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تقديم:
بس ــم الل ــه ،والص ــاة ع ــى خ ــر الخل ــق ،ال ــذي بُ ِع ــث ليتم ــم
م ــكارم األخ ــاق ،وال ــذي ِ
أرس ــل بش ـرا ونذي ـرا ،وع ــى آل ــه وصحب ــه،
وع ــى م ــن تبع ــه يف س ــنته ،وص ــار ع ــى هدي ــه إىل ي ــوم يُبع ــث
الن ــاس س ــكارى ،وم ــا ه ــم بس ــكارى ،وبع ــد:
أيه ــا الق ــارئ ،ه ــذي املجموع ــة القصصي ــة ل ــك ،م ــا ألفته ــا إال
لتقرأه ــا ،وتق ــف عن ــد مضامينه ــا ،وتُع ِم ــل ذهن ــك يف ش ــخصياتها
وأحداثه ــا ووقائعه ــا .إن راق ــت طبع ــك خ ــذ منه ــا م ــا ينفع ــك ع ــى
نوائ ــب ه ــذا الده ــر ،وخ ــذ منه ــا م ــا يجعل ــك م ــن أه ــل القي ــم،
واعل ــم أن ــك صاح ــب فك ــر .وإن مل تك ــن ع ــى مزاج ــك ،ومل تــ ُرق
طبع ــك ،ومل تك ــن ع ــى س ــجيتك ،فاتركه ــا لصاحبه ــا.
اعل ــم صديق ــي الق ــارئ أن كتاب ــة هت ــه املجموع ــة ،وإخراجه ــا
إىل حي ــز الوج ــود مل يك ــن مرشوع ــا يف فك ــري ،ب ــل كان ــت كتابته ــا
محاول ــة م ــن العب ــد الضعي ــف يف اختب ــار نفس ــه يف مج ــال ال ــرد،
وقص ــة بع ــد أخ ــرى ،وبعده ــا ب ــدأ يفك ــر يف ن ــر ه ــذي القص ــص.
ولــك أن تتصــور املوقــف ،موقــف صاحــب هــذه املجموعــة ،كان يف
البداي ــة قائ ــل ش ــعر ،ث ــم بع ــد ف ــرة م ــن الزم ــن تح ــول إىل كات ــب
قص ــة ،ورمب ــا يف املس ــتقبل يُه ــدي للمكتب ــة العربي ــة ش ــيئا جدي ــدا
آخ ــر ،رمب ــا يُهديه ــا جنس ــا قش ــيبا يخت ــر في ــه ذات ــه م ــن جدي ــد.
أع ــرف أين ش ــاب يف ريع ــان الش ــباب ،ه ــذا يشء ق ــوى ج ــذوة
حـــايس ،وقـــوى عزميتـــي ،وزاد إرصاري عـــى املحاولـــة ،وزاد مـــن
إراديت عـــى املواصلـــة ،وقـــدويت يف مثابـــريت:
كل صعب عىل الشــباب يهون هـكــــذا هـمـــة الرجـــال تـكـــون
نع ــم ،إنن ــي م ــن الش ــباب ،ومتن ــي ل ــك أيه ــا الق ــارئ الفاض ــل أن
تج ــد ذات ــك أثن ــاء القــراءة ،وتج ــد نفس ــك وق ــت امل ُدارس ــة ،ومب ــا
أنن ــي أرى أن الق ــارئ الب ــد م ــن أن يأخ ــذ ش ــيئا م ــا يق ــرأ ،أمتن ــى
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أن تنتف ــع ب ــذا الج ــزء اليس ــر م ــن أف ــكاري ،وم ــن مع ــاريف القليل ــة،
وم ــداريك الضئيل ــة.
اقرأه ــا ،وليك ــن يل ال ــرف إذا م ــا أمتعت ــك ،ونال ــت إعجاب ــك،
وج ــاءت ع ــى س ــجيتك ،ومتلي ــت به ــا ،واس ــتمتعت به ــا ،واتخذته ــا
صديق ــة لس ــاعات محس ــوبة ،أو أي ــام مع ــدودات.
أيهـــا القـــارئ ،اعلـــم أن املؤلَـــف ألجلـــك ،عنـــد قراءتـــه أصبـــح
يف ُملـــكك ،وتحـــت ترصفـــك ،اقـــرأه بعـــن بصـــرة ،وفكـــر متوقـــد
ال يع ــرف للكس ــل طريق ــا ،وال للمل ــل بريق ــا ،ك ــا ال يتخ ــذ الكل ــل
صديق ــا.
النـــاس أشـــكال وألـــوان ،وخريهـــم مـــن متتـــع يف القـــراءة مثـــل
الطائ ــر الغري ــد بصوت ــه ،يغ ــرد ويغ ــرد ،ول ــوال ه ــذا التغري ــد ،وذاك
االهتــزاز ،م ــا أضح ــى م ــرورا يه ــزه الص ــوت ،فيرتاق ــص م ــن فن ــن
إىل فن ــن ،وم ــن غص ــن إىل غص ــن ،فاف ــرح وتأم ــل ،وأف ــرح نفس ــك
كالطي ــور الوديع ــة:
ــــــو عليها والصائدون الســبيال
تتغنــى والصقــر قــد ملــك الجـــ
خــــذ حيــا والبعــض يقــي قتيال
تتغنــى وقــد رأت بعضهــا يُـــــؤ
أفتـبـكـــي وقـــد تعيـش طـــويــال؟
تتغنى وعمرها بعض عـــــام
أيهـــا القـــارئ ،إن مـــا يرفـــع الـــورى ،ويزيـــد بهـــم درجـــات،
مـــن كان يف القـــراءة حـــارض البديهـــة ،ت ــره القـــراءة ال ســـيام إذا
كان ــت خطاب ــا م ــن وح ــي الخي ــال ،لكن ــه خي ــال يالم ــس ب ــه امل ــرء
الواقـــع ،ويصبـــو إىل تغي ــره م ــن موقع ــه ،ومـــن مـــكان تواج ــده،
وي ــرى رضورة يف تغي ــر م ــا لي ــس م ــن جن ــس الرشيع ــة ،وكان غب ــارا
عليهـــا ،يـــرى األمـــر مســـؤولية دعـــا إليهـــا زعيـــم كل املرســـلني إذا
ه ــم – يف الشـــفاعة -عن ــد النش ــور توقف ــوا ،فق ــد روى عن ــه أب ــو
س ــعيد الخ ــدري ريض الل ــه عن ــه ق ــال :س ــمعت رس ــول الل ــه ص ــى
اللـــه علي ــه وس ــلم يقول":م ــن رأى منك ــم منكــرا فليغ ــره بي ــده،
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ف ــإن مل يس ــتطع فبلس ــانه ،ف ــإن مل يس ــتطع فبقلب ــه ،وذل ــك أضع ــف
اإلمي ــان" ،والحدي ــث يف صحي ــح مس ــلم.
عزي ــزي ،وخ ــي وصاحب ــي ،الب ــد أين ق ــد أطل ــت علي ــك ال ــكالم،
وإين ألك ــر علي ــك الس ــام ،وأهدي ــك ه ــذي القص ــص ،فاقرأه ــا ك ــا
تش ــاء ،ومت ــى به ــا ك ــا تش ــتهي ،واس ــتمتع به ــا ك ــا تبتغ ــي ،امله ــم
ه ــو أن تســ َمع ،وبعده ــا تس ــتمتع.
األربعاء  6صفر 1437هـ 18/نونرب 2015م
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أريد من زمني ذا أن يبلغني
عاشــت فتــاة صغــرة يف قريــة صغــرة مرتاميــة األط ـراف ،أشــجار
الزيتــون عــن ميــن هــذه القريــة وعــن شــالها .كانــت هــذه الفتــاة
تشــق طريقهــا بنجــاح نحــو أفــق رحــب ،فقــد آمنــت أن الــيء
الوحيــد الــذي يُخَلصهــا مــن اإلمــاق والفقــر هــو العلــم ،فكــم باتــت
الليــايل الطــوال العديــدة بــدون مــأكل ،لكــن ذلــك مل يكــن يُضْ ِعـ ُـف
عزميتهــا بــل كان يقويهــا ويدفعهــا إىل األمــام.
كانــت فيــا كانــت فتــاة بيضــاء البــرة تغطــي شــعرها ُمتحجِبــة،
ـس
عيناهــا متأللئتــان نــورا ،وتســطعان بريقــا وضّ ــاء .يف كالمهــا همـ ٌ
يــدل عــى شــيمة حســنة ،ويف حديثهــا خجولــة تجيــب محاورهــا
ناظــرة إىل األســفل ،وبســمتها بســمة حيــاء توحــي عــى تربيــة رشــيدة
تلقتهــا هتــه الفتــاة.
هــا هــي متــي يف ســاعة مبكــرة مــن الصبــاح إىل املدرســة ،وقــد
تناولــت يف فطورهــا كأســا مــن الشــاي وشــيئا مــن الخبــز الــذي كانــت
تغمســه يف قليــل مــن زيــت الزيتــون ،وقليــل مــن الزيتــون والزبــدة،
فقــد أنهــت وجبتهــا املعتــادة -التــي ال تتغــر إال يف بعــض املناســبات-
وحملــت محفظتهــا الثقيلــة ،واتجهــت صــوب املؤسســة التــي تــدرس
فيهــا ،والتــي توجــد عــل بُ ْعــد كيلومــرات عديــدة مــن منزلهــم.
املهــم أن هــذه عادتهــا ،فقــد كانــت تشــعر بالتعــب فيــا مــى مــن
املســتويات بســبب طــول املســافة بــن املدرســة واملنــزل ،أمــا اليــوم
فقــد طفــح الفكــر عقلهــا ،وأصبحــت تــرى يف هــذه املعانــاة نعمــة ،ال
كــا يراهــا الكثــرون نقمــة ،فلــوال هــذه املعانــاة مــا حصلــت أعــى
النقــط ،ومــا فــازت بالجوائــز األوىل يف احتفــاالت املدرســة املختلفــة
يف مــا مــى.
الــكل أصبــح يقــدر الفتــاة لنبوغهــا ،والــكل صــار يجلهــا لطموحهــا،
والــكل يُشــجعها .بلغــت شُ ــهرتها آفــاق بلــدات بعيــدة ،وهــي تــدرك
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يقينــا أن لــوال جِدهــا ومثابرتهــا مــا وصلــت إىل مــا وصلــت إليــه مــن
تقديــر واحـرام وحــب.
هكــذا يف يــوم مــن األيــام تصاحــب بعــض الفتيــات ،لكــن ملــا
تأكــدت مــن ســوء أفعالهــن وأقوالهــن ،وقبــح ترصفاتهــن ،وضعــف
عقولهــن ،وعــدم حســن أخالقهــن فارقتهــن ،ووعــدت نســفها بأحســن
منهــن خلقــا ،وألطــف منهــن ترصفــا وكالمــا ،فهيــأت لنفســها األســباب
حتــى وجــدت صديقــة مجــدة يف الدراســة مثلهــا وصاحبتهــا ،وكانــت
لهــا خــر أنيــس ،وأحســن جليــس.
أدركــت الفتــاة ب ِفطْنتهــا أن رفيقــات الســوء يجلــن املتاعــب،
وصديقــات الخــر يجلــن املكاســب ،وعملــت عــى أال تبقــى وحيــدة
رشيطــة أن يتحقــق الهــدف األســمى مــن الصداقــة.
بــدأت تكــر الفتــاة ،لكنهــا ليســت أي فتــاة ،هــي فتــاة عذبــة
األفــكار ،كانــت يف دراســتها األوىل ،وكلــا اعرتضــت ســبيلها مشــكلة
إال عرفــت كيفيــة الخــروج منهــا ،ومعينهــا يف ذلــك هــو فقــر أرستهــا
الشــديد الــذي كان لهــا ســندا يقــوي فيهــا الطمــوح واإلرادة بغيــة
تغيــر واقــع أرستهــا يف املســتقبل.
بينــا الفتــاة قادمــة ذات بُ ْكـ َر ٍة إىل املدرســة اعــرض طريقهــا إنســان
ـت عليــه قليــا قليــا ،وبعدهــا حركــت ســاقيها للريــح،
ســوء فتحايلـ ْ
وبــدأت تجــري وتجــري إىل أن اســتقرت رجالهــا يف األمــان ،واطأمنــت
عــى نفســها يف بــاب املدرســة ،ونجــت مــن ذلــك الشــخص الــذي
أراد بهــا الســوء ،ومل يُـ ْدر ِْك أنهــا أمهــر منــه ذكا ًء ،وأحســن منــه عقــا،
وأقــوى منــه حجــة ،وأشــد منــه برهانــا ،وأقــوى منــه حكمــة ،وإن
اســتخف ب ِِص َغ ـ ِر ســنها ،ونحافــة جســمها ،وضعــف بنيتهــا.
كان طموحهــا ليــس لــه حــدود ،وعزميتهــا ال تحدهــا قيــود ،وإرادتها
إرادة املتنبــي حــن يقول:
أريــد مــن زمنــي ذا أن يُبَلغنــي مــا ليــس يَبْلَ َغــه مــن نفســه الزمن
فهــي تريــد مــع املتنبــي أن يبلغهــا زمانهــا مــا مل يبل ْغـ ُه حتــى الزمــن
نفســه ،لكنهــا كانــت تفــوق املتنبــي -الــذي كان لــه قلــب ملــك وإن

كان لســانه مــن الشــعراء -يف أنهــا قانعــة بالعطيــة ،راضيــة بالقســمة،
وكث ـرا مــا كانــت تــردد وتقــول":كل عطــاء منــه فضــل ،وكل عقوبــة
منــه عــدل" ،تؤمــن بــأن عطــاء اللــه جــل جاللــه لإلنســان فضــل ،وكل
عقوبــة مــن الخالــق للعبــد هــي دون ريــب عــدل.
ســنة بعــد أخــرى والفتــاة تثبــت تفوقهــا يف الدراســة والحيــاة
إىل أن دخلــت أســوار كليــة الطــب والصيدلــة ،واختــارت الطــب ،مل
تغــر الســنون مــن مطامحهــا شــيئا ،ومل تنــل منهــا املشــاكل والهمــوم،
ُدرســة قليــا ،لكــن مبــرور
الزالــت يف تفوقهــا ،تغــرت عليهــا املــواد امل َ
أشــهر معــدودات أمســكت الخيــط الرابــط ،واتصلــت باالجتهــاد
مــرة ثانيــة حتــى أصبحــت مــن أوائــل الطلبــة ليــس داخــل الكليــة
فحســب ،ولكــن داخــل الجامعــة بأجمعهــا.
بعــد كــد وجــد لســنوات طــوال تخرجــت الفتــاة مــن الجامعــة
دكتــورة متخصصــة يف طــب العيــون وجراحتهــا ،ونظــرا لنبوغهــا يف
العلــوم الرشعيــة مل تــرد فتــح عيــادة خاصــة بهــا يك ال تأخــذ قرضــا
مــن البنــك تعيــده زائــدا بعــض الــيء أقســاطا ،وبالتــايل تقــع يف الربا
املحرمــة رشعــا ،ألن صاحــب الربــا يكســب املــال دومنــا جهــد ،ودومنــا
عمــل ،فقــد اجتــازت الدكتــورة الطبيبــة مبــاراة فتحتهــا وزارة الصحــة
ونجحــت فيهــا ،وعينــت يف مدينــة مــن املــدن الصغــرة الســاحلية،
وهنــاك ســخرت كل مــا يف طاقتهــا لخدمــة املــرىض الذيــن يف أغلبهــم
كانــوا يذكرونهــا بحالهــا أيــام الصبــا ،أيــام الحاجــة والعــوز ،أيــام الفقــر
الــذي أعانهــا كثـرا.
ـرض العضــوي إىل أمـراض
بعدمــا تأكــدت أن املـ َ
ـرض يــؤدي بهــم املـ ُ
نفســية عديــدة ،رشعــت يف ســد الثغ ـرات يف هــذا الجانــب ،واقتنــت
مجموعــة مــن الكتــب املتخصصــة يف علــم النفــس وعلــم االجتــاع،
وخاصــة القريبــة مــن املجــال الصحــي ،وســدت خصاصهــا يف هــذا
املجــال .كانــت تطمــن مرضاهــا نفســيا أوال ،وبعدهــا تحدثهــم يف
ـت
ســكينة وهنــاءة حتــى انتــر اســمها يف املدينــة بكاملهــا ،و ُعرفـ ْ
بطيبوبتهــا بــن الصغــار والكبــار ،بــن الرجــال والنســاء ،كــا عرفــت
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بحنانهــا ورقــة فؤادهــا.
لــوال ريشــة الفتــاة -التــي هــي عقلهــا -مــا حققــت عــى اإلطــاق
مــا حققتــه مــن مكاســب ،ومــا بلغــت مــا بلغتــه مــن مجــد ،ومــا
جــاورت النجــوم يف علوهــا ،والســاء يف ســموها.
اإلثنني 21جامدى الثانية 1435هـ21/أبريل 2014م
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اإلنسان بآدابه
 ا ُدخــي هنــا بُنيتــي ،هــل رأيــت لباســا يُ ْعجِبــك ابنتــي؟ هــذا رسوال،ويبــدو أنــه جميــل ،وهــذا قميــص ،وهــذا حــذاء كعــب عــال ،مــا
أجملــه مــن حــذاء! مــا أبهــى لونــه! أمل يعجبـ ِ
ـك يشء يف املحــل ابنتــي؟
 ال يا أيب لِنذ َه ْب إىل محل آخر.بعــد هــذا الحــوار الطريــف ،واالختبــار الخفيــف ،يغــادر األب
وابنتــه محــل املالبــس بحثــا عــن محــل آخــر ،فهــل ســوف يجــدان
محــا يســد حاجــة الفتــاة للرسابيــل؟
 إنــه محــل آخــر يــا ابنتــي لِن ْد ُخـ ْـل إليــه .ا ُنظــري ،إن هــذا املحــلأجمــل مــن األول ،فيــه الثيــاب الرائعــة ،لعلهــا ت ُعجبــك ،انظــري هنــا،
وفتحــي البــر هنــاك ،وغــري الطــرف إىل تلــك الزاويــة ،يبــدو أنــك
ا ُِص ْبـ ِ
ـت بالذهــول ،هــذا طبيعــي يف مثــل هــذه املحــات.
 مل يُ ِصبْني أبتاه أي ذهول ،لكني مل أجد ما يُعجبني لحد الساعة. إذن فَل َنذهب إىل مكان آخر. أجل يا أيب.ذهــب األب وابنتــه إىل أكــر محــل يف الســوق ،محــل ترتــاح
فيــه النفــوس ،ثيــاب فاخــرة ،وبالطبــع ال ترتديهــا إال الســافرة ،أحذيــة
ورساويــل وأقمصــة قادمــة مــن أكــر رشكات إنتــاج املالبــس يف العــامل.
محــل مــن بابــه يســلب األلبــاب ،ويحــر العقــول ،ويعجــب الصغــار
كــا يعجــب الكهــول.
 بنيتــي ،افرحــي ،هــذا أكــر محــل ،ومــن األكيــد أنــك ســوف تجديــنمــا ت َودينــه ،ولباســا أنيقــا ترتدينــه.
 كل األلــوان ،وكل األشــكال ال تعجبنــي ،يبــدو أنــك ال تعــرف ابنتــكمــاذا تريــد؟
 ماذا تقولني ابنتي؟ ما تسمع أذن َُك. -ال يــا ابنتــي ،لطاملــا كنــت مقربــا منــك كثــرا ،ومــن األكيــد أين
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أعرفــك جيــدا جيــدا.
 أيب ،أمل أ َر ّب عىل يديك؟ بىل يا ابنتي. أنــت األب الصالــح ،وأنــا االبنــة البــارة ،أنــت الناصح ،وأنــا املنصوحة،هــل نســيت أين ال أحــب هــذي الثياب؟
أنس هذا مطلقا؟
 مل َ ومــا لــك منــذ أن صحبتُــك إىل الســوق ،وولجنــا املحــات تقــول يلهــذا جميــل ،وهــذا أجمــل ،هــذا رائــع ،وهــذا أروع ،هــذا حســن،
وهــذا األحســن.
 إنني أحاول املساعدة فقط. سألتك ألين أعرف أنك تعرف ما أحبه. نعــم أعــرف مــا تحبينــه ،واللبــاس الــذي تُفضلينــه ،تحبــن املالبــسغــر الواصفــة غــر الشــفافة ،وبرصاحــة تحبــن مــا هــو فضفــاض مــن
األلبســة غــر شــفاف.
 ب ـ َم أنــك تعــرف هــذا ،ملــاذا كنــت تحــاول تقديــم املســاعدة يل يفاالختيــار.
 يا بُنيتي ،هذا رس األبوة. أي رس هذا أيب. ال ترتددي تعرفينه بحول املوىل فيام بعد.ــت األب الحنــون املقــرب
 ْقــل يل ،أمل أتعلــم منــك كل هــذا؟ أل َْس َ
ــت األب الــذي فتــح بصــريت؟
منــي؟ أل َْس َ
 بىل بنيتي ،كل ما قلته صحيح. لكن ما هو الرس الذي تخفيه عني؟ يف األخــر بعدمــا تشــرين مــا يعجبـ ِـك ســوف أخــرك ،واآلن أخربينــي
مــاذا تودين؟
 أود لباســا يعجبنــي يف البدايــة ،ويســرين ،ويحفــظ كرامتــي ،ويُبْ ِعدينعن كل ســفور.
 -هذا سهل ،اِتبعيني.
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بعدمــا تيقــن األب أن تربيتــه مل تذهــب ُســدى ،وأن قطعــة كبــده
يف صحــة عقليــة جيــدة ،وأن أفكارهــا متناســقة أراد – أثنــاء بحثهــا
عــن محــل آخــر -أن يواصــل املوضــوع الــذي بــدآه.
 اسمعي. نعم ،أنا صاغية لك معلمي ،أردت أن أقول يا ُمفهمي. يقــول كبــر مــن الكـراء اســمه أبــو عثــان النيســابوري ":مــن مل يزنأقوالــه وأفعالــه كل وقــت بالكتــاب والســنة ،ومل يتهــم خواطــره ،فــا
تعــده يف ديــوان الرجــال" ،عليــك بنيتــي بالحجــاب ،فالنــاس أشــكال
وأحســنهم مــن بــادر إىل تطبيــق مــا جــاء يف الكتــاب ،املــرء صغــريت
إذا مل يعمــل مبــا رشعــه الخالــق يبقــى عملــه مــردودا.
 إنه لقول رائع ،لهو كبد الصواب. نعــم يــا ابنتــي قــال املــوىل جــل جاللــه ":يــا أيها النبــي قــل ألزواجكوبناتــك ونســاء املؤمنــن يدنــن عليهــن مــن جالبيبهــن ذلــك أدىن أن
يعرفــن فــا يؤذيــن" ،عليــك بتقــوى الخالــق يف الــر والعلــن ،ويف
القــول والعمــل .اِســمعي قــول مصطفــى صــادق الرافعــي:
واجعــل أســاس النفــس حــب اللــه إذ ال خـــر فـــي بيـــت بغـيـــر
أسـاس
 كالم روعــة ،دامئــا تختــار يل أجمــل مــا قيــل ،وتقنعــي بالحجــة،وتعطينــي الدليــل ،وترشــدين بالــكالم الجميــل ،وتوجهنــي بــكل قــول
أصيــل ،شــكرا لــك.
وصــل االثنــان إىل املحــل املقصــود ،إىل محــل محــرم ،وحــارت
َ
الفتــاة مــاذا تختــار .ارتاحــت لهــذا املحــل وأراحــت أباهــا ،بســمت
وأفرحــت والدهــا.
 انظ ْر إىل هذا الفستان. إنــه ألروع فســتان شــاهدته اليــوم ،فضفــاض غــر شــفاف ،ولونــهجميــل ،ورمبــا يناســب هــذا الــروال ،وذاك الحــذاء.
 ذوقــك هــذا يؤكــد يل أنــك صاحــب الــذوق الرفيــع .أزلــت حــريتباختيــارك مــا يناســب الفســتان.
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 مل أكــن أعلــم أن الذكيــة تحــار يف اختيــار مــا يناســبها .هــذا اللبــاسيناســبك ويناســب فكــرك الرائــع.
 إن مــن زرع حبــوب هــذا الفكــر هــو أيب ،املرشــد الــذي أحتاجــهفيطعمنــي باألقــوال الجميلــة ،يعلــم كيــف يحيــي روحــي ،وصــدق
مــن قــال:
طعمت وأن رشبتا
وليس بأن
فروح الروح أرواح املعاين
َ
أتعلــم مــا الــذي يــرين أكــر يف هــذا اللبــاس ،ويزيــدين حبــورا،
ويفرحنــي رسورا.
 إذا مــا تفضلــت ابنتــي باإلبانــة ســوف أعــرف مــا الــذي يفرحهــا يفهــذا اللبــاس.
 إين فرحــة ،ألن هــذا اللبــاس ســوف يريــح دواخــي ،وســيطمنئخاطــري ،إنــه يــريض ريب ،ويــريض والــدي ،ويــريض والــديت ،أليــس هــذا
الفــرح بعينــه؟ هــل هنــاك ســعادة أجمــل مــن أن تســعد وتســعد
اآلخريــن؟
 بىل صغرييت ،أنا راض عنك. قدميــا أيب قالوا":اإلنســان بآدابــه ال بزيــه وثيابــه" .األخــاق كل يشءيف حيــاة املــرء ،لكــن ابنتــك الفطنــة تقول":اإلنســان بآدابــه وزيــه
وثيابــه".
أص ْب ِت أيتها الفطنة ،م ْن علمك هذا؟
 َ علمتنــي أنــت إيــاه ،وأمــي مــن ســقتني حتــى أصبحــت كــا تســمعوترى.
 زادك الــرازق حرصــا .هيــا اآلن نــؤدي الواجــب لصاحــب املحــل،ولنذهــب يك نــروي ألمــك كلــا جــرى معنــا يف بحثنــا عــن اللبــاس
الكنــز.
 هيــا ،وبعدهــا أخــرين عــن الــر الــذي قلــت أنــك ســتطلعني بــهعنــد فراغنــا مــن بحثنــا.
ِ
تنس.
 بالتأكيدسأخربك أيتها الذكية التي ال َ
أدى الوالــد مثــن املالبــس لصاحــب املحــل وغــادرا عائديــن إىل
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املنــزل ،ويف الطريــق ذكــرت االبنــة أباهــا بالــر الخفــي.
 يا أيب أخربين عن الرس.أنس ابنتي.
 أنا مل َ إذن أخربين ،فقد شوقتني ملعرفته كثريا كثريا. اســمعي ،كل أب يعــرف أبنــاءه جيــدا ،وأنــا طاملــا عرفــت صغــريت،وعرفــت مــا تحــب مــن األلبســة ،ولكننــي طرقــت يف الســوق أفكارها،
والــر هــو أين أردت اختبارهــا ،وقــد ن َج َحــت يف االختبــار ،وتركــت
أباهــا مــرور الفــؤاد .مرحــى يل بــك ،ومرحــى لوالدتــك بــك ،ومرحــى
البنتــي املطيعــة بنفســها.
األحد  22جامدى الثانية 1436هـ  12 /أبريل 2015م
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العقل غريزة والحكمة فطنة
ال يــزال الطفــل نجيــب يشــق طريقــه إىل املعرفــة يف ثبــات
وأريحيــة ،هــذب نفســه تهذيبــا لــو كان لــدى ســائر األطفــال الذيــن
يف مثــل جيلــه لــكان لدينــا جيــل يتمتــع بأخــاق ســيد البرشيــة صــى
اللــه عليــه وســلم الــذي جــاء ليُتَمــم مــكارم األخــاق.
دخــل هــذا الــذيك اللبيــب الكُتــاب وهــو يبلــغ ســت ســنوات
مــن عمــره ،حفــظ إىل حــدود ســن الثامنــة ثلــث القــرآن الكريــم،
وملــا وصــل هــذا الســن بــدأ يــردد تفكــره وتفكــر أهلــه يف آفــاق
مســتقبله ،هــل يُتْمــم تعليمــه العتيــق القائــم إىل جانــب تحفيــظ
الكتــاب عــى التمكــن مــن علــوم الرشيعــة اإلســامية أم ينقطــع
عــن هــذا التعليــم وينضــم إىل التعليــم املــدين القائــم عــى الحداثــة
واالنفتــاح عــى العــامل؟
بعدمــا بــدأ يفكــر نجيــب يف مســتقبله العلمــي شــاور أبــاه الــذي
حــار يف مصــر ابنــه شــهورا عديــدة يأخــذ مبشــورة أقربائــه وأصحابــه
وأهــل التجربــة إىل أن اســتخار املــوىل جــل وعــا يف فــرة املصيــف
عــى حــال يتمثــل يف أن ولــده مــن الحكمــة أن يُغــادر الكتــاب
ويدخــل املدرســة التــي لهــا كبــر فضــل هــي األخــرى يف تثقيــف
األنــام ،وبعدمــا يُحصــل املــرء شــهادات علميــة ً مســموح لــه أن
يُشــارك يف الوظائــف الحكوميــة التــي تســمح بهــا الشــهادة الُ ُمحصلــة،
وهــذا األمــر هــو الــذي حفــز أبــا نجيــب أن يُدخــل ابنــه إىل املدرســة
بــدل الكتــاب.
بعــد عطلــة الصيــف دخــل الطفــل الصغــر املدرســة رغــم أنــه
كان يفــوق أقرانــه ،لكــن رغــم هــذا فــإن نجيبــا ذيك لبيــب ال ينظــر
إىل ســنه ،بــل يهتــم بعلمــه ،وزاده يف املعرفــة ،والــيء األجمــل هــو
أن أقرانــه ســيبتدئون يف معارفهــم األوىل ،وهــو الــيء الــذي حســم
معــه الصغــر الــذيك ســنوات مضــت ،وســوف تعطــي الســنوات التــي
قضاهــا يف الكتــاب متفوقــا أكلهــا دون شــك .ويف الوقــت نفســه يتابـ ُع
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ـدي شــيخه يف العطــل وأوقــات الف ـراغ ،ألنــه
حفــظ القــرآن عــى يـ ْ
رضوري نافــع لــه يف حياتــه ومامتــه.
بــدأ الصغــر دراســته وهــو متحفــز لرؤيــة كيفيــة عمــل املــدارس،
وقــد أظهــر مل ُدرســيه ذكا ًء حــادا ليــس عاديــا باملــرة .وقــد ازداد اللبيب
فطنــة مبــرور األشــهر حتــى صــار َم ْضبــا للمثــل يف الجــد وامل ُثابــرة.
رغــم أنــه يــدرس بعــض الــدروس ألول مــرة إال أن ذهنــه كان
يســتجيب وهــذه الــدروس نظـرا ألنــه حصــن نفســه يف الكتــاب جيــدا
جيــدا .كان وال يـزال هــو األول بــن زمالئــه يف العلــم .ونظـرا ألنــه كان
يحفــظ مــن ِحكــم القــرآن والحديــث والشــعر الــيء الكثــر الوفــر،
تداخلــت هــذه األشــياء يف تهذيــب أخالقــه ،كيــف ال والكتــاب يعمــل
عــى تهذيــب الفضائــل قبــل كل يشء؟ مــا أجمــل التعليــم العتيــق يف
ُص ْنعــه لســجايا الطــاب!
إن هــذا األمــر كان يُســعد أبــا نجيــب ،فهــو ملــا يــرى دومــا أخــاق
ولــده يقــول يف خاطره":ذكــر فــإن الذكــرى تنفــع املؤمنــن" ،ويُذكــر
ابنــه ببيــت أحمــد شــوقي الشــهري قائــا:
ذهبت أخالقهــم ذهبوا
ـت فــإن ُهــ ُم
ْ
وإمنــا األمــم األخــاق مــا بق َيـ ْ
ويــرد االبــن عــى أبيــه أحيانــا قائال":اإلنســان بآدابــه ال بزيــه وثيابــه".
وهــذه األخــاق كانــت تُدخــل عــى األب البهجــة والــرور ،يفــرح
بهــا أميــا فــرح ،ألنــه يعلــم أن بهــا قــام بواجبــه تجــاه ابنــه .وقــد
يســتدل الوالــد لنجيــب أيضــا قائــا" :األخــاق الصالحــة مثــرة العقــول
الراجحــة" ،ويــرح البنــه أن مفــاد هــذه القولــة أن األخــاق الحميــدة
هــي مثــار لعقــول تتعامــل بالعقــل والفكــر بــدل غريهــا ،واألوائــل
قالوا":العقــل غريــزة ،والحكمــة فطنــة" .وإىل جانــب أن نجيبــا ُولــد
بعقــل مثــل جميــع النــاس ،فهــو يتمتــع بالحكمــة التــي توحــي
بالــذكاء واألملعيــة.
ســنة وأخــرى ونجيــب يُظهــر التفــوق .واألرسة معجبــة بهــذا الولــد
الهبــة مــن الخالــق ســبحانه ،وقــد قــال شــاعرنا:
ــر
وجــودة العقــل ت ْنبِــي أن خالقــ ُه ســبحان ُه ُمبــد ٌع يف خلْقــ ِه ِع َ ُ
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إن عقــل هــذا الولــد ميتــاز بالجــودة ،ومــا زاد مــن جودتــه هــو
احرتامــه الكبــر ألســاتذته يف املدرســة ،وألبيــه وأمــه يف البيــت ،ولجميع
أصدقائــه الذيــن أحبــوه حبــا كبـرا ،ولــكل مــن يعرفــه ،ورمبــا الســبب
يف هتــه الرزانــة والتعقــل يعــود للُكتــاب أوال ،ألن علــوم الرشيعــة
تطهــر القلــوب ،وتُ َنظــف األفئــدة ،وراجــع لــأب ثانيــا ،فــاألب وجــه
ابنــه توجيهــا رشــيدا ســواء يف دراســته أو يف أخالقــه ،وكان يــرى أن
هــذه الثنائيــة بــن العلــم واألخــاق إن مل تجتمــع يف طالــب العلــم
كان علم ـ ُه إخفاقــا ،ويُضْ مــر دامئــا يف فــؤاده قــول حافــظ إبراهيــم:
ت ُعليــه كان مطيــة اإلخفــاق
شــائل
ٌ
والعلــم إن مل تكتنفــ ُه
تــوج ربـــه ِبخًــاًقِ
ال تحســن العلــم ينفــع وحــده مــا لـــم يُ ْ
ال يـزال نجيــب وهــو يف ســنته الثانويــة التأهيليــة األخــرة عنوانــا
بــارزا للتفــوق يف أبهــى صــوره ،وأجمــل ُحلَلِــه ،وأرقــى درجاتــه ،ومــا
يزيــد هــذه الدرجــات العالي ـ َة جــاال هــي تلكــم الســجايا الرائعــة
التــي تزيــد أبنــاء ال ُع ُروبــة ولــدا َن اإلســام ســنا ًء و ُعــا .وإنــه لــيء
فائــق الجــال أن يتعامــل كثــر مــن اإلنــس تعامــل نجيــب مع نفســه.
األحد  30ربيع الثاين 1435هـ 2 /مارس 2014م
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القناعة كنز ال يفنى
غيــوم تغطــي القريــة بأكملهــا ،البــد أن متطــر الســاء يف هــذا
اليــوم دون شــك ،لقــد خيــم عليهــا حــزن كئيــب ،وظــل غريــب ،وقــد
ســكن كل أهلهــا منازلهــم دون خــروج ،وزادهــم املطــر بعــد دقائــق
معــدودات فرحــا ،ملــاذا ال يفرحــون وفصــل الشــتاء يأتيهــم بــكل خري؟
قــد بــدأ الــرور يظهــر عــى وجــوه الكبــار رجــاال ونســا ًء مــن أهــل
القريــة ،أمــا الصغــار فقــد بــدؤوا يتســابقون نحــو بــرك املــاء يلعبــون
وســطها وقهقهاتُهــم تعلــو يف براءتهــا ،إنهــم األطفــال ،يفرحــون
بالشــتاء كــا يفرحــون بغــره ،كلــا غــر الجــو حالــه مــن حــال إىل
حــال إال وغــر الصغــار لعبهــم حتــى يناســب حالــة الجــو.
إنهــا الطفولــة يف براءتهــا ،والفرحــة يف منبعهــا ،صغــار ال تلهيهــم
منغســات الحيــاة عــن اللعــب وال عــن الفــرح ،وال تبعدهــم آفــات
الدهــر عــن أحــى مــا يحبونــه ،وأقــى مــا يحبونــه هــو النســيان،
ألنهــم أثنــاء اللعــب ينســون كل يشء متعلــق بأرسهــم أو متعلــق
بحياتهــم ،كــا ينســون أيضــا أنهــم تعبــوا طــول النهــار يلعبــون ،وال
يأتــون إىل منازلهــم نهــارا إال لقضــاء حوائــج أرسهــم ،هــذا يرعــى
غنــا ،وهــذا يخــرج حصانــا ،وهــذا ينظــف إســطبال ،وذاك يقصــد
ســوقا ،وهكــذا.
يف هــذا اليــوم املمطــر الجميــل يتفــاءل عجــوز فقيــه مــن القريــة
بــأن هــذه الســنة ســيكون املحصــول الزراعــي أحســن مــن الســنة
الســابقة ،ويقــرر فــورا حــرث قطعــة أرضــه الصغــرة ،وبذلــك يــزرع
تفاؤلــه يف كل الرجــال الذيــن كانــوا حولــه ،ومــا زاد تفاؤلــه هــو
اســتمرار املطــر عــى تلكــم الحالــة ملــدة أســبوع حتــى ظــن أهــل
القريــة أن املطــر لــن يتوقــف ،ألنهــم مل يعتــادوا عــى هــذا املطــر
طيلــة حياتهــم.
بعــد أيــام قالئــل عــى الحــرث يــزرع العجــوز قطعــة مــن أرضــه
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قمحــا ،وأخــرى مل يقــرر بعــد مــاذا ســيزرعها .بعــد تفكــر ورويــة
يقــرر أن يزرعهــا عدســا ،وهكــذا بــدل محصــول واحــد كــا أَلِـ َـف فيام
مــى ســوف يحصــل محصولــن ،ينــال مــن القمــح مــا يحتــاج إليــه
طيلــة الســنة املواليــة ويبيــع مــا تبقــى لــه منــه إىل جانــب العــدس.
ـر ِســن ُه وخ ـ َر األيــام ،لكــن يبقــى هــذا مجــرد
إنــه تفكــر مــن كـ ُ َ
حلــم قــد يتحقــق وقــد ال يتحقــق ،لقــد َع َقلَ َهــا وتــوكل عــى اللــه
ومــن األكيــد أنــه لــن يخيــب أبــدا ،ألن مــن يتــوكل عــى اللــه فهــو
حســبه.
يعتنــي العجــوز صاحــب الجســد القــوي والعضــات التــي تراخــت
مــع الســنني بأرضــه أميــا عنايــة ،لقــد أخــذ مــا يكفــي مــن التجربــة
يك يخــر األيــام ،قــد شــارك فيــا مــى يف املســرة الخــراء ،وكان
متفائــا بــأن املغــرب سـ ُيعيد مــا ضــاع مــن أقاليمــه الصحراويــة ،وكان
للمغــرب مــا متنــى ،وكان للعجــوز مــا تفــاءل بــه ،فاســرجع املغــرب
أقاليمــه الصحراويــة وخرجــت إســبانيا مــن صحـراء املغــرب ،وحقــق
العجــوز واملغاربــة ن ـرا عظيــا وفتحــا جليــا مــن دون إراقــة دم.
ـر األمــر
إن العجــوز اآلن ازداد حنكــة وتجربــة وتبــرة ،إنــه ل ُي ْبـ ِ ُ
قبــل أن يقــع نظ ـرا لحكمتــه ،فــكل مــن يف القريــة يحرتمــه ويأخــذ
برأيــه يف األمــور ،وكأن العجــوز هــو الــذي قيــل يف حقــه:
يــزن النضــا َر بدق ـ ٍة ِ
ـاب
ـر ٌف
وح َسـ ِ
يــزن األمــور كأمنــا هــو َصـ ْ َ
إن هــذا الوجــود يحتــاج إىل أصحــاب الــرأي الســديد الذيــن يعــد
العجــوز منهــم ،فكــم قضيــة أزعجــت صاحبهــا ونغســت عليــه الحيــاة
أيامــا قــام العجــوز الفقيــه بحلهــا ،وكــم مــن مصيبــة كانــت حطامــا
عــى صاحبهــا قــام العجــوز بإيجــاد املنفــذ لهــا.
ـر باألمور
إنــه العجــوز ،أيَفوتــه –إذن -أن يعتنــي بأرضــه وهــو امل ُ ْبـ ِ ُ
والحــازم وقــت الشــدائد والحكيــم ذو الرأي قبل شــجاعة الشــجعان؟
لقــد خرجــت بعــد أيــام البــذو ُر أوراقــا صغــرة مــن تحــت األرض
فزادتــه فرحــا إىل فــرح ،ورسورا إىل رسور ،ومــع األيــام بــدأت تتكــون
الحبــوب ،وشــهرا بعــد آخــر مل يتبــق إال عمليــة الحصــاد التــي قــام بهــا

24

العجــوز عــى عجلــة ومضــض.
بعــد الحصــاد مل يكــن املحصــول كــا تنبــأ بــه العجــوز وتفــاءل،
لكنــه رغــم ذلــك ر ٍ
اض بالقســمة والنصيــب ،شــاكر ملــواله عــى مــا
أعطــى رغــم أنــه كان يــود أن يبيــع جــل محصولــه وأن يبنــي بيتــا يف
أرضــه التــي ال يســكن إال يف كــوخ فيهــا ،ورغــم ذلــك قانــع قناعــة ال
حــد لهــا ،وكأنــه هــو الــذي ينطبــق عليــه قــول الشــاعر:
األرياح ِفي ِه أحب إيل ِم ْن قَـصـْ ٍر َم ِ
نيـف
َـق
لَ َب ْي ٌ
ـت تُخْـف ُ
ُ
هكــذا يكــون الرجــال ،أصحــاب البصائــر ،وأويل النهــى ،وذوي
العقــول النــرة ،والحكــم الخــرة .أليــس قانعــا قناعــة الزاهــد والقناعــة
كنــز ال يفنــى؟
كث ـرا مــا تأمــل وقــال يف أعــاق نفســه" :القناعــة روح التقــوى"،
ُأيكــن أال يقنــع بالنصيــب وهــو الــذي يتأمــل دامئــا يف هــذا القــول
الجميــل؟ ُأيكــن أن يكــون عديــم الرضــا؟ إنــه الــذي تأمــل كث ـرا يف
هــذا القول":الرضــا أفضــل مــن الزهــد يف الدنيــا"؟
إن الرضــا أفضــل يشء يف الحيــاة ،وأحســن يشء يف الوجــود ،ودومنــا
شــك ســوف يعلــم العجــوز قيمــه الحســنة إىل كل مــن يحبــون
القيــم النبيلــة ،واملعــاين الســامية الرفيعــة ،والحيــاة الســهلة البســيطة
الجميلــة.
األربعاء  30شوال 1435ه 27 /غشت 2014م
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المال والبنون
تــزوج حامــد –الــذي يبلــغ مــن العمــر ثالثــن عامــا -مــن ســعيدة
التــي تبلــغ مــن الســن عرشيــن ســنة ،أقــام الزوجــان وليمــة لهــذه
املناســبة حرضهــا األهــل واألحبــة واألحبــاب واألصحــاب ،وبعــد
الوليمــة بيــوم واحــد رحلــت ســعيدة مــع زوجهــا إىل بيتهــا الجديــد،
وكل واحــد منهــا مينــي النفــس يف أن يكونــا زوجــا صالحــا.
بعــد عــام مــن الــزواج -الــذي كان راحــة بــال لــكل واحــد مــن
الزوجــن -أنجبــت ســعيدة مولــودا ســاه بعاصــم ،فــرح حامــد ألنــه
أصبــح أبــا ،وأقــام عقيقــة حرضهــا الصحــب الذيــن شــاركوا حامــدا
وســعيدة الفــرح والــرور.
أضفــى عاصــم عــى البيــت حلــة أخــرى ،إنــه األول لهــا ،دون شــك
إنــه البكــر ،إنــه قــرة العــن ،إنــه العطيــة مــن الخالــق الوهــاب الرزاق
ذي القــوة املتــن ،ســعيدة أصبحــت أكــر مــن ســعيدة ،وحامــد حامــد
للمــوىل شــاكر لربــه ،راض بالنصيــب ،راض بالقســمة ،يدخــل البيــت
بعــد يــوم مــن العمــل الشــاق وتكفيــه نظــرة مــن ابنــه -الــذي بــدأ
يكــر شــيئا فشــيئا -تنســيه املتاعــب ،بــل تنســيه الدنيــا ومــا فيهــا.
مبــرور ثــاث ســنوات قــدر الخالــق أن يكــون لعاصــم أنيــس يف
البيــت الــذي عــرف فرحــة أخــرى بــوالدة فــرح ،لقــد أدخلــت الفــرح
كلــه عــى البيــت ،أقــام حامــد عقيقــة تشَ ــارك فيهــا الفرحــة مــع
فــرح بســمة أخــرى عــى
أحبابــه وأهــل ســعيدة .وبهــذا أضافــت ُ
البيــت.
بعــد عامــن عــى والدة فــرح ُر ِزقَــت األرسة مبولــود جديــد اختــر
لــه اســم منصــف تيمنــا بــأن يكــون منصفــا عــادال يف حياتــه .وهكــذا
يــزداد الــرور ،ويــزداد التوجيــه:
 توقفــي يــا فــرح ،قــد أضحكــت منصفــا كث ـرا ،وهنيهــة يــا عاصــملقــد أبكيــت أخــاك مــن كــرة الضحــك.
البــد أن منصفــا وجــد الحــب والحنــان مــن طــرف أخويــه ،البــد
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أنهــا أحبــاه حبــا شــديدا ،أليــس األصغــر؟ أليــس املدلــل؟
أدرك األبــوان أن الحيــاة بهــذا الثــايث الرائــع ســتصعب ،لكنهــا
يثقــان باملدبــر الحكيــم الــذي يــرزق مــن يشــاء بغــر حســاب ،أمل يقل
املــوىل جــل وعــا يف تنزيلــه وال تقتلــوا أوالكــم خشــية إمــاق نحــن
نرزقهــم وإياكــم إن قتلهــم كان ِخطْئــا كبــرا؟ ،أال يعــرف املتفقــه
يف العلــم حامــد أن املــال والبنــن زينــة الحيــاة الدنيــا والباقيــات
الصالحــات خــر عنــد ربــك ثوابــا وخــر أمــا؟ أمــا ســعيدة فهــي ابنــة
عــامل لــذا فهــي قنوعــة راضيــة باســمة واثقــة متفائلــة باملســتقبل.
دخــل عاصــم ســنته األوىل االبتدائيــة ،وأبــدى تفوقــا عــى أقرانــه،
مــن األكيــد أنــه ســيكون لــه شــأن عظيــم ،الــكل أصبــح يجلــه مــن
زمالئــه ويقــدره ،هكــذا هــو العلــم يدخــل عليــك الوقــار كــا يضمــن
لــك االحـرام.
بعدمــا وصــل عاصــم ســنته الرابعــة االبتدائيــة دخلــت فــرح ســنتها
األوىل وأبــدت هــي األخــرى تفوقــا وجــدا كبرييــن ،هكــذا هــم أبنــاء
أهــل اإلميــان ،ال يعرفــون إال العــا ،وال يفقهــون إال املجــد ،لكــن البــد
مــن الصــر ،بــاب العلــم مفتــوح ألصحــاب الصــر مــع األمــد الطويــل.
انتظ ـ َر منصــف أن يصــل الســن القانونيــة للتمــدرس بل َهــف ،وملــا
دخــل املدرســة صــار يأخــذ العلــم ب َن َهــم ،لقــد حبــب إليــه كل مــن
ـرح العرفــان ،وهــو اآلخــر لــه قريحــة ال تــود إال التفــوق،
عاصــم وفـ َ
ومبســاعدة أبويــه املتفقهــن أصبــح ينبــوع املعرفــة ملــا بــدأ مرحلــة
الثانــوي التأهيــي.
بعــد نجــاح عاصــم يف البكالوريــا اختــار مواصلــة املشــوار يف
ـرح عــى البكالوريــا
شــعبة الهندســة ،وبعــد ســنوات قالئــل حصلــت فـ ُ
واختــارت الطــب الــذي كان حلــم طفولتهــا ،لقــد طرحــت قــول
املتنبــي وراءهــا وحققــت حلمهــا ،واملتنبــي يقــول:
مــا كـــل مــا يتـــمنى املـــرء يُـــدركه تجــري الريــاح مبــا ال تشــتهي
الســفن
وفــرح ال تؤمــن بهــذا ،فــرح ال تؤمــن إال بالجــد ،وتحقيــق املجــد،
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وأخوهــا منصــف ذهــب مذهبهــا وســلك مســلك أخيــه ال ِب ْكــر حتــى
أصبــح الـ َورِع املثقــف ،لقــد أحــب أن يكــون مثقفــا ،وملــا حصــل عــى
البكالوريــا دخــل كليــة اآلداب ،واختــار شــعبة الدراســات العربيــة
وأبــى فيهــا البــاء الحســن.
ـرح طبيبــة متخصصــة يف طــب
تخــرج عاصــم مهندســا وتخرجــت فـ ُ
العيــون وجراحتهــا ،ومحــب الثقافــة منصــف أصبــح مدرســا للغــة
العربيــة ،أفــاد التالميــذ حتــى أجــاد ،وعــوض الثالثــة الصالحــون كل
جهــد بذلــه األب واألم يف ســبيل تربيتهــم تربيــة صالحــة تعــود بالنفــع
عليهــم وعــى األمــة ســواء.
بعــد وصــول الســفينة إىل بــر األمــان البــد أن يفــرح حامــد وأن
تفــرح ســعيدة باإلنجــاز ،كيــف ال يفرحــان وقــد ربيــا أبناءهــا عــى
القيــم النبيلــة ،وعــى األفعــال الجميلــة حتــى وصلــوا املـراد ،وحققــوا
مــا يصبــو إليــه كل فــرد عاقــل ذي رؤيــة وبــر نافــذ أخــاذ.
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إن الشعر وجدان
أراد يافــع قــول الشــعر ،لكنــه يحــاول ويحــاول دون جــدوى ،املهــم
أنــه كان يحــس أن شــيئا مــا ميــأ أحشــاءه ،وهــذا الــيء طبعــا هــو
الشــعر ،لكــم صــر وصــر إىل أن قــرر يف يــوم مــن الدهــر أن يســأل
أهــل االختصــاص ،وعــاريف الشــعر.
قصــد التلميــذ أســتاذ العربيــة الــذي طاملــا تحــدث لتالميــذه
عــن الشــعر وأهلــه ،فكــم تكلــم عــن أيب متــام والبحــري وأيب العــاء
املعــري واملتنبــي ،وكــم تحــدث أيضــا عــن حيــاة وشــعر محمــود
ســامي البــارودي وأحمــد شــوقي وحافــظ إبراهيــم ومعــروف الرصــايف
ومحمــد الحلــوي ومحمــد بــن إبراهيــم ،وعــن أصدقــاء الرومانســية
كأيب القاســم الشــايب وجـران خليــل جـران وإيليــا أيب مــايض وميخائيل
نعيمــة ،وعــن رواد شــعر التفعيلــة أمثــال محمــود درويــش وســميح
القاســم وصــاح عبــد الصبــور وغريهــم.
عــرف التلميــذ مــن يســأل ،ســأل أســتاذه عــن غايته قائال:أســتاذي،
أريــد أن أقــول شــعرا لكنــي عاجــز عن ذلــك ،فــاذا أفعل؟ رد األســتاذ
يف لطف:بنــي ،ســأقول لــك مــا قالــه خلــف األحمــر للكبــر أيب نــواس
ملــا ســأله الســؤال نفســه ،قــال لــه اذهــب واحفــظ ألــف بيــت مــن
الشــعر ،وملــا فعــل أبــو نــواس املطلــوب عــاد عنــد األحمــر وطأمنــه
أنــه حفــظ األبيــات األلــف ،فقــال خلــف ملريــده اذهــب وانســها .رد
التلميــذ يف لني:أســتاذي ،مــا كانــت غايــة األحمــر مــن ذلــك يك يطلــب
مــن أيب نــواس حفــظ الشــعر ونســيانه؟ قــال األســتاذ والبســمة عــى
محيــاه:إن غايــة األحمــر مــن ذلــك أن تلميــذه ملــا ســيحفظ الشــعر
وينســاه ســتبقى األلفــاظ يف ذهنــه ،وبــذاك يفــوز مبعجــم ذهنــي
مــن كلــات ،وإضافــة إىل ذلــك سيكتســب ثقافــة موســوعية ،وأنــه
أيضــا ســيتعرف أن الجامــع املشــرك يف القصيــدة الواحــدة بــن أبياتهــا
الــوزن ،وأشــياء كثــرة أخــرى.
يســأل التلميــذ أســتاذه مــن جديد:هــل هــذا كل يشء؟ يرد األســتاذ
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مــن جديــد :ال ،عليــك أيضــا القـراءة يف الكتــب ،واالطــاع فيهــا عــى
حيــاة العــرب وأيامهــم ،كــا عليــك القــراءة يف الجرائــد والصحــف
واملجــات والدوريــات ،واالطــاع عــى كل جديــد يف املعمــور ،وعليــك
بأحســن يشء يف هــذا كلــه أال وهــو الصــر ،الصــر ثــم الصــر ،ألن
املتنبــي قــال:
بقـــدر الكـــد تكتســب املعــايل ومــن طلــب العــا ســهر الليــايل
ومــن طلــب العــا يف غــر كــد أضــاع العمــر يف طلــب املحــال
وقد قال يف موضع آخر:
عــى قــدر أهــل العــزم تــأيت العزائم وتأيت عىل قـــدر الكـرام املكارم
إذن يــا بنــي ،اصــر يف طلــب هتــه األشــياء ،وأنــا متأكــد أنــك ســوف
تحقــق املـراد ،وخصوصــا إذا ســخرت شــعرك لخدمــة األمــة اإلســامية.
كلــا قلتــه أســتاذي منطقــي للغايــة ،شــكرا عــى هــذا املدخــل،
دون شــك ســأحفظ وأجــد وأثابــر يف تحصيــل ذلــك إرضــاء لنفــي،
وخدمــة ألمتــي التــي أحبهــا حبــا ال يوصــف ،أليــس املــرء يولــد مــن
أجــل وطنــه؟
ذهــب التلميــذ فرحــا ،لقــد أشــفى شــيئا مــن ســقمه الدائــم،
عــرف القليــل مــا ميكــن أن يُع ـ َرف يف هــذا البــاب ،ودون شــك أن
املســتقبل ومصاحبــة الكتــب ســوف تعلمــه الكثــر الكثــر.
بــدأ يقــرأ ويقــرأ ،لقــد أصبــح الكتــاب صديقــه الــويف ،ومحبــوب
نفســه البهــي ،ويف كل مــرة يتغنــى بهــذا الشــعر:
أنــت يل خــر الصحــاب
يــا كـتـابـــي يــا كـتـابـــي
باألحـاديــــث العـــــذاب
فـــيك يل خـيـــر أنـيـــس
قــــول حــــق وصــــواب
تـحـبـونــــي إال
لـســـت
َ
ــــت ويف كـــل الرحـــاب
يــا رفيقــي حيــث مــا كنـــ
يانـــع غــــض الشـــباب
فـيـــك يل بســتان زهــر
وارتـيــــاح للمـصــــاب
نـزهـــة للـنـفـــس فـــيه
باللـذيــــذ املـستـطـــاب
أتـمـلـــى مـنــــه دومـــا
حفــظ مــن القــرآن والحديــث ،وأدمــن ق ـراءة الشــعر وحفظــه،
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املوضوعــات تذهــب عقلــه ،لقــد قــرأ حتــى أحــب الحيــاة ،وقــد
حفــظ حتــى تنمــى ذوقــه ،وأضحــى تهــز الكلــات وجدانــه ،وتحــرك
األلفــاظ فــؤاده ،وتوقــظ املعــاين إحساســه حتــى يــردد:
س إن الشـعـــر وجـــدان
أال يــا طــائـــر الـفـــردو
رأى نفســه كثــر اللحــن يف اللغــة ،وقــرر أن يــزور معهــدا لتدريــس
العلــم يف حيهــم ،قصــد املعهــد تحقيقــا لغايتــه .قابــل أحــد مســؤويل
املعهــد ،رحــب املســؤول بطلبــه ،وصــادف ذلــك أن هــذا املســؤول
هــو مــدرس اللغــة – مــن نحــو ورصف وبالغــة وعــروض -باملعهــد
املقصــود .قــال املســؤول للتلميــذ :يــا بنــي إن العــرب تكلمــت ،ومل
تخطــئ عــن طريــق الســجية ،أمــا نحــن علينــا أن نــدرس اللغــة تجنبــا
للحــن ،أمل تســمع قــول القائــل:
النحــو يصلــح مــن لســان األلكــن واملــرء تكرمــه إذا مل يلحــنِ
وإذا طـــلبت مــن العـــلوم أجلهــا فأجلهــا نـــفعا مقـــيم األلـــسن
إذا أردت يــا بنــي تعلــم اإلنشــاء أيــا كان نوعــه ،شــعرا أم نـرا ،يف
حقــل مــن الحقــول املعرفيــة ،فأنــت محتــاج إىل هــذي األشــياء التــي
جمعهــا القائــل يف بيتــن:
نحــو ورصف ،عــروض ثــم قافية وبعــــدها لـغـــة قـــرض وإنـشـــاء
خـــط بيـــان معـــانٍ مــ ْع محـــارضة واالشـتـــقاق لها اآلداب أسامء
عليــك بهتــه األشــياء ،ويف بضــع ســنوات ســيكون لــك فضــل
كبــر ،واحــدة واحــدة ،النهــر قطــرة قطــرة يصبــح كــا تعــرف ،والســد
ينبــوع مــن هنــا ،وآخــر مــن هنــاك ،وهكــذا يتجمــع شــبيها بالبحــر،
الص ـ َر الص ـ َر بنــي.
تأكــد للتلميــذ مــا قالــه لــه أســتاذ اللغــة العربيــة فيــا ســبق.
أصبــح يــردد عــى املعهــد ،وبــدأ ذهنــه يتفتــح يف فهــم علــوم اآللــة
يف العربيــة ،بعدمــا كان يقرأهــا لوحــده يف كتــب اللغــة فــا يفهــم إال
القليــل ،اآلن اســتوعب القــول :مــن كان شــيخه كتابــه ،غلــب خطــأه
صوابــه ،وذلــك ليــس دحضــا لقيمــة الكتــاب ،ولكــن قائــي هــذا
القــول أرادوا التأكيــد عــى قيمــة الشــيخ واألســتاذ واملعلــم.
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يف املعهــد تعــرف التلميــذ شــيئا جديــدا عليــه ،رأى أن املعهــد مــن
آن آلن ينظــم نشــاطات فكريــة ثقافيــة ،يدعــو إليهــا مفكريــن مــن
مختلــف املشــارب والحقــول الفكريــة ،يحــارضون محــارضات تحــت
شــعار فكــري مــا .راح ملتزمــا عــى حضــور كل األنشــطة املنظمــة
مــن طــرف املعهــد العلمــي ،أكســبته هــذه املحــارضات كثــر إفــادات،
وكثــر معــارف ومكتســبات ،قــد وعــى وتعلــم أشــياء عديــدة.
ال تظــن أن التلميــذ توقــف عنــد هــذا الحــد ،مل يتوقــف تفكــره عن
ط ـ ْرق بــاب كل مــا مــن شــأنه أن يقــوي تجربتــه ،ويغنــي مداركــه،
كان كلــا ســنحت لــه الفرصــة يســافر للتجربــة والتدبــر يف الكــون،
تعــرف عــادات وتقاليــد كثــرة ،والتقــى الصالــح والطالــح ،وكان يقــول
يف هــذا كلــات الشــاعر:
إذا صاحـبـــت قـــوما أهـــل ود فكــن لهـ ُم كــذي الرحــم الشــفيق
فتـــبقى يف الزمــان بـــا رفـــيق
وال تأخــــذ بــــزلة كـــــل قــــوم
زار األماكــن وســاح بــاده ،ســافر ووجــد عوضــا عــا وعمــن فارقــه،
وألول مــرة يقــول بيتــا عــى وزن املتقــارب ،فيبــدع قائال:
يزيـــد الفـــؤاد ضـــياء ونــورا
تأمــل تجــد يف الوجــود رسورا
يف بــادئ األمــر مل ينتبــه إىل مــا قالــه ،فجــأة بــدأ يســرجع مــا قالــه
بعــد حــن ،وكأنــه أحــس أنــه نظــم شــعرا ،ملــا تحســس البيــت مــن
جديــد ذهنيــا طــار مــن شــدة الفرحــة ،وكــم كانــت فرحتــه مضاعفــة
ملــا تأكــد أن بيتــه الشــعري بيــت جميــل رائــع يدعــو إىل التأمــل يف
الكــون يك يــرى املــرء آيــات اللــه يف اآلفــاق.
واصــل برنامجــه ومرشوعــه الفكــري ،اطــاع يف الكتــب وبحــث
متواصــل ،اكتســب مــن خــال محاوراتــه ملــن درســه ،ومحاوراتــه
لألســفار مبــادئ وفــرة تســهل عليــه االســتفادة أكــر وأكــر مــا يقــرأ،
واصــل الــدرب حتــى قــال بيتــن مــن الشــعر آخريــن عــى مجــزوء
الوافــر:
لـــنا بـــه بهـــجة عـجـــب
هـــو الفرقــان يــا عـــرب
ح ال تـدنـــو لـــه الريـــب
بـــه كـــل امـــر ٍء يـرتـــــا
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حــول هــذا القــول مــن بيتــن بعـ ُد إىل قصيــدة رائعــة تحــت عنوان
"الفرقــان" ،كيــف ال يقــول قصيــدة يف أعظــم كتــاب يف الوجــود؟ كيــف
ال يقــول قصيــدة يف القــرآن وقــد صاحــب القرآن؟
أخـرا ارتــاح قليــا ،بــدأ يقــول الشــعر فارتــاح ،بــدأ املــروع الــذي
أراده فكــرة ،وألن الفكــرة أول املــروع بدأهــا حتــى حقــق الغايــة،
لكنــه مل ينقطــع عــن أصحابــه ،واصــل االعتنــاء بأصحابــه ،كان يحبهــم
كثـرا ،أصحابــه مل يكونــوا ينهرونــه ،إنــه متأكــد أنهــم لــن يفعلــوا مــا
يؤملــه يف يــوم مــا ،ألنهــم مــن ورق ،فهــو املوقــن أن الكتــاب أفضــل
صديــق ،واملتنبــي علمــه أن:
أحب مكان يف الـدىن رسج سابح وخـري جليـس فـي الزمان كـتـاب
أصبــح التلميــذ يف ســنوات مــن التحصيــل شــاعرا معروفــا ،تعرفــه
املــرأة ،ويعرفــه الرجــل ،معروفــا عنــد الصغــر والكبــر ،متكــن مــن أن
يدخــل بشــعره رفــوف املكتبــات ،أصبــح يســتدل بشــعره الرائــع كل
امــرئ رأى املناســبة مواتيــة لالســتدالل بالشــعر.
هكــذا حقــق التلميــذ مجــده ،وعــاد عنــد أســتاذه األول الــذي
أعطــاه املنهــج ،والــذي أعطــاه اللوحــة والريشــة واألصبــاغ ،لكــن
اللوحــة – ألنهــا فائقــة الروعــة والجــال – رســمت واســتغرقت
ســنوات وســنوات ،وبإمتــام اللوحــة مــا فــرغ الصبــي أو أنهى مشــواره،
اســتمر يف رســم اللوحــات  -بلغــة ســليمة رائعــة -لوحــة بعــد لوحــة
بعــد أخــرى.
الجمعة  1جامدى األوىل 1436هـ 20/فرباير 2015م
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إن المعلم للعلياء يحملنا
عــاش ن ـزار يف مدينــة فيحــاء ،يف مدينــة ُعرفــت بشســاعتها بــن
خليالتهــا مــن املــدن ،كــم صــال يف املدينــة –يف صبــاه -وجــال ،وكــم
كان فيهــا ســعيدا ،كـ ُـر فيهــا فرحــا غريــدا ،وســبب فرحــه الطفولــة
التــي تهــدي الفــرح لــكل صغــر ابــن أنثــى ،كــم كان ســليم الفكــر
أنيــق العقــل ،يفكــر تفكــر الكبــار رغــم أنــه مــن الصغــار ،يــرب
أخامســا يف أســداس .إذا مــا رأيتــه رأيــت طفــا ،وإذا مــا كلمتــه
كلمــت كهــا ،علمتــه األيــام الكثــر ،علمتــه الحــزم والجــد ،علمتــه
الــرور والفــرح وتــرك الرزايــا ،لقــد تعلــم الكثــر والكثــر حتــى صــار
أبــو متــام قدوتــه يف قولــه:
لقــد جربــت هــذا الدهــر حتــى أفادتنــي التجــارب والعنــاء
فعــا قــد توالــت عــى ن ـزار األيــام حتــى أفادتــه بالــيء الكثــر،
ونِ ْعــ َم املــرء الــذي تعلــم مــن األيــام ،وطــوىب ملــن خــر األعــوام،
ومرحــى ملــن وضــع األســاس واألركان ،وبعدهــا بــدأ البنيــان ،وشــيد
رصحــا عاليــا جعلــه إنســانا.
كان ن ـزار فيــا كان كثــر الشــغب ،يحــب اللعــب مثــل أقرانــه،
وإىل جانــب اللعــب كان يحــب العلــم وأهلــه ،كان مــن املتوســطني
داخــل الفصــل ،وكان مــن الجهابــذة إذا تعلــق األمــر بالفكــر ،كان كل
مــن يقابلــه يــدرك أنــه ولــد نجيــب ،وفتــى لبيــب.
ذات يوم قابل نزار صديقا له فقال الصديق لنزار:
 أنــا أمقــت العلــم ،ال فائــدة منــه ،ال يفيــد اإلنســان يف الحيــاة ،اليصنــع العلــم للمــرء شــيئا يف الوجــود.
 فقــال نــزار:ال تقــل هــذا يــا صديقــي ،هــذا يوحــي أنــك إنســاندون فكــر.
 ال أنا إنسان فكر.تذكر نزار شيئا مام يحفظه يف هذا املوضوع فقال:
 -يــا صديقــي العلــم يحيــي الربايــا ،ويُهــذب الســجايا ،ويجلــب
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االحــرام والتحايــا ،أمل تســمع قــول اللــه جــل وعــا هــل يســتوي
الذيــن يعلمــون والذيــن ال يعلمــون؟ أمل تســمع قــول القائــل:
والعلــم يحيــي أناســا يف قبورهــم والجهــل يلحــق أحيــاء بأمــوات؟
يا صديقي ،قد قال أمري الشعراء:
النــاس صنفــان :مــوىت يف حياتهــم وآخــرون ببطــن األرض أحيــاء
يــا صديقــي ،مــن أحيــا هــؤالء النــاس؟ لقــد أحياهــم العلــم،
وال ُجهــال أماتهــم الجهــل يف حياتهــم .يــا أيهــا الصديــق قــد قــال
الناظــم:
العلــم يحيــي قلــوب امليتــن كــا تحيــا البــاد إذا مــا مســها املطـ ُر
والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كـام يُـجـيل سـوا َد اللـيلـــة القـمـ ُر
لقــد انبهــر الصديــق للكلــات التــي خرجــت مــن فيــه نــزار،
وقــف صامتــا ،وقــف مبهــورا مســمرا يف مكانــه حائـرا ،ال يعــرف مــاذا
يقــول ،أصبــح لبــه يجــول.
 أكل هذا الخري يجلبه العلم؟ كل هذا وأكرث ،أنا مل أقل لك إال القليل. العلــم جميــل ،كيــف أتعلــم يــا أخــي وأنــا صغــر وذهنــي ال يقبــلالعلم؟
 العلم –صديقي -يف الصغر كالنقش عىل الحجر ،قال الشاعر:تعلـــم يــا فتــى والعـــود رطــب وجســمك لـيـــن والطبــع قـابــــ ْـل
فحســبك يــا فتــى رشفــا وع ـزا ســكوت الحارضيــن وأنــت قائـ ْـل
عليــك أخــذ العلــم مــن أهلــه ،وأهلــه الشــيوخ والعلــاء ،حــاول
وســرى كــم ســوف ينــرك وينــر دربــك.
 غــرت فكــري كليــا ،كنــت أمقــت العلــم ،واليــوم أصبحــت أحبــه،مــن اليــوم أود أن أطــرق بــاب الشــيوخ والعلــاء يك أطلــب العلــم.
 أحسنت ،العلم سيجعلك امرأ آخر.واصــل نــزار املشــوار ،كان مــن املتوســطني يف الفصــل ومــازال
كذلــك ،الزال حــارض البديهــة ُمتوقــد الــذكاء ،كأنــه هــو الــذي قيــل يف
حقــه بيــت إيليــا أيب مــايض:

38

وصفوك بالتقوى وقالوا جهبذ عـالمـــة ولقـــد وجدتـــك مـثـــلام ..
مكــن الــذكاء املفــرط نـزارا مــن أن يُصبــح مدرســا .بعدمــا حصــل
عــى اإلجــازة األساســية يف الحقــوق تقــدم ملبــاراة مراكــز مهــن الرتبيــة
والتكويــن ثــم نجــح .دخــل مركــز مهــن الرتبيــة والتكويــن مبكنــاس،و
بعــد ســنة تكوينيــة تخــرج مدرســا لالبتــدايئ ،و ُعــن يف إحــدى القــرى
النائيــة ،ال مــاء فيهــا -إال الســواقي -وال كهربــاء ،ال مواصــات ،ال
ظــروف ت ُحفــز عــى العيــش ،تدمــر أول أمــره وســخط عــى الجميــع،
ســخط عــى الدنيــا ومــا فيهــا ،ســخط عــى الوظيفــة وعــى الظــروف
امل ُزريــة التــي مل يكــن يتخيلهــا ُمزريــة بهــذا الحجــم.
أدرك هــذا األريــب خلــل التعليــم يف منفــاه ،وعــى الشــاب الــذيك
خطــورة املوقــف ،ولِـ َم ملْ تتقــدم البــاد إىل األمــام ،علِــم لِـ َم البــاد يف
تخلــف ،مــرض ومــرض لكنــه توقــد للخــروج مــن األزمــة ،ويف يــوم
مــن األيــام صــاح:
ـت مــا تــدري مبــا ال تعلـ ُم
يــا مــن يُحــن إىل غــد يف يومــه قــد ِب ْعـ َ
بعدمــا تعــرف نـزار عــى تالميــذه أدرك أنــه يحمــل رســالة ،وعليــه
أداؤهــا يف أتــم وجــه ،ويف أبهــى صــورة ،صاحبهــم وعــارشوه ،صــار
لهــم خــر مــدرس ،وأصبحــوا لــه خــر أنيــس ،يجدهــم يف القســم،
ويلقاهــم يف الســوق ،يجدهــم يف الحقــول ،ويجدهــم يف الســواقي،
ويجدهــم أثنــاء النزهــة ،ويلقاهــم وقــت العمــل وأثنــاء الف ـراغ.
وجــد الصديــق الفـراغ الكبــر ،وضيــع منــه الكثــر ،خمــن وخمــن
حتــى أدرك خطــأه الفــادح ،أدرك أن املــوىل أنعــم عليــه بنعمــة عليــه
اســتغاللها ،نعمــة الفـراغ الكبــر الــذي عليــه أن يبــدأ اســتغالله ،لكــن
فيــم يســتغله؟ عليــه اســتغالله يف الق ـراءة ،ويف امل ُطالعــة ،لكــن في ـ َم
يقــرأ ويطالــع؟ عليــه أن يقــرأ ويُطالــع يف كل يشء حتــى يُصبــح
موســوعي الفكــر ،وهــو الحــازم ِ
الفطــن.
عــارش نــزار القــراءة ،أصبــح يقــرأ بلهــف وجنــون ،كان يقــرأ
الكتــاب برسعــة ،ويُســجل مــا بــدا لــه مهــا يف دفــر مخصــص
لتســجيل املهــم مــا قــرأه ،كان يقــرأ الكتــاب تلــو اآلخــر ،واملجلــة
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تلــو املجلــة ،والجريــدة تلــو الصحيفــة ،يُتابــع األخبــار حتــى يلتقــط
ســمعه كل مــا يجــري يف املعمــور .أمــى ســنوات هكــذا عــى حالــه،
ويف يــوم مــن األيــام طــرأت عليــه فكــرة أن يبــدأ بحفــظ النصــوص أيــا
كانــت ،قرآنــا وحديثــا وقصيــدا و َمثــا ســائرا وغريهــا ،وذلــك غايــة أن
يكتســب محفوظــا مهــا ،وأن يكتســب معجــا ُيكنــه مــن التبحــر يف
العلــم .وأمكنــه مــا متنــى ،ألن كل مــا يتمنــاه املــرء يُدركــه.
يف يــوم مــن األيــام أىت تلميــذ عنــد ن ـزار فــدار بينهــا مــا دار يف
هــذا الحــوار الطريــف:
 أستاذي ،لِ َم أنت أستاذ مميز؟ أنا ال أرى نفيس مميزا عىل اإلطالق. ال ،أســتاذي أنــت موســوعي الفكــر كلــا أىت موضــوع إال أفدتنــا ،مــاالســبب وراء هــذا النبــوغ؟
 ال تســمي معرفتــي املتواضعــة نبوغــا ،إن كل مــا أعــرف بســيطللغايــة ،وكل مــا أفيدكــم بــه أتــاين نتيجــة ق ـراءايت الكثــرة يف شــتى
العلــوم واملجــاالت ،وإذا أردت أن تصــل وترتقــى عليــك بكــرة القـراءة،
ســتمر عليــك أعــوام عــى هــذا الحــال ،فاصــر نفســك يف هــذا الوضع،
وداو ْم عليــه ،وســوف تفــوز فــوزا عظيــا.
ـت أنــك بالق ـراءة فُــزت ،ومل تفــز
ـت ســبب تف ُوقــك ،علمـ ُ
 اآلن علمـ ُهكــذا ،ألن حاصــد الــزرع ســبق أن وضــع ال َحــب ،وأن صاحــب امل َ ْجــد
لــه كَ ْعــب ،وأرى الذهــاب عــى نهجــك لنيــل ال ُعــا.
 يُرشفنــي أن يكــون طمــوح تالمــذيت كبــرا ،أنــا أرجــو مثــل كلُمــدرس أن يكــون تالميــذي فوقــي يف املعرفــة بكثــر ،أريـ ُد أن أطمــن
عليهــم ،أريدهــم أن يقطعــوا الــوادي دون بلــل ،وأود أن يرتقــوا عمــا
دون كلــل ،وأن يتمســكوا –يف حياتهــم -باألمــل.
بعــد هــذا الحــوار ذهــب املُــدرس لقضــاء بعــض أشــيائه واتجــه
نحــو املنــزل ،إنــه ال يُضيــع الدقائــق ،يـراوح يومــه بــن حفــظ وقـراءة،
و ُمشــاهدة برامــج مهمــة مكنتــه هــي األخــرى مــن نيــل كثــر مــن
األشــياء.
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شــاهد نـزار عــى التلفــاز برنامجــا حــول الرتبيــة والتعليــم ،ويتعلق
األمــر بضعــف التعليــم ،هــذا الضعــف الــذي يعــرف بــه الجميــع،
والحــظ أن كل واحــد مــن املدعويــن لهــذه الحلقــة مــن الربنامــج
يــديل بدلــوه ،منهــم مــن يــرى أن ضعــف القطــاع متعلــق بضعــف
األطــر الرتبويــة ،ومنهــم مــن يــرى أنــه متعلــق بالعوملــة التــي رضرهــا
أكــر مــن نفعهــا ،والتــي أمرضــت العــامل ،والتــي جعلــت القيــم تجــد
صدامــا حــادا يجعلهــا ال تلقــى أرضيــة لتوظيفهــا وتطبيقهــا عــى
مســتوى الواقــع.
كان املــدرس يــرى أن إصــاح هــذا الضعــف متعلــق باألســاس يف
إرادة سياســية مــن طــرف الجميــع ،آبــا ًء وأطــرا ودولــة ،ويــرى أن
األمــر أيضــا يتعلــق باملــال ال بالتصاميــم وامل ُخططــات التــي أرقــت
البــاد ،يتعلــق مبضاعفــة الجهــود ،وذلــك عــن طريــق الزيــادة يف عــدد
مؤسســات التعليــم ،والزيــادة يف حجــم األطــر والرفــع مــن تعويضاتهــا
وســد الخصــاص امل ُهــول ،وإقامــة رشاكات مــا بــن الــوزارة الوصيــة
وباقــي الــوزارات األخــرى ،وأهــم يشء اإلرادة اإلرادة والعزميــة
العزميــة ،ألن األمــر يخــص قطاعــا حساســا إذا صلُــح صلحــت باقــي
القطاعــات.
بعــد الربنامــج الــذي مل يُقنــع حضــوره األســتاذ حــول القضايــا
التــي أثــرت ،نــام نومــة هنيئــة ،فهــو محــب للنــوم ،أصبــح يحبــه
ويهــواه يف الباديــة ،أعطتــه الباديــة الســكينة والهنــاء ،وجعلتــه يف
راحــة وكربيــاء.
حــاور املــدرس مدرســا آخــر معــه يف املؤسســة نفســها ،لكــن هــذي
املــرة حــول مشــاكل املدرســن ،وجــرى بينهــا مــا يــي من حــوار:
 صاحبي نزار ،املدرس يعاين الويالت والويالت. ماذا تقصد خلييل؟ عنــد تعيــن أو انتقــال يجــد اإلنســان نفســه أمــام واقــع دونمواصــات ،ومحرومــا مــن أبســط التجهي ـزات .املؤسســات مــن دون
مــاء ،ومــن دون كهربــاء ،وأغلبهــا بجــدران تقــادم عليهــا العهــد ،ورمبــا
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يعــود أغلبهــا إىل عهــد عــاد أو مثــود.
 معك حق ،الواقع هكذا ،وعىل املرء أن يُكابد ويصرب. كيف يصرب؟ أمل تسمع بقول القائل:قـــم للمـعـلـــم أعــطــــه مـنـــديال يـبـــي املعلــم بكـــرة وأصيــا
ما عـــادت الدنـيـــا تقـــر بفضله وتـبـدلــــت أحــــواله تـبـديـــــا
مل يرفـعـــــوه كام يليـــق بشأنه لـــم يحفـظـــوه وأهـمـلـــوه ذليال
وأخـــو الجهالــة أكرمــوه ملــــاله ويــ َر ْون قبحـــا إن أتـــاه جميـــا
مــا عــاد أهــل العلــم ســادة قومهــم بـــل ســـادنا مــن أتقنــوا
التجهيــا
أىن تكــون لنــا الصـــدارة أمـتـــي والجهـــل يكتــم رصخــة وعويــا؟
 كم أضحكتني صاحبي ،أراك متشامئا. ال ،أنا غري متشائم ،لكن الواقع يشري إىل هذا. أنــا ال أقــول لــك أين ال أريــد أن يكــون الوضــع أحســن مــا هــوعليــه ،ولكــن عــى اإلنســان أن يتســلح بالصــر الصــر ،فالواقــع كــا
أكــدتَ هكــذا ،وعــى املُــدرس أن يرجــو األحســن ،ويف الوقــت نفســه
أال يتدمــر ،وأن يبحــث عــن الحلــول يك يتعايــش مــع الوضــع.
 هل يتعايش مع الذل؟ ليــس هنــاك أي ذل ،وإمنــا هنــاك واقــع مريــر علينــا أن نتعايــشمعــه يك ال منــرض.
 املهــم عنــدي هــو أن األســتاذ يــدرس خمســن تلميــذا ،ويف بعــضاألحيــان أكــر ،فــا هــي القيــم التــي س ُيدرســها والبيداغوجيــا التــي
س ـيُطبقها؟ قــال الشــاعر:
شوقي يقول وما درى مبصيبتي قـم للـمـعـلم وفــه التـبـجــــيــــال
اقـعـــد فـديتك هل يكون مبجـال مــن كـان للنــشء الصغري خليال
ويـكـاد يفـلـقـني األميـر بـقـوله كـــاد الـمـعــلــم أن يكـون رسوال
 ال تستشــهد إال بالــكالم الــذي يحطــم النفــوس ،القيــم التــي يوصلهــااملــدرس إىل عرشيــن تلميــذا يُوصلهــا إىل األربعــن ،وال تفهــم مــن
كالمــي أين أنــا أيضــا ال أفضــل أن يكــون قســمي يتوفــر عــى عرشيــن

تلميــذا.
 مل تقنعنــي ،كلــا يف التعليــم مريــض للغايــة ،املــدرس يعمــل دونكرامــة ودون رشف.
 املدرس أصل كل رشف وعلياء ،قال القائل:إن الـــمـعـلـم للـعـلـيـاء يـحـمـلـــنـا وفـي يـديـــه غــراس العــلـم واألدب
هو الشجاع ويف روض الهدى علم نـور يـيضء بـال زيـــت وال لــهــب
فالله أعــطـــاه نـــــورا مــن هدايته مشكـاته مـن سـنـا األقـــالم والكـتــب
يعـطـي الكـثـيـر وال يـرجو له مثنا فـهـو املـحـب وغــيــث دومنا سحبِ
عليــك بالتفــاؤل وتــرك التشــاؤم ألهلــه ،ألنــك أهــل للتفــاؤل ولســت
أهــا للتدمــر مــن الواقــع ،إنــك لــن تزيــد الطــن إال بلــة بهــذه
الشــكوى ،اصــر نفســك مــع الذيــن يدعــون ربهــم بالغــداة والعــي
يريــدون وجهــه ،إذا مل تصــر عشــت عيشــة أليمــة ،واكتســبت نفســية
حزينــة ،وإىل حــوار آخــر صديقــي لعــي أجــدك غــرت شــيئا مــن
هــذه النفســية املنكــرة الحاقــدة املحطمــة.
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إنها أحالم بها عبر
كان فيــا كان ،يف ذلــك الحــي الفقــر -الخــرب بأهلــه الخــرب
بناســه حــي أغلــب ســكانه مــن الفقـراء ال مــن األثريــاء -طفــل صغــر،
لــه مــن األحــام مــا ال تبلــغ مبلغــه إال الجبــال الراســيات ،والــروايس
الشــامخات ،أحالمــه كثــرة ،وأهدافــه عظيمــة ،يــود منــذ أن أدرك
كنهــه يف هــذا الوجــود أن يحقــق كل أحالمــه.
كان يف دراســته متواضــع املســتوى ،ال هــو مــن املتفوقــن ،وال هــو
مــن املتعرثيــن ،ال هــو مــن املشــاغبني ،وال هــو مــن اللطفــاء ،طفــل
عــا ٍد جــدا ،كان قليــل الــكالم ،كان دائــم التفكــر ،كان دامئــا مشــغول
البــال كأنــه يفكــر يف يشء ،وبالفعــل كان يفكــر ليــس يف يشء ،بــل
يف أشــياء .بــدأت داخــل الفصــل وخارجــه تطــرق ذهنــه وتســتدعي
لبــه بعــض األفــكار ،بــدأ يفكــر ويفكــر حتــى أعيــاه التفكــر ،و َه ـ ّده
التخمــن.
تــويف والــده وهــو صغــر ،وتــرك الوال ـ ُد ألمــه ثالثــة أبنــاء ،تــرك
الصغــر وابنتـ ْـن اثنتـ ْـن ،كان الصغــر هــو االبــن األكــر ،وهــذا الســبب
جعــل تفكــره تفكــرا مضاعفــا ،ألنــه كان يحــس باملســؤولية رغــم
حداثــة ســنه.
بعدما:
مات الذي كان يحميها ويسعده فالدهـر من بـعـده بالفقـر أشـقاها
خرجــت األم تبحــث يف الســبيل علهــا تجــد عمــا بســيطا يعــود عليهــا
ببعــض املــال تتخــذه وســيلة لســد حاجــات أبنائهــا الصغــار .النــاس
تشــتهي مــا لــذ وطــاب ،والصغــار ال يشــتهون شــيئا إال الخبــز وقليــا
مــن اإلدام الــذي أرهــق قــوى األم ،وتعبــت حتــى يأكلــوا هــذا الطعــام
البســيط.
عملــت يف ِحــرف عديــدة ،جاعــت وضاعــت وســط حومــة الحيــاة،
ضاعــت بغيــة النجــاة ،وكل هــذا االنقــاب كان بعــد الوفــاة ،تأثــرت
ومــا نفعهــا التأثــر بــيء ،بــل نغــص عليهــا ،ولــوال قــوة إميانهــا لبقيت
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ترقبهــا املأســاة ،وعاشــت مثــل أولئــك البؤســاء.
الصغري كان يراقب عن كثب ماذا يجري مع أمه ،إنها:
األم تـلـثــم طـفـلها وتــضـــمـــه حـرم سـمـاوي الجــمـال مـقــدس
تتـألــه األفــكــار و ْهـــي جواره وتــعــود طــاهــرة هــناك األنفس
حـرم الحـيـاة بطهـرها وحنـانـها هــل فــوقــه حــرم أجـل وأقدس؟
بوركت يا حرم األمومة والصبا كــم فــيـك تكتمل الحــياة وتقـدس
َ
إنهــا األم كذلــك ،إنهــا عينــه التــي يــرى بهــا ،وفــؤا ُده الــذي يبــر
بــه ،وأفئدتــه التــي يحــس بهــا ،لقــد أضحــى يــرى كل يشء بعــن
بصــرة ،ويــد قصــرة ،عــن دامعــة ،وأذن ســامعة.
كــرتْ يف الســن قبــل األوان ،شــاخت قبــل املشــيب ،باتــت يف
ُ
الثالثــن مــن ُعمرهــا كعجــوز أرقهــا الدهــر ،مــن األكيــد أنهــا كذلــك
فعلــت بهــا الهمــوم واألح ـزان ،فالغــم يفعلهــا ،واملتنبــي قائلهــا:
والهـم يختـرم الجسيـم نحافــة ويشيب ناصية الصبي ويهرم
هكــذا انقلبــت عليهــا الليــايل بعدمــا كان زوجهــا يوفــر لهــا ولألبنــاء
كل األشــياء ،بــل كان يوفــر عليهــا الســؤال ،كان يخــرج طالبــا رزقــه،
تــاركا أفراخــه ،ســائال رب الوجــود ،داعيــا يف بكــرة رب الخلــود ،عائــدا
عشــية محمــا ،هــذا لحــم طــري ،وهــذا ســمك ِصيـ َد يف يومــه ،وهــذه
خــر طازجــة ،وهــذه فواكــه لذيــذة ،واآلن مل يبـ َـق يشء مــن هــذا
أبــدا.
بعدمــا كـ ُـر هــم العائلــة التــي تســكن بيتــا مــن صفيــح -يحولــه
لهيــب املصيــف إىل فــرن ،ومطــر الشــتاء إىل بركــة -قــرر الصغــر بعــد
طــول تفكــر ،وطــول معانــاة أن ميــأ ذهنــه بديــار الهجــرة ،بــدأ يفكــر
فيهــا ألنــه يــرى وقــت الصيــف أن هنــاك مــن بــن أبنــاء الحــي مــن
قصــد بــاد األنــوار ،وعــاد بعــد ســنني قليلــة باملــال الوفــر.
مــازاد الطــن بلــة هــو أن الفتــى أصبــح جــل كالمــه حــول أوربــا
ومــا فيهــا مــن النعيــم ،أصبــح قولــه ينبئــك كأنــه جــال شــوارع أوربــا،
ودخــل مقاهيهــا ،جــال مدنهــا ،وتعــرف عواصمهــا ،أصبــح ينبئــك كأنه
تعــرف فــن إيطاليــا أو أناقــة إنجلــرا أو حدائــق ســويرسا أو قطــع
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املحيــط األطلــي ،وعــاش يف أمريــكا ،وقصــد والياتهــا ،وزار بحرياتهــا
الســاحرة ،وصحاريهــا الغنيــة.
هكــذا مــأ الفتــى الذهــن بسفاســف األشــياء وحقريهــا ،مــأ عقلــه
باألشــياء الضعيفــة ،واألفــكار الســخيفة ،فطالــب العلم يذهــب مرفوع
الــرأس إىل أوربــا أو مثيالتهــا ،والصغــر ال هــو طالــب علــم ،وال هــو
صاحــب حــزم ،وال هــو رب فكــر.
بــدأ الصغــر يخاطــب أمــه وأختيــه عــن أوربــا ومــا فيهــا ،بــدأ
يحدثهــم عــن نعيــم املســتقبل ،وعــن أحــوال العائلــة يف مقتبــل األيام،
فرحــت األختــان ،وحزنــت األم ،ألنهــا تعلــم مــا ال يعلمــه الصغــر ،وال
تعلمــه األختــان ،علمــت أن ابنهــا الوحيــد شــغل أربَــه بالـراب ،ألنهــا
كانــت تــرى أن كثـرا مــن األبنــاء كانــوا ضحيــة أوربــا ،فــا هــم فــازوا
بــيء يف وطنهــم ،وال هــم عاشــوا الحــارض ،وال هــم ذهبــوا إىل أوربــا،
وملــا ذهبــوا هــل عاشــوا يف ســعادة كــا نراهــم يف بالدنــا؟
حدث الصغري أمه:
 أمــي ،عــا قريــب ســوف أذهــب إىل أوربــا ،ســوف أذهــب –قاطعــاالبحــر األبيــض املتوســط -إىل إســبانيا أو إيطاليــا.
 هل تود أن تقول :إنك ستسافر إىل أوربا معززا مكرما؟ ماذا تقصدين أمي؟ أقصد أنك ستذهب بشكل قانوين. ال يا أمي ،ليست يل وسيلة لبلوغ هذا الهدف. إذن ستذهب يف قوارب املوت. نعم ،وال تخايف ،ابنك واثق من بلوغ الهدف. لنفــرض أنــك وصلــت إىل أوربــا ،ووضعــت رجليــك فيهــا ،فكيــفســتعيش دون مثــوى ودون إقامــة ودون أكل ورمبــا دون رشب؟
 أمــي ،مــا لــك متشــامئة هكــذا ،قــد رأيــت الكثــر ممــن عــاد مــنإحــدى مــدن أوربــا ،وهــو يعيــش حيــاة الــرف.
 ال يا بني ،واسمع قول القائل:ال تأخــذن مــن األمــور بظاهــر إن الظـواهـــر تخـــدع الرائِــ َن
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 يــا أمــي ،مــا لــك والتشــاؤ َم ،افرحــي ،ابنــك س ـ ُيخرجك مــن ضنــكالعيــش إىل رغــده.
 سوف تضاعف حزين يا بني ،وقلب األم يُنبئني بذلك.ِ
تدخلت األختان .قالت األوىل:
وهنا
 اتركيــه أمــي ،ذات يــوم ســوف يُخرجنــا مــن هــذا الصفيــح ،ونســكنرياضــا أو قـرا.
وتدخلت األخت األخرى قائلة:
 أمــي ســ ُيحرض لنــا املالبــس واألثــواب والهدايــا ،وســركب ســيارةفاخــرة ،ونســافر بهــا إىل حيــث نريــد.
دمعــت األم دمعتــن ســاخنتني فــوق وجنتيهــا ،وخبــأت حزنهــا يف
صدرهــا بــن األضلــع .هــي تعلــم مــا ال يعلمــه الصغــر ،وتــدرك مــا ال
تدركــه ابنتاهــا ،هــي تعــرف وتتمنــى أن يعــوا مــا تقــول ،وأن يفهمــوه
جيــدا ،هــم صغــار ال يدركــون مــا يخبئــه الدهــر.
بعدمــا قــرر الصبــي مــا قــرره قصــد صديقــا لــه يف األحــام ،ويقطــن
هــذا الصديــق بالحــي املجــاور ،وبينــا هــو قاصــد إيــاه التقــاه يف
الشــارع الرئيــس ،نــاداه وســلام عــى بعضهــا ســام األحبــة ،وجــرى
بينهــا مــا جــرى:
 كنت أبحث عنك صديقي. أنا أيضا كنت أبحث عنك. دعنــا مــن هــذا ،يف هــذا األســبوع ســوف يقصــد بنــا السـ ِف ُن البحــر،هــل تعلــم هــذا؟
 ال أعلم شيئا يا صديقي. عليك إحضار املال الذي اتفق معنا عليه. نعم ،لكن مازال ينقصني بعض منه. تدبر أمرك ،املهم أن تحرض الدراهم. وأنــت مــن أيــن تدبــرت أمــر املــال ،وأنــت الزلــت تلميــذا دونعمــل؟
 -إنهــا أمــي ،وفــرت بعــض املــال لنوائــب الزمــان ومصائبــه ،لكــن
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بقيــت أبــي وأبــي يف حضنهــا يك تُعطينــي إيــاه ،وأعيــده إليهــا عندمــا
أصبــح رجــا ثريــا .يجــب أن أذكــرك أنهــا ال تريــدين أن أقطــع البحــر،
هــي متشــامئة كليــا ،ومتأكــدة أننــي لــن أحقــق شــيئا مــن أحالمــي،
وتــرى أنهــا مجــرد أحــام ورديــة ليــس إال.
 ال تقلــق جميــع األمهــات هكــذا ،لكــن غــدا ســوف تفرحهــا ،وتفــرحأختيــك ،وتفــرح العاملــن ،أنــا عــى يقــن مــن ذلــك ،أنــا متأكــد مــن
بلــوغ الهــدف املنشــود.
يف اليــوم املــوايل ،ويف الصبــاح الباكــر التقــى الصديقــان ،وقصــدا
متجهــن نحــو شــال املغــرب ،هنــاك تبــدأ رحلــة األحــام،
الربــان
ْ
والتــي تبــدأ مــن مدينــة البوغــاز .وصــا يف الوقــت املحــدد ،التقيــا
بالربــان ،طأمنهــم أن الرحلــة ســتكون – بعدمــا يكتمــل شــمل القــارب
الصغــر -بعــد يومــن أو ثالثــة أيــام ،وبعدمــا ينهــي السـ ِفن ترتيباتــه.
بقــي االثنــان يطوفــان يف شــوارع البوغــاز وأزقتهــا ،ويتعرفــان
املدينــة الســاحلية الجميلــة ريثــا ينهــي رب القــارب كل الرتتيبــات
لدخــول الحلــم املجهــول ،والغــد املأمــول.
بعــد طــول انتظــار اجتمــع السـ ِفن مــع أصحــاب األحــام ،وأغلبهــم
مــن الشــباب ،كل واحــد منهــم لــه طمــوح يف أن يكــون ملــكا ،أو أن
يكــون أمــرا ،أو صاحــب فخامــة ،أو ربــا يحرتمــه االحــرام ،ويجلــه
الوقــار .حفــز الس ـ ِفن الشــباب ،وصــور لهــم أوربــا يف أبهــى الصــور،
وأجمــل الحلــل ،طأمنهــم أنهــم ســيضعون أرجلهــم يف أوربــا بالتأكيــد،
وأنهــم ســوف يحققــون كل األمــاين.
هــا هــو القــارب يطفــو فــوق األمــواج ،وســطه شــباب مــن مختلــف
األعــار ،قدمــوا مــن مختلــف البقــاع ،دخــل القــارب وســط الظلمــة
الحالكــة .الصديــق وســط القــارب ال يــرى صديقــه ،واألنيــس ال يــرى
أنيســه ،الظلمــة متــأ املــكان ،األمــواج تتاميــل بالقــارب مينــة ويــرة،
وبتاميلــه تتاميــل قلــوب الشــباب.
بلــغ القــارب مبلغــه وســط اليــم ،وبــدأت نشــوة الشــباب تــزداد،
وفجــأة أصبــح القــارب وســط إعصــار هــدد الــكل باملــوت ،وذكرهــم
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بالهــاك والنهايــة ،وقــ ْرب األجــل .الدعــوات تــزداد بازديــاد شــدة
اإلعصــار ،والقلــوب تخفــق حتــى نجــا الــكل مــن مــوت محقــق،
وواصــل القــارب ســبيله حتــى وصــل شــاطئا مــن شــواطئ أوربــا.
نــزل الجميــع ،الــكل يركــض يف اتجــاه مجهــول ،والــكل يحــرك ســاقيه
للريــح ،وينــادي نفــي نفــي ،يواصلــون الركــض حتــى وصلــت
األرجــل غابــة مــن غابــات القــارة العجــوز ،والزال الجميــع يركــض...
افــرق الصديقــان بعــد وصولهــا أوربــا ،والســبب كان هــو الجــري
الــذي بــدا فجــأة دون ســابق إنــذار ،والــذي مل يشــهدوا لــه مثيــا.
وجــد الصديــق نفســه اآلن وحيــدا ،وكــم كان أســفه كبـرا حــن وجــد
أن أوربــا هــي ت ـراب يف ت ـراب بعدمــا كان يظنهــا بــادا مــن ذهــب
ولؤلــؤ ،وبعدمــا كان يظــن أيضــا أن فراشــها حريــر ،بــدأ يلعــن نفســه
وينــادي وا حرستــاه ،وا أمــاه ،وا أختــاه ،تعــذب مــن يومــه ،وألول
مــرة يفــرش الــراب ،ويلتحــف الســاء ،شــعر بالبــكاء ،وحــن إىل
أهلــه ووطنــه ،ونزلــت دمعتــان مــن عينيــه ،ألول مــرة يحــس بالغربــة
والضيــاع ،يحــس بالوحــدة ،يحــس بالحرقــة.
حقــق الفتــى حلمــه ،وصــل إىل أوربــا ،وصــل إىل البــاد التــي
كان يظنهــا ث ـراء يف ث ـراء ،عمــل يف كثــر مــن املهــن ،وصاحــب كث ـرا
مــن النــاس رغــم أن اللغــة كانــت تحــول بينــه وبينهــم ،تذكــر أختيــه،
تذكــر أمــه ،أيقــن أنهــا تفوقــه تجربــة يف الحيــاة ،علــم أنهــا كانــت
عــى حــق ،ظــل ســنوات كثــرة دون شــهادة إقامــة ،وغــر ُمعــرف بــه
يف بــاد املهجــر ،كأنــه داء دخــل إىل جســم إنســان .كان كثــر البــكاء،
كثــر األحـزان ،أصبــح كثــر الشــكوى ،يفضــل الشــكوى واألنــن حتــى
وإن شــكا أمــوره لنفســه.
طالــت الســنوات ،ووجــد الصديــق صديقــه ،تعانقــا وتذك ـرا معــا
حالهــا باألمــس ،وكيــف كانــا يعيشــان يف نعيــم كانــا يظنــاه نقمــة،
أدركا أن مــن فاتهــا ســنا البــد أن يفوقهــا تجربــة وحنكــة ،كانــا
باألمــس يخاطبــان العقــاء بالوهــم ،واليــوم أصبحــا عــى وعــي بأنهــا
كانــا يف ُحلــم ،وأن الحقيقــة غــر الحلــم ،وأن الحلــم ال يقــود إال إىل
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األمل ،جــرى بينهــا الحــوار ،وكانــا فيــه عاقلــن متعقلــن:
 يا صديقي ،أين كنت؟ كنت يف مدينة غريبة عني ،وأنت؟ أنــا منــذ أن وصلــت إىل هــذه املدينــة ،وأنــا هنــا ،مل أغادرهــا إالم ـرات قالئــل.
 كيف هي أخبارك؟ كثــر األح ـزان ،قليــل األف ـراح ،أضعــت مجــدا تليــدا ،ضيعــت نعــايف بــادي كنــت عنهــا غافــا الهيــا.
 ما الذي ألهاك عن تلكم النعم؟ـت وقتــي ووقتــك يف األوهــام ،وأنــت كيــف
 ألهتنــي األحــام .ضيعـ ُالحــال؟
 حايل ليس أحسن من حالك ،حايل حال البؤساء. اإلقامة صديقي ،هل حصلت عليها؟ ال يــا صديقــي ،إنهــا أصعــب مــا ظننــت ،وأنــت هــل حصلــتعليهــا؟
 جربت طرقا عديدة ،وال أنا ظفرت مبا سألتني. هل فكرت يوما بالعودة؟ فكرت كثريا يف هذا ،وأنت؟ أنــا أيضــا فكــرت يف هــذا ،والزلــت أفكــر فيــه إىل يومنــا هــذا،وســأكون ســعيدا إذا ســاندتني يف تفكــري ،وبحثنــا ســويا عــن طريقــة
يك نعــود إىل النعيــم الحقيقــي ،نعيــم البــاد ،والــذي عرفنــاه بــن
هــؤالء العبــاد.
 أفرحتنــي كثــرا بكالمــك هــذا ،اآلن أنــا متأكــد مــن العــودة إىلالفــردوس.
 علينا أن نبحث عن طريقة لذلك. معك حق يا صديقي.بــدأ الصديقــان ُمجــددا يفكـران ،وهــذه املــرة يريــدان العــودة إىل
الوطــن ،حنــا إليــه ،وصــارا يــرددان:
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بالدي ،هواها يف لساين ويف دمي ميـجــدها قلــبي ويـدعـــو لها فـمــي
وال خــيــر فـيمـن ال يحــب بــالده وال فــي حـلــيــف الحــب إن مل يتـيم
فك ـ َرا جيــدا ،مل يجــدا الحــل ،نصحهــا زميــل لهــا باملتاجــرة يف
املمنوعــات ،وعندمــا ستمســكهام الســلطات ســوف يقضيــان بضعــة
أيــام يف ســجن الغــرب ،ويُرحــان فيــا بعــد ،وهــذا بالفعــل مــا جــرى
معهــا ،بــدآ التجــارة التــي ال تشــابه التجــارة ،وأمضيــا يف مخططهــا،
والغايــة واحــدة ،العــودة إىل الديــار بعــد ســنوات مــن الضيــاع.
يف يــوم مــرق جميــل أمســكت الســلطات بالصديقــن ،وهــا يف
غايــة الســعادة ال الحــزن ،ألنهــا ســوف يقضيــان أيامــا معــدودات يف
الســجنُ ،صدمــا عنــد دخولهــا الســجن ،ســجن فيــه جميــع ظــروف
الحيــاة ،ال أنــت تــرى داخلــه عنفــا أو عنرصيــة ،فيــه أجنحــة عديــدة،
كل جنــاح يوحــي لــك كأنــك يف حلــم ،أمضيــا بعــض أيــام و ُر ِّحــا إىل
بلدهــا ،وعندمــا رأيــاه أبـرا النعيــم ،وأبـرا الفــردوس ،أبـرا أراض
شاســعات ،فيهــا الخـرات وافـرات.
وصــل صديقنــا إىل مدينتــه التــي يذكــره كل مــكان فيها بأيــام صباه،
وبعــد دقائــق أصبــح يف حيهــم ،حــي املحبــة ،حــي الطفولــة ،وحــي
الفقــر ،حــي االطمئنــان ،حــي الوقــار ،حــي الحــب .وقفــت ســيارة
األجــرة أمــام بــاب املنــزل ،خــرج الفتــى الشــاب مــن الســيارة وطــرق
البــاب ،خرجــت امــرأة تقــدم بهــا الســن ،يبــدو مــن محياهــا أنهــا يف
حــزن يعقــوب عــى ابنــه يوســف ،فتحــت البــر ،رأت شــابا وســيام
تغــرت مالمحــه كثـرا ،ألنــه فارقهــا منــذ ســنوات ،صاحــت األم بصوت
د ّوى يف املكان":ابنــي ،ابنــي ،ابنــي ."...التحايــا كــرت ،وأحرجــت الولــد
وأبكتــه .خرجــت شــابتان مــن خلــف األم ،قلبــان يخفقــان باملشــاعر،
ويقوالن":أخــي ،أخــي ،أخــي ."...الــكل أصبــح مــرورا ،والجميــع كان
مبهــورا ،األدمــع هنــا وهنــاك ،دمــوع الفــرح ،ودمــوع الزهــو ،ودمــوع
العهــد الجديــد ،ودمــوع القناعــة ،ودمــوع الــرىض.
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في العلم ال تقنع بما دون النجوم
درس خالــد يف املرحلــة االبتدائيــة مبدرســة تفتقــد ألبســط رشوط
املدرســة الحديثــة ،فــا رفــه فيهــا ،وال ألعــاب ترفيهيــة ،وال مالعــب
رياضيــة ،ولكنــه كان عنوانــا ورمـزا للتحــدي ،فرغــم املشــاكل العويصة
باملؤسســة التــي درس فيهــا فقــد كان األملعــي باجتهــاده املتواصــل.
َســنة بعــد عــام وخالــد يف املقدمــة داخــل الفصــول الدراســية ،ال
منافــس ينافســه معــارك العلــم داخــل املؤسســة أجمعهــا ،اجتهــاد
وجــد ومثابــرة ال تعــرف للكســل طريقــا .هــو دائــم الحــب للبيــت
الشــعري الــذي قالــه املتنبــي:
إذا غامــرتَ يف ٍ
فــا تـقــــن ْع بـمـــا دون الـــنجوم
رشف مــروم
لهــذا الســبب خالــد يحــب التفــوق يف الدراســة وغريهــا ،كُلــا كان
هنالــك يشء يتعلــق باملنافســة إال وجــدت هــذا الفتــى حازمــا يَ ِقظـاً ال
يــأيت الوسـ ُن إىل عينيــه حتــى ينتــر ويكــون صاحــب الفــوز والنجــاح.
املهــم هــو أن خالــدا ينحــدر مــن قريــة نائيــة بعيــدة كل البعــد
عــن التحــر ومــا وااله ،وأرستــه أرسة متوســطة الحــال ،ال يدبــر أبــوه
إال قــوت أرستــه اليومــي ،ومــا عــدا هــذا مــن تطبيــب أو رشاء مالبــس
أو ســفر قصــد الراحــة فــا تســتطيعه هــذي األرسة ،وال تبلغــه.
كان لتوســط حــال أرسة خالــد أكــر دافــع نحــو مجــاراة النجــوم،
هــو يحــب أن يكــون يف يــوم مــن الدهــر بالقــرب مــن منزلــة النجــوم،
طاملــا قــرأ عــن أنــاس أصبحــوا نجومــا ،لــذاك هــو كبــر الشــوق
للوصــول إىل مرتبــة هــؤالء النــاس الذيــن ارتقــوا بجدهــم ومثابرتهــم
وانتصارهــم عــى نُـ َوب الزمــان التــي ال ينتــر عليهــا إال أولــو العزائــم
أمثــال خالــد.
إن هــذا الطفــل يســر يف ســبيل ج ّيــدِ ،
الس ـ َي َم أنــه –دامئــا -األول
يف القســم .طــال انتظــاره مل ُنافــس ينافســه داخــل القســم ،وهــو اآلن
قــد انتقــل مــن االبتدائيــة إىل الثانويــة اإلعداديــة ،وقــد أخــره ُمدرســه
بــأن عليــه أن يطمــن لهــذا املوضــوع ألن الثانويــة اإلعداديــة مليئــة
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بامل ُنافســن وأويل اله َمــم.
زار الولــد إعداديتــه الجديــدة ،أعجبتــه كث ـرا ،هــي أحســن مــن
االبتدائيــة التــي كان فيهــا ،أســاتذة كُـ ُـر ،وقاعــات للــدرس عديــدة،
ومكتبــة للبحــث وامل ُطالعــة ،وســاحة واســعة ،ومالعــب للرتبيــة
البدنيــة والرياضــة ،وأشــجار تزيــن املؤسســة خــرة ،وورود وأزهــار،
وتالميــذ مــن ُمختلــف جهــات املنطقــة.
ســجل نفســه بعدمــا عــرف القســم الــذي ســ َيدرس فيــه ثــم
عــاد إىل منزلهــم .ويف بدايــة األســبوع املُــوايل ذهــب خالــد لثانويتــه
اإلعداديــة مــن جديــد ،وســجل اســتعامل الزمــن ،وقصــد أول حصــة
ـر األســتاذ ودخـ َـل القســم.
لــه يف مرحلتــه الدراســية الجديــدة ،حـ َ َ
بــدأ املــدرس يتكلــم عــن النظــام واالنضبــاط داخــل حجــرة الــدرس،
وأبــدى جميــع التالميــذ الحارضيــن رغبتهــم يف ذلــك لِـ َـا لألمــر مــن
أهميــة كــرى تســتدعي الــرورة الوقــوف عندهــا أوال ،وبعدهــا بــدأ
األســتاذ يســأل امل ُتعلمــن بعــض األســئلة ثــم ترتفــع األيــدي ُمبــارشة،
وخالـ ٌد يف حريتــه ألول مــرة ،كيــف ال يحــار وقــد وجــد ألول مــرة مــا
كان يبحــث عنــه منــذ زمــن بعيــد؟ مــا أجمــل هــذا املنظــر يف عينــي
خالــد!
مل يتكلــم خالــد يف حصــص اليــوم األول نظـرا لحريتــه ،كان –البــد-
عليــه يف األيــام امل ُســتقبلية أن يُحــاول إثبــات نفســه أمــام زمالئــه
ال ُجــدد .حصــة بعــد أخــرى وخالــد والتلميــذ نجيــب يف امل ُنافســة،
وبعدمــا كان بقليــل مــن ال ُجهــد يُحصــل خالــد النقطــة األوىل يف
مدرســته ،هــو اآلن فــوق كل ُجهــد ،يعــاين أيامــا وأيامــا ُمتمنيــا أن
يبقــى األول كــا كان ،لكــن هــذا ُمجــرد متــنٍ أمــام فائــق الــذكاء
نجيــب ،هــذا الــذيك ابــن ُمــدرس ثقفــه والــده ثقافــة موســوعية ،كان
إىل جانــب دروســه يف املؤسســة يُســطر لــه األب برنامجــا ُمكثفــا يف
البيــت يك يكــون امل ُتفــوق.
إن أب نجيــب ال يعــرف بالنقــط ،بــل يعتربهــا شــيئا أساســيا،
ويؤكــد البنــه أن عليــه إىل جانــب النقــط أن يُحصــل معرفــة تكــون
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معــه يســتخرجها وقتــا أراد ،وقــد أفلــح الوالــد يف تلقــن ابنــه حتــى
رب بــه املثــل يف العلــم واألخــاق.
صــار يُ ـ َ
ـص نجيــب حيــاة خالــد وعذبــه ،لكــن َعلِ ـ َم نجيــب أيضــا أنــه
نغـ َ
يُنافــس تلميــذا مــن طينــة الكبــار ،ولطاملــا احرتمــه وأ َجلــه ،ألنــه
يكــون مــرة األول ،ومــرة أخــرى خالــد هــو األول ،وكل واحــد منهــا
ُمعجــب بشــخصية اآلخــر .ورغــم صداقتهــا إال أن كال منهــا يُعــذب
نفســه تعذيبــا يف املنــزل أثنــاء امل ُذاكــرة بغيــة امل ُنافســة ،وكــم كانــا
فرحـ ْـن بهــذه الجديــة التــي متنيــا أن تكــون يف غريهــا لــي يطمئنــا
عــى بلدهــا ،ويفخ ـران بــه يف املســتقبل.
حصــا عــى النقطــة نفســها
وكــم كانــت فرحتهــا كبــرة عندمــا َ
يف ســنتهام األخــرة بالثانويــة اإلعداديــة ،وأهــدت املؤسســة جائــزة
ومنحــة ماليــة قصــد التحفيــز والتشــجيع لــكل واحــد منهــا يف حفــل
بهيــج أُقيــم لهــذه املناســبة ،وقــد نــوه بهــا مديــر املؤسســة الــذي
عــر عــن إعجابــه بهــا ،ودعــا لهــا مبزيــد مــن التفــوق يف امل ُســتقبل
ضاربــا بهــا املثــل ألقرانهــم ،وقــد أذرف كل واحــد منهــا الدمــوع
وتعانقــا عنــاق األخويــن الشــقيقني.
األحد  16ربيع الثاين 1435هـ 16 /فرباير 2014م
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كل أثر مُ بْدع فهو جديد
ناظر زيد امل ُ ْنترص ملا هو قديم عليا املولوع بكل ما هو جديد،
واليشء املؤسف حقا فيام بينهام أن كال منهام ُمتعصب لرأيه ،فكل
واحد يرى أنه عىل صواب ،وأن اآلخر ال يسعى إال إىل الخراب ،ورمبا
يعود السبب يف تكوين كل واحد منهام.
زيد بحبه الكبري لألصول أصبح متضلعا يف الثقافة نظرا لقراءته
وبحثه وأخذه من الكتب ،وعيل نظرا ل َه َو ِسه بالتكنولوجيا أضحى يرى
فيها كل تقدم ،فقد انترص كل منهام لرأيه ،ومل ينترص للحوار ،واألصل
يف كل حوار االحرتام ،واالعرتاف برأي اآلخر ُخل ُُق نبيل.
قال زيد:إن التكنولوجيا مل تجلب عىل األمة إال الفنت والضامر.
ورد عيل غاضبا:ال ،التكنولوجيا هي أساس التقدم الحايل ،أال ترى معي
أن ما حققته الشعوب يعود يف بادئ أمره إىل إميان هذي الشعوب
بالتقنيات الجديدة؟ وزيادة عىل ذلك ُمد برصك إىل الدول املتقدمة،
فهي مل تحقق ما حققته إال بالتكنولوجيا .ويرد زيد يف لباقة:إذا كانت
التكنولوجيا جالبة للمنفعة كام تفضلت ،فام رأيك يف تخريبها لعقول
شباب أمتنا ،هل من الحكمة أن يكون اليشء النافع ضارا يف اآلن
نفسه؟ ويرد عيل:ليس العيب يف التكنولوجيا ،ولكن أكرب العيب فينا
نحن ،فنحن هم الذين استغلوا اآللة يف غري املنفعة ،والنتائج سيئة لهذا
السبب كام ترى ،أمل تسمع بالناظم حني قال:
نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا؟
يا زيد ،تخيل معي لو أننا قمنا باستغالل التكنولوجيا بشكل إيجايب
فمن اليقني أنك لن تقول أنها مل تجلب سوى الفنت .ويرد زيد قائال:رمبا
ألنك مهووس بالتقنيات الحديثة فلهذا تدافع عنها ،انظر يف العصور
السابقة حققت أمتنا مجدا و ُعال دون تقنية .وعىل هذا الكالم يعاتب
عيل زيدا قائال:نعم ،قد حققنا املجد فيام مىض من غابر األزمان دون
تقنية ،لكن وجب أن تعلم أن لكل عرص خصوصياته ،فكام كان لألزمنة
السالفة خصوصياتها ،كذلك الشأن بالنسبة لعرصنا ،وخصوصية عرصنا
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تلح عىل التكنولوجيا من أجل الرقي والتقدم واالزدهار وامليض قدما إىل
األمام ،وأنا ال أتحدث هكذا لكوين مهووسا بالتكنولوجيا ،بل أدافع عن
التقنية ألين أريد الخري والتقدم ألمتي.
أذن املؤذن لصالة العشاء وقال زيد:
ولكــن ال ســبيل مــع األذان
فلــو شــاء اإللــه ملــا افرتقنــا
هيــا يــا عــي نصــي وبعــد الفريضــة نتمــم هــذا املوضــوع
الجميــل .ذهــب االثنــان إىل الصــاة ،وبعــد الفريضــة التــي يحــرص
كل منهــا عليهــا ،ويُعطيهــا حقهــا وال يفــرط فيهــا وقفــا بالقــرب مــن
املســجد كــا هــي عادتهــا دامئــا ،واســتأنف زيــد الــكالم قائــا:أرى
مــن املمكــن أن نعــود إىل مــا هــو قديــم يك نعيــد بنــاء ذواتنــا ،كل
بنــاء البــد لــه مــن أســاس .هــذا الــكالم نــزل كالصاعقــة عــى عــي
الــذي صــاح بصــوت عــال مجلجــل كالرعد:أتعــرف مــا تقــول؟ هــل
تعتــر الرجــوع إىل القديــم س ُيســهم يف بنــاء األمــة؟ حســبتك عاقــا
يــا صاحبــي ،إن العطــار ال ميكــن أن يصلــح مــا أفســده الدهــر ،إن
الرجــوع إىل األصــول لــن يعيــد مجدنــا.
وصلــت املناظــرة فيــا بينهــا إىل خروجهــا عــن آداب املناظــرة
قليــا ولــوال تدخــل الشــاب الــ َو ِر ِع حليــم لخــرج كل منهــا عــن
ُــا
الصــواب ،هكــذا تدخــل حليــم بعقالنيــة وابتســامة قائال:مــا ِبك َ
يــا أصحــاب الفضيلــة؟ ملــاذا تريــان أن كل واحــد منكــا مصيــب
فيــا قــال ،وأن اآلخــر مخطــئ؟ إنكــا معــا عــى صــواب ،بــل رأي
كل منكــا ليــس فيــه عتــاب .وردد زيــد وعــي يف آن :أوضــح وأبــن
لنــا عــن قولــك إنــا ن ـراك مــن املحســنني .ويقــول حليــم :أن نهتــم
بالـراث هــذا لــيء البــد منــه ،انظــر يــا عــي ،هــل األمــم التــي تــرى
أنهــا صاحبــة املجــد بتكنولوجيتهــا فرطــت يف تراثهــا؟ إن جميــع األمــم
عليهــا أن تصــون ماضيهــا مــن التلــف ،الــدول عليهــا أن تبحــث عــن
ســبل لبنــاء الحضــارة ،لكــن ليــس عــى حســاب ماضيهــا ،وهــذا عــن
مــايض الحضــارات الزائفــة ،مــا بالــك بحضــارة الحــق؟ أليــس مــن
بــاب الوفــاء أن نصــون ماضينــا مــن الضيــاع وأن نحميــه؟ أظــن أن
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املســألة قــد اتضحــت يــا عــي ،وأنــت يــا زيــد هــل تظــن بال ـراث
وحــده ســوف منــي إىل األمــام؟ بالطبــع ال ،مــن منطــق العقــل أن
نســاير التقــدم ،ومــن أجــل املســايرة البــد لنــا مــن تكنولوجيــا ســوف
أقــول خدومــة لنــا بغيــة النهــوض ،ويف نهوضنــا انبعــاث لألمــة .إن
مــا وصلنــا إليــه مــن خمــول ســببه عــدم وعينــا بأنفســنا وتقديســنا
للقديــم .نَ َع ـ ْم أيهــا االثنــان لألصــول ،ونعــم للتقنيــة الجديــدة التــي
أوصلــت اإلنســان إىل أماكــن مل يكــن ليصــل إليهــا لــوال التكنولوجيــا.
كان كالم حليــم بــردا وســاما عــى الصديقــن ،فقــد أُ ْع ِج َبــا مبــا قالــه
حليــم ،وقــد قــال زيد:صــدق القائــل :كل أثــر مبــدع فهــو جديــد.
إذن أرى أنــه ال وجــب تــرك كل قديــم ،وعلينــا أن نضيــف عــى ذا
األثــر شــيئا مــن مــا جــد يف التقنيــة .وقــد رد عيل:معــك صــواب يــا
صــاح ،وشــكرا يــا حليــم ،ألنــك نبهتنــا إىل الغلــط الــذي وقعنــا فيــه،
ـت أن االختــاف يــؤدي إىل
إن يف االختــاف رحمــة ،ولــوالك مــا عرفـ ُ
االئتــاف ،وصــدق حافــظ إبراهيــم حينــا قــال:
رغم الخالف ورأي الفرد يُشقيها
رأي الجامعة ال تشقى البالد به
أشــكرك شــكر الصديــق وشــكر الرفيــق ،وأشــكرك يــا زيــد ألنــك
علمتنــي أن الــذي ال يعــرف بأصولــه هــو القديــم فعــا.
وهكــذا يتدخــل زيــد قائال:أشــكركام معــا ،أتعرفــان ملــاذا؟ أشــكركام
ألنكــا علمتــاين عــدم التعصــب للــرأي ،وكــا أظــن أن يل الصــواب
فيــا قلتــه ،فقــد أكــون ُم ِ
خطئــا فيــه ،وقــد يكــون محــاوري صاحــب
الفضيلــة والــرأي الصحيــح.
هكــذا يفــوز كل مــن الصحــب بنصيــب مــن مبــادئ الحــوار ،لقــد
تعلمــوا جميعــا ســبل الحــوار ،تعلمــوا أن للحــوار مبــادئ ،فهمــوا أن
للمناظــرة آدابــا ،اســتوعبوا أن يف تبــادل األفــكار منافــع ،وأن الخطــأ
خطــأ ولــو كان عنــه املــرء مدافعــا.
الجمعة  29ذو الحجة 1435هـ 24 /أكتوبر 2014م
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كل صعب على الشباب يهون
ــت بنيتــه حديثــا ،إنــه يف ســن
هــا هــو ذا الشــاب الــذي قويَ ْ
ال ُيفــع ،وبــدأ يحــس ب ُفتُــو الشــبيبة ،يــرى الدنيــا عــى غــر النظــرة
التــي كان يــرى بهــا الوجــود ســابقا ،هــو اآلن بالــذات وصــل إىل ســن
حرجــة ت ِ
ُدخــل األغلبيــة إىل ظــام ال نهــار بعــده ،ودجــى ال صبــح
يتبعــه ،ويف هــذا يعمــل الشــيطان عملــه يف ذا الســن ،يُ َزيــن لإلنســان
عملــه ،ويُريــه مــن األمــور أجملهــا ،ومثــل هــذا بغيــض إىل املــوىل
مقيــت ،ال يعيــه إال أولــو النهــى ،وأصحــاب البصائــر الذيــن يُعملــون
النظــر بالقلــب ال بالعــن تطبيقــا لقــول املــوىل جــل وعال":إنهــا ال
تعمــى األبصــار ولكــن تعمــى القلــوب التــي يف الصــدور".
إنــه ســن اليفــع ومــا صاحبــه مــن فكــر أقــرب إىل الضاللــة منــه
إىل الهــدى ،وأبعــد عــن الصــواب واالســتغفار منــه للخطيئــة ،هــذا
ســن يعــد مفــرق طــرق ،فــإن أ ْع َمــل فيــه صاحبــه العقــل قَطَ َعــه يف
ثبــات ،وإن غيــب فيــه صاحبــه التحليــل كان عرضــة لهــاك محقــق
يف الدنيــا قبــل اآلخــرة.
يُخيـ ُـل لصاحبنــا ِ-ف ســنه -أنــه ملــك امللــوك ،وســيد الــكل .هــو
محــق يف خيالــه ملــا لهــذا الســن مــن وصــول الخيــال إىل ذروتــه،
ووصــول الفلســفة إىل قمتهــا ،لكــن ليتهــا كانــت فلســفة أفالطونيــة
قامئــة عــى التعمــق يف املــآل ،وممعنــة يف الحكمــة .الفلســفة حكمــة،
وصاحبنــا ال تقــوده فلســفته إال للمــوت البطــيء.
مبــا أنــه يف ســنته األخــرة بالثانويــة اإلعداديــة ،فإنــه يــدرس
الــدرس وال يُذاكــر يف البيــت ،ويُكلَــف بأعــال دراســية يف املنــزل فــا
يُنجزهــا ،وأصبــح ضَ ِج ـرا ً مــن الــكل ،وغضبــان ال آســفا وال متأســفا.
ألتفــه األشــياء يقيــم الدنيــا ويُقعدهــا ،ومييــل إىل الحــزن ،وال يَنــزع إىل
ـب واألحبــاب ،فــاذا جــرى لهــذا الشــاب؟ وأيــن
فــرح ،ويهجــر الص ْحـ َ
ذهــب املــرح والضحــك؟ وكيــف ســمح لنفســه بــأن تتقاذفــه األمــواج
مــن كل جانــب؟
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هــذه أســئلة وأخــرى الزمــان وحــده هــو القــادر عــى كشــف
أغوارهــا ،ومــا يُخيَــل إليــه مــن أخيلــة شــبابه الــذي عــرج عــن بدايتــه.
رأى تلميــذ ِ
صاح َبنــا الشــاب يف مأســاته داخــل املدرســة ،وتذكــر
أن صاحبنــا ميــر بالتجربــة التــي مــر بهــا هــو قبــل ســنة ،وصــف لــه
الــدواء ،ويــا ليتــه كان دواء ،وحــدد لــه املخــرج مــن همومــه ،ويــا
ليتــه تركــه يف حزنــه ،أدلــه عــى الســبيل .أخــرج مــن رسوالــه مــن
جيبــه األميــن قطعــة ملفوفــة ،تنــاول شــيئا يقــارب النصــف ،وأعطــى
لصاحبنــا الحزيــن النصــف اآلخــر ،وبعــد دقائــق معــدودات بــدأ
التفاعــل ،ووصــل املفعــول قمتــه.
قطعــة صغــرة مفعولهــا كبــر ،بــدأ الضحــك أمــام بــاب املؤسســة،
إنــه ضحــك عــى أتفــه األفعــال واألقــوال ت ُ ْجــرى أمــام ناظريْهــا،
وإنهــا هيســترييا بــل جنــون مفــرط ،والــكل يتســاءل مــن التالميــذ
الذيــن يعرفــون فالنــا صديقَنــا ،ويقولــون يف قـرارة أنفســهم رمبــا فــان
خــرج مــن كبوتــه ،وهــو اإلنســان الــذي ُعـرِف بــن زمالئــه يف الســابق
باالســتقامة وحســن الخلــق ،وباألخــاق والشــيم العاليــة ،والتفــاين يف
الجــد والعمــل ،وامل ُثابــرة والصــر يف تحصيــل العلــم.
يف الغــد يســأل صديقنــا عــن صديــق البارحــة ويُجــاب عــى أنــه
يف املقهــى املجــاور الــذي يوجــد عــى بعــد أمتــار مــن املؤسســة .وهــا
هــو يجــده يف عينــن محمرتــن مــن كــرة التدخــن ،ويف نشــوة تزيــد
عــى نشــوة األمــس بكثــر ،يتبــادالن الســام ،ويُنــاول الجالــس خليلــه
بســيجارة ليدخنهــا ،هــو اآلن بعــد نشــوة أمــس لــن يرفــض ،فقــد
أخذهــا ،وعــاش معهــا يف لــذة وســكون ،ودومنــا أن يكلــم صاحبــه،
وهــو يحلــم اآلن بقطعــة مــن قبيــل البارحــة ،وصاحبــه فــك الشــفرة
قبــل الســؤال ،هــو معتــاد عــى مثــل هــذي التجــارب .يُدخــل يــده يف
الجيــب –مجــددا -يك يخــرج الكنــز ،ويســتخرج تــاج امللــوك ،وينــاول
صديقــه نصفــا ويــأكل نصفــا .مــا أبغــض املنظــر! ومــا أتفــه اليُفــع
والشــباب إذا ضاعــا بــا رجــوع! رمبــا يحــن اإلنســان إىل هــذا الســن
عنــد كــره ،ويُنشــد -يف متَــنٍ  -بيــت أيب العتاهيــة املشــهور:
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فأخــره مبــا فعــل املشــيب
أال ليــت الشــباب يعــود يومــا
توالــت األيــام والشــهور ،وصديقنــا عــى هتــه الحــال ،نشــوة
بعــد أخــرى ،وفــرح خارجــي وحــزن باطنــي ،إنهــا حيــاة مقيتــة زائفــة.
بعدمــا كان مــن األوائــل يف الصــف قــد أضحــى مــن أواخــر مــن يف
القســم ،كانــت لــه أحــام وطموحــات ،وكانــت لــه يف الفكــر صــوالت
وجــوالت ،لكــن جــار الصحــب عليــه ،وبَــ َد َل أن يُغــروا باإليجــاب
غــروا إىل الســلب ،ولكــن الشــاعر يقــول:
هـكـــذا هـــمة الرجــال تكــون
كل صعــب عــى الشــباب يهــون
يُــردد الشــاب هــذا البيــت ،ويف نفســه ثــورة عــى الوضــع الراهــن،
وعاصفــة عــى األخــاء الســلبيني ،ونــار تشــتعل يف الداخــل ،ونفــس
تتوقــد وتقــول لصاحبها":اســتفق مــن ســباتك يــا هــذا ،واســتغفر اللــه،
وعــد إىل الرشــد" ،ولكــن كيــف لــه إيجــاد الطريــق؟ الطريــق مــيء
باألشــواك بَـ َد َل الــورود.
بــدأ الفكــر يُبعــد عــن الشــاب شــيئا مــن انحرافاتــه ،وبــدأ يُخ ِمــن
ويــرب أخامســا يف أســداس ،وبــدأ يُعمــل العقــل ،لكــن البــد مــن
أســباب قويــة ترمــي بهــذه الســلوكات جانبــا .هــو إن فتشــت تاريخــه
وجدتــه قــادرا عــى املحاولــة ،وهــو يحــن للعــودة إىل أيــام عــزه التــي
كان فيهــا مرجعــا يف املعرفــة لباقــي زمالئــه مــن الطلبــة ،الــكل كان
يُجلــه لطموحــه الكبــر ،ومعرفتــه املثاليــة ،وســعيه نحــو العــا.
إنــه قــادم يف ِمشــية ثقيلــة رتيبــة ،كان شــارد الذهــن مهــزوز
الفــؤاد ،بــل مهتــز الوجــدان ،والشــيخ الــذي يَقطــن بالقــرب مــن
منزلهــم قــادم يف وقــاره ،تبــدو الحكمــة منــه ُمشــعة ناظــرة ،يُلقــي
الشــاب عليــه التحيــة ويبادلــه بتحيــة أحســن منهــا ،ويُتبــع الشــيخ
الحكيــم تحيتــه بقولــه:
 ما بك أراك شارد الذهن؟يرد الشاب قائال:ال يشء يا عمي.
الشــيخ يعلــم مــا يقــول ،فقــد وصلــت أخبــار إىل ســمعه تؤكــد
أن الشــاب غــارِق يف بحــر االنحـراف ،ولحســن حــظ الشــاب أن هــذه
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األخبــار مل تصــل بعــد إىل أبَويْــه ،والحكيــم يــو ُد االلتقــاء بالشــاب
صدفــة ،وينتظــر الفرصــة املواتيــة لفتــح املوضــوع مــع مــن يعنيــه
املوضــوع مبــارشة ،ويف نفســه يف هتــه اللحظــات يــردد قــول زعيــم كل
املرســلني":املؤمن للؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــا".
يحفــظ الحكيــم قــدرا يســرا مــن الحديــث ،وقــد زاد هــذا يف
حكمتــه .هــو يســعى –دومــا -إىل التغيــر يف لــن ولطــف ولباقــة
وحســن كالم .يف كالمــه الخافــت خــر دليــل أنــه رجــل خـ َـر األيــام،
وتعــرف أرسارهــا وخباياهــا ،وزاد عــى ذلــك أنــه مــر بتجــارب كثــرة
مــن مثــل تجربــة الشــاب.
أعــاد الحكيــم الســؤال ،ولعــن الشــاب الزمــان ،ثــم رد الحكيــم
بصوتــه الخافــت:
 ال يــا بنــي ال تلعــن الزمــان ،واســتغفر ،الرســول صــى اللــه عليــهوســلم يقــول يف الحديــث الــذي رواه مســلم يف صحيحــه":ال تســبوا
الدهــر فــإن اللــه هــو الدهــر ،بيــده األمــر يقلــب الليــل والنهــار"،
وقــد جــاء يف صحيــح البخــاري أيضــا قــول الرســول صــى اللــه عليــه
وســلم قال":يقــول اللــه تعــاىل :يؤذينــي ابــن آدم ،يســب الدهــر وأنــا
ـدي األمــر أقلــب الليــل والنهــار" .مشــكلتك يــا بنــي لهــا
الدهــر ،بيـ َ
حــل إذا مــا وثقــت يف الخالــق جــل جاللــه .اســتغرب الشــاب ملعرفــة
الشــيخ مبــا يجــري معــه يف هتــه األيــام ،وأيقــن أن مــا يقولــه النــاس
عــن الشــيخ صائــب ،هــو حكيــم فعــا .أَضْ َحـ َـك الشــيخ الشــاب يف أول
األمــر يك تســهل محاورتــه ،ومــن تــم بــدأ الحديــث املفيــد األخــاذ،
والحكيــم يف كل هــذا يســد أســئلة الشــاب ســؤاال ســؤاال ،ويُعطيــه
ــر ،ويســتدل لــه بــكل
األجوبــة الشــافية الكافيــة يف يُــر دون ُع ْ
استشــهاد يف املوضــوع حتــى أصبــح الشــاب بــروح أخــرى ،وتذكــر أن
الشــمعة ملــا تَق ـ ُرب مــن االنتهــاء تــزداد أكــر لهيبــا ،وأن مــع العــر
يــرا ،وأن الشــدة البــد لهــا مــن رخــاء ،وأنشــد للشــيخ بيتــا مــن
الشــعر يقــول صاحبــه:
ســيأيت بعــد شـــدتها رخـــاء
وكـــل شـــديدة نـــزلت بقــوم
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فــرح صاحبنــا بنفســيته الجديــدة ،وأفــرح الحكيــم ،ولكــن األيــام
قادمــة ،والشــمس البــد لهــا أن تــيء الدنيــا مهــا طــال الغــام
واشــتد املطــر .والصبــح البــد لــه مــن بــزوغ ،والنفــوس القويــة البــد
لهــا مــن تحقيــق املجــد خاصــة إذا أكــرت مــن االســتغفار ،والــذي
يزيــل الكــرب ،ويزيــل الضيــق ،ويقــي عــى الهمــوم ،ويجلــب الــر
زق.
عــاد صاحبنــا مبســاعدة الحكيــم إىل ســابق عهــده ،تقــدم يف
الــدروس ،نقــط عاليــة .وقــد أمثــرت الجهــود بنتيجــة أوىل عــى صعيــد
املؤسســة ،واألجمــل مــن هــذا أن الشــاب مل يَ ْح ِقــ ْد عــى صديقــه
ـي كتبــا يف علــم
وزمالئــه الذيــن أخرجــوه الطريــق ،بــل قــرر أن يَقتنـ َ
النفــس وعلــم االجتــاع متخصصــة يف الرتبيــة يك يُقــوي زاده مــن
املعرفــة يف هــذا الشــأن ،ومــن تــم إفــادة أصحابــه.
نجــح يف املحاولــة ،وأنجــز برنامجــا ُمكثفــا لزمالئــه قصــد اإلقــاع
عــن تلــك الســلوكات الســيئة ،مــا بــن امل ُذاكــرة وإياهــم ،واملالزمــة
للــدروس ُصحبتهــم .كــا أنشــأ بتأطــر مــن مدرســيه أنديــة تربويــة
يف املؤسســة ،وأنشــطة ومســابقات ثقافيــة ،ورحــات وأســفارا .كان
لــه مــا أراد ومتنــى ،وجلــب عــددا غــر يســر مــن زمالئــه ،واســتمر
ـر العــدد ،وكرمتــه املؤسســة بجائــزة
األمــر عــى هــذا النهــج حتــى كَـ ُ َ
يف حفــل آخــر الســنة ،وأثنــاء تســلمه الجائــزة نــوه بصديقــه الحكيــم
وفضلــه عليــه فيــا وصــل إليــه.
إىل جانــب الوقــت املــيء للشــاب -بســبب برنامجــه الطمــوح-
كان يُجالــس الشــيخ يف كل نهايــة أســبوع ،يُناقشــان موضوعــات لهــا
عالقــة بالديــن ،أو بــاألدب ،أو بالسياســة ،أو بــيء مــن الثقافــة
العامــة .أضــاف الحكيــم شــيئا جديــدا إىل الشــاب ،إنــه عــامل الكتــب
الــذي زاد مــن ثقافــة الشــيخ حتــى لُقــب بالحكيــم ،زرع يف حديثــه
امل ُتواصــل عنهــا حــب الكتــب إىل الشــاب حتــى أصبــح يُخيــل لِشَ ــابنا
أنــه ال يشء مــن دونهــا ،واســتمرت الصداقــة ،وأدرك الشــاب مغــزى
قــول أفالطون":حافــظ عــى كل صديــق أهدتــه إليــك الشــدائد".
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واســتمر النجــاح نجاحــا تلــو آخــر ،وانتصــارا بعــد كــد وصــر وجهــد،
لكــن البــد لهــذا العنــاء مــن نتيجــة ،والبــد للبحــار مــن ســفينة ،والبــد
لــكل شــاب مــن صداقــة أمينــة.
اإلثنني  3ربيع الثاين 1435هـ 3/فرباير 2014م
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كن بلسما إن صار دهرك أرقما
كانــا كل واحــد منهــا يحــب اآلخــر ،ال يفرتقــان إال لقضــاء حاجة يف
منزليهــا ،وطــدت الدراســة الطويلــة مــع بعضهــا صداقتهــا ،وأصبــح
يــرى كل واحــد منهــا نفســه يف اآلخــر ،يناقشــان ســويا ،يســافران
معــا ،يحزنــان معــا ،ويفرحــان.
إنهــا محمــود ومؤنــس ،صديقــان يعــرف كل واحــد منهــا اآلخــر
زمــن الرخــاء ،كــا يعــرف كل منهــا اآلخــر وقــت الشــدة والشــقاء،
ويف اشــتداد األزمــات ،ووقــت البــاء.
محمــود حامــد للــه ،متفائــل يف الوجــود ،بينــا مؤنــس رغــم أنســه
باســمه ،وفخــره بحروفــه ،هــو ليــس باملتشــائم ،ولكــن ال يضــع ثقتــه
يف املســتقبل ،كل يشء عنــده قابــل للنقــاش ،قابــل كل يشء عنــده
للتحليــل ،وكل األمــور عنــده للتأويــل ،حتــى وإن اســتدعت األمــور
عنــده التفصيــل ،هــو ال يبخــل يف الحــوار ،ويبقــى زاده الجميــل
واألرقــى يف حواراتــه أنــه ال يتعصــب لــرأي ،وال ينتــر ملذهــب ،بــل
مذهبــه اإلســام وكفــى ،وقدوتــه قــدوة املســلمني النبــي املصطفــى.
ذات يــوم وهــا مســافران علهــا يتمتعــان ،جــرى بينهــا حــوار
طــال بطــول أيــام الســفر ،إذ ناقشــا بعضهــا يف مواضيــع كثــرة
تشــغل بــال كل شــاب.
 محمود ،تعرف أين دون عمل مذ أمد صديقي. نعم ،لكن رب األرباب لن ينساك ،رمبا هو اختبار من املوىل. صديقي ،لقد ادلهمت واسودت حيايت. مؤنــس ،ال تقــل هــذا ،ألســت أنيــي ورفيقــي؟ أمل أتعلــم منــكالصــر يــا مؤنــس؟ اصــر صــرا جميــا .أنــا متأكــد أن اللــه ســوف
يعوضــك خــرا.
 فعــا أنــا أنيســك وأنــت أنيــي ،لكــن الصــر يــا صديقــي لــهدرجــات ،قــد عرفتنــي متجلــدا ،ويومــا بعــد يــوم ينقــص صــري،
ويكــر تفكــري يف املســتقبل املظلــم.
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 ليــس مظلــا ،وإمنــا مســتقبلك ســيكون زهـرا بحــول اللــه ،وإن شــاء.ـت خائفــا
أنــت تعــرف أين أعمــل منــذ ثــاث ســنوات ،وصداقتنــا كنـ َ
عليهــا مــن الضيــاع ،وكــم هــو جميــل أنهــا بقيــت صامــدة أمــام كل
ـت يف بدايــة عمــي تقــول يل بيــت إيليــا أيب مــايض:
املصاعــب ،وكنـ َ
ـت أين قـــد أضعـــت
ملــا صديقــي صــار مــن أهــل الغنــى أيـقـنــ ُ
صد يـقـي
ـت أعلــم أن صداقتنــا صلــة تجمعنــا ،وهــي
ـت أمازحــك فقــط ،كنـ ُ
 كنـ ُاأل ْوىل مــن كل يشء يفرقنــا.
 مــا أود أن أقولــه لــك -يــا صديقــي -هــو أين يف بدايــة عمــي كنــتمتحمســا ،أعمــل بجــد ونشــاط ،وأذهــب قبــل موعــد العمــل بنصــف
ســاعة أو أقلهــا.
 وماذا جرى اليوم؟ ال تقل يل أنك مل تعد من أهل االلتزام. مازلــت ،لكــن أصبحــت األمــور عاديــة أخــي .هــذه هــي الحيــاةـت تــود العمل،
الدنيــا ،الصغــر يــود الكــر ،والكبــر يتمنــى الصغــر ،أنـ َ
وأنــا ض ِجــرت ،واقرتحــت عليــك الســفر ومل ترفــض ،وآخــر أتعبــه مالــه،
وآخــر أتعبــه فقــره ،ويف هــذا يقــول الشــاعر:
وشــيــــــخ و ّد لــــ ْو صـغُـــــرا
صغـيـــر يـطـلـــب الـكـــبـــــرا
وذو عــمـــــلٍ بــــه ضـجِـــ ـرا
وخـــــا ٍل يــشـتـهــــي عــمــــا
ورب الـمــــــال فــــي تـعـــــب وفـــي تـعــــــب مـــــن افـتـــقرا
وطـالـبـهـــم قــــد انْــفـــطــــرا
وذو األوالد مـــهـــــمــــــوم
ومـــن فـقــ َد الجـمــــال شــكـــا وقـــد يـشـــــكو الـــــذي بَـ َهـــرا
وال يــرتـــاح ُمـنـــتـــصـــــرا
ويشـــقى املــــرء ُمـنـهـــزمـــا
ويـ ْبـــغي املـجــــد فــــي لهــ ٍ
ـف فــــإ ْن يـظـفــــ ْر بـــ ِه فـــتــــرا
ـرا
شـكـــاة مـــا لــــــهـــا حـكــــــم
ســـوى الخصمــن إن حـ َ
أم هـــ ـ ْم حـيـــــروا القــــــــدرا
فـهـــ ْـل حــــاروا مـــع األقـــدار
 شــعر بحــق جميــل وروعــة ،عــي أن أحفظــه يك أجعلــه يل ِحصنــامنيعــا لتخمينــايت ،وأجعلــه مؤنســا يل أثنــاء وحشــة فكــري.
 -عليــك بذلــك ،األقــوال الجميلــة ،وال ِعـ َـر عــن اآلخريــن تبقــى خــر
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حكمــة ،والحكمــة باقيــة أبــد الدهــر.
 صدقت يا صديقي ،أصلح الخالق حالك ،وأعاد النشاط إليك. شــكرا يــا صاحبــي ،وأدعــو اللــه أن ييــر حالــك ،وتجــد عمــا يــركيف قريــب عاجــل ،يجعلــك بــاق عــى التقــوى ،ويجعلــك ذاك الفتــى
مؤنــس الــذي عرفتــه ســنوات ماضيــة.
وصــل الشــابان إىل املــكان املقصــود ،لقــد أعجبــا بســحر املدينــة
التــي قصداهــا ،كانــت يُــروى عنهــا لهــا ،كانــا يســمعان عنهــا ،وإذا
بهــا اآلن تســحرهام .بحــر أزرق ،شــوارع نظيفــة ،مقــا ٍه أنظــف،
مســاجد كثــرة كأنهــا القصــور ،ومتاجــر للتســوق أقامهــا أوليــاء
األمــور ،مدينــة ســاحرة ،مليئــة وهادئــة ،إنهــا أحســن مــا ســمعاه،
وهــل مــن س ـ ِم َع كمــن رأى؟
 مؤنس ،ما هذا السحر؟ بالطبــع ســحر فــوق الســحر ،وصــدق يــا صاحبــي مــن قــال هــذاالشــعر يف مدينــة أخــرى:
يـا عـروس البحــر يا حلـم الخيال
أين من عيـني هاتـيك املجايل
أيـن ُعـشـاق ُِك ُسـمـار اللـيـايل أيـن مـن واديــك يا مهــد الجـامل
ـب الغـيـــد وعيــد الكرنـــفال ورسى الجنــدول يف عرض ال ِقنال
موكـ ُ
 كنــا نســمع عنهــا ،إذا بهــا فــوق مــا ســمعنا .مــن أقامهــا البــد أنــهســهر الليــايل ،والبــد أنهــا ليســت عبقريــة إنســان واحــد ،الواحــد ال
ميكــن لــه أن يُظهــر مدينــة يف هــذه الحلــة ،البــد أنهــا أتعبــت عباقــرة
كثرييــن حتــى أصبحــت عــى هــذا الشــكل.
 معــك حــق ،البــد أنهــا شــغلت بــال مســؤوليها ،والبــد أن هــؤالءاملســؤولني كان مــن بينهــم املهنــدس والبنــاء ،الطبيــب واملمــرض،
األســتاذ واملعلــم ،الشــيخ والطالــب ...بحــق أخــي أرى أن اجتــاع
هــؤالء خلــق لنــا املشــهد الجميــل الــذي نبــره اآلن ،والســمفونية
الرائعــة التــي نشــاهدها يف هــذه اللحظــة.
 ال أخفيــك رسا أين عندمــا وطــأت رجــاي ثــرى هــذه املدينــة متنيتهــامدينتــي ،هــي فــوق تلــك املدينــة الجميلــة التــي نعيــش فيهــا.
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 من يتمنى أال يعيش يف مدينة كهذه؟ أخي املسألة مسألة جد وحزم يف العمل فقط.ـت نعمــل بجــد ،والتعليــم
ـت أنــا وأنـ َ
 صحيــح صاحبــي ،تخيــل لــو كنـ ُيف جــد ،والصحــة يف جــد ،ووزارة ال ُعمــران يف جــد ،وكل الباقــن يف
مدينتــي يعملــون بجــد ،أظــن أن مدينتنــا آنــذاك ســتكون مثــل هــذه
املدينــة أو أحســن.
 أحســنت التحليــل ِخــي ،ودعنــا مــن هــذا املوضــوع منتــع البصائــرواألفئــدة مبــا نـراه يف هــذه اللحظــات ،ومــا سـراه أيــام اإلقامــة بهــذه
املدينــة الســحر مــن جــال وحســن.
بعدمــا َســحرت املدينــة الشــابني قصــدا فندقــا مــن الفنــادق باتــا
فيــه ،وعنــد الفجــر مل مينعهــا التعــب مــن االســتيقاظ والذهــاب إىل
املســجد لصــاة الصبــح كعادتهــا يف مدينتهــا .وبعــد أداء الفريضــة،
وعودتهــا إىل الفنــدق اتجهــا كل واحــد إىل القــرآن الكريــم ،محمــود
يُراجــع قليــا مــا حفظــه ســابقا ،ومؤنــس يقــرأ ِو ْر َده اليومــي،
وبعدمــا أنهيــا جــرى بينهــا مــا جــرى مــن حــوار يف كتــاب اللــه.
أي محمود ،كم أشعر بالراحة يف هذا الصباح.
 ْ أمل تكــن تقــرأ بعــد قليــل يف كتــاب اللــه؟ كيــف ال تحــس بهــذهالراحــة والقــرآن راحــة؟ فقــد ثبــت يف الصحيــح ،عــن أيب هريــرة ريض
اللــه عنــه قــال :قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم":ما اجتمــع
قــوم يف بيــت مــن بيــوت اللــه يتلــون كتــاب اللــه ويتدارســونه بينهــم
إال غشــيتهم الرحمــة ونزلــت عليهــم الســكينة وحفتهــم املالئكــة
وذكرهــم اللــه فيمــن عنــده" .نحــن اآلن ال نتكلــم إال يف كتــاب اللــه،
ومــن األكيــد أننــا معــا ســنكون يف فــرح ،ويف طأمنينــة وســكينة.
 أحسنت يا صاحبي ،الشاعر قال:فإن الهـــــم يســــكن يف ثــــيايب
أر ِْح قـلبـــي برتتـيـــل ال ِكـتــــاب
فـبـالقـــرآن يـــرجع يل صــوايب
أرح قـلـــبي بــآي مــــن ضـيــــاء
ْ
وبالقــرآن تــرق شــمس فكــري لِ َيطْمـــس نورهــا زيــف الشــهاب
وبالقـــرآن نـــرب مــن معـيـــن ونـتـــرك مــا يلـــوح مــن الـراب
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فنصعــد بالخُطــى فــوق الرحاب
وبالقـــرآن تـسبـقـــنا خـطـــانـــا
وشـــنفنا بـــذي املـســـك املالب
بـربــــك حامـــل القـــرآن رتــــل
فهــــذا الكـون َمــ ّـل من الخراب
بربـــــك حامــــل القـــرآن رتـــل
 مــا شــاء اللــه ،شــعر يســحر األلبــاب ،يحــر العقــول ،مــن أيــن أتــاكهــذا املحفــوظ صديقــي؟
 أتــاين عــن طريــق الطريقــة التــي اكتســبت بهــا أنــت ِعلْ َمـ َـك ،ألســناصديقــن نســتفيد مــن بعضنــا البعــض؟
ـت أنــك وجــدت طريقــة أخــرى يف الق ـراءة ،فقــد
 بــى ،لكــن ظننـ ُبــدا يل مــن نقاشــاتنا يف هــذي األيــام أنــك زدت علــا ،وزدت تفقهــا.
 ال يــا صديقــي ،طريقتــي يف التفقــه هــي طريقتــك ،وأنــت تعــرف أينإذا تعرفــت طريقــة جديــدة ســوف أخــرك بهــا أوال يك نســتفيد منهــا
معــا .ال وجــب أن أن ِكــر أنــك أيضــا زدت معرفــة ،يبــدو أنــك الزلــت
تأنــس يف قـراءة الكتــب.
 أجــل يــا صديقــي ،الكتــاب خــر أنيــس ،واملتنبــي يقــول فيــه قــوالرائعــا:
كتـاب
رس ُج سا ِب ٍح وخيـر جليـس يف الزمـان
ُ
أ َحب مكان يف الدىن ْ
ال ُي ِكننــي أن أجــد بديــا عنــه يف حيــايت ،هــو الرفيــق الصديــق ،هــو
غايــة كل دارس يريــد أن يكــون يف الفكــر عميقــا ،هــو الــويف املؤنــس،
هــو الجليــس املخلــص ،هــو خــر األصحــاب ،هــو خــر الرفــاق
واألحبــاب.
 مــا أســعدين حــاال يف هــذه اللحظــات! لقــد ذكرتنــي يف كال ِم َــك
األخــر فيــا قالــه الشــاعر عــن الكتــاب:
أنــت يل خــر الصحــاب
يــا كتـابـــي يــا كتـابـــي
إنــه رصاحــة خــر الصحــاب ،جميــع مــن يقــرؤون –قدميــا وحديثــا-
أكــدوا هــذا ،إنهــا حقيقــة ال خيــال ،وواقــع ال يشــريه الــورى باملــال.
 هل س ِمعت قول الشاعر حني أنشد وقال:رصت للبيت والكتاب جليسا
ما تطعـمـــت لـــذة الـبـيـــت حتى
ـت مســمعي هــذا اليــوم ،دع يل قليــا مــن
 -صديقــي أرى أنــك متعـ َ
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الثــواين أتأمــل فيــا قلتــه.
 لك ما تتمنى وتطلب.بعــد هــذا الحــوار الفكــري يقــرر الصديقــان الذهــاب إىل ضايــة
بالقــرب مــن مدينــة ســفر ِهام بكيلومــرات قليلــة ،ويــأيت قرارهــا
هــذا بعدمــا س ـ ِمعا أن هــذه الضايــة جميلــة للغايــة ،وألجــل هــذا
الغــرض اســتقال ســيارة أجــرة أوصلتهــا إىل املقصــود .ويف هــذه
الضايــة يُصابــان مجــددا بالذهــول والحــرة مــا يُبرصانــه.
 صديقي مؤنس ،مل يُقَل لنا هذا. ال يا صديقي كلام نراه اآلن قيل لنا سابقا. أنــا أقصــد صديقــي أنــه قيــل لنــا أن الضايــة جميلــة رائعــة  ،ومليُ َقــل لنــا أنهــا ســاحرة ،ومل يُ َقــل لنــا أنهــا تُذهــب العقــول .انظــر يــا
ـح
صديقــي ،إنهــا ضايــة فقــط ،انظــر إىل الفنــادق املطلــة عليهــا ،وفتـ ْ
الجفــن يف املقاهــي الكثــرة القريبــة مــن مياههــا ،وانظــر إىل مدينــة
املالهــي تلــك ،هــل تــرى صاحبــي مــا أرى؟ انظــر إىل الفــرح يف وجــوه
أنــاس ميشــون فــوق الــرى.
 جميلــة بــكل املقاييــس ،بنيــة تحتيــة زادتهــا أكــر جــاال .لــو ملتكــن هــذه التجهي ـزات رمبــا اختبــأ علينــا هــذا الجــال ومــا رأينــاه.
 انظــر إىل النظافــة ،كل يشء يف مكانــه ،يــا لجــال املدينــة وضايتهــا!وا حرصتــاه عــى مدينتــي.
 ملاذا تتحرص؟ كنــت أظــن أن جميــع املــدن مثــل مدينتــي ،لكــن ثبــت يل عكــسذلــك يف ســفرنا هــذا .إنــه الجــال أخــي ،الجــال يــأرس األلبــاب،
ال ُحســن أخــاذ ،صــدق إيليــا أبــو مــايض حينــا غــرد:
ومن ال يرى ال ُحسن فيام يرا ُه فـام هـو بالـرجــل األلـمـعـي
 مــا أســعدين ،رمبــا أكــون يف هــذه الثــواين أســعد إنســان ،أنــا أســتمتعبجــال الضايــة ،وب ُحســن االســتامع ،هــذه الكلــات تخــرق جســم
اإلنســان إىل دواخلــه ،هــي تتغلغــل شــيئا فشــيئا إىل أن ت ُحســها
الجــوارح واألفئــدة .مــا أروعهــا مــن كلــات! ومــا أجملهــا مــن مدينة!
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يك يُواصــل الصديقــان املتعــة ركبــا يف قــارب مــن القــوارب
املوجــودة يف زاويــة مــن الضايــة ،وشــغال املحــرك بعدمــا أرشــدهام
امليكانيــي املســؤول عــن قــوارب الضايــة عــى كيفيــة تشــغيله .دخــا
ودخــا ،وكلــا واصــا الدخــول زادت امل ُتعــة وزاد النقــاش.
ـت أنــا وإيــاك برحــات كثــرة ،لكــن ســتبقى هــذه
 صديقــي ،قُ ْمـ ُالرحلــة بطعــم خــاص.
 ال شــك يف ذلــك ،رمبــا ســوف تبقــى األخلــد ،يُقــال يــا صديقي":ســاف ْرتجــد ِعوضــا عمــن ت ُفارقــه" ،ويف هــذه املدينــة وجدنــا ال ِعوض.
 هذا مام ال شك فيه وال ريب.متتــع محمــود ومؤنــس بســحر املدينــة وحــان موعــد عودتهــا،
فضــا هــذه املــرة أن يســتقال القطــار كونــه أرسع مــن الحافلــة
وســيارة األجــرة .ويف طريــق العــودة أهــان شــخص محمــودا بدعــوى
أنــه زاحمــه أثنــاء صعــود القطــار ،فــرد عليــه محمــود بابتســامة
جميلــة ،وبكلــات دخلــت يف قلــب امل ُســافر ،وغــرت غضبــه إىل
رسور ،وجزعــه إىل حبــور ،وهــذه الحادثــة خلقــت للثنــايئ موضوعــا
آخــر.
 أحسنت الترصف ،هكذا يكون العقالء. إنهــا األخــاق يــا صديقــي ،مــن الطبيعــي أن يغضــب املــرء يف مثــلهــذي املواقــف ،لكــن عليــه أن يُغالــب غضبــه .أنــا –بالطبــع -غضبــان
الباطــن ،لكــن عــي أن أفعــل شــيئا يك أهــدئ مــن الرجــل بــرور
ظاهــر.
 الشيطان يرتصد اإلنسان أينام ذهب. صــرت فقــط ،واللــه وفقنــي حتــى أمكننــي ُمخاطبتــه وإقناعــه،وإعــادة البســمة إىل شــفتيه.
 يقــول إيليــا أبــو مــايض قــوال جميــا يف هــذا .اســمع معــي هــذهاألبيــات:
كــن بلســا إن صــار ظهــرك أرقام وحـــاوة إن صــــار غـيـــرك علقام
إن الحـيـاة حـ َبـتـك كـل كنـوزها ال تـبخلـن عىل الحـياة ببعـض مـا
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أحسـ ْن وإ ْن مل ت ْج َز حتى بالـثـنـا أي الجـزاء الغيث يبـغي إن همى؟
مـن ذا يُكـافـئ زهـرة فــواحــة أو مــن يُثـيـب البُـلــبـل املتــرمنا؟
ُعد الكـرام امل ُحسـنـيـن وقـسه ُم بهـام تـجـ ْد هـذيـن مـنـهـم أكـرما
يا صاح خـــذ علم املحبة عنهام إنـــــي وجــــدت الحـــــب علام قيام
ُـح هذي ،وهـذا ما شـدا عـاشـت ُمـذمـمة وعـاش ُمـذمـام
لو مل تف ْ
ـمل إلســعاد الســوى وهنائهم إن شــئت تسع ْد يف الحياة وتـنـعـــا
فاعــ ْ
إين كلــا ضاقــت عــي الدنيــا أقــرأ قليــا مــن القــرآن ،وأقــرأ مثــل
هــذه األبيــات ،أنــا أحفــظ منهــا الكثــر.
 ال تقــل يل هــذا ،أنــا صديقــك امل ُقــرب منــك ،أعــرف أنــك كثــرالحفــظ ،لهــذا إذن ألقبــك بالحافــظ.
 ال ت ُضغضغ مشاعري. هذه الحقيقة ،والحقيقة شمس ساطعة. أدعــو اللــه أن تجــد عمــا يف القريــب ،كــا أدعــو الــرب أن يُطيــلصداقتنــا.
 شكرا ،وأنا أعلم أنك تحب ألخيك ما تحبه لنفسك.وصــل الصديقــان إىل مدينتهــا بعــد متتــع يف الســفر ،وبعــد متتــع
يف حواراتهــا الثنائيــة ،والتــي كانــت حــوارات فكريــة نابعــة مــن
ثقافــة كل منهــا املوســوعية التــي ال تؤمــن بالتخصــص ،فهــا يذمــان
كل تخصص ،ألنه يُضيق شساعة الفكر ،ورحابة املعرفة.
األربعاء  10رجب 1436هـ 29 /أبريل 2015م
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كن جميال ترى الوجود جميال
يبــدأ حــوار ســعيدة مــع زميلتهــا ابتســام بــأن قالــت لهــا :مــا يل
اليــوم أراك حزينــة كئيبــة؟ يبــدو للناظــر إليــك مــن الوهلــة األوىل
أنــك مهتــزة الفــؤاد ،مخربــة الوجــدان .رددت ابتســام قائلــة":إن
ســبب حــزين هــو حــريت مــن نفــي ومــن الوجــود .إين أفكــر يف
الغــد قلقــة حزينــة" .تــرد ســعيدة قائلــة":إن هــذا التفكــر مــن
قلــة اإلميــان ،كــا أنــه مــن وســاوس الشــيطان .اطــردي عنــك -يــا
صديقتــي -هــذي األفــكار ،وامرحــي مــع املارحــن ،واســعدي مــع
الســعداء ،وإيــاك والنظــر إىل أهــل التعاســة ،ألنهــم ســوف يزيــدون
تعاســتك ،وإيــاك والتفكــر يف أهــل الهــم والحــزن ،ألنهــم سـ ُيضيقون
الســعادة يف رشايينــك".
ذهبــت ابتســام إىل قضــاء حوائجهــا ممعنــة النظــر فيــا قالتــه
ســعيدة ،فوجــدت الــكالم صائبــا ،والقــول ســديدا ،والحــوار مــع
زميلتهــا لينــا عذبــا رائعــا ،وفكــرت يف أن تــزور صاحبتهــا يك تخفــف
األح ـزان ،ألنهــا ارتاحــت إىل قولهــا .هــا هــي ذاهبــة -تقصــد منــزل
أهــل الحكمــة -يك تــزور صديقتهــا ،وملــا طرقــت البــاب وفُ ِت َح ،ســلمت
ســعيدة عــى الطارقــة فرحــة أميــا فــرح ،باســمة أميــا بســمة ،تــكاد
تطــر مــن الجــذل لهــذه الزيــارة غــر امل ُتوق َعــة.
قالــت ســعيدة البتســام":أقلقني تدهــور صحتــك النفســية هــذه
األيــام ،هــا أخربتنــي تفصيــا أوفــر مــن البارحــة عــى الــذي يجــري
معــك عــي أقــدم ل ِ
َــك العــون الــذي تحتاجينــه؟ أنــا صديقتــك يــا
ابتســام" .ردت ابتســام":لقد أصبحــت أفكــر يف الوجــود كث ـرا كث ـرا،
وذلــك ال يزيــد إال مــن معانــايت ،كــا أين قليلــة التدبــر يف هــذا الوجود
مــن زاويــة اإلســام .وقــد رأيــت أن معــك حقــا فيــا قلتــه البارحــة
يل ،بــأن نعتنــي بقليلــة اإلميــان ،وقولــك ذاك عــن الحقيقــة ،ونــواة
الصــواب".
هــذا هــو طعــم الصداقــة القامئــة عــى القيــم ال عــى املصالــح.
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ابتســام تتكلــم والحــزن بــاد عــى محياهــا ،لكــن ســعيدة ممعنــة يف
التفكــر يك تخــرج زميلتهــا مــن ق ْعــ ِر الزجاجــة .لقــد رأت الفرصــة
مواتيــة يك تذهــب مــع زميلتهــا يف جولــة تأمــل إىل الحديقــة العمومية
للحــي ،رحبــت صديقتهــا بفــرح .وبعدمــا وطئــت أرجــل الصديقتــن
الحديقــة الرحبــة الواســعة الجميلــة قالــت ســعيدة":انظري يــا
صاحبتــي إىل هــذي الخالئــق ،ألنهــا ال تزيــد املؤمــن إال إميانــا ،وال
تزيــد املتأمــل إال تأمــا ،وال تزيــد ِ
الفطـ َن إال فطنــة وذكاء .أمل تســمعي
قــول القائــل حــن قــال :العقــل غريــزة ،والحكمــة ِفطْنــة؟ وعــى هــذا
القــول يكــون لــكل ابــن أنثــى عقــل ُولِــد معــه ،وحكمــة جوهرهــا
الــذكاء .انظــري وانظــري دومنــا كلــل ،ودومنــا ملــل ،إىل األشــجار
والــورود واألعشــاب ،وإىل هــذه الطيــور املغــردة الحســنة املظهــر،
الباهــرة الجــال ،وتدبــري يف قــول شــاعر التفــاؤل إيليــا أيب مــايض
حــن قــال يف قصيدتــه "فلســفة الحيــاة":
فـمـــــن الـعـــار أن تـظـــل جهوال
أدركــــت كنـْــهها طيور الروايب
عـلـيـها والصائــدون الـسـبــيال
تتغــنى والصقـر قـد ملك الجـو
خَـذ حـيا والبعـض يقيض قتيال
تتغـنـي وقــد رأت بعــضها يُ ْؤ
أفـتـبـيك وقـد تعــيــش طـويـال
تـتغــني وعـمـرها بعـض عـام
صور الوجـد والهــوى تـرتــيـال
ف ْه َي فوق الغصون يف الفجر تتلو
امرحــي وامرحــي بهــذا القــول واتخذيــه عنوانــا بــارزا لــك يف الحيــاة.
وانظــري إىل الحيــاة بعــن املتفائــل ال بنظــر املتشــائم ،وتأكــدي أنــك
إذا مــا نظــ ْر ِت إىل الوجــود بجــال فســوف يكــون كل يشء فيــك
جميــا ،ولــذاك ردد القائــل:
أيهــذا الشــاكــي ومـا ب َ
كن جميال ترى الوجود جميال
ِـــك دا ٌء
لقــد بــدأت ابتســام يف االن ـراح ،والســبب هــو حكمــة ســعيدة
التــي أكــدت البتســام أنهــا أهــل للثقــة والصداقــة ،وهــذا هــو الــيء
الــذي شــجع ســعيدة للمــي قُ ُدمــا نحــو مســاعدة ابتســام أكــر
فأكــر ،فقالت":انظــري إىل الســاء ،وانظــري إىل مــا فيهــا .وإذا مــا
ذهبــت إىل اليــم ابــري إىل مــا حولــه ومــا فيــه لعلــك تريــن حقيقــة
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الكــون .أمل يقــل املــوىل جــل وعــا يف محكــم تنزيله:ســريهم آياتنــا يف
اآلفــاق ويف أنفســهم حتــى يتبــن لهــم أنــه الحــق .إن هــذا الوجــود
ومــا فيــه يدعــو اإلنســان إىل التدبــر بغيــة الفــوز بالجنــة التــي وعدهــا
اللــه للصالحــن األخيــار مــن عبــاده .تأمــي يف هــذا النظــم:
تأمــل تــرى يف الوجــود رسورا يـزيـــد الفـــؤاد ضيــاء ونـــــورا
فرحــت ابتســام باهتــام ســعيدة بهــا أميــا اهتــام ،وأكــدت لهــا
أنهــا بــدأت تخــرج مــن قوقعتهــا املظلمــة املقفــرة الدهــاء إىل ســعة
الســاوات واألرض ،ورحابــة الوجــود الشاســع الــذي ال يفكــر فيــه إال
ذو فكــر نافــذ ،وعقــل مــرق وضــاء مــيء.
صــدق الحــق حــن قــال":إن مــع العــر يــرا إن مــع العــر
يـرا" .إنــك نعــم الصديقــة يــا ســعيدة تقــول ابتســام ،.وتذكــرت بيتــا
مــن الشــعر الحســن يقــول فيــه صاحبــه:
سـيـأتـي بعـد شـدتـها رخــــاء
وكـل شـديـدة نـزلــت بـقــوم
وأخـرا قــد ارتاحــت ابتســام واطأمنــت ،وزالــت وساوســها بالرباهــن
الدامغــة التــي تتضمــن يف طياتهــا الفصــل يف النظــر إىل الوجــود ،كــا
هواجســها التــي أقلقــت صديقتهــا يف البدايــة وقــررت
أنهــا ســكنت
ُ
املســاعدة ،ونيــل األجــر والتــواب ،والفــوز بالرضــوان.
دارت األعــوام دورتهــا ،وتتابعــت الســنون ســنة بعــد أخــرى،
وفعلــت األيــام فعلتهــا ،فــا زادت الصداقــة إال اســتفحاال ،ومــا
زادت املحبــة إال تأصــا .وأصبحــت الصديقتــان كلــا حلــت بواحــدة
منهــا نائبــة مــن النوائــب إال وســاعدت األخــرى زميلتهــا حتــى كانتــا
نعــم الصديقتــان يف اإلخــاص والوفــاء ،نظ ـرا للخلــق الحســن الــذي
يربطهــا ببعضهــا.
الخميس  24شوال 1435ه 2/غشت 2014م
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َ
إكراه في الدين
ال
كانــت مدينــة ســاحلية ســاحرة
يف مدينــة كبــرة رائعــة ُولِــ َد.
ْ
ـت عــى ُربــوة ،تطــل عــى الدنيــا مــن األعــى.
تخطــف األلبــاب ،قامـ ْ
ـت زائـ ٌر لـ ْو أنــك تقيـ ُم فيهــا
تــرى كل يشء منهــا جميــا ،تتمنــى وأنـ َ
ـب جوهــا ،ولطـ ِ
ـف أهلهــا ،ورقــة نســيمها.
حياتـ َـك كلهــا ،لطيـ ِ
ـودي
خليــط م ـ َن األجنــاس يف هــذه املدينــة ،فيهــا املســلم واليهـ ّ
ـت فيهــا أنهــا
ـيحي وغ ُريهــم مــن الديانــات املختلفــة ،تتأكــد وأنـ َ
واملسـ ّ
مدينــة الســام ،ومدينــة التعايــش ،ومدينــة التالقــح الثقــايف .الــكل
فيهــا يعيــش ُم ْرتاحــا ال يحــذر اآلخريــن.
تشــه ُد املدينــة تنميــة متواصلــة ،أهلهــا يف عمــل ،يعملــون يف
ـت عاصمــة الســام،
إخــاص ،يري ـ ُدون الخ ـ َر ملدينتهــم التــي أصبحـ ْ
يقص ُدهــا الســياح مـ ْن بقــاع املعمــور ،يســمعون عنهــا ،ويُبــرون مــا
ـي ع ـ ْن ق ـ ْر ٍب.
هــي فيــه م ـ ْن تقــدم ورقـ ّ
املســؤولون يف هــذه املدينــة جهزوهــا ،وألبســوها أجمــل ال ُحلــل
حتــى تكــون قـ ْدوة لباقــي ُمـ ُدن البــاد ،التــي مل تبلـ ْغ مــا بلغتْـ ُه هــذه
اصــة
املدينــة املثــال ،والتــي متتــا ُز بشــوارعها الكبــرة ،ومنازلِهــا املُرت ّ
امل ُنظمــة امل ُ ْحكمــة التجهيــز ،ودكاكي ِنهــا املثاليــة ،التــي تفصـ ُـل بينهــا
تفصــل أيضــا بــن املقاهــي ومراكــز الرشطــة
ُ
مســافة قانونيــة،
واملالعــب ومؤسســات الدولــة...
ــص لســيارات األجــرة –يف هتــه املدينــة– أمكنــة خاصــة.
ُخص ُ
ت ّ
ـواق واملســاج ُد والكُليــات فــا تسـ ْ
أمــا األسـ ُ
ـأل ،ألنهــا شاســعة وكثــرة،
تســتغل الفضــا َء واألديــم ،وهــو األمــر الــذي يجعلُهــا كبــرة جــدا.
وألبســها ُحلــة
تجــاور مدينتُنــا هــذه البحـ َر ،الــذي زادهــا جــاالَ ،
العــروس .إنــه أزرق رائــع يبهــر ،املينــا ُء فيـ ِه منعــزل ،جمـ َع بــن جامل
وص ْن ِعهــا ،وبــن تدخــل اإلنســان.
الطبيعــة ُ
ـر معتص ـ ٌم يف هــذه املدينــة ،أخــذ منهــا الكثــر مــن الخصــال،
كـ ُ َ
ـت
ْعكسـ ْ
ـب مـ ْن منزلــه ،ومـ َن النــاس الخصــال الحســنة ،التــي ان َ
اكتسـ َ
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فائــق
أصبــح فيهــا الشــاب امل ُســلم الطمــوح ،كا َن
ُصو َرت ُهــا عليــه،
َ
َ
الــذكاء ،يتميــز بــاإلرادة ،تظه ـ ُر صفــاتُ الــذكاء م ـ ْن طلع ِت ـ ِه.
كان ملعتصــم أصحــاب مســلمون ويهــود ومســيح ،كان يحبهــم،
نفســه ،يتمنــى أ ْن يســل َم أصدقــاؤه مــن اليهــود
ويبادلونــه ال ُحــب َ
ـودي وجـ َ
ـيحي.
واملســيح ،وم ـ ْن بينهــم يوســف اليهـ ّ
ـاك املسـ ّ
كان الثالثــة يدرســون يف كليــة واحــدة ،كليـ ٍة متعــدد ِة التخصصات،
يلتقــو َن مــرة مــرة ،يناقشــو َن يف مواضيـ َع مختلفــة ،متتــد إىل الحديــث
عــن اإلســام واليهوديــة واملســيحية ،وع ـ ْن دور حــوار الحضــارات يف
التعايــش ،واحـرام اآلخــر ،واحـرام الغــر.
ـس بهــم،
يعيــش معتصــم مــع أبيــه وأ ّمــه وأختــه ،يحبهــم ويأنـ ُ
ـاح املنــزل ،إ ْن ُوج ـ َد أنِ ـ َر املنــزل عــى
ويأنســو َن بــه ،يعتربونــه مصبـ َ
ـاب انتـ ِ
ـرت الظلمــة ،كأ ّن الضــوء انقطــع.
س ـكّانه ،وإ ْن غـ َ
ذات يــوم اتفــق معتصــم ويوســف وجــاك عــى بنــاء مركــز
للشــباب ،ألن املدينــة تفتقــد لــدار شــباب ،وتفتقــد لألمســيات
الثقافيــة إذا اســتثنينا التــي تُقــا ُم بــن أســوار الكُليــة.
 معتصم ،كيف نبتدئ هذا املرشوع؟ ال ُأعرف يا يوسف ،هذه أول مرة أفكر يف مرشوع كهذا.
تصعــب
صاحــب األفــكار يــا معتصــم ،أنــت امل ُفكّــر فينــا،
 أنــتُ
ُ
وتســهل عليــك ،إنّــك رئيــس فريقنــا.
ُ
علينــا األفــكا ُر،
 والله ال أعرف ماذا نفعل؟هنــا يتدخــل جــاك الرزيــن ،الــذي يؤمــ ُن بالحــوار ،يُصغــي يف
ِ
بنــات فكــره أفــكار عظيمــة.
هــدوء ،فتُولَــ ُد مــ ْن
 أيهــا األصحــاب ،املهــم عندنــا طر ْحنــا الفكــرة ،والفكــرة أول املرشوع،دعونــا نـ ُ
ـض أيــام ،ثــم نــرى مــا
ـرك املوضــوع إىل حــن ،نف ّكـ ُر فيــه بعـ َ
الــذي تجــو ُد بــه الليــايل م ـ ْن أفــكار مرشقــة يف املوضــوع ،أنــا عــى
ـت أول مــرة نقــو ُم بهــذا األمــر ،وأنتــم
يقــن أننــا ســنج ُد الحــل ،ليسـ ْ
تذكــرو َن هــذا.
 َمعك حق أيها الرزين.
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 الرزين؟ رزين وذيك ومفكر الجامعة ،واملصمم ألفكارها. شكرا لكام ،أخجلتامين وأضْ حكتامين.تفـ َ
ـي الــذي يقطنون
ـرق الجمـ ُع عنــد املغيــب يف مفــرق طــرق الحـ ّ
فيــه ،وبعـ َد االفـراق قصـ َد كل واحــد الب ْيــت .دخـ َـل معتصــم املنــزل،
ـرب ،وبــدأ يقــرأ قليــا م ـ َن
ســلم عــى الجميــع ،توضــأ وصــى املغـ َ
القــرآن – بصـ ٍ
ـوت خافـ ٍ
ـت – يف غرفتــه.
يكتمل تناوله دون ََك يا ولدي.
ُ
 يا معتصم ،ال َعشاء جاهز ،ال ُأنزل حاال يا أمي الحنون ،دقيقة أو أقل م ْن ذلك.
وجـ َد معتصــم الفرصــة يكْ يكلـ َم األرسة باملــروع ،ويستشـ َر أبــا ُه،
هــو موظــف يف البلديــة ،وخبــر يف مثــل هــذه األمــور ،يعـ ُ
ـرف كيـ َـف
تبتــدئُ ،وكيــف تنتهــي.
 نفك ُر يف إنشاء دار شباب ،ما رأيكم يف هذا املرشوع؟ ما دو ُر دار الشباب؟ أمــي ،دا ُر الشــباب ،تهتــم بالشــباب ،فيهــا يجتمعــون ،يُ ْنشــئوناألنديــة ،ويقومــو َن بالورشــات ،يســافرو َن يف الرحــات ،وفيهــا ت ُقــا ُم
األنشــطة الثقافيــة والفكريــة والرياضيــة والجمعويــة...
 املرشو ُع سيكو ُن سابقة م ْن نو ِع ِه. بالتأكيد أختي ،سوف يكو ُن كذلك .ما َرأيك أيب؟
ـت أختُـ َـك ،ســابقة يف مدين ِتنــاَ .مـ ْن سـ َ
ـوف يســاع ُد َك
 الفكــرة كــا قالـ ْيف هــذا املــروع؟
 يوسف وجاك. إنهام خري الصحبة ،وخري الع ْون َلك يف هذا املرشوع.أحتاج مشورت ََك أيب.
ُ
 يف ماذا أساع ُد َك يا ولدي؟ الفكــر ُة مــا تــز ُال يف مخاضهــا ،مــا هــي اإلجــراءات األوىل التــيوجــب أ ْن نقــو َم بهــا؟
َ
 تكتبــو َن طلبــا توجهونــه إىل وزيــر الشــباب والرياضــة ،وطلبــا إىلنائــب وزيــر الشــباب والرياضــة باملدينــة ،وطلبــا إىل عمــد ِة املدينــة،
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ٍ
بتوقيعــات عــد ٍد مــ ْن شــخصيات املدينــة،
طلــب
وترفقــو َن كل
ٍ
وتنتظــرون الــرد.
 شكرا أيب عىل هذه املعطيات امل ُفيدة.ِ
أكملــت األرسة ال َعشــاء ،واتجــه األب ومعتصــم صــوب املســجد
ألداء صــاة ال ِعشــاء ،وتــركا األم والبنــت تنظفــان املائــدة واملطبــخ.
بعــ َد يــوم واحــد التقــى األصحــاب داخــل الكُليــة ،جلســوا يف
مقصــف الكليــة ،أخــذوا مرشوبــات مختلفــة ،وأخــذوا يف املوضــوع.
هل فكرت ْم يف املوضوع؟
 ْ نعم جاك ،فك ْرتُ يف املوضوع ،وملْ أج ْد جوابا.هل فك ْرتَ يف املوضوع؟
وأنت يا معتصمْ ،
 َ نع ْم ،وفت ْحتُ ُه مع أيب ،وأفادين فيه. ماذا قال َلك؟ـب طلبــا نوج ُهـ ُه إىل وزيــر الشــباب والرياضــة ،ونائبه
 أشــار يل أ ْن نكتـ َِ
بتوقيعــات لشــخصيات
الطلــب
ــق
باملدينــة ،و ُعمــدة املدينــة ،ون ْر ِف ُ
َ
املدينــة ،وننتظــر الــرد.
 هذا جميل. جميل جدا يوسف ،لِ َنبتدئ الفكر َة م َن اليوم ،ما رأيك ْم؟ شكرا لكام ،لِنبتدئْ.داخــل املقصــف جلســت الجامعــة ،ومبســاعدة يوســف الــذي
ـب يف شــكل يحــر ُم أصــول الكتابــة
كان طالبــا يف الحقــوق خــرج الطلـ ُ
ـرب بريــد،
ـب ،طلبــوا التوقيعــات ،واتجهــوا إىل أقـ ِ
اإلداريــة ،كت ُبــوا الطلـ َ
أرســلوا مــا كتبــو ُه ُم ْرفقــا بالتوقيعــات ،وبع ـ َد أيــام اســتدعى نائــب
وزيــر الشــباب والرياضــة معتصــا ويوســف وجــاك ،حاورهــ ْم يف
ـباب يفرحــونَ.
ـب بالقبــول ،مــا جعــل الشـ َ
املــروع الــذي أجيـ َ
يف إطــار رشاكــة بــن وزارة الشــباب والرياضــة والبلديــة وجامعــة
ـت يف
املدينــة شُ ـيّدَتْ دار الشـ ِ
ـت عــى األرض بعدمــا كانـ ْ
ـباب ،وأصبحـ ْ
ـت عــى ورق.
فكــر ،وبعدمــا كانـ ْ
ـنت دار الشــباب بحضــور شــخصيات وازنــة ،ويف املقدمــة نائب
ُدشـ ْ
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ــت االنطالقــة الفعليــة ألنشــطتها،
وزارة الشــباب والرياضــة ،أ ْع ِط َي ْ
ـت دورا تثقيفيــا باملدينــة ،ونــال شــبابنا احرتامــا كب ـرا م ـ ْن
التــي لعبـ ْ
ـت مبجهــود الشــبان.
طــرف الســاكنة ،والتــي اعرتفـ ْ
تخــرج الشــباب ،وأصبحــوا أمــام هاجــس البحــث عــنِ العمــل
الــذي يريــده كل شــاب .معتصــم تخــرج يف الهندســة ،ويوســف يف
القانــون ،أمــا جــاك فقــد تخــرج ُمجــازا يف الفيزيــاء .تخرجــوا جميعــا
مبيـزات مرشفــة ،وحصــل معتصــم عــى جائــزة مــن الكليــة ،ألنــه كان
مــن الطلبــة املتميزيــن.
 مربوك أيها الذيك. شكرا َلك يا جاك.رفعــت شــأنَنا بهــذا التميــز ،وهــذا
 مــروك يــا حــرة املهنــدس،َ
النبــوغ.
حصلْتُــا نقطــا عاليــة،
 أشــك ُر َك صديقــي يوســف ،أنتــا أيضــا ّتســتحقان التشــجيع .مــا رأيكــا أ ْن نذهــب يف ســفر إىل إحــدى
املناطــق الجبليــة ،ننــى ضجيــج الســيارات ،نحــ ُن نحتــاج ذلــك.
 فكرة سديدة ،ما َيوسف؟
رأيك يا ُ
أنفســنا
مننــح َ
 رأيــي مــ ْن رأيكُــا ،ســنة ونحــ ُن نذاكــ ُر ،علينــا أ ْن َبعــض الراحــة ،اشــتقنا إىل النســيم العليــل ،وإىل تغريــد العصافــر،
َ
ورائحــة املُــروج ،ورقرقــة امليــاه ،وحفيــف األشــجار ،وحيــا ِة الس ـ َمر
ليــا ،وحيــا ِة االكتشــاف نهــارا.
ـت يف العمــر
ـب يف ســيارة والــدي إ ْن كانـ ْ
 مــا رأيكــم م ـ ْن غــد نذهـ ُبقيــة؟
ُنسق.
 نح ُن ُموافقان حرض َة امل ّيف الغــد صباحــا أخــذ معتص ـ ٌم ســيارة والــده ،وأخــذ م ـ َن املنــزل
ـب األغ ـراض إ ْذ ظه ـ َر الصديقــان
مــا يلــز ُم للرحلــة ،وبينــا هــو يرتـ ُ
أب معتصــم وأ ّم ـ ُه التحيــة،
يحمــان أيضــا مــا يلــزم ،وبعدمــا بــادال َ
وضعــا الحاجيـ ِ
ـات داخــل الســيارة ،صعــدوا جميعــا ،وودعــوا األبويْــن
ُمتجه ـ َن صــوب غايتهــم.
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وصــل الجميــع إىل املنطقــة املقصــودة ،بنــوا خيمــة بالقــ ْر ِب
م ـ ْن مجــرى مــا ّيئ ،أنزلــوا الحاجيــات م ـ َن الســيارة ،نظمــوا األشــياء
ـروا ٍ
أكالت خفيفــة
يف املــكان الــذي مـ َن امل ُمكــن أ ْن توضـ َع فيــه ،حـ ّ
وإبريـ َـق شــاي ،أكلــوا ونامــوا لال ْرتيــاح قليــا.
ارتــاح الشــباب ،واســتيقظوا عنــد املغــرب ،توضــأ معتصــم وصــى،
ـي يوســف وجــاك يف انتظــاره ،فهــا يحرتمــان دينــه ،وهــو كذلــك
وب ِقـ َ
ـبق لـ ُه أ ْن حاو َرهــا بشــأن الدين
يحــرم دي َنهــا ،وال يُكر ُههــا ،وملْ يسـ ْ
أبــدا ،ته ّمــه صداقتُهــا .أنهــى معتصــم الصــاة ،ووجــد أربعــة أعــن
تنظـ ُر إليــه ،كأنهــا تخاط ُبــه أ ْن أرس ْع يف تجهيــز ِ
ـرج،
نفسـ َـك حتــى نخـ َ
فهـ َم معصـ ٌم الرســالة ،بــدأ يف تجهيــز ِ
نفســه يف رسعــة للخــروج ُرفقــة
صديق ْي ِه .
أوىص معتصـ ٌم عــى الخيمــة أحــد الشــيوخ ،واتجهــوا -مشــيا عــى
األقــدام -إىل الشــال الــذي يب ُعـ ُد نصــف ســاعة ،ويف الطريــق تحــاوروا
يف شــأن اإلســام ،وطيبــة أهلِــه.
مرتاح بع َد الصالة؟
 هل أنتٌ
تريــح كثــرا ،هــي مطهــر
مرتــاح كثــرا ،الصــاة
 نعــم جــاك ،أنــاُ
ٌ
ـح النفــس واألعصــاب ،تــزر ُع الثقــة يف اإلنســان ،تجعـ ُـل
للــروح ،تريـ ُ
املــر َء يشــع ُر بســعادة ال ح ـ ّد لهــا.
ـت
 يــا جامعــة الخــر ،أصار ُحكــا أين بســبب صداقتنــا الطويلــة ،رأيـ ُمـ ْن خـ َـر معتصــم مــا ج َعلنــي أفكـ ُر يف اإلســام.
ـكل لـ َـك
 مهــا عليـ َـك يوســف ،ال تقــلِْ هــذا ،أتعلــم أنــه ســوف يُشـ ُخط ـرا مــع العائلــة؟
 أعلــ ُم يــا جــاك ،منــذ مــدة وأنــا أقــرأ عــن اإلســام واملســلمني،عينــاي إال
ــر
َ
وزيــادة عــى هــذا ،أنــا أعيــش يف بلــد مســلم ،ملْ ت ْب ِ ْ
الديـ َن الــذي يُطابـ ُـق الواقع،أمــا دينــي ،ونصــوص التــوراة ،فــكل الــذي
تعلمتُـ ُه يخالـ ُـف الواقــع متامــا ،مــا يؤكــد أن التــوراة كتــاب ُمحـ ّرف،
ـت عنهــا كثـرا يف دينــي،
فكـ ْر يف هــذا األمــر جــاك ،إنهــا حقائــق بحثـ ُ
وج ْدت ُهــا يف اإلســام.
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 أعـ ُد َك صديقــي أين ســوف أحـ ُـت إليـ ِه،
ـاول جــادا التوصـ َـل ملــا توصلْـ َ
آنــذاك أعل ُنهــا ،هـ ْـل أنــا معـ َـك يف هــذا األمــر أم ال .معتصــم ،مــا لـ َـك
ـت معنــا.
ال تتكلــم؟ كأنـ َـك لسـ َ
 أنــا معكــا ،كلــا يف األمــر أين فــرح كثـرا ملــا قالَـ ُه يوســف ،وأريــدمعرفــة املزيــد عـ ْن موضو ِعـ ِه هــذا ،أقصـ ُد ف َر َحنــا هــذا.
 ُـت انتباهــي ،هــو مــا يفعلُـ ُه الكيــان الصهيــو ّين ،الكيــا ُن
أول أمــر لفـ َ
يقتــل األطفــال
ُ
العــرب يف فلســطني ،والــذي
الدخيــل عــى أرض
ُ
ِ
العــزل الذيــ َن يُدافعــو َن عــ ْن ِ
َ
أرضهــم،
ويقتــل
ُ
والنســاء والشــيوخ،
يقتلُهــم لإلبــادة ،لكـ ْن مــا أبيــدوا ،ميــوتُ الواحــد ،ثــم يــأيت العـرات،
البــد أن يف األمــر رسا خفيّــا.
والصمــت
 نعــم ،االعتــداء والظلــم والجــورالعاملــي ،والســكوتُ
ُ
ّ
العــريب ،أشــياء تشــ ُر إىل صحــة رأي الفلســطيني َني يف الدفــاع عــ ْن
ِ
تحدثــت عنــه يتمثــل يف صــدق القضيــة،
ر الــذي
َ
أرضهــم ،والــ ّ
هــل
وإعانــة الرحمــن للمســلمني يف هــذه األرض امل ُقدســة ،لكــ ْن ْ
الشــهادتي؟
ْــت
نطق َ
ْ
للحـي ،يتواجد
ـت إىل املسـجد الكبير
ـت اإلسلام ،ذه ْب ُ
 نعـ ْم ،ملـا أيق ْن ُّ
ْت
الشـهادتي ،وبدأتُ
فيـه إمـام فقيه ،بحـ ٌر يف علوم الدين ،ومث ّـة نطق ُ
ْ
أبـوي ،وأنـوي ُمصارحـة املوضوع معهما قريبا ،كام
الصلاة خُفيـة عن ّ
أنـوي الصيـا َم يف رمضان.
 أنا مرسور بإسال ِم َك يا أخي يف اإلسالم. هـذا كـرم َاملسـلمني بإسلامي،
منـك يـا معتصـم ،رأيْ ُ
ـت فـ َر َح جميـع ْ
شـكرا َ
سـبق أ ْن رأيْ َت أحدا
لـك ،وشـكرا لهـم جميعاْ .
قـل يل جاك ،هـل َ
مسرورا بدي ِنك؟
وتركـت
نزلـت هـذه العبـارة على جـاك كالصاعقـة ،قـ ْد أفحمتْـ ُه،
ْ
ْ
رسـائل كثرية م ْن يوسـفَ ،
حاول التجنب،
ُ
كانت فيها
صداهـا يف ذهنـهْ ،
تدخـل يف ذكاء.
َ
لكـ ّن معتصام
 مهالْ ،اترك جاك عىل راح ِت ِه.
 -نحـ ُن أصدقـاء يُناقشـو َن موضوعـا ميلأ الدنيـا ،تـراودين كثير مـ َن
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األسـئلة العالِقـة ،إذا نظـرتُ إىل معتصـم وعائلته ،أحب ْب ُت اإلسلام ،وإذا
قلت:أهـذا هو اإلسلام؟
نظـرتُ إىل مكْـر امل ُسـلمني ،وكذبهـم ونفاقهـم ُ
 فكـ ْر كما فكـ ْرتُ أنـا ،ملْ أفكـ ْر يف املسـلمني ،ألنهـم باعـوا دي َنهـمْ ،بلـت سيرة محمـد صىل اللـه عليه وسـلم ،و ُمعاناتَ ُه يف نرش اإلسلام،
درس ُ
ْ
أنقب هنـا وهناك ،أج ُد
،
الديانتي
بين
ن
وأقـار
ـة،
ي
اليهود
أدرس
وكنـت
ُ
ّ
ْ
ُ ُ
ُ
َ
اليهودي ،وال أج ُدها يف اإلسلام.
الفـوارق والخروقـات يف الديـن
ّ
 سوف أقتدي بهذا التوجيه ،أ ِع ُدك.الشـباب ثالثـة أيـام يف السـفر ،لعبـوا وضحكـوا ،وعـادوا إىل
أمضى
ُ
الديـار ،وكان ُ
أول يشء بعـد السلام تحدث به معتصـم إىل العائلة ،هو
الفرح ملـا أعل َم معتصم
الخب ،وزا َد ُ
إسلام يوسـف ،فر َح ِت األرسة بهـذا َ
األرسة أنها مسـاهمة يف إسلام يوسف.
ورشب وأخـذ قسـطا
عـاد جـاك إىل املنـزل ،سـلم على األهـل ،أكل
َ
مـ َن الراحـة يف غرف ِت ِهَ ،
أفاق واغتسـل ،ثـم حمل القرآن ،ألنـه عل َم ذاتَ
فتح
يـوم مـ ْن صديقـه معتصـم أن هذا الكتاب ال ّ
ميسـه إال امل ُطهـرونَ ،
القرآن بعشـوائية ،ابتدأ القراءة ،شـع َر براحة غريبة ،ملْ
يسـبق أ ْن شـعر
ْ
الحي ،اشترى كتابا
بهـا ،وب ْعـد الفـراغ مـن القراءة اتجـه إىل مكتبـة يف ّ
حـول سيرة الرسـول صىل اللـه عليه وسـلم ،بدأ يقـرأ ويقـارن ،وبدأتْ
ُ
الفروق.
تظه ُر لـه
تنقيـب جـاك أشـهرا ،كان فيهـا يقـرأ القرآن وتفسير اآليات،
اسـتم ّر
ُ
ويقـرأ سيرة الرسـول ،كان يبحـث يف املواقـع ،ويكث ُر األسـئلة على
معتصـم ويوسـف كلما التقـى بهما أو بأحدهما ،حتى أيقـ َن الغنيمة
َ
الشـهادتي ،وبـدأ يدعـو الناس إىل
آنـذاك نطق
وقـرر مواجهـة األهـل،
ْ
اإلسالم.
فـرح معتصـم ويوسـف باملسـلم الجديـد ،وبـدأ كل منهما يُفكر يف
َ
اسـم جديد لجـاك ،والذي وجد االسـم امل ُناسـب.
 ما رأيكم يف اسم سعيد؟ هذا اسم جميل. -نع ْم ،نس ّميك سعيدا يكْ تكون سعيدا يف حياتِك الجديدة.
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كان مـ َن اللازم على يوسـف وسـعيد أن يواجهـا أهلهما ،فات َحـا
طلبت
تقبـل بهذا الديـن،
األهـل يف املوضـوع ،لكـ ّن أرسة كل منهما ملْ ْ
ْ
ٍ
سـعيد التعايش
فضلت أرسة
أ ّم يوسـف مـن ابنهـا مغادرة املنـزل ،فيام
ْ
مـع املوضوع.
غـادر يوسـف املنـزل ُمتجهـا عنـد رفيـق دربه معتصـم ،قىض عنده
بعـض أيـام ريثما يدبـر أمـر شُ ـقّة صغيرة ،وبينما هـو يف ُحـزن على
فـرح بهـذا
فـراق األهـل نادتْـ ُه مدرسـة خصوصيـة للتدريـس فيهـاَ ،
ِ
البحـث عـن شـقة صغيرة وجدوهـا
الصاحبين يف
العمـل ،وبـدأ ُرفقـة
ْ
حـي ُمجـاور.
يف ّ
انتقل يوسـف إىل شُ ـقته ،وبع َد أشـهر قليل ٍة من العمل يف املدرسـة
َ
طلـب يـ َد أخ ِ
ْـت ُمعتصم للـزواج ،والتـي ملْ ترف ُْض ،ألنها ُ
يوسـف
تعرف
َ
َ
بـاب ،ورحلـت
عـ ْن طريـق أخيهـا .أ ِقي َم ْ
رضهـا األ ْح ُ
ـت الوليمـة التـي ح َ
الشـابّة إىل ب ْي ِ
ـت زوجها.
تخـرج معتصـ ٌم مهندسـا يف امل ْعمار ،تز ّو َج بعدمـا جم َع من املال ما
َ
يكفيـ ِه لهـذا الغـرض ،وسـك َن رفقـة أ ّمـه وأبيه ،ألنّـه كان االبـن الوحيد
لهما ،وأل ّن املنـزل كان كبريا.
يف هـذه األثنـاء كان ال يـز ُال سـعيد مـ ْن دون عمـل ،بحـثَ وبحـثَ
وملْ يجـ ْد ،واستشـار معتصما يف األمر.
 معتصم ،إين أبحثُ منذ مدة ع ْن عمل ،وملْ أج ْد ُه ،ماذا أفعل؟ لعل الله يخت ُربك .اعل ْم أ ّن مع ال ُع ْس يرسا.أش إ ّيل بعمل يُناس ُبني.
 أعلم ،لك ْن ماذا ُأفعل بعد الصرب؟ ِ ْ
 ما رأيك يف التجارة؟ التجـارة تحتـاج رأس املـال ،وأنـا ال ُأملـك قـوتَ يومـي ،كيـف أدبّـر
أمـ َر املال؟
 د ْع أمـ َر رأس املـال يل ،أنـا أ ّدخـر شـيئا م َن املـال أقرضُ ُه إيّـاك عىل أ ْنُصبـح ثريا.
تـر ّد ُه يل عندما ت ُ
ِ
تناسـب سـعيدا ،ووجدا أ ّن
ضح َـك الصاحبـان ،بـدآ يُفكـرا يف تجـارة
ُ
مناسـب لـ ُه ،فهـو يجيـد الـكالم ،خطيـب يف
االتّجـار -يف املالبـس -أمـر
ٌ
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القـول ،رزيـن وذيك ،وامتهـان مهنـة التجـارة يف املالبـس يحتـاج هـذه
الصفات.
نجـح مشرو ُع املالبـس ،وأعـاد سـعيد القـرض إىل صاحبـه ،وبـدأ
َ
بحثـا مـ ْن نـوع آخـر ،بدأ رحلـة البحث عـ ْن زوجـة ،يُك ّو ُن معهـا أرسة،
ويعيـش معهـا الحيـاة السـعيدة.
ُ
 أتري ُد الزواج فعال؟ نع ْم يا يوسف. أتري ُد أ ْن تُ ط َر َك امرأة األطفال؟ نع ْم يا معتصم.قبـل األوان ،طلبـاتُ املـرأة واألبنـاء ال تنقضي ،سـوف
 سـوف تشـي ُخ َينقصنـا هـذا ،انقضى هـذا،
تسـم ُع على الـدوام عبـارات مـن قبيـلُ :
َ
عليـك إحضـار هـذا...
تحض هذا ،وإيّ َاك أ ْن تنىس هذا...
َ
نسيت هذا ،وملْ ِ ْ
األصحاب ،أطلبْ ُت املشورة أم طلبْ ُت س ّد اآلفاق؟
 أيهاُ
ُ
نضحك معك فقط.
 نح ُن ُأعرف فتاة ُمقربة م َن العائلة ،خلوقة جدا ،تناس ُبك يا سعيد.
 َهلُ ّم بنا حتى نراها.رش سوف تراها غدا ،سوف تُعجبُ َك.
 أبْ ْويوسـف
يف الغـد بعـد العصر اتجـه سـعيد و ُمعتصـ ٌم وزوجتُـ ُه
ُ
وزوجتُـه يف اتجـاه ب ْي ِ
ُ
الرجـال يف
جلـس
ـت الفتـاة ،دخلـوا إىل املنـزل،
َ
جلس ِ
الشـاب الشـابّة،
ـت النسـو ُة يف غرف ٍة ُمجاورة ،رأى
املضافـة ،بينام َ
ّ
وطلـب عقـ َد النـكاح يف أقرب فرصـة ،وهو
ـت بـ ِه،
أعجـب بهـا ،وأعجبَ ْ
َ
َ
وافقـت عليـ ِه أرسة الفتـاة.
الشيء الـذي
ْ
تـز ّوج سـعي ٌد ،وزادتْ سـعادتُ ُه ،واسـتمرتْ صداقتُـ ُه مـع صاحب ْيـ ِه
الخييْـن ،معتصـم ويوسـف ،يتـزاورو َن بي َنهـ ْم ،يتشـاورو َن يف كل
ّ
ِ
ِ
ِ
ضاعـت مـ ْن ُمجتمعاتنـا اإلسلاميّة.
القضايـا ،يُ ْعلنـو َن قيَما ُعليـا
ْ
الثالثاء  14ذو الحجة 1438ه  5 /شتنرب 2017م

88

همتي همة الملوك
خــرج عمــر مــن القريــة الصغــرة التــي ُعــن فيهــا أســتاذا للغــة
العربيــة قبــل ســنتني متجهــا صــوب مدينــة الربــاط يك يلتحــق برفاقــه
يف النضــالُ ،م ْنضَ ــاً إىل التنســيقية الوطنيــة لألســاتذة املجازيــن
املقصيــن مــن الرتقيــة ،وبغيتــه يف ذلــك املطالبــة بالكرامــة ورفــع
الظلــم واالســتبداد الــذي يطــال فئــة مــن األســاتذة املحرومــن مــن
الرتقيــة بالشــهادة.
لقــد خــرج عمــر ومل يعــد لــه أثــر يف القريــة الخــراء بأشــجار
الزيتــون التــي تغطــي املنطقــة بأكملهــا ،الــكل ممــن يعرفــه أصبــح
يســأل عنــه ،وعــن املصــر الــذي قــد يتعــرض لــه مــن طــرف الــوزارة
الوصيــة ،وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي التــي أضحــت يف
نظــر عمــر مجــرد مؤسســة مثــل باقــي مؤسســات الوطــن .صاحبنــا
كان يــرى مجــال هتــه الــوزارة أحســن مجــال يف الوجــود ،لكــن ملــا
ولــج املجــال وتعــرف ثغراتــه املتعــددة املتنوعــة ،وملــس رس املســألة
املتعلقــة برتاجــع وتــدين املســتوى التعليمــي ببــاده املغــرب ،أدرك أن
األمــر مقصــود عنــوة ،وتغــرت نظرتــه إىل وطنــه الــذي يحبــه رغــم
كل يشء.
مــا زاد صاحبنــا تشــبتا بالتنســيقية وأعضائهــا هــو متــادي املخــزن
يف تعنيــف األســاتذة مبدينــة الربــاط التــي شــهدت مشــاهد ال تليــق
واألســتاذ ،فــزاد بذلــك شــغف صديقنــا عمــر يف اإلرضاب املفتــوح
الــذي اقــرب لحــد الســاعة -وحســب لســان عمــر -مــن الشــهرين،
متخطيــا بذلــك اإلرضاب املفتــوح للتنســيقية الوطنيــة الســابقة التــي
جــرت معهــا القصــة نفســه ،وانفرجــت الوضعيــة بعــد ذلــك مبرســوم
اســتثنايئ يُ َخــول ألعضــاء التنســيقية االســتفادة مــن الرتقــي بالشــهادة،
ومــن أثــر رجعــي مــادي ومــايل ،وتغيــر اإلطــار ملــن أراد ذلــك ،وهــذا
مــا شــجع عمــر والتنســيقية كلهــا عــى الســر قدمــا نحــو تحقيــق هذا
املطلــب الــذي يعتــر مطلبــا عــادال يف نظــر جميــع املهتمــن باملجــال
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الرتبــوي.
يف يــوم مــن األيــام وصاحبنــا يــردد الشــعارات يف مســرة مــن
املســرات يف شــارع محمــد الخامــس إذ طوقــت الرشطــة املــكان
وفرقــت بعــي رجــال األمــن املظاهــرة الســلمية ،وفــوق هــذا كلــه
رضبــت مــن رضبــت مــن األســاتذة ،وكان مــن هــؤالء األســاتذة عمــر
الــذي ردد يف قلبــه والعــى ترضبــه بيــت املتنبــي قائــا يف قـرارة أعــم
ا قــه :
وفـــؤادي مـــن الـمـلـوك وإن كا ن لـسـانـي يُــ َرى مـن الـشـعــراء
قلــب عمــر قلــب امللــوك ،وإن كانــت األنــام ت ـراه مــن الشــعراء،
لكــن مــن يرضبــه ال يعلــم أنــه ملــك وشــاعر لــذاك يفخــر بطلنــا
مــن جهــل رجــال األمــن قائــا يف نفســه:لقد قلــت ال للفســاد ،هــل
بإمكانكــم يــا رجــال األمــن قولهــا؟.
طاملــا ناقــش يف مــا مــى مــن الدهــر مثــل هــذه املواضيــع
املتعلقــة باملخــزن والفســاد االجتامعــي بشــتى أنواعــه مجيبــا بثقــة
الواثــق مــن نفســه:
فـكـم بـطـل فــل الـزمـان شـبـاتــه وكــم سـيـد دارت عـلـيـه الـدوائر
هــو يؤمــن إميانــا قويــا أن مــن يتخيلــون أنفســهم أبطــاال البــد
أن يقطعهــم الزمــان ،وأن األســياد البــد أن تــدور املصائــب عليهــم يف
يــوم مــن الدهــر ،ويف هــذا انتصــار للكرامــة والعدالــة عــى حســاب
الفســاد والظلــم.
توالــت األيــام وعمــر مل يلتحــق باملؤسســة مــا زاد مبريديــه مــن
التالميــذ وممــن يعرفــه الســؤل عــن غيابــه املســتمر وغــر املســبوق،
كيــف ال يســألون عنــه وهــم يحبونــه؟ كيــف للتالميــذ الدراســة دون
حصــص عمــر التــي كانــت مرحــا وجــذال تقــوي يف أرواحهــم الهمــة
والطمــوح واملجــد والعــا؟ كانــوا برفقتــه يبحثــون عــن الســؤدد،
يخاطبــون العليــاء .هــو الــذي رىب يف تالمذتــه هتــه الخصــال الجميلــة،
وكأنــه يســر عــى درب الشــاعر حــن قــال:
نـفـــس حـــر تـــرى املـذلـــة
ِهـمـــتي هـــمة املـــلوك ونـفـســـي
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كــفــرا
عــرف هــذا األســتاذ كيــف يُ ْد ِخـ ُـل التالميــذ إىل عاملــه فأحبــوه حــب
االبــن ألمــه ،وحــب املريــد لشــيخه ،وحــب الحــوت ملائــه ،وحــب
العصفــور -مرمنــا منشــدا فــوق األغصــان واألفنــان -لســائه.
كيــف يل أن أنســاك يــا عمــر وأنــت الــذي كنــت يل األخ والصديــق،
والعــون والرفيــق ،هــل تذكــر يــوم كنــت أحــاورك يف موضــوع معــن
كيــف كان كل منــا يحــاول االنتصــار لرأيــه حتــى نصــل إىل جــدال
ُمطَــول ال خــروج لنــا منــه إال بن ـزال وجــدال ،وهــا نحــن اآلن رمبــا
تعقلنــا قليــا فأصبــح كل منــا ينتــر للحــوار ال لرأيــه ،وكأننــا نطبــق
قــول فولتــر املشــهور":قد أختلــف معــك يف الــرأي ،لكــن أُضَ حــي
بحيــايت مــن أجــل أن تعــر عــن رأيــك بــكل حريــة".
اآلن اســتقر صديقــي يف الربــاط مــع أعضــاء التنســيقية بالعاصمــة،
وال عــودة لــه منهــا إىل حجــرة الــدرس إال بالرتقــي إىل الســلم العــارش،
ونســيان الســلم التاســع الــذي يطلــق عليــه بعــض أصحــاب قطــاع
الرتبيــة الزنزانــة تســعة ،نظــرا لعــدم مســايرته لحاجيــات األســتاذ
االجتامعيــة ،مــا يجعــل املــدرس عرضــة لــكل عــوز وحاجــة وفقــر
مضــن.
 11ربيع األول 1435هـ 14 /يناير 2014م
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