًقا ،همست ريم وهي حترك 

 خصالت شعرها: 

 أهذا حقيقي!

أنه يكتب عين ،يكتب ما حيدث، واليكتفي بذلك ايًضا بل خيربني 

 ما أفعل!

تراجعت خطوات للخلف مبتعدة،  ثم عادت وأمسكت بالكتاب بني 

 ذراعيها وقالت: هل أنت الذي كنت تصيح بامسي؟

 مل جيب 

محلته ريم وأعادته للُدرج نظرت إليه بغرابة ، نظرَة فتاٍة ضاعْت يف أخر 

كلمات قرأتها ويف آخر حدث مرت به ،  ثم وضعت قطع الثياب فوقه 

 وأغلقت عليه .

نظرت للساعة كانت يف متام السادسة،  لديها  ساعة واحدة لتستعد،  

ثوًبا أسوًدا  ستقتلها أمها إن تاخرت عن املوعد، فتحت خزانتها وانتقت

طويل،  كانت تكره الثياب القصرية وتصيح يف وجه أمها دوًما لرتتدي 

احلجاب ولكن أمها تغضب يف كل مرة ومتزق هلا كل ثوب طويل،  

 لذلك ارتدت ثوًبا أسوًدا أكمامه تغطي والتغطي!

ولكنها مكرهه،  كلما نظرت لنفسها وهي تستعد للخروج َتهيء 

لو ترتديه، فهي تراه ِسرًتا ، وأنه يغطي  احلجاب يف دماغها،  متنت

 مجاهلا ليهبها "مجال السرت" الذي ال تعرتف به أمها.
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كانت ريم تهمس: اللؤلؤ مجيل، وهو أمثن اجلواهر، وحتيط به 

 الّصدفة لتغطيه!

 ملاذا ال أكون لؤلؤة وأتدثر مبا يغطيين؟ !

مثل  أتذكر معلمة الرتبية االسالمية اليت كانت دوًما تضرب لنا

احلجاب باحللوى املغلفة ومثل الفتاة دونه كقطعة حلوى التّم الذباب 

لينهش منها.بالرغم من أن اجلميع ينهش اجلميع،  وال يكاد يفلت 

الرجل الكبري وال الشاب الصغري من التعليقات اليت ال تنفد ، إال إني 

 مقتنعة كلًيا به.

 نظرُت لنفسي  بعد أن ارتديت الثوب وتنهدت وقلت:

 وكأني ال امتلك حيلة ألفعل ما أريده ...

 ثم نظرْت للدُّرج حيث يقطن الكتاب، وقالت:

الزلت ال أعلم أن كان ماحدث بفعل نوبة غضب أم أنه حقيقي،  اقرتبُت 

وفتحُت الدُّرج رفعت طرف القطع القماشية فوجدته مكانه،  تنهدُت 

أمي جمددا واكملُت تصفيف شعري، أريد  أن أجنوا من كلمات 

 السليطة.

أفكر هل أفسد احلفلة كما جاء على لسان الكتاب أو على تراهات 

 اختلقها عقلي؟!

 لكنها بدت  لي ُتراهات جيدة... 

 
********** 
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هناك بني املقاعد الفاخرة تتجول ِبِحرية  ذهاًبا وأياًبا ،بثوبها األمحر 

أنه ميثلها ِبُحكم  أن القاني القصري ،هي تفضل األمحر دوًما وتظن 

الياقوت أمحر يف غالبه فيليُق بها ومُبَسّماها،  متضي ويف جعبتها  

الكثري من األسئلة اليت  ُتطرح فقط دون أن َتعثر هلا على جواب ، 

داخلها أصبح ُمكتظ وكأنها سحابة قامتة سوداء مملوءة بالَودق وتأبى 

 ملا بداخلها  اهلطول ...

 يـاقــوت...

فهم، وال تريد أن تفهم،لعلي صنعُت ذنًبا عظيًما لتكون ابنيت هي ال ت

 كهذه!

 ماذا تريد غري املال؟

 هل هناك أعز منه؟

ال زالت التدرك أن من ميتلك املال ميتلك القوة والسلطة و املنصب، 

يعيش حياته بال َكدر وال ُمّر ، ثم وما هي فائدة العلم الذي تزعم به 

 حتمله منه؟إن مل تستطع أن تعمل يف ما

 اولئك املنتفعون بعلمهم انقرضو!

اآلف األفكار تعصف يف ذهين ، ُتقرع وصداها يرتدد وكأنك تصرخ 

 بني جباٍل شاهقة بينها واٍد سحيق.
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يف نهاية املطاف ليس على ريم أن تتسبب لي بأي مشكلة فقد وفرنا هلا 

لى كل سبل احلياة الكرمية ،ما يعمُل الناس لتحصيله نعطيها أياه ع

 كفوف الراحة ...

قطع أفكاري نزوهلا بثوبها األسود ،بدت كأمرية خارجة من عامل 

اخليال ،ترفع بيديها ثوبها لتمنعه من أن جيرت على االرض، رغم أني ال 

أحب الثياب الطويلة إال أّن صغريتي هذه تصنع اجلمال من الثياب مهما  

 كانت ...فـكل الثياب تليق بها.

 دقيقتان! قلت بثبات: تأخرت 

 ردت بتذمر:أين أبي؟

 ياقوت: سنذهب لوحدنا وسنلتقي هناك.

 لريد عليها صوتها احلزين:ملاذا يتهرب من لقائنا دائًما؟

 لقد أعرتتين الدهشة ملاذا تسأل عن والدها الذي بطبعه ُمتغيب؟

هي تفتقد غيابه، تفتقد وجوده أم اهتمامه،  لكنه برغم غيابه يعطيها 

 منتلك الكثري منه، ووالدها يليب مجيع احتياجاتها .املال ، إننا 

 لكنها حتتاج وجوده! 

مجيعنا حنتاج اىل أب ينري احلياة ويشعلها ، فال عطاء كعطائه، وال 

جمالس كمجالسه، وال ضحكات َتعلق يف الذاكرة كتلك اليت 

نتبادهلا معه ،أّن األب لرونق احلياة وعودها، واهتمامه بك يشعرك 

درك، يعطيكَ وجوده القوة لتستمر ،والصالبة لتقاوم، األب بقيمتك، بق

 هو تلك الريح الرطبة اليت تداعب قسمات وجهك فتعطيك الراحة.

 ماكان األب يوًما ليغيب!
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 ياقوت بتعجب واضح : ماهذا الكالم االن؟

استدارت ريم وكأنها مل تقل شيئا ،كانت تريد أن ختفي احلزن الذي 

على قوتها ، استدارت وقالت متصنعة االبتسام: يلوح يف عينيها لتحافظ 

 لنذهب ...

ياقوت:  مل أعد أفهم تصرفاتك الغريبة،  وال يهمين إال أن تتصريف 

 بلباقة واتزان كما علمتك.

أشاحت بنظرها عين وأخذت نفًسا عميًقا ، أصبح حلمها أن تكون بني 

الشعور وعذوبة أسرة حتبها،  حتتضنها إذا ما تأملت،  تبادهلا دفئ 

 الكلمات،  يتحاورون مًعا يف أمور احلياة وجيتازونها .

 لكن ال أحد منا خيتار عائلته يف نهاية املطاف!  

 ريــم

صعدت جبوار والدتي، التزمت الصمت كعادتها،  وظللت أنا أرقب 

الطريق يف صمت، عالقيت بأمي شديدة الربود، فكلما أردت حمادثتها 

د  فتدفعين للنفور،  حنتاج ألن نتصرف بعفويتنا أصرت التزام القواع

 وطبيعتنا يف كثري من املواقف فالتصنع أمر صعب حبق!

 أو هكذا أراه أنا،  بالرغم من معرفيت التامة بتصنع االخرين.

أهمس لنفسي مواسية أياها: ستتحسن األمور فال حزن يستمر وال 

بعفوييت، فلو  سعادة ، فليتصنع الناس كما حيلو هلم، وسأتصرف أنا

 كان اجلميع مستهلكون الفؤاد فلن أكون يوًما مثلهم.

 :وصلنا !
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اخرًيا نطقت أمي بهذه الكلمة، فرتجلنا من السيارة، رأيت أبي حيادث 

شخص ال أعرفه أنا،  بدى لي غريًبا، اقرتبنا منه فالقت أمي التحية 

ابها مل وأنا من بعدها، الحلظ نظرات أبي المي املتفحصة، يبدوا أن ثي

تعجبه كالعاده، ولكنه ما زجرها قط، بل ويقدم هلا الكثري من املال 

 لتشرتي الكثري منها، وتصبح أمجل النساء.

 عّرف والدي الرجل بنا قائال:زوجيت ياقوت وهذه ابنيت ريم ...

 نظر الي الرجل وقال:كربت أمريتنا، يال سرعة االيام..!

ث ِبنهم، ثم اشارت لي امي ضحك والدي وبدأو يتبادلون أطراف احلدي

بالذهاب للّتحدث مع أقراني الذين فيهم ابن صاحب احلفل، قلت المي:  

 ال أريد!

فارهبتين بنظراتها،  حتركت مكرهة، تقدمت خبطواتي املتلعثمة، 

إلتذكر كلمات الكتاب وكأنها ُتكتب أمامي االن، ألقيت التحية 

ي افساد احلفل، رأيت عليهم وشردت يف تلك الكلمات جمدًدا، فتهيأ ل

السيدة صاحبة احلفل ،اليت ما أن هّلت بثوبها االبيض حتى سارعت 

أمي لتكون من اوائل اللواتي يقدمن التحية عليها  ،وكعادتها عادت 

حركاتها املشرية لي بأن اتي ألقدم التحية عليها، أمسكت كأس 

لسيدة العصري الوردي وتقدمت منها مبتسمة  وسكبته عمًدا على ثياب ا

صاحبة احلفل ، أعتذرت هلا ببضع كلمات، وتركتها تولول وتندب 

حظها وتشتمين، غضبت أمي وذهبت برفقة السيدة للداخل لتساعدها 

يف تغري ثوبها، وتابعت أنا، وجدت نفسي بعد حلظات اسِقط الصحن 
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الذي بني يدي ليتحطم لقطع متناثرة، هذه املرة صاح أبي بغضب: 

 أجننِت!؟

معتذًرا وأخذ يشكوا هلم تعيب الذي اصطنعه هو ليربر ثم تنحنح 

أخطائي، قرر أبي أن نغادر، وبالفعل دقائق وكانت أمي جبواره يف 

سيارته وأنا يف الكرسي اخللفي، اجلو كان مشحوًنا بالقدر 

الكايف، لذلك ابتلعت لساني طوال الطريق، وإن مل افسد احلفلة 

 لكفاية!بأكملها فقد سببت إرباًكا  مبا فيه ا

وصلنا للمنزل،  وهرعت لغرفيت وكأني رصاصة منطلقة من فوهة 

مسدس،  كنت أعلم أنهما سيغضبان وبشدة،  فأردت األبتعاد،  

أغلقت الباب يف ظل صرخاتهما املتوالية، ثم بدأ أبي بالقاء اللوم على 

 أمي فغضبت هي االخرى.

 يبدوا أني مل افسد احلفلة فحسب بل عالقتهما !

 على الباب وأخذت التقط أنفاسي: يا إالهي ماذا فعلت!استندت 

 سينهياني غًدا!

عاد صوت اهلمس ،فعلمت املصدر هذه املرة دون حبث، فتحت الُدْرج 

فإذا بالكتاب يعلوا القطع القماشية جمدًدا ومفتوح على صفحة أخرى 

 ... 

 ُكتب

 "هل مللِت العامل؟

 ما رأيك بالرحيل معي؟

 بالغرق بني صفحاتي؟
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 إلحبار برفقيت لنجتاز املعيقات؟وا

 مارأيك أن نغادر هذا املكان

 فلعل وجودك مل يعد مرحب به

 حيُث أنت!؟

عادت الفتاة مكسورة اخلاطر حتمل مشاعرها املبعثرة بني ذراعيها 

وكأنها حتمل قطعة حلم متفحمة، تتساقط أجزائها كلما زحزحتها 

عليها السفر يف رحلة أقل النسمات ، فوجدت صديقها الكتاب يعرض 

هو كاتبها، وهي البطلة، فتقرر اهلرب من املأزق ملكان تظنه هي أنه 

 االفضل، فتوقع أسفل الصفحة، وتتم الصفقة."

 ريم: هل أذهب؟ !

ال أعلم آن كان ذهابي حقيقة أم خرافة فقط، ولست أدري اذا كانت  

للهلوسة ظرويف هي اليت تسببت لي بهذه الصدمة النفسية اليت دفعتين 

،لكين ال أمتلك خيار أفضل من التجربة، فلو كانت العاقبة ستلقي 

بي لقعر الندم سأكون قد أشفيت غليلي،كما أّن  الرحيل يف مثل هذا 

 الوقت سيفيدني ...

سارعت لفتح خزانيت وأخذت حقيبة ظهر كبرية بدأت أمجع بعض 

وبعض من الثياب اليت تهيأني للمغادرة، ظننتها لعبة، محلت الثياب 

املأكوالت اليت كنت أخبئها يف خزانيت ، أمي متنع تناول الطعام يف 

غرفة النوم لذلك ال أمتلك الكثري منه هي فقط بضع من حبات 

الشوكوال واكياس شيبس وزجاجة عصري وأخرى للماء وقطع 

 ...بسكويت، أخذت هاتفي ومساعته غطاء الرحالت ، ثم بدلت ثيابي
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ر لنفسي بإعجاب شديد، وكأني قادمة من إحدى وقفت أمام املرآة أنظ

أفالم املغامرات، ألبس بنطال جيشي و"تيشريت"أسود اللون ، أربط 

 شعري للخلف ، أمسك قلمي متأهبة للتوقيع ...

أعتصره بني أصابعي،  أتتفس وكأني أقذف لرئيّت النفس االخري و 

 أوقع يف اسفل الورقة .

 

ر أن حيدث ما هو غريب،  ولكن ظللت أتلفت حولي كالبلهاء،  انتظ

 مل حيدث شيء.

أعدت التوقيع ذاته مره اخرى لكن ال جديد، احلال كما هو، انتابين  

شعور الغضب و األمل والضياع،  أصبحت مثقلة،  حائرة،   ألقيت 

بالكتاب يف إحدى أركان الغرفة وجلست على األرض أبكي وأنا 

مستندة برأسي املتعب على السرير،  هل كنتُ أنتظر معجزة لتخلصين 

 من مأزقي ؟

رف جبنون،  يبدوا أني لست على ما يرام ، على هذه احلال بدأت أتص

سأخسر نفسي باإلضافة اىل كل اخلسارات السابقة، أصبح اجلميع 

 يستاء مين اآلن! 

ظلت تبكي رثاء مافقدت حتى غلبها الوهن ونامت وهي على تلك احلال 

 ... 

 يـاقـوت

 ُتَرّبي لتشقى !!!

 ماهذِه الفضيحة؟
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 من هنا فتفسد احلفلة من هناك! أقول هلا التزمي االدب

 أمحقاء هي!

دخلت غرفة نومي بغضب بعد أن تعرضت للتوبيخ الشديد بفعل تصرف 

 ريم احملرج،  ال أعلم ما بها،  لكنها غريبة األطوار هذه األيام !!

 وغادر زوجي كما يفعل دائما.

شعرت باألسى على ابنيت الوحيدة بعد أن انتهت نوبة غضيب، أردت 

لإلطمئنان عليها، وتوبيخها لكي التكرر فعلتها، طرقت الذهاب 

 الباب مرة واثنتان وثالثة ومل جتب، قلت: ريم افتحي هذا الباب!

 التتصريف كاألطفال...

 لكنها مل جتب!

إحساس األم الثاقب الذي يف معظمه يصيب، حاسة األم الثاقبة بأّن 

لقلبها ، َنَدهْت هناك خطر قادم أو أمر غريب سيحدث دفعت الشك 

على اخلادمة لتحضر املفتاح االضايف، فأتت ماري مسرعة حتمله بعد 

 حلظات ....

 فتحوا الباب ولكن!

مل تكن ريم يف غرفتها، فأصاب أمها الفزع، أخذت تصرخ :ريم، ريم 

 ...أين ذهبِت ؟ 

 تزيح الستائر ،تفتح اخُلزن...تبحث يف هلع.

 يدتي!حتى قالت ماري: لعلها يف احلمام س

َجرت األم حنوه، وهي ال تدرك مما ختاف، أختاف أن تكون قد 

 أحدثت سوًء بنفسها؟  أم أنها غادرت دون رجعة؟



24 

 "فارغ"

قالتها وهي تزيح خصالت شعرها املتناثرة وقد جتمد الدم يف عروقها 

واضطرب النبض، قالت بصوت حمبط خماطبة ماري: هل رأيتها خترج 

 ؟

يف احلديقة أنظفها ومل أرى االنسة ريم بعد ماري: ال يا سيدتي، كنت 

 جميئكم ابًدا.

خرجت ياقوت مسرعة تصرخ يف املنزل: ريم ُكِف عن العبث، هيا 

 أخرجي، ريم! !!

أمسكت هاتفها واتصلت بزوجها لتنقل إليه هذه النكبة آال أنه مل 

 ُيجب! 

عاوَدت االتصال مراًرا، وهي تدخل غرفة ريم جمدًدا ،لكنه مل يرّد 

لى أي من اتصاالتها، يف آخر حماوالتها وجدته مغلًقا، فجلست على ع

 األرض ُتكابد هول األحداث اليت أفزعتها بسرعة حدوثها ....

 
 
 
 
 

 يف صمِت الدموع 

 بكاء

 يف غّصة البوِح

 اكتظاظ
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 ويف إنوار احلياة 

 عتمة 

 يف تلك البسمة

 حزن دفني

 ويف ملعة تلك العيون

 أمل

 بقائك يف السريرويف 

 داء

 إنها احلياة!  

عليك أن تتحلى بالقوة لتتصدى على مرارة األوجاع ،أن تكون صبوًرا 

فالفرج يأتي لكنه قد اليأتي على الفور، عليك أن تدرك، أنك كما 

تعاني هناك ايًضا يف هذا العامل الكثري من املعاناة، وأنك لست الوحيد 

الّركب، فإذا ما كنت غريًقا فكن الذي تغرق ،وامنا أنت تلحق 

 أسعد الُغرقاء.

سَتْعلق بني كثبان الرمال ونسمات اهلواء، ستعلق حيث يقطن األموات 

 ...إن فكرت الفرار!

 أختفت ريم، وكتبت عبارة "اوشكوريداد " بلون دموي على اجلدار!

وهناك على نسيم الشاطئ اللطيف وحرارة الصحراء ،ما بني الرمال 

ء، تنهض بتكاسل ، تضع يدها على رأسها املثقل الذي أصابه واملا

 الصداع، وتنظر حوهلا.
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عندما بدت الصورة واضحة قي خميلتها ،اعرتتها الدهشة ، اخلوف 

،وشيء من االوعي، وشعور خيربها أنها حتلم ويهمس هلا بأن تستعد 

 ملواجهة كابوس قادم ....

بسط أشعتها على سطحه على ميينها البحر يف مداده والشمس اليت ت

 بدفئ معلنة الغروب، األفق أزرق!

وعن الشمال...صحراء الحياة فيها، رمال ُتراقص يف ذراتها معزوفة 

 الرياح.

 ريــم

 أشعر بالوهن!

 أين أنا؟

 ثم ماهذا املكان؟

 مل أرى يف حياتي قط مكان جيتمع به البحر بالصحراء؟ !

 وخيتلط نسيمه بغّصة الكثبان!

 حيدث؟أحقيقي ما 

 نهضت...وبالكاد محلتين قدماي!

وجدُت حقيبيت أنها ملقاة على مقربة مين، محلتها على ظهري وأخذت 

 ...أمضي وقدماي تالمُس املاء، أحترك بال وجهة، وبال شعور

فقط صدمة، واآلف االوجاع يف القلب ،تلك اليت مل تكن مرارة 

 ...الكلمات كافية لوصفها فظلت لتكون غمامة حتيط قليب 

احلزن الكثري جيعل منك مثًلا جتاه مفاهيم احلياة، التدرك أين 

 تذهب، وإىل أي الطرق تسري، فتسقط دموعك لتالمس ابتسامة ثغرك!
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 وهذه كانت حاهلا ....

متضي والدموع تنساب من عينيها، واإلبتسامة تشق نفسها شًقا لتربز 

 هي األخرى ،اآلف الشعور يضرب بعضه بعضا ...

 همها أين هي!ومل يعد ي

 فقد غرقت االف املرات وهي التستطيع العوم!

 صارعت ضراوة األمواج بيديها العاريتني، وكانت وحيدة طول املشوار.

 فهل يهمها ما هي فيه؟

كانت الظلمة حتّل رويًدا رويًدا، يبثق السواد نفسه ليلتقف النور ، 

ها بفعل تلفتت حوهلا الضباب يزداد شيًئا فشيًئا، مل تعد ترى أمام

الكثبان الرملية، مل يسبق هلا وأن مسعت بصحراء تعانق ذرات رماهلا  

 البحر ....لكنها ها هي تراه بأم عينييها.

مسحت دموعها وبدأت تبتعد عن البحر ،وجدت جبل مرتفع فاختارت 

 ركًنا أسفله لرتقد عنده وتعلن املبيت.

ق فرشت عدة الرحالت ،أخذت غطاء النوم ووجدت بعض املعال

البالستيكة ووالعة وسكني ، أخرجت الوالعة واخذت ختطوا على 

الشاطئ، لطاملا متنت العزلة يف مكان ال يزعجها فيه أحد، لكنها 

 مل تتمنى أن تكون وحيدة بهذا القدر!

أهابها حطام السفينة اهلائل الذي يستلقي جثة هامدة على معزوفة 

كرت يف الدخول االمواج ، بدأ اخلوف يغرس نفسه يف دمائها، ف

للداخل واستكشاف األمر فلم تعد متتلك سبًبا يدفعها للبقاء حية، 
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لكن الظلمة ارهبتها فجمعت األجزاء املتناثرة وعزمت على أن تؤجل 

 تلك الفكرة للغد ، عادت واشعلت النار ...

أحرقت يدها فهي مل تعتد على هذه األجواء، وسرعان ما وضعتها يف 

اللسعة،  لو ترى أمها حاهلا هذه سُتقطع سنوات فمها لعلها تقلل قوة 

 الرتبية على رأسها .

ضحكت ساخرة مما هي فيه، لقد غامرت بدفئ سريرها والضغط 

 النفسي على القدوم هنا للصحراء والربد القارص!

 ُترى كيف ابتلعين الكتاب واحضرني اىل هنا؟ !

 وكيف ساجنو عندما ينفذ الطعام مين؟

د تقتلين ، فهل ياُترى سارجع للمنزل يف يوم من لقد ارتكبت محاقة ق

 األيام ؟

 أم سأموت هنا؟

 بكيت ....

 ال إريد املوت هنا!

ومل أكن أريد مغادرة والَدّي،  لكنهما دفعاني للفرار، ظللت ابكي 

حتى فقدت قدرتي على مواصلة البكاء،  بدأت باالرتعاش،  الربد 

ك من ثياب يف حقيبيت قارص،  أنه يلدغ جسدي،  أخرجت كل ما أمتل

 وارتديتها دفعة واحدة ، وجلست استدفئ بالنار ...

انظر للسماء املمتدة بامتداد األفق، مل يسبق لي وأن شاهدتها هكذا، 

أردت من نفسي أن تهّون علي شدة املوقف، فبدأت بتخيل أبي وأمي هنا 

 وأني أحادثهما مبا مل أستطع أن أنبس به يوًما!
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 قلت:

 أتعلمان ملاذا هربت؟!

 مل أكرهكما يوما بل كرهت غيابكما املتواصل 

 كرهُت قلة اهتمامكما....

 مل تكن احلياة فقط مجًعا للنقود! !

 فأنت يا أبي كنت تغيب وال تسأل

 حتى أّنا نتصل وال جتيب !!

 تنشغل طوال الصباح ثم

 تاتي منهًكا يف منتصف الليل

 تأتي لتنام!

ي نقوًدا كثرية اشرتيت بها كل ما ارغب من ثياب ال أنكر أنك وفّرت ل

 وأحذية ولكن مل أستطع أن أشرتي اهتمامكما بها!؟

 أما أنِت يا أمي!

 فماهكذا تكون احلياة!

 تلقني األوامر فحسب ، أَما فكرِت يوًما السماع!

 كل ما اتيتِك وَقفت قوانينك يف وجهي كاللهب

 منعتين منِك يف كثري من املرات!

 ى أن ألبس احلجاب وأن تفعلي ايًضاكنت أمتن

 ماذا سيفيدنا "مسلم"باهلوية إن مل نكن يوًما يف سلوكنا مسلمني!

 َصمتت تبتلع غصتها ومتسح الَعربات احلارة اليت بدأت تنساب...

 مسعت صوت يهمس: ريم ..ريم
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 من ينادي عليها يف هذه الظلمة الدامسة، يف مكان ال يوجد فيه أحد!

 م ..ريم ...ريم ..تعالي إلي!تكرر النداء:ري

مل تعد تستطيع احلراك فقد سيطر اخلوف عليها متام السيطرة، 

 أرهفت مسعها ...ثم قالت حبماس خفيف:إنه صوت الكتاب ! أين هو؟

أخذت تنثر حمتويات حقيبتها وُتفرغ ما فيها، فلم جتده، تذكرت 

بينهما،   كيف ألقته يف أحدى زوايا الغرفة وكان هذا املشهد أخر لقاء

 لكنه ينادي اآلن!

قررت املخاطره،  فهي لن تبقى حتى الصباح حتت هذا التشويش املطلق 

 ، همست لنفسها:

 تشجعي يا ريم، لقد تغلبت على خماوف اكرب من هذه ال تكرتثي .

أخذت قطعة خشب وأشعلت بها النار، كانت متسكها بكلتا يديها 

املواجهة فهي الوحيدة اليت تستطيع أن تريح خوًفا من اسقاطها، وقررت 

 أفكارها قليال ،املواجهة هي السيف الذي ستحمله االن...

مرجتفة األقدام تتقدم خبطى متلعثمة حنو بقايا سفينٍة تغفوا على 

الشاطئ بسالم ، وقفْت تنظر جلوف السفينة املظلم، هناك وهج أمحر 

أن اتقدم حنوه، سقطت مين خيفق يف قعر الظلمة املهيب يلمع ويلوح لي 

 شعليت فأطفئتها الرمال املبللة، ِخفت، أردت العودة ...

استدرُت لكين وجدت النار اليت اشعلُتها قد َأطَفاتها الرياح الباردة، 

 سأبكي!

لكن الوهج االمحر قد طوقين وكأنه ميد ذراعه إلّي ليقودني حيث 

 يريد ، تبعته ...
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حلطام املظلم تصبح األرض أسفل مبجرد أن بدأت أخطوا يف داخل ا

قدمي منرية بلون الدماء، األمحر الدموي يشارك القمر إنارته ليثبت أنه 

 مضيء كذلك.

أمضي دخوًلا يف أحشاء السفينة  ، توقفت فقد رأيت الوهج االمحر 

 يتشكل ليصبح كالبشر متاًما ...ُجثث!

 ِصحت بفزع:جثث ...إنها جثث؟!

ملية ذاتها اليت رأيتها اليوم، لكن هناك االمواج ذاتها، الكثبان الر

 الكثري من اجلثث، أردت العودة،  كل ما أريده هو اخلروج من هنا...!

 أتى صوته اهلادئ: اقرتِب ...ريم!

اقرتبت حتت تاثري اخلوف ومن كثرة املالبس اليت ارتديها كانت 

 حركيت شديدة الثقل وكأني فيل تعلم السري حديًثا ...

 ذاته ،إنه كتابي أجل! رأيته ،الكتاب

 هناك!

عمود مرصَّع باجلوهر بدى واضًحا فقد كان يلمع خبفوت اإلنارة، و" 

اوشكوريداد "يستقر عليه ،كان مفتوًحا، فاقرتبت دون خوف 

 وكأني وجدت شخص اعرفه بعد طول وحده ، ُكتب ...

 "لسِت أول طري جريح يرتكه الناس وحيًدا ...

 املهمة ... ولن تعوِد إال بعد أن تتمِّ

 ستزورين القرية املنسية،  

 فقد وّقعِت عقًدا 

 ومن منا بات يأمن العقود!
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 ُتعقد اخلسارات دوًما

 فالنجاح ال عقد له ...

 واملواجهة العقد هلا!

 وكالهما حل ملعظم مشاكلنا

 لكنكم حتبون الِفرار

 سيبتلعك الواد يف ظالمه،

 ولن تستطيِع اهلروب! 

 املواجهة هي حلك الوحيد 

 فبكل ما أوتيِت من قوة

 واجهي! "

صاحت ريم بغضب: أكرهك أكرهك أعدني ملنزلي ،ال اريد أن أزور 

 أي مكان، ابتعد أيها الوهج الكريه ،أتركين ...

أخذت تضرب الوهج االمحر وكأنها ستؤذيه، لكنه طيف ويف عامل 

 االطياف لن تفيدك املقاومة .

 

الوهج منها، حيتضنها، تشعر حبرارته يف جسدها وكأنه ناٌر اقرتب 

كاوية،  مل تعد قادرة على احلركة فقد ختدرت بالكامل، بلكاد 

 هي تقف.

بدأ الوهج باالرتفاع من أمخص قدميها اىل رأسها رويًدا رويًدا، بدأ 

َنَفُسها َيضعف، وكأنه كالدخان الذي ُيتلُف ِرئتيها، وكأن هناك 

ُعُنقها وما هي إال ثواٍن وبدأت تفقد توازنها،  ترتّنح كمن حبًلا يطّوق 
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أكثر الشرب، وتستقر أرًضا ،ولكنها التسقط وإمنا تهوي يف قاع 

 أشد ظلمة،  لعلها حفرة عظيمة التهمتها لتقذفها ملكان أخر  ...!

فتحت عينيها بتعب قد أهلك مالحمها ، الزالت حتت تأثري االرهاق فلم 

، لتنهض بذعر تلتفت حوهلا فتجد  عها إال بعد وهلةتذكر ماحدث م

 نفسها على جبل مطٍل على قرية، يف أسفله واٍد واشجار متشابكة ...

 قالت وهي تزيح خصالت شعرها املبعثرة: كيف أتيت إىل هنا!

 أمل أكن يف الصحراء قبل حلظات؟ 

 ثم أين البحر؟!

و أكثر عجًبا ابتسمت، لعل انتقاهلا من غرفتها إىل صحراء وحبر ه

 مما تتسأل عنه االن!

أخذت ختطوا بني األشجار املتهالكه ُنزوًلا لتلك القرية،  فتعثرت 

فسقطت،  نهضت ويداها تقطر دًما ، تنظر إليهما بفزع،  تكاد تصرخ 

 جمدًدا ، لكن فيما سيفيدها الصراخ! ؟

الدموع والصراخ هما جمرد تعبري عن األمل ،إنهما شعور العجز عن قلب 

املوازيني ورغبة جاحمة  يف اإلنسحاب مما حيدث يف التبخر وكأنك مل 

تكن يوًما ،إنهما تراكمات األمل بالتعاون مع الظروف، 

 فيكتسحانك ليبكيانك.

كانت تنزل املنحدر حبذر، فمرة تنزلق قدماها ومرة تتعثر، هل هي 

 االن يف القرية املنسية اليت حتدث عنها الكتاب! ؟

راقبة وأن هناك عينان مل تبعداها عن ناظرها طوال مل تعلم أنها م

 الطريق،  أي ُمذ أن حلت ضيفة يف هذا املكان فاقدة للوعي.
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بدأ املطر يهطل بغزارة فالتفت ريم حوهلا لتجد كهف يف نهاية زقاق 

طويل، تشجعت وقررت االحتماء به من املطر الشديد، أخذت جتري 

طوها، قبل أن تقرتب مسعت إليه وهي تنظر ملكان اخلطوة قبل أن خت

آنني و صراخ وكأن من يف داخل هذا الكهف يتعرض ألقسى انواع 

 التعذيب، لكنها مل تعد ختشى شيئا!

 ماذا ستخاف! ؟

 وماذا ستخسر؟ !

 استخاف أن يغرز خنجر يف وجع قلبها؟ ! 

 فليفعلوا لعله خيلصها من أمل قد فتك به! 

تفاقت بعد أن شعرت ضحكت ساخرة من نفسها، لكن سرعان ما اس

خبطوات تقرتب منها، تلفتت حوهلا أين ستختبئ ،نظرت لالعلى وبدأت 

تتسلق الصخور وانكمشت يف املرتفع البسيط خلف ضخامتها،تنظر 

 تارة وختتبئ أخرى.

أنه شخص يتشح بالسواد ،ال معامل له ،أو لعلها الَترى هلا مالمح 

عن وعيه وإما هو  ظاهرة، حيمل على ظهره جسًدا لشخص إما قد غاب

ميت، ليصل به لباب الكهف فيخرج صوته املخيف ليجتاح املكان 

 ،قائال: صنديد أين أنت؟

 ليأته صوته  الذي ال يقل اخافة عن صوته جميًبا :هنا!

ليلقي باجلسد الذي حيمله على عتبات الكهف ويردف: ضيفك 

 اجلديد!

 فيخربه ذاك الصنديد أن يرتكه وأنه سيأخذه حاًلا...
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 وغادر ذاك االسود وترك املكان!

 ماذا حيدث؟ !

 يا االهي!

اضطرت للنزول جمدًدا لكنها كانت تهرب يف اإلجتاه املبتعد، ذاك 

الذي أتت منه ،تهرب فما إن خرجت من الزقاق حتى اقتحمت الغاب  ، 

 اشجار مرتاصة، بدت وكأنها تعلق يف شبكة عنكبوت!

 ريـم 

سأذهب؟ فأنا أبتعد عن ذاك الصنديد وأتبع ال أعلم ملا أهرب أو اىل أين 

 ذاك االسود ...

 ُترى من هما؟

 ومن الذين  يقطنون يف جوف تلك الظلمة! ؟ 

 لكن فجأة رأيته، عرفته!

 وكيف لي أن أنسى من كان متسبًبا يف أوجاعي!

" اوشكوريداد "يستلقي بهدوء على صخرة يف مكان خيلو ما حوله من 

وما حوله رمال، رمال تشبه رمال الصحراء الشجر، كان حجًرا كبرًيا 

 اليت أتيت منها، مبللة!  

 اقرتبت منه فأذا بالضوء األمحر يظهر خبفوت 

 مل أخف منه هذه املرة ...

 اقرتبت وقرأت ..

 "تهلكهم أنفسهم

 وأنهم
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 يستحقون العذاب! 

 تدفعهم خماوفهم 

 للهروب ، فيقعون يف شباك خوفهم

 فيحملهم السواد ليلقيهم

 م شجاعتهم أما

 يف معركة ضارية

 بينك وبني أشد ما ختاف...

 من ينجوا هو ذاك الذي يواجه

 خوفه وال خياف

 فالشجاع حيرتم الشجاع

 ،والسواد هو اخلوف!

 

 مررِت بتلك الواد وستعودين لتلك الواد "

التّف الوهج حول أوشكوريداد وبدأ يتداخل بني صفحاته حتى اختفى 

 كالهما ...

مكان آخر، جتلس باكية، وقد أضناها الفقد وأوجع قلبها، فبعد يف 

اختفاء ابنتها الوحيدة،  بدأت الظلمة تنجلي أمام نور البصر،  فرأت 

 ...كم كانت مذنبة حبقها،  وكم كانت مقصرة،  تذكرت

كيف كانت تبعدها، تغلفها بالقوانني اليت اوجدتها هي من العدم 

 ى تلك املسكينة!ووضعتها أمامها بل فرضتها عل
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اختفت ابنتها يف غرفة مغلقة، ومل جتد خلف غيابها إال ذاك الكتاب 

 الذي امسته بعد احلادثة "الغريب االمحر ".

 
 

 ياقوت 

كنت أعلم بأنها متتلك كتاًبا لكن ملرة واحدة غضضت النظر عنه، 

 قلت ستنهيه وتتخلص منه،  لكنها اختفت وبقي هو!

أراه،  ُمغلَّف مبخمل أمحر ، ويضيء مساًء بوهج  إنه أغرب كتاب

 أمحر، صفحاته سوداء قامتة، اقرتبت ....

محلته وحتسسته بأناملي،  ففِتح لوحده ،شهقت فإذا خبطوط محراء 

 تندمج لُتشكل كالًما:

 "كانت خطيئتها،  أنها تصارع ظلمتها

 من يغرق يف ظلمة نفسه قد يغرق لألبد

 نفسه!ولن ينقذه من ذلك إال 

 تلك اليت كرهها يف اللحظة االوىل

 من مل يصرب على البالء والشقاء

 يبتلعه اوشكوريداد ...

 فإما مواجهة

 أو هالك!" 

سقط الكتاب من بني يديها وسقطت هي أمامه بعد حلظات، هل من  

 امُلعقل أن يكون قد ابتلعها الكتاب؟
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لقد قدموا بالًغا للمراكز األمنية واجلميع يبحث،  كما قد أعلن 

 والدها عن مبلغ مالي ضخم ملن يعثر على وحيدته !

هل أنِت عادت لتنظر إليه وتعلق به عينيها،  حتمله وتهمس: ريم غالييت 

 هنا!

 

يف الطرف املقابل  يف الغابة املخيفة جتلس مستندة على جذع إحدى 

األشجار،  ُتكور ذاتها لعلها ختفف على نفسها هول ماحيدث،  مل تعد 

مندهشة،  لكنها متعبة ويف مكان خميف،  وكل األماكن اليت 

اليشاركنا فيها احباؤنا خميفة،  فكلما كنت وحيًدا كلما زاد 

 خوفك.

بتسمت بأمل لطاملا كانت وحيدة، معتزلة هذا العامل مبا فيه،  مل ا

 يكن مبقدورها حتى أن تتخذ قراًرا !

 مل تكرب على ذلك ... لذلك مانقوم به يف حياتنا ألول وهلة يكون شاًقا.

أتاها صوت مناٍد،  فتلفتت حوله ظنت أن الكتاب عاد لينادي ولكن 

 ل ألمها،  نعم أمها!الصوت القادم هذه املرة مل يكن له ب

نهضت ريم من مكانها تبحث وتدور حول نفسها يف حلقة مفرغة 

 وتنادي:أمي أمسعك انا هنا! أمي...

أغلقت ياقوت الكتاب بيأس ساخرة من محاقتها: كيف سيبتلع ابنتها 

 كتاب؟

 أَو تلتهمنا الكتب كما نلتهم صفحاتها بنهم؟

 هل حًقا هناك كتب حية ...
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لكتب بقرأتها وهي اليت حتيي فينا الكثري من كل حنن الذين حنيي ا

شيء،  فبني دفات كتاب ختوض جتارب مل يسبق لك أن خضتها،  

تتعلم من أخطاء األبطال،  وتنتبه من اللصوص،  يكشف لك الكتاب 

جانب آخر من العامل فقد يكون الكاتب غنًيا ويكتب عن حميطه أو 

 فقرًيا خيلق قصة جناحه!

 

 نعيش يف الكتب وكلماتها تسكننا ...حنن 

 

بكت ريم بعد مساعها لصوت والدتها،  حنن دوًما حباجة لعائلة نعيش 

يف دفئها، مسحت دموعها بعد أن أحست باقرتب أحد منها، أخذت 

تتلفت حوهلا وقد بدأت رياح اخلوف تقتلع  قلبها ،رأت جبوارها شجرة 

،  صاحت معدتها بتذمر متكشفة اجلذور  فقبعت حتت جذورها برتقب

تشتكي قلة الّزاد فوضعت يدها  عليها لتعتصرها وتكتم صوتها ،ثواٍن 

 قليلة ومّر االسود من أمامها، أغمضت عينيها وأخذت تهمس لنفسها:

، أمدني بالقوة ياهلل فقد تالشت قوتي، احفظين واصرف عين األذى

م ياهلل يارب أعلم اني مقصرة يف كل جانب يتعلق بديين لكنك كري

 فانقذني !

أخذت تنظر حبذر فوجدته مستلقٍ يتكئ على الشجرة أمامها،  كادت 

تصرخ إال أنها تذكرته وهو حيمل ذاك اجلسد على عاتقه فتخيلت أنه 

سيفعل بها هذا فصمتت ، حتاول التمعن يف مالحمه ولكنها ختشى 

ة اليت أن ينتبه عليها ، اخرًيا قررت اهلدوء وجتنب الّنظر إىل تلك اجله

جيلس هو فيها ،مسعته ينطق:أشتم رائحة خوف ولكين ال أستطيع 
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حتديد مكان الشخص اخلائف الزال متمسك ببضع مما لديه من قوة 

 ... 

 ريم

إنه األسود الذي حتدث عنه الكتاب، امسه  ايًضا َكـ َلونه، مل أستطع 

 حتديد مالحمه....

هذا األسود مستنًدا  آملتين ساقي اليت أجلس عليها منذ مدة ، وال يزال

على تلك الشجرة اليت هي يف مدى رؤييت،  أردت الصراخ من األمل 

ولكنه سيأتي إلي ،فكرت أن أحرك قدمي ألرحيها لكين خفت،  

وكلما خفت رأيته يتحرك وكأنه يبحث عين،  فادركت أني إذا ما 

بقيت هكذا سيمسك بي ال حماله ، قررت أن أبعده عن نظري 

أردد األذكار اليت احفظها ، وبضع آيات متفرقة وفكري،  وأخذت 

، مل يشجعاني والدي يوًما على حفظ السور واالحاديث،  كانا 

مسلمني كلقب الأكثر وال أقل من ذلك،  قلت: نعصي اهلل الذي وهبنا 

كل الّنعم وهو قادر على أن يسلبنا إياها يف غمضة عني ! نشكره على 

 فضله ونعمه بعصيانه

 !ياَل ُسخفنا 

غفوت وأنا أستذكر أن اهلل معي،  كان الشعور بالقرب ُمطمِئن إىل 

حد ما،  فما بالك إن كان القادر على كل شيء هو من يقف معك هو 

من يستمع إىل حديثك، ويبشرك أنه لن يرتكك وأنه سيستجيب 

 لدعوتك! 
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غفوت براحة وكانت أول مرة أنام فيها واصحوا وأنا يف املكان ذاته 

 ت رحليت يف متاهة "اوشكوريداد ".منذ أن بدأ

صحوت وكان األسود قد رحل،  تسللت ببطئ واستلقيت أرًضا اتلوى 

جبسدي كما الثعبان ألتيح لعضالته متسًعا أن تتمدد بعد طول 

 انكماش .

أخذت امضي وأنا عازمة على البحث عن طعام فقد  يغشى علي من 

 شدة اجلوع !

 ل هذا الغاب؟!قلت بتذمر:  أال يوجد ما يؤكل يف ك

رأيت كوًخا ،  كان منفرًدا بني الُشجريات وكأنه َهَجر تلك القرية  

واشرتى العزلة،  مبين من الطني  يتضح ذلك من قوامه،  له نافذة وباب 

متهالك ، اقرتبت وطرقت الباب ،رغم ِخفت طرقيت إال أني شعرت أن 

 هذا الباب سيسقط!

اني فذهبت أختبئ بني عاودت الطرق بقوة ثم ال ادري مالذي ده

الشجريات ، ُفِتح الباب وظهرت  امرأه حتمل عصا خشبية وتتقدم إىل 

 اخلارج ، ا

 ادهشين وجود امراه يف مثل هذا املكان، فاستبشرت خرًيا ...

كانت بشرتها داكنة وثوبها أبيض فضفاض علق به بعض الطني كما 

هروب إذا يبدو فأصبح يتشح بشيء من لونه،  تقدمت وكنت أستعد لل

 ما فكرت إيذائي،  لكين تقدمت!

كنت ارفع يداي وكأني لص هارب قبضت عليه الشرطة متلبًسا، 

حتدثت معي بلهجة غريبة مل أعرفها لكنها كانت غاضبة بدى ذلك 
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واضًحا من نربة صوتها احلادة فقلت :أعتذر يا سيدتي! هل تتحدثني 

 العربية فأنا حًقا مل أفهم ما ُقلِته؟

 شة مالمح وجهها وأنزلت العصا قائلة:  أعربية أنِت؟علت الّده

فرحت ألنها فهمت كالمي ، قلت بتلعثم لشدة محاسي : أجل!كنُت 

يف منزلي و ال أعلم ما حدث لكين وقَّعت على كتابي ومنت وإذا بي 

 يف مكان ال أعرفه ...

 قاطعتين قائلة: ما اسم ذاك الكتاب؟ 

زية تلفظ اوسكوريداد، وال معنى قلت :اوشكوريداد،  ولعلها باالجنلي

 هلا.

 قالت: اتبعيين يا صغريتي.

دلفنا لداخل املنزل كان مكان شديد التواضع، هناك العديد من 

الزجاجات تصطف على الرفوف القدمية،  ورفوف أخرى حتمل 

الكتب، وسرير يف الزاوية وصندوقان متوسطا احلجم جبواره، كان 

بساط خفيف رّث أجلستين عليه هناك مقعد جبانب الرفوف وايًضا 

واحضرت لي بعض الثمار،  إىل حني أن تعد الغداء ،كنت آكل الثمار 

بنهم مل أعلم ما نوعها وال أريد أن أعلم كل ما اردته هو إشباع معدتي 

 الفارغة!

أرقبها وهي تشعل احلطب يف مكان خمصص لذلك، ثم وضعت ذاك 

 العجائب!القدر األسود عليه وبدأت تضيف 

سندت رأسي املتعب على اجلدار وأخذت أتاملها وهي تضيف ما 

تضيفه، مل اكن استطيع متيز أي شيء مما وضعته ليس لعجزي وأمنا 
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لشدة إعيائي ،غفوت ، كان التعب قد تفادى حدود قدرتي يف 

 املقاومة...

 َجّنات 

أعيش هنا منذ وقت طويل،  يف يوم كسائر األيام رغم أن األيام ال 

تتشابه أبًدا خاصة يف هذه الغابة، كنت أحّضر بعض األدوية اليت 

 اعتدت تصنيعها وبيعها لكي أستطيع العيش مبا أجنيه جراء بيعها ...

فإذ بشخص يطرق الباب، مل اعتد على الزيارات فكان األمر مفاجئ 

لي ،محلت عصاي اليت لطاملا محلتين يف ِرحلي اجلبلية  وفتحت الباب 

ا،  أخذت أتقدم لالمام وانا مستعدة لإلنقضاض على فلم أجد أحًد

الشخص القادم،  فإذا بفتاة ترتدي بنطال وقميص أسود تظهر من بني 

األشجار  وكأنها قادمة من حرب ملحمية كتلك احلروب اليت كنت 

أشاهدها قبل أن آتي هنا إىل هذا املكان،  مالبسها كانت ممزقة 

شابة فبدت أكرب من عمرها، ،اإلرهاق قد تغذى على مالحمها ال

إحدى يداها كانت تنزف وَخّلَف الدم املتعفن أثر اجلرح ،كانت ترفع 

 كلتا يداها لألعلى وتتقدم حنوي مستسلمة ...

بدت لي بائسة فدعوتها ملنزلي املتواضع ،التفُت فوجدتها نائمة مستندة 

 على اجلدار، إنها شابة قد شابت قبل أن تبلغ سن املشيب !

دها وتركتها تغفو يف سالم لعلها ختفف ما فيها من ضيق ضمدت ي

 اوشكوريداد...
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 ريـم 

 كان األسود يتقدم مين !

بدت لي بعض مالحمه الغائرة يف وجهه لكنه معدوم التفاصيل، 

أرهبين تقدمه ،  هويت ارًضا أحاول حتريك جسدي الذي أصبح ثقيًلا 

 كاجلبال....

 يقرتب ،يقرتب...

 حنوي ...ميد ذراعه 

استيقظت مذعورة، كان كابوًسا خميًفا ، أخذت أستنشق اهلواء بقوة 

وأمسح قطرات العرق اليت انسابت على جبهيت إثر ذاك الكابوس  

 اللعني!

أرَتجفُ فهرعتْ إلي لتدثرني، َكَتفتُ ذراعي وقد جفَّ حلقي، فقالت:ال 

 بأس إنه كابوس الختايف!

 ين.قلت بتلعثم: االسود...كان يقرتب م

 َردت: األسود!!!

 علت مالحمها الدهشة وقالت:هل رأيته ؟

 قلت:نعم.

 أْردفْت : مل أنِت هنا ؟
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فكرُت بأّن عدم إخبارها عن اوشكوريداد أفضل من أن أفصح هلا 

بسري ،فال جيوز أن تثق بالغرباء حتى وأن تلبستّهم مالمح الوّد فاملعظم 

 ُيظِهر اخلري يف أول طبعه  ...

علم شيئا وال كيف أتيت إىل هنا! لكين رأيت ذاك الشيء قلت: ال ال أ

 االسود يف ممر ضيق بني اجلبال يقود لكهف مظلم.

أحضرْت لي املاء يف كوب خشيب وقالت:فلنأكل اآلن ثم نتحدث مبا 

 نريد ...

بدأت التهم الطعام وأشعر بكل قّضمة منه ،وكأني آكل أول مرة يف 

 حياتي !

يت هي تغرقنا وال نكتشف ذلك إال عندما حنن حًقا جنهل النِّعم ال

تفجعنا خسارتها ،فالعائلة مهما بدت مساوئها  نعمة ،والطعام نعمة 

 ،واملنزل نعمة ،واإلستقرار نعمة ،والقوة نعمة ،والشجاعة كذلك...

أنهيت آخر ُلقيمات واستلقيت أرًضا ،يبدو أني مل أمضغ الطعام جيًدا 

قلت: شكًرا لك على لشدة جوعي ،ضحكت السيدة مبتسمة ف

 كرمِك.

 ردت:الشكر هلل ،امسي جّنات وانِت ماامسك يا صغريتي ؟

 قلت:ريم ...امسي ريم.

 ردت:ماذا تفعلني هنا يا ريم ؟

ريم: سيدتي هل لكِ إخباري ماهذا املكان ومن االسود ثم سأقص عليك 

 قصيت باكملها .

 "فرونتريا " وتعين حدود.جّنات:موافقة...هذا املكان الغريب يسمى 
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 ريم:حدود ماذا؟

جّنات: ال أستطيع وصف مكان حمدد لك فاالماكن هنا تتغري 

باستمرار وليس هلا وقت حمدد، لكين ما استطعت معرفته أنّ هذا 

املكان ُيلملم االساطري القدمية اليت  ال أصل هلا ومن ثم تشاهدينها 

ا أن اوشكوريداد ابتلعك أنت، وحتاولني تغيري اخلطأ إىل صواب...يبدو

 ايًضا كما فعل معي!

لكين مل أعد ومل أكن راغبة يف العودة لذلك مل احبث عن طريقة 

 تقودني ملنزلي جمدًدا .

 

 ريم:هل قابلت اوشكوريداد؟

نهضت وأخذت تبحث عن شيء ما وقالت:اوشكوريداد ماهو اال داخلنا 

كان نقًيا  ،إن كان داخلك أسود فتجدين نصيب ذلك من صفحاته وإن

 ستجدين ذلك ايًضا يف صفحاته .

 ريم ببالهه: مل افهم؟

جّنات: مل استطع معرفة معنى اوشكوريداد إىل االن لكنين أعلم انه 

جزء منك ،وهذا املكان يستطيع الشعور بك، حتى األسود هو ميثل 

اخلوف وَيْشَتم رائحته وعندما ختافني ويفنى صربك يأتيك بصورة 

ا، لذلك جتدين األسود بال مالمح، ألن كل إتسان كنت ترهبينها دوًم

 ميتلك خماوف خاصة.

عندما حيملك االسود يلقي بك أمام صنديد وهو الشجاع  -تنهدت-

 الذي ال يهاب شيئا فيرتكك ملواجهة شجاعتك الثائرة .
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 ريم:وِلَم ستعذبين شجاعيت؟

 جّنات: تعذبك إن ختليت عنها فقط.

 كانت يف احلديقة حتى وصلت إىل هنا. َبدأت ريم َتقص قصتها منذ أن

مل تندهش جّنات فقد عاشت التجربة ذاتها لكن بطريقة خمتلفة بعض 

 الشيء .انتهى احلوار بسؤال ريم: كيف أعود؟

 جّنات:ال سبيل للعودة!.

شعرت ريم بالرعب من عبارتها تلك ، أخذت تنظر جلّنات بنظرات 

بسرها فكما يبدوا هذا ُمتفحصة وهي تدرك أنها ماكان عليها البوح 

 املرأه الترغب مبساعدتها ابًدا!

قالت جّنات: سأذهب جلمع بعض األعشاب من اجلبل،  انتظري هنا 

 بقدر ما تشائني فقد يطول غيابي ...

 ريم: ال بأس،  رافقتك السالمة.

 تصنعت ضحكة صفراء جماملة وغادرت املكان .

 ريـم

 للشعور باإلحباط؟مل اعتقد أنها ستغعل هذا، ملاذا تدفعين 

 وملاذا تساعدني ومن ثم تثنيين عما أرغب به؟

 غريب حاهلا،  وكأني يف استضافة إحدى مرضى اإلنفصام ...

تنهدُت وقلت لنفسي:ليس عليك احلديث بهذه الطريقة عمن قدم إليك 

 معروًفا وأطعمك وأوآِك...
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على كل حال سآخذ جولة حول الكوخ لعلي أفكر بطريقة مثلى يف 

اهلواء الطلق،  أخذت التف وأنا أنظر للمكان ممحصة إياه،  ففي مثل 

 هذا الوقت أحتاج لكامل تركيزي وقدرتي على اإلستذكار.

 قالت لي: هنا جتتمع األساطري ، ترى ماذا كانت تقصد؟

كان هناك وهج أمحر طفيف يرتاقص على مقربة مين فتقدمت حنوه 

 .كنت أعلم أّن اوشكوريداد ينتظرني هناك

لكن خابت توقعاتي ومل أجد كتابي بل كانت ورقة منه مثبتة يف جذع 

 الشجرة ،ُكتب عليها:

 "ال تأمن الغرباء

 فتغرق يف ظالمهم

 أما يكفيك الظالم امللتف حولك!

ذهبت الفتاة الغارقة يف ظلمتها لداخل الكوخ لتختبئ من أقزام القرية،  

غري قصد حركت  َعِلقت فأخذت تبحث عما تدافع به عن نفسها ومن

 الصندوق فعثرت على ضالتها ...

 األقزام خلفك ...

 غادري!!"

بت أثق يف كلماته، فقد غادرت يف كل مرة خيربني فيها ذلك،  رفعت 

الدبوس الذي ُيعّلق الورقة ،وثنيتها يف جيب بنطالي بعشوائية  وهرعت 

للمنزل،  أردت إغالق الباب فوجدت سهم يتقدم حنوي،  سقطت أرًضا  

وعاودت النهوض واستجماع نفسي بسرعة  أغلقت الباب ولكنه 

 سيسقط!
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أردت التقدم من الصندوق ولكن إن ابتعدت عن الباب سُيفتح،  كنت 

أستند عليه مغلقة أياه بكل ما أمتلكه من طاقة، حتى مسعت صوًتا 

 مل يكن غريًبا علي، إنه ذات الصوت املخيف!

بكل ما يّف دون أن اْلَحظ أّن سلبين شرودي فظللت مستندة على الباب 

اجلانب األخر مل يعد َيرّد القوة مبثلها، فسقط الباب وهويت فوقه، 

كان سيذهب إال أنّ سقوطي جعله ينظر إلي ويلتفت قائًلا: لستِ وحدِك 

 هنا!

تقدم حنو الغاب فشعرت بشجاعة كربى مل أدرك مصدرها وتبعته 

 قائلة:أنت صنديد أليس كذلك؟

 فت:ملاذا تساعدني؟مل يتوقف فارد

 صنديد:طاملا أنت متمسكة بشجاعتك ستجديين حولك دائًما.

 توقفت وَعَلت الدهشة مالحمي ، أحقيقي ما حيدث ؟!

كان قد أختفى جبسده الضخم بني األشجار املتشابكة أما أنا فعدت 

أفكر فيما حيدث ،فوجدت جّنات قد عادت ،كانت تبحث عن شيء 

 وقلت:أنا هنا!ضائع، فتنحنحت بصوت مسموع 

 وضعت يدها على قلبها وقالت:محًدا هلل ظننتِك قد ِمت!

 ريم: أعتذر فقد سقط الباب و...

 قاطعتين:العليِك سأصلحه.

بدأت برفعه وكنت أساعدها يف تثبيت الباب جمدًدا  ،فسألتها وهي 

 ُتحكم ربط الباب: كيف علمِت أنين يف خطر؟
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املكان يتغري ،كنت أعلم  جّنات وهي متسح جبينها: أخربتك أّن هذا

أنه سيتغري اليوم ولكن حدث ذلك سريًعا، فمع كل اكتمال قمر 

 تظهر أسطورة قدمية .

 ريم:وما كانت األسطورة اليت ظهرت قبل حلظات؟

جّنات: قبيلة األقزام... إنهم قصريو القامة طوهلم ال يتجاوز مرًتا رؤوسهم 

دة األلوان، وأنوفهم كبرية إىل حد ما وأذانهم كبرية وشعورهم متعد

مدببة ،يرتدون جلد احليوانات يف العادة، ومل أفكر يوًما باإلقرتاب 

 منهم .

 ريم بضحكة: كالقصة اخليالية متاًما؟

 التفتت هلا جّنات  بضحكة خفيفةوقالت:شيء من هذا القبيل .

كانت املرة األوىل اليت تبتسم فيها ، بدت لي ابتسامتها ساحرة 

 ا املدفون خلف جتاعيد احلزن.وكشفت لي عن مجاهل

دخلنا للداخل وبدأنا بتحضري الطعام وكلما َودّدت سؤاهلا عما حدث 

تتجاهلين وُتدخلين يف ُصلِب موضوع آخر ،رأيت ذاك الصندوق الذي 

حدثين عنه اوشكوريداد فكرت أن أحركه اقرتبت منه حتى أوقفين 

 صراخ جنات:توقِف ! التفعلي ذلك ال تفعلي!

 التفت إليها وكأن مالحمها تبدلت للسواد فقلت: ما بالك؟!

 ردت:ال تقرتِب من ذاك الصندوق فحسب.

وعادت لتكمل ما بيدها، وضعت الطعام وبدأنا بأكله مًعا ،حتى 

قالت: سأذهب إلستكشاف املكان فقد تكون ليلتنا خطرية جًدا، 

 .إذا خرجيت من هذا الكوخ فلن أمسح لك بالعودة إليه جمدًدا
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 غادرت وقد اشعلت فتيل محاسي، ماهذه املرأة؟ !

 ال هي حمبة والهي مبغضة! 

مل أفكر كثرًيا يف حتريك الصندوق، فقد فعلت ذلك فور خروجها 

فإذ بي أعثر على صندوق آخر يف حفرة عميقة،  كان لونه أصفر ذهيب 

بّراق وَوَهجه التّف حولي يف أقل من ثانية،  تأملت وهجه إنه كذات 

ج الذي يطلقه اوشكوريداد، قفزت يف احلفرة فإذا بي أستقر على الوه

 ذاك الصندوق ،وقد بدت لي الطريق وكأنها ُلفافة تبغ عتيقة!

كان ممًرا يقود حيث ال أعرف أنا،  وكنت أتوق للعثور على إجابات 

ألسئليت الضالة، فتحته فوجدت كتاًبا ككتابي يشابهه ولكنه 

محلت الكتاب  ”la luzاقه بيضاء عنوانه " خمتلف ... ذهيب لونه،  واور

واحتضنته بكلتا ذراعي، فكرت يف فتحه لكين بت أخشى ظلمة 

االماكن املرهبة،  رأيت يف الصندوق لفافة آخرى أخذتها ، وتأكدت 

 من خلوه ، ثم ركضت بكل مايّف يف ظلمة ذاك املمر.

 

 أهربُت من جّنات ألني عثرت على كتاب!

 

كتاًبا  تع وتعصف يف ذهن ريم أحًقا صّدقتكانت هذه الفكرة تر

انتشلها من دفئ عائلتها،  ثم ضحكت فلم تكن تشعر بدفئهم يوًما 

 لعل قول برود عائلتها أدق تعبرًيا ...

 من نصدق إن مل نصدق الكتب؟

 منذا الذي سيتقبل فقر نفوسنا إاّلها؟

 ال أحد يرغب بك عندما تتعثر...
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 وأنت صاحبهم يف الّنجاح !

 هكذا هي طبيعة البشر

 ال تستطيع ممارسة حقك يف البوح برفقتهم 

 فكلهم نفور وكلهم صخب وكلهم رفض. 

 فإن أحببت وأخربتهم فأنت مذنب

 وإن أخطأت فذنبك ليس مبغتفر!

 لذلك نفر من البشر!

 ونسمح للكتب بأن تبتلعنا 

 فهي تفصح عن الشعور دون قيد 

 وأن أخربتها

 ؤمتن...فسرك يف بئر اإلسرار سي 

 وكأنك مل َتقله . 

بدأ النور يصطف يف نهاية الطريق املعتم فعلمْت أنها وصلت وجهتها،  

كانت قد وصلت أخرًيا وهي جتاهد نفسها لدفع االكسجني ِلرئتيها،  

نظرت فإذا به ذات املكان الذي قد ضاعت منه ، ُملتقى الرمال باملاء 

ال خمرج منها،  أم أّن  ، ريم بدهشة:  ماهذا؟  وكأني يف حلقة مفرغة

 األحداث باتت تعود بي!

 إن كان كذلك فستكون وجهيت القادمة هي املنزل! 

أخذت متضي بفرح ، فقد عثرت على فكرة حتى لو بدت غري منطقية 

 لكنها الفكرة الوحيدة اليت متتلكها.
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كانت تبحث عن السفينة اليت قابلت بها اوشكوريداد لكنها مل تعثر 

 فجلست لتستعيد توازنها وأخذتعليها، 

“ la luz”... وفتحته 

 

 "يف أول صفحة مين

 أنا لك النور وأنِت لي الظلمة

 يف أول وهج ذهيب منري خيرتق قلبك األسود 

 كَسْهم مشتعل 

 لن يستطيع إنارتك إال

 أذا انِت مسحت!

 أنا "النور " أبسط نفسي على متسع األفق

 أنا الصنديد

 أنا الِطّيبة

 غفرة لتلك اخلطيئة ...أنا امَل

 أنا اجلانب املشرق الذي ينبثق من قعر الّدجيور)الظالم(

 اهًلا بك لتعيدي سرد أسطورة العصور "

 ريم 

 ال أكاد أخرج من مصيبة حتى أستقر يف أخرى أكرب وأعظم ...

 أين أنا؟ !

تكاد غربة هذا املكان تغتالين  وكأنها تنتظر مين أن أرخي دفاعي 

 فتهاجم هي .
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 نهدْت وقالت وهي تضع كتابها الذهيب جبوارها:ت

أرشدني ياهلل ملكان أجد فيه ضاليت، أعلم أنك قريب وأنت وحدك من 

 تسمعين وتستطيع أن تنقذني...

يارب قد ضاق هذا األفق الواسع علي، ورمحتك وسعت كل شيء 

 فارمحين ...

 بكت فقد بدت ضعيفة وحيدة ومنهارة -

أعلم أني قد أذنبت وقد عصيت مراًرا وتكراًرا لكن من لي دونك 

 ياهلل!

 ال أحد ...

أخذت تنحب بصوت مرتفع، أنها ُرفات، أنقاض متدثرة يف غطاء من 

 جلد حيتويها، إنها ضياع، والعديد من اإلنكسارات املرتاكمة .

على صفحة بشكل عشوائي كما كان يفعل )ال الز( “ la luzُفِتح" 

 اوشكوريداد ، كتب فيها:

 "قلوبنا بيضاء

 فيها ُندبة

 سوداء

تلك النُّدبة هي اليت تعيقنا وتؤملنا وتطرحنا أرًضا ،تلك الثغره هي منفذ 

 يسمح بتسرب اليأس ليستقر يف صدورنا ...

 هنا يأتي صنديد ليدافع ،وتأتي الّنسمة لتواسي، ويغرق األسود يف

 سواده، الغلبة لنا مادمنا نتسلح باإلميان "
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بدأت أرى شخًصا خيطوا على الشاطئ ، الح طيفه من بعيد فنسيت 

كتابي وتقدمت من ذاك الشخص وكأنه طوق جناة قذفته لي الّريح 

 يف منتصف العاصفة.

كان رجًلا ليس مبسن ولكّنه كبري،  ليس بقصري وال طويل ،وال 

ع ثياب بالية ،َأْعَجُف اجلسد، وقد تكور مسني وال حنيف،  يرتدي قط

احلزن يف عينيه متمرًدا،  حاَل ما رأيته مّر املتنيب بأبياته يف خاطري 

 عندما قال:

 َلَقد َرَأيُت احلاِدثاِت َفال َأرى 

 َيَققًا ُيميُت َوال َسوادًا َيعِصُم 

 َواهَلمُّ َيخَتِرُم اجَلسيَم َنحاَفًة 

  َوُيهِرُمَوُيشيُب ناِصَيَة الَصِبيِّ

لقد بدى اهَلمُّ أنيس مالحمه، وكأنه غراب أسود يقف على غصن 

 مكسور!

 اقرتبت فقلت:ياعم ،هل لي بسؤال؟

 فرد: من هناك؟ 

 قلت:امسي ريم

أدركت أنه كفيُف البصر فاردفت: ِتهُت هنا وال أعلم مكان أذهب 

 إليه، ال أعلم أيًضا كيف جئت إىل هنا وكيف أعود!!

مسافة أمان تسمح لي باهلروب إذا ما أراد كنت أحافظ على 

 اإلنقضاض علي، كنت أظنه من أكلة حلوم البشر!
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قال:الختايف يا بنييت فإن َغّيبتك الدياُر فديارنا تفتح ذراعيها 

لك...إتبعيين إن شئت فأنا أسكن يف كهف قريب، لعلي أستطيع 

 مساعدتك.

ي ياعم هل شكرته وسرت خلفه ،مل يبُد لي أنه كفيف فقلت: اعذرن

 ُتبصر؟

لريّد: فقدت بصري منذ أن ضاعت بي السنني فأضاعتين العقارب بني 

 القوارب.

 بعفوية قلت:  مل أفهم! 

لريد: ستقولني جمنون كما قال أصحاب القرية،   ولكن اليهمين،  

فقدت بصري حزًنا ،فقد تركت عائليت خلفي لكي ُأقيم دراسة يف 

دمية هنا حيث املكان الوحيد الذي واحدة من األساطري اإلفريقية الق

تلتقي فيه أمواج البحر بالكثبان الّرملية، صحراء ناميب أو كما 

 يسميها آخرون بوابة اجلحيم اليت حولت حياتي جلحيم احلسرة واألمل.

 ريم:ملاذا ياعم؟

 أتى صوته املثقل جميًبا:

كنت عامل تاريخ يسعى للشهرة فرتكت عائليت خلفي وتقدمت ألنهض 

لي ، وصلتين رسالة ذات يوم من زوجيت كانت قد أرسلتها مع بعم

صديق لي يأتي ليزورني بني احلني واآلخر  لبضعة أيام ثم يعود إلسبانيا 

حيث نقطن،  عندما فتحت الرسالة كان صديقي قد غادر، وكانت 

الكلمات اليت حتملها كاجلبال املثقلة اليت تدوس قليب حتت ثقلها 

 ا أآلن بني يدي...،الزلت أذكرها وكأنه
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قالت: تعال يا إحسان فابنك ينتظر أن يرى إحسانك،  أن يتحسس أبوتك 

اليت فقدها، تعال فهو يعاني وأنا واهلل ماعدت أستطيع املقاومة وال 

كان ولدي مصاًبا بالسرطان ومل أكن أعلم، تكتمت -تنهد -التحمل 

ي أن زوجيت على األمر لكي أكمل السري حنو هديف كانت ختشى عل

أفشل فأبكي طموحي ،وكأنها ما علمت إني سأرثيها وابنها ببصري 

 البكلماتي ودموعي!

 ريم:ماذا حدث البنك ياعمي؟

إحسان:تويف ولدي وهو يقاوم لعّله يراني، أما زوجيت فما استطاعت أن 

تتحمل اهلم ، مرضت ثم حلقت بابنها ، تركتهما خلفي كثرًيا فغادرا 

 وتركاني!الدنيا مًعا 

 ريـم

تأثرت، حزنت حلزنه حتى أني نسيت ما حّل بي، وكأننا عندما 

نستشعر مصائب غرينا تهون مصائبنا ،أردت مواساته فقد بدى لي 

جسد تكاد الدنيا أن تلقي مبا تبقى من عظامه وحلمه يف تلك األمواج، 

 قلت:

ليه تائبني أنت تعلم أن اهلل ال ُيقدر لنا إال اخلري ،وأننا ُنبتلى لنعود إ

 ،فنعود بضعفنا فيمدنا بالقوة ...اهلل رحيم بنا دوًما ياعم وأنت تعلم هذا...

 رد:كم عمرك؟

 قلت:أنا يف الثامنة عشر .

 قال:وكيف أتيت إىل هنا؟
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أخربته بقصيت كاملة دون أدنى نقص، ُدهش كثريا، فقصيت تكاد 

 التصدق بقدر قصته اليت حيملها يف جعبته على األقل !

وأشار -رد:سأخربك بقصة هذا املكان، أنظري أترين تلك األمواج 

إنهما يلتقيان  –أشار للصحراء -وتلك الكثبان الرملية-جلهة البحر

مًعا فيشكالن خطًرا على السفن فالبحارة عندما جيتازون رهاب 

احمليط واختالجاته وميرون بعواصفه يظّنون أّنهم اجتازوا الصعب حتى 

هامدة على هذا الشاطئ،  فالكثبان الرملية تصل  تسقط سفينتهم جثة

 م واجلو كما ترين ضباب  دوًما ،وهذا هو العائق .400اىل ارتفاع 

 ريم:لذلك مّسي ببوابة اجلحيم؟!

احسان:نعم ،هناك أيًضا تسميات أخرى كشاطئ األموات، فاالساطري 

د حتكي أّن األفارقة القدماء دافعوا عن أرضهم ورفضوا أن حيتلها أح

وأصبح لون احمليط بلون الدماء فسّموه بهذا ختليًدا لشهامة أبطاهلم 

وشجاعتهم، وهناك من يقول أن هذه التسمية منطلقة من هياكل 

السفن احملطمة ولكثرتها ولشدة خطورة اإلحبار هنا مّسي كذلك 

 ،مجالية هذا املكان تنهار أمام مسّمياته...

 ريم:أتعلم أين حنن حتديًدا؟

 !  إننا يف صحراء ناميب احسان:نعم

 ريم ببالهة:صحراء ناميب! !

احسان: إنها مسّمى بلغة الّناما إحدى اللغات اإلفريقية القدمية  وتعين   

 املكان الواسع.

 ريم:وماعالقيت بهذا املكان؟
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 احسان بتفكري: قلِت أن اسم كتابك اوشكوريداد؟ !

 كما اذكر !ريم:أجل هو كذلك وأمتلك كتاًبا آخر يسمى "ال الز" 

سكت برهة ثم قال:لعلها مسّميات إسبانية ،فاوشكوريداد تعين 

 الظالم وال الز تعين الّنور...

 ريم :وماعالقُة كل هذا بي؟

احسان: حًقا ال أعلم ولكن دعينا نفكر يف هذا األمر، اآلن سيهبط 

 الليل وعلينا اخللود للكهف فالكثبان والربد قد يقضيان علينا.

لي مكان أذهب إليه، كنت أريد احلصول على مزيد  تبعته فلم يكن

من اإلجابات، أخربني أنه من إسبانيا وأن املصطلحات إسبانية كذلك 

 ،يال التصادف!

 تذكرت أني نسيت ال الز وحيًدا، استعجالي سيهلكين يوًما ما ...!

نظرت للعم فوجدته نائم وهو يتكئ على اجلدار فحملت خشب واشعلته 

ت على البحث عن ال الز فهذه الكتب تضيع كما لو من املوقد وعزم

 كانت فتاة صغرية تشتهي أن تبتعد عن والديها!

الظلمة كانت خميفة، كنت أحب الليل سابًقا ولكين االن أكره 

الظالم، أخذت أخطوا على الشاطئ قدماي يف املاء وقشعريرة تسري 

ت يف جسدي ،كان هناك وهج أصفر يلمع من بعيد، علمت أني عثر

على فقيدي فجريت له، وما أن وصلت أردت أن أحنين أللتقطه فأذا بي 

أحلظ وهج أمحر يتدفق من سفينة تستقر أمام ال الز، ال أذكر وجودها 

 ابًدا!
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كنت قد حبثت يف كثري من السفن ولكن هذه السفينة البد أنها 

 استقرت حديًثا ...

تقطه، صفحة كنت أمدُّ يدي حنو ال الز فأذا به ُيفتح قبل أن ال

 “جديدة...

 خائفة ولكين ال أرجتف

 متمّسكة بكل نسيج من أمل

 أنتظر الشمس بدفئها...

 ولكن إن مل نصنع عودتنا

 وإن مل نتغري

 فسنكون أموات الّروح

 أحياء البدن 

 سنعيش بال مشس 

 وال نور

 وال حتى هالُة قمر

 نندم ...ونعتذر

 الواقع شيئاولكن اإلعتذار بعد اخلسارات اليغري من 

 هو فقط خيفف عنا مافينا

 خيفف أمل قلوبنا

 ويداويها

 األعتذار ليس إال كلمة

 إن مل تتأثر التصرفات به 



61 

 أو نتغري حنن"

 

يف مكان آخر جتلس على السرير الوردي، تبكي وترثي حمبوبتها 

الغائبة، تتحسر على ضياع اللحظات، وتندب اجتياح الدقائق لسويعات 

ليت مل متكنها من اجللوس مع ابنتها ،تشكو احلواجز اليوم القليلة ا

اليت بنتها ،وتشتم القوانني اليت قّيدت بها جوهرتها، ضاعت غاليتها 

 ومل يستطع أن يعيدها أحد ...

 فكرت كثرًيا ،وحبثت طويًلا،  وكل ذلك عبث يف عبث.

أخربها أحدهم أن تدعوا اهلل أن يرّد هلا ابنتها، وأن اهلل يسمع الدعاء 

 ...عزمت على العودة ...

وعادت إىل اهلل متعبة متناثرة، عادت لتسلم له جروح غارت يف قلبها 

 ولتبتهل إليه بروحها املتهالكة، فليس هلا من دون اهلل أحد.

حتى زوجها غادرهم وتركها وحيدة، بعد أن شتمها ،كان يعطيها 

الفواحش املال دوًما ولكنه مل يعطيها احلب يوًما، كان يقربها من 

وحيببها يف الثياب ومل يّذكرها قط بالعذاب، فهل كان عذابها هو 

 احلرمان من ابنتها ...

 حلظة!

هناك شيء يتحرك، صوت صفحات ُتفتح ،نهضت وتوجهت حنو الُدرج 

الذي تركته فيه  حيث اعتادت ابنتها أن ختفيه هناك من قبل، كان 

 اوشكوريداد بالفعل !

 تتضارب، وكأنه غاضب!كانت صفحاته 
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 ياقوت

خفت أن أمسك به، كانت صفحاته تتعارك بقوة، وصوته يشبه فحيح 

األفعى ، الوهج األمحر مل يكن متطايًرا هذه املرة وإمنا أنهمر ليغرق 

 االرض وكأن هذا الكتاب ينزف ،ماذا حيدث؟

 توقف التضارب واستقر مفتوًحا على صفحة فارغة، سوداء قامتة  ...

 ا حيدث لك؟قلت:ماذ

لتبدأ النقوش احلمراء بالظهور وكأن هناك شخص  حيفر يف الطرف 

 االخر ...

 "مابال الفقد مل يعد يروق لك؟

 وملاذا االن تتبّنني فكًرا غريًبا؟

 أال ختافني التغري؟

 فلماذا تتغريين؟  

 قلبك وكأنه يتحرك

 إنه يضخ دماء غريبة

 الظالم ينحسر

 أتامل فقد عشت فيه طويًلا

 أحتضر!" أنا

 أرعبتين الكلمات، لعلها ريم تتأمل، هل أصابها مكروه؟

 يا اهلل!

 انقذها ياهلل أعد لي صغريتي يارب ...

 ُقطعت كل وسائل املساعدة وظلَّ طريقك ياهلل، إنه ال يغلق .
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أخذت َنفسها وذهبت لتتوضئ  وتدعوا، تتذكر ذلك ،فقبل زواجها 

ن زوجها دمر كل كانت حمافظة على صالتها، التقطعها، ولك

شيء، أفسد عقيدتها ظًنا منه أنه هكذا يرشدها لطريق املتعة بعيًدا 

عن التعقيد املفروض عليها، كانت تتوضئ وهي تبكي، ال تعلم إن 

كانت تلك الدموع دموع خوف أم مرارة وجع، أم شوق لقاء بعد طول 

 غياب ...

 "اهلل أكرب "

يف عذوبة األيات، مل تكن انقطعت بها عن الدنيا لغري ُدنيا ، ذابت 

حافظة للكثري فقد غابت عن الّنور احلقيقي، كانت غارقة يف 

الظلمة، وهاهي ترسوا على شاطئ األمان من جديد، حتُط عليه 

 فتدوس رماله حبنو، ليتسلل دفئ الرمال لقلبها امُلثلج.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ريم على الطرف األخر...

 أعرفها جيًدا وكيف لي أن ال أعرفها  !حلظة أمسع صوتها، 

 أنه صوت أمي،  أخذت التفت حولي وأصيح: 

 أمي أمي  أنا هنا ...أين أنِت؟ !
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أجري مينة ويسرة، ادور حول نفسي وكأن شوقي هلا أفقدني صوابي،  

 كنت أفتش عنها حلاجيت هلا، لدفئها، لضمها .

نها قطرة جلست أرًضا منهارة القوى، غارت قواي يف األرض وكأ

مطر، أخذت أبكي بصوت عالي ،واألمواج الضوئية تتداخل من 

 فوقي، الذهيب واألمحر يف متازج مهيب وظلمة الليل حتيط بهما وبي!

تذكرت أول يوم يف املدرسة عندما تركتين أمي وحيدة بني األطفال، 

 كنُت خائفة من أن أظل وحدي وتغيب أمي وال تعود!

ن أنِت يا أمي خذيين إليك كما فعلت يف حالي كحال تلك األيام ،فأي

 ذلك اليوم !

 خذيين إليك كما تفعلني دوًما!

 احتضنيين ،فأنا حباجة لذلك، لوجودك لرائحتك ...

حنن حباجة إىل أم يف كل األحوال، حنن حنتاج هلا أي أٍم كانت هي، 

حتى بغضبها وصراخها، يف توبيخها وقلقها الدائم، حنن النستطيع 

 احلياة دونها ، ونفقد احلياة بفقدها. 

األمهات كنوز مثينة قد النقدر عطائهن إال عندما يغينب، دعواتهن 

 نا غربتنا  .ُتغّلفنا ،ترافقنا الدرب الطويل ختفف ع

فلو كانت الكنوز بشًرا لكانت األم أمثنها، ويال وحشة األيام 

 وعتمتها عندما  تغيب.

 كالشمس هي

 مضيئة...

 دافئة...
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 لكن غيابها خمتلف!

 إن ذهبت أمي ،فلن تشرق

 ألنها لن تعود.

 

 بعد برهة استجمعت طاقتها وقالت بصوتها الباِك :أمي!

 

 ياقوت...

أنهيت صالتي ،تواسينا اآليات دوًما بأن الُيسر قادم مهما كنت قد 

أعسرت بنا احلياة ، ختفف عنا نكساتنا وتهون لدغة النكبات، 

 نذهب مبعثرين وقد غطانا الّرماد،  فنصبح باحتوائها أقوياء ...

مسعت ندائها كانت تنادي علي، إنها ريم ،نهضت وقلت:  ريم أين أنِت 

 يا صغريتي ؟

 هذه أنِت؟ريم: أمي ،

 ياقوت بفرح: هل أنت خبري؟ أين أنت؟

 ريم ببكاء: الزلت ال أعلم، أمي أنا خائفة ، لقد كان صعًبا يا أمي! 

ياقوت ُتَكفكف دموعها: أنِت قوية يا ريم  ُولدتي بقوتك يا صغريتي 

 فحافِظ عليها ، العليِك سينطوي هذا البعد لكن أخربيين أين أنِت؟

 ...حقا ال أعلم !إنه الكتاب الكتاب يا أمي!ريم: ال أعلم 

 ياقوت: ما باله؟

ازداد الوهج األمحر والتف وكأنه يبتلع اللمعان، يبدوا أن الغلبة له االن  

. 

 ريم:أوشكوريداد وَقّعت صفقة معه وابتلعين ...أمي؟
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 هل تسمعني؟

 أدركْت بعد تكرار النداء أن اإلتصال قد ُقطع ،عادت لوحدتها .

ما نصيح يف وجه الُبعد: ليتك تنقضي، ليت املسافات الفاصلة كثرًيا 

تنطوي فنرجع ملن َيعِّز علينا فراقهم، ويضنينا غيابهم  ويفجعنا َفقد 

صوتهم، وكأنهم لنا املاء الذي يروي ظمأ عروقنا اجلافة، إنها 

 املسافة، إن مّستنا فهي آفة ...

 إنه الفقد إن حل فسيدوم َعقدا من الزمن.

ت قوتها ووقفت ترقب الضوء األمحر وتصيح: لطاملا كنَت استجمع

ختفف عين، فلماذا اليوم ترميين بسهامك وتسدد حنوي لتقتلين ،هل 

 لك أن ختربني؟ 

هدء صخب األضواء ،وبدأ يلتف حوهلا،  مدت ذراعيها وأكملت: 

كنَت جزء مين وجدت نفسي بقربك! بني حروفك واسطرك فهل أنت 

 كتاب ختون؟

 يين؟ملاذا تؤذ

بدأ الذهيب يتسلل من أسفل قدميها أما األمحر فيحيط بها،  ريم: الول 

مرة أرى ُكتب تتصارع، فهل حًقا تتقاتل الكتب فيما بينها أيهم 

 سيستقر بني أيدينا؟

 َقطع  صوت العجوز القائل الوهج :ريم ماذا حدث ملاذا غادرِت ؟

 أنزلت ذراعيها وابتسمت له بدفئ وقالت:هنا ياعم.
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الصخب بعد أن كادت حتسم أمر اجلدال، نظرت ميناها فلم  هدء

جتد ال الز والسفينة اليت كان خيتبئ اوشكوريداد فيها أحبرت 

 جمدًدا ، تنهدت ...

 

 إحسان ...

صحوت وأنا امسع صراخها ،هناك شيء حيدث  ناديت:ريم ريم أين أنت 

 يا ابنيت؟ !

ت وجهيت، تقدمت مل جتب فغادرت باحًثا عنها ، أَتِخُذ مسرب الصو

حنوها ،بدت وكأن هناك أحد حتادثه ، تصرخ تارة وتبكي تارة،  

 فأي أمل حتتضنه بني ضلوعها هذه الفتاة املسكينة!

حًقا قد نكرب قبل أن ميّر عمرنا، هي الظروف الصعبة حتطمنا ثم 

تعيد هيكلتنا  ، هي اهلموم تبعثرنا ثم تنثرنا ُفتاًتا غائًرا يف األفق 

 الواسع.

 عتها تقول: أنا هنا ياعم!مس

ال أعلم ملاذا شعرت بأنها نفحة رطبة تواسي قليب الذي أضناه احلزن 

 وأفجعته وحشية الَفقد.

 شاردة متاًما كانت!

وكأن يف عقلها اآلف الزوابع تعصف يف دماغها فتضرب جدرانه وُتربك 

 تركيزه، ِحرت يف الطريقة اليت قد جتعلها تبتسم،  فقلت اخرًيا :

 تي!عزيز
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اهلموم كلها تغادرنا حني نستطيع أن نتغلب عليها، اخلوف ينهزم أمام 

إحلاح حماوالتنا، الضياع يهجرنا إذا مل تتيِح له فرصة بأن يغزوك، 

كل ما يواجهنا من شعور بسبب مؤثر ما ُينشأ يف داخلنا حرًبا فإن جعلنا 

حتى  الغلبة له فَسنستسلم لإلكتئاب وفقدان الرتكيز والشتات واليأس

 أنه قد يصل بنا لإلنتحار !

 لكن هل برأيك إنهاء حياتنا يف املطبات الصعبة هو احلل؟

 ريم :ال يا عم

إحسان: أجل،  فال تبتئِس،  فكري يف احللول دائما ال بَعَظَمة 

 املشكلة.

 ريم وهي متسح دمعة قد فرت من عينيها:  حسنا.

الّرملية من أمامها وكأنها جلست على عتبة الكهف، تعصف الكثبان 

ترمق ساحة يتصارع فيها األقوياء فيطرح أقواها أضعفها  فتالمس ذرات 

الّرمال وجهها ، ُتعّلق عينيها باألفق الواسع والفكر َيغرق يف ِمداد 

 البحر.

 أين اوشكوريداد؟

 هل فقدت ال الز ايًضا؟

 كيف استطع اإلتصال بأمي؟

ين: يا عم ، ماذا يوجد نهاية هذا قلت وقد الح شيء من احلماس يف عي

 الكهف ؟



69 

إحسان:  مل أصل لنهايته يوًما،  كان هذا الكهف سؤال ال أمتلك 

إجابة له،  فلم يكن له وجود من قبل،  لقد وَجدُته بعد األحداث اليت 

 أخربتِك عنها.

 ريم:  أمتتلُك شعلة يا عم؟  

 إحسان:  نعم ولكن ماذا ستفعلني؟

 موعد مع مغامرة جديدة ...ريم: يبدوا أني على 

إحسان: لكن كيف لك أن تتأكدي أّن هذا املكان الذي ال نهاية له 

 هو الطريق؟

ريم:  طوال رحليت أسقط يف الكهوف تبًعا وأخرج منها،  كما أنه 

 الميكن أن يظهر كهف كهذا فجأة ، أليس كذلك؟

 إحسان:  بال ولكن!

 ريم مقاطعة:  أنا النهاية هلذا الطريق. 

 سان:   أخشى أن يصيبك مكروه ما؟إح

ريم:  لقد واجهت ماهو أصعب يا عم ، أم تراك قد جتد شيئا معي 

 أستطيع أن أفقده؟

إحسان:  روحك أمثن اجلواهر،  صحتك ، فكرك، أنت ال تدركني 

 كم أنت غالية!

ريم بضحكة:  أعلم ياعم،  واشكرك جمدًدا،  إن خيبتين ظنوني 

 سأعود جمدًدا !

 سامة باهته: أهًلا بك متى حلليت.إحسان بإبت
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أخذت تسري يف طريق الكهف املعتمة وقد عاد احلماس يرتع ويلعب يف 

 داخلها، مل تكن تفكر بالوحدة فقد كانت حتاكي نفسها :

يا اهلل  ، أعّني،  امنحين القوة. لست خائفة هذه املرة، أشعر بأن هناك  

 حطمتين رمبا !شيء قد تغري يف داخلي،  رمبا هي اهلموم اليت 

لست نادمة ، حتى جتاربي الصعبة علمتين أن أكون قوية مبا فيه  

 الكفاية  ، قوية للوقوف واملواجهة.

بدأ نور يلوح يف نهاية الكهف املعتم ، بعيدٌ هو لكنه ظاهر هلا، هرولت 

 حنوه وبدأت تصرخ:

 ال الز توقف!  

 ختدَّر جسدها وتوقفت هي،  عندما مسعته يقول:  

يف صدورنا ظلمة دامسة،ونقاط منرية،  ُنولد ببعضها ونكتسب " 

 املعظم،  لكنك امُلّخري !

الظالم يصرع النور بأرتكاب أول خطيئة،  يلتهم صاحبه بعد تكرار 

 زالت قليلة،  لكن الصادق يعود واألخر ال يفعل...

أٌم حتث أبنتها على الفجور وإيقاع املكاره عادت لطريقها ولصالتها 

 خسرت ابنتها. عندما 

فينا صالح دفني، ويف أخرين ُخبث، فامِض بصالحك وكن أنت الّنور 

 الذي يتغلب على ظالمهم."

ريم بابتسامة تقدمت حنو اإلضاءة املنبثقة، خطواتها رزينة تقدمها 

ِمقدام، بدأ الوهج األصفر باإلنسياب حنوها، بالدوران حوهلا ، 

عة قوة وأخرى من احلزن باحتضانها، والزالت تتقدم، يف عينيها مل
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تشكلت لكّن شجاعتها قد راوغت حزنها وألقته جانًبا هذه املرة  ، 

 وصلت بعد طول هرولة.

كان الكهف فيه كهف آخر ، تقدمت حبذر فبدأت زنزانات  

السجناء تظهر جيًدا ،أصوات األنني والصراخ والبكاء عالية، مثرية 

واجللد ،كأن املوت يرتبع  للشفقة ومرعبة يف ذات الوقت ،رائحة الدماء

 يف وسط هذه الظلمة!

 رأت شاًبا يقف ممسك بالقضبان يرجوها أن حترره. 

نظرت ريم ملالحمه املتعبة،  ثم للقضبان وقالت وهي تبتلع ريقها :  

 اليوجد هناك باب ، فكيف دخلت؟

 رّد: ذاك الذي يسمى صنديد حبسين هنا،  أرجوك حرريين!

كان جمرد أفكار أمحلها وكنُت عندما ريم بتفكري:كل ما وجهته 

 أجيب عليها أجد طريقة أخرى للّنجاة.

 الشاب: مل أفهم؟

 ريم: هل أنت نادم؟ومما أنت خائف؟

تنهد وكأنين فتحت له املواجع وألقيتها على كاهله دفعة واحدة،  

شابت مالحمه،  غارت عيناه ولوح فيهما احلزن الدفني  ِبَسنا الدموع ، 

حيدة  ، كانت أمي تريد مين التوقف عن التدخني ومل قال: تركتها و

أستطع، بل مل أحاول حتى إلستطع مل أتقبل تلك الفكرة اليت تفصلين 

عنه شعرت بأنه جزء مين، وعندما أخربني الطبيب أن التدخني منذ 

اللحظة هذه سيسبب موتي فأنا مريض بقليب وقليب قد أصابه السقم،  

 ك بوجوده؟أنه مريض دون املرض فما بال
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 ريم:  ماذا فعلت بعد ذلك؟

رّد:  تركتها وحيدة،  وصرخت يف وجهها أني لن أعود،  أخربتها هاِك 

قد فقدتي ابنك بسبب اصرارك عليه ، كانت تؤملين يف كلماتها 

 وتدفع العلقم لداخلي ...

ريم:  أعلم جيًدا أّن اإلكراه طريقة سيئة  بل سيئة جًدا ، وأن االباء قد 

رق خاطئة ظًنا منهم أنهم بذلك يستطيعون اقناعنا،  وما تزيدنا يتبعون ط

هذه الطرائق إال نفوًرا ولكنك خمطئ، فهي ماكانت لتفعل ذلك إال 

 إلنها ختاف أن تفقدك!

هناك سبب دوًما يربر أخطائهم،  فهم يريدون مصلحتنا بشكل دائم 

 وفق نظرتهم لنا. 

 رّد بتنهد:  هل سأموت هنا وهي حزينة؟

ستساحمك فاألم بطبيعتها اليهون عليها ولدها مهما كان،  لكن  ريم:

 فكر بنفسك، هل حًقا كنت تستلذ بالدخان؟ 

مبالية  انظر التفهمين بشكل خاطئ دوًما كانت عائليت منفتحة وغري

. 

أجاب:  كنت أحرق شيء ما يف داخلي برفقته، فإذا ما غضبت أحرقتها 

 الشيئ ذاته .واذا اغرتفت من احلزن شيئا فعلت 

ريم:  لست طبيبة ألقوم بذكر املساوئ الصحية واثرها عليك وعلى 

صحتك ، ويف الواقع مجيعنا نعلم حقائق ال نستطيع جتاهلها عن كثري 

 من املوضوعات الينبغي أن نتجاهلها ولكننا نفعل ذلك!
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لكين سأخربك بأمر ليس فقط عن الدخان بل يف كل جانب من  

نبحث عن أمور لُنّعلق ذاتنا فيها والسبب فراغ جوانب احلياة،  حنن 

داخلي جيتاح نفوسنا،  حنن مليؤون بالفراغ، حتى يف سويعات وقتنا 

تتقاتل الدقائق ساقطة كأوراق اخلريف دون أن نبالي هلا،  فتسقط 

ساعة واثنتان وحنن ال نفعل شيئا،  إنه الفراغ فقط أنت فارغ من الداخل  

. 

ينظر لألرض، كان شاًبا َأْهَيُف اجلسد  كان يفكر مبا أقول وهو

 قلت :  ما امسك؟ -ذاِئع العينيني ممشوق القوام

 رّد:  ُعمري

 ريم : هل أنت خائف يا ُعمري؟

ُعمري:  نعم،  خائف خائف لدرجة أني أريد الصراخ والنحيب ، خائف 

لذاك احلد الذي يدفع قليب للعويل لذاك احلد الذي يدفعين دون تردد 

 بإخبارك مبخاويف .

 

مسعْت خطوات قادمة فاحتمت بالصخرة وتكورت خلفها، رأت ُعمري 

يبكي وهو ُيحْملق يف األسود الثابت أمامه،  أتراه مل يستطع التغلب 

 على خوفه فحلَّ ضحية هنا،  هكذا قال الكتاب!  

 األسود بصوت يشبه الفحيح : ستموت هنا!  

 يف املوت راحة لي  !ُعمري بشيء من دموع:  فليكن لعّل 

 االسود:  إذا سأعذبك اوًلا ، ما رأيك ؟

 ُعمري خبوف:  التفعل.
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نظرت فإذ باالسود خيرج سوًطا طويًلا حنيًلا،شهقت وخطوت خارًجا 

 صرخت:  توقف !

مل ينظر إلي وكأنه مل يسمعين حتى ، نظرت لُعمري الذي كتفه خوفه 

 يف موقعه وقلت: تشجع يا ُعمري،  كن قوًيا .

 ُعمري وهو يرجتف:  ال أستطيع ال أستطيع !

 ريم:  أمك تنتظر عودتك لتعتذر منها قاوم ألجلها.

أجفل عندما مسع  "أمك "و "اعتذار "يف مجلة واحدة ، واألسود يضرب 

السوط يف اهلواء بشكل يثري الرعب،  تذكرت كيف كان خويف 

 سيكشفين عندما تبعين لذلك عزمت بأني لن أخاف.

 إياك سيقتلك خوفك، التستسلم !ِصحت فيه: 

اقرتب األسود منه ،كان يهدده بشدة وصوت سوطه الضارب يثري يف 

النفس الرهبة،بدأ السوط يلسع جسده اخلائف وأنا أضع يدي على فمي 

ألمسك بشهقاتي املتقطعه، شعرت لوهلة أنه سيتم االمساك بي، 

 فهربت، مل أكن أمتلك حًلا سوى هذا!

مسح دموعي اليت تنساب دون أدنى شعور، شيء هرعت للداخل وأنا أ

ال أستطيع وصفه ،اآلف التضارب يسكنين من أفكار وشعور 

 يعتصرني، وكأنين أفقد نفسي تباًعا مع كل حمنة!

توقفت وأنا أكتم شهقاتي فإذ بيد متسك بي من خلفي ، سقطت أرًضا 

 مرتعبة فإذا بها تصرخ: أخرجيين من هنا !

 قلت: من أنِت؟

 رجيين أخرجيينرّدت:أخ
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واخذت تصرخ يف وجهي بأن أخرجها، فقلت بعبوس: ال أستطيع أن 

 أخرج أحًدا ،أنا لست أدري كيف أفعل ذلك.

 عاودت الصراخ علّي، وكأنين أنا اليت القيت بها يف ما هي فيه! 

 صرخت فيها أنا هذه املرة وقلت:ما بالك يا امراة  ماذا تريدين مين؟

  صمتْت ونظرْت إلي بهدوء 

 ريم :أعتذر ، لكنك قد أفزعتين.

 مل جتب،  فقلت:  مل أنت هنا ياسيدة! ؟

 رّدت:  أنا ال أعلم ِلَم أنا هنا .

ريم،  امسعيين هناك خوف يقيدك،  هو الذي يشكل هذه القضبان 

 فارجوك قاومي خوفك وعبوسك .

 قالت:  ِلمَ اليستطيع املرء أن يصحح تلك االمور اليت هو نادم على فعلها؟

 ريم:  ببساطة ألن الوقت ميضي بنا لألمام  .

 رّدت:  من أنت؟

 ريم:  امسي ريم أنا ضائعة ايًضا.

 رّدت:  أنا لست ضائعة،  أنا من تسببت يف ضياعي.

 ريم بعد أن جلست على صخرة مقابلة :  ماذا حدث ؟

ردت:  انا ُمُروج ذابلة،  سهول صفراء غارقة يف مواسم اجلفاف 

املتسلسلة،  صوت عويل رنان متقطع صوتي،  مضيت بنب الناس ألذيقهم 

لذاعته،  كنت أشتمهم ُأأذيهم،  إن علمت أّن فقًرا قد أصاب أحدهم 

وقفت على رأسه أسخر منه، إن علمت أّن هناك من يريد أن ينجح، 

زجرته حتى ترك الطريق الذي مررت به،  وجّراء أفعالي أصبحت وحيدة 
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 أهل وال صاحب، مل يعد أحد يسكن احلي الذي أسكنه بال رفقاء وال

 ، كنت محقاء  لكن فيما سيفيد األعرتاف؟

 ريم 

إنها كبرية يف السن يف اهلموم واملشاكل أيًضا ، أردت مواساتها رغم 

إني أعلم ما يعانيه املرء عندما يريد أن يكون شيئا ويتعثر بألف بشري 

 معيق، قلت:  

عن أخطاء كنا قد ارتكبناها لكننا  ليس مبقدورنا أن نرتاجع

نستطيع التعلم منها حتى ال نعيد تكرارها ،  لن يعود الزمان ليواري 

سوءة أفعالنا ، واالستمرار فيها قبح مطلق ،كل ما نستطيع فعله هو 

 أن نصحح املسار فكل منا قد خيطأ.  

نظرت إلي بغرابة ، يف الواقع مل تكن تنظر إلي بل للواقف خلفي،  

فت فشهقت ،فرتاجعت للخلف،  كان االسود قد أتى حيمل هذه املرة تل

صحون وقوارير ُزجاجية ، ارجتفت املراة، واندهشت أنا،  مل يكن 

حيمل سوطه ومل يضربها بل بدأ بتهشيم ما ميتلكه من زجاج يف تلك 

القضبان اليت حتتجزها،  بدأت ترجتف وترجتف،  أهابها صوت 

أنها تفعل ذات الشيء يف القلوب اليت الَتَكُسر فهل كانت تدرك 

 تهشمها!  

أشفقت عليها، لكنين مل أستطع البوح هلا مبا يساعدها، شعرت بأنها 

كوالدتي،  تهشمين يف كل حرف وتزجرني بعنف ، يف كل خطأ 

وكل حلم حتبسين يف غرفيت،  كنت انظر هلا وخييل إلي أّن والدتي 

ل مرة حاولت اإلقرتاب منها ، نادمة لفعلها ذلك، لتمزيقها إياّي يف ك



77 

وانسحبت  –تنهدت  –لكنين ال أريد أن تصل بها احلال كهذه 

بكل هدوء ، شعرت بأني مليئة بالدموع وعلى وشك اإلنفجار لكن 

 وجب علي أن امتاسك.

يف الكثري من املّرات تلتقي بأشخاص تتمنى أن تساعدهم، أو أن ختفف 

لك أبًدا، فمعظم  االوجاع ال دواء من حرقة قلوبهم  إال أنك التنجح يف ذ

هلا ،وهناك اآلف املواقف اليت الَتلقى الّنسيان يف حياتنا، تظل عالقة 

بنا كـ لقمة متعثرة سقطت يف القصبة اهلوائية عوًضا عن املريء ، احلل 

الوحيد ملثل هذا هو التجاوز والتقبل واإلستمرار  حاملني برفقتنا كل 

 ذلك.

مرعًبا يف الظلمة الدامسة، ظلت متضي  كان صوت حتطيم الزجاج

وهي تشاهد أسخاص ُمكبلني يف الزنزانات  ، تعلم أن لكل واحد 

منهم قصة،  فال تتشابه خماوفنا أبًدا إال يف أنها قضبان ينبغي أن 

نتجاوزها،  مل تعط أحد فسحة للكالم،  كانت ممتلئة مبا فيها ، 

ى خالًصا من هذا املكان رأت منفذ مير منه الّنور،  ففرحت لعلها تلق

،وحنن بطبعنا حنب  الفرار من االماكن اليت الجند ألرواحنا فيها 

 متسع !

 

 ريم وهي تلتقط أنفاسها: أخرًيا!

كانت شاحبة بعض الشيء،  شديدة الذبول كأغصان من بعد ما 

كانت رطبة تقّطعت بها العروق  ، منحنية اجلسد يف وضعية الركوع،  

 وقوف،  كان املمر الذي أمامها مألوف حلد كبري.جتاهد ذاتها على ال
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 ريـم : إنه ذات الكهف الغريب الذي رأيت فيه األسود ألول مرة!  

تلفتت وإذا بصنديد جيلس مستنًدا على صخرة ضخمة،  وكأنه كان 

 ينتظر خروجها !

 ريم:  أنت هنا!

 صنديد: أخربتك أني أكون حيث تكون شجاعتك .

اشارت بيدها -اخل حيتاجون إىل املساعدة ريم: هناك أشخاص يف الد

 إّن ذاك الشيء األسود يلقي بهم يف زنزانات مرعبة. -حنو الكهف 

صنديد: كلنا يقيدنا خوفنا يف الكثري من املرات ونلتقي به بني الكثري 

من أفكارنا وأحالمنا إال أّن هناك من يسمح له بأن يسلب منه كل 

تجددة. وهناك من يرفض شيء،  يرضخ فيكون حبيس خماوفه امل

 ذلك،  يقف ويواجه. 

 ريم: لكن ما احلل؟

صنديد: يف خوفك ال يستطيع  أن يساعدك  أحد،  ال تستطيعني أن 

تدخلي تلك العقول اليت تقطنها األفكار املربكة وتسحبينها منها،  

كما أنك ال تستطيعني أن خترتقي القلوب لتجعلينه  ينساب منها،  

من املواقف َتفرض على املرء أن يساعد نفسه أخربتك هنا الكثري 

 بنفسه.

 جلست فقد كانت متهالكة القوى ، منهارة البدن

 : كيف أخرج من هذا املكان؟

التفت إلي وقال:  أنِت يف أرض الكذب واخلداع حيث تعيش األساطري 

 ، احبثي عن النقيض دوًما عن العالج املضاد.
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 ريم:  مل أفهم!

 حيادثين ، ملاذا يفعل هذا؟ ريم :دخل الكهف دون أن

 أخذت تقذف احلصى بيديها وأكملت: أرض الكذب ! 

 ملاذا تسكنها جّنات بدت لي طيبة ! أتراها كانت تكذب علّي! ؟

ملع الّنور الذهيب يفرش األرض بساًطا ، فتنهدت وعلمت أن عليها  

التحرك االن،  كانت ختطو فينساب من أسفل قدميها صاعًدا ألعلى،  

وصلت للغابة، واختفى الضوء،  أخذت متضي دون وجهة وهي حتادث 

نفسها وحتثها على التقدم، تبعد األغصان النافرة عن الطريق بيديها 

 !يةفت وهي يف صدمة كربى،  إنها قرلتمر،  حتى توق

 

 ياقوت

 أصبحت وحيدة بال أحد،  أضعت نفسي ...

 وبعد أن وجدتها ، ضاعت ابنيت وضاعت معها احلياة!

كان زوجي شديد العنف دوًما  فاذا ما خاطبته  أن يرتيث ويبقى 

جبوارنا يغضب ، يرفضنا وكأنه كان مكره علينا،  فهل ساستطيع 

 ة! ؟مواصلة الدرب وحيد

حزمت حقائيب مستعدة للرحيل، فكرت يف أن أصعد لغرفة ريم قبل 

هذا إنها حلظة الوداع  ، فصعدت، فتحت بابها وفتحُت أبواب مواجعي 

وانهمرت الدموع ، افتقدت متردها وصياحها وصوتها،  افتقدتها بكل 

 ما فيها،  فأين أنت ياريم؟

 هل هانت عليك أمك لترتكيها وحيدة ؟
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 ! انظري حلالي

انتبهت لدفرتها الذي كانت تدون فيه مالحظاتها،  اقرتبت منه 

واحتضنته مشتمة عبريه،  فتحته وأخذت تقلب صفحاته،  فرأت 

 الصفحة اليت تدون فيها كيف التقت باشكوريداد، اخلاطف امللعون!

 قرأت ...

"يؤملين ُبعد عائليت ومتزقها،  كنت أمتنى لو أني أعيش يف أكناف 

دافئة،  فَأمل َهجِرهم يفوق أمَل بعدهم ، موجودون وقد مات أسرة 

 حبهم،  يال صعوبة ذلك!

أمتلك أم غائبة أمومتها،  وأب ذاب يف األرض حنانه وعطفه،  ولكن 

 عثرت على صديق جديد!

نعم كان وحيًدا مثلي ، جيلس على الكرسي الذي أجلس عليه يف 

وداء أثارت محاسي،  معظم زياراتي للحديقة الذابلة ، صفحاته الس

وحروفه املدونة بلون الدماء التفت هلا قليب ال نظري ، محلته بني ذراعي 

فاختلج جانب مين،  وكأن هناك زلزال قد ضرب داخلي فاهتززت،  

 بدت حروفه مقربة لي، لِك أن تتخيلي كم عّلقين به يا ُمَذكرتي!

 على كل األحوال يبدوا أني سأحكي لك قصص مثرية يف أيامي

 القادمة ...

 اآلن وداًعا! "

مسعت صوًتا غريًبا فالتفتت حوهلا،  فإذ بعبارة تكتب على احلائط،  

كان لونها ذهيب وكأنها شعاع مشس أضاع مساره،  ، اقرتبُت منه 

 الالز! -ثم بسرعه  -وبدأت اقرأ وكأني حديثة عهدٍ يف القرأة : ال ...الز  
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 ماذا تعين؟

تف حوهلا،  كانت خائفة للحد الذي جعل ظهر الوميض الذهيب وبدأ يل

من أقدامها مثقلة ال تقوى على محلها، عانقها الوهج وكأنه يتسرب 

 إىل داخلها،  ثم اختفى!

مل تدرك الذي حدث إال بعد مرور عدد من الدقائق ،  أصبحت ال تقوى 

على التفكري بأي شيء،  فغادرت وكأن شيء مل يكن حاملة مذكرة 

 .ابنتها يف حقيبتها

اجرتت حقائبها ووقفت بعد أن خطت عتبات القصر الذي كانت 

تسكن فيه،  رمقته بنظرها  والدمع يستقر بعينيها وكأن فيهما 

 حبريتان، أتبكي أيام سوداء أضاعت مبادئها؟

 أم تبكي غياب زوجها وابنتها؟  

 أتبكي ألنها باتت وحيدة؟

 إنه الفراق...

املغادر سيعود خالل فرتة قصرية، يربكنا حتى وإن كنا نعلم أن 

يطاردنا وكأّنه وحش كاسر،  ثم ينتزع منا أشخاص،  ذكريات أو 

 حتى أحداث،  إن له يف النفس وقًعا ال يصل إليه أي شعور إاله.

بضُع حلظات وكانت يف طائرة تقلها لغري دولة ، فتجتاز احلدود 

 وتستقر يف مكان آخر....

اتها،  هناك عاشت حكايا وخبايا الوجهة إسبانيا هناك أمضت سنو

مل ُتطلع ريم يوًما عليها كما مل يّطلع أحد،تلك أرض احتوتها وعائلتها 

 فاستوطنت جزء من قلبها ،قبل أن تسافر برفقة زوجها.
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 ريم 

 بيوت من طني أو رمبا ال أعرف مما هي!

لكنها تصطف بشكل دائري تاركة يف املنتصف ساحة عمالقة  

، فإذ بطفل صغري وكأنه قطعة شوكواله فرت ،أخذت أخطوا حنوها

من عبوتها، مل يكن يرتدي سوى قطعة ثياب بالكاد تواري سوءته،  

محلُته والطفته وبدأنا باللعب مًعا ،َمر الوقت برفقته كمرور غيمة 

 عابرة هبت بها الّرياح ثم غادرت لغري ديار...

تين، أمطرت السماء، وأصبحت األرض طينية فأفسدت ثيابي ومأل 

لكنين كنت يف غاية الفرح ، مارست طفوليت املكبوتة  أطلقت 

 عنانها دون قيود ودون حدود.

طفوليت الغائرة يف ُعمق العنف ،املتدثرة بكفن احلرمان،  ماتت يف 

ربيعها،  واهرتئت يف ردائها ،مل أشعر بها يوًما، وكأنها سويعات 

 أضعُت عمري فيها، آملتين وأحزنتين

 تين وحتطمُت جّرائها إىل قطع صغرية.أشقتين بل عذب

كان املطر يهطل بغزارة، وصوته يضفي للجو عبًقا خمتلفا ،  حتى 

توقف الطفل يف حضن امرأة تشبهه أشّد الّشبه لكّن ردائها خمتلف 

 فهو يغطي معظم اجلسد،  نظرت هلا وقلت بلطف:  مرحًبا!

يغة تعين: بدأت تتحدث بلغة غريبة،  أشارت لي برأسها ويديها يف ص

 أني مل أفهم.

فعرفُت أنها تتحدث لغة ال أعرفها،  رمبا هذا ما أدهش جّنات عندما   

 علمت أني عربّية!
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بدأ أهل القرية ذكوًرا واناًثا كهوًلا واطفاًلا بااللتفاف حولي،  وكأني 

 وليمتهم القادمة ،وُهم جياع!

عت فهمت تقدم مّني رجل عجوز فاخربته املرأة أني ال أفهمهم،  استط

 ذلك عندما مسعت "مرحبا "اليت قلتها هلا.

مل يتحدث جميًبا هلا،  ومل يبد أي رّدة فعل،  على كل األحوال لو 

كانوا أكلة حلوم البشر،  فأنا أعلن نفسي وليمتهم من االن ، فال 

 جمال للهرب.

أشار هلا بيده أن تصمت،  واقرتب مين وأشار إلي بأن أتبعه،  فاتبعته 

بس حبرف واحد،  دخلنا الكوخ الطيين األضخم يبدوا أنه دون أن أن

 املخصص لسيدهم وهذا هو.

 جلس على فراء دب وقال:  أعربية أنت! ؟

 قلت بفرح ألنه عرف هوييت: نعم!

 رّد: لعلك تائهه، كيف تعيشني هنا؟

أخربته ببضع من قصيت وكيف أن الكتاب هو من أحضرني إىل هنا 

ني أنا أيُضا أتيت بذات الطريقة،  لكنين ، فكر ملًيا ثم قال:  أتعلم

مل أفكر بالعودة قط، واكملت عمري هنا، إنهم شعب طيب كما 

ترين ، أطوهلم هو سّيدهم،  وبطبيعتهم قصار القامة يتحدثون لغة شعب 

 النامة لذلك بدت لك غري مفهومه، هل أنت داكنة البشرة؟

 قلت وأنا أنظر لنفسي: ال هذا إنه طني فحسب.

ضحك وقال:أتعلمني أنهم اليدركون أّن أصحاب البشرة البيضاء أخذ ي

 بشر يظنونهم نوع من احليوانات  ، انهم شعب بسيط!
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 قلت خبوف: سيأكلونين! ؟

نظرر إلي وقال : ال فأنت يغطيك الطني بالكامل،  لكن سارعي 

 باالبتعاد من هنا إن كنت ختشني املوت .

 فخرجت بيضاء، َفصعقت أنا.اقرتب هو من وعاء ماء وحرك يده فيه،  

 قالت: أغطيت نفسك بالطني كل هذه األعوام اليت عشتها معهم؟

 قال : نعم ! 

 وأردف:

من الشيء أصبحت زعيًما،  يسمعون كلمته ويطيعونها، فهل تريدين 

 أن أعود ملكان أنا فيه عاطل عن العمل الميتلك وظيفة؟

طريقة للخروج من ريم: هذا أمر خيصك يا سيدي  ، ولكن هل تعلم 

 اوشكوريداد؟

رّد:  علمت أننا يف جانب من العامل قلّما يأتيه املستكشفون،  وهناك 

أنفاق تقود من مكان ملكان دون أن تعربي املسافة ذاتها . أمسك بعصاه 

 وبدأ يغرزها يف الطني مشكًلا خريطة وتابع:

عندما أتيت إىل هنا سقطت يف بوابة اجلحيم،  وهو شاطئ صحراء 

ناميب،  ثم انتقلت عرب كهف هناك إىل هذا الغاب، هناك يف األعلى 

منطقة جبلية ، يشقها منحدر يقود إىل هنا يف بضع دقائق،  بينما الطرق 

 االخرى تاخذ معك ساعات وساعات.

علمُت أن حدود هذا الكتاب هو االرض بأكملها،  فتارة يظهر نفق 

ق احمليط،  حبسب قصتك يقودك ملكان ما يف العامل أو جلزيره يف عم

 متضي بك األحداث.
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ريم:  أال يوجد ممر يعيدك ملكانك؟ أو على األقل يرشدك الشخاص 

 يستطيعون تقديم املساعده لك؟

رد:  اوشكوريداد هو اجلانب املظلم،  التستطيعني اخلالص منه 

بالغياب عنه،فهو سيعود ليقذفك إىل مكان ما ، لكن احلل كما 

ه ومتزقي تلك الصفحة اليت وقعت عقدك عليها،  أعتقد أن تعثري علي

 هكذا اخربني ال الز.

 ريم:  إًذا أنت تعلم من يكون ال الز؟

رّد:  بالطبع!قرأت هذا فيه ، فهو يكشف عن األسرار،  بينما 

اوشكوريداد هو انعكاس للجانب املظلم فحسب،  عامل اخلبايا، 

 الكذب،  اخلوف،  النفاق .

 يش يف مكان كهذا؟  ريم:  وكيف ال زلت تع

 رد:  أنا ال أعيش يف اوشكوريداد،  أنا أعيش يف الالز ياصغريتي.

 قلت:  هذا رائع!  

تذكرت جّنات اليت كانت ختفي الالز عين فقلت: هل تعلم من هي 

 جّنات؟

 قال: من جّنات؟

 ريم:  تسكن اجلبل يف كوخ بسيط يشبه هذا ولكنه ليس كمثله...

انب املنافق من اوشكوريداد ، ختفي عنك رّد: عرفتها،   إنها اجل

احلقائق وُتِكن لك الضغينة وتعاملك بطيبة ُمثلى،  امسها ليس جّنات 

 باملناسبة،  امسها َمّذاقة .
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ريم بتفكري "أْخفت عينّ الالز هلذا السبب، يا إالهي من هذا الذي يقف 

 أمامي؟

 ل؟هل هو حًقا كصنديد أم أنه سيء كجّنات أو َمّذاقة كما قا

 قلت: كيف أمّيز بني اتباع اخلري والشر؟ 

 رد: كوني ذات بصرية ال بصر ،فال ُيصّدق كُل ما ُيرى بالّنظر.

 صمّت لكي أفكر.

 فوجدته يردد:

 عتميت!

 غرقُت فيِك

 واتبعُت شهوتي

 فاهتزت قافييت

 وانتهت قصيدتي

 لكّنين كلما تهِت

 َجمعت شتاتي 

 أهلكتين فيك

 ضياًعا،

 هلكواوالّناس فيِك قد 

 ُسباًتا 

 -تنهد-

 فقدت نفسي بالضالل

 وظننت بذلك أنين
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 حٌر

 أتتبع رغبيت

 ولكّني كنُت أغرق

 فيك يا ظلميت.

نظر إلي بنظرات انتفض هلا قليب وقال: مل تنتِه القصة ألن صاحبها 

 غادر الدنيا قبل أن يكملها، مل يكتمل الذنب فقد تاب صاحبه !

وريداد ، أينما التفت أراها أردف: هذه آخر كلمات تركها لي اوشك

 وكأنها ختط امامي.

 ريم وهي متسح دمعتها: مؤملة!

رّد: كل منا ميتلك قصة، وقصصنا معظمها مؤملة فاحلياة جتعلك تقف 

على السعاده بعدما حترتق قدماك وقوًفا على اجلمر، رمبا كانت تلك 

 قصيت  !

 قلت:رمبا !

 املغادرة!أردفت: أستمحك عذًرا ياعم علي 

 رّد :إىل أين؟  مسحُت لك بالبقاء فلماذا تفضلني لنفسك الشقاء؟

ريم:أعتقد أن قصيت خمتلفة، فأنا مل أستسلم يف مواقف كان البد 

 علي فيها الرضوخ واالستسالم  أتظن أني سأبقى هنا؟ 

 لدي حياة علّي أن أغريها، أخطاء لرمبا أصححها قبل فوات االوان .

يتحدث، أخذت تشق طريقها مسرعة، كان املطر ال مل متهله وقًتا ل

يزال يهطل، وشعرها ينسدل، وبياضها من خلف غطاء الطني قد ظهر 
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، مل تستطع اخلروج من القرية ألن األهالي استوقفوها ،تقدم أحدهم 

 قائال: أنت بيضاء، علينا قتلك.

توقفت ريم وتراجعت خبطواتها للخلف ،ثم تشجعت وقالت: وماذا يعين 

 كنت بيضاء البشرة؟ إن

نظر إليه الناس ليفسر هلم ما قلته فأخربهم، وارتفعت أصواتهم 

 الصاخبه يف نفور واضح، وقال: يعين أنك ال تنتمني إىل هذه القبيلة.

 قلت:نعم ولكّني بشرية كمثلكم.

رّد: ولكنك بيضاء، وحنن النعاملهم كالبشر، كلما ظهر أحدكم 

وطعامنا ،واحد منكم حطم سفننا، وسرق نهب قريتنا وسرق مالنا 

 إحداها، أنتم سارقون حمتالون.

ريم: كل عمل ميثل صاحبه ال اجلماعة وال األشباه، فها أنتم لستم 

 واحًدا خبلقكم وشخصيتكم، هذه أمور يتفاوت فيها الناس .

كان بعد كل كلمة أقوهلا يفسر لقومه ما أقول ثم يرد علي بالعربية 

ن قائدهم كان ينظر إلّي من بعيد ومل يتدخل، لرمبا ،مالفت انتباهي أ

كذب علي عندما قال أنه أنهى عقده وارتباطه باوشكوريداد، قطع 

 تفكريي صوته القادم احلامل جوابا:

 مل اقتنع مبا قلتِه ولكين سأمسح لك بالدفاع عن نفسك، فدافعي.

وأشرت إىل جسدي -قلت:أنا طفلة كأطفالكم أعيش كما تعيشون

هت عن أرضي وقد تعب جسدي ،وعييّن سكن أسفلها السواد قد ت-

لشدة الوهن ،فلو كان أحدكم مكاني فهل ارتضى لنفسه أن ُيَحّمله 

 اجلميع ذنًبا هو ليس مبرتكبه؟ !
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شعرو بشيء من اإلقتناع وكان هذا الشعور كافًيا ليمّدني باملزيد من 

 اإلندفاع:

 كون أنقياء من الداخل!ال يهم ماهو لون بشرتنا اخلارجي املهم أن ن

زال الطني عنها متاًما فأصابهم شيء من اخلوف واهللع، لكن الصغري 

الذي كانت تلعب معه حتت املطر تقدم منها وأمسك بذراعها جمدًدا 

،وكأنه يدعوها للعبة جديدة، احننت وأمسكت رأسه حبنان وقبلت 

 وجنته فضحك هو.

 تستطيعن الذهاب. فرّد: لعلنا أخطأنا يف حقك فنسألك السماح،

شكرتهم واحننت باحرتام ،فتقدمت إحدى نساء القرية وكانت أم 

الطفل، لتقدم هلا حقيبة ممتلئة بالطعام كشكر هلا ألنها استطاعت 

 رسم اإلبتسامة على شفاه ابنها املنعزل  ،احتضنتها ريم بفرح، وغادرت.

جلست لتأكل طعامها على صخرة مألوفة،  بعد حلظات تذكرت أن 

وشكوريداد كان هنا من قبل،  حتديدا حيث جتلس هي،  نهضت ا

وإذا ببضٍع وهج خيرج من جيبها، مّدت ذراعها فإذا بها تعثر على تلك 

الورقه اليت كانت قد مزقتها من قبل ،فتحت الورقة املطوية فأصابها 

الذهول،  كانت الصفحة قد حتولت لتلك الصفحة اليت وضعت 

أ الوهج األمحر يعزف معزوفته جمددا ويلتف توقيعها عليها،  ثوان وبد

 حوهلا ،تبعته .

كان يقودها إىل قمة جبل، كانت تعلم متاًما أنها ختوض يف غري سبيل 

 ،فهذا هو اجلبل املقابل جلبل َمّذاقة .
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وُعْورة الطريق دفعتها لتمسك باألغصان واجلذوع لتتشبث بها خشية 

،  انتهت املنطقة اليت السقوط، مر الوقت وكانت منهمكة يف التسلق

تنموا فيها األشجار وبدأت تستخدم الصخور لتساعدها يف الصعود،  

شارفت على القمة،  هنا همست هلا ذاتها بفكرة خميفة "هاِك قد 

 صعدت فكيف ستنزلني؟ "

لو أنها كانت ريم القدمية اليت أتت إىل هنا حديًثا لرمبا كانت ستفلت 

تجربة حتى،  لكنها حكمة الصخور أو ماكانت لتخوض هذه ال

 إآلهية ، حتتوينا حتى يف حياتنا.

رمبا كنا سنفقد الكثري من النعم لو حصلّنا عليها بشخصيتنا 

الضعيفة،  فتأتي الظروف القاسية لتمهدك أنت أوًلا الستقبال هذه 

 الّنعمة.

وصلُت القمة،  وقفْت فعصفت بها الريح لتبعثر خصالت شعرها كما 

بالطبع كان اوشكوريداد مستلقًيا أمامها ، مل يكن لو أنها طيور،  و

وحيًدا ، فالالز قطع عليه ُرهاب الوحدة،  نظرت حوهلا أيًضا فرأت 

األشجار املتشابكة يف األسفل وكوخ َمّذاقة يتضح بعض الشيء على 

اجلبل املقابل، كان املمر القصري الذي يف عمقه كهف صنديد 

 نت فيها يف اجلهة املقابلة لكل هذا.واألسود واضًحا ، والقرية اليت كا

 ياقوت

 كنت أنوي بسفري فراًقا بل القاف راء.

ظننت أن بعض العزلة ستفيدني ، نظرت للبلد اليت عشت فيها حلظاتي 

برفقة زوجي وابنيت ،رمبا كان التعبري األمثل أني ارتكبت يف هذه 
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قي البالد كل أخطائي اليت أمتنى لو يعود الدهر فأصححها، فلم أال

له عودة، فهرعت لغري مكان ،اغرورقت عيناي بالدمع، الوداع ثقيل 

 على أكهالنا، فما بالك مبرارة الفقد والوداع جمتمعتان!

شعرت بأني منهكة ،كنت حباجة لعائليت الدافئة، لرمبا فارقتهم من 

قبل بالدموع واألحضان، ونسيت أمل فراقهم مبرور األيام وتغري الزمان 

واملسؤوليات  ،ولكين اشعر بأني عّدُت هلم صغرية،  وكثرة املشاغل

كعودة الطائر مكسوَر اجلناح،هبطت طائرتي ،وَتّرجلت منها 

 كفارس َتّرجل عن صهوة جواده.

كنت قد أخربت أمي بقدومي،  شعرْت حبزن يسكن صوتي فأصابها 

 القلق،  فماذا سيحدث هلا عندما ترى حالي! ؟

املطار وجباورهما أخي وطفلُه  كان والدي ووالدتي ينتظراني يف

 الصغري، جريت حنوهم وأنا أصارع دموعي، لكنها غلبتين يف النهاية.

يف املنزل أخربتهم مبا حدث،  شعرت حبزنهم فقد بان هذا على 

مالحمهم ويف دموع أمي، وحسرة أبي الواضحة، مل يتقبلوا فكرة 

ن ذلك، ضياع ريم، كنت متعبة مل أستطع اخلوض يف املوضوع أكثر م

لذلك اقرتح أبي أن أرتاح اوًلا ثم نستكمل حديثنا يف وقت الحق، 

أخذتين أمي إىل غرفيت، كانت التزال كما هي على حاهلا ،فلم تقبل 

أمي أن يستبدهلا أحد بغري منفعة، وفّضلت على أن تظل فارغة حتت 

امسي على أن تكون ممتلئة بامساء آخرين، كان دخولي األول غريًبا، 

أعود لعرشي، التقي بنقائي فيعاتبين على مافعلته به،  وكأنين

ملصحفي وركن الصالة اخلاص بي، ملكتبيت اليت نسيت أمرها 
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،عاتبتين نفسي يف مرآتي، يف جوي النقي، كيف مسحت لشخص بأن 

 يفسدني؟

 بأن ينهي خصالي احلميدة؟

 كيف كنت مصطنعة أتطبع بطباع ليست لي طوال تلك األعوام ؟!

السرير أرقب سقف الغرفة وثوان فقط كنت نائمة،  بل  متددت على

كنت أحلم أنين التقيت بريم واعتذرت هلا أشد االعتذار ،وددت لو طال 

 احللم بل لو كان باستطاعيت لستبدلته بالواقع.

 صحوت على ذكرى ريم، يال هذا!

قد تستطيع اهلرب من املكان الذي متت أذيتك فيه لكنك ال تستطيع 

 األذية نفسها!أن تهرب من 

تذكرت زوجي الذي تركين ورحل بدًلا من أن يقف برفقيت،وميسح 

على جروحي مبرهم خيففها، تذكرت كيف كان يصرخ يف كل مرة 

 ،بدأت أهمس مبا جيول يف بالي، بصوتي املنهك:

 ليتك مل تكن

 ليتك ما جئت

 وال عثرتين الطريق بك

 تعمقت داخل روحي

 كنت البداية وقلت لي أن 

 معك ستكون نهاييت 

 ثم ذهبت

 وتركت جرًحا غائًرا
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 وندبة حزن دفني يف مالحمي

 أهو ذنيب أني تصرفت بعفوييت 

 وتبعُت قليب؟ 

 أم أنك مل تكن تستحق؟

 كيف مرت علي خديعتك دون أن احلظها؟

 أمل تفكر يوما كيف لفتاة التثق بظلها أن تثق بك!

 -تنهدت-

 أختفيت...

 وكأنك مل تعد موجوًدا 

 وكأنك مل تكن يوًما !

 أما استطاعْت ايامنا اللطيفه أن تدوم؟ !

 ملاذا كنت مصطنًعا ؟

 وما الذي َسَتُدره عليَك أموالك لتعوضك فيه عن خسارة عائلتك! ؟

 وريم!

 هبت كنسمٍة يف طقس حار وانسحبت سريعا

 لترتكين أحرتق... 

 أم؟ كيف حرمتها من حقها يف أن أكون هلا

 كيف كنت هلا لساًنا معسوًلا بال قلب! ؟

كم هي كريهة هذه احلياة عندما ُتكشر عن خيباتها  ،وتفجعنا دفعة 

 واحدة، لتثبت أننا كنا غافلني!

 بل مغفلني. 
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دخلت أمي لتقطع همسي ،مسحت دمعيت سريًعا لكنين مل استطع أن 

لألمهات أن يفهمن أواريها عنها، كانت واضحة هلا ،ظاهرة، كيف 

 ما جيول بأذهاننا من حلظة!؟

 وكيف مل أستطع فهم ريم؟!

جلست جبواري متسح رأسي حبنو، وتقول: سينتهي يا ابنيت ستنتهي 

 هذه اهلموم وكأنها مل تبدأ، وسيعود الفرح ليطرد احلزن من قلبك .

ياقوت:لقد تعبت يا أمي! حتى طفليت اليت نورت حياتي املظلمة أبليُت 

ا واغرقتها معي يف الظلمة. كانت تريد احلجاب والعفاف وكنت نوره

أريد الفجور ،كانت تسعى للعلم والّنور وانا أدفعها بكلتا يدّي حنو 

 الظالم .

 األم:ال بأس أن خنطئ لكن املشكلة يف أن نستمر على اخلطأ ذاته.

أخذني حديثي مع أمي لغري مزاج بعض دقائق ، فعادت ضحكيت معها 

منا عن السوق واألوالد واشقائي وكأنين مل أمّر بصخب ،وأصبح كال

 العيش يوًما .

 

 ريـم

ثوان وتبخرت الورقة اليت بني يدي وظل وهج أمحر مكانها، اقرتبت 

فرأيتها أمامي، دون أدنى تفكري  اقتلعت الورقة من الكتاب وكأني 

 طبيب يقتلع سًنا مؤذية، ومزقتها ...
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لداخل الكتاب وكأنه يبتلعه وبدأ  نظرت فإذ بالوهج األمحر يتداخل

الذهيب ينري من الالز وكأنه شروق جديد، قد أشرقت مشس يف داخلي 

. 

رأيت صفحة مقابلة المسي،  كانت كلها مشابهة للعقد الذي وقعته،  

أردت أن أمزقها ألحّرر كل املأسورين، لكن الصفحات عادت لتتشح 

 بسواد الورق،  يبدوا أن وقت الكتابة قد حان!

 بدأْت اخلطوط احلمراء تنقش على اوشكوريداد من جديد :

 ال دجيور

 وال عتمة

 مْل أُعد أخاف ...

 غاَب خويف يف ُظلميت

 غاَب الظالُم َو

 غابْت لعنُة

 اوشكوريداد ... 

 ريم:

 اختفى ، ال أصدق هذا !

 اقرتبت من الالز وكان مفتوًحا على صفحة كتب فيها:

كلُّنا عيوب،  وكلنا نواقص،  لكن هناك من ال أحد منا كامل،  

 كانت الغلبة لنواقصه ،وهناك من طغت حماسنه على كل ذلك .

 يف الصفحة املقابلة ُكتب:

 اعتذر!
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 فهل سينفع اإلعتذار بعد الّندم؟

 قيَل :نعم !

 بعض الَكدر

 بعض مافينا قد َينكسر

 بعض اهلموم تعيش فينا

 ُحرة إىل األبد

 ُينسينا إياهاال فرح 

 وال طلوع فجر وال قمر 

 بعُض اجلروح يف داخلنا

 هي خبايا ،  ال تندثر !

 لكننا نتعايش

 وفيها حنن حنتضر

 ال موت هلا 

 إال مبوتنا 

 التفنى إال بفنائنا

 تعصف يف داخلنا

 ولكننا جبال 

 َكّونها ُفتات األمل 

 فمن قال أّن األمل َيُضر؟ !

 ال عيب أن خناف

 إن كان خوفنا
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 لن يستمر

 وحنن فيه لن نظّل

 ال خوف من املواجهة

 إن كانت ستجُد لنا احلل!

 ال ُكره بعد الِوّد 

 أرى أن الغضب 

 لغري ديار

 قد ارحتل!

 ال ضغينة

 وال شتيمة

 وال انقطاع حب

 ولو أن احلب َبعُد مل يصل

 ال ندَم على حلظاٍت

 وال ذكرياٍت 

 وال صور 

 طاملا أن السلبيات

 ُترديين قتيًلامل 

 فأنا سأضُل ُأقاتُل

 ولن أَملَّ.

 ولو كنَت ُمتعًبا

 ولو كنَت ُمهلًكا
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 ضائًعا كنت

 أوُمشتًتا

 لوكنَت متناثًرا

 كذرات ُغبار متطايًرا

 فال تقف مهما حصل. 

 مسحت دمعتها وقالت: أنت اآلن حتكي مافيين يا ال الز!

مشابهة لصفقِة رأت الصفحات ُتّقلب ، حتى استقرت على صفحة 

 اوشكوريداد، ُكتب:

 كوني الّنور

 يف هذا العامل

 ولن يهمك

 إن كان هذا العامل  

 ُمظلًما 

 ، كوني نظاًما ولو كان

 هذا العامل فوضوًيا 

 وقعي لتعودي حيث كنت،

 نقيٌة  كما أنت!

 ريم

فكرت قبل أن أوقع حبال العم إحسان وكيف أنه عالق ولن يعود، مل 

قلًما كذلك، نظرت حولي وقلت لنفسي: فكري ياريم أكن امتلك 

 كيف ستوقعي؟ !
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 قلت حبماس: 

 الطني  ...!

غرست يدي يف الطني وكتبت امسي ثم جربت كتابة اسم العم إحسان 

، فقد كان طيًبا معي، هو الوحيد الذي مل يكن مصطنًعا متنيت لو 

هف أني كتبت ُعمري أيًضا بل لو أني أخذت هذا الكتاب لذاك الك

املظلم وكتبت أمساء مجيع من هم هناك إال أن ذلك غري ممكن،  فال 

أحد يستطيع أن يتحكم يف خوف أحد آخر،  كل إنسان مسؤول عن 

نفسه،  عن حزنه وغضبه وخوفه وقلقه وخبثه  ، بدأ الوهج الذهيب 

يتصارع يف صخب، حيلق كما لو أنه كان طرًيا،  يلتف حولي،  شعرت 

 ال ثقل لي، وأني سأطري!بأني خفيفة الوزن و

 

ثوان ومل أستطع حتمل التموج الساطع آملتين عيناي فاغلقتهما،  بدأت 

أشعر حبرارة تعرتي جسدي،  يداي تؤملان،  قدماي تتخدران،  ثواٍن 

 وفقدت وعيي.

فتحت عيين ووجدت نفسي يف احلديقة اليت وجدت فيها اوشكوريداد 

بعد ساعات،  كان الفرح من قبل،  ُعدت لدياري، وسأعود لعائليت 

يقفز حولي،  بعد تعب احملاوالت ومغامرة علمتين الكثري والكثري،  

 هاقد ُعدت .

أخذتين الفرحة وكأني طفلة قد حصلت على العديد من قطع احللوى 

. 
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حتى أني عدت للمنزل راكضة دون أن أفكر حتى يف ردة فعل أمي 

وكلي شوق واحلنني  وأبي أو كمَّ التوبيخ الذي سالقاه منهما، عّدت

يرتبع يف قليب، ودموع هذه اللحظة كانت ترتاقص على وجنتاي ِبطرب، 

وكأّني مل أذق ُمًرا، وكأن ُيسري أنساني عسري، وفرحي أزال غمامة 

شقائي ،وقفت على أوىل عتبات البيت التقط أنفاسي ثم طرقت الباب 

تدت أنتظر أن تفتح لي والدتي وتستقبلين بصراخها وتوبيخها، اع

 اجلفاء منها ولكن حتى جفائها ُمحبب لي.

 صحت بتذمر :هيا يا أمي!

ُفتح الباب أردت القاء جسدي على من قام بفتحه ولكين ُجِمدت يف 

مكاني لوهلهة، مل تكن أمي ومل يكن ابي وال حتى خادمتنا، مل 

 تكن عميت ،مل يكن أحد أعرفه!

تريدين مّني يف كانت امراة شابة نظرت إلي باستغراب وقالت: ماذا 

 هذه الساعة؟

 قلت ببالهه:أين امي؟

 ردت:فتاة بعمر الثامنة عشرة ضائعة عن أمها!  اتريدين ماًلا؟

 قلت بغضب: ال أريد مالك، هذا منزلي أين أمي؟

غضبت وصفعت الباب يف وجهي تاركة أياي يف اخلارج، ال زلت ال أعلم 

مّر يف بالي أن أسال  هوية هذه املرأة وال أذكر أني التقيت بها يوًما،

جرياننا ولكن سرعان ما تراجعت عندما تذكرت أن عالقتنا بهم سيئة 

 للغاية.
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احلل كان أن أنتظر عودة والدي هو يعود دوًما يف املساء أذكر أن 

 الساعه تكون يف متام العاشرة، أعتقد ذلك!

نفرت الفكرة من رأسي ،النه وإن مل ياِت سأظل يف الشارع ويف الليل، 

 يكن خويف من الظلمة يقلقين بقدر ذاك الذي يدفع إىل ذهين مل

نظرات الشفقة العابرة، أكره أن أكون حمَط شفقة أحد، عاودت 

طرق الباب، فخرجت كالربكان لتقول: أعطيك ماُلا ولكن اغربي 

 من هنا!

قلت بهدوء:سيدتي ال أحتاج ماًلا كل ما اريده هو أن أسالك عن ساكن 

 ت السابق بأمل ؟لعلي قل-هذا البيت

 رّدت بتفكري: هل أنت من معارفهم؟

 قلت:نعم!

 اجابتين قائلة: أثبيت لي ذلك وسأخربك؟

قلت بنفاذ صرب: أمي تدعى ياقوت ،تفضل اللون األمحر، البيت فيه 

درج داخلي على شكل دائري ،يف األسفل توجد غرفة االستقبال 

 ُغرف الّنوم.وأخرى جللوسنا وأخرى للضيوف القادمني ويف األعلى 

قاطعتين قائلة:حسنا حسنا توقفي! لقد باعين هذا املنزل رجل يف 

منتصف األربعني من عمره، وأخربني أنه قد خسر زوجته وابنته وقرر 

 املغادرة لغري مكان، حتى أنه مل يأخذ معه الكثري فقط حقيبة واحدة.

ومن قلت:املعذره أنا هي االبنة، فهل تسمحني لي بأخذ شيء من ثيابي 

 ثم سأغادر باحثة عن والدي.

 اتكأت على الباب وأخذت ترمقين بنظرة غريبة ثم قالت ادخلي!
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دخلت وأنا أستنشق عبري العوده، لكن املنزل كان خاوًيا شعرت بأنني 

اجلدران وكأنها تعزف لي حلن العبوس، وكأنها ختربني باملصيبة 

 الواقعة، ملاذا غادر والَدي وتركاني وكأني مل أكن؟

أعلم أتهما مل حيباني بالقدر الكايف أو مل يفصحا لي عن حبهما 

باالصح، ولكين مل أعتقد أنهم سريحالن ويرتكانين، أكان من 

 السهل هلما أن يتخليا عين؟

 تنهدت، تبعتين السيدة قائلة :هي على حاهلا مذ أن تركها صاحبها.

 قلت:شكًرا لك سيدتي .

فأردفْت:أعيش وحيدة هنا، ال يعيق بدا لي أنها مستأنسة بوجودي 

صميت إال صوت العصافري وضجيج املركبات وبالكاد تسمع صوت 

 صراخ أحدهم.

 قلت:ملاذا أنت وحيدة؟

قالت:استحّمي فانت تبدين منهكة ثم تعالي لنتناول الطعام مًعا وأخربك 

 بقصيت إن مل يكن لديك عمل ما.

 ا ايًضا وحيدة.قلت بضحكة خفيفه:كما ترين ال أمتلك أحًدا أن

 ابتسمت وقالت:إًذا أنتظرك.

 

بدأت أغين قصيدة ، وتركتين خلفها بعبوسياغلقْت هي  الباب  ،

 أمحد مطر اليت اعتدت إنشادها:

 

 أّيها احُلـزُن الذي يغشى ِبـالدي 

 أنا من أجِلَك يغشاني احَلـَزْن
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 أنَت يف ُكلِّ مكـاٍن

 َزمـَْن .أنَت يف ُكلِّ 

 دائـٌر خْتـِدُم كّل الناِس

 ِمـْن غرِي َثمـَْن .

 َعَجبـًا منَك .. أال تشكو الَوَهـْن ؟!

 أيُّ قلـِب مل ُيكّلفَك بُشغٍل ؟

 أيُّ عيـٍن مل ُتحمِّلَك الَوَسـْن ؟

 ذاَك يدعـوَك إىل استقباِل َقيـٍد

 تلَك حتـدوَك لتوديـِع َكَفـْن .

حزن البالد وضياع الوطن، شعرت بأنها  بالرغم من أنها حتكي

 حتكي ضياعي وتغربي عن عائليت اليت كانت لي مبثابة الوطن!

وطن عصفت به احلروب واألوجاع،  وقطعت أمانه صواريخ العتاب، 

وضبابة تقف يف حدود البصر فتمنع البصر ، فيتصارع األحباب ويعلوا 

كدر،  فهل الصخب،  هكذا كان وطين الذي نِشئت فيه،  كدر يف 

 يصح لنا أن نستبدل الوطن؟ !

وماذا نفعل إن غشيتنا احملن ،ومتزقت حبال صوتنا نداًء بتعاقب الزمن 

 ؟

 أيصح أن نهجر الوطن؟ ! 

أن نرتك الغبار ميحوا أثر خطواتنا املغادرة،  وأن منسح الشعور فال 

 نشعر ال بعتاب وال ندم!

 تنهدت جمدًدا
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ي بعد مّحام منعش، وأخذت انزل شعرت بانتهاء دموعي، غريت ثياب

أللتقي بهذه السيدة،  تبدوا لطيفة،  لكين خشيت أن تكون 

كمذاقة، إال أن صنديد أخربني أن الشجاعة ستظل برفقيت مادمت 

 صامدة،  القيت التحية ، فردت بابتسامة :تفضلي باجللوس!

جلست، قبل أيام كنت سّيدة هذا البيت واالن سيدة أخرى تدعوني 

 فيه! للجلوس

قالت:أتعلمني الوحدة أمر مزعج، وشعور بأنك ال متتلك رفيًقا مزعج 

كذلك، يف بداية املطاف كنت أشتكي دوًما حالي وقلة حيليت، 

ولكين تعلمت العمل الحًقا وعثرت على وظيفة ،أكملت دراسيت من 

عرق جبيين حتى أنهيتها وترقيت لوظيفة أفضل، للحظة ظننت ّأن 

ختامها بؤسي ولكين أدركت أن علّي مواصلة احلياة انتهت بقصة 

 التقدم حتى لو كنت وحيدة!

فاهلل معي ، ومن هذا املنطلق مل تعد لي حاجة لدى البشر، أصبحت 

 قوية ُصلبة ال تلني لصعب والتنكسر.

 ريم:وأين واِلَداك ؟

رّدت:كانا يتشاجران منذ أن كنت صغرية، كنت أتامل لسماعي 

 املنزل حتى ينتهيا.صراخهما فأخرج من 

حني بلغت احلادية عشر انفصل والداي وعشت بينهما، كنت أمتزق  

يف حياتي اليومية فمّرة اقضيها يف بيت جّدي والد أبي ، ومّرة يف بيت 

جّدي والد أمي ،أما هما فكالهما ألقى بالذنب على عاتقي وكأنين 

 أنا سبب طالقهما !
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 ريم: يال القسوة !

 اخلامسة عشر ملَّين الطرفان والقوني يف ملجئ، ابتسمْت وقالت:  يف

كان والدي يتكفل بدفع التكاليف  ويبدوا أني أصحبت عبًئا مبرور 

 األيام فـما عاد يدفع للمركز، فالقوا بي!

 ريم: كيف يفعلون هذا؟!

ردت:لو أنهم سيحتون اجلميع ألصبح كل املتشردين يف املالِجئ 

 ا!عزيزتي وملتألت املراكز بنا مجيًع

 لكّن املعظم الميتلك املال ليكون يف ملجئ حتى !

 ريم:وانقطعت أخبار والديك بالطبع؟

 قالت:أجل!

 ضحكت مبرارة ثم سالتين: ما امسك؟

 قلت:ريم ،وأنِت؟

 ردت:نسمة ،سررت مبعرفتك يا ريم!

ريم بضحكه:وأنا كذلك يبدوا أن قصتينا تلتقيان يف املصب ذاته فأنا 

 خيرباني ... قد غادر والداي دون أن

أخذنا احلديث ليصّب يف مساقات أخرى، قصصت عليها ما حدث يف 

اوشكوريداد وكل ما مررت به، بكيت فبكت، َضحكت 

فضحكت، شعرت بدفئها، كنت أمتنى دوًما أن تكون لي شقيقة 

نتقاسم ضحكاتنا وحكايانا مًعا،واآلن أعيش هذا الشعور برفقتها 

 ألول مرة.
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قة ، الجمال للمقارنة بينهما ولكن هذا فقدت عائليت ووجدت صدي

 أفضل من البقاء كاملتشردين بال مأوئ !

اتفقنا على ان نبحث غدا عن والداي مًعا ، أردت أن أعلم إذا ما كانا  

 يريداني أم ال .

وبالفعل مع شروق الشمس حتركنا أنا ونسمة شارعتني يف عملية 

فصال  منذ مّدة،  البحث،  بتكرار السؤال،  علمت أن والداي قد ان

 استطعت أن أدرك أني غبت ثالثة أسابيع،  ومنذ األسبوع األول تطلقا.

 شعرت بغصة،  انقبض هلا قليب  ، كيف تطلقا؟

شعرت بأن األمر َعّصي على فهمي وتَقُبلي،  مل أختيل أني سأعيش 

 الذي عاشته نسمة.

 نسمة:  أتعلمني أين تقع دار جّدك؟

أمي هلا أصول إسبانية، وخالي يسكن يف قلت:  ال أدري،  أعلم أن 

إسبانيا،  أذكر أنه حدثين عنها من قبل ، أما ابوا والدي فقد توفاهما 

 اهلل.

 نسمة  : إسبانيا!!

 فكرت قليًلا ثم قالت: مارأيك أن نزورها مًعا؟

ريم بتلعثم:  أنا حًقا ال أريد أن أكون عائق لك لذلك أشكرك على 

 كل شيء.

االن أنا وأنِت شقيقتان ، ُمصابنا واحد وهّمنا واحد نسمة: العليك منذ 

 وفرحنا كذلك.

 قلت بفرح: إذا كان األمر كذلك،  فتنتظرنا رحلة شيقة .
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ضحكت نسمة وقالت:  قصة جديدة يف ظالم العامل احلقيقي دون 

 متازج األساطري .

 ريم:  من يدري قد نلتقي باسطورة جديدة .

مسافرة،  مل أكن حزينة ألنين شعرت بعدم ودعت منزلي هذه املرة 

 انتماء له، شعرت بأن كل ما أمتلكته منه هو ذكريات مؤملة.

سافرنا إلسبانيا ِتهنا هناَك اآلف املرات،  حبثنا طوال أسبوع كامل 

دون جدوى، كّلما شعرت باليأس ،دفعت نسمة الفرح لقليب،  كانت 

، قررنا اإلستمتاع دون معي يف كل حلظة، يف اليوم األخري يف رحلتنا

حبث،  لن أعثر على أحد،  فمشوار البحث مهلك واألمر أشبه بالبحث 

 عن إبره يف كومة قش!

 أو مسكة يف حبر!

يف جولتنا جلسنا يف حديقة مًعا، كنت أحدثها عن اخلوف وكيف أنه 

قيود تعيق صاحبه عن احلراك  ، كان األمر مسلًيا ، فقد توصلت 

يت عانا احلكماء الستخالصها وغابت عن عقول للكثري من األمور ال

 الكثريين.

نسمة: من اجليد الوصول للمعرفة يف سن مبكرة،  هذا يساعدك على 

 جتاوز الكثري من األخطاء قبل أن تقع فيها.

 ريم وهي تراقب الغروب: صحيح.

اقرتب مين شخص يف منتصف اخلمسني من عمره، بدى لي بعافيته 

 هذا الصوت من تكون!وصحته، قال:أعلم صاحبة 

 ريم:عم إحسان!
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 إحسان: أجل.. ريم! كنت أعلم انك ستنجحني.

 ريم: أنت قد عّدت لديارك إذا جنح األمر.

إحسان:النور هو الصواب دوًما هو العمق هو الُلطف هو الوصول هو 

النجاح هو األمل، والظالم هو السخط واخلبث واللؤم والعبث واخلوف 

 والفشل بال عمل!

 حت ياعم ختلصت من حزنك...ريم:جن

 ابتسم إحسان وقال: نعم!

 لعّلنا نضيع ونالمس

 قعر األمل  

 ونذوق قلب احملن

 ويداهمنا العجز

 فُيَكِتف أيدينا

 ولكننا الننهزم

 حتى يف سقوطنا

 نسقط على قدم 

 ونقف على قدم

 مادام اهلل معنا

 ما كان ليسكننا َشَجن

 حنُن سيوف ورماح

 تعتزمإن خابت هدفها 

 فوًزا يف تاليها
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 تربز املواظبة

 وجتِدد الَعزم....

 الترتضي لذاتها إال وصوًلا

 عن التقدمال تؤمن بقدوم معيق 

 يعيق

 وال حاجزال حائط ال رادع

 يفصلك عن احللم

 إحدى النعم لعل ضياعنا ألنفسنا

 عتبة متهد الدرب همومنا ما هي إاللعل 

 لألماموتشري للنفس  وتنتزع العلقم

 مواصلة ترحال فتعتزم

 ومواصلة مضي وُبعد

 ! مهما كان الثمن

 

 لرمبا بعد عاٍم على سبيل الصدفة نلتقي

 لرمبا نظل أحياء وال نلتقي ...!

 لكنين آمل  من الُبعد أن ينطوي ...

 فهل ياتراه سينطوي؟

 
 

 انتهى.....
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خبالص حيب لوالدي العزيز الذي الزلت يف النهاية أريد أن أتوجه 

 أعده يف كل مرة بأني سأقدم مزيًدا ومزيًدا...

 ورفيقات روحي نور زيتون ورهام العاصي

أما دانيا العواودة فأتوجه هلا بكل كلمات الشكر لعلها تكفي 

 على رمسها كوخ جّنات أو فلنقل مذاقة !


