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ذاتي، ربما ال   لست وحيدة كما تحسبون فيكفيني إمتالك

تدركون وقع كالماتي األن لكنكم ستفعلون مستقبال كما 

ن في تاريخكم...وفعل السابق  
  



 قبل النوم 

 

 
في منتصف الليل يغط كل شيء في نوم عميق مطمئنين للظلمة الحالكة  

كونهم على يقين تام أنها لن تتسلل ألذيتهم ليال ألن القمر متواجد  

 مع جنده من النجوم و بعض المذنبات القوية.   لحراستهم 
قطع سكون الليل صوت طفلة متذمرة رافضة الخلود للنوم بحجة  

أنها أصبحت كبيرة كفاية حتى تحدد موعد نومها بمفردها و على 

 الناحية األخرى يقبع منافسها والدها الذي سئم النقاش معها. 

 : أبي أنا لم أعد طفلة

 لبة الرأس هكذاعزة إلى متى ستظلين متص :

 : إلى أن أتحرر من تلك القيود 

 : كلمات كبيرة لطفلة بالكاد أتمت عشر أعوام 

 فجأة لمعت في األرجاء فكرة إلخماد األمور قليل 

 : ما رأيك بأن نعقد إتفاقا يحل أزمتنا؟ 

 رمقت عزة والدها بنظرات لعوب قبل أن تنطق 

 : قبل الموافقة ما هو؟ 

مه كي تسكن فيه ثم رفع الغطاء حتى أشار بيده إلى الفراش أما

 أسفل رقبتها مردفا 

 : قصة مقابل نومك ما رأيك؟ 

مقبلة جبينه على حين غرة ثم رفعت إصبع  هإنتفضت من أمام 

 السبابة و قالت 

 : موافقة على شرط 



ب، لكن يبدو أنه ال مفر من األمر و أمله تنهد الوالد ببعض التع

 الوحيد أال تكون شروطها مجحفة.

 الشرط؟  : ما

 : سأختار أنا القصة و ستسردها أنت دون إعتراض، موافق؟ 

ختيارك متاحا ا: و هل من سبيل أخر غير الموافقة، أرجو أن يكون  

 في عقلي 

ضحك ساخرا بينما يداعب وجنتيها، و على حين غرة رفعت يدها 

إلى تلك التحفة المعلقة على الحائط دون حديث، كانت  ةشيرم

ل في معالمها األصالة و العراقة مع متح صورة قديمة الطراز 

ها ف البيت  ث بعض التراب الذي يغطي حوافها مشيرا إلى قدم مكو

 معهم.

إلتفت الوالد إلى مكان إشارتها، تملكه الحزن من قبل أن يرى 

هللا   موضع إصبعها، و بالرغم من إدراكه لما ترغبه إال أنه دعى

مئات المرات في تلك الثواني القليلة أن تكون اللوحة قد إختفت 

 بإنشقاق األرض أو إبتلع الحائط لها. 

 : أيمكن تغيير رأيك؟ 

نظر إليها مترجيا في محاولة أخيره إلقلعها عن طلبها، فنهضت  

 مقبلة إياه على غفله ثم نطقت بابتسامة لعوب. 

ها و قد حان الوقت أنت دائم الرفض عن إخباري بسر..: ال

 إلستغلل الفرص 

 : ال مفر أخر إذا أيتها الطفلة اإلنتهازية 

أخذ نفسا عميقا ثم تنهد مخرجا آلم روحه الذي سيفصح عنه عما  

 قريب. 

 : تلك الصورة يا عزيزتي تعبر عن كنز منسي 



 : لكنها ال تحمل في طياتها كنزا؟؟!

البداية و ربما  فقط أقص عليكي يال دعينا: ليست جميع الكنوز أمو 

 حين أنتهي تتفهمين 
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بدأت حكاية اللوحة قبل مائة و ثلثة أعوام في إحدى البلدان البعيدة 

 .عن بعض خرائطنا لكنها قريبة إلى قلوبنا

 رب اسرةفي إحدى المنازل قديمة الطراز كان يجلس تحديدا 

على طاولة كبيرة  يليهم أزواجهم و أحفاده  أبنائه و بناتهب امحاط

 .تتوسط مدخل المنزل الكبير

 زوجتي: لم يتبقى لي سوى أيام معدودات و سألحق بعدها ب

 : أطال هللا عمرك يا أبي

 : ال تتفوه بمثل هذا الكلم مجددا 

الجميع بعبارات المواساة و المساندة تلك، بعضهم كان قلقا  نطق 

 .ان يدعي األمربالفعل و البعض األخر ك

: قبل وفاتي رغبت في تسليمكم ذلك الكنز الذي طالما سعيت 

إلخفائه عنكم، تسلمته من أخي قبل وفاته و ها أنا ذا أسلمه إياكم 

 كي تكملوا مهمة الحفاظ عليه 

ضرب األب بيده حتى تدخل فتاة شابه في العشرينات من عمرها، 

ة من األمام و  ترتدي عباءة سوداء تطرزها بعض الخيوط الملون 

على رأسها تقبع قطعة قماش تسللت منها خصلت شعرها األسود 

 على إستحياء.

كانت أميرة ساحرة حتى إذا ما إقتربت نهض الجالسون مندهشين  

كي يحيوها، فكيف لذلك الجمال الرائع أن يطل عليهم هكذا دون  

 مقدمات.



الوالد  فسحب  إقتربت الشابة من الوالد منكسة رأسها على إستحياء

لى مرأى من الجميع، ثم نظر ألبناءه  عمقعدا كي تجلس بجواره 

 ناطقا.

: جميعكم تتسألون األن من هذه الفتاة و أين كنت أخفيها و ما 

 علقتها بالكنز و أخي؟؟ 

 خبيثة ثم نطق قائل نظرات  أحد الجالسيننظر 

 :ليست جميع الكنوز ماال

 الملحظة كما عهدتك : أصبت يا بني لطالما كنت شديد 

 مبتسما ثم تحولت نظراته للجدية بشكل مفاجئ.  رجلأثنى عليه ال 

  المتوفي سارة حفيدة أخي: كي ال نطيل النقاش أعرفكم هذه 

نطق مشيرا إلى سارة الجالسة بجواره، بمجرد نطقه السمها حتى  

إعتلت حمرة الخجل وجنتيها و بدا التوتر و القلق جليا على وجهها  

  .األنظار إليها كافة ة حينما تحولتو بخاص

 أحنت سارة رأسها ثم أردفت بنبرة متلعثمة 

 : تشرفت بمعرفتكم أرجو أن تعتنوا بي 

حلت في األرجاء قطعهم جملة ذلك  همسات سخرية و إعتراض

 الشاب الجالس على الطرف المقابل في نهاية الطاولة. 

 : سنعتني بك جيدا ال تقلقي 

نطق جملته المريبة تلك بملمح باردة جعلت الجميع يتعجبون منه،  

و حينما قرر الخروج من  لقد كان أكثر الجالسين هدوء و صمتا

 قوقعته تكون تلك كلماته!!!

ات الريبة التي بدأت تجول حوله فمنحهم ابتسامة باردة الحظ نظر

 في محاولة لجعل األمر يبدو كمزحة. 



فض الجد اإلجتماع بعد أن عرف سارة بالحاضرين من أبنائه ثم 

أعلمها أن ابنته الصغيرة ليلى ستكون مرشدها و معاونتها حتى 

 تعتاد على أرجاء المنزل.

تملك أدنى حق  في نهاية األمر لم تعترض سارة فهي ال

و طوال  باإلعتراض أو إبداء رأيها، ال تمتلك منزال أخر ترحل إليه 

أعوامها األربعة عشر الماضية كانت تقبع وحيدة في شقة استأجرها 

 الجد للعناية بها بعيدا عن أنياب من بالمنزل. 

نمت وحيدة ال تملك أي ذكرى عن عائلتها سوى بعض المقطتفات 

 إياها قبل الحادث. الباهتة للحظة توديعهم

 إنهارات حياتها و لم تستيقظ من كابوسها ذلك حتى اللحظة.

جمييعنا نمتلك في حياتنا تلك اللحظات السيئة التي ينتابنا فيها 

الضعف و الوحدة بالرغم من محاوالتنا الدائمة إلظهار عكسها، 

وجودها في حياتنا ال يعني أنها قبيحة و إختفائها ال يعني جمالها 

 ن دائما ما نتأرجح ما بين ذاك و ذاك.فنح 
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استيقظت سارة في اليوم التالي على أصوات طرقات خفيفة 

لحجرتها يتخللها أصوات العصافير بالقرب من النافذة، إقتربت  

 بهدوء من الباب لتجد الطارق ليلى.

المبعثرة دليل على عدم نيلها قسطا  كانت ملمح سارة و هيئتها

جيدا من الراحة في اليوم السابق، ابتسمت ليلى لها مما جعلها  

 ترتبك قليل حتى بادلتها بالمثل. 

 : أبي يطلبك في مكتبه 

نظرات تعجب ينتابها القليل من الريبة و الخوف فالجميع نيام، حتى  

 األن.أن الشمس لم تكد تعلن استيقاظها الكامل حتى يطلبها 

 : هل األمر ضروري لتلك الدرجة؟ 

 : لقد طلبك باالسم عزيزتي 

 : إمنحيني خمس دقائق أرتب هيئتي ثم سأتبعك 

أومئت ليلى لها ثم رحلت إلنتظارها في صالون المنزل حتى تخرج 

الجانب المقابل أخذت ساره نفسا عميقا بعد أن أغلقت  و على

الباب، الكثير من التساؤالت تدور بخلدها األن و لن يحلها سوى  

 تلبية النداء. 

إرتدت ساره ثوبها التقليدي ثم خرجت مقتربة من ليلى كي تقودها  

إلى حيث ينتظرها جدها، ما إن لمحتها ليلى حتى نهضت تسير 

 . إلى حيث تنتظرها إحدى المفاجأت الجديدةأمامها بهدوء تقودها 

ليلى على الباب حتى أذن لها الجد بالدخول، و ما إن إنفتح  تطرق

الباب حتى أشار الجد لسارة بالدخول مانحا ليلى اإلذن للرحيل  

 بإشارة أخرى. 



 : إجلسي يا حلوتي

نطق بكلماته مبتسما كي يزيل رهبتها التي بدت جلية على وجهها، 

و  -فكيف تخاف من مربيها- لم تكن رهبتها تلك منه و للتوضيح 

 إنما كانت من المكان.

ما ال يلحظه البعض أن تأثير تغير األماكن على النفس يشبه بالقدر  

ذاته تأثير رحيل أحدهم؛ فنحن نتعلق باألماكن كما نتعلق  

باألشخاص و نرافقها كما نرافقهم، تترابط معظم ذكرياتنا بها و 

ة، قد تفقد إحدى ذكراك بين ضواحي عقلك و  علماتها المميز

 يعيدها لك في نهاية األمر مرورك من حيث تمت.

 : أعتقد أن األمر طارئ حتى يستدعي طلبي في مثل هذا الوقت 

نظرت إليه بينما تنطق بعباراتها وسط بعض التوتر و اإلرتباك، 

جراء جملتها تلك أخذ الجد نفسا عميقا ثم أزاح جسده للخلف 

 موضحا

 هو طارئ بالفعل بتلك الدرجة التي ترهبك و تسعدك : 

 صمت قليل متبينا نظرات الشك في عنيها ثم أردف 

: أعتقد أن الوقت قد حان إلرجاع األمانة و ألكون واضحا فإرجاع 

 المال لمستحقيه 

 ؟ مال؟! ماذا تقصد يا جديه: أمان

 : لقد كتبت جل ثروتي باسمك 

ع ما سمعت حتى شعر كليهما  لم تكد تتخذ وضعية الصدمة من وق

بصوت تخبط مقبض الباب، يبدو أن أحدهم كان يسترق السمع و لم 

 يعجبه القول.
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هنالك مثل شعبي يقول " أعمل الخير و إرميه في البحر"، إعمل  

ضر قارورة و ضعه بداخلها ثم ألقه في البحر  ح عملك الصالح ثم أ

الماء إليه، ال تتوقع أن  بعد أن تتأكد من وضع سدادة تمنع تسلل 

تعود القارورة إليك لكن كن على يقين أن األمواج ستأخذها للناحية  

 األخرى حتى يستلمها أحد األبناء. 

رفع الجد إصبع السبابة مشيرا لها بإلتزام الصمت بينما تقلد هو  

عكازه منطلقا نحو الباب، فتحه على غفلة فسقط المتنصت على 

 و الذي كان أحد أحفاده و أصغرهم سنا. الجانب األخر إلى الداخل

 : غيث؟!

نطق الجد اسمه مستنكرا فعلته الغير أخلقيه فما كان منه إال أن  

 ، محدقا في األرض خجل من فعلته. ثيابه انهض منفض

 : أغلق الباب خلفك و تعال 

زفر هواءه بضيق ثم تقدمه حتى عاد لمكتبه، منحه نظرة تحذير 

 بينما يتحدث 

 ه ال فائدة من إعادة الكلم ألنك سمعته كله : أعتقد أن

 : أعتذر عن فعلتي يا جدي

 : إن أردت فتمتلك حق اإلعتراض 

 : قبل إعتراضي هل لك بتوضيح السبب لكلينا؟ 



ألقى جملته ثم منح سارة نظرة متفحصة منتظرا منها بعض الدعم 

 أو اإلعتراض، لكنها لم تعره إهتماما. 

حق لصاحبه فكل ما أمتلك يعود ألخي  : ما أفعله ليس سوى إعادة ال

ه كي يساعدني على مال  رحمه هللا، قبل وفاته منحني جزء من

ترتيب أمور والدك و أعمامك و بعد وفاته المفاجئة ذهبت وصاية 

سارة لي فضممت ثروته لحسابي منتظرا اللحظة المثالية كي أرد 

 له الجميل و أعيد أمواله 

 لتي نطقت قائلة أنهى كلمه ثم نظر إلى سارة و ا

: لم أتوقع األمر و لذلك أرفض حدوثه يا جدي فما بي أفعل بكل 

 تلك األموال؟! 

و ال أعتقد أن   ك عزيزتي فاألمر قد تمول: أنا لم أنتظر رفضك أو قب

 ستقرارهماألبنائي حاجة به بعد أن أتموا 

برغم محاوالت غيث المستميتة لكتم غيظه إال أنه بدا واضحا في  

 يه، حاول إستنكاره بقوله نظرات عين

: إن كانت تلك رغبتك يا جدي فكلنا طوع لها و أعدك أن تكون  

 سارة في رعايتي 

لم تشعر سارة بالسرور من عباراته وال من األحداث الجارية لكن  

ركاب لسفينة نوح؛ تطوف بنا الحياة لترسي   ما بها تفعل فجميعنا 

قبلنا غير في مواضع مختلفة كإشارة على ما سيؤل إليه مست

 ممتلكين أحقية اإلعتراض أو التجديف عكسها.

إنتهى اإلجتماع الثلثي على التسليم باألمر الواقع بمجرد إستيقاظ 

لى أمانته  عرك غيث للتفكير في مكائده و الجد للخوف البقية، ت  

 بينما سارة تائهة في المنتصف. 
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حدة مرض الجد، عجز األطباء  تفي األيام القليلة الماضية إزداد

عن إيجاد الحل لحاالته فأخبروهم أن األمر األن متروك لرب 

 السماء و ال سبيل سوى العلج.

األبناء عنه مديرين ظهورهم ألخر ما تبقى  في تلك األثناء إنشغل

من تاريخ بحجة السعي خلف لقمة العيش فلم يبرز بجوار الجد 

سوى أحفاده الثلثة هاشم، عدنان و أصغرهم غيث ذلك باإلضافة  

إلى سارة بينما سافرت ليلى مع بعض األصدقاء مما أوجد صعوبة 

 في التواصل معها.

ا خلف العلوم أو األموال  في عصرنا الحالي يركض الجميع إم

متناسين حقيقة أن هنالك تاريخ و حضارة يجب اإللتفات إليهما في 

الخلف، ألنه و بضياعهما ستنتهي هويتنا و يصبح وجودنا منعدما 

 . ال فائدة منه

ما ال يدركه البعض أن تواجدنا يعتمد على حقيقة تواجد   في الحقيقة 

 . سنكون تاريخنا و أثارنا، فبدونها ما كنا و ما

مصائب سارة بدأت خباياها بالظهور أمامها منذ لحظة مرض 

الجد، كان هاشم و عدنان يعاملنها بطيب جبر لخاطرها بينما 

استمر غيث بالمضايقات و اإلزعاج سواء كان األمر بالكلمات أو 

مع تطوراته األخيره بلمسها و إيجاد أي سبيل لإلحتكاك بها و كل 

منه كي ال تثير المشاكل بخاصة مع ذلك  ما كان بيدها هو التهرب

 الجو العام بسبب حالة الجد.



في إحدى الليالي  ،ما لم تدركه هي أن صمتها ذلك دعاه للتمادي

اء النقي  المشئومة عندما أصابها األرق خرجت لتنفس بعض الهو

 بعيدا عن كتمة حجرتها. 

 لم تلحظ سارة ذلك اللص المتسلل من خلفها، كان ينتظر اللحظة

ر سارة إال و دالمناسبة لإلنقضاض عليها بسكينته و قد كان، لم ت

 ه الحاد في ظهرها.ح أحدهم يشهر سل

أن تصرخ كتم أنفاسها و سحب يدها ليثنيها من الخلف ثم  و قبل

 صرخ بعبارات التهديد مخيفا إياها. 

 : ال تتحركي و إال كان مصيرك الموت

أخرجت سارة أصوات أنين تبعها ركض الدموع من عينيها، لم تدر 

ما تفعل فقد تملكها الخوف و كان كل ما يجول في عقلها تلك 

 ا. اللحظة هو كيف سيكون مصيره

إستمر اللص بدفعها لألمام حتى مر بقرب حجرة الجد، كان الظلم 

حالكا لكنها على عكس باقي المنزل تسللت منها بعض األنوار دليل  

على إستيقاظه، أثنت سارة يدها ثم إستخدمت مرفقها لضرب 

المجرم في معدته تلها ضربة أخرى في رأسه بمؤخرة رأسها بعد 

 أن دفعتها للخلف. 

األرض فتأوه، أفاقت سارة من خوفها ثم تداركت ذلك سقط على 

الصوت، لكنها لم تملك الوقت لتبينه فركضت نحو حجرة الجد ثم 

، في تلك اللحظة إستجمع اللص  أخذت تصرخ حتى يخرج لينجدها

 النهوض ممسكا سكينته و ملوحا بها في الهواء. اعاودم قوته 

ت اللحظة سارة و في نفس ذا ةشقت السكين بحركة سريع وجن

 إنفتح باب حجرة الجد لينصدم من هول ما رأى.

كان غيث يمسك سكينته رافعا إياها في الهواء بينما تلوثها الدماء  

 التي بدا جليا أنها من وجه سارة الذي أخذ ينذف لشدة الجرح.



و هوى هنا إستجمع الجد قوته و كأنها صحوة الموت ثم رفع يده 

لخلف محدثا ى الإفعة سقط على وجنة غيث، على إثر الص بها

 ضجة أيقظت من بالمنزل. 

 : أيه المجرم األحمق ما الذي تفعله؟ 

تركه بعد أن صرخ في وجهه متجها نحو سارة المتجمدة على 

األرض، لم تشعر بجرح وجهها الغائر إال بعد أن لمسه الجد  

متفحصا، لكنه لم يكد يضغط عليه حتى شعر بثقل جسده تلها  

 م إنقطاع أنفاسه. حرقة على صدره ث

إن أكبر خسارة قد يواجهها اإلنسان في حياته هي رؤية ما أفنى  

عمره ألجله يسرق أمام عينيه؛ حينها فقط تكون حياته بل معنى  

 فتختفي جميع أماله و طموحاته يليها ذكرياته ثم هو.
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كانت صفعات الحياة متتالية أكبر من قدرة تحمل سارة، للمرة  

التوالي تنحرف حياتها عكس التوقعات حتى تكاد تسقط  الثالثة على

من الهاوية، فقدت النطق فكان أخر ما نطقت به هو صرختها 

 المدوية بعد سقوط الجد.

إندفع الجميع من حجرهم فهالهم المنظر، سقطت السكين من يد 

نحوه الجميع بدا مسرح  غيث و بدأت قدماه ترتعشان، إلتف

الجريمة واضحا و كأنه يفسح عن صانعه لكنهم فضلوا تكذيب 

 صدقه المبالغ فيه. 

مر شهر كئيب حزين تلحفت فيه جدران المنزل ثيابها السوداء 

تضامنا مع الساكنين، رفض الجميع محاكمة غيث على فعلته و 

عدا عدنان الذي بدا   كذلك فشل الجميع في إخراج سارة من قوقعتها

 أنه أكثرهم إشفاقا على حالتها.

ى  لإكان الجميع متعاطفا معها لكن الشيطان كان كثيرا ما يتسلل 

عقولهم مخبرا إياهم أنها هي من باعت نفسها، راقت لهم الفكرة  

الثانية تلك ألنهم وجدوا بها مخرجا من حالة ضعفهم المستميته أمام 

 غيث.

أصبحت جميع حججهم و أقاويلهم مبررات واهية، و جميعهم 

يدركون ذلك، جميعهم يعلمون أن غيث يجب محاكمته و جميعهم  

ات الحادثة لكن و مع كامل األسف كذلك يملكون أرشيفا للحظ

جميعهم متعاطفين معه كونه بشريا مثلنا يرغب بالعيش حرا في 

 وطن ليس له.



في تلك األثناء إستغل عدنان وحدتها و حاول التقرب منها بحجة 

إخراجها من معاناتها، عزل نفسه عن المنزل معها فأصبح يشاركها  

 لحظاتها الوحيدة.

لهم بأسى، يرغبون بدعوتهم لتناول كان بقية المنزل ينظرون 

ما كتم  ئاالطعام معهم، أو التسامر بالليل تحت ضوء القمر، لكن شي

 أفواههم فأصبحوا ال يملكون حيلة سوى المراقبة من بعيد.

في إحدى المرات أثناء جلوس الثنائي في الشرفة ليل قررت سارة 

 ة الخروج عن صمتها نازعة الضمادة التي تخبئ جرحها ناطق

 : هل أبدو قبيحة؟ 

لم يصدق عدنان أنه و أخيرا بعد طول إنتظار عاد صوتها ليبهج 

سمعه، منحها ابتسامة ثم نظر إلى ذلك الخط الذي يزين وجنتها 

 قائل

 رب ال تزيد ملمحه سوى جماال لذلك يفخر بهاا: جراح المح 

 : و هل أبدو محاربة؟ 

تملكين سوى  : في حرب مؤلمة تركك الجميع و بقيتي وحدك ال 

 عبارات النعي و التضامن من بعيد 

ابتسمت بحزن لجملته األخيرة ثم عادت إلى صمتها، جلست في 

هدوء قليل بعدها قررت النهوض إلى الخارج فتبعها دون أن  

 تلحظ.

  ارأومرت بجوار الجالسين في منتصف المنزل و الذين ما إن  

هم متهامسين جرحها للمرة األولى شهقوا بفزع ثم مالوا على بعض 

 ما بين لومها و ما بين كيف أنهم مشفقين على حالها.

لم في  كانت تستطيع سماع جميع عباراتهم و قلبها يعتصر من اآل

نهاية األمر قررت اإللتفات للمواجهة لكنها ما إن رأت المجرم 



ا حتى وقفت الكلمات في حلقها صاعدة  مسبتيجلس في منتصفهم م

 شكل دموع. إلى عينيها منسابة على 

إلتفت الجميع على صوت شهقاتها حاولت إخراج بعض العبارات  

 المدافعة لكنها توقفت عند كلمة 

 : أنا... 

 : أردت إعلمكم أنني سأتزوج سارة غدا

 إلتفتت إلى مصدر الصوت الذي كان يعود لعدنان.
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أمر أخر غير متوقع لكن ما الجديد فل شيء تقدمه لنا الحياة  

 ع القدر يمكن توقعه. بالتعامل م

عم الصمت أرجاء المكان، ال أحد يملك سلطة اإلعتراض أو 

الموافقة، أشار عدنان لسارة كي تتبعه في صمت و ما إن إبتعدا  

 عن الجمع حتى نطقت سارة صارخة 

 : أحمق أنت أجننت؟ 

 : أحمق بك و مجنون في سبيل رفع األذى عنك 

صوتها يرتفع أكثر فكيف له أن رفعت سباباتها مهددة إياه بينما بدأ 

 يتخذ قرارا مصيريا هكذا دون الرجوع إليها به.

 : يبدو أنك ال تختلف عنهم أعلمك أنك لن تمس شعرة مني

 هنا هدأت وطأته قليل ثم مال بمحازاتها بينما ينطق بنبرة هادئة

: ال تقلقي سيكون زواجنا صوريا فقط في سبيل حمايتك من 

 شاء أحدنا ذهب كل منا في طريقه كلماتهم ثم بعدها إن 

 أخذت نفسا عميقا ثم تراجعت للخلف قليل مردفة بصوت منهزم 

 : لماذا؟ 

 : ألنك األمانة التي تركها جدي لنا و ال يجب التفريط فيكي 

 : لكنهم فعلوا فبماذا تختلف عنهم أنت 

الذي يبدو أن   نظر لها مبتسما ثم رحل ليتركها بين حيرتها و عذابها

 ال نهاية له. 



عادت إلى حجرتها في هدوء، تسير بصمت بين نظرات القطيع 

المختلفة كل منهم يمتلك في عقله أفكاره الخاصة عنها األن، دلفت 

لداخل ثم أغلقت الباب، أسندت ظهرها عليه ثم أسقطت جسدها  ى ا لإ

 لألسفل.

بعدها  جفت الدموع من عينيها، تقوقعت على نفسها عدة دقائق 

ذهبت تقف أمام المرأة، رفعت أصابعها تتحسس ذلك الجرح الغائر 

 في جانب وجهها. 

ندبة ت ركت على وجهها لتذكرها بما كان و ما سيكون لكن عدنان 

 أخبرها أنها جميلة لذلك وجب أن تفتخر بها كما يفعل المحاربون.

كي  أنهت نقاشها مع نفسها بتلك الطريقة ثم خطت نحو فراشها 

 .في نوم عميق  تسقط

النوم هو المهرب الوحيد من بشاعات العالم، نخرج من أحضان 

أمهاتنا صباحا، نتلقى صفعة مدوية من الدنيا ثم نعود إليه باكيين  

مجددا حتى نغط في نوم عميق و هكذا حتى نموت، إن كل األشياء  

التي نتعلمها قابلة للنسيان عدا النوم هو العادة الوحيدة التي تبقى 

 خة في عقولنا كمهرب من كل شيء.راس
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  تحاولت سارة النظر إلى الجانب اإليجابي من األمر فلربما تحسن

أوضاعها لكنها لم تكن تعلم أن ما مضى ليس سوى مجرد لعب 

 أطفال ألن اللعنة الحقيقية قادمة.

من زواجها الصوري بالشروط التي وضعتها قرر أحد  بعد إسبوع

األفراد السعي خلف توزيع الممتلكات فكانت الصدمة حينما وصلت 

األوراق بالبريد و جميعها تحمل اسم سارة حتى المنزل الذي  

 يقطنون فيه. 

نظرات كره و حقد وجهت نحوها كونها تلك الفتاة المتلعبة التي  

كي تنال مرادها، حاولت شرح  إستغلت طيبة قلب رب األسرة 

األمر حتى أنها عرضت عليهم التنازل لكن لم يصدقها أحدهم حتى  

 عدنان.

لحظات الغضب هي أصدق ما يمر به اإلنسان في يومه ألنها 

تظهر ما كان مكتوما و مخفيا عن األنظار فإن أردت معرفة ما  

 يضمنه المرء أمامك عليك معرفة ما يغضبه أوال.

ارة هي من تتعمد تجاهلهم إنقلبت األية و أصبحت بعد أن كانت س

شفافة في نظرهم، تمر بجوارهم فيكتمون ضحكاتهم و يتوقفون عن  

الحديث حتى ترحل عن مكان تواجدهم، أصبح عدنان يتعمد  

 الشجار معها. 

كانت تنام كل ليلة وحيدة، كثيرا ما فكرت بالرحيل و تركهم لكنها 

ين الرحيل و هي التي ال تفقه  سرعان ما تعود في قرارها فإلى أ

 .شيئا في هذا العالم



  فشلوا في أذيتها جسديا فإتجهوا نحو نفسها، كانت جميع نصرفاتهم

تقول لها فلتصابي بالجنون حتى نتملكك، أنت ليس لك وجود على 

أرض الواقع أو حتى الخرائط فكل ما هنالك أنك كنتي وهما في 

 عقولنا لعدة لحظات حتى إستفقنا منه. 

لكن كل ذلك ال يهم حتى إستيقظت صباحا في أحد األيام لتجد  

من   رسالة بجوارها، فتحتها بينما ترتعش حتى إتضح أنها جواب

 المحكمة لقد طلقها عدنان ذلك المخادع الذي كان يتلعب بها.

لكن قبل ذلك كان قد إستغل لحظات شرودها جاعل إياها تتنازل 

عن نصف ما تمتلك و قد كان حيث أرفق لها صور بكل شيء 

 الظرف. بجوار 

لم تتفاجىء من األمر و لم تحزن على ما قد رحل فليس المال من  

لوهلة أدركت حقيقة كيف أنها كانت وحيدة منذ  أولوياتها لكنها و

 تركتها عائلتها مرورا بجدها الثاني و حتى اللحظة. 

إن الطبيعة البشرية لإلنسان تجبره على التواصل مع المحيطين و 

تكوين العلقات، في الحقيقة هذا أمر مسلم به ال يمكن اإلعتراض 

لمفاهيم عليه لكن تكمن المشكلة حينما يرسخ في عقله بعض ا

الخاطئة كأنه ال يستطيع أن يحيا وحيدا بدون تلك العلقات و أن 

 حياته ستتوقف على رحيلهم في حين أن هنالك مليارات غيرهم.
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الجشع أحد الخطايا السبعة التي ال تغتفر ألنه ما إن يحتل المرء 

 حتى يأخذه إلى طريق أسود حالك ال مجال للعودة منه.

ر على تجاهل وجودها و طلقها أو حتى سلبها لم يقتصر األم 

نصف ما تمتلك بل تطور إلحتجازها في حجرة موحشة تقبع خلف 

 المنزل.

أرادو نفيها من الوجود كي يستولوا على ما بقي من مالها، في 

حاد في الرأس تجهل  إحدى األيام إستيقظت بطلتنا على دوار و آلم

مصدره، كان الجو حالك الظلمة من حولها و هو ما لم تعتده في  

 حجرتها يوما.

أخذت تعتصر رأسها بين يديها لعل اآللم يختفي، استعادت توازنها 

للحظة فأدركت أنها ليست بالمنزل فتلك ليست جدران حجرتها و 

ى علها تجد قابس الضوء حت حائطهذا ليس فراشها، تحسست ال

 عثرت عليه.

كل شيء نقل أثناء نومها،  كانت جميع حاجياتها متواجدة و كأن

جالت بعينيها حتى وجدت بابا يشبه باب الزنزانة يتوسطه من أعلى  

 نافذة شبكية و من األسفل باب أخر صغير إلمرار الطعام ربما. 

فزعت من األمر فأخذت تطرق بكل ما تبقى لها من قوة على الباب  

ل الحديدي حتى نذفت يديها، سمعت أصوات أقدام أتية من بعيد ما

 را أطباق الطعام ثم نطق قائلصاحبها ألسفل ممر

 : ال تهلكي نفسك فلن يسمعك أحدهم



 : هاشم أنت هاشم أستطيع  تمييز صوتك

 لحظات صمت تخللت المكان لم يستطع الرد عليها فأردفت بهلع 

 : أرجوك أخرجني من هنا لماذا تفعلون هذا بي

تعاطف مع بدت نبرة صوته حزينة و كأنه مجبر على األمر و م

 حالتها لكن ما باليد حيلة، أخذ نفسا عميقا ثم نطق قائل

 لساعدتك  ي: أعذريني يا سارة لو كان األمر بيد 

 ظل يكرر عبارات اإلعتذار حتى إختفى من المكان.

األن ماذا بعد هل ستقضي ما تبقى من حياتها محتجزة هنا بين  

طعام من أربعة جدران في إنتظار بعض نظرات الشفقة و فتات ال

 هاشم؟ 

ليس ذلك ما تمنته أو حتى توقعته لقد كانت متخوفة من القدوم مع  

الجد منذ البدء لوال إصراره و طمئنته لها المستمرة بأنها ستكون  

 بخير لكان الرحيل إختيارها.

توفي الجد فأصبح حتى الرحيل غير ممكن، بعض القرارات إن لم 

 ها بعد ذلك.ت تخذ مبكرا في لحظتها يصبح ال فائدة من

مضى مائة و ثلثة يوم على حالتها تلك يحل هاشم في مواعيد 

محدده محضرا لها وجباتها الثلثة مع البعض الثياب بين فترة و 

 أخرى. 

إعتادت لطفه و كرهت قسوة األخرين الذين يمرون عليها بين  

لحظة و أخرى حاملين شتى أنواع السباب و األذى النفسي، تمر 

الي تنتحب و تصرخ بل هدف محدد فقط مجرد عليها بعض اللي

 . محاولة أخيرة إلخراج ما تم كبته



في اليوم المائة و أربعة مر أحد الوحوش كعادته فلم يعثر عليها،  

منتشرة على األرض بينما النافذة الشبكية   ءكانت هناك بقع دما

 للباب ممزقة و ملقاة في منتصف الحجرة غارقة في الدماء.

ما حدث ال يعلمون األن هل ماتت  اعا بعد أن رأو جن جنونهم جمي

 أو أنها هربت و ستصل الشرطة في غضون ساعات للقبض عليهم.

على عكس الجميع كان هاشم فرحا باألمر لكنه لم يقوى على 

إظهاره، فحتى لو قدمت الشرطة ال شيء يخاف منه، لكن ما حدث  

 لقد ماتت؟!! في نهاية األمر أنه لم تأتي عربة الشرطة إليهم إذا

 

  



10 

 

 

مرت عدة أيام تخلل الخوف بداخل كل فرد منهم ألسباب مختلفة  

لكن قطع تلك المشاعر المزعجة رسالة مجهولة المصدر تحمل اسم  

 سارة.

الجميع حول طاولة واحدة لقد جلسوا بنفس ترتيب المشهد   إجتمع

األول مع إختلف غياب أهم فردين، أمسك هاشم الرسالة و تصدر 

 هو مهمة فتحها. 

في منتصف الورقة كانت تكمن جملة " الجبال ال تسقط، ربما تمر  

عليها لحظات إنهيار لبعض صخورها لكنها تبقى شامخة كما كانت 

 دائما"

 أما بعد...

 ال سلم مع من قرر سفك الدماء، أعدكم أن تكون لحظة نهايتي    

إن تمت الكلمة الثانية، أتوعدكم بالعودة القريبة إلى حيث أنتمي 

 ربما لم يحن لحظتها األن لكننا جميعا نحيا على أملها ألنها أكيدة.

كنتم تحسبون أمر موتي عشتم على أمل أنني ضعيفة لن أقوى على 

ا بالكم األن ترتعدون من وقع رسالتي؟، كنت أنا  هزمكم وحدي فم

و إستوليتم على نصفي، حاولتم طمس  الكنز و قد جرحتموني

وجودي و اسمي لكنني الزلت أقف هناك أراقب لعبتكم القذرة من 

 بعيد حتى تحين اللحظة الفعلية لتحركي. 

 دمتم دائما خائفين...

 



 

مرتعدين تختبئون   أنهى الوالد قصته بجملة " دمتم دائما خائفين

خلف أسلحتكم المدرعة و دمنا نحن شجعانا ال نخشى الموت و ال  

 نخشاكم"

إنسالت الدموع من عينيه بينما مسح على شعر طفلته التي بداء 

 النوم يتخلل لعينيها و قبل أن تستسلم له ألقت بسؤالها األخير 

 : لم تخبرني بعد كيف يمكن للكنز أن يكون رسمة غريبة بعبارة "

 لماذا أراكي في كل شيء" 

مال األب ملقيا قبلة عابرة على جبينها ثم ذهب نحو الصورة 

المعلقة في الجدار مجيبا عن سؤال طفلته بالرغم من أنها لن تسمع  

 اإلجابة و إن سمعتها لن تدركها. 

: ليست كل الكنوز أمواال فهنالك كنوز ال نستطيع لمسها و مع 

ذها، هنالك حضارات و تواريخ  كامل أسفي كذلك فشلنا في إنقا

 إنتصارات قد لوثها البعض بالتسليم ألعدائها.

هناك كنوز تكمن فينا نحن، في داخلنا نحيا على أمل إستعادتها في 

 القريب العاجل أو أقله عدم خسارة ما تبقى منها. 

 

  



 لم تكن النهاية 

 

 

كنت أعلم أن ما بقي من علقتنا ليس سوى مجرد تظاهر أمام 

 ، لكن ما كنت ال أعلمه أن حتى ذلك التظاهر مزيف. الناس

الحرب من حولي يا صديقي، الجميع يعلم أنني شخص   إندلعت

مسالم أكره الدماء لكنني كنت مضطر كشخص يائس أن أدخل في 

 تلك الحرب للدفاع عن ما تبقى مني وحدي.

لست حزينة على دخولي الحرب لكنني أسفة على كل تلك الوعود  

القديمة التي منحتها لي عن كيف أنك بجانبي من أجل عروبتنا، 

 و وحدتنا ثم إنتظرت أول طريق لتلقيني مصافحا األعداء.ديننا 

لست ضعيفة لتلك الدرجة التي تجعلني أبكي ألنني سرعان ما  

نهضت بمساعدة أبنائي الذين تركتهم قبلي، لست بحاجة لك األن  

 كما لم أكن بحاجتك سابقا.

دمت أنا حرة أمتلك كياني الخاص و دمتم أنتم دمى متحركة في يد 

 ة تجذبكم رائحة المال و تنفرون من الحرية. بعض القاد

 

 تمت..

 أميرة ربيع 

 

 

 


