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اإلهداء
يرف�ض الإن�سان اال�ستبداد بكل �أ�شكاله ،وي�أبى الذل،
ويتمرد ،ويقاوم ،ويغ�ضب ،ويعلن الثورات.....
ويغتاله عبري وردة !!؟
�إىل الوردة �إميي
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ت�سطري
........................................................................
...........................................................................
...
مل �أكن �أعرف معنى احلرية ،قبل �أن �أ�صادفها ،مثلما مل يع "�سبارتاكو�س"
و�أ�شياعه الـ"جالديتورات" �أنهم كانوا �أح��رار ًا �إال عندما �صادفوا ورود
اجلنوب  ..متام ًا مثلما �سيدرك العامل �أن متثال احلرية �أكرب كذبة يف التاريخ
حني يعرف �أن فرن�سا �أكرب مروج لثقافة الورود يف العامل!!..
ولعل املرء قد يجد من يعتقه من العبودية الفكرية� ،أو احلزبية� ،أو املادية،
�سوى �أنه لن يجد غري املوت حمرر ًا من ا�ستبدادية الورد ،والذل يف نفحاته !
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ْ
ِسفـر الحديقة
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ما زالت الوردة ت�سكنني وال تدفع الإيجار !!
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حلم وردي
بهذه الليلة وهي ككل ليلة� ،أرغ��ب �أن يكون لها خ�صو�صيتها ،قبالتي
�أ�ص�ص ورد ،طبيعي ،وجم�ف��ف ،ا�ستغنيت بها ع��ن العطور وال��روائ��ح
ال�صناعية امل�ستح�رضة كيميائي ًا ،كما ا�ستغنيت بها عن التقومي وال�ساعة
التي على مع�صمي ،و�ساعة احلائط وال�ساعة الرملية ،ومل �أعد �أعب�أ بالتاريخ
والأيام يف انتظار املواعيد وح�سابها ،ولكن الوردة و�أطوار تفتحها تخولني
�أ�سبابها ،وهلم ج َّرا !!.
اهتمامي و�شغفي بالورد ق��د ٌمي ،منذ الطفولة ،ولطاملا حلمت وتخيلت
نف�سي �أعي�ش يف مدينة من الورد� ،أو ت�شقها قنا ٌة من الورد ،ومازال هاج�س
هذه الأحالم ي�سكنني ،ولعل من اجلدير بي االحتفاء مبيالد �شغفي وتعلقي
بالورد يوم كنت طف ًال..
تلك الليلة كنت على موعد مع بكائي الالمربر ،وكان �أمر ًا م�ألوف ًا بالن�سبة
لوالدي؛ �إذ كان عالجي ب�سيط ًا ج��د ًا ،وغريب ًا يف الوقت ذات��ه ،فمجرد �أن
ي�صطحبني �أبي �أو �أخي �إىل مكان طلق يت�سنى يل فيه �أن �أتروح بعليل املدينة
 ،ون�سيمها ،يزول كل �شيء!!..
9

�سفــــر احلــــــديقة

�صادف تلك الليلة �أن ال يكون يف البيت �أح� ٌد �سوى �أم��ي ،وجارتنا مع
ابنتها جاءتا مل�سامرتها ،ولأن الأمر كذلك فقد عهدت �أمي �إىل بنت جارتنا
التي تكربين ب�أعوام �أن ت�أخذين �إىل ال�سطح ك�أقرب مكان قد يفي بالغر�ض.
�صعدنا الدرجات و�أنا �أت�شبث بذراعها ،و�أنني بكائي يف تناغم مع �صوت
وقع �أقدامنا ،وبلغنا ال�سطح وهناك ر�أيت ما مل �أره من قبل ،وكان منظر ًا
�ساحر ًا ومده�ش ًا متام ًا!!..
�أطللنا من ال�رشفات على املدينة ،ولفرط ما كنت م�شدوه ًا ،وحزين ًا ،ظننت
بكل براءة و�سذاجة �أنها حفل ٌة �أعدت خ�صي� ًصا من �أجلي.
مبنى كبري توجه �أ�صحابه بتاج من الورد ال�صناعي امل�ضيء ،وكان
ثمة ً
املبنى كبري امل�ساحة وميتد مائة مرت تقريب ًا ،فبدا منظره طاغي ًا ب�شدة على
كل ما �سواه ،وال �شيء ي�ستثري الرائي يف امل�ساء �سواه.
اغتبطت كثري ًا ون�سيت لوهلة دموعي ول�شدة لوعتي بادرت � " :أريد �أن
�أقطفها� -أق�صد الوردات امل�ضيئة  -كان �س�ؤايل موجه ًا لبنت جارتنا التي
�صارت من يومها �صديقتي و�صديقة الورد ..
ابت�سمت ابت�سام ًة ت�شوبها املواربة وبادرت  " :ال ب�أ�س اقطفها..اقطفها
" وظلت تكررها مرار ًا ،فطفقت بكل ما �أوتيت من همة� ،أحاول �أن �أمد
�ساعدي نحوها ،ويدي الأخرى تت�شبث بف�ستان �صديقتي ،ظللت �أمد ذراعي
و�أح ��اول ،و�أق��ف على م�شط ق��دم��ي ،م��رار ًا وم��رار ًا �إىل �أن تعبت ،ولكن
بال ج��دوى ،ا�ستع�صى علي الو�صول �إىل تلك ال��وردات امل�ضيئة ،رغم �أن
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�أ�ضواءها كانت تطال املكان الذي نقف فيه و�أك�ثر ،وهو ما �شجعني على
ذلك.
حرت كثري ًا يف الأمر ..
 " �إنها ال تنقطف ،ال ميكن قطفها �..أنت تكذبني علي " هكذا خاطبتهابحزن وحنق ،و�أحلحت و�رشعت �أبكي ،فا�ستدركت تهدئني وقالت :
الكبار فقط من يقطفونها !!
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حتى الليالك تكره الظالم ،مثلكم ،وكيما متنحكم
النور ،والقوة ،يلزمكم �أن تتكللوا بها ،وتغر�سوا
ف�سائلها يف ثكنات �أرواحكم ودياركم!!.
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الليلك
يف العادة يقيم العامل ح�ضارته حيث النبع ،وعندما ي�شح هذا الأخري
يرحل العامل !!
بعد �أن تعذر قطرها ،وغار ما�ؤها ،ون�ضب معينها ،كان عليها �أن ترحل،
بيد �أنها �أبت الرحيل ،وذلك كان اخليار الوحيد املتاح �أمامها ،فاالحرتاب
مع �أي قرية �أخرى �سيكون نكوث ًـــا بعهد دخلت فيه مع القرى املجاورة،
واجلميع �سيكون �ضدها ،كان عليها �أن تتقبل الواقع� ،سوى �أنها ف�ضلت
اللجوء �إىل احليلة وتدبري املكيدة لأقرب قرية جماورة!..
القرية املجاورة هي القرية الطيبة ،متتاز بكرثة مائها ،وطيبة �أهلها التي
هي �أقرب �إىل ال�سذاجة يف نظر من حولهم ،ومقارن ًة ب�أقرانهم ،م�ساملني جد ًا،
ب�سطاء ،ال يربحون الأر�ض لئال ي�سقطوا ،ذلك ديدنهم ،والأحقاد والتحا�سد
لي�س من �شيمهم ،كال وال مما ت�ضمره نفو�سهم البتة ،كرماء ال مي�سكون
�أيديهم عن فعل اخلري ،والأمطار يف �ساحاتهم ال تتوقف على مدار العام،
ولعل هذا هو ال�سبب الذي جعل القرية املجاورة ترى �أن القرية الطيبة ال
ي�ستحقون النعم التي خ�صهم اهلل بها!!..
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كان على القرية التي �شح ينبوعها �أن تك�شف عن نواياها ال�سيئة ،وقد
تكفل �ساحرها بعمل تعويذة �رشيرة تنا�سب ما تخافه القرية الأخرى ،بل
القرى جميع ًا " الظالم" ،فمتى ما �أرخى الليل �سدوله ا�ستحال خروج �أحد
من �أهل القرية ،م�سوغ ذلك افتقارهم ملظاهر التح�رض واملدنية احلديثة
" الكهرباء و �أعمدة الإنارة " ،فاحلياة تكاد تكون بدائي ًة ،عدا ذلك كرثة
ال�سباع ،وكرثة الأ�ساطري التي تطوف حولها ،وحول اجلن ،والتي �صارت
تراث ًا ق�ص�صي ًا خا� ًصا يحكى ،وت�ستمتع به م�ساءاتهم !!.
كان عمل ال�ساحر ال�رشير عبارة عن تعويذة من ثالثة �أح��رف ،كتبت
على ورقة و�ضعت يف ك�أ�س لل�ساحر ،يطلق عليه " ك�أ�س الأمل " ،وبه حملو ٌل
ٌ
خملوط بتعاويذ �رشيرة ،تركها فيه من ثم ،حتى تف�سخ حربها ،ودواليك
حتى جن امل�ساء ،ليذهب بها �أحد معاوين ال�ساحر �إىل حيث النبع ،الذي
ت�رشب منه القرية الطيبة ،ومل تكن تلك احلروف التي تف�سخ حربها يف ك�أ�س
ال�ساحر �سوى  :ال ٌم  ،ويا ٌء وال ٌم (�أي  :ليل) و�أ�ضاف �إليها حرف الكاف
لت�صري " كليل " ،ثم كتب تعويذته ال�رشيرة التي �شكلها من تلك الأحرف
" كل ليل يل كلي ٌل " !!..
يف اليوم التايل �رشبت القرية الطيبة ،وتزودت باملاء من م�رشبها الدائم،
وما هي �سوى حلظات حتى حتولت حياتهم �إىل لوحة �سوداء �سائلة ت�شقها
قنا ٌة من الكلل !!.
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كان ثمة رجل حكيم يف القرية ،ي�سمونه " احلكيم الطيب " ،له يف العلم
وباع� ،صاحب جتربة طويلة وحنكة ،وله ب�صري ٌة نافذةٌ ،وكان تاريخ
�صاع ٌ
ٌ
ال�رصاع بينه وبني ال�ساحر يحكي الكثري ،ويرثي جتاربه وخرباته !!
عندما علم احلكيم الطيب بالأمر ممن مل ي�رشبوا من �أهل القرية� ،أدرك
�إذ ذاك �أنها مكيد ٌة دبرتها القرية املجاورة ،مبتغية بها جعل القرية الطيبة
ترحل� ،أو يالزم �أهلها م�ساكنهم حتى يفنوا كل ًال وظالم ًا !!...
قال احلكيم " :هي تعويذة �ساحر ،وال �سبيل لإبطالها �سوى �صنع تعويذة
من جن�سها ،"....وحترى جيد ًا فيما حترى فوجد �أن كل من �رشب من
ذلك املاء الذي اختلط به �سحر ال�ساحر ي�سكن روحه الكلل ،وي�سكن الظالم
ر�أ�سه ،و�أ�صبح �شعور ًا ،وتفكري ًا ،يف ملكية ال�ساحر ال�رشير!!..
وق�ضى احلكيم الطيب الليل بطوله ،ينقب ويفت�ش بني ثنايا الكتب،
ويقلب بنات �أفكاره ،فاملعركة كانت بينه وبني ال�ساحر منذ �أمد بعيد ،وما
املاء �سوى عار�ض طارئ ،و�سبب فقط ،قد يكون متغري ًا غري �أن ال�رصاع
بينهما ث��اب� ٌ�ت ،و�إبطاله ملفعول تعويذة ال�ساحر من عدمه يحدد الأج��در
بالبقاء ،فكان ال�رصاع هذه املرة �رصاع �إثبات ذات وحتقيق وجود ..؟
ما �إن حل الهزيع الأخري من الليل حتى كانت الفكرة قد انبثقت يف ر�أ�س
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احلكيم الطيب ،كما ينبثق الأمل من بني الظالم الكثيف ..
�أخذ يقلب الثالثة الأحرف " ال ٌم وياء والم " ،ثم �أ�ضاف �إليها الكاف،
فظفر ب�الأوىل ف�صارت " ليلك" ،ثم قلبها �أخ��رى ف�صارت " يكلل " ،ثم
�أخرى ف�صارت " كليل " ،ثم �أخرى ويف ملحة خاطفة وبثاقب ب�صرية نفخ
فيها من لهب روحه ف�صارت " ليلك يكلل يل كل كليل " ...
ومل ي��دم الأم��ر طوي ًال حتى كتبها على ق�صا�صة ورقية ،بحرب مقروء
عليه ،ثم و�ضعها يف ك�أ�س يطلق عليه " ك�أ�س الأمل " كيما تتف�سخ فيه حتى
ال�صباح ..
حني �أ�سفر الفجر ،ومع ان�سياب خيوط ال�شم�س ذهب بها �إىل حيث النبع،
و�صب الك�أ�س فيه ،ثم جمع �أهل القرية ،و�أمر اجلميع �أن ينهلوا من النبع،
وهناك على حواف جمراه نبتت ورود الليلك .
وعندما حل املغيب كان عليه �أن يجمعهم مر ًة �أخرى كيما ي�ؤدي امل�صل
مفعوله وق��ال  :حتى الليالك تكره الظالم ،مثلكم ،وكيما متنحكم النور،
والقوة ،يلزمكم �أن تتكللوا بها ،وتغر�سوا ف�سائلها يف ثكنات �أرواحكم
ودياركم!!.
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لعل حكمة اهلل من خلق الأقحوانة �أن يذل بها
اجلبابرة!..
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الأقحوانة
منذ �سنوات بعيدة كان ثمة مملكة كبرية ،لها �أ�سوا ٌر منيع ٌة ،حتكمها
ملك ٌة عظيم ٌة ،حتب �شعبها حب ًا �شديد ًا ،وت�ؤمن مطلق ًا ب�أن ال�رش ال يطفئ
ال�رش ،و�إمنا ال�رش باخلري واحلب يطف�أ ،كما يطفئ املاء نريان احلطب...
ُعرِفت باحللم ،وعرف عنها احلكمة التي ت�ضعها يف م�صاف حكماء التاريخ،
حد �أنها كانت ت�سري �أمور اململكة دون جي�ش ،وا�ستعا�ضت ب�سيا�سة �أخرى
هي �أجدى مما �سواها ،فكانت مملكتها ت�ضج باخلري ،واخلري يف �أعرافها
ي�ستطيع �أن يرد �أي معتد ت�سول له نف�سه �أن يقرتب من اململكة �أو يفكر يف
�إحلاق الأذى بها ،وكفي ٌل بحمايتها ك�أقوى فيلق عظيم ،وقادر على دفع �أي
�أخطار قد حتدق بها ،ومن حكمتها كذلك ومن اخلري الذي يعم مملكتها ذلك
الت�رشيع الذي يق�ضي ب�أن من اجرتح ذنب ًا �أو اقرتف خطيئة من �أفرادها،
ف�إنه ي�ؤتى به �إىل حيث ال�ساحة ،ثم يتحلق حوله – طيلة �أ�سبوع � -أهل
اململكة ،متذكرين معروف ًا �صنعه املذنب مع �أحدهم ذات يوم ،وهكذا حتى
ي�شفع له خريه ومعروفه معهم وي�سقط العقاب عنه.....
و�ضمنت امللكة بهذا الت�رشيع �أن ي�سعى كل فرد يف �شعبها لفعل اخلري مع
الآخرين حت�سب ًا ملثل هذا اليوم ،فت�شفع لهم �أفعالهم الطيبة وتقيهم العقاب.
كانت امللكة احلكيمة التي تدعى الأقحوانة كذلك تهتم بتعليم �شعبها
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وترعاهم رع��اي��ة ال��راع��ي الأم�ي�ن للغنم ،وت�ؤمنهم م��ن اجل��وع ،واخل��وف
وامل �ك��اره ،وكانت حتب ال��زراع��ة وحت��ث على االهتمام ب �الأر���ض ،ال�سيما
الورود وزراعتها.
من جملة ذلك كان ثمة وردة جميلة ،لها رائحة عبقة وزكية ،حتبها امللكة
الرقيقة حب ًا جما ،ورثتها عن �أجدادها العظماء ،الذين جلبوا بذرتها من
جبال الثلوج البعيدة ،ول�شدة حب الأقحوانة لها ،و�إميانها باحلب الذي
ي�شع منها ،والقوة التي متلكها فقد �أ�صدرت فرمان ًا يق�ضي ب�أن لكل مواطن
بيت ،ولكن ال يحق له �أن يفتح نافذ ًة �إال وبها �أ�ص به
حقه يف �أن يكون له ٌ
هذه ال��وردة ،وم�سوغ ذلك �أنها حتر�س املنازل من ال�شياطني ،وذلك ما ال
ي�ستطيعه احلرا�س من الب�رش ،ومن يخالف هذا فعليه عقباها!!.
ب��ذات �صباح تناهى �إىل علم امللكة �أن ثمة غ��زاة يبتغون الهجوم على
مملكتها ،غري �أن الأقحوانة مل تخف ،وفكرت ملي ًا واحتارت �إذ �شعبها
�أعزل ،ومملكتها بال جي�ش� ،سوى بع�ض احلرا�س يقومون على بوابة اململكة
وينت�رشون على �أ�سوارها ،ومل تدم حريتها كثري ًا ،فحني كان الأعداء على
�أبواب اململكة العظيمة ،مت�أهبني للهجوم عليها ،كانت الأقحوانة قد اهتدت
�إىل حل �سحري ي�ؤمن اململكة وينقذها.؟
�أم��رت النا�س �أن يجلبوا �أ�ص�ص ال��ورود التي يزرعونها على �رشفات
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ن��واف��ذ منازلهم �إىل حيث ال�ساحة ،و�أخ�برت�ه��م �أال �شيء �سينقذ اململكة
ويحميها �سوى ه��ذه ال��وردة ،وب��ادروا جميع ًا بو�ضع �شتالت ال��وردة يف
املنجنيقات ،وحني �أمطرت �سماء �أعدائهم ورد ًا ،مل ي�ساور الأعداء ال�شك
مطلق ًا �أن ال��ورود حت��وي �سم ًا فتاك ًا ،فولوا الأدب ��ار مذعورين ،هلعني،
يطاردهم خوفهم من املوت الذي ر�شقوا به !!..
لقد �ضمنت امللكة ب�صنيعها �أم��ن �شعبها م�ستقب ًال ،وحافظت على ماء
وجهها ،وحني تناقلت املمالك الأخرى خرب تلك املعركة ،والقوة التي متلكها
الأقحوانة �أم�ست تهابها ،وتهاب مملكتها ،كما �أدرك �شعب امللكة عظمة تلك
الوردة ومدى قوتها ،وتعبري ًا عما �ألفوه لدى ملكتهم من حكمة ،و�إكرام ًا
لها� ،أ�سموا تلك الوردة "الأقحوانة" ،و�أ�ضحت لها هال ٌة قد�سي ٌة حتفها على
�رشفات نوافذ منازلهم ،كما �أطلقوا على اململكة ا�سم " مملكة الأقحوان ".
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م�صري احلر مرهونٌ بر�ؤية البنف�سجة !!
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البنف�سجة
مل يرث �شيئ ًا ي�ستحق الذكر� ،أو يح�سده النا�س عليه ،خ�صو� ًصا حني
يتحدث النا�س عن �إرثهم� ،سوى �رصة غريبة ال�شكل واللون !!
يف �شهر حمل �أمه ال�سابع به و�ضعته ،ويف ال�سابعة من عمره توفيت،
وبعدها ب�سبع �أخرى تويف والده ،ومل يرتك له �شيئ ًا �سوى ال�رصة ،ولوال �أنه
يعلم احلكمة عن والده �ش�أنه �ش�أن من عرفوه ،لقيل �أن ثمة عالقة م�شبوهة
بني ما وجده يف ال�رصة وبني ال�سحر وال�شعوذة ،ولأجل ذلك فقد �أ�صغى
�أول ما �أ�صغى �إىل وجع الأر�ض لتبوح له ب�أنني روحها ،وت�أمل �أول ما ت�أمل
حمتوى ال�رصة بذرة وردة وورقة كتب عليها:
" انتظر �سبع ًا ،وازرع البذرة بعد �سبع ،ثم ف�صل تويجاتها ال�سبع،
ومتن �سبع ،و�ستعرف معنى وجودك بعد �سبع "!!..
و�ألقها يف �سبعّ ،
�أخذ يراجع ح�سابات والدته ون�ش�أته وتاريخ وفاة والده مرور ًا بتاريخ
وفاة والدته ،وانتها ًء بالو�صية ،ف�ألفى فيما �ألفى لقاء ت�أمله �رس ًا رهيب ًا
ينطوي على رقم �سبعة ،و�أدرك كذلك �أنه يجب عليه �أن يزرع البذرة ،لأنها
�إرثٌ ورث��ه �أج��داده لوالده ،مثلما ورث��ه عنه ،و�أن��ه ومن بني ال�ساللة كان
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املختار لزرع تلك البذرة ور�ؤية تلك الوردة التي مل تنبت على الأر�ض قب ًال،
وما ذلك �إال ال�ستيفائه �رشوط ا�ستخدام ما يف ال�رصة !!..
لزمه �أو ًال �أن ينتظر �سبعة �أعوام� ،أي حني يبلغ احلادية والع�رشين ،ثم
زرع البذرة وانتظر �سبعة �أ�سابيع ،ثم نبتت الوردة ،ف�أده�شه ما ر�آه ،كان
�أقرب �إىل ال�سحر ،ثم �أخذها وقد علم ما �سيتمناه �أي� ًضا من ال�رصة ،وبعد
�أن ف�صل تويجاتها ال�سبعة� ،ألفى كذلك �أنه ،كما �أملت عليه حا�سة الهداية،
يجب �أن يجد �سبع �آبار خلقت التويجات ال�سبعة من �أجلها !!.
بعد عناء وم�شقة يف البحث واال�ستق�صاء وجد تلك الآبار يف الناحية التي
ن�ش�أ وترعرع فيها ،فمنها ما كان مهجور الذكر واال�ستخدام ..ولأن الرقم
�سبعة كان املتحكم يف �سياق حياته و�صريورتها ،ف�إنه باملثل كان املتحكم يف
�سياق الو�صية وحتققها ،واكتمال تفا�صيل ق�صتها ،ولذلك فقد لزمه �أن
ينتظر �سبعة �أيام كيما يلقي بالتويج الأول..
متتم يف قلبه ك�أمنية متناها ،ب�إميان خال�ص وعقيدة مطلقة� ،أن مينح "
النجاح " ،ثم �سبع ًا �أخرى ليلقي بالتويج الثاين ،الذي متنى به " ال�صديق
الويف " ،ثم �سبع ًا ليتمنى بالتويج الثالث " املال الوفري" ،ثم مثلها �سبع ًا
يف بئر �أخرى ليلقي بالتويج الرابع ويتمنى " الدار العامرة " ،ثم �سبع ًا
ليتمنى بالتويج اخلام�س " الزوجة املخل�صة " ،ثم بالتويج ال�ساد�س " الولد
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ال�صالح" ،ثم �سبع ًا �أخرية لتكون �أمنيته ال�سابعة بالتويج ال�سابع �أغرب
الأمنيات� :أن ي�صري " بئر ًا "!!..
مل يدرك م�ضمون الأمنية ال�سابعة �إال بالتويج ال�سابع ،الذي كان من
املتوجب �أن يجف ،لأنه ا�ست�ؤ�صل من ال��وردة ،لوال �أنه ظل طريا خ�رض ًا
مبت ًال باملاء وعابق ًا باحلياة ،ولوال ذلك �أي� ًضا ملا وعى �أن التويجات ال�سبعة
�ش�أنها �أن تلقى يف الآبار .
مل يع رمبا ،حينها� ،أنه وخالل �سبع �سنوات – رغم يقينه – �سيكون
له كل ما متناه من الأمنيات ،عدا الأمنية ال�سابعة ،التي مل يدرك كنهها،
وظل هاج�س الرغبة يف معرفة فحواها ي�سكنه طيلة ال�سبع �سنوات التي
انق�ضت ،وحتقق له فيها ما متنى ،ورمبا مل يعها �إال حني بلغ ر�شده ،ف�أدرك
�أن الأمنيات ال�ست كانت له ،عطي ًة من غيابات املا�ضي ،و�أما ال�سابعة فكانت
من �أجل الآخرين ولهم ،ودر� ًسا توجب عليه �أن يعلمه ويورثه من بعده،
در� ًسا علم منه �أن النا�س كالآبار ،منها ال�سطحي ومنها العميق العامر باملاء،
الذي ال قاع له وال قرار ..منها ما ينفع النا�س ويرتوى منه ،ومنها من ال
ميلك حو ًال �أو قوة لنف�سه ..منها ال�شحيح ال�ضنني ،ومنها املعطاء الكرمي..
منها اجلاف العقيم ،ومنها املنهمر املدرار..
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بل لقد �أدرك �أكرث من هذا �أنه �سيظل بئر ًا معطا ًء ينتفع بها الآخرون،
مثلما متنى ،وحتى يلقاه الأج��ل� ،أم��ا تلك ال��وردة فقد اكت�ست بها �أر�ض
تلك املنطقة ،وبجانب كل بئر �ألقى بها تويج ًا ،و�أ�ضحت مزار ًا للعا�شقني،
وكعب ًة يحج �إليها احلاملون ب�أن يكونوا �آبار ًا تنفع الآخرين ،و�أن يكون لهم
ما ي�ستحق البقاء لأجله ،تلك الوردة كان ا�سمها "البنف�سجة" �أو "وردة
الأمنيات !!

26

�سفــــر احلــــــديقة

كان النا�س �أحرار ًا �إىل �أنْ خلق اهلل املانوليا!!..
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املانوليا
مكان ما و�سط املحيط فيه تختفي ال�سفن ،وتطوف حوله
املانوليا
ٌ
الأ�ساطري.
واملانوليا �أمري ٌة جميل ٌة من اجلان ،والدها هو �سيد ذلك املكان وحاكمه.
منذ ال�صغر والأمرية املانوليا ت�صبو ،وحتلم ،وتتمنى لو �أنها ت�ستطيع
الذهاب �إىل �شواطئ املحيط لر�ؤية العامل الآخر..
ذلك العامل الذي ت�أتي منه تلك ال�سفن الكبرية ..ذلك العامل الذي طاملا
�سمعت الكثري عنه..
كان بالفعل ميكنها ذلك ،ويف متناولها ،خ�صو� ًصا �أنها من الأ�رسة احلاكمة
التي تقت�رص عليهم القدرة على التمثل يف هيئة الب�رش ،بيد �أن �رشط حتقق
مرهون بو�صول املانوليا �سن البلوغ..
تلك القدرة
ٌ
مرت الأي��ام وال�سنوات �رساع ًا ،واملانوليا تكرب وتكرب ك�شجرة كرز،
وكان معها حلمها يكرب ،ودواليك حتى اكتملت �صورة حلمها يف خميلتها،
و�أ�ضحت �أك�ثر دق� ًة يف تفا�صيلها ،وك��ان يوم ًا م�شهود ًا ذل��ك اليوم الذي
احتفلت فيه اململكة ب�أمريتها املانوليا لبلوغها.
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كان للمانوليا �أ ٌّم بيد �أنها توفيت وهي طفلة ،وقد �أ�رست لها قبيل وفاتها
�أن لها اال�ستطاعة يف �أن تزيل �رشور تلك اململكة بزواجها ب�رش ًا ،والإجناب
منه ،وبتحقق هذا ميكنها �أن تعي�ش بقية حياتها كما الهيئة الب�رشية التي
حتولت �إليها ،و�أخربتها �أي� ًضا بحجم ال�رش الذي ي�سكن اململكة ،وعن الأذى
الذي تلحقه بالب�رش .وعقدت املانوليا منذ ذلك اليوم رغب ًة و�أمني ًة عظيمة يف
نف�سها ،وال يعرفها �أح ٌد �سواها!!..
للمانوليا ابن عم كان يزعم �أنه يكن لها حب ًا ،بيد �أنها كانت مبن� ًأى عن ذلك،
ليقينها مبا ي�سكن نف�سه من �رشور ،وعلمها مدى ل�ؤمه فيما يزعمه ،وكذلك
لأنها تعرف �أن له مما يدعيه م�آرب �أخرى ،تتعلق بحكم اململكة ،ولأجل هذا
مل ي�صدر منها ما يجعله ي�أمل يف اال�ستمرار والتمادي �أك�ثر ،ف�أغلقت كل
ال�سبل �أمامه ،ورغم �إ�رصاره ال�شديد ،وت�شبثه� ،إال �أن �أحالم املانوليا كانت
�أكرب من �أن ي�ستوعبها عقله ،وتفكريه .ولأنها مل تتورع يف جرحه ذات مرة
ونهره �أمام ح�شم �أبيها ،وخدمه ،لإ�ساءته لإحدى و�صيفاتها؛ فقد ت�أججت
نريان الأحقاد يف روحه ،و�أم�ست ال�ضغينة ت�سكنه منذ تلك اللحظة ب�شكل
يجعلها تخاف منه وحتذره ،بيد �أنها مل ت�أبه به �أو تكرتث!!.
عن لها الذهاب
ملا حتقق حلم الأمرية املانوليا ،وت�سنى لها �أن تتمثل ب�رش ًاَّ ،
لر�ؤية ال�شاطئ ،وهناك بدت على �صفحاته �أجمل ما تراه عني �إن�سان على
وجه املعمورة ،لقد بدت كربياء اجلبل وعنفوان ال�شباب ،وكان قوامها �أ�شد
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فتن ًة و�إغوا ًء من ال�شاطئ نف�سه !!..
ذات �صباح وبينما كانت املانوليا تت�شم�س على �صفحات ال�شاطئ التي
ازدادت ليون ًة ونعوم ًة خلعتها عليها روح الأمرية ورقة ج�سدها ،ر�أت رج ًال
�شغف قلبها �إعجاب ًا وحب ًا مذ �أول وهلة ،انتظرت حتى اق�ترب من مكان
تواجدها ،ثم بادرت تتحدث �إليه لك�أمنا تعرفه من �سنوات مديدة ،وان�سجم
معها وان�سجمت معه ،وكان من جملة ما �أدركت عنه زيارته لل�شاطئ مر ًة
يف كل �أ�سبوع منذ عامني تقريب ًا ،وميكث فيه حتى �ساعة الزوال ،بيد �أنه
مل ي�شعر ب�سحر املكان كما هذا اليوم ،لقد �شعر �أن ال�شاطئ تعمد بجمال
روحها وجاذبيتها وطهر قدميها ،وكان تعرثه بها كما نادل متدرب يف حفلة
ملكية !!..
م�ضت الأيام ،وتعرف عليها �أكرث ،وتعلقت به وهام بها ،وعرف �أن ا�سمها
املانوليا ،غري �أنها مل تخربه �أنها ابنة ملك املانوليا وحاكمها ..ودواليك حتى
جاء ال�صباح الذي علم فيه ابن العم البغي�ض بق�صة ع�شق املانوليا لل�شاب،
من خادمة �أوهمها بحبه لها لتزوده ب�أخبار الأمرية ،واغتاظ من ذلك ملء
دنياه ،ونه�شت الغرية ال�سوداء قلبه ،ومل يكن منه �سوى تدبري مكيدة
عظيمة لهما..
�أعطته من ا�ست�شارها من بنات ال�رش نبت ًة غريبة ،و�أمرته �أن ي�ضع منها
يف طعام املانوليا كيما تنتفخ بطنها ،من غري �سوء ،ثم ذهب �إىل عمه حاكم
املانوليا ليخربه ب�أنها قد ع�شقت �إن�سان ًا ،وحتمل منه طف ًال يف �أح�شائها،
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و�إذ ذلك طقطق والدها كحطبة بلوط يف موقد فقري يع�شقه ال�صقيع ،وترك
الأمرية والدها تذهب ملوعد ع�شقها ،كما �أخرب ،ومل تعلم املانوليا �أن انتفاخ
بطنها الذي مل ي�صاحبه �أ ٌمل ،والذي مل تلق له با ًال مل يكن غري مكيدة دبرت
لها بليل !!..
يف �صباح لقائهما املعتاد ،وافق �أن قررت املانوليا الهرب مع حبيبها،
بعد �أن �أف�شت له �رسها ،و�أ�شفقت عليهما من العاقبة �إن عرف ما بينهما،
فذلك مما حرم عليها وعلى �أهلها ،لأنه �سيقو�ض مملكة املانوليا ،وينهي
�أ�سطورتها ،و�أدرك��ا �أن اال�ستمرار يعني الت�ضحية ،ثم قررا الرحيل �إىل
ع��وامل �أخ��رى ،حيث ال يعلم بذلك �أح � ٌد ،وحيث يب�رشا بعامل جديد متل�ؤه
املحبة ،و �أبت الأقدار �أن تظل مملكة "املانوليا " مملك ًة لل�رش ،فيخرج ملكها
عني ذلك اليوم ،يف هيئة ب�رش ،ليجد ابنته مع حبيبها...
مل ت�صل املانوليا وحبيبها ومل ي�ع��ودا ،التقت روحاهما لقا ًء �أب��دي� ًا،
واختلطت دما�ؤهما ،لتت�رشبه الأر�ض من ثم ،و�إكرام ًا لهما نبتت ورد ٌة لها
فواح ،ت�شي بطهر احلكاية ،و�أزلية احلب ،حملت ا�سم "املانوليا"....
عط ٌر ٌ
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عندما �أهداها كنز ًا رف�ضته ،وحني �أهداها ورود
البيل�سان وهبته عمرها !!..
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البيل�سان
مل يكن غريهما ،رجل الكهف وزوجته يعي�شان يف كهفهما ،وكان متعود ًا
�أن يخرج يف ال�صباح الباكر ليجد لهما ما يقتاتانه ،وحدث ذات �صباح �أن
خرج الرجل وغاب حتى امل�ساء ،على غري عادته ،بيد �أن ذلك مل يكن ليحدث
لوال �أنه مل يجد لهما ما ي�أكالنه ،ف�أ�شفق من جوع زوجته ،و�أ�سف من قلقها
عليه ،وا�ستنكر على نف�سه �أن يعود خايل الوفا�ض� ،أوهنته كرثة امل�سري،
و�أتعبه البحث بال طائل ،فجل�س كيما يلتقط �أنفا�سه ،ط�أط�أ ر�أ�سه ،قلبه
يكاد ينفطر من الأ�سى ،احلزن �أ�رسف فيه حتى جت�ش�أ �أغم�ض عينيه وقد
ادلهم خطبه ،وحيث تقاطرت حبات عرقه ،حدث �شي ٌء �ساح ٌر كان الرجل
عنه مبن�أى ،فما لبث رفع ر�أ�سه حتى لك�أمنا فقدت تلك البقعة من الأر�ض
�صوابها!!...
نبتت مكان تقاطر حبات عرقه زه��ر ٌة جميل ٌة فاغمة الطيب ،تنب�ض
باحلياة ،وت�شي بالرونق ،ون�سي الرجل لوهلة حزنه و�أ�سفه ،وتبلل مبياه
الده�شة ،وتفكر ملي ًا ،و�أدرك �أن تلك الوردة هي هدية ال�سماء له ،و�أن حبات
عرقه التي تقاطرت من جبينه على تلك البقعة بها من الرجاء ما يكفي لأن
يك�سو الأر�ض بردة اجلمال ،و�أُلهم يف ثنايا قلبه �أن زوجته �ست�سعد بها،
وعاد �إليها ..رجا�ؤه بكفيه ي�سبقه ،مل يكن متوج� ًسا  ...كانت الغبطة ت�سكن
�شغاف قلبه !!
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حني قابل الرجل زوجته و�أهداها ال��وردة ،فقدت �صوابها ،وتبدد كل
قلقها �إىل العفاء ،وا�ستخربته فطفق يحكي ق�صته ،فتب�سمت و�أخذتها العزة
بالوردة ،وو�ضعتها على جانب ر�أ�سها ،،وكيف ال وهي من رج��اء جبني
زوجها� ،سوى �أنها مل تكن متلك مر�آ ًة فاتخذت من عينيه مر�آ ًة لها ،فبدت
ك�أجمل ما تبدو به املر�أة يف عيني رجل ح�سن ًا وجما ًال ،و�ضاع املكان برائحة
الوردة� ،إثر ذلك قامت الزوجة اجلميلة بتقدمي الطعام الذي كانت قد خب�أته
من �أي��ام خلت ،حت�سب ًا ملثل ذلك اليوم ،ف�أبتهج الرجل بذلك �أميا ابتهاج،
وكانت تلك الليلة �أ�سعد ليلة يف حياتهما .
منذ اليوم التايل لتلك الليلة البهيجة ،ك��ان الرجل يخرج من كهفه يف
ال�صباح الباكر ليعمل ويكد حتى تتقاطر حبات عرقه على الأر���ض ،كيما
تنبت ال��ورود التي ت�سعد بها زوجته ،لتكت�سي بها الأر���ض من ثم ،وحني
كان يعود �إىل كهفه كان يحر�ص على �أن يقتطف منها ما تتزين وتتجمل به .
ذات م�ساء �س�ألت الرج َل زوجتُه عن ��ضرورة منح ا�سم لهذه ال��وردة،
ومل يحرت كثري ًا �إذ كان قد متتم با�سمها يف قلبه ،فقال ا�سمها "البيل�سان"
ف�أخجلها واحمر خداها لأنه ا�سمها..
مرت الأيام والرجل يعمل ويكد حتى ت�شكلت هناك ،ومن حبات عرقه،
وعلى بقعة الأر���ض الندية ،غابة من البيل�سان ،هام الفرا�ش فيها هياما،
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وترنح النحل فيها ن�شوان ًا ن�شوانا ،وبنى بها الرجل كوخ ًا لهما ،وانتقال
�إىل العي�ش فيه ،وهناك تكونت �أول مملكة يف التاريخ "مملكة البيل�سان".
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�إنْ يحر�س �أحدهم �سو�سن ًة ويرعاها ،ف�إنه يحر�س
�أمني ًة تتكور يف �أح�شاء الزمن !..
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ال�سو�سنة
منذ تاريخ ال �ضفاف له ،كان ثمة ملك عظيم ،يحكم مملك ًة عظيم ًة ،وله
�شعب يحبه ،وكان امللك يع�شق الزهور كثري ًا ،ويف ب�ساتينه منها � ٌ
أ�صناف
ٌ
�شتى ،وكان يرى �أن الزهرة مثل الإن�سان ،متى ما توالت عليها الف�صول ال
ي�صمد منها �إال من ي�ستحق البقاء ،لوال �أنه حتى تلك اللحظة مل يقابل زهر ًة
لها تلك القوة ،لت�صمد يف وجه �شتاء مملكته!! ..
ثمة �شيء كان يهدد ملك هذا امللك بالزوال ،وي�ؤرق م�ضجعه ،ويحرمه
ال�سكينة والطم�أنينة ،فلقاء حبه الكبري ملليكته اجلميلة ،و�إخال�صها العظيم
له ،وتفانيها يف �سبيل �إ�سعاده ،و�سعيها ال��د�ؤوب لتخفيف وط ��أة احلمل
الكبري الذي على عاتقه ،منذ ابتداء الدرب ،وعهده باحلكم ،وحتى اللحظة،
ذلك ال�شيء كان موت �أطفاله �ساعة والدتهم ،والأده��ى تقاويل املرجفني،
وخوف من حوله �أن ثمة لعنة حلت على اململكة ،وال خال�ص ،كما يردد� ،إال
بالتخلي عن مليكته اجلميلة!!..
ك��ان �أ�شبه بفقري وج��د كنز ًا بجانب ق�رص الأم�ي�ر ،فخ�شي �أن يرتكه
ب�سبب �إمالقه وفقره ،وخاف �أن ي�أخذه خوف ًا من الأمري وحر�سه ،ف�أ�شفق
�أن يتخلى عن زوجته خ�شي ًة عليها ،وهيام ًا و�شغف ًا بها ،ووفا ًء بعهده لها،
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لكن �أن يظل بال ن�سل ،معناه �أن تنقر�ض �ساللته و�ساللة �أجداده ،وتتقو�ض
دعائم اململكة ،وينتهي العهد ،وت�سود البالد الفو�ضى والتنازع على احلكم،
وي�صري ما �شيد �آبا�ؤه و�أجداده هبا ًء منثورا ،رغم هذا مل ين�س �إميانه بحكمة
ال�سماء وعدالتها ،ولذلك مل مي�س احلزن قلبه البتة ،بل لقد ازداد ت�شبث ًا
بزوجته امللكة ،وفي ًا حمب ًا خمل� ًصا لها !!..
وذات يوم كان امللك يرتوح بعليل زهور ب�ساتينه� ،صادف ب�رصه ورد ًة
�شاخمة ،م�رشئب ًة تن�ضح جما ًال وعبق ًا ،وتنب�ض بعنفوان احلياة ،واملده�ش
تلف ما حولها ،وفور ًا تبادر �إىل ذهن امللك حكايته ،ومتنى لو �أنه ينجب طفل ًة
لها قوة هذه الوردة ،و�أنى له �أن يدرك �أن ال�سماء كانت م�صغي ًة ملا متناه يف
تلك اللحظة يف �أعماقه ،كما مل يعرف ما تخب�ؤه له الأيام القادمة !!..
م�ضى امللك والأمل ي�شع من عينيه ،وقد �ألهم يف قرارة نف�سه �أن يحاول
كر ًة �أخرى ،لوال �أنه مل يدرك ملا �ألهمه �سبي ًال ،و�أف�ضى �إىل زوجته برغبته،
و�أه��داه��ا تلك ال��وردة الناب�ضة باحلب واحلياة ،فا�ستجابت لرغبته وقد
�أدركت مغازي ر�سالته ،بل و�سعدت كثري ًا ،وظلت الوردة ت�سكن ذهنه...
حملت امللكة ،ومرت ال�شهور ،يف طرفة عني ،وو�ضعت طفل ًة جميل ًة ،وحني
مر الأ�سبوع الأول ومل متت ،كمن �سبقها ،زاد �إميان امللك بعدالة ال�سماء،
وبهتان وزور �أع��داء حكمه ،ثم مر الأ�سبوع الثاين ،ومر ال�شهر ،ومرت
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ال�سنة ،ومل مي�س الطفلة مكرو ٌه ،بل �إزدادت ن�ضار ًة وحيوي ًة..
كان امللك قد احتفى بطفلته �سلف ًا ،حلظة ر�ؤيته تلك الوردة ،كما كان قد
�أ�سماها "
ال�سو�سنة " وجعل �أطوار الوردة ومنوها� ،أطوار بلوغه �أ�سباب حلمه،
فكان اهتمامه بال�سو�سنة ورعايته لها اهتمام ًا ب�أمنيته التي تتكور وتكرب يف
�أح�شاء زوجته..
و�أ�ضحت ال�سو�سنة منذ ذلك التاريخ ر�سول املحبة والأمل بني الأزوج،
كما �صار الرجال يف اململكة يقتدون ب�صنيع ملكهم ،ف��إن يحر�س �أحدهم
�سو�سنة ويرعاها ،يف مكان �رسي ال يعلمه �سواه ،ف�إنه يحر�س �أمني ًة تتكور
يف �أح�شاء الزمن !..
لقد عا�شت ال�سو�سنة �سنوات مديدة ،وعمر ًا طوي ًال ،وكانت نعم اخللف
لأبيها يف احلكم ،و ُعرِف عنها ما عرف عنه من حكمة ،وحف حكمها بالي�رس،
و�أيد بالر�شد ،وكانت الدليل لكل من ملأ الي�أ�س قلوبهم �أن الإح�سان لوردة
هو قمة التغيري يف حياة املرء ،وبرزخ انتقال �إىل عوامل املحبة الأبدية ،ومبعث
�أمل ي�ستحق احلياة من �أجله ...
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ي�سكنه ال�ضوء ،وت�سكنهم عتمة ..فهل �س ُي َه ِّربون
عتمتهم �إىل �ضوئه� ،أم َ�س ُي َه ّر ُب �ضوءه �إىل عتمتهم !..؟
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عباد ال�شم�س
انطف�أت القرية  ..وكان الظالم لعن ًة عليها لأنها مل ت�ستحق النور الذي
فكانت ت�سخره يف غري ما خلق من �أجله..
وهبته،
ْ
نوع من املوت ،بل املوت ذاته ،وكانت الأجيال يف هذه
انطفاء الإن�سان ٌ
القرية ،امل��وب��وءة باملوت ،وامل�ستكينة ،تلد لتنتظر امل��وت ،وتنتظر املوت
كانت عاجزة مطلق ًا عن اال�شتهاء،
لتنال به �صك حريتها ..ولأنها كذلك فقد ْ
ميت ،والأموات ال ي�صنعون الثورات ،وال �سبيل �إىل
والعاجز عن اال�شتهاء ٌ
حتررهم من اللعنات ،من�شغلني على الدوام ،لوال �أنه ال رغبة الن�شغالهم يف
خلق حالة �أخرى تغري يف عامل املوجودات� ،أو التحرر من الظالم  ،ف�صار
ان�شغا ًال ملجرد االن�شغال !!...
مل يكلف �أحدهم نف�سه يوم ًا عناء البحث عن �رس انطفائه� ،أو يحاول � ْأن
يوقد قلبه �شمع ًة ،لرياه الأمل ،غري �أنه بالبدائل ت�ستمر احلياة ،وي�شتعل
الإن�سان من جديد ،كما تولد العنقاء من رفاتها ..وهذا ما كان يلزمها..
"الوالدة من جديد "!!.
" الوالدة من جديد " معجزة من انطف�أ ،وا�ستعمر الظالم قلبه ،ليعود
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مت�أجج ًا ،متحرر ًا من لعنة ال�سدمي التي حلت عليه!!..
لكن ما كانت والدة هذه القرية ؟ وماهو ا�شتعالها اجلديد؟ و�أين ؟ ومتى؟
وكيف ؟ و�أنى لها � ْأن تتحرر من لعنة الظالم التي حلت عليها ؟ ذلك ما مل
حت�سب له ح�ساب ًا� ،أو تنتظر من الأيام له جواب ًا !!..
كانت القرية تع�شق ليلها� ،سوى رجل واحد كان من �أهل النور ،عام ًال
فيه ،وك��ان �أك��ار ًا بارع ًا ،وبحقله زه��ر ٌة ت�ؤن�س وح�شته ،لك�أمنا قدت من
�ضلعه ،ثمة �رس وراء رعايته لها ،ال يعلمه �سواه!!..
كانت القرية جتهل حقيقة الرجل ،وجتهل �أي� ًضا من �أين �أتى ،وجتهل
�أكرث �رس بقائه يف القرية ،ولطاملا ارتابت فيه ،فكان وجوده بينهم ي�شبهه
وجود الر�سل ،الذين بعثوا لتنفيذ مهمات تاريخية عظيمة...
كان لقبه (عباد ال�شم�س)� ،سخري ًة منهم ،وكانت كراهيتهم له نابعة من
كرههم لل�شم�س ،لكن مل يكن لأحد � ْأن يعلم �أن ال �شيء �سوف يخل�صهم من
لعنة الظالم �سوى رجل واحد هو ذاته عباد ال�شم�س!!....
ظل عباد ال�شم�س يرعى تلك الوردة ،رعاية امل�شكاة للنور ،منتظر ًا مو�سم
البذار ،كيما يكون من ن�سلها طوق النجاة لقرية تغرق كل حلظة يف جلج
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الظلمات ،وكان للوردة �شكل ال�شم�س ،فبدا الرجل وك�أمنا �رسقها من جذوة
ال�شم�س ليخل�ص القرية من الظالم!!...
كان عليه � ْأن يجد طريق ًة منا�سب ًة كيما يزرع بذور وردته يف �أ�ص�ص القرية،
و�ألفاها لدى �سباتهم.
ويف اليوم الثالث والع�رشين من ال�شهر بادر عباد ال�شم�س ونفذ مهمته،
لكن عند و�صوله �إىل �آخر منزل يف القرية ،و�أثناء و�ضعه لبذرة النور يف �أ�ص
الظالم ،كانت ال�شم�س قد غابت ،ومل ي�شعر با�ستفاقة �أهل املنزل ،ف�أدركوه،
وظنوا به الظنون ،ومل ي�ستطع � ْأن يخرب مبا كان يفعله ،خ�شي ًة على النور
ال��ذي هربه �إىل ديارهم � ْأن ينطفئ ،وك��ان �سبب جميئه �إىل القرية �سلف ًا،
واختار الت�ضحية!!..
�أخذوه �إىل حيث ال�ساحة ،و�أوثقوه �إىل جذع �شجرة ،واجتمعت القرية،
وكان حكمها عليه ،بعد � ْأن رف�ض � ْأن يف�صحْ � ،أن ُي�صلب ،ويرتك �سبعة �أيام
حتى ت�أكل الطري من ر�أ�سه ،وك�سف القمر تلك الليلة ،وبعد �أن �صلب ،مل
تكد متر �سب ٌع حتى كان موته �إعالن ميالد جديد للقرية ،وانت�شار ًا للبذار..
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وجد القمر زهرة ال�صبار تائه ًة غري �أنه مل يعرف �إىل
�أين �سيعيدها !!..؟
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ال�ص َّبار
زهرة ُّ
�أما كان عليه � ْأن يتذكر �أن من ي�سافر يف تلك ال�ساعة املت�أخرة من الليل
يجب عليه � ْأن يتزود مبا يكفي من الوقود الذي قد يت�سبب نق�صه يف م�شكلة
كبرية!!...؟
كان يعمل ب�إحدى ال�رشكات الكبرية ،وكان لتوه قد ح�صل على �إجازته
ال�سنوية ،فانتعل ظله مغتنم ًا الفر�صة ،ليزور الريف ،هرب ًا من �صخب
املدينة وعوادمها ،ورجاء � ْأن يجد الراحة التي تعقب �إرهاق عام من اجلهد
والعمل امل�ستمرين ،وفر�ص ًة للرتوح بن�سيم الريف وطراوة ظالله ...
ا�ستوقفه قدره ،لل�سبب ذاته ،يف ذلك الطريق الريفي ،الذي كان قد قطع
�شوط ًا كبري ًا منه ،ولي�س به ما يرجى انتظاره� ،سوا ًء �أكان �سيارات عابرة،
�أو حتى عابرين ،ف�أدرك �أن التوقيت الذي توقف فيه قد خانه ،وما كان من
حيلة �سوى � ْأن يلزم �سيارته مت�أفف ًا!!..
كان الفجر مع م��رور كل دقيقة يقرتب ،وحني الح و�أ�رشقت ب��وادره،
�أ�رشق الأمل كذلك يف نف�سه ،وما كاد ي�شعر باحلياة تدب ب�أو�صال ما حوله،
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حني دغدغها ال�ضوء ،حتى غادر �سيارته يحمل جالون البنزين الفارغ،
يتنف�س ال�صعداء ،كله رجا ٌء ،وتن�أى به م�شاعر و�أحا�سي�س غريبة �إىل حيث
اليدري وال ي�ستطيع �إدراكها ،وبعينيه �أم ٌل يف �أنه �سيظفر بعون �أحدهم ،رغم
�أنه يبدو �أن من ال�سهل � ْأن يكون ذلك الطريق الريفي م�أهو ًال بكل �شيء عدا
الإن�سان!!..
حملته قدماه �إىل حيث الي��دري ،وبينما هو �سائ ٌر يتلهى بت�أمل الأر�ض
اخل�رضة حين ًا ،وي�صغي �إىل �أ��ص��وات الع�صافري ال�صادحة ،ويهيم مع
الفرا�شات حين ًا �آخر ،وحني التفت يف تلك البقعة الندية� ،صادف ب�رصه وجه
ح�ضارات من كل حدب
فتاة لك�أمنا ا�ستعاره الزمن من التاريخ ،التقت به
ٌ
و�صوب ،ف�أ�صابه اخلبل لر�ؤيتها ،لكنه مل يت�ساءل عن غرابة ما ترتديه !..
اقرتب �إىل حيث �ألفى ذلك الوجه اجلميل ،وكان بيد الفتاة �إنا ٌء متل�ؤه من
نبع جار ،واهتدى الرجل �إىل احتياجه للماء ،واقرتب وردت عليه الفتاة
مبثل ما حياها ،فغ�سل وجهه و�رشب حتى ارت��وى ،ثم �س�ألها ،وما يزال
م�شدوه ًا ،عن تفاهات تف�ضح ارتباكه يف ح�رضة ح�سنها ،وحني وجد منها
اهتمام ًا حلاله راح يروي لها ما حدث معه ،وكيف انتهى به املطاف �إىل حيث
قابلها ،ولكنها مل تدر مبا جتيب ،ودعته باملقابل �إىل منزلهم ،فهناك من
هو �أعلم منها عما يبحث عنه ،وفرح الرجل ولبى الدعوة رغب ًة يف ا�ستكناه
غمو�ض عينيها ،وحب ًا يف ق�ضاء يومه ب�صحبتها ،كما �أنه قد يجد من ير�شده
�إىل حمطة بنزين!! .....
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حني �أدرك منزل الفتاة مل ي�صدق ما وجده ،فما ي�ستخدمونه من �أ�شياء
و�أوان مل ي�سبق له ر�ؤيتها �سوى يف منتجات �سينمائية� ،أو �ألفاه يف م�ؤلفات
التاريخ و�أ�ساطريه ،وت�ساءل حق ًا هل ما يراه حقيق ًة �أم �أنه يحلم؟! .
وف��رك الرجل عينيه ،فوجد �صحوته ،رغ��م ذل��ك مل ميتلك ما يكفي من
ال�شجاعة لي�س�أل عما هم فيه وملاذا؟  ..بل مل يجد الرغبة يف ذلك ،رمبا لأن
الهم الذي �سكن ر�أ�سه هل �سيجد حمطة بنزين �أم ال ،ثم �سيمكنه معرفة
تفا�صيل كل ما �أثار غرابته فلي�س ثمة �شيء �آخر ينتظره!!..
مل مي��ان��ع � ْأن يجل�س �إىل مائدتهم ح�ين دع ��وه ،فقد ك��ان جائع ًا حق ًا،
وا�ستثاره طعامهم مثل �سواه ،وباملثل حر�ص � ْأن ي�ضيف ذلك �إىل ت�سا�ؤالته
امل�ؤجلة ،وظل طيلة الوقت يت�أمل ما حوله حين ًا ،وجمال الفتاة حين ًا �آخر،
فحق ًا ملك قلبه هواها ،ومنذ �أول وهلة ،هي �أي� ًضا مل تكن عن ذلك مبن� ًأى،
وكانت نظراتها تبادله �أكرث مما انتابه ومتلكه حيالها ،ودنا وقت الغروب
�أخري ًا ،و�أمرته � ْأن يذهب حتى ال يت�أخر ..
"نعم �س�أذهب ،ولكنني �س�أعود حتم ًا " هكذا �أجاب ،وقبل � ْأن يرتكها
�أهدته ورد ًة جميل ًة يف �أ���ص يعبق بالقدم ،فالتاع غبط ًة وابتهج ،وم�ضى
ودقات قلبه قبائ ُل ترق�ص على �إيقاع قرع الطبول.
بعد تلك الأمتار التي م�شاها الرجل وجد حمطة البنزين �أخري ًا ،و�س�أل
عاملها ذا الفودين الأ�شيبني ،عن ا�سم تلك القرية التي جاء منها ،خال �أن
عامل املحطة �أبدى ا�ستنكاره متام ًا ملا �سئل عنه ،رغم ذلك كتم �شيئ ًا يف نف�سه،
وت�أنى ،قبل البوح به ،وحني روى له الرجل ما روى من حكايته� ،أدرك
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الرجل الطاعن يف ال�سن �أن الرجل قد ذهب �إىل تلك القرية!!..
�أخربه �أن ثمة ق�صة حدثت بذلك املكان الذي يعتقد �أنه موجو ٌد ،وغري
موجود ،يق�صد " القرية " ،والذي دمره زلزا ٌل منذ �سنوات بعيدة ،وكان
تاريخه موافق ًا لظهور جنمة "الزهرة" التي تظهر كل �أرب��ع �سنوات،
و�أخ�بره �أي� ًضا �أن ه��ذه القرية تظهر كالنجمة اخلما�سية ،ك��رة كل �أرب��ع
�سنوات.
مل يكن لي�صدق �أن الرجل زار القرية حق ًا� ،إال بتلك الوردة التي ا�سمها
"زهرة ال�صبار" ،التي �أهدتها له الفتاة ،ومل يكن من �أحد يزرع تلك
الورود� ،أو يعرف لها موطن ًا �سوى تلك القرية ،وم�ضى الرجل يكتظ قلبه
باحلزن والأ�سى ،ومنذ ذلك اليوم وهو يرتقب ذلك التوقيت لظهور القرية
ليزور الفتاة ،وتعلم من زهرتها ال�صرب ،و�صارت ترافقه �أينما حل �أو ذهب،
طارئ فت�شفع له لدى
كما زجاجة �سم جلا�سو�س يدخرها حت�سب ًا لكل ما هو ٌ
زبانية ال�ع��ذاب ،غار� ًسا لها يف �أ���ص يالئم رقتها ،حمافظ ًا عليها ،ت��زوده
بال�صرب ،والأمل ،يف �أنه �سريى تلك الفتاة ؛ فرمبا يعي�ش معها تلك اللحظات
كر ًة �أخرى !!
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من �أين للأمل �أنْ ينبج�س لوال �ضلع الي�أ�س الذي
ين�سلخ منه ،كما ين�سلخ النهار من �ضلع الليل ،متاماً
مثلما ان�سلخت التوليب من �ضلع لقاء �أبدي ..؟!
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التوليب
عا�شا مع ًا حيث يعي�ش العامل طف ًال قبل � ْأن ي�أتي �إىل هذا العامل ،وكان
ثمة ملكان يرعيانهما ،يعلمانهما ،ويخربانهما مبا �سوف يعي�شانه �ساعة
جميئهما �إىل هذا العامل ،وكانت ت�أ�شرية العبور هي ن�سيان كل �شيء ...
�زن جلي ٌل حني �أذن الوقت بالرحيل ،واغتما لفراق
�أ�صاب املَ َلكني ح� ٌ
الطفلني ،وتوجب ذل��ك � ْأن ي�ضع امل�لاك �سبابته على ال�شفة العليا لهما،
لي�صمتا عما ر�أي��اه وين�سيا ،ليجدا من ثم ذل��ك الأث��ر حتت �أرنبة �أنفهما
وي�صري مرورهما مرور ًا �رشعيا ..
لكن مل يهن على املالكني ما كان بني الطفلني ،من �صداقة وحب عميقني،
ولأجل ذلك �صنعا لهما �صنيع ًا يعرف �أحدهما به �صاحبه �ساعة تقابال يف
العامل الذي �سينتقالن �إليه.!!..
قدما �إىل احلياة ،ومرت ال�سنون وهما يكربان ويكربان ك�شجرتي كرز،
در�سا وتعلما ف�صارت الفتاة طبيب ًة ،و�أ�صبح الفتى مهند� ًسا ،وكان ك ٌل منهما
مبن� ًأى عن �صاحبه ،هي ب�أر�ض وهو ب�أر�ض ،غري �أن عملها اقت�ضى انتقالها
�إىل مدينته...
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هناك بد�أت متار�س مهنتها بتفان و�إخال�ص ،وكانت فاتن ًة جد ًا ،وحمبوب ًة
ج��د ًا ،ولها الكثري من الأ�صدقاء ،لكن ورغم كرثة خطابها �إال �أنها كانت
ترف�ض ال��زواج البتة ،ولي�س لها من �سبب تعرفه عدا �أن الوقت مل يح ْن،
وكذلك تلك الر�ؤى التي تراود خيالها بني حني وحني عن واد مير جدو ٌل
من خالله ،و�أ�شجا ٌر تغطي تفا�صيله ،وورود تك�سو م�سالكه ،ورجل مبهم
املالمح يحملها بني ذراعيه ليقطعا جمرى اجلدول ،ثم ....................
.!!...............
ال�شاب كان منغم� ًسا يف تفا�صيل ر�سومه وت�صاميمه الهند�سية ،وم�ستغرق ًا
يف عمله �إىل حد مينعه البحث عن الأ�صدقاء� ،أو املكوث مع �أ�رسته �أكرث من
يوم واحد هو يوم �إجازته الأ�سبوعية ،و�أحيان ًا ت�صري ال�شهرية...
على حدود تلك املدينة ثمة منتجع طبيعي يحج �إليه الزوار ،من كل حدب
و�صوب ،ويكتنف ثناياه الكثري من الغمو�ض ،وبع�ض الأ�ساطري التي تطوف
حوله ،وبه جدو ٌل �صغ ٌري ينبع من �أعايل اجلبال املمتدة يف �سل�سلة واحدة
حتيط باملكان ،وحتفه �أ�شجا ٌر كثري ٌة وتغطي معظمه ،وبه نزل ت�شبه الفنادق
�شيدت من �أجل من يحب ق�ضاء �إجازته من الزوار فيها ..
ذات �صباح وحني كانت الطبيبة ت��زاول مهنتها تلقى امل�ست�شفى الذي
تعمل به بالغ ًا يفيد بوجود حالة طارئة ت�ستدعي �إ�سعاف طبيب ،وكان
54

�سفــــر احلــــــديقة

العنوان هو النزل املوجود على �أطراف ذلك املنتجع..
كانت الفتاة هي الطبيب املناوب يف الإ�سعافات اخلارجية بتلك النوبة
ال�صباحية ،فخرجت و�سيارة الإ�سعاف ،وهناك مت �إ�سعاف احلالة .ولأن
وقت الدوام انتهى حينها ،فلم متانع الطبيبة � ْأن تلبي دعوة �صاحبة النزل
بق�ضاء بقية يومها يف �ضيافتها ،عرفان ًا باجلميل الذي رف�ضت � ْأن ت�أخذ عليه
�أجرا ..
يف ذل��ك ال��وادي حيث املنتجع ك��ان قد تقرر �إن�شاء ج�رس خ�شبي بني
مرتفعني يف�صلهما اجل��دول ،وكانت ال�رشكة املكلفة بت�شييد اجل�رس هي
التي يعمل بها ذلك املهند�س ال�شاب ،ووافق وجوده حينها لأخذ القيا�سات
وت�صوير املوقع..
خرجت الطبيبة اجلميلة يف نزهة ب�أرجاء ذلك املنتجع ،وب��دون موعد
وب��دون �إذن �أح��د ر�أت��ه ور�آه��ا وك��ان لقا ًء �أبدي ًا ،احتفلت من �أجله مالئكة
ال�سماء ،وابتهجت الطري ،وغنت الأ�شجار ...
ذلك املكان حتققت له قيمته بهذا اللقاء كما حتقق لكليهما تلك الر�ؤى
التي كانت تهب على روحيهما من فرادي�س م�أنو�سة ،ترت�سم �صور ًا �صور ًا
يف خميلتهما من غيب �رسي عجيب !!..
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مل تدرك الفتاة نف�سها �إال بني ذراعيه ،ليحملها ويقطع بها اجلدول ،ثم
ي�ستلقيا ور�أ�سها يتو�سد �أ�ضلعه ،وتن�ساب خ�صالت �شعرها على �صدره،
ثم ميد ذراعه �إىل �ضلعه الأمين ،ومن دون � ْأن ي�شعر ب�أمل تنبج�س منه ورد ٌة
عطرةٌ ،فواح ٌة ،مثلما ينبج�س النهار من �ضلع الليل ،ومثلما ينبج�س الأمل
من بني الظالم الكثيف...
و�ضعها على ف��ود ر�أ��س�ه��ا ،ث��م مت��ر حل�ظ��ات ع��ادت بهما �إىل �أزم �ن��ة ال
يعرفانها� ،سوى �أنهما كانا قد تعلما العي�ش يف فعاليتهما �سلف ًا ،يف عوامل
�أخرى ،تلك الوردة هي �صنيع املالكان ،تلك الوردة التي زرعاها على حواف
ذلك اجلدول ،و�شيد اجل�رس بجانبها ،و�أ�ضحت مزار ًا يحج �إليه ،وحب ًا خالد ًا
كلل الوجود ا�سمها "التوليب" .
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الذي ال يحب �إال نف�سه ال حتبه ال�سماء  ,والذي ال
حتبه ال�سماء لن يحبه �أح ٌد ....

58

�سفــــر احلــــــديقة

الرنج�س*
يف زمن ال يعلمه �إال اهلل ،ويف وا ٍد كبري ي�شقه نه ٌر �سل�سبيل� ،شب على
فتى جميل .
�ضفافه ً
جال�س �إىل النهر ذات يوم يت�أمل �صفحة امل��اء ال�ساكن؛ ملح
وبينما هو ٌ
�صورته منعك�س ًة ف�أده�شه ما ر�آه وفتنه ،ومنذ تلك اللحظة عرف الفتى كم
هو جميل ..
مرت الأيام تلو الأيام ولي�س من عمل يتلهى به الفتى �سوى ت�أمل وجهه
يف �صفحة املاء اجلليل ..
يف ال�ضفة الأخرى من النهر مرت ذات يوم �إحدى احلوريات فاتفق موعد
مرورها مع موعد جلو�س الفتى �إىل النهر فر�أته ،ف�شغف قلبها مبا ر�أته،
ومتلكها من �أخم�ص قدميها حتى هامتها ..
تع احلورية من الأمر �سوى �أنها �أحبت ما ر�أته حب ًا جما وكادت تنفق
مل ِ
غرق ًا عندما �أرادت � ْأن تقطع النهر حتى ال�ضفة الأخرى لرتى عن كثب من
ملك قلبها وع�شقته منذ �أول وهلة لوال �أن الفتى ا�ستدركها ..
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بعد تلك احلادثة ظلت احلورية تزور النهر كل يوم ملقابلة الفتى اجلميل،
ودواليك حتى ان�سجم االثنان ,ولكن الفتى ظل يف�ضل النظر �إىل وجهه يف
�صفحة النهر على النظر �إىل احلورية ..
واعرتفت احلورية للفتى و�صارحته بحبها له ولكنه نبذها ،لأنها ال
ت�ستطيع �إال ترديد �صدى ما يتحدث به ..
مل حتتمل احلورية هول ال�صدمة ،وانتحبت وبكت بكا ًء مرير ًا ،وبلغ
الأ�سى منها مبلغه حتى ماتت كمدا ..
حزنت ال�سماء ملوتها ،فعاقبت الفتى على �صنيعه عقاب ًا �أبدي ًا ،فجعلته
ينظر �إىل نف�سه على �صفحة املاء وظل هكذا �أبد ًا ،فا�شتد غمه وحزنه حتى
نفق ،وحيث ا�ضطجع نبتت على قربه ورد ٌة عجيب ٌة �سميت با�سمه "الرنج�س"
ومنذ ذلك احلني �صارت الورود كلها تكره هذه الوردة ،وتبغ�ضها ،لأنها ال
حتب �إال نف�سها ،والذي ال يحب �إال نف�سه ال حتبه ال�سماء ,والذي ال حتبه
ال�سماء لن يحبه �أحد ....

*حكاية الرنج�س م�ستوحاة من ميثيولوجيا �إغريقية .
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لو كان ال�شيطان يعرف اليا�سمينة ملا رف�ض �أنْ
ي�سجد لآدم !!..
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اليا�سمني*
مليون عام �أو تزيد ،ال �أدري ،حدث والأر�ض ما تزال �سدمي ًا ،ع�صافريها
م�رشد ٌة  ..النحل �صائ ٌم على حلم لقاء وردة  ..والفرا�ش هائ ٌم على وجهه،
حدث �أن حورية من حوريات ال�سماء هبطت �إىل الأر���ض تبحث عن مالك
�شغف قلبها حبه بيد �أن��ه اختفى وتعذر لقا�ؤه ،ولفرط لوعتها وحريتها
طفقت تفت�ش عنه بني الكواكب ..
بلغ احلزن منها مبلغه ،حني تعذر العثور عليه على الأر�ض وقد طافتها
�شرب ًا �شربا ،وا�ست�شاطت ب�ؤ� ًسا وترح ًا ،وانهمرت الدموع من عينيها كحبات
املطر ،بكت وبكت وانتحبت ،وكان �شيئ ًا �ساحر ًا؛ �إذ هي تبكي ومبو�ضع كل
دمعة ت�سقط تنبت على الأر�ض وردة ودواليك حتى اكت�ست الأر�ض بربدة
الزهر واجلمال ..وكانت كلها بي�ضاء .
�صدحت الع�صافري وابتهجت وطفقت تزين �أع�شا�شها بالزهر ،وانت�شت
النحل ودب يف �أو�صالها الن�شاط ،وعالي ًا حلقت الفرا�شات ،و�ضاعت الدنيا
ن�سيم ًا وعبق ًا ،وتناهى عبقها الفاغم �إىل �أعايل ال�سماء ..
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ذلك العبق ا�ستح�رض �شذاه املالك و�أنزله �إىل حيث م�صدره ( الأر�ض ) ..
مل تخنه الفرا�سة فيما �أيقن به �أنه �شذى حبيبته� ،إال �أنه ملا و�صل الأر�ض
مل يجد غري الورود� ،أما احلورية فقد رحلت لتكمل رحلة بحثها عنه ..
اغتم لذلك كثري ًا وحزن ،وحار �صنيع ًا ،وتعبري ًا عن حزنه وحبه ،وكان
ر�سام ًا ،طفق يلون الوردات ورد ًة وردة ،ليزيدها جما ًال �إكرام ًا لذكراها،
وموا�سا ًة لنف�سه ..
�إذ ذاك �صادف فيما �صادف ورد ًة �شاخم ًة م�رشئبة العنق ،ف�س�ألها � ْأن
أبت �إال � ْأن تظل بي�ضاء ،وكان ا�سمها
تنحني يلونها،
فا�ستع�صت عليه ،و� ْ
ْ
تنحن
( اليا�سمني ) ومن ذلك احلني
�صارت كل الورود تنحني لها لأنها مل ِ
ْ
والذي ال ينحني ال يتلون ،والذي ال يتلون تنحني له كل الأ�شياء.

*حكاية اليا�سمين م�ستوحاة من �أ�سطورة �شعبية .
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هايل املذابي
 -فائز بجائزة رئي�س اجلمهورية لل�شباب 2009م (الق�صة الق�صرية)
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