رواية :عندما يفكر الرجل

للكاتبة :خولة القزويني

أٌها السادة ...
هاتفا من الشرق ٌنذركم أن ال حلم بعد الٌوم  ,فقد آن األوان لٌتحول الطٌن إلى دم حتى تتؽٌر
موازٌن الحٌاة.
ُ
لٌس لؽزاً  ,وإنما صرخة مٌبلد حقٌقٌة ّ
أبحث
مزقت صدري  ,وأنا أستنشق الهواء الذي كنت
هواء فاسداً  ,فثمة جراثٌم تعبث به  ,وتنفخ
عنه بٌن فوهات الجدران وبٌوت العناكب  ,كان
ً
دماءها فً مساماته.
خفً ٌحصً علٌنا هذه األنفاس وبٌنما نحن نقاوم سلطوا علٌنا
عندما تنفسنا  ...كان مار ٌد
ّ
سبلحا ً ؼٌر مربً .
سؤكتب لكم بعد هذه المقدمة قصتً  ,بل حكاٌتً لتسردها الجدات إلى الصؽار لٌبلً  ,حتى ال
تؤخذهم ؼفلة النوم  ,وتبقى األشباح تراودهم فً الحلم والحقٌقة .
فلتتعلم أجٌالنا االستٌقاظ فً كل لحظة من لحظات الحٌاة  ,فخلؾ األبواب ذباب مرعبة تتح ٌّن
الؽفلة لتنهش األجساد وتمزقها باألنٌاب والمخالب .
أٌها السادة ...
كنت على مشارؾ الزمن  ..األبواب مإصدة  ..لمحت أن هناك بابا ً شبه مفتوح  ..أٌقنت أنه
ُ
عرفت أنه كمٌن  ,وهذا الكمٌن هو محور الحكاٌة ...
األمل  ,وعندما اندفعت إلٌه

خوله القزوٌنً ...
-----------------------------------------

(مقدمة)
ٌقولون " رجل"
ال ٌعرفون سر الرجولة التً تتفجر فً ومضة فكر تحرق أعواد الظلم المتناثرة فً الشرق
والؽرب .
قطرات من الدم تصرخ فً وجه الحضارة النتنة  ,عندما ٌفكر هذا " المخلوق" ٌقرر حقٌقة
وجوده  ,وهدؾ بقابه فً هذا الكون الفسٌح . . .
فعند مفترق الطرٌق ٌقرر طرٌقه بٌن " األنا " و" العالم " .
فاألنا تجرفه إلى حٌاة الركون فً لذابذ الدنٌا ولٌالٌها المترعة بالشهوات  " ,والعالم " خطوات
قاسٌة تذٌب أعماقا تحترق فً قرابح المنكوبٌن .
ولن ٌجتمع فً قلب الرجل حبان  ..فإما " األنا " وإما " اآلخرون" .
وأقزام " األنا " كثر فً هذه الحٌاة  ,سٌان وجودهم وعدمه  ,فهم رماد على األرض ال نمٌزهم
عن التراب . .
وعمالقة العالم نجوم متؤللبة فً سماء اآلخرٌن  ,نهتدي بنورهم إلى طرٌق الخبلص .

" خولة القزوٌنً"

-----------------------------------------

( )1
شاب فً العشرٌن
_ أقبلت هذه األٌام التً تزجنا فً متاهات رتٌبة  ,نفس الوجوه  ,نفس الخطوات  . . .نفس
المكان  ...ال شًء ٌتؽٌر . .

قالها متذمرا. . .

فضحك صدٌقه الذي كان ٌجالسه فً إحدى ردهات الكلٌة  . .ونظر إلى ساعة ٌده وهو ٌتمتم :

_ لٌست لً رؼبة فً حضور المحاضرة ٌا محمد . . .

تنهد محادثه :

_ وأنا كذلك ٌا محسن  . . .ال أشعر أنً سؤكتب سوى نفس المعارؾ التً أقرأها فً الكتب ..

نهض الشابان حٌنما وجدا أن ال جدوى من هذه الهمهمات الفارؼة  . . .وفً طرٌقهما . . .
لقٌا أستاذهما " عبد الؽفور "  . . .أستاذ االقتصاد الذي ٌتوقؾ عنده العقل أحٌانا . .
وٌسترسل لسانه فً سرد قصة االقتصاد  . .كان رجل طوٌبل ,ضخم الجثة ٌ . . .تورع عن
االبتسام وإن كان األمر ٌتطلب ذلك . . .

_ السبلم علٌك أستاذ عبد الؽفور  . .بادراه بالتحٌة فؤومؤ  . .برأسه متكلفا ثم انصرؾ . . .

ضحكا  . .بل استؽرقا فً الضحك  . .حتى أدكهما أحد األصدقاء منطلق األسارٌر ٌزؾ لهما
بشرى  ..عودا ستإجل هذه المحاضرة رٌثما ٌعود األستاذ من القاهرة. . .

_ الحمد هلل  . . .تنهد محسن وكؤن عبا ثقٌبل أزٌح عن كاهله .

أطرق محمد برأسه إلى األرض  . . .ثم استطرد :

_ أبهذه السرعة ٌذب فٌنا فٌنا الملل  ,ومن قبل أن نبدأ !؟. .

لم ٌنبس صاحبه ببنت شفة ..

ومضى ٌقول :

_ إننا لم نر األستاذ بعد  . .لم نعرؾ من المحاضرة سوى عنوانها  . . .فلماذا نتضجر؟!. .
لماذا ٌداهمنا هذا الشعور ؟!

تنفس الصعداء ثم صمت  . .لٌجٌبه صاحبه :

_ هناك آالؾ األسبلة التابهة فً نفوسنا  . .تبحث عن جواب  . .تطاردنا عشرات األسبلة . .
لكن  . .ال أحد ٌجٌب  ,بل نحن ٌا محمد ال نعرؾ من اإلجابة شٌبا فكثٌرا ما أفكر عندما نتخرج
بعد عامٌن  . .نعلق على صدورنا شهادة العلوم السٌاسٌة  .فمن ٌمنحنا القدرة على أن نتنفس
؟. .

قاطعه محمد ؼاضبا :

_ إن هللا منحنا العقل لنحٌا  . .وهإالء ٌ . .سحقون هذا العقل لنموت  . .أنت تعرؾ كم عانٌت
مع بعض أساتذتً فً السنوات الماضٌة ٌا محسن  . .لقد خذلونً  ,وفً أكثر من موقؾ ,
عندما شبت أن أتعلم ؼٌر الذي أتلقنه  . .ابتسم محسن ساخرا. . . :

_ أجل  . . .لقد رسبت أكثر من مرة . . .

_ وفاجؤنً بعض األصدقاء بجبنهم حٌنما دعونً إلى عدم التدخل فً شإون ؼامضة . . .
قابلٌن  :إنها ال تعنٌك  . . .ضع فً حسابك المجموع  . . .المجموع فقط . . .

وؼلبت على حدٌثهما السخرٌة  . . .وهما ٌقطعان شوطا طوٌبل فً المشً  . . .ثم ٌتخذان ركنا
هادبا  . . .منعزال عن ضوضاء الطلبة  . . .فقد كانت هناك حلقات لشباب وشابات . . .
ٌتحدثون ٌ ,تمازحون  . . .فبل شًء ٌدعو إلى الهدوء  . . .والفراشون فً ذهاب وإٌاب
حاملٌن القهوة للموظفٌن هنا وهناك  . . .وأساتذة ٌ . . .تجمهر حول بعضهم جمع هابل من
الطلبة والطالبات  ,ردهات الكلٌة كانت ممتلبة  . . .تموج بحضور كبٌر  . . .لكن هذٌن
الشابٌن آثرا العزلة لعل فً نفسٌهما شٌبا ٌختلؾ عن اآلخرٌن . . .

" محمد " فً العقد الثانً من عمره ٌ . . .جمع فً نفسه إحساسا ضد هذه األلوان المتموجة
التً ٌظهر بها اآلخرون  . . .وٌود لو ٌملك القوة الهابلة لتؽٌٌر هذا العالم  . . .فكل محاوالته
تبلػ فً تصاعدها إلى الحد الذي ٌخسر فٌه بعضا مما ٌملك وٌحس ٌ ,عٌش فً بٌت متواضع
مع والدته وأخت واحدة  . . .فقد توفً والده حٌنما كان صبٌا صؽٌرا فً الرابعة من عمره . .
.
وصدٌق طفولته محسن ٌ ,جمعه معه وٌشد أواصرهما هذا اإلحساس المشترك لكل ما ٌمسهما
وٌمس اآلخرٌن بسوء  . . .إذ بلؽهما أن هناك من ٌتهمهما بالتمر على قوانٌن الكون . . .
وكانا عندما ٌفكران فً هذا األمر ملٌا ٌضحكان ملء قلبٌهما .

كان من منؽصات حٌتهما " عادل "  . . .حٌث ٌتعرضان معه إلى كثٌر من المشاحنات
والمواقؾ التً ٌحتد فٌها كل شخص حتى ٌصل األمر بهم إلى حد االشتباك باألٌدي  . . .ولوال
قوانٌن الجامعة الصارمة التً ترؼم كل فرد على االلتزام بها لحدث ماال تحمد عقباه . . .

ٌومهما الدراسً األول ٌ ...بحث عن تنفٌس  . . .أو على األقل قدرة على التكٌؾ  ,لكن دخول
الطلبة وخروجهم من القاعات اضطرهم أخٌرا إلى حضور المحاضرة التالٌة  . . .جلس الطلبة
على مقاعدهم فً انتظار األستاذ  . . .الطالبات ٌتجمهرن مع بعضهن فً همسات النفس
الجابعة إلى أحمر الشفاه  ,ثوب حرٌر  ,عقد الماس  . .وبٌن هنٌهة وأخرى تنطلق ضحاكات
تجذب انتباه الحضور  . . .وأخرٌات صامتات ٌ . . .تؤملن أمرا ال ٌعرؾ معناه  . . .أحد الطلبة
ٌقلب فً كتبه متمتما  " :إن  . . .المادة صعبة جدا  . . .جدا  ". .وآخر ٌشعل سٌجارة صامتا
 . . .وآخرون خارج القاعة  . . .فً انتظار األستاذ  . . .الذي حضر بقامته الفارعة . . .
ونحوله الشدٌد الذي جعله ٌبدو محدودبا بعض الشًء  . . .وبلهجة صارمة  . . .جعل ٌقول :

_ ال أرٌد أي طالب ٌنتظرنً عند الباب  . . .مفهوم . .

ثم شرع فً ٌكتب على السبورة  " . .سٌاسات دولٌة "  . .وعندما انتهى حدق فً الوجوه
ملٌا  . . .لٌسؤل  " . . .ما هو تصوركم لهذا " الكورس " " ؟. .

أجابت إحدى الطالبات  " :إنها العبلقات السٌاسٌة التً تربط الدول بعضها ببعض " و أشار
إلى آخر لٌجٌب  " :أهم االتجاهات السٌاسٌة فً العالم "  . . .حرك األستاذ أذهان الطلبة . . .
فاستحضروا محصلة ما انتهوا إلٌه فً سنٌن ماضٌة  .حتى استقر على تعرٌؾ محدد جعل كل
الطلبة ٌنسخونه  . .لكنه أفلح بعض الشًء فً إحاطة المحاضرة بؤجواء بعٌدة عن الروتٌن ,
وفً نفس الوقت  ,جذب االنتباه  ,وولد ردود فعل وآراء مختلفة . . .

أحس " محمد " بنوع من االرتٌاح  . . .إذ أصؽى إلى أستاذه بشؽؾ كبٌر  . . .حتى استؤنس
بالحدٌث معه  . . .وطمع فً صحبته كصدٌق  . . .إضافة إلى كونه األستاذ  . . .واصطخب فً
ذهنه مزٌج من األفكار أفرز لدٌه تخطٌطا طرٌفا ٌساعده على التقرب من أستاذه الجدٌد . . .

وعند االنصراؾ  . . .اقترب منه قاببل :

_ من أي بلد أنت ٌا أستاذ  ,ومنذ متى تمارس التدرٌس ؟. . .

ابتسم األستاذ بهدوء لٌجٌب :

_ أنا من السودان  ,وهذه السنة األولى التً أدرس فٌها  ,أراك مهتما ٌا محمد بدراستك . . .
وهذا شًء رابع . . .

_ إنه أمر ٌسرنً ٌا أستاذ أن ٌكون هذا رأٌك بً رؼم هذه الفترة القصٌرة.

_ األمر واضح ٌا محمد  . . .فإلمامك بهذه الثقافة شًء نادر فً صفوؾ جٌلك . . .

وافترقا  . . .لٌنضم محمد إلى رفٌقه محسن :

_ "إنً أشعر بجوع قاتل " قال محسن وهو ٌتجه ناحٌة الكافٌترٌا"

لكن محمد  . . .قاطعه . . .

_ إنك " ال تحتمل الجوع " اصبر رٌثما نلتقً بعض األصدقاء . . .

ابتسم محسن وهو ٌربت على كتؾ صاحبه قاببل :

_ ال وقت عندي  ,فسٌحٌن موعد محاضرتً التالٌة .

ومضى محمد إلى سبٌله ٌ . . .بحث عن أصدقابه . .

وكان جمع من الطلبة ٌ . . .جلسون حول مابدة نصبت فً وسط الحدٌقة . . .

انضم إلٌهم  . . .وبعد أن حٌاهم  . .قال على الفور :

_ إن هذا الٌوم  ,رابع  . . .فقد استطعت أن اجتازه بجدارة . . .

ضحكوا لٌقول أحدهم :

_ وكٌؾ حدث هذا ؟. . .

_ كنت أحسب ألؾ حساب لبعض األستاذة  . . .ووجدت بعضهم ال بؤس به . .

وسؤل آخر :

_ لم ٌبق أمامك سوى سنتٌن وتودعنا ٌا عزٌزي . . .

أجاب وهو ٌرفع كفٌه إلى السماء داعٌا :

_ آمٌن ٌا رب العالمٌن . .

ثم جعل محمد ٌحدق بهم كان ٌفتقد أحدهم قاببل فً دهشة :

_ أٌن علً ؟ ال أجده معكم ؟. .

صمتوا هنٌهة  . .كؤن على رإوسهم الطٌر . .

ثار قلقه وهو ٌعٌد سإاله :

_ ما بكم  . .أٌن علً  . .إن أمركم ٌدعو إلى الؽرابة ؟!. .

ومضى ٌخاطبهم بؤسمابهم " هشام  . .خلٌل  . .ماجد  . .عمار  ". .أٌن علً ٌ . .ا إلهً . .
أجٌبونً . .

فصرخ أحدهم ؼاضبا :

_ لقد فصل قبل أسبوع . .

صعق وهو ٌتمتم :

_ كٌؾ حدث هذا ؟! . .ولماذا لم تخبرونً  . .وكٌؾ تستهٌنون بهذا األمر  . .إنه فً السنة
الثالثة  . .وما السبب ؟ ال أعتقد أنه قد رسب فً امتحاناته  . . .فمستواه العلمً ممتاز  . .لكن
قاطعه أحدهم :

_ النشرة العلمٌة التً كان ٌصدرها فً الفصل الدراسً السابق قد تعرضت إلى سٌاسة
الجامعة ومست المسإولٌن شر مساس  . .وأثناء انشؽالنا فً فترة االمتحانات أحٌل إلى
مجلس تؤدٌبً من قبل إدارة الجامعة  . . .وحسب ما سمعناه فإنه دخل معهم فً مشادة عنٌفة
 . . .أؼضب المسإولٌن  . .وتجاوز حدوده  . .فاتخذ قرار بفصله من الجامعة . . .

قال محمد بعد تفكٌر :

_ وأٌن هو اآلن ؟!. .

قال خلٌل :

_ قرر أن ٌواصل تحصٌله العلمً فً القاهرة عً حسابه الخاص  . .بعد أن حاول االعتراض
على هذا القرار  . .لكن دون جدوى  . .فهو إنسان متهور كما تعرفه  . .تجرفه الحماسة دون
أن ٌلتفت إلى عواقب الموقؾ . .

تنهد محمد ثم أجاب ؼاضبا :

_ األمر ال ٌدعو إلى اللوم . .

وقاطعه آخر :

_ إنه أخطؤ  . .بل أمعن فً الخطؤ  . .كٌؾ ٌثٌر الطلبة ضد إدارة الجامعة ؟  . .فنواحً
القصور ٌكمن معالجتها بالتً هً أحسن  . .أما اتخاذ هذا السبٌل األرعن  . . .فهو أمر ال
ٌفسح لئلدارة مجاال للصبر والتروي . .

قال محمد مندهشا :

_ وماذا كتب ؟!  . .لم أقرأ هذا المقال . .

وجعل أحد الجالسٌن ٌشرح له فكرة المقال :

_" لقد وصؾ اإلدارة بالذباب الشرسة والطلبة بالنعاج الضعٌفة  . .ثم تعرض إلى سٌاسة
الجامعة التً بدأت تفقد استقبللها على مر الزمن  . .وجعل ٌنسب التنظٌم اإلداري للطلبة
والموظفٌن إلى أصابع خفٌة خارج الجامعة  . .بل خارج مجتمعنا . .

إنه متهور  . .لقد كتب فً شًء خسر معه أشٌاء كثٌرة . .

نهض محمد ؼاضبا  ,وقال وهو فً طرٌقه إلى االنصراؾ مشٌرا إلى خلٌل :

_ أرجو أن تكتب لً محاضرة الٌوم فؤنا ذاهب للقاء علً . .
-----------------------------------------

( )2
امرأتان فً حٌاته
كانت الدار فً تلك الساعة هادبة ٌ . . .قطع هدوءها  . . .أنفاس مضطربة حابرة المرأتٌن
حابرتٌن  . . .تقطعان خطوات متمردة فً صالون الدار ,إنهما أم محمد  . . .وأخته "فاطمة" .
الساعة قد جاوزت الرابعة  . .و"محمد" قد تؤخر  . . .فقرار فصل صاحبه " علً" صرؾ
انتباهه عن ارتباطاته األخرى  . . .وبصوت مضطرب شرعت أمه تقول :

_ اتصلً ٌا فاطمة بؤصحابه . . .

وتقول فاطمة الفتاة الهادبة  . .التً تحاول أن تستوحً من أعماقها  . . .وهدوء روحها . . .
بعضا من الزاد تمنحه ألمها  . . .القلقة. .

_ ترٌثً ٌا أمً  . . .ال بد أن أمرا شؽله  . . .فإن حدث له مكروه  . . .البد من أحد . . .
ٌخبرنا  . . .فما أظن أن ؼٌابه باختٌاره  ,وألؾ عذر ٌمكن أن ٌعطى له .

لكنها فً قرارة نفسها تصطخب الوساوس . . .وتجٌش فً صدرها الظنون  . . .فهً تعرؾ
أخاها  . . .شاب متمٌز  . . .العٌون ترقبه عم كثب  . . .وتتصٌد أخطابه  . . .وكثٌرا ما
ٌجالسها لٌتحدثا فً شتى القضاٌا  . . .ولعل األٌام أرؼمتها أن تإمن  . . .بضوابط قد التزم
بها محمد  . . .وهً كفٌلة ب ،تجدد طرٌقه فً الحٌاة  . . .وطرٌقه هذا ٌ . . .متلا بالشوك . .
 .وٌمتلا بالصخور  . . .وتخٌلته  . . .وحٌدا ٌحمل معوال بٌدٌه  . . .لٌشق هذه العقبات . . .
طرٌقا معبدا بالورود والرٌاحٌن . . .

تنهدت أمها جالسة :

_ أراك ساكنة  ,كؤن األمر ال ٌعٌنك . . .

وبعصبٌة تصرخ وهً تواصل تمتماتها :

_ أعطنً أرقام أصدقابه  . .ألتصل  . .إن كنت متثاقلة . . .

وتجلس فاطمة إلى أمها تربت على كتفها هامسة فً حنو :

_ اهدبً باسم هللا ٌا أمً  . . .وادعً أن ٌكون فً التؤخٌر خٌر .

وبٌنما هً فً طرٌقها إلى المطبخ تحضر ألمها قدحا من الماء ٌ . . .رن جرس الباب . . .
تسرع إلٌه وإذا بمحمد أمامها .

نهضت األم واقفة  . . .تصطخب فً نفسها الفرحة والؽضب :

_ ما بك تؤخرت ٌا محمد  . . .أقلقتنا علٌك  . .؟

_ كنت مشؽوال ٌا أمً  . . .بؤمر مهم  . . .واعذرٌنً ألنً قد ؼفلت عن االتصال بك . . .
وجلس على األرٌكة ٌ. . .طلب كوبا من الماء ٌ . . .ضع رأسه بٌن كفٌه . . .

_ ما بك ٌا محمد  . . .قالت األم فً قلقل شدٌد . . .

فؤومؤ بالنفً دون أن ٌرفع رأسه . . .

تنهدت أمه  :أراك حزٌن القلب  . . .كثٌر الهم  . . .هل حدث كروه  . . .؟

تنفس الصعداء وهو ٌجٌب :

_ ال علٌك ٌا أمً  . . .إنها قضٌه تخص بعض األصدقاء . . .

_ هدئ أعصابك بهذا الماء البارد  . . .قالت " فاطمة " وهً تدفع إلٌه كوب الماء  . . .ثم
جلست بجانبه تتساءل عن سر تؤخره . . .إنه مجهد  . . .وهم باالنصراؾ إلى ؼرفته . . .
لتستوقفه فاطمة :

_ تمهل رٌثما أعد لك الؽذاء ٌا عزٌزي. . . .

وبوجه متجهم  . . .بابس ٌقول :

_ " ال  . . .ال أرٌد  . . .أرٌد أن أنام فقط " ...

وعندما أوصد الباب خلفه  . .جعلت المرأتان تحدق إحداهما باألخرى مذهولتٌن . . .

قالت األم  . . .مشٌرة إلى فاطمة :

_ اذهبً إلٌه وحاولً استٌضاح األمر  . . .لعله ٌفضً إلٌك بشًء . . .

صمتت فاطمة  . .كعادتها  . .فهً بطٌبة االستجابة  . . .تقطع فً التفكٌر فترة حتى تصل إلى
قرار :

_ إنه مرهق ٌا أمً  . . .وأظن أن من ؼٌر المناسب التطفل على مشكلته  ,طالما أنه لم ٌفض
بها إلٌنا . .

ؼضبت األم صارخة :

_ أنت هكذا دابما  . .تعاندٌنً  . .أتمنى أن تستجٌبً لكل ما أطلبه منك . .

ابتسمت الفتاة وهً تحتضن أمها تقبلها :

_ أنت أمً الحبٌبة  . . .كٌؾ أعاندك  . .كل الذي أرٌده راحتك وراحة أخً . .

وتقرصها أمها قرصة حنان فً خدها :

_ إذن  . . .اذهبً وأعدي لنا الشاي . . .

_ حاال ٌا أمً . . .

وتثب فاطمة إلى المطبخ  . . .وإذا بوجهها الوضاء ٌؤخذ لونا آخر . . .

تحدث نفسها :

_ ماذا دهى محمد ؟! . .أتراه ٌعانً من مشكلة  . .أعتقد هذا  . . .لكنً سؤعرؾ ما به عندما
نجلس لٌبل نتحدث حول بعض الكتب  . . .فهو ٌصارحنً بمشاكله  . .كان من عادته أن
ٌنادٌنً لٌتحدث إلً  . .لكنه اآلن ٌبدو متجهما  . . .تضٌق به الدنٌا  . . .فربما اعترضته

مشكلة كبٌرة  . . .مسكٌن محمد إن قلبه ٌنوء بالهموم ٌوما بعد آخر  . . .بٌد أنً أعجب . .
كٌؾ تسٌطر علٌه هذه المشكلة إلى الحد الذي جعله ٌفقد معه خصلة مهمة من خصاله . . .
وهً قدرته على كبت انفعاالته مهما كانت ٌ . . .ا إلهً إن األمر ٌ . . .دعو إلى الؽرابة فعبل .
 . .وٌدفعنً إلى الفضول أكثر . . .

وتعد قدحٌن من الشاي  . . .تضعهما أمام والدتها  . . .قابلة بشًء من السرور :

_ تفضلً ٌا أعظم أم فً الدنٌا  . . .وجلست إلى جانبها . . .

رن جرس الهاتؾ . . .

وثبت فاطمة إلى الهاتؾ وكان المتحدث ابنة خالتها " منال" تستؤذنها فً زٌارتها  . . .وعادت
فاطمة بوجه عبوس . . .

_ ما بك ؟ سؤلتها والدتها  . . .من هو المتحدث ؟

وبتذمر أجابت  ":إنها منال ستؤتٌنً اآلن ".

أجابت األم فً دهشة  :وما لذي ٌضاٌقك فً هذا ؟

_ أنا أجد صعوبة بالؽة فً التكٌؾ معها  . .ال هم لها سوى ذاتها  . . .تتحدث عن مشتهٌاتها
ورؼباتها . . .

ضحكت األم :

_ أنا أدعو هللا كثٌرا لتكون من نصٌب محمد . . .

وبشًء من االستنكار تتمتم فاطمة :

_ إنها ال تناسبه لماذا اإلصرار على هذه الزٌجة . . .

تقول األم  ":الفتاة تحبه  ,فلماذا ال نمهد لهذا األمر ؟ . .إلى جانب إنها جمٌلة جدا وستعرؾ
كٌؾ تستحوذ على تفكٌره وعقله  ,وأرى من المناسب أن نعجل بعقد قرانهما ".

تجٌب الفتاة بتذمر  ":األمر ٌرجع إلى محمد فهو ٌبحث عن زوجة من طراز آخر".

رن جرس الباب  ,وكانت " منال " هً القادمة  .اندفعت إلى خالتها تقبلها :

" كٌؾ حالك ٌا خالتً الحبٌبة "؟  . .وبفتور رمقت فاطمة  " :كٌؾ حالك ٌا فاطمة "؟  . .ثم
جلست تضع ساقا على ساق . .تلملم شعرها فً ؼرور  " :إننً عطشى  ,أال ٌوجد عندكم
عصٌر "؟  . .وجعلت تبحث بعٌنٌها هنا وهناك  ...حتى قالت فاطمة  :محمد نابم .

ابتسمت منال وهً تحدق فً فاطمة  :إننً مندهشة كنت أظنه فً هذه الساعة ٌشرب الشاي
معكم . .

بدا العبوس على وجه فاطمة وهً تقدم كوب العصٌر لمنال  . .لكن والدتها أبدت اهتماما بها
وشرعت تحدثها عن " محمد " وأزمته فً هذا الٌوم  . . .بٌنما أصؽت لها " منال " مندهشة
 . . .ضرب خالتها كفا بؤخرى  . . .قابلة  ":لٌته ٌتزوج  ,أنا أظنه بحاجة إلى زوجة  ,الشاب

فً مثل سنه ٌحتاج إلى امرأة تشاركه همومه ومشاكله  . . .أنس سؤفتح الٌوم بتعجل عقد
قرانكما " . . .

خجلت الفتاة فؤطرقت برأسها وهً تبلع رٌقها  . . .وواصلت الخالة الحدٌث :

_ ال أظن أنه سٌجد أفضل منك حسبا ونسبا وجماال. . .

انطلقت أسارٌر الفتاة  . . .وهً ترمق خالتها تبدي رضى واقتناعا :

_ " ال تتعجلً هذا األمر ٌا خالة  . . .دعٌه للظروؾ " . .

صمتت الخالة هنٌبة  ,ثم شرعت تربت على كتؾ الفتاة قابلة :

_ من المهم أن تعجلً أنت فً التخرج .

وبسرعة أجابت  :سؤتخرج خبلل الشهور القادمة إن شاء هللا فالدراسة فً المعهد تستؽرق
سنتٌن فقط .

قطع حدٌثهما صوت محمد وهو ٌستؤذنهم فً الدخول  ,وعندما اقترب دعته والدته للجلوس .

_ إنً على موعد ٌا أمً ال بد أن أذهب اآلن . . .

حدقت به وقالت  ":إنً لم أرتو من رإٌاك ٌا ولدي  . .اجلس بجانبً  . .اشرب الشاي معً .
 .حدثنً عن همومك ,إنً أكاد أنفجر ٌا محمد " . . .

تنهد  ":سامحٌنً ٌا أمً ولكن ال بؤس بفنجان من الشاي "

أبدت منال شٌبا من االضطراب  . . .والحٌاء  . .فهً تمٌل إلٌه مٌبل قوٌا وتحاول من خبلل
بعض أسالٌبها لفت انتباهه  ,بٌد أنه فً واد آخر من الحٌاة  . . .حاولت األم أن تثٌر نوعا من
الحدٌث بٌنهما  . .بٌد أنه لم ٌلتفت إلى الفتاة  . .ففً ذهنه ما ٌشؽله عن هذه األشٌاء . .

وكالعادة  . .تصاب منال بضٌق ألنه تعمد أن ٌتجاهلها  ,فهو ٌعرؾ أنها فتاة ال تتمٌز بما
ٌرضٌه  . . .ومن هنا ٌجدر به أن ٌوقظها من أحبلمها  . .وقؾ متنهدا  ":اآلن . . .أستودعكن
 " . . .وانصرؾ حٌث لحقت به فاطمة قابلة :

_ " إذا تؤخرت فاتصل بنا حتى ال تقلق أمً ". . .

وودعته  ":فً أمان هللا " وانضمت إلى المرأتٌن  . .أحست أن منال  . . .حزٌنة  . . .منكسرة
 . . .بٌنما خالتها تهدئ من روعها  ,قالت :

_ إنه ملتزم ٌا " منال" وٌستؤثم أن ٌبادلك اإلحساس طالما لٌس بٌنكما عقد شرعً . . .

انفرجت أسارٌرها وهً تقول " لفاطمة"  :ما رأٌك أن تصطحبٌنً إلى السوق ؟...

نظرت فاطمة إلى ساعتها قابلة  ":الساعة اآلن السادسة مساء  ,وأظن أن وقت الصبلة ٌحٌن
بعد نصؾ ساعة  ,فلٌس هناك فسحة من الوقت للذهاب ". ..

تجٌبها منال  :أقٌمً الصبلة بعد أن نعود  . . .لٌس هناك أي مشكلة . . .

تقول فاطمة مندهشة  :وما ضرورة الذهاب إلى السوق ؟ بإمكانك التؤجٌل . .

تتذمر  . .متمتة  ":أنت هكذا دابما  . .تحولٌن كل شًء إلى مشكلة ".

ابتسمت فاطمة  ":أنا لم أرفض دعوتك ٌا عزٌزتً  . .ولكن طلبت التؤجٌل فقط ".

وتدخلت األم  " :اذهبً معها ٌا فاطمة  . . .ال بد أنها تحتاج إلى شًء مهم ". . .

_ ال أستطٌع ٌا أمً  . . .ثم إنها زبونة دابمة فً هذا السوق  ,إن لم تذهب الٌوم فبإمكانها
الذهاب ؼدا  ,وال أعتقد أن هناك أدنى مقارنة بٌن الذهاب إلى السوق وإقامة الصبلة فً مثل
هذا الوقت . .

ووقفت منال متؤففة  ,ؼاضبة  ":أنت ال تحبٌننً ٌا فاطمة أنا أحس بهذا اإلحساس  . . .على
العموم أنت حرة  . .فلن أرؼمك  " . .وودعتهما منصرفة  . .ولكن خالتها استوقفتها :

_ ترٌثً سآتً معك  . . .أنا أرٌد شراء بعض القماش للخٌاطة  . . .ولحقت بها  . . .وهً
ترمق ابنتها ؼاضبة . .

شرعت فاطمة تجمع أكواب الشاي وهً تحدث نفسها  ":لٌت هذه المسكٌنة تفهم أنها على
خطؤ  . .فمحاوالتها فً كسب ود " محمد " ستبوء بالفشل  . .وأنا أرٌد إبعادها عن هذا األمر
 . .حتى ال تصعق  . . .إنها ال تعرؾ معنى االلتزام  . .ولقد حاولت مرارا هداٌتها إلى الصواب
بٌد أنها ترفض ساخرة  . . .وكٌؾ أستطٌع تؽٌٌرها وعً تربت على الدالل  . . .تحقق كل
مشتهٌاتها ونزواتها  . . .أنا واثقة أنها ذهبت إلى السوق لشراء ثوب ٌشبه ثوبا رأته مجددا

على صدٌقاتها  . . .فدفعها هذا الهوس األعمى إلى االستخفاؾ بوقت الصبلة  . . .آه . . .
اللهم اهدها ". . .

اجتمع محمد بصدٌقه علً ٌحدثه فً شؤن سفره  . . .وما عزم علٌه  . . .قال علً :

_ لقد اتصلت ببعض األصدقاء فً القاهرة  . . .ألستفسر عن وضع المعٌشة هناك وألعرؾ
كٌؾ أتدبر أمور حٌاتً . . .

أطرق محمد ٌفكر ثم قال :

علً فراقك ٌا علً . . .
_ ٌعز
ّ

تنهد صاحبه " هذه هً الحٌاة  . . .لقاء وفراق " . .

قاطعه  :ال تقل هذا ٌا صاحبً  . . .سآتٌك  . . .وسؤزورك  . . .وال بد أن تكتبً لً وأكتب لك
حتى أطمبن علٌك  ,وال تنس أن تبعث لً بقصابدك  . . .فإنً أرتاح إلى سماع صوتك وأنت
تنشد أشعارا رابعة عن الحٌاة والكون واإلنسان "...

ضحك علً  ":إن وفقت إلى تؤسٌس مجلة مع بعض األصدقاء هناك  ,فبل بد أن تسعفنً أنت
اآلخر بمقاالتك". . .

ضحك محمد وهو ٌربت على كتؾ صاحبه  . .بٌنما ؼرق علً فً أفكاره  . . .حتى قال له
محمد  :ما بك ٌا علً ؟ . .

تنفس الصعداء وهو ٌتحدث  ":إنً سؤكون فً ؼربة هناك و أحتاج إلى زوجة صالحة
تساعدنً وتقؾ إلى جانبً  . . .فنصحنً بعض األصدقاء بضرورة الزواج حتى ٌستقٌم أمري
 . . .وسفري سٌكون هذا الشهر  . . .لهذا أجد صعوبة فً البحث عن فتاة  ,تقبل الزواج
والسفر معً  . . .بهذه السرعة  . . .فقد خطبت والدتً فتاتٌن من عابلتنا ورفضتا هذا الشرط.
..

كان محمد ٌصؽً إلى صاحبه و كؤن على رأسه الطٌر  . . .كان ٌفكر فً معاناة صدٌقه ,
ولمعت فكرة فً ذهنه فقال لعلً  ":ال تقلق ٌا عزٌزي فقد وجدت لك الزوجة الصالحة ". . .

حدق به فرحا  ":ومن هً "...

أجاب  ":أختً فاطمة  . . .إنها تصلح لك  . . .فهً مبلذ كل همومً  . . .وستعٌنك على
مرارة الحٌاة ". . .

استبشر علً وقال وهو ال ٌستطٌع السٌطرة على هدوبه  :فاطمة ؟  . . .فاطمة ؟  . . .حلم كل
الصالحٌن من الرجال  " . . .إنها أمنٌة ٌا عزٌزي  . . .ولكن األمر ٌحتاج إلى موافقة منها
ومن والدتك  . . .وإن حدث هذا  . . .فسؤكون من الفابزٌن ". . .

وأكمل محمد الحدٌث  ":سؤحدثها هذه اللٌلة فً األمر وأنا واثق أنها ستقبل أنسانا مثلك . . .
خصوصا أنها تقرأ قصابدك وتحترم آراءك وقٌمك". . .

طؤطؤ علً وجهه خجبل  ":وهذا ٌسعدنً كثٌرا ٌا محمد ". . .

وكان محمد تواقا إلى استكمال فرحة صاحبه  .. .إذا عاد إلى البٌت مبكرا ٌ . . .عد فً ذاكرته
صورة المواجهة مع أخته فً هذا األمر  . . .وجد فاطمة جالسة وأمامها القرآن  . . .حٌاها
فابتسمت بعذوبة ووداعة بعد أن ردت تحٌة أخٌها :

_ أراك عدت مبكرا ٌا محمد :

جلس إلى جانبها . . .فبادرته قابلة :

إلً  ,فؤنا على استعداد كامل لئلصؽاء .
_ إن فً رأسك ألمرا  ,وال بد أن تفضً به ّ

ابتسم فً حرج وهو مازال صامتا  . . .لكنه استحضر فً ذهنه الكلمات لٌستطرد. . .

_ ربما حدثتك ٌا فاطمة عن صدٌقً علً أٌروق لك ذلك ؟. . .

وبلهفة واهتمام أجابت :

_ أجل  . . .أجل  . . .الشاعر علً . . .

ومضى فً حدٌثه . .

_ إنه اآلن فً حاجة إلى زوجة  .. .فقد عزم على السفر إلى القاهرة لمواصلة دراسته وقد
اخترتك زوجة له  . . .طبعا بعد أن توافقً علٌه . . .

أطرقت فاطمة تفكر ثم ابتسمت :

_ إنه أمر مفاجىء ٌا عزٌزي  . . .لم أكن أحسب له حسابا .

استطرد :

_ إننً أرٌد رأٌك فً شخصه ٌا فاطمة  . . .هل ترٌنه مناسبا لك ؟  . .أنت فتاة ناضجة فطنة .
..

أجابته  :إنه شاب متمٌز ٌا محمد  . . .هذا هو رأًٌ به  . . .حتى لو لم تكن قد اخترته لً
زوجا  ,وهذا القرار ال ٌحتاج إلى تفكٌر ألننً لست مترددة  . . .ثم أنه إنسان واضح مستقٌم
ولٌس فٌه أدنً ؼموض ٌحتاج منً إلى الحذر والتؤنً .. .

ربت على كتفها مبتسما:

_ إذن هل أعتبرك موافقة ؟. . .

أومؤت باإلٌجاب  . . .وهً تطؤطًء برأسها إلى األرض خجبل  . . .ثم أردفت :

_ وأمً  . . .ال أعتقد أنها ستوافق على ابتعادي عنها  . . .فمن ٌرعاها وٌعتنً بصحتها . . .
ومؤكلها ومشربها . . .

أجاب على الفور  :سؤتكفل أنا بهذا  . . . .سؤتزوج  . . .ستقوم زوجتً مقامك ٌا فاطمة . . .
ٌجب أن نقنع والدتنا  . . .فلنحاول ذلك  . . .وال بد أن ٌتم الزواج بسرعة فهو سٌسافر عن
قرٌب . . .

وعند اقتراب المساء  . . .حٌث اجتمعا بؤمهما  ,تخٌرا جوا هادبا ٌ . . .مكنهما من كسب ودها
 ,وقد آنس األم أن ترى ولدها بجانبها على ؼٌر عادته  . . .وأبدت له رؼبتها فً خطبة منال
أبنة خالته :

_ إنها تحبك ٌا محمد  . . . .هً البقة بك فؤذن لً بخطبتها . . .

تململ بعض الشًء وهو ٌحاول أن ال ٌثٌر ؼضبها  ,وٌسعى إلبقابها هادبة :

_ األمر بٌد هللا ٌا أمً  . . .دعٌنً أفكر مع األٌام  . . .لكن بالمناسبة أود أن أزؾ لك بشرى
حلوة ستفرحٌن بها !. . .

انطلقت اسارٌرها وتساءلت  ":وما هً ٌا عزٌزي"؟ . . .

_ سٌزورنا بعد ٌومٌن خاطب لفاطمة . . . .

حدقت األم بفاطمة متؤملة  . . .فرحت  . . .ثم تساءلت :

_ ومن هو ؟. .

_ صدٌقً علً  . .إنه شاب صالح سٌسعد فاطمة  ,ولكنه سٌسافر فور عقد القران . . .

تهجمت قلٌبل لكنها سرعان ما عادت تسؤل :

_ أتعنً شهر العسل . . . .

ضحك محمد وهو ٌرمق فاطمة  . .وقال وهو ٌقهقه :

_ بل شهور عسل ٌا أمً . . .

وعاودتها الدهشة ثانٌة  ":وكٌؾ ؟ وماذا تقصد  ,لقد أوقعت قلبً ". . .

أجاب سٌكمل تعلٌمه فً القاهرة  . . .ثم سٌعود بعد سنوات  . . .وبإمكان فاطمة أن تزورك
بٌن فترة وأخرى . . .

صمتت لتقول  ":إنه مازال تلمٌذا فً الجامعة فلم هذه العجلة ؟ فلٌتخرج أوال ثم ٌخطب فاطمة
". . .

_ إنه سٌسافر  ,وفً ؼربته ٌحتاج إلى امرأة ٌسكن إلٌها ٌ ,ا أمً ال نرٌد أن نخسر هذا الشاب
 . . .فهو أنسب زوج لفاطمة . . .

قاطعته األم  :ولكن أال تعتقد أننً سؤؼدو فً البٌت وحٌدة  . . .إن فاطمة هً نجمتً الهادٌة
وسط ظبلم الحٌاة  . . .وكبر سنً  . . .و. . .

وبشًء من اللٌن شرع ٌهمس فً أذنها مازحا :

دعً فاطمة لزوجها وستؤتٌك من هً خٌر منها . . . .

تهلل وجهها فرحا  . . .حقا ٌا محمد  . . .إن عروسك جاهزة . . .

عاد إلى تذمره ثانٌة :

_ ال تقولً منال ٌا أمً  . . .إنها فتاة ال تناسبنً  ,سؤبحث عن زوجة من نوع آخر . . .

ؼضبت وهً تتوعده :

_ إن لم توافق على الزواج من منال فبل ٌسعنً إال أن أرفض خاطب فاطمة بل أرفض حتى
استقبالهم . . .

صمت دون أن ٌنبس ببنت شفه . . .

لكنها واصلت الحدٌث :

_ أنت تعرؾ أن منال ابنة أختً  ,وهً بمثابة ابنتً  ,وال ٌمكننا بطبٌعة الحال أن نتخاصم أو
نتجافى وأنت تعرؾ طباعً العصبٌة  ,التً تجعل من الصعب على أي إنسانة التكٌؾ معً . . .
ومنال هً خٌر من ألؾ فتاة ؼرٌبة  . . .وٌقٌنا ستعاملنً معاملتها لوالدتها  . . .فالخالة ٌا
محمد هً أقرب مخلوق إلى اإلنسان بعد أمه  . . .فؤرجوك ٌا ولدي أن ال تخٌب أمنٌتً هذه . .
 .أنا أمك . . .وهذه أمنٌتً فً الحٌاة  . . .ثم إن حجتك مردودة  .فمنال فتاة طٌبة ٌمكنك أن
تؽٌرها وفق ما ترٌد . . .إنها رهن إشارتك  . . .بل هً ملك ٌدٌك ٌا عزٌزي. . .

تنفس الصعداء وهو ٌرمق فاطمة ٌستحثها على الكبلم . . .لتبادر قابلة :

_ ولكن ٌا أمً ال ٌنبؽً أن تنظري إلى موضوع الزواج من وجهة نظرك الخاصة  ,فمحمد له
رأٌه وأفكاره ومٌوله  . . .بل هو العنصر األهم فً هذه العبلقة  ,وأنا أقطع ٌقٌنا أنهما

سٌفشبلن فً حٌاتهما  . . .أنت تنظرٌن إلى منال من زاوٌة ضٌقة وهً صلة الدم واللحم . . .
أما هو فٌراها من جانب أعمق . . .

قاطعتها ؼاضبة :

_ اصمتً  . .فؤنت التً تثٌرٌن أخاك ضدها. . .

ضحك محمد وهو ٌقول :

_ ٌا أمً األمر ال ٌحتمل كل هذه المناقشة ونحن نرٌد عبلقات زوجٌة قابمة على القناعة
والتفاهم  . . .فمنال بحاجة إلى زوج ٌناسبها  ,لٌسعدها  ,صدقٌنً ٌا أمً ! فؤنا ال أقدر أن
أحقق لها نوع الحٌاة التً تتمناها  . . .أنا أفكر بها ال بنفسً  . . .إنها تملك الجمال والثقافة
والمال  ,وبإمكانها أن تحظى بمن هو خٌر منً . . .

صرخت بؽٌظ :

_ ٌا إلهً أنت تعرؾ إذن مزاٌاها هذه وتصر على رفضها  ,فماذا تبقى إذن  . . .لترفضها . .
 .إنه أتعس ٌوم فً حٌاتً أن أجدكما قد خسرتما بعضكما  . ..إنه أمر ٌصعب علً احتماله . .
 .بل سؤجن  . . .إننً أتمناها عروسة لك  . . .فحرام أن تضٌع كل هذه المحاسن منك ٌا ولدي
 . . .ألست رجبل  . . .تبحث عن أنثى جمٌلة  . . .ومثقفة  . . .بل إنها مضرب المثل فً
الجمال واألناقة وكل فنون الفتنة التً تتمٌز بها النساء . . . .

تؤفؾ  . . .لكنه حاول أن ٌتماسك :

_ إنها هٌكل فارغ من المحتوى  . . .بل هً ال تستطٌع أن تفكر معً أو حتى أن تفهمنً . . .
إنها ستكون مجرد هامش فً حٌاتً  . . .ربما لو تزوجتها ستتحول إلى امرأة تقلٌدٌة تطهو

الطعام وتحمل وتلد  . . .دون هدؾ  . . .دون نقطة مفاهٌم مشتركة تجمعنا معا . . .إن الزوجة
التً أحلم بها تختلؾ عن منال كثٌرا. . .

و أكملت فاطمة خٌط الحدٌث :

دعً محمد ٌختار عروسه بنفسه ٌا أمً  . . .ربما سٌختار من هً أفضل منها بكثٌر من منال
 . . .إن إصرارك على منال إجحاؾ كبٌر بحقه . . .

قاطعتها األم مؽتاضة :

كفى  . . .كفى هذا الهراء  . . .ونهضت واقفة ووجهها متجهم  . . .ثم لملمت أطراؾ ثٌابها .
 . .وانصرفت :

_ أنا ذاهبة ألنام  . . .و قل لصدٌقك أن ال ٌخطو ناحٌتنا  . . .مفهوم !!!

ساد الجو بعض من الهدوء  . . .والصمت والتململ  . . .حتى استطردت فاطمة :

_ وماذا ستفعل ٌا محمد . ..

تنهد  . . .فً حٌرة  ":ال أدري  . . .ال أدري .". . .

ومضت فاطمة تقول :

_ إنها ترفض حتى المناقشة فً هذا الموضوع  . . .بل رفضت علٌا أٌضا . . .

تؤفؾ متفجرا :

إنها مشكلة  . . .أن تشاركنً  . . .فتاة مثل منال حٌاتً الفكرٌة والنفسٌة  . . .إنها ستتعذب .
..

أجابته :

_ ال تؽامر ٌا عزٌزي  . . .ال تخسر حٌاتك . . .

استطرد وهو ٌلتفت ٌمٌنا وٌسارا .

_ الوقت ٌمضً بسرعة ٌ. . .افاطمة من علً ٌحتم أن نتمه خبلل هذا األسبوع . . .نهض
وهو ٌضرب كفا بؤخرى  ":سؤفكر ملٌا هذه اللٌلة لنتخذ قرارا اخٌرا " وودعا بعضهما
لٌنصرؾ كل منهما إلى ؼرفة نومه . . .

آثرت فاطمة إتمام الثوب الذي كانت تخٌطه  . . .فتلك هً هواٌتها المحببة  . . .اختارت معهد
الخٌاطة والتدبٌر المنزلً بعد أن أنهت الثانوٌة العامة  . . .وهً تفخر أمام زمٌبلتها أنها ال
تشتري المبلبس من السوق بل كانت تمازحهن قابلة " إنها صناعة محلٌة ".

وكانت كلما أمسكت بؤناملها اإلبرة والخٌط تذكرت منال وسخرٌتها  . . .أنت فتاة رجعٌة . . .
قدٌمة متؤخرة  . . .لكن فاطمة ال تحتد معها بل تتعامل وإٌاها بمنطق هادئ  . . .حٌث تجٌبها
ضاحكة  " :دعً األناقة لك ٌا مانٌكان" . .

وبعد لحظات اتجهت نحو ماكٌنة الخٌاطة  . . .لتخٌط القماش  ,بٌد أن صدرها ٌصطخب بؤفكار
كثٌرة ال تستطٌع لها دفعا  . . .فهر تعلم حجم المشكلة إن تم زواج محمد من منال  . . .إنها
ستكون شركة فاشلة  . . .واستعرضت فً خٌالها صورة حٌاتها مع علً كما تصورتها
متسابلة  :كٌؾ ستكون حٌاتنا فً القاهرة . .؟ ربما سٌكون الحال صعبا  . . .الؽربة . . .
الوحشة  . . .وهل سؤتمكن من إسعاد هذا اإلنسان  . . .إنها ستكون تجربة قاسٌة  . . .لكن
قساوتها عب من الشهد طالما كان شرٌك حٌاتً إنسانا عظٌما أتفق معه فً أفكاره وقٌمه
ومثله  . . .إنً أتمنى أن أسعده من أجل تحقٌق مطامحه وأهدافه  " . . .فعلً " شاعر مرهؾ
 . . .كطٌر طلٌق ٌ . . .ثٌر ألحانه لٌوقظ النفوس النابمة  . . .لٌشفً األرواح الهامدة  . . .إن
حٌاته وإن خلت من البهجة المادٌة إال إنها ؼاٌة ما أتمناه . . .

كان محمد بدوره كثٌر القلق هذه اللٌلة  . . .فبعد أن أنهى مذاكرته  . . .أطرق ٌفكر . . .
وبؤنامله ٌ . . .عبث بدفتر محاضراته  . . .تنفس الصعداء  . ..وهو ٌحدث نفسه  ":لماذا أعتبر
هذا األمر مشكلة  ,أال ٌمكننً فعبل تؽٌر منال ؟ . . .إنها ربما تكون سهلة التكٌؾ  . . .فؤلمنح
نفسً فرصة لعلً أنجح فٌها  . . .إنها أخٌرا أمنٌة أمً  . . .لقد شقٌت كثٌرا فً تربٌتً ,
ألٌس من الظلم واإلجحاؾ أن أخٌب أملها هذا  . . .إن زواج فاطمة وسفرها سٌكون أمرا
صعبا فً حد ذاته  . .فكٌؾ أنؽصها برفض منال؟  . . .فؤلتوكل على هللا عز وجل  . . .وأتخذ
قراري  . . .عندما تسافر فاطمة ال بد من بدٌل مكانها فً البٌت  ,وأمً لن تقبل فتاة سوى
منال " . . .

أطبق الكتاب متنهدا  . . .وبخطى ثقٌلة توجه إلى الفراش  . . .وشرع ٌطالع كتابا فً الفلسفة
حتى  . . .استسلم للنوم . . .

-----------------------------------------

( )3
زوجة علً
الٌوم كان ثقٌبل . . .أحس محمد برؼبة كبٌرة فً الؽٌاب عن المحاضرة . .فثمة أشٌاء تطرق
باب ذهنه . . .ومشاؼل جمة تصطخب فً خاطره . .إنه لم ٌبلػ والدته بقراره األخٌر فً
الزواج من منال . .وٌبدو أنها ما زالت متضاٌقة منذ األمس . . .شرع ٌتململ فً جلسته
لٌسؤله زمٌل له فً الفصل:
ـ هل تشاركنً فً كتابة البحث؟
وبدهشة ٌسؤل :إننً لم أعد اسم الموضوع بعد. .
أجابه على الفور :ال علٌك . . .فؤنا قد أعددت الموضوع ومصادر البحث ,وأحتاج إلٌك لتقوم
باستفتاء مٌدانً. . .
تنهد "محمد" وهو مطرق :وما هو عنوانه؟. .
قال" :هجرة العقول العربٌة إلى الؽرب". .
ابتسم :رابع! وأظن أننً قد كتبت فً هذا الموضوع كثٌرا . .وأستطٌع أن أساعدك. . .
تهلل وجه الشاب وهو ٌضٌؾ :ولً قرٌب ٌعٌش اآلن فً ألمانٌا مع زوجته كان قد تخصص
فً "علم الذرة" ,وعندما ٌبس من تقدٌم أبحاثه هنا استقر به المقام فً "برلٌن" وقد كتب إلً
ضمن مراسبلته الكثٌرة أن معظم العلماء هناك ذوو انتماءات مختلفة ,معظمهم هاجروا بعد أن
رفضهم واقع الحال فً أوطانهم ,وقد ذكر لذلك أسبابا كثٌرة أستطٌع االستعانة بها فً البحث. .
قطع حدٌثهما دخول األستاذ الذي ال تفارق البسمة وجهه . .وبعد تؤمل دقٌق فً وجوه
الحاضرٌن . . .تحدث على الفور قاببل:
ـ "أنا أرفض نسخ المحاضرات . . .وأفضل لكم االستماع جٌدا مع تدوٌن بعض المبلحظات
المهمة . . .أهم شًء عندي اإلصؽاء والمناقشة والتعقٌب على كل نقطة . . .فموضوع التنمٌة
االقتصادٌة أمر حٌوي من صمٌم حٌاتنا وواقعنا ,وال أجد من الضروري كتابة كل شًء,
فالكتاب سٌساعدكم فً تحصٌل المعلومات" .ثم استطرد محددا نوع البحوث المطلوبة من
الطلبة . .واستؽرق وقتا طوٌبل فً مناقشة أهداؾ هذه البحوث وأهمٌتها. .
***

ـ "كنت قد اتصلت بك أمس ولم أجدك" .قال محسن لمحمد ,وهما ٌتناوالن الفطور فً
الكفتٌرٌا.
ضحك محمد" :إنه أمس حافل بؤمور كثٌرة". .
وشرع ٌحدثه عن نٌته فً الزواج قرٌبا ومشكلته فً هذه الزٌجة. . .
قاطعه محسن :ال أظنها مشكلة ٌا محمد فالفتاة التً ال تنسجم مع أفكارك تستطٌع تكٌٌفها كٌفا
ترٌد . . .ورجل مثلك ٌملك القدرة الكافٌة على ذلك. . .
شرد ببصره بعٌدا وهو ٌتخٌل تلك المحاوالت. . . .
ومضى محسن فً حدٌثه :ومتى ٌتم العرس إن شاء هللا. . .
تنهد" :خبلل أسبوعٌن . . .ولكنً سؤبحث عن وظٌفة تدر علً راتبا مناسبا ,وأفضلها فً
المساء . . .رٌثما أتخرج.". . .
قال محسن بعد تفكٌر :ما رأٌك فً وظٌفة كاتب؟. .
أجاب مندهشا :أٌن؟ . .
قال محسن :فً جرٌدة "المساء" الٌومٌة. .
صمت محمد هنٌهة . .ثم قال" :لكننً ال أرٌد لقلمً أن ٌكون مادة لبلسترزاق ذلك صعب علً
جدا . .ثم من ٌضمن لً هذا العمل؟" .
أجابه محسن" :ال تكترث ٌا عزٌزي فسؤحدث والدي باألمر ,إنه الصدٌق الحمٌم لربٌس تحرٌر
هذه الصحٌفة ,وكثٌرا ما ٌطلب منً أن أكتب فٌها بعض البحوث العلمٌة ,لكنً ؼٌر متمكن. . .
وعندما ٌقرأ كتاباتك فسٌوافق على تعٌٌنك بسرعة ,وسٌصرؾ لك مكافؤة شهرٌة".

صمت محمد دون أن ٌنبس ببنت شفه ,وقال أخٌرا وهو ٌتنفس الصعداء:
ـ ال بؤس ,دعنا نلتق ربٌس التحرٌر هذا المساء. . .
وعندما هم محسن باالنصراؾ جعل ٌقول:
ـ ال تنس الٌوم ,موعدنا اللٌلة الساعة الثامنة مساء فً بٌتً ,وأرجو أن تذكر األصدقاء ,وعلى
فكرة الٌوم سٌنشد لنا علً قصٌدة رابعة. .

ضحك "محمد" :لكنه لم ٌقرأها لً عندما التقٌته. . .ربت محسن على كتؾ محمد مبتسما
"ستكون مفاجؤة". .

وما أن انصرؾ حتى انضم محمد إلى أصدقابه فً حدٌقة الكلٌة . . .ففوجا بمشاهدة كبلمٌة
كان قد بدأها "عادل" فهم مقبلون على االنتخابات ,كان أحد أصدقابه ٌصرخ بحدة قاببل:
ـ إنك إنسان متطرؾ ٌا عادل فاألجدى أن تكون موضوعٌا. .
وٌجٌبه "عادل" :أنا أرفض المناقشة مع جماعة لٌس لها انتماء وجذور . . .وتدخل محمد:
وٌحكم ما هذا؟! . .أنتم طلبة جامعة ,وٌنبؽً علٌكم التروي فً اختٌار ألفاظكم . . .لكل منكم
الحرٌة فً التعبٌر عن آرابه ومعتقداته ,وال حاجة بكم لكل هذا الصخب والتشنج!!
قهقه عادل مع زمبلبه وهو ٌشٌر إلى محمد:
ـ أتؤمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ . . .أنسٌت ما كتبته فً العام الماضً ٌا "محمد"؟
أنً أحتفظ بمقاالتك . . .وعلى استعداد لمحاسبتك . . .لقد أطلقت تسمٌات دونما أدلة وبراهٌن.
.
ونظر "عادل" إلى ساعته وأردؾ :على العموم سآتٌكم فور انتهابً من محاضرتً هذه. . .
أجابه محمد" :على الرحب والسعة . . .وسنكون فً انتظارك". . .
تؤفؾ أحد الحاضرٌن فً ضجر" :الحمد هلل . . .لقد فض االشتباك". .
وقال آخر متبسما" :إنه ٌحاول خلق نقطة لصالحه ومنفذ لهجومه". .
تنفس محمد الصعداء وهو ٌقول" :إن هإالء جراثٌم تنخر جسد الوطنٌ ,خلقون الفرقة حتى
بٌن صفوؾ الطلبة ".ثم جعلوا ٌتحدثون عن االنتخابات . . .إذ دعاهم محمد إلى التروي فً
مثل هذه المواقؾ . . .لكن أحد األصدقاء قاطعه:
ـ كٌؾ ترٌدنا أن نصمت . . .إنه أمر ٌفوق االحتمال أن ٌؤتٌنً إنسان مثل عادل وشلته
وٌتهمنً . . .وال أستطٌع دفع هذه التهمة إال بمثلها. . .
قال محمد :إنها استفزاز وإثارة ال ٌنبؽً أن تقابلها بالمثل . . .بل علٌك بالتجاهل .قال مؽتاظا:
إنه ضعؾ وجبن. . .
قال محمد بإصرار :بل هً قوة. .
وتدخل ثالث متوعدا :إن لم ٌكؾ عن أسالٌبه االستفزازٌة فسؤعرؾ كٌؾ أدق عنقه. .

وصرخ به "محمد" ٌ :ا أخً إننا نختلؾ عنهم فً األسلوب والهدؾ . . .فما بالك أصبحت
واحدا منهم. . .
وٌتمتم متضجرا :إننا سبمنا هذه المناقشة العقٌمة ,وما علٌنا سوى استخدام العضبلت. . .
وقهقه شاب آخر :سنحطم سٌاراتهم . . .ونحرق ٌافطاتهم. . .

كاد "محمد" أن ٌنفجر ؼٌظا :أهكذا تعلمكم القٌم . . .إننً أجد أطفاال ٌتحدون بعضهم البعض. .
 .وال نطلب إال الحوار الفكري الهادئ لٌس من اجل عادل وشرذمته بل من أجل عامة الطلبة
لٌتفهموا حقٌقة وضعهم . . .وإن هناك اتجاهات خاطبة فً ساحة الجامعة علٌنا أن ننبه إلٌها
الؽافلٌن والسذج . . .وإنها مسإولٌة ٌا إخوتً . . .أرجوكم ترٌثوا . . .إننا أمام إخطبوط
شرس ,وعادل هو جزء صؽٌر منه ,إن القضٌة أعمق مما تتصورون . . .فهناك خلؾ الستار
أصابع خفٌة تمزق وحدتنا . . .وتشتت شملنا . . .نحن ال نرٌد أن نتحدى "عادل" وزمرته. . .
فهإالء مساكٌن . .هإالء ال ٌعرفون حقٌقة الوضع . . .إننً أرثً لحالهم . . .علٌنا ٌا إخوتً
أن نكسبهم إلٌنا . .نطوٌهم تحت جناحً محبتنا. .

ضحك أحدهم ساخرا :إنك تحلم . . .بل هذه مزاعم واهٌة. .
أجاب محمد بحنق :بل ٌمكنها أن تكون حقٌقة . . .طالما أصبحت فكرة راسخة فً رإوسنا. .
ثم نهض "محمد" وهو ٌذكرهم بموعدهم اللٌلة. . .
ـ ألتقٌكم اللٌلة الساعة الثامنة مساء فً بٌت محسن . .وأستؤذنكم اآلن فقد حان موعد
محاضرتً. . .
وفً طرٌقه التقى محسنا . .الذي كان ٌمشً مسرعا ؼاضبا وفً ٌده ورقة
قال "محمد" فً دهشة :ما بك . . .ما هذه الورقة. . .
وبصوت متهدج شرع ٌقول:
ـ إننً ذاهب ألشتكً هذا األستاذ فقد رسبت فً االمتحان . . .رؼم أنً أستحق النجاح. .
.وحاولت مناقشته وحل األسبلة معه لكنه تجاهلنً. . .
أجابه "محمد" :هدئ من روعك ٌا عزٌزي . . .ترٌث واذهب ثانٌة إلى مكتب األستاذ لعله
ٌساعدك. . .

لكنه وبؽضب صرخ ٌقول:
ـ إنه منذ بداٌة العام الدراسً وإلى اآلنٌ . . .تحدانً . . .ال أعرؾ ماذا ٌرٌد منً . . .وأنا
أفوق الطلبة معرفة واطبلعا واستطعت أن أجٌب على أسبلة االمتحان بجدارة . .لكنه فاجؤنً
بهذه النتٌجة . . .وال بد من ذهابً إلى عمٌد الكلٌة ألشتكٌه. .
استوقفه "محمد" :ال ٌا محسن ,ال تتحد األستاذ . . .إنك ستخسره . .ترٌث ٌا أخً . . .ترٌث.
 . .األمر ال ٌستحق كل هذا الؽضب. . .
لكنه أفلت من بٌن ٌدي صاحبه وهرول مسرعا نحو مكتب العمٌد. .
***
كانت والدة "محمد" ؼاضبة . . .آثرت الجلوس فً ؼرفتها . . .ولم تحدث فاطمة. . .
ـ ماذا نفعل لنرضٌك ٌا أمً؟  . . .قالت فاطمة بلهجة استرضاء وتوسل.
وأشاحت األم بوجهها عنها دون أن تجٌب. . .
أردفت فاطمة قابلة:
ـ أنا من ناحٌتً سؤرفض "علً" إن كان هذا ٌرضٌك ,ولكن أرجوك أن ال تضؽطً على محمد.
 . .دعٌه وشؤنه. .
صرخت األم:
ـ إنه ٌحب "منال" لكنك أقنعته بالرفض ألنك تكرهٌنها . .أنا أعرؾ هذا! إن لدٌك اإلمكانٌة
الكافٌة إلقناعه بالزواج من "منال" . . .أنا ال ٌهمنً رفضك أو موافقتك على خطبة "علً".
بل ٌهمنً ولدي "محمد" .أن ٌتزوج ابنة أختً ألنعم برإٌة أوالده. .
وصمتت . .لتنصرؾ "فاطمة" حزٌنة. . .
وعندما عاد "محمد" جاء ناحٌة أمه ٌ . . .قبل رأسها:
ـ سامحٌنً ٌا أمً إن أؼضبتك. . .
صمتت دون أن تنبس ببنت شفه. .
وعاد ٌقبل رأسها ثانٌة:
ـ أنا وافقت على خطبة "منال". . .
وتهلل وجهها فرحا وهً تؤخذ وجهه وتقبله:

ـ أحسنت ٌا ولدي صنعا . . .أحسنت صنعا. . .
وجعلت تزؼرد . . .فرحة مستبشرة. . .
وعندما تناهى إلى مسامع فاطمة هذه الزؼارٌد . . .جاءت مسرعة تستطلع األمر . . .لتستقبلها
والدتها بالقول:
ـ باركً ألخٌك ٌا فاطمة ,فسٌتزوج من "منال". . .
صعقت الفتاة وراحت فً دهشة تتؤمل أخاها:
ـ إنً ال أصدق ما سمعت أذناي ٌا "محمد". . .
وقطبت األم جبٌنها:
ـ ما بك تسمرت هكذا . . .أعدي لنا عصٌر البرتقال استبشارا بهذه المناسبة السعٌدة. .
ونظرت إلى محمد:
ـ ومتى ترٌد أن أخطبه لك ٌا عزٌزي . . .فلنتقدم الٌوم . . .أخشى أن تؽٌر رأٌكٌ . . .ا إلهً. .
أكاد أن أبكً من الفرح.
قهقه "محمد" :أنا ال أعرؾ سر "منال" وسر حبك لها. .
قاطعته :إنك ستحبه ٌا "محمد" إنها فتاة لطٌفة ؼاٌة فً الظرؾ والوداعة . . .سؤحدث أختً
فً الهاتؾ . . .ألسعدها. .
واستوقفها "محمد":
ـ ولكن ٌا أمً . . .لم نتفق على موضوع "فاطمة" أنا أفضل أن ٌتم عقد قرانها بسرعة حتى
تسافر مع "علً". .
أجابت األم :فلتتزوجه . . .ولتسافر . . .ولكن دعنً أخطب لك "منال". .
استطرد "محمد":
ـ ٌا أمً . . .لم هذه العجلة . .دعٌنا ننهً زواج أختً ثم نفكر فً موضوعً .ثم إن مناال بنت
خالتً . .وتستطٌع خالتً تقدٌر الموقؾ. .
أطرقت األم تفكر ثم أجابت:
ـ حسن . . .دع الشاب ٌتقدم . . .مساء الؽد. . .
كانت فاطمة مطرقة . . .متضاٌقة . . .ضجرة . . .اقترب منها "محمد":

ـ ما بك ٌا فاطمة . . .أراك تؽالبٌن دموعك. .
وطفرت من عٌنٌها دمعتان . . .لتتنهد:
ـ أنا أخشى ٌا "محمد" . . .أن تكون فعلت كل هذا من أجلً . .فوافقت على خطبة منال مرؼما
لتقبل والدتً بزواجً من "علً"ٌ . .ا إلهً إنها أبشع مساومة. . .
تنفس الصعداء . . .لترتسم على محٌاه ؼمامة حزن:
ـ ال تقولً هذا ٌا عزٌزتً . .إننا ال نستطٌع تخمٌن الوضع مستقببل . .وربما سٌنصلح حال
منال عندما أتزوجها. . .
ومسحت طرفها قابلة:
ـ أشعر أن عروسك القادمة ؼٌر أمنٌة على حٌاتك . .سؤقلق علٌك ٌا "محمد" . . .لٌتنً كنت
معك. . .
وقطع حدٌثهما "األم" تدعو "فاطمة" لتحضٌر الؽداء.
***
فً الساعة الثامنة مساء . . .ضم بٌت محسن لفٌفا من األصدقاء إذ هم ٌلتقون فً أٌام متقطعة
من األسبوع ٌتناولون أخبار الجامعة ومشاكلهم وأهم األحداث التً تطرأ فً حٌاتهم العامة. .
فبعد وجبة العشاءٌ . . .بدأ حدٌثهم وسمرهم. . .
وكان من ضمن الحاضرٌن الشاعر "علً" الذي استقبل بحفاوة بالؽة . .وعندما رأى حرارة
استقبالهم . . .جعل ٌقول وهو مطرق حزٌن:
ـ إننً سؤفقد هذه الصحبة الرابعة ٌا إخوانً.
وأجابه :محمد" على الفور:
ـ إن قلوبنا معك ٌا "علً" لٌس اللقاء هو لقاء الحس بل لقاء الروح . .والنفس. .
وقهقه أحدهم :ما هذا؟ ما هذا؟ تمهلوا. . .نحن ال نرٌد الجتماعاتنا هذا أن ٌتحول إلى مؤتم. . .
وٌحك ٌا شاعر . . .ال تنشد لنا ملحمة "درامٌة" منذ اآلن . . .كان أحد األصدقاء ٌتصفح إحدى
الجرابد الٌومٌة وهو ٌقول:
ـ أقرأتم هذا الخبر؟. .
والتفتوا إلٌه فً دهشة :ماذا؟! . .أي خبر؟. .

ـ اؼتٌال البروفٌسور إسماعٌل الفاروقً وزوجته الدكتورة لمٌاء فً منزلهما فً الوالٌات
المتحدة. . .

ونكسوا رإوسهم مطرقٌن فً وجوم :أجل . .أجل . . .لقد كتبت الصحؾ هذا الخبر .أجاب
أحدهم مإكد أن من خطط لهذه العملٌة الشنعاء هم من الٌهود المتعصبٌن .ومضى الشاب فً
القراءة :إن هذا اإلنسان بذل مع زوجته الكثٌر من التضحٌات فً سبٌل إنجاح الدعوة
اإلسبلمٌة فً أمرٌكا ,فقد سخرا كل طاقاتهما الفكرٌة والمادٌة لخدمة الدعوة اإلسبلمٌة,
ومساعدة المسلمٌن األمرٌكان . . .ومن خبلل رحبلتهما العدٌدة فً أنحاء الوالٌات المتحدة
وخارجها استطاعا تكوٌن شبكة من المإمنٌن باإلسبلم . . .ووجودهما كان وحده السبب فً
تحوٌل جامعة "تمبل" إلى مركز لتعلٌم الدراسات اإلسبلمٌة فً أمرٌكا ,وفً الوقت الذي اؼتٌل
فٌه البروفٌسور إسماعٌل الفاروقً كان ٌشرؾ على تثقٌؾ ثبلثٌن باحثا من كافة أرجاء العالم
اإلسبلمً .وأما بالنسبة للدكتورة لمٌاء الفاروقً زوجة األستاذ إسماعٌل والتً هً أٌضا تتمتع
بالوعً وبصفات ممٌزة ,فإنها استطاعت أن تقدم خدمات جلى للفكر اإلسبلمً. .

جعل الحاضرون ٌتمتمون" :إنا هلل وإنا إلٌه راجعون". .
قال "محمد" :إن عصابات الٌهود ٌشكلون نسبة كبٌرة فً أنحاء العالم ,وهإالء ٌتربصون لكل
المبدعٌن والمفكرٌن الذٌن ٌقفون ضد دعوتهم ومخططاتهم . . .وكلنا ٌعرؾ الشباب المسلم
الذي كان ٌدرس فً الوالٌات المتحدة فً "علم الذرة" . . .والذي برع إلى حد أذهل كبار
العلماء هناك ,فحاولوا أن ٌشتروه بثمن بخس وقدموا له شتى المؽرٌات ,وعندما رفض ذلك
راؼبا فً العودة إلى وطنه "اؼتالوه". .

تمتم أحدهم ساخرا :والفاعل مجهول.
صاح "محمد" بؽٌظ شدٌد :إنه معروؾ االتجاه ,والنزعة والهدؾ ,ولكن ماذا تفعل أمام قوانٌن
وضعٌة تبحث عن أدلة وبراهٌن مادٌة لتنزل العقاب بالفاعل . . .إنه أمر مإلم فعبل . .إنهم
وراء اؼتٌال كل مبدع ومفكر فً عالمنا اإلسبلمً ,وقد نجحوا فً استمالة الكثٌر من العلماء
العرب المسلمٌن سواء فً مصر أو العراق أو لبنان. .

"تنهد" ثم صمت. . .

وساد جو من الهدوء . . .لٌسؤل محسن "عمار":
ما أخبار الترجمة معك؟.
قال :اآلن معً كتاب ٌتناول أهم الفروقات بٌن الدٌانة المسٌحٌة واإلسبلمٌة والٌهودٌة . .أحاول
ترجمته بدقة ,لطباعة آالؾ من النسخ حٌث تعهدت إحدى دور النشر أن تقوم بطباعته مجانا,
على أن ٌقوم أحد األصدقاء بتوزٌعه فً إفرٌقٌا . . .وأوروبا. . .
أجاب محسن :أعتقد أن هذا الكتاب ٌكلفك مبالػ طابلة.
قال :بالتؤكٌد.
ثم تدارسوا مشاكلهم الجامعٌة. . .مما أثار موضوع االنتخابات فً الجامعة فبدأ "محمد"
ٌتحدث عن أهداؾ قابمتهم . . .وأهم المشاكل التً ستعترض طرٌقهم ثم جعل ٌوزع
المسإولٌات على الحاضرٌن .وبعد ذلك عرض "خلٌل" بعض الٌافطات التً خطها وصممها. .
.لهذه المناسبة . . .وما أن ختموا موضوعهم هذا توجهت عٌنا محسن ناحٌة "علً" وهو
ٌبتسم قاببل :اآلن نستمع إلى آخر قصابد "علً". . .

وشرع "علً" ٌنشد أبٌاته بهدوء بٌنما أصؽى إلٌه األصدقاء وكؤن على رإوسهم الطٌر:. . .

أٌها اللٌل. . .
وقبل قرنٌن من الزمان. .
قرب أي واحة كنت تعٌش. . .
وفً سماء أي حضارة كنت تضًء. . .
أي عاشقٌن كانا ٌحرسانك. .
أي قلبٌن كبٌرٌن معك. . .
من . . .؟ كان فً ظبلم ٌعبدك. .
من . . .؟ كان فً القبور ٌنعى مصرعك. .
من. . .؟ كان فً الوجود ٌنكر أملك. .
أٌها اللٌل. .

فً أي تارٌخ ٌموت الناس والقرصان. .
فً أي عام ٌهدأون. .
وأي نشٌد ٌعزفون. .
أٌها اللٌل. .
من؟ٌ . . .ناجٌك وحٌدا. .
من . .؟ ٌعانقك حبٌبا. .
حٌن تسٌر تابها فوق الصخور. .
حٌن تعود ناقبل هم العصور. .
تنور. .
فً أي حقل بابس ّ
ٌا أٌها اللٌل الصدٌق. .
أٌن تقؾ تنتظر الرسول؟. .
فبعدك الحنٌن لن ٌطول. .
وصوتك الضعٌؾ قد عفا. .
وعمرك العظٌم انتهى. .
فً أي عصر ستعود. .
وهتؾ به المستمعون :أجدت ٌا "علً" . . .كانت قصٌدة رابعة . . .فقد كان "علً" ٌتنهد بٌن
سطور القصٌدة وٌنتقل بٌن الكلمات بحزن وألم . . .وقبل أن ٌتفرق الجمع عابدٌن إلى منازلهم.
 . .قال "محمد" بوجه منطلق األسارٌر:
ـ تهٌؤوا خبلل هذٌن األسبوعٌن لمناسبة سعٌدة ستفرحون بها . . .وجعلوا بفضول شدٌد
ٌسؤلون عن هذه المناسبة وبعد إلحاح وإصرار . . .أخبرهم "محمد" عن خطبته القرٌبة
وزواج أخته من أخٌهم "علً" . . .فقدموا تبرٌكاتهم وتهانٌهم بهذه المناسبة. . .
وتم خبلل ٌومٌن عقد قران "فاطمة" و"علً" . . .فً احتفال عابلً بهٌج ضم لفٌفا من األهل
واألقرباء . . .ولم ٌبق أمام الزوجٌن سوى أسبوع واحد ٌستطٌعان خبلله التسوق وتحضٌر
لوازم السفر . . .لم تكن فرحة "فاطمة" بقادرة على إخفاء حزنها الكبٌر الذي ٌختلج فً قلبها,
فهً ستفارق بٌتها الذي تربت فٌه أعواما طوٌلة . . .ستفارق أمها وأخاها. .

اقترب منها . . .فإذا به ٌجد عٌنٌها ؼارقٌن فً الدموع .تؤملها بوله شدٌد . . .وسؤلها بقلق:
ـ ما بك ٌا حبٌبتً . . .ما هذه الدموع؟!
وأخرج من جٌبه مندٌبل صؽٌرا وجعل ٌجفؾ دمعها. .
ـ أتراك متضاٌقة من السفر؟!. .
بدت ساهمة ال تتحرك. . .
ت نهد قاببل :أجٌبٌنً ٌا حبٌبتً . . .أجٌبً . . .أنا ال أحتمل أن أراك حزٌنة. .
تنفست الصعداء:
 . ..ولو سافرت إلى أقاصً الدنٌا وأطرافها فلن أفارقك . . .فرفقتك هً أحلى من كل طٌبات
هذه الدنٌا. . .
تهلل وجهه بالبشرى. .
ـ إنً أحمد هللا كثٌرا أن رزقنً بزوجة صالحة . . .صابرة . . .إنه لمن أجزل النعم والعطاٌا ٌا
محبوبتً الؽالٌة . . .سوؾ لن أشعر بالوحدة والؽربة طالما أنت معً. . .
وأخذ كفٌها الصؽٌرتٌن بٌن كفٌه ٌضؽطهما هامسا. .
ـ أنت إنسانة مقدسة . . .عظٌمة . . .أتمنى من هللا عز وجل أن ٌرزقنً منك بذرٌة صالحة. . .
فعاهدنً ٌا محبوبتً على اإلخبلص والصبر على قسوة الحٌاة ومرارتها. . .
ابتسمت بوداعة :أعاهدك ٌا زوجً الحبٌب. . .
دعتهما والدة "فاطمة" . . .لتناول الؽداء. . .
فخرجا وقد تبدد حزن "فاطمة" . . .وعلت وجهها ابتسامة هادبة . . .وعندما حضر "محمد".
 . .جلسوا سوٌة حول .
ـ ال بد أن نذهب الٌوم لنخطب "منال"ٌ . . .ا محمد . . .فماذا تقول؟!!.
صمت هنٌهة . . .لكن أمه قطعت صمته:
ـ ما بك ٌا "محمد" . . .هل عدلت عن قرارك . . .فسؤذهب الٌوم مع فاطمة لنخطبها وٌوم
الخمٌس نقٌم العرس . .إن شاء هللا . . .فؤنا أفضل اختصار الوقت قبل أن تسافر فاطمة. . .
لتساعدنً فً أمر زواجك. . .

قال متذمرا :ال أرٌد احتفاال "عالمٌا" . . .أنا أفضل حفلة عابلٌة بسٌطة ٌا أمً وولٌمة
متواضعة. . .
تنهدت األم متضجرة :لك ما ترٌد . . .المهم أن تتزوجها . . .ألرتاح ٌا بنً . . .فؤنا قد أخبرت
أم "منال" وقد استعدت لمراسٌم الخطبة والزواج. . .
استطرد فاطمة:
ـ ٌجب أن تذهب ٌا "محمد" معنا لنتحدث إلى منال . . .لتكسر الحواجز بٌنكما . . .دعها
تفهمك. .
أجاب على الفور :أجل . . .فقد خططت لهذا األمر طوٌبل. . .
ؼمرت الفرحة قلب األم وأردفت بشًء من السرور:
ـ المرأة إذا أحبت زوجها تفعل المستحٌل إلرضابه. .
وأضاؾ "علً" :ولكن ٌا خالة ,هناك لقاء الهدؾ بٌن الزوجٌن .فالزوجة ال ٌنبؽً أن تتؽٌر
إرضاء لزوجها . . .بل لقناعتها بهذا األمر. . .
أومؤت فاطمة بعٌنٌها لٌكؾ عن هذا الحدٌث الذي أثار حفٌظة والدتها. .التً قالت:
ـ هذا كبلم كتب ورواٌات ٌا ولدي . . .فالرجل ال تسعده إال المرأة التً تحبه ,حتى وإن كانت
جاهلة ال تكتب وال تقرأ.
وفً المساء. . .
تم اللقاء بحفاوة كبٌرة . .حٌث اجتمعت الخاالت وبناتهن . . .لتتم الخطبة . . .وقد طلب
"محمد" لقاء "منال" حٌث جاءت إلٌه . .تمشً على استحٌاء . . .وقد التفت فً خمار أخضر
وجلست إلى جانبه مع شقٌقته فاطمة. . .
صمت هنٌهة وهو ٌحدق فً سقؾ الؽرفة ٌستجمع شٌبا من شجاعته ,بٌنما انشؽلت فاطمة مع
الفتاة فً حدٌث آخر. . .

كٌؾ ٌستطٌع أن ٌحولها إلى امرأة ذات موقؾ فً الحٌاة . .هل ٌمكن لهاتٌن العٌنٌن أن تستقرا
فً قاع من األشواك والطٌن األسود . .ال بؤس أن تشاركه صامتة . . .وأن تصنع من
الشخصٌة :شاب وسٌم . . .خٌبلء الرجولة فً عٌنٌه . . .وكبرٌاء المبدأ إشعاع ٌرتسم على
محٌاه الصامت . . .كل شًء فٌه ٌوحً بالجدٌة والنظام . . .إنه ٌختلؾ عن أشباه الرجال. .
أولبك ال ٌحملون من الرجولة سوى تسمٌات باهتة تفتقد إلى المحتوى . . .أما هو فٌختلؾ

كثٌرا عنهم . . .فً كل شًء فً معاناته التً تربطه بكل بقعة تنتشر فً هذا الكون الفسٌح. .
 .إن الزوجة تعنً له استراحةٌ . . .عود إلٌها المحارب من المٌدان . . .لٌمسح عن جبٌنه
قطرات العرق . . .ولٌتزود من راحته الهانبة شٌبا من الدعة والسكون. . .

قال . . .وهو ٌرمق فاطمة:
ـ أظن أن مناال تنوي التدرٌس بعد انتهابها من المعهد. . .
أجابت "منال" بصوت خفٌض أقرب إلى الهمس:
ـ نعم سؤدرس فً رٌاض األطفال. . .
حاول أن ٌتحاشى النظر إلٌها . . .فجمال العٌنٌن ال ٌعنٌه . . .لون الوجه . . .حمرة الخدٌن. .
 .كل هذه المعانً تكاد تختفً من قاموسه الفرٌد. . .
ـ أنا أتمنى ٌا "منال" أن تفهمٌنً . . .وال أعتقد أن هذا اللقاء القصٌر قادر على تقرٌب
مفاهٌمنا ,فالحٌاة الزوجٌة لها معالمها الخاصة وأسلوبها المباشر الذي ٌختلؾ عن التموٌه. . .
برقت عٌناها مندهشة:
ـ ماذا تقصد ٌا "محمد"؟.
ابتسم ابتسامته الضٌقة التً ترتسم على فك عرٌض ٌعلو ذقنا تجعله ٌبدو فً سن كبٌرة. . .
ـ ال أحمل فً رأسً أسبلة ,حتى وإن كانت فهً لبست كما أرٌدها . . .ال أحب أن أجري لك
اختبارا نظرٌا. . .
ضحكت فاطمة وهً تربت على كتفه:
ـ ال علٌك ٌا محمد  . . .المهم أنك . . .تسؤل بعض ما تراه مناسبا اآلن. . .
قاطعها على الفور وهو ٌخفً عٌنٌن هادبتٌن تبحثان بفضول عن حقٌقة كل شًء:
ـ ٌجب أن تعرفً ٌا "منال" أن حٌاتً تختلؾ عن حٌاة الكثٌر من الرجال . . .تختلؾ عن حٌاة
أخٌك وأبٌك . . .وكل ما ترٌنه أمامك . . .فؤنا قد تزوجت قبلك. . .
تسمرت عٌنا الفتاتٌن . . .بشًء من الدهشة تتمتم منال:
لم أكن أعرؾ هذا. .
ضخك دون أن ٌرفع طرفه:

ـ أقصد . . .إنً تزوجت "عملً" و"مسإولٌاتً" وأجد حٌاتً الزوجٌة من األمور الثانوٌة. .
 .أو الهموم الذاتٌة التً ال أعٌرها أهمٌة كما أفعل بعملً. . .
ابتسمت منال وقالت بحٌاء حاولت أن تدارٌه:
ـ ٌبدو أنك زعٌم كبٌر أو لعلك قابد مهم. . .
صمت "محمد" هنٌهة . . .وتردد بعض الشًءٌ . . .ستجمع أفكاره . . .ثم مضى فً حدٌثه:
ـ ال أستطٌع أن أحقق لك الرفاهٌة وبهجة الحٌاة الزوجٌة التً تتوقعٌنها ٌا منال . . .فكل شًء
سٌكون بسٌطا ,متواضعا ,زهٌدا . . .وأنت فتاة مترفة كما تعرفٌن. . .
قاطعته بحماس قابلة:
ـ أنا ال تهمنً المادة ٌا محمد . . .فطالما أجد معً زوجا صادقا وخلصا فالحٌاة تهون أمامً.
وقالت "فاطمة" كؤنها توقظ منال من أحبلمها:
ـ حتى لو قادت الظروؾ إلى أن ٌعترض "محمد" لمضاٌقات وضؽوط خارجٌة. . .
ابتلعت الفتاة رٌقها وهً تجٌب فً حشرجات متقطعة:
ـ ال . . .أنا . . .ال ٌهمنً . . .ال ٌهمنً. . .
وابتسم "محمد" ابتسامة إشفاق . . .وهو ٌتذكر . .إن هذه الفتاة ستتعذب معه . . .إنه ٌعرؾ
حٌاته . . .وٌفهم طرٌقه بوضوح . . .فقد خطط له خطوة . . .بعد خطوة . . .وكل خطوة لها
حسابها الخاص . . .فوجد أن مناال تتكلؾ االستجابة إرضاء لعاطفتها . . .من أجل "محمد" ال
من أجل مبدبه . . .لعل التجربة المرٌرة التً ستعٌشها معه . . .تصنع منها نفسا أكثر قوة. . .
وروحا أكثر صدقا . . .إنها اآلن تسمع صوتهٌ . .دوي فً قلبها لٌرتجؾ وتذعن باالستجابة. .
 .لكنه ٌسمع من بعٌد صوت السجون والمشانق . . .واآلالم . . .والحرمان . . .ومستقبله. .
سوؾ لن ٌكون هادبا كما توحً عٌناه دابما بالهدوء . . .إنه ٌخشى علٌها من نفسه. . .
ٌخشى علٌها من عنؾ األٌام . . .فهو قد تحرر من الخوؾ . . .تحرر من المستقبل الذاتً. .
وهذا التحرر زوده بالقوة . . .وطاقة على العمل . . .إنه ال ٌفكر بحٌاة هادبة . . .ساذجة. . .
طٌبة . . .بٌت متواضع وزوجة تحمٌه من برودة الشتاء وحرارة الصٌؾ . . .وبراعم صؽٌرة
تطوقه من كل ناحٌة . .همه أن ٌنزع الكوابٌس من أحبلم النابمٌن. . .

نهض محمد . . .وهو ٌستؤذن فً الخروج . . .ولكنه لم ٌختلج فً كٌانه سوى مرارة من األلم.
 . .فهو ال ٌفهم بقلبه كما تفهم منال . . .بل ٌفهم بعقله . . .وحاول أن ٌستجمع بسمات
ٌتصنعها أمام الحاضرٌن . . .وٌبدي لهم إحساسا بالسعادة.

اقتربت منه "فاطمة". .
وبشًء من الفضول . . .تشده من ذراعه . . .تقول:
ـ ها . . .ماذا ستفعل؟. .
أجاب على الفور :ال بؤس. . .
وفً هذا الٌوم . . .علت الزؼارٌد . . .فً بٌت الخالة . . .وعلت أسارٌر والدته فرحة أحست
أنها فرحة انتصار لم ٌسبق لها أن حققت مثٌبل له . . .وشرعت الخادمات ٌقدمن العصٌر
وأطباق الحلوى للضٌوؾ. . .

التزم محمد الصمت وسط هذا الضجٌج المتبلطم . . .وخٌل إلٌه أن "منال" . . .تقؾ على قبره
تلبس ثوب الحداد . . .شعرها أشعث تلطم وجهها . . .صارخة تندب حظها . . .شبابها. . .
تنهد . . . .وشهق شهقة كبٌرة . . .وشعر أن هناك دموعا حبٌسة تبحث عن متنفس لتنفجر. .
 .بٌد أنه ٌقاومها . . .وأصبح ٌقاوم الثوانً والدقابق . . .بات من الصعب .

اضطهاد هذه الدموع . . .فسبلح القهقهات المفتعلة ٌ ...رؼمها على االستسبلم  ...ال فابدة ...
نهض واقفا  ...لتنشد عٌون الحاضرٌن ناحٌته كؤنها تسؤل  :هل هو عازم على الذهاب ؟ لكنه
قال بهدوء :
ـ سؤعود بعد قلٌل ...
وذهب إلى الحمام  ...لٌفجر هذه الدموع  ...إنه سٌعتقل فً سجن حٌاته فتاة ساذجة ..تحلم
فقط  ...وال تستطٌع أن تستٌقظ من أحبلمها  ...زفر زفرة طوٌلة وهو ٌحدق فً المرآة ...
ٌتؤمل  ...شعٌرات تناثرت على ذقنه وفودٌه  ..فبدا وكؤنه فً العقد الثالث من عمره  ..ثم
أطرق متنهدا :
ـ لٌفعل هللا سبحانه ما ٌشاء ...

حاول أن ٌسمح آثار الدموع  ..حتى ال ٌثٌر ا النتباه إلٌه ...فؽسل وجهه بالماء والصابون
لٌخفً احمرار عٌنٌه ...وخرج  ...وابتسامة واثقة  . ..ترتسم عل شفتٌه. .

وانقضت هذه اللٌلة ببطء شدٌد . . .دقابق ثقٌلة . . .وفً طرٌق العودة . . .كان ٌقود السٌارة
وهو شارد . . .لتسؤله والدته مازحة:
ـ أرأٌتها كٌؾ كانت رابعة . .أظنك قد وثقت من كبلمً اآلن. . .
ابتسم وهو ما زال فً شروده . . .لتكمل الوالدة حدٌثها:
ـ وسٌتم ٌوم الخمٌس "كتب الكتاب" . .كما اتفقنا . . .وعلٌنا اآلن أن نشتري الشبكة وإعداد
المهر. . .
كانت كلماتها كسهام حادة . . .تضرب فً رأسه . . .تبعث فً نفسه اآلالم . .تؤملته فاطمة بوله
شدٌد . . .وعٌناها كسٌرتان . . .كؤنها تخاؾ على أخٌها . .من نفسه:
ـ ما بك ٌا "محمد"  . . .أراك صامتا.
تنهد :لٌس عندي ما أقوله . . .فوالدتً تجٌب. . .
ابتسمت الوالدة . . .كؤنها اعتبرت إجابته . . .شهادة إٌجاب كبٌرة . .تشهد على صواب رأٌها.
 .وباعتزاز وفخر شرعت تتمتم" :ألؾ الصبلة والسبلم علٌك ٌا حبٌب هللا محمد" . . .وأوشكت
أن تزؼرد لكن محمدا قاطعها:
ـ "تمهلً ٌا أمً . . .نحن ما زلنا فً الشارع". .
وبفرحة تؽمر قلبها وتفٌض أجابت" :ال أستطٌع أن أمنع نفسً من هذه الفرحة ٌا ولدي". .

وعاد األلم إلى قلبه ثانٌة . . .فهو بدأ ٌشفق على والدته هذه المرة لماذا ٌرى الناس ظواهر
األمور ال بواطنها كؤن الناس لعب من الخشب والصوؾ تصؾ إلى بعضها باسم الزواج. . .
مسكٌنة هذه األم . . .الفرق بٌنها وبٌن "محمد" كبٌر . . .إنها تضطهد نفسها بفرحة موهومة.
 . .وهوٌ . . .ضطهد نفسه باستجابته التً ٌؤمل أن تنتهً إلى خٌر. . .

وصلت السٌارة . . .لتقؾ قرب الباب . . .ترجلت منها السٌدتان بٌنما بقً "محمد" فً مقعده.
 . .وبدهشة تساءلت "فاطمة" :أال تدخل معنا البٌت. . .

قال :أنا على موعد اآلن . . .وأومؤ ٌودعهما. . .

وقاد سٌارته بسرعة . . .إلى مٌدان بعٌد جدا . .حٌث كان زمٌله "محسن" فً انتظاره. . .
وطافت سٌارته شارعا واسعاٌ . .ضم دور النشر والصحافة . . .وهدأ من سرعته . . .لٌقؾ
عند مبنى كبٌر . . .تتصدره ٌافطة كبٌرة .. .ظهرت علٌها بالضوء الحمر "جرٌدة المساء". . .
وكان ٌبحث عن سٌارة "محسن" وسط موقؾ السٌارات . . .فهو قد تؤخر عن موعده نصؾ
ساعة ولٌس من عادته أن ٌفعل. . .لعل صاحبه ضاق ذرعا من االنتظار . . .ولما وجدها. . .
سٌارة زرقاء . .فارهة تحمل لوحة رقمها ( . . .)856أوقؾ سٌارته بجانبها . . .لٌهم مسرعا
وبخطوات واثقة . . .سرٌعة . .إلى المبنى . . .واستوقفه مسإول االستعبلمات . . .طالبا
بطاقته . . .وبمجرد أن التقطها . .سؤل" :أستاذ محسن موجود؟" . . .تنحى الرجل من مكانه.
 . .كؤنه ٌكبر هذا االسم" :نعم . . .إنه فً انتظارك فً الطابق الخامس . . .ؼرفة ربٌس
التحرٌر ". .وقبل أن ٌنصرؾ . . .دفع إلٌه الرجل بطاقة زرقاء كتب علٌها باللون السود كلمة
"زابر" . . .وبابتسامة هادبة اعتاد علٌها قال "ضعها على قمٌصك" . . .ومضى وهو ٌبتسم:
"إنه إجراء روتٌنً". . .

أمسك محمد البطاقة بٌده . . .ثم دخل المصعد الكهربابًٌ . . .ضؽط على الزر الخامس وهو
مطرق . . .نفاق . . .نفاق . . .أصبحت األسماء واأللقاب تقلب الكٌان . . .إنه رجل أبله . .لم
ٌعرنً انتباهه وابتسامته إال عندما عرؾ أنً فً طرٌقً إلى "أسٌاده" . . .تؤفؾ متفجرا . .ال
ٌعرؾ ماذا ٌثٌر ضجره . . .كل شًء . . .خطبته . . .هذا الرجل . .نفسه . . .إحساسه أنه ٌحٌا
فً عالم ٌتعامل مع اإلنسان كؤنه حجر أصم . . .أؾ . . .أؾ . . .شرر ولهٌب ٌتطاٌران من
عٌنٌه . .لكنه هدأ . . .عندما لمح محسنا أمامه . .وفور أن توقؾ المصعد وانفرجت بابه. . .
شده من ذراعه وهو ٌحٌٌه تحٌة المساء" :لقد أبلؽنً العامل عبر الهاتؾ أنك فً الطرٌق إلً.
"..
تنهد "محمد" وهو ٌجٌب :كدت أن أنفجر. . .
ضحك محسن" :لماذا؟". .
ـ هذا العامل ٌظن أننً جبت أشحذ منه . . .وعندما ذكرت أسمك انتصب أمامً كتمثال صموت.
..
ربت على كتفه" :ال علٌك . . .هإالء مساكٌن" . . .وأمسكه من ٌده ٌقوده إلى ربٌس التحرٌر.
..

وطرق محسن الباب طرقا خفٌفا . . .ثم دخل مع صاحبه . .إلى المكتب . . .لٌقؾ أمامهما. . .
رجل بدٌن . . .أصلعٌ . . .ضع على عٌنٌه نظارة سمٌكةٌ . . .علو فمه شارب خفٌؾ . . .مد
ٌده لمحمد مصافحا . . .وهو ٌتمتم :أهبل وسهبل . .بٌنما محسن ٌشٌر إلى الرجلٌن. . .
ـ هذا أستاذ محمد الذي حدثتك عنه ,طالب فً العلوم السٌاسٌة فً السنة الثانٌة. . .
وانتقل إلى الرجل اآلخر ٌرمق محمدا قاببل . . .وهذا هو األستاذ "عبد هللا معروؾ" "ربٌس
التحرٌر". . .
وبهدوء أجاب "محمد" تشرفنا.. .
وأمر األستاذ عبد هللا لضٌفه "بفنجان قهوة" . . .لٌدور حدٌثهم . . .حول الصحافة واإلعبلم. .
 .ومشاكل الكلٌة . . .والوعً . . .أشٌاء كثٌرة وسط هذا العالم تستحق االهتمام .. .لٌتطرقوا
إلى سٌاسة البلد . . .واإلشاعات المنتشرة . . .عن حل مجلس الشعب . . .حٌث ٌقول األستاذ
عبد هللا بشًء من التحفظ:
ـ إن مسؤلة حل المجلس لها سلبٌاتها وإٌجابٌاتها ,فبل ٌمكننا أن نتطرؾ فً هذه القضٌة. . .
استطرد محمد بعد تفكٌر طوٌل:
ـ ولكن هناك من بدأ ٌتضرر بسبب حل المجلس . . .فلماذا كان الخبراء األمرٌكان ٌحرصون
على ضرب بعض الكوادر الواعٌة فً البرلمان . . .متهمٌن إٌاها باإلرهاب . .ألٌس ألنها
تفضح سٌاستهم . . .وتنبه الشعب إلى حقوقه المهدورة . . .أتذكر مناقشة المجلس فً األٌام
األخٌرة وكانت تدور حول القواعد العسكرٌة األمرٌكٌة . . .كان أعضاء البرلمان أؼلبهم
ٌرفضونها . . .إنها استعمار ولكن جاء بوجه أفعى . . .وقد بلػ من حدة النقاش أن أصدرت
الجمعٌات الطبلبٌة أكثر من منشور ٌإٌد فٌه أعضاء البرلمان. . .
قهقه األستاذ عبد هللا طوٌبل ثم نظر إلى "محمد" طوٌبل كؤنه ٌستجمع خٌوطا دقٌقة من
شخصٌته. .
ـ أنت بطل ٌا "محمد" . . .بطل . . .أنت تذكرنً بؤٌام شبابً . . .حٌنما كنا نسمع أخبار مصر
وزعمابها . . .كؤحمد عرابً . . .وسعد زؼلول. . .
صمت محمد لم ٌثر فٌه هذا اإلطراء أي شًء . . .كؤنه ٌعرؾ أن ما ٌقوله أمر عادي جدا ,حتى
أن لسان الطفل ٌلهج به دابما:
ـ إن أفراد الشعب ٌدركون أسباب حل المجلس. . .
وتنحنح محسن وهو ٌحاول أن ٌوما لمحمد بالسكوت. . .

ـ المهم دعونا نتفاهم متى ٌستلم محمد وظٌفته. . .
أجاب "األستاذ عبد هللا" وهو ٌرمق "محمدا" بإعجاب ٌشوٌه حذر كبٌر" :ال أظن أن شابا
حٌوٌا متوقدا كمحمد ٌمكننا رفضه . . .إننً أتمنى لو أن كل العاملٌن فً جرٌدتًٌ . . .حملون
جزءا من حماسة محمد. . .
أحس محسن بزهو كبٌر ,كؤن اإلطراء موجه إلٌه شخصٌا. .
ثم مضى األستاذ عبد هللا ٌتحدث دون أن ٌتحول بناظرٌه عن محمد:
ـ ستستلم وظٌفتك منذ الؽد ٌا "محمد" . . .محررا فً الصفحة السٌاسٌة . .بمكافؤة قدرها مابة
دٌنار ,وأنا أعدك منذ اآلن إن أظهرت نشاطا كبٌرا فؤمامك فرص ترقٌة كثٌرة. .
تنهد "محمد" قاببل:
ـ ٌمكننً أٌضا تؽطٌة األحداث السٌاسٌة فً البلد. . .
أجاب األستاذ عبد هللا بإعجاب كبٌر ولفافته فً ٌده:
ـ بكل سرور . . .هذا أمر ٌدعو إلى الفخر . . .وٌؽادر محمد كرسٌه . . .بهدوء بعد أن ساد
جلستهم جو من الصمت . .وٌقول:
ـ أرجو المعذرة . .اسمحوا لً باالنصراؾ . . .فؤنا على موعد الساعة الحادٌة عشر مساء. .
ووقؾ األستاذ عبد هللا ٌتؤمله:
ـ سنراك ؼدا إن شاء هللا. . .
وما أن خرج "محمد" و"محسن" من المكتب . . .حتى رفع األستاذ عبد هللا سماعة الهاتؾ. .
 .وأدار القرص . . .لٌتحدث بصوت تتراقص فٌه نبرة الخبث ولذة النصر إلى شخص على
الطرؾ اآلخر. .
ـ لقد عثرنا على صٌد ثمٌن. . .
وٌقهقه .. .وهو ٌنفث دخان لفافته بهدوء:
ـ ٌمكننا كسب قلمه . . .فقد قرأت له مقاالت سٌاسٌة كان قد كتبها فً صحؾ الجامعة. . .
وٌطفا اللفافة فً إناء القهوة . . .ولمعة ثاقبة تشرق من عٌنٌه اللبٌمتٌن. . .
ـ أستطٌع االعتماد علٌه. .

وودع المتحدث . . .وضؽط على زر بجانبه . .وهو ٌهز جسده الضخم فً كرسٌه الهزاز
وابتسامة عرٌضة ترتسم على وجهه . . .وفجؤة ٌفتح الباب . .وإذا بفتاة شابة بعثرت شعرها
األسود الفاحم بجنون ورعونة . . .وكست وجهها بطبقات سمٌكة من "المكٌاج" . .أظهرتها
بجمال صارخ . . .وفستان ضٌق عاري الكتفٌن .. .وبؽنج . .جلست أمام الرجل . . .تضع ساقا
على األخرى. . .
ـ "أمرك!" . .
ٌتؤملها بعٌنٌن شرهتٌن. .
ـ "اكتبً لنا عقد تعٌٌن لكاتب جدٌد". .
قهقهت عالٌا وهً تحاول إثارة الرجل واستمالته
قالت كؤنها تعرؾ برنامج العمل الذي اعتادت علٌه:
ـ رقم جدٌد!
ثم نفخت فً الهواء . . .وهً تقهقه. . .
ـ  . . . .و . . finish
وقهقه هو اآلخر لٌستطرد بخبث:
ـ السكرتٌرة الشاطرة  . .تعرؾ لزوم الشؽل. . .
ثم جعلت تقترب منه  . . .وتلتقط من علبته لفافة . . .وقبل أن تنصرؾ استوقفها وهو ٌمعن
النظر فً مفاتنها الرخٌصة . . .وحدق فً عٌنٌها طوٌبل ثم قال ٌذكرها:
ـ ال تنسً اللٌلة . . .عندنا ضٌوؾ من السفارة. . .
واندفعت خارجة وهً تقهقه:
ـ أوكً. . .
لم ٌكد محمد ٌصل إلى بٌته حتى لمح علٌا فً طرٌقه. . .
ـ ها . . .ماذا فعلت فً حفلة الخطوبة؟. .
وما أن اقترب منه حتى اندفعا معا إلى البٌت . . .لٌحدثه بطبلقة . . .وصدٌقهٌ . .صؽً إلٌه. .
.

كانت فاطمة تعد حقابب السفر . . .وأمها . . .تحوم فً البٌت . . .تحدث فٌه بعض التؽٌرات
الستقبال العروس الجدٌدة . .فهذه األحداث الجدٌدة تركت تؤثٌرها على بٌتهم البسٌط الذي لم
ٌؽٌره الزمن منذ أن توفً الوالد . . .مبلمحه . .ألوانه . .أثاثه القدٌم . . .ال أحد فٌهم ٌشعر
بالحاجة إلى ذلك التؽٌٌر . . .بل لم ٌفطن إلٌه أي منهم . . .لعل زهدهم فً الحٌاة . . .انشؽالهم
بؤشٌاء أخرى جعل لون الجدران .. .وهذا الدٌكور . . .وذلك السرٌر القدٌم .. .كل شًء ٌبقى
على حاله . .حتى اقلب فً هذه اللٌلة . . .حركة تبعث فٌه الحٌاة "فاطمة" تؽسل ثٌابها. . .
وثٌاب "علً" ثم تكوٌها . . .ثم تعود إلى المطبخ  . ..تتطلع إلى "دوالبه" لتؤخذ ما تحتاجه فً
سفرها . . .من البهار والفلفل ,حركة دإوبة .. .تصعد . . .تنزل . . .كؤنها فراشة تحوم حول
الزهور .. .وعندما استقرت بقرب زوجها أخرج من جٌبه تذاكر السفر ودفعها إلٌها. .
وسؤلته . . .فً أي ٌوم؟. . .
أجاب ٌ :وم الجمعة الساعة الثامنة مساء. .

احتضنت التذاكر ٌتهادى قلبها بٌن الفرحة والحزن . . .وجعلت تقلبها كؤنها تقبل ٌدي زوجها. .
 .ثم شرعت تبحث عن جواز سفرها ,وبطاقة هوٌتها ,وكل الوثابق البلزمة هناك . . .وصمتت
هنٌهة .. .لتقفز ناحٌة المكتب وتخرج عقد زواجهما . .واستوثقت ثانٌة من الحقٌبة وهً تتذكر
ما إذا نسٌت بعض اللوازم . . .وكانت تخرج بٌن لحظة وأخرى إلى صالة االستقبال تقطع
حدٌث الرجلٌن تسؤل زوجها عما إذا ابتاع لها بعض األؼراض اإلضافٌة ,وتعود تذكره
بالمناشؾ . . .بكتبه التً سٌؤخذها معه . . .فكانت عروسا سعٌدة . . .فرحة . . .إنها مؽتبطة
بزوجها الذي كانت تتمناه قببل . . .إن سعادتها تفٌض . . .بل تخشى علٌها أن تضٌع بٌن
الدقابق والثوانً . . .وعندما انتهت من عملها الذي تكرره فً كل لٌلة . . .تذهب ناحٌة
المطبخ تعد الشاي وبعضا من الشطابر . . .وتضعه أمام الرجلٌن . . .ثم تثب إلى الؽرفة التً
شؽلت والدتها ساعات طوٌلة:

ـ هونً علٌك ٌا أمً .قالت "فاطمة" وهً تزٌح "الدوالب" الكبٌر الذي كان فً مقدمة الؽرفة.
.
أجابت األم الهثة:
ـ سنضع هنا أثاث ؼرفة النوم ,سؤطلب فً الؽد خادمة أختً لتنظفها معً . . .وبعد أن أخرج
منها هذا األثاث القدٌم. .
قاطعتها "فاطمة" وهً تشدها من ذراعها:

ـ دعً هذا العمل اآلن . . .وهٌا لنشاركهما الجلسة . .فقد أعددت الشاي احتفاال بهذه اللٌلة. .
وبحنان طفولً جعلت تضم أمها إلى صدرها وهً تهمس:
ـ تعالً معً لتري تذاكر سفرنا إلى القاهرة. . .
صمتت األم . . .لتدمع عٌناها . . .وهً تشد ابنتها إلٌها:
ـ ٌعز علً فراقك ٌا حبٌبتً . . .أراك فرحة . . .مستبشرة . . .أتمنى لك السعادة دوما. .
سؤفتقدك . . .هنا . .فً هذه الدار . .فً المطبخ . . .على السبللم . .وشرقت المرأتان فً
الدموع . . .لتقول فاطمة بعبارات ٌقطعها التؤثر:
ـ ال تعذبٌنً ٌا أمً . . .دعٌنً أنسى أنه ٌوم فراق. . .
وتربت األم على كتفها:
ـ انسً الماضً ٌا حبٌبتً . . .وانظري إلى المستقبل . . .فً هذه الدنٌا. .
وانضمت السٌدتان إلى الرجلٌن فً الصالونٌ . . .تسامرون حتى ساعة متؤخرة من اللٌل. . .

لم ٌكن صباح هذا الٌوم ٌوحً بشًء من النشاط . .فمحمدٌ . . .ترنح بٌن أفكاره التً ترفض
أن تنتظم فً مخٌلته . . .إنه ٌسؤم من كتبه . . .من محاضراته . . .لكن موسم االنتخابات كان
ٌدفعه إلى الكلٌة بشؽؾ كبٌر. . .فهو قد أعد برنامجهم . . .وكان كلما حاول التحدث إلى بعض
الطلبة السلبٌٌنٌ . .تحاشونه بعٌدا .. .فها هو أحدهم . . .شاب نحٌل . . .قصٌر . . .ضبٌل
الجسد . . .وضع على عٌنٌه نظارة ؼطت النصؾ العلوي من وجهه . . .فٌهزه بشدة. . .
ـ دعنا من السٌاسة ٌا صدٌقً .. .دعنا نذاكر دروسنا ونجح. . .

وعندما عم لٌناقشه . . .تركه الشاب دونما اكتراث لحدٌثه . . .فوقؾ صامتا بؽضب . . .ال
ٌتحرك . . .حٌث وجد هذا الشاب ٌقؾ إلى جانب زمٌلة له صاحبة البنطلون األزرق ٌحدق بها
وٌصؽً إلٌها بشوق كؤنما ٌسترق السمع إلى صوت كروان ٌؽرد فً فجر عٌد . . .وابتسامة
عرٌضة تتراقص على شفتٌه الرقٌقتٌن .. .جعل "محمد" ٌثور . .كؤنه اللٌث ٌزأر فً الؽاٌة. .
 .متبرماٌ . . .تمتم بعصبٌةٌ" :ا لتفاهتمٌ . . .ا لتفاهتم . . .أؾ. . .أؾ ". . .لكنه اقترب منه
ثانٌة وعاد ٌقول:
"نرٌدك أن تتكرم . . .وتنتخب أعضاء جمعٌتنا." . . .

صرخ الشاب به ثانٌة" :قلت لك لسنا أنصار سٌاسة" . ..وبرجاء قال "محمد" " :دعنا
نتفاهم". .
قاطعه" :أرجوك . . .عندي امتحان . . .دعنً أذاكر ". .وما أن ابتعد عنه "محمد" حتى عادت
البسمة إلى شفتٌه ثانٌة . . .وشؽفه فً سماع همس الفتاة التافه. .
وأخذ "محمد" ٌتمتم ساخرا" :ذاكر . . .ذاكر االمتحان جٌدا . . .أنا أجزم أنك من أوابل
الفاشلٌن فً الدراسة". .

أطرق ٌفكر ساهما . .وؼمامة من الضٌق تختلج فً صدره . .إنه ٌعانً من هإالء الشباب,
البسطاء الذٌن تصل بهم الحماقة حدا ٌرفضون معه الدواء الذي به شفاإهم! ما هذه الكتب
التً نطوٌها تحت أٌدٌنا . .إنها ٌمكن أن تتحول إلى برشامة بسٌطة ٌدخل فٌها الطالب
االمتحان .. .وٌخرج سالما معافى .. .هكذا تموت فورة الشباب فً نفخة علم ال أجده سوى
حثالة أو قمامة فً سلة مهمبلت ؼرٌبة أو ربما شرقٌة . .ولم ٌثنه هذا الشاب عن محاوالته. .
 .فمضى مع ثلة األصدقاء ٌحاول توعٌة الطلبة . . .وإقناعهم بانتخاب جمعٌتهم الجدٌدة. . .
فتفرق جمعهم . . .هنا وهناك شابات وشبابا . . .أسودا ولبوات. . .

وفً طرقه اعترضه أحد األصدقاء:
ـ لماذا ؼبت عن المحاضرة ٌا "محمد"؟ . . .
وبسرعة أجاب وهو على وشك اللحاق بؤحد الشباب. . .
ـ مشؽول . . .مشؽول . . .عن إذنك. . .
فاندهش الشاب وهو ٌحدث نفسه "إنه ٌضٌع مستقبله بهذه التفاهات" . .شاب فلسطٌنً ٌلبس
سروال الجٌنز . . .وقمٌصا أزرق ٌلتصق على جسده بل ٌكاد ٌتمزق . . .وصدر تدلت فوقه
قبلدة ذهبٌة . . .مشٌة تابهة .. .فٌها ضٌاع كؤنها سراب ٌتبلشى ببل قرار. .
استوقفه "محمد"ٌ . . .دعوه إلى انتخاب جمعٌتهم. .
ابتسم الشاب ابتسامه باردة ووضع كفٌه حول خصره قاببل بتإدة:
كلمات . . .منشورات . . .جمعٌات . . .سبمنا الكبلم . .سبمنا . . .سؤنتخب دونما قناعة. . .
ألنك تحتاج إلى صوتً. . .

تؤمله "محمد" . . .بحزن وهو ٌحدث نفسه" :بل فلسطٌن تحتاج إلى صوتك ,وسبلحك
وشبابك . . .ورجولتك . . .وكلماتك" . . .
قال الشاب الفلسطٌنً كؤنه ٌنصح "محمد"" :كنت فٌما مضى عضوا فً جمعٌة تحرٌر
فلسطٌن ,بقٌت أعمل ثبلث سنوات . . .حتى سبمت . .فبل فابدة من كل هذا". . .
قاطعه محمد بؽٌظ حاول أن ٌكتمه:
ـ بل هناك ألؾ فابدة . . .فعلٌنا أن نمارس الضؽوط اإلعبلمٌة والعسكرٌة والسٌاسٌة. . .
وأبسط عمل ٌمكن أن نتناوله اآلن بجدٌة هو توعٌة الشعوب. . .
ضحك الشاب قاببل :إنك ترٌد أن تقومها وال تقعدها. . .
وبدهشة ٌتساءل محمد :ماذا تعنً؟. .
قال وهو فً طرٌقه إلى االنصراؾ . . .اللبٌب من اإلشارة ٌفهم . . .عن إذنك اآلن موعد
محاضرتً. . .

وكان هذا السرب العظٌم من الشباب والشابات ٌلتقً ثم ٌتفرق . . .حركة دإوبة تذكرنا بسرب
النحل حٌنما ٌقوم بمهامه ونشاطه داخل الخلٌة . . .فً جد نظام. .
وؼاب "محمد" فجؤة . . .لٌحمل له أحد الشباب بٌانهم بمناسبة استشهاد أحد أبطال اإلسبلم
وهو ٌقتل عشرة جنود إسرابٌلٌٌن . . .وتتناقل األٌادي العاملة هذا البٌان . .وٌتم توزٌعه . .فً
الكفٌترٌا فً الصنادٌق المعلقة فً ممرات الكلٌة . . .فً صنادٌق الجمعٌات. . .

كل شًء فٌه ٌدعوك إلى االلتفات إلٌه . .الزعامة .. .التً ال ٌستطٌع الهروب منها ,زعامة. .
لٌس من النوع الذي ٌتوقد حبا لها . . .وإنما . . .ذكاإه . . .حٌوٌته . . .سرعة البدٌهة التً
ٌتمٌز بها عن سواه . . .إنه ٌستطٌع أن ٌستخدم كل حواسه فً استثمار نشاطات مختلفة. . .
ٌخٌل إلى الناظر إلٌه . . .أنه الهدؾ الذي سٌصوب األعداء سهامهم إلٌه . . .إنه البطل الذي
ٌحول من بطولته تارٌخا ألجٌال قادمة . . .فهو موضوع احترام أساتذته وزمبلبه . . .ألنه ال
ٌتملق من أجل كسب ودهم ونٌل عبلمات النجاح الزابفة . . .فهو ال ٌفعل ذلك . . .ألنه صاحب
مبدأٌ . . .رفض أن ٌسرق جهود ؼٌره . .إنه ٌقبل الرسوب مقابل أعظم نجاح ٌؽرس جذوره
فً تراب شعبه لٌقطؾ ثماره فً الؽد. . .

فً طرٌقه التقى أستاذ االقتصاد  . . ..بعد أن حٌاه. . .جعل األستاذ ٌقول مشٌرا إلى حزمة
األوراق فً ٌد "محمد":
ـ أعطنً ورقة من هذا البٌان ألقرأه. . .
والتقط "محمد"واحدة وهو ٌقول مؽتبطا:
ـ بكل سرور ٌا أستاذ. . .
ومضىٌ . . .حدق فً الورقة . . . .دون أن ٌلتفت إلى شًء. . .

تناهى إلى سمع "محمد" . . .قهقهات بعض الطلبة . . .فقد كان عادل وشلته ٌقومون بمشهد
تمثٌلً  . . .ساخر . . .لٌشدوا االنتباه إلٌهم . . .وقد كان الهدؾ الذي ٌرمً إلٌه هو الطعن فً
مبدأ "محمد" فعندما اقترب منهم "محمد" حاول أن ال ٌثٌر الشؽب بٌنهم وأوحى أنه منسجم
مع أفكارهم . . .فهو مإمن تماما أن عادال مسكٌن .. .وال بد من امتصاص رعونته .. .لٌحولها
إلى إٌمان وحقٌقة تخدم المضطهدٌن والمحرومٌن وتفضح االستعمار . . .هل هذه هً الحرٌة.
 . .أن ٌنشطر الشباب فً توجهات مختلفة هذا من حزب كارل ماركس . . .وذاك من حزب
رٌؽن وآخر من حزب إسبلمً . . .وذاك من حزب وطنً . . .هذا شٌوعً . . .وذاك رأسمالً.
 . .إنها تبعث على الضجر . .فهً معان ٌتخبط بها الشباب . . .إنهم ال ٌعرفون معنى الدٌن. . .
الدٌن الحقٌقة الثابتة . . .ثبات الكون والقوانٌن . . .الحقٌقة التً لم تستطع كل قوى
الحضارات أن تهزمها . . .فكم من دول ازدهرت وتؤلقت وعندما تنكرت للدٌن . . .انهارت
وتساقطت كما تتساقط أوراق الخرٌؾ. . .األندلس . . .سقطت . . .الدولة األموٌة اندثرت. . . .
الحضارة الرومانٌة.....
تبخرت مع رذاذ التارٌخ . . .لماذا ال تتوحد هذه الجود . . .فً خدمة الدٌن فً محور واحد. . .
هللا الخالق الواحد . . .الفرد . . .الصمد . . .لماذا تتبعثر جهودنا كما تتبعثر الرمال . .آه.
.الرمال . .أو آه ٌا قلبً . . .مساكٌن . . .نحن مساكٌن . .سٌلفظنا فم الحضارة المرتبكة. . .
كما ٌلفظ اإلنسان النواة. . .

تنهد بامتعاض . .لعل مبعثه "عادل" وهو ٌسخر أمامه دون أن ٌنتبه:
ـ ها . . .ما رأٌك بالتمثٌلٌة. . .
تنفس الصعداء:

ـ ال بؤس طالما تهدؾ خدمة المبدأ . . .أطرق هنٌهة . . .وهو ٌرمق "عادل" بحنان وٌقول
بإخبلص وصدق:
ـ أتمنى أن تثوب إلى رشدك ٌا عادل . . .أنت ال تحس باألخطار كٌؾ تحدق بنا من كل حدب
وصوب. .
ونظر "محمد" إلى ساعته منصرفا:
ـ "عن إذنك ,اآلن موعد محاضرتً". .

وبقً عادل متسمرا فً مكانه ال ٌبدي أي حراك . . .فهذه الزوبعة التً أثارها ردها "محمد"
على أعقابها خاسبة مدحورة . .ولكنه ردها بلؽة رجل حكٌم ال لؽة طفل أرعن ٌلعب بالنار وال
ٌدري ما عاقبة أمره. .

شعر عادل بؽٌظ كبٌر . .بؤلمٌ . .ود لو ٌمزق صدرهٌ. .ود لو ٌضرب رأسه بالحابط . . .كل
شًء فٌه ٌرٌد أن ٌنفجر . .فقد كان لسان حال "محمد" ٌشٌر إلٌه متهما . .أنت تافه . .تافه. .
ونحن األبطال . .الزعماء . . .نحدث الناس على قدر عقولهم. . .
كان محمد ٌصؽً إلى أستاذه ٌتحدث عن المشكلة االقتصادٌة ,وثمة مزاعم جعل المتحدث
ٌرددها كثٌرا ,فما ٌقوله النظام الرأسمالً فكٌه من تكرار هذه االسطوانة؟" تذمر . .بٌد أن
األستاذ الحظ تذمره فسارع إلى سإاله:
ـ بماذا تنصح ٌا محمد لنحل المشكلة االقتصادٌة؟. .

أجاب وهو ٌكاد أن ٌنفجر تؤثرا:
ـ "أن ٌعالج اإلنسان ذاته التً تظلم وتنهب حقوق ؼٌره ,ال أعتقد أن الموارد قلٌلة كما زعم
الرأسمالٌون ,والثروة بٌد اإلقطاعٌٌن أصحاب األموال تترك طبقة واسعة من العمال ببل قوت أو
ما ٌقٌم األود ,اإلنسان ٌا أستاذ . .ظلم اإلنسان لنفسه ,وألخٌه اإلنسانٌ ,دفعه إلى خلخلة
التوازن االقتصادي فً العالم". .
قطب األستاذ جبٌنه مشدوها:
ـ صحٌح ,ولكن من الناحٌة العلمٌة كٌؾ نحل المشكلة ,أو كٌؾ حدثت لعل الذي قلته ٌساهم فً
حل المشكلة. . .

تململ وهو ٌرى نفسه محاصرا بعقلٌة جاهلة ترفض اإلقرار بالواقع ,وها هو طالب آخر:
ـ حل المشكلة ٌكون بإقناع اإلنسان لنفسه أن ال ٌظلم وال ٌسفك الدماء. .
قاطعه طالب:
ـ إذن نجعل من البشر مبلبكة كما تقول.
أجابه:
ـ ٌحاول اإلنسان الصبلح وال أعتقد أن فً ذلك أمرا عسٌرا. . .
تدخل "محمد":
ـ المعالجة الجذرٌة هً من جانب اإلنسان فهو صانع المشكلة بتصرفاته ومواقفه ,وحٌنما ٌتجه
إلى الصبلح فً الفكر واإلرادة فمعنى هذه أنه سٌعرؾ حقوق اآلخرٌن . . .وسٌإثرهم على
نفسه فبل موجب لربا األموال واكتناز الخٌرات على حساب اآلخرٌن. .
واستمر حدٌثهم ما بٌن مإٌد ومعارض حتى انتهى الدرس. . .
كان محسن ٌنتظر صاحبه "محمد" قرب قاعة المحاضرات وفور أن التقاه حٌاه ثم سؤله:
ـ ما بك ٌا محمد أراك متجهما على ؼٌر عادتك؟.
قال بتذمر:
ـ أشٌاء كثٌرة تدور فً خلدي ٌا صدٌقً وال أستطٌع لها دفعا. .
صمت محسن ثم أردؾ:
ـ خطوبتك؟. .
أجاب" :هً ضمن ما أفكر به ,وال تنس أنً خبلل ٌومٌن سؤتزوج". . .
ضحك "محسن" وهو ٌربت على كتؾ صدٌقه :ألؾ مبروك. .
شرد محمد ببصره بعٌدا ثم استطرد بعد تفكٌر:
ـ الفتاة جمٌلة ,وناعمة تعٌش برؼد وتحلم بحب كبٌر . . .وأنا ال أستطٌع أن أمنحها ولو جزءا
مما ترٌد . . .وحاولت أن أثنٌها عن رأٌها لكنها متشبثة بً. .
قال "محسن":
ـ إذن هً تحبك وال تفكر إال بالفوز بك . . .حاول أن تؽٌرها ,تربٌها. .

تنهد "محمد":
ـ وهذا ما أعقد علٌه أملً وإن فشلت المحاولة فاهلل أعلم بما سٌحدث لً. . .
حاول صدٌقه أن ٌبعث االطمبنان فً فلبه فقال له:
ـ "المهم أن تسكن إلى قلب دافا ٌبثك الحب والسكون وهذا هو المراد فبل تٌؤس ". . .وأمسك
بٌده قاببل:
ـ دعنا نشارك األصدقاء هذه المباراة. .

-----------------------------------------

( )4
ٌوم الزفاؾ

الٌوم موعد الرحٌل عن األهل والوطن واألحباب ,فقد أعدت فاطمة حقابب سفرها كاملة. . .
والمودعون ٌتوافدون على بٌتها ,بٌنما كان وقع األمر ثقٌبل على قلب أمها التً ال زالت تتشبث
بصورتها الحانٌة ,صعودها ونزولها على السلم . . .الضوضاء والضجٌج الذي تحدثه عندما
ترتب البٌت . .كل شًء . . .لعلها أساءت لها فً بعض المواقؾ لكن قلب "فاطمة" مفعم
بالصفح والؽفران . .والتحمت األسرتان :أسرة "علً" وأسرة "فاطمة" ٌتجاذبون الحدٌث عن
مستقبل العروسٌن . .وهاهو "محمد" ٌكثر من الوصاٌا لصاحبه وألخته . . .الدقابق تمر
سرٌعة . .القلب ٌخفق ألنه سٌودع حبٌبا وحبٌبة . .تسؤل الوالدة التً تخشى من سإالها هذا:
ـ متى تقلع الطابرة؟. .
ٌجٌبها "محمد" " :الثامنة مساء".
تبلع رٌقها . . .قلبها ما زال ٌضطرب فً صدرها . . .احمرت مدامعها . .لم تبق إال دقابق وهذا
الوجه الناعم المتؤللا بالنور سٌفارقها . . .رباه سؤمزق نفسً . . .ونهض "محمد" و"علً"
لٌضعا الحقابب فً السٌارة . . .وإذا بالجالسٌن فارقوا أماكنهم . . .متجهٌن ناحٌة الباب. . .
اقتربت األم من "فاطمة" باكٌة" :بنٌتً . .اتصلً بً.
ٌعز علً فراقك" وانفجرت فاطمة تجهش بالبكاء. . .
صاح "محمد":
ـ هٌا اركبا . . .ال وقت عندنا. .
وما هً إال لحظات خاطفة . . .تتحدى إحساس أم تبحث عن احتواء االبنة فً اللحظة األخٌرة.
.
لٌلة شتوٌة ,ممطرة ,باردة . . .رابحة التراب "الموحشة" تحمل فً معانٌها إحساس
باالؼتراب. .

***
توقفت السٌارة قرب الباب الربٌسً فً المطار الدولً . . .وكان فً االستقبال نخبة من
األصدقاء جاإوا لتودٌع شاعرهم العزٌز. .
الكلمات أصبحت عاجزة عن التعبٌر . .هذه تحدق فً ولدها الذي عاش فً صدرها أمنٌة
صؽٌرة حتى كبرت مع األحبلم . .اآلن أصبح رجبل ٌشق طرٌقه فً الحٌاة ,وتلك ال زالت تتؤمل
"فاطمة" الطفلة الهادبة تلعب مع العرابس ولها ضفٌرتان جمٌلتان تباهً بها قرٌباتها. . .
أتراها اآلن أصبحت امرأة ناضجة وبلؽت مبلػ النساء. . .

وتناهى إلى مسامعهما صوت "علً" و"فاطمة" وقد أنهٌا إجراءات المطار. .

ـ سنؽادر اآلن. .
وتسمرت العٌون . . .ترفض االبتبلؾ مع هذا الموقؾ . . .لٌتم الوداع وسط خفقان أفبدة حانٌة
كسٌرة ,وقببلت ذاببة مع دموع الفراق. . .
وٌوما العروسان من بعٌد وهما فً طابور المؽادرٌن . . .حتى اختفٌا عن األنظار واألهل
جمٌعهم أجهشوا بالبكاء . . .ومسح محمد طرفه وهو ٌدعو لهما بالحفظ والتوفٌق . . .انتبه
إلى وجه منال تتؤمله بوله شدٌد. . .ابتسم وهو شارد اللب ثم ؼض طرفه عنها . .جذب أمه
الباكٌة:
ـ هٌا تعالً . .هذه سنة الحٌاة. .
ابتلعت رٌقها . .كؤنها اقتنعت:
ـ "أجل هذه سنة الحٌاةٌ . .كبر األبناء لٌبدءوا نفس الطرٌق الذي بدأناه " . .مسحت طرفها
وهً تهمس فً أذنٌه" :خطٌبتك هناك ,اذهب إلٌها"
تقدم ناحٌتها . . .وحٌاها بوجه باسم. .
ـ "كٌؾ حالك ٌا "منال"؟"
ارتجفت وكادت أن تذوب لوقع كلماته" :أنا بخٌر . . .بخٌر . . .المهم أنت كٌؾ حالك"؟.
أحس بسكون لهذه اللهفة" :أنا بخٌر ٌا عزٌزتً طالما أنت كذلك"
وقادها نحو السٌارة. .

وبٌنما هً فً طرٌقها إلى السٌارة تؤمل وجهها مشدوها
ـ "ما هذه األصباغ التً تضعٌنها على وجهك . .ال أرٌدك بعد الٌوم إال مناال حقٌقٌة ؼٌر
مصطنعة . . .أحب أن تكون زٌنتك لً ولٌس لآلخرٌن" . . .
رنت بوجهها إلى األرض فً خجل وهً تهمس" :أمرك ٌا عزٌزي". .

وانطلقت السٌارة بعٌدا عنه . .وتسمر فً مكانه وهو ٌحدق فً األرض ٌتخٌل وجه صاحبه
"علً" ٌودعه حزٌنا . . .التفت إلى أمه تنادٌه" :هٌا ٌا محمد فلنعد إلى البٌت" . .فانطلق إلى
سٌارته وجلست أمه إلى جانبه . .أدار مقود السٌارة ناحٌة الشارع الربٌسً المإدي إلى الخط
السرٌع . . .كانا كبلهما صامتٌن ,هادبٌن . .ال ٌسمع لهما صوت سوى تنهدات أمه . .وأنفاسها
التً تتردد مع هتاؾ ابنتها "فاطمة" لكنه أدار الحدٌث إلى ناحٌة تحبها:
ـ هل أعددت لوازم حفلة زواجنا؟ . .
ابتسمت وهً ال تكاد تصدق :أجل ٌا عزٌزي وكل شًء على ما ٌرام "فمنال" قد أعدت ثوب
الزفاؾ واشترت حاجاتها وكل مطالبها,وال أظن أن هناك ما ٌنقصنا ,وما بقً علٌك سوى إعداد
الولٌمة لٌوم الزفاؾ . . .وقد دعوت األقارب واألصدقاء لهذه المناسبة. . .

ضحك وهو ٌستطرد:
ـ "إنك قد فعلت كل هذا؟ ولوحدك . . .إنك أم عظٌمة حقا".
أردفت قابلة:
ـ خالتك قد ساعدتنً وأنت تعرؾ ٌا ولدي أن هذه األشٌاء من اختصاص النساء. .
انعطفت السٌارة ناحٌة البٌت لتثب خارجة من السٌارة وتستدعٌه:
ـ "أال تنزل معً"؟. .
أجاب :ال  . .عندي موعد مع أحد األصدقاء سؤعود بعد ساعتٌن فبل تقلقً. . .

البٌت كان موحشا . .لٌس كعادته . . .اآلن أصبح اللٌل هادبا خالٌا من الضوضاء المحببة التً
تثٌرها "فاطمة"  . . .دخلت األم إلى المطبخ ,كانت األطباق مرتبة ,ال شًء ٌدعوها إلى القٌان
بؤي جهد ,حتى خزانة المطبخ بدت نظٌفة .تنهدت وعٌناها ندٌتان بالدموعٌ" :ا حبٌبتً ٌا
فاطمة" لقد رتبت المنزل قبل رحٌلها بساعات حتى ال تتعبنً" . .رفعت كفٌها إلى السماء
داعٌة" :إلهً وفقها فً حٌاتها وسدد طرٌقها بالٌمن والبركة" . .خرجت بعد أن وضعت إبرٌق
الشاي على النار ثم اتجهت ناحٌة الؽرفة التً أعدتها لزواج "محمد" وهً تتفقد البٌت جزءا
بعد آخر . .فإن هناك أمبل جدٌدا سٌدخل الدار وٌحدث فٌها السعادة . . .وانتقلت بؤحبلمها إلى
أحفادها ٌملبون علٌها البٌت بالمرح والفرح . .استقر بها المقام أمام التلفزٌون أدارت المفتاح.
 .كان موعد نشرة األخبار وثمة أشٌاء تثٌرها" :حالة الطقس" "موعد الصبلة" أشٌاء كثٌرة
تهمها كسٌدة كبٌرة . . .بٌنما اشتط بها خٌالها إلى حفلة زواج "محمد" وراحت ترسم فً
مخٌلتها خطة الزواج وتنظٌم الحفلة . .هذه األحبلم التً تراقصت فً مخٌلتها جعلتها تنسى
حزنها لفراق فاطمة فهناك تؽٌرات كثٌرة ستحدث . .ال ٌهم طالما "فاطمة" سعٌدة. .

وقفت سٌارة محمد أمام مبنى جرٌدة "المساء" لٌثب مسرعا صوب الباب الربٌسً . . .وعندما
رآه المسإول فً العبلقات العامة رحب به على ؼٌر عادته فجعل ٌقول فً سره" :منافق". . .

استقل المصعد الكهربابً حتى استقر به عند مكتب المدٌر . . .فاستوقفته السكرتٌرة التً
تعرؾ تماما مهمتها التً أعدها األستاذ "عبد هللا" وبؽنج تهمس" :انتظر ٌا. . .

وبحزم أجاب" :محمد". .

استدعته للجلوس" :اجلس األستاذ عبد هللا عنده اجتماع اآلن". .
جلس متذمرا ٌطؤطا رأسه إلى األرض ففً رأسه آالؾ القضاٌا وهً ؼٌر النساء ومتاع الدنٌا
ومبلذ الرجال. .

اقتربت منه حتى كادت أن تلتصق به ,لكنه انتفض واقفا وهم لٌخرج . . .فاستوقفته" :ما بك.؟
لقد جبت ألعرض علٌك قصة قصٌرة كتبتها أرجوك أن تقرأها ألن األستاذ عبد هللا ال ٌقٌمنً
جٌدا . . .إنه ٌعاملنً كدمٌة . .وأنا أتمنى أن ٌفهم ما أفكر به وما أرٌده.". .

سخر منها ضاحكا" :أظنك نسٌت هٌبتك الرخٌصة التً". . .

قاطعته وهً تفتعل الؽضب" :بحق هللا ال تنخدع بمظهري هذا فإن فً أعماقً كنزا دفٌنا. .
عناصر كلها خٌر وصبلح. ." . . .

وتمادى فً قهقهاته الساخرة" :حسن ,أحفظً لحمك فً خزانة الثٌاب ألستطٌع الحدٌث معك. .
".

كادت أن تنفجر لكنها تمالكت" :إنك ال تعرؾ الفقر الذي ٌقود اإلنسان إلى طرٌق الخطٌبة". .
أجابها بهدوء" :ولكننً أفهم أن التعفؾ ٌقود إلى الفضٌلة". . .
افتعلت الحزن وتظاهرت بالبكاء لكنه نهض من مكانه وهو ٌحدق فً ساعته" :حسن سآتً فً
وقت آخر". .
أشارت له:
ـ ال ,تفضل ,سٌنفض اجتماعه بعد ربع ساعة ,اجلس. .
دفعت إلٌه حزمة أوراق قابلة" :هٌا اقرأ ما كتبت". .
أدار وجهه ناحٌتها متهكما" :لست ناقدا ألقٌمك وأعتقد أن المحرر األدبً هو خٌر من ٌعنٌك
على ذلك. .
تطاٌر الشرر من عٌنٌها وهً تحدث نفسها" :إنه كالحجر األصم . . .لكنً سؤعرؾ كٌؾ
أحطمه" . . .

افتعلت االبتسام" :أرجوك أستاذ "محمد" أن تفهمنً جٌدا وال تؤخذك الظنون إلى مآخذ أخرى.
".

صمت هنٌهة ثم استطرد" :أعرؾ أن من واجبك خدمة الجرٌدة فقط ولٌس مبلحقة الرجال". .
قطبت جبٌنهاٌ" :بدو أنك تتطاول علً". .
وبحدة وؼضب أجاب" :احترمً نفسك". .
تمالكت نفسها بصعوبة. . .

وبعد دقابق قلٌلة خرج من مكتب األستاذ عبد هللا رجل دمٌم الوجه . .قصٌر القامة . .على
وجهه نظارة سمٌكة ,أشقر الشعر وجهه أبٌض مشرب بحمرة. .

عندبذ نظرت إلٌه السكرتٌرة وهً تشٌر له بالدخول . . .وهم لٌدخل وإذا به ٌجد األستاذ "عبد
هللا" قد وقؾ مادا ٌده مصافحا وعبلمات السرور الخبٌثة مرتسمة على وجهه. .
ـ تفضل أٌها الكاتب العظٌم. . .
جلس "محمد" وهو ٌدفع إلى الرجل مقاله األخٌر وٌقول. .
ـ هذا المقال هو تحلٌل سٌاسً لحرب المخٌمات فً جنوب لبنان.
ـ قهقه دون مبرر" :عظٌم . . .عظٌم دعه لً ألقرأه حتى أنشره ؼدا"
ثم استطرد. .
ـ "قد أعددت لك مكتبا كبٌرا مجاورا لمكتب سكرتٌر التحرٌر . . .وتستطٌع استخدامه متى
شبت". . .
أجاب "محمد"" :ال ٌهم وجود المكتب فلً مشاؼلً الكثٌرة ٌا أستاذ وال االلتصاق بحدود
المكتب". .

برقت عٌنا الرجل وهو ٌحاول معرفة خباٌا هذا الشاب المكافحٌ" :بدو أن هناك صحفا أخرى
تستملٌك إلٌها". .

وبحذاقة قال" :ال ,وإنما ظروؾ دراستً وزواجً القرٌب ,وبالمناسبة أنا أدعوك لحفلة زواجً
بعد ؼد".
قهقه مرة أخرى" :ألؾ مبروك . . .ألؾ مبروك . . .ومن هذه السعٌدة الحظ؟". .
تنهد مجٌبا" :ابنة خالتً". .
لم ٌمكث "محمد" طوٌبل فً لقابه ,وحرصا على استؽبلل وقته . . .وقؾ لٌودع ربٌس التحرٌر,
لكنه استوقفه" :لماذا وقفت ما زال الوقت مبكرا". .
أجاب:
ـ إننً متعب الٌوم وأحتاج إلى النوم مبكرا. .
خرج بخطواته الواثقة . . .الحازمة . . .وفً طرٌقه إلى الباب . .حاولت السكرتٌرة استمالته
بحدٌث لكنه تجاهلها وانصرؾ خارجا دون أن ٌعٌرها أدنى التفاتة.
***
كانت تبرٌكات األصدقاء فً الكلٌة تحؾ بمحمد من كل ناحٌة . .ذاك ٌهتؾ" :ألؾ مبروك"
وهذا ٌهنا" :مبروك ٌا عرٌس" . . .ألول مرة ٌرقص قلبه وٌؽرد خافقٌه إحساس ؼرٌب. . .
حتى أن أستاذه فً مادة السٌاسة الدولٌة .شرع ٌربت على كتفه بعد انتهاء المحاضرة مازحا:
"هل ستدخل السجن المإبد منذ اآلن؟" وضحك محمد وهو ٌبادله المفاكهة:
ـ "هو شر ال بد منه". . .

كان "محسن" ٌبلطفه وهو ٌشده من ذراعه" :هٌا بنا لنحلق لك ذقنك . . .ونجمل هندامك. . .
و" . .
وٌرد علٌه "محمد" ضاحكا:
ـ "إن هندامً جمٌل دابما وال ٌحتاج إلى تنسٌق" . .

واجتمع األصدقاء فً الكفٌترٌاٌ. . .تحدثون عن نتابج االنتخابات األخٌرة . .قال أحدهم" :إن
الكثرة العددٌة هً الؽالبة فً االنتخابات" . .

لٌقاطعه آخر وهو ٌتمزق ؼٌظا" :إنهم على خطؤ ,فالمبدأ كله ٌتعلق باإلعبلم والدعاٌة المكثفة
قبل االنتخابات ,ونحن إذ خسرنا هذه المرة فبل بد أن نعترؾ بقصورنا".

وأكمل طرؾ الحدٌث شاب متحمس" :الطبلب ٌنقصهم الوعً وحتما إن ما نجنٌه اآلن من
خسارة مرده عدم استٌعابهم لمبادبنا". .

عندبذ تحدث "محمد" بنبرة توحً أنه زعٌم ال تخذله األزمات مهما كانت:
ـ ما تفسٌركم للربح والخسارة . . .إن األهداؾ السامٌة ال ٌمكن أن نصل إلٌها بهذه السرعة
فهً تحتاج إلى فترة طوٌلة لتتكامل حتى تصل إلى الربح النهابً ,وهذا الربح هو تطبٌق المبدأ
الذي نإمن به . .ونحتاج هنا إلى ثبلثة شروط .سؤل سابل فً فضول ودهشة" :ما هً؟". .

أجاب "محمد"" :أن تكون القاعدة الطبلبٌة واعٌة متفهمة لحقٌقة المبادئ المثالٌة من األخرى
الهدامة ,ثانٌا :أن نكون نحن على درجة عالٌة من اإلخبلص واإلٌمان ,ثالثا :أن تكون النخبة
المرشحة للقٌادة على مستوى رفٌع من القوة والفكر والتفانً ,وهذه العناصر ال تتكامل إال
بالتجربة الزمنٌة الطوٌلة. . .

هدأ الجمٌع وكؤن على رإوسهم الطٌر . . .وأنشدت أنظارهم إلى عادل ٌتبختر بزهو وخٌبلء. .
 .بعد فوزه الساحق فً االنتخابات ,وهو ٌرمق "محمدا" وأصدقاءه بسخرٌة واستعبلء . . .ثم
ٌستقبل تبرٌكات المهنبٌن بالفوز . . .جعل األصدقاء ٌتهامسون" :انظروا إلى تفاهته". . .

وٌسخر آخر" :إنه حرر فلسطٌن ألٌس كذلك" وضحكوا فً صمت . . .لكنهم تسمروا فً
مكانهم عندما سحب محمد كرسٌه واقفا لٌتجه ناحٌة عادل ٌصافحه مهنبا" :ألؾ مبروك إن
شاء هللا الفوز فً كل عام" . . .وبفتور أجابه عادل:
ـ شكرا لك. . .
وبٌنما ٌحاول عادل االنصراؾ استوقفه "محمد". . .
ـ أدعوك إلى حفلة زواجً ؼدا ٌا "عادل" وٌسعدنً حضورك مع األصدقاء.

افتعل االبتسامة وكؤنه فً مؤزق بٌن تناقض البؽض الذي ٌكنه "لمحمد" والفرح الظاهر حتى
قال وهو ٌبلع رٌقه:
ـ مبروك. .
انسحب سرٌعا" . .فعادل" ال ٌعرؾ كٌؾ ٌواجه هذا الجٌل الذي ال ٌهتز وال ٌرتبك . . .وخابت
آماله بسرعة . . .وعادت أحبلمه خاسبة مدحورة ,فهو ٌعلم فً قرارة نفسه أن "محمدا"
منتصر علٌه دابما فً األعماق ,فً قدرته على السٌطرة والتؤثٌر . . .وكاد أن ٌنفجر ؼٌظا. . .
إذ أنه ٌشعلها حربا وتحدٌا ضد شخص ال ضد مبدبه . . .وهذا هو صراع الضعاؾ فً إثبات
ذاتهم الخابرة .أمام أبطال ٌقاتلون بصمت وٌحاربون بهدوء دونما أن ٌثٌروا الصٌحات فً كل
ناحٌة. .

عاد "محمد" إلى مكانه وهو ٌحاول تذكٌرهم بعناصر النجاح فً االنتخابات . . .لكنهم
مشدوهون لتصرفه ,هل هو ضعؾ أم سخرٌة؟ . . .فقال أحدهم:
ـ أنا ال أجد تفسٌرا لتصرفك. . .
ابتسم" :إنما الذي فعلته كان ٌجب أن تفعلوه جمٌعكم.". . .
قال شاب فً ؼٌظ" :نصافح ٌدا قذرة". . .
أجاب "محمد"" :تمهل ٌا عزٌزي ال تفقد صوابك . . .إنك تمتص نقمة الؽرٌم وتثبت شعارا من
شعاراتك التً ال بد أن تتحول إلى واقع ال مجرد كلمات جوفاء". . .
صمتوا كعادتهم. .

قال "محسن" :لٌت الشاعر "علً" معنا إذن ألنشدنا أبٌاتا بهذه المناسبة :قال "محمد" على
الفور" :أي مناسبة؟! .زواجً أم االنتخابات" . . .ضحكوا . . .حتى قال "محسن"ٌ" :بدو أنك
متحمس لهذا الزواج وال ٌشؽلك شاؼل ؼٌره". . .
وفً دهشة ٌتساءل "محمد"" :ما الذي تقصده ٌا محسن؟". .
أجاب مازحا" :االنتخابات ٌا عزٌزي . . .هل اختلط علٌك األمر؟!" . .

وقهقهوا حتى ؼرقوا فً الضحك. .
تفرقوا عند موعد محاضراتهم وقبل أن ٌنصرفوا جمٌعا قال "محسن":
"الٌوم عندنا مباراة الساعة الثالثة بعد الظهر ال تنسوا لقاءنا فً النادي". .
وكان لقاء خاص بٌن "محسن" و"محمد". . .
قال "محمد"" :سؤعتذر عن هذه المحاضرة ,أرٌد الحدٌث معك " . . .أجاب محسن وكؤنه ٌدرك
ما فً نفس صاحبه" :عن أي شًء". .
استطرد "محمد" بعد تفكٌر :أشٌاء كثٌرة ٌا صاحبً. . .
صمت ثم أومؤ إلى "محسن" :فلنتمش فً حدٌقة الكلٌة ما رأٌك. . .
قال صاحبه" :ال بؤس". . .
وشرع ٌحدثه عن الجرٌدة :شكوكه التً ٌتوجس منها خٌفة ,ثم أحابٌل السكرتٌرة . . .حتى قال
"محسن":
ـ السكرتٌرة سوزان؟ أظنها تبحث عن زوج تستقر معه ,ولكنها تفشل فً اختٌار األسلوب,
تعتقد أن كل رجل سٌنقاد إلى محاسنها وٌشقى فً هواها حتى ٌطلب ٌدها. . .
صمت "محمد" وهو ال ٌكاد ٌقنع بؤفكار صاحبه ,فاستطرد بعد تفكٌر" :ال ٌا محسن إن الذي
أفكر فٌه أعمق من هذه الحدود". . .
اندهش "محسن" :كٌؾ؟. .
أجاب على الفور" :دعنً أتؤكد ألبوح لك بما أفكر به". .
وبإلحاح أصر "محسن"" :بل أفصح اآلن حتى أخبر والدي". . .
عندبذ طرد "محمد" الهواجس عن فكر "محسن" موحٌا له أنه مجرد وهم" :ال شًء ال تفزع
ٌا عزٌزي إنه وهم من أوهام القصص البولٌسٌة التً كنا نقرأها أٌام طفولتنا". . .
ضحك "محسن" :أخالك متؤثرا بها . . .أتذكر كٌؾ كنا نخطط كما لو كنا مخبري بولٌس. . .
عندما عثرنا ٌوما على بقع دماء فً الشارع . . .وقفونا أثرها كؤننا نبحث عن قاتل حتى تبٌن
أنه جرح فً قدم جارنا.؟". .
ضحكا . .لٌواصل محمد الحدٌث" :ومع ذلك بقٌنا نبحث عن سبب الجرح.". . .
أردؾ محسن" :عفرٌت القصص البولٌسٌة".

طفق "محمد" ٌستجمع ما تبقى فً ذهنه من أفكار:
ـ "ما زلت قلقا من هذه الزٌجة ٌا محسن". .
قال صاحبه" :ال معنى لقلقك . .أال تحبها؟". .
بقً ساكتا ال ٌبدي أي إجابة. . .
ومضى ٌحدثه" :عالمك الذي تحٌاه شًء والمرأة فً حٌاتك شًء آخر . .الفتاة تحبك كثٌرا
وستخلق لك أسباب السعادة . . .ال بد أن تفكر عندما تعود إلى بٌتك وتجد بٌن ٌدٌك أنثى ٌتدفق
فً روحها الحب والحنان والجمال ,تشٌع فً بٌتك البهجة والسرور ,تؤخذ من بسمتها الدافبة
زادا تتقوى به على مواجهة الحٌاة. . .". . .
كاد "محمد" أن ٌقتنع ,لكنه أصر على موقفه:
ـ أنا معك فكل ما قلته هو صواب ولكن حتما ستشعر هذه المرأة بالضٌق والضجر من حٌاتً".
.
تنهد "محسن"ٌ" :ا عزٌزي وتحب ضٌقك وضجرك". .
صمت دون أن ٌنبس ببنت شفة ,فعاد محسن ٌواصل حدٌثه.
ـ "أتدري ما ٌنقصك ٌا محمد"؟. .
التفت إلٌه فً دهشة" :ماذا؟".
قال" :من التعامل مع المرأة . . .العاطفة ,المشاعر . .علٌك أن تبادلها الشعور . . .إنها لٌست
قضٌة عملٌة . . .هً نصفك اآلخر الذي سٌلطؾ لك قسوة العٌش . . .المرأة لكً تسلم زمام
أمرها لك . .اؼمرها بالحب والحنان . . .وما أظنك شحٌحا ٌا عزٌزي.". .

بدأ الحزن والقلق ٌنكشؾ عن قلب "محمد". . .فابتسم وهو ٌكاد أن ٌرقص فرحا:
ـ "أتمنى ذلك ٌا محسن . . .إن ما أخشاه هو أن تهجرنً زوجتً عندما تسؤم الحٌاة معً. . .
فلست شحٌح العاطفة كما تظن ,أنك ال تعرفنً جٌدا". .

تبسم صاحبه وهو ٌربت على كتفه:

ـ "بل أعرفك حق المعرفة . . .شمس دافبة تمؤل النفوس بالحب الصادق". . .
كانت الساعة تشٌر إلى الثانٌة عشرة. .
قال "محمد"" :سؤذهب إلى محاضرتً ألقدم بحثً مع طالب عن هجرة العقول العربٌة إلى
الؽرب". .
أجابه "محسن" مازحا" :ال تختلط علٌك األمور". . .
انصرؾ "محمد" وهو ٌردؾ" :بل أصبحت خلٌطا من شتى األمور". . .
***
كانت أم "محمد" مشؽولة فً إعداد الزٌنة مع شقٌقاتها ,والخادمات ,والعمال ,وفً وسط
الضجٌج رن جرس الهاتؾ .انتفضت أم "محمد" فهً تترقب هاتفا من ابنتها وصدقت ظنونها.
 . .وإذا بها تنهال على الهاتؾ بعبارات االشتٌاق تتناؼم مع دموع الفرح:
ـ كٌؾ حالك ٌا ابنتً هل أنت مرتاحة . . .سعٌدة. . .
ـ تجٌبها فاطمة" :الحمد هلل ٌا أمً أنا بخٌر . . .كٌؾ حالكم أنتم؟". . .
وتوصٌها" :ال تقاطعٌنً ٌا ابنتً بحق هللا . .لقد قلقت علٌك ٌا حبٌبتً". . .
تتنهد "فاطمة"" :لم أتصل بك إال عندما استقر بنا الحال فً خال الخلٌلً فً القاهرة ,حٌث
استؤجرنا هناك شقة بسٌطة ,وسؤشرح لك فً رسالتً القادمة أحوالنا وظروؾ عٌشنا. .
فاطمبنً ٌا أمً. .". .
وودعتها بعد أن بلؽت سبلمها وتبرٌكاتها لزواج "محمد". . .
وكان هذا االطمبنان ٌكسبها فٌضا من الطاقة ألن تنشط فً إنجاز مهمات حفل الزفاؾ.
و "محمد" قد رافقه األصدقاء إلتمام زٌنته وهندامه ,كذلك فعلت النساء والصدٌقات فً مرافقة
منال إللى صالون التجمٌل إلكمال زٌنتها. . .
رن جرس الباب ,وإذا بالمدعوٌن ٌتوافدون على البٌت زرافات ,زرافات . . .وٌتم توزٌعهم إلى
األماكن المخصصة للرجال وللنساء. .
وقامت القرٌبات بإعداد ولٌمة العشاء مع الطاهٌات والخدمات . . .وتعلو الزؼارٌد فً أنحاء
البٌت. . .والتهلٌبلت . . .وباقات الزهور المنسقة تمؤل أرجاء الدار . .وتقوم الخادمات بتوزٌع
شراب الورد األحمر على المهنبٌن والمدعوٌن. .

األعناق تشربب متطلعة إلى العروس القادمة التً ستتربع على عرش الزواج المقدس. . .
وبعد لحظات قصار . .تقدمت نسوة وهن ٌرددن" :ألؾ الصبلة والسبلم علٌك ٌا حبٌب هللا
محمد". . .وبخطوات هادبة توحً بالحٌاء . . .والخجل . . .تتقدم الصفوؾ "العروس" الفاتنة
وقد أضاء وجهها كؤنه البدر فً وسط الؽٌوم تضع على رأسها طرحة الزفاؾ ٌعلوها إكلٌل
الورد األبٌض الساحر . . .وتلبس ثوبا أبٌض لصٌقا ٌبرز تناسق جسدها . .والفتٌات الشابات
والصؽٌرات ٌحطن بها. . .تمشً الهوٌنا حتى استقر بها المقام عند الكرسً المخصص لها فً
البهو الكبٌر الذي أعد للحفلة . . .وقد ساعدتها على الجلوس شقٌقاتها وصدٌقاتها. . .
وتصاعد همس المدعوٌنٌ" :ا لها من عروس فاتنة" . . .وتعلو الزؼارٌد فً أرجاء المنزل
ثانٌة. . .وٌصفق النساء وهن ٌرددن التراتٌل واألناشٌد فً وصؾ جمالها وحسنها . . .كانت
"منال" خجلة. .كلما طؤطؤت رأسها إلى األرض ,تهمس شقٌقاتها الكبرى فً أذنها" :ارفعً
رأسك وابتسمً للحضور". . .تتنهد. . .واالضطراب ٌصطخب فً كٌانها . . .وحمرة الخجل قد
اختلطت مع حمرة المساحٌق. . .

إنها ال تمٌز أحدا . . .تفكر فقط فً همس الناس حولها . .تحدق بهم مذعورة . . .خابفة. . .
فتلك صدٌقاتها "سلوى" التً كانت تمازحها وتفكهها كل ٌوم ,مالها اآلن تشٌح بوجهها عنها
وتتجاهلها . . .إنها لم تقصد ذلك وإنما هً الحٌرة واالضطراب وتؤثٌرهما. . .

ولعل "محمدا" لم ٌؤخذ نصٌبه الوافد من هذا االضطراب الذي تحسه عروسه . .إذ كان هادبا. .
ٌ .فكر فً مستقبله بشرود . . .كان ٌحاول مداراة قلقه بالضحك وإثارة الدعابة مع األصدقاء,
لكن الحقٌقة بارزة على مبلمحه الصارمة وعلى وجهه . . .كان ٌجالسه محسن ,وٌضفً على
قلبه شٌبا من الهدوء والسكٌنةٌ . . .ستقبل المهنبٌن والمدعوٌن بابتسامة فاترة . . .ال ٌعرؾ
سرها ومؽزاها ,وإنما هو أمر روتٌنً ٌفعله كل الشباب فً هذه المناسبة. . .
ثم جاء "الشٌخ" لٌعقد قرانهما فهدأت األصوات . . .وصمت الحضور وكؤن على رإوسهم
الطٌر . . .فهو اآلن ٌردد المراسٌم الخاصة بعقد القران . .حتى عندما انتهى . . .تعالت زؼارٌد
النساء ,وجبن ٌقبلن العروس التً زوجت نفسها وقلبها وروحها وجسدها لهذا الرجل ,ووهبت
كل ما تملك له. .

تحول عجٌب فً إحساسها اآلن . . .تنهدت فرحة . . .مستبشرة . . .لكنها ما زالت مضطربة.
وفً ؼمرة الضجٌج هذا سمع النساء أصوات الرجال" :ألؾ الصبلة والسبلم علٌك ٌا رسول هللا
محمد" ,وتناهى إلى مسامعهن صوت طفلة تقول" :لقد أتوا بالعرٌس". . .وإذا بهن كؤنهن
ٌتشحن بالسواد . . .وٌهدأن ,وفضولهن ٌدفعهن لمراقبة العرٌس الشاب . . .وٌزٌد ذلك
الفضول كلما اقترب الصوت . . .وما أن ٌدخل العرٌس ٌحٌطه نخبة من األصدقاء واألقارب
حتى تعلو الزؼارٌد ثانٌة ,والهمس والعٌون والرقاب تتساءل . .وٌقترب الشاب من عروسه. .
ٌ .قبلها على جبٌنها ثم ٌجلس بجانبها . . .وٌسمع الهمس المتصاعد "البقان لبعضهما". . .
إنه ٌبدو أكبر من سنه . . .وكل امرأة تحدث التً تجلس إلى جانبها . . .وتتم دعوة النساء إلى
المابدة المخصصة لهن ,والرجال ٌدعون إلى المابدة المخصصة لهم أٌضا . .بٌنما ٌقدم
للعروسٌن كوبان من العصٌر وٌؽرقان فً حدٌثهما الخاص . . .وكؤنه ألول مرة ٌراها عن
كثبٌ . . .تطلع إلى عٌنٌها بهدوء .وصمت . . .شعر بقلبه ٌخفق ,وٌهمس" :ما كنت أتوقع
أنك بهذا الجمال". . .
وتبتسم فً خجل دون أن تنبس بحرؾ. . .
كانت العٌون تحدق بهما . . .والتبرٌكات تنهال علٌهما . . .وقببلت المهنبٌن من األقارب
والقرٌبات. . .
ثم جاءت والدة "محمد ونثرت الزهور الملونة علٌهما وهً تزؼرد فرحة ,تقبل ولدها بعمق
وحب ,فإن أمنٌة عمرها قد تحققت" :ألؾ مبروك ٌا ولدي إن شاء هللا أرى أوالدك" . . .وتقبل
العروسة فً وجنتٌها وجبٌنها قابلة" :ألؾ مبروك ٌا عروسة ولدي الحبٌب . . .إن شاء هللا
قدمك فٌه الخٌر والسعد على بٌتنا". . .
واستمر الحفل البهٌج حتى ساعات اللٌل المتؤخرة . . .لٌتفرق الجمع والحضور عابدٌن إلى
منازلهم. . .
وجعل البعض ٌهتؾ" :العروسان قد تعبا . . .فلٌؤخذا قسطا من الراحة". .

انفض الجمع لتبدأ الخاالت والخادمات بترتٌب المنزل الذي امتؤل أكواما من البقاٌا ,فثمة زهور
قد اقتطفها البعض وسقطت هنا وهناك أكواب من العصٌر الفارؼة . . .صحون الطعام
المتكدسة فوق بعضها البعض . .الوسابد المقلوبة . . .السجاد الملطخ ببقع العصٌر والحلوى.
..
انتقل العروسان إلى ؼرفتهما المخصصة لهما . . .لٌؤخذا حقهما فً الراحة واالسترخاء بٌنما
انشؽلت األخرٌات بتنظٌؾ المنزل. . .

***
أطل الفجر السعٌد على العروسٌن ,وقد أنهكهما السهر الطوٌل . .وعند صٌاح الدٌك ,استٌقظت
"منال" تثاءبت ثم تمطت فً فراشها .كان محمد ؼارقا فً نومه . .فنهضت إلى المرآة
لتستوثق من جمالها فبدت رابعة الحسن ,وصففت شعرها ,المتهدل على كتفٌها . . .ابتسمت
لمرآتها وفً تإودة اقتربت من زوجها. . .
ـ "محمد" استٌقظ ٌا عزٌزي. . .
وجعلت تلح علٌه . . .حتى استٌقظ . . .وهو فً شبه إؼفاءة:
ـ ماذا ترٌدٌن دعٌنً أنام؟. .
وفً دالل تهمس:
ـ ال أستطٌع النوم اآلن . . .دعنا نتحدث قلٌبل. . .
وانتبه إلٌها ثم قال فً حنان:
ـ كٌؾ حالك ٌا عزٌزتً. . .
وتردؾ فً استحٌاء مصطنع. . .
ـ إننً فً شوق كبٌر إلٌك . . .أتمنى أن ال أبدد لحظة من حٌاتً بعٌدة عنك. . .
ابتسم وهو ٌتؤمل وجهها الوضاء:
ـ تبدٌن بدون المساحٌق أجمل. .
ضحكت وهً تتمطى:
ـ إذن فبل مساحٌق بعد الٌوم. .
انتبها إلى صٌاح الدٌك ثانٌة . . .قال الرجل وهو ٌثب من فراشه:
ـ حان موعد صبلة الصبح. . .
لكنها سحبته من ذراعه. .
ـ "ما زال الوقت مبكرا ٌا عزٌزي . .دعنا نتحدث فؤمامك متسع من الوقت. .". .
لكنه دفعها بلطؾ:

ـ "فلنصل أوال ثم نتحدث كٌفما نشاء . . .هٌا ٌا حبٌبتً. . .ال تتماهلً ". .وفً استجابة بطٌبة
نهضت وهً تحدث نفسها" :أعود ثانٌة ألزٌل آثار المساحٌق وأعٌد تصفٌؾ شعريٌ . . .ا
إلهً إننً عروسة لماذا ال ترفع عنا هذا التكلٌؾ اآلن؟. .". .

وٌنادٌها محمد" :أعطٌنً المنشفة وأعدي سجادة الصبلة". .
تتمتم فً ضجر" :أٌن أجد السجادة؟".
وتحدق فً خزانة الثٌاب . . .تجد أمامها منشفة بٌضاء وسجادة الصبلة. . .
فتسرع إلٌه. .
ـ "تفضل ٌا عزٌزي". . .
فٌؤخذ المنشفة . . .وٌندفع إلى صبلته فً استؽراق عمٌق . . .بٌنما كانت "منال" قد انتهت من
صبلتها تجلس عند حافة الفراش تنتظره فً تململ . . .تقول فً سرها" :لماذا ٌطٌل فً
صبلته؟" وتحدق فً تؤمل . . .تتنهد". . .إنه ٌقرأ القرآن" . . .وعندما سبمت االنتظار رقدت
فً فراشها . .تتقلب . .تصطخب فً مخٌلتها أفكار شتى". . .لماذا ال أعرض علٌه السفر إلى
إحدى الدول األوربٌة؟ وهناك نؤخذ قسطا وافرا من السعادة . . .من حقً أن أقضً شهر العسل
فً أي مكان تشتهٌه نفسً . . .ثم أدارت وجهها إلى الناحٌة األخرى وهً تستنكر خطتها هذه
"ال . . .إن راتبه بسٌط ال ٌستطٌع أن ٌحقق ما أصبو إلٌه . . .فطالما أحببته ال بد أن أرضى
بقلٌل العٌش معه . . .وعادت تحدث نفسها "أسبوع" واحد ٌكفٌنً . . .انتبهت إلى صوت
زوجها:
ـ " ما بال حلوتً تفكر". .
ابتسمت فً رضى وهً تسكن إلى قلبه هامسة" :اشتقت إلٌك كؤنك ؼبت عنً بعٌدا".
وسرعان ما أفضت إلى نفسها" :كٌؾ أزعج هذا القلب الرحٌم بمطالب ال قٌمة لها؟" واستقرت
عند هذه الفكرة. .

----------------------- ------------------

( )5
هواجس فً العقل
كانت امتحانات آخر العام على األبواب . . .والشباب منهمكون فً المذاكرة . . .وكان على
"محمد" أن ٌبذل جهدا مضاعفا فً كتابة المقاالت للجرٌدة ,والمذاكرة . .بٌنما تقضً زوجته
وقتها فً إدارة المنزل وحٌاكة الثٌاب وبٌنما زوجته تنتظره فً شوق جارؾ ,جاء إلٌها وهو
ٌقول:

ـ ال تنتظرٌنً اللٌلة على العشاء.
وفً حزن بالػ جعلت تتذمر" :كل ٌوم ٌا "محمد" تقول ذلك". . .
واقترب منها ٌقبلها فً رفقٌ" :ا حبٌبتً أنا هذه األٌام مشؽول بقضاٌا شتى أرجو المعذرة. .
".
تتنهد فً صمت . .ألم تتعب ٌا عزٌزي . .ارحم نفسك. . .
وٌقبلها ثانٌة" :ارحمً نفسك أنت وال تقلقً".
وٌنتبه إلٌها تقول مشٌرة إلى المنضدة" :هذه رسالة لك استلمتها صباح الٌوم أعتقد أنها من
"فاطمة" و "علً". . .
وٌسرع إلى المنضدة ٌلتقط الرسالةٌ . .قرأ العنوان فً فرح بالػ:
ـ أجل إنها من "علً"ٌ . .قول فٌها:

االثنٌن ٌ 7ناٌر عام 1985
بسم هللا الرحمن الرحٌم

أخً العزٌز "محمد"
تحٌة طٌبة . .وسبلم من هللا أبعثه لكم . .وبعد.

إن سؤلتم عنا فنحن بخٌر وال ٌنقصنا سوى قربكم منا .ونعتذر على هذا التؤخٌر نظرا لعدم
استقرارنا فً أول األٌام ,إذ استؤجرنا شقة متواضعة فً خان الخلٌلً فً العاصمة "القاهرة"
وبقٌت فترة طوٌلة أعد أوراق االنتساب إلى جامعة القاهرة ,حٌث أنهٌت كل شًء ,والتحقت
بكلٌة الحقوق .لكن المنطقة هناك لم تكن صالحة للسكن فوجدنا من األفضل البحث عن سكن
آخر حتى استقر بنا المقام فً إحدى العمارات الجدٌدة فً حً العباسٌة وهناك التقٌنا أسرا كنت
أعرفهم سابقا ,نتبادل الزٌارات معهم . .وسعدت "فاطمة" بعد أن كانت تشعر بضٌق كبٌر فً
األٌام األولى ,ألننً كنت أتركها وحٌدة فً البٌت لفترة طوٌلة وال أعود إال فً المساء ,ألنً
مضطر إلى العمل والدراسة فً آن واحد ,ولعلً وجدت وظٌفة مناسبة تساعدنً على تدبٌر
عٌشتً حٌث أقوم بكتابة القصابد الشعرٌة إلحدى المجبلت األدبٌة مقابل مبلػ زهٌد .هذا وأود
أن أخبركم بحدث سعٌد حٌث تبٌن أن "فاطمة" حامل فً الشهر الثانً . .وال تقلقوا علٌها فقد
أصبحت لها عٌنا ساهرة أرعى صحتها تماما ,وقد تجاوزت الفترة الحرجة والحمد هلل .وهً
بخٌر وتبلػ سبلمها وتحٌاتها لكم.

أخً "محمد"
إخوتنا فً"مصر" مبعث لئلعجاب والفخر ,فهم أكثر وعٌا وعمقا مما نتصور ,وقد أصبح لً
إخوة من مختلؾ الكلٌات ,فؤعرؾ صدٌقا اسمه "فتحً عبد الرحٌم" وهو طالب طب فً السنة
النهابٌة ٌقدم أبحاثا عمٌقة فً الطب اإلسبلمً بحٌث أذهل األساتذة الؽربٌٌن ,وشاب من كلٌة
الهندسة اسمه "عبد الوهاب شاهٌن" العلم الشهٌر فً الوعً السٌاسً ,وهو السبب األول فً
إثارة حركة االنتخابات فً جامعة القاهرة .وقد لقٌت فً رفقتهم نفسً وهدفً .إننً أجدك فً
عٌونهم وخطواتهم ٌا أخً . . .وكان األخوة هنا ٌعتمدون علً فً كتابة نصوص القوابم
المرشحة لبلنتخابات.

أما عن قصابدي فلقد اتسمت هذه األٌام بشًء من الوحدة والحزن واالؼتراب ,وفٌها بعض من
الذاتٌة ,ولعلً ألقى فً قلب "فاطمة" إحساسا عمٌقا بالنقد والتقٌٌم ,فهً التً تقٌم قصابدي,
وتعطٌنً التصرٌح األخٌر بالنشر .ال تتصور قدر سعادتً معها ,لقد أنستنً كل همومً,
وساعدتنً فً هذا االنعطاؾ الجدٌد فً حٌاتً . . .وكل ٌوم أدعو لك بالتوفٌق ألنك خٌر من
اخترت لً زوجة.

أخً العزٌز ,وأخٌرا ولٌس آخرا . . .تقبل أشواقنا وتحٌاتنا ودعواتنا بالتوفٌق و لك منً أحدث
قصٌدة كتبتها فً القاهرة:

وعندما ٌمتلا القلب الحزٌن ألما. .
ٌتفجر ٌنبوع اإلٌمان. .
ونفحات الصبلة اإللهٌة.
وٌظل ٌراقب نجمات اللٌل الفضٌة
وهو ٌقبل وجه القمر النابً. .
وٌصرخ. . . . . . . .
رباه . . .رحماك
فً محراب إٌمانً
وعندماٌ . . .فوح القلب إٌمانا
كؤزهار الٌاسمٌن
فً حبة البلوط. . .
فً ربوات السماء
كؤزهار الصباح. .
التً تتفتح حبا. .
التً تفرش . . .أجنحتها.
لتستقبل حبات الندى الباردة
وهً تقبل وجه الشمس. .
وتنادي :ال تتركً جسمً المنهوك
فإن سٌاط الساعة . .ال ترحم.
فتبكً األشجار. . .

وتنفض ورقها. . .
وتنكً السماء دما. .
وتجؾ مٌاه الجداول
وٌرجع الهزار إلى عشه
مهدول الجناحٌن
وترسل الشمس خٌوطها
ثانٌة. . .
لتحول منها حلٌة. .
كً ٌلبسها فارس األرض الجمٌل.

عزٌزي أرجو أن تعجبك هذه األبٌات . .وفً الختام دعواتنا لكم جمٌعا بالخٌر والتوفٌق.

أخوك" :علً عبد الؽفور"
أطبق "محمد" الخطاب متنهدا وفً وجهه عبلمات الؽبطه والسرور:
ـ "الحمد هلل". . .
التفتت إلٌه زوجته" :ماذا فً الخطاب؟" أطرق ٌفكر ثم أجاب :كل شًء على ما ٌرام.
ثم انطلق إلى أمه ٌزؾ لها األخبار السارة . .وإذا بها تطرب وتسؤل :ألم ٌكتب لك رقم هاتفهم
هناك؟
أومؤ بالسلب ,وأعاد الخطاب إلى مكانه ثم لبس ثٌابه لٌنصرؾ وإذا بزوجته تقول بخجل:
ـ لقد مضى على زواجنا شهران ولم نخرج معا.
صمت دون أن ٌلتفت إلٌها . .وجعل ٌبحث بٌن األدراج عن شًء ما.
سؤلته بفضول:
ـ "عم تبحث؟"

قال وهو ما زال ٌفتش بٌن األوراق" :الملؾ األحمر الذي أضع فٌه مقاالتً". . .
نهضت من مكانها متؤففة" :الضرة التً تسلبك منً كل لٌلة"
وتقترب ناحٌة الخزانة القرٌبة من الفراش ,تفتحها ثم تلتقط الملؾ ,تدفعه إلٌه:
ـ "هاك زوجتك الثانٌة". . .
ٌضحك وهو ٌربت كتفها "شكرا لك ". . .وٌطبع على جبٌنها قبلة سرٌعة وٌمضً خارجا وهو
ٌردؾ" :ال تنتظري سؤتؤخر هذه اللٌلة". . .
تسمرت فً مكانها . .ضجرة . . .سعٌدة . .كل شًء أحس به اآلن . . .هذا الرجل ؼرٌب
األطوار ,تارة ٌسلبنً كل إحساس بالسعادة ,وتارة أخرى ٌدفعها كلها إلى قلبً دفعا. . .
وضعت الصوؾ الذي كان بٌدها ثم مضت إلى خالتها . . .تلحظ علٌها خالتها شرودا ؼرٌبا
وبفضول تسؤل:
ـ أراك متضاٌقة ٌا "منال"؟.
وتنتفض بضٌق" :ال شًء إننً متعبة فقط".
وتبتسم خالتها ,وكؤنها فهمت شٌبا" :لعلك حامل!"
تتنهد الفتاة" :ال أعتقد ,لٌس ثمة ما ٌدعو إلى ذلك".
تقطب الخالة جبٌنها" :هل هناك خبلؾ بٌنكما؟"
تدمع عٌنا الفتاة" :بالعكس نحن متفقان فً كل شًء ونحب بعضنا حبا عمٌقا ولكن". . .
تصمت ,لكن الخالة تواصل:
ـ أظن أنه تشاجر معك. . .
توما الفتاة سلبا" :ال .ال .لٌس كذلك "محمد" عطوؾ ورحٌم ولكننً لفرط حبً له أرٌده
بجانبً دابما ,إنه ال ٌرانً إال فً فترات الؽذاء ,وفً موعد العشاء هو خارج البٌت ,إننً لم
أشبع منه تماما" . .
ضحكت الخالة" :معك حق . .ولكن احتملٌه فهو اآلن مشؽول بامتحاناته كما تعرفٌن ,وسإول
عن أسرة . .حاولً الصبر معه . . .فهو ٌحبك". .
تواصل منال حدٌثها" :وأنا أحبه بل وأقدس حبه ,أرٌده بجانبً أحضنه ,أحدثه . .أشعر
باحتوابه لً . .إننً أحس بفراغ عرٌض عندما ٌخرج من البٌت وٌقضً الساعات الطوٌلة فً

أعماله . .وال أعرؾ ماذا أفعل ,بل حتى لو عرفت فبل أستطٌع ملء هذا الفراغ الذي ٌتركه فً
بعده عنً . . .إنً أحبه حبا مفرطا ال ٌكاد ٌفتر أو ٌخبو أو ٌنطفا" . .

تقاطعها خالتها" :لعلك عندما تحملٌن وتلدٌن ستنشؽلٌن فً تربٌة األوالد . .اآلن ألنك ما زلت
عروسا تحتاجٌنه إلى جانبك ,وأعتقد أن محمدا ٌفكر فً عمله كمتعة تفوق متعة المكوث فً
البٌت مع الزوجة".

وترتسم عبلمات الضٌق على وجه "منال".
وتمضً الخالة قابلة" :اعذرٌنً فهذا هو الواقع ٌا ابنتً ,أنا أمه وأعرفه أكثر من أي شخص
آخر . .لقد كنت أبكً شوقا إلٌه وهو ٌؽٌب الساعات عنً . . .ال أعرؾ متى ٌخرج ,ومتى
ٌعود . . .وكانت فاطمة تعرؾ كٌؾ تخفؾ عنً وطؤة األلم هذه . . .حتى اعتدت علٌه . . .فهو
شاب طموح ال أدري ماذا ٌفعل أو إالم ٌهدؾ ,ولكن كل الذي أعرفه أنه مشؽول دابما,
وأنصحك أن ال تتناولً حبوب منع الحمل . . .فاألفضل أن تحملً لعله سٌلتصق بالبٌت عندما
ٌصبح أبا".

أطرقت "منال" تفكر ,وكؤن هذه الفكرة راقت لها ثم قالت:
ـ أنا لم أتناول أٌا من هذه الموانع ٌا خالة ,فهو ٌرٌدنً أن أحمل . .لعل الطفل سٌجذبه إلى
البٌت أكثر . . .وٌشعره بمسإولٌة أكبر ناحٌتنا. .
تإكد الخالة كبلم منال" :بالطبع فهذا هو الحل".
التقى "محمد" األستاذ عبد هللا ,فطفق األستاذ ٌحدثه عن رؼبته فً إعداده لمهمة . . .قال
"محمد" بفضول:
ـ وما هً هذه المهمة؟
أجاب وهو ٌنفث دخان سٌجارته" :أرٌدك أن تكون ممثل جرٌدتنا فً المإتمر الصحفً الذي
سٌعتد فً روسٌا أوابل الشهر القادم".
صمت "محمد" لعله ٌسترجع جدول أعماله وٌدرس فً مخٌلته ظروفه ,لكن األستاذ "عبد هللا"
قطع تفكٌره:

ـ ال خٌار لك فً الرفض ٌا "محمد" أظنك أفضل المحررٌن فً الجرٌدة ,وقد أعددت لك تذكرة
السفر ,والمبالػ التً تحتاجها ,وتم تجهٌز كل ما تحتاجه ,وستكون السكرتٌرة "سوزان" فً
رفقتك .
قال بذهول :ولماذا؟ ما حاجتً بها؟
ضحك األستاذ عبد هللا فً خبث وهو ٌواصل حدٌثه بدؼدؼة مشاعره:
ـ ما بك؟ هذه فرصة ٌتمناها كل المحررٌن . .وٌؽمز بعٌنه:
"اؼتنمها أٌها البطل".
ٌنتفض "محمد" :عفوا . .لست مإهبل لهذه المهمة . . .فلٌتكفل ؼٌري بهذا األمر. . .
وبؽضب مفتعل ٌقول األستاذ عبد هللا" :محمد" . . .هذا أمر وال بد أن تنفذه.
وٌجٌبه فً ؼٌظ :أنفذه دون حاجتً إلى سوزان هذه. .
ٌواصل األستاذ عبد هللا" :سوزان" سكرتٌرة ترافق كل المبعوثٌن إلى مهمات صحفٌة وستإدي
واجبها كسكرتٌرة. . .
أجاب فً تململٌ :ا أستاذ "عبد هللا" أنا على استعداد ألن ٌرافقنً أي شخص إال هذه. . .
وٌقول األستاذ بفضول مفتعل ٌتعمد تطمٌنه" :هل حدث شًء بٌنكما . . .قل لً ألعاقبها. .
فهً ستلتزم بحدود العمل ,وإن قامت بؤي تصرؾ مشٌن فسؤقٌلها من الوظٌفة". . .
أحس "محمد" أنه فً دوامة ال ٌستطٌع اإلفبلت منها . . .أطرق ٌفكر قلٌبل ثم قال وهو ٌتململ:
ـ حسن دعنً أفكر فً هذا الموضوع وأرتب أعمالً لعل الوقت ؼٌر مناسب.
لكن األستاذ دفع إلٌه تذكرة السفر وهو ٌقول:
ـ ال مجال للتراجع والتردد. .
عندبذ ضؽط الجرس لتندفع من الباب السكرتٌرة "سوزان" وهً مطرقة بوجه بابس حزٌن
ٌفتعل األحاسٌس الكاذبة . . .وفً حزم تدربت علٌه جٌدا تقول:
ـ "أفندم"
قال بلهجة ؼاضبة حازمة" :سترافقٌن األستاذ محمدا إلى مإتمر روسٌا".
وتبدي إعراضا مفتعبل :آسفة ٌا أستاذ . .ظروفً ال تسمح لً.

وٌؤمرها صارخا" :أنت هنا فً شؽل ,وهذا أمر ال بد أن ٌطاع . .ستسافرٌن معه وإال اضطررت
إلى فصلك".
وتصمت . .ترسم عبلبم الضٌق الوهمٌة ثم تخرج ؼاضٌه. . .
ٌضحك "محمد" ساخرا :إذن فلنبحث عن ؼٌرها طالما هً رفضت.

ٌهم "محمد" باالنصراؾ,وهو مازال مستاء من هذه الرحلة التً ال ٌعرؾ مؽزاها ,لكنه حتما
عندما تستقر أحاسٌسه سوؾ ٌدرك كل شًء ,خرج وهو ال ٌلتفت إلى السكرتٌرة كعادته ,وفً
هذا تعبٌر عن رفض وجودها وحقٌقتها ,وما أن ؼاب حتى انطلقت السكرتٌرة إلى األستاذ "عبد
هللا" ضاحكة تشاركه قهقهاته ,ثم ٌضربان كفٌهما ببعضها وهو ٌقول بلإم وأوداجه منتفخة فً
جثته الضخمة
 "-شاطرة ٌاعفرٌتة".

وتمازحه فً دالل "أنا تلمٌذتك ٌا أستاذ".

وفً خبث ٌتطاٌر مع شرر عٌنٌها تتمتم" :اآلن أعرؾ كٌؾ أوقعك فً الشباك ٌا ملتزم!
وتقهقه عالٌا ,ثم تشعل لفافتٌن وٌؽرقان فً عالمهما الماجن فً تخطٌط المإتمرات الدنٌبة
لهإالء الكادحٌن.

عاد " محمد" وفً ذاكرته تصطخب األفكار . . .ماذا ٌفعل؟! ولماذا وقع علٌه الخٌار؟!!!
استقبل زوجته بوجه متجهم أضناه التفكٌر طوال الطرٌق . . .كانت جالسة فً أبهى زٌنة. . .
تنتظر ابتسامته ترقص على شفتٌه مع نعمات اإلطراء . .لكنه بدا ساهما ٌفكر . .اقتربت منه
حتى أحاطته بذراعٌها.

-مابك ٌا "محمد".

حاول اإلفبلت منا . . .لكنها تمسكت به. . .

جلس حزٌناٌ . . .ضرب أخماسا بؤسداس . . .لكنها لم تتمالك أعصابها صاحت فً ؼٌظ:
مابك أال تسمعنً؟!كاد أن ٌخرج  ,ولكنه ضؽط على أعصابه . . .همهم
"اتركٌنً لوحدي".رمت بجسدها على الفراش . . .باكٌة":إنك حتى ترفض مشاركتً أفكارك". . .

خفق قلبه فً صدره . .ماذنب هذه المسكٌنة أعذبها بعذابً . . .حاول أن ٌبدي نوعا من
االهتمام بها . .نهض من مكانه فخطا خطوات هادبة حتى جلس إلى جانبها وأمسك كفها بحنان
ٌلثمها فً دعة وسكون:
"اؼفري لً ٌا حبٌبتً . . .لم أقصد اإلساءة إلٌك . . .ال أحب أن أثقل علٌك بما ٌكدر صفوك"

ابتلعت رٌقها ثم همست:

ساعدنً ألفهمك ٌا محمد . . .أشعر أنك بحر عمٌق من األفكار . . .ؼامض . . .حالك. . .كٌؾ أستطٌع أن أسبر أؼوارك . . .لماذا تعتبرنً تافهة  . . .سطحٌة ال أستطٌع أن أتكٌؾ مع
شخصٌتك وظروفك؟".
تنهدت وواصلت البكاء. . .

اقترب منها  . .لٌمسح بؤنامله خدٌها . .وٌجفؾ دمعها . . .وهو ٌهتؾ باسمها:
"-منال! منال! منال عزٌزتً".

رفعت رأسها معاتبة ,وهً ما زالت تذرؾ دمعها:
دعنً أكون معك وحدة متكاملة ٌا زوجً الحبٌب . .أرٌد أن أفهم هذه الحقٌقة التً تسري فًدمك.

فجعل ٌهدئ من روعها حتى دمعت عٌناه وامتزجت دموعهما وراح ٌهمس:
ستفهمٌن . . .ستفهمٌن . . .ستفهمٌن مع األٌام.

***

التقى "محمد" صاحبه الذي شاركه البحث حول هجرة العقول العربٌة إلى الؽرب وقدم له بعضا
من التحقٌقات الصحفٌة التً تفٌده فً هذا الشؤن  . . .فقال الشاب فً تحفظ:
األمر ال ٌستدعً كل هذا ,فاألستاذ ال ٌهتم ببحثنا اهتماما كافٌا.قاطعه "محمد" :لكنه أمر ٌهمك لتفهمه وتقتنع به. .
أجابه  :ولكن األستاذ قد أعلن النتابج مسبقا

تركه "محمد" ثم مضى إلى حال سبٌله . . .ودخل المكتبة التً ٌجتمع فٌها الطبلب للمذاكرة. .
.
استجمع ذهنه لٌركز فً سطور الكتاب بٌد أن شبح األستاذ عبد هللا والسكرتٌرة ٌبلحقه . . .فلم
تبق منه ,إال عٌنان معلقتان على صفحة الكتاب أما عقله فقد ؼاب فً واد آخر. . .

"كٌؾ أستطٌع أن أفلت من هذه المهمة؟!! ولكنه ربما ٌقٌلنً من الوظٌفة . . .هذه المرأة
اللعوب تحاول استمالتً بكل وسابلها وأحابٌلها التً أحتقرها . . .ماذا ترٌد منً . . .إنهم
ٌلعبون بالنار".

انتفض وهو ٌطرد عن رأسه هذه األفكار ,وتراءت له صورة "منال" لٌلة أمس .باكٌة تذرؾ
دمع الحرمان منه. .

تنهد وهو ما زال على هذا الحال ,فجعل ٌنقر بسبابته على الكتاب ,فتناهى إلى مسامعه صوت
شاب ٌقول" :ال نرٌد إزعاجا رجاء دعنا نذاكر". . .

فهتؾ وهو ٌرفع ٌدٌه عن الكتاب" :آسؾ جدا".

وعاد ثانٌة إلى القراءة . .ولعله استطاع أن ٌفلت من ضؽوط األفكار المتضاربة فً ذهنه,
وجعل ٌضع الخطوط العرٌضة ألفكار الكتاب على هامش الصفحات . . .وما أن رفع رأسه حتى
لقً محسنا أمامه ٌقول "أرأٌت نتٌجة امتحان التنمٌة االقتصادٌة"؟ ودون أن ٌبدي "محمد"
أي انفعال سؤل" :ما هً؟"!
أجاب صاحبه والفرحة تتراقص على شفتٌه" :أنت أحرزت االمتٌاز وأنا جٌد".

قال وهو ما زال على هٌبته" :الحمد هلل" ثم شده صاحبه من ذراعه قاببل:
األصدقاء ٌحضرون المبارة فً فناء الكلٌة دعنا نشاركهم.أعرض عنه :
 ال .دعنً أذاكر فلً مشاؼلً الكثٌرة.ومضى ٌلح علٌه" :ساعة فقط ال أكثر فكلنا نذاكر مثلك".
أطبق الكتاب متنهدا" :أمرك سٌدي".

وخرجا مسرعٌن إلى الفناء ,وفً طرٌقهما جعبل ٌتحدثان عن شتى القضاٌا واألفكار ,حتى
توقؾ "محمد" عند موضوع المإتمر :أنا ال أستطٌع مرافقة السكرتٌرة هذه ,فٌجٌبه "محسن"
مازحا.
 إنها شرٌكة كل صحافً فً مهماته فبل تكترث ٌا عزٌزي.قاطعه "محمد" بعنؾ" :ماذا ٌعنً أنها شرٌكة كل صحافً ما هذه الفوضى ٌا أخً.؟".

ومضى صاحبه :إنك دابما متخوؾ وحذر إلى حد المبالؽة ٌا عزٌزي ,ال أظن أن لمخاوفك هذه
معنى . . .باألمس كنت تبتبس من هذه الزٌجة وها أنت استطعت أن تجتاز المحنة وكل شًء
ؼدا طبٌعٌا . . .فلماذا ال تجازؾ. . .

صمت وهو ٌحدق فً صاحبه طوٌبل . .ثم أردؾ" :إن تصرفاتك هذه تخٌفنً".
ٌقهقه "محسن" :وكٌؾ؟
ٌستطرد" :تورطنً فً سطحٌتك".
وٌواصل محسن قهقهاته" :ألننً مؽامر".
ٌربت على كتفه" :بل قل إنه طٌش ونزق شباب".
انضما إلى مجموعة األصدقاء لمشاركتهم المباراة.

***

رن جرس الهاتؾ
رفعت "منال" السماعة" :ألو". .
ال أحد ٌجٌب وعادت تردد ثانٌة" :ألو . .ألو". .تذمرت":اللعنة".
تنادي خالتها" :من المتكلم"  . . .وبتؤفؾ" :أناس عابثون" . .
وأعادت السماعة إلى مكانها.

لٌرن الجرس ثانٌة ,وتعٌد الكرة فبل أحد ٌجٌب . . .تصرخ ":ما هذا التصرؾ ؟!. .
تهتؾ خالتها بؽضب" :ارفعً السماعة"
تجٌبها :لعل "محمدا" ٌتصل. .
تعود إلى المطبخ لتواصل مهمتها وإذا بجرس الهاتؾ ٌرن من جدٌد. .

وبعنؾ تصرخ " :نعم " . . .فإذا بالمتحدث صوت امرأة شابة تهمس فً تبذل" :دعٌنً أتحدث
إلى "محمد". . .

كادت أن تصعق" :ومن أنت بحق هللا"
تجٌب المرأة" :صاحبته فً الكلٌة"
تعنفها" :محمد ال ٌعرؾ المبتذالت أمثالك"

ثم تضع السماعة وهً تلهث فً ؼٌظ شدٌد  . .ووجهها . . .تعلوه حمرة قانٌة" :إذن هذا هو
سبب انشؽاله عنً" .
وتضرب كفا بؤخرى.
صدرها ٌكاد أن ٌتمزق لفرط الؽٌظ . . .وعندما رأتها خالتها على هذا الحال اندهشت" :مابك ٌا
منال" وتصرخ ؼاضبة وهً تسرع إلى ؼرفة نومها :خابن! خابن . . .وتصفق الباب بكل قوة.
 . .تنهض الخالة وهً ما زالت فً حالة ذهول" :ما بك أفزعتنً . . .هل حدث مكروه
"لمحمد"؟ ".تصرخ بؽٌظ وهً تضرب الوسادة بعنؾ" :ولدك خابن ,خابنٌ . . .عرؾ امرأة
ؼٌري. . .ال أستطٌع أن أعٌش معه بعد الٌوم".

تقترب منها خالتها تعانقها" :ال . . .ال تظلمٌه . . .لعلها فتاة عابثة".
وتفلت من ذراعٌها ,تبحث عن حقٌبتها وتضع ثٌابها ,تمسكها الخالة من كتفها:
 ال تتهوري ٌا ابنتً . . .دعٌنا نتحقق من األمر ,وفً ثورة حادة تجٌب: عرفت اآلن سبب سهره الطوٌل خارج البٌت . . .لقد احتملته بما فٌه الكفاٌة . . .سؤعود إلىبٌت أبً . . .وتسحبها خالتها وهً تمسح دموعها:
 "محمد" ال ٌعرؾ ؼٌرك ,صدقٌنً ٌا"منال"  . . .ثم ترمً "منال" جسدها على الفراشباكٌة. .
ٌطرق الباب فتسرع األم لتفتحه وإذا بالقادم "محمد" . . .سمع إجهاشه "منال" وفً فزع
ٌسؤل :ما بها؟

وتعدو أمه خلفه" :لقد حدث إشكال بسٌط". . .
ٌدنو منها والحٌرة تتملكه :ماذا حدث ٌا "منال"؟ تحدثه الوالدة عن المكالمةٌ . . .صعق لفرط
الدهشة.

تخرج األم من الؽرفة وتصفق الباب خلفها.
فٌختلً بزوجته المنفعلة:
 ال تفقدي صوابك ٌا منال ,لست أنا من هإالء الرجال الذٌن ٌفعلون هذه األفاعٌل.وتصرخ ثانٌة وهً تضرب بكفٌها على حافة الفراش" :كذاب. . .كذاب . . .كذاب" . . .
وٌضمها بحنان:
 -ما الذي ٌدعونً إلى الكذب؟

تعنفه" :ومن هذه المرأة التً اتصلت وتزعم أنها صاحبتك". . .
وٌمسح دموعها بؤنامله" :لعلها أفعى ترٌد أن تبث سمومها فً عشنا السعٌد" . .وتصرخ:
ولماذا أنت؟

وبهدوء ٌجٌب" :لو لم أكن أنا لكان ؼٌري ,ومن ٌدري؟ لعلها تفعل معنا كما تفعل مع آالؾ
األسر". . .
وٌصب لها قدحا من الماء ثم ٌسقٌها وهو ٌطبع على جبٌنها قبلة هادبة:
"ال ٌفقدنك الشٌطان صوابك ٌا حبٌبتً ,ففً رأسً من القضاٌا ما تجعلنً فً ؼنى عن هذه
التفاهات . . .ال بد أن تثقً بحبً ,وصدقً ,وإخبلصً . . .ما كذبت علٌك ٌوما ,وما افتعلت
عواطفً نحوك" . . .

تتنهد صامتة. . .وإذا بشعاع من الرضى ٌلمع فً عٌنٌها البراقتٌن ,تطرق برأسها إلى األرض.
.
تهمس فً وجل" :سامحنً على أٌة حال"
ٌشدها من ذراعها ٌستدعٌها" :هٌا أعدي لنا الؽداء"
وتثب خارجة بعد أن هدأت ثورتها . . .بٌنما ٌخٌم السكون الحزٌن على قلبه . .ال بد أنها هذه
الشرٌرة التً تبلحقنً وال تدري أنها كالتراب تحت أقدامً . . .ؼرق فً التفكٌر" :هذه بداٌة
لسلسلة طوٌلة من الشكوك واألوهام زرعتها ٌد آثمة فً قلب زوجتً . . .فهً إن هدأت الٌوم

ربما . . .تمزق رباطنا شر تمزٌق . . .ماذا أفعل؟ .كٌؾ أستطٌع أن أردها على أعقابها خاسبة
مدحورة".

تناهى إلى سمعه صوتها الناعم" :محمد . . .هٌا لنتناول الؽداء". . .
األمر ٌحتاج إلى رباطة جؤش . . .وفً ذهن ؼابب لبس بٌجامته . . .ثم حاول أن ٌفتعل
ابتسامة عرٌضة توهم زوجته أنه ال ٌبالً بما حدث.
***
وعند المساء التقى السكرتٌرة "سوزان" -وقال لها دون أن ٌبدي أي انفعال:
 "أالعٌبك ذهبت أدراج الرٌاح".وبامتعاض قالت:
 ماذا؟ إنك تستفزنً ٌا رجل.ضحك ساخرا" :ابحثً لك عن صٌد مناسب".
وقفت ؼاضبة وبفزع" :اخرج من هنا وإال اضطررت" . . .
قاطعها" :أحذرك ,إن كررت المحاولة فستندمٌن على ما تفعلٌن".
ثم مضى ناحٌة مكتبة دون أن ٌلتقً األستاذ "عبد هللا". .
بعد أن كتب مقاله السٌاسً ,هم لٌكتب خطابا لصدٌقه "علً" ٌبثه فٌه همومه وآالمه ,ثم جعل
ٌفكر فً موضوع الرحلة . .أطرق هنٌهةٌ . .تنفس الصعداءٌ . .ضع رأسه بٌن كفٌه" :عندما
أرفض هذه الرحلة سوؾ أقال من منصبً ,وال أعرؾ أٌن أذهب ,فكل الصحؾ تنهج ذات
النهج" . .
"ٌنبؽً أن أقع فً هذا األمر المحٌر ,فلماذا الهروب من واقع ٌبلحقنا وٌحصً علٌنا أنفاسنا. .
 .لماذا أفعل كل هذا؟ أنا أعرؾ أن فً أعماقً هاجسا كبٌرا بؤننً قادر على مؽالبة الموقؾ. .
.فؤلخطط لهذه المهمة وأسعى دون أن أترك أثرا أو ثؽرة تدلهم على نقاط ضعفً " . .اهتدى
أخٌرا إلى هذا المخرج بعد هذا الذوي
العمٌق فً رأسه . . .نظر إلى ساعة ٌده كانت تشٌر إلى العشرة والنصؾٌ" :ا إلهً قد
تؤخرت". . .

لم ٌكن ٌفهم لم كل هذا الهدوء المخٌم هنا . .ترك مكتبه لٌولً خارجا . . .وكانت أمامه
"سوزان" ٌتؤفؾ" :أهذه أنت ثانٌة" .. .تشٌح بوجهها عنه ,وتمضػ اللبان فً ؼنج" :لٌتك
تفهم أنً ال أرٌد لك إال الخٌر" .وبٌنما ٌحاول الخروج تشده من ذراعه هامسة" :محمد . . .أنا
أحبك . . .اسمعنً جٌدا".

ٌحاول اإلفبلت منها لكنها ما زالت متشبثة بثٌابه" :أرجوك حاول أن تسمعنً" . . .أفلت منها
وهو ٌمسك عروة الباب لٌخرج. .

ٌصرخ" :الباب مقفول!!ٌ ".لتفت ٌمٌنا وٌساراٌ ,صرخ ٌنادي ال أحد ٌسمعه . . .لكن بواب
العمارة ٌسمع الصوت ,فٌطرق الباب من الخارج:
 "من هنا؟ من هنا؟" . . . .تتلعثم السكرتٌرة لتخرج المفتاح من درج المكتب. . .تبلع رٌقها . . .تستوثق من هندامها. . .
ثم تفتح الباب وهً تقول فً ارتباك" . . .المفتاح كان ضابعا". . .
بٌد أن "محمدا" ٌولً هاربا فً ؼضب عنٌؾ دونما حتى أن ٌلتفت إلٌها. . .

نظر البواب إلى المرأة" :ما الذي حدث؟"!
أطرقت تفكر . .فراق لها أن تبكً" :لقد حاول االعتداء علً . .كان ٌخطط لذلك عندما خبل
المكان من الموظفٌن"
فنظر البواب إلٌها بإزراء" :ال أظن أن "محمد" ٌفعل ذلك"
صرخت ؼاضبة" :وٌحك هل أنا أكذب"
ٌستطرد بٌقٌن" :محمد" رجل طٌب أعتقد أنك مخطبة. . .
خرج وتركها منتفخة األوداج تصرخ فً ؼٌظ" :وٌحك أٌها الخادم األبله سؤنتقم منك" . . .

كان الٌوم عسٌرا على قلب "محمد" فقد عاد وهو ٌتذكر أن علٌه الحذر من إثارة خبلؾ مع
زوجته. . .كانت نابمة . . .الهدوء ٌخٌم على أنحاء الدار . . .إنها فرصة ألذاكر المتحانً
األخٌر ؼدا. .

وتحت ضوء خافت وفً سكٌنة حاول أن ال ٌثٌر ما ٌوقظ زوجته.
تنهد . . .مساومة رخٌصة تعرض أمامً . . .لكنً سؤعرؾ كٌؾ أنتصر ,وأحطم هذه األؼبلل
التً تطوق بها حول عنقً. . .

ٌضؽط على القلم بؽٌظ ودون أن ٌعً ٌنكسر القلم بٌن أصابعهٌ . . .رمق الصفحات بامتعاض. .
.انتبهت منال إلى ذلك الضوء الخافت ,فاستٌقظت وهً تتثاءب" :متى أتٌت؟". .

نظر إلٌها فً حنان بالػ" :قبل نصؾ ساعة" وتواصل" :لقد انتظرتك على العشاء ولما تؤخرت
أحسست بدوار فً رأسً فؽفوت

صمت . . .وهو ٌتذكر المقلب الذي صادفه الٌوم . . .أزاحت عنها الؽطاء ثم اقتربت منه
تطوقه" :أال تسؤلنً عن سبب الدوار؟ ودون أن ٌعٌر لسإالها أهمٌة ٌوما "ال"
تهمس وفً عٌنٌها شبه إؼفاءة" :إننً حامل". . .
انتبه إلى هذه المفاجؤة" :ال أصدق"

تضؽط على كتفه" :وفً الشهر األول ,كنت قد أعددتها مفاجؤة لك " . .فتهلل وجهه بالفرح
وكؤن الضٌق الذي استحوذ على قلبه قد انكشؾ . .أطبق الكتاب وهو ٌحدق بوجهها طوٌبل:
"أراك شاحبة الوجه " . .وفً صوت وسنان تتمتم" :بل أحس بؽثٌان وتعب شدٌد ". .نهض
من مكانه وهو ٌسحبها من ذراعها" :تعالً إذن لترتاحً ,ال تجهدي نفسك ٌا حبٌبتً" . .
تهمس وما زالت هالة النعاس تسبح على وجهها" :لقد سبمت النوم دعنً أتحدث معك ,وأظن
من حقً اآلن الدالل" ٌبتسم ابتسامة ذابلة" :أنت مدللة دابما ٌا منال وال أحتاج أن تذكرٌنً. .
".

-----------------------------------------

( )6
مإتمر فً موسكو
بعد ٌومٌن . .سافر محمد.
كان فً مقعده فً الطابرة ٌتطلع من النافذة إلى الؽٌوم المتدافعة ,والطابرة تمرق فوقها مروق
السهم  ,وقد تراكمت كتبل كؤنها قمم الجبال وقد ؼطتها الثلوج الكثٌفة  .تساءل :
كٌؾ وصلت الطابرة إلى هذا االرتفاع ؟! إنها تطٌر فوق السحاب على ارتفاع عشرة آالؾ قدم
!! ٌا لها من ذروة سامقة بلؽها اإلنسان  ..بل ٌا للقدرة البالؽة التً علمت اإلنسان ما لم ٌعلم !

ذكره مشهد السحب بالؽٌوم التً بدأت تعكر صفاء حٌاته فً البٌت تذكر لٌلة السفر العاصفة
بٌنه وبٌن منال  ،وكٌؾ أصرت على مرافقته فً سفره دون أن تتفهم أنه فً رحلة عمل .
مسكٌنة منال  ..لقد رضخت أخٌرا  ،ولو على مضض  ,بعد أن حذرها من خطورة السفر على
حٌاة الجنٌن .ال بؤس ..سٌحاول بعد عودته إزالة هذه السحب من حٌاتهما .

أما فً البٌت  ..فكانت منال تجلس إلى خالتها تشربان الشاي  ,وقد سرحت كل منهما مع
أفكارها .
لم تمض علٌهما فً جلستهما لحظات حتى سمعتا طرقات على الباب  ,اندفعت األم لتفتح الباب
وإذا بساعً البرٌد ٌدفع إلٌها خطابا  ..تهلل وجه األم  :لمن هذا الخطاب ٌا منال .تطلع إلٌه :
 إنه من فاطمة ,وبفرحة تتهادى على وجهها "هٌا اقربً لً الخطاب . . .بسرعة" وتشرعمنال فً قراءته
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أمً الحبٌبة. .
سبلم من العلً القدٌر أزفه لك مع خالص تحٌاتً وأشواقً . . .أما بعد. . .سإالً األول عن
صحتك وأحوالك فؤننً أفكر دابما بك . . .قلقة علٌك أتمنى أن تكونً بخٌر. .

وأما عن أخباري فإنً فً أحسن حال وأهدأ بال ال ٌنقصنً سوى دعواتك لً ٌا أمً الحنونة.

صحتً على خٌر ما ٌرام ,لكنً فٌما مضى – وكنت فً الشهور األولى من حملً – تعترٌنً
أحٌانا كثٌرة حاالت من الؽثٌان والصداع ,وقد عرضت حالتً على الطبٌب وتمت رعاٌتً
بؤحسن رعاٌة .والحمد هلل أحس بسعادة بالؽة مع زوجً "علً" فهو جنون علً رحٌم
عطوؾ ,أشعر معه باالرتٌاح الكامل . . .وهذه األٌام تدعونا بعض العاببلت الصدٌقة وندعوهم
أحٌانا على العشاء . . .وفً فترات العطل األسبوعٌة نذهب إلى القناطر الخٌرٌة ,فهً حدابق
رابعة الجمال وسؤبعث لك صورنا الفوتوؼرافٌة التً التقطناها هناك.

وكٌؾ حال أخً "محمد" وزوجته "منال" تمنٌاتً لهما بالخٌر دابما. .
أمً العزٌزة. . .
بلؽً سبلمً إلى خاالتً جمٌعا . . .ودمت لً.
ابنتك  :فاطمة

أطبقت الخطاب ثم دفعته إلى خالتها التً رفعت كفٌها داعٌة" :هللا ٌحفظك ٌا ابنتً" ثم دعت
"منال" إلى كتابة الجواب .واتخذتا مجلسا فً أحد األركان لكتابة الرسالة .وأثناء ذلك رن
جرس الهاتؾ ,فهرعت إلٌه "منال" وقالت بصوت متعب" :ألو . . . .ألو " . .فٌجٌبها صوت
امرأة" :زوجك قد سافر مع صاحبته إلى موسكو وقد خدعك " . .وقبل أن تكمل هذه المرأة
حدٌثها رمت "منال" السماعة بعصبٌة وهً تصرخ :اللعنة . . .اللعنة. . .
انتبهت الخالة" :ماذا حدث؟"

رمت بجسدها على األرٌكة وقلبها ٌخفق صعودا . . .وهبوطا ,وتمضً الخالة فً تساإلها:
مابك؟!

تجٌب فً ؼٌظ مكتوم" :هذه المرأة اتصلت ثانٌة ,وتقول إن "محمدا" قد سافر مع صاحبته"
بدت الخالة كؤنها ساهمة تفكر ثم قالت:

 لعل هإالء أعداء ٌرٌدون هدم حٌاته . . .ال أعرؾ ماذا ٌفعل خارج المنزل وبمن ٌتصل؟؟!!صمتت منال طوٌبل ثم قالت" :الحٌاة متعبة مع ولدك ٌا خالة". . .
طؤطؤت الخالة رأسها إلى األرض فً حزن بالػ وهً ال تدري ما تقول. .
وضعت منال القلم جانبا" :أنا متعبة اآلن ٌا خالة وال أستطٌع إكمال الرسالة".

اندفعت إلى ؼرفة نومها باكٌة . . .ثم أحكمت إؼبلق الباب بالمفتاح. . .
وجعلت الخالة تطرق الباب طرقات قوٌة وهً تنادي" :منال"! "منال"! دعٌنً أتحدث إلٌك,
لكنها بقٌت ؼارقة فً البكاء تفكر" ماذا أفعل ,هل أتركه وأذهب إلى بٌت أمً . . .لماذا
ٌخدعنً . . .ثم ٌمتص نقمتً بالكبلم المعسول . . .هل هذا األمر حقٌقة أم هو شرك ٌنصبه
أحد لنا . . .لعله كذلك فلماذا أظلمه ,ولكن سفره المفاجا ورفضه مرافقتً . .ألٌس ألنه فً
رفقة صاحبتهٌ . . .ا إلهً أكاد أنفجر . . .كٌؾ ٌفعل ذلك وهو إنسان ملتزم لدٌه من المشاؼل
الكثٌرة ما ٌؽنٌه عن تلك التفاهات؟!". .

ال . . .الرجال كلهم من صنؾ واحد . . .مخادعون مراوؼون . . .أنا ال أعرؾ ماذا ٌفعل خارج
البٌت . . .إنه أوحى لً بؤن هناك مإتمرا صحافٌا ٌجمع كل الصحافٌٌن فلماذا ال أتصل
بالجرٌدة وأستوثق من األمر . .لكن لماذا ٌصاحب امرأة ؼٌري . . .ما الذي ٌنقصنً . . .ما
الذي ٌفقده فً لٌبحث عنه عند أخرى . . .انتفضت وهً تقؾ أمام المرآة تتؤمل جمالها "أرٌد
أن أبحث عن عٌب واحد فً وجهً أو فً جسدي وهل صاحبته أجمل منً" جلست وهً تشعر
بدوار كبٌر" لعله ٌجدنً جاهلة . . .سطحٌة . . .ال أفهم فكره فٌتخذ صاحبة تشاطره أفكاره"
وبؽضب جعلت تضرب بطنها "أرٌد أن أقتل هذا الجنٌن" وتضرب وهً الهثة باكٌة "ال أرٌده.
 . .ال أرٌده" حتى سقطت خابرة القوى تتنهد" أتمنى أن أراها ألمزقها " . .هدأت ثورتها قلٌبل

ثم نهضت لتعد حقٌبتها وتمؤلها بالمبلبس ,أوصالها ترتجؾ لفرط الؽٌظ . . .عندبذ خرجت
مسرعة تتصل بوالدتها" :أمً أنا متعبة تعالً إلً". .

ؼضبت خالتها :اصبري ٌا "منال" حتى ٌعود زوجك ونفهم الموقؾ لم هذا التسرع؟ وتعنفها
فتجٌب خالتها :عندما ٌصلح نفسه فسؤفكر فً العودة إلٌه.
وتجٌبها الخالة :ولم هذه الثورة؟ األمر ال ٌستحق كل هذا .تضرب بقبضة كفها على المابدة:
بدأت أكرهه . . .أكرهه . .إنه خابن . .اآلن فهمت ما وراء كلماته المعسولة. . .
تهدأ الخالة قلٌبل تحاول أن تكظم ؼٌظها " :ستصبحٌن ؼدا أما لولده . . .وال بد أن تتحملً
أخطاءه"

وهنا تنتفض "منال" وتسمر عٌنٌها بخالتها قابلة بحدة" :إذن تعترفٌن اآلن بؤنه خطاء".
تتنفس الخالة الصعداء" :إن كان األمر هكذا فهو خطؤ".

تذهب "منال" إلى ؼرفة نومها وتسحب حقٌبتها إلى الخارج . . .تصرخ الخالةٌ" :ا ابنتً
حكمً عقلك  . . .حكمً عقلك" ودون أن تستجٌب تقول :لقد طفح الكٌل . . .,تستدرجها
الخالة بشًء من العاطفة" :امكثً معً ,أٌن ترٌدٌن الذهاب فؤنا مرٌضة أحتاج إلى رعاٌتك ٌا
ابنتً . . .ابقً هنا من أجلً" . .

تلهث "منال" وقلبها ٌضطرب فً صدرها ":اطلبً لك خادمة فقد سبمت كل شًء فً هذا
البٌت".

وتمضً خالتها قابلة" :أنت تحبٌن محمدا وال بد أن تصبري على حلو الحٌاة ومرها"
وبعنؾ تصرخ" :كنت أحبه . . .اآلن قلبه شؽل بحب امرأة بدٌلة فهنٌبا له بها" .شعرت خالتها
بضٌق فً نفسها ولما حاولت النهوض سقطت على األرض فتصرخ "منال" خالة! خالة! .
تشدها من ذراعها وتجلسها على األرٌكة . . .ثم تسقٌها كوبا من الماء . . .فاستردت أنفاسها.

ساد البٌت جو من الهدوء . . .حتى طرق الباب . . .فإذا بالقادم "أم منال" تحضنها تلثمها "ما
بك ٌا ابنتً" . . .وتدهش لحالة أختها؟! ما بك ٌا أم "محمد" تتنهد أم "محمد" بصعوبة بالؽة
"حدث سوء تفاهم بسٌط". . .

وتبدأ منال فً سرد الحدث ,فلم تلق استجابة من أمها إذ أجابتها بفتور" :لعلها فتاة من فتٌات
الجامعة المستهترات .. .وتربت على كتفها "ال كاذبة . .فالمرأة العالقة تحافظ على بٌتها
وسمعة زوجها ٌا حبٌبتً". . .محمد" رجل رزٌن فوق مستوى الشبهات . . .فمن العقل
والمنطق أن تفكري بتصرؾ هذه الفتاة التً حدثتك فً الهاتؾ ,ماذا تهدؾ؟!! هل هً تعرفك؟!
تحبك؟ . . .إن موقفها ٌستهدؾ إثارة الشكوك والوساوس فً قلبك حتى ٌحدث بٌنكما
االنفصال . . .لتنصب شركا لزوجك . . .كونً عاقلة . . .ال تتركً لها فرصة االنقضاض على
عشك الهانا لتدمره".

تهدأ "منال" وقد شعرت خالتها بارتٌاح كبٌر ,كؤن أختها تعبٌر عما ٌجٌش فً صدرها. . .
ومضت أم "منال"" :هٌا ٌا ابنتً اتركً الحقٌبة واخلعً ثٌابك واستعٌذي باهلل من الشٌطان
الرجٌم . . .وعندما ٌتصل بك فبل تذكرٌه بهذا الموقؾ"

تقترب "منال" من خالتها تقبلها :أنا آسفة ٌا خالة . . .ثم تعٌد حقٌبتها . . .وعندما دخلت
ؼرفتها . . .مضت تفكر فً حدٌث أمها . . .ولكن بقً خٌط رفٌع ٌتموج بالشكوك فً مخٌلتها.
. .الموقؾ ال ٌنطلق من فراغ . .فوراء هذا األمر سر . .وأظنه امرأة . . .نعم امرأة. . .
وعادت تنفض عنها هذه الفكرة ثانٌة وتوهم نفسها بؤنه هاجس شٌطانً . . .تنهدت ,ولكن
الحٌاة معه صعبة . . .إن أعصابً تحترق كلما سمعت رنٌن الهاتؾ . . .أخذت ترتب المبلبس
فً خزانة الثٌاب ووقعت ٌدها على مبلػ قٌمته مابة دٌنار ,ضمت هذا المبلػ إلى صدرها فرحة:
سؤشتري لً ثٌابا ,فقد مضى علً زمن طوٌل لم أشتر لً شٌبا . .الٌوم أذهب مع خالتً إلى
السوق.

--------------------------------

( )7
المرأة األفعى
بعد ساعات طوٌلة من الطٌران وصلت الطابرة إلى مطار موسكو . . .كان الطقس باردا
والثلوج تتساقط على سطوح المنازل . . .ارتدى "محمد" معطفه . .تنهد وهو ٌتنسم الهواء
البارد . .وٌنفخ فً كفٌه لٌحصل على مزٌد من الدؾء. . .

السكرتٌرة كانت بجانبه هادبة . .صامتة . .تحدق به طوٌبل . .لعلها اآلن توحً له أنها ما
عادت تكترث به ,أو ربما برودة الطقس ضؽطت عواطفها الثابرة وصخبها المحموم داخل
معطؾ الفراء . . .وقبعة الفراء . . .كان ال ٌبالً بها أو لعله ٌتجاهل وجودها كعادته. . .
فانتهى من إجراءات المطار . .لٌوقؾ "تاكسً" أجرة واقتربت منه صامتة . .جلس إلى جانب
السابق وهً فً المقعد الخلفً. . .

كان السابق ٌتحدث إلٌهما على اعتبار أنهما زوجان وٌلتفت ٌمٌنا وٌسارا . .بٌد أن "محمد"
بقً ساهما . . .ال ٌصؽً إلى محدثه رؼم هزات بالرأس توحً أنه منتبه إلٌه . . .بٌنما شردت
سوزان ببصرها عبر النافذة تتؤمل الشوارع البٌضاء ,واألشجار التً لبست كساء أبٌض من
الثلج ,وعندما تناهى إلى سمعها صوت السابق مشٌرا إلٌها "وزوجتك هذه" تسمرت عٌناها
وجعلت تفكر "زوجته؟! . .زوجته؟! . .هل خطر على بالً ٌوما أن أكون زوجة ألحد . .زوجة
"محمد" مثبل" اعتصرت هذه الكلمة فإادها . .أطرقت فً حزن" :هذه المفاتن وذلك الجمال
الصارخ لم ٌشفعا لً " . .تنهدت وهً تطرد شبح هذه الكلمة . . .توقفت السٌارة عند فندق
العاصمة الربٌسً وفً صمت ٌوحً بؤنهما شخصان متخاصمان . . .قدم "محمد" جوازي
سفرهما وبطاقتٌهما إلى مسإول الفندق . .لٌقدم لكل منهما مفتاح ؼرفته الخاصة به "رقم
ؼرفتك أٌها السٌد  , 56وأنت ٌا مدام ." 57

وٌقوم الخادم بحمل حقاببهما ـ عبر المصعد الكهربابً ,وهناك تستقبلهما ؼرفتان مرتبتان
هادبتان . . .مجهزتان بؤفضل األجهزة . .فٌندفع "محمد" وهو ٌؤخذ مفتاح ؼرفته إلى الداخل
دون أن ٌنظر إلٌها . . .وٌصفق الباب وراءه . . .اؼتاظت" :اللعٌن ٌتجاهلنً وكؤنً ؼٌر
موجودة".

وبؽضب تسرع إلى ؼرفتها متضاٌقة . . .متوترة األعصاب . . .وبعد لحظات قصار تتصل به,
ٌرفع السماعة.

 "ألو " . . .وبؽضب تقول" :حتى لو كان رفٌقك فً الرحلة كلبا اللتفت إلٌه" ودون أن ٌجٌبٌضع السماعة مكانها.

ثم ٌرفعها ثانٌة لٌطلب نداء هاتفٌا لزوجته . . .ثم تعٌد سوزان الكرة وبؽٌظ كاد أن ٌصٌبها
بالجنون تقول" :من أدنى أصول الذوق أن تسمعنً أٌها الملتزم". .

وبهدوء . . ." :رجاء ال تشؽلً الهاتؾ ألنً سؤتحدث إلى زوجتً بعد قلٌل"
ٌضع السماعة ثانٌة . .ثارت ثابرتها" :إنً مع رجل كالحجر األصم ستنتابنً نوبة هستٌرٌا".
رن الهاتؾ لٌتحدث "محمد" إلى زوجته.
 ألو. .وبلهجة فاترة تجٌبه "منال"" :الحمد هلل على سبلمتك ٌا محمد"
 كٌؾ حالك ٌا حبٌبتً. بخٌر ال تقلق . .قالتها بلهجة توحً بالضٌقانتابته الشكوك وهواجس فطلب أمه" :دعٌنً أتحدث إلى أمً".
وتهتؾ أمه فً شوق بالػ" :كٌؾ حالك ٌا ولدي؟"
ـ بخٌر والحمد هلل ,أمً ما بال منال حزٌنة.؟
تحدق األم بمنال مإنبة:
ـ الشًء . . .إنه حزن الفراق ودلع النساء على األزواج . . .ال تقلق ٌا بنً فهً على خٌر ما
ٌرام.

وٌودعهما.
شرع ٌرفع الستابر ثم ٌفتح النوافذ ووقؾ فً الشرفة المطلة على الؽابات الكثٌفة التً تختفً
وراءها الجبال  . . .استنشق الهواء . . .وأؼمض عٌنٌه طوٌبل . . .وعندما سمع وقع أقدام. .
 .انتبه إلٌها وقد وقفت فً الشرفة المحاذٌة له . . .وبافتعال" :آه الطقس بارد سؤعود إلى
ؼرفتً". .

وٌندفع إلى الداخل وهو ٌحكم إؼبلق النوافذ .ثم ٌضع كرسٌا هزازا أمام النافذة الواسعة لٌتمتع
بما أبدع الخالق من الصنابع . . .لم تتمالك أعصابها بكت" :إنها أول قضٌة أخسرها فً حٌاتً
لكن ال بد لً أن أإدبه حتى ٌعرؾ من أنا".

ألول مرة ٌحس باألمان بعٌدا عن ضوضاء المدٌنة . . .وصخب العواصم . .الدؾء ٌنتقل إلى
أوصاله فٌشعر بالحنٌن إلى زوجته . .اللٌلة الوحٌدة التً ٌؽٌب فٌها قلبً عن األلم وٌسري إلى
صدري ارتٌاح عمٌق. . .آه ,لكن ال أعرؾ ما سٌحدث ؼدا ,فقد أصبح كل شًء ٌفاجبنً ,تنهد
وهو ٌؽمض عٌنٌهٌ" :نبؽً اآلن أن أعد المذكرة التً سؤقدمها صباح ؼد . .ولكنً مرهق
أحتاج قسطا من الراحة" سمع طرقات خفٌفة على الباب ,نهض لٌفتح الباب ,تندفع "سوزان"
إلى الداخل وهً تتنهد:

"إنً متعبة ٌا محمد أكاد أن أموت لفرط التعب ,أرجوك اطلب لً الطبٌب" . .ثم جلست على
األرٌكة تتؤوه:
ـ "هذا الصداع لكم هو مإلم"
تؤفؾ وهو ٌمسك مقبض الباب:
ـ "تفضلً . .اخرجً من هنا"
وبؽنج تتلوى وتتؤوه:
ـ"محمد . . .محمد . . .ال تقس علً"
ومضى ٌعنفها:
ـ "هٌا  . .اخرجً".

أجهشت بالبكاء لفرط فشلها:
ـ "هل أخطؤت عندما أحببتك؟"
تنفس الصعداء:
ـ "إن قلبك الملوث ال ٌعرؾ معنى الحب".
وتمضً وهً تتمتم:
ـ "أنت الرجل الوحٌد الذي أحببته . .صدقنً . .حاول أن تساعدنً".
تمتم متبرما:
ـ "وماذا أستطٌع أن أفعل لك؟"
انتبهت . .كؤنها حققت مرادها:
ـ "نخرج معا . .نتحدث معا . .نؤكل معا . .نفعل كل ما ٌحلو لنا".
ضحك ساخرا ملء فمه:
ـ "أظنك أخطؤت العنوان".
تصرخ بثورة:
ـ "ومن تظن نفسك . .ألٌس لك قلب ومشاعر؟"
ٌقهقه:
ـ "إنً رجل ٌحترم نفسه"
تصمت وهً تحاول استجماع ما فً ذهنها من أفكار ,لكنه قطع صمتها مشٌرا إلى الباب:
ـ "هٌا اخرجً فإنً مشؽول جدا"
تخرج ؼاضبة.
ٌعود أدراجه ضجرا . .فقد عكرت صفو مزاجه ثانٌةٌ ,تمتم فً حٌرة شدٌدة" :ال وقت عندي
للراحة طالما هذه األفعى تطاردنً" . .تناول كتابا بٌن كفٌه وارتمى ثانٌة على الكرسً بعد أن
فتح النافذةٌ . .تؤمل سطور الكتاب وهو فً شبه إؼفاءة ,وٌقترب بخٌاله نحو الضباب الذي
ٌحجب الرإٌة عن هذه الجبال الساحرة . .إنه نؽم ساحر ٌتردد بٌن خافقٌه وقلبه ٌنبض مع كل
قطرة . .تقطر فً هذه اللحظات الدافبة التً تمتزج بإحساسه ودمه . . .عاودته الذكرٌات
البعٌدة عندما كان صؽٌرا فقد مات والده بمرض خبٌث داهمه فً مطلع شبابه ,اآلن ٌرى كل

شًء واضحا أمامه . .سٌارة اإلسعاؾ التً حملت والده إلى المستشفى فور أن سقط صرٌع
المرض ,أمه تثب مفزوعة تلطم وجهها والمطر والطٌن ٌقطران من أذٌال عباءتها . .ساهمة. .
تلتفت ٌمٌنا وٌسارا هاتفة بوجوم وحٌرة" :عبد هللا . .عبد هللا" ثم خرجت وراءها فاطمة
مذعورة تشدها من العباءة" :ماما . .ماما"

كان اللٌل قاسٌا وحبات المطر تهطل كؤن السماء تذرؾ دمعا هادبا ال ٌعرؾ أنه ٌنتزع من بٌن
الحناٌا قلبا فارق الحٌاة منذ دقابق . .المستشفى ال ٌستطٌع أن ٌبعث الحٌاة ثانٌة ,تسقط فاطمة
على األرض تصرخ . .والدم ٌسٌل من ساقها فاشتد ألمها وصراخها . .كنت فً السنة الرابعة
من عمري . .أشدها من ذراعها فتمضً صارخة بعنؾ ,صابحة بٌؤس" :ماما . . . .بابا"
حٌنبذ استلمت معها للبكاء .ثٌابنا مبللة . .أقدامنا عارٌة . .والمطر الحزٌن ٌذرؾ . .قطرة. .
قطرةٌ . .وقع نؽما حزٌنا .وتتركنا أمنا إلى حٌث المقبرة األخٌرة . .بقٌنا ساعات طوٌلة تحت
المطر أضم فاطمة وتضمنً ,شعرنا بالبرد الشدٌد . .فالبٌت كان أمامنا ولكن لم نكن نعرؾ
لماذا بقٌنا تحت المطر نحضن بعضنا بخوؾ وهلع . .ننتظر عودة أمنا وأبٌنا . .الساعة كانت
تشٌر إلى العاشرة مساء حٌن عادت أمً وقد هدها الحزن والبكاء . .تسمرت عٌوننا نتساءل:
"أٌن أبً ,لماذا لم ٌعد معك؟"
تحاول أن تتمالك:
"لقد أبقٌته فً المستشفى فهو مرٌض" ولم أكن أعرؾ أنه قد رحل مع رذاذ المطر إلى عالم ال
عودة منه . .وكل ٌوم ٌبحث فٌنا هذا الهاجس المخٌؾ عن أبٌنا . . .حتى عرفنا أن كل شًء
قد انتهى. .

مسح طرفه وهو ٌتنهد .أطبق الكتاب ,ما زالت عٌناه ندٌتٌن بالدموعٌ . .حدق نحو البعٌد,
وٌشرد ببصره إلى هناك . .إلى عالم السماء الذي ٌستقبل فً كل لحظة أرواح األتقٌاء النازحة
إلٌه من بٌن مبلٌٌن القبور .أحس بقشعرٌرة فً بدنه" :هذه الرحمة اإللهٌة انتشلت أبً من
مرضه األلٌم ". .تنفس من أعماقه وهو ٌتؤمل وجه السماء المتفجرة بالدموع" :ما أشقانا من
بشر نبحث عن أنفسنا فً دهالٌز المدٌنة ,وأمامنا العالم الفسٌح الذي ٌحتضن همومنا وآالمنا.
 .هناك من ٌسمع الصرخات تختنق فً الصدور المتمزقة . .لٌس ؼٌر هللا ,وٌد الرحمة طرٌقنا
إلى النور الحٌاة األصٌل" نهض لٌتوضؤ ثم بدأ ٌرتل القرآن "والعصر إن اإلنسان لفً خسر"
دمعت عٌناه ثانٌة" :لم ٌبق فً هذه الدنٌا سوى حطامها الزابل.فؤحبابنا قد رحلوا . . .لم ٌبق
من دنٌاهم سوى بضاعة رخٌصة . .نخسرها عندما ٌصمت هذا النبض فً الصدر".

صباح الٌوم التالً تم انعقاد المإتمر بانضمام حشد كبٌر من الصحافٌٌن فً العالم حٌث تناولوا
بتقارٌرهم شتى القضاٌا العالمٌة :كالقضٌة األفؽانٌة ,والفلسطٌنٌة ,ثم الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة.
وكان لكل منهم وجهته الخاصة فً التحلٌل واالتجاه ,وكان محمد من بٌن المتحدثٌن ,إذ قدم
مذكرة خاصة حول توقعاته لمستقبل هذه الحرب ,وفند المزاعم العالمٌة التً تستهدؾ إبقاءها
مشتعلة للحفاظ على مصالحها فً تلك المناطق ,وطرحت تساإالت حول هذه القضٌة ,وأثٌرت
زوابع وسط ضجٌج من الدهشة فقد قدم الوثابق الرسمٌة مع الكثٌر من األدلة التً تثبت
طروحاته وتقربها إلى أذهانهم ,وختم مطالعته بقوله:
"لكً نزرع السبلم فً المنطقة ال بد أن ترفع القوى العالمٌة أٌدٌها عن هذه المناطق وتسحب
قواها المستترة بؤلؾ قناع".

وكان المإتمر مناسبة للقاء مع أنمط بشرٌة لها من المعتقدات واألفكار ما ٌؽذي نهمه فً
المعرفة ,االطبلع ,إذ التقى عمدة قرٌة إسبلمٌة تقع شمال موسكو الذي تحدث إلٌه عن حٌاة
المسلمٌن الروس ومعاناتهم الكبٌرة إزاء الضؽوط التً تمارس علٌهم .ثم أعرب عن حاجته
إلى المزٌد من الثقافة اإلسبلمٌة التً ٌتعذر علٌه الوصول إلٌها بسبب الضؽوط السٌاسٌة التً
تواجه المسلمٌن هناك ,فالحكومة رفضت منحهم إجازة إلنشاء المطابع لتزوٌد المسلمٌن
بالكتب اإلسبلمٌة ,وطلب منه أن ٌقوم بإرسال ما ٌستطٌع إرساله من الكتب اإلسبلمٌة حٌنما
ٌعود وطنه.

بعد هذه المحادثات انتقل الحشد الكبٌر إلى قاعة الفندق لتناول وجبة الؽداء . .كانت "سوزان"
تبحث عن فرصة للقاء محمد فً وسط هذا الزحام والضجٌج فعندما جلس إلى المابدة . .جلست
إلى جانبه ووضعت ذراعها على كتفه ضاحكة . .انتفض ؼاضبا حٌن خطؾ بصره ضوء"
الفبلش" ,فؤشارت سوزان قابلة:
ـ "انظر كامٌرا"
فقطب جبٌنه" :لماذا تبلحقٌنً بهذه الصورة".
ضحكت" :نحن فً روسٌا ٌا عزٌزي واألمر هنا عادي جدا".
عنفها" :لكنه عندي أمر شاذ".
تواصل ضحكها "ألنك جاؾ ومعقد".

ضوضاء الحاضرٌن تحدث دوٌا على المابدة . .وارتفعت أصوات المبلعق واألطباق وقهقهات
عالٌة ٌتخللها روابح الطعام.
انتبه محمد إلى صاحبه الذي كان ٌحدثه بعربٌة فصحى تخالطها لكنة روسٌة:
ـ نحاول ترمٌم هذه القرٌة ,لكن الفقر المادي الذي ٌحاصرنا ٌمنعنا من تحقٌق هذه األمنٌات.
ٌجٌبه محمد باهتمام:
ـ ولكن ٌستطٌع األهالً التبرع ولمدة سنة كل فرد حسب طاقته حتى ٌتوفر مبلػ بسٌط
ٌستطٌعون معه إنجاز هذه الترمٌمات.
ٌقول محدثه:
ـ لقد فعلنا فً العام السابق عندما بنٌنا مسجدا فً القرٌة ,ولكن أنت تعرؾ ,كم ٌشكو هإالء
الناس من الفقر المدقع وال سبٌل إلى تحمٌلهم فوق طاقتهم.
كان صوت الموسٌقى ٌبعث فً نفسه إحساسا بالضٌق فلم ٌلبث أن خرج فور أن انتهى من
الطعام ,فرافقه عمدة القرٌة وهو ٌسؤله:
ـ "ما رأٌك أن ترافقنً إلى القرٌة لترى الحٌاة هناك؟"
كانت فكرة رابعة أجاب محمد" :بكل سرور"
شدته سوزان من ذراعه" :دعنً أذهب معك"
وبؤدب جم أجاب محمد:
ـ ال بؤس لكن أرجو عدم مضاٌقتً.
تؤبطت ذراعه ضاحكة ,وبٌنما هو ٌحاول اإلفبلت منها تشٌر إلى األمام:
ـ "انظر ٌا محمد كامٌرا".
ؼضب وكاد أن ٌنفجر ,ماذا ٌفعل ,فهو فً حٌرة . .قال لها:
ـ أرجوك اذهبً إلى الفندق فؤنت تزاحمٌنً.
لم تكترث لقوله .ثم أجابت بإصرار:
ـ ولكنه أمر صادر من اإلرادة العلٌا وال ٌستطٌع مخالفته.
صرخ حانقا:

ـ تبا لك من امرأة.

أقلهما عمدة القرٌة فً سٌارته الصؽٌرة إلى قرٌته ,واجتازوا عشرات الكٌلومترات فً شارع
طوٌل تحٌط به األشجار الكثٌفة من الجانبٌن ,كان الطقس صحوا ,فقد بزؼت الشمس فً كبد
السماء بعد ؼٌاب ,وها هً تلقً أشعتها على األؼصان المتؤللبة بالندى . . .حٌث ذابت حبات
الثلج وسالت على األؼصان الناعمة الفارؼة . .خلع محمد معطفه وهو ٌتمتم:
ـ "الطبٌعة رابعة الجمال فً بلدكم".
ابتسم الرجل بؤدب:
ـ "إنها طرٌقنا ودلٌلنا إلى توحٌد هللا عز وجل".
ثم نظر الرجل إلى سوزان:
ـ هل أنت مسلمة ٌا سٌدتً؟
ابتلعت رٌقها بحرج بالػ:
ـ أجل . .أجل مسلمة من فلسطٌن.
اندهش:
ـ نحن نعتقد أن المسلمات فً العالم اإلسبلمً ٌرتدٌن الحجاب ,لكن ٌبدو أنها ظاهرة لٌست
عامة.
أطرقت بحرج:
ـ "المهم االعتقاد فً القلب".
هز الرجل رأسه فلم ٌبد أدنى اقتناع بقولها . .ثم تؤملها باستنكار . .وهو ٌحدث نفسه" :من
هإالء؟ لماذا تظهر فتنتها رخٌصة ,وتنثر شعرها برعونة بالؽة؟ لماذا كل ذلك ولمن تفعل؟"
ثم حدق بمحمد طوٌبلٌ ,ستحثه على الكبلم ,فقال محمد:
ـ إن المسلمات هناك أمرهن مدهش ٌا أخً . .ففً الوقت الذي بدأت المرأة فً الؽرب تحتشم
وتتعفؾ ,راحت المسلمة تتبرج.
ضحك الرجل ,ثم رمق سوزان بسخرٌة وهو ٌردؾ فً ثقة بالؽة:

ـ "نساء قرٌتنا ٌلتزمن بالحجاب فً فخر وزهو ,حتى أنهن قد تعرضن إلى تهدٌدات أوشكت
بعضها أن تطال أعراضهن فلم ٌخلعن الحجاب بل تمسكن به أكثر ,وكؤن هذا األمر سبٌلهن إلى
عالم الخلود الدابم".

بدأت عبلمات الضٌق والتبرم ترتسم على محٌاها . .إذ أنها حاولت أن تتجاهل حدٌثهما ,لطن
أذنٌها أبتا إال اإلصؽاء ,انعطفت السٌارة ناحٌة منطقة جبلٌة ,وفً دقابق قلٌلة استقبلهم عالم
ٌختلؾ عن العاصمة ,فالنساء ٌلبسن الخمر السمٌكة السوداء ,وأجسادهن تختفً تحت جبلبٌب
سمٌكة من الفراء ,وقفازات سمٌكة من الفراء أٌضا ,وفً هذا الضباب الكثٌؾ تلمع عٌونهن
الزرقاء البراقة ,وخدودهن الحمراء . .فً ابتسامة ترحب بالقادمٌنٌ ,لتؾ حول السٌارة
الصؽٌرة مجموعة كبٌرة من الصؽارٌ ,شرع بعضهم فً قطؾ الزهور لتقدٌمها إلى الضٌفٌن,
فتدعوهما زوجة العمدة ,وهً امرأة فً العقد الرابع من عمرها . .تبدو أصؽر من سنها بكثٌر.
 . .رقٌقة ,هادبة المحٌا . . .عبلمات الوقار بادٌة فً إشارات ٌدٌها الرزٌنة . . .وفً منطقها
المهذب . .تدعوهما إلى بٌتها الصؽٌر الذي تحٌط به حدٌقة امتؤلت بورد الٌاسمٌن وأشجار
الكرز ,ثم ٌجلسان هناك تتحدث إلٌهما بالعربٌة ,عندما ٌقوم زوجها بمهمة التعارؾ التقلٌدٌة,
تحدثهما عن تقالٌدهم . . .عاداتهم . .همومهم . .مشاكلهم ,تحضر لهما الشاي وفطابر التفاح,
ثم طبقا من الكرز . .تبدو سوزان فً ؼاٌة الحرج . .جعلت تسحب ثوبها بشدة . .تحدث
نفسها " :آه لو كان ثوبً طوٌبل بعض الشًء"

انتبهت إلٌها المرأة:
ـ ٌبدو أن السٌدة تشعر بالبرد!
بتلعثم قالت" :أجل . .أجل"
قدمت لها معطؾ من الفراء ,قالت سوزان بخجل:
ـ إن أذنً تإلمانً أحتاج إلى قبعة إذا أمكن.
وتدفع إلٌها السٌدة قبعة من الفراء . .أحست باطمبنان ,كان محمد فهم أحاسٌسها المتبلدة.
وعندما انصرفت السٌدة لطارئ قال:
ـ الطقس معتدل ولطٌؾ وال أظنك تشعرٌن بالبرد بل بالخجل ,أنت أمام نساء محتشمات فً
لباسهن .ألٌس كذلك؟
فً ؼضب صاحت:

ـ وٌحكٌ . .ا لك من رجل مراوغ ,إن كلماتك كالسهم ٌطعن بً.
صمتا عندما جاءت السٌدة تدعوهما إلى إقامة الصبلة فً مسجد القرٌة وتقدم لهما سجادتٌن
من صنع ٌدٌها.
ـ "تستطٌعان الصبلة علٌهما".
وفً امتنان قال محمد:
ـ "شكرا لك ٌا سٌدتً"
بٌنما انتفضت "سوزان" مذعورة:
ـ "أنا . . .أنا . .ال أصلً . .ال أصلً"
اعتقدت السٌدة أن سوزان متعبة لظرؾ صحً ,بٌد أنها ال تعرؾ أن فً دٌنها حقٌقة ربانٌة
اسمها الصبلة. . .ربتت على كتفها قابلة فً حنان:
ـ ال علٌك ٌا ابنتً ,سؤذهب ألقٌم الصبلة وأعود لك ,تستطٌعٌن التجول فً أنحاء القرٌة.
تنادي السٌدة ابنتها:
ـ نادٌة . .نادٌة.
تدخل إلى صالة االستقبال فتاة ٌافعة . .ساحرة العٌنٌن تتهادى ضفٌرتاها الذهبٌتان على
كتفٌها . .كؤنها قمر فً لٌلة عٌد . .تسمرت سوزان فً مكانها إعجابا وهمست فً سرهاٌ" :ا
إلهً . .ما أجملها من فتاة".

وفً تإدة وهدوء تهمس الفتاة بالروسٌة" :نعم ٌا أمً"
تضحك السٌدة مشٌرة إلى ابنتها:
ـ "ابنتً نادٌة فً العشرٌن من عمرها ,قد حفظت القرآن ,وهً اآلن تعلم فتٌات القرٌة تفسٌر
سورة الفاتحة"

تتضاءل سوزان أمام هذه األنثى الساحرة التً اجتمعت فٌها كثٌر من الخصال ,تقترب منها
الفتاة . . .فٌزداد جمالها . .حتى وقفت أمام سوزان مباشرة تحٌٌها إنها تبدو أجمل من سوزان

بكثٌر رؼم أنها لم تجهد نفسها فً وضع المساحٌق على وجهها . .إذ بدت نضرة ,فاتنة,
رشٌقة ,تتحدث العربٌة بفصاحة رابعة . .تستؤذن سوزان:
 سؤرتدي خماري وأعود لك فً الحال.وبعد لحظات قصار تعود إلٌها وقد تحولت إلى قطعة سوداء إال من وجهها الناصع البٌاض
الذي اختفى فً الخمار األسود كما ٌختفً البدر وسط الؽٌوم.
وفً أدب ولباقة تدعوها:
ـ "هٌا ٌا سٌدتً".
تخرجان معا ,الفتاة الروسٌة تتحدث عن الهجوم الذي تعرضت له القرٌة فً العام السابق
وتشٌر بٌدٌها إلى اآلثار ,وفً حزن واهتمام تختم عباراتها " هللا ٌنتقم من الظالمٌن".

بٌنما سوزان تحس فً ذاتها إحساسا عمٌقا باأللم لفرط حقارتها أمام تلك الؽٌداء الطاهرة "ما
أوهننً من امرأة أقترب من العقد الثالث وال أعرؾ هدفا ومعنى لحٌاتً . .هل أظن نفسً فاتنة
ما أن تقع عٌنا الرجل علً حتى ٌذوب إعجابا؟ أفرط فً وضع المساحٌق على هذا الوجه الذي
عشقه الرجال ,حتى سبموا منه .تبلع رٌقها وهً ترمق الفتاة بٌؤس وأسىٌ" :ا إلهً إنها
رابعة الجمال حتى وهً تلتؾ فً ذلك الخمار . .لست أدري هل تعرؾ أنها جمٌلة ,أم أنها
كالشمس تجهل أنها تحرق كل هذه الطاقةٌ . .ا لوجنتٌها المتوردتٌن ,وشفتٌها المكتنزتٌن
القرمزٌتٌن ,وعٌنٌها الوسنتٌن ,وأنفها األذلؾ ,وقامتها الفارعة " . . .تنهدت وهً ما زالت
تتؤمل الفتاة" :منطقها الرابع ,إٌماءاتها الرشٌقة ,لباقتها تتناؼم مع صوتها الناعم كؤنه همس
طفلة"

تتنفس الصعداء" :آه . .أن محمد سٌعجب بها ,بل سٌهٌم بها"
ارتسمت عبلمات الدهشة على وجه نادٌة" :سٌدتً أراك متعبة"
تجٌب سوزان وهً تضع كفها على جبٌنها:
ـ نعم أشعر بدوار فً رأسً فاألفضل أن نعود إلى البٌت .تصمت نادٌة قلٌبل ثم تقول" :كما
ٌحلو لك ,كنت أتمنى أن تشاركٌنا درس الٌوم".

تزداد سوزان ضٌقا" :ال . . .ال أستطٌع" تعود هاربة إلى مكانها ,تندهش نادٌة "لعلً أسؤت
التصرؾ" ثم تمضً إلى درسها ؼٌر مبالٌة بما حدث ,بٌنما تعدو سوزان هاربة وتفتعل
التؤوهات:
ـ "محمد . . .محمد . .أنا متعبة فلنعد إلى الفندق"
ٌقول محمد فً تململ:
ـ "إن كنت ال تحتملٌن البقاء فلماذا أتٌت معً؟"
تنفجر باكٌة:
ـ "أنا متعبة ,أرجوك دعنا نعد".
ٌستؤذن محمد بالرحٌل ,وٌركبان سٌارة العمدة لٌعٌدهما إلى الفندق العاصمة ,مضت تتؤوه فً
ألم ,إذ ٌطاردها شبح نادٌة ,تبتلع رٌقها وهً تكاد أن تلفظ روحها من فمها ,تحدث نفسها على
مهل" :ال بد أن أهرب من هذا الواقع بؤي طرٌقة"ٌ ,شعر محمد باألسى وألول مرة ٌلتفت إلٌها
باهتمام:
ـ "ما بك ٌا سوزان إن أمرك ٌدعو إلى الؽرابة؟"
تبكً فً حشرجة:
ـ "أشعر بالضٌق ٌا محمد"
وبدهشة ٌتساءل:
ـ "ولماذا؟ ما الذي حدث؟"
وفً ثورة وصراخ:
ـ " ال أعرؾ . .ال أعرؾ ,وأرجوك ال تسؤلنً ثانٌة"
ٌصمت وهو ٌتنهد ,ثم ٌواصل حدٌثه مع العمدة ,وهما ٌخططان معا مشارٌع القرٌة التً
اقترحها سوٌة ,فجعل العمدة ٌقول:
ـ "وأما مدرسة األطفال فستشرؾ علٌها ابنتً نادٌة ,أظنها تستطٌع ذلك"
تتسمر عٌنا سوزان عندما سمعت اسم ؼرٌمتها " :ال أرٌد محمد أن ٌراها ,ال أرٌده ,ال أرٌده"
ومضى العمدة:

ـ "نادٌة درست اللؽة العربٌة عند أحد علماء الدٌن األفؽان ثم حفظت القرآن ودرست تفسٌره"
ٌضحك العمدة بإعجاب وهو ٌواصل حدٌثه:
ـ "إنها لفرط انشؽالها بالعلم والدٌن نسٌت الزواج والرجال ,رؼم أن ابن عمها ٌخطب ودها
كثٌرا ,وهو ٌدرس الطب فً جامعة موسكو".
ٌصؽً محمد بإعجاب شدٌد ثم ٌسؤل:
ـ كم عمرها؟
ٌبتسم العمدة قاببل:
ـ "إنها صؽٌرة . .قبل شهر تقرٌبا دخلت عامها العشرٌن".
وفً اهتمام مشوب بالفضول ٌسؤل محمد:
ـ "لم أرها هناك"
ٌقهقه العمدة بتفاخر شدٌد:
ـ "إنها تحتجب عن الؽرباء"
ٌقول محمد بإعجاب كبٌر:
ـ "هنٌبا لك بها"
بدت سوزان تترقب ردود فعل محمد ,وعبلمات اإلعجاب ترتسم على محٌاه ,تشعر بالضٌق
واأللم ,فهً ترٌد انتزاع مثل هذه التعابٌر من وجهه ففشلت وخابت كل محاوالتها فً جذب
انتباهه ,بٌد أن هذه الفتاة مجهولة ,لم تكن سوى فكرة فً رأسه استحوذت على قلبه ,وأظنه
لو رآها لسلبت لبه.
توقفت السٌارة أمام فندق العاصمة ,وقبل أن ٌنصرفا شرع العمدة ٌقول:
ـ "سآتٌك ؼدا"
ؼابت السٌارة عن ناظرٌهما ,سؤلته سوزان تبحث عما فً خباٌاه:
ـ هل ستذهب إلى القرٌة ثانٌة؟
وبحزم ٌجٌب:
ـ ولوحدي.

تبرق عٌناها بومٌض الدهشة .لعلة سٌذهب لٌراها . .تلك التً أسرته بشخصٌتها .تتنفس
الصعداء وتقول بحزن " :كٌفما تشاء"

تندفع إلى الداخل على ؼٌر عادتها ,فكل خططها قد ؼدت سرابا ,لم تعد قادرة على استجماع
قواها الذهنٌة . .ؼدت مشتتة  . .مضطربة ,حابرة . .وما أن انفردت بنفسها حتى رمت بثقلها
على الفراش باكٌة:
ـ "أنا فاشلة . .فاشلة"
تضرب بكفها على الوسادة صارخة "لقد سحقنً تحت أقدامه"

بٌنما دخل محمد وهو ٌلمس تقلباتها الؽرٌبة "إنها امرأة ؼرٌبة األطوار" عكؾ على إعداد
مذكرة جدٌدة لتقدٌمها صباح الؽد ,ثم أطرق ٌفكر فً عمدة القرٌة . .أدخل ٌده إلى جٌبه وعثر
على قصاصة ورق صؽٌرة "الحمد هلل لم أنس عنوانه"
رن هاتفه ,رفع السماعة "آلو . .آلو"
بصوت محموم ٌشوبه األلم والٌؤس تقول سوزان:
 أرٌد أن ألقاك على ضفاؾ النهر.بهدوء ٌشوٌه حذر:
 مابك ٌا سوزان؟ أراك على ؼٌر عادتك.تلح فً طلبها" :دعنا نلتق اآلن فؤفضً لك بآالمً أرجوك"
بدا ساهما ٌفكر" :حسن سؤنزل حاال"
هدأت ثورتها ,جن جنونها فرحا" . .آه . .اآلن أستطٌع أن أفعل كل شًء".
لبست ثوبا طوٌبل ثم صففت شعرها . .وقفت أمام المرآة .تضع قلٌبل من المساحٌق" :هكذا أبدو
أجمل" وبعد أن استوثقت من فتنتها اندفعت خارجة تحاول أن تظهر عبلمات القلق على
وجهها ,كان ٌتصرؾ وكؤنه فً مهمة رسمٌة .أومؤ مشٌرا إلى األرٌكة التً نصبت فً صالون
الفندق العام ,انتفضت بشدة "هنا؟  . . .أمام الناس؟"
بثقة ٌجٌب" :ذاك أفضل"

تصرخ ؼاضبة" :بالنسبة لك أفضل أما بالنسبة لً فإنه ؼٌر مناسب ألتحدث عن خباٌا نفسً".
ٌستطرد فً تبرم" :خباٌا نفسك ال تعنٌنً بشًء".
كادت أن تشتاط ؼٌظا لكنها تمالكت:
 أرجوك . .ال تذلنً . .ماذا أفعل لك لتخشانً . .أنا امرأة ضعٌفة ,متعبة ,أنهكتنً مصاعبالحٌاة . .أحتاج قلبا رإوفا ٌحنو علً ال تسا الظن بً" شرد ببصره بعٌدا وهو ٌسترجع
مواقفها ,لعله لم ٌطمبن لها ,قال بفضول:
 "إذن فلنذهب إلى حٌث تشابٌن"وبخطوات حذرة ,متمردة . .تخشى المجهول ٌصبلن معا إلى ضفة النهر . .تقؾ إلى جانبه ,ثم
تسترجع ذكرٌات من نسج خٌالها وتبكً فً حشرجة:
 "أنا ٌتٌمة األبوٌن ,استؽلنً األستاذ عبد هللا دون أن أعرؾ أن فً هذا هبلكً أدخلنً معهدالسكرتارٌة واشترى لً بٌتا ,لهذا أصبحت ذراعه الٌمنى فً كل شًء ثم أخذت تذرؾ الدموع
وتقترب منه أكثر هامسة:
 إننً أحتاج إلٌك ٌا محمد ,أنت الرجل الوحٌد الذي اهتم بؤعماقً ال بجسدي.صمت ولم ٌنبس ببنت شفة ,حاول أن ٌبتعد عنها:
ـ أرجوك . .تستطٌعٌن أن تتحدثً بصورة عادٌة . .فكلً آذان صاؼٌة لك.
وفً التماس وتوسل قالت:
ـ محمد لماذا ال تبادلنً الشعور واإلحساس.
فهم أنه شرك من نوع آخر تنسجه حوله . .فتوقؾ لٌقول بحزم:
ـ المشاعر نور ٌتدفق فً قلب مخلص طاهر ,ال تنسجم إال مع قلب ٌفهم معناها ونبلها ٌا
سوزان ,أعتقد أنك تجٌدٌن تمثٌل الحب والكراهٌة والدموع والفرح . .فقلبً ٌحدثنً بؤنك
حرباء تتلون كل ساعة بلون . .ال تعرفٌن سوى ذاتك المرٌضة التً أنهكتها أمراض المدٌنة
الصاخبة . .كٌؾ أستطٌع أن أؼفر لك مجونك ورقصك وسهرك ولٌالٌك الصاخبة؟!
قاطعته باكٌة:
ـ "أرجوك أن تؽفر لً ,أعدك أننً سؤتخلص من كل هذا التارٌخ"
قال بلهجة صادقة ال تردد فٌها:

ـ "أرجوك أنت أن تتركٌنً وشؤنً ,فؤنا رجل عندما أفكر فً امرأة ,أعرؾ أنها من طٌنة
تختلؾ عن طٌنتك. .أنت دمٌة بلهاء . .فاقدة العقل واإلرادة ال ٌمكنك حتى أن تحفظً كرامتك
من الدنس والخطاٌا".
تبلع رٌقها فً حنق لكنها تقول:
ـ "أتوسل إلٌك بحق كل من تحبه أن تؽفر لً . .ال أرٌد منك سوى الحب . .الحب فقط".
وبكبرٌاء واعتزاز ٌنصرؾ عنها:
ـ ال وقت عندي للحب وللنساء.
تركع على ركبتٌها باكٌة . .تحمل قبضة من الرمال صارخة:
ـ "سؤحطمك . .سؤحطمك سؤدمرك".
عاد إلى ؼرفته وفً صدره ضٌق كبٌر . .وقؾ فً الشرفةٌ ,ؤخذ جرعة كبٌرة من الهواء
فوقعت عٌناه علٌها قادمة إلى الفندق مسرعة تجر وراءها أذٌال الخٌبة والخسران.

صفقت الباب وراءها بجنون . .ترٌد أن تمزق ثٌابها . .تود االنقضاض علٌه لتقتله" :هذا
الحجر األصم الذي فقد اإلحساس".
وبثورة ال هوادة فٌها جعلت تلتفت ٌمٌنا وٌسارا ,االضطراب والحٌرة ٌشتعبلن فً صدرها ,تكاد
تختنق ,ثم نهضت من مكانها تحاول استمالته مرة أخرى ,فسرعان ما تظاهرت بالحزن
ورسمت على وجهها عبلماته الكاذبة وهً تهتؾ:
ـ "محمد . .محمد" ما أن اقتربت منه حتى أشاح بوجهه عنها:
ـ هذا اللحم الرخٌص حري أن تعرضٌه فً سوق النخاسٌن للبٌع والشراء.
دخل إلى ؼرفته وهو ٌحكم إؼبلق النوافذ:
ـ "ٌا لها من امرأة مرٌضة ,فاقدة للعقل والصواب".
صرخت بشدة:
ـ "أٌها األحمق . .أٌها األحمق".
لم ٌبال بها . .دخلت ثابرة . .قلبها ٌلهث لفرط الؽٌظ ,واسترسلت فً دموعها كؤنها أم ثكلى
فقدت ولٌدها ,آالمها اجترارا . . .دموع الفشل ,دموع الوهن ,إنها أشبه بالطٌن الذي ٌلتصق

بؤقدامه وال ٌحس به ,تعرض علٌه نفسها سلعة رخٌصة مقابل ثمن باهظ ,تساومه على مبادبه.
 . .تعتقد أنها تستطٌع صٌد كل فرٌسة . . .وتنقض علٌها حتى تحقق مآرب أسٌادها فلسان
حاله كان ٌهتؾ بها دابما" :أبدا ال أنثنً" انتابتها الشكوك والوساوس لعله ال ٌحس بجمالً. .
 .وثبً ناحٌة المرآة . .تتؤمل وجهها المنهوك الذي لم ترحمه سٌاط الزمان . . .بدا شاحبا ذاببل
عندما أزالت المساحٌق تلمست البثور الحمراء . . .وتجاعٌد خفٌفة حول العٌن قد أخفتها
بطبقة صارخة من المكٌاج " :لعلً فقدت تؤثٌري على الرجال" وطافت فً مخٌلتها صورة
نادٌة . . .رونقها الساطع . .حسنها الباهر . .انتكست فً حزن:
ـ إن فً وجهها نورا ساطعا أشبه بنور المبلبكة.
أطلقت من فإادها المطعون زفرة حارة:
ـ سٌقول عنً عبد هللا :فاشلة . . .فاشلة!! . .سٌهددنً بعملٌة أخرى تفوقنً جماال . .أعصابً
تكاد تتحطم . . .أدارت زر المذٌاع . . .أحتاج إلى الموسٌقى لتهدأ أعصابً . . .رمت بثقلها
على الكرسً الهزاز . . .تصؽً إلى الموسٌقى . . .وفً روحها ٌتصارع القلق والحزن. . . .
والخٌبة . . .أصبحت كالبركان الذي تثور فً أعماقه الحمم وٌكاد أن ٌتفجر ,بٌنما استكان
محمد إلى القرآن الكرٌم ٌرتل اآلٌات بحزن كبٌرٌ . .تنهد عندما ٌقول رب العالمٌن" :ألم ٌؤن
للذٌن آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر هللاٌ " . .تؤمل جراح نفسه التً تإلمه عندما ٌهتؾ به
هاجس امرأة ٌدعوه إلى الحب ,إلى الخطٌبة .رن الهاتؾ ,رفع السماعة.
ـ آلو ,آلو.
ٌتحدث إلى زوجته التً طلبها قبل ساعة:
 فً شوق تصرخ :تعال بسرعة ٌا محمد فقد سبمت بعدك متى تعود؟ بعد أسبوع إن شاء هللا كٌؾ حالك أنت؟ بخٌر والحمد هلل. ووالدتً؟ بخٌر ,فهً نابمة اآلن . .هل تود أن أوقظها لك؟ ال  . . .بلؽٌها سبلمً. لقد تؤخرت كثٌرا . .لم تتصل بً كل ٌوم كما وعدتنً. . ألننً مشؽول جدا ٌا عزٌزتً . .فؤرجو أن تعذرٌنً -ال بؤس

 أودعك اآلن . .مع السبلمة. -مع ألؾ سبلمة.

-----------------------------------------

( )8
امرأة من رماد
انقضى هذا األسبوع فً عمل شاق إذ قام المسإولون بتكرٌم الوفود الرسمٌة ,وفً القٌام
بالزٌارات المخصصة للمعاهد والمتاحؾ ودور الفنون والثقافة ,ثم تفقدوا أنحاء االتحاد
السوفٌتً حٌث تم تشكٌل لجنة مرافقة قد أعدت للضٌوؾ برنامجا كامبل بهذا الخصوص. . .
وزاروا األندٌة األدبٌة التً تبحث فً القضاٌا األدبٌة المعاصرة والقدٌمة . .وهناك التقوا حول
مابدة كبٌرة لتقٌٌم األدباء والمفكرٌن العالمٌٌن  ..وقد كان "محمد" ٌتردد على عمدة القرٌة
وأحٌانا ٌقضً عنده ٌوما كامبل  ..إذا اجتمع هناك بشباب القرٌة المسلمٌن واقترح علٌهم
التدرٌب العسكري لٌتمكنوا من المواجهة والدفاع عندما تباؼتهم الضؽوط العسكرٌة  .ثم
جهزوا مساحة كبٌرة من القرٌة وأحاطوها بسور كبٌر لتدرٌب النساء والرجال على حمل
السبلح  ...كانت سوزان فً تلك الفترة تعٌد محاوالتها فً استدراج "محمد" وقد كان ٌكتم
عنها أنباء رحبلته فهو فً شك كبٌر حول جذور هذه المرأة وأهدافها التً تخطط لها  ..وعندما
ودعهم حملوه بهداٌا لعابلته :معطؾ من الفراء وسجاد من صنع النساء  ,كما دعا عمدة
القرٌة لزٌارته فً وطنه حتى ٌتم االتصال المستمر بٌنهم ولتزوٌدهم بالمعلومات المادٌة
والثقافٌة  .انتهى الٌوم األخٌر من المإتمر حٌث أقرت التوصٌات األخٌرة فً شتى القضاٌا ثم
رسموا منهجا علمٌا لممارسة العمل الصحافً ,وبعد ذلك أقٌمت حفلة بهذه المناسبة حضرها
كبار رجاالت الدولة والشخصٌات السٌاسٌة والدبلوماسٌة . .وفً نهاٌة الحفل قام المإتمرون
بتودٌع بعضهم البعض ,وتفرقوا مصطحبٌن حقاببهم الملٌبة بوثابق المإتمر فقد كانت أٌام
المإتمر حافلة بالعمل ,والتوصٌات الكثٌرة التً أقرت . .تحتاج إلى من ٌخرجها إلى حٌز
التنفٌذ. .
قام محمد بجولة فً األسواق لٌشتري هداٌا ألسرته ,وفور أن انتهى شرع ٌعد حقٌبة السفر
وأبرق إلى زوجته ٌخبرها أنه سٌصل ؼدا الساعة العاشرة مساء . . .شعر بمٌل للسٌر على
ضفاؾ النهر ,فبعد أن تناول عشاءه ؼادر الفندق واتجه صوب النهر بخطوات هادبة واثقة. .
تطبع بصماته األبدٌة على هذه األرض . . .كان همه هإالء الذٌن أسلموا فً عالم ملحد فهم
فً كل لحظة ٌفقدون عشرات األطفال والنساء والرجال ,وهم بحاجة إلى ٌد تؽٌثهم . . .إنهم
ٌعرفون كٌؾ ٌحولون هذا اإلحساس الصادق فً نفوسهم إلى قنابل موقوتة ٌفجرونها فً وجه
الظالمٌن عندما ٌحاصرونهم بكل وسابل المدٌنة الرخٌصة . .ال بد من مدهم بالمال ,إنهم
ٌفتقدون كل شًء . . .كل شًءٌ . . .فتقدون السبلح . . .الخٌر . . .الكتاب . . .القرآن. .

تنهد وهو مطرقٌ . .فكر فً كبرٌاء ,ال تعرؾ المهادنة ,فً أعماقه تتفجر الرجولة األبٌة التً
ترفض زخرؾ الحٌاة . .كان ٌمشً ساهم الطرؾ وقد أؼرق أحاسٌسه فً هذا النهر الرقراق. .
ٌ .سري ماإه بسكون كالدم ٌجري فً أوصاله حامبل الحقٌقة التً تعٌش فً دمه .كلما خطا فً
العمر خطوة . .وكلما دنا من السماء خطوة . . .وكلما ابتعد عن ضفاؾ النهر خطوة . .تنهد
ساخراٌ . .ضرب أخماسا بؤسداس ٌتؤمل هنا وهناك شبابا وشابات قد تعانقوا على هذه الضفاؾ
ٌسخر فً نفسه من هذا التدهور الخلقً ,ألٌست لحظة االستؽراق فً الجسد تبعدنا عن الحقٌقة
آالؾ الخطوات؟ الحق أن هإالء تجري فً دمابهم فضبلت المدٌنة النتنة. .
جلس عند أرٌكة محاطة باألشجار ثم أخذ حبات من الحصى لٌرمٌها فً النهر" :آه . .لقد تعكر
سكونه عندما داهمه جسم ؼرٌب .اللعنة . .اللعنة . . .إن دمً ٌرفض كل شًء إال الحقٌقة. .
" جلس القرفصاء وعٌناه الحادتان الذابلتان تحدقان فً خباٌا المربٌات تبحثان عن هدؾ.
أخرج من جٌبه دفترا صؽٌرا ومضى ٌكتب:
"اإلنسان فً االتحاد السوفٌتً ٌجحد وجود هللا رؼم حقابق هذا الوجود . .فهذا شرٌان عرٌض
من النهر ٌتدفق لهدؾ . .ولوال هذا الهدؾ لحدثت المفارقات الكثٌرة التً تجهد اإلنسان .إنه
ٌبحث عن األسباب من خبلل الطبٌعة والطبٌعة تجٌبه . . .بؤنها ال تعرؾ . .ورؼم كل هذا
ٌجحد!! . .أطبق دفتره ضاحكا ,وهو ٌحدث نفسه" :هل استطاعت هذه الورقة أن تدفع الناس
إلى اإلقرار بوجود هللا" . .حدق بهما طوٌبل . .ال تدري هذه المسكٌنة أنها لحظات قصٌرة
وتصبح كالتراب على هذه األرض ال ٌمٌزها صدٌقها المخادع عنه . . .وعاد ٌسخر ثانٌة. . .
نهض واقفا ثم عاد إلى الفندق وقد تزود بمد نفسً ٌستحثه على مواصلة الطرٌق. . .
أما سوزان فقد قادتها أفكارها السقٌمة إلى أن محمد ٌعٌش قصة ؼرام مع "نادٌة" ثم أخذت
تلفت انتباهه بؤسبلتها الكثٌرة حول هذه الفتاة ,لكنه اندهش ألمرها ,وعندما ٌنكر أنه لم ٌلتق
بها أو لم ٌعرفها تلك المعرفة ٌضٌق صدرها حتى تكاد تختنق . .تسؤل نفسها :ولماذا تهتم
بنادٌة كل هذا االهتمام؟ فهً لٌست إال عابرة سبٌل التقتها ٌوما ولم تسعفها األقدار بلقاء آخر.
 . .كانت تخطط خطة عمٌاء . . .إذ توهم "محمد" أنها أصبحت تقرأ الكتب السٌاسٌة والفكرٌة,
ثم تشرع فً مناقشته . .وكان عندما ٌحدثها ٌرنو بعٌنه إلى األرض فتسؤم لهذا التصرؾ,
تحاول أن تفهم فً أي تٌار ٌسٌر ,وعند أٌة محطة ٌتوقؾ؟ تبحث عن سقطاته ,لكنه كان فطنا
ٌعرؾ مرامٌها .ولما خابت أحبلمها فً السراب . .أصابها االنهٌار .أرادت أن تستعٌد ثقتها فً
نفسها التً بددها هذا الرجل ,قضت لٌلتها مع ثري عربً مقامر حتى ساعات الفجر األولى. . .
عادت مخمورة ,محطمة ,مهلهلة الثٌاب . . .رابحة الدخان والشراب تفوح منها . . .تدخل
ؼرفتها حافٌة القدمٌن ,رمت بثقلها على الفراش . .كؤنها فً نوبة . . .تبكً . . .تجهش فً
البكاء ,تمزق الوسادة بمخالبها . . .سالت دموعها الؽزٌرة لتمتزج مع المساحٌق التً لطخت
وجهها .فالقلب داكن اللون . . .عبلمات الكآبة واإلحباط ترتسم علٌه . .بقوة . .كؤنها مرٌض

ٌتؤلم . . .تتلوى . . .تتؤوه. . .تجهش" :أكاد أن أموت " . .اتصلت بمحمد . . .هاتفه كان ٌرن
دون جواب . . .فقد كان ؼارقا فً نومه بعد ساعات طوٌلة من التؤمبلت مع هللا فً هذا الكون
الفسٌح .وبجنون وثورة انتزعت التلفون ورمته بقوة على األرض وهً تصرخ "اللعنة. .
اللعنة " . .النوم فارقها منذ أن عاٌشت ذلك الصراع مع نفسها عندما فهمت حقٌقتها
المستهجنة فً نفس هذا الرجل الصامد أمام كل محاوالتها الفاشلة . . .وتراءت لها صورة
نادٌة من جدٌد ,تخٌلت أن بٌدها سكٌنا تمزق به هذه الفتاة التً سلبت عقله ولبه" . .أجل. .
هً من ٌفكر بها إنه شدٌد اإلعجاب بها" ,ثم عادت تبكً فً ثورة حتى تبللت الوسادة التً
حملت آثار أحمر الشفاه . .وعادت تطرد عن ذهنها شبح هذه الفكرة" :وما شؤنً إن كان
ٌحبها . . .ما شؤنً أنا . .هل أبرر فشلً بهذا األمر . .ال . .ال . .إنه شًء آخر. . .إنـ . .إنـ ـ
إنً أحبه . .أحبه . . .فلماذا ال ٌلتفت لحبً . .آه . .اللعنة علً ,أحبه وال أعرؾ كٌؾ أهرب
من هذا الحب ".انتفضت بشدة". .ال .لست أنا ممن ٌحب . .الخٌط األبٌض ال ٌجتمع مع الخٌط
األسود . .هٌهات . .إنه محض خٌال . ." . .كان فإادها ٌتمزقٌ . .خفق بشدة مضطربا بٌن
الحناٌا . .الدنٌا ضاقت عن امتصاص خٌط بسٌط من آالمها الكثٌرة . .أطلقت الزفرات فً جزع.
 .كانت حدقتاها تتسعان "ٌا إلهً كؤنً مٌتة . .بل سؤموت". .
ؼلبها اإلجهاد والنعاس وهً تردد "محمد . .محمد . .محمد . .آه" . .واستسلمت عٌناها للنوم.
 .تناهى إلى مسامعها طرقات قوٌة على الباب . .نهضت مذعورة لتفتح البابٌ . .حٌٌها الخادم:
مدام . .حان موعد السفر فقد اتصلنا بك مرارا وٌبدو أن التلفون معطل" وفً حسرة ووجوم
أومؤت "حسن سآتً حاال". .
نظرت إلى ساعتها ,كانت تشٌر إلى السابعة صباحا ,فقد مضى على نومها ثبلث ساعات فقط,
أعادت جهاز التلفون إلى مكانه . .كل شًء كان حولها مضطربا . .مكٌاجها . .مبلبسها. .
حاجاتها . . .أوراقها . . .ال تدري ما تفعل . .وفً تبرم تتمتم" . .أحس بصداع ,ال أعرؾ كٌؾ
أعد نفسً للسفر" وفً عجلة من أمرها ,مضت تعد الحقٌبة وتضع المساحٌق لتخفً آثار
الهاالت السود حول عٌنٌها ,ثم تناولت اإلفطار مع محمد كانت هادبة صامتة . .لكنه هدوء
أعقب العاصفة .كانت التاكسً فً انتظارهما حٌث أقلتهما إلى المطار. .

-----------------------------------------

( )9
زواج فً دوامة
كانت تنتقل بٌن الدور فرحة . .فزوجها على وشك أن ٌطرق الباب قادما من "موسكو" ,أعدت
العشاء وشراب البرتقال. .
تصٌح خالتها:
 "منال أعدي الشاي فمحمد سٌؤتً متعبا ٌحتاج إلى الشاي". .كؤنها طفل لفرط سعادته "حسن ٌا خاله. .".
ثم لبست ثوبا أزرق مطرز بخٌوط فضٌة المعة اشترته حدٌثا ,أرسلت شعرها على كتفٌها فبدت
أكثر جماال . .خرجت وابتسامة الشوق ترتسم على شفتٌها:
 "انظري ٌا خاله". .تحدق الخالة فً انبهار شدٌد:
ـ "رابع . .رابع . .تبدٌن فاتنة". . .
وسمعتا طرقا على الباب ,فتندفع منال لتفتحه ,تبرق عٌناها بومٌض البشرى. .
"محمد . .محمد . .أهبل ومرحبا". .
فٌبادلها التحٌة بشوق وسرور. . .
ـ كٌؾ حالك ٌا عزٌزتً لقد اشتقت إلٌك كثٌرا. .
تنهض األم . .فٌعانقها ولدها بحنان:
ـ وكٌؾ أنت ٌا أمً؟. .
تضمه بوله" :بخٌر ٌا ولدي". .
تحدق به طوٌبل ثم تهمس:
ـ تبدو نحٌفا. .
ٌبتسم مجٌبا:

ـ لفرط الشؽل ٌا أمً. .
وٌجالسها وهو ٌلتفت ٌمٌنا وٌسارا كؤنه ٌتفقد أرجاء البٌت لعله قد تؽٌر لٌتؤكد أن كل شًء
بقً فً مكانه . . .تسمرت عٌناه وهو ٌتؤمل زوجته وقد هدها ثقل الحمل فبدت شاحبة متعبة. .
ـ كٌؾ حال الطفل؟. .
تضحك وهو تنظر إلى بطنها الذي انتفخ:
ـ "إنه شقً منذ اآلن". .
وتناولوا العشاء . . .وروٌدا بدأت عبلمات السرور تختفً عن وجهه الذابل وشرد ببصره بعٌدا
ؼارقا فً تنهدات حزٌنة.
تستطرد األم:
ـ أراك متعبا ٌا محمد. .
ٌتنفس الصعداء وهو ٌضع الملعقة جانبا:
ـ أجل ٌا أمً وأحتاج إلى قسط من الراحة. .
ٌنهض وهو ٌحمل الحقٌبة إلى ؼرفته ,ولمعت فً رأسه فكرة:
ـ ها . . .بالمناسبة فقد أحضرت لك قطعتٌن من القماش ٌا أمً أرجو أن تناال إعجابك. .
وٌضع الحقٌبة على المنضدة لٌقدم لها ولزوجته الهداٌا ,ثم دخل إلى ؼرفته تتبعه زوجته.
استدارت بتإده وهً تشٌر إلى ثوبها:
ـ "ما رأٌك بهذا الثوب ٌا محمد":
ٌتطلع إلٌها فً تكامل:
ـ "جمٌل . .جمٌل. .". .
تنكس رأسها مطرقة:
"إنك ؼابب الذهن ٌا محمد". .
ٌلبس البٌجاما وٌرقد على فراشه وهو صامت ثم تعٌد تمتماتها:
ـ " لقد اتصلت امرأة فً ؼٌابك قالت إنك كنت مع صاحبتك". .
انتبه ,وبدأ ٌفكر بما حدث له فً الرحلة ,وتمضً فً حدٌثها. . .

ـ "لكننً أنكر ذلك". .
ٌطمبن" :خٌر ما فعلت". .
تزفر زفرة حارة . .تمس شؽاؾ قلبه ,فٌحاول استمالتها. . .
ـ احتملٌنً ٌا حبٌبتً , ,فؤنا مكدود تضاٌقنً أشٌاء كثٌرة. .
تقترب منه . .وقلبها ٌضطرب فً صدرها. .
ـ "هون علٌك ٌا عزٌزي هون علٌك". .
ٌمسك كفٌها بحنان. .
ـ لقد كانت رحلة شاقة. .
وبعٌنٌن ترنوان إلى األرض ثم تلتفتان إلٌه بحنان قالت:
ـ "لقد كنت أحس بضٌقك". .
ٌتؤملها فً حب:
ـ أحتاجك دابما إلى جانبً ٌا منال. . .
تبتسم فً دالل. .
ـ "كنت أجلس جنب الهاتؾ أتوقع اتصالك فً كل ٌوم لكنك خٌبت آمالً". . .
وتراءت له صورة "سوزان" وعمدة القرٌة ومشاكل المإتمر فارتسم الضٌق والتبرم على
وجهه ,وبشًء من التململ نهض ٌبحث فً مكتبته عن بعض الكتب. .
تؤففت "منال" فً ضٌق. .
ـ إنه متقلب المزاج. .
قال وهو منهمك فً قراءة عناوٌن الكتب:
ـ أٌن كتاب االتجاهات السٌاسٌة فً العالم؟. .
تصرخ متضجرة" :ال أعرؾ". .
تجلس القرفصاء تتنهد بحنق ثم تتمتم" :أهذا الذي كنت أنتظره منك؟" . .
كان ال ٌبالً . . .فسرعان ما انتفض وهو ٌمسك الكتاب قاببل:

ـ "لقد وجدته". . .
تهمهم فً امتعاض شدٌد:
ـ "لماذا تتجاهلنً؟!". . .
ٌنتبه إلٌها:
ـ "خشٌت أن أنسى ما عزمت علٌه سابقا". .
تحدق به طوٌبل كؤنها تبحث عن شًء فً أعماقه:
ـ " ما الذي طرأ على بالك؟ تستطٌع تؤجٌل ذلك حتى صباح ؼد". . .
ٌبتسم ثم ٌدنو منها:
ـ سؤضطر للنهوض مبكرا صباح ؼد ألمر مهم ,كتابً هذا هو الموضوع المهم. . .
أطرقت تفكر صامتة . . .ثم استطردت بعصبٌة. .
ـ "ال أفهمك . . .ال أفهمك". .
سحبت الؽطاء على وجهها لتنام. .
بٌنما جلس هو على مكتبه لٌتصفح الكتاب:
ـ " نحتاج إلى ترجمته ,وطباعة نسخ كثٌرة منه إلرسالها إلى عمدة القرٌة" نهض من مكانه
وهو ٌفكر فً سره "نحتاج إلى حملة تبرعات سؤحدث الشباب ؼدا" فتح الدوالب الذي ٌضع
فٌه بعضا من أمواله كان ٌدخرها ألؼراض عمله . .وعندما ٌبس من العثور علٌها . . .تؤفؾ
بصوت عال "أٌن األموال" . .قطع الؽرفة جٌبة وذهابا . . .أحست به منال ,أزاحت الؽطاء عن
وجهها قابلة" :أٌة أموال؟" ٌجٌبها باهتمام شدٌد:
ـ "لقد وضعت فً الدوالب ثبلثمابة دٌنار". . .
تذكرت وفً صدرها ضٌق وحرج. .
ـ "لقد صرفتها". .
ٌصرخ" :لماذا؟". .
ابتلعت رٌقها:
ـ "لقد كنت أحتاج إلى بعض المبلبس والحلً وعندما وجدتها صرفتها". . .

اؼتاظ:
ـ ومن أجاز لك ذلك؟. .
تنفعل ؼاضبة:
ـ "إنك زوجً وأموالك هً أموالً ومن حقً صرفها". . .
ٌحاول أن ٌكتم ؼضبه. . .
ـ لقد منحتك مابة دٌنار قبل سفري إضافة إلى تزوٌد البٌت بلوازم الطعام وؼٌرها وال أظن أنك
بحاجة إلى ؼٌر ذلك ,ثم إن لدٌك من المبلبس ما ٌفٌض عن حاجتك. .
تقاطعه :أٌة مبلبس تعنٌها؟ لقد كنت اشتري ثوبٌن فً الشهر إضافة إلى الحلً وقد صبرت
على حالك واكتفٌت بالشراء مرة كل سنة ألننً أقدر ظروفك المالٌة. . .
ما زال ٌتمالك أعصابه:
ـ هذه األموال هً صدقات وحاجات الناس ,وقد احتفظن بها ألنها مخصصة لذلك ,وكان األحرى
أن تسؤلٌنً ألعطٌك ما تحتاجٌن. . .
تصرخ:
ـ "لم أكن أعرؾ ,كنت أعتقد أنها من حقوقنا المعٌشٌة". .
صمت وآثار الؽضب تلوح على محٌاه ,لكنها ؼرقت فً البكاء ,وفً لهجة حزٌنة قالت:
ـ "إنك تحرمنً من كل شًء . .من السفر . . .من المبلبس الفاخرة". .
شرد فً تفكٌر معٌن" :هذا الذي كنت أخشاه وحدث اآلن". .
وتمضً باكٌة:
ـ كنت فً حاجة إلى المزٌد من األموال لشراء حاجات أخرى لطفلنا القادم. .
ٌسؤل فً فضول:
ـ "وهذه األموال ألم تكؾ لشراء تلك الحاجات". . .
تقول بحزن:
ـ "لقد اشترٌت أربعة أثواب مع حذاءٌن وعقد من الذهب". .
نفد صبره:

ـ "هذا التصرؾ ال ٌناسبنً أفهمت؟". .
تصرخ:
ـ "أنت زوجً ومن حقً أن تشتري لً كل ما أرٌده". . .
ـ ٌعنفها:
ـ "لقد حذرتك منذ البداٌة أننً لست الرجل الذي تطمحٌن إلٌه ولكنك كنت مصرة على هذه
الزٌجة". .
تسمرت عٌناها فً خوؾ شدٌد:
ـ "بدأت أخشاكٌ . .بدو أنك تبحث عن وسٌلة لفك هذا الرباط".
كان ال بد أن ٌحتفظ برباط جؤشه:
ـ ال تسٌبً الفهم والظن:
وتثور:
ـ بل هذا الذي ٌحدث اآلن , ,لقد عدت من السفر ونفسك تمتلا بؤشٌاء دفٌنة . .لقد تؽٌرت. .
تؽٌرت ٌا محمد. .
زفرة زفرة حرىٌ . .صمت . . .لكنها تنفجر:
ـ لقد أصبح عندي ٌقٌن أن هناك امرأة فً حٌاتك. .
ال ٌستطٌع أن ٌتمالك نفسهٌ . .قول بؽٌظ شدٌد:
ـ أنت ساذجة. .
وتمضً فً ثورتها:
ـ نعم صدقت ساذجة! ألنً صدقت أالعٌبك . .وبدأت أبرر أكاذٌبك. .
ٌضع أصبعٌه فً أذنٌه:
ـ أرجوك ال أحب سماع هذا الكبلم فقد سبمت . . .ففً رأسً تدور أشٌاء كثٌرة . .أنا مجهد
وأحتاج إلى النومٌ . .طفا نور الؽرفة ثم ٌلتؾ فً ؼطابه. .
وأرخى اللٌل سدوله . .ال ٌعكر هدوءه الرهٌب سوى زفرات "منال" ووساوس تتصارع فً
رأسها.

خرج محمد صباح الٌوم التالً دون أن ٌتناول فطوره . . .كانت زوجته ؼارقة فً نومها,
ودون أن ٌثٌر أدنى إزعاج لبس ثٌابه وهم لٌنصرؾ .الضٌق ٌعتصر جنبات روحه . .وهاالت
السهاد الطوٌل حول عٌنٌه والقلق ٌثقل بدنه . .التقى األصدقاء فً بٌت محسن. .

كانت الساعة تشٌر إلى السادسة صباحا . .شوارع العاصمة هادبة وأصحاب المحبلت
ٌستؤنفون نشاطهم . . .األصدقاء قد تجمعوا وبعضهم كان ٌتثاءب لفرط النعاس.

بعد أن حٌاهم أحضر الخادم لهم أكواب الشاي وفطابر الجبن ثم بادروا بؤسبلتهم حول رحلته. .
وطفق ٌحدثهم عن كل دقابقها . . .فسؤله محسن مندهشا:
ـ تبدو مرهقا ٌا محمد.
ابتسم متكلفا:
ـ "نعم ٌا صاحبً . .أشٌاء كثٌرة ترهقنً". .
أردؾ أحدهم وهو ٌخرج الكلمات ثقٌلة ,بطٌبة:
ـ لقد تمت مصادر حرٌتنا فً االنتخابات هذا العام ,وقد تم تشكٌل وفد من طبلب الجامعة ٌنتمون
لمختلؾ االتجاهات لعرض مذكرة احتجاج فلم تفلح هذه المساعً. . .
وأكمل آخر. .
ـ "هناك حركة خفٌة داخل الجامعة تعمل على امتصاص الحرٌات تحت مبررات كثٌرة منها
الحفاظ على وحدة الطبلب والقضاء على الفتن واالضطرابات ثم الطابفٌة؟!". .
ٌتنهد آخر وٌقول:
ـ "لقد توتر الوضع بصورة حساسة بعد العملٌات التخرٌبٌة داخل بلدنا اآلمن مخلفة فً المحٌط
االجتماعً آثار من الحٌرة واالرتباك تمزق صفوؾ الناس". .
وبضٌق وعصبٌة ٌضرب محمد بقبضة كفه الوسادة التً ٌتوكؤ علٌها. .
ـ "العمبلء الٌهود . .العمبلء الٌهود . .ومخابراتهم الواسعة تعبث فً وطننا". .
فً ٌؤس ٌقول محسن:

ـ "ماذا نستطٌع أن نفعل لهم ٌا صاحبً". .
ٌجٌبه محمد والؽضب ٌتطاٌر بٌن عٌنٌه:
ـ ال بد أن ٌفهم الناس تلك األسالٌب وٌعرفوا من وراء هذه التطورات األخٌرة. .
وفً ثقة ٌتساءل أحد المجتمعٌن:
ـ "توعٌة إعبلمٌة تقصد؟!". . .
ٌقول:
ـ "نعم. .هذه هً المرحلة األولى ,ننشر فً كل مكان أن فً بلدنا دخٌبل ومتطفبل ٌسعى بكل ما
أوتً من حول وقوة لضرب أمنه". .
ٌسخر أحدهم:
ـ "والشابعات األخٌرة التً ٌرددها الناس هذه األٌام ,مفادها أن من أشعل هذا االضطراب فً
بلدهم هم المتزمتون اإلرهابٌون". . .
ٌستطرد محمد:
ـ "سؤعد هذه اللٌلة مقالً عن اإلرهاب العالمً وأسسه ومصادره ونتابجه ,فقد استطعت فً
لقابً األخٌر مع الصاحفٌٌن العالمٌٌن فً موسكو أن أجمع بعض الحقابق التً تساعدنً فً
هذا الشؤن". .
ٌجٌبه أحد الجالسٌن:
ـ "ال تفعل ٌا عزٌزي سٌكون مقالك هذا طرٌقك إلى حبل المشنقة". .
وبشًء من االرتباك ٌهمس أحدهم:
ـ لقد شعرت وأنا فً طرٌقً إلٌكم أن رجبل ٌراقبنًٌ ,تجسس الطرق الذي أسلكه ,لكنً ضللته
حتى ضاع فً الشوارع ,فٌبدو أن فً األفق أمرا مرٌبا. . .
ٌحدق محمد كؤنه ٌستجمع أفكاره:
ـ "بالطبع فعلٌنا أن نؤخذ الحٌطة والحذر . .ونلتقً فً الساعات التً ال ٌفطن لها هإالء
الكبلب". . .
فً حزن ٌطرق محسن وٌقول:

ـ "لقد هدأت االحتجاجات فً الجامعة بعدما حل مجلس الطلبة الجامعٌٌن وصمت المعارضون
وكؤن الوضع ال ٌعنٌهم ,وراح كل منهم ٌنطوي بخوفه وجبنه حتى ٌضمن مستقبله الدراسً".
.
وفً تساءول شدٌد ٌردؾ محمد:
ـ "وماذا عن عادل وشلته ,فهو ٌعد العدة قبل بدء العام الدراسً". . .
ٌجٌبه فً تهكم أحد الجالسٌن:
ـ لقد انهزم ولملم أوراقه ووضعها فً حقٌبة ثم رماها فً البحر . . .وعاد منهمكا فً دراسته
مبررا أنه سٌخرج هذا العام ,واألمر ٌحتاج إلى ترك كل األعمال اإلضافٌة والنشاطات. . .
ٌضحكون لٌقول محسن:
ـ هذا ٌثبت أنه كان ٌمارس هواٌة وال ٌصارع من أجل مبدأ ثم قرأ أحدهم مقاال كان قد كتبه
حول التطورات األخٌرة فً برامج التلفزٌون وتنكرها للقٌود االجتماعٌة وعرضها للصور
الفاضحة وتباحثوا فً األمر . . .لٌلتقط محمد هذا المقال قاببل:
ـ "سؤنشره لك". .
وكان محمد قد تذكر أن كتاب "االتجاهات السٌاسٌة فً العالم" ٌحتاج إلى ترجمة ,فدفعه إلى
أحد الطلبة المتخصصٌن لٌقوم بترجمته ,ثم قال:
ـ أرٌدك أن تختار بعض فصول الكتاب لطباعتها بشكل كتٌبات صؽٌرة. . .
شرع محمد ٌحدثهم عن القرٌة المسلمة واحتٌاجاتها. . .
ـ ال بد أن نرسل لهم كل شهر دفعات من األموال.
واتفقوا على ذلك.
ثم قرأ "محمد" لهم قصٌدة"علً" األخٌرة. . .

الساعة أخذت تشٌر إلى التاسعة صباحا . .انفض الجمع لكن الحزن كان بادٌا على وجوههم,
فثمة ضؽوط عنٌفة تواجههم . .وكان "محمد" القلب الذي قدر له أن ٌحتضن كل تلك اآلالم. .
أطرق بؤلم وهو ٌمشً بتإدة مع صدٌقه محسن ,وٌفضً له بؤفاعٌل السكرتٌرة "سوزان"
وتصرفاتها األخٌرة . .كان محسن صامتا. .هادبا . .هناك ما ٌعكر صفوه . .لم ٌستجب لمحدثه.
 .التفت إلٌه محمد متساببل:

ـ مابك ٌا محسن؟ أراك على ؼٌر عادتك؟. . .
تلعثم . .ضاق عن اإلجابة ,وٌلج علٌه محمد . .إنه ٌخشى أن تكون هناك أشٌاء خفٌه ,فٌجٌب
محسن:
ـ أفضل أن ٌتؽٌر مكان لقاءاتنا. .
وفً حٌرة ٌسؤله محمد. .
ـ "ماذا تقصد؟"
ٌمضً فً وجل:
ـ "والدي رفض أن نجتمع فً بٌتنا . .وقد حدث خبلؾ كبٌر بٌننا لهذا السبب". . .
ٌربت محمد على كتفه مطمبنا:
ـ ال علٌك ٌا صاحبً . . .سنتفق على مكان آخر. .

كانت هناك أحاسٌس من الحٌرة والخوؾ تمزق صدره . .أطرق . .مما زاد فً قلق محمد علٌه,
 ,فاندفع ٌقول بصوت أقرب للصراخ. . .
ـ محسن! محسن! ماذا حدث لك. .
 ال أخفً علٌك ٌا محمد أنا خابؾ . .خابؾ من أبً. . ما الذي ٌخٌفك إنك تدهشنً. . "بل أنا محرج من نفسً ٌا عزٌزي ال أعرؾ ماذا دهانً". .ٌحدق به محمد طوٌبل كؤنه فهم خباٌاه:
" -محسن . .راجع نفسك . .فبل مبرر لخوفك واآلن استودعك هللا". . .

انصرؾ محمد وهو ٌخفً عٌنٌه عن صاحبه خشٌة أن ٌفتضح إحساسه بالشك . .التفت إلى
الرجل مهلهل الثٌاب ٌقؾ إلى جوار بٌت محسنٌ . . .تؤمله ,كانت نظراته حادة ٌنبعث من
عٌنٌه الفضول . . .كان ٌحاول أن ٌخفً حقٌقته . .تارة ٌعبث بمحرك سٌارته . .وتارة أخرى
ٌتطلع إلى عجبلت السٌارة بتؤفؾ . .لكن نظراته كانت متجهة ناحٌته . . .إن فً األمر سرا
عجٌبا . .اقترب منه وهو ٌتوجس خٌفة. .

ـ ها أستطٌع مساعدتك؟. .
فً دهشة قال الرجل:
ـ "شكرا . . .إنه عطل بسٌط أحاول إصبلحه اآلن". . .

نظر إلٌه محمد نظرة توجً أنه فهم مرامٌه . .ثم انصرؾ وهو ٌلتفت إلى الوراء . .حتى
اصطدم بسٌارته وما لبث أن انطلق بها مسرعا . .وبقً الرجل متسمرا فً مكانه . .ضحك
محمد وهو فً طرٌقه ضحكة ساخرة . .وهو ٌقول فً نفسه" :األوؼاد الحمقى ٌبثون الرعب
فً قلوبنا . .ولكن هذه األسالٌب ال ٌمكن أن تفت فً عضدنا فهً أوهام زرعتها األٌادي
الصلٌبٌة من أجل امتصاص خٌراتنا وحقوقنا الطبٌعٌة". .

توقؾ عند اإلشارة وكان عدد كبٌر من السٌارات والعربات ٌقؾ فً صفوؾ متراصة ,وشرطً
المرور ٌقوم بمهمة التفتٌش . .لقد ازدحم السٌر وتصاعد التذمر . .الثوانً تحولت إلى دقابق.
 .صوت األبواق المزعجة ٌرتفع . .معلنا االحتجاج . .تناهت إلى سمعه أصوات تصرخ
ٌهتفون" :لقد تؤخرنا" وٌتؤفؾ آخرون" :نرٌد أن نلحق بؤعمالنا" فوضى . .فوضى . .ها هو
بابع السجابر ,طفل فلسطٌنً أشعث الشعرـ ٌتنقل بٌن السٌارات ,كؤنً به ٌهتؾ" :هٌا
ارحمونً . . .اشتروا من أجل فلسطٌن" عٌناه كانتا تقوالن باسترحام وتوسل "ارحمونً فؤنا
طفل معذب" ,لقمة العٌش هً فتات هإالء الناسٌ . .جمعها ذلك الطفل فً إناء إنه متوسل
بؤسلوب مهذب . .كان ٌتمنى أن ٌتؤخر السٌر لفترة طوٌلة حتى ٌزٌد فً مبٌعاته . .ولفرط
التذمر ٌنهره البعضٌ . . .وبخه بقسوة . .اقترب ناحٌة محمد:

ـ "سٌدي  . . .أترٌد شراء سجابر؟". .
تؤمله محمد بعٌنٌن وادعتٌن قال له:
ـ سؤشتري كل سجابرك.
لمع برٌق الفرح فً عٌنً الصبً وهو ٌدفع حزم السجابر إلٌه ,وطفق اآلخر ٌقدم له الدنانٌر
حتى أتمها عشرٌن دٌنارا. .
قال الطفل فً دهشة:
ـ "ولكن الثمن عشرة دنانٌر ٌا سٌدي ولٌس عشرٌنا". .

ابتسم له بحنو:
ـ أعرؾ ذلك ولكن العشرة دنانٌر األخرى لتشتري به كمٌة أخرى من السجابر لتبٌعها وتستفٌد
من ثمنها. .
انطلق الصبً فرحا ,وقد تهلل وجهه بالسعادة.
حركة السٌر بدأت تتسارع بعض الشًء . .فقد كان شرطً المرور ٌختار عٌنات عشوابٌة,
فهو اآلن فً حالة مزاجٌة . .أو لعله تنظٌم محنك وخطة رسمها فً ذهنه. . .
تابع سٌره . .وفً المرآة لفت انتباهه سٌارة تسٌر خلفه ببطء فٌها رجبلن ٌتعقبانه . .تمتم
بتصمٌم" :سؤعرؾ كٌؾ أضللهما". .

جعل ٌنطلق فً شوارع بعٌدة وٌختار طرقا ضٌقة ومتعرجة وٌعرج نحو اتجاه مخالؾ
لسٌرهما . . .حتى وقؾ إلى اجتٌاز شارة ضوبٌة . .وما إن لحقا به حتى ظهر الضوء األحمر
فتوقفا ,وارتسمت عبلمات الؽٌظ على وجهٌهما ,بٌنما كان محمد قد أفلت من قبضتهما. .
ضحك ملء فمه" . .إنها تسلٌة رابعة ".لكنه سرعان ما عاد إلى ضٌقه وتفكٌره" :ماذا حدث
لمحسن . .ماذا حدث له؟ . .كل شًء قد اقلب ضدنا كما ٌبدو" . .
وصل إلى بٌته وهو ال ٌعرؾ كٌؾ حدث ذلك . .إنها حركة ؼرٌزٌة روتٌنٌة اعتاد علٌها . .لم
ٌبذل جهدا لمعرفة الطرٌق. .
ثمة حركة ؼرٌبة فً البٌت  ..انتبه إلى أن أمه مطرقة باكٌة .صعق ..
ـ "ماذا حدث ٌا أمً؟". .
ودون أن تجٌب توما إلى المنضدة:
ما زال مندهشا ,اقترب من المنضدة ,وجد علٌها صورا فوتوؼرافٌة قد التقطت له مع
السكرتٌرة "سوزان" عندما كانا فً موسكو .تسمر فً مكانه ,ال ٌعرؾ ما ٌقول . .لم ٌكن
ٌتوقع هذا األمر .أشٌاء كثٌرة تصطخب فً نفسهٌ . .تطلع إلى أمهٌ ,ستحثها أن تتكلم فقالت
وهً تجفؾ دموعها:

ـ "صباح هذا الٌوم طرق الباب رجل وقدم لمنال هذا الظرؾ ,وعندما وقعت عٌناها على تلك
الصور ذهلت وركبتها ثورة جنونٌة لطمت خدٌها صارخة وهً تقول" :هذا هو الدلٌل على

خٌانته" اتصلت بؤمها . .جاءت األم وبعد أن رأت الصور قالت كمن ال ٌصدق ما ٌرى" :لقد
خنت األمانة ٌا محمد". . .

وأمرت ابنتها أن تعد حقٌبتها وقالت" :فلٌحسم األمر وٌطلقها" حاولت عبثا أن أثنً مناال عن
هذا التصرؾ لكن لٌست بٌدي حٌلة فهً تحمل ضدك دلٌبل قاطعا وأظن أن إخوتها سٌثورون
علٌك". . .
ثم سؤلته فً عتاب. .
ـ لماذا فعلت ذلك ٌا ولدي؟. .
كان ٌحاول أن ٌكبح ثورته :لكنه صاح أخٌرا:
ـ "إنها مإامرة". .
وخرج والشرر ٌتطاٌر من عٌنٌه وصفق الباب وراءه . .كانت أمه تصرخ "محمد . .محمد. .
محمد. . ." . .

وهمهم فً طرٌقه" :ماذا افعل لهذه الحرباء الماكرة. .سؤدق رأسها . .سؤحطمها ".زفر فً
الفضاء وهو ٌستعٌد فً ذاكرته محاوالتها فً استدراجه ,ثم انتبه إلى فكرة تحوم فً رأسه:
"هذه المرأة سبلح ,وٌمكن أن ٌضعوا آالؾ النساء سهاما وأسلحة ضدنا . .ماذا ٌستهدفون؟!.
 .تحطٌم حٌاتنا الخاصة . .وإن نجحوا فً ذلك فلن ٌستطٌعوا تحطٌم صدورنا التً تتنفس المبدأ
والعقٌدة مع الهواء". .
وصلت سٌارته أمام فٌبل كبٌرة ثم انطلق مسرعا وهو ٌضؽط على جرس الباب . .كان ثمة
صراخ وهمهمات ؼٌر واضحة داخل البٌت . .فتحت الخادمة الباب ,وبدون مقدمات اندفع إلى
الداخل:
ـ أٌن منال ٌا خالة؟ . .
خرجت منال من ؼرفتها ,صفراء ,ذابلة ,عٌناها مؽروقتان بالدموع . . .ترتجؾ فً حنق:
ـ "طلقنً . .طلقنً". .
ٌقترب منها وهو ٌكاد ال ٌصدق. .
تندفع إلى الوراء صارخة:

ـ "ابتعد عنً أٌها الخابن". .
ٌقطب جبٌنه:
ـ منال افهمٌنً أرجوك . .إن فً األمر حكاٌة ٌتوجب علٌك سماعها.
فً ثورة ال تهدأ قالت:
ـ تبرٌر لم ٌعد ٌجدي. .
كان فً حٌرة ال ٌعرؾ كٌؾ ٌتصرؾ . .فسرعان ما استدعى خالته:
ـ خالة دعٌنً أتحدث إلٌك أرجوك. .
كانت خالته فً حالة من الضٌق. .
ـ "األمر واضح ٌا محمد وال ٌحتمل أي تبرٌر". .
وٌصر على موقفه:
ـ دعونً أتحدث. .
تضع منال أصبعٌها فً أذنٌها صارخة:
ـ "ال أرٌد أن أسمع صوتك المزعج". .
ٌقترب منها وهو ٌشد ذراعها مؽتاظا:
ـ ال تظلمٌنً. .
تنهره بشدة:
ـ ال تلمسنً . .فقد كرهتك. .
ـ ال تتسرعً فً الحكم. .
وتعنفه:
ـ اذهب إلى نزواتك الطابشة. .
ٌصفعها وهو ٌصرخ:
ـ "ال تظلمٌنً أٌتها الحمقاء". .
وتندفع إلى ؼرفتها باكٌة بٌنما تتوعده الخالة:

ـ إن لم تطلقها فسؤقلب علٌك الدنٌا وال أقعدها. .
وكان ال بد أن ٌفضً بما عنده . .لكن الخالة كانت هً األخرى رافضة أن تسمع فانسحبت إلى
الداخل قابلة:
ـ عندما تضع منال طفلك تستطٌع أن تؤتً لتؤخذه.
اندفع إلى الخارج وهو ٌقول:
ـ سؤفضً بالحقٌقة إلى أخٌها ,فإن وثقت بً فؤهبل بها ومرحبا وإال فبل أستطٌع الضؽط علٌها.
.
خرج كالبركان ٌثور ؼٌظا وحٌرة وضٌقا والتقى أخاها وحدثه باألمر فلم ٌلق منه إال الصد ,عاد
محمد إلى بٌته مهٌضا مشتت العقل ,واهن النفس مخذوال ,فلم ٌجد أمامه سوى أمه الصابرة
تجلس فً انتظاره تترقبه. .
وفً حنان ٌتهادى فً وجهها بادرته:
ـ ماذا فعلت ٌا ولدي؟. .
بحزن أطرق ٌسرد لها الموقؾ . . .صدقته . .كانت تحاول أن تبدو فً أحسن حال ,لكن ضٌق
التنفس قد الزمها منذ أن حدث هذا األمر نهضت من مكانها بصعوبة . . .الحمرة القانٌة تصبػ
وجهها:
ـ ما بك ٌا أمً . . .أراك مرٌضة.
تجلس ثانٌة على األرٌكة . .تتنهد:
ـ صدري ٌضٌق ٌا ولدي. .
أنفاسها متقطعة.
ـ ٌجب أخذك إلى الطبٌب حاال. .
واصطحبها إلى الطبٌب . . .فقد كان ضؽطها مرتفعا جدا . .وحرارتها فً أعلى درجاتها. .
قال الطبٌب:
ـ "ٌجب أن ترقد فً المستشفى إن حالتها صعبة . .وال بد أن تكون تحت عناٌتنا حتى تعود
صحتها إلى وضعها الطبٌعً". . .
وتم هذا األمر فً حركة بطٌبة ملإها الحزن والقلق. .

عاد محمد إلى بٌتها الحزٌن ٌسخر ضاحكا" ..لقد صدق المتنبً حٌنما قال إن المصابب تتجمع
كلها دفعة واحدة على المرء". .

ٌتفقد البٌت . .كان صامتا ساكنا ال حركة فٌه ,كل شًء فٌه مهمل . .فمنال لم ترتبه كعادتها كل
صباح ,ؼرفة النوم فً فوضى . .أعد إبرٌقا من الشاي وشطٌرة من الجبن . .ثم جعل ٌتناول
طعامه دون شهٌة . .أخذ ٌتجول فً أنحاء البٌت ,وهو مطرق ٌفكر ,فقد تفاقمت علٌه الهموم
من كل ناحٌة :طفلة القادم الذي سٌولد فً فوضى أسرته ,زوجته التً جن جنونها ففقدت
صوابها . .وفً تذمر نقر على المنضدةٌ . .ضرب أخماسا بؤسداس ,انتفض فجؤة لرنٌن الهاتؾ
وقد باؼته ,رفع السماعة:
ـ آلو. .
ٌجٌبه صوت أجش ٌمتزج بنبرات آمرة:
ـ لماذا تؤخرت الٌوم ٌا محمد؟. .
ـ كنت مجهدا ٌا أستاذ عبد هللا. .
ـ تعال حاال. .

أعاد السماعة فً ؼضب" . .ماذا ٌرٌد؟ لٌس لً رؼبة فً العمل الٌوم" لكنه سرعان ما اقنع
نفسه "لماذا ٌنتابنً شعور بالقلق اآلن بؤن كل شًء سؤفقده حتى الطعام . .عندما اخترت
طرٌقً كنت أعرؾ أنه معبد باآلالم والمعاناة ولن أستطٌع الحٌاة كالبهابم إال عندما أساوم ,بٌد
أن هذه المساومة ستفقدنً معنى اإلنسان الذي ٌشعر وٌتؤلم وٌفرح وٌعانً ,فالذٌن ٌؤكلون
وٌنامون وٌجتمعون كالبهابم كثٌرون فً هذه الدنٌا بل ٌشكلون مع البهابم ثبلثة أرباع الكرة
األرضٌة . .فً حٌن ٌعٌش الربع الباقً ببل طعام ببل قوت ٌقٌم األود ,اللهم إال بقاٌا اآلخرٌن".
.

استقبلته السكرتٌرة "سوزان" كؤنها تحاول معرفة ردود فعل الصور . .أعرض عنها ,فهً
محاولة استفزاز سخٌفة وإثارة أعصاب ,لكنه أظهر البرود والببلدة أمامها..

حٌته بؽنج ودالل كعادتها ,لكنه هذه المرة منحها شٌبا من اهتمامه:

ـ كٌؾ حالك؟ ماذا تصنعٌن اآلن؟. .
تبلحقت أسبلته . . .فؽرت فمها بذهول . . .فهً ال تكاد تصدق.
ماذا حدث له؟
ـ إننً بخٌر ٌا محمد. .
اندهشت . .أومؤت إلى الباب الموصد:
ـ تفضل األستاذ عبد هللا فً انتظارك. .
جلس على الكنبة باسترخاء وهو ٌتمتم:
ـ ال . .أرٌد أن أحدثك بعض الشًء . .أستعٌد معك ذكرى األٌام التً قضٌناها معا فً موسكو. .
صمتت وهً ال تبدي حراكا:
ـ إننً ال أصدق ما تقول. .
وٌدعوه األستاذ عبد هللا:
تحرك لمبلقاته لكنه همس لها بهدوء:
ـ صورنا كانت رابعة. .
حدقت به طوٌبل لتفهم مقاصده .كان األستاذ "عبد هللا" ؼاضبا. .ثابرا . .دفع الصور إلى
"محمد". .
ـ ما هذه السخافات ٌا محمد؟
قهقه حتى النخاع . . .وصرخ األستاذ عبد هللا بانفعال:
ـ ما هذا ٌا محمد؟.
قال محمد وهو ٌنظر إلى الصور ملٌا:
ـ كانت رحلة ممتعة وأتمنى أن تتكرر.
خابت آمال األستاذ وجعل ٌتمادى فً ؼضبه المفتعل:
ـ إن تصرفاتك مثٌرة لبلشمبزاز.
صمت محمد وهو ٌحدق باألستاذ ,ثم قال:

ـ أترٌد أن تفصلنً من الشؽل . . .فؤنا جاهز. .
خنق كل محاوالته وعاد إلى تمثٌله السابق:
ـ ها . .ماذا كتبت هذا األسبوع. .
ٌدفع إلٌه مقاال:
ـ كتبت دراسة طوٌلة حول اإلرهاب األمرٌكً ووسابل المخابرات فً إثارة االرتباك . .قاطعه
األستاذ والحمرة تعلو وجهه:
ـ ال . .ال . .ال تفعل هذا. .
فً هدوء ٌجٌبه محمد:
ـ أنا صحافً حر أكتب ما أراه فً مصلحة وطنً. .
ٌؤخذ المقال وٌضعه فً درج المكتب وهو ٌتمتم فً حٌرة. .
ـ حسن . . .سؤنشره لك بعد أن أطلع علٌه.
شرد األستاذ ببصره بعٌدا لعله فهم خطة األفعى. . .
استؤذن محمد فً االنصراؾ. .
التقى السكرتٌرة ثانٌة . .كنت قد هذبت مكٌاجها وشعرها بعض الشًء وأوحت له أن سلوكها
قد اتخذ نوعا من الجدٌة واألدب. .
جلس قاببل:
ـ ألٌس لً حق فً طلب فنجان من القهوة. .
ابتلعت رٌقها وضؽطت على الزر بشرود تدعو الخادم أن ٌحضر لهما فنجانٌن من القهوة. .
تحدث وهو ٌعبث بؤوراق ضمها فً ٌدٌه. .
ـ عندما رأٌت صورك خالجنً الحنٌن الجارؾ إلى موسكو . . .رذاذ المطر ٌتساقط على شباكنا.
 .وجهك الصامت بٌن حبات الضباب الشاعرٌة شاطا النهر عندما أخذت تركعٌن أمامً. .
دموعك المتوسلة . .شجرة التوت الندٌة . .كل شًء ٌا سوزان أذكى فً صدري الشوق إلى
تلك األٌام. .

كانت تصؽً وكؤن على رأسها الطٌر . . .شاردة فً بعٌد األحبلم . . .انتبهت إلى الخادم ٌضع
على مكتبها فنجان القهوة ,تضجرت . .لٌتها تدق عنقه لقد أٌقظها من أحبلمها ,تابع محمد
سخرٌته دون أن ٌثٌر انتباهها. .
تنهدت:
ـ اآلن فقط أحسست بعذابً. .
ٌقول بهدوء مفتعل:
ـ كنت أحس بك دابما لكنً أفكر بما وراء هذا الحب فؤنا رجل متزوج وظروفً ال تسمح لً
بالزواج.
قاطعته وعٌناها متٌمتان ,وهمست:
ـ حبك هو الؽاٌة ٌا محمد . .حبك فقط . .أنا ال أبحث عن شًء ,أرٌد الحب فقط. .
نهض من مكانه . .فصرخت بتوسل:
ـ ال تذهب . . .دعنً أراك. .
وفً دعة وسكون أجابها:
ـ أتمنى أن أبقى إلى جوارك العمر كله لكن أنت تعرفٌن التزاماتً . . .أراك ؼدا. .
انصرؾ وهو ٌحدق فً نظرة حادة" :سؤعرؾ كٌؾ أصل إلى الؽاٌة" صفق الباب وراءه. .
جلست مشتتة ,تتصارع األحاسٌس فً صدرها . . .تتنهد وهً تستعٌد كلماته الدافبة . .انتبهت
إلى صوت األستاذ عبد هللا ٌدعوها إلٌه . .ؼضبت فً تؤفؾ" . .وماذا ٌرٌد هو اآلخر؟". .
كانت ساهمة شاردة . .لٌست كعادتها. .
ٌنفخ دخان اللفافة فً حٌرة:
ـ هذا الشاب مخٌؾ. .
وبببلهة وذهن ؼابب تسؤل:
ـ أي شاب تقصد؟. .
ٌصرخ:
ـ محمد. .
أطبقت جفنٌها تفكر. .

ـ ماذا به؟ . .
فً ؼٌظ ٌعنفها:
ـ ما بك أٌن حماستك؟. .
تنتبه فتنتصب فً وقفتها كؤنها استٌقظت من جدٌد.
ٌقول بعصبٌة:
ـ لقد قرأت مقاله توا . .فهو شاب خطٌر. .
كانت هذه العبارات تثٌر فً نفسها اإلعجاب والهٌام ,إنه الرجل الوحٌد الذي لم ٌخضع ألحابٌلها
التً تساقط فٌها آالؾ الرجال. .
أجابت:
ـ وماذا نفعل له اآلن؟.
قال:
ـ لقد عاد إلى ؼٌه وضبلله ثانٌة ,ونحتاج إلى جرعات أقوى نسقٌه إٌاها.
وفً فخر وكبرٌاء تتمتم:
ـ "لقد وقع فً حبً وهذا هو المهم"
ٌبتسم ابتسامة صفراء:
ـ رابع . .رابع. .
وتمضً:
ـ "سؤخرجه من عالم المثالٌات إلى واقع الحٌاة . .الٌوم حب . .وؼدا لقاء" . .وٌشٌد بها:
ـ أحسنت صنعا. .
لمعت السعادة فً عٌنٌها "هذه هً الخطوة األولى . . .ألم أقل لك إن رحلة موسكو قد آتت
ثمارها اآلن. .". .

وٌقهقه وقد عاد لونه البنً المشرب بحمرة إلى وجهه ثانٌة. .
لكنها صمتت وباتت فً حٌرة من أمرها "إنها تحبه وال ترٌد منه سوى االهتمام بها". .

وقبل أن تنصرؾ قال لها األستاذ:
ـ اللٌلة عندنا ضٌوؾ السفارة. .
أخرج من مكتبه حزما من الدنانٌر. .
ـ اشترى لك ثٌابا جدٌدة. .
تطلعت إلى الحزم وفً صدرها تسكن صورة محمد . . .الٌوم حدث شًء جدٌد فً حٌاتها. .
ٌنبؽً أن تتحرر من هذا األمر ..رنت بوجهها إلى األرض . .صرخ بها. .
ـ هٌا خذٌها بسرعة. .
قالت بتلعثم:
ـ "ال . .ال أستطٌع . .أنا متعبة الٌوم". .
قطب جبٌنهٌ . .ؤمرها:
ـ خذٌها. .
ارتعدت خابفة . . .لعله مصٌرها الذي بات من الصعب الخبلص منه . .أخذت الدنانٌر
وانصرفت . .جلست مطرقة . . .ال تعرؾ ماذا تفعل ,هذه قٌود أحست بها اآلن عندما خفق
قلبها ألول مرة بإحساس صادق . .تؤملت الكنبة التً جلس علٌها محمد قبل أن ٌؽادر المكتب,
فنجان قهوته . . .آثاره . . .قصاصة ورقة سقطت من ٌده ,عباراته الرقٌقة . .فٌها كل معانً
التهذٌب والقداسة .ثم أشاحت بوجهها إلى الجانب اآلخر من حٌاتها . .رجال متخمون بالرذٌلة,
رابحة الدخان والخمر تختلط مع أنفاسهمٌ ,ضعون الدنانٌر تحت أقدامها ,قهقهاتهم الوقحة. .
عٌونهم النهمة إلى النساء . . .أبدانهم المشوهة . .كٌؾ استطاعت أن تسلم زمام أمرها إلٌهم.
 ..رقصت ضحكت . .لعبت . .ؼامرت بعفتها من أجل لذاتهم ,وهً اآلن على أبواب الثبلثٌن من
العمر المحطم .لٌس زوج وسكن . .لٌس بٌن أحضانها طفل تبلعبه ,تناؼٌه ,انتبهت إلى
عصبٌة بدأت ترتسم على محٌاها" . .من منهم تقدم للزواج منً كلهم؟ متزوجون لهم نساء
محترمات وأوالد مهذبون وبٌوت عامرة ,وفً الخفٌة حٌث العٌون ؼافٌة ٌعبثون بؤحبلم
الصؽٌرات" نهضت من مكانها وهً تحمل حزم الدنانٌر . . .رمتها على مكتب األستاذ عبد هللا:

ـ قلت لك إننً متعبة ,وأظن من حقً اإلجازة ,حتى البهابم تخلد إلى الراحة عندما تتعب. .
اقترب منهاٌ ,قرص خدها بخبث. . .
ـ أضاعؾ األجر. . .

تنتفض . .وجهها تعلوه حمرة وصفرة:
ـ إنك ال تفهمنً. . .
ٌضؽط على كفها:
ـ أفهم أالعٌبك ترٌدٌن المزٌد. .
تتنفس فً ؼٌظ شدٌد ,شعر أن فً داخلها أمرا ؼرٌبا. .
قال بحنق. .
ـ أرمٌك فً الشارع حٌث الكبلب والبهابم. .

أطبقت عٌنٌها متنهدة . . .ففهمت هذه الحقٌقة التً تلتؾ حول عنقها ودون أن تلتفت إلٌه
أعادت الحزم إلى حقٌبتها وانصرفت بٌنما مضى الرجل ٌقهقه وهو ٌردد "شاطرة! . .شاطرة ٌا
سوزان" . . .وسرعان ما انقلب هزاره إلى جد وأطرق ٌفكر ,فقد أثارت تصرفاتها الؽرٌبة
الشكوك فً نفسه "ال أعرؾ ما ٌحدث خارج مكتبً"  . . .صمت طوٌبل حتى استقر عند أمر
فً نفسه" :سؤضع جهازا للتنصت فً مكتبها ألعرؾ بمن تتصل؟ وماذا تفعل خفٌة عنً؟". .
.

-----------------------------------------
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وداعا ٌا صدٌقً
العام الدراسً كان ثقٌبل ,فثمة تؽٌرات داهمت الناس ,الوجوه أصبحت حابرة ,ترتسم علٌها
آالؾ األفكار لكن ال أحد ٌستطٌع أن ٌهمس . .نظرات العٌون هابمة فً الوحل وكل منهم ٌبحث
عن مهرب ,الطبلب مشتتون هنا وهناك . .فً صدورهم تدوي هواجس الخٌبة والخذالن. .
كلماتهم ٌابسة . .عٌونهم ال تترقب من الزمن سوى دخان ٌؽشً العٌون فٌعتذر علٌها البصر..
تحوم فً سطور الكتاب البابس الذي انقرض كتابه مع األسبلؾ األولٌن. .

كان محمد ٌبحث عن "محسن" وسؤل بعض األصدقاء فلم ٌجده . .لكنه انتبه إلٌه ٌخاطب إحدى
الفتٌات . .وٌقهقه معها ,ذهل محمد "أهذا محسن؟ ما به قد تؽٌر . .بنطلون الجٌنز . .قمٌصه
األحمر . .شعره الطوٌل ".نفض عنه هذا الخاطر "ال . .لٌس هو".
اقترب منه أكثر ففزع لمرآه" . . .محسن!"
ارتبك:
ـ أهبل بك ٌا "محمد"
بحدة قال محمد:
ـ هل أستطٌع أن أحدثك؟
ترك الفتاة ورافق صاحبه.
ـ لقد اضطررت إلى تؽٌٌر هندامً ألوحً. . .
صمت وهو مطرق.
قاطعه محمد:
ـ لتوحً أنك شاب مستهتر ألٌس كذلك؟! وال أظن أن هناك مبررا لتضع سلسلة ذهبٌة فً عنقك
وفً معصمٌك.
ابتلع رٌقه:
ـ إنها سٌاسة ٌا صدٌقًٌ ,بدو أنك ال تشعر بما ٌحدث لنا.

تنفس الصعداء:
ـ أعرؾ أن بعض الشباب قد اعتقلوا ,والبعض اآلخر قد هاجر.
وفً رعدة قوٌة أصابت بدنه ٌقول متلعثما:
ـ أن األمر بالػ الخطورة.
انتفخت أوداجه:
ـ الخطورة تكمن فً ؼبابك!!
ٌعنفه:
ـ أنا ال أستطٌع أن أجازؾ بحٌاتً كما تفعل أنت . .ثم إنه مجرد مظهر خارجً ال قٌمة له ,بٌد
أن األعماق بقٌت كما هً.
ضحك محمد ساخرا:
ـ هذه تنازالت ٌا صدٌقً . .تبدأ من الظاهر لتنتهً فً الباطن.
بدأ صاحبه ٌتململ . .ثم أخذ ٌلتفت هنا وهناك ,فلنفترق اآلن . .أشعر بؤحدهم ٌراقبنا. . .
انصرؾ خابفا. .
أخذ محمد ٌضرب كفا بؤخرى وهو ٌتمتم" :سبحان مؽٌر األحوال"
كان بعض األصدقاء ٌجلسون حول مابدة الكافترٌا ,التقاهم . .ساهماٌ . .فكر فً ضٌق ,ففاجؤه
أحدهم:
ـ أرأٌت محسنا كٌؾ تحول مهرج!
قال زمٌله الذي ٌجلس بجانبه:
ـ والده قد قلب كٌانه ,فهو رجل ذو سلطة شدٌد المراس ,كان ٌرؼمه أن ٌبلزمه فً مكتبه
التجاري وٌخٌفه بشتى التهدٌدات ,أظن المسكٌن ٌعٌش صراعا مرٌرا فً نفسه ,فهو اآلن
مزدوج الشخصٌة.
قال محمد:
ـ كنت كلما أطلبه فً الهاتؾ ٌقال لً إنه ؼادر المنزل.
ٌجٌبه آخر:
ـ أظنه ٌكون موجودا لكن هذا أمر والده لجمٌع الخدم.

صمت محمد ,وشرد ببصره بعٌدا ,وكادت أن تطفر الدموع من عٌنٌه ,فهو ٌتؤلم لهذه الحقٌقة
المرة . .صدٌق طفولته قد جرفته مسٌرة الحٌاة إلى الوجه الثانً من الحٌاة . .هذا اإلنسان
الذي كان ٌنفث فً صدره كل همومه ومعاناته.
انتبه إلٌه األصدقاء ,فربت أحدهم على كتفه:
ـ "ال علٌك ٌا صاحبً . .ادع هللا له . .لعله ٌثوب إلى رشده"
فانفجر ٌهمهم فً ضٌق:
ـ عندما حدثته اآلن أحسست بحواجز كبٌرة بٌننا ,النور الذي كان ٌتدفق من عٌنٌه سابقا قد
تحول اآلن إلى عتمة وظبلم ال أستطٌع أن أكشؾ بها خباٌاه.
أطرق فً حزن ,زفر زفرات كسٌرة . .كؤنها صراخ طفل تنهش جسده األشواك . .حدق فً
ساعته . .وفً ثقل كبٌر ٌنهض:
ـ موعد المحاضرة.
كان األستاذ ٌتكلم عن "الحضارة اإلسبلمٌة" وآثارها فً العالم ,وٌشعر بمتعة بالؽة عندما ٌذكر
لهم أهم إنجازات العلماء المسلمٌن . .وٌسردها بشكل قصة حتى ٌظن المستمع أنه ٌعٌش
القصة ,فهو بارع فً إٌماءاته . .تساعده تقاطٌع وجهه المعبرة أثناء الحدٌث . .وتبرم عندما
ٌعترض أحدهم علٌهٌ . .عتقد أن هذه األجساد السامدة تتفاعل مع وقع كلماته لكن سرعان ما
دب بهم الضجر والتململ . .انتبه محمد إلى هذا العالم الصؽٌر . .الساكن . .الذي ال ٌتبلءم مع
حقٌقة الدرس.
سؤل األستاذ:
ـ ما هو الهدؾ من سرد قصة الحضارة اإلسبلمٌة؟
ٌبتسم األستاذ وٌرمقه بإعجاب شدٌد:
ـ سإال ذكً جدا.
انكسر طوق الملل بعض بالشًء ,لفت االنتباه . .شرع ٌقول:
ـ لنربط الماضً بالحاضر ,ولنعٌش الثقة بمقدرات أمتنا وإنجازاتها العظٌمة.
وعاد محمد ٌقول ساخرا:
ـ نبكً على األطبلل ,ونعٌش على فتات األموات وأمامنا العالم الفسٌح لنواصل المسٌرة فً
اإلبداع الفكري والعلمً . .هذا ضعؾ ٌا أستاذ.

ارتفعت درجة الحرارة . .وتحرك األموات . .وعبل الضجٌج . .فتحدث آخرون واعترض
البعض ,لكن األستاذ نظر باستٌاء إلى هذا الحال الذي ٌحسبه فوضى .جلس على كرسٌه
صامتا وهو ٌسمع.
وتناهى إلى أذنٌه شاب ٌسخر:
ـ ال بد أن تؤخذ قسطا من الراحة ٌا أستاذ فقد كل لسانك.
ضحك األستاذ:
ـ اخرس ٌا ولد.
طفق ٌتجول فً ساحة الكلٌة حتى انتهى عند المحاضرة األخٌرة ,إنه ٌشعر باالختناق . .حاول
أن ٌستجمع أفكاره المشتتة فلم ٌفلح . .استؤذن فً االنصراؾ . .كان البٌت موحشا ,فوالدته
راقدة فً فراشها مرٌضة . .زوجته ما زالت تطالب بالطبلق رؼم محاوالته فً استرجاعها. .
التفت إلى رسالة وضعت على منضدة الصالة . .تنفس وهو مطرق "إنها من علً"

بسم هللا الرحمن الرحٌم
" أخً الحبٌب محمد"
سبلم هللا علٌك ورحمته وبركاته . .وبعد.
استلمت رسالتك األخٌرة وقد قرأتها بشؽؾ حتى توقفت عند بعض سطورها الحزٌنة . .فؤنا لم
أتوقع أن تتؽٌر األحوال بهذه السرعة ,ظننتك تبالػ ٌا أخً حتى قرأت بعض ما كتبت الصحؾ
األجنبٌة والعربٌة ,وقد ساءنً ما حدث لبعض األصدقاء ,وحسبً أن هذا قضاء هللا وقدره.

والحال ال ٌختلؾ هنا فً مصر . .لعل هذا نصٌب األشقٌاء دوما . .إننً أدعو لكم دابما عندما
أزور المراقد الشرٌفة . .وزوجتً فاطمة قلقة علٌك ,تسهر اللٌالً الطوٌلة ساجدة راكعة داعٌة
ربها أن ٌحفظك .لقد اتصلنا بكم أكثر من مرة فلم ٌرد أحد على الهاتؾ فقلقت فاطمة وجعلت
تبكً لٌالً طوٌلة ,ولم أفلح فً إقناعها بهدوء الحال ,كانت تعتقد أنك فً الزنزانات . .إننا
نعٌش فً حالة قلقة ٌا أخً فؤرجو أن تطمبننا على أحوالكم دوما.

نحن اآلن نرتقب والدتها . .فقد اقترب موعدها وأظنه خبلل أسبوعٌن . .دعواتً لزوجتك ,لعل
هللا بسهل أمرها وٌرزقك منها بالذرٌة الصالحة.

أخً العزٌز:
قد حدث قبل عدة أٌام حادث رهٌب فً جامعة أسٌوط ,فإحدى األخوات المحجبات كانت ترتدي
نقبا حتى أثارت السخرٌة فً صفوؾ الطبلب ,ولسبب ما ذهبت إلى عمٌدة الكلٌة لمراجعة
إدارٌة فجعل ٌرؼمها على خلع النقاب ,وكانت تقاوم ضؽوطه ,وبٌنما هم لٌخلع عنها النقاب
صرخت واستؽاثت بؤخوتها الطلبة ,فاندفعوا إلى العمٌد وأشبعوه ضربا وحدثت عندبذ اشتباكات
عنٌفة ,مما تطلب تدخل الشرطة لفض االشتباك ,ناهٌك عن المظاهرات المتوالٌة التً ٌثٌرها
الطبلب لتؽٌٌر نظام الجامعة وتطبٌق المبادئ اإلسبلمٌة هناك ,وأظنها نٌران ال تخمد ,وأخٌرا
ولٌس آخرا ـ أدعو هللا أن ٌحفظكم برحمته وٌوفقكم لما فٌه الخٌر والسداد سبلمنا إلى األهل
واألصدقاء.

أخوك "علً"
شعر باطمبنان كبٌر فراح لٌطمبن والدته .تهلل وجهها بالسعادة رؼم الضعؾ الذي سلب
نشاطها وحٌوٌتها . .ناولها الدواء ثم دخل المطبخ لٌطهو لها الحساء واللحم المشوي ,كما
أوصاه الطبٌب.
رن الهاتؾ فتباطؤ بالرد ,بٌد أنه نفض كفٌه ورفع السماعة . .كانت المتحدثة سوزان:
ـ اشتقت إلٌك كثٌرا ٌا محمد.
تذكر أنه قد التزم خطة حكٌمة ٌسعى فً إنجازها.
ـ كٌؾ حالك ٌا سوزان؟
تنهدت فً حسرة ولوعة:
ـ أرٌد أن أراك اآلن.
قال ضاحكا وهو ٌتؤمل ثٌابه الملطخة ببقع الزٌت والبهار:
ـ اآلن . . .أنا فً مهمة صعبة.
ـ ما هً؟ ال أظن أنها أهم منً.
قهقه:
ـ أعد الطعام.

ضحكت وهً ال تكاد تصدق:
ـ أمعقول هذا؟ .ال أظن أن أمثالك ٌحسنون إعداد الطعام.
ـ لضرورة قصوى.
ـ وما هً تلك الضرورة.؟! فؤٌن زوجتك؟
ـ إنها حامل وتحتاج إلى قسط من الراحة . .فقد آثرت الذهاب إلى بٌت أبٌها رٌثما تسترد
عافٌتها.
انتابتها أحاسٌس الؽٌرة . .لقد اشتعل ؼٌظها.
لكنه قطع صمتها فجعل ٌقول:
ـ اسمحً لً أن أنصرؾ اآلن . .فاللحم على النار.
وضع سماعة الهاتؾ وهو ٌتمتم فً ؼٌظ" :اللعنة علٌك أٌتها الحمقاء المخدوعة . .سؤجعلك
عبرة ألمثالك من الساقطات"
وفور أن أعد الطعام نصبه أمام والدته . .أسند ظهرها إلى وسادة كبٌرة ثم جلس إلى جانبها
ٌطعمها بٌدٌه بحنان وحب . .كانت أناملها ترتجؾ عندما تقبض الملعقة بكفها.
رمقته بحزن دفٌن:
ـ لقد أخطؤت فً زواجك من منال ٌا ولدي.
حاول أن ال ٌثٌرها:
ـ ال ذنب لها . .إنها مخدوعة.
وواصلت بؤلم:
ـ الزوجة التً ال تقبل عذر زوجها ال خٌر فٌها . .لقد رفضت زٌارتً فً المستشفى رؼم أنها
تعرؾ كم كنت أعانً المرض.
ربت على كتفها:
ـ النساء ٌعتقدون دابما أن الحٌاة الزوجٌة عسل حلو المذاق ,وعندما ٌتعكر صفوها لطارئ فً
حٌاة الرجل ٌنسٌن الحقوق والواجبات ,وٌعدن إلى أوكار آبابهن مخذوالت.
شردت ببصرها بعٌدا ,كؤنها تتذكر شٌبا:
ـ أستثنً فاطمة . .فهً مثال للزوجة المخلصة الصابرة.

وٌبادلها محمد الثناء:
ـ كنت أتمنى لً زوجة كفاطمة هً حلم كل الرجال ,وكثٌرا ما ٌكتب لً "علً" عن حبه لها
واحترامه لمواقفها النبٌلة.
قالت األم وهً تدفع عنها إناء الحساء:
ـ اكتفٌت ٌا ولدي.
ٌلملم األطباق ثم ٌجلس إلى جانبها ٌسامرها حتى ال تداخل الوحشة فإادها .قالت بحزن:
ـ أشعر بدنو أجلً ٌا ولدي.
حضنها وهو ٌخشى أن ٌفقدها ,فهً الحب الوحٌد الذي ٌنبض له بالصدق اآلن.
ـ ال تقولً ذلك ٌا أمً . .أنت األمل الباقً فً هذه الحٌاة.
دمعت عٌناها.
ـ ال أعرؾ ما سٌكون مصٌرك من بعدي .لكن أوصٌك أن تحافظ على نفسك ,فؽدا ستصبح أبا
وسترى الحٌاة حلوة فً بسمة ولٌدك وعٌنٌه الجمٌلتٌن.
ضحك متكلفا:
ـ ال أدري ما سٌكون حال هذا الطفل؟
تسؤله بحنو:
ـ ماذا ستسمٌه إن شاء هللا؟
ـ عبد هللا.
ابتسمت فً وداعة" :ذكرى أبٌك" وأطرقت تستعٌد ذكرٌاتها حتى ذرفت الدموع الؽزٌرة ,أمسك
بكفها ٌقبلها:
ـ ال تبكً ٌا أمً فوالدي حً ٌرزق فً كل سكناته وهمساته.
حملت رأسه بٌن كفٌها وهً تتمتم:
ـ أنت صورة أخرى من والدك المرحوم.
عاد إلٌها الضٌق فً التنفس . .وٌبدو أنها بذلت مجهودا.
ـ ال تتعبً نفسك ٌا أمً . .ارتاحً . .نامً.

سحب علٌها الؽطاء فشعر بالوسن ٌدب فً جفنٌها المتهدلتٌن حتى راحت فً سبات عمٌق. .
أطفؤ النور . .ثم خرج إلى الصالة . .جعل ٌتصل بزوجته ,كان ٌتبع كل السبل والحٌل إلرضابها
حتى قال لها فً الهاتؾ:
ـ حبٌبتً عودي من أجل طفلنا القادم . . .ال ٌركبك العناد.
أجابته بؽرور وصلؾ:
ـ اآلن عرفت قٌمتً ومكانتً. .
ـ أنت دابما معززة مكرمة عندي ٌا منال.
ـ واضح من خٌانتك.
ـ أنا ال أخون زوجتً وأم طفلً.
ـ طلقنً.
ـ أحبك . .ال أستطٌع . .عودي إلى بٌتك الذي ؼدا موحشا حزٌنا ٌبحث عن لمساتك الحانٌة. .
زهور البٌت ؼدت ذابلة بعدك ٌا حبٌبتً . .عودي . .أقسم لك باهلل أنً أحبك حبا ال ٌوصؾ.
صمتت كؤنها تطلب المزٌد.
ـ عودي ٌا مهجة القلب وقرة العٌن . .أنا بانتظارك دوما ,أنا ال أستطٌع الحٌاة دونك . .أرجوك.
 .إن خالتك مرٌضة طرٌحة الفراش والسبب فراقنا عن بعضنا . .ال بد أن ٌعود الحال كما كان.
ـ ال أستطٌع.
ـ لماذا؟
ـ إننً سؤلد الشهر القادم وأحتاج إلى وجود أمً بجانبً.
ـ ولكن لزوجك حقوقا ٌجب أن تإدٌها.
ـ أي حقوق ٌجب بعد أن جرحتنً فً كرامتً؟
ـ لقد شرحت الموقؾ دون تضلٌل ولٌقٌنً أنك تثقٌن بً.
ـ كنت أثق بك سابقا أما اآلن فالحال قد تؽٌر.
ٌصمت ؼاضبا وٌجٌب بؤلم شدٌد:
ـ إذن فالطبلق هو الحل األخٌر.

فزعت وكاد أن ٌؽمى علٌها.
وٌقول:
ـ ٌبدو أنً أخطؤت فً كل هذه المحاوالت مع السبلمة.
رمى السماعة ؼاضبا متذمرا.
ارتدى ثٌابه وهرب من هذه األحاسٌس التً تحترق فً صدره . .بدا كالبركان تؽلً فٌه الحمم,
إن األٌام تثبت له سوء اختٌاره لهذه الزوجة فهً قد تمادت فً ؼٌها وعنادها.
التقى السكرتٌرة "سوزان" وقد اضطربت عندما وقعت عٌناها علٌه ,أومؤت له بالجلوس. .
كانت هالة من السعادة ترتسم على محٌاها جعلها تبدو فً نضارة لم ٌعهدها من قبل ,جلست
إلى جانبه:
ـ لقد كنت أعد الدقابق واللحظات من أجل رإٌاك ٌا محمد.
حاول أن ٌتناسى ضٌقه بحٌاته وابتسم بتكلؾ:
ـ شكرا لك .هل أعددت مقالً األخٌر للنشر؟.
فً فضول تسؤل:
ـ أي مقال تعنٌه؟
ـ اإلرهاب األمرٌكً.
وعلى الفور أجابت:
ـ ال أظن ,فاألستاذ عبد هللا رفضه.
بؽٌظ ٌسؤل:
ـ لماذا؟
ـ ال أعرؾ.
وكاد أن ٌدخل إلى المكتب ,لكنها استوقفته هامسة:
ـ من حسن حظً أنه مشؽول فً اجتماع.
ٌعود أدراجه بتؤفؾ.
ـ هون علٌك ٌا محمد.

وتتبادر إلى ذهنه فكرةٌ . .خرج من حقٌبته كتابا ٌدفعه إلٌها:
ـ تفضلً هذه هدٌتً لك.
تؤخذ الكتاب وتضمه إلى صدرها فرحة:
ـ شكرا . .شكرا لك ٌا محمد.
تتطلع إلى عنوان الكتاب "إنها قصة الرباط المقدس لتوفٌق الحكٌم"
تتؤمل محمدا بشوق وألم:
ـ إنها أجمل هدٌة فً حٌاتً.
ٌطرق وحزن دفٌن ٌختلج بٌن حناٌاه:
ـ مفهوم القصة رابع ٌا سوزان.
بفضول تسؤل:
ـ ما هو؟
ٌحدق طوٌبل فً الفضاء كؤنه ٌستجمع األفكار وٌجٌب:
ـ مفهوم الرابطة المقدسة بٌن الرجل والمرأة ,إضافة إلى معنى الجمال الحقٌقً ,وفلسفة اللذة,
فهناك لذات معنوٌة تتمثل فً القٌم اإلنسانٌة الراقٌة تفوق لذات البدن الرخٌصة.
تصمت طوٌبل . .كؤنها تستعٌد شرٌط حٌاتها الملوث.
فً استخذاء وتوسل تهتؾ:
ـ ال تتركنا ٌا محمد . .لقد بدأت أرى الحٌاة فً نور عٌنٌك . .إننً امرأة ضابعة حابرة ال أعرؾ
لً قرارا . .استٌقظت فً هذه الدنٌا على الحرمان وعشت لٌالً سوداء حالكة ,سقطت فً وحل
الرذٌلة النتن ,لكنً بدأت أتؽٌر عندما عرفتك . .أجل ال أكذب علٌك ,ربما كنت فً السابق كاذبة
أما اآلن فقد عرفت فً شخصٌتك معانً عظٌمة ,استقامتك ,نبلك ,رجولتك ,رؼم كل محاوالتً
فً إؼوابك ,فهمت فٌك روحك الشفافة التً تبحث عن ألٌؾ رابع ٌحمل قٌمك ومثلك ,أنا أفهمك
ٌا محمد . .أفهمك . .لكن السبٌل الذي اتخذته فً التقرب منك كان متعثرا.
دمعت عٌناها. .
أشاح بوجهه عنها "ماذا فعلت!!" أشعر باإلشفاق علٌها . .لكن هذا اإلحساس ٌفسد خطته.
ومضت فً حدٌثها:

ـ كنت أتمنى أن أحدثك بؤمر لكنً خابفة . .خابفة جدا
ابتلعت رٌقها . .واصفر لونها. .
نظر إلٌها ٌستحثها على الكبلم:
ارتجفت وذرفت دموعها:
ـ ال أستطٌع . .أود أن أساعدك لكنً محاصرة بؤشواك قاتلة.
برقت عٌناه بومٌض التحدي للمجهول" :هٌا تحدثً".
انتصبت واقفة وهً تصرخ بٌؤس:
ـ أنا خابفة . .خابفة جدا.
بحنان ورفق استطرد:
ـ ال تخافً سؤحمٌك سؤحتوٌك بكل قوتً.
التفت إلٌه بوداعة:
ـ أحقا ما تعنً ٌا محمد . .هل ستحمٌنً؟!
وٌشجعها:
ـ أجل . .بالتؤكٌد
ـ لكن دعنً أراك فً مكان بعٌد ألفضً لك بهذا السر حتى أبدو فً عٌنٌك ناصعة مشرقة.
انتبهت إلى "الزر" األستاذ عبد هللا ٌدعوها.
انفرج الباب لٌخرج رجبلن أشقران ,طوٌبلن ,نظرا إلٌها بنهم ,ثم ودعاها بابتسامة صفراء.
دخلت المكتب مرتبكة. .
نظر إلٌها مشدوهاٌ ,تؤملها:
ـ هذه األٌام تبدٌن ؼرٌبة األطوار.
تلعثمت:
ـ متعبة . .متعبة فقط.
أشعل لها سٌجارة.

قبلتها بعد تردد ,ثم سؤلها ساخرا:
ـ ماذا فعلت مع محمد؟
ابتلعت رٌقها ,كانت خابفة أن ٌعرؾ حقٌقة الموقؾ ,فؤبدت نوعا من الخبث المتصنع:
ـ لقد وقع فً الفخ والٌوم ,سؤلتقٌه فً بٌتً. .
قهقه كعادته ,حدق بها طوٌبل كؤنه ٌكشؾ سرها.
اضطربت ,نفخ دخان سٌجارته بوجهها ثم قهقه ,تود لو تسوٌه األرض فهً اآلن فً منتصؾ
الطرٌق مترددة بٌن اإلقبال واإلدبار ,لكن حبها لمحمد دفعها لهذه المجازفة ,وستقدم على هذه
المحاولة وهً مؽمضة العٌنٌن لعل هذا األمر هو المحك الحقٌقً لصدق نواٌاها.
فكرت وهً سامدة . .علٌها أن توهمهم أنها مستمرة فً إؼواء هذا الرجل ,ولكنها أوحت
ألستاذها هذا أنها مقبلة على أمر جدٌد فً حٌاتها . .جعلها تبدو متحفظة فً كل تصرفاتها.

كان محمد فً مكتبه ٌكتب المقاالت السٌاسٌة حول تطورات األوضاع وٌضعها بشكل تساإالت
أمام الناس . .لكن الموعد الذي سٌكشؾ له السر "خطة األفعى" شؽل تفكٌره . .فبدا ساهما,
مطرقا ,مترددا فً الذهاب إلى الموعد "ربما ٌكون هذا فخا جدٌدا ,لكنه شعر أنها صادقة ٌلمع
فً عٌنٌها صدق واضح ,وال أظنها تبرع فً البكاء وإظهار الحزن المبالػ فٌه . .كانت تبكً
وتتوسل أن أحمٌها . .أجل مسكٌنة . .تبدو ممزقة . .منهوكة القوى .هً فً حقٌقتها إنسانة
معذبة سلبوها كل شًء" انتفض وهو ٌسخر من نفسه "ماذا حدث لً؟ لقد أفسدت خطتً. .
هل أصدق حرباء قضت سنً حٌاتها تلعب بالنار ولكنً أوهمها أنً أصدقها . .هذا هو الحل".
شعر باالرتٌاح . .لعلها ستساعده فً كشؾ بعض األوراق الخفٌة . . .وكان هذا مصدر
سعادته.

-----------------------------------------
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سر القتٌلة
الساعة تشٌر إلى الخامسة مساء ,كان "محمد" ٌجلس فً "الكازٌنو" المطل على البحر . .فً
مكان منعزلٌ ,حدق فً ساعته ,ومضت الدقابق ثقٌلة ,بطٌبة ,تذمر "ما بها تؤخرت" . . .
وعندما انقضت ساعة كاملة انصرؾ ؼاضبا ,اللعنة . .لقد خدعتنً هذه الحمقاء ,ما الذي
حدث!! سرعان ما طرد ؼضبه ببعض األعذار . .لعلها وجدت الظروؾ ال تناسبها ,فهً
ستكشؾ أمرا خطٌرا . .ركب سٌارته وانطلق بها سرٌعا . . .وكعادته انتبه إلى سٌارة تتعقبه,
ولفرط ضٌقه تجاهلها" :ماذا ٌرٌدون؟! إنهم ٌتبعوننً كالحمقى حتى إلى الهاوٌة" تنهد بعمق
وهو ساهم . .كبٌب المحٌا . .نافد الصبر "سؤنتظر حتى المساء ألعرؾ سبب تؤخرها . .إنه
وقت طوٌل أمام فضول ٌؽمر صدري ,عرج على صاحبه "محسن" وعند الباب ٌقول له الخادم:
ـ سٌدي محسن قد خرج مع والده قبل نصؾ ساعة.
جعل محمد ٌسؤل الخادم:
ـ كٌؾ أستطٌع أن ألقاه . .إننً كلما اتصلت به ٌقولون إنه قد خرج ,قل ٌا عزٌزي ما الذي
ٌحدث بالضبط!!
ٌنتفض الخادم فً وجل ,وكؤن العٌون تبلحقه هنا . .وهناك.
تتصاعد أنفاسه:
ـ أنا عبد مؤمور ٌا سٌدي . .ال أعرؾ.
تطلع محمد إلى السٌارات التً تقؾ أمام الفٌبل:
ـ وهذه السٌارات لمن؟
ٌستؽٌثه الخادم:
ـ سٌدي أنا خادم أفعل كما أإمر.
ٌعض محمد شفتٌه كؤنه فهم القصد:
ـ إذن هو موجود . .لكنها أوامر. .
ٌنظر إلٌه الخادم موافقا إٌاه . .لعل لؽة العٌون هً السبٌل الوحٌد النتشال الخادم من هذا
المؤزق.

ٌنصرؾ محمد . .لٌعود إلى بٌته مخذوالٌ . .تؤلم عندما ٌجد أمه المرٌضة راقدة فً الفراش
تصارع المرض . .تزداد حالتها سوءا ٌوما بعد آخر.
ٌقترب منها ٌتفقدها . .كان بجانب السرٌر باقة ورد وكعكة . .رمقها متساببل فؤجابته مبتسمة:
ـ لقد زارتنً الٌوم خاالتك ,وقد بعثت لً منال باقة الورد مع هذه الكعكة ,أظنها بوادر صلح ٌا
ولدي ,قد حدثت والدتها الٌوم وأفضٌت لها أنها رؼبتً قبل أن أموت . .ال بد أن تعودا
لبعضكما ,فالحال ال ٌحتمل الطبلق .ستلد عن قرٌب وهً ستحتاجك أكثر من أي وقت مضى.
ٌنحنًٌ ,قبل كفٌها متضرعا:
ـ ال أعرؾ كٌؾ أقدم شكري لك ٌا أمً.
وتواصل حدٌثها:
ـ أعتقد أنها تنتظرك اآلن .فقد عرفت كٌؾ أقنع أمها . .فبل مبرر لهذا االنفصال ,هذه األٌام
أحتاج إلى من ٌعتنً بً وبطعامً ,وستقوم منال بهذا الواجب . .ولقد فهمت أن والدها عنفها
على عنادها هذا حتى سلمت بضرورة العودة إلٌك ,ثم إن المرأة ال سند لها فً حٌاتها ؼٌر
الزوج ولن ٌستطٌع والدها ـ مهما حاوال ـ تعوٌضها عن حنان زوجها ورعاٌته ,فالسكن الذي
تنشده فً صدره هو الذي ٌتبلءم مع فطرتها وتكوٌنها ,لقد عرفت هذا ٌا ولدي عندما توفً
والدك ,بقٌت فً محنة عصٌبة وال زلت . .داهمتنً األمراض من كل ناحٌة ألنً فقدت الحضن
الدافا والٌد الحانٌة التً كانت تربت على كتفً عندما أشعر بالتعب.
تنهدت من األعماق وهً تهتؾ فً حزن:
ـ أشعر بالحنٌن الجارؾ إلٌه . .لقد كنت أحبه وال زلت.
ـ أطبقت جفنٌها على تذكاره . .وبكت.
ضم كفٌها إلٌه ٌلثمهما بحنان وانتبه إلٌها ,فقد سلبها النعاس وعٌها ,وراحت فً إؼفاءة
كعادتها. .
انصرؾ إلى مكتبه لٌذاكر دروسه ,فهو سٌتخرج هذا العام ,وكان علٌه أن ٌبذل جهدا مضاعفا.
خٌم الظبلم على المدٌنة وجاء المساء . .ذهب إلى الجرٌدة لٌعرؾ السر الذي أعاق "سوزان"
عن الحضور فً الموعد المحدد .ما زالت العٌون تترقبه أثناء المسٌر ,الفوضى ثانٌة . .نقطة
تفتٌش تعترض طرٌقه . .رجال ٌتبعونه فً ألؾ طور وهٌبة تارة بشكل متسول وتارة أخرى
بهٌبة عامل تنظٌؾ ماذا ٌبحثون فً عٌنٌه؟ فصدره ٌمتلا حقدا دفٌنا علٌهم . .لعل هذا الحقد
له مبرراته . .فهم سلبوه حقه فً الحٌاة الطبٌعٌة ,وزرعوا األلؽام واألشواك فً طرٌقه . .تنهد
ونكس رأسه . .شعر بضٌق كبٌر فً صدره أكثر من أي وقت مضى . .إحساس باالختناق. .

فتح النافذة . .واستنشق جرعة كبٌرة من الهواء . .وصل الجرٌدة . .كان هناك هدوء ٌبعث
على الرٌبة . .فثمة جموع بشرٌة ٌرتسم على وجوهها الوجوم والدهشة . .عندما وصل هناك.
 .انتبه إلى عٌونهم المتسمرة . .تصوب السهام إلى صدرهٌ . .حدقون به متهمٌن . .الهمس
واللمز قد تصاعد فً همهماتهم الؽرٌبة.
ٌتساءل:
ـ "ماذا حصل؟ ما الذي حدث؟" ٌشٌحون بوجوههم عنه فً تبرم وضٌقٌ .تؤمله البواب الرجل
المسن الذي ٌبرق فً عٌنٌه ومٌض الطٌبة واإلٌمان. .
وعندما ٌبس من معرفة الموقؾ ,قال له البواب:
ـ السكرتٌرة سوزان ماتت منتحرة وٌقولون إنك السبب وراء هذا االنتحار.
صعق من هول الصدمةٌ" . .ا إلهً ,ؼٌر معقول" اندفع إلى األستاذ عبد هللا وصدره ممتلا
قلقا وهلعا ,ولفرط الذعر اصطدم بالفراش الذي ٌحمل فناجٌن القهوة ,ارتعدت أوصاله . .قلبه
ٌخفق بشدة . .وجهه قد تحول إلى قطعة من الشحوب والذبولٌ ,كاد ال ٌستطٌع أن ٌسٌطر على
أعصابه ,قال له األستاذ عبد هللا وهو ٌفتعل الحزن واألسى:
ـ لقد انتحرت المسكٌنة عندما أوهمتها بالزواج.
ذهل:
ـ أي زواج؟! أنا لم أعدها بذلك.
قال األستاذ:
ـ قد أفضت لً أمس أنها ستقابلك إلتمام إجراءات الزواج بعد أن خدعتها فً رحلة موسكو,
وعندما اعتذرت لها عن تحقٌق األمنٌة خشٌت من الفضٌحة فانتحرت.
ٌصرخ بشدة:
ـ ؼٌر معقول . .هذه تمثٌلٌة ملفقة . .كذب وافتراء . .هناك من نسج كل هذا الوهم.
وٌضرب بقبضة كفه على المنضدة صارخا بكل حنق ,وٌكاد الدم ٌتفجر فً عروقه:
ـ كذب . .كذب . .افتراء . . .افتراء.

أخذ الموظفون والعاملون ٌتوافدون على مكتب ربٌس التحرٌر عندما سمعوا صراخه . .ففً
األمر إثارة لكوامن نفوسهم الخبٌثة فمنهم من ٌنتظر هذه المناسبة لتنفٌس ؼٌظه من هذا

الشاب الناجح ,وعٌونهم نعكس كل معانً الشماتة .وارتفع الدوي والصراخ . .بكلمات هً
أشبه بسموم ٌبثها الفاشلون فً قلوب الناجحٌن من الرجال" :فضٌحة لجرٌدتنا" وٌقول آخر
"ال بد من فصله عن الوظٌفة" ٌقهقه آخر بخبث" :وٌوهمنا أنه صاحب المبادئ واألخبلق" كاد
أن ٌبصق فً وجوههم اللزجة التً توحً بالترؾ واالسترخاء البهٌمًٌ .عنفه المدٌر وهو
ٌرمً على المكتب مجموعة الصور التً التقطت لهما فً موسكو بؽٌة أن ٌضع الدلٌل فً
أٌدي الموظفٌن" :وهذه الصور بماذا تفسرها؟" وٌتدافعون لٌروا الصور ,وتتناقلهم أٌدٌهم:
"ٌا لها من صور خلٌعة"
"انظروا . .انظروا"" ,حرام . .حرام" وٌوما إلٌه أحدهم "أنت ذبب شرس تلبس ثوب الحمل
الودٌع"

وٌمضً محمد فً الدفاع عن نفسه وسط هذا الضجٌج والدويٌ ,ود لو ٌصم أذنٌه عن
سماعهم .ال أحد منهم ٌمنحه عذرا بسٌطا أو مبررا . .لقد أخذ التعتٌم اإلعبلمً دوره فً هذا
األمر . .ومؤل صدورهم حقدا ,وآذانهم باطبل . .التفت إلى وجوههم البشعة . .كانت وجوه أصنام
نفخت فٌها روح واحدة من السذاجة والببلدة . .إال رجبل واحدا كان ٌقؾ بعٌدا وفً عٌنٌه
الكسٌرتٌن دمعتان حارتانٌ . .تؤمله فً حنان . .هاجس األبوة ٌتدفق فً وجهه كؤنه ٌصرخ
أمام المؤل "مظلوم . .بريء" لكنه مكتوؾ الٌدٌن . .أعزل . .قد ألجمت الحاجة شفتٌه
المهدلتٌن . .لكن عٌنٌه سبلح ٌنفد فً صمٌم القلوب المتحجرة وٌفجر فٌها الدم.
انتفخت أوداجه:
ـ اسمعونً . .اسمعونً. .
ٌعلو صراخهم بالرفض واالستنكار والسخرٌة.
وبشًء من الهدوء القاتل ٌقول األستاذ عبد هللا:
ـ عودوا إلى مكاتبكم.
ٌنظر إلٌه محمدٌ ,حدث نفسه" :وأٌن الشدة والحزم ,إنه إجراء روتٌنً . .لكنك تتمنى أن
ٌنهالوا علً ضربا وتعذٌبا".
صرخ أحد المنافقٌن:
ـ افصلوه لٌكون عبرة لؽٌره.
كان ربٌس التحرٌر قد أعد بٌان الفصل سابقا ودفعه إلٌه

ـ هٌا وقع.
وٌوقع على قرار فصله.
وٌولً هاربا ,وهو ٌشق طرٌقا وسط جموعهم . .وكان ٌجد صعوبة بالؽة فً إزاحتهم عن
طرٌقه . .كؤنهم جثث لحمٌة فارؼة من المحتوى والشعور ,وصرخ بؤعلى صوته" :أٌها الناس.
 .سوزان قتلتها المخابرات عندما كادت أن تفشً لً هذا السر . .إنكم نابمون . .ؼافلون. .
االستعمار ٌسلب خٌراتكم ونعمكم . .جرٌدتكم هذه لٌست إال منبرا أجٌرا للعمبلء . .لقد كشفت
سرهم هذا وجندوا لً عملٌة الستدراجً إلى طرٌق الهاوٌة ,وعندما تابت ـ بعون هللا ـ إلى
رشدها قتلوها . .اسمعوا أٌها الناس ,إنكم تحت قٌادة حمقى ٌدٌرون مصابركم بما ٌتفق مع
مصالحهم ,فبل تكونوا همجا رعاعا . .استٌقظوا من الؽفلة ,ال ٌخدعكم التعتٌم اإلعبلمً . .إنما
هً مسرحٌة رتبها هإالء األوؼاد لقتلً ,ولكنهم قتلونً بشرفً وكرامتً وعزتً ,وجعلونً
حٌا أتعذب . .لم ٌسفكوا دمً حتى ال أكون فً تارٌخ الرجال بطبل.
ٌصرخ األستاذ عبد هللا" :اخرس أٌها المجنون . .اخرس"
وٌمضً محمد فً حدة وثقة.
"نعم أنا مجنون ,وتلك هً نهاٌة هذه المسرحٌة حتى تسلبوا تؤثٌري على الناس وتجدوا طرٌقا
للخبلص من هذه األكذوبة".
وٌنتبه إلى مجموعة من الرجال الؽرباء ٌدخلون المكتب ٌنهالون علٌه بالضرب .تسمر
الحاضرون فً أماكنهم . .وحاول بعضهم فض االشتباك . .تفجر هاجس فً أعماقهم المٌتة أن
فً الظلمة الؽابرة البعٌدة سرا عمٌقا. . .

لم ٌتمالك البواب المسكٌن نفسه ,بكى وهو ٌحاول إنقاذ محمد بذراعٌه المرتعشتٌن:
ـ حرام علٌكم . .اتركوه . .اتركوه.
وٌؤمرهم األستاذ عبد هللا أن ٌتركوه . .بعد أن أصبح جثة هامدة تتنفس بلهاث سرٌع ودم ؼزٌر
ٌسٌل من فمه . .أؼمً علٌه.
عاد الموظفون إلى مكاتبهم ودهشة مروعة سلبتهم القدرة على استبناؾ العمل ,بقً األستاذ
عبد هللا فً حالته من الفوضى واالرتباك . .لقد كانت خطة فاشلة أمام بطل ٌتحدى الحٌاة من
أجل مبادبه.

عندما أفاق من اإلؼماء سقاه البواب كوبا من الماء . .وقاده إلى الطابق األسفل حٌث ؼرفته
المتواضعة ,رقد على الفراش مكدودا ,واهنا . .مرهقا . .مسح الدم عن شفتٌه ثم ؼسل وجهه
بماء دافا.
ـ أنت بريء ٌا ولدي . .أعرؾ ذلك.
كان محمد فً شبه إؼفاءة ,لكن لفرط األسى انفجرت الدموع فً عٌنٌه وامتزجت مع دمه,
وفً حشرجات ؼٌر واضحة ٌتمتم" :لقد قتلت سوزان . .قتلوها ٌا عم قتلوها".
ٌبكً الرجل المسن بؤسى:
ـ هللا ٌنتقم من الظالم . .هللا ٌنتقم.
ٌصرخ محمد وهو ٌمسك رأسه:
ـ أحس بدوار فً رأسً آه . .األلم . .ألم فظٌع فً رأسً.
وٌناوله البواب دواء مهدبا حتى راح فً سبات عمٌق.
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لست متهما
انتشرت هذه الفضٌحة بٌن الناس انتشار النار فً الهشٌم ,وأصبح كل فرد حاطب لٌل ال ٌعرؾ
األخضر من الٌابس ,وقد سرى إلى البعض أنه قتلها بعد اؼتصاب . .وأصبح فً كلٌته موضع
تحقٌر ونفور ,ولم ٌبق من أصحابه سوى أفراد ثبلثة عندما ٌتحدث إلٌهم ٌتصارع الشك
والرٌبة فً قلوبهم . .كتبت الصحؾ هذا الخبر تحت عنوان "فضٌحة طالب جامعً" ,وأضافوا
إلٌها المزٌد من الرتوش لتكتمل القصة فً حبكة أدبٌة تقنع القارئ وتسلب استعداده لتقبل
الحقٌقة ,ضاق صدره وهزل عوده ,فاالتصاالت الهاتفٌة المتبلحقة قد أسرعت فً نقل التقارٌر
الكاملة عن حٌاته فلم ٌعد هناك مفر من الهروب ناهٌك عن زوجته التً كادت أن تمٌل إلى
العودة بٌد أن طابفا من هذا الشٌطان قد مسها كما مس أهل المدٌنة فصممت على الطبلق ,ال
سٌما أهلها الذٌن قطعوا اتصالهم به . .فكلما حاول االتصال ببٌت خالتهٌ ,صفقون الهاتؾ فً
وجهه . .ضاقت به الدنٌا بما رحبت ,لم ٌبق أمامه سوى أمه التً أصبحت شبح إنسان ٌشتد
ضعفها ٌوما بعد آخر وٌزداد أنٌنها وبكاإها لفرط األلم ,ال تعرؾ ماذا هناك ,لكنها تتساءل:
لماذا قطعتها أخواتها ومنال التً وعدتها بالعودة إلى البٌت . .جراح الوحدة . .والشوق الذي
ٌقوى مع األٌام فهناك ذراعا زوجها تنادٌانها من بعٌد" :هٌا أقبلً" كان كلما ٌقبل علٌها هذا
الطٌؾ ٌشتد ألمها . .وٌشتد ألم محمد الذي أفرط فً البكاء كؤنه ٌستؽٌث بها" :ال تتركٌنً ٌا
أمً . .فؤن سٌاط الساعة ال ترحم" تحاشى الحدٌث معها هذه اللٌلة فهو متخم بالهموم وهً
ستكتشؾ فً عٌنٌه كل أسراره ,جلس على مكتبه لٌكتب رسالته األخٌرة لصدٌقه "علً"
المتنفس الوحٌد الذي بقى له فً هذه الدنٌاٌ .خبره أن ال ضرورة للكتابة إلٌه فهو ال ٌعرؾ ما
ٌكون مصٌره . .ولٌس هناك من ٌستلم الرسابل ,ثم وجد أنه من الضرورة إشعار فاطمة بحالة
والدتها الصحٌة التً تسوء ٌوما بعد آخر . .وختم الرسالة .أعباء كثٌرة على كتفٌه . .وضع
رأسه بٌن كفٌه ٌتؤمل ذاته المطعونة بؤلؾ سكٌن صوبها هإالء للتشهٌر به . .الحمد هلل الذي
منحه القدرة على التماسك كؤن هاتفا روحٌا ٌنادٌه من األعماق" :تذكر محمدا نبً األمة. .
تذكر نوحا . .تذكر إبراهٌم . .هإالء صنعوا التارٌخ بدمابهم وأنفاسهم وحبات الندى المتؤللبة
على جباههم" فتح القرآن الكرٌم لٌقرأ بعٌنٌن متضرعتٌن خاشعتٌن ,تساقط الدمع الؽزٌر منهما
"واضرب لهم مثل الحٌاة الدنٌا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض فؤصبح هشٌما
تذروه الرٌاح وكان هللا على كل شًء مقتدرا * المال والبنون زٌنة الحٌاة الدنٌا والباقٌات
الصالحات خٌر عند ربك ثوابا وخٌر أمبل".

شعر بارتٌاح شدٌد .كؤن ماء رقراقا قد سال على جرح تؽور فٌه الدماء الحارقة ,تنفس
الصعداء وهو ٌفكر ساهم الطرؾ ,هللا عز وجل منحه اآلن جرعة ندٌة تلطؾ جفاؾ حٌاته" :ال
تكترث بحال الدنٌا ,فلقد أعددت لك الخٌر والنعٌم ,الناس هنا ٌحاكمون أنفاسك إن كانت جوفا
أو حقا ,لكنً سؤهبك الجزاء األوفى فٌما بعد".

فتح النافذة . .واستنشق جرعة كبٌرة من الهواءٌ ,تؤمل الدور الساكنة . .الظبلم ٌخٌم على هذه
المدٌنة الصامتة . .الناس فً هذه البٌوت ٌتحدثون اآلن عنه وٌصورونه وحشا كاسرا ثم
ٌهرعون إلى مراقدهم وهم ٌجترون بقاٌا حكاٌاتهم لتتحول إلى قصص وأساطٌر ,كما نسمع فً
حكاٌات ألؾ لٌلة ولٌلةٌ ,جلسون حول الموابد والمواقد الدافبة ٌتسامرونٌ ,تمازحون . .,على
حساب ألؾ مسكٌن ,بابس ٌعٌش على فتاتهم .العذاب للمظلوم حٌاة ٌعٌشها حتى رمقه األخٌر.
 .وكان ال بد أن تصنع هذه الحٌاة حتى ٌتسلى هإالء بعذابات األشقٌاء الذٌن ٌبحثون عن بسمة
وهمٌة تزٌن شفاهم الٌابسة . .انفجر الحزن فً دمه . .بقوة طاؼٌة . .فشرع ٌهتؾ فً
حشرجات تتراقص فً صدره البلهث وهو ٌحدق فً مساء المدٌنة. .

المساء الكبٌب ٌكتم فً تلك المدٌنة
وٌبٌت تحت أجنحة الصمت .رعاع. .
لقد انتهى زمن الحركة ودخلوا كهوؾ الضٌاع
الشاطا المخمور ٌتنفس بحدة
بعد أن عانقت أمواجه ضفابر الظبلم
وهناك تطاول األفق الثكبلن.
لم ٌبق فٌها دهلٌز واحد من النور
كانت مترامٌة كؤؼطٌة السحاب
وقد تصاعدت من بٌن جنباتها ألحان ؼرٌبة
اللحن القدٌم . .الٌوم المسكٌن
وقد ترك شرابه وزاده
محموما بشظاٌا النكبة

وراح ٌترنم بؤلحان الموت
فكانت أؼطٌة السحاب والهتاؾ المحزون فً عناق
ما زالت الهمسات الجرٌحة تتكسر على أعواد األشباح
وتفر األرواح الطاهرة من أعشاشها الفقٌرة.
إنها حشرجات مسامع األبرٌاء
وتتطاٌر هذه الكابنات الؽرٌبة
فً ذلك الفضاء الممتد
وكؤنها فً رحلة المجهول
ولكن سرعان ما تتبلشى األمواج
وتعود أسراب الطٌور على جناح الزمن.

انفجر باكٌا بحرقة . .كؤنه طفل صؽٌر ,وٌضرب بقبضة ٌده على حافة النافذة لفرط األسى,
واشتد لهاثه مع هذا النزؾ ,ثم حدق فً النجوم المتؤللبة فً السماء طوٌبل وهو ٌرتعد "لعلً
سؤسكن هناك . .هناك قبور األرواح الظاهرة إن أبً ٌتعذب . .أجل ,لقد رأٌته فً منامً لٌلة
أمس . .عانقنً باكٌا . .إننً أرى وجهه اآلن فً صفحة السماء بٌتنا هالة من نور تجتذب
ناظرٌهٌ . .رمقنً وٌهتؾ "اصبر ٌا ولدي فالفوز قرٌب" انتفض من هذا الخاطر "لقد كان
أشبه بحلم" لكنه حلم جرٌح ألنه بقاٌا أمنٌات .عاد إلى فراشه بعد أن أعٌاه التعب ومضى ٌذاكر
وهو راقد على سرٌره حتى استسلم للنعاس.

وفً الصباح وجد صعوبة بالؽة فً النهوض . .حدق بالسقؾ طوٌبل ثم تثاءب فً تثاقل,
ٌتمطى فً ضٌق شدٌد . .كؤنه قضى لٌله ٌحمل أثقاال كبٌرة ,تناهى إلى سمعه صوت أمه تنادٌه
بوهن كسٌر" :محمد . .انهض" هم لٌراها . .بدت هزٌلة أكثر من األمس تبن" :متى تعود
زوجتك؟ ستلد عن قرٌب . .أرٌد أن أرى طفلك قبل أن أموت ".ال ٌعرؾ ما ٌقول لها ,بقً
صامتا ,لعل الصمت هو اللؽة الوحٌدة التً تمكنه من الخبلص عند كل مؤزق . .قبلها على
رأسها ثم انصرؾ بعد أن ؼٌر ثٌابه . .شفتاه ٌابستان ,وقد بدأت بعض الشعٌرات البٌض تتناثر
على فودٌة وثمة تجاعٌد تبدو بارزة ٌعبس أو ٌفتعل الضحك ,ولم ٌؤبه هذه المرة ألولبك المارة
الذٌن ٌتساءلون بفضول عن سر حكاٌته . .عبلمات الدهشة ترتسم على وجوههم الباهتة لكنه

كان ٌتحدى وبعنؾ كل هإالء ,فهو ٌمارس حٌاته الطبٌعٌة ,انتهى به المطاؾ عند باب الكلٌة,
اشتد حزنه كلما لمع فً عٌون أصحابه برٌق األسى . .أشهر قبلبل وٌفارق هذا المكان
واألحرى به اآلن مضاعفة جهده فً المذاكرة ,لكن األفكار المتضاربة تتصارع فً ذاكرته تارة
ٌحوم فً صراعه األخٌر مع زوجته وعنادها ,وتارة أخرى المستقبل المجهول الذي ٌتربص
به ,لٌس أمامه سوى االنتظار ولكن بعٌدا عن زحمة الحٌاة لببل تتصٌد األصابع المتسترة
سقطاته ,أطبق الكتاب ونهض فً ضجر . .لقد انكسرت كل أحبلمه اآلن . . .ال بد أن ٌؽض
طرفه عن هذه األوهام التً ما لبث أن انهارت فً مقتبل حٌاته ,قادته أقدامه الثابتة نحو مكتب
أستاذ العلوم السٌاسٌة ,لعله ٌصؽً إلى حكاٌته وٌفهم ذلك المثل الذي ٌعٌشه ,كان األستاذ سالم
منكبا على مراجعة كتاب بٌن ٌدٌه ,وعندما أقبل علٌه محمد ,رفع عٌنٌه:
ـ أهبل بك ٌا محمد.
أطرق محمد وهو ٌبذل جهدا كبٌرا فً التفكٌر ثم أومؤ إلى الكتاب الذي سرعان ما وقعت عٌناه
على عنوانه:
ـ "الحرب النفسٌة" التً درسنا أسالٌبها العام الماضً ,أتذكر ٌا أستاذ كٌؾ قلت لنا إنها هجوم
دعابً مبرمج فً الؽالب ٌهدؾ إلى التؤثٌر على نفسٌات وعقول األفراد والجماعات كً
تتعرض للتفكك والوهن واالضطراب حتى تتوجه إلى األهداؾ التً ٌسعى صاحب المصلحة فً
تخطٌطها؟
أجاب األستاذ" :نعم"
ومضى محمد ٌقول:
ـ الشابعة التً أثٌرت ضدي فً صفوؾ الناس ,خصوصا طبلب الجامعة كانت مثاال لما درسناه.
صمت أستاذه وعٌناه تتؤمبلن محمدا بحزن عمٌق فقال بتإدة:
ـ أعرؾ كل هذا ٌا ولدي فؤنا أستاذك الذي عرفك خبلل أربع سنوات.
تنهد ثم توقؾ ,ضرب كفا بؤخرى" :لٌس بٌدي أي حٌلة . .نحن مقٌدون . .كما تعرؾ ,فؤنا
أستاذ منتدب هنا من جامعة القاهرة ال أستطٌع أن أفعل لك شٌبا".
كاد محمد أن ٌنفجر ,ثم ثار فً عنؾ:
ـ لكننً لن أهدأ وسؤعرؾ كٌؾ آخذ حقً وحقوق ؼٌري ,فؤنا نموذج من آالؾ النماذج التً
تسحق ظلما.

ارتعد األستاذ ووجهه تعلوه حمرة وصفرة.
ـ اصمت . .اصمت . .أخشى أن سمعنا أحد.

وثب محمد من مكانه ٌتمتم بؽضب" :كل الذي ندرسه مجرد أوهام" وفً طرٌقه التقى "عادل"
كؤنهما ؼرٌبان . .نظرا إلى بعضهما بحزن مكتوم . .كؤنه ٌرٌد أن ٌقول شٌبا . .لعله ٌتساءل
كٌؾ ساقتهما األقدار بعد الخصومة إلى شبحٌن . .ما الذي حدث لنا؟! لعل الخصومة كانت
ضبابا ٌؽشى قلبٌهما ,فهرب عادل وهو ٌلمح األنٌن فً عٌنً ؼرٌمه الذي كان آلخر لحظة
ٌؤبى أن ٌخاصمه.

كان محمد ٌفتش فً هذه اللحظات عن خطة ٌفجر فٌها هذه الصمت الكامن فً النفوس
الهامدة ,عٌناه ساهمتان ,تدور فً رأسه شتى الخواطر ,وسرعان ما خطرت فً ذاكرته نكسة
حزٌران ,لعلهم سٌعرفون الحقٌقة فٌما بعد . .وسابل اإلعبلم قد أساءت كثٌرا طٌلة حرب
حزٌران عام  1967حٌن كانت تصور للجماهٌر أن سٌر المعارك فً سٌناء والجوالن والضفة
الؽربٌة ٌجري لصالح العرب ,ولكن سرعان ما فوجبت الجماهٌر بإعبلن دول المواجهة عن
خسارتها الشاملة فً الحرب ,مما أدى إلى انتكاسة نفسٌة حادة فً صفوؾ األمة .قهقه بعمق,
مما أثار انتباه الطبلب المارٌن ,فجعل البعض ٌهزأ "على عقله العفاء" ثم تجمهروا حوله
ٌتحدث إلٌهم قاببل بؽضب" :ال بد أن تفهموا . .عشرات الطبلب اآلن هم رهن االعتقال . .أنتم
اآلن فً أرض وهمٌة معلقة لٌس لها أرض أو سماء . .أنا لست لصا أو محتاال كما تبثه
اإلشاعات المزٌفة ,إنما ألنً واجهتهم بحبً ألرضً ووطنً ومبادبً سبلحا أصوبه إلى
صدورهم ,عرفونً مستٌقظا ,وعندما وجدوا صعوبة فً اقتبلع جذوري أوهموكم أننً شجرة
ملعونة ال تبث إال السموم ,استخدموا لقتل مبادبً سبلح الؽرٌزة حتى أتخلى عن تلك القمم
الشماء وأسقط فً هاوٌة الشهوات . .أرادوا قتل عقلً وإحٌاء ؼرٌزتً حتى أكون بهٌمة" ثم
تؽٌرت نبرته وهو ٌضحكٌ ,تفجر فٌه الضحك وٌمضً قاببل" :بهٌمة تؤكل وتشرب وتنام . .كلنا
بهابم . .همج رعاع ننعق مع كل ناعق" كان جمهور عرٌض من الطلبة ٌستمعون إلٌه وكؤن
على رإوسهم الطٌر . .ماذا حدث له :وسرعان ما انتشرت فً صفوؾ الطلبة إشاعة سرٌعة
"مجنون" لقد جن لهول الصدمة . .حتى أٌقنوا بجنونه وكانوا حوله كالمتفرج ٌنصت إلى
مهرج . .ومضى ٌتمادى فً كشؾ كل األسرار التً اختبؤت فً صدره . .أمر رهٌب حدث فً
ساحة الكلٌة لكن هذا االضطراب كان هو الرسالة األخٌرة التً ٌحملها ذلك الشاب إلى أصحابه.
 .شق صفوؾ الطلبة رجبلن ٌلبسان ثٌابا بٌضاء ,قد جاءهما نبؤ موقوت" :هٌا . .ابتعدوا ,فهذا
الشاب مجنون" ألبساه عنوة القمٌص األبٌض الذي ٌحبس مقاومته وهو ٌصرخ" :انظروا. .

هذا هو المشهد األخٌر ,اتهمونً بالجنون . . .آه . .أنتم المجانٌن أنتم المجانٌن"هم أصحابه
لٌضربوا الرجلٌن ,وحدث اشتباك بٌن المإٌدٌن والمعارضٌن وصراخ عنٌؾ "هذا ظلم لن
نسمح به" . .بكت الطالبات وهن فً طرٌقهن هاربات.

وهنا تدخلت الشرطة لتفض هذا النزاع وإذا باألرض قد ؼطتها كتب ممزقة وأوراق متناثرة
وأقبلم سقطت من جٌوب البعض وبقع دماء . .انتبهوا إلى صوت محمد ٌنادي كالطٌر الذبٌح
تطبق علٌه النسور الجارحة" :استٌقظوا . .استٌقظوا من الؽفلة" انتبهوا بعد صمت رهٌب إلى
محمد وقد ؼاب عن عٌونهم . . .دمعت عٌونهم . .ال أحد ٌعرؾ هل هذه عاطفة إشفاق أم هً
ردة فعل طبٌعٌة ,قد نزؾ من فمه عندما لكمه أحد الرجلٌن وهو ٌقاومهما . .خرج الطبلب من
دور المحاضرات ,سادهم هدوء مرٌب وؼمامة حزن عمٌقة خلفتها العاصفة التً أثارها البطل.
 .كان األستاذ سالم ٌقؾ فً الدور العلوي من مبنى الكلٌة ٌحدق به من بعٌد وعٌناه تذرفان
الدموع ,فلم ٌطق حضور محاضراته الٌوم . .اعتذر وعاد أؼلب الطلبة إلى بٌوتهمٌ . .تحدثون
بذهول عن هذا األمر . .تحولت السخرٌة إلى عاطفة حادة تجٌش فً قلوب مضطربة . .كان
أحدهم ٌضرب كفا بؤخرى ٌتمتم بصوت كالبكاء" . .ال بد أن نفعل شٌبا فهو زمٌلنا على أي
حال" ,الحٌرة ملكت علٌهم عقولهم فلم تعد قادرة على التفكٌر أو التركٌز . .أقصى ما فعلوه
كان رفضهم مواصلة ٌومهم الدراسً ,لكن هذا الموقؾ كان حدٌث الساعة فً أرجاء المدٌنة.

والمستشفى الذي دفعوه إلٌه قسرا هو ؼطاء لذلك المعتقل الموعود . .فهو اآلن فً زنزانة
صؽٌرة وحدهٌ ,سمع األنات وسٌاط التعذٌب تلهب ظهور األبرٌاء .دمعت عٌناه .ألقى رأسه بٌن
ركبتٌهٌ ,فكر فً أمه التً تنتظره اآلن ,لقد سحبوه إلى ذلك المكان دون رحمة . .صرخ:
"دعونً أتحدث إلى أمً قبل أن أسجن" لكنهم رفضوا أمنٌته هذه..
أحد أصدقاءه توجه إلى بٌته ,طرق باب المنزل ,فبل بد أن تعلم أمه بحقٌقة األمر حتى ال ٌقتلها
االنتظار . .نهضت بصعوبة وهً تخطو خطواتها الثقٌلة ففتحت الباب . .كان الشاب حابرا,
مضطرباٌ ,لتفت ٌمٌنا وٌسارا خشٌة أن ٌتعقبه أحد ,ابتلع رٌقه . .ال ٌستطٌع أن ٌمهد فهو اآلن
هارب عن األنظار . .الفزع واضح من لهاثه . .شعرت األم بخطورة األمر ,أصابها الروع:
ـ هل حدث مكروه لمحمد؟
تلعثم الشاب
وقال:
ـ إن محمدا فً المستشفى ٌا خالة.

شهقت بقوة كؤن ثقبل كبٌرا سقط على رأسها لهول الصدمة ,أؼمً علٌها . .اشتد اضطراب
الشاب . .ارتجؾ وهو ٌقلبها:
ـ "خالة . .خالة" ٌا إلهً . .لعلها ماتت . .ماذا ٌفعل؟! انتبه إلى التلفون كانت الحرارة
مقطوعة . .خرج لٌتصل بالمستشفى من محل البقال المجاور ولكنه قبل أن ٌضع ٌدٌه على
الهاتؾ سحبه رجبلن وأدخبله السٌارة . .فصرخ وهو ٌقصد إسماع البقال" :المرأة العجوز
مرٌضة . .مرٌضة جدا" ,انتبه البقال وهو ٌقلب أفكاره من هً المرأة العجوز؟! كؤنه فهم "ال
بد أنها أم محمد ,المرأة الطٌبة أم الولد الطٌب" كان الباب مفتوحا . .اندفع إلى الداخل ,لٌلتفت
إلى جثة "أم محمد" ملقاة على األرض جلس وهو ٌهتؾ" :خالة . .خالة" أمسك ذراعها ٌجس
نبضها . .صعق لقد تحول جسدها إلى جثة ال حراك فٌها .فارقت الحٌاة ,سلمت الروح إلى
باربها بعد صراع مرٌر مع مرضها الممٌت ,بكى الرجل وراح وهو ٌطرق أبواب الجٌران طلبا
للمساعدة لكنهم ٌخشون االقتراب من هذا البٌت المشبوه ..فتظاهروا باالنشؽال . .وقدموا له
آالؾ التبرٌرات ,إنه ال ٌعرؾ من هم أقاربها لكن واجبه ٌحتم علٌه أن ٌقوم بمراسٌم الدفن,
فاستدعى زوجته لتساعده فً القٌام بهذه المهمة ,ولم تعرؾ أخواتها بنبؤ وفاتها إال بعد فوات
األوان.
انطفؤت آخر شمعة فً هذا البٌت العتٌق الذي ؼدا مرتعا ألشباح األحزان ,وؼابت عنه أنفاس
طالما لهث خوفا واضطرابا . .لم ٌبق سوى ذكرٌات . .أسرة مزقها األنٌن . .سنوات طواال. .
واستؤجرت البٌت أسرة جدٌدة فقد أصبح فً حوزة المالك بعدما الحظ ؼٌاب أمارات الحٌاة فً
هذا البٌت.

لكن الحٌاة ستستمر فً البٌت اآلخر ,الذي ولد فٌه ابن هو امتداد لهذا الرجل . .طفل علت
صرخاته أرجاء البٌت تعانق فً الفضاء صرخات أبٌه المعذبة المنطلقة من السجن . .مولود
شقً ال ٌعرؾ أن له أبا بطبل ,ستروى له القصص المزٌفة ,واألساطٌر التً ٌرددها الناس. .
الصحؾ نشرت أن محمدا فً مستشفى المجانٌن ولٌتها كتبت الحقٌقة ,بل إنه فً معاقل
األبطال ,سٌرقص طفله على ألسنة النار واللهب التً أحرقت قلب أبٌه. .

كان محمد ٌترقب لحظات الوالدة فً خٌاله ,وٌعرؾ أن خفقاته البلهثة اآلن معناها نداء طفله
الولٌد فً عتاب حزٌن ..أٌن ذراعاك لتحمبلنً إلى حضنك لماذا تتركنً وحٌدا وكل األطفال
ٌولدون تحت كنؾ آباءهم؟ .كانت أمه ضابعة الحال . .هدها الحزن وبدت شاحبة ,الهاالت
السود تحٌط عٌنٌها ,ولقد تخلصت اآلن من العبء الثقٌل الذي كانت تحمله فً أحشابها شهورا

طوٌلة ,أقعدها عن الحركةٌ . .صرخ الطفل كثٌرا وٌبكً بانزعاج كبٌر . .فهتفت أمه فً ؼٌظ:
"أنت متعب كؤبٌك" وتحمله على ذراعٌها متبرمة" . . .ارحمنً ٌا حسن . .ارحمنً ٌا ولدي".

التعذٌب ٌشتد ٌوما بعد آخر ,لكن لوعة النفس ال تبرح أن تنتزع محمدا من هدوبه ,األخبار
منقطعة عنه ,كان كثٌرا ما ٌدعو ربه أن ٌحفظ أمه وأن ٌلد طفله فً بحبوحة من الحماٌة
واألمان.

كان الشباب ٌصرخون فً السجون" :هللا أكبر . .هللا أكبر" ٌهتفون هتافا واحدا رؼم كل
محاوالت القمع واالضطهاد ,وكلما سمعوا بطبل ٌتؤوه من األلم ٌنادون " :اثبت فإن هللا معنا"
وعٌونهم تترقب كل بريء جدٌد ٌقاد إلى المعتقل ,فٌرحب به إخوته أشد ترحٌب وفً نهم
ٌسؤلون" :ما األخبار؟"

ومن ضمن المتهمٌن بالشؽب أحد أصدقاء محمد ,كان السجان ٌقود محمدا فً طرٌقه إلى
التحقٌق وعندما لمح صاحبه أحمد سؤله فً شوق ولهفة "أحمد ما أخبار أمً؟"
شده السجان بقوة ؼاضبة فصرخ صاحبه" :والدتك ماتت ,وولدت لك زوجتك صبٌا أسمته
حسنا"

صمت محمد فً حزن كبٌر ال ٌعرؾ ماذا ٌصنع ,هل للفرحة معنى اآلن؟ لعلها ماتت عندما
عرفت الحقٌقة . .أجل قلبً ٌحدثنً أنها قتلت ظلما وحسرة . .مسح طرفه . .انتبه إلى رجل
ضخم الجثة ٌذكره بهٌبة األستاذ عبد هللا صاحب الدهاء والمكرٌ ,ضرب بسوطه على المنضدة,
ٌدخن سٌجارته بعنؾ.
ـ ها ٌا محمد . .هل أنت مصر على صمتك؟
وبعنؾ ٌجٌبه محمد:
ـ أنا لم أصمت ولكنً أرفض الحوار مع األبقار.
ٌضربه الرجل بالسوط على ظهرهٌ ,تماسكٌ . .عض شفتٌهٌ ,حمر وجهه حتى تنتفخ أوداجه. .
ٌسؤله المحقق ثانٌة:

ـ من هم أصحابك فً هذا الحزب؟
ٌقهقه والؽضب ٌتطاٌر شررا من عٌنٌه:
ـ نحن لسنا فً حزب كما تزعم . .فؤنتم تقودون عابر السبٌل إلى المقصلة دون ذنب ودون
حساب.
ٌلكمه الرجل على وجهه فً ؼٌظ:
ـ "قلت لك تؤدب عندما تتحدث معً"
ٌصمت محمد.
ٌنادي الرجل:
خذوه . .خذوه. .
وٌنقض علٌه رجال أقوٌاء . .كؤنهم الشٌاطٌن ,ذباب بشرٌة أعدت لهذا الؽرض .فٌنهالون علٌه
ضربا ولكما وبصقا وركبل باألقدام حتى ٌسقط مؽشٌا علٌه ,وعندما ٌفٌق ٌعرض للتحقٌق ثانٌة
حتى ٌفقدوا صوابهم لفرط ثباته وصموده ,وٌنقل إلى زنزانته أمام المعتقلٌن لٌزدادوا فزعا
وخوفا لكنهم ٌهتفون بؤعلى أصواتهم:
ـ "هللا أكبر . .هللا أكبر"
وٌرددون الشعارات التً ترعب قلوب هإالء السماسرة.

الحٌرة تؤخذ ألبابهم ,فماذا ٌفعلون لهم ,إذ أنهم ٌزدادون قوة وبطولة كلما أذقناهم عذابا هكذا
كان ٌقول المحقق الخبٌر العمٌل صاحب الوجه األحمر والشعر األشقر ,وفً لكنة إنكلٌزٌة
ٌشٌر:
ـ "اإلؼراء . .امنحوهم كل ما ٌرٌدون ,لعلها الوسٌلة الناجحة المتصاص تقمتهم".
خرج "مستر روبرت" بعد أن أطفؤ السٌجارٌ ,صفق الباب وراءه ,وعلى وجهه ترتسم ابتسامه
صفراء.

فً هذه الفترة حاول "محسن" مساعدة صاحبه محمد لٌخرج من سجنه ,إذ أثار هذه الفكرة فً
نفس أبٌه:

ـ إنه صاحبً ٌا أبً وتستطٌع أن تتحدث إلى بعض المسإولٌن لٌفكوا عنه هذا الحصار.
ٌقول الوالد بؽضب:
ـ "هو الذي ورط نفسه فً هذا المؤزق"
ٌصرخ محسن:
ـ دعه ٌتقدم لبلمتحان هذا الشهر ففٌه تحدٌد مصٌره النهابً.
ـ اصمت . .اصمت . .ال تتحدث معً فً هذا الموضوع ,صاحبك هذا قابد عملٌة تخرٌبٌة داخل
البلدٌ ,خلق االضطرابات والمشاكل لنا ,فلماذا ترٌدنً أن أدافع عنه؟ إننً أخشى على
مركزي".
ٌصرخ محسن:
ـ "لكنه بريء . .بريء ٌا والدي".
ٌلطمه والده فً ؼٌظ:
ـ نحن فً ظروؾ صعبة ,والخٌر أن نبتعد عن كل ما ٌثٌر النقمة علٌنا.
فشلت كل المحاوالت
ومضت شهور طوٌلة ,ذاق فٌها محمد شتى أنواع التعذٌب والمرارة ,فاشتد هزاله ,ونحؾ
وجهه وتحول إلى شبح إنسان ,قدماه متورمان ,فهو ٌزحؾ زحفا ثقٌبل ,وتناثرت البقع الزرقاء
الداكنة على أنحاء جسده ,عٌناه متعبتان . .ال تبصران بوضوحٌ ,حس بثقلهما على وجهه
المرهق المتورمٌ ,ود لو تبتر أجزاء من جسده لعله ٌخفؾ عنه هذا العبء الثقٌل الذي ال
ٌعرؾ كٌؾ ٌتخلص منه . . .الزنزانة مظلمة حالكة السواد ,لٌس فٌها سوى بقعة صؽٌرة ٌعتقد
أنها نافذة . .أرض رطبة ٌطفح فٌها الماء النتن . .حشرات تبلحق بدنه هنا وهناك . .رابحة
العفونة تفوح منها ,آثار جافة من الدماء تعود إلى سنوات بعٌدة حتى تحول لونها إلى السواد.
 .فهو ٌنام على هذه األرض التً ٌبلػ طولها المتر وعرضها المتر ولفرط انحنابه احدودب
ظهره بعض الشًء . .تشققت شفتاه . .ومزقت الحشرات وجهه الشاحب ,أصبح مرعبا ولحٌته
الكثٌفة قد ؼطت نصؾ وجهه ,كان ٌتقٌؤ كلما امتؤلت ربتاه بهذه الروابح ,وٌصٌبه ,المؽص
الشدٌد واآلالم فً بطنه فٌصرخ "النجدة . .النجدة" ال أحد ٌعٌره أدنى التفاتة ,فٌسقط خابر
القوى. .

التقى "مستر روبرت" المحقق الذي بدا متذمرا:

ـ "ال فابدة منه ,عرضنا علٌه المناصب والجاه والمال لكنه رفض"
ٌنفث "مستر روبرت" السٌجار فً تؤمل خبٌث ,ثم استطرد:
ـ "اجتثوا جذوره"
برقت عٌنا المحقق بومٌض الدهشة" :نقتله؟"
ـ ال
ـ ما نفعل له اآلن؟
ـ أخرجوه من هذا البلد ,قتله ٌحوله إلى بطل فً أذهان الشباب ,رحٌله معناه ٌؤسه من تحقٌق
ذاته . .الهجرة إلى بلد آخر تقتل طموحه . . .هكذا سٌفهم الناس.
ؼادر "مستر روبرت" المكتب بعد أن أصدر هذا القرار.
وما هً إال قبلبل . .وكان محمد قد استرد بعض أنفاس ادخروها له لكً ٌستعٌن بها على
الرحٌل حتى أعدوا جواز السفر الخاص به.
قال المحقق:
ـ ستسافر اآلن إلى تركٌا . .فقد سحبنا منك جنسٌتك.
ٌصرخ:
ـ ال . .ال أرٌد . .أرٌد أن أموت هنا . .لٌفهم العالم أن هذه المهزلة تتكرر كل ٌوم.
كان المحقق قد أعد كل األوراق البلزمة لهذا الؽرض وعند انتصاؾ اللٌل أخذته سٌارة خاصة
بالسجون ,وضعوا قٌدا فً معصمٌه فآلمه ثقل الحدٌدٌ . .داه نحٌفتان ال تحتمبلن هذه القٌود. .
ولحمه ٌتآكل . .إنه متعبٌ . .صرخ فً مقاومة:
ـ "ال أرٌد الرحٌل . .ال أرٌد الحٌل . .سؤفضحكم . .سؤعلنها علٌكم حربا ال تنتهً"
اتكؤ على المقعدٌ ,تنهد بصعوبة ,الدنٌا تضٌق بهٌ . .تؤمل سبحانه ٌتمتم له:
ـ أنت سجٌن نفسك ٌا صاحبً ألنك كالورق ٌصنعون منك كل شًء وأنت ال تقدر أن تصنع
لنفسك شٌبا.
كؤن السجان جدار أصم فلم تمس هذه الكلمات شؽاؾ قلبه ,ثم أشاح بوجهه عنه لٌلتفت إلى
المحقق:
ـ إنً أرثً لساعة مٌبلدك لعل البوم النحس قد زؼرد لك عندما ولدك رحم أمك الشقً.

كان المحقق ٌحدث نفسه" :ما ٌقول هذا المجنون لعله ٌهذي"
ٌتنهد محمد وفً عٌنٌه الؽابرتٌن لحن كبٌر . .ولمعة شقاء أبدٌة:
ـ "إٌه ٌا عالمً المجنون ,كم ترتكب باسم الجنون حماقات"
ثم ٌسؤل المحقق دون أن ٌنتظر إجابة" :لماذا فرضتم على الرحٌل لٌبل؟!"
ٌكلمه المحقق:
ـ اخرس أٌها األحمق.
ٌتمتم محمد:
ـ "اللٌل البهٌم هو الؽطاء الساتر لكل الجرابم والمصابب"
وٌبتسم فً سخرٌة" :وماذا ستكتبون فً الصحؾ صباح ؼد؟ سافر فً نزههٌ ".قهقه مقهورا
حتى ذرفت عٌناه الدموع الؽزٌرة.
ٌبدو أن السٌارة قد توقفت فً المطار وهناك تمت اإلجراءات فً تعتٌم كبٌر وفً حالة من
التكتم ,وحتى ال ٌثٌروا دهشة الناس ,نزعوا من معصمٌه القٌود ,كان الناس ٌحدقون به
باستنكار" :مجرم . .لعنة هللا"ٌ ,همس آخر" :لعله قاتل ,أو لص محتال".
ما زال التعذٌب النفسً ٌطارده ,حتى فً الوداع األخٌر ألرضه ,كان األطفال ٌقتربون ناحٌته
ٌشٌرون إلٌه بخوؾ" :ماما . .حرامً " . .تشد األم طفلها من ذراعه بقرؾ" :ابتعد عنه ٌا
ولدي أعفانا هللا من هإالء" وتقهقه طفله أخرى توما إلى لحٌته الكثٌفة" :انظروا. .
انظروا".
كان محط سخرٌتهم وشماتتهم ,فتلك خطة مدبرة النتزاع االعتراؾ من عامة الناس على أنه
مجرم ,وقد حرصوا على بث هذا اإلٌحاء ,مبلبسه المهلهلة الرثة ,ذقنه ,وجهه ,هكذا ٌفهم
الناس اللؽة التً نشؤوا علٌها منذ نعومة أظفارهم.
أصابه المؽص ثانٌة والرؼبة فً القًء . .وجعل ٌتلوى من األلم ووجهه ٌزداد صفرة .انتبه
إلى صراخ طفل رضٌع تحمله أمه على ذراعٌها فهتؾ بؤسى عمٌق" :حسن . .حسن" أمل
باهت جسد فً مخٌلته صورة طفله الذي ولد فً ؼابة الحرمان ,بكى . .ترمقه امرأة عجوز:
"ال فابدة من الندم اآلن" وترد علٌها أخرىٌ" :فعل جرٌمته وٌبكً".

ٌكاد أن ٌنفجر فهم ال ٌعرفون سره . .سر بكابه ,وألمه ,هل أصبح المإمن ظالما مسحوق
الكرامة فً نفوسهمٌ . .ود لو ٌصرخ بؤعلى صوته ,لكنه خابر القوى منهوك الجسد ثقٌل

الخطى . .الحرمان انتزع كل حٌوٌته فقد القدرة على التركٌز ,مشتت ,واهن الروح . .شده
المحقق من ذراعه لٌؤخذه ضابط األمن فً المطار إلى الطابرة.

كؤنه كبش الفداء ٌسوقه صاحبه إلى المذبحة ,وهذا الكبش ٌنازع هذا المصٌر ٌلتصق بمخالبه.
 .بحوافره ,على األرض حتى ٌشكل قوة دافعة ضد قوة مالكه الذي أعد له خنجرا لٌذبحه. .
ٌصرخٌ . .نادي . .اتركنً . .دعنً وشؤنً . .لكنه ٌستسلم أخٌرا للذبح.

حاول محمد أن ٌتشبث بانتمابه لكن الكؾ الؽلٌظة انتزعته من هذا االنتماء . .قهرا . .ووجد
نفسه أمام المضٌفة تهمس بلطؾ روتٌنً مشٌرة إلى مقعد خاص به" :تفضل اجلس هنا" رمى
بثقله على المقعد ,التفت إلى المقاعد التً امتؤلت بالمسافرٌنٌ ,بدو أنه آخر الركاب . .أوشكت
الطابرة على اإلقبلع . .تستجمع طاقتها وتحرق وقودها لتطٌر بعٌدا عن أرض الوطن . .رحلة
إلى األبد . .انطلقت مرتفعة نحو السماء . .وما لبثت أن دمعت عٌناه ,وهو ٌتذكر مراتع طفولته
وصباه . .وأمه . .وأصحابه . .بٌته . .كل ذكرٌاته . .تركها هنا . .مع هذا النزؾ المتفجر فً
قلبهٌ ..تؤمل الفضاء الرحب . .وظلمته حجبت عنه الحٌاة . .فتمتم بشرود وعٌناه مشدودتان
إلى ذلك اللٌل البهٌم. .
"الظبلم الكبٌب ٌنسج وحشة. .
على هذا الشاطا الناعس
ولم ٌعد من األمواج الناعمة
ؼٌر الذهول أمام الشتاء المرٌض
إنها تبدو وكؤنها شاردة
من شبح الصمت
وقد راع هذا الؽروب . .الهروب
ذلك اإلنسان الجامد
إنه ال ٌجد مرفؤ لهذا الشرود.
وهو ٌنساب فً القنوات
كما تنساب دموعه الجافة على أعقاب المؤساة

لم ٌكن ؼٌره على ذلك المعبر المسكٌن
وكؤنه تزوج األلم
فانسل من هذا الشباب المقطوب
واستدار. .
ورفع ٌدٌه المرتعشتٌن . .الضارعتٌن
إلى السماء الخرٌفٌة الحزٌنة
أمام التمثال الؽرٌب. .
وهو ٌردد نؽمات الوطن السلٌب
وأناشٌد الشاطا المقبور
باألوساخ واآلالم. .
فخذي ٌا حمابم السبلم. . .
سبلمً . .إلى وطنً الحبٌب" . . .
خر باكٌا . .وشفتاه تترنمان بندى هذه النفحات الحزٌنة  . .وأشاح بوجهه عن النافذة. . .
تاركا ظبلم المدٌنة الذي اختفى وراء الؽٌوم . .وجفناه الندٌان ٌرمقان األحباب فً وداع
الرحٌل.

-----------------------------------------
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سٌدة البانسٌون
استٌقظ محمد عندما توقفت الطابرة فً مطار أنقرة ,جعل الركاب ٌتراصون فً صؾ واحد
استعداد للنزول ,وكان لشدة اإلرهاق آثر المؽادرة من الطابرة بعد أن انتهى باقً المسافرٌن
من حمل أمتعتهم والنزول بها إلى المطار .ألول مرة ٌرى وجوها ؼرٌبة ,أصناؾ من البشر ال
أحد ٌلقى اهتماما لآلخر ,كل منصرؾ إلى ؼاٌته ,حالة من السكون تسٌطر على قلبه . .لكن
حقٌقة مرة تدور فً مخٌلته ,ؼربته ,وحدته فً مكان ال ٌعرؾ فٌه أحدا . .بٌد أنه ٌطمبن نفسه
فاهلل سبحانه لن ٌنساه ,وسوؾ ٌسخر له أسباب الحٌاة.

فور انتهابه من إجراءات المطار ,أوقؾ سٌارة أجرة ,كان فً جٌبه خمسة دنانٌر ,لعله ٌستطٌع
تدبٌر شإونه ,استطاع أن ٌحولها إلى العملة التركٌة ثم أقلته السٌارة إلى "بانسٌون" فً
العاصمة . .كان ال ٌستطٌع التؤمل فً الشوارع فكل ما ٌحس به اآلن لٌس إال إرهاقا كبٌرا,
وثقبل فً رأسه ,توقفت السٌارة عند البانسٌون الذي ٌقع فً أحد األحٌاء الفقٌرة ,ثم حمل
أمتعته فور أن دفع األجرة وهناك استقبلته سٌدة فً العقد الخامس من العمر . .عبلمات الوقار
ترتسم على وجهها تركت مكتبها وهً تشده من ذراعه" :تفضل ٌا ولديٌ ,بدو أنك متعب"
ٌجلس على األرٌكة ,بٌنما ٌقوم الخادم بنقل الحقٌبة الصؽٌرة إلى إحدى الؽرؾ المطلة على
بستان البانسٌون الكثٌؾ األشجار حٌث ٌتدلى التفاح األخضر من أؼصانها ,ورابحة الزهور
الزكٌة تختلط مع رابحة التفاح فتحمل كل المتعة واألنس إلى نفس اإلنسان.
كان ٌتكلم بصعوبة:
ـ هل تعرفٌن اللؽة العربٌة؟
تجٌبه وهً تضع الكمادات على جبٌنه:
ـ أجل ٌا ولدي فؤنا من أصل عربً وزوجً تركً.
تنهد:
ـ كم األجرة؟.
تقاطعه:
ـ ال علٌك ٌا بنً فؤنت اآلن مرهق تحتاج إلى قسط من الراحة.

ثم تؤمر الخادم أن ٌعد له أفضل الؽرؾ ,وتحمله إلى المكان المخصص له ,هناك خزانة بسٌطة
ٌضع فٌها مبلبسه فتضٌع ثٌابه فً الخزانة ال تسعها ٌرمً جسده على سرٌر مبلءته بٌضاء
معطرة ,ثم تستدعً له طبٌبا ,وفً ظرؾ ساعة واحدة ٌتقدم الطبٌب إلى محمد ٌتحدث معه
باإلنكلٌزٌة ,فعرؾ سر تعبه ,ثم وصؾ له بعض األدوٌة والمنشطات المؽذٌة وأصناؾ األطعمة
التً تبلبم حالته ,بٌنما كان ممرض ٌؤتٌه كل صباح لتطبٌب آثار الكدمات ,فتعهدت هذه السٌدة
رعاٌته والسهر على صحته.
كان محمد ٌشر باطمبنان كبٌر بقربها  ..استعاد نشاطه وحٌوٌته ,ثم أخد ٌفضً لها بقصته
وأٌامه الحزٌنة التً انقضت من عمره وكؤنها أثقل حطت على رأسه ,انخرطت السٌدة بالبكاء
وهً تتمم:
كان هللا فً عونك ٌ .ا ولدي
اطرق بحزن ,فسؤلته :
بماذا تفكر ٌا ولدي؟
شرد ببصره بعٌدا ثم تنهد :
ال اعرؾ ..أفكر فً المشوار القادم.
طمؤنته:
ال ٌضق بك الحال  ,تستطٌع بسهوله أن تبحث عن عمل بسٌط وتدبر لقمة عٌشك
نهض من سرٌره ,كان الحمام قد اعد له ,فؤصلح هندامه وحلق ذقنه ,ثم خرج ,قرر أن ٌبعث
برقٌه إلى صاحبه علً لعله ٌستطٌع لقٌاه فً تركٌا ,وقد عثر على مبنى البرٌد قرٌبا من
البانسٌون ..وفورا انتهى من هذه المهمة أخذ ٌتجول بٌن المحبلت واألسواقٌ ,بحث عمل
بسٌط ,حتى توقؾ عند إحدى المكتبات العامة,عرض على مالكها خدماته قاببل:
أنا خرٌج علوم سٌاسٌه وقادر على الترجمة,ولً خبره فً تصنٌؾ المكتبات ٌ.تؤمله الرجل
المسن كان ٌفحص هندامه ,فجعل محمد ٌنظر إلى ثٌابه ,ما لذي لفت انتباه الرجل ..فقال
صاحب المكتبة:
أرٌدك بابعا  ,فالبابعة التً كانت قبلك ستتزوج عن قرٌب وستترك المكتبة خبلل ٌومٌن,
تستطٌع لقابها مساء لتقوم بإرشادك وتدلك على أسعار الكتب
ٌسؤله محمد بفضول :
وكم هً األجرة؟

خمسون لٌرة شهرٌا ,وسؤضاعفها لك عندما ألحظ أٌة زٌادة فً المبٌعات
وفور أن تم االتفاق عاد إلى البانسٌون لٌتحدث إلى السٌدة حول هده الوظٌفة ,لعلها تضٌؾ
شًء من خبرتها  ,قالت:
أجرة ضبٌلة جدا.
ٌجٌب :
مإقتا  ,لعلً أؼادر تركٌا عن قرٌب فقد أبرقت إلى زوج شقٌقتً ,وسؤنتظر رده خبلل أٌام .
أما زمبلءه نزالء البانسٌون اآلخرون  ,فاحدهم كان شابا جامعٌا ٌدرس الطب  ,واآلخر رجل قد
طلق زوجته واثر الحٌاة فً عزله ,ثم رجل عجوز طرده أوالده عندما ضاقوا بخدمته  ,وكانت
الردهة تكتظ بالزابرٌن فً بعض األمسٌات حٌث تشاطرهم هذه السٌدة أحادٌثهم ,تعد لهم
القهوة التركٌة مع الكعك.
لم ٌحاول محمد باالختبلط بهم فهو اآلن معتزل للراحة ,فً رأسه تدور شتى الخطط ,بعد هذا
الركود والفراغ العرٌض فً أٌامه السابقة .
التقى مساء "البابعة" شابه فً العقد الثانً من عمرها  ,تتحدث بجفاؾ شدٌد ودون أن تلقً
نظره إلى محدثها اآلخر..
أشار محمد لها انه ال ٌفهم لؽتها ,عندبذ تحدثت باالنكلٌزٌة ,وقضت معه ساعات طواال حتى
عرؾ طرٌقتها فً العمل قالت له بحده :
سؤؼادر المكتبة صباح ؼد وعلٌك أن تباشر العمل من الؽد.
كان ٌحترم طرقها فً الحدٌث وأسلوبها المهذب فً التعامل ,أسلوب فتاة عملٌه تدخر
مشاعرها وأنوثتها لذاتها الخاصة ,ال تبرزها هوٌة للبابع حتى ٌطمع بها اطمؤن وشكرها وفورا
حٌاها  ,ابتسمت فً تكلؾ :
أتمنى لك حظا سعٌدا
لم تكن الكتب سوى موسوعات صحٌة وعلمٌة تخص قضاٌا اإلنسان المختلفة  ,ثم لوازم
مدرسٌه من كراسات وأقبلم ..شعر باطمبنان شدٌد  ,لعله مكان مناسب ٌمهد له بعض
االستقرار النفسً الذي فقده طوال السنوات المنصرمة .
كانت سٌدة البانسٌون تنتظر عند الباب وابتسامتها الحامٌة ترتسم على شفتٌها تلوح له من
بعٌد :
ها  ..ما فعلت ؟

ٌقول :
كل شًء على ما ٌرام.
ألؾ مبروك على سبلمتك والعمل الجدٌد .
وٌجالسهم حٌث ٌتم التعارؾ فٌما بٌنهم ,وتنبري السٌدة قابله:
لقد جمعت هإالء األصدقاء وحدثتهم عن ظروفك واألزمة التً داهمتك ,فقرروا أن ٌهدوا لك
هده الباقة الجمٌلة من الزهور تعبٌرا عن ترحٌبهم بانضمامك إلٌهم .
فٌبادلهم التحٌة وٌعرب لهم عن شكره وامتنانه .
تعد السٌدة العشاء و الشاي والكعك  ..كان الشاب الجامعً ٌتؤمله باستؽراب ثم بادره قاببل :
انه لظلم كبٌر أن تحرم من شهادتك الجامعٌة لقد بقٌت أفكر فً هدا األمر طوٌبل ,لعلك تستطٌع
أن تلتحق بجامعة استنبول ,أنا متؤلم جدا لها األمر .
أخد شرٌط الذكرٌات الحزٌنة ٌمر فً مخٌلة محمد وٌثٌر فً قلبه األسى .
ؼابت ابتسامته وتحول وجهه مسرحا ألنة ذاببة فً الفإاد ..كانوا ٌلمحون وجهه المنهوك
ٌتعذب وكان صوت جبلد ٌقع على محٌاه ,حمرة الؽضب تابهة على وجهه الباهت ,وفور أن
ٌصمت الشاب المتحدثٌ ,قول الرجل المسن ,وهو إنسان رؼم النكبة التً طحنت قلبهٌ ,عرؾ
كٌؾ ٌحتوي آالم الناس:
ـ حاول أن تنسى الماضً ,وتبدأ صفحة جدٌدة من حٌاتك.
ٌضحك الرجل اآلخر:
ـ ٌبدو أننا فً نفس المحنة ,فؤنا قد طلقت زوجتً. .
تناولوا طعامهم ثم ٌؤتً الخادم بإناء كبٌر مملوء بالتفاح اقتطفه من بستان البانسٌون.
ٌقول الرجل المسن:
ـ ال بد أن تتزوج اآلن . .وأستطٌع أن أخطب لك فتاة تركٌة لتقٌم هنا ,فالزوجة إلى جانبك
تنسٌك همومك ومتاعبك بعد شوط المعاناة الطوٌل.
ٌقاطعه الرجل المطلق:
ـ ما هذا الفؤل المشإوم ,دعه ٌرتاح من هذا العناء ,فلٌس فً الدنٌا شًء ٌضاهً الحرٌة.
ٌبتسم محمد:

ـ ال . .لٌس اآلن ,األمر ٌحتاج إلى إمكانات ,وأنا أفتقدها.
ٌتحدث الشاب الجامعً:
ـ إن األزمة لٌست فً بلدكم فقط ,ففً تركٌا صدر قانون ٌمنع طالبات الجامعة من ارتداء
الحجاب ,وكانت هناك معارضة شدٌدة مما جعل النساء ٌكتبن آالؾ الرسابل احتجاجا على هذا
الوضع ,وحدثت مظاهرات متفرقة هنا وهناك اعتراضا على ذلك األمر.
عندبذ طفق محمد ٌحدثهم عن المخطط العالمً الكبٌر "األفعى" الذي ٌستهدؾ شعوب العالم
وذلك بتذوٌب أخبلقها ومبادبها وفكرها وجعل العلم حكرا على فبة دون أخرى حتى ٌتم
امتصاص الخٌرات والنعم لصالح الفبة الباؼٌة.

كانوا مذهولٌن ,فهم ٌصؽون إلى رجل خبٌر محنك أٌقظ فٌهم روحا جدٌدة قد ؼفلوا عنها ,ثم
حمل إحدى الصحؾ ,وكانت تتصدر صفحاتها صورة لملكة جمال العالم ,قال وهو ٌشٌر إلى تلك
الصورة:

ـ هذه وسٌلة لشؽل المجتمعات بؤمور من هذا القبٌل تبلػ من التفاهة حدا ال ٌوصؾ ,فهذه
العاهرة التً تعرض جسدها رخٌصا وكؤنها جارٌة فً سوق النخاسٌن ,تتساقط تحت أقدامها
آالؾ الدوالرات والهداٌا على حساب الشعوب الجابعة ,وكلما بلؽت المقاٌٌس الجسدٌة حدا
"أرقى" تضاعفت النفقات .ولؤلسؾ هناك منظمات دولٌة تنادي بحقوق اإلنسان ,والمجاعات
فً إفرٌقٌا دلٌل حً على ذلك التناقض بٌن الحقٌقة والمزاعم ,ثم من جانب آخر تحدث هذه
المهازل ,ناهٌكم عن سبلح الؽرٌزة الجنسٌة الذي ٌعتبر واحدا من مصادٌق الرعاٌة الحدٌثة,
فقد كان الٌابانٌون فً الحرب العالمٌة الثانٌة ٌلقون صور النساء العارٌات على جنود أمرٌكا,
وما ٌشبه ذلك ,كان األلمان ٌقومون به بالنسبة لجنود برٌطانٌا من أجل تدمٌر نفسٌاتهم
وإلهابهم بالجنس واللذة الجسدٌة ,وكلما انشؽل ذهن اإلنسان بتلك األوهام أفسح المجال
لشٌاطٌن اإلنس والجن أن ٌنهبوا ببلده وٌشٌعوا فً نفوس األفراد الضعة التخاذل والهوان.
قال الشاب التركً:
ـ وهذه الصور الفاضحة تمؤل شوارع تركٌا وتتصدر محبلتها ومكتباتها ,وتبدو الصور كقطعة
حلوى تنقض علٌها أفواج من الذباب.
ٌقهقه الشٌخ الهرم:
ـ ألن الدنٌا دون النساء ال معنى لها.

ٌقاطعه الرجل المطلق فً ؼٌظ:
ـ بل النساء مخلوقات ردٌبات خلقن لشقاء الرجل.
تبتسم السٌدة:
ـ ولكن الرجل ال ٌستطٌع الحٌاة بدون المرأة. .
رن جرس الهاتؾ فنهضت السٌدة لتتكلم بٌنما هم محمد أن ٌؽادر إلى ؼرفته ثم استؤذنهم
باالنصراؾ.

قضى محمد لٌلته مصلٌاٌ ,رتل القرآن ,ثم ٌدون مبلحظاته عن طباع الناس فً هذه المدٌنة
وأفكارهم ومعتقداتهم ,وفكر فً القٌام برحبلت واسعة داخل تركٌا لٌتعرؾ على معالمها
وتقالٌدها ,لقد تذكر وهو ٌكتب كراسته التً فقدها فً البٌت مع مكتبته وكتبه وأشٌاء ثمٌنة
حرم منها ,لكنه أٌقن أن ما فقده هو فداء هلل سبحانه .انتبه إلى ضوء الردهة وقد انطفؤ. .
وخٌم السكون فً أنحاء المكان ,أخلد إلى النوم! واألحبلم البعٌدة تنتظره فً الؽد ,ما هً
المحطة التً سٌقؾ عندها فً خرٌؾ عمره ,إن الذي مضى هو طابر حط على نافذة من حٌاته
ثم سافر بعٌدا حٌث الشطؤن البعٌدة ولن ٌعود ثانٌةٌ ,بس من حلم العودة ,كان ٌتمنى رإٌا ولده
الذي طالما انتظر مولده . .أطٌاؾ رمادٌة قاتمة تتراءى له . .وجه أمه الشاحب ,حفر الزمن
أخادٌده علٌه . .دمعتان ٌتٌمتان هما آخر ما قدمته له صباح الوداع الذي لم تعرؾ أنه كان
الوداع األخٌر ألحب الناس لدٌها .زوجته "منال" حلمت مع األٌام أحبلم طفلة تلعب بالدمى حتى
تكل وتمل ,فؤدركت أن واقعها مع هذا الرجل حرب طاحنة ضد األشباح المستترة.

وسادته ندٌة لفرط الدموعٌ ,بكً أساه ,قدره الذي قذفه فً هاوٌة النسٌان السحٌقة . .آه . .أٌن
مارد النوم لٌخطفنً إلى دنٌا الهروب .كان جفناه ٌستجلبان النوم من هذا الصخب الكبٌر الذي
ٌدوي فً رأسه ,حتى كان هذا المارد رحٌما ,فؤطبق جفنٌه الثقٌلٌن على عٌنٌن طالما تحدٌتا
نور الشمس.

وفً صباح الٌوم التالً استؤنؾ نشاطه حتى الظهٌرة . .كانت بالنسبة له أٌاما روتٌنٌة ,بدأ
الملل ٌدب نفسه ,كان ٌنتظر األمسٌات فهً المبلذ الوحٌد فً وحدته ٌجالس خبللها أصدقاءه
فً البانسٌون ,وٌخوضون فً شتى األحادٌث والمناقشات الفكرٌة والعقابدٌة وكان ال ٌنسى أن
ٌسجل كل ما حفظه فً ذاكرته.

استلم برقٌة من صاحبه "علً" ظهر األول من فبراٌر . .ارتجؾ لفرط السعادة . .كان "علً"
بمثابة الخٌط الواهً الذي سٌنتشله من هذه الهوة . .قرأ هذا السطر الذي مؤل قلبه بؤحاسٌس
األمل تنفجر فً كٌانه" :سنصل ؼدا  2فبراٌر على متن طابرة الخطوط الجوٌة المصرٌة
الساعة الثانٌة بعد الظهر" ,أطبق الظرؾ وهو ال ٌكاد ٌصدق ,تهلل وجهه بالبشرى وحدث
سٌدة البانسٌون أنه سٌنتقل صباح ؼد إلى أحد فنادق العاصمة للسكن مع أهله ,دمعت عٌناها:
ـ هل ستفارقنا؟ لقد أحببناك آنستنا رفقتك.
صمت وهو ال ٌعرؾ ما ٌقول ,فمضت تقول وهً مطرقة:
ـ كنت قد خططت لرحلة نقوم بها إلى معالم تركٌا.
ـ ال أدري ٌا سٌدتً . .الحٌاة هنا قٌود ال أشعر أنها تفجر طاقتً . .سؤبحث هذا األمر مع زوج
شقٌقتً.
تناهت إلٌها فكرة:
ـ أنا أدعوكم جمٌعا على الؽداء
قال وهو ٌتؤملها فً ضٌق:
ـ ٌعز علً فراقك.
قالت وكؤنها تستجمع بقاٌا الماضً:
ـ أنا سٌدة وحٌدة توفً زوجً منذ عشر سنوات ولً بنت وحٌدة تدرس فً أثٌنا فن الدٌكور,
وقد تزوجت واستقرت هناك وال ادري لماذا انقطعت عنً أخبارها .وفً هذه األٌام الباقٌة من
عمري ,أخدم المحتاجٌن والؽرباء ,أخلق فً هذا البانسٌون جو األسرة الذي فقدته منذ سنوات
طوال ,فهو محطة ٌستقبل أناسا وٌودع آخرٌن ,لكننً لم أتعاطؾ مع إنسان مثلك ,أحسست فً
برٌق عٌنٌك األسى والحرمان كؤنك تستؽٌث . .كنت أثناء مرضك تهذي بؤسماء كثٌرة ..شعرت
أن فً حٌاتك مؤساة تستحق منً كل االحترام واالهتمام . .بقٌت فً لٌلتً أفكر فٌك ماذا عساي
أصنع لك . .كؤنً مسإولة عنك ,لقد تدفقت أمومتً من جدٌد منذ أن رأٌتك تتلوى متؤوها على
سرٌرك من تلك الجراح ,حتى أسررت لً بمكنون أمرك ووقعت فً نفسً موقع رضى
واحترام.
أجابها بذهول:

ـ أنت امرأة نادرة ٌا سٌدتً ,تذكرٌننً بهمس أمً الدافا وخبرتها عندما ٌداهمنا األلم منذ كنا
صؽارا ,لقد نسٌت ؼربتً عندما رأٌتك ,كؤن هللا عز وجل سخرك لراحتً.
دمعت عٌناها وهً تربت على كتفه:
ـ أنا ال أنسى جمٌلك ٌا ولدي ,فقد علمتنً الصبلة وهدٌتنً إلى طرٌق هللا من خبلل أحادٌثك
الطٌبة . .إنً أدعو لك دابما بالسداد والتوفٌق.
انضم األصدقاء إلٌهما ,وكان حدٌثهم عتاب حب لرحٌل صاحبهم الذي أطلقوا علٌه "األستاذ"
فقد كانوا ٌجتمعوا فً الصالون عند كل مؽٌب شمس لٌذهبوا إلى المسجد القرٌب فً الناحٌة
الؽربٌة من البانسٌونٌ . .ستؤجرون سٌارة صؽٌرة . .تقلهم إلى ذلك المكان ,وكانت صاحبة
البانسٌون ترافقهم إلى ذلك المسجد ,لٌمضوا ساعتٌن ,وبعد أن ٌتنزهوا فً إحدى الحدابق
ٌعودون سٌرا على األقدام.

كان قلبه ٌخفق اضطرابا . .عٌناه تحومان فً أنحاء المطارٌ ,بحث من بٌن المسافرٌن عن
شقٌقته وزوجهاٌ ,بدو أن االرتباك أفقده التركٌز ,بٌد أنه انتبه إلى صوت ٌنادٌه من بعٌد
"محمد . .محمد"
لمح علٌا وفاطمة وبٌنهما طفلة صؽٌرة لمعت أحداقهٌ ,رفع ذراعه المرتجفة النحٌلة ٌحٌٌهما. .
وما أن تم التفتٌش حتى التحقوا به فضمته فاطمة باكٌة . .بكاء ٌحمل كل معنى وهً تهتؾ
بؤلم:
ـ دعنً ألثمك فؤنت بقاٌا أمً.
دفعها بلطؾ وهو ٌمسح طرفه ,ثم عانق صاحبه فً شوق كبٌر قد بلػ مبلػ النضوج.
ـ الحمد هلل على سبلمتكم.
ثم ٌحضن الطفلة الصؽٌرة بٌنما تحاول أن تقاومه فً حٌاء. .
ٌبتسم أبوها:
ـ إنها خجلة.
تقول أمها:
ـ هذا خالك ٌا أبرار.

ٌحملها على ذراعٌهٌ ,قبلها . .وعٌناه تحدقان بؤخته التً بدت تمٌل إلى البدانة وأخذ جسمها
نضوجه الكامل ,بٌنما صاحبه علً بدا أشد صرامة فكثؾ لحٌته ,وبدت أمارات الخشونة
وقسوة العٌش على جسده وذراعٌه.

أقلتهم سٌارة األجرة إلى البانسٌون تلبٌة لدعوة السٌدة ,وفً طرٌقهم جعل محمد ٌسرد قصته
منذ رحٌلهما ,كانا ٌصؽٌان بدهشة ,ولوعة محدثتهم تضفً علٌهم عاطفة اإلشفاق تارة ,وتارة
أخرى إحساسا بالبطولة ,لكن فاطمة ولم تستطع أن تحبس دموعها ,كانت تنفجر باكٌة كلما
تذكرت مرض أمها وانهٌارها فً بٌت موحش ,فشدتها أبرار:
ـ ماما . .ماما . .لماذا تبكٌن؟
وفً ؼٌظ:
ـ اللعنة على األفعى منال ,لقد حرمتك من ابنك.
أشفق محمد علٌها:
ـ إنها مسكٌنة ضحٌة اإلشاعات واألقاوٌل.
تعنفه فاطمة:
ـ كان األحرى بك أن تؤخذ الطفل بؤي وسٌلة.
ـ ال أستطٌع ,فهً أمه ومسإولة شرعا وقانونا عن حضانته ورعاٌته.
ـ دعنً أسافر وأبحث فً األمر.
ٌصمت محمد ثم ٌستطرد:
ـ الوضع األمنً ؼٌر مناسب هناك إجراءات أمنٌة مشددة.
ٌقول علً:
ـ لقد اتصلت بؤحد األصدقاء فً لندن وهو صاحب مجلة تصدر هناك وتوزع فً جمٌع أنحاء
العالم وهً واسعة االنتشار ,وحدثته فً أمرك ,فؤبدى ترحٌبا حارا بعملك معه .إذ أنه فً أمس
الحاجة إلى كاتب محنك ذي اطبلع وخبرة ٌكون ساعده األٌمن فً العمل.
شرد محمد فً التفكٌر كؤنه ٌتذكر شٌبا:
ـ "عبد الخالق الهادي" صاحب مجلة "إنسان الٌوم"؟

وٌجٌبه علً:
ـ أجل . .أجل ,فقد كنا نكتب فً مجلته منذ كنا فً السنة األولى من الجامعة ,إننً اآلن أراسله
من القاهرة ,أبعث له فً كل شهر تقارٌر ومقاالت صحافٌة عن مصر إضافة إلى قصابدي
الشعرٌة ,وذلك مقابل مبلػ مناسب.

اطمؤن محمد ,وانشرح صدره ,وسرعان ما تناهت إلى رأسه الخطط تتدفق كالسٌل ,ثم أدار
وجهه ناحٌة أخته التً بدت منفعلة ؼاضبة.
توقفت السٌارة أمام البانسٌون ,كانت السٌدة تنتظرهم ,فبعثت الخادم لٌحمل األمتعة ,حٌتهم
وهً تشٌر إلٌهم:
ـ تفضلوا ٌا أهبل ومرحبا.
كان الصالون قد تم ترتٌبه وتنظٌفه تمهٌدا الستقبال الضٌوؾ ,قطفت فاطمة زهرة جورٌة من
األصٌص تستنشقها بنهم ,وٌقوم محمد بمهمة التعارؾ وتبدو السٌدة كالنحلة تطٌر بنشاط
وحٌوٌة ,تعد المابدة ,صحون الفاكهة ,العصٌر.
تقول فاطمة:
ـ إنها سٌدة طٌبة.
وٌوافقها محمد الرأي:
ـ جدا.
وٌحلقون حول المابدة.
تقول فاطمة:
ـ تركٌا بلد جمٌل جدا.
تجٌبها السٌدة وهً تمضػ الطعام بشهٌة بالؽة:
ـ سؤصطحبكم إلى كل معالم تركٌا ,فهذا الذي رأٌته مبلمح بسٌطة جدا ,هناك اآلثار العثمانٌة
والؽابات والبساتٌن الرابعة واألسواق الفخمة.
انشؽل محمد وعلً فً أحادٌثهما الهامة ,وخططهما التً اعتادا علٌها ,بٌنما انصرفت فاطمة
والسٌدة تتحدثان عن معالم تركٌا. .

سؤلت السٌدة:
ـ هل ستمكثون مدة طوٌلة؟
ٌنتبه علً إلى سإالها:
علً من السماء ,فقد فاجؤنً
ـ أسبوعا واحدا فقط ,فهً إجازة مرضٌة كانت معجزة أطلت
ّ
خطاب محمد من تركٌا واستطعت أن أعرؾ األمر ضمنٌا ,وكان ال بد أن نطمبن علٌه ,وكانت
خطة دبرتها مع أحد األصدقاء األطباء كتب لً إجازة مرضٌة حٌث أقنعت المسإول فً مكتب
المحامٌن بضرورة هذا األسبوع.
ضحك محمد وهو ٌربت على كتفه:
ـ خٌر ما فعلت.
تسؤله السٌدة:
ـ أنت محام إذن.
ٌجٌب:
ـ نعم ولكنً اآلن أعد رسالة الماجستٌر فً القانون اإلسبلمً استنادا إلى رسالة الحقوق لؤلمام
علً بن الحسٌن رضً هللا عنهما.
تتؤمل السٌدة فاطمة فً إعجاب:
ـ طبٌعً أن تكون مفعما بهذا الطموح ومعك زوجة ودٌعة كفاطمة.
ٌحمر وجه فاطمة خجبل.
ثم تحاول السٌدة أن تقبل أبرار التً سرعان ما التصقت بؤمها فً حٌاء.
تناولوا الشاي ,فقال علً وهو ٌتؤمل البستان منا نافذة الصالون:
ـ فلنذهب إلى هناك.
وٌحمل الخادم مابدة الشاي إلى البستان ,وٌصؾ الكراسً المصنوعة من القصب تحت ظبلل
أشجار التفاح ,وانتقلوا جمٌعا إلى هناك.
السحر ٌتدفق من تلك الؽصون الندٌة والزهور المتناثرة على جدران البستان فً تناسق بدٌع
ٌخلب العقل ,طبٌعة صامتة لكنها تتحدث عن آٌات هللا فً خلقه ,انطلقت "أبرار" تلعب كؤنها
طٌر قد تحرر من قٌود األسرة ,تقفز وهً تصفق ,تود لو تحضن العالم بٌن ذراعٌها.

رابحة الورد التً تنشر فً العروق لٌس لها تفسٌر تنطقه الشفاه العاجزة عن اختراق هذه
الصنابع الربانٌة ,أخذ "علً" ٌنشد أبٌاتا فً وصؾ هذا البستان وكل أعماقه ذاببة فً لحن
الصمت الذي فجر قرٌحته ,بٌنما شرد محمد فً ذكرٌاته البعٌدة إلى أٌام من الماضً انطوت,
عندما كان فً روسٌا . . .الشرفة التً كانت تطل على الجبال ,وحجاب من الضباب شكل حاببل
بٌنه وبٌن "سوزان" التً اندثرت مع األحبلم ,وضفاؾ النهر ودماإهما المتجمدة فً العروق,
توسبلتها ,عشقها المجنون . .انهٌارها . .أٌن هً اآلن؟! لقد أصبحت فتاتاٌ ,تناثر مع الرماد,
لو كانت تدري أن مصٌرها بركة دماء ٌطفو فٌها جسدها لما فعلت كل ذلك ,وٌحها لقد خسرت
الدنٌا واآلخرة.
ـ محمد! محمد! محمد!
انتفض محمد لنداء علً.
ـ ألم تسمع قصٌدتً؟
انطوى الماضً فً طرفة عٌن ,لكن محٌاه ما زال باهتا . .ساهما:
ـ لقد تذكرت شٌبا.
قالت السٌدة:
ـ ما رأٌكم أن تقضوا األسبوع هنا؟
أجابها علً:
ـ األمر صعب ,البانسٌون فٌه رجال ,وزوجتً محجبة سٌضٌق بها الحال هنا ,سؤذهب بعد قلٌل
إلى أحد الفنادق القرٌبة من العاصمة الستبجار شقة مناسبة .فترشده السٌدة إلى فندق ٌقع فً
الشارع الربٌسً لهذه المنطقة وتهمس له بؤن األجرة بسٌطة.
ٌذهب محمد مع علً الستبجار الشقة بٌنما تنتظرهما فاطمة.
تبدو السٌدة كؤنها تستجمع أفكارها فتسؤل:
ـ لعل عزلة النساء عن الرجال من عاداتكم العربٌة ألٌس كذلك؟
ثم تضحك وهً تواصل حدٌثها:
ـ رؼم أنً عربٌة األصل لكننً ولدت فً تركٌا ,وتزوجت رجبل من تركٌا ,ولم ٌسبق لً أن
عرفت هذه التقالٌد.

تجٌبها فاطمة:
ـ بل هً آداب اإلسبلم ٌا سٌدتً ,نحن بشر لنا مٌول ورؼبات طبٌعٌة تتفجر حتما فً بعض
األحٌان ,وتخلق المبررات لٌدخل هوى الشٌطان فً العبلقات ,خصوصا فً مجالس االسترخاء
التً ال تدع أمرا إال وتثٌره ,مما ٌجعل الرجل مندفعا إلى اإلصؽاء بكل حواسه إلى المرأة أكثر
من الرجل.
تنهدت السٌدة . .تطرق فً عمق ثم تستطرد:
ـ "ابنتً مٌسون أنكرت شقابً من أجل تربٌتها . .أصبحت أمامها عاجزة فهً تفعل ما ٌحلو
لها ,تحضر الحفبلت الصاخبة ,تشرب الخمر ,تجالس الرجال دون تحفظ ,فهً ؼرٌبة الطباع
والمزاج ,وقد تزوجت رجبل ٌونانٌا رؼم معارضتً ,قاطعتنً وكؤنً أنصب لها العداء ,إذ
حاولت مرارا االتصال بها ,دون جدوى تهرب منً ,لعلها تضاٌقت منً فً المرة األخٌرة إذ
صفعتها وصرخت بوجهها وقلت لها :إنك فتاة منحرفة مؽرورة بجمالها ,خطبها أحد األتراك
للزواج ثم تخلت عنه . .ألنها تكره القٌود العابلٌة على حد زعمها ,فسخت خطوبتها ,تاركة
وراءها نقمة قلب الرجل ,أنا ال أعرؾ كٌؾ أحمٌها من نفسها ,حدثتها بتوسل أن تثوب إلى
رشدها وتتزوج زوجا ٌتناسب مع تقالٌدنا ,إنها تسخر منً وتصفنً بالتخلؾ ,لقد فقدتها منذ
وفاة والدها .لم أستطع السٌطرة علٌها ,إنها بالضبط عاصفة مدمرة لنفسها وللناس الذٌن
ٌحٌطونها" تنهدت فً حسرة وكؤنها تجتر أنفاسها اجترارا.
قالت فاطمة:
ـ من الصعب تؽٌٌرها اآلن . .فهً على ما ٌبدو قد قطعت شوطا طوٌبل من هذا العبث ,ولن
تلتفت إلى نفسها إال عندما تصطدم فً إحساسها ,وترى حٌاتها دخان ,أو وهما . . .ؼمرت
نفسها فٌه.
ثم تستطرد قابلة:
ـ أرجو أن ٌحدث ذلك.
دعتها السٌدة إلى التجول فً أنحاء البستان لتقطؾ لها بعضا من ثماره ,وفور أن أعٌاهما
التعب ,دخبل إلى الصالون حٌث كان الرجبلن فً تؤهب لحمل الحقابب ونقلها إلى السٌارة. .
ٌنادي علً:
ـ هٌا ٌا فاطمة عجلً ,فسنذهب اآلن ,لقد استؤجرنا شقة. . .
تشد فاطمة ذراع أبرار.
ـ هٌا ٌا ابنتً . . .اركبً السٌارة.

ٌشكران السٌدة.
تقول:
ـ نبدأ صباح ؼد رحلتنا األولى ,هل أنتم مستعدون لذلك؟
ٌجٌبها محمد:
ـ نعم.
ٌحمل أمتعته ,تستوقفه السٌدة:
ـ هل سترافقنا؟
ٌحدق بها طوٌبل:
ـ أجل . .فؤنا سؤؼادر تركٌا خبلل أٌام.
تحزن وال تعرؾ ما تقول له . .لكنه فهم ما ٌدور فً رأسها:
ٌحدث نفسه:
ـ إن أمامً مسإولٌات كبٌرة تتطلب منً تجاهل العواطؾ فً مثل هذه الظروؾ.
ٌخرج سرٌعا وٌخلفها باكٌة ,فهو ٌحبس كل إحساسه عندما ٌقرر أمرا حاسما.
وٌتذكر وهو فً طرٌقه فٌستدٌر قاببل:
ـ لقد نسٌت أن أقدم لك هذا الكتاب.
ٌدفعه إلٌها.
تقع عٌناها على العنوان "مكارم األخبلق".
ثم تفتح الؽبلؾ ,وإذ بها تقرأ اإلهداء:
"إلى األم التً انتشلتنً من وعثاء الحٌاة أهدي هذا الكتاب".
ابنك محمد عبد هللا
تطبق الكتاب ,تضمه إلى صدرها وعٌناها تفٌضان بدموع ؼزٌرة . .ثم تمسح طرفها هامسة.
ـ شكرا لك . .شكرا ٌا مبلكً.
وٌندفعون جمٌعا إلى سٌارة األجرة حٌث تقلهم إلى الشقة.

كانت السٌدة تزورهم كل صباح للقٌام برحلة جدٌدة حٌث استطاعوا خبلل أٌام قلٌلة أن ٌنالوا
حظا من المتعة فً زٌارة اآلثار والمعالم فً تركٌا . .وقد كتب محمد موسوعة كبٌرة أثرت
مخٌلته ودونها فً مذكراته . . .كما التقطوا صورا فوتوؼرافٌة احتفظوا بها ذكرى لمناسبة
لقابهم ببطلهم . .وقدموا إحدى الصور هدٌة للسٌدة.

قرر محمد الرحٌل إلى إنكلترا . .إذ قدم استقالته فً المكتبة حٌث شرح لصاحبها ظروفه
الطاربة. . .
ؼضب الرجل:
ـ لماذا لم تقل لً أن عملك مإقت؟
ـ أرجو المعذرة.
عنفه ثانٌة:
ـ المبٌعات انخفضت بصورة واضحة سؤضطر للبحث عن عامل جدٌد.
فهم محمد قصده:
ـ ال أرٌد منك وال فلسا واحدا.
ٌخرج محمد متضجرا . .كؤن كابوسا كان ٌنوء به انقشع اآلن . .تحرر من القٌد . .كان علً قد
أعد له تذكرة السفر ومابتً دوالر لقضاء حوابجه فً الوقت الحاضر ,أما السٌدة . .فقد أقامت
ولٌمة عشاء لوداعه . .دعتهم إلٌها وقدمت لمحمد هدٌة مع باقة ورد . .ثم رافقه أصدقاإه
القدامى فً البانسٌون إلى المطار . .وهناك ودعهم والدموع تتجمد فً عٌنٌه . .بٌنما انهمرت
دموع السٌدة. . .
وشقٌقته فاطمة تمتم فً حزن:
ـ هكذا حال أخً دابما . .سفر طوٌل ال ٌنتهً . .لم ٌعرؾ االستقرار فً حٌاته ,اختفى عن
أنظارهم ,لعله كان ٌهرب من حزنه ,فهو لم ٌنقطع عن السفر سوى ألٌام قبلبل انطوت كالحلم.
 .ولم ٌشعر إال والمضٌؾ ٌقول" :اربطوا األحزمة ستقلع الطابرة اآلن".

تنهد وأوصاله ترتعد وشرٌط اللقاء ٌطوؾ فً خٌاله . . .محطة جدٌدة قادمة ستخطؾ كل
الماضً . .كان ٌفكر وهم ٌضحكونٌ . .تخطى بعقله حاجز الزمن البعٌد .بٌنما عادت فاطمة

وزوجها إلى القاهرة بعد الٌوم من رحٌله حٌث لطمؤنوا على شقٌقهم . .ولم ٌبق فً قلب السٌدة
سوى ذكراهم وصور تجمعهم فً إحدى ؼابات تركٌا. . .
ضمت الصورة إلى صدرها وهً تهمهم بتنهد باك" :فلٌحفظكم هللا ٌا أبنابً".

-----------------------------------------

تـــ ّمــــت

