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اهداء :
اىل النّقاد اذلابب ...
اذلين ال يرون من ا ألعامل سوى الهفوات ...
اىل النّقاد احلساد ...
اذلين ال يعجهبم وال يرضهيم سوى أأن يروك قد توقفت ايئسا ...
ال يعزون الفضل وليسوا بأأههل ...
أأقول لمك ...
لن أأتوقف ما دمت أأتنفس  ...حىت الرمق ا ألخري  ...أأمسعمت  ...حىت
الرمق ا ألخري ،سأأعيدها من جديد  ...حىت املوت .
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حني نصطدم بأأرض الواقع اخمليبة للآمال  ،نعيش احلزن العميق وا ألىس العممي ،
مرتعني ابالنتاكسات يف لك وقت وحني .
نسري حنو النجاح خبطى حثيثة  ،وعزاؤان الوحيد أأننا س نصل يوما ما  ،فبني البرش
بدي  ،رمغ اختالف عصورمه و أأوطاهنم
مجيعا يف لك عرص ومرص  ،يتغلغل حب أأ ّ
وحظوظهم من الثقافة .
_ وهو يقول :
شعرت خبيبة شديدة  ،وقد اكن شعري عكشا  ،واكنت ثيايب ابهتة مرتبة  ،وقد
بزت يه يف امجلال والفطنة وا ألدب سائر بنات قوهما  ،وقد بدت أأمجل مما تويح
به ثياهبا البس يطة  ،أكمرية بعيدة عن قرصها ...
ال ميكن أأن أأكون قد ختطيت الثانية والعرشين وقتذاك  ،لقد كنت أأسهد الليل
بطوهل  ،وقضيت ليال ساهدا مراتعا من الفرئان داخل الكوخ  ،و هويس بتل
الراعية جد كبري .
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منت اليوم بطوهل حىت انسابت مشس العرص عرب النافذة  ،لقد كنت سعيدا ابلقدر
اذلي يس تطيع الطفل وحده بلوغه  ،ختبطت ابحثا عن املصباح املوجود عند
طرف الرسير  ،وحدقت بتعب يف الساعة .
_ اهنا اخلامسة مساء !!!...
وصوت الرحي اذلي خيرتق أأجشار النخيل ميتج وصوت ا ألمواج املتكرسة وطيور
النورس .
عيل أأوقات عشت فهيا ال لسبب اال أأنين احتجت أأن أأعيش يك أأحضن
لقد مرت ّ
الراعية ولو ملرة  ،منذ الآن فصاعدا سأأرشع يف حلمي أأو حىت مئات قادمة من
ا ألعوام  ،سأأحلق مع الطيور اليت مت أل احلقول  ،هكذا كنت أأقول .
ألنه ما من مطرقة تقدر عىل هتش مي هديف وحتطمي حيب وعشقي  ،فال ينفع يف هذه
اللحظة ابذلات أأي قدر من النصح أأو التأألق أأو اجلدال أأو التعاويذ .
أأرغب يف أأن أأثبت حيب حىت و لو اكن أآخر ما أأثبته بعد فشيل اذلريع يف انقاذ
نفيس من وطين اذلي اغتالين .
ليس قرارا مناس با  ،هكذا حايل دامئا  ،أأعيش يف تناقض عارم .
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مفن وراء س تار من العدوانية وقناع من الاس تقاللية  ،خرجت أأحبث عن حلمي ،
عن وطين  ،عن الراعية بني احلقول  ،تل اجلذابة املس يطرة  ،واليت حلد ما
س تخلصين من حياة الكبت والوجوم  ،بسالح جاملها الفتان  ،أآخذ نفيس بغري
رفق وال هوادة وال راحة  ،و أأان أأمش النس مي العليل يف حبر خضم متالطم العشاق .
فبحزن ومرر و أأان عىل قارعة طريق احلياة  ،تلقفتين موجة عارمة من الاضطراب ،
وارتباك شديد  ،وقد بد أأت تل احلقول تطن بأأحاديث عن الراعية والغريب ،
كنت بعيدا عن لك ارهاف للحس وااثرة للمشاعر  ،ولكين استسلمت لسالهحا
الفتاك .
عيل مقاومة
سالح مرهف حا ّد  ،اكن أأوسع أأثرا و أأبعد مدى  ،واكن من العسري ّ
ذكل  ،كنت أأكره العجز والاس تاكنة  ،اال أأنين أأصبحت الآن عاجزا مس تكينا
مكسحور اتئه بني قرى البالد .
شعرت خبيبة شديدة اكنت ا ألوىل وراء ذكل اجلبل الوعر الغامض السامق  ،اذلي
بين رصحا عظامي عىل الرمل
أأصبح مالذا لعرويس الغالية  ،وكنت أأخىش أأن أأ َ
رسعان ما هيوي .
أأذوب بني مقاماهتا بلك فرح ورسور  ،ويه تتسىل بتقضمي أأظافرها  ،جامل
س تخضع هل الوحوش وسرتكن هل الثعابني ال حماةل  ،أأرشت لها كتحية صباح بريئة ،
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ويه تشري ابملثل اببتسامة صلفة  ،مث أأشاحت بوهجها  ،والناس املغرقون يف
احلقول يراقبون عن كثب  ،لقد ر أأيت أأمورا أأذهلتين و أأخرى مقهتا ببساطة ،
وبيدي منظار مل أأجن منه سوى هتك أأعراض الناس والتجسس علهيم  ،ساهيا ،
مرتباك  ،حائرا ...
_ كيف السبيل اليك !!! ...
حيث ال بد أأن يقبع فهيا حيب اىل أأبد ادلهر  ،مل أأكن حكامي وال كي ّسا حبق  ،أأردت
أأن تطهران الشمس ويغسلنا املطر معا  ،يدا يف يد ....
بد أأت أألمك الشاطئ احلصوي بقبضيت  ،مل تنسل دموعي من عيين و أأان أأواجه
جرايح ونديب  ،فبغضب متنام بعيدا عن ا ألحالم واخليال  ،أأردت أأن أأبيك فمل
أأجد يف عيين دمعا  ،لرمبا جفّت من كرثة السهاد مأآقهيا .
معاانة ال لزوم لها  ...كام س بق  ...أأعيش التناقض والرصاع .
مل أأتوقع قط أأن هذا س يحدث معي  ،ولكنه حدث  ،هكذا حيايت  ،يوجد دامئا
أأمر ليس عىل ما يرام  ،رمغ ما أأنشدت من حب  ،وما نسجت من لكامت خمتنة
يف ذاكرة الكون .
حيث مير الوقت بلك بساطة  ،وللحظة وجزية  ،اقرتبت مهنا أأحيهيا من جديد ،
ردت التحية و أأشاحت بوهجها  ،انديهتا :
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_ أأيهتا !!! ...
ّ
سكت جخال من أأن أأقول أأيهتا الراعية  ،فهيي تس تحق لقب ا ألمرية .
_ أأيهتا الفتاة !!!...
مل تكرتث يل ومل تظهر أأي اهامتم  ،وقد بد أأت أأعاين من جديد ...
ان احلب أأكرب غلطة قد يرتكهبا املرء مفا ان حيس به حىت هيبط يف هاوية حسيقة
ملؤها ندم وكرب و أأطنان مهوم .
مل يصبين مهنا ملل وال سأآمة  ،رش يقة يف غري امتالء  ،رمغ أأنه مل يكن هبا ما يهبر
حلو  ،مقبوةل دلى لك انظر
أأو يثري أأو يبعث عن الاش هتاء  ،مجيةل  ،ح ّبوبة  ،دم ٌ
لها  ،فمبجرد أأن تبتسم كل فس تحهبا بلك تأأكيد .
اكن اجلو صيفيا حصوا اال من قصاصات السحاب املتناثرة يف السامء  ،واليت
شلكت شارعا من الس يارات املزدمحة عىل وجه الشمس  ،املهم أأن اجلو اكن رديئا.
مغزهتا فمتلكها الرعب اىل درجة تثلجت معها أأطرافها  ،اكنت شاحبة تلهث أكهنا
ْ
جلست مهتالكة حتت احدى الصخور العمالقة  ،تنتظر
ارتقت درجا عاليا ،
احنسار احلر وا ألغنام متفرقة بني أأجشار النخيل جترت أ
لك الصباح .
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كنت جخوال من أأن أأواهجها و أأعرب لها عن اجعايب الشديد هبا  ،واكنت زجاجة اكمةل
من امخلر الرديء كفيةل لشحد اهلمة والشجاعة .
ساد مصت قبوري يف ذكل اجلانب من اجلزيرة  ،وجفأأة عىل غري انتظار  ،وقفت
عىل ر أأسها مادّا يدي للمصاحفة  ،مرت دقيقة مصت من التحذيق الذليذ  ،وليك
تتغلب عىل الرجفة ادلاخلية كمتت أأنفاسها  ،و أأومأأت ر أأسها و أأشارت ايل
ابجللوس .
_كيف حاكل أأيهتا امجليةل  ،أأان الساحئ ابجلانب الآخر من اجلزيرة  ،أأسكن يف
الكوخ أأعىل التل  ،ما امسك !!!...
اكتفت ابلصمت ونظرات الصدمة واذلهول  ،و أأعدت السؤال جمددا :
_ ما امسك !!!...
أأشارت ايل ويه حترك يدها الميىن ابجتاه مفها و أأذنهيا  ،ومفاد ذكل أأهنا ال تتلكم وال
تسمع ...
يح  ،ال
ال أأكذبمك ّ
رسا  ،مك اكنت تل الصدمة قوية  ،أأردتين قتيال  ،ميتا و أأان ّ
أأدري ما العمل !!!...
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و أأحيطمك علام أأن لك تل املشاعر اكنت رسااب  ،اختفت من غري سابق انذار ،
فمبجرد معرفيت للحقيقة  ،حتجر قليب  ،بل واس تحييت من نفيس  ،نعم  ،يه
امجليةل احلبوبة  ،فلرمبا أأحببت الصوت  ،أأو لرمبا صوت مناداهتا يل  ،أأو تل
احلروف حني خترج من بني ثناايها .
بد أأت أأتضاءل شيئا فشيئا  ،ال أأدري كيف أأترصف  ،جلست بقرهبا ويه خائفة
مين  ،فراحئة الرشاب الرديء قوية جدا  ،مل أأكن أأعرف لغة االشارة  ،واكن أأول
يشء فعلته أأين رمست لها قلبا عىل الرمل  ،فامحر وهجها جخال  ،وانرصفت تركض،
وقسامت وهجها امجليل أأنساين لك عيب .
اكنت اكلعشب النامئ اذلي ال ينكرس أأمام العواصف  ،بعيوهنا اجلذابة الناعسة  ،مث
ان احلياة ليست سوى حلظات مثينة  ،هتمنا فهيا الهناايت بشلك كبري  ،رمست يف
خيايل هناية مجيةل  ،وقد ترك حب الراعية يف قليب قرحة ال تزول  ،مفن املؤمل أأن
أأكتشف يف هناية املطاف أأن حبيبيت صامء بكامء .
أأان الآن يف موقف ال أأحسد عليه  ،مفا أأصعب أأن تعيش يف حرية بسبب قرار ،
ولكين فكرت بقوة وقررت أأين سأأودع أأحزاين  ،و أأستبدل قليب بقلب اثن  ،ولن
أأفشل يف النس يان هذه املرة  ،لن أأانفق حبيبيت  ،ولن أأمحل ثقال ال أأقدر عليه .
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سأأحبك دامئا أأيهتا الراعية  ،يف خيايل وكتاابيت  ،وسأأنىس يوما أأين اكتشفت تل
احلقيقة ا أللمية ابلنس بة يل .
مفا أأصعب أأن أأعيش هكذا ...

انهتيى بفضل هللا وقوته يف  7حمرم  1442ه  /املوافق ل  26غشت  2020م
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