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األﻋرابي كالنبوغ

"خبلؿ قرف المفﻀلين التابﻌين كﻋلى رأس أياـ مجاىد بن جبر(( 104ق))
كاف ىناؾ أﻋرابي بالشاـ قوم الفﻄنة ﻋبقرم الفهم ذكي الفﺆاد ،حاد التفكير ،يقصده الناس
من كل حدب كصوب ،ليغرفوا من بحر ﻋلمو .كﺄنو نهر شلف بجمهورية الجزآئر،كلم يكن
كﻇيفة رسمية كقيل كرئيس ،أك شخص نفيس،بل يرﻋى الغنم ﻋلى سير األنبياء السابقين ،كذلك
من أجل أف يقتني ألكالده كأنجالو خبز اليوـ كيزكدىم باأللباف كمشتقاتو،كذات مرة يجلس
الراﻋي الحليم بزىﺂء غنمو كشﺂئو ،إذا يﻄل ﻋليو في الﻄريق يهوديا يكن البغﺾ للدين ،كلم يبد
ذلك في ملمحو ،كإنما تقمص شخﻀية مسلم ﻋريق ،فوافى اليهودم المسلم يرﻋى غنمو
،فسلم ﻋليو ،فرد النابغة السبلـ ،فاستﺄذنو في حوار غذيق يهم المجتمﻊ اإلسبلمي قائبل لو :
نحن كمسلمين نواجو في القرآف متشابهات كىو يريد تهديم الركن األساسي في الدين كلكن
لم يبد لو مخيل ،يتم فيقوؿ :في القرآف محكم كمتشابو كىذا يﻌسر االستيﻌاب كالفهم كالحفﻆ
،كما ىو اال كتكرار بدكف مغزل كال مﻌنى ،بل مجرد مبنى،فلم ال نقوـ نحن إف كاف إغفاؿ من
جانب السابقين بحذؼ كإزالة المتشابهات االلفاظ كﺿم المحكم بﻌﻀو لبﻌﺾ فيقل حجمو
أم :القرآف ،كبذلك يسهل الحفﻆ كالوﻋي بو ،كيكوف ﻋبارة ﻋن أجزاء مﻌينة مﻌدكدة ﻋلى
األنامل؟؟
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فقاؿ األﻋرابي الراﻋي :بكل تﺄدب كخﻀوع أما قد انتهيت ياال أم :يافبلف.
دﻋني أﻋﻄيك نموذجا فيك كليس بجنب كبﻌيد ،أنت إنساف مكوف من أﻋﻀاء كﻋﻈاـ كمفاصل
تصل الى الستين كالثبلثمئة كمزدكجات توجد ﻋدة بك ؾ:الﻌيناف،اليداف،الخداف،األذناف
الخ...
فهبل نقوـ بسلخ أحد تلك الزكائد فيخف كزنك كخفة الوزف محمودة خصوصا لدل الﻄفل
كحتى الﻄاﻋن السنين ؟ !ففحم الخبيث اليهودم األصل المتخيل بصورة مسلم  ،فقاؿ  :ىذا
حاؿ رﻋاتهم لم أستﻄﻊ تشكيكو في دينو ! فكيف بمحاجة كمحاكرة ﻋلمﺂئهم ؟.فمكثت الﻌزة
لؤلﻋرابي ،ككلى محدكد من حيث جاء اليهودم محدكدبا مفحما مبلسا،كأما األﻋرابي السارح
فﺄكمل مشواره كثبتت بصمتو كقويت ﻋزيمتو لدىﺂئو...
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ﻋاـ الجوع كالخبز حاؼ

كبحﻀرة زمن الﻌجائب كأثنﺂء ﻋاـ الجوع،كاجهت المرأة الﻌجوز الحكيمةمﻌاناة,ك "إف من
الشﻌر لحكمة،كإف من البياف لسحرا".
كمﻊ أﺿﻌاؼ خيرات الدكلة شهب لوف الﻌجوز كاﻋتراىا الهم كالغم،كانهدـ البدف تحت ﺿغوط
مﺄساة الﻌيلة كالفقر،فهي كالحة مكفهرة ،ﻋبوسة الوجو،مرﺿﻊ المصائب،خذىا
متداخل،كمتحشحش في داخلها السجور،غثة الكراديس،سجرت ركبتيها ﻋلى الكبلـ الصلبة
" ،اليجد حيلة ،كالتهتدم سبيبل".فﺄبنﺂؤىا بقبيلةكبني بوزرة يقرﻋوف الخﻄوب،كالحومة
الكحبل،التسد رمقها،كفي مهيﻊ السيﻄرة كالغموض االستﻌمارم الداخلي،من كجهة السوس
الذم ﻃغوا في الببلد ،فﺄكثركا في الفساد،كانت أمة اهلل ال تلفي ما بو تتغذل،كإف أجيب لها
لن تبصر ما بو تتغﻄى،كالما بو لها مﺄكل.
مﻌدمة ذات شرؼ كﻋزة نفس،فقلت في نفسي:
فﻌش مﻌدما أك مت كريمافﺈنني///أرل الموت الينجوا من الموت ىاربو.
حتاـ تﺄكل الﻀغيفة الهاشة كالهشيم المحتﻈر،كإالـ إالـ!كىل يصلح الﻌﻄار ،ما أفسده
الغبار؟!
كىل اليد الواحدة تصفق؟ ال كالف ال!كما يقوؿ المثل اإلنجليزم:
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:in the king down of blied ,the man is one eys ,is the
"king
كالذم نفسي بيده ،ﻇلت رىينة قناﻋتها كأفكارىا في البلشﻌورية أف الحاؿ اليدكـ ﻋلى
حاؿ،كاهلل مبدؿ االحواؿ،فﺈذا يرزقها الكريم المنﻌم بفسحة في الماؿ كبركة في
األنﻌاـ،كاخﻀرت الﻄبيﻌة كتجملت الربوع،فﺄتت إكلها بﺈذف ربها.كرزقت من حيث
التدرم،كﺿرع البدف فلكالمصراة في اللبن كمشتقاتو،أبيﺾ من الثلج،ألذ من الﻌسل ،كﺄنك
أماـ حوض المصﻄفى ﻋليو السبلـ.فحدثني بربك أليس مﻊ الصبر جزآء اليحد؟ !.بلى ،إذا ما
النفس انسجنت باإليماف الصادؽ.
حمدت الشهمة الصالحة ربها ،كفاﺿت خيراتها،حتى كافها حين المنية بخالقها،كخلدت
الذكريات،بسجل غمارة المناﺿلة،حتى صارت األمثاؿ تجرم ﻋلى األلسن بها،كاالﻋتبار يسرم
بذكرىا!"...
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المولى في فاس الﻌاصمة

ككاف في مدينة فاس أياـ حكم األدارسة شاب ﻋرؼ بالحكمة كالﻌﻈة،ككاف لﻄيف البشرة أزىر
اللوف كميت يميل الى الحمرة،ﻃويل القامة مستوم بﻄن القدمين بشوش الوجو ﻃلقو،ناﻋم
االسناف كااللساف ،ينﻄق بالحكمة كيقر بالنﻌمة ،صار الناس يقصدكنو حينما تﻀيق بهم
السبل،كتتراكم ﻋليهم االسى كاالحزاف،إذ ىو بالنسبة لتلكم الشرذمة من البرنصاء قائم محل
الشيخ النجدم_ إبليس_في مﺆتمر الصناديد ﻋن شﺄف النبي //صلى اهلل ﻋليو كسلم / /
أيخرجونو أك يوثقونو أك يقتلونو...
ككجاد القراف مﻊ شيخو التركي الجنسية الفرنسي االقامة،فكاف كلما ﻃرأ ﻋليهم أمر
جلل،توجهوا نحوه اليجاد حلوؿ ناجﻌة،لمشكبلتهم الداىمة،ككصف دكاء شاؼ
لمﻌﻀبلتهم،ككاف ذاؾ الفتى األنيق يتخذ مجلسا كمنتدل يقﻀي فيو اللحﻈات النادرة المكيفة
بهواء رﻃب كمشحوف بالهواء الﻄلق ،من كل يوـ يغبر ،كذلك الموﺿﻊ يﻌهد ب":مدرج ساحة
الرصيف_"المدينة الﻌتيقة_ ...
ككانت تبرـ حولو حلقات كتيرة،مما يشكل بلسما ناجﻌاالفكارىم الشاردة،كايديولوجياتهم
التنﺂئية،كذلك بفﻀل ىذا البزؿ البﻄل الذم لم يستﻄﻊ صولتو القناﻋيس،حتى إنك لتكاد تلحﻆ
بنصوع انكباب الصبياف ﻋليو كالكبار من الشﻄار،من كلمو السلس الﻌذب الﻌصيد،كجلبو
المﺆثر ,ككبلمو المنﻈر،كلغة جسده القيادية ،كمثلث ميرسيديس في حلقة أذنو،كتوزيﻊ نﻈراتو
ُُ

دار قصص كحكايات للنشر اإللكتركني

األﻋرابي كالنبوغ كحكايات أخرل

رﺿواف الميموني

الموازية،كبلمو در منﻈوـ ،كلمساتو تسﻌد المحركـ،يسير ﻋلى درب الصالحين ليصل الى
مقامات الﻌارفين ،كيبل يﻀل ﻋنو المهتدكف،يﻌﻆ بمنواؿ الكرارين ،ال من اجل شهوة نفس
يغتني بها ﻋن األكالين،كمن اجل نبﻌو الصافي،ككﺿﻌو الوافي،كﻋلمو الراسي،كفكره الداني،
ﻋلم بخبره ذات مرة الملك إذ كصلو نبﺄ ﻋن استﻄبلع أمور الرﻋية،بوسيلة مخابرة الدلة
الراسخين ،كخبرائها الباركين،فاتخذ قرارا في كقت الصدفة السلﻄاف إدريس الثاني بﻌد رحيل
كالده ادريس االكؿ الذم يمثل بصمة ذات ﻃابﻊ سميك في بناء الدكلة كاﻋادة المجد كالﻌزة
كالكفاح كالمناﺿلة مﻊ حب بناء الحﻀارة،قرر آنذاؾ منح جوآئز مالية باىﻀة ،كمكافﺄة
خيالية،ﻋلى أف يجﻌل ىذا النبراس من صنف البشر كالﻌنصر الﻄيب من أنواع الﻈفر،ذا قيمة
بارزة كمكانة فﺂئزة،تبيانا كتلقﺂء...
فﻌقد مجلسا كدﻋا الحﻀور كاستدﻋى الولد للوقوؼ بخواف الببلط الملكي حيث حاشية الدكلة
كزﻋمﺂئها كممثليها تحت اإلمﻌاف رافﻌين الهمم ،قد ﻋبل صوت المﺆذف صوت النفير،ك "
الصمت ﻋزؼ قادىم نحو الﻌبث "كالركﻋة كالدىشة استولت ﻋلى الجمﻊ مترقب كل منهم من
يلج فرجة الباب كيقﻀم مصراﻋيها،كالبوابة محركسة كالهيبة موجودة،كالحشذ يشحذ لهاتو
كأسنانو ليسقبل بها جوا من الشهيوات لذيد الﻄﻌم حفي االلﻄاؼ...متسﺂئلين ﻋن جنب من
سيفاجﺆنا بالدخوؿ لساحة المﻌركة الحاسمة أك الﻄاحنة،؟كإذا بالشاب األنيق ،يستﺄذف الدخوؿ
رفقة الجابي ثبلثا-إذف-مشورة-موافقة-حسب سلم االستئذاف في الشرع الحكيم،كبنانو يقرع
األرض،كأصابﻌو تﻄﺄ االرض،كأﻋقابو ينسكب منها نور المﻌرفة فيرتشف منها المستقنﻊ...
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منتها الى جناب السلﻄاف بكل كقار كحﻀور للقلب كإنصات كاستبشار ،بيد انو أماـ ما سينهي
بو السلﻄاف ،كالكل في أماف كسبلـ كراحة كحلواف،مﺆمنوف من كافة الزكايا كالجدراف متجافين
ﻋن الكفراف،ككﺄنهم في حصن السبللم...
كىذا ما يذكرنا بقوؿ البوصيرم:
"كقاية اهلل أغنت ﻋن مﻀاﻋفة من الدركع///كﻋن ﻋاؿ من األﻃم///رخص للولد الشﺂئق
بالجلوس متجسدا بكل اللباقة كاالحتراـ ،بمجمﻊ الوزاء كالصدر االﻋﻈم،كالمحتسب
كالمدكف...كىو منحدر الرأس ،خافﺾ الجناح,محتف بالقيم ،متحفل بالمزيد من الﻄمﺄنينة
كالسبلـ. . .
فسالو المولى ﻋن ما نش فيو ياغبلـ !من أين تﻌلمت ىذه االمثاؿ كصرت حكيما للدرجة
المثلى؟
فقاؿ مجيبا كىو يرسم برجا ناﻃحا "  :رأس الحكمة مخافة اهلل "فﺈني الراس كما كﻋى،كالبﻄن
كما حول،كأذكر اهلل ساﻋة البلى,كىو يﻌبر إيحﺂء لحديث سيد الخلق كالجميﻊ،كاكؿ متكلم
كشفيﻊ،سيد كلد ﻋدناف،كيزيد كفوؽ كل ىذا فﺈف أبي المغفور لو كاف راسا جﻌفرافي الخدمة
ﻋلى التجارب اليومية ،كالمجارم الدنيوية كالحيوانية ...كقداكتسبت منو ىذا اإلرث الذم
اليﻌوض بثمن كال يحتاج مﻌو الى حداد...فهي صقة راسخة كثمرة يانﻌة،ك "من يشابو ابو فما
ﻇلم".كمن المحيﻂ الذم نشات فيو أنني " لم أحلل بواد فيو ﻇلم "...كىو يشير الى القصيدة
التﺂئية ألبي إسحاؽ اإللبيرم األندلسي في كصيتو أبا بكر...
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كأيﻀا من ﺿمز ما شرﻋت فيو بنشاﻃي المركج الفكر ىذه الحكمة التي تقوؿ" :األكثر كبلما
أقل اﻋمارا".ك "التقاس الﻌقوؿ باألﻋمار ،فكم من صغير ﻋقلو بارع ،ككم من كبير ﻋقلو
فارغ"كمن المﺄثور ما نصو ":يوجد في النهر مااليوجد في البحر".
كفورىا استنار كجو الملك ككانو قﻄﻌة قمر،فسار جهة الشاب بجفوة ﻋن ﻋرشو كفرشو كحسبو
ليقف مشرئب الﻌنق ،ﻋالي الهمة ،ﻃهورا ﻋن الهامة،قائبللو :سالك اسئلة دينية ﻋلمية لو اجبت
ﻋنها بصراحة مذكية كنت لك بالمرصاد،كشريﻄة ﻋدـ استبﻌاد جوابك تكوف مني بمنزلة ىاركف
من موسى،مستحﻀرا نسمة غزكة تبوؾ سنة 9ق حيث استخبلؼ النبي سيد البشر كرئيس
المدر كالوبر،لﻌلي كرـ اهلل كجهو ﻋلى الصبياف كالنسﺂء كآؿ بيتو الذين الرجس ﻋنهم ذىب
فقاؿ الغبلـ بكل ىدكء :نﻌم سيدم !تقدـ فانا رىن إشارتك فﺈنو " من ﻋاشر الرجاؿ يفلح كمن
ﻋاشر الكبلب تﻌلم ينبح "فﻄرح ﻋليو أسئلة كالتالي:
ما اكؿ ما خلق اهلل؟ من ىم الذكف صدقوا كدخلوا النا؟ من ملك الدنيا باجمﻌها ؟ من ىم
الﻄواغيت الخمسة؟
فقدر الفتى كنﻈر كبصر كفكر ثم أدبر ففكر فقاؿ  :أما اإلجابة ﻋن السﺆاؿ االكؿ :ؼ :القلم
أكؿ ما خلق اهلل فقاؿ لو اكتب ! فكتب بسم اهلل الرحمن الرحيم كما كائن كما سيكوف...
كأما الثاني  :فهم اليهود كالنصارل صدقوا كدخلوا النار كما سجل في األزؿ قاؿ تﻌالى قي
محكم كتابو( :كقالت اليهود ليست النصارل ﻋلى شيء (كقالت النصرل ليست اليهود ﻋلى
شيء ) ...اآلية.
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فهم صادقوا االقواؿ ،كاذبوا االفﻌاؿ كالمﺂؿ.

كأماالثالث :فلقد ملك الدنيا بﺄجمﻌها أربﻊ شخصيات اكلهم  :سليماف بن داكد الذم آتاه اهلل
الملك ﻋلى الجن كالرياح...
كثانيهم :نمركذ كنﻌاف الذم تﻌنت بكفره كقيسرتو حتى كاف السبب في موتو كفنايو ناموسة من
مستحقرات شﺄنو.
كثالثهم  :االسكندر االكبر /ذك القرنين/
كرابﻌهم  :المهدم المنتﻈر /محمد بن ع اهلل /من نسل الحسين بن ﻋلي آخر الزمن كيكوف
شرﻃا من قياـ الساﻋة الكبرل.
كأما الرابﻊ :فالﻄواغيت خمسة:
اكلهم  :إبليس اللﻌين /ﻋزازيل/ككنيتو (أبو كردكس(
كثانيهم  :النمركذ متحدم إبراىيم كمحجوجو.
كثالثهم  :من ﻋبد كىو راض.
كرابﻌهم  :من دﻋا الناس الى ﻋبادة نفسو.
كخامسهم من ادﻋى شيئا من ﻋلم الغيب الذم من خواص اﻃبلع اهلل جل كﻋبل كىي المﻌركفة
االف (الميتافيزيكية(.
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فنﻈر إليو الملك نﻈرة احتقار ،كىداه فيﺾ جبار،كأمسك بﻌاتقو آخذا بمنكبيو قائبللو  :ليس
بيني كبينك مدخبل للشك كلن يتجاكز أمرؾ مني أكثر من ىذا الخﻂ ،كخﻂ زاكية مستقيمة
متساكية الساقين ،كتوجو بتاج الشرؼ كالرفﻌة كقدـ في مهيﻌو ماال ال يﻌد،كﻋركﺿا
التحد،كزكده بمسكن الئق ،كخدـ رائق،
ككذا امتيازات اخرل...حتى نهل مكانة بين اﻃر المملكة كرائديها.
فلما ﻃﻌن في الخركج من سيف القصر رفﻊ لو الحﻀر تحية كد كﻋرفاف كتقدير كاﻋتزاز،ككﺄنو
مصباح ﻋبلء الدين أﺿاء تلك الحﻀرة ،كأزقة الدار ،كﻃاقة زكدت بها األنﻈار كاالبصار".كىو
يدرؾ األبصار "كال تحويو األقﻄار ،كاليﺆثر فيو الليل كال النهار،كىو الﻌليم الجبار،كمكث الفتى
في نفس المشوار حتى كافتو منية كحين األقدار،كلم يزؿ لآلف في الئحة اىل الشﺄف
كاالﻋتبار،كلو تحت أﻃباؽ الثرل كاف قد صار".اىػ
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الشكول ك الحلوؿ

ذات مرة ,كخبلؿ فترة تقدر بقرف من الزمن ,كتحت جو السمﺂء الصحو...نجد بالصين
الﻌﻈمى ,كاالقتصادية الكبرل,فبلح كﻋنده مزرﻋة ذات غصوف كأشجار,كنباتات
كأزىار,ﻋماؿ الحديقة يخدموف رباىم بكل إخبلص,يﺄمر صاحب الجردة أحد الزراع ,ليﺄتي
كرآء شجرة التين ,فيقف كرآء مختبيا,يﻄيﻊ الموكل الوكيل ,كفي نفس السياؽ نلحﻆ أف
مالك الشجر كالمزارع يﺄمر بوﺿﻊ صخرة ﻋﻈيمة في الﻄريق الذم يمر منو المارة,ككانت
الحجرة الملسﺂء اليﻄيق حملها شرذمة قلة غثة,كبﻌد توالي الهنيهات ...إذا بﺄحد األغنياء
ذم ماؿ ,تجرم بو األقدار لتصبو ىناؾ ,رأل الصخرة الكبيرة ﻋلى كسﻂ الﻄريق ملقاة
كأمامها شجرة تين خلفها أحد الحرسة أك الﻌماؿ,زجره كصﻌد مﻌو الكبلـ  ,نح الصخرة ﻋن
الﻄريق,فقاؿ لو الﻌامل :الف ال ;تلك أكامر تنفذ كماﻋلي اال الببلغ ,فغﻀب الرجل إما أف
تلقيها أك ندﻋوكم كنرفﻊ أمركم للحكومة اك السيادة الحاكمة كك...فلم يرد ﻋليو
جوابا...فذىب الى حاؿ سبيلو ,كالرجل الحارس كراء الشجر ,كحينها يمر رجبلف فقيراف
ليسا بغنيين ,بادركا مجرد أف رأكا الصخرة ﻋلى األرض ,بكل اىتماـ كﻃموح,رغبة في الخير
كالجزاء,كبﻌيدا ﻋن الشر كالريﺂء...ﻃلبوا من الﻌامل أف يﻌينهم حتى جنبوىا ,كأزاحوىا ﻋن
الﻄريق الرئيسي ,كالذم يرد ﻋليو نفوذ المنﻄقة,كبﻌد ما فﻌلوا كأنجزكىا ,ﻋندئذ الحﻆ بلمح
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البصر أحدىم أف ثمت شيء تحت الصخرة كتحت األرض ,حيث ىناؾ حفرة محددة
كمحيﻄة,فﺄجاب الﻄرؼ اآلخر  :لننﻈر ...فلما أبصركا بتمﻌن النﻈر
إذ بهم يركف صندكقا من ﻋيار مﻌهود ,مغلقا يبدكا أف بداخلو شيء ما بو ثقل كيسمﻊ لو
صوت كالفخار...من الفﻀوؿ فتح ﻋنو أحدىم كﻋلى مفتاحو كرقة مختومة  ,قرأىا
كالمفاجﺄة إنو مكتوب فيها";ىذه مكافﺄتي ,لمن نح الصخرة ,ال من شكاني الى الولي اك
الرئيس,فمن كجد الحل لو ىذا الذىب النفيس ,ال من فكر في الشكول ,ليكن شﻌارنا حل
المشكل,ال الشكول منو"...
اآلف يجوؿ الفكر بين األشخاص الثلة  ,كيف يصنﻌوف في أمر ىذا الصندكؽ المليء ذىبا
نفيسا?.كاألشخاص الذين قاموا بتنحية الصخرة جانبا ﻋددىم ثبلثة ,إنها مﻌﻀلة ربما تجر
الى مهلكة,ياللهوؿ !قاؿ أكسﻄهم كﻋبقريهم لديكم مني اقتراح في ىذا الماؿ ,كي نخرج
من ىذا المئزؽ بسبلـ ,كاف مﻌركفا كجميبل في البداية كاالف أصبح مشكلة ينبغي حلها
بتﻌقل كذكاء,إقتراحي ىو أف نذىب الى شيخ صالح ﻋارؼ بربو راىبا يفتينا في المسﺄلة
,كيﻌﻄينا الحل الناجﻊ,كافق الﻄرفاف ,كتوجهوا نحو قرية صغيرة ىناؾ حيث الﻌارؼ بربو
الﻌلي  ,كجدكا الﻌارؼ كقبل اف يﻄرقوا ,سﺄلوا ﻋن كقت تﻌميره البيت فﺄجابهم أحد
المجاكرين لبيتو أنو يكوف بالليل بالمنزؿ ,إذ مغلب كقتو بالنهار يكوف في الﻌمل اليدكم
يتكسب مﻌيشة أبنﺂئو ,كمﻊ اقتراب المغرب يﻌود إلى البيت كبﻌدما يتﻌشى بنتهي لقﻀاء
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كقتو بالليل في الﻌبادة,كقياـ الليل,فنصيحتي اليكم إف أردتم الحديث اليو نحو المغرب
تﺄتوف ىنا تجدكه ,فﺄقركا راﺿين بذلك ,تهيﺆكا للخركج من القبيلة ,كخبلؿ خركجهم منها
أخذكا يسلكوف ﻃريقا غير مﺄلوؼ ,يوجد بو قﻄاع ﻃرؽ ,كمتشردكف متمردكف كىم من نسل
الجهة ,ﻋرفوا ﻋنهم غرباء كﻇنوا من سفرىم كمتاﻋهم اف
ﻋندىم ماؿ كنقود...الثبلثة لم يﻌرفوا للقﻀية مدخبل كال مخرجا ,شرﻋوا في مشيتهم
ليﻌودكا من غد في المغرب الى الﻌابد الﻌارؼ باهلل,كاالكسﻂ منهم يترقب ىنا كىناؾ ككانو
احس بشيء في نفسو...لما كصل الركب الثبلثة الى مسلك بين جبلين ﺿيقين شاىقين
يجدكف جماﻋة ملسحة باالسلحة كالنارية ككاف كبيرىم
في مقدمتهم ,قاؿ االكسﻂ ليفلت بنفسو :نﻌﻄيك كل شيء فقﻂ ال تقتلنا كاما اآلخراف
خصوصا الكبير كلى مدبرا كلم يﻌقب ...قيدكا االكسﻂ بﻌد ما حكى لهم ﻇركفو كأنو خلف
كراءه اكالده الصغار فراخا ,خلوا سبيلو ,كمنحوه ما يقﻀي بو مﻌيشتو التي تكفيو ,كاخذكا
الصندكؽ الذىبي ...كاما االخراف ركﻀوا كلم يقلبوا االنﻈار كراءىم ,حتى بلغوا الى مركز
أمن كﻃني فصرح لهم الكبير ...تجهز المركز الشرﻃي حتى كصلوا الى ىناؾ فوجدكىم
اقتحموا الفلوس ,فﺄحاﻃوا بهم من كل جهة ,كاﻋتقلوا قائدىم ,غير أف الماؿ راح كلم يﻌد
منو ملجﺄ,كتب في حق قائداللصوص محﻀر مﻊ الﻄرفين كتدالوا الحديث فيما بينهم ,لكن
سرﻋاف ما كجدكه أشر منهم في كﺿﻌيتو المادية,كﻇركفو المﺄسوية,إنو مات ابويو كتركوه
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صغير السن ببل تركة كال اشقاء,كابتليت بالمخدرات كانهكتني الديوف كاالقتراﺿات
كك...فرفﻌوا امرىم بﻌد لك للﻌميد بﻌد التفاصيل ,فمنحو مسكنا الئقا كراتبا كدخبل ,كىيﺄ
الصحابو خدمة كمصدر ا ﻋيشيا الخ...من ىنا كانت الﻌبرة في الحلوؿ ,كليس بالشكاكم
كالﻈنوف...
كمنذ كنت صغيرا مررت بمرض نفسي مﻌقد غير مجرل حياتي ,كرمى بي من بﻌيد في
انهار الشدة كالغثياف ,ككانت لي مﻌاناة ,كتﻌرﺿت
إلذايات ﻋنيفة من لدف اصناؼ البشر مما جﻌلني اتﻌقد في نفسيتي كاف ال يﻄاكﻋني الواقﻊ
األليم,كلما مات أبي كانا صغير السن اخذني ﻋمي الوحيد الى بيتي ليكفلني كبﻌد مركر فترة
من السكن اصبحت ثقيبل ﻋلى بيت امرأة ﻋمي,فﺄمرت زكجها ﻋمي اف يﻄردني فلم اجد
سول الشارع بيتا لي كمستودع امانتي,فخرجت الكمل تربيتي في الشارع ,ﺿاقت بي السبل
في الﻌمل كام شيء  ,كرحت ﺿحية الﻌقد النفسية حتى تﻌاﻃيت ىذه المهنة ,كجﻌلتها
مصدر مﻌيشتي,كىناؾ لي اخواف صاركا مثل ما صرت بو في دربي ,كاهلل يشهد ,قرر الﻌميد
اف يراسل جهاز االمن الﻌلوم كصوال للحكومة كسيادة الدكلة اف يحدكا من ﻇاىرة التشرد
,كتﻀييﻊ الشباب في سنهم ,كمنحهم فرص الشغلوالتجهيز لهم ,ثتكافﺆ الفرص أمامهم
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الﻌالم كالجاىل

يفتح الستار..
" فيمامﻀى التقى ﻋالم ككاف يتقمش حلة ذات كقار كىيبة,بجاىل يركب الحمار المتوشح اللبد
لو أﻇفار لم تقلم بمقبرة تندماف(منﻄقة).سلم الﻌالم الرباني ﻋلى الجاىل اللهواني فلم يرد ﻋليو
سبلـ اهلل,كأبصر بﻌين الغﻀب كاالنزﻋاج ,كقلبو محشوف بالحقد كالبغﻀﺂء,ككﺄف نارا انشﻌل
فتيلها في كيانو,فسﺄلو الﻌالم أخي لم ال ترد السبلـ ?,كتﺈتي مسبقا بالكبلـ ?.ك"الدين السلم
كالسبلـ ".كالقيم الساميةالخ...فازداد انفﻌاؿ الﻌي الجاىل ,كنزؿ من حماره يوشك أف يقﻊ
بالﻌالم ,كيف تحدثني بهذه األمور التي ال تنفﻊ كالتﻀر ,كلو كنت أﻋلم ذلك ما سبقتنا اليو
,أنتم الﻌلماء ال تخشوف ربكم كتﻄيﻌوف نهيتكم  ,كتبرزكف خبلؼ ما تكنوف,ىمتكم الركاية
كﻃلب الكسب  ,كالﻌالم يتجرع كيﻄفئ النيراف الوجدانية ,كلقد منحتم مكانة ﻋنا كنحن نتﻌب
لكي نصل فبل ,كتجرم ألسنتكم أف الﻌلم نور  ,كالجهل ﻋار...كما نرل فيكم اال الﻌتامة
كالدسامة...ثم انﻄلق الجاىل كركب الحمار ,كتدارؾ الﻄريق ...كالﻌالم أدرؾ أف مجادلة
السفهاء خسيسة شرسة ,فحمد اهلل إذﻋلمو كقفذ في قلبو نور المﻌرفة...كأنشد:
كفى بالﻌلم في الﻈلمات نور///يبين في الحياة لنا األمورا.
ثم أقبل إلى حيث يريد" اى ػ.
يرفﻊ الستار
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المجهوؿ

يوـ كانت الزنقة ىادئة ,يسير المجهوؿ ليرل في ﻇلمة الليل البهيم ليجد رفقة ناجحة
,لكن ﻃنجة لم تقدره ببخس درىم,خرج المجهوؿ من بيتو ,كغلق األبواب في
منتصف الليل,يقصد إرشادات تشخص لو الﻄريق إلى مكاف يستريح بو مرتاح
الباؿ,فكاف كال بد أف يلتقي بﺈبراىيم بالصدفة ,فاستغرب إبراىيم كيلك يارجل ! ما ذا
تصنﻊ ىناؾ في شﻄر الليل ? كليس ىناؾ ثمت اال ىذه اإلرشادة...اال تخش من
المتشردين أكقﻄاع الﻄرؽ اكاللصوص...؟؟؟فﺄجاب الملتمس بكل نبرة انخفاض
كانهزاؿ ;ﻋلي أريد الﻌبور الى أرش اسبانيا ،ىل تﻌرؼ شخصا ما يمررني ىناؾ لﻄلب
المﻌيشة ...يجيب إبراىيم الناقد ىناؾ لكن ﻋليك اف ال تنساني اف يسرت لك السبل
كاتيحت لك الﻈركؼ  ,فاقر
ﺾ فيوؾ...
إم كاهلل ال تﻀرب ىما لذلك كالفي َّ
ﻋاد المجهوؿ يبحث ﻋن كناش السجبلت بالمقاﻃﻌات ،ليجهز األكراؽ كيجمﻊ
الفلوس تﺄدية لرسوـ الهجرة...كالشخص الذم يقترحوف أف يسوقهم ﻋبر القارب
البحرم تﺄتي األنباء الى الساحل أنو مات غرقان في رحلة قريبة .آه...
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أﻃفاؿ اليوـ...

...شباب الغد كمستقبلنا،صانﻌوا
الجديد"
.........
بينما ﺿفدع ﻃغى ﻋلى باﻃنو مياه البركة كىو يبرؽ لونو الخزامي ،إذ أتت فاﻃمة كانبهرت تبصر
بتمﻌن كحدثتها نفسها قائلة :ﻋجبت لهذا الﻀفدع الصغير ،كيف ال ينخنق من صدمة المياه
،كمن أين ينبﻌث لو األككسجين حتى يتهول,؟؟ إذا بﺄختها الكبرل تتنصت خلف دبرىا،ما ذا
حل بك ككل بي اختاه الشقيقة فاﻃمة؟ فحدثتها بما يجوؿ بذىانها؟ فﺄخذت األخت الكيسة
بتبلبيب ثوبها كﻃلبت منها أف ترفﻊ اـ ﻋينيها فوؽ ناصيتها  ،كتتمتﻊ برجحانية تﺄملها !!ىل
تودين أختي اف تندمجي في قﻄاع التﻌليم كىل تﺆثريو؟ فﺄجابت بكل اﻋتزاز كﻃموح ،كيف ال؟
كالتﻌليم شﻌارنا...فذكرت لها أنك مﻊ تﻄاكؿ االياـ كتوالي ﻋقارب الساﻋات ستقنين درسا
ىاما،يتبلور حوؿ قﻀية المياه كامتيازتها كأصنافها ،كمن ذلك أف :الماء يمتاز باالككسجين
كالتصفية كك...ك"كل ماىو آت آت".فتﻄمﺄنت الشابة فاﻃمة كفهمت أف الحياة فهم
كتجارب...كالسباقوف ذككا خبرة كانحكاـ...فانصرفت الى بيت امها لتﻌد لها الغذاء ،فﺈنها
جاﻋت بﻌد ماشغلت جزء دماغها األيسر المسﺆكؿ ﻋن الذكاء...ككانت الموﻋﻈة أف كل أمر
ذم باؿ ،يذلل مﻊ المثابرة كالجداؿ-...اه
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الدكاجن تموت فما الصنيﻊ؟

كصف المشهد كاالنﻄبلقة:
الفبلح في ﺿرر فصل الشتاء ،كشدة ىبوط المﻄر ،كالغيث الفيﻀاني  ،جنانو مشحو هف باالزىار
كالنباتات كالمزركﻋات  ،تربية الدكاجن تبدك ناجحة ﻋلى كل حاؿ ،لكن  ،سرﻋاف ما يﺄتي
الشتاء كينزؿ الماء الغزير ،كمرآب الدجاج تغمرىا المياه ،كتتبلﻃم ﻋليو فيﻄغي الماء ﻋلى
الدجاج ،فيخنقها لتموت حتف أنفها ،اآلف يفكر صاحب الجنة أف يقوـ بحل شاؼ للغليل ،ما
ذا يفﻌل ؟.خﻄرت ﻋلى بالو فكرة ،أف يجنب نصف الدجاج الموت حيث حالو المادم ال
يسمح لو بتغيير ىذا المشركع ،كذاؾ كرده ،كمن ال كرد لو ،ال كارد لو ...قاـ حينما حاف إباف
الفصل الشتوم لﻌاـ كاف الهجوـ منو مجزكـ بو ،كقبل ﺿربات البراؽ كىيجاف نيرانو  ،حمل
من ﻋل نصف الدكاجن إلى أﻋلى جبل قريب كىيﺄ لهم مركزا مليحان ،حيث يﻈلوـ ىناؾ ،بسبلـ
كﻃمﺄنينة كالتحاـ...
بقي النصف اآلخر كالذم يوـ ما سيلحقو الدمار كيﺄخذه المنايا من يده ،ماذا يفﻌل ؟.
جالت األفكار ،كدارت األقدارفي خاﻃره  ،كفي األخير كاف البد من أف يستشير استشار مﻊ
صديقو الذم يفوقو سنا كيسبقو تجريبان ،فﺄرسى لو في ﻋقلو أف يﺄخذ الوز بدؿ الدجاج الذم
سيموت بنفس تﺄدية الثمن ،نﻈرالوﺿﻌك المالي الخ...فكانت النتيجة مرقاة للسلم ،كصح.
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األﻋمى كالصبور

حينما أراد األﻋمى أف يرفقو الصبور ليلة الجنازة< المناسبة >.في فيبلج بوأحمد ال يوجد
كسيلة تنقل للوصوؿ منزؿ الجنازة  ،كالتي ناسها في حداد قد ذبحوا بقرة سمينة ﺿخمة ،
ىدؼ األﻋمى< الفقي >كاحد من ﻃرازه ،أف يبلغ البيت فيتحفهم بالذكر كالسماع كالمديح
وؽ".الميت دفن  ،كالناس أككا الى
...كيتمتﻊ بجو" اللحم كالبرقوؽ كمية درىم ﻋليها من في ٍ
جحورىم  ،كالليل بدا يسدؿ ﻇبلمو ،كيرخي جناحو ،بيت الجنازة بﻌيد شوم ...إيش األمر
االف ؟ل الصبور مستﻌد لقيادة األﻋمى كي يقتسموف الحصة مﻊ بﻌﻀهم ،تحت شﻌار" :ما ذا
في قبك شاحن ،؟ك ...خرج كقسم" الخ ...المكاف يفصل ﻋن منﻈلق خﻄاىم ب <
20كيلومتران ،لكن األﻋمى الﻀرير مصمم ﻋزمو أف يذىب ،فهي فرصة سانحة ،كال يتكرر
صامت لكنو يﻌتقد بالحصة مستقببلن ،خرجوا من مدشر
مثيلها ،ﻋليو أف يغتنمها ،الصبور
ه
<تندماف >قاصدين بيت الجنارة الى حي <اشماﻋلة.
كفي الﻄريق كلمغرب أكشك اف ينتهي ،لنستقبل الﻌشاء في مسجد< إفركاف >كبﻌد أداء
الصبلة التوجو نحو المقصود بالذات ،كبالﻄبﻊ كصلوا كصلوا الﻌتمة...بﻌد قليل تحركوا ككصلوا
الى المنزؿ ،كالناس في بكاء كتخماـ  ،كمجرد اف دخلوا أخذ األﻋمى يقرأ كيجود كىو الفقو
شيئا ذاؾ ما ﻋيلمو كأخذ بﻌدما انتهى باستﻌماؿ الشمة أك التنفحية أك الﻄابا كىي في ﻋادة
الناس غير المنتمين امر ىين  ،الصبور يتجرع الدخاف داخلو  ،كغرﺿو أف يحصل فحسب
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ﻋلى المادة ،كال يهمو شيء أبدا كبﻌدما انتهت< التقصيرةك الزردة >كخرجوا ﻃلب الصبور
أف يﻌد لو كم من ماؿ كاف في حسابو كخرج لو  ،فوثق بو األﻋمى كأﻋﻄاه  ،إذا بالصبور
يسرؽ ككلى مسرﻋا بالحصة كاملة  ،كبقي األﻋمى بيد كاحدة التصفق...

ِٔ

دار قصص كحكايات للنشر اإللكتركني

رﺿواف الميموني

األﻋرابي كالنبوغ كحكايات أخرل

سػ ﻋلي المرحوـ كالﻌبد الﻀﻌيف

في صيف  2011كاف الﻌبد الﻀﻌيف يزكر س ﻋلي المرحوـ في قبيلتو ببني بوزرة  ،لما جاءت
إحدل الجمﻊ ككاف الﻌبد الﻀﻌيف ﻋلى موﻋد ب سيدم ﻋلي الراحل  ،تهيﺄ الﻌبد للقياه كزيارتو
بمنزلو كلبس ىندا اللباقة كاالحتراـ ،ك ركب الدراجة الهوائية ،كفي تماسك شمس النهار كسﻂ
الدائرة الفلكية  ،كالحر شديد  ،سار بدراجتو ذات الجودة كالﻀمانة كالتخفيﺾ نحو بيت سي
ﻋلي إذبو يصﻄدـ مﻊ سيارة ميرسيديس  ،كصلت أخباره الى بيت س ﻋلي فﺄقبل مشرؽ اللوف
 ،متلوف المزاح ،كقد دست السيارة ﻋلى الﻌبد الﻀﻌيف في ركبتو  ،ككسرت ﻋﻈم قوامو ،
ﻃلب م ﻋلي سيارة اسﻌاؼ حملتو لبيتو  ،كفرش لو البساط ليﻈرح ﻋليو ﻋلى ﻇهره  ،كبدأ
بحكمتو كتجاربو يلف بماء ساخن دفئ ﻋلى رجلو كمنﻄقة الﻀربة القاسية  ،كمﻊ توﻇيف
البخور كالﻌﻄور كاألﻋشاب من الﻄب البديل  ،مسترشدان بالرقية الشرﻋية  ،ككم ﻋولج بها...
تمر بﻀﻌة لحﻈات يﻄلب من الﻌبد الﻀﻌيف اف يقف ﻋلى رجليو ...كساقو قد بدا سليما ،كﺄف
لم يصبو شيء…
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جولة كمس شيﻄاني

الﻌشﺂء ،كصليت لربي ﻋل ﻋملي لتﻌبدم يقبل ﻋنده،ككاف الجو حينها حارا في
أخذت كجبة ى
فصل الصيف ،كأصوات الحشرات الخسيسة بما فيها البﻌوﺿات ،تنبﻌث من جهة النوافذ
المفتوحة  ،تركت أىل البيت ليسترحوا كمن شﺂء منهم ،فليتخذ مﻀجﻌان من ﻋلى السﻄح،
حيثما أحس بحرارة جالت أحشاءه شبيهة الحى حينما تقذؼ بنارىا في الوجداف  ،كالدم يقوؿ
لي  :نحن لنستريح شيئان ،كأنت ،أىذا كقت تنزح فيو للخارج ؟ فقلت لو ً :
يﺂأبت !مزاجي يتغير
يابني ،كالمكاف في الخارج
فﺄردت أف أبدؿ الجو ﻋلى نفسي ،كأستنشق الهواء الﻄلق  ،إذىب ٌ
مخيف جدا،حيث يحيﻂ ببيتنا بﻌﺾ الخبلء  ،أﻃلت ﻋلى الساحة كأخذت أسير ،كفجﺄة يخيل
في ﻋيني ،شبحاي يمؤل شحم ﻋيني  ،كراكدتني الدكخة  ،كلﻌب ﻋلي الدكر َّ
الدكار ،حتى
استيقﻈت كالناس خلفي  ،كالراقي يلبنني بالماء البارد ،أصبت بمس شيﻄاني ...اهلل االمجير
كالمستﻌاف…
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السمك بين ﻃرم كآجن

لما احتار البﺂئﻊ كىو يريد بيﻊ السمك اليابس ،فاجﺄه أحد ممارسي مهنة الصيادة البحرية أف
السمكة كبها تﺄشيرة جفاؼ ،تبرز من خبلؿ لوف دمو ،فقاؿ البائﻊ :كيلك ككل الناس تشترم
مني غيرؾ ،فقاؿ الصياد :ليس ﻋلي اف آخذه للمنزؿ فﺄجد منو ما أكره ،فﺄقيم ﻋليك الدنيا
كلن تقﻌد،فقاؿ لو البائﻊ  :خذ مني كالﻋليك ،بﻌد ما كر ﻋليو لم يجده بالساحة السمكية ،
فﻌل فﻌلتو التي فﻌلها كىو بائﻊ جواؿ كمجهوؿ...
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الذئب كالقﻄيﻊ

خرج القﻄيﻊ من المكاف الذم يراح بو الى السرح ،كالقﻄيﻊ مكوف من نماذج ﻋديدة من
الشاء الصغيرة،كالتي ما زالت في مقتبل الﻌمر ،كريﻌاف شبابها ،يفكر السارح أف يذىب بها الى
مكاف مليء بالمرﻋى كالنباتات،خﻄر ﻋلى بالو أف يتجو بها نحو غابة قريبة من المدشر ،كأثنﺂء
ذىابو كفي الﻄريق التقى براع شحب لونو كتغير ،كىو ﻋلى مﻌرفة سﻄحية بو مسبقا ،ماذا دىاؾ
يافل؟
،أرل مبلمح كجهك ليست مستقرة،فﺄجاب الراﻋي :ياأخي خرجت البارحة لهذا الغابة ألسرح
غنمي ككانت ﻋدتهم تسﻊ ،ففدت اربﻊ فرخات ،ﻋدت اتفقدىم ﻋلني أجدىم ،كما إف كصلت
لمكاف مغشوش صمﻌت الذئاب تﻌوم،كآثار الدماء مبلصقة ﻋلى سﻄح التراب ،ففهمت أف
أمانتي راحت ىباء منثورا ،كذاؾ ىو مالي الوحيد ،كمصدر ﻋيشي الفريد،لذا أنا متغير المزاج
كالملمح،فقاؿ لو السارح :البقية فحياتك  ،ﻋﻈمت أجورؾ ...ىل أنت متﺄكد مما تقوؿ ؟
فقاؿ لو :نﻌم،أنصحك بﻌدـ الرﻋي ىناؾ...قفل الراﻋي راجﻌا إلى منزلو  ،كنفس السارح لم
تﻄاكﻋو اال اف يذىب كاثقا من نفسو ،دخل الى الغابة كالهدكء تماما،كاﻃلق للغنم تفسح في
مجالسها ،كتسبح في المرﻋى ،الﻀﺄف بصنفيو مﻌا (:الغنم كالمﻌز) يرﻋى كيتمتﻊ بﺄجواء الرفاىية
في تلك الغابة كىو يحس باألماف ...لما اقترب موﻋد صبلة الﻈهر كأذف المﺆذف ،تجنح
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السارح تحت ﺿفة شجرة كاستﻈل بﻈلها ،كأخذ يصلي ...كالﻀﺄف موزع في أنحاء الجهة
...بﻌد ما فرغ من صبلتو لم يجد ﺿﺄنا بمقربتو يبدأ بالبحث ﻋنها كيتجوؿ في الغابة ،كما إف
كصل ﻋلى خﻀم بحيرة صغيرة كجد بﻌﺾ الﻀﺆكف تشرب ىناؾ ...كاما الصغار فالفاىا مﺄكولة
الذئاب في منحدر ىناؾ...فقاؿ  :ليتني سمﻌت كبلـ الراﻋي كلكن" ليت كىل ينفﻊ
الندـ…"?.
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كالصرصور
النملة ٌ

في فصل الصيف يمر الصرصور ﻋلى فﻀاء أرﺿي بالنملة الدقيقة الصغيرة
،فيراىا تﺄزر الى جمﻊ حبات القمح كتحملها من ﻋلى ﻇهرىا  ،كتتكبٌد
الممل ،فيندىش من شﺄنها كيخالجو التٌخماـ  ،ماذا
المشقات كالتﻌب ي
تصنﻊ ىذه متمسخرا من حالها ؟...كىو من منﻈوره ليس اال يحمق كتفاىة
...لكن من يدرم الﻌواقب ؟ سﺄؿ الجندب النملة قائبلن لها  :أم ! لما ذا
تتﻌبي نفسك كتذكقي شدة الموقف؟ كالحالة أنك تحملي ىم المستقبل
كتجمﻌي القمح ،كالرزؽ مﻀموف ،كفي اللوح مكتوب  ،ترد ﻋليو النملة
بتﻌقل كببلغة فتقوؿ  :إننا كفي فصل الصيف كقت الخيرات كاإلنتاج
كالحصاد كالخراج ،الخيرات كفيرة ،كاإلمكانيات متاحة ،نﺄكل كنشرب
كنمرح كنسرح ،لكن سيﺄتي موسم الشتاء كالبرد ثىم قارس كالمحاصيل
كالمزارع تﻌقم ،كيحل الجذب كالقحﻂ ،فﺄنا أﻋمل االف من أجل ذلك
الوقت المرتقب ،فﺄلف ﻋلى متني حبوب القمح كالبير،فحيثما حاف إباف
تلكم الفترة تلفيني كاجدة ،كﻋندم كفاؼ أستغني بو ﻋن الﻄلب ،كتجشم
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البحث كالتنقيب ﻋلى فراش االرض كحصيرىا  ،شﻌارم " :حاسب نفسك
كاﻋمل بجد لترتاح غدا".
كراحت حيث غرﺿها كسبيل ىمها  ،تصﻄحب مﻌها حبة قمح ،كالخير
جاىز كسار ،كرة كراء كرة تبرـ مﻌها القموح الى مسكنها البديﻊ الصنﻊ
،كتدخر كتوفر قوت اليوـ للغد  ،ككﺄف لساف حالها ينﻄق " :خبي قرشك
االبيﺾ ليومك األسود" {زم ما يقوؿ أىل مصر} كأما الصرصور األىبل
الذم ال يﻀرب الحسباف للمستقبل ،كال يدرم مااالقدار تاتي بو ،كما ﻃبيﻌة
كالص ىوالف ...الجندب يستفيق بكرة ليذىب
الزماف القاسي المتغير الحاؿ َّ
الى الرقص كالترؼ مﻊ أقرانو كزمبلئو ،كيﻌيش لحﻈات باىرة في خﻀم جو
زاه " ،كال يهمو االمر الذم صنﻌوا " ككل من جنسو يشجﻌونو ﻋلى ذلك
كيقولوف لو بكل ﻋبلكة  :دﻋك من التفكير صديقي فاألكل موجود ،كالخير
غير محدكد ،كالرزؽ ليس بمفقود،كل كنىم كاشرب "كال تنس نصيبك من
الدنيا " من يمدنا بالمﺂكل اليوـ قادر ﻋلى تدﻋيمنا يومها دكف يممارة أك
شك...لكنو بترؾ التوكل كالتحرؾ كتﻌاﻃي األسباب ليﻈل ركينان كال شفيﻊ لو
يوـ الشفاﻋة ....
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الجنادب كالجراد في ﻃوؽ المبلىي ،كمهبﻂ التراخي ،يستﻈلوف بقحف
الحر كاإلثمار ...مرحلة الصيف  ،كىو في غفلة مﻌرﺿوف ...
موسم ى
تمر األياـ ...كيﻌقب يوما آخر كيتلو نهاران نﻈيره  ،كتتوالى ﻋقارب الساﻋات
 ،كتتغير محﻄات الﻀيﻌات ،كينمحي أثر الخريف  ،كتجنى الثمار اليانﻌة
...كينزؿ ﻃور "من جدٌ كجد ،كمن زرع ىحصد" كيلفﻆ أنفاسو األخيرة ،كتبلغ
الركح الحلقوـ ﻋن فصل الخريف ليﻄرؽ ﻋلينا الباب فصل الشتاء كالبرد
كالجفاؼ ،كالسبل منقﻄﻌة  ،كبﻄوف األدكية كالﻈراب كاآلكاـ غمرتها
المياه كنبشتها ،ككﺄنو مﺂء منهمر فيجرت لو ينابيﻊ االرض فﺄﺿحت ﻋيونان،
كالزرع نفد ،كمصدر الﻌيش انقرض  ،ك"من ال كرد ال كارد لو ".
فﺄين المورد كالحاؿ أف الجوع حل  ،كبصر الجنادب َّك ٌل ،كأكشك
الصرصور أف يلف ﻋلى بﻄنو الحجر ،من غلﻈة الﻀرر،كسوء ما حﻀر ،فكر
فنﻈر ...فﺈذا بفكرة خﻄرت ﻋلى بالو أف يسير في ﻃلب الغذاء ﻋلو يشفي
غليلو ،كيجد شارده ،كينتهي الى مبتغاه  ،أخذ يمشي ليبحث ﻋن األكل
فالرقص انتهى اجلو ،كحلت نتائج األسباب كالﻌمل  ،فبل رقص ينفﻊ
كالمجوف ،رأل بيتا منزكيا في جهة  ،فجاء الى بابو كقرع بﺄﻇافره مصارع
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الباب  ،فسمﻊ بصوت لﻄيف  ،من بالخارج ؟ فقاؿ :أنا الصرصور أفتش
ﻋما آكلو .
ٌ
فتحت ﻋليو الباب ،كىي كاثقة من نفسها ،كمﻌتزة بﻌبقريتها ،كناجحة في
،فردت ﻋليو  :حينما كنت أتمحن كأتﻌب  ،كنت أنت ترقص
يم ىخﻄﻄها
ٍ
كتلﻌب  ،فقل لمن رقصت لو كمﻌو  :اﻋﻄني ما أسد بو الرمق من فﻀلك ،
فﺄنا لست لك بمﻌواف ،كالمنجد لمستنجد  ،ذاؾ مسارؾ كأنت الذم
اخترتو فخﺾ بحرؾ كحيدا ،أك مت كريما ،كغلقت الباب .
ىكذا كاف جزاء المتهاكف البلىي ،الذم في غفلو ساىي...
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يحلم اليقﻈة الفكرية

دائمان يىخاؿ كبالو منشغل ،يحلم كيفكر في بناء المستقبل الذم يغيب ﻋن حاﺿره ،إنو
{ﻋبداهلل} يناـ ﻋشﺂء ثم يصبح قاﻋدان ،بدأت ﻇركفو في الوىم كالخياؿ  ،كإﻋماؿ
كﺿﻊ جرمء ،
الفكر كخاﻃر الباؿ،من أين يبدأ ؟ كإالـ ينتهي ؟ إنو في حقيقة األمر ه
ﻃموحات لهذا الشاب كبيرة  ،لو ىوت ﻋلى شاىق ألسقﻄتو  ،أك
كأمر ﻋصيد .ىناؾ
ه
ه
شتو  ،نواياه اليسﻌها م ىدر كالكبىر...ﻋاش كىو قرير الﻌين في
ﻋلى يجلمود صخر له ٌ
مسقﻂ رأسو ،حيث مﺄكل كالديو ،كسكن أسرتو كأبويو ،ﻋلى ساحة ﺿاؽ فﻀاؤىا  ،إذا
نزؿ قﻀاؤىا  ،كبﻌد أف فﻄم اإلرﺿاع  ،كقويت ساقاه ﻋلى المشية الى بيت اهلل
كاإلﺿراع ،كىو في سن الﻌاشرة توقﻈو {أمو} ﻋلى الصباح الباكر ليسﻌى الى الجامﻊ
حيث{ المح ٌفﻆ} في /المسيد /تهب اليو الحفﻈة األبرار ،كالبراﻋم الصغار  ،يل ٌقنهم
كتاب اهلل كح ىده،كدستوره في أرﺿو بﻌ ىده ،ك{الفتى} قوم الﻌزيمة  ،فاتر الذىن  ،لو
ملكة في سرﻋة الحفﻆ كاالستيﻌاب  ...كل يوـ يﺄتي الى الشيخ بكرة ليلتئم مﻊ أقرانو
المﻌمرة } {أـ الﻄفل} تسهر ﻋلى توﻋيتو ك تنقيح فﻄرتو ،بﻌد الرجوع من
كزمبلئو في{ ٌ
المسجد في الزكاؿ  ،تسﺄلو {أمو} كتتفقد مدل استﻈهاره لما تﻌهده بين يد{ الشيخ
}.فتﺄخذ صفحة الكتاب كتبصر ،كىو يقرأﻋليها مدكنة ماحفﻈو لذلك اليوـ بالتماـ
كالكماؿ...
ّٔ
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كمجزءا الى أقساط كشﻈايا ،مشوار يومو ﻋلى
كاف برنامج استﻌماؿ الزمن مخﻄﻄا
َّ
التالي :
يستيقﻆ مﻊ الفجر فيتوﺿﺄكيصلي كيﺄكل ماقسمو اهلل لهم من مﻌيشة ،ثم ينكب الى
الكتاب القرآني فيقﻀي شقصا من التثبت من اللوح المكتوب ،كيﻌرض ﻋلى{
الفقيو}ثم يمحو اللوح ،كيلقنو أحد الﻄبلب الذين تحت تصرؼ {الشيخ} ،كمن
ِّ
{المحفﻆ} مايكوف من زلة قلم ،
السباقين الحافﻈين لديو ،كبﻌدما ينتهي  ،يصحح لو
كسبقة مداد كحبر...كمﻊ حدكد الﻌاشرة فصاﻋدان يرتﻄي الى البيت كيﺄخذ استراحة
يقﻀيها مﻊ لﻌبة {كرة القدـ}إذا كانت ىواية مفﻀلة لو منذ كقتها الخ...
كبﻌد أذاف الﻈهر يرﻋوم إلى الجامﻊ ،فيحفﻆ المكتوب الى الﻌصر  ،كبﻌدىا مباشرة
جماﻋي مﻊ {إخوانو }الذين يسايركنو،
قبل ،كيكوف ذاؾ
يقوـ بتكرار ما كاف قد كﻋاه ي
ه
كيواتونو في مذكرة الحفﻆ كاألحزاب ...فما أف تصل المغرب كﻃبﻌان بﻌد ما يصلوف
جماﻋةن ،يلقي ﻋليهم {الشيخ} -حفﻈو اهلل -درسان مبسﻄان يﻌلمهم فيو كيفية الوﺿوء
كالصبلة ،كمقﻄوفة من اآلداب كالقيم النبيلة ،حتى يربٌيهم ﻋليها صغارا ;فتلك ألصق
كأفيد ...
يتم ذلك بقاﻋة التدرير كالحفﻆ ﻋبر سبورة سوداء ،كﻃباشير الذم اﻋتلى دمهم ،
ىموـ الحرؼ كالﻌدد...
كأمحتهم ي
ّٕ
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بﻌد ىذا كلو ينثني الى الدار ليناـ بﻌد أخذ كجبة الﻌشاء ،ك{األـ} لها الفﻀل في الﻌناية
الشاملة ،كاسترﻋاء جميﻊ الحقوؽ كالواجبات ،فما يشتكي ىما ،كال يتفجﻊ غمان ،كال
يتﻀرر أمران...
إف الغبلـ سلك مسلك القرءاف في ريﻌاف شبابو  ،يتحمل المﻌاناة ،كيتذكؽ الصﻌوبات،
لكن ﻋنده حلم يﺄتي يومو ليتحقق ،شيء غريب !.
ه
منﻌزؿ جﺂء أحد الزكار اليهم ككاف يﻌرؼ
كبالصدفة كذات مرة كىو في غرفتو
نﻌم! ,
ُّ
بالوالية كالصبلح في قومو كحيٌو ،سﺄؿ [أمو ]قائبلن :أين ىو [ﻋبد اهلل] ؟ فترد [أـ
جالس يتهيا للنوـ  ،فﺄجابها[ الصالح] :استدﻋيو لنتﻌشى الليلة
الولد]  :إنو في الغرفة
ه
سويا فقد أحﻀرت مﻌي لو ىدية غالية ،كغبلبة في المحبة ،كﻋبلكة في القيمة فرد ﻋليو
 :نﻌم ;! إم فﻌلت...
جاء [الغبلـ ]لقاﻋة األكل كجهزاألكل ،كحﻀر كل من كاف ﻋن البيت غبر ،كاتفقوا أف
يسﺄلوا [ﻋبد اهلل] بﻀﻌة أسئلة ،ليكشفوا ﻋنو القناع  ،كيرخوا الستارﻋما يي ًك ُّن في صدره
من مخبئات األماني...
جلس الجمﻊ كأخذكا يقتنصوف كجبة الﻌشاء ،قاؿ الولي :ماذا تريد أف تصبح غدا
يا[ﻋبداهلل] ،كماىي أحبلمك ؟؟ فسكت الفتى حتى يﻈن كﺄف لن يتكلم  ،كأخذتو سنة
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من التفكير كالتقدير،فقاؿ  :أريد أف أكوف ﻋالماي من الﻌلماء ،كأكتسب مهارات
كمواىب ﻋدة أخرل...
ؼ[الشاب] ما كاف يبالي ،كتﻌجب الحاﺿركف من ركﻋة جوابو ،كشجاﻋة رأيو ،كبﻌدىا
افترؽ الكل الى شﺄنو.
أصبح اهلل الصباح ،كأﺿاء بنوره كالح ،ك[ﻋبداهلل ]كﻌادتو يقدـ رجبل ،كال يﺆخر أخرل .
كمرت ﻋليو بﻌﺾ السنين الى أف صار في سن البلوغ حيث كقد التحق بمدارس التﻌليم
الﻌتيق ،كتحصل منها ﻋلى شهادة الحفﻆ كالسادس ابتدائي كالثانوم اإلﻋدادم...
كمنها كاف لو فﻀل التتلمذ ﻋلى بﻌﺾ الشيوخ ً
الﻌﻈاـ ،كاألساتذة الكراـ ،كحينما ناىز
الثانية كالﻌشرين ﻋاما ،حصل ﻋلى مﺆىل كشهادة التﻌليم الثانوم الﻌتيق من [كزراة
االكقاؼ كالشﺆكف اإلسبلمية]  .ليتفرغ الى الدراسة الﻌليا بﻌدىا بفصل زمني  ،كفي
األخير كمﻊ الخامسة كالﻌشرين كاف فﻀل الشرؼ للشاب [ﻋبد اهلل] أف توفق لتسلم
الصبا ،كاآلف
نحوه حينما كاف في سن ٌ
شهادة إجازة الﻌالمية ،التي تﺆكد صدؽ ما نحى ى
نرل ىذا الفتى من أبرز الدﻋاة كالوﻋاظ ،كأحد نخبة رجاؿ الﻌلم كاالتﻌاظ.
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أمل حياة

كفي أجواء صيفية أخذ (الحارس الﻌاـ) للمدرسة إجازة مدتها :ثبلثة أشهر ،ليستريح من أتﻌاب
السنة الدراسية ،كيمتﻊ نفسو بلحﻈات نزىة كرفاىية...
حيث ﻋلى ﻃيلة الﻌاـ يبقى رىين المراقبة ،كرﻋاية شﺆكف الﻄلبة في النﻈاـ الداخلي للمﺆسسة
،كالتي قد ناىز ﻋامركىا قرابة الخمسمائة مابين مدررين كمدرسين في مختلف أسبلؾ التﻌليم.
تﻀم تلكم المدرسة _:إنها مدرسة النور_ مقﻄوفة من التبلميذ كﻃبلب الﻌلم،كلهم في
انكباب لتحصيل الﻌلم كمحاربة األمية كالجهل،كيسهر كل من الﻄقم اإلدارم كالتربوم ﻋلى
حسن السبك كصياغة حسن المﻌاملة مﻊ مستقﻄبيها...
ذات ليلة كمﻊ كشك اقتراب الﻌﻄلة الموسمية شهد ﻋلى ﻃالب كقد خالف بﻌﺾ القوانين
المنصوص ﻋليها بنﻈاـ المﺆسسة ،لبس ﻋليو يستﻌمل ما يدﻋى ب":ﻃابا" .اك يسميها أىل
المشرؽ ب ":النفحة،الشامة "ىذا التلميذ لم يﻌد لمدل الﻌقوبة التي قد تنشﺄ ﻋن ىذه الﻈاىرة
َْ
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،كتهاكف في القﻀية ،مما كاف لؤلخذ كالرد في التشاجر كالخصاـ مﻊ الحارس الﻌاـ أف سبو
بجملة كلمات ساقﻄة حينما اشتد غيﻈو ،كانت ردة فﻌل المراقب الﻌاـ أف رفﻊ أمره للمجلس
التﺄديبي بالمدرسة ،مما ﻋرض الﻄالب لئلقصاء كالحرماف من متابﻌة الدراسة مﻊ زمبلئو
كأقرانو...
كيﻌتبر ىذا شنﻊ في حقو كبشﻊ ،حيث كاف من المفركض أف يوجو لو إنذار مبدئيا ،فﺈذا ماانقاد
كاستسلم للبنود سلم ،كما اجني ﻋليو.لكن كمن يتفهم الوﺿﻊ كيحترـ مبادئ اآلخرين الخ...
غادر التلميذ كالذنب لو سول كبلـ ﻃفيف جرت بو األلسن ،كنﻄقت بو اآلسن كﻋربدت ﻋليو
الخصوـ ،كخلق ﻋنو الشجوف؛
راح الﻄالب ليتشرد في األزقة ،كيﻀيﻊ شباب ﻋمره ،كل األبواب أقفلت في كجهو "،كماكل
ذم لب بمﺆتيك نصحو".
كفي تدخل سريﻊ لبﻌﺾ األساتذة الذين كاف لو بهم باع مجيد ،كشرؼ مديد،ﻋن ﻃريق تواده
في الحصص التﻌليمية كالتكوينية ،كأخذ زماـ السبق في القسم كتقدمو ﻋلى غيره من األفراد.
تﻌجل أحد المﻌلمين الﻌاملين ليجرم حوارا بينو كبين المدير ،قائبل لو :سيادة المدير !إف الفتى
ليس كما يﻈن الﻌامة كالغير ،لو ميز كخصائص ،كقد اﻋترؼ بذنبو  ،ﻋسى يتوب كيقلﻊ ﻋن
ﻋادتو،كاف مثلو في المدرسة لرافﻊ شﺄنها ،كممثل أﻃوارىا،فرد ﻋليو المدير _ككاف
مستﻌصيا_كبل! ىذا قرار الرجﻌة فيو ،كأنت حﻀرة األستاذ! دﻋك من المداخلة في أمور
التنفﻌك فنحن نﻌرؼ من نكوف ،كمانريد ،ال نحتاج فيو ألحد يفيد...
ُْ
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ىكذا كانت الصدمة القوية ﻋلى نفس (الﻄالب)،كذىب ﻃائشا دكف ىدؼ يستهويو...إف كل
ذلك كاف بسبب (الحارس الﻌاـ) جاءت االجازة ،كانتهى كل الخذ االستراحة ،كالتلذذ بمتﻌة
الﻌﻄلة ،كماىي اال لحﻈات أحس (الحارس الﻌاـ) بﻌﻄب في حشاياه قلبو ،يﻀيق بو التنفس
أحيانا ،كيحل بو اإلغماء ﻃورا،كمفاصلو توجﻌو ،فواردتو كسوسة ،أىذا سحر أـ مس ؟ ؟ نصحو
أحد الرفقاء بﻌد ما ﻋلم بوﺿﻌو كشكى لو سوء حالو ،أف يزكر( ﻃبيب) اختصاصي ،فتوجو بو
الى (الﻄبيب) ففصحو ليكشف ماذابو...فﺄخبره بحسرة  :ﻋندؾ فقداف كلية،كانت في مسيس
الحاجة لمن يسديها لك ،كاال ستبقى منحبسا مﻊ الدكاء كياتي يوـ لتودع الحياة ،كىاأنت
أمامك بﻀﻌة أسابيﻊ ،تفرقك بين الحياة كالموت ،فﺄكجد لنفسك حبل!اه كآه ﻋلى ىذه اللحﻈة
المﺆلمة!!!كماجاء ﻋلى بالهم أف جرح أحد ،أك اإلجحاؼ بحقو ،لللو يمهل في ذلك
كاليهمل ...كفي ﻃريق أحد الشباب الذين كانوا ﻋلى اتصاؿ كﻃيد ب(الﻄالب) المنفى أﻋلمو
الخبر ،فتﺄسف لذلك ،كقاؿ :ذاؾ حارسنا ككم خدمنا ،فﺄنا أقدره كأحسب أجرم ﻋلى اهلل،أنا
لها انا لها! كتبرع ﻋليو بالكلية الغالية مقابل الشيء ،غير قيمو النبيلة كﻋدـ نكراف
الجميل،كتحت شﻌار " :سامح انت الرابح" فرح الحارس فرحة ما كسﻌها مركب كﻋاد اليو ركح
الحياة  ،كأفلج لدنيا مشرقة،كحياة مرزقة...
ﻋاد( الﻄالب) الى دراستو ،كبلغ المنى حتى صار من أىل النهى الخارقة،كالمكانة
الرابقة،كالسلﻄة الحاذقة.
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في ﻇبلؿ األكىاـ

أدب الﻄفل "قصة خيالية" فئة سن(ْ_ٕ)
ييرفﻊ السٌتار..
و
ياقوت نيشرف ﻋلى رماح من زبرجد ،تقف (اليتيمة) كىي في اصﻄداـ مﻊ المنﻈر
أﻋبلـ
الساحر،تمﻌن النﻈر كتدققو بيد فهم الواقﻊ الذم سحر أﻋينها ،كجاء بﻌجب كبير...
كالحالة انها اكترثت لما أبصرتو بﺄـ ﻋينيها،جباؿ شواىق راسيات قداﻋتلتها اليواقيت ،إنو شيء
مذىل للغاية! أسرﻋت يتيمة الدىر شفقا كقد خالجها الجبن كخفق قلبها ،كجمحت نبﻀاتو.
قصدت (شجرة) -ﻋبدليل -بمقربة (نهر) من سندس كإستبرؽ،فصارت تنادم بﺄﻋلى صوتها!
ياسيدم! قد أتيتك أشكوىمي ،كأرفﻊ إليك أمرم،ياخليفة أبي كأمي،ككحيد ﻋنصرم ،ألﻄف
بسذاجتي ،كدﻋمني بمﻌسكر قوتك،فقلبي اليتحمل كمجارم الحياة الصاخبة تزﻋزع فكرم،أنا
التي أﻋيش بين حﻀنيك ،كخريرؾ منبو يقﻈتي،كىمساتك تسﻌدني ،ىب لي بوصل ،كاجلب لي
شجاﻋة القلب  ،كشدة اإلقداـ ﻋند البﺆس...سمﻊ النهر مهاتفتها فلبى بﻌجالة،كانقاد لندائها ،
كىو يرد ﻋليها الجواب  :حلوتي! أنت أمارة الوسم ،كﻋليك المشترم يسرم،التحزني لذﻋر،
كالترﻋوم بجفر ،أنا لجنبك أركح مﻌك بالﻌشي كاألسحار،ماقلب الليل ﻋلى النهار.
ك(الﻄفلة) الغبلبة في صمت كانصات،كلكبلـ الوادم بالمرصاد.
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ردت ﻋليو بصاركخ شرس ،كﻋبقرية سانحة ،ياموالم! قد ﻋجبت لمارأيت  ،كنفسي تخوؿ لي
أنني سﺄقﻊ لحﻈة ما في مسبح الحمقى كمستغربي األحواؿ،ما نﻈرتو كاف ﻋلي ﺿرب من الثقل
كشدة التحمل...
نﻈر اليها النهر الكفيل ،كتبسم ،ياﻋزيزتي! اليهمنك المرئى ،فﻄالما قد توﻋرت،فﺈنك قد
أسلمت،خذ بنصحتي ،كاﻋمدم الى نزﻋتي !فﺈنك ستنجحين المحالو في مشوارؾ
الدنيوم،كمسﻌاؾ األخركم...
فناشدتو النصيحة ،ىات نصحا ﻋسى كربتي تنفرج،كغرﺿي يقﻀى ياسيدم؛فقاؿ لها :اسلكي
ىذا الﻄريق الﻀنك بين الجبلين كأنت مغمﻀة الﻌينين،

فﺈذا أحسست أنك ستقﻌي ﻋلى

األرض،أك يحصل مكركه  ،فقولي :إف نهر السندس قادر أف يوكل بي ملكا مقربا اك حرسا
كافيا ،ﻃفقت اليتيمة تمشي ىنيهة ىنيهة ،فما أف كصلت قمة الﻄريق الوﻋر كأكشكت تنحدر
،الهمتها نفسها ككسوس لها خاﻃرالشيﻄاف :اف سوؼ تهول القﻄة ساقﻄة ،كتﻌبثر لها ًمشية
الخيبل.
كفي ىذه األثناء لم تذكر ما النهربو كصى ،بل خالت مجموﻋة من الغرابيب السود تكاد تسقﻂ
ﻋليها ،كترديها من ﻋلى الجبل قتيلةن...
اه اه!
فتحت (اليتيمة) ﻋينيها فوجدت أنها نائمة أماـ قبر -أمها،-كماتلك اال أحبلـ كاىية الىية.
الستار.
..ييغلق ٌ
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كﺄنَّو م ً
وﻋ يدﻋي ٍرقيوب
يى
الواقًﻊ.
ٌ
قصةي من نىػ ٍب ًﻊ ى
....
)يتجوؿ بها أحيانا ،إنو ثرم كرجل أﻋماؿ ،ليس
دراجة نارية
ىك ىﻋ ىدهي ذات مرة بﺄف يشترم لو( ٌ
ٌ
اقتنﺂء مثل -الدراجة -ينقص من أجره شيء؛ كلتكوف ﻋبارة ﻋن ىدية من الغني  ،إلى نجل
و
(مسجد
بيت فقير كمﻌوز،كفي إحدل الليالي البهيمة  ،جمﻊ اهلل بين (الرجل) ك(الموﻋود ) في
(حي) أحدىم  ،فلما فرغت صبلة الﻌتمة ،نهﺾ الموﻋود ليلقي تحية السبلـ ﻋلى
و)قه ى
رب ٌ
الثرم ،كتجازفا أﻃراؼ الحديث فيما بينهم؛
فقاؿ (الموﻋود)  :سيدم! إنني أخرج كرات ﻋديدة للشغل كالﻌمل ،ككثيران ما أذىب لقﻀاء
بﻌﺾ األغراض الهامة  ،كبيني كالمقصد مسافة فيصلية  ،أما حاف األكاف أف تمنحني
(الدراجة)؟.
فقاؿ (الثرم)  :أﻋرؼ قصتك كىمومك  ،كأقدر لك انتهازفرصك الخ...لكن؛ ﻋليك أف
تﻌيرني متسﻌا من الوقت  ،ريثما أحصل ﻋلى مبلغ مالي من نتاج قﻄﻊ أرﺿية ﻋنوتيها للبيﻊ ،كلن
كحرك سﺄكفي....
أكوف شحيحا ﻋليك ،بل لن أخلف كﻋدم ،ككﺄنو دين ﻋلي ٍّ
فردﻋليو (الموﻋود) قائبل :آمنا باهلل ،كصدقتك ،رجﺂء التخذلني ألكوف ممتنا لك إف سﻌيت في
تحقيق ىذه األمنية التي أﻋجز ﻋن تلبيتها لنفسي  ،كأككلت أمرىا إليك ،كاهلل يتوالؾ...
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أجابو( السيد) إم نﻌم! التﻌجل! ىذا كﻋد لك مني كلن أخلف كﻋدم  ،بل سﺄنجزه ؛ فقﻂ
تريٌث حالما أحصل ﻋلى الوارد المالي من خبلؿ بيﻊ( األرض ) ،ىي في قيد الﻌرض اآلف.
قاؿ ( الموﻋود) لك خالص التقدير سيدم؛ كآمل أف أﻋوض لك ىذا الجميل حتى لو كاف
بكلمة ﻃيبة كبالدﻋﺂء...
فقاؿ ( الرجل ) ليس مشكبل  ،اللهم قدرنا ﻋلى ﻋمل المﻌركؼ ،كصنﻊ الخير!!!.
ثم خرجوا من المسجد كالليل أرخى سدكلو ،كقبل أف يفترقا إذا باتصاؿ ىاتفي ي ًرد ﻋلى (الثَّرم)
بخصوص تلك -القﻄﻊ األرﺿية ، -أنها في كﺿﻊ تهيئة للشرآء...اتفق مﻊ (الرجل)
كملتقى
(السمسار) لموﻋد يلتقيا فيو ،كخلف كرآءه (الموﻋود) أف يراه في لحﻈة أخرل ،
ٌ
ن
و
الحق...
قدـ (الموﻋود) إلى منزلو  ،كىو في دﻋاء كإلحاح أف تتم ﻋملية الصفقة ليهنﺄ ب ( الدراجة)
حتى إنو كفي نفس الليلة الشتوية يرل في المناـ أف قﻄرات المﻄر تسيل  ،كحفيف الشجر
يرف ،كىو يقود( دراجة نارية ) من الﻄراز الجيد...
صحو .ﻃفق (الموﻋود) يمشي إلى (سوؽ
فلما أصبح اهلل الصباح ،كأﺿﺂء بنوره كالح ،كالجو ه
األسبوع) لجلب البًﻀاﻋة الى البيت ،كاصل سيره إلى( السوؽ) كمﻌرض السلﻊ كاليملك سول
الشيء القليل من الماؿ ،ليس إال يد ىريهمات التشفي غليبل  ،لكن كبكل قوة كنخوة كثًق
(الموﻋود) من نفسو أف سوؼ تقﻀي لو الغرض  ،كتسﻌفو لتقﻀي األمور الﻀركرية الذم تقوـ
يسريٌة الخ...
المﻌيشة األ ى
ﻋليها البنية في ى
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جﻌل يشاﻃر مﻊ (التجار) حتى يكفيو ذاؾ اليسير من الماؿ ،كيشترم األقوات؛ كحينما انتهى
(الص ٍخ ىرة) كقفل راجﻌا للمنزؿ.
من كﻃىره حمل من ﻋلى ﻇهره ُّ
كأثنﺂء رجوﻋو الى (البيت) التقى ب(شاب) -يمتﻄي دراجة نارية -فسﺄلو بكم اشتريتىها ؟ فرد
ﻋليو (الفتى)  :بخمسين ألفا ؛ فشخص بصر (الموﻋود) كقاؿ :إنو مذىل كرائﻊ ؛ ثمن ب ٍخس
ﻋلى (دراجة) ركككﻋة !
فقاؿ (الموﻋود)  :أال تﻌرؼ م ٍتجرا لبيﻊ -المحركات كالدراجات -ﻋلى اختبلؼ أصنافها
كأشكالها كأجزائها؟.
فﺄجابو الشاب :نﻌم؛
الدراجات للبيﻊ بﺄثمنة جد مناسبة  ،فقﻂ ﻋليك
ىناؾ جناح في (السوؽ األسبوﻋي )تيﻌرض فيو َّ
أف تكسب شيئا من الفلوس لتقﻀي حاجتك  ،كتلبي رغبتك  ،كأف اليقل المبلغ ﻋن أربﻌين ألفا
...
فح ىدر رأسو (الموﻋود) كأكمل ﻃريقو ،كقاؿ في نفسو  :سﺄحاكؿ أف أقنﻊ (الثرم) ليمدني
بالمبلغ خبلؿ األسبوع البلحق إف كانت لو سﻌة.
كبﻌد يومين كاملين جﺂء ( الموﻋود) إلى فرع محل تابﻊ (للرجل الثرم) فسﺄؿ ﻋنو أحد زمبلئو
حيث غاب ﻋنو يوماف.
فقيل لو :إنو باع (ىكتارا أرﺿيا) البارحة  ،كسافر الى مدينة سماىا لو؛كقاؿ ﻋلى حد لساف قولو
 :لسوؼ يﺄتي غدا تماـ الخامسة مسﺂء.
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كىنا بدأت األفكار تتوارد ﻋلى ( الموﻋود) كيتخبﻄو شيءه من الشك كالمرآء ،لكن؛ يبقى ﻋلى
كل حاؿ ﻋازما ﻋلى األمر مثابرا مرابﻄا...
لما غربت شموس الحقيقة ،كأدبر النهار ،ثم أقبل من جديد  ،كبتماـ الساﻋة الخامسة مسﺂء.
غشي بغتة ( الموﻋود) ﻋلى ( ىكراج) –الثرم -فوجده يجلس الى( زميلو ) ،كما إف رآه بﺄـ ﻋينيو
احمر كاصفر ،كلساف حالو يسخﻂ ﻋلى الوﺿﻊ ،كمﻊ كل انزﻋاج كإحراج لم تبد مبلمحو سول
ابتسامة مسركقة كمخﻄوفة  ،أىبل بك كمرحبا حللت بيتك ؛ فحكى لو الخﻄب كتفاصيل ﻋن
السوؽ كما كاف من أمر ( الدراجة) فقاؿ (الموﻋود) أتﻌدني أف تصحبني يوـ األحد  /للسوؽ /
رحب
كي نشترم الدراجة ؛ فقاؿ ( رجل األﻋماؿ) بلى ؛ ككيف ال؟.بكل فرح كﻋلى صدر ٍ
كسركر...
لما جﺂء األحد تجهز (الموﻋود) كﻋلى بشرتو ﻋبلمة األمل كالحماسة اتصل ىاتفيا ب( الغني)
فبل يرد ﻋلى مكالمتو الواردة بﻌد ماذكر صوتو ،كتﻌقل منو.
فما ذايفﻌل ( الموﻋود) ؟.أحسن الﻈن كلم يﻌلق بالو بشيء ما.
جاء ﻋجوال متسترا الى (المحل) فسﺄؿ ﻋنو ؛ فﺄجيب أف ( الغني) ذىب ليﻌود أحد المرﺿى
من ﻋائلتو  ،كلن ينقلب حتى الليل...
كفي الغد كجد في الصباح الباكر أثناء خركجو من البيت ذاؾ( الموﻋود) ﻋلى ﻋتبة منزلو  ،فقاؿ
لو  :ما خﻄبك يافل؟  .فقاؿ لو( الموﻋود) أقسمت ﻋليك باهلل  ،أف تمنحني المبلغ كأنا أجلب
ىمان لي.
لنفسي الدراجة في السوؽ  ،كيرتاح خاﻃرؾ  ،كالتحمل ٌ
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فرد ﻋليو ( الثرم) مفهوـ؛ ليس مﻌي الفلوس ىنا  ،إئتني غدا مﻊ الزكاؿ إلى (المتجر) سﺄكوف
ىناؾ ،كأصرؼ لك التكلفة لتشترم المحرؾ بنفسك...
كل اإلباف  ،جﺂء ( الموﻋود) الى حيث كﻋد  ،فلم يجده ىناؾ  ،فسﺄؿ
لما حل األكاف  ،ك َّ
(صديقو)  :ألم يترؾ لك أمانة ىنا كأكصاؾ بتسليمها لي؟ فرد ﻋلي متغير المزاج  :لست
بﻌامل لك ؛ كالذم تبحث ﻋنو خارج أرض الوﻃن منذ األمس سافر كأىلو جميﻌا كباع كل
ممتلكاتو؛ فرجﻊ ( الموﻋود /المسكين)/خائبا خاسئا  ،كفقد أملو في المجتمﻊ  ،ككم أيتﻌب في
كجادة األمنﺂء.
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ىس ىحﺂئب ال ىف ىزع األىكبر

،كالمارحذآءىا،كفي
في تلك األىثنﺂء ﻋيهد أف مثل المقابر محﻄة تخيف الناﻇر بها
ٌ
َّيﻌة تجوؿ األﻃفاؿ بيكرة كﻋشيٌان ،لكنماإف
الﻀ ى
الصغار إلى بيوت أمها ،خوفان من نﺂئبة تحل،
يرخي الليل سدكلو ،كيجن الﻀيﺂء  ،تهول ِّ
كالمصﺂئب التﺄتي فيرادل...
ىدئب ﻋدناف أف يسﻌى إلى إحدل الكتاتيب القرءآنية ،كىي تبﻌد ﻋنو بمسافة ليست
كل يوـ ليذىب
ﺿئيلة ،يستيقﻆ من النوـ فجر ٌ
إلى دار التدرير ،كمﻌبر الوصوؿ يتم بنجاح ،حالة ما يتخﻄٌى مقبرة :الموتى المنسيٌيوف
ىب
ىو
مﻀجﻊ لمن ذىب كغبر،كتنبيوه لمن َّ
ه
كنهم
كحﻀرِّ ،
كيﻌوؿ في يقﻈتو ﻋلى زميلو سفياف إًنو يتوفر ﻋلى منبٌو صوتي ،كﻋنده رغبة ه
ﻆ القرءآف،
بالقرآءة
كشغف أف يحف ى
ه
فبلتكاد تجده يﻀيﻊ األىكقات مﻊ اللٌهو كاللٌﻌب،بل,يسهر ﻋلى الفائدة لنفسو كلصديقو
الشقيق ﻋدناف كالحالة أنهما قريناف في السن.
كفي إحدل الليالي الدامسات استفاؽ سفياف من منامو في منتصف الليل ،كقبل أف
يحين األىكاف الذم يزكًن ذىابهما فيو لدار
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فنفﺾ فراشو
الساﻋة الحﺂئﻄية قاـ ﻋجوالن
ى
القرءاف،لكن لم يتفﻄن كيمﻌن النﻈر في ٌ
،كغسل كجهو كمسح ﻋنهما النوـ كالنُّﻌاس
السوداء ،أ ٌز من الدار قاصدان إيقاظ رفيقو :ﻋدناف.
،كارتدل جبلبتو ٌ
حالك ،البد من االستﻌانة ﻋلى الخﻄى
كىو في ﻃريقو إلى مﺄكل سكناه،كالﻈبلـ
ه
شاؼ الﻀوئي ككاف يﻌرؼ حينها :الكانكي
بالك ٌ
كىي ترجمة للقنديل ذم المشكاة...
يسمﻊ دسائس خلفو ،فلم يخش شيئان ،كما إف يسترسل في
اآلف كىو يمشي إذا بو
ي
كيجمح الصوت الخشن من كرآئو،
المشي إال ي
فبدآ يخالجو الخوؼ ،كيداخل قلبو...نﻌم كيف ال يخاؼ كليس إال نبح الكبلب
وىم في نفسو حينها أنو
ييسمﻊ ،كصياح الديك...تى ٌ
ربما الوقت مازاؿ مبكران ،غير أنو أﻋرض ﻋن ﻇنو،ككاصل سيره إلى أف كصل لبيت
مر و
ات
صديقو :ﻋ ٍدنانفﻄرؽ ﻋليو الباب َّ
الﻌميق.
ﻋدة،ككاف نىػ ٍوىمانان استغرؽ في نومو ى
نهﺾ بسر و
ﻋة مستىجيبان لدﻋوة صاحبو ،كلبس أثٍوابو ،كغسل كجهو ،كيﻈهر ﻋلى سفياف
ى يٍ
أثر الخوؼ كالهلﻊ ،فوﺿﻊ يده ﻋلى صدره
،كقلبو ينبﺾ
ُّ
،كالصفرة ﻋلت ملمح كجهو ،كالوجل خالﻄو ،سﺄلو ﻋدناف مالي أىراؾ قلقان
فزﻋان؟.
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فقاؿ لو :سفياف حينما كنت قادمانﻋليك ،أخﻄو فﺄسمﻊ بصوت خلفي  ،مرارانكتكراران
،كحينما ألفت ،الأبصر شيئا.
التخف صديقي! ربما ذاؾ فقﻂ أنك لم تﺄخ ٍذ كقتان كامبل من الراحة
فﺄجابو ﻋدناف:
ٍ
النفسية  ،كأرىقك التﻌب البارحة ،إنس من بالك!
يجوز
دﻋنانذب صديقي ,أخذكا يمشوف في مكر الليل الخادع  ،ككاف ﻃريقهم ال بد أف ى
المقبرة الخﻄيرةالركﺿة.
ﻋدناف يمشي في األ ً
ﻋمﻌدناف
ىماـ ،كيﻌقبو سفيانصديقو ،كفجﺄةن رأكا شبىحان في صورة ٌ
فقاؿ لو :السبلـ ﻋليكم ﻋمي ،ماذاتصنﻊ
ىنا في ىذا الوقت،قاؿ لو الﻌم :كنت أري يد زيارة أحد ﻋﺂئلتي الهالكة في المقبرة ،
لكن ،غيرت رأيي ،ألﻋود للبيت بﻌدما أدركت أف
الفجر ليس بﻌد ،كنصح لهما بﺄف ﻃريق المقبرة مخيف جدان ،ربما قد يصيبهم مكركه
ىمس سفياف في أذف
ما.كاختفى الﻌم بغتةن ،ى
صاحبو  ،لنﻌود من حيث جئنا صديقي! فرد ﻋليو ﻋدناف لنجرب أكال ،كحينما نصل
الكتاب نكمل استراحتنا ىناؾ ،حتى يﺆذٌف
الفجر ،كخﻄوة كرآء أخرل صادفوا جثة ملقاة ﻋلى األىرض شملت الممر الﻀيق،
كحيثما تحرؾ أحدىما تتحرؾ الجثة الهامدة ،فكر
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سفياف راجﻌا خائفان من ىوؿ الموﺿﻌة ،بينما ﻋدناف صمم الﻌزـ أف يقاكـ ىناؾ  ،كأم
جهة يلتفت لها يجد أشباحان يكثران كأركاحان
حتى فقد صوتنو كخرص،شحب لونو ،كأىصابو إغماءه...
كلما أصبح اهلل الصباح،كأﺿاء اهلل بنوره كالح  ،حكى سفياف للبيت ماجرل اللليلة ،
َّ
فﺄسرع األىالي للمقبرة فوجدكا الفتىﻌ ٍدنانقد
كىو في و
حالة ييرثىى لها...
ٍ
ركحو جس ىده ي
فارقت ي
نسﺄؿ اهلل اللﻄف فيما جرت بو ةالمقادير!

.
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فلذة الكبد

يفتح الستار..
انﻄبلقة:
يذىب يوسف أجيرا لدل أحد الفبلحيين كالزراﻋيين ليﻌمل ساقيا لقﻄﻌة أرﺿية مكﻌبة ،
قد أصبحت سهبل مقمحا  ،كالجو جاؼ
كحار بحكم أف فصل الصيف أكشك أف يﻄرؽ الباب،كيلج قﺂئمة الترحاب ،يوسف
ليس كباقي الشباب  ،كاف من دأبو أف يبحث ﻋن
لقمة خبز  ،كيكتسب ثمر المﻌيشة  ،كيتﻈافر مﻊ أبويو ﻋلى مصارؼ الﻌيش ،ناىيك ﻋن
اإلحتياجات الخاصة؛
يصﻄحب مﻌو يوسف كالليل بدأ يرخي سدكلو ،الفﺄس ليمرر المﺂء من األﻋلين ﻋن ﻃريق
المجرة ...كالحالة لم يخبر أمو بشيء بتاتا
 ،مما يجلب لخاﻃرىا األريحية كاالﻃمئناف.
أحد الجيراف في نفس السياؽ ،ىو صاحب األرض المزركﻋةكيدﻋى :الﻌبيد.قاؿ لو :
يايوسف !الداﻋي ألف تنبﺄ أمك بالقﻀية ،فﺄنت
رجل التحتاج منها إلذف ،كمافتئت تتمشى باألكامر ﻋليك.
فرد ﻋليهيوسف :الإشكاؿ  ،مقالك صحيح.
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كم ستستﺄجرني لخدمة السقي لصالحك ىذه الليلة البهيمة؟.
أجابو الﻌابد :مكافﺄتك مئة درىم مغربي حسب الﻌملة؛كفي ذاؾ األكاف ،كاف الماؿ
القليل  ،مثل الحجر إذصار مثقاال بدينارالخ...
يقوؿ لو الﻌابد مما نتفق ﻋليو قبل الشركع  ،أف تركم األرض جيدا  ،بالمﻌايير المحددة
كالمسﻄرة!
قاؿ يوسف  :لتهنﺄ الباؿ ! سيتم الﻌمل ﻋلى مايراـ ،رحم اهلل من صنﻊ شيئا فﺄتقنو.
أتى يوسف حيث الغرض كالمهمة المرتقبة منو ،كفي تلك األثنﺂء؛ حصل بينو تشاجر
كخصاـ كبين ركاد المسقى ،مما نتج ﻋنو
ﺿرب كشتم...كمر الحاؿ بﻌدىا  ،كتم المشوار كاكتمل...
األـ لم يرقﺄ لها ريق ،كلم تكتحل بنوـ أبدا ،حتى أدل بها الحاؿ ألرؽ كصداع  ،إذ
سمﻌت في منتصف تلك الليلة  ،ىلوسةبصوت ،
خيل لها ،أنو صوت فلذة كبدىا يوسف الذم لم يخبرىا ﻋن شيء؛ كمحتول ذاؾ
الصدىيما لهجة أىل الشماؿ ثبلث مرات...
أسرﻋت األـ تناشد زكجها أين ذىب الولد ؟ .قاؿ لها األب  :لننﻈره في غرفتو!
قالت لو الزكجةاألـ ﻋدتو ىناؾ فلم أﻋثر ﻋليو.كايبله ! كاكرباه !أين سيكوف...كك؟.
نﻈر إليها األب اتركو ليصنﻊ بو ما شﺂء اهلل.اتركني أرتﻄي إلى نومي!
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كبﻌد ما صاح الديك الفصيح في الفجر ،كأصبح اهلل الصباح ،كأﺿﺂء بنوره كالح؛ جﺂء
يوسف كأثوابو إزاره سركالو مبللة بالمﺂء ،
كمكدرة بالﻄين ...لم يفو بكلمة قﻂ  ،كدخل غرفتو في حﻀيﺾ البيت األسفل.
تقوؿ األـ أين كنت يابني يوسف انشغل بالي ﻋليك ﻃواؿ الليل ،ائت لتﺄكل !كتسد
الرمق أكال،تناكؿ كجبة الفﻄور.
فرد ﻋليها يوسف بكل انهيار كغﻀب ىجين :إليك ﻋني !ال ألتمس منكم جزاء
كالشكورا كالأكبل...
كذىب نحو مركز يﻌرؼ ب:الكنتركؿ كفيو من مساكئ الحاؿ مافيو؛ ﻃلب بنا أسود من
النادؿ في المقهى التي كاف يﺄكم إليها
للنزىة كك...
األـ كبﻌد لحﻈات يسيرة ،كﻋقارب ساﻋة محدكدة؛ تبصر ﻋن جنب كبﻌد ﻋاريا من
الثياب ،كاللﻌاب ينبﻌث من فيو ،كىو في حالة
فقداف كﻋي ،يﺆذم المارة ،ككﺄنو نار انشﻌل فتيلها كىاج ،اليقدر ﻋلى تهدئتو كإيقافو
شيء سول من خلقو؛ دخل ﻋليها في الحاؿ
نفسو  ،فﺄشفقت ﻋلى نفسها كاختبﺄت  ،أخذ يوسف بﻌد ما صار من دآئرة الحمقى
يكسر األكاني كاألثاث المنزلية  ،كيسب بجهر
كﻋبلنية في كل من مر من ﻃريقو كحﻀر.
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األـ أدركت أنو قد دس لو شيء ما في المقهى  ،ففقد ﻋقلو؛ أخذت تبكي أسفا ﻋلى
فلذة كبدىا ﺿاع منها ،حتى ما كجدت ماء
الﻌينين لتبكي بدؿ الدموع دما ،كمازاؿ يوسف يﻌيش في الركﺿة كاألماكن المهجورة،
كقلباألـ يتقﻄﻊ ﻋليو  ،إذ لم تنتو إلى حل
ناجﻊ للقﻀية  ،بﻌد ما حاكلت كثيرا ففشلت؛ فبلحياة لمن تنادم.
ىذا مصاريوسف كالذم بﻌد ما ذات مرة كمﻊ توالي ﻋقارب الساﻋات  ،غاب ﻋن البيت
خمسة أشهر لم ير للﻌياف  ،كلم تبلﻋبو
الصبياف ،كال رصيد من الماؿ في يده  ،األـ تتسﺂءؿ؛ أين يبقى ﻃواؿ ىذه المدة؟ من
أين يﺄكل ؟ كيف يناـ؟ كاكربتاه !ربما يموت
يوما  ،كيصبح جثة ىامدة ،كالندرم ما الذم تجرم بو المقادير ؛ يارب فك رىاننا !
يوسف مﻊ كل ليلة يﺄكم إلى ﺿريح مبني  ،يسمى
ب :الولي سيدم بن ﻋمر يناـ ىناؾ كيرتاح لذلك الموﺿﻊ  ،كالمنلﺾ لو ﻋنو اللهم إال
إذا أجبر ﻋلى الخركج من ىناؾ ﺿركرة ،األب
الألـ يقوؿ :أنا سﺂخذه لمركز استشفﺂئي ﻋيادة األمراض الﻌقلية.
األـ تﻌجب! كيف ستلقوف القبﺾ ﻋليو؟ إنو اليهدأ أك يرسى كي تصﻄحبونو للمصحة
النفسية...
األب سنغار ﻋليو ليبل كسيساﻋدنا ﻋمو.
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اتصل األب بالﻌم فحﻀر بسرﻋة  ،كماإف جﺂء الﻈبلـ ،ساركا جمﻌا الى المقبرة ،
فوجدكه ملفوفا بالخركؽ كالغﻄاء الذم أﺿحى باليا
ممزقا من ﻋلى جسمو؛ أقدـ ﻋليهالﻌم فتحكم من قبﻀتو  ،ثم كثقوه بالحبل  ،كجﺂءكا
بو البيت في غرفة منﻌزلة؛ كمﻊ صباح
الدجى قصدكا بسيارةالﻌم المشفى...
مكث يوسففي الﻌناية الصحية  ،مايناىز شهرا ،ثم تبين لحراس المركز  ،كللبوابين
كك...أف ثمت تحسن  ،فﻄلبوه الخركج من األب
كلم يدر أنو كبمجردأف كصل يوسف البيت ﻋاد لما كاف ﻋليو سابقا  ،من استﻌماؿ
المخدر كالمدمر للصحة الﻌقلية ،ليرتﻄي للمبيت
في الخبلء كفي ﺿفاؼ بﻄوف األكدية  ،حتى نحف جشمو ،كشحب لونو ،حتى من
يبصره اليميزه ،يتكلم لوحده ،يسب
المارة،؛يﻌيش في األماكن المﻌزكلة...كذاؾ اليرجى لو ﻋبلج ،كليس لو
زكاؿ...ىكذاكاف اليﺄس من حاؿ يوسف كبئس المصير؛ىذا
الذم كاف يخدـ األسرة ،كيﻀحي من أجلها ،كيف صاراآلف ،كشاىد الﻌصر يرل...
كاليدرل المقادير إال اهلل جل كﻋبل__.
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مﻌاناة كجهودات

(دكر األﻃبﺂء في الحياة اليومية)
حينما أحس ﻋبدربو كالربيﻊ قد أنتج النبات ،كاألزىار متفتحة ،تشرؽ الشمس ﻋليو ساﻃﻌة،
كيﻈهر القمر ليلتها منيرا ،ببﻌﺾ األﻋراض النفسية كالتي تسربت إلى ﻋاىة ﻋﻀوية مستدامة،
كقﻊ في حيرة من أمره ماذا يفﻌل ؟ كالحاؿ أنو متغرب ﻋن بيت أسرتو ليس لو نصير  ،كالفي
جنبو كلي خبير؛ في جو المرض الذم لحقت بو أﻋراﺿو كاف ﻋبدربو كفي سياقو كاف يتميز
ﻋبدربو بذكﺂء خارؽ  ،كنبوغ ال يمارل؛ككماؿ الجسم
كىيبة المﻈهر الخداع،كالحسن الخبلب،كما إف حصلت بينو مصاحبة مﻊ رفقة السوء،الذين
اختلفوا من حدب كصوب...يوـ ما ﻃلب منو صديقو زغلوؿ المنصورم أف يمﻀوا بينهم سهرة
نشرب ﻋليهاكﺄس الشام األخﻀر الصيني ،كنتباىج كنتجازؼ أﻃراؼ
الحديث فيما بيننا،قصد التركيح ﻋن النفس ،كالتركيج للﻌبلقة القﺂئمة بيننا كﺄصدقﺂء الركح.
في حينها اتفقوا ﻋلى مجلس مﻌلوـ ،كيوـ موسوـ؛ بينما اجتمﻌوا كقتئذ ،كلم يكن ﻋبدربو
ذاﻋهد سابق باستﻌماؿ المخدرات الفتاكة السامة ،كﻋلى رأسها كمقدمتها ما يسمى
ب:المﻌجوف المغربي.إنو شيء مفزع جدا!!!
كأثناء تلك الجلسة المشحوذة  ،قاـ زغلوؿ كﻃلب منﻌبدربو أف يشاركهم باألكلة :الحلول !
فراكده شك في تلكم الحلول،كنفسهتحدثو تلقﺂئيا  ،لكن؛ حينما رأل بﺄـ ﻋينيو المنصورم
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يتناكلها بكل مركنة كإقداـ ،كقلب شجاع؛ كالذم ما ﻇن فيو سوءا أك خﻄر ﻋلى خيالو منو شرا،
شاركهم في أكل الحلول إنو المﻌجوف المغربي...
بﻌد بﻀﻌة دقائق من تتمة تمركز المﻌجوف ممزكج بالحشيش ،كالزيت الساخن ﻃفق يﻀحك
لوحده ﻋبدربو ثم قليبل بدأ يرجف
كيرتﻌد ،حتى حسب أصدقﺂؤه أف يﺆثر ﻋليو سم المخدر فيموت بموجبها ،فنقﻊ في كرﻃة ،
فكركا كقدركا ثم إف زغلوؿ أمسك
بكتفو ليتماشوا بالليل  ،كالشارع خالي الوفاض ،ﻋساه يستنشق الهواء الﻄلق  ،كتخالجو
البركدة فيصحو الخ...
كفي حين أف رأكا من ﻋبدربو تخبﻄا في الكبلـ  ،كحالة حمق كجنوف ،أجلسوه في متكﺄ ،
كﻃمﺄنوه أف يذىبوا ليﺄتونو بشيء من
البقاؿ بﻌد ماشكى لهم الجوع في أحشﺂئو يجرم.
ﻋبدربو في الصباح رآه أحدﻋمر ممن كاف يﻌلم بﻄيبوبة قلبو ،كحسن خلقو ،في حالة يرثى لها،
اصﻄحبو للﻄبيب النفسي ككل
الكلفة ﻋلى نفقتو ،كمن جيبو كنقوده...
كصلﻌبد ربو لباب المستوصف فﺄقﻌده ﻋمر في فنﺂء االستقباؿ ،حتى قفل الدكر ﻋليو  ،كفي
غرفة الﻄبيب االستشفﺂئية أخذ مﻌو
الدكتور النفسي يمنحو كامل الدقة كالوقت من حصتو كألكؿ مرة يزكره  ،كيسﺄلو:
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بم تشﻌر ياكلدم؟
ﻋبدربو يقوؿ  :كنت إنسانا فريد نوﻋو ،ككﺄنني كحيد ﻋصره ،بﻌقل رزين ،كجسم سمين ؛ كاآلف
ألأدرم أين ﻋقلي ،ىل ﻃار ﻋني
كقفز؟.ثم يبكي دموع الندـ كاألسى...
يقوؿ لهالﻄبيب ال تخف يابني! سيجﻌل اهلل خيرا  ،كينتهي ىذا الكابوس،كل شيء صﺂئر إلى
الزكاؿ؛ فيجيب ﻋبدربو  :يادكتور!أخاؼ أف يذىب ﻋني ﻋقلي ،كأصبح لﻌبة في يد الﻌدياف ،
كأﺿحوكة في مجلس المتمردين كالصبياف...
يهدئو الﻄبيب  :أنت بﻌقلك  ،كلن يخذلك ربي  ،أك يتخلى ﻋنك لحﻈة ،كدار الحوار بينهما،
كﻋلى إثر التشخيص قاؿ
لو الدكتور:ﻋندؾ حالة قلق كخوؼ ناتجة ﻋن تﻌاﻃي المخدرات ،ككتب لو كرقة الﻌبلج ،كمد
يده للسرة فﺄﻋانو بالدكآء  ،كنصح لو أف
يتناكلو من اآلف ،كيستﻌملو بانتﻈاـ...
راجﻊ ﻋبدربو نفسو ففهم أف سبب مرﺿو كشكواه ىو ذاكت الحلول ،أم :المﻌجوف المغربي
من تلكم اللحﻈة ،كمﻊ تتابﻊ األزماف ،التزـ ﻋبدربو كصار من المواﻇبين ﻋلى المشركﻋات،
الﻌباد اهلل ﻋلى كل حاؿ؛كانزاح ﻋن رفقة
السوء ككل من سارﻋلى دربهم...لتكوف لو حسن الغاية،كيﻌود أحسن مما كاف في السباؽ...
ككاف الﻄبيب كالصيدلي في تلك األحياف ذا مشورة التخيب،كنصح ال يغيب__.
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ِٔ

دار قصص كحكايات للنشر اإللكتركني

رﺿواف الميموني

األﻋرابي كالنبوغ كحكايات أخرل

قصة من فيﺾ ﺍلوﺍقﻊ

يفتح ﺍلستاﺭ..
لم يكن ﺍلملقب ﺏ:ﺍسكندﺭ ﺍلصغير يكاﺩ يهدﺃ بمكاﻥ ما ،بل حبب ﺇليو ﺍلترحاﻝ لﻄلب
ﺍلسنن ﻭﺍلﻌلوﻡ ،ﻭكاﻥ حديث ﻋهد ﺏجامﻊ ﺍلقرﻭيين.شرﻉ ﺍلممدﺭسوﻥ في ﺍلتﻌليم مﻊ فجر
ﺍلدخوﻝ ﺍلمدﺭسي في ﺍلخريف؛ﻭنرﻯ ﺍلﻄبلﺏ يتوﺍفدﻭﻥ ﻋلى تلك ﺍلجامﻌة من كل حدﺏ
ﻭصوﺏ ...بﻌدما قامت ﻋماﺩﺓ ﺍلقبوﻝ بترتيب ﺃسمﺂﺀ ﺍلﻄلبة  ،ﻭﺭسم برنامج ﺍستﻌماﻝ
ﺍلزمن ،لكل ﺍلﻄوﺭ ﺍلنهائي  ،ﻭﺍلذﻱ يمر بمرﺍحل ثبلﺙ ،ﻋبر سنوﺍﺕ ثبلﺙ متوﺍلياﺕ
مﻌدﻭﺩﺍﺕ...ﺍلتحق ﺍلمغاﺭبة ممن ﺃﺩﺭجوﺍ في الئحة ﺍلقبوﻝ ،الستئناﻑ ﺍلمشرﻭﻉ ﺍلدﺭﺍسي
ﺍلجديد ،ﻭﺍلموسم ﺍلمجيد؛ ﻭفي يوﻡ ﺍلسبت ﺃصبح ﺍلكل ﻋلى كرﺍسو في حلقة ﺍلدﺭﻭﺱ
بالجامﻌة ،ﻭكاﻥ ﺍلنﻈاﻡ ﺍلقديم ﺃمرﺍ مﻌموال بو حينئذ...
لما ﺃقبل يوﻡ ﺍإلثنين حيث تم ﺍلﻌمل ﻋلى تزﻭيد ﺍلﻄلبة ﺍلجدﺩ بالسكن ﺍلدﺍخلي،من لدﻥ
ﺍلسيدﺃحمد ،منح ﺍالسكندﺭ ماﻭﺍه في غرفة منزلية  ،بالحي ﺍلجامﻌي ،كباقي ﺍألفرﺍﺩ من
جنسو؛ ﻭمقر سكناه في ﺍلجناﺡ ﺍلﻌلوﻱ من ﺍلدﺍخليمدﺭسة باﺏ ﺍلﻌجيسة ﻭﺭقم
ﺍلمحل.47:
في حين ﺃﻥ ىناﻙ بوﺍبة خاصة باألجانب ﺍلقاﺩمين من بلدﺍﻥ ﺃخرﻯ ؛كﺈفريقيا ﺃﻭغيرىا...
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تستمر بﻌد ﺍلتسجيل ﺍلرسمي في ﺍلجامﻌة ،ما ﺇﻥ مﻀت سبﻌة ﺃياﻡ  ،ﻭﻋاﺩﺕ حليمة ﺇلى
ﻋاﺩتها ﺍلقديمة.ﺇال ﻭﺃقبل ﺍألفاﺭقة ﺍلزنوﺝ.
ﻭيتكوﻥ ﺍلبﻌث من ىيئة  ،تقدﺭ بﻌشرﺓ ﺭﺅﻭﺱ  ،مابين مالي ﻭسنيغالي ﻭﻭ...ﻭىم من ﺃﻃيب
خلق ﺍللو لو تﻌرﻑ قدﺭىم...ىﺆالﺀ ﺍلجماﻋة مﻌفوﻭﻥ من ﺍالختباﺭ ﺍلتجريبي  ،ﺃﻭ مايدﻋى
ﺏ :ﺍختباﺭ ﺍلمستوﻯ.
حيث يتم ﺍلتنسيق ﺁليا بين ﺍلمصلحة ﺍلخاصة بوﺯﺭﺍﺓ ﺍلتﻌليم من كبل ﺍلببلﺩ ﺍلمستقﻄبة
ﺃﻭﺭﺍﺩىا ؛
بينما تبلقت ﺍلجموﻉ ﺍألفاﺭقةمﻊ ﺇخوﺍنهاﺍلمغاﺭبة  ،خلقوﺍ من ﺍللقﺂﺀ ﺍألﻭالني تﻌاﺭفا ﻋلى
غرﺍﺭ ﺍألخبلﻕ ﺍلزكية  ،مناشدين ﺍلغاية من تﻌمير ﺍألﺭﺽ ،ﻭمن تشﻌبها ﻭتمدنها...
في حين حﻀر من ﺿمن تلك ﺍلفرقة شاﺏ من ﺩﻭلة مالي ﺍلﻄالب:بوبو ﺱ المين ﻭقد سجل
بالفصل ﺍألﻭﻝ ﺍلجامﻌي  ،يجلس في حصة ﺍلدﺭﺱ بمقربة منﺍإلسكندﺭ بﻌد ﺃياﻡ ﺿئيلة
تﻌرﻑ كل من ﺍلﻄرفين ﻋلى ﺍآلخر  ،ﻭصاﺭ ﺍلشﻌوﺭ ﻭﺍإلحساﺱ بينهم متباﺩال .
ىذﺍ ﻭﻃبﻊ ﺍالسكندﺭ خفيف ﻋلى ﺍلنفس ،مرﻥ ﻋلى ﺍلموﺩﺓ ﻭﺍلتﺂلف؛ ﺃخذ يﻌوﺩ بوبو ﻭﺍلذﻱ
ﺃﺿحى ﻭﺩﻭﺩﺍ لو ﻋلى غرﺍﺭ ﺍلدﺭﺍسة ﺍلجامﻌية ،ﻭمخلصا ﻭفيا  ،حتى ﺇنو ﻭفي حين ﺍشتدﺍﺩ
ﺍلﻈرﻭﻑ ﺍلماﺩية ،ﻭتﺄخر صرﻑ ﺍلمنحة ﺍلوﺯﺍﺭية،يجده مساندﺍ لو مغامرﺍ مﻌو في ﺍألخﻄاﺭ،
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يدﻋمو بالماﻝ متى ﺍحتاﺝ لو ،ﻭيسﻌفو بالدﺭيهماﺕ ﺍلنجيباﺕ ،لقﻀﺂﺀ حاجتو ،ﻭتلبية متﻄلباتو
ﺍلخ...
يجيﺀ ﺍالسكندﺭ ليﻄلب في ﺇحدﻯ ﺍلساﻋاﺕ ﺃﻥ يلتقﻂ لو شريﻂ فيديو قصير ،لينزلو ﻋلى
قناتو ﺍلخاصة في ﻋالم فوﺍفق بوبو لكي يمﻀي مﻌو  ،يقصدﻭﻥ مسجد ﺍلمولى ﺇﺩﺭيس حيث
يزﺍﻭﻝ ﺍالسكندﺭ مهمة ﺍإلمامة بالنيابة؛ ﺫىبا من باﺏ ﺍلﻌجيسة حيث ﺍلدﺍخليﺇلى ﺍلمسجد
ليﺄتي غرﺽ تصوير ﺍلمقﻄﻊك ﺍلمحتوﻯ ﻭﺍلنت برنامج ﺍليوتيوﺏ.
ﻭحينما قفلوﺍ ﺭﺍجﻌين من حيث جاﺀﻭﺍ ،ﻭبلغوﺍ ﺍلمدﺭسة ،ﻭجدﻭﺍ ﺍلحاﺭﺱ ﻋلى ﺍلبوﺍبة
ﺍلخاﺭجية ،متكئا ﻋلى كرسيو جالسا  ،ﻭىو يكح ﻭيسﻌل  ،سﺄلوﺍالسكندﺭ خيرﺍ ياسيدﺃحمد
البس ﻋليك؟.فﺄجابو :نﻌم؛ ﺍلحمد للو.غير ﺃني ﺃشﻌر بالبرﻭﺩﺓ ﻭﺃحيانا باﺭتفاﻉ ﺩﺭجة ﺍلحرﺍﺭﺓ
 ،ﻭسيبلﻥ ﺍألنف  ،ال ﺃﺩﺭﻱ ما ﺫﺍ ﺃصابني؟ .ﺭﺩ ﻋليو ﺍإلسكندﺭ ﻭكاﻥ ﺫﺍ فهم ثاقب،
ﻭﻋبقرية حاﺩﺓ ،ﺍه! فهمت ؛ ﺇنو ﺍلحمى ﻭﺃيﻀا منو ﺃﻥ يترصد ىنيهة ،حينها ﺩخل بوبو ﺇلى
مثوﺍه ،ﻭجﻌل ﺍالسكندﺭ يمشي قاصدﺍ ﺍلصيدلية ليقتني ﺍلدﻭﺍﺀ  ،حكى لو ﺍلوﺍقﻌة ،فدفﻊ لو
ﺍلصيدالنيﻭصفة ﻋبلجيةﺩﻭﺁﺀ (ﺭينوميسين).
ﻭاليفوتنا ﺍلتنبيو ﻋلى ﺃﻥ ىذﺍ ﺍلمرﺽ  ،كاﻥ من ﺩﻭﺍفﻊ ىبلﻙ ﺍلحاﺭﺱ ﻭلحاقو بالرفيق ﺍألﻋلى
بﻌدىا بﺄياﻡ مﻌلومة...
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ﺇﻥ ﺍإلسكندﺭ لو بغية بالمرصاﺩ لتﻌلم لساﻥ ﻭلغة بوبو مما تبرمج لو ﺃﻭقاﺕ فاﺭغة لتلقينها
لرفيقو ﺍلصدﻭﻕﺍإلسكندﺭﻭقد ﻋلمو ﺍلﻌديد من ﺍلجمل ﻭﺍلكلماﺕ ،ﻭﺃساليب ﺍلمحدثاﺕ...
ﻭلما يﺄ ً
ت ﻋليهم موﻋد ﺍالمتحاناﺕ يلتئموﻥ ﻋلى ﺍلمرﺍجﻌة ﻭﺍلنقاﺵ ﺍألفيد فيما بينهم ،
ﻭبذﺍﻙ يستيفذ كل بما لدﻯ ﺍآلخر من مﻌلوماﺕ تغيب ﻋنو ،ﻭﻭ...
مرﺕ سنتاﻥ ﺍثنتاﻥ ﻋلى ﺍلدﺭﺍسة ﺍلجامﻌة  ،ﻭىما في ﻋبلقة حميمة ،ﻭبوبو ﺍلصاحب ﺍللي
ﻋليو تﻌوﻝ  ،ﻭيفكر فيك ىو ﺍالﻭﻝ.ﻭفي ﺍلسنة ﺍألخيرﺓ من ﺍلﻄوﺭ ﺍلنهﺂئي ،ﻭﻋلى فرﻁ
ﺍنتهاﺀ ﺍإلجاﺯﺓ ﺍلسنوية ﺍلصيفية ،ﺭجﻊ كل ﺇلى مشوﺍﺭه .ﻭفي ﺍلملتقى ﻋجب!
ﺍلتقى ﺍإلسكندﺭ بزميلوبوبو ﻋلى ﺍلدﺭﺏ ليريد مصافحتو بﻌد ما سلم ﻋليو ،فﻄرﺩه ﻋنو
،ﻭﺍنحاﺯ يمينا ،ﻭﺃكمل ﻃريقو...
ﻋندىا بدﺃ ﺍلتسﺂﺅﻝ يجوﻝ في خاﻃر ﺍالسكندﺭ ماﺫﺍحصل؟.ىل ﺃكوﻥ ﺍخﻄﺄﺕ في حقو يوما
ما؟ .ﻭما مﻀى من ﺍلوقت ﺍال يسير ،ﺇﺫ بلغت شكوﻯ مرفوﻋة ﺿد ﺍإلسكندﺭ من قبل ﺍﺩﻋﺂﺀ
بوبو فحوﺍىا :تهمة بﻌمل ﺍلسحر لو ،ﻭﺇﺯﻋاجو ﻭﺍلسخرية منو في ﺃحﻀاﻥ ﺍلمﺆسسة...
فلم يتخيل بهذه ﺍلسرﻋة  ،كيف ﺍنقلب ﺭﺃسا ﻋلى ﻋقب لهذه ﺍلدﺭجة ،بﻌد ما كانوﺍ في ﻋشرﺓ
ﺍإلخوﺍﻥ؟؟.
بلغ ﺍألمر ﺇلى ﺍلمدير ﺍلمكلف بتسيير جامﻊ ﺍلقرﻭيين.
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فحﻀر ليسمﻊ من ﺍلقبيلين؛
يقوﻝ بوبو  :ﺃنا ﺃكوﻥ في ﺍلبيت  ،ﻭىذﺍ يشير بﺄصبﻌو ﺇلى ﺍسكندﺭ يسبب لي ﺍلفتن
ﻭيﻀحك مني ﻋلى ﺍسوﺩﺍﺩ لوني.
يقوﻝ ﺍلمشرﻑ  :ما ﺍلذﻱ جﻌل تﺆﺫﻱ ىذﺍ ﺍإلنساﻥ  ،ﻭلم تﻌلم ﺃﻥ ﺍلناﺱ سوﺍسية فيما بينهم ،
ليس ﺍلفاﺭﻕ بيننا ﺇال ﺍلتقوﻯ؟.فما ﺫﺍ ترﺩ ﻋلى ماقيل في حقك؟.
قاﻝ ﺍالسكندﺭ  :سيدﻱ!
ﺃنا كنت ﻋلى ﻋبلقة مسيكة ﺏبوبو  ،ال ﺃﺩﺭﻱ لم تغير فجﺄﺓ؟ ﺭبما ﺃصيب بمرﺽ نفسي
ﺇباﻥ فترﺓ ﺍلﻌﻄلة ﺍلفاﺭﻃة ...ﻭليس يتهمني لوحدﻱ  ،بل ﺇنو شكى من ﺁخرين ﺃيﻀا ﻭىم من
ﺃبنﺂﺀ جلدتو ...
ﺃجاﺏبوبو :يقولوﻥ ﻋني ساحر ،ﻭىم من سحرﻭني بالفﻌل ،ﻭموقد نيرﺍﻥ ﺍلفتنة ىو ىذﺍ
يﻌني:ﺍإلسكندﺭ.
ﺃﺭجﺄ ﺍلمدير ﺍألمر لحين ﺁخر  ،ﻭلم يتخذ قرﺍﺭﺍ صوﺏ ﺫلك  ،ﺭيثما ينقشﻊ ﺍلغباﺭ في
ﺍلمسﺄلة...
في يوﻡ ﺍلغد جاﺀ بوبو يرفﻊ شكوﻯ لئلﺩﺍﺭﺓ بﻄالب ﺁخر يقاﻝ لو:ﺩﺭﺍمي.
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فكلمو ﺍلمجلس ﺍإلﺩﺍﺭﻱ :ما ﺫﺍ فﻌلت بهذﺍ جاﺀ ﻭىو يتكلم ﻭيهيج لوحده  ،ﻭيزﻋم ﺃنك
صنﻌت بو كذﺍ ﻭكذﺍ ﻭكذﺍ...؟؟.
فقاﻝ ﺩﺭﺍمي مجيبا  :ﻋهد ﺍللو ﻋلي ﺃﻥ لم ﺃﺭتكب في حقو ﺫنبا ،ﻭﺍللو ﻋلى مﻄلﻊ ﻋلى
ﺍلﻌباﺩ ،يزيد بﺄﻥ قاﻝ:ﺇنو مريﺾ  ،يﻈل يهذﻭ بالليل ﻭحده ﻭيشتم ﻭيسب  ،ﻭﺍللو ﻭﺭﺁﺀ
ﺍلحسباﻥ  ،ﺃﻥ الﺫنب لنا بما يتهمنا بو سويا...
ﻭجف ﺍلقلم  ،ﻭﺭفﻊ ﺍلقلم..ﻭفي نفس ﺍلسياﻕ  ،ﻭمابرﺡ من كيوﻡ ﺇال ﻭقد جﺂﺀ بوﺭقة بيﻀﺂﺀ
ﻋليها ﻋدﺓ ﺃسمﺂﺀ ،منهم مغاﺭبة ﺍألصل  ،ﻭمنهم ﺃجانب ،كاتبا ﻋنهم يتهمهم باالستهزﺁﺀ منو
 ،ﻭﺍلﻀحك ﻋليو  ،ﻭﺃنو مجنوﻥ  ،ﻭﺃنو يشتغل ﻋمل ﺍلشﻌوﺫﺓ ﻭﺍلسحر ،ﻭيشك ﺃنهم سحرﻭه
 ،ﻭماﺫلك ﺇال ﺃفكاﺭ ﻭﺍىية ،ﻭﻇنوﻥ الىية؛ فحﻀر ﺍلمدير ﺃيﻀا ،ﻭحكم في ﺍلقﻀية ﺇﺯﺁﺀ
ﺍستدﻋاﺀﺍألشخاﺹ ﺍلمﻌنيين باألمر ،نخبة من ﺍألساتذﺓ ﺍلمشهوﺩ لهم بالرﺯﺍنة ﻭصبلﺡ
ﺍلحاﻝ ،قائبل ألحدىم  :ماﺫﺍ تقوﻝ في حق ىذﺍ ﺍلشخص ﺃستاﺫ ﺍلملوكي  ،ﻭما تقييمك لو ،
ﻭمبلحﻈتك ﻋليو؟؟؟.
فﺄجابو ﺍلملوكي :ﺃنا ﺃﻋرﻑ كل ىﺆالﺀ  ،ﻭلم ﺃﺭ منهم ﻋصيانا لؤلﻭﺍمر ﺍلقانونية ،بل ؛
بالﻌكس ﺇنهم يتماشوﻥ ﻭفق ﺍلمصالح ﺍلﻌامة ،ﻭيرﺍﻋوﻥ جانب ﺍلحﻀوﺭ كثيرﺍ ،ﻭال تخفى
ﻋلي صوﺭﺓ جلوسهم في ﺍلحصة مﻌي متى حاﻥ موﻋدىا...
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يقوﻝ ﺍلحﻀوﺭ ﻭﺍلمدﻋوﻭﻥ :بكلمة ﻭﺍحدﺓ تقوﻡ مقاﻡ ﺍلجميﻊ ،ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ سياﺩﺓ ﺍلمدير سل
ﻭتصفح  ،فﺈنك سوﻑ تلقى ما قد ﺫكرناه لك بكل ﺩقة ﻭتحرير  ،ﺇﻥ بوبو ﺃصابو مرﺽ
نفسي ﺃﻭ ﻋقلي  ،فنحن حرنا في تفهمو ﻭﺇفهامو ،ﻭىو ﻋنيد التصغى ﺃﺫناه ألحد منا ،حتى
ﺇﻥ ﺩﺭﺍمي ﻭمن بلده ﺍألﻡ ،ﻭلى ﻋنو مدبرﺍ ،ﻭلجنسيتو مستبﻌدﺍ ،ﻭمن سبيلو ﻃاﺭﺩﺍ ،بينما كاﻥ
ﻋلى ﻋهد سابق  ،ﻋليو غيوﺭﺍ  ،ﻭلو نصوحا  ،ﻭما خلناه سيتغير ﺭﺃسا لهذﺍ ﺍلمقاﻡ...
ﺍللو حسيبنا ﺇﻥ ﻭقﻌنا بو ،حتى تتكوﻯ غي تحس بالجمرﺓ.
قاﻝ ﺍلمدير  :يابوبو ! ىل تحس بشيﺀ ما يجﻌلك تنهج ىذﺍ ﺍلﻄريق؟.ﺃﻡ تﻌرﺿت لمشكلة
في فترﺓ ﺍإلجاﺯﺓ ﺍلصيفية؟.لما ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍألغلبية ﺍلساحقة  ،ﻭﺍلجموﻉ ﺍلرﺁئقة ،تختلف ﻋلينا
ﺃنها لم تمسك بمكرﻭه ﺃبدﺍ...ﻭﺃنت تصمم ﺍلﻌزﻡ ﻋلى ﺍتهامهم؟.ﺇﺫﻥ؛ ماﺍلمﻌموﻝ ؟.
قاﻝ بوبو سيدﻱﺍلمدير ! ﺩﻋني ﺃﺫىب فلقد ﺃصابني صدﺍﻉ في ﺍلرﺃﺱ من كثرﺓ ىذيانكم
.فتيقن ﺍلمدير من ﻭﺿﻌية صحتو ﺃنها ليست سليمة ﻭﻋلى مايرﺍﻡ...
ﻭمﻊ ﻋﻄلة فصل ﺍلربيﻊ ﺫىب ﺍلﻄلبة ﺍلقريبوﻥ ﺇلى مدينتهم ،ﻭﺃما ﺍلناﺅﻭﻥ يفﻀلوﻥ ﺍلبقﺂﺀ
بﺄﺭﺽ فاﺱ  ،ﻭمن جملتهم:ﺍإلسكندﺭ.
ﺍﺭتﺄﻯ ىذﺍ ﺍألخير نفسو ﺃﻥ يغتنم ﺍلفرصة ﺍلسانحة في ىذه ﺍألﻭنة ،ﻭﺃماﻡ تحوﻝ مسكن
ﺍلﻄلبة ﺇلى مدﺭسة ﺍلصفاﺭين ﻭىي مدﺭسة في غاية ﺍلرﻭنقة ﻭﺍلجماﻝ  ،ﻭﺍلمنﻈر ﺍلخبلﺏ
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ينبﻌث من بﺆﺭﺍتها ،سلﻂ ﺍلﻀوﺀ ﺍالسكندﺭ ﺃﻥ يخصص يوما ليزﻭﺭ بوبو في مﻀجﻌو ﻭتم
ﺫلك...
ﻭفي ليلة التنسى من سجل ﺍلذكرياﺕ ﺫىب ﺍالسكندﺭ ﺇلى بوبو ليذكره ﻭيﻌوﺩه ﻋلى
ﺍلحديث مﻌو ،ﻭﺇﻥ لم يكن مذنبا في حقو يﻌتذﺭ ﺇليو ،ﻋلو يترﺍجﻊ ﻋن ﺯﻋمو ،ﻭيخﻀﻊ
لحتمياﺕ ﺍلرﺍبﻄة ﺍلتي كانت بينهم قﺂئمة في ﺍلسنتين ﺍلسابقتين ﺍلخ...
لما ﺃﺿﺂﺀﺕ مصابيح مدﺭسة ﺍلصفاﺭين ليلتها ﺍلتاﺭيخية ،ﻃفق ﺍالسكندﺭ يتحرﻙ مشيا ﻋلى
ﺍألقدﺍﻡ ينوﻱ ﻋياﺩﺓ صديقو ﺍألسبق ﺍآلنف بوبو ﻭصل ﺇلى بيتو ﻭﺍلهدﻭﺀ صﻌد ﻋلى ﺍلمكاﻥ
،ﻭﻋلى حين ﺃﻥ يﻄرﻕ ﻋليو ﺍلباﺏ ،المناﺹ ﺃﻥ يسمﻊ صوتا ينبﻊ من ﺍلدﺍخل اليكاﺩ يفهم
ﺃﻭيفرﺯ  ،ﻭىو بلغة ﺍلماليين ﺍلتي لم يفقهها ﺍإلسكندﺭ ﻭﺭبما تحتوﻱ ﻋلى سب ،ﻭينﻄوﻱ
ﺿمنها ﺃلفاﻅ شتم ﻭﻭ...
خرﺝ ﻋليو غاﺿبا منهاﺭﺍ يبصق في ﻭجهو  ،قائبل :ﺃنت كلب...ﻭﻋباﺭﺍﺕ كثيرﺓ ﺃخرﻯ ،ثم
ﺃغلق ﺍلباﺏ في ﻭجهو ﻋنفا.
مرﺕ ﺩقﺂئق ﺍلﻌمر تﻌدﻭﺍ خببا ،ﻭﺫﺍﺕ يوﻡ تﺄتي ﺍألنبﺂﺀ بﺄﻥ ﺍلحاﺭﺱ في باﺏ ﺍلﻌجيسة ؛ ﺍلذﻱ
كاﻥ مستوﻃن ﻃلبة ﺍلجامﻌة في ﺍلسنتين ﺍألﻭليتين ﻭﺩﻉ ﺍلحياﺓ ،بسبب ما كاﻥ يﻌانيو مﻊ ﺫﺍﻙ
ﺍلمرﺽ ﺍلذﻱ تسرﺏ ىجومو ﺇلى ﺍلفتك بالكليتين ﺩﺍخل جسمو  ،ﻭﺍلناﺱ حشوﺩ تحﻀر
ﺍلجناﺯﺓ  ،ﻭثاﺭﺕ ﺍلﻀجة في ﺍلمﺆسسة حين ﺍلوﺩﺍﻉ ،ﺃما ﺍلﻄلبة ﺍلذين سافرﻭﺍ ﺇلى ﺃحيﺂئهم
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فقد قﻀوﺍ نزىة متنوﺭﺓ في تلك ﺍألياﻡ ،ليﻌوﺩﻭﺍ بنفس جديد ﻭمريح ،ﻭﻋقل نشيﻂ فحيح،
ﺍنتهت ﺃياﻡ ﺍلﻌﻄلة ﺍلربيﻌية  ،ﻭبدﺕ نتﺂئج ﺍمتحاناﺕ ﺍلدﻭﺭﺓ ﺍألﻭلى  ،ثم ﺇﻥ بوبو ﺭغم ما
كاﻥ يبذلو من قصاﺭﻯ ﺍلجهد في ﺍلحفﻆ ﻭﺍالستيﻌاﺏ ،ﻭﺍلحﻀوﺭ ﻭﺍالجتهاﺩ ،ينحدﺭ في
سلم ﺍلتنقيﻂ ﻭﺍلكشف نحو ﺍلرتب ﺍألخيرﺓ ...ﻭىذﺍ ﺯﺍﺩه ىم ﻭﻋر ،ﻭﺇحباﻁ
قذﺭ؛ﻭتجرجرﺕ حالتو ﺍلصحية نحو ﺍالﺿمحبلﻝ ،لم يدﺭ ماﺫﺍ يجرﻱ مﻌو ،ﻭمﻊ ما يﻀفيو
من جهوﺩﺍﺕ يرتﻄي خاسئا خابئا ،حتى ألﻥ يرفﻊ ﺭﺃسو في ﻭجو ﺯمبلئو ،ﺃﻭ يجﻌل من نفسو
ﺫﺍ مﻌنوية ﺭفيﻌة اليوشك ﺃﻥ يحﻈى بذلك ﺃبد ﺍآلبدين ،ﻭﺩىر ﺍلدﺍىرين؛ في تلك ﺍألجوﺁﺀ
ﺍلﻌﻄلية قاﻡ ﺃحد ﺍلﻄلبة ﺍلسبق ممن كاﻥ تﻌايشوﺍ في ﺍلجامﻌة ﻭتخرجوﺍ من فيﺾ سحابها،
ﻭغزﺍﺭﺓ ﻋلمها ،بالتسلﻂ ﻋلى ﺍإلسكندﺭ يدﻋي في شﺄنو تهمة سرقة ﻭﺍحتياﻝ ﻋليو ،كانت
ىناﻙ ﺃشغاﻝ ﻝﺍسكندﺭ في مدينة تاﻭناﺕ ﺍلجبليةﺭﺍﺡ ليقﻀيها ثم يﻌوﺩ ،ﻭفي محﻄة سياﺭﺕ
ﺍألجرﺓ ﻋندما ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ يقفل ﺭﺍجﻌا صاﺩﻑ بالصدفة ﺍلمسمى ﺏ:منير ناﺩﻯ ﻋليو من جنب
ﻭبﻌد قائبل لو :تﻌاﻝ ! ىرﻭﻝ ﺍليو مسرﻋا ،ﻭلم تكن ىناﻙ مﻌرفة شاﻃرﺓ بينهما  ،ﺃﻭ سبق
حديث شائﻊ ،مما ﻃرﺡ ﺃسئلة ﻭىمية لدﻯﺍالسكندﺭ ﺍقترﺏ ﻭسلم ﻋليو  :فرﺩ ﻋليو؛
ﻭﻋليكم ﺍلسبلﻡ.
منير يقوﻝ ﻝﺍسكندﺭ ﺃنت من ﺃخذﺕ ﺩﺭﺍجة ىوﺁئية ﺫﺍﺕ قيمة غالية ،ﻭثمن غاﻝ ،كنت
جﻌلتها في ﺍلغرﻑ ﺍلفاﺿية بدﺍخلي مدﺭسة باﺏ ﺍلﻌجسية في ﺍلﻄابق ﺍلسلفي  ،تركتها ىناﻙ
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ﺍلسنة ﺍلفاﺭﻃة بﻌد ﺍلتخرﺝ  ،ﻭنويت ﺃﻋوﺩ ﺇليها في يوﻡ موﺍﺕ؛ ﻭﻋلى نفسي كبيرﺓ ،ﺍشتريتها
بسﻌر ثمين  ،ﺇﺫﺍ كانت ﻭصية مني ألحد ﺍلﻌائلة ﺍألقاﺭﺏ من ﺩﻭلةﺇيﻄاليا
قاﻝ ﺍالسكندﺭ :ﺃنا لم ﺁخذ ﺃية ﺩﺭﺍجة من ىناﻙ  ،ﻭكيف ﺃتحوﺝ لهذﺍ  ،ﻭﺃنا بدﻭﺭﻱ ﻋندﻱ
ثبلﺙ ﺩﺭﺍجاﺕ ،ﻭلقد ﺃﻭﺯﻉ منها لمن ﺍفتقر ﺍلى ﺩﺭﺍجة ؛ كيف يﻌقل ﺃﻥ ﺃتلصص ﻋلى
ملكك بدﻭﻥ حق  ،ﻭالﻃيب نفس؟ من ﺃخبرﻙ ﺃني ﺍلفاﻋل؟ .
فشاكل منير ﺍلهوﺁﺀ ﻭﺍلهوﻯ،ﻭﻋبس ﻭبصر،ﻭﺃﺩبر ﻭﺍستكبر،ثم قاﻝ :ﺍبن ﺍلحاﺭﺱ ﺃحمد ﺭﺁﻙ
بﺄﻡ ﻋينيو...
ﺭﺩ ﺍالسكندﺭ بﻌزﻝ:لن ﺃصدقك بما تبوﺡ بو  ،حتى نكوﻥ حﻀوﺭﺍمﻊ بﻌﻀنا ﺍلبﻌﺾ ،ﻭيفوه
بنفس ﺍلكبلﻡ في ناصيتي ﺍلصاﺩقة...
يقوﻝمنير ﺃال ﺃﻋلمك ! فقد ﺃخبرﺕ ﺍلمدير باألمر ،ﻭىو ﻋلى ﻭﻋد مني ﺃﻥ يﻄرﺩﻙ من
ﺍلجامﻌة  ،ﻭيحرمك متابﻌة ﺍلدﺍﺭسة .ﻭحيث ﺇنو يقدﺭني  ،ﻭيﻌيرني كامل ﺍالحترﺍﻡ
ﻭﺍلتقدير...
ﺍسكندﺭ يقوﻝ :ﻭﻋليو ﻋبلماﺕ ﺍلغﻀب ﻭﺍلقلق ﻭﺍلتوتر؛حتى فتئ ﺃﻥ يقﻊ مﻊ منير في مﻀاﺭبة
ﻭخصوﻡ ﻭﻭ ...ﺇفﻌل ماتشﺂﺀ ،ﻭﺍﻋمل مابدﺍ لك! فلست ﺃخشى ﺃحدﺍ غير ﺍللو ؛
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ﻭمن يوﻡ ﺍلغد بحث كثيرﺍ،ﻭتجشم تنقبا  ،ﻭﺭﺁﺀ لقياﺍبن ﺍلحاﺭﺱ ليريو من يكوﻥ ،ﻭما حجتو
في ﺍتهامو باﻃبلﻭميبل؟.فلم يجده...ﺇنوﺍسكندﺭ ﻭﺃماﻡ ىذﺍ شرﻉ يتصل برقمو بﻌد ماﻋثر ﻋليو
من تلقﺂﺀ شخص قريب منو ،ﻋبر مكالماﺕ ىاتفيو ،فرﺩ ﻋليو  ،ﻭفتح ﺍلمكبر ﺍلصوتي في
ﺁﺫﺍنو ،قائبل :من مﻌي؟ فقاﻝ ﺍسكندﺭ :ﺃمر بسيﻂ ﻋليك ﺃﻥ تتهمني بكذﺍ ﻭكذﺍ...ﺇﻥ كنت
ﺭجاال ﺍلتق بي ﺍالﻥ  ،لتﻌلمني من ﺃكوﻥ...بﻌد ىذﺍ ﺩﺍىمو ﺍلخوﻑ ﻭصاﺭ يتصل ﺏﺍلمدير
ﻭﺍلسيدﻋبدﺍللﻄيف ﺃبﻌدﻭﺍ ﻋني فبلنا يقصدﺍسكندﺭ ﺍلصغير فقد شتمني ﻭﻋيرني ﻭﺃسمﻌني ما
ال ﺃﻃيق...
ﺇثرىا قرﺭ ﺍلمدير قرﺍﺭه ﺍلصابئ ﺍلرىيب ،ﻭﻃلب من ﺍسكندﺭ ﺃﻥ يتقدﻡ بمقدﺍﺭ ﺃلف ﺩﺭىم ،
تثمينا للدﺭﺍجة ﺍلتي ﺿاﻋت  ،ﻭﺇﻥ لم يكن ىو صاحب ﺍلفﻌلة  ،فﻌندما توﺍﻃﺄﺕ ﻋليو
ﺍلﻀغوﻁ ،ﻭكاﻥ ﺍسكندﺭ ﻋلى ﺍحترﺍﻡ ﻭﺭﻋاية ﺏﺍلسيد ﻉ ﺍللﻄيف ﻭىو بدﻭﺭه ناشده ﺃﻥ
يدفﻊ ﺍلمبلغ تفاﺩيا للمشكل ﺍلذﻱ قد يﻄوﻝ ،ﻭيﻌقبو فصل بل فصوﻝ...ﻭﺃخيرﺍ قرﺭ
ﺍالسكندﺭ ﺃﻥ يبلغو ما يريد لتهنﺄ ﺭﻭحو من ﺍلمتابﻌة  ،ﻭﺇﺫ ىدﺩه برفﻊ شكوﻯ ﻋليو في
ﺍلمحكمة؛ﺃﺭسل لو ﺃمانتو مﻊ ﻋرساﻥ صدﻱ منير ،ﻭﺍنتهى ﺍلخﻄب ،ﻭقﻀي ﺍألمر...
كﺍلحالة بﻌدىا يدخلوﻥ ﻃلبة ﺍلقسم للدﺭﺍسة  ،ﻭيمر ﺍلمرﺍقب ليسجل ﺍلحﻀوﺭ  ،يناﺩﻱ
باسم:بوبو الﺃحد يجيب ،سﺄﻝ ﻋنو  :فقيل لو :ﺇنو في ﺍلمستشفى ﺫىب للفحص ﻭلم يرجﻊ
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بﻌد؛ ﻭتتابﻊ ﺍلغياﺏ  ،ﻭﺍسوﺩﺕ ﺍلقﺂئمة  ،بﻌدىا تﺄتي ﺭسالة ﺭمزية ،ﺇلى من كاﻥ صديقو
قبلﺍالسكندﺭ مكتوﺏ ﻋليها :ﻋاﺩ ﺍلﻄير ﺍلى ﻋشها ﻭﺯياﺩﺓ:
"ليس ﺍلغريب غريب ﺍلشاﻡ ﻭﺍليمن///ﺇﻥ ﺍلغريب غريب ﺍللحد ﻭﺍلكفن" .
ﻭﺃقفل محاﺩثة ﺍلدﺭﺩشة  ،ﻭحﻈر من ﺍلحساﺏ ﺍلشخصي  ،من سلسة ﺍلصدﺍقة  ،بيدما تبين
في ﺍلصفحة ﺍلرئيسية ﻭﺍلمنشوﺭﺍﺕ غاﺩﺭ جامﻊ ﺍلقرﻭيين.فﺄﺩﺭﻙ ﺍألسكندﺭ ﺃنو سافر ببل
ﻋوﺩﺓ ميمونة ،ﻭالﺭجﻌة مﻈنونة ،ﻭتفشى ﺍلخبر بين ﺍألﺫىاﻥ .
يغلق الستار.
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البيئة

*قصة قصرية  ،موجهة لألطفال..
فجيرة كل يوـ يستيقﻆ المنتﻌش ليمارس ﻋملو في نﻈافة البيئة ،كيكنس الﻄريق  ،كيرمي األزباؿ
ﻋلى القمامة ،في أحد األياـ
كالجو بارد خرج المنتﻌش من بيتو بﻌد ماارتدل الزم المهني  ،كاألزقة خاكية ﻋلى ﻋركشها ،لما
كصل إلى مقر الﻌمل الذم يقتات
منو لقمة الخبز ،بادئا بتكنيس األرض كجمﻊ النفايات منها ،إذ بو كجد ﻋلى قمامة الزبل
بالناحية شخصا مخمورا كسكراناشارب خمر يفتش في القمامة كيلوح من باﻃنها الزبل للخارج
 ،فسﺄلو بهدكء  ،ﻋما ذا تبحث في القمامة ؟.ليس فيها شيء يفيدؾ ،غيرماتزيدني من تﻌب
إﻋادة جمﻌو من جديد ثانية ،يقوؿ لو :اهلل يهديك كيﻌف ﻋنك  ،اتركني مﻊ ىم الشغل،
كانصرؼ ﻋني؟.
يهذك السكراف بكبلـ فيقوؿ :اذىب ﻋني ىذا منزلي  ،كأنا أملك أف أتصرؼ فيو كيفما شئت؛
يكﻈم الغيﻆ المنتﻌش كيقوؿ :ألك بيت آكيك إليو ؟.
فيرد ﻋليو السكراف مجيبا :الزنقة ىي بيتي  ،كبلدم األـ ،كالويسكي أبي المﻌلم.
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يقوؿ المنتﻌش  :الحوؿ كالقوة االباهلل ! ىذه بلية سلﻄت ﻋلي  ،كيف لي أتخلص
منها؟.سيدم !تنح ﻋني رجاء كاتركني أشتغل!
يجيبو السكراف  :المناص ﻋني اليوـ  ،أنا اآلمر  ،كأنت المغامر؛
يتحلم المنتﻌش كيتنحى جانبا إلى أف انتهى من انتفاتلو كتمحوره حوؿ القمامة ،قائبل لو :ىذه
ليست أخبلؽ المسلمين  ،تب إلى
اهلل أيها الﻌاصي ،فباب التوبة مفتوح ،كانتو ﻋما أنت ﻋليو فما تدرم متى يﺄتي الحماـ كاليقين؟.
قاؿ السكراف  :أنا منذ زمن كأنا ﻋلى ىذا الحاؿ ﻋديم الشرؼ ،كمﻌدـ األىل ،بسبب ما
قاسيتو من لدف ىذه البشرية؛ كأنا كحيد
نسلي اآلف...
المنتﻌش  :أنصحك بالصبلة فهي الفيصل بين الحق كالباﻃل ،كﻃريق النجاة ،كإذا ماحلت بو
ملمة فراجﻊ حسابك مﻊ الصبلة!
السكراف  :أريد أف أقلﻊ ﻋن ﺿراكة ىذا الشراب  ،كالأقول  ،بم تنصحني ؟.
المنتﻌش  :نصحي لك  ،حسبي اهلل ككفى ،أف أدﻋو اهلل لك الﻌفو كرفﻊ اإلدماف...
بقي المنتﻌش جالسا ﻋلى الﻀفة اليمنى بفيركج الشارع حتى ينسحب ﻋنهالسكراف كيمﻀي
لحالو.
كبﻌد دقات الدقﺂئق  ،جﺂء لجمﻊ الفتات كالشتات من الرصيف كالبقﻊ  ،ليدرجها في فم
القمامة ،كما إف تخلص من غرﺿو...قفل
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راجﻌا إلى البيت  ،إذا بهرة يسمﻊ لها موآء تﻌترض ﻃريقو جيﻌانة  ،أسرع كحملها إلى البيت
كأﻃﻌمها كسقاىا  ،كأرسى لها مكانا
يربيها كيحﻀنها كيﻄﻌمها  ،الهرة كاف لها دكر كبير  ،كذاؾ أف ابنو الوحيد كادت أفﻌى تﻌﻀو
في مﻀجﻌو ذات يوـ  ،لما أحست من
سخونة كدؼء بيتو ،فكانت تلك الهرة المدافﻌة المسالمة أنقذت حياة ابنو األكحد محمود.
كفي يوـ الجمﻌة ذىب المنتﻌش يرفق مﻌو ابنو للمسجد األﻋﻈم لصبلة الفريﻀةالجمﻌة.
كمﻊ خركجو بالصدفة يلتقي بذاؾ الرجبللسكراف سابقا أماـ ﻋتبة المسجد  ،فذكره  ،كبمجرد
أف الحﻈتو ﻋيناه ىركؿ يقبل يديو
كيد ابنو كك...
فيقوؿ المنتﻌش  :الحمد ىذا كل ماكنت أتمناه كأرجوه لك أيﺄخذ بك اهلل إلى الصراط
المستقيم  ،ككم دﻋوت لك في السر كالﻌلن ؛
ففرح بو كثيرا  ،كأقرأه السبلـ  ،ككلى سﻌيدا بشوشا إلى منزلو.
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يوميات ًحجر ً
ص ِّحي.
ي

ينﻄلق الﻌ ٌداد.
في ﻇل السيﻄرة األىمنية كمﻊ غيرة فرض الحجر الصحي ،كتمثل حالة الﻄوارئ،خرج (المﺄموف)
لليوـ األكؿ ليقﻀي بﻌﺾ خاصياتو ،كصوالن إلى البقاؿ (المتجر)أخذ مايكفيو لسد الحاجة
،كيغنيو ﻋن سﺆاؿ اليوـ،ﻋاد إلى البيت بﻌد ىنيهة قليلة مرفوقان باألغراض كالبﻀاﻋة كالتي جلبها
من (الدكاف=الحاكت)،كما إف توخى ما اشتراه كسبره السلﻌة تمحﺾ لو أنسي أمران ىامان ﻋزيزا
ب(:المذىب).كالغنى ﻋنو...إنو لبن البقربحكم ما يﻌانيو كالده من
ﻋليو كككالده المﻌركؼ
ن
تسرب المرض السكرم إليو ،كﻋلى غرار نصح (الﻄبيب) لو بشرب اللبن.
أمره (المذىب)بالذىاب إلى (بﺂئﻊ اللبن) فقاؿ لو  :أمرؾ مﻄاع أبت ماداـ في ﻃاﻋة اهلل كليس
في مﻌصيتو،ترسل (المﺄموف)في تلبية الندآء،كنص يمشي إلى (الملبنة) -بﺂئﻊ اللبن-
كالحاؿ أنو لم يلتزـ ببنوذ الحجر الصحي كمحاربة انتشار كوفيد ُٗ -كركنا -كأنو لم يتقيد
لما نص ﻋليو المجلس الحكومي في قانونو الوﺿﻌي.
بلغ إلى المقصد كتمهل ريثما يغرؼ لو اللبن ب(القوارير) ،بﻌدىا مباشرة غير يكجهة ﻃريقو
،كبدأ يخﻄو في كسﻂ نفوذ السلﻄة كالحراسة المخزنية التي تسﻌى في ﻃياتها كخدمتها
لمصالح الشﻌب كالمواﻃنين ...
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(المﺄموف) كاف ﻋصبيا شيئا ما ،كالحق ليس بيده،إذ ما تقنﻊ ب ً
يجنح لتسلم كرقة
الكمامة ،كلم
ٍ
الخركج أك التنقل اإلستثنﺂئية،أثنﺂء ﻃريقو  ،كاف (قﺂئد التراب الحلي)مﻊ حاشيتو (رجاؿ الدرؾ
الملكي)ﻋلى اختبلؼ المهاـ،يقوموف بﺄﻋمالهم تيجاه محاربة االنتشار ،كالسﻌي كرآء
ً
الحصار،الذم ليس منو فًرار...
مرقىو (القﺂئد)كألكؿ مرة يرل كجهو الغريب ،ففي السابق ماﻋ ًهدبو في المنﻄقة نفسها،حيث كاف
يﻌيش في ﺿفات أخر،نادل ﻋليو ﻋلى جهة القمﻊ كالتسلﻂ  ،ياذا السارم§
أريني الورقة ،كأين ىي ً
الكمامة ؟.فلم يستجب لو (المﺄموف) كﻋزـ أف يكمل خﻄاه،فنزؿ (القﺂئد
)من سيارتو ،كتوحش الﻌصى في يده ليقﻊ بو ،فما إف أبصره (المﺄموف)سبو بجنوف كرمى ﻋليو
بقوارير اللبن حتى أصابت (القائد)في إحدل يديو ،مما نشﺄ ﻋن الرمية ﻋاىة غير مستدامة ،ثم
إف (المﺄموف) كر ليرميو بالحصبﺂء كالمزرار ،كﻋندىا أﻋﻄى األمر للجهاز المخزني(الﻌسكر)
بالركﺾ ﻋليو حينما فر ىاربان ،إنﻄلقوا كرآءه مصﻄحبين الﻌصى كأحيانان يلقوف بها من جنب
كبﻌيد ﻋليو ،فبل تصيب الهدؼ ،كفي آخر المﻄاؼ تبﻌثرت رجبله فسقﻂ مهويان فقبﻀواٍ ﻋليو
كاﻋتقلوه بحجج كثيرة ،منها :ﻋدـ اإللتزاـ بقوانين فرﺿتها الوزارة ،كأيﻀان تفاﻋل مﻊ الجهاز
الﻌامة الخ...
األمني الذم يركـ المصالح ٌ
كىلة ﺿ و
ىﻋلم أبوه بﻌد و
ئيلة فجﺂء(المذىب) إلى مركز القيادة ،ككاف ﻋلى ًﻋبلقة البﺄس بها مﻊ
(القﺂئد كرجالو).
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قاؿ لو (المذىب) :سيدم...إف الولد ﻋصبي يتناكؿ الدكآء ،فاﻋف ﻋنو لوجهي.
قاؿ (القﺂئد) :يامذىب ...كلدؾ ﻋق األدب مﻌي ،كسﺄﻃبق ﻋليو القانوف حتمان.
(المذىب) يقوؿ  :جناب القﺂئد ،أﻋرؼ كل ىذا  ،االبن لم يكن ﻋلى ﻋلم بﻌرؼ البلد ،كﻋن
جديد كصل إلينا،لم تسﻌفو الﻈركؼ حتى يتوفر ﻋلى لوازـ الحجر الصحي ،كك...
صفح ،فما تقوؿ كقد رماني بالحجر كسﺂءمﻌي
قاؿ( القﺂئد)  :ىذا ممكن ،كيستساغ مﻌو
ه
األدبا؟.
أجابو (المذىب)  :ىو مريﺾ ﻋصبيا/كقتئذ حﻀرت (األـ ) تصك كجهها ﻋلى ابنها سيﺆخذ
ﺿحية السجن ،كىي تنوح...كمﻊ دخوؿ (رئيس الجماﻋة الترابية)كفي ﻋبلقة كﻃيدة كحميمة
ب(القﺂئد)  ،غمز الوالدين كليهما ،مشيرا بسبابتو  -أصبﻌو –أف اذىبا ./
شﺄني مﻌو  ،دﻋوني كنفسي إليو...
اتصل (القﺂئد) ىاتفيا  ،برجاؿ (الدرؾ الملكي) كي يرفﻌوا المحﻀر كالتحقيق ﻋليو نحو
(المحكمة /الوالئية).
فتم ذلك ،كقبل أف يصير ما ﻋنو يسير ،حﻀر (المﺄموف) بين رجاؿ (الدرؾ) .فبدؤكا يسﺄلونو
بﻀﻌة أسئلة ﻋلى أف تلك ردة فﻌل جﺂءت منك ربما بسبب ما ىيجوؾ ﻋليو الناس،كدفﻌوؾ
إلى الجمر ،أليس كذلك ؟.
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قاؿ (المﺄموف)  :بلى  ،إنو كذلك ،قالوا لو  :فمن دفﻌك ؟ .فلم يفصح ﻋنو بلسانو.
جالس ﻋلى الكرسي ك(الكبلبشات )في يده ،إذ ب(الجوداف) ك( الرئيس) يدخبلف ﻋلى
كىو
ه
المصلحة ثى ٌم.
فيرشدكنو ،استخدـ ﻋقلك ،كركز جيدان ،كنت ﻋلى كشك أف تسجن ﻋقوبة ستة أىشهر...
إذىب اآلف ،كالتﻌدىا مرة أخرل ،كأﻃلقواٍ ىسراحو ،كقتئذ فرح (المﺄموف) حتى بكى
فرحان،كاتصل بوالده ،بﺄف حسم األمر ،كقﻀي الخﻄب ،كأﻃلقوني...كالحمد هلل.
الﻌ َّداد.
يتوقف ى
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ىربةه من سجن ً
المحن

ييفتح الستار
تحيا أرض الﻌرباف !في كل البلداف ،كتزدادبالهمة كالشاف ،ﻋنك فلسﻄين األـ ناحت األغصاف،
حاصركؾ من فوؽ بالجدد ،كنفثواﻋليك في الﻌقد،شيء ماتوىم سلوة...
في الخمسينات بكي الجنين ﻋلى فراؽ أمو ،كتشردت الرﻋايا في ﻋالم الﻀوﺿﺂءكالرصاص ،صار
الوجود ﻃاغيا بجباؿ األحزاف،الشيخ مات من األسى ...كاألـ فارقت الجنين ،يالو من جراح حل
بك !ككم تزايدت ﻋليك المﻌﻀبلت ،كتشككت ببشرتك الموبقات...أليس من الجفر أف نراؾ في
ﻃابور الفراؽ؟ تبلشت أكصالك كىيمن ﻋليك الشقاؽ...
سﺄؿ األديب ﻋنك كي ينهل من آدابك ،كاستﻈل بقحفك الﻀاؿ في حركر الشموس
يواليك؛بحق ربي الﻀمير الﻌربي أجحف من حقك ،كفتاف من راـ الجماؿ من بﺆرة ﻋدسة
الﻀباب...
فلسﻄين تلك الدكلة الﻌميقة ،التي لصقت ﻋركقها بشرايين الدـ ،كفداؤىا ركحي ،كرغم األلم لن
أفقد األمل فيها  ،لكن ؛ ﺿربة الزماف السراب ،من أصل الخراب ،أدمﻌت ﻋيوف البﺂئسين
ببابك؛كغدار نكار من قذؼ بك الباﻃل ،إنو كاف زىوقا.
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من تﻌاسة الحﻆ أف لفﻈت األبكاـ ،من كرآء األىراـ ،أف ثمت يوـ تﻌيشينو في اشتداد كﻃيد،
كبﺆس فريد ،يمزؽ أثوابك  ،أبﻌد شيبك يبغي منك األدبا؟.ال؛ كتاهلل سوؼ مانجى من لمس
ألماسك  ،كزيف أكراقك...
غارت منك ببلد الوثنيات كﻋبدة الشياﻃين ،كمن نحى نحوىم  ،فﺄﻋﻄي حكمهم الخ...
ذنبها الوحيد أنها أﻋلنت الشهادة ،كأخلصت في الﻌبادة ،دخل ﻋليها بنو الصهاينة يﻄبقوف
بﺄجنحتهم سواحل البحار ،لينزلوا في قوقﻌة ببلد الشرؼ ،بلد أكلى القبلتين ،كثاني الحرمين
الشريفين...
اىتزت األرض سخﻄا ﻋلى اليهودية الصيلبية ،ليس بﺄراﺿيكم للﻌمار،إنكم فجارككفار؛ اقتفيتم
أثر األكغادكاألشرار.
الناس في مساكنها كمساجدىا ،كاهلل في قﻀﺂء حوآئجها ،الﻄفل خالي الباؿ ،ﻃيب الفاؿ ،كبكرة
أك ﻋشيا يسقﻂ الجراد المنشور،كﺄف حشر من القبور...
بكل صبلبة كتمرد كﻋناد ترل الوﻃن األصل األصيل  ،أصبح كﻄير أبابيل.
تتقدـ الفئة الﻄاغية القهارة ،لتشكل من نسج نخوة األمة الﻌربية اإلسبلمية ىناؾ ،حيث األﻃفاؿ
كالصبياف يغدكف كيركحوف من أجل مشاكريهم كأنشﻄتهم اليومية لتحقيق السﻌادة كالكماؿ لبيت
أسرىم ،غير أف سرﻋاف مايﻌترض ﻃريقها الذئاب الواﻋية.
ككﺄنها غزالف في غابة الذئاب تخشى ﻋلى نفسها صولة الوحوش  ،كجمرات نيراف الﻌدك ،البلد
يلحق بدآئرة الﻈبلـ  ،يتﺄبﻂ الشر األنذاؿ  ،كيقسركف حلبها في الحياة...
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إنهم كجوه شر ماﻋهد التاريخ مثلها في تلك األكاف ،تندلق أقتاب اللﻈى من أدبار الفرساف ،ﻋلى
أرﺿها الغالية  ،كالمقدس الفناف...
نادل الشاﻋر فيهم بلساف الحاؿ ،كغرد المشتاؽ باألسحار ،كىو يهذك بالنشيد كاألفكار:
بنو صهيوف قﻄﻌانا
ككقت الذبح قد حانا
فلو ذبحوا جميﻌهم
غدكا للقدس قربانا
لنا ﻋيد بمقتلهم
فجدد ﻋيد أﺿحانا
حتى ذاؾ الهدىد كالذم كاف رئيس المخابرات في مملكة سليماف ،أشفق ﻋلى حرؽ جناحو
كتكسيرىا باألسلحة من الخواف...
ﻋلمهم يافلسﻄيني كأنت تقف محتارا  ،ىذم أرض كﻃني  ،تسلب من يدم  ،ماتحمل المسكين
كىو في ريﻌاف شبابو أف يحمل الﻌلم
مﻌلنا اإلسبلـ ،كيتﻈاىر بالراية كشﻌار األقواـ،
أتركك أمي الحبيبة في ىذا الﻌمر  ،فﺈني غيور ﻋلى ديني  ،كأموت من
أجل:ديني،ﻋرﺿي،مالي...
كدﻋت األـ فلذة كبدىا الذم رمى بنفسو إلى فتيل الحرب الساخنة ،تردل ثياب الموت فما أتى
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لها الليل إال كىي من سندس خﻀر.
يشﻌر بالمﻌزة أف مات شهيدا كرفﻌة الهمة ،كﻋلو المكانة،
ﻋلمهم يافلسﻄيني !رميت الحجارة ﻋلى الذبابة ،كقصفت البيوت ﻋلى مرئى الﻌياف ،التجد حيلة
لفك الﻌزلة ،ﻋلمهم ياكلدم!
ﻋلم جبلكزة األﻋراب ياكلدم
كيف الﻄفولة تمﻀي حرمة البلد
كيف الغبلـ يمد الوحش منفردا
ماىمو موتو أك موقف الزند
ﻋلم فﻄالوت لما قاـ منتفﻀا
تكسرت صولة المستكبر النكد
كسوؼ يكبر ذلك الجيل منتصرا
حتى يرل الصبح مفتوحا ﻋلى األبد.
ﻇلت ىذه الكلمات ﻋلى ترداد المسامﻊ كﺄنها جرس يرف  ،ما استحمل الشجﻌاف رؤية ىذه
الوقاحة ،أبنﺂؤىم تصلب ،كنسﺂؤىم تمس كرامتها ،كاإلزﻋاج يﺄتي من كل مكاف ،ﺿربات الﻌدك
في تواصل مستمر ،كالليل منهمر.
إلهي !ماذانفﻌل؟.
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خرج الرجاؿ كخلفوا األىلين في المنازؿ ،كىم مﻌدموف انقﻄﻌت بهم السبل ،نزلت بهم
النازلة؛سبلحهم الحجارة ،كصبرىم الحمارة،ككحدتهم سفارة...
اصﻄدموا مﻊ الصهاينة في كرﻃة مخزية ،كالمﻌاركة ﻃاحنة ،التميز بين الذكر كاألنثى  ،كالصغير
كالكبير ،كالحر كالﻌبد ،كالكاىل كالﻌاىل الخ...
إنها مجزرة ﻋلى أرض الواحد تناـ الخلية في رقدىا ،كاليهنﺄ ىﺆآلء بسنة كالنوـ ،في ىجوع ﻃواؿ
المدل.
كذاؾ الخلق في جمﻊ ﻋﻈيم يهرؽ دماؤه ،كتهدر صفحاتو؛اختبﺄ الفتى كرآء كالده ﻋلى حافة
سياج صلب ،فكاف ىما الﻀحية سوية؛ فياصبر أيوب رافقنا!
الرﻋية في أمورىا مغلوبة ،ﺿيﺂء الحرية أﻇلمت  ،كدسم الفراؽ بين األحباب توغل ،كال ناصر إال
اهلل.
إحتبلؿ كرآء احتبلؿ ،كقيود الحديد ﻋلى األﻋناؽ كاألكتاؼ ،التتمتﻊ تلك البنت التي تتردد
ﻋلى مدرستها من أجل نيل المﻌارؼ ككسب المهارات ،التستمﻊ بﻌيش مريح ،ىي دكما بين
الخوؼ كالرجﺂء ،ليﺄتي يوـ من األياـ فتتجبو أك يتهجم ﻋلى حرمتها نجس قذر اليﻌدؿ جناح
بﻌوﺿة ،كال يسمن أك يغني من جوع ؛ مد يده ذاؾ اإلسرآئيلي الحرمي ﻋلى لثامها  ،لينزع
خمارىا أك نقابها ،أمن حقو أف يتسهوف كيمتحق مقصورات الﻄرؼ...؟.
جارية ربهاكأمة اهلل تراﻋي األمانة ،كتحﻈى بالوقار كالسكينة ،شتاف ما نﻌجة كذئب ،كنملة
كفيل...
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كمﻊ مااستجد كتوالى كأنت تلحﻆ تفرﻋن أكلئك المجرمين يوما بﻌد آخر ،المحبلت التجارية،
كالمراكز البنيوية ،كالمﻌامل الصناﻋية ،كاألجهزة المﻌمارية ،الكل ينصب ﻋليو شرر الدمار ،حتى
تلكم الﻌبلقة التي كانت تصل بين الجوار ،انغلقت أبوابها،
كسدت فرجاتها.
إالـ ىذاالخلف إالما؟
كىذه الﻀجة الكبرل ﻋبلما.
ليس من المرف السهل أف تتلﻄخ الشوارع بالدمﺂء  ،شهيد ينزؿ بدركات الثرل ،كآخر تحلق
ركحو في برزخ السما الخ...
توترت األمور كاسودت الوجوه ،كاقشﻌرت األبداف  ،كسفاكوا الدمﺂء يﻄلبوف حﻈهم بكبريﺈء،
كينقبوف ﻋن الخيآلء ،ﻋلى أرض ﻃيبة
ﻃاىرة زكية ،تﻌالت كتﻌففت ﻋن دس األكبﺂء.
نﻌم؛ كبﺂء إذا نزؿ بﺄرض انتشر كماانحصر...
إنو أمر ذك باؿ ...الشيخ يبحث ﻋن لقمة ﻋيش ألسرتو ،يخرج في الصباح تجشما كمشقة
ليجني المﺄكل كالمشرب لبيتو ،فماإف
يﻌود الحياة لمن تنادم ،تخلى الكنارم ﻋن الغصوف ككدﻋا ،ماىمو خﻄر بالدرب يﻌرفو
ماالﻌيش إف لم يكن جزء من الخﻄر؟ يدخل المصلي المسجد كىو في بيت اهلل يﻌبد كيتهجد
الليالي فما تترؾ لو فرصة ﻋيش في الحياة  ،سول ﺿربة السبلح النارم...
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جو الدكلة ليس مستقرا ،كإنما تﻌلوه شﺂئبة الفوﺿى كاالستوآلء كالقهر؛
من شكى حالو لمن يشكوه ؟.سول إلو كاحد يﻌلم ماتكنو األلسنة كماتخفي الصدكر.
حرمت الجياع من خبز الرغيف ،كأسدلت ﻋليها الفتن نسيجها فكﺄنها في البيت ﻋنكبوتا...
ليست ىناؾ رحمة باألﻃفاؿ الرﺿﻊ ،كال الشيوخ الركﻊ ،بل كالبهﺂئم الوﺿﻊ.
جميﻊ من ىب كدب كخلﻊ لباس الديوثية ﻋن ﻋاتق دكلتو قد صبﺄ في منﻈور الﻈلم الﻄواغيت ،
صحاب أبو كردكسﺄبليس.كنسل النمركذ كأبنﺂء الوﻃيس...
قاـ المﻄربوف يومئذ بالكتابة الكتابات ،كإنشﺂء الﻌبارات لتدؿ ﻋلى خبلؼ اإلﻋتبارات ،مهداة
إلى حبيبة الركح فلسﻄين البقية
الباقية ،الغالية المستغىلة ،كلمات أغنيات ىادفة ،كمواؿ خماسي فسباﻋي من ﻋراقها إلى
مصرىا؛ الصقور تترنم،كاألسماع تتنغم،بسماع ﻋزؼ الكماف ،كأبواؽ الصياح ،كذبذات الدؼ
الساخن...
صار ﻋشاؽ الشرقيات ﻃرب كوـ يسترقوف السمﻊ من تلك األغنية التي سجلها التاريخ بمﺂء من
ذىب ﻋلى صفحات من كرؽ؛ أغنية "الﻀمير الﻌربي".
ماتت قلوب الناس ماتت من النخوة الخ...نحن الﻌرب إخوة.فتلقت ﻋندىا ترحيبا من كل زاكية
كحافة ،مما خلق نسجا من التﻌبير ﻋن حقيقة التراث الﻌربي كاإلسبلمي كالذم صار تحت أيدم
الﻌنصريين الماكرين ،كيمكر اهلل  ،كىو خير الماكرين.
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غير أف المشكلة تبقى دكما منوﻃة كﻋلقة بالتﻀامن كاإلتحاد ،كتجسيد القوة اندفاﻋا للﻌزة ،
كمﻄاردة الغارين الغادرين؛
إذ كم ندآء كجو لمﻌالي الزﻋمﺂء ،كجناب الرؤسﺂء ،كال من يحرؾ ساكنا ،الكل في غفلة
ساىوف...
مشاىد تذرع لك القلوب ،كلكن؛ ﻋنداهلل منهاالمخرج...
أﻃفاؿ ،شيوخ نسﺂء تصرح كمحديش سامﻊ....
شهدآء تلقى مصارﻋهاحتف أنفها؛
كقفت المرأة الﻌﻈيمة ،الفلسﻄينية الحرة ،الخلوقة كﺄنها درة ،تنادم بﺄﻋلى صوتها في ساحة
القتاؿ كتقوؿ :اهلل أكبر.
يخرج لها فسق بني صهيوف  ،قائبل  :تراجﻌي! أك تموتي...كىو يهددىا بتمركز البندقية جهة
رأسها ،إذا بها تبصق في كجو ذاؾ
الوثني الوحشي بكل جرأة كإقداـ  ....:أنا لست أخشى سول الرب الخالق ،ىو مبدع الكوف
مالو مثيل  ،كليس منو مهرب...
انبﻌث أشقاىا من الورآء كأﻋﻄى األمر بﺈﻃبلؽ النار ﻋلى المرأة المسكينة أمة اهلل في أرﺿو.
ففﻌل أخيرا...
كىي تلقن نفسها  ،كلمة التوحيد كتشاىد بنبرة بكى لها الغراب في السمﺂء  ،كالحوت في
المﺂء:أشهد آلإلو إال اهلل ،كأشهد أف محمدا
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ﻋبده كرسولو.
ماتت شهيدة ،كما أﻋﻈمها من حماـ كحالة ،ختاـ مسك بحﻀرة الرفيق األﻋلى ؛
كترل بالﻌيوف أف الشباب في كحلة موشكة أف تذللهم في قبﻀة اليهود الجثث النتنة،
كإف أكلئك الصبياف اليلتمسوف حنانا كال يفقهوف بركدة ﻋلى أرﺿهم  ،الصراع منﻄلق ،كالشدة
حلقت من كل دآبة ،كحينما شﺂءكا اللﻌب صحبة زمبلئهم ما ىنئوكا بهدنة كك...
ما الذنب الذم اقترفتو ىذه البقﻌة األرﺿية إذا تزامنت لها المصﺂئب جماﻋى ؟.يخرج السﺂئق
سيارة أجرة ،كالﻌامل في البازكالحافبلت...صبحة كيخلف الرﻋية في البيت في ﻋهد كأماف،
كاﻃمئاف كسبلـ ،فما فتئ يحفل بجلب مصاريف المﻌيشة ﻋشية .
كيكر لبيتو كال ﻋلى بالو شيء...فيفاجﺄ بالمنزؿ خالي الوفاض  ،تكرست الذرية كالبنية كالزكجية
في سجل ككنش الﻀحية ،ككدﻋت بلدىا كأحبابها ،مﺂأصﻌب الفراؽ ،من فراؽ الحايب؟!
بقي يتيما ليس لو أحد  ،يبكي ﻋلى ﻇلم السنين كالزمن...ىل يهجر الببلد كالﻌباد؟.اليدرم
بمافي الصدكر كالخبايا ،إال مالك الدنيا ببل بداية ،كمفرج الهموـ ببل نهاية.
ﻃلقات المسدسات كالبنادؽ كالصواريخ القاذفة كالبازككات ماقيس ﻋلى شكلها  ،كلﻌب الﻌجب
من أدكراىا ،ال تكاد تصمت  ،صداع تلو صداع  ،كأموات بﻌد كفيات ،كشهدآء مﻊ ﻋمآلء...
كانت بلد اإلبداع  ،كاآلف ترمى للﻀياع ،كتذكر يوـ كقف المبدﻋوف الناشدكف  ،كالشﻌرآء
المبهركف يقوؿ بﻌﻀهم:
الفتنة في فهم األمم
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أف يحيا الشﻌب ﻋلى األلم
الفتنة يامن أيقﻈتها
أف يصير الشﻌب كالخدـ
كدكآء الفتنة مدخلو
ﻃرد المستﻌمر بالقدـ.
فيتلقى لحﻈة أخيرة ،كيسﻌى إلى قيامة حقيرة ،فيلفﻆ نفسو األخير  ،كيسقﻂ في فﻀﺂء التحرير
كمنتدل الميامين اإلخواف المتحابين الخ...
يخفق قلب الحليم  ،كتنبﺾ ﻋركؽ الحكيم ،ىوال من الﻄﺂمة الكبرل...
لكم اهلل يﺂأىل فلسﻄين!
كبالصبر تحلو المرارة ،كتتحلى الصبارة ،كإال موشكة أرﺿنا أف تﻌود،خبلؼ األنيس كحوشا يبابا
مابين ﻋقارب الساﻋة كدكرانها كتلو آية الليل النهار ،تدرج الحصيلة في قﺂئمتها نسبا مئوية
ﻋﻈيمة ،كنفوسا كأركاحاﻋزيزة
كجسيمة...
تلك حالة ىذه الدكيلة.
الفقير فقير  ،كالقوم قوم ،كالسمين يغلب النحيف ،ناس التقاس بالﻌقوؿ كاألﻋمار تدس
كتدﻋس تحت كﻃﺄة األقداـ،كنماذج جبارةتناﻃح في السحاب  ،كتتحكم باألقبلـ ،كأخرل
تشاىد السيناريوىات كاألفبلـ كك...
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ىناؾ حوادث أقصت البدف  ،كأرىقت الوجداف ،كأقست القلب ،ليس من ﻋامل داخلي أك
خارجي  ،أكلسبب مباشر أك غيره  ،إنو
أحزاف أمة كاف آمنة مﻄمئنة في سناـ الهدكء  ،كرفﻌة الصمود  ،ﻋن تلكم األرض المقدسة ليس
إال؛ ببلد أﻋزىا اهلل باإلسبلـ ،
كحﻄمت بها مساكن األنبيﺂء اآللهة كاألصناـ؛ ﻋودم إلى ﻃبيﻌتك التي ﻋهدت ﻋليها قبل ىذا
األكاف  ،تزحزحت أشبلؤؾ ،كتزلزلت أركانك ،كليس لك نصير قدير ،كالكلي كبشير ،إال رب
الﻌزة كالسيد الكبير؛
أﻇلمت القنوات اإلخبارية بالقتلى كالجرحى  ،في مقتبل الﻌمر تئد الموءكدة الصغرل ،ماىذا؟.
فﻀﺂءات كإﻋبلـ يﻀج من ﻋالم آلخر  ،كاف"ياسين ﻋرفات" أبالك يافلسﻄين لكن؛ سرﻋاف
ماجرت األقدار المﺆلمة ،كﻃاشت فيهاالمنية سهامها ،كأىدتو األيادم للثرل؛
فتى كاف ﻋذب الركح المن غﻀاﺿة
كلكن كبرا أف يقاؿ بو كب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر الخ...
كمهما بدأت القﻀية إال كلها يوـ تنتهي فيو المحالو؛ تريثتم الصبر ﻃرا ،قﻀية ببلد كتلك أسالت
دموع الﻌارفين ،كأفاقت مجامﻊ النﺂئمين ،كنبهت تكنز الغافلين؛
نﻌم...كبالﻀبﻂ؛أرض ببل شﻌب  ،لشﻌب ببل أرض.
ليس ىناؾ استقبلؿ في الحكومة السﺂئدة ،من المنﻄقة الﻌليا تتقسم أراﺿيك إلى دكلة منﻌدمة
األصل  ،ال أساس لها،بل ىي توىمات كتخيبلت تغلغلت في أرض الﻄرؼ الثاني ادﻋﺂء أنها
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أرض األجداد السالفين من قبل ،فتختلﻂ األنساب بﻌﻀها ببﻌﺾ ليصبح ىناؾ تزاكج دآئم ،نتج
ﻋنو النسل كالذرية  ،كاف أمرا مﻌقدا بكل صراحة مدكية ،في بادئ األمر خاؿ المﻌﻈم أف
التقسيم لؤلرض سيحسم النزاع ،كيوقف الخصوـ ،حتى اليكوف جانب حقد كحقد من فرد
آلخر.
بات الشوؽ حليفنا في قﻀية دكلة فلسﻄين الﻌربية كاإلسبلمية ،كليس ىناؾ شيء اسمو دكلة
إسرآئيل ،لو قامت الدنيا كقﻌدت فالجزـ من قاﻃبة الفلسﻄينيين آكد كأكيد ،أبد اآلبدين كدىر
شﻌر الغوؿ المتوحش الغابوم ،
الداىرين ،أتى لنا "دكالند ترامب"ذاؾ ى
من أصل مجلس األمم المتحدة  ،لما تسمى ب(:صفقة القرف).
ىدفوا فيها إلى فﺾ الخبلؼ التي ﻃفق ﻋلى أراﺿي الﻌرب األشباؿ،
فلسﻄين فقد اﻋتبرت بنود ذاؾ الﻌقد ﻋدـ ﻋودة الآلجئين إلى ديارىم األمومة ،كأف من خرج
أرﺿو السبيل لو إلى الرجوع،فالرجوع ممنوع...
قاـ المجتمﻊ الفلسﻄيني برفﺾ ماتم تدارسو في المجلس كتجسد االتفاؽ يدا بيد نحو
المسيرات كالتنديدات دفاﻋا منهم ﻋلى كرامتهم كشرؼ كﻃنهم كحقهم من ممتلكات أرﺿهم
التي قد تسلب منهم ﻋنوة كقهرا...
كاف لهم كل الحق كالصرامة الصبلبة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المواتي ،كﻋلى غرار
نفس الرتم استﻄاﻋت أف تحقق لنفسها بديبل ﻋن االستوﻃاف في مكاف آخر...
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كلم تنجح الصهاينة كاليهود في حوز اقتﻄاﻋات أرﺿية ،كاالستحواذ ﻋليها إال بمﻌدؿ كنسبة(
ستة في المئة)بﻌد تﻌاكف بريﻄاني صهيوني داـ (ستة كﻋشرين)ﻋاما.
بقي الوﺿﻊ ﻋلى تﻌقد بالنسبة إلسرآئيل إذ لم تنجح فيما سﻌت إليو ،كللذين كفدكا إلى ببلد
أخرل من فلسﻄين حق الرجوع كما أنشﺄ مقالﻊ زراﻋية كفبلحية كتجارية إلى غير ذلك مما يندرج
ينجلي
ﺿمن ىذا القبيل...كما ىنﺄ المسلموف الﻌرب الفلسﻄنيين من كﺿﻊ الحرب أكزارىا حتى
ى
األمر اآلف أك غدا كتحﻈى بقسيمتها التي تقصدىا كتحبوا إليها رغم الﻀغوط كاإلكراىات
فقﻀية"فلسﻄين" قد القت مزيجا من االستحداث كالتغير ﻋلى مستول اإلقليم كلو  ،كالحاؿ
ينتهي بها إلى التحرير،كاسترجاع أرﺿها ىنيهة ىنيهة ،كيجمد الحديد الساخن ،رغم كيد
الثﻌلب.
الستار..
ييغلق ٌ
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أقدار مﺆلمة

تﻌبت تبحث ﻋن زكج يواتيها ،كتتقاسم مﻌو يمجريات حياتها ،كيكمل نصف دينها ،بالزكاح
قسمة كنصيب...حﻀر الحفل الزكاجي الجيراف كالجار ذم القربى كالجار الجنب كالصاحب
بالجنب كﻋرس زفافها ،من شاب كتبو اهلل لتﻌقد مﻌو صفقة رحلتها كتسكن إليو ،إنو بدا أياـ
كالخﻄوبة من قبل ،ﻋبوس الوجو
الوليمة شكبل مختلفا ﻋن اللقﺂءات التي كانت ت ٍقدمة للزكاج ي
ينذر بالمصﺂئب ؛ لم تفقو الزكجة الحنونة الفرحة من أمره شيئا  ،تقترب منو لتلتقﻂ ألبومات
مرت الليالي
صور كي يخلدىا الزمن تذكارية ﻋليهما مﻌا ،فينزاح ﻋنها يستﻌفف الحﻀورٌ ...
كبﻌد تسﻌة أشهر من ﻋقد النكاح بشر بولد سيولد لو ،ككانت مذبذبا كمتغير المزاج مابين فينة
كأخرل...
لما ﻋلم ببشارة مولود لو بﻌد أف كشف المخبر الﻄبي بالفحص ،ﻋلت بشرتو البهجة كالسركر،
كتحبب من قلبو زكجتو كدنا منها صبابة...قائبل :أنت امرأة كرب الكﻌبة ،إنني سﺄصبح أبا بﻌد
أياـ ،كينادل ﻋلي ﻋندئذ أبت أباه.
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فترد ﻋليو الزكجة الودكدة  :إم ؛ كاهلل !إنو كذلك...كأنا بدكرم سﺄصير أما ...فكم تربصنا
بهذه اللحﻈة النادرة...
قاؿ الزكج كىو في ركﻋة من أمره  :لك ﻋلي ىدية التتصوريها...
أجابت ﻋليو  :أما ىيو؟.
قاؿ لها :دﻋها مفاجﺄة أحسن ،كبالهداية تزداد المحبة .
كحين كلد الجنين من بﻄن أمو ،كأشرؼ الوجود تحية بﻌد الﻌدـ...مﻀت ﻋليو بﻀﻌة ساﻋات
 ،بين البكﺂء كالرغﺂء  ،كمن تلكم الليلة أصبح كقد شم قرنفبل  ،ﻃارت ركحو إلى حﻀرة
الترحاب اإللهي ليكوف "ﻃيرا من ﻃيور الجنة"...
بكي اإلثناف حتى ما كجدا مﺂء يبكيانو؛كتمثلت الكربة في أبُّهة أيامها بحيث جﺂء أياـ البرد
كالجليد  ،كالثلج كالثريد ،الزكج يقﻀي ﻃيلة يومو بالمقهى جالسا يتجازؼ الحديث مﻊ اللهاة
الغبلة،الذين الصنﻌة لهم كالﻋمل...
المسكن أحد الجيراف الذم
لما يﺄتي الليل ييقبل سكرانا إلى البيت مخمورا ببلكﻋي ،يبلغو ى
يقﻀي فترة من ليلو بتلك المقهى بالذات...
نهتو زكجتو فما انتهى  ،اليﻌﻄيها الوقت ،كاليوفر لها مصرفا كال مبلغا ،زكج بدكف خدمة
ك...يفيق ﻋلى رآئحة كريهة تنبثق من فيو...
الرتم ﻋليها كل يوـ كليلة ،يساﻋدىا ﻋلى لقمة
أما المرأة الصابرة يرتفﻊ ﻋليها الﻀغﻂ كيتكرر ِّ
الخبز كتكاليف الكرآء كنفقات البيت أحد أخوالها الذم يجد سﻌة من الماؿ  ،لكن ،ما فتئ
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يﻄوؿ الﻌهد بﺈمدادىا حتى قﻄﻊ ﻋنها لما ﻋلم أف زكجها يقرنص مالها ليﺄخذ بها شرب الﻄبل
المحرـ كالكحوؿ...
بئًست الزكجة من ىذه الوﺿﻌية" يوـ كرآء يوـ" .حتى كﺿﻌت حدا لحياتها شنقا حتى الموت،
مﻌلقة ﻋلى حبل من شباؾ الﻌمارة كالبناية ،كالناس في فزع ينﻈركف ،كالشرﻃة تحﻀر كالكل من
ىولة الموقف يترقبوف.
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ش َّددة
في الﻌناية الم ى

كاصل التلميذ دراستو دراستو في مختلف أسبلؾ التﻌليم ،في مدينتو كمسقﻂ رأسو الذم
انحدر منو،ككاف يمج ٌدان في دراستو نشيﻄا ناشﻄاي مجتهدان في دركسو،يرفﻊ القبﻌة في "المﻌهد"
من بين ممدرسين متوزﻋين ﻋلى اختبلؼ األلواف كاألجناس كالﻄباع...أىبواه ينشﻄاف من ﻋقاؿ
لقريحتو كحسن خلقو،كانسجامو مﻊ الدراسة ،يرفﻊ جناح الﻌز كالمﻌنويات ألىىل بيتو ،كجميﻊ
أسرتو.
لما انتهى إلى مستول "البكالوريا" ثاني باؾ -بﻌدما خالجتو النتﺂئج الموسمية ككاف التقويم
السنوم ناجﻌا كمزىوا بالﻌﻄﺂء كالتميز كالتفوؽ الخ...
كﻋده أبوه الذم يشفق ﻋلى حالو ،كيفكر لﻌاقبو ،أف يﻌمل جاىداي كيبذؿ قيصارل الجهد في أف
يبﻌثو مستىػ ٍقﻄىبان للدراسة بالخارج ،كبالديار البريﻄانية *ﻋلى كجو التحديد.
كذلك شريﻄة أف يحوز مﻌدالن يﻀمن لو األىلة ،كيسﻌفو مندرجان في آلئحة الشرؼ  ،بتقدير
/:حسن جدا.
ازداد ﻃموح الولد الذم ما جﺂء الكسالة من قبىلو  ،كال البىﻄالةي من جهتو ،كال ﻋلم منو مﺆالفة
البشر’كىذا يخوؿ لو باألحرل أف يكوف في لوحة األسبقية...
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مرت السنة كامبلن،كاجتازالنبيل اإلمتحاف بشقيو :الجهوم كالوﻃني.كحصل ﻋلى نفس النسبة
التي اتفقا ﻋليها من قبلي  ،جﺂء حفل الختاـ السنوم ؿ"لمﻌهد" كأكرمو كل من الﻄقمين ،
كتشرؼ بشهادة التميز الدراسي كك...
قاـ كالده في ترتيب أكراؽ السفر لو إلى الخارج ،مبدئيا بجواز السفر ،فرح مسركر ككل البيت
أف يصبح اإلين ﻃالبان ،في كداع الصيف كﻋلى رأس شهر (شتنبر) تم القبوؿ من ﻋمادة الجامﻌة
خرجيا ،كرتبت أمور كإجرآءات السفر ،كحلقت الﻄﺂئرة في الهوآء الصحو...
بقي الخﻂ متواصبل مﻊ أىلو كل أسبوع بالمكالمة الهاتفية ،كيركح ﻋن نفسو الشاب الﻄىموح مﻊ
رفقﺂئلو في الدراسة...بﺄف يخرجوا رحلة إلى بﻌﺾ المناﻃق القريبة مرة في األسبوع...
كمن خمسة ﻋشر يومان ال اتصاؿ يرد ،كال خﻂ يصل ،حتى اتصل مركز اإلرشادات الجامﻌية،
بﺄف الولد جرآء ما كاف يتنقل في نزىة ترفيهية ،ﻋلًق بو ما يدﻋى ب  :كبﺂء –كركنا -كوفيد
ُٗ.كىو اآلف في الغرفة المﻌزكلة ،حينما ﻋلم األىل باألمر مباشرة توجهواٍ للﻌمل ﻋلى السفر
ىناؾ كي يقفواٍ لجانب فلذة كبدىم ...
دخل األبواف كاألـ تبكي جزﻋان ﻋلى ابنها الغالي  ،كتقوؿ  :ياﻃبيب...دﻋوني أرل ابني؟.
الﻄبيب  :ال يمكن سيدتي  ،ابنك في حالة مستقرة ،كنحن نقوـ باألمر البلزـ  ،كاﻃمئني فهو
بسبلـ ،ككي اليتسرب إليك الﻌدكل كالشكول...
األـ ردت ﻋليو  :ال إشكاؿ ،ىذا كلدم الوحيد  ،كإلى الموت كﻋلى الﻌيش سوآء...
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أجابها الﻄبيب :من الغد  ،تﻌالوا ىنا في الساﻋة كذا ،كسوؼ أدخلك ﻋليو شريﻄة توخي
الوقاية الذاتية ...
غدا قفل الوالداف يﻌسياف لرؤية ابنهما ،ﻃرقوا ﻋلى غرفة الﻄبيب الرئيسي الباب ،ليسمح لهم
بالدخوؿ ،لما فتح الباب كﻋيناه تذرفاف دمﻌا ،قائبلن :لك اهلل يﺂأمةى اهلل ،كياﻋبداهلل  ،لقد قمنا
بواجبنا تجاه إنقاذ حياة ابنك كاهلل من كرآء القصد ،لكن ’ سرﻋاف ما فارقت الركح الجسد،
ﻋﻈم اهلل أجركما ،كأجاركم في مصيبتكم ،كﻋوﺿكم خيرا منها يارب ...ﻋلى إثرىا فقدت األـ
كﻋيها  ،كانتصر ﻋليها غﻀبها ،فحملت مغشيا ﻋليها.
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أيقٍصوصة

أيﻃلق سراحو من (السجن) في منتصف الليل ،كجﺂء القرار بالتفريج ﻋنو ،كىو في مقتبل الﻌمر
كزىرة الﻌمر،كريﻌاف الشباب ،اﻋتقالو كاف نتيجة تهمة مﻌرﺿة في حقو،لما فتح لو (السجاف)
كمر و
الباب كسلمو ىاتفو أخبره أف ثمت اتصاؿ كرد كر و
ات يقوؿ :أف (أمك) في حالة مرﺿية
ات َّ
مستﻌجلة ،مﻄركحة ﻋلى الفراش منذ أسبوع،فتح قيفل الهاتف كقرأرسالة متلقاة مﻀمونها :اصبر
يابني أمك ﻋلى شفا جرؼ من مفارقة الحياة ،لم يتمالك نفسو حتى ألقى بهاتف من بﻌيد،
ك(الحارس) الليلي يتحسر لوﺿﻌو ككذا (السجاف) ،فلما كصل إلى( البيت) ىركلة صادؼ أمو
الحنونة ٍ ً
أحبابها.
القت مصرﻋها ،ككدِّﻋت ٍ
ى
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كب
يشرك هؽ كغي ير ه

في ﺿيﻌة قركية كسﻂ البادية  ،كبﻌيدا ﻋن الحﻀارة ،تشرؽ الشمس صبيحة كل يوـ ،ﻋلى
اإلخوة في محيﻂ منسجم ،فبﻌدما يتناكلوف كجبة الفﻄور ،يوزع ﻋليهم برنامج اليوـ من صبحو
لمسﺂئو ،ما بين أﻋماؿ يدكية ،كأشغاؿ حركية...
تمر المواسيم الثبلثة ﻋن بىكرة أبيها في اتٌزاف كاستقواـ ،بحيث يستفيد اإلخوة جميﻌا من
أيديهم الﻌاملة في الزراﻋة كاإلستثمار،كتربية األنﻌاـ ،كيتقاﺿوف أرباحا كفوآئد جمة ،كالتي
تﻀمن لهم تلبية اإلحتياجا ت الشخصية ،كالمتﻄلبات الﻀركرية...لكن؛ في فصل( الشتﺂء
)تتوتر ﻋليهم األجوآء  ،كتتﻌثر بهم األكتاد ،كتزدحم فيهم األكغاد؛ مما يﺆثر ﻋلى بنيتهم
اإلقتصادية  ،كمرجﻌهم الوﻇيفي ،كفﺂئﻀهم السنوم ،تتدمر أراﺿيهم كيصيبها انجراؼ
كىشاشة...
كأماـ أياـ البرد كالجليد كالثلج ،يذىبوف سوية إلى( الجردة) أك(الحديقة) فيشتغلوف ىناؾ حيث
ينثركف الحبوب ،كيهتموف باألشجار،كالبساتين كالحيﻄاف،حينما ترد ﻋليها تشﻌر ككﺄنك في جنة
من نﻌيم  ،األزىار متفتحة  ،كالﻄبيﻌة خبلبة كيافﻌة؛
شكل مذىل للغاية ،مﺂأجملو!
كبما أف الحديقة تﻄل ﻋلى مصب المياه الجارية ،كالودياف الهرىورة كالخريرة ،ىذا ماشكل
تهديدا لها  ،كخالجهم الفزع من شﺄنها،خشية أف تﻀيﻊ منهم سدل.
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فكر أكسﻄهم سنا ،كأرجحهم ﻋقبل ،بﺄمر خﻄر ببالو؛
إخوتي ! نﻄالب السلﻄة المختصة ،كالجهة المسﺆكلة  ،كنتفق مﻊ المزارﻋين ىنا بقسﻂ من
الثمن  ،ليجﻌلوا لنا سدا حاجزا للمياه كي
التتسرب إلى مزرﻋتنا مارأيكم؟.
قاؿ كبيرىم :رأم راجح...نﻌم ما أشرت إليو؛
إذف ،لنستشير مﻊ القوـ في قﻀية بنﺂء السد  ،كنرفﻊ أمرنا إلى المسﺆكؿ...
أما أصغرىم فلم يكن ذاؾ برأم صﺂئب ﻋنده ،حيث قاؿ لهم:
"إذا أراد اهلل أمرا ىيﺄ أسبابو ،كأزاؿ موانﻌو" .خﻄتي الراىنة ىي:
نجتمﻊ مﻊ بﻌﺾ الرؤكس السﺂئدة في ىذا الفﻀﺂء  ،كنﻌقد ﻋبلجا ناجﻌا لهذا المﻄب كي ال
نجزع بﻌد اآلف منو ،كالحالة ىي:
كل منا يقدـ شقصا من مداخلو كلو كاف ﺿئيبل  ،كنجمﻊ األقساط من كل شخص ىنا ،ﻋلى
أف يتم تقسيم كل إمداد كﻋوف بالسوية للمساكين كالفقرآء  ،كنﻌد لو بيتا خاصا منو تﺄكل
الﻌﺂئلة المﻌوزة  ،كيستقي منو البﻌير الﻀﺂؿ الخ...ﻋسى اهلل أف يﻌاملىنا بلﻄفو فيجنب مصدر
مﻌيشتنا من الدمار كالسراب.
تداكلت الوجوه اآلرآء كانتهت إلى حسم النزاع  ،حكموا بماأكمﺄ إليو أكسﻄهم؛ كبالتالي لم تقم
للمسكنة قﺂئمة  ،كلن يباشر الفقرآءشﺂئبة دﻋم ،كال مﻌونة أكﻃﻌم...

َُّ
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في ليلة شكت اآلكاـ ربها كالﻀراب خالقها  ،كتحتم القدر  ،كحاف إباف المﻄر ،تﻀرﻋت
البهﺂئم في سردابها  ،كالﻄيور في أكنانها ،من
الغيث كالرﻋد كالبرؽ...
إذا غﻀب اهلل ﻋم بالباردة كالدافئة  ،كالساخنة كالشاردة؛ قلﻌت األشجار من ﻋركقها ،كناحت
الحماـ ﻋلى أيك أككارىا؛
فما الح الصباح حتى نسف الجميﻊ ،كرمى بو إلى بحر شديد الﻈلمات في مكبو...
بﻌدىا رحل كارتحل كل من سكن البيت إلى مسكن في المدينة كالحﻀر يﺄكم إليو ،كخلفوا
كرآءىم المنزؿ السابق مبيوﻋا ،ليحلوابحلة جديدة  ،في أرض فريدة.

َُْ
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ﻋزلة في ﻋالم آخر

في غرة اشتداد الحر انزكل بﻌيدا ﻋن التجمﻌات السكنية  ،كأﻋد لنفسو إيوآء يرتاح لو حين
الﻈهيرة ،كيواﻇب ﻋلى سنة القيلولة
ﻋمبل بالسنة الفﻌلية التي كاف ﻋليها األسبلؼ من قبل؛
يخصص لنفسو كقتا للخياﻃة كي يلهو الوقت كيمرره ،كبدكف ﻋبث كبكل جدية ،أسﻄورة في
خياﻃة األثواب؛ حينما يرىقو
التمشغل يرتاح تحت ﻇل الشجرة  ،ذات الغصوف النﻈرة ،كيف نمت من حبة ككيف صارت
شجرة؟.يستﻈل بورقها مثلها مثل
النخل في الثمار كالﻄﻌم ،إنها شجرة التين ،ككم كاف قد حبب إليو ذاؾ التين شكويا أم :
الصبار ،أككرموسا.
في حين أف الصبلة اليفوتو ﻋنها الوقت ،كفي يده تسابيح اإلستغفار سيد األذكار ،يﻌمل ﻋليو
أحيانا ،كيوفر لو خصيصى من أجلو؛
حتى يكوف جامﻌا مانﻌا بين الﻌبادة كالمﻌاملة دينا كدنينا...
يﻈل بالمكوث في خيمتهحتى يسدؿ الليل فيﻌود مرتﻄيا للمنزؿ  ،يجد ﻃمﺄنينة كارتياحا من
نفسو بينما يﺄكم إلى خيمتو ،فمنذ

َُٓ
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الصباح الباكر حتى مﻄلﻊ الليل كىو ثابت في موﺿﻌتو الينفك ﻋنها بحاؿ من األحواؿ ،كإذما
احتاج إلى مايسد بو الرمق شغل
فتيل الكانونوأكقد ﻋليها النار للﻄبخ كإجهاز كجبتو الغذآئية؛ كفلربما أحﻀر مﻌو الزاد من
السوؽ أك البيت ،كيمكن أف يصفف
لنفسو غذآء ميزا من تتبﻊ غرسو كمنابت األرض  ،مثل :المقاثي كالخﻀر كمهمات األكل
كتقوية البنيات الخ...
كلبو األسود كفي لو في الحراسة ﻋندما تﺄخذه سنة من النوـ ،أك ينثني إلى غرض شخصي في
مكاف ما.
يتقاسماف األكل كيتشاركاف الوﻇيفة في محيﻂ الخيمة  ،كمن حوؿ دآئرة األخبية.
كمﻊ أياـ الصمايم كالنار توشك أف تسد رحالها إلى األحﻄاب ،كل الحيوانات تسقﻂ رغم أنفها
من شدة الحرارة كالحمى...
مرض يوما ما بالبواسير فﺄقﻌدتو سقيﻄا في غرفتو منﻌزال ،كمرت ثبلثة أياـ كالكلب ﻋلى الخيمة
حارسا كحريصا ،لكن ياترل ىل
من يﻄﻌمو كيسقيو ،كربو تردل مثبورا مهتوكا ؟!
ال؛ إنو بالﻄبﻊ اليوجد مثيل لمواله  ،حتى يقوـ ﻋلى شﺆكنو كافتقاره كحاجتو؛
بﻌد ثبلثة أياـ خلوف ﻋاد إلى غاره إذا بو يجد كلبو المخلص يلفﻆ نفساتو األخيرة ،أسرع
يسﻌفو كيبذؿ جهده  ،لكن ،دكف جدكل...
َُٔ
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أخبر بﺄمرالجريمة في شﺄف ذلك الحيواف الكيس من لدف أحد الغلماف كأنو فبلف بن فبلف؛
فرفﻊ دﻋوة في حقو إلى السلﻄة
فاﻋتقلتو.
كفي محﻀر الجلسة كأماـ الشهود ﻋجز الجاني أف يبرز حجتو في البرآءة  ،فتصالح أف يدفﻊ
قسيمة قدرىا كذا ككذا...
األمر قد ﻋقو في داخلو  ،كﻋقده في نفسيتو  ،كبقي حامبل للﻌداكة كالبغﻀﺂء ﻋلى صاحب
الكلب.
كفي ليلتها انبﻌث أشقاىا كجﺂءت ردة فﻌل األلد الخصاـ بﺈشﻌاؿ النيراف ﻋلى الخيمة
كإحراقها؛
حتى جﺂء الصباح فوجد الرجل خيمتو كما شملها قد أصبح رمادا ،فقاؿ بكلمة مﻈلوـ:
اللهم أرني في ىذا شرا!
كشكى أمره الى اهلل  ،كدﻋوة المﻈلوـ الترد ،رأل في المناـ من ليلتو أف مهاتفة تنبﻌث لو لساف
حالها يقوؿ:
لقد أنجزنا أمرؾ...كأجبنا دﻋﺂءؾ...
تنقالت األخبار أف الجاني دﻋستو سيارة أجرة كىو غاد في ﻃريقو إلى البيت ليلة بدراجة
نارية...

َُٕ
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في محﻄة القﻄار

خرج محمد من بيت أسرتو ليلة الخميس بﻌدما تهيﺄ للسفر قاصدا أحد النفوذ كالمواﺿيﻊ كي
يقﻀي فيها متﻌة التصياؼ كيسبح ﻋلى البحر كيﻌوـ فهو إذف ؛ يقصد تبحيرة ناجﻌة كيافﻌة؛
كقبل الخركج من المنزؿ ﻃلب من رب األسرة بﻌﺾ النقود  ،فرد ﻋليو
راﻋي األسرة :يابني !نحن النملك قوت يومنا إال بﻌد الجهد كالمشقة كالتﻌب ،ككما ترل
كتبصر األزمة حلت بنا من كل زاكية في
ﻇركؼ ىذا الوبﺂء كحالة الﻄوارئ؛
قاؿ محمد :بتلﻄف؛ البﺄس يﺂأبت أنا أنﻈر البتركؿ الذم كنت أشتغل مﻌو سابقا ،فما زاؿ ﻋليو
لي بﻌﺾ الفلوس ،ﻋلني أﻋثر ﻋليها ،
فتﻌجل محمد إليو  ،فلم يجده في المركز  ،فما كاف ﻋليو إال اإلنتﻈار بﻀﻌة ساﻋات  ،أك
الﻌودة في كقت الحق...
مكث سيمو ينتﻈر متربصا بالمﻌلم ليقدـ  ،حتى جﺂء فتﻌجب من شﺄنو كمبلمحو قائبل :مالي
أراؾ مصفرا حاشب الوجو؟.فﺄجابو:
صفرتي تدؿ ﻋلى الوجل ،كحمرتي تشﻌر بالخجل...
أحتاج إلى بﻌﺾ المصارؼ ألذىب إلى التخياـ في بﻌﺾ مراتﻊ الشماؿ ،كلم يتبق لي من الزاد
ما أستﻄيﻊ أف أنهل منو شئيا ،اللهم
َُٖ
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إال دراجة ىوآئية لو بﻌتها ﻇللت مﻌدما كمفلسا.
فقاؿ لو البتركؿ الﻋليك يامحمد قﻀي أمرؾ ،فحسب أبشر ! كأﻋﻄاه ﻃلبو المادم بالﻌد
كزيادة...
فاستبشر سيمو كشكر لو ثم جﺂء المنزؿ بﻌد المغرب ،تناكؿ كجبة الﻌصركنية متﺄخرا ليومو
ذاؾ ،كتجهز للسفر ﻋندئذ  ،ككدع األىل
كالﻌشيرة...
أخذ سيمو بﻌد ما ﻃلب من صديقو الذىاب رفقتو فاﻋتذر لﻈركؼ خاصة ،أخذ ﻃاكسي صغير
سيارة أجرة صغيرة كسار نحو
ىدفو  ،فما إف بلغ محﻄة القﻄار سﺄؿ ما إذا كاف ىناؾ قﻄار يخرج ﻋن قريب  ،فﺄجهز لتسلم
تذكرة سفر ككاف التنقل ﻋبر التراف أك
ما يمسى ب :البراؽ كسيلة ال يقدـ ﻋليها إال من لو جدة كسﻌة ماؿ ،نﻈرا للوﺿﻊ المفركض
مﻊ أزمة كركنا كمﻊ ىذا الرغبة التمنﻊ
الواحد حاجتو ما داـ حيا يرزؽ ،فهناؾ أمل ملحوظ...
انتﻈر في فﻀاء االستراحة أك :مكاف كركد المسافرين يترصد ساﻋات خركج البراؽ إلى الوجهة
المقصودة ،كالمكاف المراد
خصيصى من أجلو.

َُٗ
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لما حاف دخوؿ القﻄار سمﻊ اإلذاع التلقﺂئي  ،كالماكينة تنبﺄ ﻋن القﻄار المتوجو إلى جهة كذا
ككذا الخ...
تجهز للرحيل كحجز مقﻌده حينما ارتسى القﻄار كذىب إليو حيث المبتغى؛غير أف سيمو حﻀر
للمنﻄقة في كقت من الليل متﺄخرا  ،الناس نياـ  ،ككل المقاىي مغلقة ،كاألكتيل الفندؽ
اليﻌمل ،بسبب
تداﻋيات انتشار الوبﺂء بين الناس؛ فماذا يفﻌل اآلف ؟ .فكر كثيرا كنﻈر في األمر  ،فقرر أف
ينتقل ﻋلى أـ رجليو سيرا ﻋلى األقداـ
حتى يصل إلى مكاف مﻌركؼ للسياحة كشﻂ جميييل يقصده القاصي كالداني.
فتحرؾ صوب الشاﻃئ حتى ترآءت لو األمواج ،كسمﻊ ﻋن جنب خرير المﺂء البحرم ،فتدنى
فكاف قاب قوسين أك أدنى من الموج
الذم يسمﻊ لو نئيج ،كالكورنيش خاكم ﻋلى ﻋركشها ،كﺄف لم يﻌمره خلق ،كال آكل لو بشر؛
اآلف يتكﺄ محمد ﻋلى جناح مﻈلم كي ال يتسرب لو أذل  ،أك يلحﻈو أحد ،أناخ محفﻈتو التي
بها اللباس كالهنداـ من تحت رأسو،
كافترش لنفسو نشافة سودآء كانت ىدية لو من صديق بالخارج؛ كاستراح ليلتو تلك ،فلما
أصبح اهلل الصباح كأﺿﺂء بنوره كالح،
كثر نﻌيق الغراب ﻋلى سياج الشﻂ تبحث ﻋن لحوـ السمك البحرم لتﻄﻌم بﻄونها كأكالدىا
المتركين في األكناف ،كصاحت الﻄيور
َُُ
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كغردت الﻌصافير  ،كانخفﺾ النسر كك...
استفاؽ من منامو سيمو كقصد بﻌﺾ المحبلت التجارية  ،اشترل منها بﻌﺾ القوت لوجبة
اإلفﻄار السريﻊ؛ كصار بين المبتدأ
كالخبر  ،من حافة اللساف إلى ﻃرفو يدكر في حلقة مفرغة اليدرل ﻃرفاىا،
تحرؾ الﻌماؿ يتقﻀوف لقمة الخبز  ،كبدأت الخدـ تتسربل إلى ﻋملها؛ كالبحرم يغوص في
البحارة  ،ككاف الجو حارا  ،كالمﻈبلت
ﻋلى الرماؿ في كسﻂ النهار الحركر...
رآه بﻌﺾ الشباب الذم في سنو كشبو األقراف لو  ،ﻋلموا من مﻈهره كترقبو أنو ليس ابن البلد
بل إنو براني كﻋابر سبيل مهاجر ؛
كحيث إف الشكارة التي يحملها ﻋلى ﻇهره تحفﻆ لو الزم كالثياب مخيل ﻋلى حالو كحالتو...
اقترب منو شاب كسيم  ،كىو في مﻌزؿ ﻋن التكثفات المبحرية ،فسلم ﻋليو كرد السبلـ،
تداكؿ مﻌو الحديث كتشرفنا بمﻌرفة
بﻌﻀهما البﻌﺾ  ،كاصﻄحبو مﻌو نحو األصحاب البقية المتبقية ،حتى قﻀوا نهارا جميبل كال
أجمل منو في كﺿﻊ أنيق كمﺆنس ،
تمنى أف يدكـ لو لكن؛ سرﻋاف كىل يتحقق المستحيل إال ماكاف منو رجاءفقﻂ؟!.
بﻌﺾ قﻀﺂء نهار مشمس في التصياؼ جابو مﻌو ذاؾ الشاب الوسيم إلى منزؿ أبويو كأىلو ،
كأﻃﻌمو كنﻌمو حتى اغتسل كلبس ،
ُُُ
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ككانت النقود ﻋلى كشك أف تنتهي منو كتجﺄر فزكده بالمزيد ،كأتحفو بالمن الفريد؛ فتناقلت
األخبار الصحفية بقرار مفاجئ
حكومي أف سوؼ تتوقف حركة التجواؿ كالتنقل بين المدف الليلة  ،ككاف األمر صﻌبا جدا ال
استهبلؿ لو كال تمهديد؛
لم يدر محمد ما يصنﻊ إف بقي ىناؾ فلربما اتسﻊ المﻀيق بﻌد ما ﺿاؽ الفﻀا كلرب أمر
سخﻂ لو في ﻋواقبو رﺿا ؛
لكن ،اهلل يفﻌل ما يشﺂء فبل تكن مﻌترﺿا!
كأخيرا اتخذ قرار الﻌودة إلى دياره  ،كخرج من الليلة الموالية ليوـ المجيء...
كصل للمحﻄة الﻄرقية كاالكتﻀا ض ثقيل جدا ىناؾ ،سﺄؿ ىل ثمت قﻄار يخرج الليلة ﻋلى
كجو أقرب؟.فﺄجابو مصلحة الزبنﺂء بﻌد
ساﻋتين من اآلف يخرج قﻄار متوجو إلى مستنقﻌك كجهتك...
تسلم التﺄشيرة كبﻌدىا مباشرة اختبل الى منﻌزؿ بالمحﻄة ليرتاح كقتئذ قسﻄا من األتﻌاب التي
زكاجها مﻊ سفره كﻇﻌنو؛
كالمشكلة التي أسهم بها اﺿﻄجاﻋو ىناؾ ،أف تم تفلت السفر منو  ،فما فتئ من يقﻈتو حتى
ألفى كقد فاتو القﻄار.

ُُِ
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ىكذا كانت النهاية

نزؿ في أرض صﻌب أناسها كالربيﻊ أنتج محاسنا لو في الهيكل ،كالشكل الساحر  ،فهو
أم:حليم التﺄنفو األنفس ،كالتلفﻈو األلسن،
رزقو اهلل مهابة كمهارة يكسب بها قلب أم ﻃرؼ كاف ،كيتسنى لو القبوؿ  ،كيسدؿ ﻋليو
اإلقباؿ  ،إنو شيء رباني  ،كمن منحة ذم
الجبلؿ ﻋليو ،كاف رفيقا بالحيواف األليف  ،كشفيقا ﻋلى القﻄﻂ كالكبلب؛ حﻀن يربي ىرة منذ
أف اشتراىا كىي صغيرة يحملها
مﻌو أينما ىب كدب ،كليس يسمح أف يتخلى ﻋنها بحاؿ من األحواؿ ،جلب الهرة مﻌو في
صندكؼ خاص إلى أرض الغربة فﺄحس
بالوحدة كالﻌزلة كىو في غابة كثيفة ،بﺄرض اسبانيوؿ بﻌد ما رمتو الهجرة ىناؾ ،انقﻄﻊ ﻋنو
كسﺂئل اإلتصاؿ كلم يجد ما يﺄكلو
أثنﺂء كجوده ىناؾ كالمشة تحتاج ماتﺄكلو  ،كإال ستﻀيﻊ سدل ،ماىو الصنيﻊ إذف؟.كاف ﻋنده
بﻌﺾ األكل محتفﻈا بو مكوف من جبن
كسناؾ فﺄﻃﻌم الهرة أكال  ،كتفقد ىو ذاتو أف يصبر حتى ينجلي األمر ،كمن الغد خرج رقابة
أحد الصيادين كسﺄؿ الصياد قائبل :أريد
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الﻌبور إلى المدينة  ،كيف يمكنني فﻌل ذلك؟.فقاؿ لو الصياد :من أين أنت؟ .قاؿ
:المغرب.كحكى لو قﻀيتو  ،فرد ﻋليو الصياد أنت
ﺿيف ﻋلي كحقي ﻋليك أف تﻈل مﻌي حتى أجد لك ﻋمبل تشتغل فيو  ،كتحصل ﻋلى رخص
األكراؽ بهذا البلد ،فﺄجابو:أشكرؾ سيد
كأنا ممتن لك كمدين ﻋليك  ،كحلمي أخدمك شكرم غير كاؼ إياؾ؛ قاؿ لو الصياد أيﻀا :
إنتﻈرني تحت ىذه الصفصحة حتى أنتهي من مشوارم  ،كأحﻀر ﻋندؾ كقتها.
كقبل أف يرخي الليل سدكلو  ،جﺂء من أجلو الصياد بﻌد ما أنهى غرﺿو فخرجا من الغابة مﻌا ،
متخفيين متلثمين خشية أف يرل
لهم أثر من المراقبة المخزنية؛ حتى كصبل إلى البيت ،فﺄﻃﻌمو حق الﻄﻌاـ  ،كسكن إليو
كاىتدل...
لم يتذكر ىرتو التي نسيها في الغابة إال بﻌد بﻀﻌة ساﻋات  ،فقاؿ لو الصياد الﻋليك ؛ الهرة
ستﻌيش في الغابة سليمة التشغل بالك ،
كالتهتم بخصوصها!
كأنا أﻋلم أف سر جلب الناس إليك ككماؿ ثقتهم بك ربما بكل حق في إحسانك للحيواف مثل
ىذه الهرة كإنك ستجزل ﻋلى كل ما
بذلتو كأفديتو في ذلك.
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كبرت الثقة بين المغربيحليم كبين اإلسباني الصياد الكاكرم كازدادت المﻌرفة كالمصداقية
بينهما يوما بﻌد يوـ ،ككاف الصياد لو
اﻃبلع كاسﻊ  ،كمدرؾ شمولي ؛ ﻋبلقتو ﻃيبة صافية مﻊ نصراني لو متاجر ﻋديدة ،كمداخل
شهرية سديدة ،فرأل أف يﻄلب منو
محبل تجاريا يشتغل فيو المغربي جرآء صداقتو مﻌو  ،كقصب السبق في صناﻋة الجميل فيما
بينهما ،فوافق النصراني ﻃالبا منو أف
يكوف إنسانا ثقة  ،حريصا ﻋلى قيم الﻌمل كالتجارة ،أمينا ﻋلى األمواؿ غير مبذر أك مسرؼ أك
كذا ككذاالخ...
فقاؿ الكاكرم الصياد :أنا من أﺿمنو ،كاﻋتبر شريت مﺂء كجهي.
كبﻌدىا رد ﻋليو النصراني  :إئتني بو بكرة ﻋلى ﻋنواني المكتبي ىذا.
فﺄجابو :مفهوـ .امتناني كتحياتي خالصة لك.
من الغد لبس حليم المغربي أفﻀل ثيابو كتحلى باللباقة كاإلحتراـ ،كتخلى ﻋن سفاسف
السلوكات كاألخبلقيات...
كجﺂءكا مﻌا إلى المكتب الذم يشرؼ ﻋليو النصرانيرجل األﻋماؿ الثرم.
فﺄدخلتهما السكرتيرة إلى نادم اإلنتﻈار حتى يﺄتي الدكر ﻋليهما بورقة مرقمة  ،حيث إف
النصراني كاف كثير المشاغل كاألﻋماؿ ،
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في حين أنو يﻌمل مقاكال ﻋقاريا  ،حتى تدخل ﻋليو  ،كتجد كقتا متسﻌا للقﺂئو ال بد للتمهيد
لذلك قبل اللقى...
أﻋﻄي االنﻄبلقة التي سيموؿ مشركﻋها من لدف مالك الﻌقال كصاحبو أال كىو:النصراني
كﻃبيﻌة المحل كالمتجردكاف كحانوت
لبيﻊ المواد الغذآئية الجﺂفة؛ سلمت لو المفاتيح  ،كرسمت لو خريﻄة التركيج كالتجارة ،كصمم
لو خﻄة البرنامج المﻌامبلتي...
كالحانوت ممتلئ ﻋن آخره بمختلف السلﻊ كالبﻀاﻋات كيحتل موقﻌا استراتيجيا ﻋلى مشرؼ
الشارع المدني ؛
بدأ حليم يتاجر يبيﻊ كيشترم كيتقاﺿى أجور يومو كشهره كمكافئات أتﻌابو دكف خصاص كككس
أك شﻄﻂ؛ المواصلة بينو كبين
الصياد مسبقا ندرت كتبلورت نزرا كقليبل ،فالمغربي بدأ ينفتح ﻋلى المدينة كأىلها كشﻌابها،
كيستقبل كيستورد برخصتو كتمويلو
كسلﻄنتو؛
الوﺿﻊ الذم سمح لو أف يقترض كيتﻌامل مﻊ أشخاص ﻋالية ،كفاض دخلو المادم لما ﻋرفو من
نجاح خير كمميز في المشركع...
يوـ كرآء يوـ كالغركر يتسلﻂ ﻋلى حليم ليﻄبﻊ ﻋلى قلبو ،كاف شابا من أسرة في ﻃبقة كادحة ،
يلتمس لنفسو ﻋمبل ينتشل منو
ُُٔ

دار قصص كحكايات للنشر اإللكتركني

رﺿواف الميموني

األﻋرابي كالنبوغ كحكايات أخرل

لقمة الﻌيش ،حتى دفﻌو ذلك إلى الهجرة للديار األكركبية ،كاآلف جمح بﻄر الحق ،كغمس
النفس ﻋليو؛
اليترافق إال مﻊ الكبار ،كاليتماشى إال مﻊ الشرار ،إنو غركر الماؿ الذم يﻄغي صاحبو ،كيرزيو
ملبيا ما بﻌده من بلى.
اشترل سيارة فاخرة كﻋاش أحلى أياـ الﻌمر  ،يشرب الخمور ،كيصافح الفحشﺂء كالمنكر،
كيﻌثوا في األرض فسادا؛رصيده المالي
أﺿحى كفيرا ،كلكن؛ خسارة أف الماؿ الذم جمﻌو ينكب ثبورا في المﻌاصي كالشهوات  ،فما
إف حصل ﻋلى األكراؽ حتى بدا
صﻌلوكا فقيرا ،كىو يريد في ىذا الموسم أف يﻌود إلى بلده فخورا أف تحصل ﻋلى األكراؽ في
أكركبا ،كأف يراه السابقوا مﻌرفة بو
غنيا كغير محﻄم  ،سيارة جديدة  ،كفلوس فريدة ،صحة جديدة كك...
بدأ يخﻄﻂ لجمﻊ الماؿ من جديد كيف السبيل إلى ذلك؟.كالحالة أف الثرم النصراني أﻋﻄاه
المفاتيح كاستودﻋو ﻋلى خزانتو
المالية ليموؿ بها المشركع إذا ماأكشك يفلس ،تذاكر األمر مﻊ بﻌﺾ رفقة السوء الذين كانوا
مﻌو يدا كاحدة ،فﺄخبركه  :أف يقرصن
أك بﻌبارة أخرل يسرؽ كل ماؿ الخازنة كنبيﻊ كل المتجر بنﺂء ﻋلى تفويﺾ الملكية التي
بحوزتك.
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ترددت ىذه الفكرة ﻋلى مسامﻌو كغره الشيﻄاف بﻌد ما لم يﻈن أف يتقمص ثياب اللصوص
كالحرمي...
تسﺂءؿ مﻌهم :قﻀية الماؿ الذم في الخزانة محسوـ  ،لكن ؛ كيف نقدر ﻋلى بيﻊ المتجر
كلمن؟.
فﺄجابو أحدىم :أنا أﻋرؼ من يشترم  ،كل مايهمنا ىو مصلحتك تﻌود للبلد برفاىية كماؿ ككذا
ككذا...
كفي األخير تمت الﻌملية بنجاح  ،كىرب المغربي دكف أف يترؾ أثرا كدليبل ىناؾ.
كأما من كانوا مﻌو فباﻋوه بثمن بخس دراىم  ،كبلغوا أمره للنصراني ككما يقاؿ  :في غابة
الذئاب ،إف لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب.
فلم يمر ﻋلى تلك اللحﻈات سول ثبلثة أياـ حتى بلغ الخبرالنصرانيمن تتبﻊ الشرﻃة كالتصريح
لديهم من قبل  ،أنو مات غرقا في
ﻋودتو  ،كنقلت جثتو في صندكؽ الموتى ،أصابتو دﻋوة كنيةالنصراني...
لما جﺂءكا بجثتو الهامدة الناس األقارب كاألىل تبكي ﻋلى ىوؿ الموقف كالجيراف افتتنوا في
أمرىم  ،حتى إنو تم تبليغو منزؿ
سكنى أبويو في الليل بﻌد الﻌشﺂء في صندكؽ مغﻄى تمنت أمو أف تراه بﺄـ ﻋينيها حتى  ،لكن؛
ياترل كىل ينفﻊ الﻌﻄار  ،ماأفسده
الدىر؟.ال ،كتاهلل...
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فتخيل كيف كاف مقصده من بداية األمر كالذم دﻋاه للخركج كلمهجر أرض كﻃنو ،ككيف
آلت إلى الخيبة كالندـ كالحسرة ،كىل
ينفﻊ الندـ؟ .ﺿاقت ساﻋة الﻌمل.
ىكذا كانت النهاية.

ُُٗ

دار قصص كحكايات للنشر اإللكتركني

رﺿواف الميموني

األﻋرابي كالنبوغ كحكايات أخرل

سجل المسودات

كاف لو شغف أف يمارس تلك المهمة ،كيزاكؿ تلك المهنة ،يتريث أف تنشر اإلﻋبلنات ﻋلى
سبورة المستجدات ،تخص المناصب الشاغرة ،كاإلنتقﺂءات المرتقبة لقيم ديني  ،يﻌمل
كخﻄيب...
جﺂءت البشرل قريبا فتقدـ للترشيح بﺄحد المناصب المتاحة  ،كأجرم لو االختبار بموجب غاية
محددة ؛ تم من خبللها اختياره لمهة
خﻄيب.
كمﻊ استهبلؿ أياـ الليالي كالسمر ترتجف منو األجساد ،كاف أكؿ خﻄبة لو بمسجد
بوﻋاصم.كأصبح الخﻄيب ذا كلفة كمسﺆكؿ،أبدل لركاد المسجد خليﻄا من اإلبداع كاإلنجاز
الشﺂئق؛ من خبلؿ أكؿ خﻄبة لو ىناؾ في أحياينةكاف لو يد ﻃولى كقبوؿ ﻋلى مستول
الصﻌيد...
كﻋكف ﻋلى استمراريتو في فن الخﻄابةخﻄبة الجمﻌة مما أىلو في نفس السياؽ إلنتاج درة
مصونة كﻃبﻌة منقحة سديدة في الخﻄب المنبرية بموجب تلك األثنﺂء  ،كأقبل ﻋليو ركاد
المسجد من كل حدب كصوب ليﻌيشوا لحﻈات فرسانية المنابر  ،نبرة صوتية جيدة ،كأدآء
محكم ،كحركات مواتية  ،كلغة جسد حية الخ...
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استهدؼ من خﻄبتو كل الفئات الﻌمرية ذكرانا كإناثا صغيرا ككبيرا ،مرتكزا جوانبو ﻋلى القيم
النبيلة ،كسبل فﻌل الفﻀيلة؛
ذات يوـ حدث مﻌو ﻃارئ كالحالة يوـ الجمﻌة ﻋلى الخﻄيب أف يحﻀر حينها لتلبية كاجبو ،
غير أف األكﺿاع التسمح  ،ﻇركؼ
قاسية ،كﻋرقلة فاشية ،حيث إف الخﻄيب يقﻄﻊ مسافة بينية لحﻀور المكاف المﺆدل بو الخﻄبة
أك المدشر ﻋلى مصح التﻌبير؛
جﺂءت الخﻄفة فجﺂءة كلم يﻌد لها إﻋداد سابق ،كال نﻈرة تدبر...كالفجﺂئيات التﺄتي فرادل
كما يذكر.
اتصل مقدـ الحومة السيد المدﻋى ﻋبد الجليل مكالمة سريﻌة  ،كالخﻄبة حاف قﻄافها  ،كفي
حسباف الجماﻋة أف الخﻄيب في
ﻃريقة للمسجد كلم يتبق ﻋلى كصولو إال ىنيهة ﺿئيلة ،كقليلة جدا؛ الوﺿﻊ الذم سمح للناس
أال تقيم الﻀجيج كالﻀوﺿﺂء في
فﻀﺂء المسجد كساحتو  ،أف اإلماـ ىدأ من رﻋونتهم كىيجانهم أنو ﻋما قليل سيكوف ىنا ،
ربما ىو قريب كليس بناء...
ﻋلق المقدـ اتصالو مهاتفة بالخﻄيب سيدم الخﻄيب ! أين أنت؟.تﺄخرت ﻋن الموﻋد
؟.فالناس يزداد من تشويشهم ﻋلى البقﻌة ىنا ،ىل ستﺄتي حﻀورا لهذا اليوـ  ،نراؾ حجرت؟.
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قاؿ الخﻄيب ردا ﻋلى سﺆالو :سيد ﻋبد الجليل !ىناؾ أمر اليسﻌفني للحﻀور انقﻄﻊ بي
السبيل كأنا جاء في الﻄريق ،حركة سيرمكثفة  ،في حين أنني خرجت من مكاني قاصدا الجمﻌة
بتﺆدة كتراخ...ىذا ال يجﻌلني أصل في الوقت المناسب النسيب.
أجابو المقدـ  :نحن ننﻈر اإلماـ ينوب ﻋنك اليوـ  ،كيﺆدم ماقﻌدت ﻋنو كيمرر الخﻄبة...
كبالتالي رد ﻋليو :تماـ .ىذا جيد .قد أرحت تﻌبي كأزحت تشوشي كتشيككي...جزيت خيرا!
الخﻄيب قفل راجﻌا من حيث جﺂء  ،كفي نيتو أف ينوب ﻋنو إماـ الصلوات الخمس غير أنو لم
يفﻌل  ،كثارت القيامة بين الجمهور
كما فتئ أحد يسكت من ثرثرتو كﺿجيجو في المسجد حتى أجمﻊ مﻌﻈمهم ممن كانت حزازة
بالخﻄيب  ،كمﻊ تسرب ىذا الوﺿﻊ
حقدكا ﻋليو  ،كاتصل زﻋيمهم بالمصلحة اإلدارية  ،فرع األكقاؼ الشﺄف الديني؛ تكلم لهم
المندكب فشكوا لو األمر  ،كشحنوا ذىنو؛
كالخﻄيب ال ﻋلم لو بكل ىذا بتاتا  ،كليس ىناؾ سابق إنذار.
ﻃلبتو الجهة المختصة بالمجيء لﻌين المكاف من أجل تذاكر بﻌﺾ األمور  ،كاإلجابة ﻋن
اإلستفسار؛ فلما حﻀر ككصل ىناؾ ،أكدﻋتو
الكاتبة مبلحﻈات كتقرير في شﺄنو  ،تم تلقيو من ﻃرؼ المرشد كبﺄمر مجمﻊ ﻋليو من الناس؛
ككاف من ﺿمن الببلغ كالتقرير  ،أف تم
فصلك ﻋن مزاكلة مهمتك  ،فلما سمﻊ من كبلـ المندكب إالتم فصلك.
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ىم الرجاؿ

كاف ﻋركة حريصا ﻋلى الصبلة  ،كمتحفبل بشﺄف الﻌبادة ،خصوصا حين الليالي الﻄواؿ ،
كموسم الشتﺂء كالقياـ ،اليترؾ أية فرصة
لثغرات كمنافذ إبليس ،كاليسمح بمداخل الشيﻄاف كفرض مملكتو في نفوذه كساحتو...
ىو اليدرم أف المصﺂئب التﺄتي فرادل  ،لكن؛ لو إيماف جازـ أف قدر اهلل يجرم ﻋلى غير مراد
المخلوقين ،كإذا ما أراد اهلل أمرا ىيﺄ
أسبابو كأزاؿ موانﻌو.
بدأت تتبلور ﻋلى بشرة رجل ﻋركة بﻌﺾ الﻌبلمات التي تشﻌر بالقلق كتوحي بالمرض ،ربما
مرض جلدم ربما شيء اآلخر؛ اهلل يﻌلم،
فبينا كثر األثر ﻋلى الساؽ اليمنى ككﺄنو بو شلل أجارنا اهلل كإياكم منو!.فرجلو تتقبﺾ ﻋليو
كتنحبس لﻌلة ﻃرأت بها؛
ﻃلبت منو زكجتو أف تﺄخذه لزيارة الﻄبيب االختصاصي للكشف المخبرم كالفحص الﻄبي،
فوافق ﻋلى ذلك  ،لكن ،مﻊ ﻋسر الحاؿ
ﻋجز أف يرافقها للﻄبيب ألنو اليقول كبﻌد يوـ كآخر تتﺄثر صحتو أكثر كأكثر ،كتميل حالتو
الصحية إلى التدىور  ،كالتبشر بخير...
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ﻃلبت زكجو الﻄبيب فجﺂء جاىزا بﺄغراﺿو كآلياتو  ،لبيت ﻋركة فبﻌدما اإلختبار تبين أمره ،أنو
مصاب بالسرﻃاف  ،كإذا لم نقم
بقﻄﻊ ساقك سينتشر في سﺂئر الجسد كتزداد سوءا ككبل كتموت في األخير؛
فتفاجﺄت زكجو بذلك ماذايفﻌلوف؟.
قاؿ ﻋركة  :البﺄس  ،ما كاف من قﻀﺂء فﺄنا راض بو سرآء كﺿرآء؛
في حين أف الﻄبيب يقوؿ لو :إلجرآء الﻌملية ﻋلينا أف ندخرؾ حتى التتﺄلم كتحس منوـ
كمسكن كمخدر الخ....
قاؿ ﻋركة مجيبا :حشا مﻌاذ اهلل أف آكل شيئا يشغلني ﻋن ذكر اهلل كيغيب كﻋيي كك...
اقﻄﻌوا ساقي كأنا في الصبلة ساجدا ،فﺈنني حينما أكوف في خشوﻋها أجﻌل كﺄف الكﻌبة
أمامي ،كالموت كرآئي ،كالصبلة تحت
قدمي  ،كالجنة ﻋن يميني ،كالنار ﻋن شمالي....
فﺄجابو األﻃبﺂء  :لك الرأم.
دخل ﻋركة الصبلة كىو في السجود فﺄجهز ﻋليو لقﻄﻊ الساؽ ،كىو في السجود يقوؿ لهم :
ىل فرغتم من قﻄﻌها؟ .فقيل لو  :نﻌم.
حملوه إلى غرفتو كالدمﺂء تنزؼ من قدميو  ،ككاف لو كلداف اثناف ﻃلبهما فبحثوا ﻋنهما؛ أما
كلده األصغر فوجدكه كأحﻀركه  ،كأما
األكبر كياصبر أيوب سقﻂ من فوؽ السﻄح فمات حينئذ من كقتها.
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فهل يخبركنو أـ يخفوف ﻋنو ؟ .غير أف الخبر مهما ﻃاؿ كتمو فبلبد من تفشيو  ،كأخيرا
أخبركه.
ىل شق جيبو؟ ىل لﻄم خده؟ ىل دﻋا بدﻋول الجاىلية؟.
ال؛ بل ،توجو نحو القبلة كصلى كقاؿ:
اللهم إنك أصبتني في بدني ككلدم ،فﺄخذت مني أحدىما كأبقيت لي اآلخر فلك الحمد ﻋلى
ماأخذت كلك الشكر ﻋلى ماأبقيت....
حينها تذكرت قوؿ القﺂئل:
ىم الرجاؿ كﻋيب أف يقاؿ لمن***لم يتصف بمثل أكصافهم رجل.
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كرآء مهمة

بﻌدما تصفحت مواقﻊ النت كمؤلت استمارة التسجيل الجامﻌي  ،صبيحة يومها كالجو تنخق
منو األفئدة  ،حرارة كلهيب...تحملت مﻊ كل ىذا التﻌب كاإلرىاؽ كارتديت ثيابا رشيقا غير
شكاؾ كالشفاؼ ،ﻋدؿ بينهما لبسة صيفية رقيقة سهلة مرنة؛
خرجت من المنزؿ قاصدا آلة الﻄباﻋة الستنساخ بﻌﺾ األكراؽ قبل أف تتم المصادقة ﻋليها في
مصلحة الﻀبﻂ –إكاليزاسيوف .بمركز الجماﻋة القركية  ،لما كصلت الى حافة الجماﻋة الترابية
كلمني أحد المراقبين ﻋلى الباب ،النقبل ىنداما كهذا داخل اإلدارة  ،بل البد من زم محترـ،
قلت لو  :ياكيبله ﻋليك؛ أسجنتم ﻋن حريتكم تريدكف سجننا نحن مﻌكم؟.أنت كاجب ﻋليك
بخصوص ما تتقاﺿاه من أجر ﻋلى ىذا
كىناؾ كازع فرؽ بيننا شتاف فشتاف...
أجابني  :أمر اإلدارة كليس أمرم إنما نحن نﺆمر كننفذ ؛
رآني الكاتب الﻌاـ  ،أتشاجر مﻌو  ،فقاؿ لي :كىو يﻌرفني جيدا :تقدـ ياميموني  ،ما
شﺄنك؟.فذكرت لو  ،فﺄخبرني أف ىذه مرحلة كلنا
يقﻄﻌها في شبابو كالمناخ حار  ،حريتك في اللباس  ،إصنﻊ ماتشﺂء!
رتبت أكراقي ككقﻌتها ثم انصرفت ساﻋيا البريد إلرساؿ ملف الترشيح ،كبينما كصلت ﻃرقت
الباب ﻋلى السكرتير كانتﻈرت بفارغ
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الصبر دكرم  ،فلما حاف فتشت في الملف فوجدت أف أىم شيء أفتقده كىي اإلستمارة
القبلية في التسجيل...
ﻋدت في ﻃلبها فلم أﻋثر ﻋليها  ،كلما دخلت الموقﻊ الجامﻌي من جديد ،لم يسمح لي
بالتﻌبئة بالدخوؿ الثاني المكرر...
كانسلخ ﻋني ما كنت أقصده.
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بيت بناه كما بىنى
ه

في ﻇبلؿ البحث ﻋن الﻌمل ،كتكبد الصﻌوبات  ،كتجشم األتﻌاب كالمشقات ،كبذؿ
قصارل الجهد كرآء ﻋمل يدكم،حﻈي البنﺂء بالخدمة،كأتاح لو الزمكانيات فرصة شغل
شاغرة،كﻋمل مهني مواتي.
تم استقﻄابو إلحدل الشركات البنﺂئية كي يﻌمل أجيرا ﻋند مموليها،كﻋميد الشركة آثره
ﻋلى جانبو في الﻌمل ،كشغف مﻌجبا بالبنﺂء الجديد في الشركة،يقﻄﻊ نهاره في الشغل كيكتسي
من ﻋرؽ جبينو .
لما الحﻆ ﻋليو مالك الشركة مخايل اإلرىاؽ كاإلجهاد ،سيرا في إخبلصو في الحنﻄة
الخصيصى من أجلو ،ارتﺄل أف يسﻌفو بمافجﺄة كيمنحو ىدية غالية ﻋلى حساب تمويلو
،كتماشيا كفق مقاكلتو كىندستو.
لكنو ،لم يﻌلم بها مبدئيا البنﺂء بل أخفى ﻋنو زﻋم مخبره تحت مخبﺄة الغور...
كحيث إف البنﺂء بدت ﻋليو مخايل البلى في ﻋملو الرسمي،أراد مالك الشركة أف يكافﺄه
بﻄريقة غير مباشرة أك مﻌلن ﻋنها بينهما مسبقا.
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يقوؿ صاحب الشركة للبنﺂء :بقي ﻋلينا أف ننجز ﻋمبل كاحدان كنتخلص لئلجازة ،كقسوط
الراحة كفيها ستجني لنفسك ما تﻌيش بو ألذ اللحﻈات المستقبلية،ﻋلينا أف نبني بيتا كمنزال في
مكاف كذا ،لموﺿﻊ أشار إليو ،كىو ﻋلى موقﻊ استراتيجي...
رغب البنﺂء أف يستقيل من ﻋملو كيبني آخر بيت ﻃالبو بو رئيس الشركة،كذلك أنو كبير
في الﻌمر.
قاؿ البنﺂء  :أناموافق.
فﺄخذ البنﺂء ﻋلى ﻋاتقو يبني البيت بسرﻋة فﺂئقة،حتى انتهى منو في مدة
ﺿئيلة،كاألبواب متفكة ،كالبنﺂء ىاش ،كالنوافذ مشقوقة،كالسرايا ىزيلة الخ...
سﻌى إلى صاحب الشركة بﻌجالة ،كسلمو المفاتيح بﻌجلة،قﺂئبل لو  :ىاأنا انتهيت من
مهمتي.
أجابو الرئيس  :ىذا البيت ىو ىدية مني إليك.
فصدـ الرجل ،كيف ىذا لي ،كأنا لم أتقنو.
فذكر لو الرئيس  :ليكن ما تبنيو لغيرؾ كما تبنيو لنفسك ،كذلك ﻋبادتك هلل لتكن
كذلك.
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ككيف آلأحبو

كاف مﻌسراكال يجد مايجد لنفسو لقمة يﻄوم بها نهاره قبل محل الليل ،كنفسو توارده
بالسوء كتﺄمره بالﻌصياف كالهول سلﻄاف...
سمﻌت ذات يوـ أف أخانا فبلف بن فبلف ﻇهرت ﻋلى ﻋبلمات المرض  ،كأقﻌده الﻀنك
ﻋلى الفراش ﻃريحا؛ قلت :ماذا حل بو
مبدئيا؟.أجابني صديقي :ميكركب ينتفخ لو الوجداف من خبلؿ تسمم غذائي حل بو
ككل...
ﻃلبت زيارتو في مسﺂء كرافقني أحد أصدقﺂئي لزيارتو كىو في سن اليافﻌين  ،ﻋلينا أف
نقف لجنبو كنحسن لو المﻌاملة؛ فذىبنا
إليو؛ كفي الﻄريق أخبرني الزميل مما كنت أجهلو  ،يقوؿ لي :أمو ماتت ﻋن سن مبكر
كلو أخوات ىو من يخدمهم ككالده بلغ من
الكبر ﻋتيا كيحتاج من يسﻌفو؛
فقلت في نفسي :ياحسرة ﻋليو كيف يمكنني مساﻋدتو كالراد لقﻀﺂء اهلل.
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كصلنا إلى البيت فسﺄلنا ﻋمتو كيف صار حاؿ الولد؟.أﻃلت ﻋلينا من النافذة إنو ﻋاد
للتو من الﻄبيب ككصف لو جرﻋات دكاء
ﻋبلجي استﻌملو كىو نﺂئم اآلف؛
فقلنا لها  :أبليغو سبلمنا كنحن ﻋلى ساحة الجردة ننتﻈر يقﻈتو.
إنو مسكين لما أفاؽ من نومو ىركؿ إلينا مسرﻋا ،فتحدثنا مﻊ بﻌﺾ بشوؽ كنحن نﻌلم
ﻋلى يقين حالتو المادية كالصحية ؛ فلقد
كلفو الﻄبيب من أجل الﻌملية مبلغا ليس من مقدكره ،كأنا دكما مافتئت أكصيو بالصبر
كأف الكل سيمر  ،فدكاـ الحاؿ محاؿ؛ كبﺄنها
ستبقى ذكريات فقﻂ احتسب!
الﻃﻌم للحياة بدكف مرارة المﻌيشة؛
ككنت شديد الحرص بالدﻋاء لو كرقيتو بالفاتحة بنية الشفﺂء ،بﻌد بﻀﻌة أياـ تكشف
حالو مﻌافى  ،كصادؼ فرصة غالية مربحة
كتبرع ﻋليو أحد المحسنين بقﻄﻊ أرﺿية باﻋها فصاركا من أغنى سكاف المنﻄقة.
ماؿ كصحة كزينة كرزاف...
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جرأة

مﻊ زمبلئو كاف يبحر بالشاﻃئ ،رفقﺂؤه شجﻌوه أف يصﻌد الجرؼ كيهول ﻋلى سﻄح
المﺂء ﻋﺂئما ...
قالت لي جدتو  :مسكين يابني ...ﺿجت الفيافي لفقدانو .
قلت لها  :أكقد كدع خالتي ؟.
قالت نﻌم ...لم يحرؾ ساكنانحملوه ﻋلى نﻌش الموتى بﻌد ما اصﻄدـ بصخر جوؼ
قيﻌاف المﺂء...فغادر.
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الﻌمل:
خﻄيب كإماـ لثبلث سنوات بكل من مدينة تاكنات كصفركصياد بحرم لمدة ﻋاـ كاملمﻌلم تجويد القرءاف لمدة ستة أشهر بمدرسة ريتاج الخاصة بمدينة فاسأﻋماؿ سابقة:
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