" ﺇﻫﺪﺍء"

أمي اﳊبيبة

إني ﻷستمح العذر منك
ﻷنﲏ مهما فعلت

فلن أوفيك حقك.
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ﺗﻘﺪﱘ :
اﶵﺪ رب الناس ،العاﰡ أن ائه من الوسواس اﳋنـاس ،الشـا ر مـن شـكر
،ومعذب من كفر ،والصﻼة والسﻼم ﲆ ﲑ الﱪية ،وقـوام السـنة ال ﴩـية،
ﶊﺪ ن عبﺪ ﷲ وآ وﲱبه ومن شكر سعيه وهﺪاه.
وبعﺪ فإن شذى الزهور من أ م الﴪور
قطعة نﱶية لﲀﺗب اﳊسن ﶊﺪ اﻷمﲔ  ،ﴪد فﳱا سلسﻼ واقعيا خ اليا ،بﺪأها
بتحضﲑه لباﳇور وما ﻻﰵ من عوائق السﳣولوج ة وس سيولوج ة لبلوغ مـرام
الشهادة ،وصوﻻ إﱃ اﳉامعة ،الﱵ ف حـت ـوة ﺪيـﺪة ﰲ ح اﺗـه ومسـﲑﺗه
العلمية ،ح ث التﻘـى ﲞـﻼء و لـيﻼت ـﺪد ،ف حـوا أمامـه مصـاريع  ،ـﲑت
ح اﺗه جزئيا.

مـآ
ﰷنت أم الزهراء بطـ هـذه الﻘطعـة وقـﺪ أﳂمتـه ﰲ ﴏاع إيـﺪيولو
اﳊظر رﳃيا،وشفا ة صﺪيﻘﳤا بإلغائه عنه ،ل شتﺪ اﳊياة وسود ليه ﲁ ﲡلياﲥا
ﺗطــورت اﻷمــور وأ ــذت م حــى ﺪيــﺪا بعــﺪ نبــإ خطبــة أم الزه ـراء ،ا ي
شﲁ مطرقة ،هﺪت أماﱐ ﰷنت مرجـوة مﺪفونـة ،وكـأن لسـانه يﻘـول
ﳋطيﳢا :م ارك أ لمت وأنت حﻘﻘت "

ولﲁ بﺪاية ﳖاية ،وأرجو أن أ ون قﺪ ُوفﻘت ﰲ لف وطـي مـا فُصـ َ
ل
ﰲ العرض ،وما هذه إﻻ نبذة ﳐتﴫة عنه.
كتبه  :سيﺪاﰐ ﲪود ،طالب ﳫية الآداب والعلوم اﻹ سانية ،مس

ا راسات العربية .18/2/2022
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لقـد أطلتنـي ســنة ال اكالور ـا وهـا هــي تلملـم حقائبهـا ــي تنـزل ضـ فا علــي،
و نــت حينهــا فــي وجــل ممـا ســألقى فــي تلــك الســنة ،ففزعــت إلــى المراجعــة

والمطالع ـ ــة ال ـ ــدؤو تين حي ـ ــث ن ـ ــت أس ـ ــت ق عن ـ ــد الس ـ ــاعة  03:00لـ ـ ـ ﻼ

للمراجعة وذلك بإشارة من أحد أساتذتي حفظهم ﷲ.

ومـ ــا إن أعلنـــت اللجنـ ــة الم لفـ ــة النتـ ــائج نتـــائج المسـ ــا قة حتـ ــى تصـ ــدرت

المرحلــة اﻷولــى علــى مســتو المقاطعــة ففرحــت بــذلك جــذﻻً شــديداً ،وفــرح
ل من حولي مـن أهلـي وأصـدقائي ـذلك ،وجـاءتني مـنهم التهـاني والـذين

عسر عليهم ذلك أرسـلوا إلـي التهـاني علـى الهـاتف و عضـهم اﻵخـر أرسـل

إلـي رسـالة ورق ـة .ولمـا وضـعت أ ـام التهـاني أوزارهـا وخرجـت اﻻسـتمارات

واجتبي ــت التخص ــص ال ــذ أح ــب ش ــرعت ف ــي الته ــيء للس ــفر إل ــى مدين ــة

نواكشو )العاصمة( حيث الجامعة التي سأدرس فيها ،ولكنني فـي خضـم
تلك اﻷجواء نت أشعر فرح وحزن متنازعين عنـدما أتـذ ر أننـي سـأذهب

إلى الجامعة وألتقي أساتذة جدد وأصدقاء ذلك ومح

جديد ،وجو جديد

وعنــدما أتــذ ر أننــي ســأفارق والــدتي ،تلــك الم ـرأة العظ مــة التــي بــذلت ــل

شـ ــيء فـ ــي سـ ــبيل أن أكـ ــون شـ ــا ا ناجحـ ــا فـ ــي الح ـ ــاة وأختـ ــي وأصـ ــدقائي
وزرابيب حارتي غشاني حزن عـرم ،لكننـي ﻻ أج ُـد ب ّـداً مـن الـذهاب ور مـا

رأيت عﻼمات الحـزن واﻷسـى علـى وجـه أمـي المهيـب فـأقول لهـا :مـا هـذا

الجــزع ــا أمــاه؟! فتقــول لــي وهــي ظ مــة ــا بنــي :إنــه ل حزننــي أن تــذهب
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إلى الجامعة فأقول لها :أما ترضـين أن ﻻ أذهـب إلـى الجامعـة أبـدا فتقـول
لــي :ﻻ ــا بنــي لــن أكــون ســب ا فــي تعطيــل د ارســتك،اذهــب فــي حف ـ ﷲ،
ـت شخصـ ــين أحـــدهما يـ ــذهب إلـ ــى
وال ــذ نفسـ ــي بيـــده إنـ ــي وددت لـ ــو ن ـ َ
الجامعة واﻷخر ي قى معي .ولم أنت ه إﻻ وأنـا فـي إرهاصـات السـفر .طلـﻊ

الفجــر واســت قظت ــاك ار ثــم ذهبــت إلــى المســجد وصــليت الص ـ ح ثــم قمــت
بتود ﻊ "اﻷح اب" ثم انقلبت إلى المنزل حيث وجدت أمي تعـد لـي الفطـور

ومـا إن انتهيــت مـن الفطــور حتـى اتصــل علـي صــاحب السـ ارة الــذ أر ــد
أن أذهب معه فخرجت ومعي أمي تُ َشِّ ْعِني أحمل أمتعتي وهي تقـولي لـي

عب ـرة :اعــتن بنفســك ــا بنــي فقلــت لهــا :ﻻ تقلقــي ســأفعل ،ور بــت فأغلقــت

الص ـ َعَداء وقلــت فــي نفســي هــذا المســاء ســأفد
ـي وتنفســت ﱡ
نافــذة الس ـ ارة علـ ﱠ
على مدينة انواكشو جو لطيف ورب غفور.

مساء تقر ا ،دخلت المدينـة
ان الوصول ﻻنواكشو في الساعة السادسة
ً
وأنــا ــالمولود عنــد وﻻدتــه ﻻ عــرف أحــداً ،وﻻ هــو عرفــه أحــد ،نــت خائفــا
عض الشيء وقلقا ﻷنني أفد إلى بلدة ﻻ أعرف بها أحداً ،قلت للسائ لن

ـأتيني خــالي .اتصــل علــى الخــال ،وطلــب
تبــرح اﻷرض حتــى آذن لــك أو ـ َ

منه أن يدله علـى الم ـان الـذ ينتظرنـا ف ـه .دلـه علـى الم ـان فاست شـرت
بــذلك ش ـ ار الغــا ،ومــا هــي إﻻ هنيهــات حتــى وصــلنا إلــى الخــال ،فوجــدناه

ينتظرنا قـرب رفـور مدر ـد ،ولسـان الحـال ح ـي قصـة )طلـﻊ البـدر علينـا
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من ثن ات الوداع( .فخرجـت مـن السـ ارة مهـروﻻ فعانقـت الخـال ـل بهجـة
وسرور فانطل بي إلى دار عمه.

انت الساعة السا عة مساء ،و ان الجو العام للعاصمة ُغازلـه شـيء مـن

البرد و نت أشعر بتعب وخـوف شـديدين .ولمـا وصـلنا إلـى مضـرب عمـي
ورحب ـوا بنــا ترحي ــا حــا ار وق ـدموا لنــا ــؤوس الش ـراب )ازر ــك( وذلــك عــادة

المورتانيين ثـم انتهـى العشـاء ،خلـدت نفسـي المسـ ينة جـراء وعثـاء السـفر

وطــول الطر ـ إلــى النــوم لتــذهب روحــي إلــى ارئهــا وتتجــول فــي ســاتين

اﻷحــﻼم والــرؤ الجميلــة .ولمــا ــان ص ـ اح غـ ٍـد غــدوت أنــا والحســن بــن

ام ارك أحد رفاقي المقرين إلى الجامعة ﻷراها ﻷول مرة في ح ـاتي انـت
حق قة زارة ممتعة عض الشيء حيث تجولنا في الجامعة في ل أروقتها
وأوقفني على جم ﻊ الكل ات سمي لي ل ل ة اسمها فاندهشت اندهاشا

شديدا عند رؤ تي لم اني الجامعة الشاهقة الجمل ة و أن قـول القائـل حـين
ـأدقوا فــي معانيهــا" وعنــدما
ي صـرها " ــأن جــن ســل مان الــذين ولـوا إبــداعها فـ َ

قضــينا حاجتنــا مــن التجـ ـوال فــي الحــرم الج ــامعي وتنشــقنا ش ــذ جــدرانها
وقطفنــا أزهــار ألوانهــا الخﻼ ــة عــدنا أدراجنــا قاصــدين خالــه الــذ

ــان قـ م

معــه َف ِقْل ـ ُت معــه ،وفــي المســاء ذهــب معــي إلــى المحطــة ليــودعني ولســوء

حظــي نســيت المحطــة الت ـي ر بــت منهــا ص ـ احا متوجهــا إل ــه فلبثــت أمــدا
غيــر طو ــل وأنــا بــين خــوف ورجــاء والليــل قــد أرخــى ســدوله ل غطــي العــالم
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ظﻼمــه شــيئا فشــيئا ينــزع الضــوء عــن جســمه ليرتــد الظلمــاء حتــى دارت

بخل ــد ف ـ ـرة وه ــي أن أتص ــل عل ــى فاطم ــة بن ــت عم ــي أطل ــب منه ــا أن

تأتيني ،ولكن لﻸسف انت ﻻ توجد في البيت ،فازددت خوفا على خـوفي
َ
ومــا هــي إﻻ لمحــة صــر أو أقــرب حتــى مــرت بــي بنــت عمــي اﻷخــر "أم

الخير" حيث انت تتمشى قل ﻼ هي وصـو ح ات لهـا وقف ْـت بجـانبي قائلـة

لي  :الحسن مـا خط ـك؟ أخبرتهـا علـى عجـل مـا ـان منـي فت سـمت عـن
لؤلؤ ومرجان ضاح ة ه ا بنا إلـى المنـزل أنـا دليلتـك ولسـان الحـال ح ـي

قول ﷲ عز وجل) :ﻻ تخف نجوت من القوم الظالمين ( ،ثم مشـيت مثـل
الصبي وراء دليلتي حتى وصلت المنزل ...

صـاح الــد ك ليــؤذن عــن ان ـ ﻼج الفجــر فصــعد المــؤذن علــى المأذنــة ليــدع

الور إلى صﻼة الفجر فانتفضت من فراشي انتفاضة العصـفور َبللـه مـاء

 .ث ــم توض ــأت وذهب ــت إلــى المس ــجد ﻷداء ص ــﻼة الفجــر ثــم ارت ــديت ذاك
القمـ ص الــذ ﻻ يتعــد الســاقين ووضــعت فــوق جمجمتــي قلنســوة ولففــت

أرســي قطعــة مــن القمــاش حيــث صــرت ملثمــا أمثــل حـ صــورة الملثمــين

التي انت تطل على هذه اﻷرض قد ما .ثم خرجت إلى الجامعة وعندما
وصــلت جعلــت أســال عــن قســمي فــدلني أحــدهم علــى القســم وحــين دخلــت

القســم وجــدت الطــﻼب أخــذوا أمــاكنهم واﻷســتاذ قــد شــرع فــي شــرح الــدرس
ــان اﻷســتاذ تبــدو علــى صــفحات وجهــه الوقــار والس ـ ينة و ــان الطــﻼب
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يجلس ــون أمام ــه جلس ــة الم ــتعلم آخ ــذين أقﻼمه ــم ن ــاثرن أم ــامهم قـ ـراط س

يدونون فيها ل ما خرج من فم اﻷستاذ فجعلت أطل

صر ذات ال مين

وذات الشمال لعلي أر فرجة فـأجلس فيهـا .وأخيـ ار وجـدت رسـ ا فجلسـت

عل ـه ومضــى يـومي بخيــر وعاف ــة ثـم أرادت اﻷ ــام أن أتعـرف علــى أولئــك

الش اب الذين سوا نفسي ألوان اﻷُخوة والمح ـة حيـث نـت أشـعر شـيء

من القل والوحدة النفسيين فألفيت من ذلك طعما لجسمي و لسـما لجرحـي
فــوراء م "الع قــر " ذاك الفتــى الخلــوق الطمــوح ،إنــه شــبهني فــي ــل شــي

ولوﻻ أني متأكد أننا لم نلت في الساب لقلت إنه توأمي .أما "لم ار " فإنـه

شاب حِيي تبدو عل ـه إشـارات النجا ـة والعـرق اﻷصـيل حيـث ينتهـي نسـ ه
ٌ
إلى قبيلة من أقدم ق ائل مورتان ا ذات الحسب والنسب وأما " ليـب" َف ِمْل ُئ ُـه
النقــد غيــر الهــادف والســخرة مــن الــزمﻼء واﻷســاتذة  .ولكنــه طيــب القلــب
عزز النفس إﻻ أن الصـفات اﻷولـى تغلـب عل ـه فـي أغلـب اﻷح ـان  ،أمـا
أم الزهـ ـراء وم ــا أدراك م ــا أم الزهـ ـراء؟ فه ــي م ــرم ف ــي العف ــة و وس ــف ف ــي

العف ـ ِـو ،عن ــدما لقيته ــا أول مـ ـرة انت ــابني ش ــعور غر ــب وم ــا أزال إل ــى اﻵن
عاج از عن وصفه .وأما "حنـان" تلـك البنـت اﻷدي ـة ذات اﻷخـﻼق الرف عـة.

أم ــا "أُ ﱠم َان ــه" فه ــي فت ــاة طي ــة الخلـ ـ حس ــنة المعاشـ ـرة ﻻ تواجه ــك إﻻ م ــا
تحــب .وأمــا "بلق ـ س" فهــي ليل ـى زمانهــا حســنا وجمــاﻻ  ،انــت أم الزه ـراء

تَ ْرقبني عن ثب وﻻ زالت على تلك الحالة حتى جاء اليوم الذ قالت ف ه
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ما اسمك؟ رأيتك تر ب في نفس "ال اص" الذ أر ب ف ـه  .قلـت متعج ـا:
حقا لم ألحظك قالت مضى علي أكثر من يومين وأنا أراك .

ج ــاء اﻷس ــتاذ و ــدأ ال ــدرس ولم ــا انته ــت الحص ــة وانف ــض التﻼمي ــذ ذهب ــت

مهرعـا عـادتي إلـى المحطـة خوفـا مـن أن فـوتني "ال ـاص" ولكـن لـم أنت ـه
إﻻ وأنا جالس على رسي بجانبهـا و انـت معهـا فتاتـان أعتقـد أن إحـداهما
أخت لها وأما الثان ة رما تكـون زميلـة لهـا فاسـتأنفنا الحـديث الـذ قـد دار
بيننـا فـي القسـم وقـد قطعـه علينـا اﻷسـتاذ مـن أ منطقـة أنـت؟ أجبتهـا مـن

" ــرو" قالــت :عجيــب! أتعــرف رجــﻼ يــدعى أبــو ــر بــن ــﻼل ق ـ م هنــاك

قلت :نعم إنه زوج خالتي  ،وما عﻼقتك ه قالـت ذاك ابـن خـالتي فأعـدت
الســﻼم عليه ــا مـ ـرة أخ ــر أكث ــر اهتمامــا م ــن اﻷولــى ق ــائﻼ م ــرددا تشـ ـرفت
معرفتك

ثي ار ،قالت وهي على خل عظ م :وأنا ذلك تشرفت معرفتك،

ودار بيننــا أحاديــث مختلفــة فــي شــتى اﻷمــور  .ومنــذ ذلــك اليــوم صــارت

أح ــال الص ــداقة بينن ــا تنم ــو م ــا تنم ــو الب ــذور ف ــي التـ ـراب وتكب ــر حي ــث

أص ـ حنا مثــل الثــوب للجســد نغــدو ونــروح معــا ،ثــم اســتمرت اﻷ ــام حتــى

طــرق ازئــر لــم أكــن أنتظ ـره ــاب قلبــي ذلكــم الطــارق هــو العش ـ  ،نعــم إنــه

العش ـ الــذ ﻻ ســتط ﻊ أن ينجــو مــن ح ائلــه أحــد مهمــا ــان وأنــا الــذ

نت أقول لزمﻼئي حين يرمونني ه إنني بر ء منه براءة الـذئب مـن ابـن

عقوب ،و يف ﻻ أقﻊ في حبها وهي ذات دين وجمال .و نت في مستهل
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أمــر أكــاتم نفســي ،ولكــن الحــب ــالنور ﻻ م ــن ســتره وﻻ فـره ففضــحني
فــإذا بزمﻼئــي ينتبهــون إلــي ور مــا أشــاروا إلــي إشــارة أو لمح ـوا إلــي تلم حــا
وأنا أجحد بها وتست قنها نفسي ،وعندما أخلـو إلـى نفسـي أقـول لهـا مـا هـذا

الــذ تحــاولين أن ترمينــي ف ــه .فتنــاجيني قائلــة اســتمﻊ لصــد ف ـؤادك ثــم

ات عه ،و انت أم الزهراء تظهـر لنـا اﻻهتمـام الـذ إن دل علـى شـيء فإنـه
يــدل علــى م ادلتهــا إ انــا الشــعور الــذ نشــعر ــه اتجاههــا ،و نــت أعــرض

لهــا الع ــارات العاطف ــة ور مــا الغزل ــة فتبتســم مــن قــولي خجلــة عادتهــا وﻻ
تقول شيئا ،ف ان ذلك ي عث في نفسي شـعو ار الغـا ،وذات يـوم نـا قـافلين

م ــن الجامع ــة قال ــت ل ــي إنه ــا متزوج ــة وأن ل ــديها طفل ــة فس ــق ف ــي قلب ــي
وسقطت السماء على هامتي وصرت أكف ف عب ارتـي وهـي ﻻ تشـعر .ومـا

هي أﻻ أ ام حتـى تجلـى لـي ان مـا قالـت لـي لـ س لـه نصـيب مـن الصـحة

فثاب إلي شي من رشد .

وذات يوم نادينها نداء خف ا أم الزهراء إني أشعر بإحسـاس غر ـب تجاهـك
ٕوان أردت الص ـراحة ر مــا صــل إلــى مرحلــة الولــه والمــودة .ولكــن قبــل أن

أعرف شعورك أنت اتجاهي ﻻ بد أن تخبرني عنك وعن ح اتك العاطف ـة

 ،وهــل ــا تــر مــن ســبيل إلــى مــا أرومــه منــك!  .فنــاجتني وأنــا مح ـراب

ضَة  :عل ك أن تعرف قدرك
اﻻنتظار حيث سحائب اﻷمل تتر وهي ُم ْغ َ
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وتلــزم حــدودك فســق فــي يــد وتلعثمــت فــي ﻼمـي وســقطت ســماء علــى
هامتي ثم انتفضت انتفاضة العصفور عدما بلله الماء قائﻼ سﻼم عل ك.

ومنــذ ذلــك اليــوم اشــتعلت بيننــا نــار الف ـراق ولبثــت ق ار ــة شــهر ﻻ تكلمنــي
المغضـب
و نت إذا لقيتهـا مـﻊ الـزمﻼء أسـا قها السـﻼم فتـرد مبتسـمة ت سـم
َ

وعندما أنظر إليهـا تـوليني ظهرهـا وعنـدما أصـرف عنهـا النظـر تنظـر إلـي
ور مــا قلــت فــي نفســي متســائﻼ متعج ــا .هــل حر ــت شــفتيها للــرد علــي أم

ﻻ؟!

ولما ضاقت علي اﻷرض ما رحبت وتن ر الوجود لي وأص حت أر

ـل

وج ــه ح ــولي عـ ـ س ل ــي ،فزع ــت إل ــى زميلت ــي ٕوا اه ــا "أُمان ــه" فتوس ــلت ل ــي

وشــفعت لــي عنــدها فعــادت عﻼقتنــا شــﻊ منهــا النــور ،ولكــن ذلــك النــور لــم
يتجــاوز الزجاجــة ...وأنــا اﻵن علــى اتصــال بهــا وأطمــﻊ أن عــود مــا ــان
بينن ــا م ــن الم ــودة ول ــو ع ــد ح ـ ٍ
ـين .ث ــم إنن ــي لس ــت أنس ــى لحظ ــات جميل ــة

قض ــيتها رفقــة الزمي ــل العز ــز " الع قــر " إذ ن ــا نــذهب دائمــا إلــى ســوق

 Bmdمــن أجــل التســوق فنــأتي إلــى الم ت ــة فنظــل نجــول هنــا وهنــاك بــين

رفوفها ال ازخـرة الكتـب المختلفـة العنـاو ن ،وفـي عـض اﻷ ـام يـدعوني إلـى

منـ ــزل أهلـ ــه فأظـ ــل ْأرفـ ــل فـ ــي ض ـ ـ افته ٕواك ارمـ ــه و ـ ــان لنـ ــا صـ ــاحب يب ـ ــﻊ

"ســاندو ج" فــي جانــب المتحــف الــوطني و نــا نأت ــه خص صــا مــن أجــل أن
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المحﱠيـى
نشتر "السـاندو ج" و ـان ذاك ال ـائﻊ طيـب المعاملـة معنـا شـوش َ
يــردد دائمــا "بــرد قل ــك" ــا لهــا مــن لحظــات رائعــة قضــيتها مــﻊ ذلــك اﻷخ

المخلص ،وأما إذا تكلمت عن "حنان" فحـدث وﻻ حـرج ،تلـك الصـب ة التـي

ﻻ تفارق اﻻبتسامة ثغرها أنه ينحدر منه ُج ﱠمان و فـوح منـه ر حـان لوﻻهـا
لما استطعت تجاوز سـنتي اﻷولـى مـن الجامعـة ،نـت لمـا شـعرت حـزن

أو ســأم فزعــت إليهــا مثــل ال ارهــب إلــى صــومعته وجــدتها مفتحــة لــي قلبهــا
تقــص علــي القصــص والح ا ـات الطر فــة والمســل ة حتــى أنــام طفــل فــي

ذ ارعــي أمــه إننــي حــين أتحــدث عنهــا تنفــد لمــاتي وتن ســر أقﻼمــي وأنــا لــم

أف شــيء مــن حقهــا ،ولســت أنســى "أمانــة" و يــف لــي ذلــك؟ سأنســاها إذا
طارت اﻷسماك في الفضاء وسـ حت اﻷط ـار فـي ال حـر ،إنهـا الصـو ح ة

الحم مة "ﻷم الزهراء".

أول يــوم التقينــا ان ـت برفقتهــا فعرفتنــي عليهــا قائلــة :هــذه صــد قتي فﻼنــة

فقلت  :تشرفت .وعندما انصرمت السنة ا لدراس ة عدت إلى مدينـة " ـرو"
وأنا من سر القلب حيران الجوانح َر ﱠث التف ير ولم ن سليني للقدوم على

المدينـة شــيء ســو أمــي ﻷننــي نــت حينئـذ قــد قطعــت ح ــال المــودة بينــي
و ين "أم الزهراء" وتمـاد بهـا اﻷمـر حتـى لـم تـودعني و ـان ذلـك صـاعقة
علي.
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ان الش اب مجتمعين مسرورن يلتقطون الصور و نـت معهـم ولكننـي لـم

أجـد لـذة لتلــك اللحظـات سـبب الحــزن وانشـغال قلبـي فــي التف يـر مـا ــان
مــن أمرهــا ،إﻻ أنهــا عادتهــا لــم تكــن تظهــر الغضــب ثيـ ار لحســن أخﻼقهــا
واســتمرت بــي اﻷ ــام حتــى طلعــت علــي الشــمس عــد ليــل طو ــل ٕواذا بــي

أفتش في الهاتف هنا وههنا عن رقمهـا علـى الواتسـاب .أريـت رسـالة واردة

منهــا " الســﻼم علـ م ورحمــة ﷲ و ر اتــه" فطــار قلبــي مــن الفــرح وتلعثمــت
أصا عي على لوحة المفات ح ثم س ت عني الفرح فحييتهـا "وعلـ م السـﻼم
ورحمة ﷲ و ر اته أهﻼ وسهﻼ ك يف حالك" ،ثـم شـ رت ﷲ ثـم شـ رت

"أمانة" ﻷنها انت ح مة بيننا و فضل ﷲ تعالى نجحت في ذلك .

و ينما أنا في نشـوة صـلحي مـﻊ "أم الزهـراء" إذ طـرق ح ـاتي شـخص نـت

أظن أنني سليت عنـه ولـم تعـد بينـي و ينـه أ ـة ار طـة ،ولكـن هيهـات شـأن
القلوب شأن مضطرب مختلف مت اين فصول السنة.

نــت فــي ســمر مــﻊ زميلــي "ﷴ " أخــذت الهــاتف فبــدأت أفــتش ف ــه حتــى

وقع ــت عينـ ــي علـ ــى رقمه ــا ،و ــدون أن أش ــعر ض ــغطت عل ــى رقمه ــا رﱠن

الهــاتف فاســتقبلتني ف ادرتهــا صــوت حنــون :الســﻼم عل ـ م ،ردت وعل ـ م
الســﻼم ورحمــة ﷲ ثــم قالــت لــي وهــي مثــل المعات ــة  :لــم هــذا الجفــاء؟ لقــد
طــال غ ا ــك عنــا ،مــن أمــد وأنــت ﻻ تزورنــا وﻻ نلتقــي منــك إمــارة حــب وﻻ
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ـت
اهتمام  ،تنفست مل ا ،ثم استجمعت ل ما أوتيـت مـن رومانسـ ة ُ
وغ ْص ُ

في أعماق ط ات تب ومعاجم الغرام لعلـي أجـد جـواب يناسـب المقـام ،ثـم
قل ــت له ــا دع ــي الماض ــي خلف ــك ولنب ــدأ قص ــة جدي ــدة لنف ــتح عالم ــا جدي ــدا

مفروشــا الســجاد اﻷحمــر والــورود  ...عالمــا تكــونين ف ــه ملكــة وأكــون ف ــه
خادمـك المط ــﻊ .تعــالي بنــا إلــى الــروض لنستنشـ عبيــر اﻷزهــار ونـرقص
ونغنــي مــﻊ ال ﻼبــل حيــث ن تــب حبنــا علــى أوراق اﻷشــجار وعلــى هﱠــات

النس ـ م ...فقبلــت ب ــذلك واســتمرت عﻼقتن ــا أحل ــى مــن العســل وأشــهى مــن
الخمر المعتقة.

و عــد أ ــام مــن صــلحنا طلعــت شــمس مســا قة ال اكالور ــا و نــت قــد وعــدتها
أن ألتقي بها يومئذ ،فذهبت لزارتها.

ولمــا التقينــا وســلم ــل منــا علــى اﻷخــر صــار قلبــي يــدق دقـا عنبر ــا .إنهــا

الم ـرة اﻷولــى الت ــي أشــعر فيهــا الضــعف أمــام ش ــخص مــا ﻻ أدر لمــاذا
التحدي ــد؟ لـ ـ س لد ـ ــه م ــا يخي ــف ﻻ مس ــدس وﻻ سـ ــيف إﻻ تل ــك النظ ـ ـرات

البر ئــة  ...اليــت الر ــاح توقفــت والشــمس ــذلك وعقــارب الســاعة توقفــت
هي اﻷخر

ي أع ش تلك اللحظات ل ثقب من جسد ...

ثم صاح بي غراب البين ليبدل م ان الفرح حزنا وم ان اﻻبتسـامة آ ـة ،

أص حنا نختلف على أتفه اﻷش اء ،وأوهى اﻷس اب .
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لم ــا دخل ــت حد ق ــة ه ــذه ال ــدن ا وم ــددت ي ــد ﻷقط ــف منه ــا وردا أبدلتن ــه

شــو ا ،و لمــا أردت شــرب عســل فيهــا ســقتني بدلــه علقمــا ،وأنــا الــذ

نــت

ـحيت ـأغلى مـا أملـك
وض ﱠ
مخلصا لهـا فـي السـر والعﻼن ـة والليـل والنهـار َ

مــن أجلهــا ،ولســت أر شــيئا أثمــن عنــد مــن نفســي التــي بــين جنبــي ولــو
اقتضت الحاجة أن أقدمها في سبيل إرضائها لفعلت  ،ولكن هيهات أيتهـا

الدن ا سأتر ك لنفسي من أجل نفسـي ،ﻷننـي لمـا نظـرت فـي حـالي وحالـك
أدر ــت أنــه مــن اﻷفضــل أن أتر ــك لكــي تجــد حظــك مــﻊ غيــر ولــو لــم

أجد حظي مﻊ غيرك ...ولكن عديني قبل أن نفترق أنك ستعتنين بنفسك
ﻷن نفسي معلقة بنفسك ...وداعا ...وداعا ...وداعا...

وأصـ ح فـؤاد فارغــا إن ــدت ﻷفقــد قـوا السـ ولوج ة والفيزولوج ــة مــن

هــول الموقـف لــوﻻ أن الســنة الد ارسـ ة بزغــت شمســها ،فتوجهــت إلــى مدينــة
نواكشـو وأنــا أســلي نفســي وأمنيهــا ــأني قــد أُْل ِفــي "أم الزهـراء" وتنســيني مــا

حدث.

ان وصولي العاصمة مساء عند أذان صﻼة المغرب ،ثم وصـلت المنـزل

عد صﻼة العشاء ،نت حينئذ منه ا أشـعر بتعـب جسـمي وقلبـي شـديدين

 ،ثــم غصــت تلــك الليلــة فــي سـ ات عميـ ولــم أشــعر حتــى أ قظنــي عمــي
"س ــيد "  ،و ع ــد ص ــﻼة الصـ ـ ح ت مم ــت الجامعــة ن ــت أظ ــن أنن ــي جئ ــت
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اكرا ،ولكننـي وجـدت طـابو ار ممتـدا مـن الطـﻼب مثـل النـاس عنـد حوانيـت

"أمــل" ،فســجلت اســمي فــي القائمــة  ،ثــم ذهبــت أتجــول فــي الجامعــة رفقــة
أحــد الــزمﻼء وأقــول مناج ــا نفســي  :وأخي ـ ار هــاهي الجامعــة مضــى علــي

شهران وازدادا خمسة عشر يوما وأنا ﻻ أر الجامعة.

و ع ــد أن أنهي ــت التج ــول ف ــي الجامع ــة وقف ــت عن ــد م ــدخل الجامع ــة وقف ــة

المنتظر ،وما هي إﻻ هنيهات أو أقرب حتى وفدت علي ابتسـامة مشـرقة

تخج ــل الش ــمس "أم الزهـ ـراء وحن ــان وأُ ﱠمان ــة" ،فس ــلم ــل من ــا عل ــى اﻷخ ــر
وتعالــت الضــح ات وت ادلنــا أط ـراف الحــديث ــل ســأل  :يــف حالــك مــﻊ
العطلة...؟

و ن ــت طـ ـوال الوق ــت أرمـ ـ أم الزهـ ـراء ع ــين الح ــب والغـ ـرام وتس ــافر ب ــي

اﻷحــﻼم إلــى عــالم ترصــعه جـواهر اللؤلــؤ والمرجــان وأقــول فــي قـ اررة نفســي
تارة أنا في حلم ثم أخاصمها تـارة أخـر لِـَ ن عسـى أم الزهـراء أن تحـدث
عــد ذل ــك مــا سـ ـرني ،ور مــا تعطينــي فرصــة أخ ــر  ،ثــم لبثــت ش ــه ار إﻻ

خمســة أ ــام وأنــا فــي ذلــك الحلــم الجميــل إلــى أن اســت قظت منــه فزعــا ،فــإذا
الد ار خلت من حولي ولم يب بها إﻻ عر اﻷرام.

و ينمـا أنــا جــالس فــي القســم أنتظــر قــدوم اﻷســتاذ إذ ســمعت صــو ح ات أم

الزهـراء تتحــدثن عــن شــأن خطبتهــا وأصــغيت لِيتــا ،ف ــان وقــﻊ الخبــر علــى
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أذنــي س ـ رات المــوت علــى المحتضــر ،فمــا زلــت أتملمــل وأعــالج نفســي

حتى استطعت الوقوف على قدمي ،فوقفـت علـيهن ولـم أتفـوه لمـة واحـدة
ولك ــنهن فهمنن ــي ﻷن تح ــد قي ي ــدل عل ــى م ــا فــي خلجـ ـات ص ــدر فقال ــت

إحداهن ضـاح ة :ـا صـد قي ﻻ تبتـأس الخبـر مـا سـمعت آنفـا ،فأمسـ ت
بيد زميلـي وانطلقـت مسـرعا وقلبـي فـ ض مـن الـدمﻊ حزنـا ـالمزن فم ثـت
غير عيد  ،ثم ناجتني نفسي قائلـة لـي :مـا هـذه الـدموع التـي تـذرف؟ أهـي

دموع فرح أم حزن؟ فقلت لها :تردين الصدق  ،تا ﻻ أدار  ،فقالت لي:
امســح دموعــك وافــرح مــن ســو داء قل ــك واعلــم أن اﻻنتصــار فــي الحــب ﻻ
ــون ــالظفر ــالمحبوب فحســبٕ .وانمــا ــون ســعادة المحبــوب فقـ ولــو

ان مﻊ غيرك.

لطالما أتحفتنـا الح ـاة أشـخاص مميـزن وسـرعان مـا يـدخلون علـى ح اتنـا
ــﻼ اســتئذان ف حــدثون فيهــا تغييـ ـ ار الــذ

حــدث المطــر لــﻸرض فيــذرها

متحل ة أثواب قش ة عد أن انت ساهرة ُم ْملحلة مجد ة ،و شرعون بإلقاء
الحبوب والبذور في تلـك اﻷرض ،و قومـون قطـف ـل اﻷعشـاب والشـوك
منها ،أولئك اﻷشخاص النحل ي حث عن أطايب الثمـار ليهـد اﻵخـرن

ش ــهدا مص ــفى ،ب ــل ه ــم النخي ــل يتع ــرض لش ــح الح ــرث وال ــر ث ــم حـ ـ اررة

الشمس وهبوب الراح العات ة عد هـذا لـه ينـتج لنـا الـبلح والتمـر اللذيـذين

إنهــم شــبهون الخ ــاز ســت ق ثلــث اللي ــل اﻷخيــر وت ــارة نصــفه مــن أج ــل
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صناعة الخبز ،و لبث في معمله أمـدا عيـدا عـالج الخبـز ،حتـى إذا أسـفر
الص ـ ح عــن وجهــه ،وجئــت إلــى المخب ـرة تجــد خب ـ از نق ــا طازجــا  ،ف ــا رب

اجعل أولئك القوم رفقاء دري دائما وابدأ....

وﻻ ي ـزال "الع قــر " الفتــى الهمــام و ﱠ
الشــاب الطمــوح الــذ أخضــﻊ الظــروف
َُ
عزمه وأوهاها حتى جعلها ثوب حرر.

لقد حصل علـى "ال ـاك" اسـتحقاق فتسـنم هـام النجـاح ،وتقلـد وسـام التفـوق

حتــى غــدت "مدينــة لعيــون" مز نــة الش ـوارع ،مفرشــتها نمــارق وورود ف ــوح

منهــا عطــر نجاحــه فــي ســمائها ،وحتــى اﻷط ــار فرحــت بــذلك الشــبل ،وﻻ
عجب فقد نسل ذلك الشـبل مـن أسـرة محترمـة تعـ ش علـى اﻷخـﻼق والقـ م
الفاضلة ...

وأمــا اﻵنســة "جــالو" فبيــت التواضــﻊ واﻷخــﻼق الرف عــة والطمــوح الجــاد ذات

يــوم ســألها اﻷســتاذ مــا الــذ حــداك إلــى تخصــص اللغــة العر ــة ،فأجابتــه
ل براءة أحبها فحسب!

ان ــت تل ــك الكلم ــات السلس ــبيل تخ ــرج م ــن قل ــب ص ــادق ،وعن ــدما أك ــون

بجانبها أستشعر إنسانيتي.

فيني أن تكوني سعيدة ولو نت مﻊ غير ..
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ولكن عديني قبل أن نفترق أنك ستعتني بنفسك ﻷن نفسـي معلقـة بنفسـك

 ...وداعا ....ودعا  ....وداعا.....

ومازالت الذ رات الجميلة التي عشـت معهـا تمتطـي صـورة فـؤاد لتغـادر

رو ـدا رو ـدا تار ـة ورائهـا ف ارغـا ﻻ أجـد لـه مسـدا ،ـأن لـم ـن بيننـا شــيء
ِ
حرمتنها.
حتى الصداقة

عن ــدما تطرقن ــي خ ــالي أيته ــا اﻷم العظ م ــة ازئـ ـرة أت ــذ ر طف ــولتي ش ــرطا
شــرطا ثــم تعــاودني لماتــك الحنونــة حــين أعــود إلــى المنــزل متــأخ ار أيــن

نــت؟ لقــد عــدت متــأخ ار فــأقول لــك مبتســما  :ــا أمــاه ــا حبيبتــي أنــا لســت

طفﻼ!!

لقــد أصـ حت فضــل ﷲ رجــﻼ! فتقــولين لــي مهمــا بــرت ــا بنــي فمــا ت ـزال
طفﻼ في نظر ! .

لس ــت أدر إن ــان الزم ــان سـ ـ عيد نفس ــه أم ﻻ!  ،غي ــر أنن ــي أعل ــم ش ــيئا

واحـدا وهـو أننـي عنـدما لقيهـا هـذا الـزوال شـعرت شـيء غر ـب لـم أســتطﻊ
تحديده الض  ،انت لحظة لقائنا غير مؤقتة ،فجأة مرت أمامي القمر

ليلة أرﻊ عشرة ولسان الحال ينشد" :ما أطيب اللق ا ﻼ م عاد"..

أح انا أظن أنني تخلصت من ح ـاتي الماضـ ة و ـدأت ح ـاة جديـدة و ينمـا

أنــا أسـ ح فــي ذلــك المســتنقﻊ فــإذا بــي أخــرج منــه صــفر اليــدين مهرعــا إلــى
ح اتي الماض ة.

ما أجمل أن تتصل على شخص نت تكـن لـه المـودة مـن سـنين وتعتـرف
لــه ــل مــا يــدور فــي خلجــات قل ــك ،ومــا يجــول فــي أعمــاق نفســك ،وهــو
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س ــتمﻊ إل ــك تش ــعر ــأن ﻼم ــك يخت ــرق اله ــاتف و ص ــل إل ــى قل ــه  ،ث ــم

تواصل التبتل والتحنث في محراب انتظار رده الفرح ،فينفجر اك ـا طفـل
فتقد أمه ...ليناج ك بنفس الشعور.

جلســت غيــر عيــدة منــي فــأخرت هاتفهــا ببنــان ســوه الخضــاب وجعلــت

تفــتش ف ــه عينــين حــورَاو ن ،ووجــه مﻼئ ــي ،نظــرت إليهــا فجاشــت بنفســي
ذ رات وعواطف نت أَ َخال أنني نسيتها ،وسلوت عنها.
لم ــا حاول ــت ص ــرمها والن ــأ عنه ــا لقيته ــا فج ــأة غي ــر م ع ــاد فتع ــود تل ــك

اﻹزماعات برقا خل ا  ...وأُص ح أشعر أنني شخص آخر وأن الذ
يتوعد اﻷمس ...سأفعل  ....وسأفعل  ...ل س أنا.

ان

هنــاك أشــخاص نتظــاهر بنس ـ انهم ،ولكــن حق قــة اﻷمــر أنهــم ﻻ فارقوننــا

حتــى ٕوان لــم ونـوا معنــا أجســامهم فهــم معنــا قلــو هم ،و صــمات عنبر ــة
أفاحوه ــا ف ــي ح اتن ــا ،ذل ــك أن لغ ــة القل ــوب ﻻ فهمه ــا إﻻ م ــن ذاق طع ــم

المودة الصادقة المخلصة الطاهرة العف فة ،التي لـم يـدنس أهلهـا الشـ طان،

ٕوانما هي أحاس س تجتمﻊ في م ان مقدس سمى الفؤاد...

ا ﳤى
قام راجعته والتعليق عﲆ نصه "العﺒﻘري"
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