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اإلهداء
إىل كل عقل يفكر ويرتقي.
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القائد األمحق هو من يشعل احلروب ليشعر الشعب
بأهميته
والشعب األمحق هو من يشعل نفسه ليشعر القائد
بأهميته
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كلمة
ق��د حت��دث وقائ��ع ه��ذه الرواي��ة يف أي بل��د عرب��ي لتش��ابه أوض��اع
أقط��ار ه��ذا الوط��ن املضط��رب .لق��د تعمدن��ا إغف��ال ذك��ر اس��م البل��د
ال��ذي تق��ع في��ه أح��داث الرواي��ة حت��ى يتس��نى ل��كل ق��اريء عرب��ي
حري��ة التأوي��ل مب��ا يواف��ق القط��ر ال��ذي ينتم��ي إلي��ه.

املؤلف
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فتح��ي األمح��دي ،أس��تاذ جغرافي��ا ،مثق��ف ،حي��ب الق��راءة ،هادئ
الطب��اع ،حني��ل ومتوس��ط الط��ول ،ش��عره كثي��ف وش��ديد الس��واد ،أمس��ر
البش��رة .هو أحد س��كان حي الصفيح ،ويعترب لدى قاطين احلي ش��خصاً
عظيم�اً ألن��ه م��ن القالئ��ل الذي��ن التحق��وا باملدرس��ة البعي��دة ع��ن احل��ي.
نهاي��ة األس��بوع عن��د منتص��ف النه��ار ،دار احلدي��ث ب�ين األس��تاذ
فتح��ي والعام��ل عب��د احلمي��د وهم��ا واقف��ان عن��د مدخ��ل احل��ي ع��ن
آخ��ر املس��تجدات بش��أن الدرج��ة الوظيفي��ة .فمن��ذ العام املاضي واألس��تاذ
حي��اول االلتح��اق بهيئ��ة التدري��س يف إح��دى امل��دارس ومل تص��ل املوافقة
م��ن مكت��ب الرتبي��ة والتعلي��م .س��أله عب��د احلمي��د باس��تغراب»:ملاذا مل
تصل��ك املوافق��ة رغ��م أن��ك خري��ج جامع��ة؟» أج��اب:
– –طلبوا مين ﭭيتامين «واو».
	–ﭭيتامين «واو»!!!
	–ﭭيتامين «واو» يعين وساطة.
رفع عبد احلميد يده متعجباً واهتز جسده:

– –وساطة! ...منذ متى أصبحت الوساطة ﭭيتامينا ً؟!
– –منذ أن اخرتعنا الصفر لنبقى فيه.
– –اطل��ب عم��راً جت��د عجب��اً ...ولك��ن م��ن أي��ن ل��ك بوس��اطة أو
ﭭيتاميــن «واو»؟!
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– –حمتار ،لست أدري ماذا أصنع.
قط��ع حديثه��م جمي��ب الق��اف بإلق��اء التحي��ة والس�لام عليهم��ا،
فق��ال عب��د احلمي��د جملي��ب بلهج��ة اس��تغراب:
– –هل مسعت بآخر نكتة؟!
– –أيها تقصد ،فالنكات كثرت هذه األيام؟

– –الوس��اطة أصبح��ت ﭭيتامينـا ً! ذه��ب األس��تاذ لطل��ب وظيف��ة واتض��ح
ل��ه أنه��م يري��دون رش��وة ،أو ﭭيتاميــن «واو».
أدرك جمي��ب أن صي��ده أمام��ه وم��ا علي��ه إال رم��ي الس��نارة ،فس��أل
األس��تاذ ،ه��ل يري��د وظيف��ة؟ أجاب��ه بنع��م .اصطن��ع جمي��ب الغضب بل
أتق��ن ال��دور وراح يعات��ب األس��تاذ« :حن��ن أبناء حي واح��د وأنت مل تقل
�ديت إلي��ك خدمة».
ل��ي ....عي��ب علي��ك ....ل��و أخربت�ني م��ن قبل ألس� ُ
س��أله األس��تاذ بش��غف« :ه��ل تس��تطيع مس��اعدتي؟» أجاب��ه بأن��ه
صدي��ق اب��ن مس��ؤول ل��ه الق��درة عل��ى مس��اعدته ،ولكن��ه م��ادي ويري��د
يف مث��ل ه��ذه العملي��ة رات��ب س��تة أش��هر ،يُس��لم ل��ه كل ش��هر.
واف��ق األس��تاذ ،فق��ال ل��ه جمي��ب جبدي��ة« :س��أذهب إلي��ه وأبلغ��ه
باألم��ر ،وم��ا علي��ك إال الذه��اب إىل مكت��ب الرتبي��ة والتعلي��م ي��وم
الثالث��اء وتقدي��م ملف��ك وس��تجدهم هن��اك مرحب�ين ب��ك ول��ن تط��ول
معاملت��ك أكث��ر م��ن نص��ف س��اعة».
صب��اح بداي��ة األس��بوع ،ذه��ب جمي��ب إىل مكت��ب الرتبي��ة يف تل��ك
البلدي��ة ،واس��تطاع احلص��ول م��ن الف��راش عل��ى رق��م هات��ف مدي��ر
مكت��ب الرتبي��ة ال��ذي ُع�ين مؤخ��را.
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أعط��ى الف��راش مبلغ��ا بس��يطا م��ن امل��ال مقاب��ل ه��ذه اخلدم��ة ث��م
توج��ه إىل مرك��ز اتص��االت وهات��ف مدي��ر مكت��ب الرتبي��ة م��ن هات��ف
خيف��ي رق��م املتص��ل مس��تخدما ذكاءه احل��اد وقدرت��ه عل��ى إدارة احل��وار.
ه��و موه��وب ،لدي��ه ق��درة عالي��ة على اإلقن��اع والس��يطرة عل��ى حماوريه.
يع��رف كي��ف ينتق��ي عب��ارات األوام��ر .رد علي��ه مدي��ر مكت��ب الرتبي��ة،
ادع��ى جمي��ب أن��ه وكي��ل ال��وزارة ،رح��ب ب��ه ومت حتوي��ل املكامل��ة إىل
املدي��ر ،بع��د احلدي��ث ألكث��ر م��ن دقيقت�ين م��ع املدي��ر ع��ن س�ير العم��ل
يف املكت��ب ،ادع��ى جمي��ب أن الوزي��ر طلب��ه للحض��ور يف مكتب��ه .وعل��ى
عج��ل ،طل��ب من��ه توظي��ف األس��تاذ فتح��ي .أظه��ر املدي��ر املوافق��ة
عل��ى طل��ب الوكي��ل املف�ترض مؤك��دا ل��ه أن��ه س��يقوم بالواج��ب ،فق��ال
ل��ه جمي��ب إن فتح��ي س��يزوره الثالث��اء ،أجاب��ه املدي��ر أن��ه سيس��تقبله
وينف��ذ مطلب��ه ح��ال وصول��ه .ش��كر املدي��ر وأقف��ل مساع��ة اهلات��ف وع��اد
إىل احل��ي ،التق��ى فتح��ي وأخ�بره أن��ه أخ�بر اب��ن املس��ؤول ال��ذي ب��دوره
أخ�بر وال��ده وأك��د ل��ه أن وال��ده اتص��ل هاتفي��ا باملدي��ر وواف��ق املدي��ر
عل��ى طلب��ه وم��ا علي��ه إال الذه��اب يف صب��اح الثالث��اء ،وهن��اك س��يجده
مرحب��ا ب��ه وأبلغ��ه أن يك��ون ح��ذرا يف التعام��ل م��ع املدي��ر .ف��إذا ذك��ر
ل��ه أي مس��ؤول فم��ا علي��ه إال أن يق��ول إن��ه صدي��ق خال��ه أو عم��ه.
ه��ذا ه��و جمي��ب قب��ل أن يطل��ق علي��ه لق��ب الش��يخ .رج��ل جت��اوز
التاس��عة والثالث�ين م��ن العم��ر .ح��اد ال��ذكاء ،لدي��ه ق��درة فائق��ة
عل��ى حف��ظ املعلوم��ات وتذك��ر األش��ياء بدق��ة ،حيس��ن التص��رف دائم��ا
ملصلحت��ه ،ن��ادرا م��ا خيط��ئ ،خطوات��ه حمس��وبة ،كل م��ا يهمه الس��معة
الطيب��ة يف حي��ه ،وأم��ام كل م��ن يعرف��ه حت��ى ول��و كان��ت تل��ك ص��ورة
يروجه��ا لالس��تهالك ،يس��عى دائم��ا إىل خدم��ة أبن��اء احل��ي واحلص��ول
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عل��ى املقاب��ل بطريق��ة ملتوي��ة ال تلف��ت االنتب��اه .به��ذه الطريق��ة أصب��ح
اجلمي��ع يبادل��ه االح�ترام والتقدي��ر ،ه��و م��ن احملظوظ�ين الذي��ن دخل��وا
امل��دارس وواصل��وا التعلي��م .بس��بب ذكائ��ه ،مل يق��ع يوم��ا يف م��أزق م��ادي
وه��ذا م��ا س��اعده عل��ى الوص��ول وااللتح��اق بكلي��ة العل��وم اإلس�لامية
يف اجلامع��ة ،طري��ق س��اعده عل��ى كس��ب ثق��ة اجلمي��ع .التح��ق
ب��دورات التنمي��ة البش��رية وعم��ل مدرب��ا لف�ترة زمني��ة يف أح��د املعاه��د.
بع��د خترج��ه يف كلية الش��ريعة بدرجة متف��وق ،راح يلقي احملاضرات
وال��دروس بع��د الصل��وات يف املس��جد ،مس��تغال موهبة اخلطابة والس��يطرة
عل��ى املس��تمعني ،اس��تعان بكت��ب األعش��اب وش��رع يف م��داواة الن��اس
الذي��ن يثق��ون به��ذا الن��وع م��ن الع�لاج موهم��ا إياه��م ب��أن ه��ذا م��ن
الط��ب النب��وي ،مس��تغال الثق��ة النفس��ية ال�تي س��اعدت البع��ض عل��ى
التماث��ل للش��فاء .مؤخ��را ،نق��ل مس��كنه إىل ح��ي يُناس��ب دخل��ه امل��ادي.
***
مس��عد ش��ايف ،أس��تاذ يف مدرس��ة اب��ن خل��دون للتعلي��م اإلع��دادي،
يعم��ل يف ه��ذه املدرس��ة من��ذ أكث��ر م��ن أربع��ة عش��ر عام��ا ،أس��تاذ
تاري��خ ،متوس��ط القام��ة ،حني��ل اجلس��م وأبي��ض البش��رة .يعي��ش
م��ع التاري��خ بنف��س مجي��ل بالنس��بة ل��ه ،ال ميك��ن ألح��د يف ه��ذا
العص��ر أن جي��د ش��خصا ميش��ي بالش��ارع وه��و يرت��دي أق��دم املالب��س
الكالس��يكية القدمي��ة إال إذا كان مس��عد .إن��ه أه��م زب��ون يف أس��واق
املالب��س املس��تعملة احمللي��ة واملس��توردة .كل م��ا يبح��ث عن��ه بدل��ة
أو رابط��ة عن��ق مودي��ل قدي��م م��ن الس��تينيات والس��بعينيات .أحيان��ا،
جي��د قطع��ة بالصدف��ة .وأحيان��ا ،يتوج��ه إىل خي��اط حمل��ي ،فه��و
يعل��م طل��ب األس��تاذ .فع�لا ،ميش��ي بالش��ارع بقص��ة ش��عره الكالس��يكي
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وكأن��ه خ��رج للت��و م��ن شاش��ة التلف��از أبي��ض وأس��ود ،م��ن فيل��م قدي��م
كس��ته الس��نون بالغب��ار .كث�يرا م��ا يلف��ت األنظ��ار بأل��وان هندام��ه،
وكأن��ه يرت��دي قم��اش كنب��ة أو س��تارة ذات األل��وان واألش��كال
العش��وائية الغال��ب عليه��ا الل��ون األصف��ر واألمح��ر واألخض��ر والربتقال��ي.
م��ن أس��عد األي��ام عندم��ا اش�ترى حقيب��ة ي��د قدمي��ة غاب��رة وممزق��ة
نوع��ا م��ا ليض��ع فيه��ا أوراق التاري��خ ولرتافق��ه يف ذهاب��ه وإياب��ه.
إن��ه رج��ل ي��رى نفس��ه مثقف��ا .دائم��ا عندم��ا يب��دي اس��تغرابه أو
الب��دء جبمل��ة الفت��ة (بتارخي��ي)....
ناق��م عل��ى الوضع ،كل ش��يء يف احلياة خطأ حس��ب تعب�يره الدائم،
قلم��ا ميت��دح أح��دا يف ه��ذا الزم��ان ،كل ش��خصية هام��ة يف اجملتم��ع
ينظ��ر هل��ا م��ن زاوي��ة األخط��اء وكأن��ه خل��ق لكش��ف اخلط��أ فق��ط ،امله��م
ال ش��خصية أي��ا كان��ت تعجب��ه ،لسـ��انه أط��ول من��ه ،رأي��ه يقول��ه دون
خ��وف م��ن أح��د ،حت��ى أنه أث��ار الرع��ب يف قل��وب زمالئه خاص��ة مدير
املدرس��ة الذي خيش��اه ،وحيس��ب ل��ه مليون حس��اب ،معتق��دا أن جرأته
ق��د جت��ر اجلمي��ع إىل جهن��م ب�ني البش��ر .اخت��ذ املدي��ر ق��رار إيق��اف
مس��عد ع��ن التدري��س وكلف��ه مبهم��ة تنظي��م الطاب��ور الصباح��ي ومالحق��ة
الطلب��ة املتمردي��ن داخ��ل فن��اء املدرس��ة عن��د فرتتي االس�تراحة واخلروج.
ه��ذا الق��رار ُات��ذ بعدم��ا وصل��ت إىل اإلدارة أنب��اء مت��ادي األس��تاذ
مس��عد وخروج��ه ع��ن اللياق��ة املتعارف عليه��ا ،فاضطر املدير إىل اس�تراق
الس��مع ح�ين كان األس��تاذ يش��رح حي��اة ش��خصيات تارخيي��ة وتط��رق
لغان��دي .توق��ف عن��د مقول��ة «كث�يرون ح��ول الس��لطة ،قليل��ون ح��ول
الوط��ن» .وفج��أة ،خ��رج ع��ن موض��وع ال��درس وراح يق��ول« :أي��ن ه��م
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الذي��ن ح��ول األوط��ان؟ ال أح��د ينتص��ر ألوطانن��ا وهل��ذه األم��ة املظلوم��ة،
املس��حوقة ،جم��ازر ترتك��ب يف حقن��ا ب��كل م��كان ،عل��ى م��رأى ومس��مع
الع��امل ،مئ��ات األل��وف م��ن الش��هداء ،ش��يطنة اجملتمع��ات ،إث��ارة
الف�تن وحتري��ض املغفل�ين عل��ى قت��ال بعضه��م البع��ض .اقتت��ال هن��ا
وقت��ل هن��اك .ل��كل ط��رف أوج��دوا م�برراً حلم��ل الس�لاح ،منه��م م��ن
خلق��وا ل��ه م�بررا ديني��ا ،وآخ��ر م�بررا طائفي��ا أو مذهبي��ا ،وآخ��ر قانوني��ا
أو ش��رعيا أو وطني��ا .وكل ط��رف موع��ود باجلن��ة وكأن هل��م عالق��ة م��ع
اهلل متمي��زة ،يقض��ون وحيكم��ون وينه��ون األعم��ار ويدخل��ون اجلن��ة أو
الن��ار م��ن يري��دون ،كل ط��رف ي��رى نفس��ه قاض��ي اهلل ،من نص��ب هؤالء
قض��اة عل��ى اهلل حت��ى حيكم��ون عل��ى اإلنس��ان أحكامه��م الوحش��ية؟
ي��ا أبنائ��ي« ،الرج��ال ب�لا قائ��د عظي��م ال قيم��ة هل��م» أنت��م أم��ل
املس��تقبل .صحي��ح أنك��م جئت��م يف زم��ن القه��ر والعج��ز والتخ��اذل
والتخل��ف الفك��ري ،ولكنن��ا نعل��ق عل��ى أعناقك��م قالئ��د النص��ر .أنت��م
املس��تقبل .اخلون��ة س��تخفيهم الس��نون يف جوف ال�تراب .وأنت��م وأبناؤكم
م��ن س��يبقى عل��ى األرض إىل جان��ب النص��ر األب��دي .ال تكون��وا كم��ن
س��بقكم وال تأخ��ذوا الع�بر منه��م وال جتعلوه��م ق��دوة لك��م.
أي��ن قادتن��ا الذي��ن أوكلن��ا هل��م مهم��ة الدف��اع عن��ا؟....
خذلون��ا وباعون��ا ونهب��وا ثرواتن��ا ،وأصبح��وا ه��م م��ن يقات��ل إىل
جان��ب احملت��ل ويداف��ع عن��ه ،ب��ل م��ن عم��ل معه��م باألم��س
يتص��ادم معه��م الي��وم ...ي��ا للعج��ب ،ب��ل وص��اروا أبط��االً،
وكم��ا ق��ال الش��اعر َّ
ث��وب املُقاتِ�� ْل»...
«إن
الل��ص أصب�� َح يرت��دي َ
َّ
أوالد ال(.....اقتح��م املدي��ر الفص��ل وصب نهراً من الغضب والش��تائم
عل��ى األس��تاذ أم��ام الطالب وأم��ره بالتوجه إىل اإلدارة ،وم��ن ثم توجه إىل
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الط�لاب وش��رح ال��درس بطريقت��ه مع��دالً ومربراً ما قاله األس��تاذ مس��عد).
يف اإلدارة ،اش��تد اجل��دل ب�ين مس��عد واملدي��ر ،ب��دا النق��اش س��اخناً،
ب��رر األس��تاذ س��بب خروج��ه ع��ن الن��ص ب��أن ذل��ك ج��زء م��ن واجب��ه
الرتب��وي ،ف��رد علي��ه املدي��ر بص��وت مرتف��ع:
– –وم��ا دخل��ك أن��ت؟! ه��ل أن��ت مذي��ع يف قن��اة إخباري��ة؟!...
(يس��خر )...نلتق��ي بع��د الفاص��ل...
– –ي��ا س��يدي املدي��ر! م��ن واج�بي أن أدخ��ل احلق��د والك��ره إىل قل��وب
أبنائن��ا الط�لاب ض��د احملتل�ين ألراضين��ا مادمن��ا عاجزي��ن ع��ن
القي��ام مبهم��ة التحري��ر.
– –وهل بالدك حمتلة حتى تقول مثل هذا الكالم؟
– –وه��ل هن��اك ب�لاد عربي��ة غ�ير حمتل��ة؟ مجي��ع األنظم��ة ختض��ع
للس��يطرة واالحت�لال ،وال�تي ال ختض��ع لالحت�لال حيتله��ا
لصوصه��ا.
يغل��ي دم املدي��ر ويدور حول نفس��ه ويصرخ وهو يض��رب الطاولة بيده:
– –أتري��د رمين��ا خل��ف الش��مس .مل أك��ن عاق��ا والدي حت��ى أعاقب بك.
– –وملَ تغض��ب م��ن ق��ول احلقيق��ة للط�لاب؟ م��ا الض�ير يف ذل��ك؟ عل��ى
العك��س ،أرى أن توعي��ة الط�لاب واج��ب وط�ني وقوم��ي ،وأن��ا
متأك��د م��ن تأيي��دك ل��ي يف قلب��ك.
ح��اول املدي��ر أن يتح��دث به��دوء وه��و ي��دور نص��ف دورة ث��م يع��ود:
– –الوض��ع خمتل��ف .إذا مل يعجب��ك هذا ،اترك هذه املهن��ة ،أنا مطالب
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باهل��دوء .ل��ذا ،س��أوقفك ع��ن التدري��س وأوكل ل��ك مهم��ة رقابي��ة،
وه��ذا أفض��ل ل��ك ولن��ا ،ك��م م��ن أس��تاذ متن��ى املهم��ة الرقابي��ة.
– –ولكين.......
قاطعه املدير بصرخة غضب بعد هدوء دام لوقت قصري:
– –أنا املدير ،من حقي اختاذ القرار دون نقاش .هيا اذهب إىل عملك...
ه��ذا األس��تاذ ال ينتم��ي حل��زب سياس��ي ،فه��و يعت�بر األح��زاب
خت��دم مصاحله��ا الش��خصية واضع��ة نص��ب أعينه��ا الكراس��ي أوالً
ومج��ع امل��ال م��ن الداعم�ين ثاني��اً.
ذات صب��اح ،وبع��د دخ��ول الط�لاب إىل فصوهل��م الدراس��ية ،ومب��ا أن
األس��تاذ مس��عد ق��د ق��ام بواجب��ه عل��ى أكم��ل وج��ه ،ذه��ب إىل اإلدارة
وجل��س عل��ى الكرس��ي املقاب��ل لطاول��ة املدي��ر لعل��ه يقض��ي وقت��ا مع��ه إىل
ح�ين وق��ت االس�تراحة ليباش��ر عمل��ه م��رة أخ��رى .
يف احلقيق��ة األس��تاذ مس��عد غاض��ب من��ذ يوم�ين ولس��انه مل
تتوق��ف ع��ن ال��كالم واالنتق��ادات بس��بب تأخ��ر راتب��ه هل��ذا الش��هر
عل��ى النقي��ض م��ن زمالئ��ه .ذه��ب إىل مالي��ة الرتبي��ة والتعلي��م
ليحت��ج ،طلب��وا من��ه وثيق��ة اس��تمرارية يف املدرس��ة بع��د إق��رار
جلن��ة املراقب��ة ال�تي توض��ح أن��ه ال ي��درس للط�لاب ويقض��ي وقت��ه
يف العم��ل ال��ذي يق��وم ب��ه اإلداري��ون ولي��س األس��اتذة .بع��د تس��ليم
مذك��رة االس��تمرارية بالتع��اون م��ع مدي��ر املدرس��ة ،ش��كك املوظ��ف يف
صح��ة الوثيق��ة .وهن��ا اش��تد غض��ب األس��تاذ .عل��ى هام��ش احل��وار
ح��ول ه��ذا املوض��وع ،ق��ال األس��تاذ مس��عد بغض��ب ملدي��ر املدرس��ة:
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– –مت��ى يأت��ي الي��وم ال��ذي ال نس��مع ب��ه م��ن املوظ��ف أن املل��ف ينقص��ه
وثيق��ة أو توقي��ع؟ وه��ل س��يطلع علين��ا فج��ر ي��وم ال يق��ول في��ه
املوظ��ف للمتعام��ل «كي��ف تثب��ت أن وثائق��ك ليس��ت م��زورة؟» أكل
ه��ذا م��ن أج��ل تلق��ي امل��ال مقاب��ل تنفي��ذ القان��ون ،أم ه��ي الفرص��ة
ليم��ارس املوظ��ف س��لطته العدائي��ة جت��اه املواط��ن واحتياجات��ه؟!
قال املدير حبذر:
– –الوض��ع اآلن أفض��ل م��ن املاض��ي (اس��تمر يف تركي��ز ناظري��ه عل��ى
اجلري��دة الناطق��ة باس��م احلكوم��ة.)..
– –الوض��ع ي��ا س��يادة املدي��ر أس��وأ أل��ف م��رة م��ن املاض��ي (ي��زداد
محاس��ة يف ال��كالم )...الوض��ع ي��دل عل��ى كارث��ة يف ح��ق الش��عب،
العي��ب فين��ا.
– –الوعي موجود واملستقبل يف ظل احلكومة الرشيدة يف طريق التصحيح.
– –ال مس��تقبل يف ي��د املفس��دين ،وال يف ي��د املواط��ن العرب��ي ،فه��و ج��زء
ال يتج��زأ م��ن الفس��اد لس��ببني (م��د أصابع��ه ليع��د الس��ببني وه��و
يهت��ز غضب��ا) .األول :املواط��ن ه��و الس��بب يف نش��وب ه��ذه الظاه��رة
ألن��ه ال يع��رف مال��ه وم��ا علي��ه وال يع��رف نص��ا واح��دا م��ن القان��ون
يواج��ه ب��ه املس��ؤول الفاس��د .ثاني��ا :ه��و م��ن يدف��ع الرش��وة لتيس�ير
أم��وره يف الدوائ��ر احلكومي��ة .فاملب��ادرة م��ن املواط��ن ،ول��و رف��ض
ه��و دف��ع رش��وة وكذل��ك باق��ي املواطن�ين ،لع��م الص�لاح الدوائ��ر
احلكومي��ة .الفس��اد....
واص��ل األس��تاذ مس��عد كالم��ه ،ق��ال املدي��ر يف س��ره «إن اجلل��وس
إىل جان��ب ه��ذا املعت��وه يس��بب املتاع��ب» ،انتف��ض م��ن مكان��ه ووض��ع
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اجلري��دة عل��ى الطاول��ة وه��م باخل��روج قائ�لا وه��و ينظ��ر إلي��ه ش��ذرا:
– –س��أذهب لإلش��راف عل��ى الفص��ول ومالحق��ة الطلب��ة الغائب�ين ي��وم
أم��س ،واص��ل حديث��ك م��ع طاول��ة املكت��ب لعله��ا تفه��م م��ا تقول��ه.
أم��ا أن��ا ،فل��م أفه��م ش��يئا مم��ا قل��ت.
خ��رج املدي��ر ث��م تبع��ه األس��تاذ مس��عد ليجل��س يف غرف��ة التدري��س.
***
عبداحلمي��د وج��اره يعق��وب م��ن س��كان ح��ي الصفي��ح ،صديق��ان
وزمي�لا العم��ل يف عم��ارة س��كنية حت��ت اإلنش��اء يف مح��ل األمسن��ت
وأحج��ار البن��اء .الب��ؤس واض��ح م��ن جل��د وجهيهم��ا املنه��ك ومالبس��هما
املدعك��ة والرث��ة .ومث��ل الس��كان البس��طاء يف أي م��كان باملعم��ورة ،ي��كاد
يك��ون ج��ل أحاديثه��م ع��ن بعضه��م البع��ض .مث�لا ،ف�لان قال ع��ن فالن
ك��ذا .ف�لان مل جي��د عم�لاً أو توق��ف أو ط��رد .ف�لان ختاص��م م��ع زوجت��ه
أو ج��اره .كله��ا أم��ور واهي��ة وتبق��ى ع��ادة يف اجملتمع��ات البس��يطة.
م��ن مرتف��ع ،جل��س اجل��اران يف م��كان يط��ل عل��ى حيهم��ا،
يس��تعرضان احل��ي ال��ذي توس��ع م��ع م��رور الس��نني وأصب��ح حيت��ل بقع��ة
واس��عة ،وكأن��ه عل��ى وش��ك أن يصب��ح مدين��ة م��ن الصفي��ح مالصق��ة
للعاصم��ة .ذك� ّر عب��د احلمي��د جليس��ه عندم��ا س��كن إىل ج��واره أول م��رة
قب��ل أكث��ر م��ن عش��رين عام��ا ،وكي��ف كان��ت األوض��اع يف احل��ي آن
ذاك وكي��ف أصبح��ت الي��وم .ح��ي مكت��ظ بالس��كان والبي��وت العش��وائية
املتزامح��ة واألدخن��ة املتصاع��دة م��ن املن��ازل بفع��ل إش��عال احلط��ب
واألوراق الكرتوني��ة ،وأك��وام اخل��ردة واإلط��ارات املس��تخدمة واملزاب��ل.
وراح كل واح��د يذك��ر اآلخ��ر مب��ا امت��از ب��ه احل��ي يف املاض��ي م��ن صفات
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محي��دة لس��كان ،وظه��ور ع��ادات س��يئة مكتس��بة م��ع م��رور األي��ام .هذه
التغ�يرات أث��ارت خم��اوف اجلاري��ن م��ن احلاض��ر واملس��تقبل واش��تد
خوفهم��ا عل��ى مس��تقبل أوالدهما .م��ا دعاهما إىل التفك�ير جبدية يف كيفية
احلف��اظ عليه��م قب��ل أن حي��دث هل��م م��ا ح��دث لكث�ير م��ن الس��كان.
وق��ف عب��د احلمي��د يف هل��ع وه��و يردد «س�ترك ي��ا رب ،الله��م الطف
بن��ا» .نظ��ر يعق��وب يف وجه��ه وه��و يق��ول« :الزم��ن ال يرح��م أمثالن��ا».
بقلق مصحوب بتوتر ،قال عبد احلميد:
– –علين��ا مراقب��ة أوالدن��ا جي��دا .أم��ر مرع��ب ،طف��ل يف س��ن الثالث��ة
عش��رة وه��و حش��اش؟!
– –ه��ذا م��ا مسعت��ه ،كان��ت وط��أة الفاجع��ة كب�يرة ج��دا عل��ى أب
يكتش��ف أن صغ�يره منح��رف.
– –اآلن ،بدأت أشعر بالقلق على ابين إبراهيم.
– –ال ختف يا رجل ،إبراهيم مهذب ومتزن العقل.
تنه��د عب��د احلمي��د طالب��ا م��ن اهلل الس�تر .أخذهم��ا احلدي��ث إىل غري
مذه��ب ،وج��دا نفس��يهما يس��لكان الطري��ق املتعرج��ة املؤدي��ة إىل قل��ب
احل��ي .وبع��د دقائ��ق ،وص�لا إىل الق��رب م��ن س��وق احل��ي املتواض��ع
حبجم��ه ومب��ا يع��رض في��ه.
مل��ح عب��د احلمي��د ابن��ه إبراهي��م ال��ذي جتاوز الس��ابعة عش��رة يتحدث
إىل ملي��اء ابن��ة يعق��وب ال�تي تصغ��ره بع��ام تقريب��ا ،ابتس��م عب��د احلمي��د
وق��ال لصديق��ه يعق��وب إن للمي��اء ش��أناً عظيم�اً يف قل��ب ابن��ه إبراهي��م.
س��أله ه��ل حدث��ه بذل��ك؟ أجاب��ه إن ذل��ك واض��ح م��ن كالم��ه مع��ه،
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فق��ال يعق��وب إن ابنت��ه ل��ن جت��د أفض��ل م��ن إبراهي��م ،أك��د ل��ه عب��د
احلمي��د أن العالق��ة بينهم��ا متين��ة من��ذ الصغ��ر ،وي��رى أنه��ا ستس��تمر.
***
العمي��د ف��اروق أح��د أق��دم رج��ال املخاب��رات .عل��ى ي��ده ت��درب
أب��رع املخربي��ن .مل يك��ن ضاب��ط خماب��رات فحس��ب ،ب��ل مدرب�اً لك��وادر
الس��لك .تلق��ى تعليم��ه يف االحت��اد الس��وفييت س��ابقا .براعت��ه جعل��ت
مدربي��ه حينه��ا يثن��ون علي��ه .يف ذل��ك العه��د ،كان��ت العالق��ة م��ع
الس��وفييت يف توس��ع وتق��دم حن��و أال ح��دود .تأه��ل عل��ى يده��م الكث�ير
م��ن الك��وادر بطل��ب م��ن احلكوم��ة يف إط��ار اتفاقي��ات ب�ين اجلانب�ين،
ذل��ك كان يف زم��ن يعت�بر الس��وفييت في��ه داعم��ا أساس��يا قب��ل أن تنقل��ب
الطاول��ة فج��أة ويصب��ح التوج��ه لقط��ب آخ��ر م��ع ُمعاداته��م.
تقل��د العمي��د مناص��ب مهمة يف اجلهاز وأوكلت ل��ه مهمات مصريية يف
كشف حماوالت اخرتاق أجهزة الدولة والسيطرة عليها .قام بواجبه على
أكم��ل وج��ه .وبذكائ��ه وحنكت��ه جنح يف جتاوز أش��د اللحظ��ات احلرجة.
لدي��ه كاريزم��ا قيادي��ة ،صوت��ه إذاع��ي ورن��ان ،ش��عره األبي��ض غاب��ة
يكس��وها الثل��ج ،رش��يق وخفي��ف احلرك��ة ،وجه��ه العري��ض يوح��ي
بالصرام��ة ،حلي��ق اللحي��ة والش��ارب ،وم��ا زاد وجه��ه صف��اء.
باألم��س ،طل��ب العمي��د اجتماع�اً عاج�لاً لضب��اط ي��رى فيه��م عام��ل
تواص��ل للعم��ل الوط�ني .ه��ؤالء ه��م خنب��ة النخب��ة ،تتلم��ذوا عل��ى ي��ده
واليزال��ون يتعلم��ون من��ه الكث�ير .من��ذ س��نني والعمي��د يراق��ب ه��ؤالء عن
ق��رب حت��ى ج��اء الي��وم ال��ذي ميكن��ه الثق��ة به��م بع��د غربل��ة الكثريي��ن.
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يف ه��ذا الزم��ان ،زم��ن التوس��ع ،مل يع��د قط��ب واح��د يتحك��م
باجله��از م��ع توس��ع البقع��ة العلمي��ة يف ه��ذا اجمل��ال ،ب��ل حت��ول
اجله��از إىل أقط��اب وأف� ُرع عدي��دة ،وه��ذا ش��يء طبيع��ي ويعت�بر متطلب�اً
وهدف��اً للتف��وق .ل��ذا ،ع ِم��ل طيل��ة مخس��ة وثالث�ين س��نة يف تطوي��ر
اجله��از وتقس��يمه للعم��ل عل��ى جه��ات كث�يرة.
استش��عر العمي��د ب��أن م��ا جي��ري م��ن حول��ه يث�ير الش��ك م��ن تغ�ير
مفاج��ئ حلي��اة بع��ض زمالئ��ه أو م��ن ختل��ى عنه��م مم��ن كان��وا حت��ت
أمرت��ه .وكعادت��ه ،يتح��رك س��ريعا ويس��بق األح��داث بوض��ع احلل��ول،
ويعل��ن اس��تعداده ملواجه��ة اخلط��ر قب��ل وقوع��ه .باألمس ،اس��تأجر ش��قة
ودع��ا إليه��ا م��ن يعم��ل حت��ت إمرت��ه ويث��ق به��م م��ن أب��رع الضب��اط.
دخل��وا مجيع��ا الش��قة حت��ت حراس��ة ورقاب��ة غ�ير عادي��ة ،ال يس��مح
ألح��د مح��ل هاتف��ه النق��ال .أو س��اعته أو أي ش��يء م��ن ش��أنه أن يش��كل
أي اخ�تراق حمتم��ل .عدده��م مثاني��ة ،منه��م مم��ن يعم��ل باجله��ة
األخ��رى للجه��از .ح��ول مائ��دة الطع��ام ،الكراس��ي أق��ل م��ن عدده��م،
جل��س األك�بر رتب��ة وبق��ى األق��ل رتب��ة واقف�ين ،ه��ذا اجتم��اع س��ري
للغاي��ة .ويف مث��ل ه��ذه احل��االت ،تك��ون حلظ��ات االستش��عار باخلط��ر
الكب�ير .رح��ب العمي��د باحلض��ور وراح يتح��دث جبدي��ة مطلق��ة:
– –أبنائ��ي ،مجعتك��م ألم��ر مه��م ،حديث��ي معك��م الي��وم س��يكون ب�ين
األب وأبنائ��ه املؤمتن�ين عل��ى ه��ذا الوط��ن .وال أخف��ي عليك��م أن��ي
مف��زوع .وه��ي امل��رة األوىل يف حيات��ي ،ألن��ي أرى متغ�يرات خميف��ة.
سأش��رح لك��م وأنت��م تس��تنتجون أه��داف االجتم��اع تدرجيي��اً
(الدهش��ة تطف��و عل��ى أوج��ه احلض��ور .فه��م يعرف��ون العمي��د .ل��ذا،
ب��دوا مركزي��ن عل��ى حركات��ه وكلمات��ه وم��ازال ال��كالم للعمي��د)...
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من�� ّر بأصع��ب اللحظ��ات وحن��ن يف نقط��ة فاصل��ة م��ا ب�ين بق��اء
الوط��ن أو ضياع��ه .لق��د قضي��ت مخس��ا وثالث�ين س��نة يف عمل��ي
ومل أش��عر باخل��وف كه��ذه اللحظ��ة عل��ى الوط��ن ،مل نك��ن نائم�ين
حت��ى نق��ول إنن��ا بدأن��ا نفش��ل يف محاي��ة املص��احل العام��ة،
ب��ل حدث��ت متغ�يرات وتوس��عت رقع��ة املؤام��رات والتدخ�لات
اخلارجي��ة والداخلي��ة لألس��ف إلفش��النا واحتاللن��ا مباش��رة أو بأبن��اء
ه��ذا الوط��ن .لألس��ف ،بواس��طة أش��خاص حاضري��ن م��ن زم��ان،
منه��م م��ن غ�ير جل��د وطنيت��ه ،وآخ��رون ظه��روا حديث��ا يف أرضن��ا
م��ن أبن��اء الوط��ن ،خربت��ي س��تصبح يوم��ا م��ا حم��دودة يف عص��ر
التكنولوجي��ا وح��رب املعلوم��ات ،م��ا ينطب��ق علين��ا ينطب��ق عل��ى
ال��دول العظم��ى ،حن��ن يف زم��ن مرع��ب ويتطل��ب اليقظ��ة وال��رد
االفرتاض��ي .مؤخ��را ،اخ�ترق جه��از حاس��وب الرئي��س األمريك��ي.
وقبل��ه ،اخ�ترق احلس��اب املص��ريف الش��خصي لرئيس الفرنس��ي .إذا،
حن��ن يف زم��ن املعلوم��ات اجملمع��ة ومواق��ع التواص��ل االجتماع��ي
وع��امل الفضائي��ات املؤث��رة واملؤدي��ة إىل إضع��اف الذاك��رة الوطني��ة
والتارخيي��ة واالجتماعي��ة ،املع��ارك والصراع��ات االس��تخباراتية
أصبح��ت افرتاضي��ة .نتائ��ج املعلوم��ات اجملمع��ة ختط��ت املعلوم��ات
امليداني��ة ،األذك��ى ه��و املنتص��ر ولي��س األق��وى بعضالت��ه .مث�لا
بريطاني��ا اس��تعمرت مس��احة تس��اوي  133م��رة م��ن مس��احتها،
لي��س بواس��طة قوته��ا ب��ل بواس��طة العق��ل والنخ��ب الفاس��دة يف
املس��تعمرات .ح��روب املس��تقبل س��احاتها العق��ول .ل��ذا ،وج��ب
علين��ا التنب��ه خلط��ورة التكنولوجي��ا وإنش��اء املض��اد هل��ا .ه��ذا م��ن
جه��ة ،وم��ن جه��ة ثاني��ة ،كن��ا ن��رى ق��رون الرأمسالي��ة والي��وم
ظه��ر رأس ه��ذا املخل��وق ال��ذي وجدن��اه غريب��ا ج��دا بع��د ف��وات
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األوان والع��امل يس��تيقظ يومي��ا عل��ى ك��وارث مالي��ة وانهي��ار دول،
وم��ا أتوقع��ه أن زل��زل س��يضرب األرض قوت��ه ال ختتل��ف ع��ن
ي��وم القيام��ة ،س��تنهار ال��دول مجيع��ا ويبق��ى األذك��ى واألق��وى،
وس��يعاني أغل��ب س��كان األرض م��ن اجل��وع .حن��ن نتعام��ل م��ع
أك�بر عملي��ة نص��ب يف التاري��خ حي��ث تُش�ترى دول ب��أوراق ال جذور
وال أص��ل هل��ا ،يدخ��ل الرأمسالي��ون إىل بل��د م��ا للمس��اهمة ويش�ترون
اخل�يرات بأوراقه��م ويفلس��ون ال��دول واجلمي��ع يظ��ن أنه��م يدعم��ون
االقتص��اد ويف��رح الن��اس بالكس��ب وزي��ادة أرق��ام األرص��دة البنكي��ة.
ويف احلقيق��ة ،هن��اك عملي��ة نص��ب ب��دأت من��ذ نهاي��ة احل��رب
العاملي��ة األوىل لش��راء نص��ف الع��امل ب��أوراق ب�لا قيم��ة .س��يحدث
انهي��ار مال��ي للك��رة األرضي��ة وتش��تعل ح��روب م��ن أج��ل القم��ح،
م��ن لدي��ه األوراق ال يس��تطيع االس��تفادة منه��ا ،ول��ن يعي��ش إال م��ن
ي��زرع أرض��ه وينت��ج لنفس��ه .م��ن رمس��وا ونفذوا ه��ذه العملي��ة يعرفون
النتائ��ج .ل��ذا ،ب��دأوا بالتح��رك الس��ريع لبع��ث ال��روح يف حيلته��م
وإطال��ة عمره��ا م��ن خ�لال االحت�لاالت والس��يطرة عل��ى ث��روات
ال��دول بش��كل مباش��ر أو غ�ير مباش��ر وإقباهل��م غ�ير املسبـ��وق عل��ى
الذه��ب ليقيه��م يف نهاي��ة املط��اف م��ن ي��وم الفضيح��ة الك�برى .ل��ن
خيس��روا ش��يئاً ،الع��امل هل��م عبي��د يف املاض��ي واحلاض��ر وس��يصبح
الع��امل هل��م أكث��ر عبودي��ة يف املس��تقبل.
بالدن��ا قطع��ة م��ن الع��امل الكب�ير ،تس��لل إلين��ا رج��ال الظ��ل ،كم��ا
تس��للوا لل��دول العظم��ى .هن��اك م��ن س��يطروا عل��ى الع��امل وال أح��د
يعرفه��م ،ه��م م��ن أدخلن��ا اآلن يف ح��رب العم�لات العاملي��ة .ل��ذا،
وج��ب علين��ا احل��ذر ومراقب��ة الرأمسالي�ين يف بــ�لادنا ومتابع��ة نش��اطهم
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ع��ن ق��رب .ب�ين ي��دي مل��ف يث�ير الش��كوك حوهل��م وح��ول أعماهل��م
الش��يطانية .ح��دث اخ�تراق للنظ��ام واالقتص��اد الع��ام .دخلن��ا مرحل��ة
جدي��دة ،ومهم��ة الدف��اع ع��ن الوط��ن مهمتك��م .إذا ق��در اهلل وحص��ل
ل��ي مك��روه ،العقي��د عم��ر خيلف�ني وينه��ي م��ا بدأن��اه مجيع��ا ،عليك��م
طاعت��ه والعم��ل حت��ت إمرت��ه وال خ��روج ع��ن أوام��ره .س��نضطر لتأس��يس
خالي��ا للقي��ام مبهم��ات خمتلف��ة ،األع��داء يس��تغلون نفوذه��م املال��ي
ألعم��ال توس��عية وختريبي��ة وجاسوس��ية .هن��اك عل��م التحك��م والس��يطرة
ع��ن بع��د ،اخرتاق��ات لرج��ال دول��ة ،اخرتاق��ات للمجتم��ع والتحك��م
ب��ه وحتريك��ه وتوجيهه.هن��اك جمموع��ة أدخل��ت س�لاحا متط��ورا ع�بر
احل��دود الش��رقية مبس��اعدة عنص��ر ل��ه وزن ثقي��ل يف مفاص��ل البل��د.
ه��ذا العنص��ر ُكل��ف بتأس��يس جبه��ة مت��رد يف الش��رق ،األه��داف
معروف��ة ،وغ�ير املع��روف ه��و م��ن معه��م وم��ن ه��م جنوده��م .ه��ذه
مهمتك��م يف مرحلت�ين ،العقي��د عم��ر س��يتوىل كمرحل��ة أوىل قي��ادة فرق��ة
خاص��ة مم��ن نث��ق به��م للهج��وم املباغ��ت وقت��ل املتورط�ين يف احل��دود
الش��رقية .والثاني��ة معاقب��ة العنص��ر املقص��ود ،تعرف��ون كي��ف ومت��ى
حت��ى وإن ط��ال الزم��ان .العملي��ة س��رية وخ��ارج إط��ار جهازن��ا ،أث��ق
بك��م وأحذرك��م م��ن الت��ورط يف العالق��ات املش��بوهة ،وأقص��د النس��اء،
حي��ث ينص��ب كم�ين وتت��م عملي��ة التصوي��ر وم��ن ث��م االبت��زاز .إنه��ا
طريق��ة قدمي��ة لكنه��ا ناجح��ة ومس��تمرة إىل األب��د .ألن العرب��ي يق��ع
يف ش��باك اإلغ��راء بس��هولة وال ميكن��ه املقاوم��ة وال أدري مل��اذا؟ أه��و
احلرم��ان؟ اجلن��س مق��دس لديه��م (ق��ال ذل��ك بن�برة امل��زاح لتلطي��ف
اجل��و ،وس��رعان م��ا ع��اد لطبع��ه اجل��اد )...وه��ذا م��ا ح��دث لرائ��د
حمم��ود (انده��ش اجلمي��ع) ،نع��م حمم��ود ت��ورط ومت تصوي��ره م��ع ام��رأة
جمن��دة هل��م .ش��جاعة حمم��ود وحرص��ه عل��ى بل��ده جعل��ه خيربن��ي
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بذل��ك ،وطلب��ت من��ه أن يعم��ل معه��م .ب��دال م��ن اخرتاقن��ا ،س��نعمل
عل��ى اخرتاقه��م .أبنائ��ي ،حن��ن حمارب��ون ألع��داء الوط��ن والش��عب،
األوام��ر س��تأتيكم تباع��ا ع��ن طري��ق العقي��د عم��ر ،و ُك ٌّل منك��م يق��وم
بواجب��ه ،الن��ار حت��ت أقدامن��ا ،العملي��ات العس��كرية وص��رف الس�لاح
مس��ؤولية نائ�بي عم��ر ،ل��ن أس��تطيع لقاءك��م بع��د الي��وم حت��ى ال يت��م
تصفيتك��م ألن��ي أش��عر أن أجل��ي قري��ب .واآلن ،أس��لم لك��م ه��ذا الوط��ن
والش��عب أمان��ة ،ويف كل مكان س��تجدون وطنيا يعم��ل مثلكم ،يف اجليش
رج��ال ال خيذلونك��م .عن��د احلاج��ة للمس��اعدة ،س��يكونون بينك��م .ه��م
يعرفونك��م وأنت��م ال تعرفونه��م( .أخ��رج قائم��ة أمس��اء ووضعه��ا وس��ط
الطاول��ة وه��و يق��ول )...ه��ذه قائم��ة أمس��اء يعمل��ون جله��ات خارجي��ة
يت��م تصفيته��م .تقدميه��م للمحاكم��ة وس��يلة لكش��ف خليتن��ا ،وجتعله��م
أبط��اال يف وس��ائل اإلع�لام وتعطيه��م وقت��ا للتحاي��ل .ل��ذا ،وج��ب علين��ا
إرباكه��م م��ن أع��داء جمهول�ين ال يعرف��ون منه��م «ال يكس��ر احلج��ر
إال احلج��ر» ،ول��ن ن�ترك فرص��ة ألح��د حي��اول الدف��اع ع��ن نفس��ه أو
هروب��ه أو ممارس��ة ضغوط��ات م��ن أج��ل إلغ��اء حماكمته��م أو تأجيله��ا.
هن��اك موض��وع ال يق��ل أهمي��ة ع��ن س��ابقيه ،أري��د أغل��ب قوائ��م التجني��د
للمخربي��ن ه��ذا الع��ام م��ن األحي��اء العش��وائية ،خاص��ة ح��ي عب��داهلل
عيس��ى املع��روف ب�ين العام��ة حب��ي «الصفي��ح» لكون��ه موقعاً اس�تراتيجياً
مهم�اً ،وال أدري كي��ف ميك��ن ملوق��ع اس�تراتيجي أن يصب��ح حيا ش��عبيا.
خاص��ة أن ه��ذا احل��ي يش��رف عل��ى أه��م طري��ق إم��داد العاصم��ة.
رفع العقيد عمر يده طالبا اإلذن:
– –سيدي ...لي اقرتاح.
– –تفضل وقل ما عندك.
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– –نوع��ز للجه��ات املعني��ة نق��ل مجي��ع األحي��اء العش��وائية إىل مواق��ع
أخ��رى غ�ير اس�تراتيجية.
– –ال نري��د للحكوم��ة أن تصط��دم م��ع اإلع�لام .كم��ا تعلم��ون أن احل��ي
قدي��م ج��دا وكان يف منطق��ة معزول��ة وم��ع توس��ع العاصم��ة مب��رور
الس��نني ص��ار يف اخلاص��رة .كان هن��اك ق��رار بنق��ل احل��ي باملاض��ي.
فش��ل الق��رار ألن املعارض��ة حاول��ت كس��ب ورقة سياس��ية مبعزل عن
املصلح��ة الوطني��ة .س��نتعامل م��ع الواق��ع وجنن��د املخربي��ن .وعندم��ا
تك��ون الظ��روف مناس��بة ،س��ندعم نق��ل احل��ي إىل أرض أخ��رى.
***
جاس��ر نبي��ل ذاك الرج��ل املتعجرف العنيف ،خش��ن الطب��اع ،حذر،
داهي��ة الفك��ر ،متوس��ط الوس��امة ،عاش حياة بائس��ة يف الس��نوات العش��ر
األوىل م��ن عم��ره ث��م اس��تقطبه مروج��و املخ��درات وأول��وه اهتمام��ا خاص��ا
بس��بب دهائ��ه الفط��ري ،فأصب��ح موزع��ا وه��و يف احلادي��ة عش��رة ،إذ إن
األطف��ال ال يلفت��ون انتاب��ه الش��رطة يف الغال��ب .وظ��ل هك��ذا حت��ى بل��غ
الس��ن القانون��ي وأصب��ح مدمن��ا للحش��يش ،اس��تقطبته عصاب��ة أخ��رى
ذات س��لطات أعل��ى يف ع��امل العم��ل غ�ير املش��روع وكلفت��ه بإدخ��ال
املخ��درات م��ن دول��ة جم��اورة ع�بر احل��دود الربي��ة .جن��ح يف ذل��ك
م��رات عديــ��دة .ومب��ا أن��ه اح�ترف ه��ذا العم��ل مبك��را ،فق��د أكس��به
ذل��ك خ�برة كب�يرة وال حم��دودة يف جم��ال التهري��ب واجلرمي��ة حت��ى
أصب��ح زعيم��ا ل��ه ثقل��ه يف ه��ذا اجمل��ال وجم��االت ع��دة ت��در علي��ه
األم��وال الطائل��ة .إىل ه��ذه اللحظ��ة وه��و حت��ت إم��رة أش��خاص خ��ارج
البل��د ،ال أح��د يعل��م ه��ل جاس��ر فع�لا ص��ار الرج��ل األول لألي��ادي
اخلفي��ة بالداخ��ل واخل��ارج ،أم أن هن��اك حمرك�ين آخري��ن خل��ف
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الس��تار؟ ه��ل فع�لا الث��روة ال�تي مجعه��ا وم��ازال جيمعه��ا ختص جاس��راً
فق��ط أم أن��ه جم��رد موظ��ف للمجه��ول أو للمجهول�ين مبقاب��ل......
هن��اك أس��رار كث�يرة تظ��ل خفي��ة ،مث�لا جاس��ر وم��ن ه��م الذي��ن
يديرون��ه أو الذي��ن م��ن حول��ه؟ وم��ن ه��م الذي��ن يش��بهون جاس��راً ولك��ن
يف جم��االت أخ��رى غ�ير ع��امل اجلرمي��ة الس��ري؟
جاس��ر رائ��د يف جت��ارة األعض��اء ،في��ده اخلفي��ة وراء ط��رق كل
ب��اب ميتلك��ه فق�ير يف مجي��ع األحي��اء الش��عبية ،أعوان��ه كث��ر .ه��و
أش��به مبنظم��ة إرهابي��ة مهيكل��ة حبي��ث ال يع��رف املرؤوس��ون ش��يئا ع��ن
رؤس��ائهم ،وال تعل��م أي جمموع��ة ش��يئا ع��ن غريه��ا م��ن اجملموع��ات.
حت��ى أصب��ح جلاس��ر م��ن يدي��ر ش��ؤونه ع��ن ق��رب مقابـ��ل نس��بة
مئوي��ة ،ولكن��ه يبق��ى العق��ل املدب��ر واملخط��ط ومبتك��ر املش��اريع اجلدي��دة
بع��د موافق��ة جيريه��ا يف جلس��ة عم��ل خ��ارج البل��د .ه��و أول م��ن ابتك��ر
مش��روع املش��غل القص��ري ال��ذي جي�بر األطف��ال املخطوف�ين عل��ى العم��ل
في��ه حوال��ي مثان��ي عش��رة س��اعة يف الي��وم ،يقوم��ون بأعم��ال يدوي��ة مثل
تطري��ز القم��اش الراق��ي يدوي��ا ،ويق��وم ب��دوره بتصدي��ره إىل مجي��ع أحناء
الع��امل ،فمث��ل ه��ذا القم��اش باه��ظ الثم��ن ألن املصان��ع ال ميكنه��ا إتق��ان
مث��ل ه��ذا العم��ل ،وكذل��ك الكب��ار قليل��و اخل�برة وغ�ير املوهوب�ين ال
ميكنه��م تطري��ز قم��اش فاخ��ر بإتق��ان وحرفي��ة .وإذا وج��د م��ن يس��تطيع
القي��ام به��ذا العم��ل ،فه��و يتقاض��ى راتب��ا مرتفع��ا ج��دا .ولك��ن األطف��ال
حت��ت الظ��روف القاس��ية واحلرم��ان م��ن الن��وم والتعذي��ب عن��د اخلط��أ،
يكون��ون أكث��ر حرص��ا عل��ى العم��ل خوف��ا م��ن العقاب .إن��ه إب��داع وإهلام
وموهب��ة قصري��ة .ه��ذا التوظي��ف اإلجب��اري وف��ر علي��ه مش��قة البح��ث
ع��ن متخصص�ين يف التطري��ز ،ووف��ر علي��ه الكث�ير م��ن األم��وال .فاملنت��ج
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ال يكلف��ه س��وى مث��ن القم��اش وأدوات التطري��ز .ش��ركته أصبح��ت ذات
صي��ت عامل��ي وزاد اإلقب��ال عل��ى منتجات��ه حت��ى أن��ه أصب��ح عاج��زا ع��ن
تغطي��ة متطلب��ات الس��وق مم��ا دع��اه إىل زي��ادة ع��دد األطف��ال املختطف�ين
م��ن األحي��اء الش��عبية .وغالب��ا م��ا يكون��ون م��ن أطف��ال الش��وارع الذي��ن
ال أه��ل هل��م.
***
س��تة أي��ام ووس��يم عاط��ل عن العمل بس��بب محل��ة البلدية ض��د الباعة
املتجول�ين يف الطرق��ات ،آخره��ا تعرضه��م للض��رب بالعص��ي ومص��ادرة
بضاعته��م .اش��تدت حاجت��ه املاس��ة للم��ال ،ظ��ل يبح��ث ع��ن عم��ل فل��م
جي��د .بي��ع املنادي��ل يف ج��والت الس��يارات ه��ي مهنت��ه من��ذ أكث��ر م��ن
تس��عة أع��وام ،ب��ل تط��ورت إىل بي��ع كاس��يتات للمطرب�ين الش��عبيني،
ومي��اه معدني��ة .ينتظ��ر اإلش��ارة احلم��راء ،ينطل��ق خبف��ة عالي��ة إىل نوافذ
س��ائقي الس��يارات ويع��رض بي��ع احتياجاته��م ،تض��يء اإلش��ارة الصف��راء
يس��تعد لالنس��حاب إىل الرصي��ف ليأخ��ذ بع��ض االحتياج��ات وينطل��ق
إىل الرصي��ف اآلخ��ر حي��ث تك��ون اإلش��ارة مح��راء.
ت��زوج ابن��ة ح��ي الصفي��ح وس��يطة ،ولدي��ه منه��ا ثالث��ة أطف��ال،
األول يف ربيع��ه الس��ادس ،والثان��ي يف ربيع��ه الراب��ع ،و الثال��ث م��ازال
ضيف��ا عل��ى الدني��ا.
جل��س وس��يم إىل جان��ب زوجت��ه عل��ى حص�يرة قدمي��ة عريض��ة
نوع��ا م��ا ،ظ��ل حي��دق يف زوجت��ه ،حت��اول إس��كات رضيعه��ا ،يرمقه��ا
بنظ��رات اخلج��ل والش��عور بالذن��ب ألن��ه مل يس��تطيع توف�ير مث��ن
احللي��ب ال��ذي زاد س��عره بش��كل جنون��ي .حينه��ا ،كان وس��يم يف
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املستش��فى م��ع زوجت��ه ،منعه��ا الطبي��ب م��ن إرض��اع طفله��ا لف�ترة م��ن
الزم��ن بس��بب س��وء التغذي��ة ال�تي صاحبته��ا طيل��ة ف�ترة احلم��ل حت��ى
أن امل��رض تط��ور ،وأصبح��ت تعان��ي م��ن أنيمي��ا .فه��ي حباج��ة إىل
نظ��ام غذائ��ي صح��ي ك��ي تع��ود إىل حالته��ا الطبيعي��ة م��ع تعاطيه��ا
بع��ض الفيتامين��ات واألدوي��ة.
احت��ار زوجه��ا ،ه��و غ�ير ق��ادر عل��ى ش��راء ال��دواء وال اخلض��ار
والفواك��ه لزوجت��ه املريض��ة ،وال احللي��ب البن��ه الرضي��ع .ت��ارة ي��ده على
خ��ده ،وت��ارة يع� ُّ
�ض أصابع��ه حلاجت��ه املاس��ة للم��ال .مل يقتص��ر األم��ر
عل��ى ذل��ك ،حت��ى أب��و أمح��د البق��ال ق��د ش��دد اخلن��اق علي��ه بس��بب
دي��ن مل يس��دده من��ذ ف�ترة .ول��وال أن مال��ك البي��ت القصدي��ري رع��اه
قلي�لا ومنح��ه فرص��ة لتس��ديد اإلجي��ار املتأخ��ر علي��هُ ،
جل��ن وس��يم.
وق��ف وه��م باخل��روج ،نادت��ه زوجت��ه ،وس��ألته ع��ن وجهت��ه؟
أجابه��ا بأن��ه ذاه��ب للبح��ث ع��ن امل��ال.
خ��رج وتوج��ه إىل بقال��ة أب��و أمح��د ،وهن��اك ألق��ى الس�لام علي��ه،
مل ي��رد علي��ه وجتاهل��ه وه��و يق��دم طلب��ات زب��ون كان واقف��ا يف احمل��ل.
ظ��ل وس��يم صامت��ا حت��ى ف��رغ البق��ال م��ن عمل��ه ،فق��ال ل��ه أب��و أمح��د
بلهج��ة ت��دل عل��ى الغض��ب:
– –أمل ختج��ل م��ن نفس��ك حت��ى اآلن وتس��دد م��ا علي��ك م��ن دي��ن؟!
رد وسيم بصوت يرتعد تأنيبا:
– –واهلل أني ال أملك شيئا...
قاطعه البقال:
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– –ومل أتيت إىل هنا إذن؟!
– –جئت ألطلب منك معروفا.
– –أن��ا لس��ت أه�لا للمع��روف ،ل��و تس��اهلت م��ع س��كان احل��ي لفش��لت
يف حلظ��ات ،اجلمي��ع فقــ��راء ،وأن��ا يف ص��راع دائ��م معه��م ،أح��اول
مس��اعدتهم بتوف�ير بضائ��ع م��ن الدرج��ة الثاني��ة والثالث��ة ،وأبيعه��ا
هل��م بنص��ف الثم��ن رث��اء حلالته��م .ألي��س ه��ذا دلي�لا عل��ى نبل��ي؟!
وأضح��ي حبيات��ي م��ن أجله��م .ل��و ألق��ت الش��رطة القب��ض عل� ّي ل ُزج
ب��ي يف الس��جن ،أُخاط��ر حبيات��ي م��ن أجلك��م وأنت��م ال تس��تحقون
التضحي��ة (هن��ا قص��د أب��و أمح��د البقال البضائ��ع املنتهي��ة الصالحية
ال�تي يبيعه��ا بثم��ن خب��س ،ل��وال فقدان��ه ألعصاب��ه من ش��دة الغضب
مل��ا أفص��ح ع��ن ذل��ك أو مل��ح بتجارت��ه احملظ��ورة ،ألن��ه يعل��م أن
مث��ل ه��ؤالء م��ن البش��ر لي��س هل��م الق��درة عل��ى املعرف��ة والتفري��ق
ب�ين املنتج��ات اجلي��دة والفاس��دة .فه��م ليس��وا أه�لا للمعرف��ة ،املهم
يعيش��ون ويتبضع��ون بأس��عار مقبول��ة هل��م وأق��ل م��ن أس��عار الس��وق،
ه��ذا حيص��ل حت��ت تغاض��ي املفت��ش مقاب��ل احلص��ول عل��ى امل��ال).
ظ��ل وس��يم صامت��ا هلنيه��ة ذهب��ت نفس��ه فيه��ا كل مذه��ب ث��م رف��ع
رأس��ه وق��ال متوس�لا:
– –أكمل معروفك معي وأعطين حليباً.
– –جن��وم الس��ماء أق��رب ل��ك ،عندم��ا غضب��ت من��ك يف امل��رة املاضي��ة
قل��ت ل��ك أم��ام أه��ل احل��ي إن زوج�تي طال��ق ل��و بع��ت ل��ك أي
ش��يء أو أقرضت��ك امل��ال.
– –ليس لدي حل آخر.
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– –أرج��وك ي��ا وس��يم ال حترج�ني (ث��م تس��اءل باس��تغراب) ،أن��ت
فق�ير فل �مَ تنج��ب أكث��ر م��ن طف��ل؟!
أطلق زفرة غيظ وقال:
– –واهلل إن��ي مل أك��ن أن��وي اإلجن��اب أكث��ر م��ن طفل�ين ولك��ن حصل��ت
الغلط��ة واهلل يلع��ن الش��يطان ،وزوج�تي مل حتس��ن التص��رف.
– –كان اهلل يف عون��ك ( قاهل��ا كم��ن يط��رد ش��خصا وه��و يش�ير بي��ده
ليبع��ده ع��ن احمل��ل).
أخ��ذ وس��يم جيي��ل نظ��ره هن��ا وهن��اك كالزاه��د اجملن��ون ،وبع��د فرتة
طويل��ة م��ن املش��ي ،دخ��ل أح��د األس��واق ،ظ��ل يتج��ول ويتمن��ى أن
حيص��ل عل��ى بع��ض األش��ياء ،ينظ��ر إىل اخلض��ار والفواك��ه ويتمن��ى ل��و
كان لدي��ه بع��ض منه��ا ليقدم��ه لزوجت��ه .وعن��د ط��رف الس��وق ،توق��ف
أم��ام حم��ل وأبص��رت عين��اه احللي��ب ،تذك��ر ابن��ه ،مل يس��تطع مقاوم��ة
هواج��س ج��وع ابن��ه حدي��ث ال��والدة ،فه��و ُم�ير ب�ين حي��اة ابن��ه
مقاب��ل علب��ة حلي��ب أو األس��وأ.
اق�ترب م��ن احمل��ل املكت��ظ بالزبائ��ن والس��لع متزامح��ة ومرتاكم��ة م��ن
حوهل��م ،ب��دأ جس��مه باالرتعاش خوفا وحبيبات العرق ش��رعت بالس��قوط
وه��و مي��د ي��ده ألخ��ذ علب��ة احللي��ب ويلتف��ت ميين��ه ويس��اره خوف��ا م��ن
أن ي��راه أح��د ،تناوهل��ا وأخفاه��ا حت��ت ثوب��ه ،وه��م باملغ��ادرة .م��ن
اخلل��ف كان اب��ن مال��ك احمل��ل واقف��ا جبثت��ه الضخم��ة وبنيت��ه العمالق��ة
يراقب��ه ع��ن بع��د ،تبع��ه به��دوء وأمس��ك ب��ه م��ن اخلل��ف وص��رخ:
– –سارق.....سارق......سارق.....
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فق��د وس��يم قدرت��ه عل��ى الكـــ�لام ،ه��ذه أول م��رة يس��رق .انه��ال
مجي��ع الزبائ��ن علي��ه ضرب��ا ،أخرج��وه م��ن احمل��ل واجلمي��ع ين��ادي:
«.....سارق......س��ارق ،».....يش��تد الض��رب علي��ه ،يص��رخ ويت��أمل
حت��ى ارمتـ��ى عل��ى األرض ،يتلقــ��ى ال��ركالت م��ن مجيـ��ع اجلهـ��ات،
حي��اول ص��د ركل��ة فتتبعه��ا ع��دة ركالت أخ��رى يف كل وجه��ه .الفوض��ى
عم��ت امل��كان ،اجلمي��ع يض��رب ،كل م��ن م � ّر م��ن أمام��ه يوج��ه ل��ه
ضرب��ة بي��ده أو ركل��ه أو يبص��ق علي��ه ويطل��ق علي��ه الش��تائم وكأن��ه س��رق
خزين��ة عمومي��ة أو بن��كا .ال��دم يتطاي��ر م��ن فم��ه م��ع كل س��علة يطلقه��ا
إىل اهل��واء ،ص��رخ أحده��م:
– –امحل��وا ه��ذا الكل��ب إىل خ��ارج الس��وق حي��ث دوري��ة الش��رطة
وس��لموه هل��م حت��ى يصب��ح ع�برة مل��ن يعت�بر.
تعال��ت األص��وات «امحل��وه» ومنه��م يق��ول «ال حتمل��وه ...اس��حلوه...
جي��ب أن تقط��ع ي��ده» ،س��حلوه إىل خ��ارج الس��وق ،أخرج��وه م��ن ب�ين
أك��وام البش��ر الباحث�ين ع��ن فرصة ينالون فيها ش��رف املش��اركة يف ضرب
الس��ارق أو البص��ق علي��ه ،وأضع��ف اإلمي��ان النظ��ر إىل وجه��ه حس��ب
الفض��ول يف مث��ل هك��ذا جمتمع .رم��وه أمام دورية الش��رطة وقالوا بأصوات
متفاوت��ة« :س��ارق  ......س��ارق  .....س��ارق» .م��ن خل��ف املتزامح�ين،
يق��ف رج��ل يف األربعيني��ات م��ن العم��ر ،يب��دو علي��ة الرزان��ة ،وه��ذا
واض��ح م��ن مالبس��ه األنيق��ة وهيئت��ه امللفت��ة للنظ��ر ،اق�ترب قلي�لاً
متج��اوزاً بع��ض املتفرج�ين ليلق��ي نظ��رة ليع��رف س��بب ه��ذا التجم��ع
واألص��وات املتعالي��ة ،وق��ال بلهج��ة مهذب��ة مل��ن أحض��روا املذن��ب:
– –م��ا كان ينبغ��ي عليك��م ضرب��ه ...ألقيت��م القب��ض علي��ه ،س��لموه
للش��رطة دون ضرب��ه ،إن��ه بش��ر ول��كل ش��يء حرمت��ه.
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تدخل فضولي:
– –أحرمة لسارق؟!
– –ليتكم تثورون على اللصوص الذين استأثروا بأرواحكم.
رد آخر:
– –هذا السارق امتداد لألكرب منه.
– –هداك��م اهلل إىل الص��واب (قاهل��ا وه��و يس��تدير جبس��ده حن��و اخلل��ف
ليغ��ادر امل��كان وه��و ي��ردد «ل��و س��رق منك��م الضعي��ف ألقمت��م علي��ه
احل��د »...جمتم��ع متناق��ض ،ل��و س��قط مبل��غ م��ن امل��ال ألح��د امل��ارة
لتعارك��وا مجيع��ا كل يري��د احلص��ول علي��ه ول��ن يتعارك��وا إلرجاع��ه
لصاحبه)...
رف��ع رج��ال الش��رطة الس��ارق م��ن عل��ى األرض ،أدخل��وه إىل
دوريته��م ث��م نقل��وه إىل قس��م الش��رطة ب��دال م��ن املستش��فى ،وطيل��ة
الطري��ق ورج��ال الش��رطة يش��تمونه ب��دون اس��تخدام العن��ف ض��ده،
أدخل��وه مكت��ب الضاب��ط:
– –هذا سارق.
– –ماذا سرق؟
– –حليب!
– –أرموه يف الزنزانة حتى أنظر يف أمره وأحوله إىل النيابة.
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وص��ل خ�بر وس��يم إىل احل��ي ،حي��ث تناقل��ه اجلمي��ع حت��ى بل��غ
مس��امع زوجت��ه وس��يطة ،تل��ك امل��رأة ال�تي ن��ال امل��رض منه��ا ،صرخ��ت
صرخ��ات دوت يف أرج��اء امل��كان ،رم��ت قطع��ة القم��اش ال�تي أرادت
أن تغريه��ا لرضيعيه��ا ،وركض��ت حن��و اخل��ارج ،تبعته��ا جارته��ا ال�تي
أبلغته��ا به��ذا املص��اب ،حاول��ت أن متس��ك به��ا فل��م تس��تطع ،احتش��د
حوهل��ا الكث�ير م��ن الس��كان م��ا ب�ين م��واس هلا وما ب�ين مؤك��د أن اخلرب
رمب��ا يك��ون غري مؤكد ،إال أنها رأت س��واد األي��ام القادمة نصب عينيها.
***
رش��يد أب��و حفي��ظ ،أح��د س��كان ح��ي الصفي��ح ،منزل��ه ش��ديد
التواض��ع ،يس��كنه م��ع زوجت��ه (والء) وابنتيهم��ا(األوىل يف س��ن السادس��ة
والثاني��ة جت��اوزت الثالث��ة) وأم��ه العج��وز املقع��دة.
رش��يد البال��غ م��ن العم��ر مثاني��ة وثالث�ين س��نة يصغ��ر أخ��اه (ع��ادل)
بأرب��ع س��نوات .أم��ه (زين��ب) تعي��ش مع��ه يف الوق��ت احلال��ي .من��ذ
ف�ترة طويل��ة ،كان��ت تس��كن م��ع ع��ادل ،إال أن��ه ض��اق بأم��ه ذرع��ا
ألنه��ا عاج��زة ع��ن املش��ي وب��دأ يتذم��ر منه��ا بن��اء عل��ى رغب��ة زوجت��ه
ال�تي أرادت أن تأخ��ذ راحته��ا م��ع زوجه��ا ،وأوالده��ا ولي��س لديه��ا
أي اس��تعداد لتمري��ض محاته��ا .عندم��ا أصيب��ت الس��يدة زين��ب بالعج��ز
الكل��ي ع��ن احلرك��ة ،كان��ت زوج��ة ع��ادل تظ��ن أن م��ا تبق��ى م��ن
حياته��ا ل��ن يتج��اوز األش��هر ،إال أن اهلل أمده��ا بالعم��ر رغ��م عجزه��ا.
ظل��ت زوج��ة ع��ادل طيل��ة أش��هر مت��رض محاته��ا يف انتظ��ار وفاته��ا،
وتك��ون بذل��ك ق��د كس��بت رض��ى م��ن حوهل��ا ،إال أنه��ا مل تتحم��ل
متريضه��ا لس��نوات .وذات ي��وم ،كش��فت لزوجه��ا ،متعلل��ة بأوه��ى
األس��باب« :ظه��ري يؤمل�ني بس��بب احلم��ل األخ�ير ،واألمل جيعل�ني
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عاج��زة ع��ن اخلدم��ة والتدلي��ك عل��ى أكم��ل وج��ه ،وال أرض��ى لنفس��ي
أن أك��ون مقص��رة حياهل��ا .لذل��ك ،أق�ترح نقله��ا إىل من��زل أخيك رش��يد،
فزوجت��ه يف صح��ة جي��دة ،وم��ا أن ي��زول أمل ظه��ري حت��ى أطل��ب من��ك
إعادته��ا إىل بيتن��ا ألواص��ل االعتن��اء به��ا ،ولع��ل يف اقرتاح��ي خ�يرا
هل��ا ،ألن التغي�ير ق��د يس��اعدها عل��ى اس��تعادة ج��زء م��ن عافيته��ا.
وم��ع أن أخ��اك فق�ير فلي��س م��ن الع��دل أن ال يلق��ى من��ك إحس��انا م��ادام
والدت��ك س��تعيش مع��ه ول��و لف�ترة وجي��زة».
فك��ر ال��زوج يف األم��ر ملي��ا ،فف��ي قلب��ه ش��يء م��ن الزي��ارات املتك��ررة
لرش��يد وزوجت��ه وبنات��ه ألم��ه أكث��ر م��ن م��رة أس��بوعيا .وعندم��ا يش��تد
مرضه��ا ،ال يغ��ادر رش��يد الغرف��ة املخصص��ة ألم��ه يف من��زل أخي��ه.
وعندم��ا ج��اء رش��يد لزي��ارة أم��ه يف امل��رة األخ�يرة ،اصطن��ع ع��ادل
احلج��ج بش��أن نق��ل الس��يدة زين��ب إىل من��زل رش��يد ،ه��ذا األخ�ير
تلق��ى األم��ر بفرح��ة عارم��ة .مل ينظ��ر إىل األم��ر م��ن الزاوي��ة األخ��رى،
ب��ل تلق��اه م��ن ب��اب الع��دل ،أي أن تك��ون أم��ه إىل جانب��ه ول��و لف�ترة
قص�يرة رغ��م فق��ر حال��ه وغن��ى أخي��ه النس�بي ال��ذي ميتل��ك من��زال
جي��دا يف ح��ي راق .فه��و م��ن أصح��اب الطبق��ة الوس��طى ،لدي��ه متج��ر
لبي��ع املالب��س اجلاه��زة .أم��ا رش��يد ،فيعم��ل يف س��وق لبي��ع اخلض��ار.
يف األس��ابيع األوىل ،كان ع��ادل ي��زور والدت��ه كل مجع��ة ،وبع��د
ذل��ك قل��ص الزي��ارات وجعله��ا م��رة كل أس��بوعني ،وأمده��ا إىل
ش��هر حت��ى أصب��ح ش��به ظ��ل عدي��م الفائ��دة .ولذل��ك أس��باب
خاص��ة ال يعرفه��ا إال ه��و وأحيان��ا ال يع��رف الق��در ال��كايف ع��ن
تصرفات��ه .عمل��ه يش��غله وكذل��ك أوالده املدلل��ون وزوجت��ه ،وأحيان��ا
يظه��ر تذم��ره م��ن دخ��ول ح��ي الصفي��ح ال��ذي يث�ير امشئ��زازه.
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رغ��م دخ��ل رش��يد املتواض��ع إال أن��ه اقتط��ع ج��زءا م��ن مكاس��به لفرتة
طويل��ة ليوف��ر مث��ن كرس��ي متح��رك ألم��ه لك��ي يفس��حها يف أرج��اء احلي
أو يأخذه��ا إىل الطري��ق املؤدي��ة إىل أعل��ى اجلب��ل ال��ذي يعل��و احل��ي
لتستنش��ق النس��يم وتس��تمتع باملنظ��ر م��ن املوق��ع املرتف��ع نس��بيا.
***
يف عم��ق عاصم��ة بل��د مرتام��ي األط��راف ،ت��رى الكائن��ات م��ن حوهل��ا
كأنه��ا س��اكنة وغ�ير س��اكنة ،كأنه��ا موج��ودة وغ�ير موج��ودة ،مرئي��ة
وغ�ير مرئي��ة .فه��ذا اجلم��ال اخل�لاب يغتس��ل يف ض��وء القم��ر وكأنه��ا
غاني��ات مث�لات يهوي��ن الرق��ص بارخت��اء ح��ول النج��وم ،يهوي��ن
االس��تحمام ب�ين الظ�لام ،يعش��قن الس��كون املول��ود م��ن رح��م ال��كالم.
تُس��مع ضح��كات خافت��ة تتصاع��د م��ن خشخش��ة أوراق األش��جار
كاهلمس��ات ،كالنغم��ات .حيس��بها الس��امع ب��كاء ،ب��كاء الطبيع��ة عل��ى
احلي��اة البائس��ة .تتس��لل تل��ك الضح��كات إىل األحي��اء ،تط��وق املن��ازل،
وتع�بر الط��رق لتأخ��ذ معه��ا س��عادة الس��عداء وتعاس��ة التعس��اء .ه��ذه
األرض مت��د يده��ا لتصاف��ح املدين��ة .وكل صب��اح ،تنتص��ب يف إج�لال
وتعظي��م إلب��داع اخلال��ق ،مج��اال أب��دع اهلل خلق��ه وش��وهه اإلنس��ان
املتحض��ر ،خلق��ه اهلل لرييه��م عجائ��ب خلق��ه فعب��ث به��ا اإلنس��ان
البدائ��ي يف ه��ذا العص��ر وح��ول النس��يم إىل دخ��ان .تل��ك الروع��ة كان��ت
يف املاض��ي مه��د اجلم��ال ،ولك��ن إي��ادي أبنائه��ا العابث�ين أفس��دت كل
مجي��ل ،إال أن مالم��ح اجلم��ال مازال��ت تق��اوم مفس��دي الطبيع��ة.
كان��ت واح��ات رباني��ة قب��ل عش��رات الس��نني ،والص��راع م��ازال
قائم��ا ،ورمب��ا إىل أب��د اآلبدي��ن ب�ين الطبيع��ة ال�تي تس��عى جاه��دة
للحف��اظ عل��ى تألقه��ا وكأنه��ا ام��رأة مجيل��ة أمثرته��ا ش��جرة مبارك��ة
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وب�ين اإلنس��ان صاح��ب األس��لوب العبث��ي.
أن�ين ه��ذه األرض يه��ز ع��رش الس��ماء ،تس��تغيث ،تناش��د :أم��ن
جي��ل حيف��ظ م��ا تبق��ى م��ن مجال��ي ،ويص��ون كرام�تي ،وي��درك م��ا
ح��ل وم��ا س��يحل ب��ي؟ أم��ن جي��ل ينتش��لين م��ن طري��ق الضي��اع؟ أم��ن
مع�ين ينق��ذ م��ن يس��كن ف��وق رب��وع جس��دي؟ اس��تغاثة ل��ن تُس��مع،
اس��تغاثة مل��ن؟ لش��بيه ظ��ل الش��يطان ع��دو الوج��ود.
يف ه��ذه األرض يس��كن التاري��خ يف بي��ت بن��اه اإلنس��ان م��ن العب��ث
والكراهي��ة .كل مس��اء وعل��ى ض��وء الظ�لام جيل��س التاري��خ عل��ى كرس��ي
الدم��وع وطاول��ة األمل ،يتن��اول ورق��ة م��ن ه��واء وقل��م م��ن خي��ال ،م��داده
الزم��ان ،لي��دون كلم��ات عاب��رة للمس��افات متتط��ي بس��اط الثل��ج لتس��بح
يف تي��ار اهل��واء عك��س اجت��اه الري��ح ،تتح��دى غض��ب الش��مس يف صيف
أنفاس��ه الصقي��ع .جيل��س التاري��خ حائ��را ،ي��ده عل��ى خ��ده ،كلم��ا دون
كلم��ة م��ن يومياتن��ا تنه��د ،وكلم��ا دون حدث��ا تأف��ف .وإذا انته��ى م��ن
التدوي��ن ،ينظ��ر إىل نفس��ه ل�يرى ش��خصا غريب��ا مكان��ه.
ح��ي عب��داهلل عيس��ى املع��روف ش��عبيا (حب��ي الصفي��ح) حيت��ل نقط��ة
م��ن جس��د ه��ذه األرض مل ترفض��ه األرض ،ب��ل رفض��ه أس��لوب اإلنس��ان
القارون��ي .ه��ذا احل��ي العش��وائي املب�ني م��ن الصفي��ح م��ن جمم��ل أحي��اء
متش��ابهة تنتش��ر عل��ى حمي��ط املدين��ة ،لكن��ه األكرب .يس��كنه أن��اس رمبا
يعت�برون مواطن�ين م��ن الدرج��ة الثاني��ة أو الثالث��ة يف نظ��ر اآلخري��ن.
يف املاض��ي ،كان احل��ي بعي��دا ج��دا ع��ن املدين��ة ،ولك��ن الوض��ع
تغ�ير وزاد زح��ف املدين��ة ،فتوس��عت حت��ى أنه��ا أوش��كت عل��ى
احتض��ان األحي��اء البعي��دة لتصب��ح ج��زءا منه��ا.
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ال حيظ��ى احل��ي باهتم��ام الس��لطات ،ال يوج��د منه��م إال بضع��ة
متعلم�ين .الس��كان دائم��و التذم��ر ج��راء األوض��اع املرتدي��ة ،غاضب��ون
ج��راء أحواهل��م االقتصادي��ة املزري��ة ،فه��م بال��كاد يس��تعطون س� َّد رم��ق
أوالده��م ،مم��ا اضط��ر بعضه��م إىل إرغ��ام أوالده��م عل��ى العم��ل باع��ة
متجول�ين أم��ام إش��ارات امل��رور .حديث��اً ،أص��در قان��ون من��ع البي��ع
أم��ام إش��ارات امل��رور ويف اجل��والت .فب��دال م��ن إرس��اهلم إىل امل��دارس
للتعل��م ،يت��م إرس��اهلم إىل أرصف��ة الش��وارع ليصبح��وا أطف��ال ش��وارع.
والبع��ض اآلخ��ر ،يرس��لونهم للتس��ول حت��ى أنه��م ال ميلك��ون خي��ارا
س��وى تش��جيع أوالده��م عل��ى كس��ب لقم��ة عيش��هم ب��أي وس��يلة س��واء
كان��ت مش��روعة أو غ�ير مش��روعة.
إبراهي��م م��ن أبن��اء ه��ذا احل��ي ،ه��و اب��ن عب��د احلمي��د احلم��ال يف
مبان��ي س��كنية حت��ت اإلنش��اء.
ذل��ك الش��اب حيم��ل مس��ات ش��بيهة بوال��ده نوع��ا م��ا ،متوس��ط
القام��ة ،حني��ل اجلس��د ،عري��ض الوج��ه ،متوس��ط الس��مرة ،يكس��و
حليت��ه الش��عر اخلفي��ف ال��ذي ظه��ر علي��ه حديث��ا ،واس��ع العين�ين،
ش��اب ق��د يك��ون جذاب��ا بش��عره اخلفي��ف املنس��اب بسالس��ة.
بع��د بضع��ة أس��ابيع ،م��ن املف�ترض أن حيتف��ل بعي��د مي�لاده ،لكن��ه
ال يع��رف ش��يئا امس��ه عي��د مي�لاد ،أو عي��د ح��ب ،أو م��ا ش��ابه م��ن
األعي��اد االرس��تقراطية .أيام��ه كله��ا عم��ل م��ن الصباح حتى آخ��ر النهار.
يعم��ل يف مج��ع العل��ب املعدني��ة والبالس��تيكية ويبيعها يف س��وق خمصص
هل��ذا الغ��رض .عمل��ه اجمله��د ي��در علي��ه بضع��ة ماللي��م .إذ جي��د وقت��ا
للح��ب واملتع��ة م��ع ابن��ة ج��اره يعق��وب أو «الع��م يعق��وب» كم��ا يس��ميه.
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ه��ذا احل��ب النات��ج ع��ن تق��ارب األس��رتني ،وقم��ة س��عادتهما
امت��زاج ال��دم تقديس��ا للج��وار واحملب��ة املزروع��ة من��ذ زم��ن بعي��د .ه��ذا
احل��ب تغذي��ه فطري��ا الطفول��ة وال�براءة ورمب��ا التع��ود ،وكذل��ك ملي��اء
ابن��ة يعق��وب ،ال�تي تب��دو عل��ى وجهه��ا عالم��ات الب��ؤس والش��قاء م��ن
صعوب��ة احلي��اة ،جل��د يديه��ا متش��قق م��ن غض��ب آخ��ر أي��ام الش��تاء،
وكذل��ك وجنتاه��ا احملمرت��ان .لكنه��ا ال تك�ترث هل��ذا وال تفك��ر يف
املس��تقبل برغ��م م��ن ذكائه��ا يف التعام�لات ،ترب��ت عل��ى حي��اة قاس��ية.
ولذل��ك ،ليس��ت طموح��ة وج��ل م��ا حت��ب ه��و يومه��ا ولي��أت الغ��د مب��ا
في��ه .إن كان س��يئا فل��ن يك��ون أس��وأ م��ن األم��س والي��وم ،وإن كان
حس��نا ،فل��ن يك��ون باحلس��ن ال��كايف لتحقي��ق الس��عادة.
ذات ي��وم ،أنه��ى إبراهي��م العم��ل عن��د الثاني��ة ظه��را ،ع��اد إىل
منزل��ه فوج��د والدت��ه (ش��فيقة) جالس��ة عل��ى مرتب��ة م��ن األحج��ار
املربع��ة ،عليه��ا قطع��ة س��جاد ب��ال يغطيه��ا لتظه��ر يف ش��كل مرتب��ة
عريض��ة تس��مح ألكث��ر م��ن ثالث��ة أش��خاص باجلل��وس عليه��ا ،جل��س
إىل جانبه��ا بع��د أن أخ��رج م��ا مجع��ه الي��وم م��ن م��ال ،ناوهل��ا ،ظل��ت
ختي��ط قمي��ص زوجه��ا وه��ي تق��ول ل��ه:
– –اشرت بها كيلو سكرا ،وكيلو قمحا ،والباقي ......
ُمقاطعا بأدب:
– –أريد الباقي لي يا أمي.
– –خذها يا بين.
– –إذا مل احتجها حتما ،سأعيدها عند املساء.
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نظ��رت إلي��ه يف ارتي��اب ،ووجه��ت ل��ه س��ؤاال وكأن��ه م��ا ي��زال
طف�لا ،ب��ل ه��و طف��ل يف نظره��ا:
– –عند املساء! إىل أين ستذهب؟!
أجابها بارتباك:
– –عند املغرب ،سأكون هنا.
– –قلت ،أين ستذهب؟! (قالتها حبدة)
– –أتنزه.
– –ال تطل الغياب ،كن حذرا.
– –أمرك أمي.
ش��عرت أنه��ا قاس��ية عل��ى ش��اب مل يرتك��ب أخط��اء تدع��و إىل
القل��ق ،فقال��ت ل��ه مفس��رة:
– –أخ��اف علي��ك ي��ا ب�ني ،ه��ذه األي��ام ليس��ت كاملاض��ي .م��ن الس��هل
الت��ورط ،وم��ن الصع��ب اإلف�لات م��ن الورط��ة.
– –أنا حذر جدا.
– –أنت تعرف ماذا حيدث لشباب احلي وكذلك األطفال.
– –أع��رف ذل��ك ،كون��ي مطمئن��ة ،ل��ن أق��ع فيم��ا وق��ع في��ه الكث�ير
م��ن الش��باب.
ملي��اء عل��ى موع��د مع��ه ،من��ذ دقائ��ق وه��ي يف انتظ��اره عل��ى بع��د
م��ن مدخ��ل احل��ي .إنه��ا فت��اة مس��كينة ،حنيل��ة اجلس��د ،متوس��طة
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الط��ول ،مالبس��ها مل تع��رف املك��واة يوم��ا ،تض��ع وش��احاً قدمي�اً يغط��ي
نص��ف رأس��ها ،مجاهل��ا متوس��ط رمب��ا ألنه��ا ال متل��ك ومل تس��تخدم يوم��ا
احتياج��ات النس��اء م��ن ماكي��اج وكرمي��ات وم��ا ش��ابه م��ن مس��احيق
تزي��د م��ن رون��ق وتأل��ق الفت��اة حي��ث تل��ف األنظ��ار ،تب��دو مجيل��ة
بعينيه��ا الواس��عتني ورموش��ها الطويل��ة.
اق�ترب منه��ا ،اعت��ذر هل��ا لتأخ��ره بض��ع دقائ��ق ،اس��تقال حافل��ة
تتوج��ه حن��و املنت��زه ،اجل��و ب��دأ يف التحس��ن واالس��تقرار هل��ذا الي��وم.
هن��اك ،ابتاع��ا ك��وز ال��ذرة املش��وية وجلس��ا عل��ى املقع��د العموم��ي،
ي��أكالن ويتب��ادالن النظ��رات واالبتس��امات.
يف ظ��ل اللحظ��ات الس��حرية ،دأب الصديق��ان ي��أكالن ويستنش��قان
النس��يم ال��ذي يدث��ر امل��كان .وحت��ت أش��عة الش��مس ال�تي خرج��ت م��ن
جعب��ة الس��حب العاب��رة ،خي��م الصم��ت عل��ى إبراهي��م ومل يش��عر بش��يء
م��ن حول��ه .يف ه��ذه اللحظ��ة ،ه��و جم��رد جس��د هائ��م .أم��ا ال��روح ،فق��د
غ��ادرت إىل مبتغاه��ا للمتع��ة وقض��اء وق��ت غ�ير مألوف لديه��ا .كل حلظة
متع��ة ختتل��ف ع��ن األخ��رى وكأن��ه يعي��ش ه��ذه اللحظ��ات للم��رة األوىل.
توق��ف ع��ن األكل وراح يراقبه��ا وه��ي تقض��م ال��ذرة وتلمها بش��فتيها،
أدرك��ت ذل��ك وس��حبت م��ا ت��أكل م��ن أم��ام فمه��ا وبلع��ت ال��ذرة ث��م
ابتس��مت وه��ي تتس��اءل:
– –ملاذا توقفت عن األكل؟!
وجهك اجلميل( .بداخله هاجس تقبيل شفتيها)
– –أتأمل
ِ

– –قب��ل قلي��ل كان��ت تب��دو علي��ك الكآب��ة ،أم��ا اآلن فأن��ت ش��اعري
س��عيد( .قالته��ا متعجب��ة).
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– –عندما أكون معك.
– –قبل قليل كنت معي؟ (هكذا تساءلت).
أجابه��ا بأن��ه كان حيم��ل هم��وم الدني��ا ،قال��ت ل��ه ناصح��ة« :ك��ن
متفائ�لا وع��ش يوم��ك مب��ا في��ه» .ق��ال هلا ،م��ن حق��ه إن حيل��م ويتمنى.
ردت علي��ه ،م��ن حق��ه أن يفك��ر يف يوم��ه ول��و جت��اوز ذلك س��يتعب .قال
مدافع��ا إن��ه يري��د حتس�ين دخ��ل أس��رته ليس��تطيع بل��وغ ما يطم��ح إليه.
– –كل يوم تعكر سعادتي بهذا املنوال( .انفجرت غضبا)
– –أي سعادة تتحدثني عنها؟!
– –أليست سعادة وأنا معك؟!
– –أما هذه ،فنعم.
– –أم��ا أن��ا ف��كل س��عادتي رؤيت��ك ،وال أس��تطيع أن أقض��ي يوم��ا ال
أراك في��ه ،تع��ودت علي��ك يارج��ل (قالته��ا مداعب��ة وه��ي تلكم��ه
عل��ى كتف��ه بع��د أن ك��ورت يده��ا اليمن��ى).
– –أن��ت الش��يء الوحي��د ال��ذي خرج��ت ب��ه م��ن ه��ذه الدني��ا ،ولك�ني
أش��عر بغص��ة يف حلق��ي أحيان��ا متنع�ني م��ن ال��كالم وتضع��ف ثبات��ي.
– –عدت هلذا اهلراء!
– –ليس هراء ،بل حقيقة وأثرها سيظل العمر كله.
– –أنس هذا األمر.
– –كي��ف أنس��ى وأن��ا أج��د نفس��ي ش��ابا يعم��ل جامع��ا للنفاي��ات؟! ل��و
حالف�ني احل��ظ ،ألصبح��ت طالب��ا يف كلي��ة الط��ب ،أو اهلندس��ة،
أو( ......ينظ��ر إىل الس��ماء ويق��ول )....أو أس��تاذاً.
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– –لست أنت سبب ذلك.

– –السبب أني تعس احلظ ،أمل يكن من حقي االلتحاق باملدرسة؟!

– –ذل��ك ل��و كن��ت تعي��ش يف وس��ط املدين��ة .أم��ا حين��ا ،وكم��ا ق��ال
أب��ي ،فل��م ينظ��ر إلي��ه حت��ى ول��و بط��رف رم��ش الع�ين ،مل يفك��روا
يوم��ا بإنش��اء مدرس��ة يف حين��ا ،أو يف أي ح��ي جم��اور.
– –كان بإمكاني ...

قاطعته بغضب ونفور مما طرق مسامعها:

– –ي��ا اهلل علي��ك ،ان��س ه��ذا املوضوع ،أفس��دت عل ّي حلظات الس��عادة.
***
أصب��ح جمي��ب الق��اف ش��يخا وإمام��ا ملس��جد (اخل�ير) .مل يستحس��ن
امس��ه اطالق��ا ،ووج��د أن امس��ه ال يتناس��ب م��ع مكانت��ه الديني��ة
الصاع��دة .أطل��ق عل��ى نفس��ه (الش��يخ أب��و إمي��ان) وع��رف ب�ين الن��اس
به��ذه الكني��ة .وجه��ه مس��تطيل قلي�لا وبيض��اوي ،حليت��ه متوس��طة
الط��ول ش��ديدة الس��واد واللمع��ان بفع��ل طالئه��ا بزي��ت احلب��ة الس��وداء،
متعم��م بعمام��ة القض��اة ،دجلت��ه ممت��دة إىل م��ا ف��وق كع��ب قدمي��ه،
متعط��ر بعط��ر م��ن قنين��ة زجاجي��ة تعب��أ يف متج��ر خ��اص بالعط��ور
اإلس�لامية ذات رائح��ة تبق��ى منط��ا متعارف��ا علي��ه يف أوس��اط املتدين�ين،
الس��واك يف زاوي��ة فم��ه أو يف جيب��ه األمام��ي كأن��ه قل��م.
الي��وم ه��و اجلمع��ة ،اعتل��ى الش��يخ اجلدي��د املن�بر وب��دأ باخلطب��ة
مق��ررا أن تك��ون خطب��ة ه��ذه اجلمع��ة ناري��ة ليص��ل إىل ه��دف مع�ين
حت��ت خط��وة حمس��وبة.
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فلي��س هن��اك س��وى طريق��ة واح��دة للس��يطرة عل��ى عق��ول احلاضرين.
وه��ذه الطريق��ة ليس��ت ديني��ة حبت��ة ،ب��ل اس��تغل األوض��اع االقتصادي��ة
والفس��اد املنتش��ر والتذك�ير بنزاه��ة الس��لف .وق��ف أم��ام احلاضري��ن ،بدأ
بالص�لاة والس�لام عل��ى الرس��ول الكري��م وبالدع��اء للمس��لمني وحفظه��م
م��ن كل ب�لاء ،خ��اض يف مواضي��ع تتعل��ق بالفس��اد ث��م ق��ال بثب��ات:
«الفس��اد انتش��ر يف جس��د ه��ذه األم��ة ،وأصب��ح ج��زءا ال يتج��زأ م��ن
ش��خصيتها .ل��و نس��أل أنفس��نا م��ن املس��ؤول( ،قال ذل��ك به��دوء ليصمت
ثانيت�ين ،ث��م يص��رخ مهيج��ا املشــ��اعر وخماطب��ا العقــ��ول) املس��ؤول ه��و
املس��ؤول .أيه��ا املس��ؤولون ،ال يوج��د كرس��ي دوار يف الق�بر ،أيه��ا
املس��ؤولون ال يوج��د حس��اب بنك��ي يف الق�بر ،اتق��وا اهلل يف ه��ذه األم��ة،
«كلك��م راع وكلك��م مس��ؤول ع��ن رعيت��ه» .هك��ذا ق��ال حبي��ب األم��ة علي��ه
أفض��ل الص�لاة والتس��ليم( ،خيف��ض م��ن صوت��ه ويق��ول به��دوء وه��و يفتح
ذراعي��ه ،وص��دى مك�برات الص��وت ي��رن يف األذان) م��اذا س��يقول لك��م
الطف��ل ال��ذي م��ات جوع��ا أو مرض��ا أو خوف��ا ي��وم القيام��ة؟! حتم �اً
أنت��م عاج��زون ع��ن اإلجاب��ة ،تنهب��ون ،وتعيث��ون يف األرض فس��ادا
وحن��ن (يص��رخ وه��و يرف��ع س��بابة ي��ده اليمن��ى) صاب��رون ...صاب��رون...
صاب��رون (خيف��ض م��ن صوت��ه ومي��د راح��ة يدي��ه حن��و احلاضري��ن) إىل
مت��ى يص�بر عليك��م ه��ؤالء الطيب��ون أحب��اب اهلل؟! إىل مت��ى؟! أت��درون
م��اذا حي��دث مل��ن م��ات وعلي��ه م��ال ألخي��ه املس��لم؟! تظ��ل النف��س
معلق��ة ب�ين الس��ماء واألرض حت��ى يقض��ى م��ا علي��ه ،أبلغوه��م أن
أنفس��هم تظ��ل معلق��ة إىل ي��وم الدي��ن ،أخط��أوا حب��ق املالي�ين( ،يلتف��ت
إىل ميين��ه وإىل يس��اره ليزي��د م��ن قناع��ة احلض��ور بكالم��ه ويأخ��ذ نفس��ا
عميق��ا ليخرج��ه م��ن الكلم��ات ،وبثق��ة وحنك��ه امللق��ي ،يتاب��ع بطريق��ة
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الناص��ح) م��ن نه��ب مليم �اً واح �دًا م��ن خزين��ة الدول��ة ،فه��و حباج��ة
إىل عف��و م��ن الش��عب كل��ه ألن ذل��ك مل��ك للش��عب .أيس��تطيع أح��د أن
يطل��ب الصف��ح والعف��و م��ن ش��عب ي��وم القيام��ة؟!».
وهن��ا تنه��د احلض��ور وراح كل منه��م ينظ��ر إىل اآلخ��ر ،واالرتي��اح
م��ن الش��يخ أب��و إمي��ان يزي��د حلظ��ة تل��و األخ��رى ،م��ن احلض��ور م��ن
هم��س مل��ن جيل��س جبانب��ه ويش�ير بإبهام��ه م��ن ش��دة اإلعج��اب،
ومنه��م م��ن ت��ردد ع��ن التصفي��ق ألن بي��ت اهلل لي��س ملث��ل ذل��ك ،وك��م
متن��ى البع��ض ل��و أنه��م يف م��كان آخ��ر ليهتف��وا بالش��عارات وليحي��وا
ذل��ك الش��يخ ال��ذي تكل��م بلس��ان حاهل��م .بع��د انته��اء اخلطب��ة والص�لاة
جتمع��وا حول��ه للس�لام علي��ه والدع��اء ل��ه.
الش��يخ (أب��و إمي��ان) طل��ق زوجت��ه مؤخ��را لع��دم الق��درة عل��ى
اإلجن��اب ،وت��زوج حديث��ا م��ن فت��اة قاص��ر يتيم��ة امسه��ا (صف��اء)
رباه��ا رج��ل متدي��ن امس��ه (عن�تر) لدي��ه ثالث��ة ذك��ور وابنت��ان .أك�بر
أوالده جت��اوز س��ن املراهق��ة والتوأم��ان مقب�لان ،ابنت��ه الوس��طى بلغ��ت
اخلامس��ة عش��رة والصغ��رى يف ربيعه��ا الس��ادس .ل��ذا س��كنه التوت��ر
والتذم��ر م��ن وج��ود صف��اء ب�ين أوالده ،مل يفص��ح بذل��ك علن��ا واكتف��ى
بالتذم��ر أم��ام زوجت��ه وبع��ض أصدقائ��ه املقرب�ين .وم��ا أن مس��ع الش��يخ
أب��و إمي��ان ذل��ك م��ن أح��د أصدق��اء عن�تر حت��ى تق��دم خلطبته��ا وه��ي
مازال��ت يف س��ن الثاني��ة عش��رة بع��د تنس��يق ق��ام ب��ه ذل��ك الصدي��ق.
كان هن��اك م�برر ليتزوجه��ا يف ه��ذه الس��ن املبك��رة .ديني��ا ،أج��ازوا
أنه��ا مهي��أة لل��زواج ،مس��تندين إىل أدل��ة م��ن الش��ريعة فس��روها حس��ب
اعتقاده��م .أم��ا قانوني��ا( ،اإلس�لام مص��در كل التش��ريعات).
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مت العق��د م��ع الش��هود مث��ل الس��لف ون��ال إم��ام العق��د مبلغ��ا مالي��ا
مقاب��ل إجن��ازه .وزع الل��وز والزبي��ب ب�ين اإلم��ام والش��هود برك��ة لعق��د
الق��ران ،وه��ذا ع��رف متع��ارف علي��ه .عن��د انته��اء عق��د قرانه م��ن صفاء.
املبارك��ة كان��ت ح��ارة م��ن رفيق��ه الش��يخ ال��ذي أب��رم العق��د والش��هود
بتحص��ل أب��و إمي��ان عل��ى جن��ة املتع��ة (قاص��ر) ،حت��ى إن م�برم العق��د
ق��ال يف س��ره (توف��ق الش��يخ أب��و إمي��ان ..آه ..العقب��ى ل��ي ويوفقين اهلل).
ه��ذا ال��زواج فت��ح ش��هية الوس��يط ،ال��ذي وج��د يف عن�تر مث�لا حي��ا
مب��دى اقتدائ��ه مب��ا ج��اء ع�بر الق��رون واعتق��د جازم��ا أن عن�تر طب��ق
الش��ريعة م��رة ،وم��ا املان��ع م��ن تك��رار تطبيقه��ا؟ فتق��دم خلطب��ة بن��ت
عن�تر الوس��طى ذات اخلمس��ة عش��رة ربيع��ا ،تفاج��أ الصدي��ق الوس��يط
ب��زواج صف��اء .بتغ�ير وج��ه عن�تر وارتباك��ه وأن��ه استش��اط غضب��ا م��ع
الرف��ض املطل��ق لفك��رة زواج ابنت��ه .وبع��د أن مج��ع أف��كاره ،حتج��ج
بأنه��ا ترغ��ب يف إكم��ال دراس��تها.
الوس��يط يع��رف ح��ق املعرفة أن اآلباء الذين يوافق��ون على زواج القاصر
ه��م متوس��طو التدي��ن الذي��ن يرون ذلك اقتداء مبن س��بقهم م��ن الصاحلني.
م��ن املؤك��د أن هن��اك معان��اة مل��ن تعت�بر طفل��ة ،ومث��ل ه��ؤالء
يعتربونه��ا ام��رأة ناضج��ة األعض��اء التناس��لية ،وس��بب خل��ق امل��رأة أنه��ا
مص��در متع��ة للرج��ل الص��احل.
ولك��ن م��ع صف��اء اختل��ف األم��ر قلي�لا ع��ن مثيالته��ا كونه��ا يتيم��ة،
تش��كر اجملتم��ع عل��ى امتالكه��ا حت��ى وإنه��ا مازال��ت صغ�يرة عل��ى
مث��ل ه��ذه التجرب��ة .ه��ي ليس��ت باملتواضع��ة ال��ذكاء ،ب��ل الب��أس
عليه��ا ،جي��دة يف دراس��تها وتع��ي م��ا ي��دور حوهل��ا .تنظ��ر يف وج��ه
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زوجه��ا بصم��ت واستس�لام ،تتذك��ر حلظ��ات خطبته��ا بذه��ول مرك��ب
عندم��ا أخربه��ا م��ن رباه��ا أن عريس��ا تق��دم خلطبته��ا وحثه��ا عل��ى
املوافق��ة ،رفض��ت ب��ادئ األم��ر وكان��ت تق��ول« :ال أري��د ،اهلل خيلي��ك
ي��ا أب��ي ال أري��د .»...لديه��ا فك��رة أن أبويه��ا يف الس��ماء عن��د اهلل،
هك��ذا كان��وا يلقنونه��ا ،لكنه��ا تيمن��ا بإخوانه��ا بالرتبي��ة تن��ادي عن�تر
(أب��ي) وزوجت��ه (أم��ي) .تتذك��ر عندم��ا أخربه��ا عن�تر ذكره��ا أن��ه لي��س
أباه��ا لينس��حب م��ن الغرف��ة ت��اركا اجمل��ال لزوجت��ه إلقناعه��ا وتعريفه��ا
معن��ى ال��زواج والعالق��ة احلميم��ة م��ع اس��تفاضة يف الش��رح حت��ى أعلن��ت
قبوهل��ا بال��زواج عل��ى مض��ض .ال تفارقه��ا مش��اهد ع��دة عن��د حتضريه��ا
ي��وم الع��رس ،ألبس��وها فس��تان الف��رح األبي��ض كبي��اض الثل��ج ،علي��ه
حب��ات الكريس��تال امل��زورة كه��ذا الي��وم امل��زور ،فس��تان كأن��ه من��زوع من
دميته��ا .تتذك��ر حلظ��ات وض��ع املاكي��اج عل��ى وجهه��ا وكي��ف كان��ت
حينه��ا بريق��ا م��ن الصف��اء الطفول��ي ازداد بهاء مقدس�اً ،تتذك��ر ملعان عقد
الذه��ب الصغ�ير يت��دىل م��ن رقبته��ا كأن��ه حب��ل املش��نقة ،تتذك��ر رق��ص
النس��اء الراش��دات حوهل��ا عل��ى وق��ع أغان��ي ال��زواج الصاخب��ة كأصحاب
القل��وب البدائي��ة العبثي��ة املس��تبضعة ،تتذك��ر س��كرية احللوي��ات امل��رة
ال�تي وزعوه��ا لضي��وف ،نس��اء ورج��ال وأطف��ال .ال ميك��ن أن تنس��ى
إنزاهل��ا م��ن عل��ى ال ُكوش��ة ،وتقدمه��ا الزف��ة م��ن ورائه��ا قطي��ع تص��دح
حناجره��م باألغان��ي ،وتهت��ز اخلواص��ر فرح��ا .تتذك��ر أول قبل��ة نالته��ا
م��ن زوجه��ا وم��ا تب��ع ذل��ك ،ليته��ا تف��وق لتصح��و عل��ى كاب��وس لع�ين
زاره��ا وه��ي نائم��ة ،ك��م كان��ت س��تفرح.
يف غرف��ة ن��وم عريض��ة ،ع��رض جرمي��ة اإلنس��ان العص��ري ،م��رآة
التس��رحية تعك��س عبثي��ة القل��وب وم��دى اجله��ل املتعم��ق املرك��ب وكأن
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اإلنس��ان ارت��د ع��ن نف��س ،ب��ل ه��و كذل��ك ،هك��ذا حتدث��ت اجلم��ادات
م��ن ح��ول الطفل��ة صف��اء .مل تعد املس��امري ق��ادرة على إحداث متاس��ك يف
خش��ب الدوالي��ب .املالب��س النص��ف مرتب��ة أصابه��ا احل��دث بالبوليمي��ا.
مل يع��د الس��رير يف كام��ل ق��واه العقلي��ة .برغ��م مس��احته الكب�يرة ال�تي
تس��ع لن��وم بالغ�ين اثن�ين ب��كل أرحيي��ة ورحاب��ة ،إال أن��ه اآلن حيم��ل
بالغ�اً عل��ى وزن بغ��ل وطفل��ة عل��ى وزن فراش��ة ،وكأنهم��ا ثق��ل اجلب��ال
عل��ى ظه��ره وهم��وم كس��واد اللي��ل يف غياه��ب املعتق�لات القصري��ة.
مل تع��د مفاصل��ه احلس��ية تتحم��ل ،إحساس��ه بالذن��ب يلع��ن النج��ار
عندم��ا صنع��ه س��ريراً ،وكأن��ه يق��ول ليت�ني كن��ت طاول��ة طعام خش��بية!
اجل��دران ملطخ��ة بدم��اء ومل��ح دم��وع طفل��ة وع��رق ذل��ك املس��مى إنس��اناً.
للج��دار روح وإحس��اس ،للس��قف قل��ب ودم ،للزواي��ا عي��ون ودم��وع،
للب��اب ص��وت وآه��ات ،ل�لأرض ص��دى وخط��وات ،للكرس��ي ش��رايني
وتع��ب ،للمش��ط ح��روف وكلم��ات ،للمصب��اح القرم��زي حكاي��ات وج��ع.
قنين��ة العط��ر أش��به مب��اء الن��ار ،م��ن ترش��ه برحيقه��ا؟ أه��ي وئ��ام
مش�ترك ب�ين حبيب�ين غمرهم��ا الوق��ت ش��وقا للق��اء؟ أم أنه��ا متط��ر ص��در
طفل��ة مل ت��درك أن للعط��ر س��حره اخل��اص يف ميادي��ن العش��ق؟
يتوس��د الش��يخ أب��و إمي��ان خ��ده العري��ض بش��عر حليت��ه طفل��ة تبحث
ع��ن لعب��ة ،ميت��د عليه��ا جبس��مه املكتم��ل وثقل��ه ف��وق طفل��ه تس��اوي
أق��ل م��ن رب��ع جس��ده ،مي��ارس عربدت��ه م��ع عصف��ورة حت��اول جاه��دة
احلص��ول عل��ى مم��ر لله��واء م��ن ب�ين أضالع��ه ،رائح��ة فم��ه مس��تنقع
عمي��ق ،يرفس��ها وجتح��ظ عيناه��ا أمل��ا ،ش��يء عني��ف قات��ل يس��تقر
بداخله��ا ،ال يه��م نزي��ف دمه��ا ،يهم��ه ش��حذ وعب��ور حادت��ه بداخله��ا
ذهب��ا وجيئ �اً ،إن��ه ين��ال حس��نات لق��اء ذل��ك الفع��ل العني��ف ،هك��ذا
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اعتق��د ،ي��زداد فحول��ة ،يلع��ق ش��فتيها ،تصي��ح عله��ا تنج��و م��ن الغ��رق
وم��ن فع��ل اخلناج��ر .يفه��م صياحه��ا رغب��ة مب��ا أقب��ل ،ويُقب��ل برتاتي��ل
الدع��اء« :الله��م جنبن��ا الش��يطان ،وجن��ب الش��يطان م��ا رزقتن��ا ،الله��م
ارزقن��ا الول��د الص��احل» .يص��ب حق��ده الش��رعي خبب��ث كثي��ف يف��وق
الع��ادة غاس�لا جس��مها الطه��ور بعرق��ه ،رائح��ة عرق��ه ينف��ر منه��ا
الس��رير وم��ا حول��ه ،يرمت��ي جانب��ا منهي��ا م��ا ب��دأ ب��ه بعدم��ا اس��تظهر
عليه��ا انتص��ارا مظف��راً .ال آم��ال وال أح�لام هل��ا قتل��ت ،ألنه��ا مل ختل��ق
بع��د ،ب��ل قتل��ت طفولته��ا كحص��اد س��قط قتي�لا بفع��ل املنج��ل ليأكل��ه
لع�ين .متس��ح بيده��ا عل��ى بطنه��ا ،وي��د تدث��ر وجهه��ا عله��ا تغي��ب
ع��ن الك��ون خجله��ا ،تس��تمر نزيف��ا دم��ا ودموع��ا ،تس��ابق مرع��ب ب�ين
ال��دم والدم��ع أيهم��ا األكث��ر؟ تش��هق أمل��ا ...يفه��م تعابريه��ا متع��ة.
جيف��ف عرق��ه ،ينح�ني قلي�لا ليستنش��ق ش��عرها برغب��ة فحولي��ة،
يرتكه��ا وحي��دة كعصف��ور مصاب��ة ويتج��ه ليغتس��ل بع��د إظه��ار رجولت��ه
املطلق��ة يف كرس��ي الزه��رة.
ب��دا زوجه��ا مس��تمتعا م��ن الناحي��ة اجلنس��ية ،إن��ه يعي��ش حي��اة
زوجي��ة م��ع طفل��ة ،أم��ا بالنس��بة هل��ا ح��دث م��ؤمل ،املتع��ة معدوم��ة،
ال ل��ون هل��ا وال طع��م ،مثله��ا مث��ل الس��راب خل��ف الكواك��ب .تغ��رق،
تص��ارع أم��واج الرم��ال ،تتخب��ط ،تتوج��ع ،وتدم��ع .م��اذا عس��اها أن
تصن��ع س��وى مواكب��ة القطي��ع يف فع��ل اغتصابه��ا الش��رعي ومببارك��ة
الن��اس ك��ون طفل��ة قدم��ت هل��ذه املمارس��ة املتك��ررة ط��وال مراح��ل
منوه��ا .ب��دأ احل��دث برتاتي��ل (هك��ذا فس��روها حس��ب معتقده��م)
حت��ت مس��مى ال��زواج ،واحتف��ال أقي��م ش��اهدا عل��ى مش��روع االغتص��اب
املتك��رر لس��نوات وكأنه��م م��ن خ�لال احلف��ل يقول��ون للع��امل وم��ن
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في��ه« :اش��هدوا ،فالي��وم احتف��ال مبناس��بة االغتص��اب الش��رعي».
وألن االغتص��اب غ�ير الش��رعي جرمي��ة يعاق��ب عليه��ا القان��ون ق��د
تص��ل أحيان��ا إىل اإلع��دام ،ول��كل راغ��ب يف ممارس��ة ه��ذه اهلواي��ة
وإش��باع رغبات��ه املريض��ة أن مي��ارس االغتص��اب بصف��ة ش��رعية يب��ارك
ل��ه جرميت��ه كل م��ن حول��ه ،خ�يرا ل��ه م��ن التع��رض للمس��اءلة القانوني��ة
ومالحق��ات اجملتم��ع .ببس��اطة ،م��وروث وش��هود ،والف��رق بس��يط ب�ين
االغتص��اب الش��رعي واالغتص��اب غ�ير الش��رعي .ب��ل يس��هل توف�يره يف
حلظ��ات ،ش��اهدان وم��أذون وأل��ف أل��ف م�بروك.
ش��دت صف��اء ركبه��ا إىل صدره��ا وه��ي ترتع��ش خوف��ا م��ن ذاك
املُخي��ف أن يعي��د الك��رة .ف��األمل ال��ذي يعرتيه��ا كل م��رة يقطع أحش��اءها
الصغ�يرة .تس��للت م��ن الف��راش ح�ين رأت��ه ق��د غف��ا وه��و كاجلث��ة
اهلام��دة فاحت��ا ذراعي��ه ورجلي��ه عل��ى مصرعيه��ا ملقي��ا رأس��ه عل��ى
وس��ادة مبلل��ة بدموعه��ا ،متعن��ت وجه��ه لربه��ة وه��ي مس� ّمرة يف مكانه��ا
ت��راه فاحت��ا ف��اه ،مل تق��و رجاله��ا النحيلت��ان عل��ى مح��ل جس��دها
املنه��ك وقلبه��ا احملط��م ،أس��رعت حن��و احلم��ام مغلق��ة الب��اب وراءه��ا
كمص��ارع .رم��ت جبس��دها الداف��ئ واملضط��رب لتس��تقبله األرض الب��اردة
عله��ا تطف��ئ ن��ار قلبه��ا .فتح��ت صنب��ور امل��اء ،ش��هقت حلظ��ة مالمس��ة
امل��اء جس��دها الطه��ور ،يب��دأ م��ن رأس��ها وينس��اب ليص��ل أمخ��ص
قدميه��ا مغلي �اً جاذب��ا مع��ه م��ا اس��تطاع م��ن أوج��اع س��واء كان ش��يء
م��ن ذاك ال��ذي يف قلبه��ا أو م��ا ه��و عال��ق عل��ى جلده��ا .ش��دت ش��عرها
وكادت تقتلع��ه وصف�ير احت��كاك أس��نانها يزع��ج م��ا حوهل��ا .قلي�لا م��ن
الش��امبو كان كفي�لا بالتح��ول إىل حلي��ب ورغ��وة ناعم��ة امللمس ،تتس��ارع
ش��هقاتها م��ع أنفاس��ها املتقطع��ة كاملذب��وح يف جم��زرة بش��رية (حي��وان...
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حي��وان ...ق��ذر ...أكره��ك ...ي��ارب أم��وت ...ي��ارب أم��وت) ه��ذا م��ا
اس��تطاعت لس��انها تردي��ده كأن��ه ش��ريط كاس��ت قدي��م عل��ق باملس��جلة.
ب��دأت تف��رك وجهه��ا بعن��ف حماول��ة اقت�لاع جلده��ا املليء مب��ا يزعجها
وم��ا ال تتحمل��ه( ،حق�ير ...حق�ير ...مل��اذا أن��ا ي��ارب مل��اذا؟!....
الش��هقات الباكي��ة تتص��ادم ب�ين اجل��دران وه��ي ت��ردد ه��ذه الكلم��ات
ال�تي مل جت��د هل��ا بدي�لا .جه��د مض��ن لتنظي��ف جلده��ا حت��ى تضاع��ف
التع��ب وخت��در جس��دها ورجاله��ا ترتع��دان ،أصاب��ع يديه��ا تتماي��ل ال
إرادي��ا وكأنه��ا مصاب��ة مب��رض األعص��اب .فه��ي كاملخ��درة عل��ى طاول��ة
اجل��راح .ارخت��ى جس��دها ،أفلت��ت يده��ا الصغ�يرة الليف��ة ،والق��ت
برأس��ها عل��ى اجل��دار وش��عرها املبل��ل كتل��ة واح��دة ارمت��ى عل��ى كتفها .
***
خ��رج األس��تاذ فتح��ي م��ن الفص��ل بع��د انته��اء احلص��ة األخ�يرة،
خ��رج بع��ده طلب��ة الص��ف الس��ابع ب��كل وقاح��ة متجاوزي��ن أس��تاذهم،
س��قطت حقيبت��ه عل��ى األرض بفع��ل التزاح��م ،راح يبح��ث عنه��ا حت��ت
أق��دام الطلب��ة الراكض�ين بفوض��ى ،مل يبخ��ل املتج��اوزون ب��دوس احلقيبة
بأقدامه��م وه��م خيرج��ون ركض��ا ،ص��رخ فيه��م ،ع�بر ع��ن غضب��ه
بانتش��اهلا بق��وة م��ن حت��ت أقدامه��م وكأنه��م هارب��ون أو خارج��ون م��ن
س��جن ط��ال مكوثه��م في��ه.
أزال األس��تاذ الغب��ار ع��ن احلقيب��ة بي��ده وه��و يتمت��م مب��ا يق��رب إىل
اهلم��س« :مت��ى س��يرتبى ه��ؤالء؟ ط�لاب آخ��ر الزم��ان ،قل��ة أدب ،م��ن
محل�ني عل��ى أن أصب��ح أس��تاذا؟!».
أستوقفه األستاذ مسعد ليقطع متتمته ،وقال له ممازحا:
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– –أفقدت صوابك يا هذا؟!
أجابه بنوع من الغضب مع أنه يتمتع بهدوء األعصاب:
– –مل تناديين يا هذا؟
– –أتراني خمطئا يف حقك؟!
– –ال ب��أس (وكأن��ه وج��د لش��كواه مكان��ا) م��ا يذه��ب العق��ل ه��ؤالء
الط�لاب الذي��ن ال يكن��ون ألس��تاذهم ش��يئا م��ن االح�ترام.
– –مل ت��ر م��ن اجلم��ل إال أذني��ه! أن��ا أعم��ل هن��ا من��ذ أرب��ع عش��رة
س��نة ،وص��دق م��ن ق��ال «ل��كل زم��ان رجال��ه».
– –ماذا تقصد يا أستاذ مسعد؟!
بانفعال غري مقصود ،أجاب وهو يهز يده اليمنى:
– – أقص��د األخ�لاق .األخ�لاق ،ي��ا أس��تاذ ،تنق��رض م��ن جي��ل آلخ��ر.
وس��تجد هن��ا ويف كل امل��دارس املعن��ى احلقيق��ي لالحن�لال.
قال باستغراب وقد قطب حاجبيه:
– –احنالل!!!.....
يهدأ قليال ليفسر لزميله األستاذ:
– –يف تارخي��ي مل أر م��ا رأي��ت الي��وم!!! ضبط��ت طالب��ا يش��اهد م��ع
زمالئ��ه فيلم��ا إباحيا يف هاتفه النقال .ولس��ت أدري كيف لرب أس��رة
يس��مح البن��ه يف ه��ذه الس��ن باقتن��اء هات��ف نق��ال؟! إذا كان الب��د من
اهلات��ف ،مل��اذا ال يكون خاليا من التحس��ينات واأللع��اب والذاكرة؟!
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قال األستاذ فتحي بسخرية:
– –حتما أنت متزح!!!
أشار األستاذ مسعد لزميله بيده ليستأنفا املشي وهو يقول:
– –والكارث��ة أن��ي قم��ت بفح��ص ذاك��رة اهلات��ف بع��د أن أخذت��ه من��ه
بالق��وة ودخل��ت إىل مل��ف الفيدي��و ،فوج��دت ملف��ا ب��ه مقط��ع م��ن
فيل��م أجن�بي مل��دة دقيق��ة مي��ارس في��ه الش��ذوذ.
باندهاش وفزع مما مسع:
– –شر البلية ما يذهب العقل .قصة ال تدخل رأس إنسان عاقل.
– –مازلت ستسمع ماال يسرك من هذا اجليل ،جيل مائع.
رفع األستاذ فتحي يده بالدعاء:
– –اللهم اسرتنا بسرتك والطف بنا.
***
يف في�لا تتوس��ط مزرع��ة شاس��عة ،يعي��ش رج��ل امل��ال والس��لطة
اخلفي��ة جاس��ر نبي��ل .يف مدخ��ل املزرع��ة الواقع��ة يف ضاحي��ة املدني��ة،
توج��د حراس��ة عل��ى م��دار الس��اعة بتقني��ة كام�يرات املراقب��ة .ال ميك��ن
ألح��د الدخ��ول دون ترخي��ص م��ن مكتب��ه ودون تفتي��ش دقي��ق .وعل��ى
مس��افة دقائ��ق بالس��يارة ،توج��د الفي�لا .وهن��ا ،التش��ديد الدقي��ق عل��ى
كل م��ا يدخ��ل إىل املبن��ى أو خي��رج من��ه.
جاس��ر رج��ل نش��يط ،حي��اول أن حياف��ظ عل��ى لياقت��ه برغ��م تدخين��ه
احلش��يش .كل ي��وم ،يقض��ى نص��ف س��اعة يف الصب��اح مي��ارس فيه��ا
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رياض��ة اجل��ري .وال يقتص��ر األم��ر عل��ى ذل��ك ب��ل أن��ه مي��ارس رياض��ة
رك��وب اخلي��ل والس��باحة م��رة كل أس��بوع.
إن��ه رج��ل ضخ��م اجلث��ة ،يصب��غ ش��عره األبي��ض ،وحيل��ق ش��اربه.
يف نهاي��ة ه��ذا الي��وم الب��ارد ،جاس��ر جي��وب الس��احة األمامي��ة للمبن��ى
ذهاب��ا وجيئ��ة بانتظ��ار مس��اعده وذراع��ه األمي��ن .بع��د س��اعة ونص��ف
م��ن التأخ�ير وص��ل ودخ��ل املزرع��ة ،دقائ��ق حت��ى وص��ل ص��ادق أم��ام
جاس��ر ،ظ��ل صامت��ا حت��ى ق��ال ل��ه س��يده بص��وت الواث��ق اهل��ادئ:
– –انتهى األمر يا صادق؟
– –نعم سيدي.
– –ملاذا تأخرت؟ مل أعهدك كسوال أو متقاعسا؟!
– –الفيل كان متثاقالً يف خطواته ،ومل يدخل املطعم إال متأخرا.
قال جاسر وهو ينظر مينة ويسرة بهدوء وحذر شديدين:
– –اخلع معطفك وضعه على األرض واتبعين.
ه��ذا روت�ين وقائ��ي يتبع��ه جاس��ر خوف��ا م��ن التنص��ت .فه��و ش��ديد
احل��ذر والش��ك بع��ض م��ن ش��خصيته .ه��و صاح��ب مقول��ة« :ك��ن ح��ادا
يف الش��ك ،تص��ل إىل نص��ف األم��ان وحتص��ل عل��ى احلقيق��ة» .رد علي��ه
ص��ادق بالطاع��ة« :أم��رك س��يدي».
مش��ى جاس��ر خطوات عديدة حتت أش��جار النخيل بهدوء وخبطوات
متثاقل��ة وكأن��ه يس��تمتع بالنس��يم يف نزه��ة عاب��رة لكس��ر جلي��د املل��ل.
حينئ��ذ ،توق��ف ع��ن املش��ي وأش��ار برمش��ه ملس��اعده ملواصل��ة احلدي��ث
وعاود املش��ي .ميش��ي معاونه إىل جانبه ،ال يرتدي س��وى بنطلون وس�ترة
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ومل يس��تطع إخف��اء قس��وة ال�برد ال��ذي تس��لل إىل عظام��ه وه��و يق��ول:
– –دخ��ل «العصام��ي» إىل املطع��م م��ع حراس��ته يف وق��ت متأخ��ر ،ومث��ل
ه��ذه الش��خصية اهلام��ة إط�لاق الن��ار عليه��ا ق��د تكل��ل بالفش��ل
ولس��نا عل��ى اس��تعداد لتحم��ل الفش��ل .وكن��ا س��نلجأ الس��تخدام
الس�لاح ل��و فش��لنا مب��ا أقدمن��ا علي��ه؛ فق��د جندن��ا أح��د العم��ال يف
املطع��م ح�ين وضعن��ا ل��ه الس��م يف مندي��ل الطع��ام.
– –هل قضي عليه؟
– –بعد أسبوع من اآلن.
– –وملاذا؟!
– –النوعية تفتك بالكبد تدرجييا دون أن يشعر حتى اللحظات األخرية.
– –كيف ذلك؟!
– –ه��ذا الن��وع م��ن الس��موم املبتك��رة مل يس��تخدم بع��د إال يف املخت�برات.
حصلن��ا علي��ه م��ن أح��د رجالن��ا يف اهلن��د .يتس��لل إىل اجلس��م ع�بر
املس��امات اجللدي��ة وال ميك��ن معرف��ة س��بب الوف��اة ،حت��ى امس��ه مل
أس��تطع حفظ��ه ألن��ه اس��م علم��ي طوي��ل ومعق��د.
– –قمت بعمل رائع.
– –أنا حتت أمرك يف أية حلظة.
– –مازال لديك كمية من هذا النوع؟
– –نعم.
– –احتفظ به ،تستطيع أن تذهب.
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العصام��ي عقي��د س��ري يف قس��م مكافح��ة اجلرمي��ة االلكرتوني��ة ،ل��ذا
ج��اءت أوام��ر التخل��ص من��ه.
***
باألم��س ،أخ�بر العمي��د ف��اروق زوجتـ��ه بأن��ه س��يزور ابنت��ه يف
املدرس��ة ليش��عرها بقرب��ه واهتمام��ه به��ا وتبق��ى فرص��ة يطمئ��ن عل��ى
أدائه��ا العلم��ي ع��ن ق��رب .فه��و مل يفع��ل ذل��ك من��ذ م��دة .يف ه��ذا
الصب��اح ،ذه��ب إىل مكتب��ه وأجن��ز بع��ض أعمال��ه وم��ن ث��م توج��ه
م��ع حراس��ته إىل املدرس��ة .العمي��د معت��اد عل��ى التح��رك املفاج��ئ
دون مواعي��د ال يعرفه��ا إال ه��و .حت��ى حراس��ه مل يس��بق هل��م وعرف��وا
مس��بقا حتركات��ه .اس��تقل س��يارته املرس��يدس الس��وداء الل��ون التابع��ة
للمخاب��رات وس��يارتان ترافقان��ه يف مجي��ع حتركات��ه لكون��ه ش��خصية
أمني��ة خمضرم��ة ومهم��ة للغاي��ة .الس��يارة ال�تي يس��تقلها متش��ي يف
األم��ام تتبعه��ا س��يارتان .وعن��د إش��ارة امل��رور ال�تي تض��م أربع��ة ط��رق
منه��ا طري��ق ي��ؤدي إىل املدرس��ة ،ح��دث هج��وم مباغ��ت عل��ى س��يارة
العمي��د ،انهم��ر الرص��اص م��ن أماك��ن ع��دة باجت��اه س��يارته ،ترج��ل
حراس��ه الش��خصيون م��ن الس��يارتني اخللفيت�ين وب��دأوا بال��رد الف��وري
عل��ى مص��ادر األع�يرة الناري��ة ،احتم��ى احل��راس بالس��يارات املتوقف��ة
أم��ام اإلش��ارة احلم��راء وراح��وا يتصي��دون املهامج�ين ،فه��م ذوو كف��اءة
عالي��ة يف محاي��ة الش��خصيات املهم��ة .أم��ا العمي��د ،فق��د ب��دا هادئ��ا
وممس��كا يف ي��ده مسدس��ه الش��خصي بانتظ��ار من��اورة يق��وم به��ا رجال��ه
يف مث��ل ه��ذه احل��االت ،تلف��ت حارس��ه اجلال��س يف الكرس��ي األمام��ي
وأش��ار لزميل��ه اجلال��س إىل جان��ب العمي��د ،فت��ح األخ�ير ب��اب الس��يارة
بس��رعة خاطف��ة وكذل��ك فع��ل زميل��ه .وم��ا أن خ��رج احل��ارس ال��ذي
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جبان��ب العمي��د حت��ى كان��ت احلقيب��ة الواقي��ة م��ن الرص��اص مفتوح��ة
ليحتم��ي به��ا وجبس��ده حيم��ي العمي��د .أم��ا احل��ارس الثان��ي ،فق��د ق��ام
مبهم��ة الصي��د وحتري��ك مسدس��ه باجتاه��ات ع��دة وه��و يطل��ق الن��ار.
خ�لال ث��وان ،انس��حبوا بالعمي��د حت��ت تغطي��ة الرص��اص إىل الس��يارة
الثالث��ة ال�تي مل يت��م حماصرته��ا وأدخل��وه إىل الكرس��ي اخللف��ي بس��رعة
ال�برق وأخ��ذوا مقاعده��م والس��ائق يهم بإج��راء مناورة الع��ودة إىل اخللف.
ع��ادت الس��يارة إىل ال��وراء بس��رعة فائق��ة ودارت يف النهاية املطاف نصف
دورة لتأخ��ذ طريقه��ا إىل األم��ام وتنس��حب ،وباق��ي احل��رس بق��وا إلكمال
مهم��ة فت��ح مم��ر النس��حابهم للح��اق بالعمي��د حتس��با لكم�ين آخ��ر.
أم��ر العمي��د الس��ائق بالتوج��ه إىل مبن��ى املخاب��رات وطل��ب الدع��م
ع�بر الالس��لكي ملس��اعدة احل��رس يف املعرك��ة وتأم�ين الطري��ق امل��ؤدي إىل
مبن��ى املخاب��رات.
مت التأم�ين الف��وري ع�بر رجاهل��م املنتش��رين بال��زي املدن��ي وه��م
ميارس��ون حياته��م املدني��ة يف الش��وارع م��ن س��ائقني وباع��ة وم��ارة.
مل يك�ترث العمي��د حملاول��ة االغتي��ال ،وج��ل م��ا ي��دور يف خل��ده،
كي��ف تس��ربت املعلوم��ة بأن��ه س��يذهب يف ذل��ك الوق��ت إىل ذل��ك امل��كان؟
ال أح��د يع��رف ذل��ك غ�ير زوجت��ه ،عن��د وصول��ه إىل مكتب��ه هاتفه��ا ع�بر
الثاب��ت وس��أهلا إن كان��ت ق��د حتدث��ت إلح��دى النس��اء أو املقرب�ين أو
غريه��م بأن��ه ذاه��ب إىل ذل��ك امل��كان ،أجابت��ه بالنف��ي .أع��اد العمي��د
مساع��ة اهلات��ف الثاب��ت وخ��رج إىل مكت��ب العقي��د عم��ر .كان العقي��د
ق��د عل��م مبحاول��ة االغتي��ال وتاب��ع احل��دث ثاني��ة بثاني��ة وأش��رف عل��ى
تأم�ين طري��ق الع��ودة إىل مبن��ى اجله��از وكذالك احلراس��ة الس��املة .دخل
العمي��د ،ه� ّم بالقي��ام م��ن مكتب��ه ،وض��ع العمي��د س��بابته يف منتص��ف فمه
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كأم��ر بالصم��ت ،ظ��ل العقي��د صامت��ا ،تن��اول العمي��د ورق��ة وقلم��ا وكتب
أم��ره« :ات��رك هاتف��ك النق��ال يف مكتب��ك واتبع�ني» ،فع��ل م��ا أ ُم��ر وتب��ع
العمي��د إىل فن��اء املبن��ى ،وض��ع العمي��د راحة ي��ده أمام فمه وق��ال للعقيد:
– –هن��اك اخ�تراق م��ن ن��وع جدي��د وغ�ير تقلي��دي إذا كان م��ا ي��دور يف
رئس��ي صحيح�اً.
– –احلم��د هلل عل��ى الس�لامة ،امله��م أن��ك خب�ير .وس��نعرف م��ن وراء
ذل��ك .وم��ن وراء تس��ريب توجهات��ك.
– –ق��م بالتحقي��ق ميداني��ا أم��ام اجلمي��ع .وم��ن اجله��ة األخ��رى،
خيتل��ف التحقي��ق.
– –ماذا تقصد سيدي؟!
– –هناك اخرتاق عن طريق التكنولوجيا على ما أعتقد.
– –أجه��زة تنص��ت؟! أو ش��رحية تعق��ب ع�بر األقم��ار الصناعي��ة
وضع��ت يف س��يارتك.
– –األم��ر أك�بر م��ن ذل��ك بكث�ير .س��يارتي م��رت م��ن بواب��ة مبن��ى
املخاب��رات والفح��ص إلكرتون��ي عن��د امل��رور ،التنص��ت ع�بر اهلاتف
النق��ال.
– –ال أعتق��د أن��ك تتح��دث ع��ن توجهات��ك ع�بر هات��ف نق��ال( .هك��ذا
ج��زم العقي��د).
– –تنص��ت واهلات��ف مقف��ل .ال أح��د يع��رف بتحركات��ي ه��ذا الي��وم
غ�ير زوج�تي.
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– –رمبا جهاز تنصت يف منزلك سيدي.
– –ال أح��د يدخ��ل غرف�تي نوم��ي غ�ير زوج�تي .وم��ع ذل��ك ،باألم��س،
فحصن��ا املنزل.
– –س��ينفجر رأس��ي م��ن ه��ذا الغم��وض ،ل��ن أن��ام حت��ى تكتش��ف
الثغ��رة ،إنه��ا ضرب��ة قاس��ية جلهازن��ا.
– –ق��م بعملي��ة حتقي��ق س��رية ع�بر ش��بكة االتص��االت النقال��ة وافح��ص
هات��ف زوج�تي النق��ال بش��كل دقي��ق ع��ن طري��ق خب�ير اتص��االت.
التكنولوجي��ا حل��ت حم��ل املخربي��ن الس��ريني .س��نجرب ذل��ك.
– –كيف؟!
– –نف��ذ العملي��ة الي��وم عن��د املس��اء ،ويف القري��ب س��نتحدث ع��ن س��ر
وجبان�بي اهلات��ف النقـ��ال .إذا تس��ربت املعلوم��ة وحت��رك أعداؤن��ا
والحظن��ا ذل��ك ،س��يكون اجلاس��وس ه��و برنام��ج يدخ��ل إىل اهلات��ف
ع�بر الش��بكة للتجس��س .اذه��ب واس��تعد مل��ا أوكلت��ه ب��ه.
– –حتت أمرك سيدي.

العمي��د رج��ل أم��ن م��ن الدرج��ة األوىل .فه��و ال حيم��ل هاتف�اً نق��االً
ألن��ه خيش��ى معرف��ة حتركات��ه ع�بر حتدي��د املواق��ع .ل��ذا ،حديث��ه يت��م
ع��ن طري��ق الالس��لكي التاب��ع للجه��از حت��ت أمس��اء مس��تعارة كش��فرات
يت��م تغريه��ا ب�ين احل�ين واآلخ��ر.
يف س��اعة االعت��داء عل��ى العمي��د ،قت��ل العدي��د م��ن املهامج�ين
وانس��حب الباق��ون .كان هن��اك مهاج��م أصي��ب ومل يس��تطيع زم�لاؤه
أخ��ذه معه��م ،فق��ام أحده��م بإط�لاق الن��ار علي��ه لقتل��ه لك��ي ال تتس��رب
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معلوم��ات عنه��م .التق��ى املهامج��ون مب��ن أوكل هل��م مهمة تصفي��ة العميد
مبنطق��ة بعي��دة .عاتبه��م قائده��م عتابا ش��ديدا إلخفاقه��م .وتوعدهم ،كان
الغض��ب خيي��م عل��ى قائده��م وال ي��دري ماذا يفع��ل فهو يف انتظ��ار أوامر.
وبع��د نص��ف س��اعة ،دخ��ل رج��ل أمح��ر الوج��ه وأصل��ع ال��رأس يلق��ب
بالغ��ول يرافق��ه ح��راس أش��داء وعات��ب قائ��د اجملموع��ة وأم��ره مبغ��ادرة
امل��كان م��ع رجال��ه ف��ورا والتوج��ه إىل خ��ارج املدين��ة وانتظ��ار األوام��ر.
***
قب��ل الغ��روب ،كان ذل��ك الرجل األمحر الوجه خ��ارج املدينة يف فندق
متواض��ع ميتلك��ه أح��د أف��راد اجملموع��ة .دخ��ل علي��ه ص��ادق إىل الغرف��ة
وعرب له عن غضب ش��ديد ينتاب القيادة وأن األوامر اآلن هي االس��تعداد
لنق��ل الس�لاح م��ن الش��رق إىل اجلب��ل الش��رقي ليت��م تس��ليمه للمجموع��ة
املتم��ردة ال�تي أنش��ئت مؤخ��را بدع��م خارج��ي للمطالب��ة باالس��تقالل.
«ي��ا غ��ول! أن��ت املس��ؤول ع��ن نق��ل الس�لاح وأن��ت قائ��د ه��ذه
العملي��ة .عن��د الس��اعة الثاني��ة لي�لا ،تب��دأ عملي��ة النق��ل .وخ�لال ثالث
س��اعات ،تك��ون األس��لحة يف الطري��ق اجلبل��ي .وهن��اك ،س��تبدأ حراس��ة
م��ن اجلماع��ة اجلبلي��ة للش��احنات وعل��ى بع��د س��بعة كيلوم�ترات م��ن
أول صع��ود اجلب��ل ،تس��لم الش��احنات لقائ��د اجلماع��ة .العالم��ة أرب��ع
س��يارات تويوت��ا رباعي��ة الدف��ع ذات اللون األس��ود ،األبيض ،العس��لي،
الرم��ادي .تل��ك الس��يارات س��تعودون بها( ».ه��ذا ما قاله ص��ادق للغول).
يف الوق��ت املعل��وم لي�لا ،كان العقي��د عم��ر متواج��دا يف من��زل ش��به
مهج��ور عل��ى احل��دود الش��رقية .رج��ال العقي��د كان��وا هن��اك من��ذ أي��ام
حيُض��رون للمهم��ة .أم��ا العقي��د ،فق��د س��افر ع�بر رحل��ة اخلط��وط
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اجلوي��ة الداخلي��ة .راح اجلمي��ع يس��تعدون للمهم��ة اس��تعداداً تام��اً،
اخلط��ة جاه��زة .اس��تعدوا مجيع�اً ،لبس��وا ألبس��تهم الس��وداء والقف��ازات
والبِي��ادات وال��دروع املض��ادة للرص��اص .أخ��ذوا أس��لحتهم الرشاش��ة
ومسدس��ات كامت��ة الص��وت وأجه��زة الرؤي��ة الليلي��ة .الس��يارات رباعي��ة
الدف��ع يف اخل��ارج ،عدده��م س��تة عش��ر رج�لا .ه��م املكلف��ون باالقتح��ام.
أم��ا م��ن يتكف��ل بتغطي��ة اخللفي��ة ،فه��م يف مواقعه��م من��ذ ف�ترة عل��ى
هيئ��ة باع��ة متجول�ين وعم��ال ملبن��ى حت��ت اإلنش��اء .وعل��ى بع��د
م��ن ه��ؤالء ،توج��د أرب��ع ش��احنات لنق��ل األس��لحة املس��توىل عليه��ا.
الش��احنات متوقف��ة عل��ى بق��اع متباع��دة ع��ن بعضه��ا بأل��وان وم��اركات
خمتلف��ة حت��ى ال تلف��ت األنظ��ار ،تغطيه��ا طرابي��ل بالس��تيكية خمصصة
لتغطي��ة الفواك��ه عل��ى الش��احنات ،وبداخله��ا جمموع��ة مس��تعدة لنق��ل
األس��لحة يف م��دة زمني��ة قياس��ية مت حتديده��ا مس��بقاً .يكس��و الك��ون
الظ�لام .وعن��د س��اعة الصف��ر ،حت��رك العقي��د عم��ر ورجال��ه ،اقرتب��وا
م��ن املوق��ع وعل��ى بع��د ثالمثائ��ة م�تر توقف��ت الس��يارات وب��دأوا التحرك
س�يرا عل��ى األق��دام .حب��ذر ش��ديد ،تقدم��وا خط��وة تتبعه��ا خط��وة،
البع��ض متخف��ون باألش��جار املتواج��دة يف ذل��ك امل��كان واآلخ��رون
يقرتب��ون باس��تلقائهم عل��ى بطونه��م والزح��ف الس��ريع .عل��ى بع��د مائ��ة
وثالث�ين م�ترا أو أكث��ر ،تب��دأ احلراس��ة الدقيق��ة للع��دو .ثاني��ة تتبعه��ا
ثاني��ة ،يس��قط قتاله��م برص��اص ال ص��وت ل��ه وجمه��ول املص��در .الرؤي��ة
الليلي��ة عام��ل مس��اعد للعقي��د ورجال��ه ملعرف��ة بق��ع تواج��د أف��راد الع��دو
وقنص��ه ،كل طلق��ة رص��اص تنطل��ق تس��قط قتي�لا وال جم��ال ملع��اودة
الطلق��ات حن��و نف��س اهل��دف ،التدري��ب العال��ي املس��توى هل��ؤالء
جعله��م متفوق�ين .فه��م يعت�برون م��ن أب��رع الرم��اة ،يتقدم��ون خط��وات
س��ريعة واهلج��وم يتوس��ع نطاق��ه م��ن أرب��ع اجتاه��ات حميط��ة باملوق��ع.
61

وعل��ى بع��د س��تني م�ترا ،تنب��ه أح��د األع��داء وأطل��ق الن��ار حن��و ه��دف
ب��دا ل��ه غ�ير واض��ح وح��دث ارتب��اك يف صفوفه��م بع��د مس��اع رصاص��ات
زميله��م ودوت الطلق��ات الكثيف��ة .ولك��ن ه��ذا مل يس��اعدهم عل��ى معرف��ة
املص��ادر ،فتف��وق فرق��ة العقي��د كان واضح��ا .تق��دم س��ريع وإحل��اق القتلى
يف صف��وف األع��داء ،مسدس��اتهم الكامت��ة للص��وت متت��د وتتح��رك م��ع
حرك��ة األع�ين وكأنه��ا ع�ين ثالث��ة .التق��دم مس��تمر ،حوص��ر الع��دو
ف�لا مف��ر .األع�يرة الناري��ة خت��رق أجس��ادهم م��ن جه��ات عدي��دة،
قائ��د الع��دو متحص��ن يف خم��زن األس��لحة م��ع جمموع��ة م��ن رجال��ه.
م��رت دقيقت��ان من��ذ إط�لاق الرصاص��ة األوىل والعقي��د ورجال��ه عل��ى
مقرب��ة م��ن املبن��ى ،س��يطروا عل��ى مجي��ع النواف��ذ ماع��دا ناف��ذة يص��در
منه��ا هج��وم .إش��ارة م��ن ي��د العقي��د للتفخي��خ الس��ريع للباب�ين الصغ�ير
والكب�ير ،ث��وان مت فيه��ا تثبي��ت القناب��ل احمل��دودة وس��قطت األب��واب
ليت��م اقتح��ام املبن��ى بع��د رم��ي القناب��ل الدخاني��ة ،هج��وم كاس��ح ،جل��أ
قائ��د اجملموع��ة إىل غرف��ة وأغل��ق عل��ى نفس��ه الب��اب وراح يس��تخدم
هاتف��ه النق��ال ليتح��دث إىل م��ن يعم��ل لدي��ه لينج��ده ،قت��ل مجي��ع م��ن
يف املبن��ى ،ث��وان والقنبل��ة ملصق��ة عل��ى الب��اب املقف��ل ،بع��د انفجاره��ا
بث��وان ،رصاص��ة طرح��ت قائ��د اجملموع��ة أرضـ��ا ،هاتف��ه بي��ده،
تن��اول العقي��د اهلات��ف وأقف��ل اخل��ط ال��ذي م��ازال يبح��ث ع��ن خم��رج
يف الش��بكة ليم� ّر إىل املقص��ود ،تصف��ح العقي��د الرق��م وناول��ه ألح��د أعوان��ه
وأم��ره بتحدي��د م��كان تواج��د صاح��ب الرق��م .يف ه��ذه اللحظ��ات ،كانت
الش��احنات ق��د توقف��ت أم��ام املبن��ى وب��دأ الرج��ال بنق��ل الس�لاح .وق��ت
معل��وم مت خالل��ه نق��ل األس��لحة ال�تي صادروه��ا للت��و إىل الش��احنات
ليت��م االنس��حاب بش��كل مجاع��ي حت��ت جن��ح الظـ�لام .وعن��د اخل��روج
م��ن املنطق��ة ،انطفـ��أت اإلن��ارة العمومي��ة يف تل��ك املنطق��ة .وتل��ك عملي��ة
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مربجم��ة ليختف��ي أث��ر املهامج�ين .وصل��وا إىل ح��دود الش��رق عل��ى بع��د
أرب��ع س��اعات ،دخل��وا منطق��ة معزول��ة متام��ا حي��ث يوج��د مق��ر س��ري
حت��ت إش��راف العقي��د ،فه��و م��ن اس��تحدثه مؤخ��را.
(الغ��ول) وق��ف مرعوب��ا أم��ام املوق��ع بع��د مش��اهدته أول قتي��ل،
اق�ترب بس��يارته قلي�لا ليتأك��د أن املوق��ع اقتح��م ،مل جي��رؤ عل��ى التق��دم
أكث��ر خوف��ا م��ن كم�ين ينص��ب ل��ه ،غ��ادر املوق��ع وهات��ف ش��خصا
خ��ارج البل��د وق��ال ل��ه بالغ��ة أجنبي��ة« :قي��ل ل��ي أن زوج�تي دخل��ت
يف حال��ة م��وت س��ريري واألم��ل م��ن جناته��ا مفق��ود ،أن��ا خائ��ف ج��دا
عليه��ا ،طمئ�ني عل��ى صحته��ا وإال ع��دت يف احل��ال ألراه��ا» .رد علي��ه:
«ال تقل��ق س��أزورها وأبلغ��ك كي��ف تس�ير األم��ور».
ه��ذه ش��فرة تع�ني أن العملي��ة فش��لت والس�لاح كش��ف أم��ره .وعليه،
فليطمئن��وا إذا كان الوض��ع جي��داً للبق��اء أو الع��ودة م��ن حي��ث أت��ى.
األم��ر ال��ذي تلق��اه يع�ني «ال تقل��ق وانتظ��ر حت��ى أبلغ��ك م��ا س��تفعل».
الغ��ول لي��س م��ن ه��ذا البل��د .إن��ه أجن�بي يدخ��ل البل��د بش��كل
مس��تمر عل��ى أن��ه ع��امل بيئ��ة جي��ري أحباث�اً ح��ول االحتباس احل��راري.
يتلق��ى أوام��ره م��ن ص��ادق مس��اعد جاس��ر .أم��ا عن��د اخلط��ر والعقب��ات
الك�برى ،فيتلق��ى أوام��ره م��ن اخل��ارج.
ه��ذا االتص��ال وص��ل مضمون��ه إىل العقي��د ألن��ه أم��ر مبراقب��ة الرق��م
األجن�بي ،الرق��م احملل��ي الص��ادر مالك��ه احلال��ي جمه��ول بالنس��بة
ألع��وان العقي��د ،ألن الرق��م مس��جل باس��م ش��خص مي��ت ،ومراقب��ة
الرق��م أظه��رت لغ��ة أجنبي��ة وعليه��م االنتظ��ار حت��ى يع��اود االتص��ال
به��ذه الش��رحية م��ن م��كان إقامت��ه ليت��م مداهم��ة امل��كان والني��ل من��ه
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إال أن��ه أرج��ع اهلات��ف وأتل��ف الش��رحية بع��د االتص��ال بث��وان.
***
حك��م عل��ى وس��يم بالس��جن ث�لاث س��نوات ناف��ذة بتهم��ة الس��رقة،
أرس��ل إىل الس��جن الع��ام ليقض��ي حمكوميت��ه .وهن��اك ب��دأ حي��اة جدي��دة
خل��ف القضب��ان ليعي��ش م��ع أجن��اس خمتلف��ة م��ن ب�ني البش��ر املتورطني
يف ش��تى اجلرائ��م ،اس��تلقى وس��يم عل��ى س��ريره اس��تعدادا للن��وم ،غ��ادر
رفي��ق حلق��ة اللع��ب وس��ط الزنزان��ة ،اق�ترب م��ن س��رير وس��يم وس��حب
الغط��اء م��ن عل��ى وجه��ه وق��ال:
– –دائم��ا الضي��وف اجل��دد ينام��ون مبكري��ن ،م��اذا ل��و انضمم��ت إىل
حلق��ة اللع��ب «بالدومين��و» ألي��س ذل��ك أفض��ل م��ن الن��وم املبك��ر؟
– –وهل تقبلونين واحداً منكم؟!
– –هل طلبت منا ذلك ورفضنا؟
ابتسم وسيم وقال:
– –مسعت أن صداقة السجن تدوم إىل األبد.
– –أال ت��دري م��ا الس��بب؟ املعان��اة ال�تي يتس��اوى فيه��ا اجلمي��ع هن��ا.
انه��ض وانض��م إلين��ا لق��د قبلت��ك صديق��ا للجمي��ع.
– –صديقا لك ،أما اجلميع ،فكل واحد له رأي.
– –أنا هنا الكبري ،أنا القائد.
– –حتى يف السجن!!! (قاهلا بسخرية يف سره).
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انض��م وس��يم إىل حلق��ة اللع��ب ،فس��أله الرفي��ق الكب�ير أو الزعي��م أو
القائ��د يف الزنزان��ة ،وتل��ك ألق��اب يص��ف نفس��ه به��ا« :م��ا تهمت��ك ي��ا
وس��يم؟» .أج��اب« :الش��روع يف القت��ل» ،رد علي��ه القائ��د إن��ه أج�بن م��ن
أن يتج��رأ عل��ى القت��ل .رد وس��يم مس��تدركا أن��ه مل يقت��ل ،ب��ل ح��اول
قت��ل ع��دو ل��ه .كذب��ه الرج��ل مس��تدال حبدس��ه وقدرت��ه عل��ى التميي��ز
واكتش��افه ال��كاذب .وبع��د إحل��اح خش��ن ،اع�ترف وس��يم جبرميت��ه»
تهم�تي خمجل��ة ،أن��ا مته��م بــ��ـ .....ب��ا ....باســـ......بالس��رقة».
ضح��ك اجلمي��ع م��ن حول��ه ،وق��ال زعيمه��م إن ه��ذه التهم��ة ليس��ت
خمجل��ة والس��رقة وس��ام ش��جاعة يتباه��ى به��ا اجلمي��ع ،وس��أله« :ه��ل
س��رق أم اختل��س؟! تس��اءل وس��يم ع��ن الف��رق بينهم��ا .أجاب��ه أن الف��رق
واض��ح ،الس��رقة تطل��ق للمواط��ن واالخت�لاس عل��ى املوظ��ف .ق��ال وس��يم
إن��ه مواط��ن وس��أل الرج��ل م��اذا عن��ه؟ أج��اب إن��ه موظ��ف .س��ئل
وس��يم ع��ن طبيع��ة جرميت��ه .أج��اب الرج��ل مفن��دا:
– –كن��ت أم�ين صن��دوق يف وزارة اخلدم��ة املدني��ة واختلس��ت ما يس��اوي
ملي��ون دوالر ،ومت إيداع��ي الس��جن ،ث��م حك��م عل��ي بالس��جن مل��دة
مخ��س س��نوات( ،وبع��دم اك�تراث تاب��ع قول��ه )...وه��ا أن��ا ق��د
قضي��ت عام�ين هن��ا ،ولك�ني لس��ت خمتلس��ا ألن��ي أخ��ذت نصي�بي
ونصي��ب أهل��ي م��ن ث��روات البل��د .اهلل وكيل��ك أن��ي حس��بت ميزانية
واحتياط��ي الدول��ة وقس��مته عل��ى ع��دد الش��عب بالتس��اوي وك��م
نصي��ب كل ف��رد .ومجع��ت نصي�بي زائ��د نصي��ب أهل��ي وأخذت��ه
دون زي��ادة أو نق��ص ملي��م واح��د ،ألن��ي ال أكل امل��ال احل��رام.
ضرب وسيم جبهته وقال بأمل:
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«حك��م عل� ّي بالس��جن ث�لاث س��نوات ألن��ي س��رقت حليب��ا الب�ني،
وال��ذي اختل��س ملي��ون دوالر حك��م علي��ه بالس��جن مخ��س س��نوات،
ك��م أن��ا أمح��ق!»
***
حيتض��ن اجلب��ل ح��ي الصفي��ح م��ن اخلل��ف واجلان��ب األمي��ن ،أم��ا
�از ملدين��ة املل��وك الس��كنية ال�تي ه��ي قي��د
م��ن اجلان��ب األيس��ر فه��و حم� ٍ
اإلنش��اء .ه��ذه املنطق��ة كان��ت جم��رد أرض عادي��ة إىل زم��ن قري��ب .قب��ل
ع��ام ،أُعل��ن ع��ن الب��دء يف بنائه��ا .م��ع أن هن��اك الكث�ير م��ن العاطل�ين
ع��ن العم��ل يف ح��ي الصفي��ح إال أن الش��ركة املش��رفة عل��ى بن��اء املدين��ة
الس��كنية أحض��رت عماهل��ا م��ن الص�ين.
ح��ي الصفي��ح منطق��ة موب��وءة لع��دم وج��ود ص��رف صح��ي ،يتوس��ط
احل��ي مس��تنقع م��ن خملف��ات اإلنس��ان ،الروائ��ح الكريه��ة تأج��ج نف��ور
الس��كان ،إال أن التع��ود أو قل��ة احليل��ة جعلته��م ال يش��تكون م��ن ت��ردي
األوض��اع .أصب��ح احل��ي مص��درا للبع��وض واجل��رذان والصراص�ير ومرتع��ا
للعناك��ب واحلش��رات الزاحف��ة ،ال�تي تعت�بر ه��ذا امل��كان موطنه��ا
األصل��ي ومن��ازل الس��كان منازهل��ا .األم��راض منتش��رة .وألن اجله��ل
س��يدهم ،فهن��اك عط��ار يبي��ع ألهال��ي احل��ي مس��احيق تع��اجل بع��ض
األم��راض مث��ل ن��زالت ال�برد ،وأحيان��ا يق��وم بالك��ي والتدلي��ك.
ذل��ك اجلب��ل ال��ذي ه��و مص��در جلل��ب احلط��ب ،يف ظه��ر ه��ذا
الي��وم ،الطبيع��ة عل��ى وش��ك أن تصب��ح نقم��ة عل��ى الس��كان ،قص��ف
الرع��ود يض��يء مس��اء املدين��ة وم��ن ضمنه��ا احل��ي .األمط��ار تزداد ش��دة،
والري��اح تزي��د م��ن جنونه��ا .محل��ت معه��ا كل م��ا يس��هل محل��ه لرتمي��ه
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يف م��كان آخ��ر حت��ى كادت أن تقتل��ع م��ا يعرتضه��ا م��ن بي��وت قصديرية
أو أش��جار .الس��يول احن��درت م��ن اجلب��ل وأخ��ذت طريقه��ا لتمت��زج
ب��كل م��ا يف أرض احل��ي .الكتل��ة كب�يرة ،امتزج��ت مي��اه األمط��ار
بالق��اذورات واألترب��ة ،ب��دأ منس��وب املي��اه يرتف��ع.
يف ه��ذه اللحظ��ة ،مي��اه األمط��ار خت�ترق الفج��وات يف الصفائ��ح
القصديري��ة ،ال�تي تآكل��ت بفع��ل التص��دأ ،وض��ع الس��كان األوان��ي
حت��ت كل فج��وة لتس��قط قط��رات املي��اه عليه��ا ،اش��تد ال�برد وتهاطل��ت
قط��ع ال�برد بش��كل مكث��ف ،أصب��ح ال��دوي مزعج��ا ومرعب��ا للكب��ار
والصغ��ار .دقائ��ق حت��ى أوقف��ت الس��ماء ق��ذف ال�برد .أم��ا الري��اح
الش��ديدة ،فم��ا زال��ت يف حال��ة هذي��ان ،تأخ��ذ كل ش��يء معه��ا ،نزع��ت
معظ��م أب��واب أح��واش بي��وت احل��ي املصنوع��ة م��ن أرب��ع قط��ع خش��بية
بالط��ول والع��رض مكس��وة بقطع��ة قصديري��ة مثبت��ة عل��ى عمودي��ن م��ن
احلط��ب ،عم��ود ملفاص��ل الب��اب ،واآلخ��ر مثب��ت علي��ه امل��زالج.
أم��ا أس��وار أح��واش املن��ازل املصنوع��ة م��ن األحج��ار العش��وائية
وإط��ارات الس��يارات البالي��ة ،م��ن املؤك��د أنه��ا س��ويت ب��األرض .وكم��ا
ج��رت الع��ادة ،تقض��ي كل أس��رة يوم�ين أو ثالث��ة أي��ام يف إع��ادة بن��اء
م��ا هدمت��ه الري��اح واألمط��ار الغزي��رة.
اخت��ذت ملي��اء م��ن زاوي��ة غرفته��ا االفرتاضي��ة مكان��ا لتجل��س في��ه
وه��ي حتتض��ن الث��روة الوحي��دة ال�تي متتلكه��ا (املس��جل الكاس��يت،
برغ��م انق��راض مث��ل ه��ذا اجله��از إال أن فق��راء كث��راً حيب��ذون مس��اع
املذي��اع ع�بر ه��ذا اجله��از) .احتضنته��ا خوف��ا عليه��ا م��ن املي��اه ،ب��دأت
للت��و تتس��رب م��ن أس��فل اجل��دران املبني��ة م��ن الط��وب األمح��ر عل��ى
ال�تراب دون أعم��دة تثب��ت ج��دران املن��زل.
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ه��ذه الزاوي��ة أو الغرف��ة االفرتاضي��ة للمي��اء تفصله��ا ع��ن باق��ي املن��زل
س��تارة ربط��ت م��ن احلائ��ط إىل اآلخ��ر خبي��ط رفي��ع لتقط��ع مس��احة
تس��مح هل��ا بالن��وم واجلل��وس .ج� ُّ
�ل تركيزه��ا عل��ى املن��زل ال��ذي ل��و
طال��ت ف�ترة هط��ول األمط��ار حتم��ا س��تجرفه الس��يول .غط��ت أط��راف
قدميه��ا الباردت�ين كالزج��اج يف صب��اح ش��توي بط��رف م��ن ردائه��ا.
فرش��ها املتهال��ك ميت��ص الصقي��ع م��ن ال�تراب املرص��وف بطريق��ة تش��به
األمسن��ت ،الصقي��ع يتس��لل إىل ق��اع قدميه��ا ليدخ��ل إىل عظامه��ا،
يواص��ل زحف��ه إىل باق��ي اجلس��م.
قب��ل أن توق��ف الس��ماء مطره��ا بف�ترة وجي��زة ،انقط��ع التي��ار
الكهربائ��ي ،وانتظر األهالي األس��وأ ،وزادوا م��ن تضرعهم بالدعاء .هطول
األمط��ار هل��ذا الع��ام ،ه��و األعن��ف يف الس��نوات الس��بع املاضي��ة .قب��ل
ذل��ك ،ح��دث هل��م م��ا ح��دث الي��وم ،وكان��ت األض��رار حينها جس��يمة.
ب��دأت الس��ماء ختف��ف ح��دة س��قوط أمطاره��ا تدرجييا حت��ى توقفت،
وضع��ت ملي��اء مس��جلها الكاس��ت عل��ى فراش��ها وهرع��ت لتطمئ��ن عل��ى
أه��ل من��زل عب��د احلمي��د وم��ن بينه��م إبراهي��م ،خرج��ت م��ن منزهل��ا
لتغ��وص قدماه��ا يف الط�ين املبل��ل ،يف فج��وات عل��ى األرض تغمره��ا
املي��اه ،رفع��ت ط��رف ردائه��ا وواصل��ت مش��يها بب��طء ،س��حبت ب��اب
فن��اء املن��زل ال��ذي يتثب��ت عل��ى مفص��ل واح��د ،أم��ا املفص�لان اآلخ��ران
فنال��ت منهم��ا الري��ح .وج��دت نفس��ها يف اخل��ارج مثله��ا مث��ل أغل��ب
األهال��ي الذي��ن يتفق��دون حج��م الض��رر ال��ذي أحدثت��ه الطبيع��ة.
تلفت��ت مين��ة ويس��رة وه��ي تق��ول« :احلم��د هلل ،األض��رار متوس��طة».
واصل��ت مش��يها بض��ع خط��وات لتدل��ف إىل من��زل عب��د احلمي��د،
وج��دت (ش��فيقة) أم إبراهي��م جتف��ف املي��اه املتس��للة إىل الداخ��ل.
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نظ��رت إىل إبراهي��م وه��و يعي��د األث��اث القدي��م املت��آكل إىل م��كان جتفف��ه
أم��ه ،رحب��ا به��ا ،رفع��ت ملي��اء رداءه��ا بش��كل طفي��ف حي��ث تس��تطيع
اإلحن��اء وم��دت يده��ا ملس��اعدة جارته��ا ،س��ألتها ش��فيقة ع��ن حج��م
الدم��ار وه��ل انه��ارت بع��ض املن��ازل ،أجابته��ا ب��أن اهلل لط��ف ومل
يس��قط أي من��زل ،وطمأنته��ا عل��ى ح��ال والدته��ا.
يف الي��وم التال��ي ،ش��رع األهال��ي يف اخت��اذ إج��راءات احرتازي��ة
لتف��ادي األخط��ار املس��تقبلية بتغطي��ة األس��طح بأغطي��ة بالس��تيكية وم��ن
فوقه��ا طبق��ة م��ن الكرت��ون س��يكون مبثاب��ة ع��ازل لص��وت ال�برد املزع��ج.
صحي��ح أن ه��ذا احل��ي العش��وائي كان يف املاض��ي خ��ارج املدين��ة،
أم��ا الي��وم فه��و ج��زء منه��ا بس��بب التوس��ع العمران��ي .لذل��ك ،هن��اك
مي��زة يتش��ابه فيه��ا احل��ي م��ع املدين��ة ،أال وه��ي الكهرب��اء ،م��ن املؤك��د
أن املن��ازل لديه��ا تلفزيون��ات قدمي��ة ،ومنه��م م��ن ميتل��ك تلف��ازا ملون��ا
ملتابع��ة القن��اة احمللي��ة ألنه��م ال ميتلك��ون مس��تقبالت هوائي��ة .مقه��ى
احل��ي الصغ�ير ه��و امل��كان الوحي��د ال��ذي لدي��ه مس��تقبل هوائ��ي .جيتمع
في��ه رواده ملش��اهدة القن��وات اإلخباري��ة العاملي��ة .وه��ذا نوع م��ن التواصل
م��ع الع��امل اخلارج��ي .أوص��ل مال��ك املقه��ى خيط��ان جلريان��ه ملتابع��ة ما
يش��اهده رواد املقه��ى .وحديث��ا ،امتل��ك األس��تاذ فتح��ي مس��تقبال هوائي��ا
وبذل��ك يك��ون أول م��ن امتل��ك ه��ذه التقني��ة يف احل��ي .وهن��اك م��ن يفك��ر
ب��أن حي��ذو ح��ذو األس��تاذ يف ذل��ك ،والس��بب توف��ر مودي�لات حديث��ة
م��ن املس��تقبالت جع��ل الكثريي��ن يس��تبدلون م��ا ه��و أح��دث باألق��دم،
يتخلص��ون م��ن القدي��م ليباع على رفوف أس��واق اخلردة بأس��عار مناس��بة.
***
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أُجه��دت وس��يطة زوج��ة وس��يم بالعم��ل لس��د رم��ق أطفاهل��ا بع��د أن
حك��م عل��ى زوجه��ا بالس��جن .لي��س لديه��ا طري��ق تس��لكه غ�ير العم��ل
خادم��ة .وه��ذا م��ا كان يرفض��ه زوجه��ا .تذه��ب إىل العم��ل يف أح��د
املن��ازل بأح��د األحي��اء الراقي��ة عن��د الصب��اح وتع��ود آخ��ر النه��ار .ول��وال
ش��فيقة أم إبراهي��م ،ل��كان حاهل��ا أس��وأ مم��ا ه��و علي��ه الي��وم .ش��فيقة
أب��دت اس��تعدادها لالهتم��ام بأوالده��ا خاص��ة رضيعه��ا .ب��دأت أع��راض
امل��رض النات��ج ع��ن اجمله��ود الزائ��د تظه��ر عل��ى وس��يطة ،فلج��أت
للم��رأة ال�تي قدم��ت إليه��ا قب��ل أس��ابيع تع��رض عليه��ا اس��تئجار ابنه��ا
الرضي��ع بغ��رض التس��ول .رفض��ت يف بداي��ة األم��ر ،أم��ا اآلن ص��ار األم��ر
حتمي��ا ،فه��ي جم�برة عل��ى تأج�ير ابنه��ا بنص��ف إجي��ار الطف��ل املعاق.
فاألطف��ال املعوق��ون أصبح��وا ث��روة ووس��ائل دخ��ل لألس��ر املعدم��ة .مث��ن
إجي��ار رضيعه��ا رمب��ا يس��اعد عل��ى دف��ع مث��ن احللي��ب وبع��ض األش��ياء
املتعلق��ة باملطب��خ .ه��ذه وس��يلة ت��در عل��ى أصحابه��ا دخ�لا ال ب��أس ب��ه.
أصبح��ت ه��ذه الظاه��رة منتش��رة يف احل��ي وغ�يره م��ن األحي��اء
العش��وائية ،حت��ى أن إح��دى نس��اء احل��ي راح��ت تدع��و اهلل لي�لا
نه��ارا أن يرزقه��ا طف�لا معاق��ا حت��ى يس��اعدها ه��ي وباق��ي أوالده��ا
عل��ى التغل��ب عل��ى وع��ورة احلي��اة االقتصادي��ة .نُصح��ت بض��رب
بطنه��ا ع��دة م��رات يومي��ا وه��ي حام��ل ،ق��د يس��اعدها ه��ذا عل��ى
تش��ويه اجلن�ين .وبذل��ك ،تك��ون ق��د نال��ت م��ا تري��د .عمل��ت
بالنصيح��ة يف احلم��ل األول وه��ي يف الش��هر الراب��ع ،وبع��د أس��بوع
م��ن ال��ركل املتوس��ط عل��ى البط��ن أس��قط اجلن�ين ،ولكنه��ا ع��اودت
الك��رة يف احلم��ل الثان��ي بالضغ��ط عل��ى جه��ات حم��دودة م��ن البط��ن
م��ع ال��ركالت البس��يطة عك��س امل��رة الس��ابقة ،فب��دأت تش��عر بالنزي��ف
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واألمل ،مم��ا دعاه��ا إىل التوق��ف ع��ن مث��ل ه��ذا العم��ل الش��نيع.
يف نهاي��ة احلم��ل نصحته��ا س��يدة صاحب��ة خ�برة يف ه��ذا اجمل��ال
وهل��ا جت��ارب عدي��دة ب��أن جتع��ل الطف��ل يول��د بش��كل طبيع��ي م��ع
حرمان��ه م��ن التطعي��م ،وع��دم عرض��ه عل��ى الش��مس .وبه��ذه الطريق��ة
س��يصاب بهشاش��ة العظ��ام مم��ا يصع��ب عليه املش��ي وس��تنجح يف حتقيق
ه��دف يف رأيه��ا تس��اعد اآلخري��ن عل��ى العي��ش .قال��ت امل��رأة ناصح��ة:
جي��ب أن يضح��ي طف��ل م��ن أج��ل اآلخري��ن .متجاهل��ة عق��اب اهلل عل��ى
ه��ذه اجلرمي��ة .ال يقتص��ر األم��ر عل��ى ه��ذا احل��ي ال��ذي اس��تغل م��ن قبل
ضعف��اء النف��وس للرتوي��ج ملث��ل ه��ذه اجلرائ��م وجرائ��م أخ��رى ،ب��ل حتى
األحي��اء اجمل��اورة اس��تغلت بع��ض األطف��ال ،ناهي��ك ع��ن االس��تغالل
اجلنس��ي ال��ذي أصب��ح مص��در رزق طف��ل خمفي��ا ذل��ك عل��ى أهل��ه .فه��و
حيص��ل عل��ى م��ا حيل��م ب��ه م��ن مش�تريات ومأكوالت م��ن قبل املس��تغل.
***
ه��ذا الي��وم ،ع��اد الش��يخ أب��و إمي��ان إىل منزل��ه عن��د الغ��داء ،مزاج��ه
الع��ام متقل��ب .يف اللي��ل ،يعي��ش النش��وة واملتع��ة .وعن��د النه��ار ،يتعك��ر
مزاج��ه بش��كل ت��ام م��ن الوض��ع الع��ام املنزل��ي .ينه��ال عل��ى زوجت��ه
صف��اء بك��م هائ��ل م��ن موج��ات الغض��ب لع��دم حس��ن إدارته��ا أم��ور
املن��زل .األكل مث�لا ،التنظي��ف ،احتياج��ات البي��ت الذي يكتش��ف عند
عودت��ه بوج��وب خروج��ه جم��ددا لش��رائها .لبس��ها ،ك��م خ��اض معه��ا
صراع �اً بطلب��ه منه��ا لب��س مالب��س ت�برز أنوثته��ا .لكنه��ا مل تس��تطع
س��وى لب��س م��ا ت��راه متناس��باً م��ع عمره��ا وتفكريه��ا يف ه��ذ الس��ن.
صباح��ا ،وف��ر الش��يخ احتياج��ات املطب��خ وج��اء للطع��ام .مسع��ت
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صف��اء فت��ح ب��اب املن��زل ،ارتع��دت حماول��ة جتمي��ع اخلض��ار واللح��م.
لك��ن ذل��ك مل يغ�ير م��ن نتيج��ة أن ال طع��ام جاه��ز.
استش��اط غضب��ا عن��د دخول��ه املطب��خ وصفاء من��ذ الصب��اح منهمكة فقط
يف تقطي��ع البص��ل والطماطم واللحم .مل تس��تطع الب��دء الصحيح يف الطبخ.
نهره��ا صوت��ه ،لعنه��ا ،نعته��ا بالفاش��لة يف إدارة ش��ؤون املن��زل.
انهم��رت دم��وع ورع��ب .مل يثن��ه ذل��ك ع��ن إيق��اف صوت��ه اجمللج��ل،
ص��داه يف أرج��اء املن��زل .دفعه��ا جانب��ا وانطل��ق حن��و ب��اب املن��زل
قاص��دا مطعم��ا لتن��اول وجب��ة الغ��داء.
ذاب جس��دها الصغ�ير وحلمه��ا الط��ري وعظمه��ا الل�ين يف زاوي��ة
املطب��خ حن��و األرض ،اس��تقرت جالس��ة .يداه��ا عل��ى وجهه��ا ،تتس��لل
م��ن ب�ين األصاب��ع ج��داول الدم��وع كأنه��ا ناف��ذة ن��ال من��ه الزمن تتس��لل
من��ه العواص��ف واألمط��ار.
«آه ،مل أن��ا ي��ا رب؟ م��اذا أفع��ل؟» هك��ذا تتمت��م .بقي��ت عل��ى
حاهل��ا جالس��ة لف�ترة طويل��ة ،م��ا أقس��ى قل��ب الوج��ود ،مل حيضنه��ا،
أو يرب��ت عل��ى كتفه��ا وميس��ح دموعه��ا امللحي��ة أمل��ا ووجع��ا .يط��ول
ويط��ول مكوثه��ا يف زاوي��ة املطب��خ حت��ى جاءه��ا مس��ع ط��رق الب��اب.
إنه��ا سوس��ن أخ��ت الش��يخ املتزوج��ة م��ن زم��ن طوي��ل ولديه��ا ثالث��ة
أوالد .ج��اءت بع��د اتص��ال م��ن الش��يخ أب��و إمي��ان طالب��ا منه��ا أن
تذه��ب إىل منزل��ه وتعل��م صف��اء كي��ف تدي��ر ش��ؤون املن��زل ،ليس��ت ه��ذه
ه��ي امل��رة األوىل ،ب��ل ق��د ح��دث ذل��ك م��رات عدي��دة.
نهض��ت صف��اء م��ن زاويتها وذهبت منكس��رة لتفتح الب��اب .احتضنتها
سوس��ن ،قبلت�ين يف اخل��د األمي��ن وقبلت�ين يف الش��مال حس��ب الع��رف
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األنثوي« .أراك حزينة ،ال داعي للحزن» هكذا بادرتها .أجابتها بصوتها
الطفول��ي بأنه��ا خائف��ة .طمأنته��ا سوس��ن أن ال ش��يء جيعله��ا خائف��ة.
دخلت��ا صال��ون االس��تقبال وراح��ت سوس��ن تتح��دث مط��وال ع��ن
قل��ب الش��يخ الطي��ب وكي��ف اخت��ار صف��اء م��ن ب�ين النس��اء وأن��ه حيبها
ويفضله��ا عل��ى نس��اء كث��ر حيلم��ن بال��زواج من��ه ألن��ه حمب��وب م��ن
اجلمي��ع ول��ه حض��وره أم��ام الن��اس وأن��ه ش��يخ عل��م جلي��ل .وراح��ت
تق��دم النصائ��ح لصف��اء ع��ن كل م��ا يه��م إدارة الش��ؤون املنزلي��ة وبع��ض
الش��رح ع��ن كيفي��ة الطب��خ والنظاف��ة العام��ة للمن��زل .صف��اء صامتة صمت
س��كان القب��ور .تس��مع م��ا تفهم��ه وم��ا ال تفهم��ه .قال��ت هل��ا سوس��ن إن
تأخره��ا بفه��م احلي��اة العام��ة بش��كل ع��ام جتع��ل الرج��ل يفك��ر ب��زواج
م��ن ثاني��ة وعل��ى الس��يدة الذكي��ة أال ترتك��ب محاق��ات جتع��ل زوجه��ا
يفك��ر بإحض��ار ض��رة للبي��ت.
صف��اء ال تبال��ي بذل��ك .ه��ي تعي��ش يف معتق��ل تعذي��ب عن��د الن��وم
وتأني��ب وتوبي��خ يف النه��ار .كل ه��ذا مل ي��زد م��ن فزعه��ا ألنه��ا جتاوزت
أعل��ى مس��توى الرع��ب .لك��ن هن��اك م��ا قالت��ه سوس��ن للت��و أن حتق��ق
فه��و ني��ل املطع��ون طعن��ة أخ��رى ،قال��ت إن الش��رع جيي��ز لل��زوج
ض��رب زوجت��ه إذا مل تس��تمع للنص��ح ع��دة م��رات حت��ى تس��تقيم .ث��ارت
صف��اء رعب��ا وراح��ت تبح��ث ع��ن منف��ذ لله��روب ولي��س أمامه��ا س��وى
حض��ن سوس��ن لتس��تقر في��ه وه��ي تص��رخ« :ال ...ال ...ال.»...
حاول��ت سوس��ن التهدئ��ة م��ن روعه��ا وه��ي تق��ول« :ل��ن حي��دث
ذل��ك إال إذا مل تتعلم��ي وتتعم��دي إهم��ال زوج��ك .متأك��دة أن��ك ذكي��ة
وتفهم�ين وس��تتعلمني كل م��ا خي��ص احلي��اة الزوج��ة».
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تهدي��دان وص�لا إىل مس��امع صف��اء .الض��رة والض��رب إذا مل تس��تقم ومل
تص��ر إنس��انة مركب��ة كجاري��ة وأم��ة ومغتصب��ة يف جس��د واح��د ومدافع��ة
ع��ن عبوديته��ا .جس��دها الصغ�ير ال يتحم��ل قص��ف جس��د الش��يخ
اجللي��ل ،وال يتحم��ل أعب��اء منزلي��ة ه��ي يف األص��ل مهم��ة الكب��ار.
ي��كاد الوج��ود يص��رخ« :اته��ام اهلل أو الرس��ول بأخط��اء البش��ر جرمية
ال توازيه��ا جرائ��م البش��ر مجيع��ا .كذل��ك اخت��اذ اهلل والرس��ول وس��يلة
لتمري��ر أخط��اء اإلنس��ان .إن��ه احن��دار واض��ح م��ن مس��توى إنس��ان إىل
مس��توى حي��وان« ،ال» ب��ل أزي��د م��ن ذل��ك ،ألن احلي��وان ال مي��ارس
متع��ة الغ��وص يف الصغ��ار .مت��ى يع��ي اإلنس��ان يف ه��ذا اجملتم��ع أن��ه
عال��ة فكري��ة عل��ى التفك�ير وأن الش��رع حام��ي للضعف��اء ولي��س عليه��م
س��وط تعذي��ب لتمري��ر األس��اليب الش��يطانية ضده��م؟» .
***
موع��د مس��بق ب�ين إبراهي��م وملي��اء القتط��اع وق��ت للتن��زه يف أرج��اء
الش��وارع الفخم��ة للمدين��ة .من��ذ ش��هر وإبراهي��م يدخ��ر ج��زءا م��ن
مصروف��ه اليوم��ي لش��راء هدي��ة هل��ا .مل خيربه��ا مب��ا ين��وي لتحقي��ق
وق��ع املفاج��أة .مج��ع مبلغ �اً يكف��ي لش��راء عق��د م��ن الكريس��تال املقل��د
ميت��از مبنظ��ره اجلمي��ل ورخ��ص مثن��ه.
باألم��س ،اش�ترى العق��د .والي��وم ،أراد أن يهديها إياه .عند الس��اعة
الواح��دة ظه��را ،التقي��ا عن��د موق��ف احلاف�لات املتوجه��ة إىل املدين��ة.
اس��تقال حافل��ة مت� ّر ع�بر ش��ارع (الش��هداء) الراق��ي .احلافل��ة مكتظ��ة
بال��ركاب اجلالس�ين عل��ى الكراس��ي واآلخري��ن الواقف�ين متش��بثني
بقضيب�ين عل��ى ط��ول احلافل��ة .إبراهي��م منزع��ج ،ال يري��د أن تُلم��س
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ملي��اء م��ن قب��ل ال��ركاب املتزامح�ين ،حي��اول اإلحاط��ة به��ا ،حي��ث
ارتكن��ت عل��ى الناف��ذة اجلانبي��ة القريب��ة م��ن ب��اب الن��زول ،م��د يدي��ه
ليثبته��ا عل��ى الناف��ذة ،وبقي��ت ملي��اء واقف��ة م��ا ب�ين يدي��ه مس��تندة
بظهره��ا عل��ى الناف��ذة .املس��افة م��ا ب�ين اجلس��دين ال تزي��د ع��ن الش�بر.
ونتيج��ة حلرك��ة احلافل��ة وميالنه��ا بفع��ل الفج��وات عل��ى الطري��ق
املعب��دة ،يوش��ك وجهاهم��ا عل��ى التالق��ي كلم��ا م��ال ال��ركاب ملي�لان
احلافل��ة .وبع��د رحل��ة ش��اقة جت��اوزت الس��اعة ،توقف��ت احلافل��ة يف
مدخ��ل ش��ارع (الش��هداء) ،ن��زل ال��ركاب وم��ن ضمنه��م إبراهي��م وملي��اء.
بابتس��امات متبادل��ة ،ش��رعا ميش��يان بب��طء وهم��ا يتح��اوران ،الكتف
مق��ارب للكت��ف ،راح��ا يس��تمتعان جبم��ال الش��ارع الراق��ي وواجه��ات
احمل�لات الفاخ��رة .ق��ال هل��ا إبراهي��م مع�برا ع��ن س��عادته:
– –أنا سعيد هلذا اليوم.
ردت مستغربة:
– –عند مدخل احلي قلت لي إنك كئيب ،واآلن س��عيد ،أمرك غريب!
– –كن��ت مكتئب��ا عندم��ا اقرتبن��ا م��ن احلافل��ة ألن ركوبه��ا يهل��ك
القل��ب .أم��ا اآلن ،فأن��ا س��عيد ألن��ي عل��ى وش��ك تقديم مفاج��أة لك.
باس��تغراب وهلف��ة جعلته��ا تس��بقه خبط��وة خاطف��ة لتق��ف أمام��ه
وه��ي تس��أله:
– –ما هي املفاجأة؟!
قال معاندا:
– –لن أبوح بها اآلن.
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زادت من هلفتها األنثوية وإصرارها:
– –بل اآلن.
– –وإذا رفضت ذلك؟!
– –لن أبرح هذا املكان حتى تقول لي ،ما هي املفاجأة؟!
أش��ار إىل حم��ل احلل��وى القري��ب من��ه ال��ذي اعت��اد الدخ��ول إلي��ه
وه��و يق��ول:
– –سأريك املفاجأة بعد تناول قطعيت بسبوسة.
صوبت نظرها ليستقر يف عينيه لعلها تكشف السر:
– –وعر ،لكين أحبك...
ش��دها م��ن يده��ا ليس��تأنفا مش��يهما ويدخ�لا حم��ل احلل��وى ،لكن��ه
توق��ف فج��أة وق��ال:
– –غريت رأيي.
دس يده يف جيبه وملياء تقول له:
– –تصرفاتك غريبة!
– –أغمضي عينيك.
بدلع تصاحبه حركات ملؤها األنوثة:
– –لن أفعل!
– –بل تفعلني!
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– –أنت عنيد وأنا قررت أن أكون عنيدة ملرة واحدة يف حياتي.
استسلم لعنادها:
– –كما تشائني.
أخ��رج ي��ده م��ن جيب��ه وه��و يقب��ض عل��ى العق��د ،مده��ا حنوه��ا،
س��عدت حت��ى أنه��ا ارتبك��ت وأفصح��ت:
– –كن��ت أحل��م به��ا ،أش��كرك عل��ى ه��ذه التحف��ة الرائع��ة .أن��ت
رائ��ع ،حق��ا أن��ت ...أن��ت رائ��ع.
ق��رأ الف��رح يف وجهه��ا .س��عيد ه��و لفرحه��ا ،ينظ��ر إليه��ا وه��ي
تقل��ب العق��د ب�ين راح�تي يديه��ا ث��م تقلدت��ه عل��ى رقبته��ا.
انتاب��ه الرتكي��ز فج��أة ل�يرى بع��ض امل��ارة حيملق��ون بهم��ا ،انتبه��ت
ه��ي أيض�اً ،ش��عرت باخلج��ل وهي تبحث عن م��كان لتت��وارى عن أنظار
الفضوليني .انطلقت صيحات «س��فالة يف الش��ارع ،..قليال أدب ،لعن اهلل
تربيتكم��ا ...،لس��نا يف فرنس��ا يا حيوان��ات ،حنن يف بالد إس�لامية.»...
أمس��ك إبراهي��م معصمه��ا ،لينس��حبا ،دلف��ا إىل حم��ل احلل��وى،
اش�ترى قطعت�ين م��ن (البسبوس��ة) ،تناواله��ا ،ث��م ع��ادا ليتمش��يا يف
أرج��اء الش��ارع الطوي��ل.
وعن��د أح��د املتاج��ر اخلاص��ة ببي��ع املالب��س النس��ائية ،كان التمث��ال
ق��د أُلب��س فس��تانا جذاب��ا حت��ى كاد أن ينط��ق م��ن مج��ال الفس��تان الذي
زي��ن زج��اج الع��رض ،لف��ت الفس��تان انتب��اه ملي��اء .وقف��ت أم��ام الزج��اج
تتل��كأ لبع��ض الوق��ت مصدرة زفرة حس��رة كادت أن تفر م��ن رئتيها فتات
كبده��ا ،أمس��ك إبراهي��م مبعصمه��ا وس��حبها وه��و يعده��ا ب��أن يش�تريه
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هل��ا يوم��ا م��ا .مش��طا الش��ارع ذهب��ا وجيئ��ة ث��م ع��ادا إىل احل��ي عص��را.
***
يف ش��ارع مزدح��م يش��ق األس��تاذ مس��عد طريق��ه مرتدي��ا بدل��ة خض��راء
الل��ون ذات تصمي��م قدي��م وقمي��ص متع��دد األل��وان ،ورابط��ة عن��ق
عريض��ة صف��راء الل��ون ،يه��ز رأس��ه تناغم��ا م��ع ط��رب ف�يروزي يش��دو
ب��ه قلب��ه وت��ردده ش��فتاه.
يتأب��ط جري��دة مطوي��ة والع��دد األخ�ير م��ن جمل��ة «العرب��ي» .يس��مع
تن��در بع��ض املارة على لبس��ه القدي��م ،ال يكرتث لذلك ،يس��تقيم بكتفيه،
يدخ��ل ي��ده جلي��ب بنطلُونه ،يتمايل مبش��يته ،يصفر بلح��ن أغنية فريوز
ليس��معهم ،يواص��ل مش��يه وينح��رف حن��و مقه��ى قدي��م (ال��دب الصغري)
مع��روف ل��دى األوس��اط الثقافي��ة لك��ون املثقف�ين والكت��اب أه��م رواده.
مبن��ى املقه��ى يتوس��ط حديق��ة صغ�يرة مزروع��ة ببع��ض باألش��جار
الس��امقة ،يع�بر األس��تاذ مس��عد املدخ��ل ليق��ف ليص��وب فج��أة ناظري��ه
حن��و الزاوي��ة .مت تنظيفه��ا الي��وم ،مل تنظ��ف من��ذ زم��ن .ه��ذه الزاوي��ة
هل��ا ذك��رى أليم��ة إذ وق��ع فيه��ا ح��دث ال ينس��ى .قب��ل أرب��ع س��نوات
كان يس��كن ه��ذه الزاوي��ة جمن��ون ،يتخ��ذ م��ن األقمش��ة البالي��ة والكرتون
وس��يلة حليات��ه ،مل يتج��رأ أح��د عل��ى منع��ه م��ن اخت��اذ تل��ك الزاوي��ة
مس��كناً ل��ه .تلق��ى إحس��اناً ح��ذراً م��ن مجي��ع رواد املقه��ى ،مل يوق��ف
وج��ود اجملن��ون األنش��طة الثقافي��ة اليومي��ة ،لك��ن التم��ادي يف االنتق��اد
السياس��ي كان حمجم �اً نوع��ا م��ا إال م��ن بع��ض م��ن ي��رون يف أنفس��هم
الش��جاعة وع��دم اخل��وف.
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ذات ليل��ة ،اختف��ى أح��د رفق��اء املقه��ى ،حبث��وا عن��ه ومل جي��دوه.
اس��تمر البح��ث ألي��ام ،ش��كوا أن��ه معتق��ل ألس��باب سياس��ية .أصاب��ع
االته��ام وجه��ت للمجن��ون القاب��ع يف زاوي��ة حديق��ة املقه��ى .ثقاف��ة
املواطن�ين أن اجملان�ين ه��م باألص��ل خم�برون .ل��ذا ،اجلمي��ع يتوج��س
م��ن احلدي��ث بالق��رب م��ن جمن��ون.
م�� ّر أس��بوع ومل يعث��ر عل��ى رفي��ق املقه��ى املختف��ي ،توات��ر خ�بر
مف��اده أن اجملن��ون خم�بر وه��و س��بب اختف��اء رفيقه��م .انفع��ل بع��ض
رواد املقه��ى وهامج��وا زاوي��ة اجملن��ون واعت��دوا علي��ه بالض��رب .املفارقة
العجيب��ة أن أبن��اء اجملن��ون البالغ�ين هامج��وا املقه��ى يف الي��وم التال��ي
مبس��اندة مجاع��ة ش��بابية ليتح��ول املقه��ى إىل مس��رح عن��ف والنتيج��ة
إصاب��ة رواد املقه��ى بكدم��ات ورض��وض متفاوت��ة .األس��تاذ مس��عد كان
ل��ه النصي��ب األك�بر م��ن العن��ف .حينه��ا ،تدخل��ت الش��رطة وانته��ت
القضي��ة إىل صل��ح ب�ين أبن��اء اجملن��ون ومال��ك املقه��ى بالدرج��ة األوىل
وانته��وا إىل تب��ادل االعت��ذار ونق��ل والده��م اجملن��ون إىل مصح��ة خمتصة.
ش��ريط ذكري��ات املوق��ف م � ّر أم��ام عي�ني األس��تاذ مس��عد وكأنه��ا
باألم��س .دل��ف إىل املقه��ى وجل��س عل��ى الطاول��ة ،انهمك يف ق��راءة مقالة
منش��ورة مبجل��ة «العرب��ي» .ال ي��دري ك��م م��ن الوق��ت مض��ى وه��و يق��رأ،
يأت��ي رج��ل م��ن خلف��ه يض��ع يده عل��ى كتفه وه��و يناديه بامسه .اس��تدار
ليج��د نفس��ه بعده��ا واقف��ا حمتضن��ا حب��رارة الدكت��ور وحي��د فهم��ي.
الدكت��ور وحي��د فهم��ي باح��ث يف جامع��ة الس��ربون بباري��س .خ��اض
صراع��ات ع��دة داخ��ل البل��د قب��ل أن يهاج��ر اضطراري��ا إىل فرنس��ا
ويس��تقر ليواص��ل مس�يرته يف جم��ال ختصص��ه .ه��و يف زي��ارة عم��ل
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قص�يرة للبل��د مل��دة ث�لاث أي��ام ليلقي حماض��رة خاص��ة ويلتق��ى أحبته...
جل��س مس��عد والدكت��ور وحي��د وم��ازال ج��و الرتحي��ب بينهم��ا
مس��يطرا عل��ى حاهلم��ا .تب��ادال أط��راف احلدي��ث ع��ن مصريهم��ا.
– –مخس سنوات منقطع عنا يا دكتور وحيد؟!
رد علي��ه ب��أن ظ��روف عمل��ه ووضع��ه اخل��اص ح��ال دون عودت��ه إىل
الوط��ن .س��أله ك��م س��يبقى .أج��اب أن��ه س��يغادر غ��دا عق��ب االنته��اء
م��ن إلق��اء حماضرت��ه مباش��رة ودع��اه للحض��ور واملش��اركة .ع�بر األس��تاذ
ع��ن ش��كوكه بقدرت��ه عل��ى احلض��ور موضح��ا الس��بب:
– –يا دكتور ،أنا ال أميل إىل احملاضرات اجلدلية.
– –أمتنى حضورك.
أدخ��ل الدكت��ور ي��ده حملفظت��ه ،أخ��رج كتل��ة أوراق ،ناوهل��ا مس��عد
وق��ال ل��ه:
– –ه��ذه أوراق احملاض��رة ،ك��ون املوض��وع واس��عاً ومتش��عباً إال أنن��ا
ناقش��ناه أن��ا وم��ن س��يحضر غ��دا ع�بر اإلنرتن��ت ،واحملاض��رة ه��ي
ش��كلية وإع�لان بداي��ة املش��روع.
– –وم��ا دخل��ي أن��ا مبش��اريعك اجلدلي��ة؟! أف��كارك ال تنطب��ق عل��ى
عقل��ي.
– –إن��ه منه��ج نط��وره حل��ل أزم��ات اجملتم��ع م��ن التبعي��ات الفكري��ة
ال�تي حجم��ت العق��ل العرب��ي ،وس��خرته ق��وى معين��ة لتحقي��ق
مبتغاه��ا يف الواق��ع.
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– –وكي��ف ذل��ك ي��ا دكت��ور؟ ه��ل ستس��تبدل العق��ول العربي��ة؟ إن��ك
حت��رث يف امل��اء!
– –نعمل على تطوير مفهوم «العلميني».
***
يف أح��د الفن��ادق حي��ث س��تلقى حماض��رة الدكتور وحي��د فهمي ،أخذ
احلضور أماكنهم وكذلك األس��تاذ مس��عد .امتألت املقاعد ،التنسيق املسبق
عرب الش��بكة العنكبوتية كان فعاالً يف حش��د النوعية الفكرية من املثقفني.
ش��رع الدكت��ور وحي��د بش��رح تقس��يم أصن��اف املس��لم ال��ذي يعم��ل
عل��ى دراس��ته .ص��وب أش��عة آل��ة الع��رض بتج��اه احلائ��ط ،وه��و يق��رأ
ويش��رح املع��روض:
م��ن خ�لال التوجه��ات واخلطاب��ات اإلعالمي��ة واألنظم��ة والتي��ارات
واألح��زاب والتنظيم��ات والنخ��ب الثقافي��ة نس��تخلص التال��ي:
املسلم املتشدد نوعان ،منفعل وغري منفعل:
 -1مسلم متشدد منفعل ( ُمفعل):
أ  -طائفي ،ب -مذهيب ،ج -طائفي ومذهيب.
 -2مسلم متشدد غري منفعل:
حيمل صفة أو صفات املنفعل ولكنها غري ُمفعلة يف العقل.
املسلم املعتدل نوعان ،معتدل متجمد الفكر ،معتدل علماني:
 -1مسلم معتدل متجمد الفكر:
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أ  -مسلم مقبل على العلمانية إذا سنحت له الفرصة الفكرية.
ب  -مسلم مقبل على اإلحلاد إذا وجد الفكرة واقتنع بها.
 -2مسلم معتدل علماني (ذو فكر علماني مسبق):

أ  -يبق��ى علمان��ي ،مؤم��ن بالدي��ن اإلس�لامي إميان �اً مطلق �اً ،لكن��ه
يناض��ل م��ع فص��ل الس��لطة السياس��ية ع��ن الس��لطة الديني��ة بغي��ة التق��دم
والتط��ور واخل�لاص م��ن الصراع��ات.
ب  -علماني متشدد يف طريق اإلحلاد مع مرور الوقت.
يس��تدير ليقاب��ل اجلمه��ور وخياطبه��م :الس��ادة الس��يدات احلض��ور،
م��ن ه��ذا التقس��يم ،جن��د أن اجملتم��ع يف طريق��ه للع��دم .والص��راع
الطائف��ي ال��ذي ال يتص��ل بن��ا إال ع�بر كتاب��ات متت��د لق��رون ،ال عالق��ة
لن��ا به��ا ومل نك��ن حاضري��ن فيه��ا ومل نقات��ل م��ع أي ط��رف م��ن أط��راف
الص��راع ال��ذي يف األص��ل كان صراع �اً سياس��ياً بغ��رض احلك��م ولي��س
ديني�اً أو اختالف�اً ح��ول الرس��الة الديني��ة الس��محة .ولك��ن إحي��اء ه��ذا
الص��راع وإقح��ام ش��عوب تص��ل مللي��ار مس��لم لالقتت��ال عل��ى (كالم )...ال
تفس�ير هل��ا س��وى حماول��ة املذهب�ين لس��يطرة الديني��ة عل��ى الش��عوب،
والتس�تر عل��ى فش��ل القي��ادات ،عل��ى ح��د س��واء السياس��ية والديني��ة،
يف توجي��ه الش��عوب حن��و اجملتم��ع العلم��ي الرقم��ي ،واالرتق��اء به��ا م��ن
الق��اع القبل��ي حن��و األف��ق ملنافس��ة ش��عوب الع��امل بالتعم��ق يف الرفاهي��ة
الرقمي��ة .ه��ذا الفش��ل جع��ل الش��عوب مس��تهلكة وس��تعجز مس��تقبال ع��ن
توف�ير أدوات مناس��بة ملواصل��ة اس��تهالكها .ب��ل س��تصبح معزول��ة كوني��ا
كونه��ا ب��ؤرة ختل��ف وأم��راض وخط��ر عامل��ي.
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فش��ل الق��ادة واملؤسس��ات الديني��ة يف صناع��ة قي��م علمي��ة حديث��ة لدى
اإلنس��ان املس��لم بأنواع��ه واالرتق��اء يف تطلعات��ه حن��و املس��تقبل .والنتيج��ة
اس��تحضار املاض��ي وحماول��ة الع��ودة إىل اجملتم��ع الصح��راوي البدائ��ي
حت��ت حك��م يناس��ب قبيل��ة أو جمموع��ة قبائ��ل متج��اورة .ب��ل فش��لوا
أيض��ا يف اس��تيعاب الواق��ع للتحك��م فيم��ا يزي��د ع��ن ملي��ار مس��لم .كان
عليه��م تطوي��ر قوان�ين حديث��ة تلي��ق مبس��توى الك��م الع��ددي ،والتن��وع،
اجلغ��رايف ،والثق��ايف ،والتارخي��ي للش��عوب اإلس�لامية .ولكنه��ا مل تط��ور
وب��اءت مجي��ع احمل��اوالت بالفش��ل ب��ل أدت إىل صراع��ات مس��لحة.
الكارث��ة إذكاء الف�تن .ب��ل باألص��ح خل��ق مس��توى ص��راع متخل��ف
عقي��م ال يتناس��ب م��ع األح��داث العلمي��ة ال�تي ارتق��ت باإلنس��ان
احلدي��ث .ه��ذا ينبئن��ا بالفن��اء ٌّ
وكل يعتق��د جازم��ا أن اجلن��ة مث��واه
دون غ�يره م��ن املذاه��ب والطوائ��ف لنف��س الدي��ن الواح��د ،ومل يع��د
للمس��تقبل وج��ود يف املخي�لات.
بس��بب عقولن��ا التعصبي��ة القبلي��ة جي��ب أن ال نته��م الغ��رب بالتآم��ر
علين��ا .فم��ن الطبيع��ي أن حي��اول الغ��رب حتجيمن��ا دفاع��ا ع��ن نفس��ه
م��ن أفكارن��ا وال�تي ال ن��رى حرج��ا يف تفس�يرها عل��ى مس��مع الع��امل .إن
ق��وة اإلس�لام بالفتوح��ات والس�بي والغنائ��م واجلزي��ة .حتم��ا دول الع��امل
س��تحتاط ألنه��ا تعل��م أن املس��لمني إذا متكن��وا فس��يقتلون كل من خيالفهم
يف هذا العامل ويس��بون نس��اءهم .واذا تراجعت قوة املس��لمني ،فس��يكتفون
بقت��ل بعضه��م البع��ض حت��ى يوش��كوا عل��ى الفن��اء .ول��و صح��ت نظري��ة
املؤام��رة الغربي��ة عل��ى جمتمعاتن��ا ال لس��بب إال ألنن��ا مس��لمون ،وال
نش��كل خط��راً فعلي�اً عليه��م ،ولي��س ه��ذا م��ن عم��ق تفكرين��ا وتفس�يراتنا
لنص��وص تدع��و للعن��ف ،مل��ا جتش��م الع��امل عن��اء إرس��ال اللقاح��ات
83

الطبي��ة لن��ا وغالب��ا جمان��ا كعمل إنس��اني حب��ت ،ولرأيتم ثلثي املس��لمني
مصاب�ين مب��رض ش��لل األطف��ال .وه��ذا عل��ى س��بيل املث��ال ال احلص��ر.
نس��تنتج أن التفس��خ يع��دو بن��ا حن��و الع��دم ،ولي��س م��ن مصلح��ة
جمتمعاتن��ا الديني��ة االضمحالل واالنكماش يف الزم��ن الرقمي .فوجب بقاء
الدي��ن متماس��كا ألن الع��دم ال ع��ودة من��ه جم��ددا .بقاء الدين متماس��كا لن
يك��ون إال مبنظ��ور علم��ي يف فن اإلدارة واحلكم ،وتقاس��م األدوار مبؤهالت
علمي��ة .م��ن هن��ا ،ج��اءت نظريتن��ا (العلمي��ة) .مب��ا أن فص��ل الدي��ن ع��ن
الدول��ة ُي��ارب عل��ى أن��ه كف��ر ،واختل��ف اجلمي��ع ،وعج��ز املتلق��ي
ع��ن فه��م التعري��ف احلقيق��ي .فالعلمي��ة ظاهره��ا مفه��وم وباطنه��ا معلوم.
يس��تدير الدكت��ور وحي��د حن��و الطاول��ة ويتق��دم منه��ا ،يتن��اول كأس
امل��اء ،يرتش��ف قلي�لا ويع��ود ليقاب��ل اجلمه��ور ويكم��ل:
العلمي��ة :ه��ي فص��ل الدي��ن ع��ن العل��م .العلمي��ون ه��م :حامل��و
الش��هادات العلمي��ة يف مجي��ع اجمل��االت العلمي��ة واألدبي��ة ،الفاعل��ون و
غ�ير الفاعل�ين يف اجملتم��ع ك��ون العل��م مس��توطناً يف العق��ل .بالتوجي��ه،
تس��تثار وحتف��ز الكتل��ة العلمي��ة يف عق��ول حامليه��ا ليص�يروا أدوات فعالة
يف اجملتم��ع ٌّ
كل حس��ب اختصاص��ه .وع��دم الس��ماح للمتطفل�ين عل��ى
امله��ن العلمي��ة واألدبي��ة بالتطف��ل والتلص��ص ال باس��م الدي��ن وال القبيل��ة،
وحت��ت محاي��ة القان��ون العلم��ي الناف��ذ املنبث��ق م��ن روح الدس��تور (العل��م
مص��در التش��ريعات األرضي��ة وه��و احلك��م القاض��ي للخالف��ات الدنيوية).
مث�لا ،تكت��ل األطب��اء العلمي�ين ،ال يس��محون للمتطفل�ين عل��ى مهنته��م
ال باس��م الدي��ن وال الط��ب الش��عيب وال الش��عوذة ،ويبق��ى احل��ل للفص��ل
يف أي خ�لاف ه��و م��ن اختص��اص احملكم��ة العلمي��ة وتراف��ع النياب��ة
العلمي��ة وكل ي�برز األدل��ة.
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مث��ال آخ��ر ،مسع��ت قب��ل أي��ام أن هن��اك م��ن ادع��ى أن ش��خص
ركب��ه ج�ني مت إرس��اله ع�بر وس��يلة التواص��ل اإللكرتوني��ة .يبق��ى احل��ل
هل��ذه املس��ألة ه��و العل��م .إم��ا أن يثب��ت املدع��ي باألدلة أن اجلين أرس��ل
إلكرتوني��ا ،أو يثب��ت العل��م أن ال��ذي أرْس��ل هو جمرد ف�يروس إلكرتوني.
ه��ذا يك��ون م��ن اختص��اص احملكم��ة العلمي��ة للفص��ل يف القضي��ة.
ضحك احلضور وصفقوا ،وكذلك الدكتور .ثم واصل:
يف اخلت��ام ،يبق��ى ه��ذا املش��روع قي��د التطوي��ر وأنت��م مجيع��ا عام��ل
مش��ارك ع�بر موقعن��ا اإللكرتون��ي ،ال تبخل��وا بط��رح أفكارك��م لتطوي��ر
النظري��ة ألن املش��روع خي��ص األم��ة برمته��ا وانتش��اهلا من الق��اع لرتتقي.
ح�بي لك��م مجيع��ا ،وح�بي ألم��ي اليت هل��ا الفضل يف أش��ياء كثرية يف
حيات��ي (يش�ير بأصبع��ه حنو أمه يف الص��ف األول )...اليوم عيد ميالدها.
�ت فتن��ة ،أو مصدرا
�ت ناقص��ة عق��ل ودي��ن ،أمي لس� ِ
أم��ي حبيب�تي ،لس� ِ
إلغ��واء الرج��ال ،وال تقبل�ين وتدبري��ن بص��ورة ش��يطان .أم��ي حبيب�تي،
وأن��ت خب�ير..
أن��ت وردة عم��ري وأمج��ل م��ا يف الك��ون ،وكل ع��ام
ِ
ِ
***
كل ي��وم س��بت جيل��س جاس��ر نبي��ل عل��ى مكت��ب ش��ركته العمالق��ة
دون عم��ل حت��ى الس��اعة احلادي��ة عش��رة .جيل��س ،ال يتف��وه بكلم��ة
واح��دة ويكتف��ي باإلش��ارة حت��ى خي��رج الفري��ق األول اخل��اص بفح��ص
املكت��ب ض��د أدوات التنص��ت .وبع��د التثب��ت ،يب��دأ باالرتي��اح ويتب��دد
القل��ق تدرجيي��ا .وبع��د خ��روج الفري��ق األول بوق��ت قص�ير ،يأم��ر
بإدخ��ال الفري��ق الثان��ي ال��ذي ال يع��رف أح��دا يف الفري��ق األول ،يق��وم
بالفح��ص جم��ددا ،ويُس��لم ل��ه نتيج��ة الفح��ص.
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وبعده��ا ميك��ن جلاس��ر احلدي��ث والب��دء بالعم��ل .ضغ��ط عل��ى زر
املن��اداة للس��كرترية وطل��ب منه��ا اس��تدعاء ص��ادق للحض��ور ف��ورا .وع��اد
ليتطل��ع إىل األوراق والوثائ��ق حت��ى ج��اءه ص��ادق .طل��ب من��ه اجلل��وس
وه��و يدخ��ن س��يجارة ،ق��ال لص��ادق:
– –إذه��ب إىل وس��ط املدين��ة وادخ��ل حم��ل انرتن��ت ،ق��م بفت��ح بري��د
اكرتون��ي وهم��ي وأرس��ل رس��الة إىل العن��وان التال��ي يف «اهلومتي��ل»
م��ن «واح��د إىل تس��عة» ،مف��اد الرس��الة «غ��دا نزورك��م» ،وغ��ادر ف��ور
اإلرس��ال وال تع��د إىل ذل��ك امل��كان جم��ددا وإىل األب��د.
– –حتت أمرك.
– –تستطيع االنصراف.
– –أمرك.
كان��ت ه��ذه أوام��ر مبوع��د تس��ليم أعض��اء بش��رية .ضغ��ط جاس��ر عل��ى
زر جه��از املن��اداة جم��ددا يف طل��ب الس��كرترية ،دخل��ت علي��ه ويف يده��ا
مل��ف بداخل��ه أوراق حباج��ة إىل توقي��ع رئي��س جمل��س اإلدارة ،ناولت��ه
املل��ف ،أش��ار إليه��ا برأس��ه لالق�تراب حن��وه م��ن خل��ف الطاول��ة إىل
جان��ب كرس��يه ال��دوار ،ه��ذه اإلش��ارة مألوف��ة وش��يماء تع��رف معناه��ا
جي��دا ،اقرتب��ت ،احن��ت لتفتح امللف وتش��رح له خالص��ة كل ورقة .كان
ش��عرها الكثي��ف منس��كبا عل��ى س��طح الطاول��ة ،حتمل��ت ه��ذه الوضعي��ة
لدقيقت�ين ث��م انتصب��ت فج��أة وه��ي تك��ح .دخ��ان كثي��ف ينفث��ه جاس��ر
م��ن فم��ه .ش��عر أنه��ا ل��ن تس��تطيع مواصل��ة ش��رح أوراق املل��ف بس��بب
س��يجارته ،أغل��ق املل��ف وأمره��ا بالع��ودة أم��ام الطاول��ة وق��ال هل��ا:
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– –هل دفعت ضرائب الشركة؟
– –نعم.
– –احتفظ��ي بنس��خة م��ن األص��ول يف األرش��يف وابعث��ي األص��ول إىل
مكت�بي يف املن��زل.
– –حسنا.
– –أطل�بي ل��ي حمام��ي الش��ركة ،قولي ل��ه أن يرتك عمل��ه وحيضر فورا.
– –أمرك سيدي.
ذهب��ت لطل��ب احملام��ي .أم��ا جاس��ر ،فق��د وق��ف واس��تدار حن��و
الناف��ذة وظ��ل يراق��ب املدين��ة وه��و يدخ��ن يف صم��ت ،مصحوب��ا بتفك�ير
عمي��ق م��ن ورائ��ه مكاس��ب مل يفص��ح عنه��ا بع��د .إن��ه رج��ل غام��ض
أكس��بته س��نون املهن��ة خ�برة ال مثي��ل هل��ا ،إضاف��ة إىل دهائ��ه الفط��ري.
م��ن مكتب��ه يف ال��دور العاش��ر ،ظ��ل لف�ترة وجي��زة حي��دق وي��رى جناح��ي
العظم��ة تط�ير ب��ه ف��وق املدين��ة وه��ي م��ن حتت��ه ،ال ش��يء مينع��ه م��ن
حتقي��ق أحالم��ه ،العظم��ة ،الق��وة ،الس��لطة ،امل��ال .وهن��اك أكث��ر .كل
ه��ذه العوام��ل اجته��د م��ن أجله��ا طوي�لا ومل يص��ل إىل البع��ض منه��ا
بس��هولة .ولكن��ه م��ا زال حباج��ة إىل اجله��د والوق��ت للوص��ول إىل القمة.
دخل احملامي ،ظل جاسر كما هو واقفاً ووجهه حنو النافذة.
– –ها أنا قدمت إليك على عجلة سيدي.
ه��ذا م��ا قال��ه حم��ام خمض��رم وحمن��ك .لك��ن أمام جاس��ر ما هو س��وى
عام��ل أو كات��ب أو ق��ارئ يفس��ر له نصوص القانون ويطب��ق ما ميلي عليه.
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– –اجلس.
جل��س بانتظ��ار م��ا س��يقول س��يده .ق��ال جاس��ر به��دوء والدخ��ان
يتع��اىل م��ن فم��ه أكث��ر فأكث��ر:
– –أريدك أن تعمل على تأسيس مجعية خريية تابعة للشركة.
– –أي��ام وأنته��ي م��ن ه��ذه املهم��ة إال إذا أردت التف��اوض م��ع وزارة
الش��ؤون االجتماعي��ة ،وزارة املالي��ة وع��رض صفق��ة بينن��ا وبينه��م
مبوج��ب ه��ذه الصفق��ة تلغ��ى الضرائ��ب مقاب��ل مجعي��ة خريي��ة.
ه��ذا م��ا تفعل��ه الكث�ير م��ن الش��ركات.
– –ال أري��د ذل��ك ،لنواص��ل دف��ع الضرائ��ب ،م��ن واجبن��ا عل��ى األق��ل
إعط��اء الفق�ير ول��و كان ش��يئاً يس�يراً.
– –أمرك.
– –ت��ول األم��ر بنفس��ك ،وع�ين مقري��ن جيدي��ن لتوزي��ع ما س��تقدمه هذه
اجلمعي��ة اخلريي��ة عل��ى س��كان األحياء العش��وائية وأجرن��ا عند اهلل.
– –سأفعل ما تأمر.
– –اح��رص عل��ى توظي��ف أن��اس جيدي��ن ذوي كف��اءة يف ه��ذا اجمل��ال
وال تس��مح هل��م باحلض��ور إىل هن��ا وق��م باس��تئجار مبن��ى قري��ب م��ن
ه��ذه األحي��اء خ��ارج املدين��ة عل��ى ش��كل مكات��ب للموظف�ين.
– –يف أقرب وقت ممكن سيكون كل شيء جاهزا.
– –بع��د أس��بوع م��ن اآلن ،أري��د أن تك��ون ميزاني��ة اجلمعي��ة يف مكت��ب
احملاس��بة والدف��ع املال��ي املس��بق.
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وقف احملامي وقال:
– –حسنا .أنا جاهز هلذه املهمة.
***
يف مكت��ب ع��ازل الص��وت وحمص��ن بأجه��زة تش��ويش جيل��س العمي��د
ف��اروق إىل طاولت��ه مي��ارس عمل��ه .دخ��ل علي��ه العقي��د عم��ر وبي��ده مل��ف
حتقي��ق .جل��س بع��د أن أم��ره العمي��د بذل��ك .ق��دم املل��ف لس��يده وق��ال:
– –س��يدي ،مل نثب��ت أي معلوم��ة تفي��د ب��أن هات��ف زوجت��ك النق��ال
اخ�ترق ع�بر برام��ج الكرتوني��ة .وحس��ب خب�ير ش��اب يف عل��م
االتص��االت ،ه��ذا صعب ألن خدمة االنرتنت غ�ير مفعلة يف اهلاتف.
رمب��ا هن��اك ت��وأم لش��رحية زوجت��ك .وه��ذا يت��م ع�بر فني�ين يعمل��ون
بش��ركة االتص��االت هل��م عالق��ة م��ع الع��دو .تبق��ى ه��ذه النظري��ة
افرتاضي��ة حت��ى جن��د الدلي��ل القاط��ع .وعدن��ي اخلب�ير برب��ط هاتف
زوجت��ك باحلاس��وب وس��يعمل جاه��دا عل��ى كش��ف االخ�تراق.
– –من هو اخلبري ،وما امسه؟
– –امس��ه يون��س ،إن��ه اب��ن أخ��ت النقي��ب عفي��ف .حص��ل عل��ى
املرتب��ة األوىل يف اجلامع��ة اهلندي��ة ،وع��رض علي��ه العم��ل يف ذات
اجلامع��ة بع��د نيل��ه ش��هادة الدكت��وراه بدرج��ة امتي��از.
– –يف اهلند!
– –نع��م .وتلق��ى عروض��ا ع��دة للعم��ل كخب�ير يف الوالي��ات املتح��دة
األمريكي��ة .لكن��ه رف��ض وع��اد إىل الوط��ن وح��اول االلتح��اق بهيئ��ة
التدري��س يف اجلامع��ة ورم��ى ملف��ه جانب��ا.
89

– –ملاذا ؟! (تساءل مندهشاً)
– –س��يدي  ....ال ...ال أدري كي��ف ....قب��ل أش��هر ،رمب��ا أربع��ة
أو أكث��ر ،طل��ب م�ني النقي��ب عفي��ف اس��تئذانك ب��أن تس��مح ل��ه
بالتوس��ط ل��دى اجلامع��ة بع��د أن ُرف��ض تعي�ين اب��ن أخت��ه ،لك�ني
رفض��ت ط��رح املوض��وع علي��ك ألن��ك ال تقب��ل ذل��ك.
– –م��ا دام خب�يراً ،ملَ رفضت��ه اجلامع��ة؟ أال يق��دم خدم��ة لألم��ة ويفي��د
الط�لاب بعلم��ه حي��ث يس��تفيد اجلمي��ع من��ه؟!
– –س��يدي  ...هن��اك ....س��يدي( ....ال ي��دري كي��ف يوص��ل املعلوم��ة
للعمي��د )..هن��اك خ��وف من��ه.
– –وملَ اخلوف منه؟!
– –خي��اف م��ن ه��م أك�بر من��ه س��نا يف س��لك التعلي��م اجلامع��ي .خيافون
أن تضي��ع منه��م املناص��ب العلي��ا .خيش��ون املتفوق�ين ،ألن املتف��وق
يثب��ت نفس��ه بس��رعة ويص��ل إىل رئاس��ة القس��م يف زم��ن قياس��ي.
وه��ذا يش��كل خط��راً عل��ى عمي��د القس��م وم��ن حول��ه.
يتعجب العميد:
– –ه��ذا م��ا أخ��ر بلدن��ا .أبن��اء البل��د مع��اول ه��دم .أخش��ى مث��ل ه��ذه
التصرف��ات ال�تي س��تزيد م��ن النقم��ة عل��ى الدول��ة ،امس��ع (يفك��ر
 )....ه��ل ميكنن��ا الوث��وق به��ذا اخلب�ير الش��اب؟
– –بالتأكيد .سبق لي وإن اعتمدت عليه.
– –إذا ،ال ميك��ن التوس��ط ل��ه بش��كل مباش��ر يف اجلامع��ة ...أري��ده أح��د
رجالن��ا ...نس��تفيد من��ه ...أحس��ن صناعت��ه ...اذه��ب إىل العقي��د
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أن��ور موس��ى يف املعس��كر ،قابل��ه ( ...يصم��ت )...ال تذه��ب أن��ت،
أوكل املهم��ة إىل النقي��ب عفي��ف ،ليبل��غ العقي��د أن��ور أن��ي أطل��ب
من��ه التدخ��ل ل��دى نائ��ب وزي��ر التعلي��م العال��ي لتعي�ين اخلب�ير
باجلامع��ة بق��رار وزاري بع��د أن يق��دم اخلب�ير تظلم��اً وال��وزارة
تس��تجيب .نائ��ب الوزي��ر عل��ى عالق��ة نس��ب بالعقي��د أن��ور.
– –حتت أمرك.
– –متى سيكون اخلبري جاهزا ملهمة كشف االخرتاق؟
– –اليوم.
– –جي��د ،خ��ذه إىل منزل��ي وضع��ه يف غرف��ة الطع��ام وراقب��ه وه��و يق��وم
بعمل��ه.
– –حتت أمرك سيدي.
ذه��ب العقي��د عم��ر إىل اخلب�ير وانتق��ل االثن��ان إىل من��زل العمي��د.
وهن��اك ،ب��دأ اخلب�ير بعمل��ه ،رب��ط اهلات��ف باحلاس��وب .وم��ن خ�لال
برام��ج ،ظ��ل يتاب��ع ويبح��ث ع��ن أي اخ�تراق .العم��ل بصم��ت ال تص��در
أي كلم��ة م��ن اخلب�ير والعقي��د .ال دلي��ل حت��ى س��اعة ق��دوم العمي��د.
اجتم��ع بهم��ا يف مكتب��ه املنزل��ي ووضع��وا خط��ة تقتض��ي حبدي��ث العمي��د
م��ع زوجت��ه ع��ن حادث��ة عملي��ة الش��رق .ح��دد هل��ا طبيع��ة األس��ئلة
ال�تي توجهه��ا ل��ه .انتقل��وا إىل صال��ة اجلل��وس وب��دأت زوجت��ه تس��أله
ع��ن أي خي��ط ي��دل الفاع��ل ،رد العمي��د بأن��ه ال يع��رف حت��ى الس��اعة
م��ن كان املس��تهدف ومنه��م وراء ذل��ك االعت��داء...
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الح��ظ اخلب�ير خط�اً يذه��ب ويرج��ع عل��ى شاش��ة احلاس��وب بداخل
الربنام��ج املعتم��د علي��ه .أش��ار اخلب�ير للعمي��د ،وراح العمي��د يكم��ل
ح��واره م��ع زوجت��ه:
– –أفك��ر بإع��ادة التحقي��ق م��ن الصف��ر ،حي��ث نرس��ل فريق �اً علمي �اً
متخصص �اً لتفح��ص املبن��ى جم��ددا بش��كل دقي��ق ،رمب��ا نس��تدل
عل��ى خي��ط يدلن��ا عل��ى أح��د الطرف�ين ،س��نلجأ إىل حتلي��ل أعق��اب
الس��جائر ورف��ع بصم��ات إط��ارات الس��يارات وأش��ياء كث�يرة .أن��ا
متأك��د م��ن االس��تفادة منه��ا يف املبن��ى .املش��كلة أن الفري��ق ال��ذي
عاي��ن امل��كان كان��وا مم��ن ليس��وا هل��م خ�برة كافي��ة .إنه��م حديث��و
التخ��رج م��ن مدرس��ة الش��رطة العلمي��ة .وال أدري كي��ف يرس��ل
فري��ق غ�ير متمك��ن ملعاين��ة مس��رح جرمي��ة ك�برى كه��ذه؟!
– –أمتن��ى أن ال يش��غلك ه��ذا ع��ن عطل��ة الغ��د س��بق ل��ك ووعدت�ني
بالبق��اء معن��ا يوم��ا كام�لا ،لكن��ك تتحج��ج بعمل��ك؟
– –س��أذهب إىل مكت�بي لتعي�ين أعض��اء الفري��ق وأع��ود ،أع��دك ب��أن
ال أتأخ��ر.
– –وكم سيدوم ذلك؟
– –ساعتني ،ولن أطيل املكوث هناك ،أعدك بذلك.
بإش��ارة م��ن العمي��د ،دخل��ت اخلادم��ة لتق��ول هلم��ا أن الغ��داء جاهز.
ه��ي تق��وم ب��دور اخلادم��ة واحلقيق��ة أنه��ا ضابط��ة ش��رطة متمكن��ة.
تعم��ل كحارس��ة داخ��ل املن��زل ودلي�لاً قيادي �اً ومتابع �اً ألي ط��ارئ يف
ح��ال غي��اب العمي��د.
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غ��ادروا صال��ة اجلل��وس وأقفلوا بابه��ا ،توجه العمي��د والعقيد واخلبري
إىل املكت��ب يف اجله��ة األخ��رى للمن��زل .وهن��اك ،أك��د اخلب�ير هلم��ا أن
اهلات��ف خم�ترق وب��أن هن��اك توأم�اً م��ن ش��رحية زوج��ة العمي��د ،ولك��ن
كي��ف مت ذل��ك؟ اس��تدعى العمي��د زوجت��ه وس��أهلا إن كان��ت ق��د أعط��ت
هاتفه��ا ألح��د ،أك��دت بالنف��ي ،ث��م تذك��ر العمي��د وس��أل زوجت��ه:
– –عندم��ا توقف��ت ش��رحية هاتف��ك ع��ن العم��ل ،ه��ل فع�لا عبث��ت بها؟
– –نعم
– –مبا عبثت بالتحديد؟
– –س��بق وقل��ت ل��ك ،مل��ف احلماي��ة ،كن��ت أود إع��ادة ضب��ط املصن��ع
اهلاتف.
– –س��يدتي ه��ل حل��ت مش��كلة بهاتف��ك حت��ى ذهب��ت إىل ذل��ك املل��ف؟
(س��أهلا اخلبري)
– –ثق��ل اهلات��ف ومل ي ُع��د كم��ا كان ،وأردت إع��ادة اس��تعادة ضب��ط
املصن��ع.
– –فهمت ما حدث( .قال اخلبري)
– –ما حدث؟! (تساءل العميد)
– –رس��الة وصل��ت للهات��ف حتم��ل رق��م ش��ركة االتص��االت مث��ل
الرس��ائل ال�تي تص��ل للمش�تركني تعلمه��م ب��كل جدي��د .الرس��الة
عب��ارة ع��ن ف�يروس عط��ل عم��ل ج��زء م��ن ق��درات اهلات��ف.
دخل��ت س��يدتي ملل��ف احلماي��ة بغ��رض إع��ادة ضب��ط املصن��ع،
حينه��ا أوقف��وا عم��ل الش��رحية وأوهموه��ا أنه��ا عبث��ت بالش��رحية
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وجي��ب عليه��ا إعادته��ا إىل الش��ركة لك��ي يتس��نى هل��م منحه��ا
ش��رحية بديل��ة للقدمي��ة.
– –ه��ذا م��ا ح��دث .أم��رت بإعادتها إىل الش��ركة ومت اس��تبدال الش��رحية
بأخ��رى بنف��س الرق��م( .ق��ال العمي��د مؤكدا).
قال اخلبري:
– –وهن��اك ،ومت إص��دار ش��رحيتني ت��وأم بنف��س الرق��م ،واح��دة س��لمت
للمش�ترك واألخ��رى للمتنص��ت .تل��ك ال�تي س��لمت لك��م مت زرع
برنام��ج جتسس��ي س��ري بداخ��ل الش��رحية ،ين��زل نفس��ه تلقائي��ا
م��ن الش��رحية إىل اهلات��ف ،وتب��دأ عملي��ة التنص��ت ف��ورا بتحك��م
باهلات��ف ع�بر الش��بكة .وه��ذا الربنام��ج التجسس��ي خمف��ي وال
يظه��ر ل��ه أث��ر يف اهلات��ف.
سأل العميد اخلبري:
– –ه��ل ميك��ن أن حنص��ل عل��ى نس��خة م��ن الربنام��ج التجسس��ي ب��كل
تقنياته؟
– –فق��ط احت��اج بع��ض الوق��ت وس��يكون مبتناول��ك وميكن��ك اس��تخدامه
بنف��س العملي��ة ال�تي طبق��ت عل��ى س��يدتي .أيضا س��يدي ،أس��تطيع
صن��ع برنام��ج مض��اد.
هز العميد رأسه مستحسنا:
– –أحسنت صنعا بين ،أحسنت.
أم��ر الس��يد العمي��د العقي��د عم��ر بتكلي��ف م��ن يراق��ب مس��ؤول
االتص��االت ،ووج��ه باالس��تفادة م��ن ه��ذا االخ�تراق.
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تناول��وا وجب��ة الغ��داء .بع��د ذل��ك مك��ث م��ع اخلب�ير مرك��زاً عل��ى
احلاس��وب واهلات��ف ،وق��ت لي��س بطوي��ل مض��ى حت��ى ح��دث م��ا
أده��ش اجلمي��ع .اتص��ال ص��در م��ن هات��ف زوجت��ه إىل رق��م آخ��ر.
االتص��ال ق��ام ب��ه م��ن يتحك��م حالي��ا بهات��ف زوجت��ه ع��ن بع��د
بواس��طة ت��وأم الش��رحية ،ع�بر احلاس��وب ظه��رت حمادث��ة غريب��ة
ب�ين ش��خصني ته��دف لتوري��ط العمي��د بأعم��ال إجرامي��ة ،حي��ث يثب��ت
بالدلي��ل القاط��ع أن املكامل��ة الص��ادرة م��ن هات��ف زوج��ة العمي��د .املكامل��ة
ص��درت م��ن ت��وأم الش��رحية.
كأن أح��دا م��ن مس��اعدي العمي��د اس��تخدم اهلات��ف لتنفي��ذ عملي��ة
خ��ارج إط��ار العم��ل الرمس��ي .مضم��ون احملادث��ة أوام��ر بوض��ع س��يارة
مفخخ��ة لقائ��د اجلي��ش عن��د ذهاب��ه إىل مق��ر عمــ��له ،ح��دد ل��ه امل��كان
والزم��ان وانته��ت املكامل��ة.
تعج��ب العمي��د وخ��رج م��ن الغرف��ة م��ع اخلب�ير .أك��د ل��ه اخلب�ير
أن م��ا ح��دث دلي��ل عل��ى م��ا اس��تنتجه .موظ��ف االتص��االت فع�لا ب��دل
الش��رحية بأخ��رى هل��ا ت��وأم م��ن خالهل��ا يهاتف��ون أش��خاصاً باس��م
هات��ف زوج��ة العمي��د وب��أن املكامل��ة مس��جلة ومثبت��ة رمسي��ا باس��م العميد
وال ميك��ن اكتش��اف ذل��ك فيم��ا بع��د .ل��وال ه��ذه اخلط��وة االس��تباقية.
أمر العميد (العقيد عمر) بالتحرك والذهاب فورا إىل منزل قائد اجليش
ولقائه بش��كل عاجل .كتب ورقة ووقع عليها وختمها خبتمه الش��خصي:
«إىل قائ��د اجلي��ش ،قاب��ل العقي��د عم��ر بصف��ة مس��تعجلة لألهمي��ة
البالغ��ة وامللح��ة .وال جم��ال لتأخ�ير لقائ��ك مع��ه مهم��ا كانت مش��اغلك».
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س��لم الورق��ة للعقي��د وق��ال ل��ه :اش��رح لقائ��د اجلي��ش م��ا ح��دث .وما
س��يحدث وق��ل ل��ه ب��أن يتخل��ى ه��و وأهل��ه م��ن اهلوات��ف النقال��ة عل��ى
األق��ل يف الوق��ت احلال��ي حت��ى نُس��يطر عل��ى الوض��ع ،وكل��ف امل�لازم
عفي��ف بالقي��ادة امليداني��ة للش��ارع ال��ذي من املف�ترض تنفي��ذ العملية فيه.
بع��د مراقب��ة ش��ديدة للش��ارع املقص��ود تنفي��ذ عملي��ة االغتي��ال في��ه،
اس��تطاع املكلف��ون باملراقب��ة مهامج��ة الس��ائق ع�بر قن��اص قب��ل أن تص��ل
الس��يارة إىل هدفه��ا ،اصطدم��ت بع��رض الش��ارع وتوقف��ت.
هذه العملية النوعية أضيفت إىل رصيد الرجل املخضرم يف جمال عمله.
اإلج��راءات التقني��ة ،فق��د مت تش��كيل جلن��ة خ�براء للحماي��ة التقني��ة
حت��ت إش��راف اخلب�ير لوض��ع برام��ج تكاف��ح مث��ل ه��ذا االخ�تراق
وتعمي��م املعلوم��ات عل��ى أه��م موظف��ي الدول��ة ألخ��ذ احل��ذر واحليط��ة.
يف م��ا خي��ص ش��ركة االتص��االت ،فق��د مت إلق��اء القب��ض عل��ى املوظف
املت��ورط يف عملي��ة التجس��س .وبع��د التحقي��ق ،اتض��ح أن س��بعة موظف�ين
متورط��ون بالتخاب��ر لص��احل جه��ات أجنبي��ة .ه��ذه اخللي��ة كان��ت عل��ى
اتص��ال مباش��ر م��ع جه��ات خارجي��ة ومل تتص��ل جبه��ات داخلي��ة.
وه��ذا م��ا جع��ل التحقي��ق يضع��ف م��ن ه��ذه الناحي��ة.
***
رش��يد أب��و حفي��ظ رج��ل حيف��ظ أج��زاء كث�يرة من الق��رآن الكري��م ألنه
تلق��ى تعليم��ه يف املس��جد عل��ى ي��د ش��يخ أعم��ى عندم��ا كان صغ�يرا .تعلم
م��ن أس��تاذه ف��ن التجوي��د .ل��ه ص��وت مجي��ل ال خيتل��ف ع��ن وجه��ه
املس��تدير وحليت��ه اخلفيف��ة .يقض��ي وقت��ه م��ا ب�ين املغ��رب والعش��اء يف
تدري��س الق��رآن الكري��م جملموع��ة من األطف��ال يف املس��جد .يرفض تقاضي
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أي أج��ر لق��اء ذل��ك .يعت�بر أخ��ذ أم��وال لق��اء تعلي��م لق��رآن عم�لا غ�ير
الئ��ق .دائم��ا يق��ول« :أن��ا أق��وم به��ذا العم��ل إخالص��ا لرب��ي ودي�ني».
من��ذ س��بع س��نوات وه��و يعل��م الق��رآن ،ال عالق��ة ل��ه ب��أي
ح��زب سياس��ي ،وال ينتم��ي إىل أي مجاع��ة إس�لامية ،ينتم��ي إىل
اجملتم��ع .وه��ذا الي��وم ي��وم الفص��ل .فبع��د املضايق��ات املتك��ررة م��ن
قب��ل جمموع��ة م��ن اإلس�لاميني منه��م عتي��ق م��ؤذن املس��جد وبعل��م
الش��يخ أب��و إمي��ان ،مل يع��د مبق��دوره مواصل��ة رس��الته الديني��ة يف
ه��ذا املس��جد .بل��غ الس��يل الزب��ى ح�ين مل��ح ل��ه عتي��ق والش��باب م��ن
حول��ه أن��ه مي��ارس أش��ياء غ�ير أخالقي��ة م��ع طالب��ه يف املس��جد .تهم��ة
خمتلق��ة للتخل��ص م��ن رش��يد« .ات��رك املس��جد وجمموع��ة الط�لاب
الصغ��ار مل��ن يفق��ه الق��رآن خ�يرا من��ه» هك��ذا يقول��ون هل��ا دائم��ا.
خ��اف رش��يد عل��ى مسعت��ه .وبع��د تفك�ير ،ق��رر ت��رك املس��جد ليت��وىل
ش��اب م��ن تلك اجملموع��ة تعليم الصغار القرآن الكري��م .هكذا أصبح عتيق
وم��ن حول��ه يتصرف��ون يف املس��جد حبري��ة مطلق��ة بع��د انس��حاب رش��يد.
***
اش��تدت ح��رارة الش��مس عن��د الظه�يرة ،مم��ا زاد م��ن معان��اة العم��ال
حت��ت األش��عة احلارق��ة يف عم��ارة حت��ت اإلنش��اء( .عب��د احلمي��د)
ورفي��ق درب��ه (يعق��وب) يعم�لان يف نق��ل األمسن��ت م��ن الش��ارع إىل
داخ��ل العم��ارة ،مل يعك��ر مزاجهم��ا س��وى س��قوط عام��ل قب��ل أس��بوع
عندم��ا كان ميش��ي ف��وق َس��قالة اخلش��ب .توص��ل الطري��ق م��رورا م��ن
ف��وق حف��رة .ذل��ك احل��ادث أدى إىل ش��روخ يف فق��رات م��ن عم��وده
الفق��ري ،وم��ا زاد الط�ين بل��ة حال��ة العام��ل املادي��ة خاص��ة بع��د ختل��ي
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صاح��ب املش��روع عن��ه .فلي��س هن��اك م��ا يكف��ل حقوقهم عن��د احلوادث.
بع��د انته��اء ف�ترة العم��ل عن��د الس��اعة الرابع��ة ،اتف��ق الزمي�لان عل��ى
الذه��اب إىل من��زل زميلهم��ا املص��اب .زي��ارة بعث��ت الس��عادة يف قلبه .فقد
الثق��ة بوقوف��ه ومس��اندة أف��راد أس��رته .ه��ذا الوض��ع الس��يئ دف��ع عب��د
احلمي��د ويعق��وب إىل القي��ام مبب��ادرة إنس��انية والذه��اب يف الي��وم التال��ي
إىل صاح��ب املش��روع يف ش��ركة (اجلواه��ر لإلنش��اء والتعم�ير) .طلب��ا
مقابل��ة املدي��ر .وبع��د االنتظ��ار لوق��ت طوي��ل ،مس��ح هلم��ا بالدخ��ول.
وج��دا صاح��ب املش��روع وه��و رئي��س جمل��س إدارة الش��ركة جالس��ا
عل��ى كرس��ي دوار م��ن خل��ف طاول��ة مكتب��ه العمالق��ة ،عليه��ا األوراق
وجه��ازان للهات��ف الثاب��ت .كان يبح��ث ع��ن وثيق��ة ،أش��ار إليهم��ا
بالوق��وف بعي��دا ،أخ��ذ مساع��ة اهلات��ف ،طل��ب رقم��ا مدون��ا عل��ى ورق��ة
وانتظ��ر ثوان��ي حت��ى أجاب��ه ،فق��ال بص��وت ال يس��معه ضيف��اه الل��ذان
وقف��ا يف أقص��ى املكت��ب الكب�ير:
– –مرحبا أستاذ.
– –مرحبا.
– –أنا رئيس جمموعة اجلواهر.
– –عرفت ذلك من الرقم الظاهر على شاشة هاتفي.
– –هل وصلتك الرسالة؟
– –نعم.
– –آمل أن تكون بقدر معروفك.
– –نوعا ما.
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دار رئي��س اجملموع��ة بكرس��يه لتصب��ح الطاول��ة من خلف��ه والنافذة من
أمام��ه ووض��ع رج�لا عل��ى رج��ل وه��و يق��ول بص��وت أق��رب إىل اهلمس:
– –هل رست املناقصة باسم الشركة؟ (يقصد شركته)
– –تقريبا.
– –هذا يعين أن اهلدية ليست كافية.
– –تقريبا.
– –(وه��و يه��ز رأس��ه ،ث��م تاب��ع قول��ه )...عن��د املس��اء س��تحمل ل��ك
الس��كرترية الدفع��ة الثاني��ة م��ن اهلدي��ة.
– –حسنا.
– –سنحتفل بعد أن ترسو...
– –اعتربها أجنزت.
– –أكيد.
– –عندما أعود أجنز.
– –لك حتياتي.
أع��اد مساع��ة اهلات��ف إىل مكانه��ا واس��تدار بالكرس��ي ليأخ��ذ وضع��ه
الصحي��ح وأش��ار إليهم��ا ليقرتب��ا وجيلس��ا إىل جان��ب طاول��ة املكتب��ة:
– –مرحبا.
أجاب االثنان بصوت واحد:
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– –مرحبا.
– –هل من مشكلة؟
أج��اب االثن��ان بص��وت واح��د ولك��ن كال منهم��ا ل��ه كالم��ه اخل��اص
ب��ه ،ث��م أش��ار عب��د احلميد لصديق��ه بالب��دء يف احلديث ،فق��ال يعقوب:
– –س��يدي...أتينا إلي��ك ...أتين��ا (...ظه��ر علي��ه االرتب��اك والتلعث��م،
مس��ح جبين��ه بط��رف كم��ه وتاب��ع قوله )..أتين��ا نطلب من��ك معروفا.
أش��عل س��يجارته ووض��ع القداح��ة عل��ى الطاول��ة بطريق��ة اس��تفزازية
وق��ال بطريقت��ه املعه��ودة وه��و حي��رك رأس��ه حن��و أقص��ى اليم�ين:
– –معروف مين أنا! (وكأنه استغرب كلمة معروف).
– –نع��م س��يدي ،العام��ل ال��ذي كان يش��تغل يف عمارت��ك وس��قط يف
األس��بوع املاض��ي.....
قطع كالمه:
– –لقد قمت بالواجب ودفعت حساب املستشفى.
– –ه��ذا ال يكف��ي .إن��ه يعان��ي م��ن إعاق��ة وه��و يع��ول أس��رة ولي��س
لدي��ه مث��ن ال��دواء .حن��ن نلتم��س من��ك العط��ف والك��رم ونطل��ب
من��ك تعويض��ا...
هنا ،انتفض ووقف من مكانه وكأن مسا أصابه وقال باستفزاز:
– –تعويض! عن ماذا؟!
ارتعب يعقوب وعبد احلميد ،فأجاب هذا األخري:
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– –تعويض ألنه أصيب يف عمارتك.
– –وهل أنا ربه الذي خلقه ألعوضه؟! اطلبا ذلك من اهلل!
ه��ذه اإلجاب��ة كان��ت كفيل��ة ب��أن ميس��ك يعق��وب ي��د عب��د احلمي��د
وخيرج��ا ف��ورا دون أن يتفوه��ا بكلم��ة واح��دة وكأنهم��ا أصبح��ا جس��دين
دون رأس�ين .ش��عرا حب��رارة جتت��اح جس��ديهما يف مكت��ب مكي��ف .م��ن
ه��ذا املوق��ف عرف��ا أن��ه ال ميك��ن هلم��ا مواصل��ة عملهم��ا يف هذه الش��ركة.
توجه��ا إىل العم��ارة ومجع��ا م��ن باق��ي العم��ال التربع��ات كل حس��ب
قدرت��ه وأخ��ذا امل��ال وذهب��ا ب��ه إىل زميلهم��ا املص��اب.
***
أصب��ح أب��و إمي��ان ،هك��ذا ،ش��يخا وذاع صيت��ه يف املدين��ة بس��بب
خطب��ه الناري��ة ض��د الفس��اد .ص��ار مس��جده مكتظ��ا باملصلني ي��وم اجلمعة
ومتتل��ئ قاعت��ه وباحت��ه والش��ارع األمام��ي .فالن��اس مولع��ون مب��ن ينتق��د
الفس��اد .ه��ذا م��ا أدرك��ه الش��يخ واخت��ذه وس��يلة إىل الش��هرة واحت�لال
مكان��ة مرموق��ة يف اجملتم��ع .تل��ك خط��وات مدروس��ة .رمب��ا يراق��ب م��ن
قب��ل املخاب��رات بس��بب اس��تغالل املس��جد ألغ��راض سياس��ية ،أال أن��ه
ب��ذكاء خ��ارق كان يتالع��ب بالكلم��ات ال�تي يبثه��ا م��ن املن�بر مس��تغال
بعض��ا م��ن اجل��و الدميقراط��ي وحري��ة التعب�ير .ينتق��د الفس��اد ،مي��دح
احلكوم��ة بطريق��ة غ�ير مباش��رة .وعند نهاي��ة كل خطبة بع��د الدعاء على
اليه��ود والنص��ارى ،يدع��و اهلل أن يس��دد خط��ى احلكومة»...ي��ارب ك��ن
عون��ا مل��ن س��هروا م��ن أج��ل أمتن��ا ،استش��هدوا م��ن أج��ل حياتن��ا .اللهم
س��دد خط��ى ول��ي أمرن��ا وتول��ه برمحت��ك ،وارزق��ه البطان��ة الصاحل��ة».
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التالع��ب باملصطلح��ات جع��ل الرقاب��ة علي��ه ش��به مس��تمرة ،مم��ا
جعل��ه يك��رر التجرب��ة م��رات عدي��دة حت��ى اطم��أن ومض��ى قدم��ا يف
تنفي��ذ م��ا يبتغي��ه .مل ين��س أن��ه قب��ل عام�ين كان أح��د س��كان ح��ي
الصفي��ح .يق��وم بزي��ارات دوري��ة للح��ي وكذل��ك األحي��اء األخ��رى وكأن��ه
وص��ي عل��ى الفق��راء .مم��ا جعل��ه حمب��وب البؤس��اء.
بع��د نش��اطه يف الط��ب النب��وي ،انتق��ل إىل ح��ي متوس��ط املس��توى.
ش��هرته بالط��ب النب��وي أكس��بته مبال��غ مالي��ة معت�برة ألن الن��اس يثق��ون
بالدي��ن .كل م��ا يق��ال ويرتب��ط بالدي��ن يلق��ى إقب��اال مهم��ا كان��ت النواي��ا
وراء ذل��ك ،متجاهل�ين أن الرس��ول علي��ه الص�لاة والس�لام بع��ث نبي��ا ال
طبيب��ا .يُق��دم الش��يخ ،مثل��ه مث��ل غ�يره ،أعش��ابا ملرض��اه عل��ى أنه��ا م��ن
الط��ب النب��وي ،ويف احلقيق��ة تل��ك األعش��اب ال تنم��و يف مك��ة وال املدينة
وال يف تل��ك املنطق��ة .وغالب��ا م��ا تك��ون النتائ��ج عكس��ية وس��لبية للغاي��ة.
الش��يخ أب��و إمي��ان ،كم��ا يُطل��ق علي��ه ،مل يعت��ل املن�بر حب��اً يف
الدي��ن ب��ل هروب��ا م��ن واق��ع يرفض��ه وعاش��ه .ول��وال ه��ذه الطريق��ة لبق��ي
أح��د س��كان العش��وائيات حت��ى ه��ذه اللحظ��ة .تكي��ف بطريق��ة غ�ير
مفهوم��ة بنس��به ل��ه .م��ع األي��ام ي��زداد قناع��ة بعمل��ه .ه��و املس��تفيد
األول واألخ�ير .أم��ا اخلاس��رون يف مث��ل ه��ذه احل��االت ،فه��م رج��ال
الدي��ن الذي��ن كرس��وا حياته��م خلدم��ة دينهــــ��م .ألن املصداقي��ة تُفق��د
بع��د س��قوط األقنع��ة املزيف��ة ،الثق��ة برج��ال الدي��ن النزه��اء تتالش��ى
تدرجيي��ا بس��بب أمث��ال الش��يخ أب��و إمي��ان .ه��و كان ي��درك ذل��ك إال أن
مصلحت��ه الش��خصية ال�تي وضعه��ا نص��ب عين��ه تبق��ى اهل��دف الرئي��س
يف حيات��ه .م��ع تعمق��ه به��ذا اجمل��ال بش��كل مس��تمر ،ص��ار يب�ني يف
ش��خصيته قناع��ات بش��رعية م��ا أق��دم علي��ه وم��ا س��يقدم ،ب��ل ي��زداد
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شراس��ة يف الدف��اع عنه��ا م��ع م��رور الوق��ت بقناع��ة حقيقي��ة .وكلما وس��ع
مضم��ار قراءت��ه ،جي��د نفس��ه لي��س ذاك االس��تغاللي ،ب��ل رج�لا مدافع��ا
ع��ن معتق��دات راس��خة يف بع��ض أعم��دة مت بناؤه��ا يف اجلس��د الدي�ني
وبقي��ت عل��ى خالف��ات متتالي��ة ومتداخل��ة ب�ين العص��ور ومعاصريه��ا.
بعمام��ة وحلي��ة طويل��ة م��ن حتته��ا ث��وب أبي��ض ،وق��ف الش��يخ
بانتظ��ار س��يارة أج��رة لتقل��ه إىل منزل��ه( .ليس��ت لدي��ه س��يارة ،فه��و
حي��ب الس�ير والنق��ل العموم��ي بس��بب الرتحي��ب املتواص��ل م��ن قب��ل
الن��اس .حينه��ا يش��عر بأن��ه رج��ل املعج��زة) .طيل��ة الوق��ت والس��بحة
يف ي��ده اليس��رى ،الس��واك يف جيب��ه األمام��ي للث��وب .م��رت م��ن
أمام��ه فت��اة يف مقتب��ل العم��ر ،ترت��دي مالب��س تعت�بر إغ��راء .س��رواهلا
اجلين��ز يظه��ر تفاص��ل أنوثته��ا .تفحصه��ا الش��يخ بنظ��ره ،ص��وب نظ��ره
م��ن مس��افة ب�ين النظ��ارة وعين��ه ،ختل��ل حليت��ه وق��ال يف س��ره:
«أمني��ة حيات��ي أن أع��رف كي��ف دخل��ت بداخ��ل اجلين��ز الضي��ق؟!
س��رواهلا عل��ى وش��ك االنفج��ار م��ن ش��دة ضغ��ط جس��مها املمتل��ئ ،آه...
ليته��ا جاري�تي».
***
األس��تاذ فتح��ي يف احل��ي م��ن القليل�ين الذي��ن أكمل��وا تعليمه��م.
إن��ه حمظ��وظ كون��ه أصب��ح أس��تاذا ،والفض��ل يع��ود ألم��ه ال�تي كرس��ت
حياته��ا م��ن أج��ل وحيده��ا .بع��د وف��اة زوجه��ا ،امتهن��ت اخلياط��ة،
أتقنته��ا وأصبح��ت بارع��ة ،دخله��ا املقب��ول نوع��ا م��ا جعله��ا مص��رة
عل��ى تعلي��م ابنه��ا ،أحلقت��ه مبدرس��ة بعي��دة ج��دا ع��ن احل��ي .س��نوات
طويل��ة حت��ى دخ��ل اجلامع��ة ،كان��ت تس��هر اللي��ل ختي��ط املالب��س
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النس��ائية ال�تي تبيعه��ا لتاج��ر يف قل��ب املدين��ة .تصح��و مبك��را لتطع��م
ابنه��ا وتش��د م��ن أزره بالتش��جيع والرتج��ي باالهتم��ام بدروس��ه .حق��ا،
إنه��ا أم عظيم��ة تس��تحق االح�ترام .وه��ذا م��ا ح��دث ،ال��كل يف احل��ي
ينظ��ر إليه��ا نظ��رة تقدي��ر .فه��ي مث��ال للم��رأة املكافح��ة املناضل��ة .ابنه��ا
يك��ن هل��ا اإلج�لال واحل��ب .ي��درك معن��ى (كلث��وم) ،امل��رأة ال�تي ب��دأ
الزم��ان بالني��ل منه��ا برس��م أث��ر م��ن التجاعي��د عل��ى وجهه��ا ويديه��ا.
بع��د خت��رج ابنه��ا م��ن اجلامع��ة وامتهان��ه التدري��س ،منعه��ا م��ن
العم��ل وأجربه��ا عل��ى الراح��ة .لكنه��ا تع��ودت عل��ى مهن��ة اخلياط��ة
وأصبح��ت ال تس��تطيع احلي��اة بدونه��ا .بع��د أخ��ذ ورد ،واف��ق عل��ى
عودته��ا ملمارس��ة عمله��ا بش��كل ع��ادي وغ�ير مكث��ف.
خ��رج األس��تاذ فتح��ي م��ن منزل��ه يف طريق��ه إىل أح��د املطاع��م ال��ذي
قبل��ه كن��ادل لدي��ه للعم��ل يف الف�ترة املس��ائية .عم��ل لزي��ادة دخل��ه املال��ي
ليتمك��ن م��ن املض��ي قدم��ا يف تأس��يس أس��رة وحماول��ة االنتق��ال إىل وس��ط
املدين��ة أو إىل ح��ي أفض��ل م��ن ح��ي الصفي��ح.
م�� ّر األس��تاذ م��ن أم��ام (أب��و أمح��د البق��ال) ،اس��توقفته الفت��ة
اإلعالن��ات املكتوب��ة خب��ط الي��د (يوج��د لدين��ا أجب��ان دمناركي��ة بأس��عار
ال مثي��ل هل��ا)( ،يوج��د لدين��ا حل��م معل��ب راق بأس��عار مناس��بة).
دخ��ل احمل��ل وطل��ب علب��ة ج�بن دمناركي��ة .بع��د الرتحي��ب م��ن
قب��ل البق��ال ،أعط��اه واح��دة ،تفحصه��ا األس��تاذ فوجده��ا خمروم��ة
م��ن األعل��ى لك��ي ال تس��تهلك احتجاج��ا عل��ى الرس��وم الكاريكاتوري��ة
املس��يئة ألش��رف اخلل��ق رس��ول اهلل برغ��م م��ن دف��ع مثنه��ا لش��ركات
الدمناركي��ة ،فق��ال ألب��و أمح��د حمتج��ا:
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– –ليس من أخالق اإلنسان بيع مثل هذا.
– –ومنذ متى كنت تعرتض على ما أبيع وأنت أول املستهلكني!
– –هذه املرة جرمية يا عم أبو أمحد.
قطب جبينه وهو يقول بغضب:
– –هل نهبت أموال الشعب أو عرضت األمن القومي للخطر؟!
– –ال هذه وال تلك.
– –إذا ،ماذا يا أستاذنا احملرتم يا متعلم؟!
– –أن��ا أحت��ج عل��ى بي��ع بضائ��ع خمروم��ة تعرض��ت للبكرتي��ا والس��موم
واهل��دف م��ن اإلت�لاف ع��دم اس��تهالكها تضامن��ا م��ع رس��ول اهلل،
ف�لا يص��ح تداوهل��ا ،إنه��ا تالف��ة وغ�ير صاحل��ة لالس��تهالك.
– –نع��م؟!! م��ن األفض��ل أن حتت��ج عل��ى أوض��اع أه��ل احل��ي ،انظ��ر
(يش�ير بي��ده )...الزبال��ة ،الفض�لات ،الصرف الصح��ي ،اجلرذان،
تل��ك ه��ي البكتريي��ا والس��موم احلقيقي��ة .أم��ا أن��ا ،فأق��دم هل��م
خدم��ات ال أح��د غ�يري جي��رؤ عل��ى تقدميه��ا .ل��وال خدمات��ي ،مل��ا
أكل أبن��اء احل��ي م��ا ه��و غ��ال ومث�ين وصن��ع لألغني��اء فق��ط بس��عر
خب��س .نص��ف الثم��ن (وهن��ا ،ب��دأ أب��و أمح��د البق��ال بالعت��اب)
أنت��م ال تس��تحقون املع��روف ،أن��ا ث��روة للح��ي.
قاطعه األستاذ:
– –هل أصبح هذا العمل املشني معروفا؟!
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– –ال تش�تري م�ني إن كن��ت معرتض��ا ،إذه��ب إىل خ��ارج احل��ي واش�تر
م��ن هن��اك( ،بع��د أن رح��ب ب��ه راح يعاتب��ه ويتذم��ر من��ه) .ال أح��د
هن��ا غ�يرك يع�ترض ،اجلمي��ع يق��در م��ا أق��وم ب��ه م��ن أجله��م ،أن��ا
أق��وم ب��دور احلكوم��ة ببي��ع الس��لع بنص��ف الثم��ن ي��ا ه��ذا .أن��ا ه��و
األم��ن الغذائ��ي هل��ذا احل��ي الكئي��ب.
– – هداك اهلل يا عم أبو أمحد.
تن��اول علب��ة اجل�بن م��ن ي��د األس��تاذ بعن��ف وغض��ب وه��و يق��ول:
ال أح��د يفع��ل اخل�ير يف ه��ذا الزم��ان غ�يري.
***
ش��ق إبراهي��م وملي��اء طريقهم��ا حن��و اجلب��ل صع��ودا ليتوغ�لا ب�ين
األش��جار متجه�ين إىل مس��احة يف القم��ة ميك��ن منه��ا مش��اهدة أغل��ب
رب��وع املدين��ة .موق��ع مده��ش ميك��ن من��ه مراقب��ة حرك��ة الس��يارات
يف الش��وارع األمامي��ة للمدين��ة .أم��ا الش��وارع اخللفي��ة ،فه��ي حماط��ة
مبب��ان جتاري��ة عمالق��ة .ويتي��ح املوق��ع أيض��ا مش��اهدة األحي��اء الس��كنية
الراقي��ة اخلاص��ة بالقاروني�ين (األثري��اء) .تب��دو وكأنه��ا واح��ات عل��ى
جمس��م للفن��ون اجلميل��ة .م��ن األعل��ى ،يظه��ر التنظي��م اجلي��د هل��ذه
األحي��اء املكس��وة باألش��جار الش��اهقة والنخي��ل عل��ى جوان��ب الط��رق
داخ��ل وخ��ارج األحي��اء الفاخ��رة .ويف مسائه��ا ،حتل��ق الطي��ور مث��ل
احلم��ام والعصاف�ير .ال يتصاع��د الدخ��ان م��ن تل��ك األحي��اء ،مساؤه��م
صافي��ة صف��اء امل��اء يف إن��اء الذه��ب.
أم��ا األحي��اء اخلاص��ة باملوس��ويني (الفق��راء هلل) ،فتب��دو وكأنه��ا
كوم��ة م��ن اخل��ردة ،متقارب��ة ال يظه��ر فيه��ا إال القلي��ل م��ن األش��جار
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املتهالك��ة ،ت��كاد ال ت��رى إال برتكي��ز ألنه��ا غ�ير الفت��ة للنظ��ر .حت��ى
الش��مس ال تعك��س الض��وء إال م��ن بع��ض األس��طح اجمل��ددة ألن الصفائ��ح
القصديري��ة تت�لأأل بن��وع م��ن الربي��ق .أم��ا باق��ي البي��وت ،ف�لا يظه��ر
منه��ا إال بق��ع م��ن الل��ون األس��ود اخل��اص باإلط��ارات املمزق��ة م��ن ف��وق
�دم ،الزواب��ع
الصفائ��ح القصديري��ة ال�تي ن��ال منه��ا الص��دى بفع��ل الق� ِ
الرملي��ة تل��وث مس��اء األحي��اء املوس��وية .ت��رى الغرب��ان الس��ود حتل��ق
ف��وق ه��ذه األحي��اء وأحيان��ا بع��ض الصق��ور.
بع��د مش��قة صع��ود اجلب��ل ،جل��س احلبيب��ان متجاوري��ن يستنش��قان
اهل��واء بوت�يرة متس��ارعة م��ن ش��دة التع��ب .تن��اول إبراهي��م قنين��ة
امل��اء ليس��قي ملي��اء ،ش��ربت ث��م ش��رب وه��و يراق��ب املدين��ة،
مجع��ا أنفاس��هما .بع��د وهل��ة م��ن الزم��ن ،ق��ال إبراهي��م للمي��اء:
– –أري��د أن يك��ون ل��ي بي��ت يف تل��ك (وه��و يش�ير بي��ده) األحي��اء
الراقي��ة .حينه��ا ،س��أكون م��ن احملظوظ�ين.
– –أقلت تريد؟!
– –نعم.
– –يا رفيق عمري ،اإلرادة ليست من حقنا ،أما احللم فهو لنا.
– –الدنيا تعطي اإلنسان على قدر طموحه.
– –م��ن أي��ن جئ��ت به��ذا ال��كالم ال��ذي ال أفهم��ه؟! ل��و متني��ت أن
يك��ون ل��ك من��زل متواض��ع يف حين��ا ،لقل��ت ل��ك إن ه��ذا وارد يف
املس��تقبل بع��د مش��قة وعن��اء.
أأنت متشائمة؟!
–– ِ
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– –ملاذا تطلب املستحيل؟!
– –ج ُّل أحالمي أن أعيش مثل اآلخرين .أتزوج وتكون لي حياة سعيدة.
– –هذا بالنسبة لك.
لك أحالم أنت األخرى؟!
– –بالنسبة لي!!! أليست ِ

– –طموح��ي حمص��ور يف يوم��ي فق��ط .أطم��ح بفس��تان ومس��تلزمات الفت��اة
ال�تي ال أس��تطيع احلص��ول عليه��ا .وآخ��ر ه��دف ل��ي أن��ت تعرف��ه.
– –وه��ل ل��ي غ�يرك يف ه��ذه الدني��ا؟! من��ذ نعوم��ة أظاف��ري وأن��ا أعرف
ملي��اء ،أي��ن املف��ر؟ (قاهل��ا مازحا).
نظرت إليه بعتاب:
– –أأنت جمرب على الظفر بي؟!
– –ال تعتيب ،أنا أمزح.
– –مرة ثانية ،ال متزح وتسخر مين.
ضحك وقال:
– –أردت أن أراك غاضبة .فأنت رائعة فى مالمح الغضب.
كشرت ووجهت له ركلة أنثوية بيدها على كتفه وهي تقول:
– –أمحق! لكين أحبك.
تناول يدها وأخفاها بني راحيت يديه وقال:
– –أنت سعادتي يف دنيا ماكرة.
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وضع��ت رأس��ها حت��ت ذراع��ه كالطف��ل يتهي��أ ليح��ط عل��ى ص��در
أم��ه .م��ازال ال��كالم إلبراهي��م:
– –أحبك.
– –وأنا كذلك.
تب��ادال كلم��ات مع�برة لف�ترة وجي��زة حت��ى رف��ع إبراهي��م رأس ملي��اء
م��ن جان��ب حضن��ه ل�يرى وجهه��ا مبل�لا بالدم��وع بعد أن ش��عر أن ش��يئا
أش��به بامل��اء يتس��لل إىل جس��ده .نظ��ر إليه��ا نظ��رات احلائ��ر متس��ائال:
– – ِلَ تبكني؟!
– –مل أر ش��يئا يف حيات��ي يس��عد فت��اة مثل��ي إال أن��ت .نال��ت م�ني
الدني��ا ال�تي أهدت�ني ال�تراب ب��دال م��ن لع��ب األطف��ال .طيل��ة عمري
وأن��ا ألع��ب بال�تراب .وك��م متني��ت دمي��ة ومل أحص��ل عليه��ا حت��ى
توقف��ت ع��ن احلل��م وعش��ت احلقيق��ة ،احلقيق��ة م��رة ،فأن��ت تب��دد
أحزان��ي وبؤس��ي.
أث��ارت في��ه املش��اعر لتتح��ول الرومانس��ية إىل ب��كاء احلي��اة وت�لأألت
عين��اه بريق��ا ليق��ول هل��ا:
�ت أن��ت .أخج��ل من��ك وأن��ا أعم��ل جامع��ا
– –وأن��ا عش��ت كم��ا عش� ِ
للنفاي��ات .م��اذا كان بي��دي أس��تطيع فعل��ه ومل أفع��ل؟! كي��ف
أس��تطيع إس��عادك؟! يكفين��ا احل��ب املتب��ادل.
– –أش��عر مع��ك ب��روح احلي��اة تس��كن يف جس��دي ،أمتن��ى أن أكت��ب
ل��ك رس��ائل وأع�بر ع��ن مش��اعري ،لك�ني ال أس��تطيع( ،تنه��دت
وه��ي تواص��ل )...ليت�ني أس��تطيع أن أكت��ب ل��ك كل ش��يء مجي��ل.
109

مسح دموعها بأسفل راحة يده وهي تقول له:
– –أريد العودة إىل احلي .رأسي أوشك على االنفجار من األمل.
– –أخربتك مرارا أن بعد البكاء يأتي الصداع ،ال تبكي مرة أخرى.
***
ب��دأت يتوس��ع أف��ق الزمال��ة ب�ين األس��تاذ فتح��ي ومس��عد لتتح��ول
تدرجيي��ا إىل صداق��ة .برغ��م اخت�لاف األف��كار وال��رأي بينهم��ا ،إال أن
كل ش��يء يف جم��راه .الصداق��ة والزمال��ة يف طري��ق واالخت�لاف الفك��ري
والثق��ايف يف طري��ق .األس��تاذ فتح��ي مت��وازن ،ل��ه فك��رة معين��ة يف احلي��اة
(الفه��م م��ن حق��ي ،وال��كالم ق��د يضرن��ي) .ي��رى األخط��اء وحي��اول
تصحيحه��ا بعقالني��ة .ال أث��ر للتعص��ب واالنفع��ال يف قلب��ه .به��دوء
ينص��ح ،برزان��ة يتص��رف ،ال حي��ب العن��ف ،وكأن��ه ش��خصية مركب��ة
عل��ى ال��ورق ،يقض��ي وق��ت فراغ��ه يف الق��راءة واملعرف��ة .موع��د ح��دده
مس��بقا م��ع األس��تاذ مس��عد لذه��اب إىل س��وق اجلمعة ،مقصده األس��بوعي
ذل��ك الس��وق الش��عيب .يف�ترش الباع��ة األرض مس��تغلني ي��وم اإلج��ازة
األس��بوعية للبي��ع بأس��عار مناس��بة دون دف��ع إجي��ار أو ضرائ��ب وم��ا
ش��ابه .كل ش��يء جدي��د وقدي��م متوف��ر يف ه��ذا الس��وق .حت��ى بس��طات
الكت��ب القدمي��ة وأحيان��ا اجلدي��دة ال�تي ق��رأت وختل��ص منه��ا الق��راء
تب��اع الكت��ب بأس��عار خبس��ة ،وبعضه��ا ق��د توق��ف نش��رها من��ذ س��نني.
رمب��ا لع��دم جناحه��ا جتاري��ا برغ��م قيمته��ا الفكري��ة ،واألخ��رى ق��د
ق��رأت قب��ل س��نني وختل��ص منه��ا اجلي��ل اجلدي��د .بالرغ��م م��ن ك��ون
اإلقب��ال عليه��ا معدوم��ا ،إال أن بع��ض املثقف�ين الفق��راء واهل��واة يأت��ون
م��ن وق��ت آلخ��ر لش��راء الكت��ب ال�تي يص��ل س��عر الواح��د منه��ا إىل أق��ل
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م��ن رب��ع القيم��ة األصلي��ة .والغري��ب وج��ود جم�لات وجرائ��د نش��رت
إب��ان احل��رب العراقي��ة اإليراني��ة وح��رب اخللي��ج األوىل والثاني��ة .ه��ذه
ه��ي املتع��ة احلقيقي��ة لألس��تاذ فتح��ي ق��راءة الصح��ف ال�تي ص��درت
قدمي��اً ،يق��ارن بع��ض األح��داث والتصرحي��ات واألوضـ��اع .يعي��ش
الزم��ن القدي��م وكأن أم��وات ذاك الزم��ن مازال��وا أحي��اء .ه��ذا الزعي��م
يه��دد .ذل��ك يقط��ع العالق��ات .وذل��ك يقص��ف .والي��وم ،اجلمي��ع أش��به
بالظ��ل الثاب��ت ال��ذي يظه��ر خلس��ة وخيتف��ي خوف��ا م��ن الش��مس« ،ال»
ب��ل س��راب وهم��ي« ،ال» س��راب حقيق��ي ج��ارف« ،ال» ب��ل م��د زم�ني
مح��ل مع��ه ضحاي��اه م��ن مالي�ين البش��ر« ،ال» حقيق��ة دفن��ت مالي�ين
اجلث��ث ب��كل بس��اطة وب��رودة أعص��اب وأعلن��وا االنتص��ار املظف��ر؟؟؟!.
قب��ل أن خي��رج األس��تاذ فتح��ي إىل س��وق اجلمع��ة ،جل��س يش��رب
الش��اي م��ع والدت��ه .ص��راخ متع��ال جعل��ه يض��ع الفنج��ان عل��ى األرض
وخي��رج ف��ورا وأم��ه تنبئ��ه:
– –هذا صوت «حصني» .يبدو أنه يتعارك مع أخيه جمددا.
ج��رت الع��ادة أن يتع��ارك حص�ين األخ األك�بر م��ع أخيه (س��يف) وال
مصل��ح بينهم��ا إال األس��تاذ فتح��ي .ال ي��كاد مي ّر أس��بوع دون معركة ولكل
م��رة س��بب .مـ��رة ،حتيكه��ا إح��دى الزوجت�ين .وم��رة ،عل��ى املن��زل
امل��ورث ع��ن األب .أم��ا ه��ذه امل��رة ،ف��كان الس��بب فات��ورة الكهرب��اء
ال�تي وص��ل مبلغه��ا بأكث��ر م��ن مخس�ين باملائ��ة م��ن الس��عر املاض��ي.
حي��ث يدف��ع كل واح��د فات��ورة ش��هر ،تزي��د قلي�لا أو تنق��ص قلي�لا
حت��ى يتق��ارب الرق��م بش��كل تقري�بي م��ع م��رور األش��هر .ه��ذه كان��ت
نتيج��ة صل��ح ق��ام ب��ه األس��تاذ فتح��ي بن��اء عل��ى طلبهم��ا ب��أن يك��ون
الدف��ع كذل��ك .مل تك��ن نتيج��ة الصل��ح مقنع��ة لألس��تاذ ،إال أن اجله��ل
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دعاهم��ا إىل رف��ض املنط��ق والبح��ث ع��ن البدي��ل .أم��ا الي��وم ،فاالتف��اق
مل يع��د قائم��ا ألن حص�ين دف��ع الش��هر املاض��ي مبلغ��ا أق��ل بكث�ير مم��ا
جي��ب عل��ى (س��يف) ه��ذا الش��هر .ه��ذا األخ�ير أبل��غ حص�ين رفض��ه
الدف��ع إال إذا ق��ام أخ��وه بدف��ع ج��زء م��ن زي��ادة ه��ذا الش��هر .رف��ض
حص�ين ألن هن��اك اتفاق��ا مس��بقا يت��م م��ن خالل��ه الدف��ع ش��هرا بش��هر.
جت��اذب األخ��وان وكل واح��د منهم��ا أمس��ك اآلخ��ر لضرب��ه .الزوجت��ان
تصرخ��ان وتتب��ادالن الش��تائم ،األطف��ال الصغ��ار يتفرج��ون بارتع��اب
وأص��وات متعالي��ة .أهال��ي احل��ي احتش��دوا تدرجيي��ا حوهلم��ا.
اش��تد الص��راخ وب��دأت معرك��ة ،ظه��ر األس��تاذ وه��و يأمره��ا بص��وت
متوس��ط بالتوق��ف.
مل يتوقفا ،صرخ وقال:

– –قلت لكما توقفا.

أمس��ك حبص�ين ،وأح��د س��كان احل��ي أمس��ك بس��يف .فصالهم��ا
بق��وة .نظ��ر إليهم��ا األس��تاذ معاتب��ا:

– –أمل أقل لكما إذا اختلفتما ،أبلغاني بالنزاع قبل أن تتعاركا؟!
صرخ حصني قائال:

– –هذا قليل أدب.
رد عليه سيف:

– –أنت قليل األدب وحيوان.

وهن��ا ،ب��دأت الش��تائم والس��ب يف تزاي��د .ه��دأ األس��تاذ املوقف وطلب
م��ن حص�ين أن حيدث��ه ع��ن س��بب الش��جار ،أخ�بره ،تب��دل األخ��وان
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االتهام��ات .وبع��د ف�ترة وجي��زة ،م��ن مس��اع األخوي��ن ،أص��در األس��تاذ
حكم��ه بدف��ع الف��ارق النص��ف بالنص��ف ،وم��ن الش��هر الق��ادم تدف��ع
الفات��ورة مخس�ين باملائ��ة ل��كل واح��د منهم��ا .واف��ق األخ��وان .اس��تهلك
األس��تاذ مجي��ع أوراق الصل��ح معهما منذ س��نني م��ن الصراع��ات املتكررة.
ج��رب معهم��ا كل م��ا ه��و ممك��ن .والغري��ب أنهم��ا يتفق��ان عل��ى صل��ح
جمح��ف يف ح��ق أحدهم��ا .ه��ذا م��ا جيع��ل األس��تاذ يضح��ك مس��تغربا
وه��و يغ��ادر احل��ي للقاء مس��عد والذه��اب معا إىل س��وق اجلمعة الش��عيب.
***
خ��رج جاس��ر م��ن مكتب��ه متوجه��ا حن��و أح��د الفن��ادق الراقي��ة لتناول
وجب��ة الغ��داء .طل��ب م��ن ص��ادق انتظ��اره أم��ام س��يارته ريثم��ا يذه��ب
إىل مكت��ب حمام��ي الش��ركة .ث��م تاب��ع س�يره حن��و مكت��ب احملام��ي
ع�بر املصع��د ليتوق��ف يف ال��دور الثام��ن .دخ��ل عل��ى احملام��ي فج��أة.
وج��ده منهم��كا يف عمل��ه .وق��ف احملام��ي حييي��ه .س��أل احملام��ي إذا
كان��ت هن��اك مش��كلة يواجهه��ا .أخ�بره أن وزارة الصح��ة مل تس��لم
ل��ه تصري��ح إنش��اء مصن��ع األدوي��ة حبج��ة أن األرض غ�ير مناس��بة
للصناع��ات الدوائي��ة .مل يك�ترث هل��ذا وابتس��م .ع��اد ع�بر املصع��د
وحراس��ه يتبعون��ه إىل مكت��ب الس��كرترية .طل��ب م��ن حراس��ه االنتظ��ار
أم��ام املصع��د اهلوائ��ي ريثم��ا يع��ود .وق��ف أم��ام الس��كرترية س��أهلا:
– – ُرفض منحنا ترخيص إنشاء مصنع األدوية .جاء دورك اآلن.
دس ي��ده يف جيب��ه ،وأخ��رج دف�تر الش��يكات وح��رر ش��يكا مببل��غ
مال��ي وناوهل��ا إي��اه وه��و يق��ول:
– –وجهت��ك املس��ؤول املعرق��ل؟ اطل�بي لق��اءه باس��م الش��ركة وانظ��ري
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كي��ف تتعامل�ين مع��ه بطريق��ة أو بأخ��رى .ه��ذا مبلغ مالي لك لش��راء
مالب��س أنيق��ة وعط��ور .إن طل��ب امل��ال ال ت�ترددي وإن طل��ب هدي��ة
هل��ا عالق��ة ب��ك فال ت�ترددي .اذهيب مع��ه إىل أي م��كان يطلبه منك.
ولق��اء جمه��ودك س��يكون على مكتب��ك .املهم ال تع��ودي دون املوافقة.
– –س��يدي ،ص��ادق عل��ى عل��م .س��بق وأن تعامل��ت مع��ه عندم��ا
أبرمن��ا صفق��ة تزوي��د املستش��فيات العام��ة باألدوي��ة واملع��دات
الطبي��ة .مل يرغ��ب يف وج��ودي حينه��ا وعرف��ت م��ن س��كرتريته
م��دى رغبات��ه .جنح��ت يف مهم�تي ،غ��دا س��تكون املوافق��ة ب�ين
يدي��ك س��يدي (قالته��ا بغن��ج يصاحب��ه تكش�يرة امتع��اض.)...
– –مل ه��ذا االمتع��اض؟ (قاهل��ا مس��تغربا ،وتاب��ع س��ؤاالً أُث�ير للت��و يف
رأس��ه )...م��اذا تقصدي��ن «مب��دى رغبات��ه»؟
– –اب��ن الكل��ب ،مل يتقب��ل وج��ودي مبكتب��ه ومل يستحس��ن صوت��ي
ع�بر اهلات��ف .تابع��ت عمل��ي باحث��ة ع��ن نقط��ة ضعف��ه ألس��تغلها
يف إجن��از املهم��ة ال�تي أوكلته��ا ل��ي .وأنش��أت عالق��ة عم��ل م��ع
س��كرتريته ،تعاون��ت مع��ي بإفصاحه��ا ع��ن م��دى رغبات��ه املتمثل��ة
بليل��ة مح��راء يقضيه��ا م��ع طف��ل أمس��ر.
– –طفل؟؟! (رفع حاجبيه اندهاشا)
– –وأمس��ر ،ذو مواصف��ات .ال يقب��ل ذا البش��رة البيض��اء .أضنان��ي
البح��ث ،حت��ى وج��دت الضال��ة يف ح��ي الصفي��ح مبس��اعدة ص��ادق.
�زت املهم��ة .ال تتش��ائمي ،تل��ك رغبت��ه س��يحصل
– –امله��م أن��ك أجن� ِ
عليه��ا ب��أي وس��يلة ،أن��ت بارع��ة ،ل��ك مكان��ة عالي��ة عن��دي...
تس��تحقني مكافئ��ة كب�يرة...
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«لعن��ة اهلل علي��ه اب��ن ال ،....الش��ذوذ يث�ير ق��ريف .يرتك��ون أمج��ل
النس��اء ويبحث��ون ع��ن الش��ذوذ ،وقح��ون .يدخل��ون أنفس��هم يف م��كان
الق��اذورات .»...هك��ذا ق��ال يف س��ره وه��و يغ��ادر م��كان عمل الس��كرترية.
جاس��ر يس��تمتع وجيد رغبة يف أي ش��يء فيه احنالل ما عدا الش��ذوذ .كم
يك��ره ذل��ك .يش��عر بالغثي��ان م��ن هذا األم��ر وال ميكن أن يتس��اهل مع أي
ف��رد م��ن أتباع��ه إذا م��ا مس��ع عنه ش��يئاً من ه��ذا القبيل .ذات م��رة ،علم
أن أح��دا م��ن أتباع��ه تلف��ظ بكلم��ات حت��وم حول الش��ذوذ فعاقب��ه وطرده.
وص��ل جاس��ر إىل فن��اء الش��ركة .ص��ادق يف انتظ��اره .طل��ب من��ه أن
يصع��د إىل س��يارته الش��خصية وطل��ب م��ن الس��ائق ،بع��د أن صع��د ه��و،
أن يأخ��ذه إىل م��كان ه��ادئ يف اهل��واء الطل��ق قب��ل الذه��اب إىل الفن��دق.
فع��ل م��ا أم��ر .ويف صم��ت تع��ود علي��ه جاس��ر ،أوصل��ه الس��ائق إىل
منطق��ة مفتوح��ة وش��به نائي��ة .طل��ب م��ن ص��ادق الرتج��ل وكذل��ك فع��ل.
أش��ار إلي��ه ب��أن يتبع��ه بع��د أن أم��ر حراس��ه بالبق��اء بعي��دا عن��ه مس��افة
حي��ث ال ميكنه��م مس��اع م��ا يقول��ه .ه��و ال يث��ق بأق��رب الرج��ال إلي��ه
إال م��ا ن��در .وكاحتي��اط أم�ني ،يبقيه��م بعيدي��ن عن��ه عن��د التح��دث
بالعم��ل .توق��ف وق��ال لص��ادق:
– –األداء يف امليناء ال يعجبين.
– –سنقوم بالتعديالت اليت تراها مناسبة يا سيدي.
– –أداء العم��ل يف احل��دود أفض��ل بكث�ير م��ع أن أهمي��ة املين��اء كب�يرة
ج��دا.
– –اطلب ما تريد .أنا حتت أمرك.
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– –اعم��ل عل��ى زي��ادة العم��ال النش��طني يف املين��اء م��ن رجالن��ا حت��ى
يصب��ح حت��ت س��يطرتنا .واعم��ل عل��ى تقس��يم العم��ال إىل ف��رق،
كل فرق��ة لي��س هل��ا عالق��ة باألخ��رى ،عل��ى أن يكون��وا غ�ير
معروف�ين ل��دى بعضه��م البع��ض .ق��رأت الي��وم يف الصحيف��ة إع�لان
طل��ب موظف�ين للعم��ل يف املين��اء بع��د توس��عيه وه��ذه فرص��ة ذهبي��ة
للس��يطرة عل��ى م��كان حس��اس مث��ل ه��ذا.
– –سأفعل ما تأمر .وسأتعامل مع موظف التعيني.
– –بطريق��ة غ�ير مباش��رة .اح��رص عل��ى أال تلف��ت األنظ��ار إىل أن لدين��ا
أفواج��ا م��ن العم��ال.
– –لن��ا عالق��ة م��ع موظ��ف يعم��ل هن��اك وأعتق��د أن ل��ه عالق��ة
بالتوظي��ف والرتش��يحات.
– –تواصل معه وكن حذرا .هذه املهمة أهم من أية صفقة.
– –عُلم وسينفذ فورا سيدي.
– –وصل�ني خ�بر أن وزارة الرتبي��ة أرس��لت إىل وزارة التخطي��ط
خمطط��ات بن��اء م��دارس يف مناط��ق األحي��اء العش��وائيات .اعم��ل
م��ا يل��زم لتعطي��ل ذل��ك .وإن تع��ذر علي��ك ،اس��تبدل مناط��ق البن��اء
حت��ى ل��و تربعن��ا حن��ن ب��أراض بعي��دة.
– –حسناً.
– –ع��د إىل إح��دى س��يارات احلراس��ة واذه��ب إىل عمل��ك وأبلغ�ني ع��ن
كل التط��ورات ش��فهيا.
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ع��اد جاس��ر إىل س��يارته وذه��ب إىل الفن��دق لتن��اول الغ��داء بانتظ��ار
نتائ��ج بع��ض املهم��ات ال�تي أس��ندها ملوظفي��ه.
ي��وم مجي��ل ،مس��اء صافي��ة ،ومش��س ب��اردة ،وه��واء نق��ي ،ه��دوء يف
املدين��ة ،االزدح��ام امل��روري وضوض��اء الس��يارات لي��س كالع��ادة ،امل��ارة
تناق��ص عدده��م بش��كل واض��ح .الي��وم عطل��ة العي��د الوط�ني تلي��ه العطلة
األس��بوعية .ل��ذا أبن��اء امل��دن األخ��رى ع��ادوا ملدنه��م لقض��اء اإلج��ازة،
والكث�ير م��ن س��كان املدين��ة إم��ا يف منازهل��م أو يف زي��ارات بعي��دة.
***
عش��اق مقه��ى «ال��دب الصغ�ير» ميارس��ون احلي��اة ويت��داوون أدب �اً
عتيق �اً حت��ت س��قف املقه��ى؛ فه��و ناف��ذة تط��ل عل��ى العص��ور ب��كل
جتليات��ه الروحاني��ة والفني��ة .افتتح��ت الس��اعة األدبي��ةٌّ ،
كل يلق��ي م��ا
لدي��ه .الي��وم ،ج��اء دور ل��ؤي ،ق��ال جلمه��وره الصغ�ير إن��ه كان ين��وي
ق��راءة الورق��ة الثاني��ة بعن��وان «زه��ور للراح��ل أم��ل دنق��ل» ولكن��ه أجلها
للغ��د ألن��ه ق��رأ الي��وم يف أح��د املواق��ع اإللكرتوني��ة قص��ة مع�برة وأراد أن
يقصه��ا عليه��م مل��ا هل��ا م��ن أث��ر مجي��ل يف النف��وس:
«اش�ترط أس��تاذ م��ادة عل��م االجتم��اع يف جامع��ة ماليزي��ة عل��ى
طالب��ه إس��عاد إنس��ان واح��د ط��وال األربع��ة أش��هر ،م��دة الفص��ل
الدراس��ي ،للحص��ول عل��ى الدرج��ة الكامل��ة يف مادت��ه .وف��رض
أس��تاذ عل��م االجتم��اع املالي��زي عل��ى طلبت��ه الثالث�ين أن يك��ون
ه��ذا اإلنس��ان خ��ارج حمي��ط أس��رته وأن يق��دم عرض��ا مرئي��ا ع ّم��ا
ق��ام ب��ه يف نهاي��ة الفص��ل أم��ام زمالئ��ه .مل يكت��ف األس��تاذ به��ذه
املب��ادرة ب��ل اتف��ق م��ع ش��ركة ماليزي��ة خاص��ة لرعايته��ا ع�بر
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تكري��م أفض��ل عش��ر مب��ادرات مب��ا يع��ادل أل��ف دوالر أمريك��ي.
يف نهاي��ة الفص��ل الدراس��ي ،جن��ح الط�لاب الثالث��ون باحلص��ول
عل��ى الدرج��ة الكامل��ة ،لك��ن اخت��ار زمالؤه��م بالتصوي��ت أفض��ل عش��ر
مب��ادرات بع��د أن ق��دم اجلمي��ع عروضه��م عل��ى مس��رح اجلامع��ة،
وحضره��ا آب��اء وأمه��ات الطلب��ة املوج��ودون يف كواالملبور.حينها ،نش��رت
ه��ذه املب��ادرات اإلنس��انية أج��واء مفعمة باملفاج��آت والس��عادة يف ماليزيا.
فاجلمي��ع كان حي��اول أن يق��دم عم�لا إنس��انيا خمتلف��ا يرس��م في��ه
الس��عادة عل��ى حي��اة غريه.لق��د ق��ام طال��ب مالي��زي وه��و أح��د الفائزي��ن
العش��رة ،بوض��ع هدي��ة صغ�يرة يومي��ا أم��ام ب��اب ش��قة زميل��ه يف س��كن
اجلامع��ة وه��و هن��دي ،ابتعث��ه وال��ده لدراس��ة الط��ب يف ماليزيا.اخت��ار
الطال��ب ه��ذا الطال��ب اهلن��دي حتدي��دا ألن��ه ش��عر بأن��ه ال ميتل��ك
أصدق��اء أو ابتس��امة ط��وال جماورت��ه ل��ه لنح��و ع��ام .كان الطال��ب
اهلن��دي ال يتح��دث م��ع أح��د وال أح��د يتح��دث مع��ه ،يب��دو حزين��ا
وبائس��ا مم��ا جع��ل زميل��ه الطال��ب املالي��زي ي��رى أنه الش��خص املناس��ب
للعم��ل عل��ى إس��عاده.أول هدي��ة كان��ت رس��الة صغ�يرة وضعه��ا حت��ت
ب��اب س��كنه كتبه��ا عل��ى جه��از الكمبيوت��ر يف اجلامع��ة دون توقي��ع:
«كن��ت أتطل��ع صغ�يرا إىل أن أصب��ح طبيب��ا مثل��ك ،لك�ني ضعي��ف يف
م��واد العل��وم ،إن اهلل أعط��اك ذكاء ستس��هم ع�بره بإس��عاد البش��رية».
يف الي��وم التال��ي ،اش�ترى الطال��ب املالي��زي قبع��ة تقليدي��ة ماليزي��ة
ووضعها خلف الباب ومعها رسالة« :أمتنى أن تنال قبولك هذه القبعة».
يف املس��اء ش��اهد الطال��ب املالي��زي زميل��ه اهلن��دي يعتم��ر القبع��ة
ويرت��دي ابتس��امة مل يتصفحه��ا يف وجه��ه م��ن قب��ل .لي��س ذل��ك
فحس��ب ،ب��ل ش��اهد يف حس��ابه يف الفي��س ب��وك ص��ورة للرس��الة األوىل
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ال�تي كتبه��ا ل��ه ،وأخ��رى للقبع��ة .وق��رأ تعلي��ق وال��د الطال��ب اهلن��دي
عل��ى ص��ورة رس��الته ،ق��ال في��ه« :حت��ى زم�لاؤك يف اجلامع��ة يرون��ك
طبيب��ا حاذق��ا ،ال ختذهل��م واس��تمر».دفع ه��ذا التعلي��ق الطال��ب املالي��زي
إىل االس��تمرار وتقدي��م اهلداي��ا الصغ�يرة إىل زميل��ه يومي��ا دون أن يكش��ف
ع��ن هويته.كان��ت س��عادة الطال��ب اهلن��دي ال توص��ف ،وصفحت��ه يف
وس��ائل التواص��ل تزدح��م باألصدق��اء واألس��ئلة« :م��اذا س��تحصل الي��وم؟
ال تتأخ��ر ...نري��د أن نع��رف م��ا ه��ي اهلدي��ة اجلدي��دة».
تغ�يرت حي��اة الطال��ب اهلن��دي متام��ا ،حت��ول م��ن انطوائ��ي وحزي��ن
إىل مبتس��م واجتماعي.بع��د ش��هرين م��ن اهلدايا والرس��ائل أصب��ح الطالب
اهلن��دي حدي��ث اجلامع��ة ال�تي طلب��ت من��ه أن ي��روي جتربت��ه م��ع هذه
اهلداي��ا يف لق��اء اجتماع��ي م��ع الطلب��ة .حت��دث الطال��ب اهلن��دي أم��ام
زمالئ��ه وكان��ت املفاج��أة عندم��ا أخرب احلضور ب��أن الرس��الة األوىل ،اليت
تلقاه��ا جعلت��ه يع��دل ع��ن قراره يف االنصراف عن دراس��ة الط��ب ويتجاوز
الصعوب��ات والتحدي��ات األكادميي��ة والثقافي��ة ال�تي كان يتع��رض هل��ا.
س��يصبح الطال��ب اهلن��دي طبيب��ا يوم��ا م��ا وس��ينقذ حي��اة اآلخري��ن.
اجت��از الطال��ب املالي��زي م��ادة عل��م االجتم��اع وتف��وق .ترك��ت املب��ادرة
أث��راً كب�يراً يف نف��وس م��ن مس��ع به��ا إلس��عاد اآلخري��ن».
ط��وى ل��ؤي الورق��ة وتوج��ه ليأخ��ذ مكان��ه ،كل احلض��ور راح ميت��دح
املب��ادرة ويع�بر ع��ن م��دى إعجاب��ه وس��ط فوض��ى األص��وات املتجول��ة
ح��ول امل��كان ب�ين املقاع��د والط��اوالت قب��ل عبوره��ا ملس��امع بعضه��م
البع��ض .وق��ف األس��تاذ مس��عد حم��اوال اخ�تراق ج��دران الضجي��ج:
«مه�لا ،امسعون��ي ،»...ي��دور وي��داه ممدودت��ان يف اهل��واء ليش�ير هل��م
بالتوق��ف ع��ن ال��كالم ليق��ول م��ا عن��ده« .ل��و مسحت��م ،م��ن فضلك��م
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امسعون��ي »...األص��وات مازال��ت متزامح��ة وتع��ج يف امل��كان .ينح�ني
مس��عد ويض��رب براح��ة ي��ده عل��ى وج��ه الطاول��ة وكأن��ه يف الفص��ل
أم��ام طالب��ه عندم��ا يأمره��م بالس��كوت .توق��ف اجلمي��ع ع��ن ال��كالم
واس��تداروا حن��و الطاول��ة الضحي��ة ومحلق��وا مجيع��ا يف وجه��ه ،انطل��ق
مس��عد بال��كالم :ال تفهم��وا م��ن ه��ذه القص��ة الرائع��ة أنه��ا عمل إنس��اني
ونقط��ة .ال ،وأل��ف ال ،أنه��ا جترب��ة يف عل��م االجتم��اع ودراس��ة الظواه��ر
التأثريي��ة عل��ى اجملتم��ع .ال تأخ��ذوا األم��ر م��ن ب��اب العاطف��ة ،ب��ل
متعن��وا النظ��ر بعم��ق م��ن وراء احل��دث .ذل��ك األس��تاذ يف عل��م االجتم��اع
ه��و ع��امل وأراد أن يعم��ل حب��ث اجتماع��ي لتحس�ين أخ�لاق اجملتم��ع
بطريق��ة علمي��ة حديث��ة نفس��ية .جن��ح بالوص��ول لنتيج��ة أن هل��ذا الفع��ل
أث��راً رمب��ا يتص��ل جلي��ل ق��ادم حي��ث إن طبي��ب املس��تقبل س��يتحول
م��ن غ��ارق ب�ين اجلث��ث التش��رحيية ومناظ��ر الدم��اء إىل غ��ارق باملش��اعر
املفعم��ة باحلي��اة واملش��رقة يف قل��وب الغ�ير ،خاص��ة املرض��ى .بذل��ك،
جن��ح بنظري��ة التحك��م اإلجيابي .وحن��ن س��نتناقل القصة للع�برة الدينية
ع��ن الرتاح��م لكس��ب احلس��نات فق��ط ،وال نفك��ر بالس��يطرة اإلجيابي��ة
بش��خص ،وم��ن خالل��ه ومب��داه وأث��ره الطوي��ل .إن��ه عل��م االجتم��اع
ي��ا أصدقائ��ي ،ذل��ك العل��م اجمله��ول يف بلدن��ا ،املنب��وذ ،ال��ذي ل��و
وج��د وش��جع ودع��م ،ألنت��ج األم��ر دراس��ات ع��ن الظواه��ر االجتماعي��ة
املوروث��ة والدخيل��ة عل��ى جمتمعن��ا ،لوج��دت حل��ول ألغل��ب الس��لبيات
يف بالدن��ا ونه��ض اجملتم��ع .مجيعك��م (يص��رخ فيه��م بانفع��ال)...
أمل يت��م حتري��م عل��م االجتم��اع والفلس��فة يوم��ا م��ا؟! ومازلن��ا ننظ��ر
هل��ا ش��زرا حت��ى الي��وم .أليس��ت م��ن العل��وم الس��فلى يف جمتمعن��ا؟
(يس��تدير مس��عد وخيط��و خط��وات حن��و خش��بة مس��رح املقه��ى وم��ازال
يتس��اءل )...م��ن ل��ه صدي��ق متخص��ص بعل��م االجتم��اع؟! م��ن يع��رف
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منك��م خمتص �اً أو باحث �اً؟! م��ن حيف��ظ اس��م ع��امل يف ه��ذا اجمل��ال يف
بالدن��ا قدمي��ا وحالي��ا؟! م��ن منك��م مس��ع ببح��ث ع��ن ظاه��رة اجتماعي��ة
يف بالدن��ا؟! (خيف��ض صوت��ه )...ال أح��د ي��ا أصدقائ��ي جيس��ر عل��ى
االلتح��اق يف كلي��ة العل��وم االجتماعي��ة واإلنس��انية ،ببس��اطة ألن��ه
س��يموت جوع��ا بع��د التخ��رج ،وال جي��د وظيف��ة ،واحملظ��وظ م��ن يقب��ل
مل��ف توظيف��ه يف صن��دوق النظاف��ة( .يكفك��ف يدي��ه حبس��رة) ألي��س
م��ن العي��ب املرك��ب أن تبق��ى العل��وم اإلنس��انية يف أدن��ى س��لم تصني��ف
اجلامع��ات؟! بينم��ا يف الغ��رب ،مدخ��ل املكات��ب ت��رص كت��ب الفلس��فة
ألنه��ا أم العل��وم .ي��ا للعج��ب ،ك��م حن��ن محق��ى ،وال أم��ل لن��ا أن
نرتق��ي إىل مس��توى نص��ف حي��وان!!
***
بع��د مغ��ادرة زوجه��ا املن��زل ،تبق��ى صف��اء وحي��دة تتج��ول يف كل
زواي��ا البي��ت ،تس��تمتع بس��اعات حري��ة كعصف��ور من��ح عتق��اً زائف��اً
لربه��ة م��ن الزم��ن ليع��ود إىل قفص��ه كره��ا .كلم��ا مت � ّر م��ن أم��ام غرف��ة
الن��وم ،يهامجه��ا ش��عور اخل��وف وتتس��ارع دق��ات قلبه��ا كأنه��ا ترتق��ب
خ��روج الغ��ول ال��ذي طامل��ا خوف��ت ب��ه يف طفولته��ا األوىل .وقف��ت
لوهل��ة ،فتح��ت الب��اب ودخل��ت حب��ذر ش��ديد ،متش��ي ويده��ا ممت��دة
حن��و الس��رير ،تتح��رك أصابعه��ا عل��ى حافتي��ه وه��ي تالم��س الغط��اء
الناع��م .اغرورق��ت مقلتاه��ا وغلبته��ا دموعه��ا .ف��أول ص��ورة هل��ا كان��ت
عك��س توقعه��ا ،فهم��ت أن ال��زواج أموم��ة ولطاف��ة .هك��ذا فهموه��ا يف
ب��ادئ األم��ر (س��تكونني أم �اً ،وال��زوج س�تر للم��رأة)..
عل��ى ه��ذا الس��رير ،كان اغتص��اب طفولته��ا وأنوثته��ا ال�تي قطف��ت
قب��ل نضوجه��ا .تذك��رت أيام�اً خلت وه��ي تلعب م��ع قريناته��ا وأقرانها
121

م��ن األوالد ،ترك��ض وه��م كذل��ك ،ضحكاته��م مت�لأ الدني��ا ص��دى ي�تردد
ويول��د من��ه بهج��ة طفولي��ة بريئ��ة .خيتبئ��ون ،مغمض��ة العيني�ين تعد إىل
العش��رة ،تفت��ح عينيها ،تش��رع يف البح��ث ،لعبة التخفي هوي��ة الطفولة.
كان��ت هل��ا دمي��ة ،غري��زة األموم��ة تتدف��ق بداخله��ا كش��عور طبيع��ي
يتول��د م��ن ال��ذات األنث��وي لتحتض��ن دميته��ا كأنه��ا ابنته��ا وكأنه��ا
تس��مع بكاءه��ا ،حتركه��ا ب�ين ذراعيه��ا وتضعه��ا عل��ى س��ريرها بلط��ف.
لكنه��ا مل تتخي��ل أن يعاجله��ا الق��در لت��زف حقيق��ة وتق��ف يف غرف��ة نوم
يش��اركها رج��ل بش��ارب نومه��ا وحياته��ا .مل تتخي��ل به��ذه الس��رعة
وبغمض��ة ع�ين أن تك��ون س��يدة بي��ت ومل يتب��ادر إىل ذهنه��ا أنه��ا
س��تكون مس��ؤولة ع��ن الش��ؤون املنزلي��ة واملطب��خ ،تتس��ارع به��ا عجل��ة
األي��ام برغ��م توق��ف س��اعة زمنه��ا ع��ن ه��ذه اللحظ��ة قتيل��ة تبح��ث ع��ن
ال��دواء بارتب��اك لعله��ا تُقت��ل جم��ددا.
اقرتب��ت م��ن امل��رآة وه��ي تتأم��ل وجهه��ا وجس��مها .مس��حت عل��ى
أط��راف ش��عرها وخديه��ا .حتسس��ت جس��مها وإذا بتلك اللحظ��ات األوىل
هل��ا م��ع زوجه��ا تع��ود به��ا إىل ال��وراء .ثق��ل أضع��اف جس��دها يرمت��ي
فوقه��ا ،تدفع��ه بيديه��ا حماول��ة إبع��اد وجه��ه و جس��مه عنه��ا وه��و
يش��دها بعن��ف أنه��ا الش��هوة ال�تي ال حيكمه��ا ال قل��ب وال عق��ل[]...
تذك��رت حلظ��ة اخرتاقه��ا ومتزيقه��ا .تتذك��ر نزيفه��ا وتهش��يم عظامه��ا.

لوهل��ة ،أحس��ت بروحه��ا تُقب��ض م��ن ذوي فوض��ى ،مت��رر أصابعه��ا
عل��ى جل��د صدره��ا وت��راه مليئ��اً بالنت��وءات .انه��ارت أم��ام امل��رآة
ووقع��ت عل��ى األرض باكي��ة منه��ارة وه��ي تق��ول  :مل��اذا تركت�ني ي��ا
أم��ي؟! مل��اذا تركت�ني ي��ا أب��ي؟! ملَ رحلتم��ا وتركتمان��ي وح��دي .ليتكم��ا
أخذمتون��ي معك��م ،ال أحتم��ل..
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يف املطب��خ ،حت��اول تقم��ص دور ربة املنزل ،أمل نفس��ي يربكها :كيف
تب��دأ وم��ن أي��ن؟ ت��راه عريض��ا ،وكث�ير األدوات ،تش��عر أنه��ا مليك��ة هذا
املطب��خ لكنه��ا عاج��زة ع��ن إدارة ملكه��ا ،يبق��ى العام��ل النفس��ي طاغي�اً
حن��و االحن��دار رغ��م اإلحس��اس بالق��وة القهري��ة حن��و البل��وغ والنض��وج.
***
الي��وم ه��و األربع��اء ،في��ه تفت��ح أب��واب الزي��ارات للمس��اجني .وس��يم
ينتظ��ر بف��ارغ الص�بر زي��ارة زوجت��ه .التقى زوجت��ه ،طمأنته ع��ن أحواهلا
وأح��وال أوالدهم��ا ،مؤك��دة له أنه��ا تعمل خادمة لدى أس��رة حمرتمة وأن
ال مش��كلة لديه��ا .أب��دى امتعاض��ه .لطامل��ا كان معرتضا عل��ى هكذا مهنة.
أخف��ت عن��ه تأج�ير ابنه��ا بغ��رض التس��ول .ه��ذا الس��ر وراء س��بب
حتس��ن حاهل��ا وح��ال أوالده��ا .بع��د انته��اء الزي��ارة ،غ��ادرت عائ��دة
إىل منزهل��ا ويف طريقه��ا صادف��ت (أس��يا) ابن��ة جارته��ا ،س��لمت عليه��ا
وتبادلت��ا أط��راف احلدي��ث .أخربته��ا أس��يا أنه��ا ذاهب��ة إىل وس��ط املدينة
لتس��ليم بع��ض القم��اش إىل حم��ل تتعام��ل والدته��ا مع��ه يف اخلياط��ة
املنزلي��ة .عرض��ت وس��يطة زوج��ة وس��يم عليه��ا فك��رة الذه��اب معه��ا.
رحب��ت ابن��ة جارته��ا ال�تي جت��اوزت العش��رين م��ن عمره��ا .به��ذه
الفك��رة لعله��ا تس��ليها وتؤنس��ها يف طريقه��ا .انطلقت��ا وهم��ا تتحدث��ان
ع��ن الس��ر ال��ذي أفش��ته أس��يا جلارته��ا .لق��د تق��دم ش��اب م��ن خ��ارج
احل��ي بطل��ب يده��ا .س��ألتها وس��يطة إذا كان��ت تع��رف ذل��ك الش��اب.
أجابته��ا بأنه��ا مل تلت��ق ب��ه بع��د ولكنه��ا عرف��ت الكث�ير عن��ه ع��ن
طري��ق خالته��ا ك��ون الش��اب جاره��ا.
– –متى سيتقدم رمسيا لطلب يدك؟
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– –رمبا هذا األسبوع أو الذي يليه.
– –أنت موافقة عليه أم مازال لديك اعرتاض؟
– –أجي��در بفت��اة يف ه��ذا الزم��ان أن تب��دي معارضته��ا ل��زواج م��ن
ش��خصا م��ا؟!
– –ملاذا؟!
– –من اجليد أن يكون رجل يف حياتي يرعاني.
– –أتظنني هذا سببا مقنعا للموافقة دون النظر يف وجه العريس؟!
– –كل فت��اة حتل��م .ب��أن حيض��ر إليه��ا ف��ارس أحالمه��ا وخيطفه��ا
ليخلصه��ا .ولي��س للفت��اة إال زوج حيميه��ا م��ن أي لفي��ح.
– –كان اهلل يف عونك ،ووفقك اهلل ،كل ما أمتناه لك التوفيق.
ط��ال احلدي��ث بينهم��ا حت��ى وصلت��ا إىل حم��ل بي��ع املالب��س املخيطة
يف املن��ازل .س��لمت لتاج��ر م��ا أجنزت��ه والدته��ا وقفل��ت عائ��دة م��ع
جارته��ا إىل ح��ي الصفي��ح .بع��د جت��اوز وق��ت طوي��ل م��ن املش��ي وعل��ى
بع��د ش��ارعني م��ن ح��ي الصفي��ح خل��ف مدين��ة الس��كنية قي��د اإلنش��اء،
دخلت��ا إىل الش��ارع األول ال��ذي ه��و امت��داد للش��ارع الثان��ي .كان��ت
الس��ماء تهي��ئ نفس��ها الس��تقبال الف�ترة األخ�يرة م��ن النه��ار .وفج��أة
ودون س��ابق إن��ذار ،إنق��ض عليهم��ا س��تة جمهول�ين وبلم��ح البص��ر،
كمم��وا أفواههم��ا بأيديه��م وجروهم��ا إىل مبن��ى مهج��ور .وحت��ت التهدي��د
بالس�لاح األبي��ض ومب��اء الن��ار أجربوهما على الس��كوت وقام��وا بتكبيلهما
وكمموهم��ا برب��اط عل��ى الف��م .أم��ر أح��د املعتدي��ن رفاق��ه بأخذهم��ا إىل
أقص��ى املبن��ى حي��ث يتع��ذر وص��ول األن�ين أو األص��وات املفرتض��ة إىل
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امل��ارة م��ع يقينه��م أن امل��ارة يف ذل��ك الوق��ت ال يتواجدون بس��بب إش��اعة
أطلق��ت يف الن��اس وتناقله��ا الصغ�ير والكب�ير أن ذل��ك املبن��ى مس��كون
باجل��ن .ليس��ت ه��ذه امل��رة األوىل ال�تي يق��وم به��ا ه��ؤالء مبث��ل ه��ذا
العم��ل الش��نيع ،ب��ل تع��ودوا عل��ى مث��ل ه��ذا .متكن��وا م��ن اغتصابهم��ا
وتصويرهم��ا وتهديدهم��ا بأنه��م س��يقومون بنش��ر الص��ور إذا بلغت��ا عنه��م.
أطلق��وا س��راحهما وليته��م قتلوهم��ا .ه��ذا م��ا كان��ت تتمت��م ب��ه زوج��ة
وس��يم املُضرج��ة بالدم��اء ،كان��ت األكث��ر مقاوم��ة وتعرض��ت للتعذي��ب.
أم��ا أس��يا ،فصعق��ت وفق��دت الس��يطرة عل��ى نفس��ها وس��لمت جس��دها
بس��هولة دون مقاوم��ة ،إال يف ب��ادئ األم��ر ،مل تع��د تع��رف م��اذا ح��دث
هل��ا ،وأي��ن ه��ي .أخذته��ا جارته��ا م��ن يده��ا واس��توقفت س��يارة أج��رة
وطلب��ت م��ن الس��ائق إيصاهلم��ا إىل املستش��فى .هن��اك ،دخلت��ا قس��م
الط��وارئ وق��ام أح��د األطب��اء بعالجهم��ا .ليلمل��م جراح وس��يطة ،تتوس��ل
ل��ه أن يس�ترها بع��د أن ع��رض عليه��ا املس��اعدة وإخب��ار الش��رطة .هن��ا،
فزع��ت وس��يطة وهم��ت باهل��روب م��ن املستش��فى .مل تتح��رك أس��يا
وتط��اوع جارته��ا ب��ل بقي��ت جالس��ة ونظراته��ا ش��اردة ،انفج��رت دفع��ة
واح��دة بالب��كاء والص��راخ كم��ن فق��دت عقله��ا .يب��دو أن وعيه��ا الباط�ني
أدرك احلقيق��ة فق��ط ح�ين مسع��ت كلم��ات الدكت��ور وه��و يع��رض عليه��ن
املس��اعدة .أصبح��ت م��ن جدي��د يف مواجه��ة عنيف��ة م��ع أش��خاص
يف عيونه��م الرغب��ة احليواني��ة اجلاحم��ة ،اختلط��ت عليه��ا املش��اعر
ودخل��ت يف نوب��ة ب��كاء تصاحبه��ا كلم��ات متقطع��ة وأخ��رى مبهم��ة .اااه
اااه ياااارب��ي ،ياااارب��ي .....يف حلظ��ة م��ا ،بداخله��ا ش��عور باخلج��ل
والع��ار واإلهان��ة والقل��ق ول��وم جس��دها ال��ذي تس��بب به��ذا .تتفج��ر
غضب��ا وب��كاء وه��ي تنظ��ر إىل م��ن حوهل��ا بش��ك وتوج��س ،التفت��ت
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بعينيه��ا لتق��ع عل��ى وس��يطة مص��در األم��ان الوحي��د بالنس��بة هل��ا ث��م
ترمت��ي يف أحضانه��ا ،حاول��ت وس��يطة تهدئته��ا وك��ذا الطبي��ب .طل��ب
م��ن املمرض��ات مس��اعدته إلمس��اكها ووضعه��ا عل��ى الس��رير ،ثبتوه��ا
وه��ي تبك��ي ،حقنه��ا الطبي��ب إب��رة مهدئ��ة .فكلم��ا مجع��ت كلم��ة
نس��يت م��ا س��بقها .فق��درة مج��ع الكلم��ات لتصب��ح مج�لا ص��ارت
مس��تحيلة ،هم��ت وس��يطة باخل��روج أخ��ذت جارته��ا معه��ا .حلقه��ا
الطبي��ب وق��ال هل��ا أن��ه يع��رف ضاب��ط ش��رطة ول��ن يذك��ر امسهم��ا
ش��ريطة أن حت��دد ل��ه مس��رح اجلرمي��ة .أخربت��ه وس��يطة بامل��كان
وأطلق��ت رجليهم��ا خبط��وات متس��ارعة لتخرج��ا م��ن املستش��فى وه��ي
تك��ره كل ش��يء .األض��واء العمومي��ة الن��اس والعمائ��ر املش��يدة ،الش��وارع
املعب��دة والس��يارات وأضواءه��ا وإش��اراتها ال�تي جتع��ل م��ن اللي��ل جنوم�اً
صغ�يرة تتناث��ر عل��ى م��ا اس��تطاعت م��ن زواي��ا األماك��ن .يف مدخ��ل
احل��ي ،ش��عورها بالق��رف م��ن األترب��ة ال�تي تعل��ق عل��ى حذائه��ا وعل��ى
أك��وام األحج��ار والقصدي��ر ،ض��اق صدره��ا ب��كل م��ا حيي��ط به��ا س��واء
كان مج��اداً أو مم��ن ميش��ي عل��ى أرب��ع أو عل��ى اثنت�ين ،ت��رى كل
ش��يء مس��ؤوالً عم��ا ح��دث هل��ا وع��ن تعاس��تها اخلارجي��ة وم��ا حتمل��ه
يف داخله��ا م��ن وس��خ تفك��ر كي��ف تتطه��ر من��ه ،نظ��رت إىل الس��ماء
بنظ��رة خاطف��ة (لي��ت ل��ي امل��وت دون هت��ك ش��ريف؟! ليت��ه كان خليل��ي
قب��ل ه��ذا ،ألي��س م��ن ح��ظ املس��كينة أن مت��وت دون هتكه��ا؟! بوس��ي
ال يكف��ي حت��ى ألق��ى م��ا ه��و ألع��ن ملي��ون م��رة)...
بأس��رع وق��ت ممك��ن .عادت��ا إىل احل��ي ،أوصل��ت أس��يا إىل ب��اب
منزهل��ا وه��ي حتذره��ا ب��أن ال تتف��وه بكلم��ة واح��دة وأوصته��ا باخت�لاق
األع��ذار إن س��ألتها أمه��ا ع��ن س��بب تأخره��ا .دلف��ت أس��يا إىل منزهل��ا
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لرتم��ق والدته��ا بنظ��رات غريب��ة وكأنه��ا ال تعرفه��ا .س��ألتها والدته��ا
ع��ن س��بب ش��حوبها ،فل��م ت��رد عليه��ا .أخذته��ا إىل خمدعه��ا وجلس��ت
إىل جانبه��ا حماول��ة احلدي��ث إليه��ا .لك��ن دون ج��دوى .غ�ير أن
أس��يا جلس��ت يف زاوي��ة س��ريرها متش��ط الغرف��ة بنظراته��ا .تركته��ا األم
وخرج��ت حمت��ارة ومتس��ألة ع��ن أس��باب تغ�ير م��زاج ابنته��ا .مل تع��د
أس��يا تعل��م مل��اذا ه��ي جالس��ة عل��ى الس��رير وم��ا ال��ذي أت��ى به��ا إىل
هن��ا .أي��ن يك��ون ه��ذا امل��كان .خي��ل هل��ا بأنه��ا ت��راه ألول م��رة .وم��ن
امل��رأة ال�تي كان��ت معه��ا يف اخل��ارج حتدثه��ا؟ وم��ن ال�تي جلس��ت إىل
جانبه��ا قب��ل حلظ��ات؟ انتابه��ا ش��عور باخل��وف ،م �مَ؟ ال تعل��م ،أمل
وأن�ين ،م�مَ؟ ال تعل��م ،م��ا ذا ح��دث هل��ا الي��وم؟ ال تعل��م ،أي��ن كان��ت؟
ال تعل��م ،ش��عرت بأنه��ا تغ��رق وراح��ت حت��اول النج��اة بيده��ا .تع��ب
جس��دها م��ن الس��باحة وتصب��ب الع��رق م��ن جبينه��ا .وبع��د جمه��ود
مض��ن للنج��اة ،غلبه��ا النع��اس وه��ي جالس��ة.
***
ي��وم س��عيد ج��دا بالنس��بة للش��يخ أب��و إمي��ان .الي��وم وق��ع عق��دا
م��ع قن��اة تلفزيوني��ة لنق��ل خطب��ة اجلمع��ة مباش��رة .ع��اد مبك��را ملنزل��ه
وأجنح��ة الس��عادة ترتاق��ص يف قلب��ه .فت��ح ب��اب املن��زل وخل��ع معطف��ه،
تق��دم خط��وات ليبتس��م يف وج��ه زوجت��ه صف��اء .ظل��ت صامت��ة ،تق��دم
منه��ا ،احنن��ى وطب��ع قبل��ة عل��ى ش��فتيها وق��ال هل��ا« :الي��وم وقع��ت
عق��دا لنق��ل مباش��ر خلط��ب اجلمع��ة ،ستش��اهدينين كل مجع��ة،
وجه��ك في��ه اخل�ير عل�� ّي» .حاول��ت أن تصطن��ع ابتس��امة ومازال��ت
خائف��ة ،جنح��ت يف تزيي��ف نص��ف ابتس��امة .انتص��ب الش��يخ وش��ق
طريق��ه إىل مكتب��ه ،انتظ��رت ه��ذه اللحظ��ة لتمس��ح فمه��ا م��ن بقاي��ا
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لع��اب زوجه��ا كأنه��ا أرادت اقت�لاع ش��فتيها بُك��م قميصه��ا ،تكش�يرة ال
إرادي��ة حنتته��ا ش��فتاها وعض�لات وجهه��ا.
جل��س الش��يخ عل��ى طاول��ة مكتب��ه ،فت��ح حاس��وبه احملم��ول وأعط��ى
�وان دخ��ل إىل جوج��ل وراح يبح��ث عن مواد
أم��را للوين��دوز للعم��ل .يف ث� ٍ
ملفت��ة خلطب��ة اجلمع��ة .قض��ى م��ن الوق��ت أكث��ر م��ن نص��ف س��اعة ،زاد
اندفاع��ا وه��و يق��ول يف نفس��ه« :أحس��نت أيه��ا الع��م جوج��ل ،أحس��نت
صنع�اً» تصف��ح نش��رة األح��وال اجلوي��ة جي��دا ،ع��اد للبح��ث يف موق��ع
آخ��ر للتأك��د م��ن أح��وال الطق��س .ابتس��م وضح��ك وه��و يق��ول« :جي��د،
ي��وم الس��بت س��تمطر الس��ماء بغ��زارة .اممم��م ،رائ��ع» .
وق��ف الش��يخ أب��و إمي��ان عل��ى املن�بر ب��كل حض��ور ش��خصيته
وطالق��ة لس��انه .كام�يرات الب��ث املباش��ر تعم��ل .تن��اول املواضي��ع
ال�تي أرس��لتها وزارة األوق��اف والش��ؤون الديني��ة ،وزاد عليه��ا
مواضي��ع وس��طية ،واختت��م بالدع��اء املعت��اد .وزاد علي��ه دع��اء الغي��ث
وأط��ال يف ذل��ك وتأث��ر ه��و كم��ا تأث��ر املصل��ون مجيع��ا وه��م يتضرع��ون
هلل بس��قيهم الغي��ث حت��ى ش��ارف الش��يخ عل��ى الب��كاء تضرع��ا.
***
كب�يرة أح�لام إبراهي��م .مل تع��د الدني��ا تتس��ع ألف��ق األح�لام والتطل��ع
للمس��تقبل .يف ه��ذه الس��ن بال��ذات تغلب��ه الرغب��ات الداخلي��ة ،فه��و يف
أوج مجوح��ه ،ب��دأ ي��درك رحي��ل قط��ار التعلي��م عن��ه وأف��اق فج��أة عل��ى
اجله��ل واألمي��ة حت��ى أن عقل��ه ال يفك��ر بالش��كل الصحي��ح .ج��ل هم��ه
بن��اء مس��تقبل زاه��ر ويت��زوج ،كي��ف؟ ال ي��دري .الرق��ي إىل أعلى الس��لم،
كي��ف؟ أيض��ا ال ي��دري .مل يك��د مي � ّر لق��اء م��ع حبيبت��ه ملي��اء حت��ى
128

يش��ركها بالتفك�ير .ولكنه��ا تتنع��م يف الب��ؤس .فه��ي ال تع��رف لنفس��ها
طموح�اً ،ب��ل املك��وث م��ع م��ن حت��ب .رمب��ا لعلمه��ا أن ه��ذا الزم��ن ليس
مل��كاً ألمث��ال ه��ؤالء .الزم��ن مل��ك ألن��اس معين�ين يتحكم��ون بقوامي��س
البش��ر وطريق��ة عيش��هم .ه��ذا م��ا س��بب ش��رخا بس��يطا يف عالقته��ا
م��ع إبراهي��م وأرهقه��ا إش��راكا مب��ا ي��دور يف خل��ده .ه��ي فت��اة تري��د أن
تعي��ش اللحظ��ة مب��ا فيه��ا ،وه��و ش��اب طم��وح يس��عى إىل الوص��ول إىل
أه��داف جيهله��ا .توت��رت العالق��ة بينهم��ا ه��ذا األس��بوع .أظه��رت ملي��اء
تذمره��ا م��ن تصرف��ات إبراهي��م البادي��ة للجمي��ع .تغ�ير أس��لوب حيات��ه
م��ن البس��اطة إىل البح��ث ع��ن املس��توى خمتل��ف.
ب��دا علي��ه االضط��راب التدرجي��ي .ينتق��ل ماب�ين اللحظ��ة واألخ��رى
ب�ين املس��تقبل وب�ين اخل��وف م��ن م��وروث الطفول��ة ال�تي طامل��ا مت
تردي��ده عل��ى مس��امعه وإىل اآلن يُ��ردد ،اآلالم امل��وت وع��ذاب الق�بر
والش��جاع األق��رع والن��ار .كله��ا ش��كلت ل��دى إبراهي��م هواج��س ازدادت
م��ع األي��ام األخ�يرة بفع��ل عل��م اللس��انيات وال�تي تكاثف��ت مؤخ��را وزاد
نش��اطها ع�بر وس��ائل خمتلف��ة.
ذات ي��وم قب��ل ص�لاة الظه��ر ،كان إبراهي��م يف طريق��ه إىل عمل��ه.
التق��ى صدف��ة الش��يخ أب��و إمي��ان ال��ذي مل��ع جنم��ه يف مس��اء الدع��وة وكان
س��ابقاً م��ن س��كان ح��ي الصفي��ح .اس��توقفه الش��يخ وطل��ب من��ه مرافقت��ه
إىل املس��جد .إبراهي��م م��ن ضم��ن القائم��ة املأم��ول منه��م .ه��ذه قائم��ة
تس��جل فيه��ا أمس��اء أش��خاص معين�ين ذوي مواصف��ات معين��ة يس��هل
اس��تقطابهم .االس��م يض��اف إىل القائم��ة بع��د حب��ث معم��ق ع��ن حي��اة
اهل��دف يكل��ف به��ا أن��اس ال عم��ل لديه��م س��وى االس��تقطاب .م��رت
مراح��ل إلبراهي��م دون علم��ه وأت��ت أكلها .الش��يخ مازال ينص��ح إبراهيم:
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– –س��تضيء حيات��ك بنوامي��س اخلري إذا جلأت إىل اهلل س��بحانه وتعاىل.
وهنا ،أفصح إبراهيم عن تذمره من حياته:
– –ضاقت بي وعورة احلياة ذرعا.
– –ال تيأس من رمحة اهلل .متى آخر مرة زرت فيها بيت اهلل؟
أجاب إبراهيم بشيء من اخلجل:
– –منذ أكثر من أربعة أو رمبا مخسة أشهر.
هنا ،سنحت فرصة للشيخ لينطلق حبماس:
– –وكي��ف تري��د أن ين��ور اهلل طريق��ك ويهدي��ك لس��راط املس��تقيم وأن��ت
ال ت��زور م��ن خلق��ك يف بيت��ه؟! أن��ا عل��ى ثق��ة أن��ك س��تقدم خدم��ات
جليل��ة لإلس�لام ل��و أطع��ت رب��ك .إن��ي أتوس��م في��ك ش��أنا عظيم��ا.
– –أأنت جاد يا شيخ؟
– –تع��ال مع��ي إىل املس��جد وعدني أن تلتزم بصالتك ولن تش��قى إن ش��اء
اهلل .إن اهلل م��ع املتق�ين .ات��ق اهلل ليك��ون مع��ك .أن��ت ش��اب طي��ب
ول��ن يتخل��ى اهلل عن��ك .س��يغفر اهلل ل��ك .ول��و اس��تمررت باالبتع��اد
ع��ن املس��جد ،فه��ذه كارث��ة علي��ك .ه��ل نس��يت عق��اب ت��ارك
الص�لاة وأول ش��يء حياس��ب علي��ه امل��رء يف الق�بر ه��ي الص�لاة .خلق
اهلل الش��جاع األق��رع ليعاق��ب ت��ارك الص�لاة يف الق�بر إىل ي��وم الدي��ن.
– –أنت تبعث األمل يف قليب.
– –لست أنا ،بل اإلميان الذي ينتظرك.
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أخ��ذه الش��يخ مع��ه إىل املس��جد وه��و يتل��و عل��ى مس��امعه حماض��رة
طويل��ة حت��ى بلغ��اهُ .طل��ب من��ه الذه��اب للوض��وء .وبع��د الص�لاة ،تواف��د
املصل��ون عل��ى الش��يخ للس�لام علي��ه والتم��اس الربك��ة م��ن ي��ده الطاه��رة.
كان إبراهي��م واقف�اً إىل جانب��ه ،وم��ا أن خ��رج اجلمي��ع حت��ى جل��س
الش��يخ يف احمل��راب وأجلس��ه قرب��ه ،فق��ال ل��ه مس��تقطبا:
– –أنار وجهك بعد الصالة ،اإلميان غسل قلبك.
– –احلمد هلل يا شيخنا.
– –قل لي يا إبراهيم ،كيف عملك؟
– –س��يء ،س��يء ج��دا (وهن��ا راح يش��كو للش��يخ عمل��ه وكأن��ه وج��د
م��ن يس��مع ل��ه )...ض��اق ص��دري م��ن وضع��ي ،كره��ت حيات��ي،
أيام��ي كله��ا جحي��م.
ربت على كتفيه وهو يقول:
– –ال تق��ل مث��ل ه��ذا .اهلل مع��ك ،أن��ت ش��اب مؤم��ن بالقض��اء والق��در
خ�يره وش��ره .ال تي��أس م��ن رمح��ة اهلل .أن��ت اب��ن ح�لال ،أمل أق��ل
ل��ك ذل��ك« ،وم��ن يت��ق اهلل جيع��ل ل��ه خمرج��ا ويرزق��ه م��ن حي��ث
ال حيتس��ب» .ألن��ك جل��أت إىل اهلل فق��د ق��در ل��ك رزق��ك ورمب��ا
أك��ون أن��ا الس��بب.
سأله إبراهيم باستغراب:
– –كيف ذلك؟!
– –س��أطلب م��ن أح��د اإلخ��وة املبارك�ين تعليم��ك مهن��ة بي��ع الكت��ب
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واملقتني��ات اإلس�لامية م��ن األش��رطة والعط��ور واألس��وكة تبيعه��ا
أم��ام املس��جد .املكس��ب جيـ��د .ه��ذه جتـــ��ارة مرحب��ة يف الدني��ا
واآلخ��رة تنفـ��ع املس��لمني وتبي��ع باحل�لال وحتاف��ظ عل��ى الصل��وات.
بلهفة وفرح ،أمسك بيد الشيخ املباركة وهو يقول:
– –سلمت يداك يا شيخنا .إن شاء اهلل أكون عند ُحسن ظنك.
وق��ف الش��يخ طالب��ا من��ه االنتظ��ار حت��ى يع��ود .خ��رج م��ن املس��جد
وخبط��وات متثاقل��ة ميأله��ا الكربي��اء والعظم��ة بثوب��ه األبي��ض الفضف��اض
وعمامت��ه ،دل��ف إىل غرف��ة حراس��ة املس��جد وأمس��ك بي��د ح��ارس وم��ؤذن
املس��جد عتي��ق ،..ج��ره خلف��ه إىل فن��اء املس��جد وق��ال ل��ه بص��وت
ه��ادئ خوف��ا م��ن أن يس��معه أح��د:
– –إبراهي��م داخ��ل املس��جد عامل��ه برق��ة وإحس��ان ونف��ذ ل��ه مطلب��ه
وأش��عره أن��ه ش��خص مه��م .وف��ر ل��ه بس��طة م��ن الكت��ب والعط��ور
اإلس�لامية ،وس��اعده عل��ى البي��ع والكس��ب الس��ريع.
– –أمرك يا شيخ.
دخ�لا إىل املس��جد حي��ث كان إبراهي��م يف االنتظ��ار .وق��ف وم��د ي��ده
بالس�لام عل��ى عتي��ق ،وق��ال عتي��ق وه��و يس��لم علي��ه:
– –ما شاء اهلل ،وجهك عامر باإلميان ،أنار املسجد.
– –هذا لطف منك يا أخ...
– –عتيق ...امسي عتيق.
– –وأنا امسي إبراهيم.
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تدخل الشيخ قائال إلبراهيم:
– –األخ عتي��ق م��ؤذن املس��جد وحارس��ه أيضا(،اس��تدار بوج��ه حن��و
عتي��ق وه��و يق��ول )...إبراهي��م م��ن خ�يرة ش��باب ح��ي الصفي��ح .إنه
متمي��ز ومه��ذب وأري��دك تعليم��ه بي��ع الكت��ب والعط��ور واألش��رطة
اإلس�لامية أم��ام املس��جد .أري��د أن يك��ون ل��ه الفض��ل يف هداي��ة القراء
واملس��تمعني ألم��ور الدي��ن وين��ال مكس��با جي��دا م��ن ذلك .وف��ر له كل
املتطلب��ات باألج��ل .كلم��ا يبي��ع ،يس��دد م��ا عليه حتى ين��ال اخلري.
– –حتت أمرك يا شيخ ،إبراهيم يف القلب.
وس��ر هل��ذا املع��روف .خ��رج برفق��ة عتي��ق إىل مكتب��ة
ف��رح إبراهي��م ُ
إس�لامية يف قل��ب املدين��ة ليضمن��ه عن��د التاج��ر .وف��ر ل��ه مجي��ع
مس��تلزمات جتارت��ه .ب��دأ إبراهي��م عم�لاً جدي��داً خف��ف عن��ه مش��قة
العم��ل املض�ني وراح يستش��عر ال��رزق بع��د م��رور األس��بوع األول.
***
عن��د ف�ترة الغ��داء ،جل��س عب��د احلمي��د وزوجت��ه وابن��ه إبراهي��م
عل��ى األرض ح��ول املائ��دة .الوجب��ة بس��يطة م��ن احلس��اء م��ع اخلب��ز
وس��لطة الطماط��م والبص��ل.
ش��رعوا بتن��اول وجبته��م ،وفج��أة وص��ل إىل مس��امعهم ص��راخ ام��رأة
أم��ام الطري��ق امل��ؤدي إىل عم��ق احل��ي .ترك��وا أكله��م وخرج��وا مجيع��ا.
خ��رج كل م��ن مس��ع الص��راخ والنحي��ب ،ليج��دوا (س��لمى) بلباس��ها
املنزل��ي تنث��ر ش��عرها وتش��ده وه��ي تص��رخ وتبك��ي عل��ى قارع��ة الطريق،
وكذل��ك أوالده��ا أم��ام ب��اب املن��زل .اق�ترب عب��د احلمي��د منه��ا وم��ن
يعق��وب ال��ذي كان حي��اول االستفس��ار منه��ا ع��ن س��بب حنيبه��ا.
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وقف اجلميع من حوهلا ،يس��ألونها عن س��بب كل ما تفعله بنفس��ها.
س��قطت عل��ى ركبتيه��ا وراح��ت جت��وب بنظره��ا حن��و اجلمي��ع وتق��ول:
– –سامل ....آه يا سامل  ( ....تصرخ ) ....سامل....
اجلميع يسألونها :ماذا حدث لسامل؟!
– –س��امل ....س��امل ،ترك�ني م��ع أربع��ة أطف��ال ....س��امل انتح��ر....
(متي��ل جبس��دها مين��ة ويس��رة وه��ي تتنهد حبش��رجة تقط��ع داخلها
وتص��رخ )..آه ي��ا س��امل..
الصدم��ة كب�يرة عل��ى الرج��ال والنس��اء .ه��ل وصل��ت احلال��ة إىل هذه
املرحل��ة؟ ينتح��ر!!! س��ابقة خط�يرة ،أول م��رة حي��دث ذل��ك يف احل��ي.
تدخل��ت النس��اء ليحملنه��ا إىل من��زل يعق��وب وه��رع الرج��ال إىل
املن��زل ومجع��وا األطف��ال فوج��دوا (س��املا) ملق��ى عل��ى األرض ورأس��ه
حن��و اليم�ين .خي��رج م��ن فم��ه س��ائل أبي��ض م��ع فقاع��ات اهل��واء.
غط��وا اجلث��ة ببطاني��ة ليت��م اخت��اذ اإلج��راءات يف مث��ل ه��ذه احلال��ة.
أم��ر عب��د احلمي��د ابن��ه باصطحاب األطف��ال إىل منزله .عم��ت الفوضى
احلي .اجلميع يف حالة صدمة .ال أحد يعرف س��بب االنتحار إال زوجته
ال�تي فق��دت الوع��ي للت��و .أخ��ذت ملي��اء ق��درا من امل��اء وصب��ت قليال منه
عل��ى رأس��ها ووجهه��ا .حنب��ت بص��وت مش��حوب ودموع ال مس��تقر هلا:
– –ملاذا يا س��امل؟! ترتكين مع أربعة أطفال ،ملاذا؟! (تئن ثم تتابع)...
كي��ف س��أعيش؟ وكي��ف س��يعيش أوالدك؟! كرتن��ا عليك يا س��امل؟!
وبع��د ف�ترة طويل��ة م��ن حماول��ة تهدئ��ة األم املرتمل��ة عل��ى أربع��ة
أطف��ال ،أفصح��ت مل��ن حوهل��ا أن زوجه��ا مل يس��تطع توف�ير احتياج��ات
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البي��ت .وباألم��س ،مل يك��ن طبيعي�اً ح�ين وص��ل اهل��م يف قلب��ه ذروت��ه،
فظ��ل عاج��زا ع��ن ش��راء أدوي��ة مهدئ��ة آلالم ابنت��ه الوس��طى املصاب��ة
مب��رض تكس��ر الصفائ��ح الدموي��ة.
ه��ذا الي��وم األس��وأ من��ذ زم��ن طوي��ل عل��ى احل��ي .مل ين��م أح��د ،مل
ي��أكل أح��د ،وحت��ول امل��كان إىل جمل��س ع��زاء .مجع��ت التربع��اتٌّ ،
كل
حس��ب قدرت��ه ملس��اعدة ه��ذه األس��رة .كان م��ا مج��ع قلي�لا ج��دا ال يف��ي
بالطل��ب .ل��ذا ،جل��أ إبراهي��م إىل الش��يخ أب��و إمي��ان طلب��ا املس��اعدة م��ن
أه��ل اخل�ير يف من�بر املس��جد.
***
القلي��ل م��ن التج��ار املواظب�ين عل��ى أداء ال��زكاة يثق��ون يف رش��يد .ففي
نهاي��ة ش��هر رمض��ان ،يس��تعينون به ويس��لمونه الزكاة ليوزعها على أش��د
األس��ر فق��را يف ح��ي الصفي��ح وما ش��ابه .يوزعها ويرفض أن يأخذ لنفس��ه
حت��ى ول��و ق��دم ل��ه رغم فق��ره .لدي��ه قناع��ة أن هناك أس��راً تعان��ي وليس
لديه��ا م��ن يعوهل��ا .فه��و يؤم��ن ب��أن االس��تجداء م��ع الق��درة اجلس��دية
عل��ى العم��ل يتناف��ى متام �اً م��ع القي��م .في��ه ع��زة نف��س ال تضاه��ى.
يتباه��ى به��ا أم��ام ك�بر أخي��ه الناظ��ر إلي��ه بع�ين البائ��س املس��كني.
ل��وال وج��ود أمهم��ا زين��ب حالي��ا يف من��زل رش��يد ،مل��ا ج��اءه ع��ادل
وق��دم ل��ه القلي��ل م��ن امل��ال وكأن��ه عاب��ر س��بيل .كل تصرفات��ه يقابله��ا
رش��يد بعفوي��ة تام��ة .مل يظه��ر حق��دا جت��اه أخي��ه س��واء يف الباط��ن أو
الظاه��ر .يق��ف رش��يد أم��ام والدت��ه مرتافع��ا عن��ه لعله��ا ترض��ى عن��ه.
حيثه��ا عل��ى الدع��اء ل��ه خمتلق��ا األع��ذار واألس��باب لغياب��ه املط��ول،
حي��ث ال يزوره��ا يف الوق��ت الراه��ن إال كل ش��هر ونص��ف .رش��يد ق��دم
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ل��ه النصائ��ح م��رات عدي��دة ح��ول واجب��ات االب��ن جت��اه األم ،إال أن
ع��ادال فه��م ذل��ك حس��ب ميول��ه واعتق��د ه��و وزوجت��ه أن أخ��اه ق��د م��ل
وج��ود أم��ه وأن��ه متذم��ر م��ن ذل��ك وكأن��ه يلم��ح لع��ادل أن يعيده��ا إىل
منزل��ه .وه��ذا م��ا مل يك��ن يف حس��بان رش��يد.
رش��يد يعي��ش حي��اة خمتلف��ة متام��ا ع��ن اآلخري��ن .فق��د اخت��ذ طريق��ا
جعل��ه أكث��ر س��عادة وه��و مس��اعدة اآلخري��ن حس��ب قدرت��ه وأحيان��ا
جيه��د نفس��ه ف��وق طاقت��ه مل��د ي��د الع��ون .يعت�بر إنق��اذ اآلخري��ن م��ن
املواق��ف الصعب��ة والوع��رة عم�لاً إنس��انياً وواجبً��ا دينيً��ا يتحت��م علي��ه
الظه��ور يف الوق��ت املناس��ب ليك��ون س��ندا مل��ن ال س��ند ل��ه.
وك��م يك��ون س��عيدا إذا ع��اد م��ن م��كان يتوج��ب علي��ه أخالقي��ا أن
يك��ون متواج��دا في��ه .ولي��س أح��ب إىل قلب��ه م��ن الذه��اب إىل وح��دة
ال��دم يف املستش��فى احلكوم��ي للت�برع أو إرس��ال ابنت��ه حممل��ة بقِ� ْدرَ في��ه
بع��ض م��ن طع��ام العائل��ة إىل ج��ار مس��ع أن��ه ال وجب��ة لدي��ه ه��ذا الي��وم.
ق��ال يوم��ا لزوجت��ه ال�تي علمه��ا أخالق��ه« :كمي��ة اخلب��ز ال�تي نأكله��ا
ل��ن تزي��د إذا م��ا كن��ا أغني��اء أو فق��راء .ومادمن��ا يف صح��ة جي��دة ،فه��ذه
نعم��ة يف ح��د ذاته��ا وهبه��ا اهلل لن��ا».
إذا التق��ى م��ع أخي��ه ،يظه��ر لألعي��ان الف��رق الواض��ح بينهم��ا .عادل
الش��اكي الباك��ي م��ن صعوب��ة احلي��اة والعم��ل رغ��م تيس��ر حالت��ه املادي��ة.
ورش��يد العابد احلامد الس��عيد مبا أتاه اهلل .ذلك مكش��ر حمبط .يومه كله
نك��د وغض��ب .واآلخر مبتس��م ،متفائل .يومه كله س��عادة ورغد وبشاش��ة.
***
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كالع��ادة ،جل��س األس��تاذ مس��عد يتصف��ح اجلري��دة يف غرف��ة اس�تراحة
املدرس�ين .كل ي��وم يش�تري الصح��ف ويقرأه��ا ويع�ترض عل��ى كل ش��يء
س��وى صح��ف احل��زب احلاك��م أو املعارض��ة .مل يُعج��ب يوم��ا ب��أي
منهم��ا .وق��ع نظ��ره عل��ى عن��وان مقال��ة (رئي��س وزراء الياب��ان يس��تقيل
م��ن منصب��ه بس��بب تدن��ي ش��عبيته يف آخ��ر اس��تطالع لل��رأي).
صرخ:
– –أي��ن حن��ن م��ن ه��ؤالء؟! للتق��دم مث��ن ،ه��ذه ه��ي الدميقراطي��ة،
ه��ذه ه��ي الش��عوب احلي��ة!!!
فكلم��ا وج��د أس��تاذا ،أج�بره عل��ى ق��راءة املق��ال .وإذا رف��ض أح��د
الق��راءة ،يوج��ه ل��ه األس��تاذ االنتق��اد ويش��ن علي��ه محل��ة إعالمي��ة يف
املدرس��ة ،متهم��ا إي��اه بكون��ه معي��ق التق��دم واالزده��ار .هن��ا ،اجلمي��ع
خياف��ون لس��عات لس��انه ويفعل��ون مكره�ين ما يطل��ب منهم .هذا األس��تاذ
غري��ب األط��وار ،عج��ز اجلمي��ع ع��ن إجي��اد صف��ة مناس��بة تنطب��ق علي��ه
وعل��ى مزاج��ه املتقل��ب وعل��ى لس��انه املع��ارض لكاف��ة أش��كال احلي��اة.
ليس��ت ه��ذه أول م��رة .ف��كل ي��وم ،مي � ّر باجلري��دة ال�تي تنش��ر خ�برا
غريب��ا عل��ى هيئ��ة التدري��س ويصب��ح اخل�بر عن��وان موضوعه ليوم��ه ذاك.
اس��توقف األس��تاذ فتح��ي .ق��رأ املق��ال .ضح��ك وع�بر ع��ن اس��تغرابه.
وهن��ا ،بع��ث األم��ل يف قل��ب مس��عد ،وم��ا زاد س��روره وصف��ه م��ن قب��ل
فتح��ي بأن��ه رم��ز وط�ني وبأن��ه مواط��ن ص��احل وغي��ور .ومكاف��أة ل��ه،
دع��اه لتن��اول الش��اي عل��ى حس��ابه .لب��ى الدع��وة.
جلس كل منهما مقابل اآلخر ،طلب مسعد الشاي ،ثم قال:
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– –رئي��س وزراء يس��تقيل بس��بب تدن��ي ش��عبيته يف اس��تطالع ل��رأي
ال يزي��د ع��دد املس��تطلعني في��ه ع��ن ثالث��ة أل��ف ش��خص .وحن��ن
الع��رب......
– –أنا أنأى بنفسي على أن أخوض يف املواضيع السياسية.
غضب األستاذ مسعد وقال معاتبا:
– –بع��د أن دعوت��ك لرتتش��ف مع��ي الش��اي وعل��ى حس��ابي اخل��اص
إكرام��ا حلس��ك الوط�ني ،تق��ول ه��ذا ال��كالم؟!
– –ال أقص��د أن��ي ال أري��د احلدي��ث يف ه��ذا املوض��وع .فج��ل م��ا أقص��ده
أن اخل��وض يف مث��ل ه��ذه املواضي��ع يس��بب ل��ي ال��زكام.
ضحك األس��تاذ مس��عد وقد مسع للتو ما كان يريد .وبعد عدة رش��فات
من الش��اي ،تذكر األس��تاذ مس��عد ما كان يريد أن حيدث زميله باألمس:
– –ما رأيك باالنضمام إىل مجعية األساتذة البؤساء؟
– –مجعية األساتذة البؤساء؟! (مستغربا) وما دورها؟
– –نتبادل فيها املالبس البالية.
– –وكيف ذلك؟!
– –حتض��ر أمج��ل م��ا لدي��ك م��ن املالب��س ليلبس��ها زم�لاؤك ،ويعطون��ك
م��ا لديه��م لنظه��ر مبظاه��ر جدي��دة وأنيق��ة كل ي��وم .مث�لا ،الي��وم
ارتدي��ت قمي��ص زميل��ي ذا الل��ون األصف��ر وه��و ارت��دى قميص��ي،
فظه��ر ه��و أم��ام الط�لاب باللب��اس جدي��دا وكذل��ك أن��ا.
– –وم��ا املقص��ود؟! وم��ن يقب��ل أن يرت��دي مالبس��ك ال�تي تش��به مالبس
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جمن��ون أوروب��ي يف الق��رن الرابع عش��ر؟
– –هل��م الش��رف أن يع��ودوا إىل عب��ق التاري��خ مثل��ي .بصراح��ة ،أكتف��ي
معه��م بتب��ادل القمص��ان .املقص��ود ي��ا زميل��ي العزي��ز وأخ��ي يف
الب��ؤس .أن يلب��س األس��تاذ ط��وال األس��بوع أش��كاال خمتلف��ة للظه��ور
أم��ام الط�لاب مبظه��ر الئ��ق .مب��ا أن��ي أمتل��ك أرب��ع قط��ع س��يصبح
ش��كلي مم�لا .أم��ا وبعد تأس��يس ه��ذه اجلمعي��ة املتواضعة ،ف��كل يوم
يلب��س األس��تاذ مالب��س تب��دو جديدة عل��ى الطالب .فلي��س مقبوالً أن
تظه��ر أم��ام الطال��ب بب��ؤس وضعف .بتارخي��ي إن األس��تاذ يهان من
بع��ض الط�لاب ،م��ن هيئت��ه ينُظ��ر ل��ه بع�ين النق��ص ،أصبحن��ا كم��ا
يق��ال (قطع��ة أس��تاذ) .وكأنن��ا قطع��ة قماش ميس��ح بها بقاي��ا الناس.
– –فهمت.
– –حن��ن معش��ر املدرس�ين ال نق��در عل��ى ش��راء املالب��س ،راتبن��ا
الش��هري ال يكف��ي ،عام��ل النظاف��ة يتقاض��ى راتب��ا مقارب�اً لرات�بي.
والف��رق بي�ني وبين��ه أن��ي ال أمل��ك دخ�لاً آخ��ر .أم��ا ه��و ،فيحص��ل
عل��ى األكل وبع��ض امل��ال م��ن احملس��نني.
تنهد األستاذ فتحي وقال:
– – قدرن��ا أن نعي��ش هك��ذا حن��ن صن��اع جم��د رج��ال املس��تقبل .غ��دا،
س��أحضر أمج��ل م��ا عن��دي م��ن مالب��س.
مد األستاذ مسعد يده ليصافح زميله حبرارة وهو يقول ساخرا:
– –مرحب��ا ب��ك يف مجعي��ة البؤس��اء .مرب��ي أجي��ال وبائ��س ( وكأن��ه
يع��رف نفس��ه لزميل��ه).
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– –وأنا بدوري أطلق عليها اسم «مجعية الطبقة املسحوقة».
– –حنن أصحاب رسالة يا صديقي .فلوالنا ما تقدمت الشعوب.
نظ��ر األس��تاذ فتح��ي إىل س��اعته وج��د أن الوق��ت املتبق��ي ث�لاث
دقائ��ق حت��ى تنته��ي ف�ترة راح��ة الطلب��ة ،وم��ن ث��م علي��ه التواج��د
بداخ��ل الفص��ل .وق��ف واس��تأذن زميل��ه ليذه��ب إىل عمل��ه .اس��توقفه
األس��تاذ مس��عد ليدع��وه إىل الغ��داء يف منزل��ه غ��دا ليعرف��ه عل��ى ج��د ج��د
والدت��ه ،تعج��ب فتح��ي قائ�لا:
– –جد جد أمك!
– –نع��م ،مومي��اء هرب��ت م��ن املتح��ف (قاهل��ا مازح��ا ليس��تدرك قول��ه
ويتاب��ع )...أط��ال اهلل عم��ره .إن��ه معم��ر .رزق��ه اهلل العم��ر وحرم��ه
الث��روة .أعتق��د أن��ه م��ن كب��ار املعمري��ن يف ه��ذا البل��د.
– –سيكون لي الشرف بالتعرف إليه.
– –إنه رجل حكمة وتاريخ.
***
قب��ل الغ��داء ،توج��ه األس��تاذ فتح��ي إىل من��زل صديق��ه ملبي��ا الدع��وة
وكل��ه ش��غف وهلف��ة للق��اء «احل��اج صدي��ق» .أطل��ق علي��ه (اس��م ح��اج)
لك�بر س��نه م��ع أن��ه مل ي��زر مك��ة إال م��رة واح��دة بغ��رض العم��رة قب��ل
أكث��ر م��ن س��تني س��نة.
ط��رق فتح��ي الب��اب .فت��ح ل��ه زميل��ه ورح��ب ب��ه ،أدخل��ه صال��ة
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االس��تقبال املتواضع��ة .مل يك�ترث حملتوي��ات الغرف��ة ألن زميل��ه أس��تاذ.
وه��ذا يع�ني أن��ه (عل��ى ق��در احل��ال) .ع ّرف��ه مس��عد جب��ده ال��ذي يس��مع
بواس��طة مساع��ة األذن .رح��ب ب��ه احل��اج صدي��ق ،تصافح��ا وق��ال
مس��عد لزميل��ه قاص��دا امل��زاح وه��و يش�ير بي��ده حن��و ج��ده:
– –ه��ذا ه��و ج��د ج��د أم��ي .م��ازال ش��ابا .لق��د عرض��ت علي��ه أن
أزوج��ه لكن��ه رف��ض .فقاطع��ه احل��اج صدي��ق بتوجي��ه ضرب��ة بعص��اه
حن��و س��اق مس��عد .ت��دارك نفس��ه وس��حب قدم��ه يف الوق��ت املناس��ب
لتق��ع العص��ا عل��ى األرض ،ه��و يع��رف طب��اع ج��ده املنبعث��ة م��ن
روح امل��رح وكأن��ه م��ازال طف�لا .واحلدي��ث للح��اج مقاطع��ا حمدث��ه:
– –أن��ا رفض��ت ي��ا ك��ذاب .طلب��ت من��ك أن تزوج�ني أكث��ر م��ن م��رة.
أال ت��رى (يرف��ع يدي��ه كم��ن يرف��ع األثق��ال ليثب��ت أن��ه م��ازال يف
صح��ة جي��دة) أمتت��ع بصح��ة جي��دة.
ضح��ك فتح��ي وجل��س إىل جان��ب احل��اج صدي��ق ،واألس��تاذ مس��عد
مي��دح ج��ده:
– –جدي تاريخ وتراث .إنه متحف متنقل.
قال فتحي:
– –لي عظيم الشرف أن أتعرف عليه.
قطع��ت زوج��ة مس��عد احلدي��ث بطرقه��ا عل��ى الب��اب .ذه��ب إليه��ا
زوجه��ا .طلب��ت من��ه الذه��اب لش��راء مش��روب غ��ازي .خ��رج م��ن املن��زل
إىل مقص��ده لي�ترك زميل��ه واحل��اج يتب��ادالن أط��راف احلدي��ث وكأنهم��ا
ق��د س��بق هلم��ا والتقي��ا ،يتحدث��ان ويضح��كان.
141

«م��ا ه��ذا امل��رح ل��دى الش��يخ الطاع��ن يف الس��ن؟! أعتق��د أن امل��رح
س��بب ل��ه ط��ول العم��ر والصح��ة اجلي��دة» .ه��ذا م��ا قال��ه فتح��ي لنفس��ه.
واحل��اج صدي��ق يضح��ك ضح��ك األطف��ال ،يتح��دث بسالس��ة ،وحبك��ة
يف س��رده التاري��خ مس��تحضرا املاض��ي ليضع��ه نص��ب عي�ني فتحي .ش��يخ
يتمت��ع بصح��ة الب��أس به��ا وبذاك��رة مذهل��ة .عين��اه تدمع��ان بش��كل
مس��تمر .مل مينع��ه ذل��ك م��ن أن يص��در ن��ورا إىل قل��وب احلاضري��ن وأن
يبع��ث األم��ل إىل احلي��اة م��ن وجه��ه الطفول��ي الع��ذب املكس��ي بلحي��ة
بيض��اء ناصع��ة وكأنه��ا واح��ة م��ن الثل��ج .إن��ه م��ؤرخ ش��فوي .ص��دق
مس��عد عندم��ا ق��ال إن��ه ناف��ذة عل��ى التاري��خ.
أعج��ب األس��تاذ فتح��ي به��ذه الش��خصية املعاص��رة ألجي��ال .وبع��د
احلدي��ث لدقائ��ق ع��ن ش��كل املدينة قبل عش��رات الس��نني ،راح األس��تاذ
يس��أل واحل��اج جيي��ب .أراد أن يع��رف أكث��ر ع��ن املاض��ي:
– –ما هو األفضل يف رأيك يا حاج ،احلاضر أم املاضي؟
ه��ا ه��و يع��ود عق��ودا إىل ال��وراء ويه��ز رأس��ه بأس��ف ث��م يق��ول
متمني��ا:
– –ليت املاضي يعود( .تنهدات احلاج).
– –أكان أفضل من يومنا هذا؟
– –حكم��ة اهلل أن املاض��ي دائم��ا أمج��ل .عندم��ا كن��ت صغ�يرا ،قي��ل
ل��ي إن املاض��ي أمج��ل يف تل��ك األي��ام اخلوال��ي .وه��ا أن��ا أق��ول م��ا
قي��ل ل��ي ع��ن جترب��ة.
– –لكننا يف عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي يا حاج.
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– –قل عصر التخلف واالحنطاط.
– –التخلف...
– –االحنط��اط ياب�ني أكث��ر م��ن التخل��ف .قب��ل تس��عني س��نة ،كن��ت
أختي��ل الفت��اة وال أع��رف إال أم��ي وعمات��ي وخاالت��ي .ومض��ت
س��نوات حت��ى رأي��ت وج��ه أول فت��اة وه��ي زوج�تي رمحه��ا اهلل.
أم��ا الي��وم ،فالنس��اء مي�لأن األرض .تراه��ن يف الش��ارع وكأنه��ن يف
غرف��ة ن��وم م��ع أزواجه��ن .أصبح��ت النس��اء أكث��ر مم��ا تتوق��ع.
عندم��ا ق��رر وال��دي رمح��ه اهلل أن يزوج�ني ،ظ��ل ه��و ووالدت��ي
رمحه��ا اهلل يبحث��ان ل��ي ع��ن زوج��ة مل��دة عام�ين .كان��ت النس��اء
ن��ادرات .مثله��ن مث��ل ال��دوالر يف ي��د الفق�ير ه��ذه األي��ام.
– –هذا بسبب التقدم العلمي للطب ،لقد اخنفض معدل الوفيات.
– –من قال لك ذلك؟!
– –هذا واضح يا حاج.
– –أن��ت خمط��ئ! الوفي��ات الي��وم أكث��ر م��ن املاض��ي .عرفن��ا أمراض��ا مل
تك��ن موج��ودة وعرفن��ا فق��را مل يك��ن مألوف��ا لدين��ا .يف املاض��ي ،كان
الش��عب فق�يرا لكن��ه ي��أكل مم��ا ي��زرع والرمح��ة كان��ت يف قل��وب
البش��ر .اجل��ار يعط��ف عل��ى ج��اره ،واألخ يطع��م أخ��اه .أم��ا الي��وم،
فاجل��ار ي��أكل حل��م ج��اره واألخ يتمن��ى زوال أخي��ه م��ن عل��ى وج��ه
األرض .أي زم��ن ه��ذا؟! انته��ك في��ه الع��رض وال م��ن مغي��ث .حن��ن
ي��ا ب�ني يف زم��ن كل ش��يء في��ه مقل��وب.
رد عليه األستاذ فتحي بشيء من األمل:
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– –مازال��ت ف��رص األم��ل قائم��ة يف ظ��ل العل��م .واخل�ير يف ه��ذه األم��ة
إىل آخ��ر الزم��ان.
ضحك احلاج بسخرية وهو يقول:
– –جت��اوزت الس��نة الثالث��ة بع��د املائ��ة (يهز رأس��ه س��اخرا) وأن��ا أنتظر
اخل�ير متمس��كا خبي��ط األم��ل ،ومل ي��أت .عاص��رت حكوم��ات ال
ع��دد هل��ا ،فل��م أر ش��يئا يُس��عد القل��ب .خ��ذ نصيح��ة م��ن معاص��ر
ل��ه رج��ل يف الدني��ا واألخ��رى يف الق�بر ،ال تأم��ل خ�يرا.
– –من حقي أن آمل خريا.
– –ل��ن جت��ده ألن الن��اس تغ�يروا وأصبح��وا وحوش��ا .وس��أثبت ل��ك
ذل��ك.
– –كيف؟!
– –كان��ت امل��ودة والرمح��ة س��ائدتني ب�ين الن��اس .بعك��س أن��اس الي��وم.
كل واح��د حي��اول ابت�لاع اآلخ��ر مهم��ا كان حجم��ه .الن��اس قب��ل
عش��رات الس��نني كان��وا خياف��ون اهلل وحيب��ون التق��رب من��ه .تص��ور
هن��اك أرض يف وس��ط البل��د ،قب��ل أكث��ر م��ن مثان�ين س��نة أوقفه��ا
مالكه��ا لطي��ور احل��رم املك��ي .أن��ت اب��ن الي��وم ال تع��رف م��ا معن��ى
(وق��ف) .كان اخل�يرون يوقف��ون األراض��ي هلل س��بحانه وتع��اىل.
منه��م م��ن يوقفه��ا للنفق��ة عل��ى ط�لاب العل��م .ومنه��م م��ن يوقفه��ا
إلنش��اء مس��اجد .والوق��ف يت��م بالتن��ازل ع��ن ملكي��ة األرض هليئ��ة
الع��دل حي��ث ال حي��ق ألح��د أن يتص��رف به��ا إىل أب��د اآلبدي��ن
فق��ط تؤج��ر أو تُ��زرع لص��احل م��ن أوقف��ت م��ن أجل��ه .وال جي��وز
متلكه��ا .فق��ط يُبن��ى عليه��ا مق��ر لطلب��ة العل��م أو مس��جد أو دار
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أيت��ام .وطيب��ة الن��اس وصل��ت إىل وق��ف أراض��ي لتُ��زرع ُ
وتص��د
حبوبه��ا إلطع��ام طي��ور مك��ة .يرس��لونها ع�بر قافل��ة إىل مك��ة يف
نهاي��ة موس��م احلص��اد .انظ��ر إىل أي��ن وصل��ت طيب��ة قل��ب اإلنس��ان
القدي��م؟! إىل ح��د التفك�ير بطي��ور مك��ة .واآلن ،أي��ن ه��ي تل��ك
األراض��ي وه��ي كث��ر ال ع��دد هل��ا؟! ب�ني عليه��ا .ه��ذا ح��رام! إن��ه
نه��ب ألم��وال اهلل ألنه��ا وزع��ت كهب��ات وبي��ع الكث�ير منه��ا.
– –ال أخف��ي علي��ك ي��ا ح��اج .مل أمس��ع بقص��ة وق��ف لطي��ور مك��ة إال
الي��وم من��ك.
– –ها أنت قد مسعت ،رجال املاضي كانوا متمسكني.....
فج��أة ،قط��ع حديثهم��ا األس��تاذ مس��عد بدخول��ه م��ن ب��اب املن��زل
حام�لا املش��روب الغ��ازي وه��و يق��ول:
– –أطل��ت عليك��م ،اعذرون��ي .احمل��ل اجمل��اور ملنزل��ي أم��ره غري��ب.
تص��وروا أن��ه يوص��ل الثالج��ة بالكهرب��اء يف أي��ام ال�برد ودائم��ا نتذمر
م��ن ب��رودة املش��روبات والعصائ��ر وال توص��ل بالكهرب��اء أي��ام احل��ر
ونتذم��ر م��ن س��خونتها .ه��ذا م��ا دعان��ي ألقط��ع مس��افة ألش�تري
مش��روبا ب��اردا م��ن حم��ل آخ��ر...
األس��تاذ مس��عد يتح��دث وزميل��ه ينظ��ر إلي��ه ب��ازدراء وكأن��ه لس��ان
حال��ه يق��ول :لق��د أتي��ت يف وق��ت غ�ير مناس��ب ،ل��و تأخ��رت قلي�لا
حت��ى أمس��ع التاري��خ م��ن ه��ذا احل��اج.
ومض��ى األس��تاذ مس��عد ينتق��د ج��اره البق��ال .ول��وال إش��ارة م��ن
زوجت��ه لتعلم��ه أن الغ��ذاء جاه��ز ،لظ��ل س��اعة يل��وك احلدي��ث نفس��ه.
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جلس��وا إىل املائ��دة وش��رعوا يأكل��ون .وكلما حتدث مس��عد ،أش��ار إليه
زميل��ه بالس��كوت حت��ى يتس��نى ل��ه مس��اع ج��ده وحكاياته الش��يقة .وبعد
انتهائهم��ا م��ن وجبة الغداء ،جاء وقت التحلية .قدم مس��عد هلما الش��اي
والكع��ك .أخ��ذ األس��تاذ فتح��ي كعك��ة وقضمها ليجده��ا طيبة امل��ذاق .هز
رأس��ه مستحس��نا ومل يس��تطع إخف��اء إعجاب��ه بالنكه��ة املمت��ازة ليق��ول:
– –طعم مذهل!
رد عليه األستاذ مسعد:
– –اشرتيته من البقالة.
– –إنه شبيه بالكعك املنزلي.
– –إنه صنع صيين.
– –ماذا !!! أمر ال يصدق!!!
– –تص��ور أن س��عره أق��ل تكلف��ة م��ن ذاك ال��ذي يصن��ع يف املن��زل،
(بس��خرية وكأن��ه يتعم��د الفكاه��ة يرف��ع صوت��ه ليس��مع م��ن يف
املن��زل) احللوان��ي الصي�ني أمه��ر م��ن زوج�تي.
وصل��ت ه��ذه الكلم��ات إىل مس��امع زوجت��ه ،قال��ت متذمرة يف س��رها:
«جمن��ون ،ه��ل يوج��د عاق��ل يس��خر م��ن زوجته أم��ام الضي��وف؟!»
ويف نفس اللحظة ،كان فتحي قد رد قائال:
– –أصبحن��ا عال��ة عل��ى الص�ين (باس��تغراب واس��تهجان يتاب��ع) حت��ى
الكع��ك ،م��اذا تبق��ى؟! حت��ى احللوي��ات التقليدي��ة!! علين��ا أن
خنج��ل م��ن أنفس��نا.
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بع��د صم��ت دام لث��وان مل يتكل��م به��ا احل��اج  ،كس��ر ه��ذا اجللي��د
بضحك��ة اس��تهزائية وه��و يق��ول:
– –أمل أقل لك إن املستقبل مظلم؟!
رد عليه األستاذ فتحي:
– –أقوهلا مبلء الفم .أنت على حق يا حاج.
قال احلاج متنبئا باملستقبل:
– –أخش��ى م��ا أخش��اه أن حتتلن��ا الص�ين .حينه��ا ،ال مقاوم��ة وال ه��م
حيزن��ون .ل��و جن��دت الص�ين احملكوم�ين باإلع��دام يف س��جونها،
الحتل��وا الع��امل العرب��ي م��ن ش��رقه إىل غرب��ه.
قال األستاذ مسعد مازحا:
– –أخش��ى ي��ا ج��دي أن تط��ور الص�ين تكنولوجي��ا حتوي��ل اجمل��اري
إىل نف��ط .حينه��ا ،ال نف��ط عرب��ي يس��تخرج وال جم��اري الع��رب هل��ا
أماك��ن جتمي��ع ،وس��نموت م��ن اجل��وع..
(ضحك��وا مجيع��اً وزاد األس��تاذ مس��عد م��ن تهكم��ه )...وي�لاه...
ختيل��وا الص�ين واهلن��د جم��اري ش��عوبها يت��م حتويل��ه إىل نف��ط .حتم��ا،
س��يكفي احتياج��ات الع��امل والربمي��ل س��يكون س��عره خبمس��ة دوالرات.
قال األستاذ فتحي جبدية:
– –خط��ر الص�ين أعظ��م خط��ر .الع��امل كل��ه يعي��ش عل��ى كت��ف الص�ين.
ال ش��يء خيط��ر عل��ى الب��ال وال تصنع��ه أو خترتع��ه.
قال األستاذ مسعد موضحا ما طرحه زميله.
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– –ي��ا صديق��ي! الصناع��ة الصيني��ة ب�لا مل��ة وال دي��ن .أي منت��ج صيين
خط��ره ال يق��ل ع��ن خط��ر األس��لحة اجلرثومي��ة .اش�تريت الب�ني
هيث��م ح��ذاء مصنوع��اً يف الص�ين .ارت��داه لع��دة أي��ام ،انتفخ��ت
قدم��اه وأصي��ب حب��روق .ق��ال الطبي��ب إن س��بب احل��روق األحذي��ة
الصيني��ة ألنه��ا مصنوع��ة م��ن خملف��ات الصناع��ات البالس��تيكية
ممزوج��ة بالصبغ��ات وامل��واد الكيميائي��ة ليت��م حتويله��ا إىل جل��د
صناع��ي .تتس��رب منه��ا مس��وم تتس��لل ع�بر مس��امات اجلل��د إىل
جس��د اإلنس��ان .وص��ف ل��ي دواء اش�تريته بثم��ن س��تة أحذي��ة.
قال األستاذ فتحي موضحا:
– –ألي��س اجمل��رم ه��و التاج��ر املس��تورد وموظف��و اجل��ودة واملقايي��س؟
مل��اذا يقب��ل املس��تورد عل��ى اس��ترياد البضائ��ع املغشوش��ة؟ أتعج��ب،
ال يأكل��ون حل��م ال��كالب والقط��ط عن��د ذهابه��م للص�ين وال يأكل��ون
الدج��اج غ�ير املذبوح��ة عل��ى الطريق��ة اإلس�لامية .يبحث��ون ع��ن
الطع��ام احل�لال ،ويس��تودون م��ا ه��و مغش��وش وح��رام.
نصح احلاج صديق:
– –اشرتوا الصناعات احمللية.
عقب األستاذ فتحي:
– –إنه��ا ت��كاد تك��ون معدوم��ة ي��ا ح��اج .كذل��ك املنتج��ات الغربي��ة
األخ��رى .ال توج��د يف األس��واق إال الصناع��ات الصيني��ة ال�تي تدخل
إىل البل��د دون رقاب��ة تذك��ر.
قال األستاذ مسعد:
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– –الصناعة الصينية بال ملة ،والتاجر املستورد بال دين وال ضمري.
قال األستاذ فتحي:
– –هن��اك تقص�ير حكوم��ي يف ه��ذا اجلان��ب ،م��ع أن ال��دول املتقدم��ة
واقع��ة يف نف��س املش��كلة إال أنها تف��رض رقابة ش��ديدة على املنتجات
الصيني��ة .والقان��ون ال يرح��م املس��توردين ،إن��ه القض��اء الع��ادل.
قاهلا احلاج صديق:
– –ادع��وا اهلل أن يلط��ف بعب��اده حن��ن يف آخ��ر الزم��ان .اهلل يعينك��م
عل��ى ب�لاء ه��ذا الزم��ان .أم��ا أن��ا فعل��ى وش��ك الرحي��ل.
رد عليه األستاذ مسعد وزميله بصوت واحد:
– –أطال اهلل عمرك...
***
«صف��اء ،لق��د تأخرن��ا ،س��يفوتنا موع��د الغ��داء» .هك��ذا ن��ادى الش��يخ
أب��و إمي��ان زوجت��ه.
عزم��ت سوس��ن أخاه��ا الش��يخ وزوجت��ه عل��ى الغ��داء هل��ذا الي��وم.
صف��اء ثقيل��ة يف جتهي��ز نفس��ها ،حي��اول زوجه��ا اس��تعجاهلا ،يتدخ��ل
ليس��اعدها يف رب��ط النق��اب ويتفح��ص لبس��ها الش��رعي حبي��ث ال تظه��ر
لألع�ين س��وى عينيه��ا .حت��ى يداه��ا فق��د لبس��ت قف��ازات س��وداء.
خ��رج وه��ي تتبع��ه ،خطوات��ه أك�بر م��ن خطواته��ا .ميش��ي ،تتبع��ه
لعله��ا تس�ير جبانب��ه ،يأمره��ا أن تبق��ى خلف��ه .فع��ادة ،الرجل الش��رقي
وخاص��ة املتدي��ن يك��ره إمس��اك ي��د زوجت��ه يف الش��ارع ،يتق��دم لقط��ع
الش��ارع وه��ي خلف��ه ،ع�بر ج��زءا م��ن مم��ر الراجل��ة ،ارتبك��ت صف��اء
149

وخاف��ت م��ن الس��يارة القادم��ة وتراجع��ت للخل��ف .أمس��ك به��ا أح��د
امل��ارة بيده��ا ك��ي ال تصدمه��ا الس��يارة .التف��ت الش��يخ للخل��ف ،ش��اهد
املوق��ف ،ع��اد بغض��ب ،فق��ال ل��ه الرج��ل «أمس��ك بي��د ابنت��ك عن��د
عب��ور مم��ر الراجل��ة فح��وادث الس��يارات كث�يرة» .نظ��ر يف وجه��ه نظ��رة
الغاض��ب وأمس��ك بي��د صف��اء بعن��ف وجره��ا حن��وه .قض��ى وق��ت غضب��ه
بلعنه��ا وتعنيفه��ا لغوي��ا حت��ى وص��ل لبي��ت أخت��ه سوس��ن .حاول��ت
سوس��ن تهدئت��ه إال أن ذل��ك مل يغ�ير م��ن مزاج��ه املتعك��ر لوص��ف صف��اء
بابنت��ه ،ك��م متن��ى أن ال تس��مع زوجت��ه ه��ذا.
واجه��ت صف��اء احل��دث بب��كاء متواص��ل دون أخ��ذ و رد مع��ه .س��ألته
سوس��ن :م��ا ذن��ب صف��اء مب��ا حص��ل؟ أجابه��ا أنه��ا تتل��كأ عن��د املش��ي.
فقال��ت ل��ه إنه��ا مازال��ت طفل��ة وكي��ف هل��ا أن تتص��رف تصرف��ات
الكب��ار؟ وعلي��ه أن يط��ول بال��ه معه��ا .هن��ا ج��ن جن��ون الش��يخ وانتابت��ه
نوب��ات الغض��ب وأخ��ذ زوجت��ه دون تن��اول وجب��ة الغ��داء وقف��ل عائ��دا
إىل املن��زل .ومل يغ�ير اعت��ذار وتربي��رات سوس��ن م��ن الوض��ع أنه��ا ال
تقص��د ازع��اج أخيه��ا الش��يخ.
***
ح��ان وق��ت اجتم��اع ق��رره رئي��س جمل��س إدارة الش��ركة (الس��يد
جاس��ر نبي��ل) .تواف��د كب��ار موظف��ي الش��ركة إىل القاع��ة .ب��دأ االجتم��اع
يف الوق��ت احمل��دد ل��ه س��لفا .اجتم��اع ال يس��مح في��ه ألي موظ��ف
إب��داء رأي��ه أو االع�تراض .يف قاع��ة االجتماع��ات الدكتاتوري��ة ت��رأس
حري��ة احل��وار ،طاول��ة طويل��ة جيل��س عل��ى اجلانب�ين كب��ار املوظف�ين.
أم��ا الرئي��س ،فيجل��س م��ا ب�ين اجلانب�ين ،يتح��دث وال أح��د جيي��ب
س��وى( :حت��ت أم��رك س��يدي ،فك��رة مذهل��ة ،س��يتم التنفي��ذ ف��ورا).
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حت��ت س��حب م��ن الدخ��ان املطل��ق م��ن ف��م جاس��ر ،ق��ال بص��وت
أج��ش موجه��ا رأس��ه باجت��اه احملام��ي:
– –كل شيء على ما يرام؟
– –نعم.
ح��رك رأس��ه للجه��ة أخ��رى خماطب��ا مدي��ر مكت��ب التطوي��ر
والتحدي��ث:
– –أرى أن الوق��ت مناس��ب للظه��ور اإلعالم��ي .ه��ذا العص��ر خيتل��ف
ع��ن العص��ر ال��ذي عش��ته .إن��ه زم��ن اإلع�لام .ق��م بتش��كيل
جلن��ة م��ن مكتب��ك والعالق��ات العام��ة والش��ؤون القانوني��ة واملكت��ب
التنفي��ذي لدراس��ة وإنش��اء أرب��ع قن��وات فضائي��ة غنائي��ة م��ع
التعاق��د م��ع ش��ركات االتص��االت .ه��ذا زم��ن الرس��ائل القص�يرة.
ويت��م إبالغ��ي مبوع��د انط�لاق الب��ث .ه��ذا فيم��ا خي��ص التلفزي��ون.
أم��ا األم��ر األه��م ،فه��و الب��دء ف��ورا بتأس��يس جري��دة يومي��ة باللغ��ة
العربي��ة واألخ��رى باللغ��ة اإلجنليزي��ة .وحب��ذا ل��و يعم��ل معن��ا
أب��رز الصحفي�ين ،أري��د جن��اح الوس��ائل اإلعالمي��ة ال�تي نس��عى
إلطالقه��ا .ظه��ور متمي��ز م��ع إتق��ان يف ه��ذا اجمل��ال .أه��ذا واض��ح؟
منهم من قال:
– –أمرك سيدي.
ومنهم من قال:
– –سيتم التنفيذ فورا.

أمر جاسر للجميع:
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– –ال أريد عقبة تواجهكم .انتهى االجتماع.

وق��ف اجلمي��ع وهموا باخلروج ،فأمر جاس��ر وهو ينظر حنو احملامي:

– –ظل جالسا.

عاد ليجلس ،انتظر خروج املوظفني وقال للمحامي:

– –تأخ��ر يف إع�لان تأس��يس اجلمعي��ة اخلريي��ة ريثم��ا يت��م إص��دار
الصحيفت�ين.
– –أمرك سيدي.

– –بع��د اإلص��دار الثام��ن أو العاش��ر ،يت��م افتت��اح اجلمعي��ة م��ع محل��ة
إعالمي��ة متمي��زة ورك��ز عل��ى الش��ركة األم .جي��ب أن يك��ون هل��ا
نصي��ب يف اإلش��هار.
– –كما تأمر.

– –س��جل ل��ي كل الثغ��رات القانوني��ة ،س��واء يف اجله��از املال��ي أو يف
االس��تثمار .النص��وص تك��ون يف ش��كل مج��ل مبس��طة وواضح��ة.

– –غدا أكون فرغت من هذه املهمة.
– –هل ستقوم بهذا العمل وحدك؟!

– –ال ،بل مع فريق من املساعدين ليتم التقييم يف نهاية املطاف.
– –جيد ،تستطيع أن تنصرف.

***
توات��ر إىل مس��امع أهال��ي ح��ي الصفي��ح خ�بر عق��د ق��ران (نرم�ين)
ابن��ة حام��د العام��ل يف مصن��ع احلدي��د .نرم�ين فت��اة هل��ا نس��بية
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اجلم��ال .عاش��ت قص��ة ح��ب م��ع اب��ن خاهل��ا عام��ل ده��ان يكربه��ا
بس��بع س��نوات ،حي��ث جت��اوز الس��ابعة والعش��رين.
الي��وم بع��د ص�لاة العص��ر موع��د عق��د الق��ران .أبل��غ اجلميع به��ذا .مل
ين��س أح��دا م��ن األهال��ي .كل من��زل قـ��دم م��ا يستطيـ��ع م��ن مأك��والت
ومش��روبات .ب��دأت النس��اء بالتواف��د إىل من��زل نرم�ين للمس��اعدة يف
التحض�ير هل��ذا احلف��ل .رقص��ت النس��اء عل��ى وق��ع موس��يقى األف��راح.
حض��ر العري��س وعق��د قران��ه .أصب��ح ح��ي الصفي��ح منتجع��ا للف��رح يف
ه��ذا الي��وم ال��ذي ق��ل ون��در يف حياته��م .اجلمي��ع يف نش��وة غام��رة ع��دا
أس��يا .الفت��اة ال�تي اغتصب��ت ه��ي و وس��يطة زوجة وس��يم .مل مي ّر الش��هر
عل��ى ه��ذا احل��ادث األلي��م .أس��يا ظل��ت حبيس��ة غرفته��ا .كل حلظ��ة
مت� ّرُ ،يي��ل هل��ا أنه��ا أول م��رة ت��رى ه��ذا امل��كان .فق��دت الق��درة عل��ى
التع��رف عل��ى كاف��ة أف��راد أس��رتها .بس��بب حالته��ا الصحي��ة الس��يئة،
غ�ير رأي��ه العري��س .كان م��ن املف�ترض التق��دم لطل��ب يده��ا .بع��د مساعه
ع��ن هذيانه��ا ،تنح��ى جانب��ا وع��زف ع��ن التفك�ير به��ا .هذا جع��ل قلب
وس��يطة يطمئ��ن ب��أن أمره��ا ل��ن ينكش��ف ،وإال نُب��ذت م��ن اجملتم��ع.
كونه��ا ام��رأة متزوج��ة ،متكن��ت مث��ل غريه��ا م��ن كتم��ان األم��ر .ول��ن
يكتش��ف أمره��ا حت��ى أنه��ا واظب��ت عل��ى تن��اول حب��وب من��ع احلم��ل
حتس��با .معتق��دة أن ذل��ك س��يمنع أي مح��ل يف ب��ادئ األم��ر .اآلن،
لديه��ا عالم��ات احلم��ل املبدئي��ة .وضع��ت اخلط��ة املناس��بة لتخل��ص
م��ن ذل��ك الع��بء .كان مص��در قلقه��ا أس��يا ،الفت��اة العزب��اء .وانكش��اف
أمره��ا أم��ر وارد يف أي حلظ��ة .وم��ا دام��ت تعان��ي م��ن ص��راع م��ع
ش��خصيتها ،وعن��د اغتصابه��ا كان��ت يف أي��ام احلم��ل في��ه مس��تبعد.
ل��ن يع��رف أح��د تفاصي��ل املوض��وع .هك��ذا تفك��ر وس��يطة .ذهابه��ا إىل
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املستش��فى جع��ل الطبي��ب املع��اجل يبل��غ صديق��ا ل��ه يعم��ل يف س��لك
الش��رطة .ب��دوره وع��ده بنص��ب كم�ين للمجرم�ين.
بع��د مراقب��ة امل��كان أيام��ا متتالي��ة ،وقع��وا يف املصي��دة .داهم��ت
الش��رطة وكره��م بع��د اختط��اف فت��اة بدقيق��ة ليلق��ى عليه��م القب��ض وه��م
متلبس��ون .حج��زت الش��رطة جمموع��ة م��ن األش��رطة املص��ورة لوقائ��ع
االغتص��اب دون إظه��ار وج��ه املغتصب�ين عل��ى عك��س املغتصب��ات .الفتاة
الناجي��ة م��ن احلادث��ة توس��لت لضاب��ط أن يس�ترها خوف��ا م��ن تدم�ير
حياته��ا الزوجي��ة وإحل��اق الع��ار بأس��رتها ،رافض��ة رف��ع دع��وى ض��د
املعتدي��ن عليه��ا .ح��اول الضاب��ط إقناعه��ا بالع��دول ع��ن قراره��ا وبأن��ه
س��يقف إىل جانبه��ا .علل��ت س��بب الرف��ض باخل��وف من انكش��اف األمر.
ول��و كان��ت جمري��ات القضي��ة س��تتم دون اس��تدعاء عل�ني إلقام��ة دع��وى
قضائي��ة ضده��م أو حتريره��ا ب�لاغ نهائ��ي بذل��ك ،مل��ا رفض��ت رفعه��ا.
وق��ف اجملرم��ون أم��ام الضاب��ط احملق��ق يف مكتب��ه وه��م مكبل��و األيدي
وس��أل زعيمه��م بص��وت عال:
– –كم فتاة اغتصبتم؟
– –ال أعرف.
صرخ يف وجهه ،ووجه له صفعة كادت تذهب رأسه:
– –اعرتف يا كلب.
– –رمبا سبعة عشر ،أو مثانية عشر أو عشرين ،أو أكثر...
– –كثرت جرائمكم؟! من احملرض؟ من خطط هلذه اجلرائم؟
– –فكرة عابد...
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– –أنت الزعيم والفكرة فكرة عابد .مفارقة عجيبة!!
صمت الضابط للحظة ،ثم سأهلم:
– –أمل تفكروا يوما بأنكم ستقعون يف قبضة العدالة؟
أجاب أحدهم وهو مطأطئ رأسه:
– –كان ذلك مستبعدا.
– –ملاذا؟!
– –ملعرفتن��ا أن أي مغتصب��ة ل��ن جت��رؤ عل��ى تقدي��م ب�لاغ خوف��ا م��ن
الفضيح��ة وم��ا يرتت��ب عليه��ا.
رن هاتف الضابط .إنه صديقه الطبيب .أراد أن يعلم ،هل ألقي القبض
عل��ى اجملرم�ين أم ال .أخ�بره الضاب��ط أن اجلمي��ع حت��ت وط��أة القانون.
ُس��ر الطبي��ب هل��ذا اخل�بر وأخ��ذ أول س��يارة أج��رة متوجه��ا إىل
مبن��ى املباح��ث اجلنائي��ة ليقاب��ل الضاب��ط .دار احل��وار بينهم��ا ع��ن
املرأت�ين .ع�بر الطبي��ب ع��ن حزن��ه لع��دم معرف��ة عنوانهم��ا ومتن��ى
ل��و يس��تطيع الوص��ول إليهم��ا .ليبلغهم��ا أن اجملرم�ين حت��ت س��يف
العدال��ة .بع��د أن عل��م الطبي��ب برف��ض امل��رأة ال�تي جن��ت م��ن جرمي��ة
االغتص��اب التق��دم بب�لاغ ض��د املعتدي��ن ،ش��عر باألس��ف وع�بر ع��ن
خوف��ه م��ن أن يؤث��ر ذل��ك عل��ى س�ير جمري��ات القضي��ة بضي��اع الدلي��ل
ال��ذي يدي��ن ه��ؤالء اجملرم�ين .طمأن��ه الضاب��ط وأخ�بره بأن��ه اس��تطاع
انت��زاع االعرتاف��ات وأن األدل��ة ضده��م كافي��ة .تقاس��يم أجس��ادهم يف
أش��رطة الفيدي��و املص��ورة عام��ل إدان��ة إض��ايف .هن��ا ،انبس��طت أس��ارير
الطبي��ب ،بع��د أن ق��ال ل��ه الضاب��ط:
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«ه��ذا عمل��ي وأن��ا أع��رف كي��ف أحبُ��ك جمري��ات القضي��ة ول��ن
أختل��ى عنه��ا حت��ى تص��ل إىل القض��اء .وس��أجعل منه��ا قضي��ة رأي عام.
لق��د اتصل��ت بصحفـــ��ي وأعطيت��ه بع��ض املعلـ��ومات لنش��رك املنظم��ات
احلقوقي��ة املدني��ة واملواطن�ين به��ذه القضي��ة حت��ى يس��تحيل عليه��م
التالع��ب بضغ��ط م��ن الش��ارع خاص��ة وأح��د اجملرم�ين أخت��ه س��كرترية
لش��خصية اجتماعي��ة .وه��ي فائق��ة اجلم��ال ومش��كوك يف مسعته��ا .هل��ا
عالق��ات واس��عة ،حت��ول اخل��ردل إىل عس��ل».
***
من��ذ ش��هرين واألس��تاذ فتح��ي يعم��ل يف مطع��م ف�ترة مس��ائية
لتحس�ين مس��توه املال��ي ،وبع��د إهان��ات متك��ررة تلقاه��ا األس��تاذ فتح��ي
م��ن مدي��ر املطع��م وبع��ض الزبائ��ن ،ق��دم اس��تقالته مق��ررا البح��ث ع��ن
عم��ل يف جمال��ه .ش��عر بف��راغ .أي��ن يذه��ب؟ ه��ل يع��ود إىل البي��ت
يف وق��ت مبك��ر م��ن ي��وم اخلمي��س وه��و عطل��ة ش��به رمسي��ة بكث�ير
م��ن املؤسس��ات احلكومي��ة؟ توج��ه إىل كبين��ة يف الش��ارع وأخ��رج
كرت��ا مس��بوق الدف��ع وهات��ف زميل��ه عل��ى اهلات��ف الثاب��ت يف منزل��ه
الواق��ع يف ح��ي متوس��ط احل��ال .ورث املن��زل ع��ن وال��ده ه��و وأخ��وه
ال��ذي يعي��ش يف أقص��ى الوط��ن ويعم��ل يف ش��ركة نفطي��ة .لذل��ك،
أصب��ح األس��تاذ مس��عد يعي��ش يف ه��ذا املن��زل م��ع زوجت��ه وولدي��ه.
رن اهلات��ف .أجاب��ت زوجت��ه .طلب منها التحدث لألس��تاذ .حلظات
ورد علي��ه .اق�ترح علي��ه اخل��روج يف نزه��ة قاتل��ة للمل��ل بع��د أس��بوع
م��ن العم��ل اجمله��د وإجن��از مهم��ة س��يخربه به��ا عن��د لقائهم��ا .واف��ق
مس��عد وح��ددا موع��دا للق��اء أم��ام مبن��ى دار الثقاف��ة بع��د نص��ف س��اعة.
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مض��ى الوق��ت حت��ى ج��اء األس��تاذ مس��عد متأخ��را ع��ن املوع��د بعش��ر
دقائ��ق .اعت��ذر وس��أل األس��تاذ مس��عد زميل��ه إىل أي��ن وجهتهم��ا .أجاب��ه
ب��أن هن��اك معه��دا يق��دم دروس��ا خصوصي��ة يف أوق��ات مناس��بة:
– –م��اذا ل��و ذهبن��ا إلي��ه؟ لعلن��ا جن��د عم�لا مناس��با يس��اعدنا عل��ى
حتم��ل صع��اب احلي��اة.
– –فك��رة جي��دة ل��و جنح��ت .أن��ت أس��تاذ جغرافي��ا وأن��ا تاري��خ.
بضاع��ة بائ��رة( .هك��ذا ق��ال مس��عد)
– –فلنجرب حظنا.
– –الدروس اخلصوصية للمواد العلمية وليست األدبية.
�ت نص��ف عم��ري وعم��ر أم��ي ألص�ير أس��تاذا
– –ه��ذا يع�ني أن��ي قضي� ُ
م��ن أج��ل أن أج��وع وأس��تجدي ال��رزق...
– –لن أكسر خاطرك .لنسع ورمبا ننجح.
مش��يا ش��ارعا خمتص��را ليدخ�لا الش��ارع اآلخ��ر حت��ى م� ّرا م��ن أم��ام
قص��اب عل��ق اللح��م عل��ى عتب��ة الب��اب وال��دم متجل��ط عل��ى اللح��م
يقت��ات من��ه الذب��اب .والزبائ��ن متحلق��ون ح��ول اللح��م .ه��ذا يطل��ب
ش��راء كيل��و ،واآلخ��ر اثن�ين ،ومنه��م م��ن طل��ب أكث��ر .ه��ذا املش��هد
لف��ت انتب��اه األس��تاذ مس��عد ،فق��ال لزميل��ه عل��ى حن��و مفاج��ئ:
– –انظ��ر إىل ه��ذا القص��اب ورك��ز عل��ى اللحم وعلى ع��دد الزبائ��ن ال ُكثر.
نظر فتحي إىل حمل القصابة ثم عاد بناظره إىل زميله ليسأله:
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– –ماذا هناك؟!
– –هل الحظت شيئا؟
– –ال.
– –ي��ا صديق��ي ،ه��ذا العق��ل العرب��ي م��ازال ميش��ي إىل ال��وراء .أخال�ني
يف س��وق عكـ��اظ .ه��ل كن��ت س��أرى ه��ذا املنظ��ر ال��دال عل��ى العق��م
الفك��ري؟! ه��ل م��ن املنط��ق أن يعل��ق اللح��م عل��ى ه��ذا الش��كل
ليك��ون مرتع��ا للذب��اب واملكروب��ات .ويف احمل��ل املقاب��ل توض��ع
األحذي��ة يف فرتين��ات زجاجي��ة ك��ي ال تلطخه��ا األترب��ة .يف تارخيي
هن��ا العج��ب العج��اب!!!
ضحك األستاذ فتحي وهو يقول:
– –ما هذه الفلسفة أيها اخلنفشاري؟!
– –واهلل ،ل��و كان احل��ذاء ال��ذي يش�تريه املواطن متس��خا باألتربة لرفض
ش��راءه .ورم��اه يف وج��ه التاج��ر .أم��ا اللح��م ،ف�لا ض�ير يف ذل��ك.
– –هذا هو الفكر اإلنساني من الداخل.
– –م��ن فضل��ك ،ال تته��م اإلنس��انية ي��ا أس��تاذ فتح��ي! حن��ن فق��ط
نرف��ض ش��راء اللحم��ة إذا كان��ت يف ثالج��ة خاص��ة بع��رض اللح��وم
حبج��ة أن اللح��م يف ثالج��ة الع��رض يع�ني أنه��ا غ�ير ط��ازج .نهت��م
باألحذي��ة أكث��ر م��ن اهتمامن��ا بالطع��ام.
– –أنت ناقم على املواطن.
– –ي��ا صديق��ي! املواط��ن متخل��ف بدائ��ي .هن��اك إعاق��ة جس��دية
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وإعاق��ة فكري��ة تصي��ب خالي��ا امل��خ .إذا كان��ت ه��ذه الرؤي��ة م��ن
داخ��ل العق��ل يف ه��ذه املقارن��ة البس��يطة ،كي��ف س��يكون احل��ال
ل��و قارن��ا احل��ال ب��كل م��ا حولن��ا .إذا كان التفك�ير هك��ذا بأبس��ط
األش��ياء ،فكي��ف س��يكون التفك�ير يف القضاي��ا املصريي��ة؟! لن��ا م��ع
االحنط��اط حكاي��ات ي��ا صديق��ي.
– –ي��ا أس��تاذ مس��عد ط��ال وقوفن��ا يف الش��ارع ،لنتاب��ع س�يرنا ،لندخ��ل
حم��ل القصاب��ة ونش�تري حلم��ا( .قاهل��ا ممازح��ا).
رد عليه األستاذ مسعد وهو يشري بإصبعه حنو رأسه:
– –إذا كن��ت مصاب��ا مب��رض ش��لل أطف��ال يف عقل��ك فاش�تر أن��ت حلم��ا.
أم��ا أن��ا ،فإن��ي الش��خص الوحي��د يف ه��ذا الوط��ن ال��ذي يتمت��ع
بكام��ل ق��واه العقلي��ة.
– –أمرك غريب ،هل يوجد مرض امسه شلل األطفال يف العقل؟!
– –نعم ،وهناك أيضا إسهال وتبول ال إرادي يف العقل..
واص�لا مش��يهما وهم��ا يتح��اوران حت��ى بلغ��ا املعه��د ،دلف��ا إىل
مكت��ب املدي��ر ،ع�بر هلم��ا ع��ن أس��فه ووعدهم��ا ب��أن يهاتفهم��ا إذا
احت��اج إىل مدرس�ين يف امل��واد األدبي��ة .وأك��د هلم��ا أن الفرص��ة رمب��ا
س��تكون س��احنة يف عطل��ة الصي��ف ،ش��كراه عل��ى نب��ل أخالق��ه.
استدار األستاذ مسعد حنو صديقه وقال مازحاً:
�ت عل��ى
�رت عامل��ا وتغلب� ُ
�ت بكلي��ة الكيمي��اء ،رمب��ا ص� ُ
– –ل��و التحق� ُ
أمح��د زوي��ل.
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ضحك األستاذ فتحي وهو يقول:

– –كن��ت حينه��ا معرتض��ا عل��ى ال��ذرة ومنتق��داً للن��واة ،ول��ك قضي��ة يف
احملكم��ة ض��د اجل��دول ال��دوري ،كن��ت س��تصري مش��كلة علمي��ة.
ضحك األستاذ مسعد وقال:
– –كم أعشق اجملال األدبي.
قف�لا عائدي��ن إىل قل��ب املدين��ة ليتناوال وجب��ة الغداء يف مطعم ش��عيب.
***
التس��كع الفاض��ح ملروج��ي اجلن��س ،واألطف��ال الذي��ن يعرض��ون
أجس��ادهم مقاب��ل امل��ال ،النس��اء احملرتف��ات القادم��ات م��ن أحي��اء
�زر يعيش��ه حمي��ط
ع��دة يرتق�بن إش��ارة م��ن مسس��ار اجلن��س ،وض��ع م� ٍ
احل��ي جع��ل رش��يد مس��تاء مثل��ه مث��ل غ�يره ،والف��رق بين��ه وب�ين غ�يره
النصيح��ة ال�تي يقدمه��ا مل��ن يش��ك ب��ه أن��ه احن��رف أو عل��ى وش��ك.
ميتن��ع ع��ن النصيح��ة إذا طل��ب من��ه املتلق��ي ذل��ك.
احل��ال مل تع��د تط��اق .س��يل م��ن الوح��ل عل��ى وش��ك الزح��ف حن��و
األس��ر احملافظ��ة .واآلن ،مل يع��د مبق��دور رش��يد الص�بر .اس��تدعى
األس��تاذ فتح��ي وأعلم��ه باألم��ر وق��ررا التنس��يق م��ع اآلب��اء ومناش��دتهم
احلف��اظ عل��ى أوالده��م وطالبه��م بالتوج��ه إىل قس��م الش��رطة لتقدي��م
ش��كوى ض��د املتس��ببني بالفس��اد األخالق��ي .وعن��د االتص��ال بالش��رطة،
اختف��ى السماس��رة وب��دأت املضايق��ات عليه��م وعل��ى الراغب�ين بذل��ك
م��ن اجلنس�ين .قام��ت الش��رطة بواجبه��ا وعين��ت ش��رطيا عل��ى مدخ��ل
احل��ي ومن��ع الوق��وف أو البي��ع عل��ى ط��ول الش��ارع الرئيس��ي .وضع��ت
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لوح��ات مروري��ة متن��ع الوق��وف .أيام��ا مع��دودة حت��ى راح السماس��رة
يتواصل��ون م��ع الزبائ��ن ع�بر اهلوات��ف النقال��ة وبذل��ك يكون��ون ق��د
حصل��وا عل��ى وس��يلة أفض��ل م��ن الوق��وف أو أخ��ذ دور الباع��ة عل��ى
ط��ول الطري��ق الرئيس��ية أم��ام احل��ي .أصبح��ت التظاه��رة ال�تي ق��ام
به��ا رش��يد وأولي��اء األم��ور والش��رطة ج��زءا م��ن التكنولوجي��ا ليتط��ور
السماس��رة واملروج�ين .ب��اءت حم��اوالت إيق��اف زح��ف ه��ذه الظاه��رة
بالفش��ل .ه��ذه الس��لبية أحزن��ت رش��يد وعك��رت صف��و الس��عادة ال�تي
مت�لأ حيات��ه .ق��رر أن يواص��ل توجي��ه نصائح��ه ل��كل م��ن يق��ع يف
اخلط��أ .فالطريق��ة الوحي��دة هلزمي��ة ه��ذه الظاه��رة تكم��ن يف التوعي��ة.
وق��ام بإج��راءات احرتازي��ة يف منزل��ه ،حي��ث عم��د إىل إغ�لاق الب��اب
امل��ؤدي إىل الطري��ق يف الضاحي��ة اجلنوبي��ة للح��ي وفت��ح باب�اً م��ن خل��ف
املن��زل لتصب��ح وجهت��ه أش��جار اخلي��زران .وه��ذا كلف��ه جه��دا وم��اال
ألن��ه ق��ام بتحوي��ل املدخ��ل إىل غرف��ة والغرف��ة إىل مدخ��ل .وك��م متن��ى
ل��و ق��ام بذل��ك قب��ل س��نوات عندم��ا س��كن احل��ي ألول م��رة.
***
الس��اعة الثاني��ة لي�لا .جاس��ر نبي��ل واق��ف عل��ى ش��رفة ال��دور الثان��ي
ملكتب��ه املنزل��ي .يس��مع برنام��ج الس��مار عل��ى الرادي��و ال��ذي يع��د تواصال
ب�ين الس��مار وتب��ادل التهان��ي وطل��ب األغان��ي .ص��ادق جال��س يف
س��يارته فج��و داف��ئ بفع��ل املكي��ف ،فدرج��ة احل��رارة ب��اردة لي�لا.
يرك��ز جاس��ر عل��ى م��ا ي��دور يف الرادي��و م��ن حدي��ث واتص��االت.
اتص��ل مش��ارك ،ع��رف نفس��ه بعصف��ور اللي��ل ،طل��ب أن يتق��دم بتهنئ��ة
خطيبت��ه مبناس��بة حصوهل��ا عل��ى وظيف��ة .يش��تد تركي��ز جاس��ر ،يطل��ب
املتص��ل م��ن مق��دم الربنام��ج أغني��ة معين��ة ومقص��ودة .ه��ز جاس��ر رأس��ه،
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توج��ه حن��و اخل��ارج ،أش��ار لص��ادق ليتبع��ه ،تق��دم خط��وات ،اس��تدار
حن��و ص��ادق ليق��ول ل��ه جبدي��ة عالي��ة« :وصل��ت ش��حنة ج��د س��رية.
أي خط��أ مثن��ه رأس��ك ورؤوس أوالدك».
دب الرع��ب يف قل��ب ص��ادق .مل يعت��د عل��ى التهدي��د ب��أوالده .إنه��ا
امل��رة األوىل برغ��م الطاع��ة العمي��اء واالش�تراك يف أش��د اجلرائ��م .س��يدي
أن��ا ذو طاع��ة مطلق��ة (هك��ذا نط��ق ص��ادق.)...
– –اع��رف ذل��ك ي��ا ص��ادق .ولك��ن ه��ذه م��ن أه��م مراح��ل عملن��ا.
واخلط��أ ل��ن ننج��و م��ن توابع��ه ال بامل��ال وال باألس��اليب األخ��رى.
– –ثق بي.
– –وصلت شحنة سالح...
قاطعه صادق ليبدد قلق جاسر:
– –وما اجلديد سيدي ،تعودنا على ذلك مل القلق املبالغ به؟!
زفر جاسر ودار نصف دورة ثم عاد لوضعه السابق:
– –افهم�ني ورك��ز .الش��حنة غ��دا .يت��م تنزي��ل احلاوي��ة م��ن الس��فينة.
احلاوي��ة فيه��ا أس��لحة .تعودن��ا عل��ى إدخاهل��ا وبش��راكة الكثريي��ن.
وال تن��س آخ��ر ش��حنة صادره��ا جمهول��ون بهج��وم ي��دل عل��ى أن
هن��اك م��ن يتتب��ع آثارن��ا .هذه الش��حنة بال��ذات تعترب خط�اً أمحر يف
دخوهل��ا واس��تريادها حص��را بالدولة .إنه أنواع م��ن مضادات الدروع.
– –ليك��ن ...س��ننجح ...تعقيب��ا عل��ى الس�لاح ال��ذي خس��رناه ،كل
األدل��ة تش�ير إىل ت��ورط مجاع��ة متش��ددة ،ومازلن��ا نتاب��ع حترياتن��ا،
ول��ن يفل��ت م��ن العق��اب م��ن كان الس��بب (هك��ذا ق��ال ص��ادق).
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– –س��يتم إن��زال احلاوي��ة إىل الش��احنة عل��ى أنه��ا قط��ع غي��ار مصن��ع.
عندم��ا مت� ّر م��ن حت��ت جه��از الفح��ص يت��م ب��ث حمت��وى ش��احنة
أخ��رى ك��ي ال ترص��د كام�يرات املراقب��ة نتائ��ج الفح��ص ،تعودن��ا
عل��ى ذل��ك بالتع��اون هن��اك وجمه��ود مهندس��نا االلكرتون��ي.
اجلدي��د ه��و أن الش��احنة جي��ب أن تك��ون لغرين��ا وال عالق��ة لن��ا
به��ا .وعن��د وص��ول الش��احنة إىل اهلنج��ر ،يت��م إن��زال احلاوي��ة م��ن
عل��ى الش��احنة ع�بر رافع��ة واس��تبداهلا حباوي��ة فارغ��ة ،خت��رج
الش��احنة ،تغل��ق األب��واب .طبع��ا هن��اك قط��ع غي��ار مصن��ع موجودة
م��ن قب��ل .خي��رج م��ن النف��ق جمموع��ة أن��ت ال تعرفه��م .س��يفرغون
احلاوي��ة وخيرج��ون حمتواه��ا ع�بر النف��ق املوص��ول بأح��د املن��ازل.
وهن��اك ،س��يتم نقله��ا ألصحابه��ا .حينه��ا ،خنل��ي مس��ؤولياتنا
وليحرق��وا يف أل��ف جحي��م .مهمتن��ا تنته��ي عن��د التس��ليم .أن��ت
أم��ن ه��ذا الطري��ق وس��لم الصفق��ة فق��ط وانته��ى دورن��ا.
– –العملية سهلة.
– –ب��ل حباج��ة إىل ح��ذر ش��ديد .ال تتعام��ل أن��ت مع س��ائق الش��احنة.
اهلنج��ر واملن��زل بوثائ��ق م��زورة ،ألي��س كذلك؟
– –ال ،حقيقي��ة وال تث�ير أي ش��ك .باس��م جمن��ون ،قم��ت به��ذه العملية
بنفس��ي .إن حص��ل ش��يء وه��ذا مس��تبعد لس��نا يف الص��ورة ،س��يتم
البح��ث ع��ن املال��ك أال وه��و اجملن��ون ال��ذي اس��تعرناه.
– –مجيل ...رائع.
***
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أس��دل اللي��ل س��تارته ،اش��تد أمل يعق��وب ،أنين��ه أف��زع زوجت��ه وردة
وابنت��ه .أمل ح��اد يف أحش��ائه رم��اه أرض��ا يص��ارع الوج��ع .هرع��ت ملي��اء
لطل��ب املس��اعدة م��ن جاره��ا عب��د احلمي��د ،رك��ض مس��رعا .أقلقت��ه
حال��ة يعق��وب ،مم��ا اضط��ره إىل اخل��روج م��ن احل��ي ،طل��ب س��يارة
اإلس��عاف م��ن هات��ف عموم��ي .ع��اد إىل من��زل صديق��ه .م��رت نص��ف
س��اعة وس��يارة اإلس��عاف مل تص��ل .زاد التوت��ر يف من��زل يعق��وب وه��و
يتوس��ل إىل اجلمي��ع ألعطائ��ه ش��يئا خيف��ف أمل��ه .مل يع��د عب��د احلمي��د
ق��ادرا عل��ى الص�بر يف انتظ��ار س��يارة اإلس��عاف .أخ��ذ صديق��ه وجعل��ه
يتك��ئ عل��ى كتف��ه ،يس�ير ب��ه إىل خ��ارج احل��ي برفق��ة ملي��اء وأمه��ا.
اس��توقفوا س��يارة أج��رة حن��و مستش��فى حكوم��ي .دقائ��ق حت��ى جاءه��م
الطبي��ب وفحص��ه بس��ماعته .مل يطي��ل تش��خيص املري��ض .ق��د يك��ون
يعان��ي م��ن مش��اكل يف الكب��د .طل��ب م��ن املمـــــ��رضة حقن��ة ث��م وص��ف
ع��ددا م��ن األدوي��ة ناصح��ا أه��ل املري��ض بعرض��ه يف الغ��د عل��ى طبي��ب
خمت��ص يف أم��راض الكب��د .م��رت عش��رون دقيق��ة واملري��ض مل تتحس��ن
حالت��ه .اس��تدعوا الطبي��ب م��رة أخ��رى ،احت��ار الطبي��ب .فه��و طبي��ب
ع��ام .ويف ه��ذا الوق��ت م��ن بداي��ة الثل��ث األول م��ن اللي��ل حت��ى الصباح،
ال يتواج��د أطب��اء متخصص��ون يف املستش��فيات احلكومي��ة .وص��ف
ل��ه حقن��ة أخ��رى ،أخ��ذ عب��د احلمي��د الوصف��ة وتوج��ه إىل صيدلي��ة
املستش��فى .هن��اك ،اش��تد غضب��ه ،أعلم��ه الصيدل��ي أن ه��ذه احلق��ن
غ�ير متوف��رة يف املستش��فى وج��ل م��ا يوج��د أدوي��ة اإلس��عافات األولي��ة
مث��ل املعقم��ات والش��اش ،والقط��ن ،وقلي��ل م��ن املهدئ��ات .الفوض��ى
جعل��ت عب��د احلمي��د ينق��ل صديق��ه إىل مستش��فى خ��اص .ق��رار نات��ج
ع��ن اإلهم��ال الط�بي يف قس��م الط��وارئ .فق��د ش��اهد الكث�ير م��ن املرض��ى
عل��ى األرض دون أدن��ى اهتم��ام أو نظاف��ة .مح��ل صديق��ه واس��توقف
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س��يارة أج��رة جم��ددا .يف املستش��فى اخل��اص وبع��د إج��راء الفحوص��ات
الالزم��ة .طلب��وا إج��راء فحوص��ات باهظ��ة الثم��ن .طل��ب املس��ؤول دف��ع
مس��تحقات الفحوص��ات .وهن��ا ،ب��دأت املش��اكل تطف��و عل��ى س��طح
احلي��اة ،مل يغ��ط كل م��ا مج��ع الرس��وم .رفض��ت إدارة املستش��فى إج��راء
الفحوص��ات حت��ى يس��توفوا املبل��غ كام�لا .املري��ض يص��رخ م��ن األمل.
مرافق��وه يندب��ون ه��ذا الوض��ع اإلنس��اني امل��زري« .مهن��ة الط��ب مهن��ة
إنس��انية حبت��ة إال أنه��ا أصبح��ت مادي��ة وجتاري��ة ومص��در رزق ي��در
عل��ى أصحاب��ه مبال��غ طائل��ة يف ظ��ل غي��اب الرقاب��ة عل��ى جت��ار الضم�ير
البش��ري» .ه��ذا م��ا متت��م ب��ه عب��د احلمي��د حلظ��ة معرفت��ه أن��ه يف موق��ف
حم��رج .لي��س لدي��ه خي��ار س��وى الع��ودة إىل احل��ي واللج��وء إىل أب��و
أمح��د البق��ال لعل��ه يقرض��ه بع��ض امل��ال .فع�لا ،وق��ف أب��و أمح��د موقف��ا
رجولي��ا وأقرض��ه م��ا حيت��اج إال أن عب��د احلمي��د يستش��يط غضب��ا م��ن
ابن��ه إبراهي��م .مل ي��ر ل��ه وجه��ا هل��ذا الي��وم .أطل��ق الش��تائم علي��ه س��را
متوع��دا إي��اه «يف مث��ل ه��ذه احل��االت ،جي��ب أن يك��ون موج��ودا لك��ي
يس��اعدني وج��اره بقلي��ل م��ن امل��ال خاص��ة وأن عمل��ه ب��دأ ي��در علي��ه
ش��يئا م��ن امل��ال إن��ه يعم��ل من��ذ ف�ترة ال ب��أس به��ا» .إبراهي��م مؤخ��را
مل يع��ط أم��ه كل م��ا مج��ع م��ن امل��ال .ويع��ود الس��بب إىل تصفي��ة دين��ه
م��ع تاج��ر املس��تلزمات اإلس�لامية.
ع��اد عب��د احلمي��د إىل املستش��فى اخل��اص ل�يرى م��اال يس��ر .صدي��ق
عم��ره يعق��وب ف��ارق احلي��اة .صدم��ة مزلزل��ة .الزوج��ة تبك��ي وتش��ق
اجلي��ب .ابنت��ه غ�ير مصدق��ة إىل ه��ذه اللحظ��ة أنه��ا أصبح��ت يتيم��ة
ه��ي وأخواه��ا الصغ�يران (لبي��ب ،ومتي��م).
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نُقل��ت اجلث��ة لغس��لها وتكفينه��ا عل��ى أن يت��م الدف��ن بع��د الص�لاة
علي��ه فج��را .الرج��ل الطي��ب رح��ل .رحيل��ه أبك��ى عب��د احلمي��د وكأن��ه
طف��ل« :ألول م��رة أبك��ي هك��ذا .مل أدرك قب��ل الي��وم أن��ي أصبح��ت كبري
الس��ن ،م��ن جيل��س إىل جان�بي عن��د النه��ار ،م��ن ينس��يين ه��م العم��ل
وقس��اوته؟ كي��ف أبتس��م وأضح��ك وم��ن رافق�ني عم��را طويال ق��د رحل؟».
بل��غ ذل��ك مس��امع إبراهي��م يف وق��ت متأخ��ر م��ن اللي��ل .حض��ر إىل
احل��ي ليش��ارك اجلمي��ع املص��اب اجلل��ل.
يف الي��وم الثان��ي ،ذه��ب إبراهي��م إىل ملي��اء وناوهلا مبلغ��ا ماليا .رفضت
تس��لمه .أص��ر لكنه��ا رفض��ت .رمب��ا ش��عرت أن الصدق��ات ب��دأت تنه��ال
عليه��ا .وه��ذا م��ا ج��رح مش��اعرها .أخربه��ا أن��ه مس��تعد للتكف��ل به��ا
وأس��رتها .رفض��ت ع��رض إبراهي��م .غ��ادر وه��و يلتم��س هل��ا األع��ذار.
أدرك اجلمي��ع مأس��اة عب��د احلمي��د ،س��اءت حالت��ه لفق��دان رفي��ق
عم��ره .اخت��ذ م��ن غرفت��ه مكان��ا حلزن��ه وجزع��ه.
مرت أيام وإبراهيم يزور عائلة يعقوب ما بني اللحظة واألخرى .وعند
اللق��اء األخ�ير ،أعط��ى ملي��اء مبلغا من امل��ال جمددا ،رفضت��ه ،فقال هلا:
أنت ستصبحني زوجيت وستكونني مسؤولة مين.
–– ِ

أجابت��ه أن أس��رتها ل��ن تك��ون مس��ؤولة من��ه .لذل��ك ق��ررت أن
تعم��ل .عارضه��ا لكنه��ا أص��رت.

عاتبه��ا عل��ى تغريه��ا ه��ذا وعل��ى وض��ع احلواج��ز بينهم��ا عل��ى غ�ير
الع��ادة وأع��رب ع��ن اس��تعداده لل��زواج منه��ا يف أق��رب فرص��ة:
– –أخ��واك مبثابة أخوين لي .س��نتزوج ش��رط أن تعدل��ي عن قرار العمل.
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– –حت��ى ل��و تزوجت��ك ل��ن أع��دل ع��ن ق��رار إعال��ة أهل��ي .خال�تي
س��تطلب م��ن ابنه��ا توظيف��ي يف حمل��ه اخل��اص ب��أدوات التجمي��ل.
قال غاضبا:
– –إن الدين حيرم على املرأة أن تعمل يف ظل زوج قادر.
أغضبه��ا ،ع�برت ع��ن ذل��ك .تس��رع إبراهي��م باخت��اذ الق��رار يف وق��ت
مازال��ت األح��زان يف القل��وب .أكان علي��ه احلدي��ث معه��ا به��ذا املوض��وع
بع��د ف�ترة طويل��ة حت��ى ي��زول احل��زن؟ ال ي��دري .إال أن��ه صع��د املوق��ف
لتب��دأ احلساس��ية يف حلظ��ات هل��ا حرمته��ا.
هم��ت باملغ��ادرة ،أمس��كها م��ن معصمه��ا ليجربه��ا عل��ى االنتظ��ار
والوق��وف قبالت��ه ونظ��ر إليه��ا نظ��رات املعات��ب وه��و يعاتبه��ا:
– –تغريت يا ملياء!
انفعلت لتخاطبه بطريقة انفعالية:
– –أن��ت تغ�يرت ،إبراهي��م باللحي��ة ،وجلب��اب أبي��ض وقبع��ة بيض��اء،
وس��روال طوي��ل ،أط��ول م��ن الث��وب ،اجلس��د والقل��ب والش��كل
تغ�ير ومل يع��د يش��بهك إبراهي��م األم��س إال باالس��م.
– –احل��ق عل� ّي ألن��ي أردت مس��اعدتك ودخ��ول اجلنة مع��ك .وألن قليب
علي��ك ،وأري��دك أن تصبح��ي ام��رأة مس��لمة ملتزم��ة بتعالي��م الدي��ن.
– –الدين يسر وليس عسرا.
– –إن عذاب اهلل شديد.
– –هو غفور رحيم.
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– –ولكنه شديد العقاب.
– –حقاً أنت تغريت.
– –سأقبل الظفر بك بشروط.
بدهشة ردت عليه:
– –بشرط!!! وما هي شروطك يا شيخ إبراهيم!؟
– –ارتداء النقاب ،وعدم العمل يف مكان تواجد الرجال.
– –مواد التجميل حمل تواجد للرجال؟! هذا هراء.
– –فكري يف األمر وأبلغيين عندما تعودين إىل رشدك.
تنه��دت وذهب��ت لتجل��س إىل جان��ب والدته��ا تارك��ة إبراهي��م دون
إجاب��ة وكأنه��ا ال تش��عر بالن��دم عل��ى جتاهل��ه.
***
الس��اعة الواح��دة ظه��را ،األس��تاذ فتح��ي ميش��ي م��ع زميل��ه األس��تاذ
مس��عد خارج�ين م��ن املدرس��ة حن��و مقه��ى (ال��دب الصغ�ير) لكس��ر
املل��ل الروتي�ني اليوم��ي بأخ��ذ قس��ط م��ن الراح��ة يف أج��واء ش��اعرية
ولق��اء جمموع��ة م��ن املثقف�ين والش��عراء واهل��واة .هن��ا ،تُلق��ى القصائ��د
واحمل��اوالت الش��عرية واخلواط��ر ،حي��ث يوج��د ق��اص يلق��ي عل��ى
مس��امع احلض��ور جدي��ده .ه��ذه ناف��ذة جي��دة ملب��دع ال يس��تطيع النش��ر
بس��بب وضع��ه االقتص��ادي والثق��ل البريوقراط��ي يف ه��ذا اجمل��ال .لي��س
ه��و فحس��ب م��ن حي��اول الول��وج م��ن ناف��ذة املقه��ى ،ب��ل هن��اك العدي��د
م��ن أصح��اب املواه��ب الذي��ن خانه��م الده��ر ومل حيالفه��م احل��ظ لنش��ر
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إبداعاته��م .وهن��اك كب��ار املثقف�ين الذي��ن ترب��وا يف ه��ذا املقه��ى ونال��وا
ش��هرة واس��عة يف األوس��اط الثقافي��ة والش��عبية ،وال زال��وا ي�ترددون عل��ى
املقه��ى كأن��ه متح��ف أدب��ي وملتق��ى ثق��ايف ع��ام.
ه��ذا املقه��ى يط��ل عل��ى احلاضري��ن باألغان��ي الطربي��ة طيل��ة النهار،
كل مع من يس��تهوي
وعصراً يتحول إىل منرب ،يليها اجتماعات للمثقفني ٍّ
ح��ول طاولت��ه .وم��ن الس��اعة الثامنة إىل العاش��رة مس��اء ،يتح��ول إىل منرب
أيض��ا .وباق��ي الس��اعات حت��ى الثاني��ة لي�لاً ،يكلل بصوت ناظ��م الغزالي
وأم كلث��وم وعب��د الوه��اب وغريه��م م��ن مل��وك الط��رب األصي��ل .مقه��ى
ال يق��دم املش��روبات الكحولي��ة .يق��دم العصائ��ر والش��اي والسندوتش��ات.
وق��ف األس��تاذان عل��ى الرصي��ف املقاب��ل ملوق��ف حاف�لات النق��ل
اجلماع��ي ،قضي��ا رب��ع س��اعة م��ن االنتظ��ار باحلدي��ث ع��ن الوق��ت
امله��در عن��د انتظ��ار وس��ائل النق��ل اجلماع��ي .ع�بر األس��تاذ فتح��ي ع��ن
اس��تيائه م��ن تفاق��م ه��ذه األزم��ة مس��ببة مش��اكل ومتاع��ب يف املس��تقبل
البعي��د للمواط��ن .الوق��ت امله��در مبع��دل م��ا ب�ين س��اعة إىل س��اعة
ونص��ف ل��كل مواط��ن يومي��ا .ينت��ج ع��ن ذل��ك تقريب��ا نص��ف ش��هر
س��نويا يقضي��ه املواط��ن م��ن عم��ره يف انتظ��ار وص��ول وس��ائل النق��ل.
وقف��ت احلافل��ة يف مكانه��ا املخص��ص ،تداف��ع ال��ركاب كل منه��م
حي��اول أن يأخ��ذ مكان��ه يف الداخ��ل لك��ي ال يضط��ر لالنتظ��ار احلافل��ة
األخ��رى .كم��ا ج��رت الع��ادة ،يتب��ادل ال��ركاب الش��تائم عن��د التزاح��م
أو اصطن��اع التزاح��م بس��بب أن ال��كل يرغ��ب أن يك��ون األول يف صع��ود
احلافل��ة أو أن يك��ون أول املرتجل�ين منه��ا.
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توقف��ت احلافل��ة يف احملط��ة القريب��ة م��ن امل��كان املقص��ود .ه��ذه امل��رة
األوىل ال�تي يدخ��ل فيه��ا األس��تاذ فتح��ي إىل ه��ذا املقه��ى الثق��ايف .م��ن
الوهل��ة األوىل ،ب��دأ فتح��ي معجب��ا باملقه��ى ،حمدق��ا يف س��قفه اخلش�بي
العتي��ق كأن��ه م��كان تارخي��ي .وم��ا ش��د انتباه��ه تل��ك األش��جار الظلي��ة
املزروع��ة يف أماك��ن خمتلف��ة م��ن املقهى الواس��ع ،يغطي جدران��ه لوحات
فني��ة خاص��ة بفنان�ين معروض��ة للبي��ع وال مش�تري هل��ا بس��بب نق��ص
الوع��ي الف�ني .لكنه��ا عل��ى كل ح��ال تبق��ى وس��يلة للع��رض ،وإن وج��د
مش�تر فالش��عراء واألدب��اء اهل��واة يكتف��ون بلوح��ة واح��دة أو اثنت�ين .يعج
ه��ذا املقه��ى بالزبائ��ن الدائم�ين ون��ادرا م��ا ينض��م إليه��م زب��ون جدي��د.
جل��س األس��تاذ فتح��ي عل��ى طاول��ة خش��بية عليه��ا قنين��ة الس��كر
وطفاي��ة س��جائر وقلي��ل م��ن ال��ورق األبي��ض يعل��وه قل��م .أم��ا األس��تاذ
مس��عد فتأخ��ر ع��ن اجلل��وس بس��بب إلقائ��ه التحي��ة عل��ى العدي��د م��ن
احلاضري��ن املعروف�ين لدي��ه مس��بقا .ه��و م��ن ال��رواد املواظب�ين عل��ى
احلض��ور الدائ��م للمقه��ى ،ع��اد إىل الطاول��ة املقابل��ة خلش��بة مس��رح
صغ�يرة ال يزي��د طوهل��ا ع��ن الثالث��ة أمت��ار وعرضه��ا املرتي��ن والنص��ف،
س��حب الكرس��ي املعان��ق للطاول��ة وجل��س علي��ه .ب��ادره األس��تاذ فتح��ي
قائ�لا باس��تغراب ميزج��ه اإلعج��اب:
– –مكان مجيل جدا ،ولكن هناك ما أثار اهتمامي.
– –ما هو؟!
قطع النادل احلديث:
– –مرحبا باألستاذ.
أجابه مسعد:
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– –مرحبا.
– –ماذا تشرب اليوم؟
– –كالعادة ،قهوة.
أدار النادل رأسه حنو فتحي قائال:
– –الضيف ماذا يشرب؟!
– –شاي!
ذهب النادل إلحضار الطلب وقال األستاذ فتحي باستغراب:
– –ملاذا ناداني بالضيف ،ألست واحدا من الزبائن؟!
– –ه��ذا امل��كان يعت�بر من��زال ثقافي��ا .رواده يعرف��ون بعضه��م البع��ض
بس��بب االلت��زام اليوم��ي أو الش��به يوم��ي باحلض��ور .ون��ادرا م��ا
يأت��ي زب��ون جدي��د إىل هن��ا وينض��م إلين��ا ألن البع��ض ال حيب��ون
اجللس��ات الثقافي��ة .الن��اس يفضل��ون املقاه��ي ال�تي يتواج��د فيه��ا
الشيش��ة ولعب��ة الطاول��ة واألوراق وغريهم��ا ،فالكث�ير يظن��ون أن ه��ذا
املقه��ى عبث��ي ،مم��ل وال ميت��ع رواده.
– –عجيب!
– –وما العجيب يف ذلك.
– –كي��ف أصب��ح الن��اس يعت�برون الثقاف��ة والن��دوات عبث��ا؟! أليس��ت
املقاه��ي القاتل��ة لألخ�لاق والوق��ت ه��ي العبثي��ة؟!
– –هذا هو حال أبناء جلدتنا .قل لي ،هل أعجبك هذا املكان؟
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– –بالتأكي��د .م��كان مجي��ل ،ولك��ن م��ا أث��ار اهتمام��ي ه��و وج��ود ال��ورق
واألق�لام عل��ى كل طاولة.
ابتسم األستاذ مسعد ابتسامة خفيفة وقال:
– –األوراق واألق�لام يوفره��ا مال��ك املقه��ى مل��ن يري��د أن يكت��ب قصي��دة
أو خاط��رة أو مالحظ��ة ش��خصية ألن امل��كان ش��اعري يس��اعد عل��ى
والدة القصائ��د والكلم��ات وتب��ادل اآلراء ب�ين املثقف�ين .م��كان ممي��ز
لإلب��داع ون��ادر يف بالدن��ا .يف املاض��ي ،كان م��ن خيط��ر ببال��ه فك��رة
ين��ادي الن��ادل ويطل��ب من��ه إحض��ار ورق��ة أو قل��م بس��رعة قب��ل
رحيله��ا .انزع��ج مال��ك املطع��م (أح��د الورث��ة املس��ؤول ع��ن إدارة
املقه��ى) م��ن الن��داءات املتك��ررة ولب��ى الطل��ب بوض��ع رزم��ة م��ن
األوراق عليه��ا قل��م عل��ى كل طاول��ة .إن��ه مقه��ى تارخي��ي تأس��س يف
عش��رينيات الق��رن املاض��ي.
قطع حديثهم كاتب معروف لدى األستاذ مسعد امسه «لؤي»:
– –لدين��ا ضي��ف جدي��د (م��د ي��ده مصافح��ا األس��تاذ فتح��ي) مرحب��ا
بضيفن��ا الكري��م.
– –مرحبا بك.
– –امسي لؤي.
– –وأنا فتحي.
– –تشرفت مبعرفتك.
تدخل األستاذ مسعد:
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– –ه��ذا زميل��ي يف املدرس��ة (مش�يرا حن��و فتح��ي بي��ده) وه��ذا زمي��ل
األدب والثقاف��ة ،كات��ب وموظ��ف يف ش��ركة اتص��االت (وه��و يش�ير
بي��ده حن��و ل��ؤي) تفض�لا باجلل��وس.
قال لؤي معتذرا:
– –عل ّي أن أفتح الساعة األدبية.

– –وماذا ستلقي اليوم على مسامعنا؟
– –مل أكت��ب ش��يئا الي��وم .لذل��ك ،أحض��رت مع��ي قصي��دة كتبته��ا قب��ل
س��نوات .وأن��ت م��اذا س��تلقي الي��وم؟
– –مقال��ة كتبته��ا وكالع��ادة رفض��ت اجلرائ��د نش��رها .وفيه��ا مقارن��ة
ب�ين الق��ارئ األمريك��ي والق��ارئ العرب��ي.
– –إذن ،لتلقه��ا بع��د إلقائ��ي القصي��دة مباش��رة .وم��ن ث��م الطبيب رؤوف
(بص��وت ي��كاد ال يس��مع )...لدي��ه موض��وع لي��س بش��يق الي��وم.
األس��تاذ مس��عد ممن��وع م��ن دخ��ول أغل��ب مبان��ي الصح��ف بق��رار
مس��ؤوليها .الس��بب كث��رة زيارات��ه وانتقادات��ه وإزعاجهم مبق��االت يرغب
يف نش��رها .مل تنش��ر له مقالة واحدة ،إال أنه مازال مس��تمراً باحملاوالت.
صع��د ل��ؤي عل��ى املس��رح الصغ�ير ،انطف��أ ص��وت املوس��يقى الطربي��ة
اهلادئ��ة ،الت��زم اجلمي��ع الصم��ت وراح��وا حيض��رون أنفس��هم لس��ماع م��ا
س��يلقى الي��وم وتدوي��ن أه��م النق��اط واملالحظ��ات.
ق��رأ ل��ؤي القصي��دة ،صف��ق اجلمي��ع ،ث��م صع��د األس��تاذ مس��عد
فق��رأ مقالت��ه حي��ث نب��ه املس��تمعني إىل أن مقالت��ه رفض��ت م��ن قب��ل
احملرري��ن (كالع��ادة يف كل مقال��ة يذك��ر س��بب رف��ض النش��ر املختل��ف
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ع��ن األس��باب املاضي��ة) بس��بب أن األرق��ام مفزع��ة وغ�ير منطقي��ة وه��ي
املقارن��ة ب�ين املواط��ن األمريك��ي ال��ذي يق��رأ أح��د عش��ر كتاب��ا س��نويا
مقاب��ل نص��ف صفح��ة للمواط��ن العرب��ي.
ق��رأ املقال��ة ،صف��ق ل��ه اجلمي��ع .وكالع��ادة ،يش��عر باالرتي��اح بع��د
اإللق��اء لالهتم��ام ال��ذي يلق��اه م��ن احلض��ور .ع��اد ليأخ��ذ مكان��ه ويس��مع
بع��ض التعليق��ات واملدي��ح م��ن الط��اوالت اجمل��اورة.
بع��د انقض��اء الس��اعتني األدبيت�ين م��ن إلق��اء قصائ��د بع��ض الش��عراء
وحم��اوالت ش��عرية وأدبي��ة ،غ��ادر األس��تاذان املقه��ى .أع��رب األس��تاذ
فتح��ي ع��ن تعلق��ه به��ذا امل��كان املتمي��ز .بع��د رحل��ة قص�يرة قضاه��ا
الزمي�لان س�يرا عل��ى األقدام ،افرتق��ا ليذهب كل منهم��ا إىل حمل إقامته.
***
جلس��ة مجع��ت الش��يخ أب��و إمي��ان وزم�لاء املهن��ة ختلله��ا حماض��رة
لش��يخ يف مس��جد بقل��ب املدين��ة ،حض��ره ش��باب ملت��زم م��ن عش��اق
احملاض��رات .انته��ت احملاض��رة ال�تي كان��ت بعن��وان (نعي��م اجلن��ة).
صل��وا العش��اء وغ��ادر الش��باب وزم�لاؤه وبق��ى الش��يخ أب��و ال�براء زمي��ل
املهن��ة يف الدع��وة .غ��ادرا املس��جد حن��و مطع��م برس��ت كنتاك��ي لتن��اول
وجب��ة العش��اء .تنق�لا م��ن موض��وع آلخ��ر يف الطري��ق .وص�لا املطع��م،
جلس��ا عل��ى طاول��ة املطع��م ،أخ��رج الش��يخ أب��و ال�براء الس��واك م��ن
جيب��ه ووضع��ه يف فم��ه وراح��ا يتجاذب��ان أط��راف احلدي��ث .موض��وع
ال��زواج حاض��ر ألن أب��و ال�براء عري��س جدي��د ت��زوج الثالث��ة .فق��ال ل��ه
الش��يخ أب��و إمي��ان مازح��ا :س��كر الدني��ا ل��ك ي��ا ش��يخ وعقب��ى ل��ك
بالزوج��ة الرابع��ة .فق��ال الش��يخ أب��و ال�براء مقرتح �اً:
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– –هناك أخت زوجيت الثالث ،ما رأيك أن تصري عديلي.
– –لست جاهزاً بعد ،سأتزوج العام القادم.
– –ملَ تق��ول ه��ذا؟ لق��د أنع��م اهلل علي��ك بامل��ال ال��كايف ل��زواج م��ن ثاني��ة
وثالثة.
– –ليس السبب ما ذكرت ،السبب عائلي.
ضحك أبو الرباء وقال:
– –وزارة الداخلي��ة ش��ديدة علي��ك( .يقص��د الزوج��ة احلازم��ة
والس��لطوية)...
تنهد أبو إميان وقال حبسرة:
– –فق��ط مازل��ت أدرب زوجيت عل��ى احلياة الزوجي��ة ،اتعبتين نوعا ما.
– –صحيح ،اآلن تذكرت ،زوجتك مازالت صغرية.
– –هي حباجة إىل أن تتعلم إدارة شؤون املنزل.
– –تزوج الثانية وستعلمها كل ما خيص شؤون املنزل.
– –سأفعل ولكن ليس اآلن.
– –مجي��ل أن تقت��دي بالس��لف ،والنس��اء حلوي��ات الدني��ا أنع��م اهلل
به��ن عل��ى الرج��ال وخاص��ة الصاحل�ين م��ن عب��اده املؤمن�ين.
– –أدري ياش��يخ ،لك��ن ال��زواج م��ن صغ�يرة يؤخ��ر ال��زواج م��ن الثاني��ة،
ل��ن تع��دل ب�ين الزوج��ات إطالق��ا إن تزوجت.
– –فهمت��ك ،جزاك اهلل خريا يا ش��يخ ألن��ك تفكر بالعدل بني الزوجات.
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– –هذه سنة اهلل يف األرض.
– –تص��ور ي��ا ش��يخ ،أن��ي أرغ��ب بال��زواج م��ن صغ�يرة ،مل أوف��ق،
ولك��ن الرابع��ة س��تكون صغ�يرة ب��إذن اهلل.
ضحك الشيخ أبو إميان وهو يقول:
– –ستطلق زوجاتك السابقات ،وستكتفي باألخرية .الصغرية ممتعة.
– –ي��ا ش��يخ ،أمتن��ى ل��و عن��دي مل��ك اليم�ين إىل جان��ب زوجات��ي.
مل��ك اليم�ين.....
قطع حديثهما النادل وهو يقدم هلما وجبة دجاج الربوس��ت ،خريهما
يف ن��وع املش��روب الغ��ازي ،أحدهما طلب كوكاكوال واآلخر طلب بيبس��ي.
***
حت��ى نهاي��ة ال��دوام املدرس��ي ،األس��تاذ مس��عد مل خيض��ر إىل عمل��ه
يف املدرس��ة .لي��س م��ن عادت��ه التغي��ب .وإذا أج�بره ظ��رف م��ا عل��ى
التغي��ب ،فإن��ه يهات��ف إدارة املدرس��ة إلب�لاغ املدي��ر .املدي��ر مزاج��ه
ع��ال الي��وم .ف�لا ،مش��ادات كالمي��ة كالع��ادة ،لك��ن يف قلب��ه ش��عورا
أن ش��يئا م��ا ناق��ص الي��وم .م��ا ه��و؟ ال يع��رف بالضب��ط س��وى س��ؤال
لألس��تاذ فتح��ي ع��ن زميل��ه وعس��ى أن يك��ون خ�يرا س��بب تغيب��ه.
هات��ف املدي��ر من��زل األس��تاذ مس��عد وعل��م م��ن زوجت��ه أن��ه مري��ض.
ن��زوره ونطمئ��ن علي��ه (املدي��ر حركت��ه مش��اعر التع��ود عل��ى مس��عد.)...
ذهب��ا إىل من��زل مس��عد ،وج��داه مصف��راً وعلي��ه رض��وض وكدم��ات
وب��ه ن��وع م��ن الش��رود« .س�لامتك أس��تاذ ،خ�يرا إن ش��اء اهلل» (املدي��ر
واألس��تاذ فتح��ي ب��ادرا مس��عد) .اعتق��دا أن��ه تع��ارك م��ع أح��د م��ا.
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قال األستاذ مسعد:
– –احلمد هلل ،لطف اهلل بنا.
– –خري يا رب (تساءل االثنان بصوت واحد)
الكالم لألستاذ مسعد:
– –باألمس كنت يف السوق أتبضع .ازدحام بشري غري عادي.....
قاطع��ه املدي��ر( كعادت��ك اعرتض��ت عل��ى وزن أو س��عر الطماط��م...
أن��ت منتق��د ل��كل ش��ي ...قل��ت ل��ك س��تخوض مع��ارك ال داعي هل��ا)...
رد األستاذ مسعد نافيا:

– –ليته��ا كان��ت كذل��ك ،ليت�ني ُضرب��ت .آه ،م��ا أل��ذ العص��ا مقارن��ة
مب��ا ح��دث.
– –تكل��م ي��ا رج��ل ،أقلقتن��ا ،م��اذا ح��دث ل��ك؟ (قاهل��ا األس��تاذ فتح��ي
متسائال).
– –آه ،يف تارخي��ي مل حي��دث ألح��د م��ا ح��دث لن��ا .كن��ت أتبض��ع
وس��ط الزح��ام ،وإذا بص��وت قري��ب م�ني يصي��ح بص��وت ع��ال «اهلل
اك�بر »...يلي��ه ص��وت آخ��ر:
«انتحاري...انتحاري...انتحاري».
ش��هق زمي�لا األس��تاذ مس��عد واصف��را بصم��ت ورح��ا يس��تعرضان
ذاكرتهم��ا .مل يس��معا ع��ن انفج��ار يف املدين��ة .ه��ذه كلم��ات تث�ير الرع��ب
البش��ري .واص��ل األس��تاذ مس��عد كالم��ه:
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– –ص��وت آخ��ر أق��رب م��ن الص��وت األول يصي��ح «اهلل أك�بر» ،م��ا
ح��دث بعده��ا يف��وق أف�لام البولي��وود .أن��ا خانت�ني رج�لاي،
أح��اول س��حبهما ألرك��ض ،قبحهم��ا اهلل! عندم��ا احتجتهم��ا
خذلتان��ي يف حال��ة امل��وت أو احلي��اة .م��ا الفائ��دة منهم��ا؟! (يش�ير
بي��ده حن��و رجلي��ه وه��و يعاتبهم��ا) .يف تارخي��ي مل أر أو أمس��ع أن
هن��اك أفش��ل م��ن رجل��ي يف األرض .امله��م ،جث��ا جس��مي عل��ى
األرض ،احل��ل الوحي��د كان االنصي��اع لرجل��ي وللم��وت .فوض��ى
الس��وق مرعب��ة .ال��كل يرك��ض هرب��ا م��ن امل��وت .ك��م ركض��ت أرج��ل
فيه��ا ش��جاعة عل��ى جس��دي ،إال رجل��ي قبحهم��ا اهلل .أري��د أن
اس��تحضر ماضي��اً مجي�لاً قب��ل امل��وت .مل أس��تطع تذك��ر ش��يء.
أري��د أن أدع��و اهلل بالرمح��ة ولك��ن ه��ل م��ن وق��ت مينح�ني إي��اه
االنتح��اري ألدع��و لنفس��ي بالرمح��ة؟ م��رت الثوان��ي ،مل ينفج��ر.
جتاوزن��ا الدقيق��ة والثاني��ة والثالث��ة وإذا بالس��وق ق��د ف��رغ تقريب��ا من
املتبضع�ين والباع��ة م��ا ع��دا م��ن خانت��ه رج�لاه مثل��ي جاثي��ا عل��ى
األرض وق��د داس��ت أجس��ادهم أق��دام اهلارب�ين .أدرك بع��ض الباع��ة
الف��خ .كان فخ��ا بامتي��از بغ��رض الس��رقة .بعده��ا محلن��ا الن��اس
جلن��ب الس��وق ورش��وا علين��ا وس��قونا امل��اء.
يف تارخي��ي ال أدري كي��ف ح��دث ذل��ك .باألم��س عرف��ت ،رخ��ص
بع��ض الن��اس ونذالته��م وحقارته��م .أكل ه��ذا م��ن أج��ل الس��رقة؟ رمب��ا
اآلن ،يضحك��ون عل��ى الف��خ ال��ذي نصب��وه لن��ا .حن��ن س��يؤون .نقط��ر
نذال��ة .م��اذا ل��و س��نحت هل��م الف��رص باقتح��ام البي��وت؟ أج��زم أنه��م
س�يرعبون النس��اء واألطف��ال وي��رون ذل��ك مدع��اة للمفخ��رة والتباه��ي.
أركان احلي��اة مخس��ة عندن��ا ،الفق��ر والقه��ر وامل��رض والظل��م واالقتت��ال.
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قال املدير مندهشا:
– –سفلة! بال قيم .جيب حماسبتهم.
قال األستاذ فتحي مؤكدا ما قاله املدير:
– –س��يكررون ذل��ك إذا مل يل��ق القب��ض عليه��م ومعاقبته��م .ك��م م��ن
ن��اس حباج��ة إىل إع��ادة تربي��ة وتأهي��ل أخالق��ي؟
***
اجتم��اع ع��ام وط��ارئ يف مبن��ى املخاب��رات ،ق��ال رئي��س االجتم��اع
العمي��د ف��اروق بقل��ق بال��غ لضب��اط خ�براء يف املخاب��رات:
– –هن��اك أم��ر جيه��ز ضدن��ا .ال أدري كي��ف ش��كله وأس��بابه ونتائج��ه.
ولك�ني أتوق��ع حدث �اً غ�ير تقلي��دي .املؤش��رات لدين��ا تق��ول ذل��ك.
جي��ب أن نفس��ر م��ا حي��دث ونض��ع أس��وأ االحتم��االت م��ع النتائ��ج
وكي��ف نتص��رف يف مواجه��ة أي ط��ارئ.
أحد الضباط قال:
– –أصب��ت س��يدي .وعلين��ا رف��ع حال��ة الط��وارئ املعلوماتي��ة ب�ين
عناصرن��ا وحتليله��ا وإن كان��ت معلوم��ة افرتاضي��ة.
قال العميد فاروق:
– –نعل��م أن أي ترتي��ب للفوض��ى باس��تخدام الس�لاح ل��ه قواع��ده م��ن
حاضن��ة ب�ين الن��اس ألي مجاع��ة مهم��ا كان��ت إىل نوعي��ة الس�لاح
ال��ذي يت��م توف�يره يف تل��ك النقط��ة املقص��ودة .صادرن��ا خم��ازن
س�لاح يف منطق��ة والئه��ا الت��ام للدول��ة ،ونوعي��ة الس�لاح يش��به
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إىل ح��دا كب�ير س�لاح الدول��ة م��ن ناحي��ة النوعي��ة والوظيفي��ة .وم��ا
دق ناق��وس اخلط��ر يف عقل��ي وج��ود أنظم��ة دف��اع ج��وي حممول��ة
عل��ى الكت��ف ومض��ادات ل��دروع وبكمي��ات تثب��ت أن هن��اك أم��را
قادم��ا .وأيض��ا تع��دد املخ��ازن املضبوط��ة وكله��ا يف مناط��ق ليس��ت
مؤهل��ة ألي أعم��ال عن��ف ألنه��ا ليس��ت حاضن��ة واملناط��ق ال�تي
تعت�بر حواض��ن مل نالح��ظ فيه��ا حت��ركاً مريب��ا ،عل��ى األق��ل أم��ام
أنظارن��ا .أيض��ا ال��زى العس��كري امل��زور تقريب��ا كل األن��واع .وآل��ة
إص��دار بطاق��ات عس��كرية ومدني��ة ،كي��ف دخل��ت البل��د ،وم��ن وراء
ذل��ك؟ األم��ر ال يقتص��ر عل��ى مجاع��ات ،ب��ل تع��دى ذل��ك النغم��اس
رج��االت دول��ة بتوف�ير مأم��ن لدخ��ول ه��ذا العت��اد .مل يت��م اكتش��اف
خي��ط واح��د يف نق��اط التفتي��ش وال حت��ى الص��دف يف اكتش��اف
س��يارة أو ناقل��ة لتل��ك املع��دات .كل م��ا اكتش��ف ق��د مت ختزين��ه
مس��بقا ،حت��ى مراقب��ة األش��خاص الذي��ن عل��ى عالق��ة به��ذا،
أوضح��ت أنه��م جمموع��ات صغ�يرة ج��دا .وكل جمموع��ة تعم��ل
مبع��زل ع��ن األخ��رى ،وال أح��د منه��ا يع��رف اجملموع��ة األخ��رى،
إىل اآلن ،كل املعلوم��ات لدين��ا أن ال أح��د م��ن املتورط�ين يعل��م
م��اذا يعم��ل أو مل��اذا يفع��ل ذل��ك؟ مل حنص��ل عل��ى س��بب أو مقدم��ة
حل��دث ق��ادم .إذا ،علين��ا العم��ل مبجه��ود اس��تثنائي .هن��اك طبخة
غ�ير تقليدي��ة ومبتك��رة ،وباعتق��ادي أن الق��ادم مظل��م .تقري��ر س��رقة
الس��يارات .يتض��ح لن��ا أن نس��بة الس��رقة زادت ثالمثائ��ة باملائ��ة.
والزي��ادة بالنس��بة لس��يارات النق��ل رباعي��ة الدف��ع .ختتف��ي بع��د
الس��رقة بش��كل عجي��ب ألن االم��ر منظ��م .إذا هن��اك ح��دث أش��به
بالتم��رد املس��لح عل��ى نق��اط كث�يرة تس��تدعي تش��تيت انتب��اه األم��ن
واجلي��ش .والس��بب ه��و ح��دث يتوق��ع من��ه أن يك��ون مزل��زالً،
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ولك��ن م��ن وراء ذل��ك؟ ه��ذه الق��درات تف��وق عم��ل مجاع��ات متح��دة
م��ع بعضه��ا داخ��ل البل��د ،كي��ف يت��م ذل��ك؟ م��ن املم��ول؟ م��ن
الداع��م؟ م��ن املقص��ر م��ن زمالئن��ا؟ هن��اك الكث�ير م��ن التس��اؤالت
ال�تي جتعلن��ا نرتق��ب الكارث��ة .حن��ن اآلن م��ا قب��ل الكارث��ة.
م��ا ش��كلها م��ا مضمونه��ا م��ا أهدافه��ا؟ ه��ذا ه��و عملن��ا الق��ادم.
سأل ضابط:
– –هل تتوقع أنياب التشدد الديين؟
العميد جميباً:
– –ممك��ن أن يكون��وا ج��زءا م��ن احل��دث ولي��س كل��ه .ببس��اطة ،ألنه��م
ليس��وا أصح��اب مش��روع ذات��ي .وال أعتق��د أن مش��روعهم ناض��ج ملثل
ه��ذا احل��دث املف�ترض ،إال إذا مت خل��ق مش��روع يتضمنه��م ويتضم��ن
غريه��م مم��ن هل��م تأث�يرات وق��درات عل��ى خل��ق حواض��ن م��ن الع��دم
كإجي��اد امل��اء م��ن الع��دم .أق��رب توصي��ف عملي��ة «إجي��اد امل��اء
م��ن الع��دم» .ه��م ق��د حف��روا احلف��رة وم��روا باملراح��ل قب��ل نض��وج
مش��روعهم ،وجي��ب معرف��ة املش��روع ومراحل��ه وم��ن ق��ام بذل��ك وم��ا
ه��ي النتائ��ج املرج��وة وم��ا ه��و مش��روعنا املض��اد وال��ذي سيفش��ل
ه��ذا املش��روع حبي��ث ال نفاج��أ .الرائ��د قم��ر الدي��ن ،حبث��ك ال��ذي
قدمت��ه ع��ن مراح��ل من��و النظ��ام؟
أجاب:
– –أجل سيدي.
أمره العميد:
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– –ش��كل فري��ق حب��ث يض��م جمموع��ة م��ن اخل�براء واح��رص عل��ى
وج��ود خب�ير يف الفلس��فة والدراس��ات اإلس�تراتيجية والتاري��خ.
وكون��ك خب�ير عل��م اجتم��اع وصاح��ب البح��ث ،ت��رأس الفري��ق ويف
أس��رع وق��ت تنج��ز دراس��ة ع��ن الوض��ع الع��ام للحك��م وم��ا ه��ي
حل��ول س��د الفج��وات يف متاس��ك النظ��ام .س��لم ل��ي الدراس��ة ألطل��ع
عليه��ا ث��م تنش��رها لضب��اط اجله��از.
– –أمرك سيدي.
توجه العميد برأسه حنو املقدم أشرف:
– –مهمتك معرفة مصدر السالح املضبوط ،ملن مت تصديره؟
– –أمرك سيدي.
توجه العميد بأمره حنو الرائد خالد:
– –تقاري��ر س��فريات املعارض��ة م��ن س��تة أش��هر ،والس��فارات ال�تي
ت��رددوا عليه��ا ،قائم��ة الصح��ف ال�تي أج��رت مقابالت معه��م .أريد
مراقب��ة تليفوني��ة ومواقعه��م ع�بر اإلنرتن��ت .واملش��تبه في��ه بتصرفات
وحت��ركات مريب��ة يت��م اخ�تراق بري��د رس��ائله الكرتوني��ة وتش��دد
علي��ه املراقب��ة .أعل��ن حال��ة االس��تنفار القص��وى جلهازن��ا وعناص��ره.
– –أمرك سيدي.
قال العميد للحضور مجيعا:
– –حن��ن حباج��ة إىل حتص�ين ش��عبنا وإع��ادة بن��اء الش��عب فكري��ا
ووطني��ا بالش��كل الصحي��ح .وبتزام��ن م��ع ذل��ك ،إع��ادة تصحي��ح
رج��االت الدول��ة مب��ا ال يتع��ارض م��ع مصلح��ة الوط��ن والش��عب.
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تأخرن��ا ونواج��ه معارض��ة واصطدام��ات ألي خط��وة م��ن ش��أنها
حتص�ين البل��د .عل��ى األق��ل اآلن ،نق��وم بواجبن��ا ولو بش��كل أحادي
إذا مت حماول��ة إعاق��ة مس�يرتنا .عل��ى األق��ل نك��ون مس��تعدين.
املواط��ن أش��به بفك��ر الطف��ل أم��ام أبي��ه .ال يع��رف مصلحت��ه عن��د
مرحل��ة الطفول��ة ،جي��ب أن يك�بر وتك�بر أف��كاره وم��دارك املعرف��ة ليعل��م
ح�ين يك�بر أن أب��اه كان عل��ى ح��ق.
والدول��ة جي��ب أن تك��ون األب املثال��ي ،واس��ع الفك��ر ،جس��وراً
وصادق�اً ونقي�اً حبي��ث يطاب��ق الطف��ل أب��اه .العملي��ة تكاملي��ة وجي��ب أن
يك��ون فك��ر االب��ن توأم�اً لفك��ر األب .لألس��ف ،قص��ر األب جت��اه ابن��ه
وجت��اه نفس��ه .وه��ذا يس��تدعي الت��دارك واإلص�لاح الذات��ي ألن االنهي��ار
ال يع��وض بعش��رات الس��نني.
***
ش��ركات جاس��ر معروف��ة ل��دى اجلمي��ع .أم��ا ه��و ،ف�لا ظه��ور ل��ه
والكث�يرون م��ن الطبق��ة املس��حوقة جيهل��ون م��ن ميل��ك ه��ذه الش��ركات.
اآلن ،ح��ان وق��ت الظه��ور اإلعالم��ي وال�بروز أم��ام الش��عب .ه��ذا ما كان
ينتظ��ره .الظه��ور والس��يطرة والس��لطة اليت مل يس��تمتع به��ا إال من حتت
غط��اء موظفي��ه يف كل م��كان .هك��ذا جاءت��ه األوام��ر م��ن خ��ارج البل��د.
حق��ق املطل��وب ،ث��راء ال ح��دود ل��ه ،ي��د اخل�ير مم��دودة إىل الكث�ير م��ن
األحي��اء الش��عبية يف مجي��ع أحن��اء البل��د .بش��كل تدرجي��ي لف�ترة وجيزة
م��ن الزم��ن ،ومبقابل��ة صحفي��ة ،يص��رح« :إن��ه مل يظه��ر بس��بب اجلمود
اإلعالم��ي حت��ى مت إنش��اء ش��ركة إعالمي��ة» ه��ذه اإلجاب��ة غ�ير مقنع��ة
لصحف��ي حم��اور مثل��ه مث��ل باق��ي املثقف�ين الذي��ن ال تنطل��ي عليه��م ه��ذه
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اإلجاب��ة .رأي مثق��ف ال يه��م الس��يد جاس��ر .امله��م ه��و رأي مواط��ن
بس��يط يس��ره خمل��ص ومنق��ذ اقتص��اد بل��د يعان��ي م��ن الرك��ود والتقهق��ر.
يف أصي��ل مش��مس ،خ��رج جاس��ر م��ن غرف��ة نوم��ه .خادمته احلس��ناء
كان��ت واقف��ة أم��ام غرف��ة نوم��ه بانتظ��اره حت��ى يصح��و .حيت��ه ،ابتس��م
يف وجهه��ا وم��ا كان ليبتس��م لغريه��ا وق��ال هل��ا ب��دال م��ن رد التحي��ة:
– –تبدين أمجل من البارحة بهذا الفستان الرفراف.
قالت بصوتها اللعوب الرنان:
– –فستان سهرة األمس من اختيارك .أما هذا ،فمن صميم ذوقي.
– –ذوقك تغلب على كل أفق تفكريي ورغبيت.
ابتس��مت ل��ه وأظه��رت الدل��ع األنث��وي أم��ام رج��ل صل��ب يأخ��ذ م��ا
يري��د دون أن يتمت��ع ب��ه آخ��ر .رمب��ا ه��ذا م��ن ب��اب الكربي��اء أو األث��رة.
يب��دو أم��ام باق��ي النس��اء وحش��ا ،أم��ا أم��ام «بتل��ة» اخلادم��ة احلس��ناء،
فيق��ف مكب��ل األي��دي ال حيل��ة لدي��ه س��وى االبتس��امة .تن��اول يده��ا
لتقبيله��ا وتطوي��ق عنقه��ا حت��ت ذراعي��ه ليصطحبه��ا مع��ه إىل ب��اب
مكتب��ه وكأنه��ا طف��ل يري��د إرض��اءه ث��م يطلقه��ا لتحض��ر ل��ه القه��وة م��ن
يديه��ا املمتلئت�ين باجلواه��ر الثمين��ة وكأنه��ا زوجته .يدخ��ل إىل املكتب،
حي��دق يف أوراق��ه حت��ى تأتي��ه بالقه��وة ،وبع��د احتس��ائه قه��وة الصب��اح
مي��ارس الرياض��ة مل��دة نص��ف س��اعة وم��ن ث��م يذه��ب إىل عمل��ه ،وتظ��ل
ه��ي تتزي��ن وحتض��ر نفس��ها للقائ��ه عند الع��ودة أو للخروج معه يف س��هرة
ليلي��ة يف أح��د الفن��ادق الراقي��ة إن مل يك��ن مرتبط�اً بفت��اة متع��ة عاب��رة.

184

«مل��اذا أن��ا بال��ذات ميي��ل إل��ي أكث��ر م��ن النس��اء اللوات��ي عرفه��ن
عل��ى م��دار الس��نني الطويل��ة؟!» الس��ؤال وجهت��ه ل��ه ذات م��رة:
أجابها بصراحة:
– –أحببت امرأة تش��بهك امسها يامسينة عندما كنت يف السادس��ة عشرة
وكان��ت أك�بر م�ني س��نا بعش��ر س��نوات تقريب��ا ،كان��ت حتتقرن��ي،
رمب��ا كان ذل��ك مراهق��ة أو طيش��ا ولكنه��ا أول ام��رأة دخل��ت قل�بي.
سألته عن سبب رفضه الزواج منها إذا كان حيبها ألنها تشبه فتاته؟!
فكان��ت إجابت��ه صرحي��ة :ال يري��د ذلك .ول��و كنت أري��ده ،لتزوجتك
من��ذ ف�ترة طويل��ة .ألن��ي أعش��ق املتع��ة املرتبط��ة باحلري��ة وأرغ��ب يف أن
أرى حبيب�تي حت��وم حول��ي دون أي ارتب��اط .أن��ا أراك «يامسين��ة» إال
أن االس��م اختل��ف.
سألته أن كان يرى هذا نوعاً من إذالل تلك الفتاة بها؟!
أجابه��ا دون ت��ردد أن��ه يش��عر أنه��ا مع��ه يف ش��خصية خادمت��ه يفع��ل
معه��ا م��ا يش��اء دون زواج وه��ي حت��ت س��يطرته .وكأن��ه يري��د أن يق��ول
ليامسين��ة إن فت��ى األم��س املتش��رد ه��و س��يد اجملتم��ع الي��وم.
تع��رف عل��ى «بتل��ة» يف فن��دق بإح��دى ال��دول اجمل��اورة وجلبه��ا معه
إىل بل��ده .كان��ت تعم��ل هن��اك كاملرحب��ة بالزبائ��ن رفيع��ي املس��توى.
فه��ي فت��اة تس��عى وراء رزقه��ا ،حتم��ل أف��كار املاجن��ات ،إنه��ا تعت�بر
البق��اء م��ع جاس��ر ج��زءا م��ن عمله��ا .موظف��ة ،خلق��ت لتك��ون كذل��ك،
مل تتذم��ر يوم��ا .ولكنه��ا بالفع��ل حلم��ت أن تتزوج��ه لثرائ��ه الفاح��ش.
رمب��ا طمع��ا ،ورمب��ا حلم��ا باالس��تقرار ،إال أنه��ا تظ��ل موظف��ة تتب��ع
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املص��احل .وه��ي مرتاح��ة مع��ه مل��ا تلق��اه م��ن معامل��ة جي��دة وم��ن م��ال
وف�ير ق��د يعينه��ا يف املس��تقبل.
تع��رف الكث�ير ع��ن حيات��ه الش��خصية والعملي��ة .فق��د مت جتنيده��ا
م��ن قب��ل مرؤوس��ي جاس��ر خ��ارج البل��د .وه��ذا ن��وع م��ن الرقاب��ة ع��ن
بع��د باألي��ادي اخلفي��ة التابع��ة لألجه��زة اخلارجي��ة.
تقاري��ر ترف��ع ع��ن جاس��ر حت��ى اجلان��ب الش��خصي وتغ�ير مزاج��ه
مث�لاً .أحض��ر نس��اء إىل منزل��ه وبع��د منتص��ف اللي��ل ،يط��رد بع��ض م��ن
حض��ر مع��ه ويأم��ر الس��ائق بإعادته��ا من حي��ث أتت .هذا حس��ب مزاجه
املتقل��ب واملتغ�ير .وأحيان��ا ،تكون بتل��ة معه يف غرفة نوم��ه وفجأة يأمرها
باخل��روج واملك��وث يف غرفته��ا ويطل��ب ع�بر اهلات��ف فت��اة يعرفه��ا أو
م��ن األماك��ن اخلاص��ة ال�تي توفره��ا املوم��س لتحضره��ا إلي��ه ف��ورا ليكمل
س��هرته .اس��تطاعت بتل��ة التعام��ل مع��ه والبق��اء ف�ترة ليس��ت هين��ة.
بتل��ة ه��ي فق��ط تعل��م إن كان ه��ذا امسه��ا احلقيق��ي أو ل��زوم العمل .مت
تدريبه��ا عل��ى أس��اليب ع��دة منها التجني��د لصاحلها واجلاسوس��ية .لذا،
هي على عالقة مهمة مع بعض إدارة جاسر من حيث الفائدة املعلوماتية.
***
إبراهي��م مل حيل��ق حليت��ه مقتدي��ا بالش��يخ أب��و إمي��ان الرج��ل
اخل�ير ال��ذي وف��ر ل��ه جت��ارة راحب��ة وفت��ح ل��ه ب��اب ال��رزق كم��ا يعتق��د
ه��و واآلخ��رون .أصب��ح حم��ط اهتم��ام الش��يخ وم��ن حول��ه .التغ�يرات
املفاجئ��ة يف أس��لوب حيات��ه أزعج��ت حبيبت��ه ملي��اء ولكنه��ا أس��عدت
أبوي��ه ألنهم��ا ينظ��ران إىل ه��ذا التغ�ير م��ن الناحي��ة الديني��ة .فالوال��دان
186

يتوج��ان بالس��عادة عندم��ا يري��ان ولدهم��ا مهذب��ا ويس�ير عل��ى الص��راط
املس��تقيم امل��ؤدي إىل التق��وى.
نظ��رات إبراهي��م جت��اه ملي��اء تغ�يرت نوع��ا م��ا .أصب��ح اآلن ينظ��ر
إليه��ا عل��ى أنه��ا فت��اة ناقص��ة عق��ل ودي��ن .زاد ذل��ك الي��وم عندم��ا
أخربت��ه أنه��ا ب��دأت تعم��ل يف حم��ل بي��ع م��واد التجمي��ل ،فعاتبه��ا:
– –تابعت حماضرة عن عمل النساء .هذا يغضب اهلل منك.
ردت عليه حبنق:
– –أتريد أن أسرق أو أستجدي املال؟
– –ال هذا وال ذاك ،أنا من سيوفر لك ما حتتاجينه.
– –وهل ستوفر كل ما حيتاجه أهلي وأهلك؟!
– –سأعمل جاهدا.
همت بالرحيل وهي تقول ناصحة:
– –أن��ت ب��دأت تس��لك طريق��ا غريب��ا رمب��ا ال يناس��بين .عندم��ا تع��ود
إىل إبراهي��م ال��ذي أحببت��ه ،س��ألتقي ب��ك.
– –بعد أن هداني اهلل تريدين أن تكوني عقبة يف طريقي.
هنا اشتاطت غضبا:
– –أترك�ني وش��أني ،وال تس��أل ع�ني .اذه��ب إىل أصدقائ��ك اجل��دد
الذي��ن غ�يروا جم��رى حيات��ك .أي��ن إبراهي��م احمل��ب؟!
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غ��ادرت امل��كان مس��رعة متوجه��ة إىل عمله��ا .ظ��ل إبراهي��م ينظ��ر
إليه��ا حت��ى اختف��ت ال ي��دري م��اذا يصن��ع ه��ل يلح��ق به��ا أم يذه��ب
إىل املكتب��ة ليأخ��ذ جمموع��ة م��ن الكت��ب ليبعه��ا يف مدخ��ل املس��جد؟
اختف��ت ملي��اء ،وإذا ب��ه يكف��ف ي��ده ويذه��ب إىل املكتب��ة .ع��اد إىل
املس��جد قب��ل ص�لاة العص��ر ،قض��ى وقت��ا يف بي��ع بضاعت��ه حت��ى ب��دأت
الص�لاة ،صل��ى العص��ر وع��اد ليواص��ل البي��ع .وبع��د خ��روج املصل�ين،
دخ��ل املس��جد ليجل��س يف احمل��راب م��ع الش��يخ أب��و إمي��ان .س��أله ع��ن
س��بب تغ�ير ل��ون وج��ه وكأن هم��ا يثق��ل عاتق��ه ،أجاب��ه بالصم��ت .ق��ال
ل��ه الش��يخ مستفس��را:
– –ال ختف��ي ع�ني أي ش��يء أن��ا هن��ا أخ ل��ك .ق��د أصبح��ت واح��دا
من��ا (يظ��ل إبراهي��م صامت��ا ويتاب��ع الش��يخ كالم��ه) وم��ا دام اهلل
موج��وداً ف�لا تي��أس م��ن رمح��ة اهلل.
– –أنا .يا شيخ(......ثم يصمت).
– –قل ما بك؟! هيا قل....
– –إنها ملياء!!!
– –من هذه ملياء؟! (ثم يتذكر :)...آه ،ابنة يعقوب.
– –أحببتها منذ الصغر وأردت الزواج بها.
– –وهي حتبك؟
– –حتبين (ينفعل) أكثر من نفسها.
– –هل املشكلة من والدتها بعد وفاة والدها رمحة اهلل عليه؟
188

– –ال.
– –إذا ماذا؟!
– –ليست ملتزمة بتعاليم اإلسالم.
انتفض الشيخ وهو يقول مستغفرا:
– –استغفر اهلل العظيم.....أال فسرت لي أكثر؟!
– –فت��اة طيب��ة ،قنوع��ة ،صاحب��ة أخ�لاق عالي��ة إال أنه��ا ليس��ت منقب��ة
ومتخاذل��ة يف صالته��ا .وزد عل��ى ذل��ك تعم��ل يف حم��ل أدوات
التجمي��ل.
– –ال ح��ول وال ق��وة إال ب��اهلل العل��ي العظي��م« .الطيبون للطيب��ات» وأنت
ش��اب طي��ب مؤم��ن .إذا كت��ب ل��ك نصي��ب ،فه��ذا ه��و ق��درك« ،ل��و
اجتم��ع اإلن��س واجل��ن عل��ى أن ينفع��وك بش��يء ل��ن ينفع��وك إال
بش��يء ق��د كتب��ه اهلل ل��ك ،ول��و اجتمع��وا عل��ى أن يض��روك بش��يء
فل��ن يض��روك بش��يء إال ق��د كتب��ه اهلل علي��ك» .ادعه��ا إىل اهلل
وانصحه��ا وح��اول أن تك��ون س��ببا يف هاديته��ا« .العه��د ال��ذي بينن��ا
وبينه��م الص�لاة فم��ن تركه��ا فق��د كف��ر» .صدق�ني ي��ا إبراهي��م! اهلل
راض��ي اهلل ،أن��ت تس��تحق حوري��ة م��ن ح��ور اجلن��ة.
– –هداها اهلل.
– –غري منقبة وال تصلي وتعمل يف حمل تغيري خلق اهلل!!!
قاطعه إبراهيم مستغربا:
– –تغيري خلق اهلل؟!
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– –نعم ،أدوات التجميل تغيري للخلق .وهذا حرام وزندقة.
– –كنت أظن أنها تعمل يف مكان فيه اتصال مع الرجال!
– –هذه جرمية أخرى.
هن��ا ،ب��دا االرتب��اك الكب�ير واضح��ا عل��ى مالم��ح إبراهي��م وه��و
حي��رك رأس��ه عل��ى ميين��ه ويس��اره ويق��ول:
– –استغفر اهلل ...استغفر اهلل ...أكفرا يف أرض اإلسالم؟
وقع حتت سيطرة الشيخ ،الذي راح يهدئ من روعه:
– –ال تنفعل(....يرب��ت عل��ى ركبت��ه وه��و جال��س أمام��ه ويتح��دث
وعين��ه تغم��ز) إذا مل يهده��ا اهلل كان خ�يرا ل��ك.
– –م��ازال ح��ب ملي��اء يعش��ش يف قل�بي كالعصف��ور يع��زف عل��ى وت��ر
األغص��ان.
– –أصبحت شاعرا يا إبراهيم!!
– –إنه احلب يا شيخ.
– –احلب أو الرغبة؟ فأنت شاب .الشباب شعلة من نار.
– –االثنان معاً.
– –إذا أردت ،سأذهب إىل ملياء وأخربها حببك هلا.
– –هي تعرف ذلك.
– –إذن ،ح��اول م��رة أخ��رى .وإن ش��اء اهلل س��تكون م��ن نصيب��ك .وإذا
عان��دت ،فم��ن املؤك��د أن هن��اك الكث�ير م��ن األخ��وات اللوات��ي
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حيبه��ن اهلل لش��دة إميانه��ن والتزامه��ن بتعالي��م اإلس�لام.
– –أش��كرك ي��ا ش��يخ ،س��أحاول م��رة أخ��رى معه��ا لعل��ي أهديه��ا إىل
الص��راط املس��تقيم.
– –جزاك اهلل خريا.
وقف إبراهيم وهم باخلروج ،وقف الشيخ وقال له:
– –إبراهيم....

– –نعم يا شيخ.

– –أن��ا مس��افر مل��دة أس��بوع .س��أذهب للعم��رة .ه��ل تري��د أي ش��يء
ألحض��ره ل��ك مع��ي م��ن مك��ة؟
قال إبراهيم بعفوية:

– –ماء زمزم وتعود بالسالمة.
***
توال��ت األي��ام والعمي��د ف��اروق يق��وم مبهمت��ه عل��ى أكمل وج��ه موجها
ضرب��ات موجع��ة وغ�ير مس��بوقة للدخ�لاء والعابث�ين بأم��ن الوط��ن م��ن
الداخ��ل واخل��ارج حت��ى ج��اء اليـ��وم ال��ذي ش��عر في��ه العميــ��د بضع��ف
تدرجي��ي يغ��زو جس��ده .وبع��د أي��ام م��ن ه��ذا الش��عور ،قص��د املستش��فى
العس��كري .أجري��ت ل��ه فحوص��ات عدي��دة وظ��ل مرض��ه جمه��والً حت��ى
الي��وم الثال��ث ال��ذي اكتش��ف في��ه األطب��اء أن��ه مص��اب مب��رض خط�ير
راح يفت��ك بالكب��د بش��كل س��ريع ج��دا .نصح��وه بالس��فر إىل فرنس��ا أو
الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة إلج��راء بع��ض الفحوص��ات والع�لاج حي��ث
إن الط��ب هن��اك متق��دم ومرتب��ط مبراك��ز أحب��اث علمي��ة .رف��ض الس��فر
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إىل وجه��ة األطب��اء وفض��ل الس��فر إىل روس��يا حي��ث اش��تهرت بع�لاج
أم��راض الكب��د دون غريه��ا حس��ب اعتق��اده .ب��دأت إج��راءات مكثف��ة
لرحيل��ه إىل روس��يا .قي��ادات علي��ا وقف��ت مراقب��ة باهتم��ام صح��ة العمي��د
واضع��ة حت��ت تصرف��ه طائ��رة طبي��ة خاص��ة وفري��ق ط�بي ملرافقت��ه إىل
موس��كو .تلق��ى اتص��االت عدي��دة مم��ن تهمه��م س�لامته.

ي��وم الس��فر ،أعل��ن مدي��ر املستش��فى العس��كري ب��أن العمي��د انتق��ل إىل
الرفي��ق األعل��ى .ح��زن اع�ترى أط��راف معين��ة يف أجه��زة الدول��ة .نع��ي
بوس��ائل اإلع�لام الرمسي��ة والش��به رمسي��ة واخلاص��ة والصح��ف .يع��رف
بع��ض م��ن الش��ارع أن��ه خس��ر أح��د ح��راس ه��ذا الوط��ن الكب�ير برجال��ه
وأبطال��ه ،وآخ��رون يرون��ه أح��د مصائ��ب البل��د وركن��ا أساس��يا للقم��ع
الس��ري وحراس��ته للدكتاتوري��ةُ .ش��يع جثمان��ه إىل املق�برة يف جن��ازة
رمسي��ة حضره��ا أه��م الرم��وز يف النظ��ام وكذل��ك املس��تفيدون م��ن ذل��ك
احل��دث أصح��اب احل��ركات املزدوج��ة يف اجله��از ورؤس��اء أح��زاب
املعارض��ة وفئ��ات م��ن خمتلف��ة م��ن الش��عب...
يف الي��وم الثان��ي ،ج��اء الرائد خال��د إىل مكتب العقيد عم��ر .وأبلغه أن
أح��د جن��ود التفتي��ش عل��ى مدخ��ل مبن��ى اجله��از .فت��ش ف��راش مكت��ب
العمي��د الراح��ل عن��د دخول��ه املبن��ى قب��ل م��رض العمي��د بأي��ام ،ووج��د
أن الف��راش كان حيم��ل ق��ارورة صغ�يرة ج��دا عل��ى ش��كل ميدالي��ة عل��ق
عليه��ا مفاتي��ح .كان��ت صغ�يرة ال يزي��د طوهل��ا ع��ن س��نيت مرتي��ن اثنني.
س��أله م��ا حتتوي��ه ،فأج��اب بأنه��ا عطـ��ر ،وهك��ذا ب��دت للجن��دي،
انتف��ض العقي��د م��ن مكان��ه وق��د أدرك للت��و أن العمي��د اُغتي��ل .وم��ا
أدهش��ه ،كي��ف ميك��ن للف��راش ال��ذي عم��ل ألكث��ر م��ن ثالث��ة عش��ر
عام��ا حت��ت إم��رة العمي��د أن خيون��ه؟ طل��ب العقي��د م��ن زميل��ه تول��ي
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التحقيق��ات العلني��ة وأال خيف��ي ش��يئا ع��ن منتس�بي اجله��از .وم��ا ه��ي
إال س��اعات حت��ى انه��ار الف��راش واع�ترف بفعلت��ه .وكم��ا روى للمحقق،
فق��د ج��اءه أربع��ة أش��خاص ووصفه��م مجيع��ا وكان م��ن بينه��م ش��خص
أمح��ر وأصل��ع ذو ط��ول وع��رض وأخ��ذوا ابنت��ه بق��وة الس�لاح ،كبل��وه
ه��و وزوجت��ه وأوالده وقال��وا ل��ه نف��ذ م��ا نري��د نرج��ع ابنت��ك .س��نغتصبها
ونصوره��ا وننش��ر الص��ور إذا بلغ��ت عن��ا ،وحتم��ا ل��ن يص��ل إلين��ا أح��د.
وإن وصل��وا ،نك��ون ق��د اغتصبناه��ا وهتكن��ا عرض��ك .فأن��ت خم�ير ب�ين
أمري��ن .إم��ا أن تل�بي مطلبن��ا أو نهت��ك عرض��ك .ث��م رحل��وا مصطحب�ين
ابنت��ه وبق��ي الرج��ل األمح��ر ،وض��ع الق��ارورة وق��ال ل��ه:
– –تب��دو عط��راً .هل��ا رائح��ة عط��ر .لكنه��ا س��ائل في��ه ف�يروس غ�ير
قات��ل .عمل��ك بس��يط ج��دا .اغم��س قطع��ة قم��اش به��ذا الس��ائل
وامس��حه بس��ماعة هات��ف العمي��د ف��اروق .ال أح��د سيش��ك ب��ك .وم��ا
أن نعل��م بأن��ك قم��ت باملهم��ة أع��دك بإرج��اع ابنتك س��ليمة دون مس
ش��عرة واح��دة منه��ا ومعه��ا هدي��ة تلي��ق ب��ك .وإن رفضت ،س��تموت
وأن��ت عل��ى قي��د احلي��اة .م��ا ه��و األه��م بنظ��رك؟ ش��رفك أو م��رض
بس��يط يصي��ب العمي��د يتعاف��ى من��ه تدرجيي��ا؟ حن��ن ال نري��د إي��ذاء
العمي��د ،ب��ل إن ه��ذا الس��ائل عب��ارة ع��ن عط��ر س��يجعل العمي��د
مصاب�اً بال��زكام مل��دة زمني��ة .عرض��ك أو أنفلون��زا تصاح��ب العمي��د.
وقب��ل أن يغ��ادر ،ق��ال ل��ه إن��ه حري��ص عل��ى الف��راش ناصح��ا إي��اه
أن يتجن��ب مل��س الس��ائل وأن يس��تخدم وس��يلة عن��د التطبي��ق.
س��أله احملق��ق ع��ن مص�ير ابنت��ه ،فأج��اب أنه��ا ع��ادت إلي��ه س��ليمة
بع��د إع�لان وف��اة العمي��د .أودع الف��راش يف الس��جن وبدأت محلة واس��عة
النط��اق التع��رف عل��ى الرج��ل األمح��ر .اتض��ح أن��ه م��ن جنس��ية غربي��ة
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يتق��ن لغ��ة أه��ل البل��د .دخله��ا م��رات كث�يرة كباح��ث يف االحتب��اس
احل��راري .م��ا أن وصل��وا إىل ه��ذه املعلوم��ات حت��ى تب�ين أن ذل��ك الرجل
غ��ادر البل��د يف نف��س الي��وم ال��ذي اختط��ف فيه��ا ابن��ة الف��راش .أم��ا م��ا
خي��ص أعوان��ه اجملهولني فحتى اللحظ��ة مازالت التحقيق��ات جارية...
***
ج��اء وق��ت االس�تراحة .خرج األس��تاذ فتحي م��ن الفص��ل .وكالعادة،
تزاحم الطالب للخروج دفعة واحدة .استطاع انتشال جسده من بني سيل
الط�لاب املتدف��ق ليص��ل إىل غرفة اس�تراحة املدرس�ين أمام مكت��ب املدير.
دل��ف إىل الغرف��ة .وكم��ا تع��ود أن ي��رى األس��تاذ مس��عد ُي�بر
األس��اتذة املتواجدي��ن عل��ى ق��راءة األخب��ار الغربي��ة يف اجلري��دة ،اجلميع
يتهرب��ون ويتملص��ون .وم��ا أن دخ��ل فتح��ي حت��ى رأى مس��عد الن��ور
وكأن م��ن يؤي��ده ق��د ج��اء إلي��ه .ص��رخ بانفع��ال:
– –اق��رأ ي��ا أس��تاذ فتح��ي (وه��و مي��د اجلري��دة حن��و عي�ني فتح��ي)
اق��رأ ه��ذه ه��ي الش��عوب احل��رة.
قرأ األستاذ بصوت متوسط:
«مكس��يكي يعتص��م أربع��ة عش��ر س��اعة داخ��ل ش��احنة بع��د رفض��ه
رش��وة ش��رطي».
ثم تابع مسعد قوله:
– –حنن الشعوب سبب الفساد يا أستاذ.
ضحك األستاذ فتحي وقال ساخرا:
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– –أصبح��ت الش��عوب س��بب الفس��اد؟! ه��دئ م��ن روع��ك ي��ا صديقي!
باألم��س قل��ت إن احلكوم��ات ه��ي س��بب الفس��اد واليوم الش��عوب.
انفعل األستاذ مسعد وهو يرد:
– –املواط��ن ج��زء م��ن الفس��اد .ختي��ل ل��و رف��ض املواط��ن إعط��اء املوظف
رش��وة وع��رف املواط��ن حقوق��ه وم��ا ينُ��ص علي��ه القان��ون ،حتم��ا
س��يباد الفس��اد .صم��ت املواط��ن عل��ى الفس��اد فس��اد .أظ��ن أن��ي
س��بق وقل��ت ل��ك ذل��ك.
– –املواطن جمرب على دفع الرشوة.
– –وم��ن أج�بره؟! (خياط��ب مجي��ع املدرس�ين) ل��و رف��ض اجلمي��ع
دف��ع الرش��وة لصلح��ت األوض��اع .ي��ا صديق��ي! املواط��ن العرب��ي
ج��زء ال يتج��زأ م��ن الفس��اد( ...صم��ت يس��تجمع أنفاس��ه ث��م تاب��ع)
اخلط��أ م��ن كال الطرف�ين ،م��ن املواط��ن واملوظ��ف.
رد األستاذ فتحي معرتضاً على رأي مسعد:
– –ي��ا أس��تاذ مس��عد! ال جي��وز التعمي��م .هن��اك مواط��ن ظ��امل يدف��ع
رش��وة لني��ل ش��يء لي��س م��ن حق��ه ،ومواط��ن صاح��ب ح��ق يدف��ع
الرش��وة م��ن أج��ل أن ين��ال حق��ه .وهن��اك ظ��امل م��ن الط��رف اآلخ��ر
يتالع��ب ويدع��ي أن مل��ف املعامل��ة ناق��ص وه��و كام��ل .وال نهض��م
ح��ق الش��رفاء م��ن املواطن�ين واملوظف�ين .جت��د الش��رفاء يف كل م��كان
يط��أه قدم��ك ،وإال خس��ف اهلل األرض وم��ن عليه��ا .ك��ن عاق�لا! ال
مان��ع م��ن التعب�ير ع��ن رأي��ك .أن��ت إنسـ��ان مثق��ف ول��ك حض��ور
يف اجملتم��ع ولك��ن بع��دل دون التعمي��م.
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– –جل همي هو هذا الوطن .أنا أحب وطين ،أنا....
قاطعه األستاذ فتحي ناصحا:
– –ح��ب الوط��ن برتبي��ة األجي��ال القادم��ة .حن��ن تربوي��ون وحنم��ل
مس��ؤولية ك�برى عل��ى عاتقن��ا .وجي��ب أن نكون على قدر املس��ؤولية.
إذا صل��ح اجلي��ل اجلدي��د ،س��يفعل أش��ياء مل نق��در عليه��ا حن��ن.
فجأة ،اقتحم املدير القاعة وهو يصرخ يف وجه األستاذ مسعد:
– –أن��ت هن��ا كالع��ادة تق��رأ اجلرائ��د وال تق��وم بعمل��ك .س��أرفع عن��ك
تقري��را .أن��ت أس��تاذ الفاش��ل.
تدخل األستاذ فتحي:
– –خريا يا سيادة املدير؟!
وجه املدير يشري إىل األستاذ مسعد وهو خياطب األستاذ فتحي:
– –حض��رة األس��تاذ احمل�ترم جال��س هن��ا وال يق��وم بعمل��ه .أبعدت��ه
ع��ن التدري��س ليتاب��ع الط�لاب عن��د الطاب��ور الصباح��ي وعن��د ف�ترة
االس�تراحة .ولكن��ه ال يق��وم بعمل��ه .تص��ور ي��ا أس��تاذ! وج��دت
طالب�ين يدخن��ان يف إح��دى زواي��ا فن��اء املدرس��ة وس��يادة األس��تاذ
جال��س هن��ا .ب��دال م��ن متابع��ة الط�لاب يق��رأ اجلرائ��د .ه��ذه
ليس��ت مدرس��ة .إنه��ا مهزل��ة! ه��ل أصبح��ت املدرس��ة س��بب فس��اد
الط�لاب؟! (أدار وجه��ه حن��و األس��تاذ مس��عد خماطب��ا) أن��ت تتكل��م
ع��ن التقص�ير وأن��ت أح��د املقصري��ن.
نطق األس��تاذ مس��عد حماوال امتصاص غضب املدير لش��عوره بالذنب:
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– –آسف سيادة املدير .هذا خطأ لن يتكرر مرة ثانية.
– –اذهب حاال إىل مكتيب للتعرف على الطالبني ،ثم إىل فصليهما ليمنعا
م��ن الدخ��ول إال ب��إذن خط��ي م�ني حت��ى أس��تدعي ولي��ي أمريهم��ا.
***
وص��ل جاس��ر نبي��ل إىل دول��ة خارجي��ة يف إط��ار عم��ل متطل��ب كل
ثالث��ة أش��هر وأحيانً��ا كل ش��هر حس��ب األوض��اع الداخلي��ة للبل��د.
أي��ام قضاه��ا يف االس��تجمام يليه��ا اجتم��اع ه��ام م��ع مرؤوس��يه يف صال��ة
االجتماع��ات التابع��ة للفن��دق .إن��ه مل��ك لش��ركاء جاس��ر م��ن دول
متحالف��ة ،وه��و خمص��ص للق��اء العامل�ين حت��ت إم��رة ه��ؤالء وإقام��ة
ال��زوار في��ه أم��ر طبيع��ي كفن��دق .ويبق��ى اهل��دف األساس��ي م��ن بنائ��ه
لاللتق��اء واالجتم��اع م��ع م��ن ميثله��م ويعم��ل لديه��م يف كوالي��س األنظمة.
يف الصال��ة ،جل��س جاس��ر وثالث��ة م��ن مرؤوس��يه ح��ول طاولة مس��تديرة،
إضاف��ة إىل مرتج��م .ق��دم جاس��ر مل��ف عمل��ه للش��هر األخ�ير وراح يش��رح
املش��اكل ال�تي واجهه��ا مؤخ��راً:
�زت م��ا ُطل��ب م�ني وب��دأ امل��ردود يك�بر بش��كل غ�ير
– –م��ع أن��ي أجن� ُ
ع��ادي ،آخره��ا حاوي��ات مض��ادة ال��دروع .برغ��م أن املتس��لم ل��ه
تقص�ير يف ختزي��ن بع��ض م��ن الصفق��ات حي��ث كش��ف منه��ا القلي��ل
إال أن نس��بة النج��اح كب�يرة إىل ح��د اآلن.
�ت مش��كلة اإليق��اع بالرج��ل األم�ني (ف��اروق) إنه رج��ل حمتاط
واجه� ُ
وذو خ�برة عالي��ة ونزاه��ة .ال يغري��ه امل��ال وال النس��اء ،يك��ره الرذيل��ة.
حاولن��ا اإليق��اع ب��ه ع��ن طريق فت��اة .كانت اخلط��ة اس��تدراجه إىل الفندق
أو ش��قة ويت��م تصوي��ره .مت إع��داد اخلط��ة بش��كل متق��ن .أوقعن��ا الكث�ير
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إال ه��و .حاولن��ا اس��تدراج ابنت��ه ع��ن طري��ق ش��اب وس��يم .ه��ي طالب��ة
يف آخ��ر ع��ام م��ن الثانوي��ة ،ففش��لنا .وعل��ى م��ا يب��دو حتم��ل مس��ات
أبيه��ا .من��ذ أن أوكل��ت إل��ي مهم��ة «االس��تدراج» ،مل أواج��ه ش��خصية
كالعمي��د ف��اروق .االس��تدراج أجن��ع وس��يلة .برأي��ي وحس��ب جترب�تي،
ال أح��د يس��تطيع مقاوم��ة إغ��راء النس��اء إال ف��اروق .ل��ذا ،جندن��ا ف��راش
مكتب��ه ،جنحن��ا يف القض��اء علي��ه( .خي��رج م��ن حقيبت��ه ذاك��رة صغ�يرة
ويضعه��ا عل��ى الطاول��ة وه��و يق��ول) كل ش��يء هن��ا يف ه��ذه الذاك��رة.
أيض��ا ،ختلصن��ا م��ن مال��ك ش��ركات الف��ردوس واش�ترينا أس��هم
الش��ركات م��ن الورث��ة وبق��ى لن��ا وري��ث واح��د وس��نتغلب علي��ه.
يزعج�ني ش��خص يف الدول��ة ،كثُ��رت زيارات��ه وطل��ب امل��ال مقاب��ل
احلماي��ة .أود منك��م الس��ماح ل��ي بالتخل��ص من��ه.
هز أحدهم رأسه وهو يقول:
– –من يطلب املال فاوضه وال تتخلص منه .حنتاجه ،حنتاجهم.
قال اآلخر وهو يتطلع يف ملف جاسر:
– –حن��ن مرتاح��ون من��ك وم��ن فري��ق عمل��ك .برغ��م بع��ض اإلخفاق��ات،
نث��ق بك��م ومبجهوداتك��م وقدراتك��م .قريب��ا ً ،س��تصبح رم��زاً وطني�اً.
كث��ف م��ن أعمال��ك اخلريي��ة ووزع عل��ى الفق��راء القم��ح والس��كر.
ق��م بزي��ارة املستش��فيات احلكومي��ة وق��دم الدع��م كاألدوي��ة واهلداي��ا
للمرض��ى يف املناس��بات الديني��ة .وال ب��أس ل��و بني��ت مرك��زاً خريي�اً
لع�لاج الس��رطان ومرك��زاً لغس��يل الكل��ى .وب�ين احل�ين واآلخ��ر،
سنرس��ل ل��ك فرق��اً طبي��ة لع�لاج احل��االت املس��تعصية ومعه��ا
س��تصلك توجيه��ات وميكن��ك ط��رح االستفس��ارات ،وس��تلقى
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اجل��واب ألن س��فرك لي��س باجلي��د يف الوق��ت الراه��ن .ال تس��افر يف
امل��رة القادم��ة إال بتوجي��ه( .س��حب ورق��ة م��ن أمام��ه وراح يش�ير
بقلم��ه إىل بع��ض النق��اط وه��و يتاب��ع كالم��ه )...ق��م بتأس��يس قن��اة
ديني��ة ،اس��تقطب رج��ال الدي��ن املتش��ددين للعم��ل به��ا وس��يتقدم
ل��ك م��ن يعم��ل حت��ت إمرتن��ا وأن��ت ال تعرفه��م وال داع��ي إىل
أن تع��رف م��ن يق��دم الربام��ج .امله��م األه��داف .حري��ة التص��ادم
النس�بي والتدرجي��ي ب�ين املذاه��ب .إحي��اء فت��اوى عاب��رة وغاب��رة
وأش��ياء أخ��رى ،مقدم��و الربام��ج س��يكونون عل��ى عل��م به��ا .امله��م
ال تع��ارض رج��ال الدي��ن .ادع��م القن��وات الديني��ة األخ��رى م��ا
اس��تطعت واغم��ر الصحفي�ين املؤثري��ن بعطف��ك .أم��ن هل��م مس��تقبلهم
اإلعالم��ي واملال��ي م��ن خ�لال روات��ب جي��دة يس��يل هل��ا اللع��اب
أس��وة بزمالئه��م يف القن��وات األجنبي��ة .اح��رص عل��ى إجي��اد نس��خ
ألجه��زة الب��ث وامل��واد اإلعالمي��ة بأماك��ن متفرق��ة وس��رية للغاي��ة.
رك��ز عل��ى اس��تقطاب الصحفي�ين الذي��ن اعتقل��وا يف ح��وادث متفرقة.
ف��إن فيه��م كره �اً وأحق��اداً ال ح��دود هل��ا ض��د جه��از املخاب��رات.
اجعله��م جيه��زون م��واد إعالمي��ة ض��د اجله��از ويتم إرس��اهلا بش��كل
دائ��م ملواق��ع قن��وات مؤث��رة ع�بر مواقعه��ا االلكرتوني��ة .وه��ي س��تقوم
بعمله��ا (يناول��ه ورق��ة وه��و يق��ول) يف ه��ذه الورق��ة أمس��اء الوس��ائل
اإلعالمي��ة وعناوينه��ا االلكرتوني��ة اخلاص��ة به��ذا اهل��دف.
مش��روعك الس��كين األخ�ير في��ه ثالث��ة أل��ف ش��قة .س��يتم تس��ليمك
خط��ة عم��ل .مس��ابقة غ�ير مس��بوقة لش��باب اليائ��س وخرجي��ي
اجلامع��ات حت��ت تغطي��ة إعالمي��ة ك�برى .اجلوائ��ز أل��ف وح��دة
س��كنية أو أكث��ر ت��وزع لش��باب حس��ب الوض��ع املؤث��ر هن��اك .أظه��ر
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نفس��ك يف ص��ورة متب�ني الش��باب .تس��ليم اجلوائ��ز بع��د قرع��ة عش��وائية
(يانصي��ب) حت��ت اهتم��ام حكوم��ي خ��اص ،ه��ذه طريق��ة تلف��ت أنظ��ار
الش��عب إلي��ك ومينح��ك ثق��ة نفس��ية وحب��اً مطلق��اً واخلط��وة التالي��ة
س��تصلك يف الوق��ت املناس��ب.
حتدث الثالث بإشارة ممن سبقه بالكالم:
– –لدين��ا معلوم��ات تفي��د ب��أن ش��خصية أرف��ع م��ن ال�تي تأت��ي إلي��ك
وتطل��ب امل��ال مقاب��ل احلماي��ة .س��يطلب لق��اءك قريب �اً وس��يطلب
أكث��ر بكث�ير مم��ا كن��ت تدفع��ه لق��اء احلماي��ة .فاوض��ه وك��ن واث��ق
النف��س وادف��ع ل��ه م��ا ت��ره مناس��با ،م��ن خ�لال ه��ذا التف��اوض
س��تدخل مرحل��ة جدي��دة تس��اعد عل��ى تعمي��ق ش��ركاتنا هن��اك .ال
تك��ن خبي�لاً ح�ين يتوج��ب أن تكون كرمي��ا .الدوالر ال��ذي تدفعه هو
ش��يك بعش��رة دوالرات .ث��ق بص��ادق .إذا نصح��ك فانتص��ح .حن��ن ال
نقوي��ه علي��ك ب��ل جنعل��ه س��نداً ل��ك .س��تكون أن��ت األق��رب للمواطن
وحم��ل ثق��ة اجلمي��ع .أن��ت ف��ارس أح�لام الوط��ن ومنق��ذ االقتص��اد
م��ن اهل�لاك .س��يطرتك عل��ى املين��اء الرئيس��ي واملناف��ذ الربي��ة ع�بر
العم��ال ال تكف��ي .ستس��لم ل��ك خط��ة للتع��اون م��ع ش��ركة دولي��ة
بقص��د االس��تثمار .س��اعدها يف تطوي��ر وإدارة املوان��ي واملناف��ذ الربي��ة.
تكل��م الرج��ل الثان��ي بإش��ارة م��ن األول وه��و مي��د ورق��ة إىل جاس��ر
دون فيه��ا أمس��اء:
– –ه��ؤالء مم��ن يعمل��ون مع��ك يف الش��ركات واحلراس��ة األمني��ة .ه��م
عم�لاء للجه��ة األمني��ة .ه��ذا أخط��ر موض��وع نتح��دث في��ه به��ذا
االجتم��اع .ال تعزهل��م ،فق��ط أس��س ش��ركة ورقه��م فيه��ا .ال تنقله��م
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لوحده��م ،ب��ل م��ع الكث�ير ممن يعمل��ون لدي��ك .واجعل هذه الش��ركة
تعم��ل بإخ�لاص واح�ترام للقان��ون .أم��ا حراس��ك وه��م اثن��ان،
اجعلهم��ا يرافقان��ك يف أعمال��ك اخلريي��ة .وامن��ع دخ��ول احل��رس
إىل الطاب��ق ال��ذي في��ه مكتب��ك .وك��ن ح��ذرا منه��م! فم��ن الس��هل
وض��ع أجه��زة تنص��ت يف س��يارتك .اصطحبهم��ا مع��ك إىل احل��ج....
قاطع��ة جاس��ر مس��تغرباً رغ��م ع��دم التع��ود عل��ى املقاطع��ة واالع�تراض
يف هك��ذا اجتماعات:
– –احلج؟!
– – موسم احلج قريب ،اذهب إىل احلج وهما يرافقانك.
– –ما لي واحلج؟ (باستغراب ،تساءل)
– –رجل صاحل يزداد حب الناس له.
– –ال أهوى الذهاب إىل احلج(.قاهلا كأنه معرتض)
– –اذه��ب وافع��ل م��ا يفعل��ه املالي�ين .ودر ح��ول الكعب��ة كم��ا ي��دورون.
وال ب��أس ،ل��و ينادون��ك احل��اج.
– –سأفعل.

– –وزر املس��اجد ،كل مجعة يف مس��جد ،وال تس��مح ألحد بنقاشك دينياً.
أراد املتحدث األول إنهاء االجتماع:
– –ه��ذا كل م��ا لدين��ا اآلن .غ��دا ،س��يأتيك مس��اعدي ومع��ه ملف��ات
اخلط��ط وإمكاني��ات التنفي��ذ لدراس��تها.
***
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الثاني��ة ظه��را ،األس��تاذ فتح��ي يف مدخ��ل احل��ي يف طري��ق العودة من
مطعم متواضع ذهب إليه ليش�تري نصف دجاجة مش��وية له وألمه .وألنه
مقاط��ع أب��و أمح��د البق��ال ،فق��د اش�ترى مش��روبا غازيا من خ��ارج احلي.
م� ّر م��ن أم��ام من��زل ليس��توقفه منظ��ر مده��ش .وج��د طفل��ة يف الس��ابعة
م��ن عمره��ا .ابن��ة أح��د س��كان احل��ي .بس��طت ال�تراب ووضع��ت حدودا
ملرب��ع حتي��ط ب��ه أحج��ار متوس��طة احلج��م م��ن األرب��ع جه��ات لتنف��رد
مبرب��ع حجم��ه يس��اوي املرتي��ن ،لرتس��م لوح��ة عل��ى األرض ،لوحته��ا
ال�تراب املرص��ع .ريش��تها س��كني أحضرت��ه م��ن منزهل��ا أخذت��ه خلس��ة.
أمس��كت الس��كني م��ن النص��ف وحنت��ت علي��ه أش��كاال مجيل��ة .قل��ب
علي��ه خط��وط ،وعل��ى مي�ين القل��ب وردة وكذل��ك مشال��ه ،وم��ن حت��ت
القل��ب جنم��ة حيي��ط به��ا مرب��ع.
ح��اول األس��تاذ ق��راءة ه��ذه الرمس��ة وف��ك اللغ��ز ال��ذي ي��دور م��ن
حوهل��ا .م��اذا تع�ني ه��ذه الرس��وم لطفل��ة؟! حتم��ا ،هن��اك تعب�ير خ��اص
به��ا وإس��قاط ألفكاره��ا .القل��ب ،ه��ل يعين احل��ب؟ وهل أدرك��ت الطفلة
الصغ�يرة معن��ى احل��ب؟! مازال��ت صغ�يرة على مث��ل هذه التس��اؤالت؟!
وه��ل استش��عرت م��ا يف قل��وب اآلخري��ن؟! إنه��ا حتم��ل معان��ي احل��ب
الطفول��ي ،م��اذا تقص��د بال��ورود؟! إنه��ا تقص��د م��ا قص��دت م��ن وراء
القل��ب ،أو رمب��ا احلي��اة ،ولك��ن م��اذا تقص��د بالنجم��ة؟! ه��ذا م��ا ال
أعرف��ه .ه��ذا م��ا متت��م ب��ه األس��تاذ قب��ل أن يتح��دث إليه��ا:
– –رسم مجيل! ماذا تقصدين بهذا الرسم؟!
أخف��ت الس��كني خل��ف ظهره��ا ،حدق��ت يف وجه��ه وه��ي جالس��ة
عل��ى األرض ث��م ابتس��مت وظل��ت صامت��ة .رمب��ا أحس��ت أنه س��يعاتبها.
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فل��و وجدته��ا أمه��ا س��تعاقبها حلمله��ا س��كينا.
أع��اد هل��ا الس��ؤال بع��د أن دن��ا منه��ا وقبله��ا .مل جتب��ه ،فق��ال هلا:
– –أعدك أن أحضر لك عدة رسم يف املرة املقبلة.
ظل��ت حت��دق يف وجه��ه يف صم��ت ،قبله��ا ثاني��ة ث��م أس��تأنف
طريق��ه إىل منزل��ه.
تناول وجبة الغداء .جلس إىل طاولته الصغرية ليتناول جريدة ويقرأها.
قب��ل ظه��ر ه��ذا الي��وم ،تع��ارك (اب��ن س��يف) ال��ذي يبل��غ م��ن العم��ر
مخ��س س��نوات م��ع (اب��ن عم��ه حص�ين) .وأثن��اء الش��جار ج��اءت زوجة
حص�ين فانتص��رت البنه��ا امله��زوم ال��ذي يك�بر ابن س��يف بأش��هر قليلة.
ذه��ب اب��ن س��يف إىل أم��ه ش��اكيا .ه��ذا احل��دث أغضب أم��ه .تركت
م��ا بيده��ا لتع��ارك زوج��ة حص�ين .وبع��د مش��ادة كالمي��ة ،ب��دأت معركة
حامي��ة تدخل��ت عل��ى إثره��ا النس��اء ووضع��ن ح��دا للعنف.
قب��ل دقائ��ق ،اش��تكت زوج��ة س��يف لزوجه��ا وأث��ارت غب��ار الفتن��ة.
ذه��ب س��يف ليطل��ب م��ن أخي��ه تربي��ة زوجت��ه ألنه��ا قليل��ة األدب.
غض��ب حص�ين هل��ذه اللهج��ة ولوص��ف زوجت��ه ب��ـ (قليل��ة أدب) رد
متهم��ا ب��أن زوج��ة س��يف ه��ي (قليل��ة األدب) ال زوجت��ه .هن��ا ،اش��تد
غض��ب س��يف ،رأى يف أخي��ه ش��خصا جي��ب تربيته حت��ى وإن كان أكرب
من��ه .م��د ي��ده ليمس��ك بقمي��ص أخي��ه ،وج��د حص�ين نفس��ه يف موق��ع
امله��ان وعلي��ه الدف��اع ع��ن نفس��ه ليم��د ي��ده ويصف��ع أخ��اه عل��ى وجه��ه.
ث��ار س��يف وحت��ول إىل ث��ور أه��وج وكأن��ه يف مصارع��ة لث�يران لينح�ني
وينط��ح أخ��اه يف ص��دره ليقذف��ه بعي��دا .فق��د كالهم��ا أعصاب��ه وتش��ابكا
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باألي��دي وراح كل واح��د ين��ال م��ن اآلخ��ر حت��ى س��قطا عل��ى األرض.
وأخ�يرا ،ن��ال س��يف م��ن أخي��ه حينم��ا تن��اول حج��را ليقذف��ه عل��ى
رأس��ه وحي��دث ب��ه نزيف��ا .زاد هيجناهم��ا ،تعال��ت أص��وات الزوجت�ين.
االس��تغاثة وصل��ت إىل مس��امع األس��تاذ فتح��ي ،رم��ى اجلري��دة عل��ى
الطاول��ة ،ه��رع ل�يرى م��اذا ح��دث؟! أصب��ح ش��اهدا عل��ى ملحم��ة ب�ين
أخوي��ن ول��دا م��ن بط��ن واح��دة .تدخ��ل األس��تاذ م��ع بع��ض الذي��ن
حض��روا إىل مص��در األص��وات املتعالي��ة ليفض��وا املعرك��ة .م��ا ح��دث
أغض��ب األس��تاذ فتح��ي .أص��ر عل��ى طل��ب الش��رطة ألن جرمي��ة قت��ل
كادت حت��دث .ضم��د األس��تاذ ج��راح حص�ين ح�ين أم��ر أح��د األهال��ي
باس��تدعاء الش��رطة لوض��ع ح��د هل��ذه املع��ارك املتتالي��ة وال�تي وصل��ت
إىل مرحل��ة الش��روع بالقت��ل واالنتق��ام.
***
اجتم��اع س��ري للعقي��د عم��ر ورفاق��ه يف مبن��ى قصدي��ري خ��ارج
العاصم��ة يف منطق��ة معزول��ة وحت��ت حراس��ة س��رية .جلس��وا مجيع��ا
ح��ول الطاول��ة ينصت��ون إىل العقي��د قائده��م اجلدي��د بن��اء عل��ى أم��ر
العمي��د ف��اروق قب��ل اغتيال��ه .مجيعه��م مستش��عرون صعوب��ة الوض��ع
وخطورت��ه .ل��ذا ،ب��دوا منصت�ين والعقي��د يق��ول:
– –اغتي��ال العمي��د ضرب��ة عل��ى رأس كل واح��د من��ا .ل��و طرحن��ا عل��ى
أنفس��نا س��ؤاالً ،مل��اذا العمي��د ف��اروق دون غ�يره؟ ق��د يك��ون م��ن
أكث��ر اجلادي��ن واملتمكن�ين يف العم��ل .ه��و الوحي��د ال��ذي مل يرض��خ
للضغوط��ات .أمثال��ه غ�يروا مواقفه��م فج��أة .وه��ذا يث�ير التس��اؤل
ح��ول انتمائه��م الفعل��ي يف األم��ر الواق��ع ونوعي��ة الضغوط��ات.
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م��ا يؤرقن��ا أن هن��اك حماول��ة إلنش��اء ودع��م مجاع��ة متم��ردة يف
الش��رق للمطالب��ة باالنفص��ال .ل��ذا ،علين��ا العم��ل يف إط��ار اجله��از
وخارج��ه تلبي�� ًة للواج��ب واحلف��اظ عل��ى ال�تراب الوط�ني .عملن��ا يف
اجله��از مج��ع املعلوم��ات والتح��رك حت��ت األوام��ر .وخ��ارج اجلهـ��از،
نك��ون أح��راراً نق��وم مب��ا ن��راه مناسبـ��ا حلماي��ة الوطـ��نٌّ .
كل منك��م
يع��رف عمل��ه ،واأله��م ه��و التوس��ع والبح��ث ع��ن الرج��ال الوطني�ين
لالنضم��ام إلين��ا ه��ذا دور كل واح��د منك��م .أنت��م تعرف��ون كي��ف يت��م
ذل��ك .م��ا حنتاج��ه اآلن رج��ال خماب��رات يعمل��ون بالش��رق للمس��اعدة.
م��ن منك��م ميكن��ه الثق��ة بضاب��ط يعم��ل يف الش��رق؟
–
–
–

–

–

أجاب املالزم عفيف:
–ما رأيك باالتصال بالعقيد أمحد قرطابي؟
–العقيد أمحد ....ميكن أن يفيدنا (...هكذا قال العقيد عمر)
–العقي��د أمح��د كان أس��تاذا يف كلي��ة الش��رطة ،ت��درب عل��ى ي��ده
الكث�يرون .وعندم��ا ب��دأت تظه��ر ب��ؤر التم��رد ،أ ُرس��ل لقي��ادة
املخاب��رات امليداني��ة يف الش��رق .إن��ه وط�ني ومش��هود ل��ه بذل��ك.
(ه��ذا م��ا قال��ه امل�لازم عفي��ف)
–اذه��ب إلي��ه واطل��ب من��ه التعام��ل معن��ا وتزويدن��ا باملعلوم��ات وال
تق��ل ل��ه م��ن حن��ن حت��ى خنت�بره .وه��ذا م��ن ب��اب احل��رص ال
أكث��ر .ه��ل أن��ت عل��ى اس��تعداد التضحي��ة ي��ا عفي��ف؟
–ومل ال .ما دمت هنا ،فأنا مستعد لكل شيء.
يتوجه العقيد باحلديث إىل الرائد خالد:
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– –مهمت��ك ف��رز الس�لاح ال��ذي صادرن��اه مؤخ��را وتوزيع��ه عل��ى خم��ازن
ع��دة ويف أماك��ن خمتلف��ة.
– –جاهز للتنفيذ.
***
ينه��ي إبراهي��م عمل��ه بع��د العص��ر ،جيم��ع بضاعت��ه ويضعه��ا يف
كرت��ون خ��اص به��ا ويودعه��ا يف غرف��ة ح��ارس املس��جد .يدخ��ل املس��جد
ويقض��ي م��ا ب�ين الصالة والص�لاة يف االس��تماع إىل احملاض��رات والندوات
س��واء يف ه��ذا املس��جد أو يف آخ��ر يعلم��ه ب��ه الش��يخ أب��و إمي��ان إن كان
موج��ودا أو عتي��ق بنياب��ة عن��ه .يف ه��ذا الي��وم ،أُبل��غ إبراهي��م أن هن��اك
حماض��رة هام��ة س��يلقيها ش��يخ وع��امل جلي��ل ل��ه ش��أن عظي��م يف الدي��ن
وه��و آخ��ر مرحل��ة مي�� ّر عليه��ا املس��تقطب .س��بق ل��ه وإن م�� ّر عل��ى
مراح��ل ع��دة حت��ى وصل��ت األوام��ر ليحض��ر حماض��رة هل��ذا الش��يخ م��ع
مجاع��ة يس��يطر عليه��ا .االطمئن��ان إلبراهي��م ج��اء لنتائ��ج حب��ث مط��ول
عن��ه وع��ن غ�يره ،ش��اب ش��ديد البني��ة ،ناق��م عل��ى احلي��اة ،حمب��ط،
مع��دم ،غي��ور عل��ى دين��ه ،جاه��ل علمي��ا وديني��ا ،حي��ب رض��ا اهلل،
رغب��ات محيم��ة يف إط��ار مش��روع زواج أوش��ك أن يفش��ل ،ويف النف��س
ط��راوة ملح��ة للعالق��ة الروحي��ة.
توج��ه إبراهي��م برفق��ة عتي��ق إىل وجهة مل تكن معروف��ة لديه من قبل،
اس��توقف عتي��ق س��يارة وطل��ب م��ن الس��ائق نقلهم��ا إىل خ��ارج املدين��ة،
إىل منطق��ة مهج��ورة تدع��ى (اليباب��ة) .حقيق��ة ،هن��اك اتف��اق مس��بق بني
عتي��ق وس��ائق س��يارة األج��رة احملس��وب عليه��م .مل يس��بق إلبراهي��م وأن
مس��ع به��ذه املنطق��ة وال يع��رف موقعه��ا ألن تل��ك املنطق��ة مسي��ت باس��م
حص��ري ال يعرف��ه إال قاطن��وه الس��وريون .وعل��ى بع��د تس��عني كيل��و م�ترا
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تقريب��ا ،وصل��وا إىل امل��كان املقص��ود ع�بر ط��رق ملتوي��ة حت��ى ال يتع��رف
إبراهي��م عل��ى الطري��ق املؤدي��ة إىل ذل��ك امل��كان م��ع ش��غله طيل��ة ف�ترة
الس��فر بق��راءة الق��رآن وتعليم��ه أس��لوب التجوي��د م��ع األخ��ذ باالعتب��ار
الع��ودة مس��اءً حي��ث يك��ون الظ�لام ق��د أطب��ق متام��ا عل��ى األرض.
بع��د توق��ف س��يارة األج��رة ،اضط��ر عتي��ق إىل املش��ي م��ع إبراهي��م
ملس��افة طويل��ة عل��ى األق��دام ع�بر ط��رق غ�ير معب��دة معتم��دا أس��لوب
التموي��ه واملغالط��ة يف ال��كالم واإلهل��اء حت��ى وص�لا إىل منطق��ة مهج��ورة
يوج��د به��ا الش��يخ احملاض��ر وجمموع��ة قليل��ة م��ن الش��باب حت��ت
أض��واء القم��ر بالق��رب م��ن ش��جرة .ص�لاة العش��اء أوش��كت وم��ا تبق��ى
م��ن الوق��ت إال رب��ع س��اعة .أش��ار عتي��ق للش��يخ أب��و مع��اذ احملاض��ر
بإم��اءة م��ن ي��ده اليمن��ى ،تق��دم الش��يخ وس��لم عل��ى إبراهي��م ث��م أخ��ذ
الش��يخ مكان��ه ليب��دأ بإلق��اء حماض��رة قص�يرة ،موجه��ا خطاب��ه حلض��ور
ال يتج��اوز عدده��م الس��بعة م��ن الفتي��ة .وبع��د املقدم��ة بالص�لاة والس�لام
عل��ى أش��رف اخلل��ق حمم��د ب��ن عب��د اهلل الص��ادق األم�ين ،ش��رع يف
إلق��اء الكلم��ة ال�تي جهزه��ا مس��بقا:
– –ه��ذه األرض املبارك��ة اإلس�لامية ال حيكمه��ا املس��لمون (فت��ح يدي��ه)
ال تس��تغربوا كالم��ي ه��ذا( .اهت��ز جس��ده وه��و يق��ول) ه��ذه الب�لاد
حمتل��ة ومل يعل��ن بع��د س��قوط الدول��ة رمسي��ا .احت�لال ه��ذا األرض
اإلس�لامية ع��ن طري��ق العم�لاء والعلماني�ين الكف��ار الذي��ن أرادوا
فص��ل الدي��ن فص��ل اهلل رقابه��م ،أرادوا دول��ة ب�لا إس�لام ،ه��ذه
األرض مليئ��ة برج��ال املخاب��رات الغربي��ة املتخفني يف ش��كل س��ياح،
(يه��دأ ويق��ول وه��و ميس��ح بي��ده اليمن��ى حليت��ه) م��ن ق��ال لك��م إنهم
س��ياح؟! وم��ن ق��ال لك��م إن أرض املس��لمني حباج��ة إىل الس��ياحة
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وتقدي��م النس��اء هل��م واخلم��ور والعي��اذ ب��اهلل م��ن كل ذل��ك؟! ه��ل
أصب��ح املس��لمون وس��طاء ونادل��ي اخلم��ور وقوادي��ن للنس��اء؟! ه��ل
يس��مح أحدك��م أن تق��دم ام��رأة مس��لمة جس��دها لس��ائح؟! إنه��م
يعم��دون إىل جع��ل البل��د منحل��ة أخالقي��ا وفكري��ا .وب��دل أن حتص��ل
الدول��ة عل��ى أم��وال عل��ى الطريق��ة اإلس�لامية حتص��ل عليه��ا م��ن
الدع��ارة .ه��ذه الب�لاد جي��ب أن تك��ون مس��تقلة والربك��ة فيك��م أنت��م
الش��باب ،أنت��م عم��اد ه��ذا الدي��ن ال��ذي كرمن��ا اهلل ب��ه ،اصطفان��ا
اهلل باإلس�لام (يرف��ع يدي��ه إىل الس��ماء والس��بحة تت��دىل م��ن ي��ده
اليس��رى وه��و يق��ول) الله��م حن��ن محاة ه��ذا الدي��ن ومح��اة كلماتك.
وأن��ت ق��د اخرتتن��ا م��ن خ�يرة عب��ادك الصاحل�ين لنداف��ع ع��ن دينك
ونعي��د جم��د اخلالف��ة .نق��ف ب�ين يدي��ك ،نداف��ع ع��ن دين��ك وع��ن
امس��ك ،كل ه��ذا لوجه��ك الكري��م (ينتص��ب أم��ام احلض��ور ورح
خياطبه��م) ي��ا أبنائ��ي وي��ا إخ��وة اإلس�لام وأحب��اب اهلل ال م��كان
لرج��ال املخاب��رات األجنبي��ة يف أرض اإلس�لام .وال م��كان للكف��ار
العلماني�ين تربي��ة الق��ردة واخلنازي��ر .ال تس��تغربوا عندم��ا أق��ول لك��م
إن الس��لطة عل��ى عل��م ب��أن رج��ال املخاب��رات األجنبي��ة يتجول��ون
يف ه��ذه األرض كم��ا يش��اءون .الس��لطة ه��ي م��ن أعطته��م تأش�يرة
الدخ��ول إىل أرضن��ا (يص��رخ وه��و يهت��ز) ليخ��رج الغ��زاة م��ن أرض
املس��لمني ،ليخرج��وا م��ن أرض املس��لمني..
يقف عتيق ويهتف رافعا يده حنو األعلى:
– –ال للوجود األجنيب يف أرض املسلمني.
وقف اجلميع لينضموا إليه ويهتفوا مرددين:
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– –ال للوجود األجنيب يف أرض املسلمني.
واص��ل الش��يخ وخت��م احملاض��رة بالدع��اء :الله��م أهل��ك اليه��ود وم��ن
هاودهم(ي��ردد اجلم��ع أم�ين) والنص��ارى وم��ن ناصره��م .الله��م اجعله��م
وأمواهل��م ونس��اءهم غنيم��ة لإلس�لام واملس��لمني .الله��م ش��تت مشله��م
واس�بي نس��اءهم واقت��ل أوالده��م ،الله��م اقتله��م ع��دداً وأهلكه��م ب��ددا
وال تب��ق منه��م أح��داً ،الله��م ع��ذب العلماني�ين الكف��ار الزنادق��ة بأي��دي
املؤمن�ين واحش��رهم يف ن��ار اجلحي��م .الله��م ارزق ه��ذا الش��باب (يش�ير
بس��بابته حن��و احلضور) ح��ور العني يف جنة اخللد ،إن��ك أكرم األكرمني.
هتف��وا جم��ددا بامل��وت للكفار والعلمانيني ،أش��ار هلم الش��يخ باجللوس
وواص��ل خطبت��ه حت��ى انته��ى ،وأمر ب��األذان ثم صلى بهم صالة العش��اء.
ع��اد كل واح��د م��ن احلض��ور إىل م��كان إقامت��ه يف املعس��كر .ماع��دا
إبراهي��م فم��ازال حدي��ث العه��د ،ويف الطري��ق س��أل رفيق��ه باس��تغراب:
– –هل كالم الشيخ عن املخابرات األجنبية صحيح؟!
– –بالتأكيد ،هل عند شك يف ذلك؟
– –ال أش��ك يف ذل��ك ولك��ن م��ا جي��ول يف رأس��ي كي��ف س��يخرج ه��ؤالء
م��ن أرض املس��لمني.
– –الرجال الذين اصطفاهم اهلل وأحبهم ،هم من سيقومون بذلك.
– –وكيف ذلك؟!
– –ذل��ك ل��ه ط��رق معين��ة يق��وم به��ا م��ن أرادوا رض��ا اهلل س��بحانه
تع��اىل ال��ذي جيازيه��م جن��ة اخلل��د ويرزقه��م ح��ور الع�ين( ،تنه��د)
آه ليت�ني أس��تطيع فع��ل ذل��ك وأرض��ي اهلل وأك��ون مبرتب��ة األنبي��اء
والصحاب��ة وأظف��ر حب��ور الع�ين ،ل��و ق��در ل��ي وش��اركت يف ه��ذا
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العم��ل العظي��م س��ألقى اهلل وه��و راض ع�ني ،س��أبعث م��ع األنبي��اء.
ألي��س ذل��ك م��ا حيل��م ب��ه املس��لم؟!
– –بلى واهلل .إرضاء اهلل واجب كل مسلم.
***
اس��تيقظ رش��يد وزوجت��ه عل��ى أن�ين واس��تغاثات ابنتهم��ا الك�برى
ذات الربي��ع الس��ابع ال�تي كمش��ت جس��دها ضاغط��ة عل��ى بطنه��ا لعله��ا
ختف��ف م��ن ش��دة األمل .نقله��ا والده��ا يف احل��ال إىل املستش��فى .أبلغ��ه
الطبي��ب أن ابنت��ه مصاب��ة بالزائ��دة و وج��ب إج��راء عملي��ة جراحي��ة
إلزالته��ا .مل ي�تردد وطل��ب من��ه القي��ام بذل��ك .أج��روا هل��ا الفحوص��ات
الالزم��ة قب��ل العملي��ةُ .طل��ب م��ن األب جتهي��ز قرب��ة دم ،فصيل��ة دمه��ا
ن��ادرة ألنه��ا مصاب��ة مب��رض فق��ر ال��دم احل��اد املكتس��ب وراثي��ا.
رش��يد لدي��ه ن��وع م��ن اخل�برة يف فصائ��ل ال��دم ألن��ه تع��ود عل��ى
الت�برع بش��كل منتظ��م .أدرك حج��م ه��ذا الطل��ب إذ يتحت��م علي��ه القي��ام
مبجه��ود غ�ير ع��ادي م��ن أج��ل احلص��ول عل��ى فصيل��ة ال��دم الن��ادرة.
ومب��ا أن املستش��فى ع��ام فكث�ير م��ن األش��ياء تك��ون معدوم��ة ألس��باب
معروف��ة .اخلي��ار املت��اح أم��ام رش��يد الرج��وع إىل احل��ي وأخ��ذ زوجت��ه
لفح��ص فصيل��ة دمه��ا ،ألن��ه أراده��ا يف بداي��ة األم��ر أن تظ��ل إىل جان��ب
والدت��ه .يف املستش��فى ،أج��رى هل��ا فح��ص ال��دم وأظه��رت النتائ��ج
عك��س م��ا توق��ع ،فصيل��ة األم خمتلف��ة ع��ن فصيل��ة ابنته��ا .ع��اد إىل
احل��ي ،حت��دث م��ع أح��د الس��كان مبضم��ون حاجت��ه ،ش��اع اخل�بر
بينه��م وحض��ر الكث�يرون إىل املستش��فى .أجري��ت الفحوص��ات الواح��د
تل��و اآلخ��ر واألب واألم عل��ى أح��ر م��ن اجلم��ر .مل يتحق��ق مبتغ��اه .برغ��م
أن األهال��ي مل يتهاون��وا م��ن الوق��وف إىل جانب��ه ،إال أنه��م ظل��وا يف مث��ل
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ه��ذا املوق��ف عاجزي��ن ال ي��درون م��اذا يصنع��ون .يف مث��ل ه��ذه احلاالت،
وج��ب امل��ال للحص��ول عل��ى الفصيل��ة الن��ادرة يف ظ��رف قياس��ي .ولذل��ك
ط��رق عدي��دة ولك��ن مل تظه��ر لرش��يد إال طريق��ة واح��دة ،عن��د ق��دوم
أح��د عم��ال النظاف��ة يف املستش��فى ،ق��ال أق��رب إىل اهلم��س والس��رية:
– –طلبك عندي.
قال رشيد باهلفة:
– –أنا يف أمس احلاجة لذلك.
أخ��رج عام��ل النظاف��ة م��ن جيب��ه ورق��ة فيه��ا رق��م هاتف وه��و يقول:
– –اتص��ل به��ذا الرق��م وأخ�بره بطلب��ك .وخ�لال نص��ف س��اعة أو أق��ل،
جت��د طلب��ك أمام��ك .وحق��ي حمف��وظ عندك.
تناول الورقة وهو يتساءل:
– –ماذا تقصد؟!
– –لقاء خدميت.

أدرك رشيد للتو بعضاً من املقصود:

– –لكين ال أستطيع دفع مقابل.
– –ي��ا س��يدي ،املت�برع خبي��ل .ل��دي معرف��ة س��ابقة به .يأخ��ذ مثن دمه
وال يعطي�ني لق��اء إحض��ار الزب��ون ويضع�ني يف موق��ف حم��رج مع��ه.
بان لرشيد القصد فاستوضح:
– –أيريد املتربع لقاء ذلك ماالً؟!
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– –أيقدم أحد هذه األيام شيئا جمانا ،ال شيء أغلى من الدم.
– –لكن هذه الطريقة حمرمة شرعا.
– –املت�برع حباج��ة إىل تغذي��ة خاص��ة ،ه��ل ينف��ق عل��ى حس��ابه
الش��خصي؟! أم��ر غ�ير مقب��ول.
– –غري املعقول بيع الدم ،وكيف تسميه تربعا؟
– –ي��ا س��يدي! إذا كن��ت ال ترغ��ب يف دف��ع حق��ي ،فأن��ا مس��امح ل��ك.
أم��ا املت�برع فل��ن يعطي��ك قط��رة واح��دة إال والثم��ن يف جيب��ه.
ه��ز رش��يد رأس��ه وه��و يق��ول يف س��ره« :السمس��رة امت��دت حت��ى إىل
املستش��فيات .ال ح��ول وال ق��وة إال ب��اهلل» ث��م ق��ال لعام��ل النظاف��ة:
– –أوال ،أن��ا ال أس��تطيع ش��راء ال��دم ألن��ي بذلك س��أغضب اهلل س��بحانه
وتع��اىل .ثاني��ا ،ل��و مل يك��ن ذل��ك ح��رام ،فم��ا كن��ت أس��تطيع ش��راء
ال��دم ألن��ي فق�ير ومع��دم .وأن��ا عل��ى ثق��ة ب��أن اهلل ق��د كت��ب ل��ي
والبن�تي قدرن��ا قب��ل أن نول��د .إذا كان املكت��وب أن ابن�تي س��تنجو،
حتم��ا س��تنجو ،واهلل معن��ا.
ظ��ل رش��يد يف م��أزق حت��ى جت��اوزت الس��اعة الثامن��ة صباح��ا وه��و
حيض��ر املتربع�ين ومل تتطابق فصيلة أحد مع دم ابنته .يف نهاية املطاف،
اضط��ر رش��يد صاغ��را أن يهات��ف املت�برع وجيم��ع م��ا لدي��ه م��ن م��ال.
ه��ذه احلال��ة ال�تي وص��ل هل��ا املس��توى اإلنس��اني .مل يع��د معلوما هل
م��ن ح��ق املت�برع تلق��ي امل��ال لق��اء دم��ه ألن��ه فق�ير وحيت��اج إىل تغذي��ه
لتعوي��ض ال��دم املس��حوب من��ه؟ أم أن املت�برع رمب��ا يص��رف امل��ال يف
أغ��راض أخ��رى غ�ير التغذي��ة؟ أم يف�ترض ب��ه أخالقي��ا أن��ه يت�برع بدمه
ويتس��ول مقاب��ل التغذي��ة؟ ه��ذه م��ن تناقض��ات اإلنس��ان وحمتوياته وخلل
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غ�ير مفه��وم ،أي��ن الص��واب؟ (تس��اؤالت رش��يد بع��د مهاتف��ة املت�برع)...
***
تواف��د أهال��ي احل��ي عل��ى من��زل العري��س س��امر والع��روس نرم�ين
حممل�ين باألطعم��ة الش��عبية واهلداي��ا املتواضع��ة وراح��وا حيتفل��ون
بالع��رس .النس��اء يزي��ن الع��روس ويزغ��ردن .أطل��ق الرج��ال العن��ان
للحناج��ر لتغ�ني بش��كل مجاع��ي ،وراح��وا ي��دورون ح��ول العري��س.
يف ه��ذا احلف��ل الليل��ي ،وق��ف األس��تاذ فتح��ي أم��ام مجاع��ة ش��رعت
بالرق��ص ،أخ��ذ م��كان املتف��رج وه��و يتحس��س قلب��ه ت��ارة ويبتس��م
ت��ارة أخ��رى .ه��ذا اإلنس��ان قن��وع مب��ا أعطت��ه الدني��ا .كان��ت لنرم�ين
مكان��ة يف قلب��ه وضعه��ا يف حس��اباته املس��تقبلية حت��ى يس��تقر يف عم��ل
ث��ان يس��اعده عل��ى ب��دء حي��اة أكث��ر حتس��نا ويتق��رب منه��ا ،إال أن
الق��در ح��ال بين��ه وبينه��ا دون ذل��ك .فوج��ئ يف الف�ترة املاضي��ة خب�بر
خطبته��ا .مم��ا جعل��ه يكت��م مش��اعره مق��ررا نس��يان م��ا فك��ر في��ه مباش��رة
واالس��تمرار يف حيات��ه .فه��و ال يؤم��ن مب��ا يف أف�لام الس��ينما م��ن ح��ب
وص��راع ،ب��ل يؤم��ن باحل��ظ .فل��و كان��ت م��ن نصيب��ه ،ل��كان الي��وم
عرس��ه ،س��لم أم��ره هلل يف ه��ذه اللحظ��ة وع��اد يبتس��م مب��رارة.
وبع��د حفل��ة بعث��ت الف��رح يف قل��وب ق��وم بؤس��اء ،اس��تقبل س��امر
عروس��ه يف احتف��ال مج��ع مجي��ع الس��كان تقريب��ا .احل��ي مجي��ل بالف��رح
والط��رب والرق��ص وكأن ه��ذه الفرح��ة األوىل يف حي��اة أن��اس يأس��ر باهل��م
نق��ص يف املعرف��ة وقل��ة يف اخل�برة الدنيوي��ة املنح��درة م��ن فل��ق التعلي��م.
نُقل��ت الع��روس إىل من��زل العري��س مبوك��ب م��ن أهله��ا وأهل��ه .م��ازال
احملتفل��ون حت��ى ه��ذه اللحظ��ة يف اخل��ارج يكمل��ون س��هرتهم .ه��ذا م��ا
يقتضي��ه الع��رف يف تل��ك املنطق��ة مس��تغلني مصابي��ح الس��ماء احملاط��ة
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بالقم��ر املن�ير .ولف�ترة مل تك��ن معروف��ة للجمي��ع قض��ي منه��ا بس��بب
الزه��و والرق��ص ،خ��رج ص��وت أس��كت اجلمي��ع ،صوت مذه��ل وخميف
ومرع��ب .ت��رك اجلمي��ع أماكنه��م وتوجه��وا حن��و مص��در الص��وت .ه��ا
ه��و س��امر جي��ادل الع��روس ،وأب��وي س��امر اللذي��ن ش��ددا ح��ول عل��ى
الط�لاق واالنفص��ال ع��ن نرم�ين ف��وراً ،طعن��ت بش��رفها .أش��تد انفع��ال
س��امر أكث��ر ،يس��حب نرم�ين م��ن ش��عرها ويتلف��ظ بأبش��ع وأق��ذر األلف��اظ
وملقي��ا عليه��ا تهم��ة الش��رف .ال��دم يغط��ي ش��فتيها بفع��ل صفع��ات
تلقته��ا م��ن يدي��ه الغليظت�ين .تص��رخ بص��وت بال��كاد يُس��مع وه��ي تق��ول
« مل أفع��ل ش��يئاً ،أرمح�ني ،مل أفع��ل ش��يئاً ».اختلط��ت دموعه��ا بدم��اء
ش��فتيها وه��ي تتعص��ر أمل��ا وخج�لا وه��ي جت��ر كش��اة به��ا عي��ب للذب��ح
حت��ى ال تش��وه باق��ي القطي��ع .رماه��ا أرض��ا واس��تمر بقذفه��ا بواب��ل م��ن
الش��تائم هل��ا وألهله��ا  .فه��م اجلمي��ع الس��بب .فالفع��ل يرتج��م القص��د
والس��بب يف هك��ذا ح��دث.
عل��ى األرض ،ميت��د نص��ف جس��دها وي��دا تس��ندها واآلخ��ر مم��دودة
للتوس��ل ،ض��اع مكياجه��ا ورونقه��ا وتلطخ��ت مالبس��ها اجلدي��دة ،ه��ول
الصدم��ة أربكه��ا متام��ا (ي��ارب ...م��ا ذن�بي ...طاه��رة .)...وفج��أة،
اخ�ترق اجلم��ع ال��ذي تواف��د باحل��ال إىل ذل��ك امل��كان والد وأخ��و العروس
نرم�ين بوجه�ين يتطاي��ر منه��ا ال��دم .انقض��ا عليه��ا بغ��رض قتله��ا
لتلطيخه��ا مسع��ة العائل��ة .صراخه��ا واس��تغاثتها دوي��ا يف أرج��اء امل��كان.
أم��ا األهال��ي ،فق��د انقس��موا إىل قس��مني ،منه��م مؤي��د لغس��ل امل��كان
بال��دم ،ومنه��م م��ن ع��ارض ذل��ك مكتفي�ين بت�برؤ أس��رتها منه��ا .وه��ذه
الفئ��ة أقلي��ة ال تتج��اوز ع��دد األصاب��ع .مؤي��دو قتله��ا تناقل��وا التأيي��د
ب�ين بعضه��م البع��ض س��اخطني م��ن ه��ذا الوض��ع امله�ين لقي��م اإلنس��ان
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واملس��تهجن م��ن قب��ل اجلمي��ع .تدخ��ل املعارض��ون إلنق��اذ حي��اة نرم�ين
م��ن القت��ل ومدافع�ين ع��ن فك��رة الت�برؤ .األس��تاذ فتح��ي داف��ع عنه��ا
ببس��الة حت��ى جذبه��ا إىل خلف��ه منادي��ا« :ليطل��ب أحدك��م الش��رطة».
تب��وأ مؤي��دو قتله��ا دور املتف��رج .منهم املتش��في ومنهم الس��اخط .وقبل
ووص��ول الش��رطة ،تناق��ل الن��اس فيم��ا بينه��م م��ا مل يك��ن يف احلس��بان،
«إذا س��قط العج��ل كث��رت الس��كاكني» .ه��ذه املقول��ة أص��اب م��ن قاهل��ا.
عدمي��و الضم�ير ال يفوت��ون فرص��ة كه��ذه دون اخل��وض يف القي��ل والق��ال
وخرجه��م ع��ن األس��لوب الالئ��ق .ف�لا حرم��ة لع��ورات اآلخري��ن ،ال
تقدي��ر لوض��ع ح��رج جع��ل م��ن األب إنس��انا مهت��وك الع��رض ،األم
ش��وهدت وه��ي تض��رب وجهه��ا براحتيه��ا وخت��دش جل��د وجنتيه��ا م��ن
ش��دة الش��عور بالذن��ب لتقصريه��ا وع��دم قدرته��ا عل��ى تربي��ة ابنته��ا.
طال��ت األلس��ن ،ألس��ن ال ح��دود هل��ا .م��ن مس��ع باألم��ر أخ�بر من مل
يس��مع .وم��ن س��بق ل��ه أن مس��ع أراد أن يس��مع للم��رة الثاني��ة والثالث��ة.
تناق��ل الن��اس خ�برا مف��اده أن هن��اك م��ن ش��اهد س��يارة مرس��يدس
توصله��ا إىل أم��ام احل��ي .ه��ذا يؤك��د صح��ة ه��ذه اخل�بر ،وزادوا عل��ى
ذل��ك بأنه��ا تعم��ل مبله��ى تاب��ع للمطع��م ال��ذي تعمـ��ل ب��ه .وه��ذا يق��ول
إنه��ا كان��ت ترمق��ه بنظ��رات مش��بوهة .وآخ��ر يق��ول إنه��ا وقعت فريس��ة
ش��اب م��ن أبن��اء احل��ي.
اصطحب��ت الش��رطة معه��ا نرم�ين ووالده��ا وزوجه��ا إىل قس��م
الش��رطة .ح��رر حمض��ر ومت االحتف��اظ بنرم�ين حي��ث حول��ت إىل قاض��ي
التحقي��ق يف صب��اح الي��وم التال��ي .الضوض��اء تواصل��ت طيل��ة اللي��ل.
والده��ا ص��ب ج��ل غضب��ه عل��ى زوجت��ه ألنه��ا أهمل��ت تربي��ة ابنته��ا.
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يف صبيح��ة الي��وم التال��ي ،أم��ر قاض��ي التحقي��ق بإحال��ة نرم�ين
عل��ى الط��ب الش��رعي .ذه��ب أه��ل الع��روس والعري��س إىل قس��م الط��ب
الش��رعي يف املستش��فى الع��ام بانتظ��ار الفح��ص .جل��س زوج نرم�ين
بوج��ه واضح��ة علي��ه عالم��ة الغض��ب وجبانب��ه والدت��ه عل��ى أح��ر م��ن
اجلم��ر .أم��ا أم الع��روس ،فجلس��ت وحي��دة مطأطئ��ة رأس��ها وه��ي تدع��و
اهلل« :أن يس�تر ابنته��ا وأس��رتها».
وقف��ت هن��اك نرم�ين تس��ند ظهره��ا عل��ى زاوي��ة ،ن�يران تتوق��د كل
ثاني��ة يف صدره��ا ه��ي واثق��ة م��ن نفس��ها .لكن (م��اذا حدث ل��ي؟! يارب
مل أق�ترف ذنب�اً ،ملَ أن��ا؟!) ترم��ق أمه��ا بنظ��رة وه��ي متطئطئ��ة ال��رأس،
منه��ارة ،مزق��ت جل��د وجهه��ا حممل��ة نفس��ها املس��ؤولية لتقصريه��ا يف
تربي��ة ابنته��ا .تع��ود لتنظ��ر إىل أبيه��ا وه��و يهت��ز غضب��ا منتظ��راً الفرص��ة
لقتله��ا .تفك��ر (س��انتحر ،)...كي��ف تنف��ذه ،جاءته��ا فك��رة الصع��ود إىل
أعل��ى س��طح املستش��فى وتلق��ي بنفس��ها ،ق��ررت وصمم��ت عل��ى التنفي��ذ
ف��ورا ،تزحزح��ت م��ن زاويته��ا قلي�لا تراق��ب وأبويه��ا لتنس��ل م��ن
حت��ت ناظريهم��ا ،خط��ت اخلط��وة األوىل وإذا باملمرض��ة متس��كها م��ن
يده��ا ج��اء وق��ت دخوهل��ا لغرف��ة الكش��ف ،جذبته��ا م��ن يده��ا وه��ي
تبتس��م هل��ا .ه��ذه أول ابتس��امة جتده��ا م��ن بداي��ة احل��دث ،ابتس��امة
غريب��ة هل��ا يف هك��ذا موق��ف .خطوت�ين وطوق��ت املمرض��ة ذراعه��ا عل��ى
خص��ر نرم�ين لتمش��ي به��ا ،تل��ك اللمس��ة هل��ا إث��ر وش��عور غري��ب رمب��ا
مل جت��د ل��ه وص��ف يف هك��ذا حلظ��ة عصيب��ة ال تتمن��اه فت��اة ش��رقية ُره��ن
ش��رفها بك��م نس��يج وقط��رات م��ن ال��دم.
بع��د هنيه��ة ،مش��خ رأس األم عندم��ا أعلمه��ا الطبي��ب نتيج��ة
الفح��ص مؤك��دا أن «الغش��اء مت��زق حديث��ا» حم��ررا بذل��ك تقري��ره الط�بي
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بنس��ختني لقاض��ي التحقي��ق ووال��د الع��روس ،انفرج��ت أس��اريرها،
زغ��ردت ،اس��تبدلت األم التكش�يرة بابتس��امة .إال أن ال��زوج مل يقتن��ع
مب��ا ص��رح ب��ه طبي��ب اإلرش��اد النفس��ي .اع�ترض قائ�لا «ه��ذا ال��كالم
غ�ير معق��ول» حمت��ارا ه��ل يص��دق نفس��ه أم الطبي��ب .طل��ب توضيح��ا
م��ن الطبي��ب .ق��ال ل��ه الطبي��ب إن حال��ة زوجت��ه م��ن الناحي��ة العلمي��ة
حي��ث ال يس��يل ال��دم بالش��كل املتوق��ع.
مل يقتن��ع مب��ا قال��ه الطبي��ب قائ�لا ل��ه« :مل يس��بق وأن مسع��ت
مب��ا تقول��ه» ،ق��ال الطبي��ب ل��ه ولباق��ي أف��راد األس��رتني أن هن��اك
ع��دة أن��واع م��ن األغش��ية .أش��ار هل��م أن دراس��ة عاملي��ة نش��رتها جمل��ة
الالنس��ت الربيطاني��ة أظه��رت إىل أن  16باملائ��ة م��ن النس��اء املتزوج��ات
ال يفق��دن الغش��اء إال بع��د ال��والدة األوىل .أم��ا زوجت��ه ،فه��ي ليس��ت م��ن
ضم��ن ه��ذه النس��بة املئوي��ة .م��ع العل��م أن��ه ق��د ي��زول خلقي��ا ،أو بس��بب
م��رض ،أو ع��ارض س��قوط ،أو التع��رض الحت��كاك جس��م رص�ين أو
ح��اد .خاص��ة صغ�يرات الس��ن اللوات��ي يلع�بن عل��ى املراجي��ح واأللع��اب
أو يرك�بن الدراج��ة اهلوائي��ة.
عل��ى بع��د ثالث��ة أمت��ار م��ن الطبي��ب وم��ن حول��ه أف��راد األس��رتني
حياول��ون فه��م م��ا ح��دث ،وقف��ت نرم�ين إىل جان��ب عتب��ة غرف��ة
الفح��ص متت��زج لديه��ا مش��اعر الف��رح بدم��وع احل��زن عل��ى حمياه��ا
وه��ي حت��اول التق��اط أنفاس��ها بع��د أن تكس��رت أحالمه��ا والكته��ا
األلس��ن وخ��اض العام��ة يف ش��رفها.
توج��ه اجلمي��ع إىل مكت��ب القاض��ي .بع��د أكث��ر م��ن س��اعة ،وق��ف
ال��زوج وزوجت��ه ووال��دا الع��روس أم��ام القاض��ي ،ق��رأ نتيج��ة الفح��ص.
وقب��ل أن يتف��وه بكلم��ة واح��دة ،فاجأت��ه نرم�ين وه��ي تطل��ب إقام��ة
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دع��وى تفري��ق للض��رر ال��ذي م��س ش��رفهاُ .ص��دم ال��زوج ،ق��دم أع��ذاره
هل��ا يف حض��رة القض��اء ،إال أنه��ا أص��رت معلل��ة أنه��ا س��قطت يف
مس��تنقع االتهام��ات بوقوعه��ا بالرذيل��ة وبأنه��ا تعرض��ت لضغ��وط نفس��ية
واجتماعي��ة .ح��اول األب الضغ��ط عليه��ا بالع��دول ع��ن قراره��ا ،ك��رر
س��امر االعت��ذار لنرم�ين وألهله��ا ،طل��ب منه��ا الس��ماح ب��إذالل حي��اول
إقناعه��ا بالع��ودة مع��ه إىل املن��زل ونس��يان م��ا حص��ل ويب��دآن صفح��ة
جدي��دة (ببس��اطة ،وكأن ش��يئاً مل يك��ن) .قابلت��ه جبس��دها ال��ذي مش��خ
مؤخ��را وزاد عرض��ا وط��وال ،عيناه��ا حتولت��اً إىل أني��اب أس��د ي��زأر،
(م��اذا؟!) تق��رب أذنيه��ا من��ه ليك��رر م��ا قال��ه ،ك��رر قول��ه بأكث��ر ضعف��ا
م��ن ذي قب��ل ،كلم��ة كأنه��ا أل��ف طعن��ة قاتل��ة (ببس��اطة؟!) .ش��عر
س��امر بش��يء يوث��ق يدي��ه ويضغ��ط جس��ده ،إنه��ا نظراته��ا كالس��كاكني
املاضي��ة .إال أنه��ا رفض��ت بش��دة .مم��ا اضط��ر القاض��ي إىل تلبي��ة مطلبها.
ق��ررت نرم�ين إع��ادة اعتباره��ا بتالش��ي أحالمها .وتعود بعد س��اعات
إىل منزهل��ا مب��أمت م��ن احل��زن بع��د خروجه��ا من��ه باحتف��ال مهي��ب.
إال أنه��ا أظه��رت وجه��ا م��ن الش��جاعة ملقاوم��ة ضغوط��ات اجملتم��ع.
ه��ذه ه��ي الش��خصية احلقيقي��ة ال�تي تس��كن بداخ��ل صدره��ا ،صالب��ة،
مقاوم��ة لصعوب��ة احلي��اة واحملي��ط ،ال تته��اون م��ع م��ن أخ��ذ حقه��ا
حت��ى ول��و كان مث��ن ذل��ك حياته��ا .برغ��م ش��عورها بغص��ة يف حلقه��ا
وغض��ب ع��ارم اجت��اح جس��دها ،إال أن الثب��ات مدها بش��يء م��ن احلكمة
والص�بر لت�ترك غرفته��ا بع��د دقائ��ق م��ن عودته��ا إىل منزهل��ا لتخ��رج
إىل املنت��زه الع��ام تقض��ي س��اعات وه��ي حت��اور الع��دم وأش��جار امل��كان
ولي��س بيده��ا ش��يء لتصنع��ه س��وى الب��كاء احل��ارق والتحم��ل .الورق��ة
ال�تي كان��ت بيده��ا اس��تهلكتها .طلق��ت زوجه��ا .وه��ذا أضع��ف اإلميان.
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اعت�بر األس��تاذ فتح��ي ه��ذا الي��وم أس��وأ ي��وم يف حيات��ه وه��و ي��رى من
كان��ت حتم��ل مكان��ة يف قلبه قد هتكت وأس��تبيح عرضها .أمس��ى س��اهرا
متأمل��ا من ش��دة اخلجل .ش��عر مبش��اعر نرم�ين .وبعد وصول خ�بر خلعها
لزوجه��ا ،استش��عر اس�ترجاع ج��زء م��ن الكرام��ة املفق��ودة لتل��ك الفت��اة.
ط��رق بي��ت نرم�ين ،ان��ه س��امر ج��اء حم��اوال بع��د أن مض��ى
عل��ى احلادث��ة أس��بوع ،لعله��ا تراجع��ت وخ��ف غضبه��ا .حت��دث ل�لأب
واتفق��ا عل��ى اس��تدعاء نرم�ين لس��ماعه لعله��ا تع��ود إلي��ه .مسع��ت نرمني
كل تربي��رات س��امر ،وكذل��ك األب ال��ذي احن��از لالعت��ذار ومنحه��ا عقداً
م��ن الذه��ب لرتضيته��ا .األب ينظ��ر إىل مس��تقبل ابنت��ه م��ع ه��ذا ال��زوج
ألن��ه مبفه��وم ع��ام رمب��ا تبقى بال زواج وس��تبقى األلس��ن تلوكه��ا .بعد أن
اس��تمعت وج��اء دوره��ا ،طلب��ت بكل ه��دوء وكأن أكرب فرص��ة يف العمر قد
وضع��ت ب�ين يديه��ا «أعت��ذر ل��ي أم��ام كل الن��اس ...أم��ام اجل�يران.....
أعت��ذر أم��ام كل إنس��ان مسع��ك تتهم�ني .تدخ��ل األب «ي��ا ابن�تي ،ال
تزي��دي م��ن توت��ر احلال��ة ،إقبل��ي االعت��ذار وعف��ا اهلل عم��ا س��لف».
�ت ش��ريفة ،أعت��ذر لك عما
رد س��امر معت��ذرا «أن��ا أخط��أت حبق��ك أن� ِ
ب��در م�ني وأمتن��ى أن تقبل��ي اعت��ذاري ولنط��و املاض��ي» .ه��زت رأس��ها
ورمس��ة تكش�يرة عل��ى حمياه��ا «لنط��و املاض��ي؟! مجي��ل يا س��يد س��امر،
مجي��ل (س��الت قط��رات الدموع وش��قت خدوده��ا قهرا ،وتابع��ت )...هل
أدرك��ت معن��ى الرجول��ة؟ الرجول��ة كلم��ة ش��رف وموق��ف ع��ز .الرجول��ة
أن حت�ترم اآلخري��ن وال تس��تصغر ش��أنهم .الرجول��ة ه��ي الش��هامة
وامل��روءة يف أمج��ل معانيه��ا .ه��ي األخ�لاق الكرمي��ة واملعامل��ة احلس��نة!
أمس��كها والده��ا م��ن ذراعه��ا حم��اوال إس��كاتها وه��و يق��ول «مب��ا
تهذي��ن ي��ا بن��ت اس��كيت؟!» نظ��رت لوالده��ا كالوح��ش مكمل��ة م��ا
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بدأت��ه دون أن تع�ير أح��دا االهتم��ام إال نفس��ها املكس��ورة .الرجول��ة ه��ي
أن تغف��ر وتعف��و عن��د املق��درة وأن متس��ك نفس��ك عن��د الغض��ب! الرجول��ة
ه��ي أن متس��ح بي��د احلني��ة دمع��ة أمل ع��ن وج��ه بائ��س .ك��م م��ن تل��ك
الصف��ات جتده��ا يف نفس��ك ي��ا س��يد س��امر؟! اخربن��ي .ق��د جتتم��ع
الصف��ات يف رج��ل واح��د وق��د جيتم��ع الرج��ال يف صف��ة واح��ده .ل��و
فصل��وا رأس��ي ع��ن جس��دي ،ل��ن أك��ون زوج��ة ل��ك ،رضي��ت ل��ي ال��ذل
واإلهان��ة ،مل ترح��م ضعف��ي وتوس�لاتي ألن��ي ام��رأة ضعيف��ة ».أدارت
ل��ه ظهره��ا وغ��ادرت وه��ي تق��ول «ال حت��اول جم��ددا ،فلي��س ل��ك م��كان
يف قل�بي» .وتابع��ت مش��يها إىل حي��ث أمه��ا وه��ي توخبه��ا وتلومه��ا
أنه��ا تضي��ع مس��تقبلها ،مل تب��ال ويف خمدعه��ا ،جلس��ت عل��ى فراش��ها
وهل��ا نص��ف ابتس��امة ونص��ف ب��كاء وه��ي تنتص��ر وت��ذل م��ن أذهل��ا وإن
كان ذل��ك ال يكف��ي كم��ا قال��ت يف نفس��ها .وتابع��ت« :اقس��م ب��اهلل م��ا
تن��ال م�ني ش��عرة .ل��و األم��ر كان بي��دي لس��جنتك» تتحس��س خده��ا.
ف��اآلالم املعنوي��ة مازال��ت متصل��ة بصفع��ات تلقته��ا حينه��ا.
***
يف فن��دق راق ،ب��دأ جاس��ر س��هرته الليلية األس��بوعية وه��ي األوىل بعد
عودت��ه م��ن خ��ارج البلد .يش��رب اخلمر على النمط الغرب��ي حتى منتصف
اللي��ل ،ث��م يع��ود إىل منزل��ه وه��و يف مزاج يس��عى دائم��ا إلي��ه ليكمل باقي
الس��هرة م��ع أجريت��ه بتل��ة .ه��ي الس��هرة األخ�يرة يف فن��دق بع��د أن أُم��ر
بلب��س درع التق��وى املعت��دل ألن وس��ائل اإلع�لام س��تكون علي��ه رقيب �اً.
مل يلب��ث س��وى بض��ع دقائ��ق حت��ى جل��س جبانب��ه ص��ادق ،نظ��ر يف
وجه��ه ،أش��ار ل��ه ص��ادق بعين��ه كم��ا تع��ودا عل��ى لغ��ة اإلش��ارة ث��م وقف
وأطل��ق رجلي��ه متوجه��ا إىل الس��احة اخلارجي��ة لفن��اء الفن��دق .و م��ا ه��ي
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إال دقائ��ق حت��ى حل��ق ب��ه جاس��ر فوج��ده يدخ��ن س��يجارته عل��ى مقرب��ة
م��ن البواب��ة ،اق�ترب من��ه جاس��ر ،فت��ح ص��ادق ب��اب س��يارته وأدار
احمل��رك ،فه��م جاس��ر وصع��د ،أم��ر رجال��ة بانتظ��اره ،انطل��ق ص��ادق
وتوق��ف عل��ى بع��د كيلوم�ترات ون��زل م��ن الس��يارة يتبع��ه جاس��ر .أصب��ح
جاس��ر يث��ق بص��ادق أكث��ر م��ن ذي قب��ل بع��د أوام��ر مرؤوس��يه وتعزي��ز
الثق��ة ب��ه .ل��ذا ذه��ب مع��ه دون احتي��اط أم�ني .وق��ف أم��ام ص��ادق
وق��ال ل��ه بلهجت��ه املتثاقل��ة:
– –ما األمر؟!
أجابه بصوت يكاد ال يسمع:
– –وصلين طلب من خارج البلد ،يريدون قلب شاب.
– –ومن املعين بالطلب؟!
– –رمب��ا رئي��س ،مل��ك ،أم�ير أو ث��ري م��ن أثري��اء الع��امل .هك��ذا
وصلت�ني األوام��ر...
– –وأين املشكلة؟!

– –أرادوا أن يرس��لوا فريق��اً طبي��اً لفح��ص الش��اب ال��ذي س��يأخذون
من��ه القل��ب.
قال بصوت مهتز ومتوتر:
– –إي��اك أن تواف��ق ،حن��ن يف مرحل��ة حساس��ة .لدين��ا أطب��اء وس��نقوم
بالواج��ب .ق��م بالرتتيب��ات إلجن��از املهم��ة كم��ا نري��د حن��ن ،ال ه��م.
ه��م أصح��اب احلاج��ة.
221

– –هذا كان رأيي .ألديك أوامر أخرى.
– –نع��م ،هن��اك إقب��ال عامل��ي عل��ى منتج��ات املعام��ل القصري��ة ،نري��د
التوس��ع .ق��م بذل��ك بأس��رع وق��ت ممك��ن.
– –اعترب األمر منجزا .ولكن هناك مشكلة صغرية جدا.
– –ما هي؟
– –اجملن��ون ال��ذي أنش��أنا بامس��ه املش��اغل القصري��ة ت��ويف األس��بوع
املنص��رم .واملش��اغل حتم��ل امس��ه بالوثائ��ق.
– –احب��ث ع��ن جمن��ون آخ��ر عل��ى أن حيم��ل وجه��ا مناس��با ث��م ق��م
بتنظيف��ه والبس��ه بدل��ة راقي��ة ليك��ون مقب��وال هل��ذا العم��ل.
– –حتت أمرك.
– –إياك أن تقرتب من هذه املشاغل .حتكم بها عن بعد.
– –كل ش��يء حس��ب حس��ابه .املظه��ر الع��ام للمش��اغل أم��ام املراقب��ة،
مصن��ع للغ��زل والنس��يج وال��دور األرض��ي ال��ذي ب��ه املعم��ل.
– –أثق بك.
– –زارتن��ا الرقاب��ة لكنن��ا أظهرن��ا رئي��س اجملموع��ة عل��ى أن��ه ع�ين م��ن
املال��ك املهاج��ر يف دول��ة أجنبي��ة وتعامل��وا عل��ى أن��ه امل��وكل ل�لإدارة
وأظهرن��ا هل��م الوثائ��ق املطلوب��ة ال�تي تثب��ت أن اجملموع��ة عب��ارة
ع��ن منش��آت للغ��زل والنس��يج ث��م غ��ادروا.
– –إياك أن يعرف أحد باألبواب السرية لألدوار األرضية للمشاغل.
– –كل شيء حسب حسابه.
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ع��اد جاس��ر الس��تكمال س��هرته ال�تي بدأه��ا .وحت��ت وط��أة التفك�ير،
غ��ادر الفن��دق متوجه��ا إىل منزل��ه حي��ث قض��ى وقت��ا م��ع «بتل��ة» .وقب��ل
مطل��ع الفج��ر ،كان يف مكتب��ه بالش��ركة األم .دخ��ل املكت��ب وجل��س
عل��ى كرس��يه وهات��ف احملام��ي ،أيقظ��ه م��ن الن��وم وأم��ره باحلض��ور
ف��ورا إىل املكت��ب .وق��ف جاس��ر وفت��ح الب��اب عل��ى مي�ين احلائ��ط يف
املكت��ب ليدخ��ل إىل غرف��ة ن��وم راقي��ة ج��دا فيه��ا أه��م كمالي��ات احلياة،
س��رير ،ثالج��ة صغ�يرة به��ا كل م��ا حيت��اج م��ن فواك��ه ومش��روبات،
تلف��از م��ع ع��دة أقم��ار صناعي��ة ،طاول��ة راقي��ة عليه��ا م��رآة ،ومكي��ف.
اس��تلقى عل��ى الس��رير وأش��عل التلف��از ،ظ��ل يقل��ب القن��وات الفضائي��ة
يف القم��ر األورب��ي حت��ى أُبل��غ ع�بر هات��ف عل��ى مقرب��ة م��ن س��ريره أن
احملام��ي بانتظ��اره .أذن بدخول��ه وخ��رج ملكتب��ه ،وأش��عل س��يجارته.
ب��دا احملام��ي مرتب��كا ملث��ل ه��ذا االس��تدعاء ،س��أل بتوت��ر:
– –خريا إن شاء اهلل سيدي.
أجاب��ه بص��وت أج��ش مصح��وب برق��ة غ�ير معه��ودة رمب��ا بفع��ل
الش��راب ال��ذي مل يذه��ب كام��ل عقل��ه لتن��اول القلي��ل من��ه ليس��اعده
عل��ى التفك�ير:
– –اجلس.
جلس احملامي وجلس جاسر أمامه وهو يأمر:
– –ق��م الي��وم بإج��راءات إنش��اء قن��اة ديني��ة عمالق��ة وت��ول أم��ر تعي�ين
الش��يوخ واملثقف�ين املعروف�ين ل��دى اجلمه��ور م��ن املش��اهدين .أري��د
إجن��از ه��ذا املش��روع بأس��رع وق��ت ممك��ن .ق��م بإج��راء محل��ة
إعالمي��ة غ�ير مس��بوقة هل��ذه القن��اة.
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– –أمرك سيدي!
– –املق��ر الرئيس��ي للقن��اة هن��ا يف البل��د .وش��بيه للمق��ر الرئيس��ي يك��ون
خ��ارج البل��د .األم��ر الثان��ي واأله��م ،كل��ف مكت��ب التنفي��ذ بإنش��اء
جمموع��ة قن��وات فضائي��ة يف (اهل��وت ب�يرد) تك��ون حت��ت إش��رافك
ش��خصيا حت��ى ل��و اضط��ررت للس��فر.
– –سيكون املقر خارج البلد؟!
– –نعم ،يف باريس مثال .عني حماميا هناك لتلك اجملموعة.
– –حت��ت أم��رك .وم��ا نوعي��ة القن��وات ،أقص��د اهل��دف ،إخب��اري أو
اجتماع��ي.
– –قنوات إغراء متعمق.
– –ماذا؟!
– –أن��ا أث��ق بقدرات��ك .ال أري��د أن يعل��م أح��د به��ذا األم��ر .راتب��ك
س��يزيد ث�لاث م��رات.
– –حتت أمرك.
– –عل��ى أن تك��ون القن��وات عب��ارة ع��ن ص��ور مغري��ة لفتي��ات عربي��ات
والتعلي��ق بلغ��ة العربي��ة وليس��ت أفالم��ا .تق��وم بتوف�ير رس��ائل
اتص��ال مل��ن يري��د أن يتح��دث لصاحب��ات الص��ور م��ن النس��اء بقص��د
متع��ة اإلغ��راء ،وعلي��ك أن تتعاق��د م��ع ش��ركات االتص��االت يف أوربا
وآس��يا وإفريقي��ا م��ن أج��ل الرس��ائل القص�يرة .أري��د أن يك��ون الب��ث
م��ن قم��ر اصطناع��ي آخ��ر عل��ى م��دار الناي��ل س��ات.
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– –من الناحية القانونية ،ال مشكلة يف ذلك.
– –ماذا لو وصل هذا األمر إىل مسامع البلد.
– –االس��تثمار خارج��ي ،عل��ى القم��ر األورب��ي .م��ن س��يوصل ه��ذه
املعلوم��ات إىل مس��امع اجلمه��ور؟ س��أقوم بإج��راءات توثيقي��ة لش��ركة
أوربي��ة حت��ت اس��م مس��تعار للجمه��ور .وه��ذا م��ن حقن��ا يف القان��ون
األورب��ي .وم��ن حقن��ا أن حناف��ظ عل��ى س��رية ملكي��ة الش��ركة أم��ام
اإلع�لام بش��كل ع��ام .وإن تس��ربت معلوم��ات ،ننف��ي أي عالق��ة لن��ا
ونته��م خصوم��ا لن��ا بالتش��هري بن��ا ،اجلمه��ور يتح��ول إىل مداف��ع
ش��رس عن��د النف��ي.
– –إذن ،قم بعملك.
– –سأكون عند حسن ظنك سيدي.
– –تستطيع أن تعود إىل منزلك.
– –سأذهب إىل مكتيب ،الصبح على وشك االنبالج.
– –لك ذلك.
غ��ادر احملام��ي وش��عر جاس��ر أن قدرت��ه عل��ى الذه��اب إىل املن��زل مل
تع��د جمدي��ة بع��د ش��عوره باإلره��اق ،دخ��ل غرفت��ه اجمل��اورة للمكت��ب
ليغ��ط يف ن��وم عمي��ق.
***
ذه��ب عق��ل األس��تاذ فتح��ي إىل ع��امل الغ��رام ليعيش حلظات س��حرية
حماط��ة باألس��وار الوردي��ة .أس��ابيع وه��و هائ��م يف ش��اطئ ب�لا مرس��ى.
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ليل��ه ش��رود ،نه��اره ه��روب وتق��رب ،ه��روب م��ن احلرم��ان وتق��رب
م��ن س��يد اهلذي��ان .وكأن الغ��د أمج��ل ،في��ه اخل�ير ،في��ه الس��عادة
املطلق��ة ،وعي��ه الفك��ري مل يع��د جي��دي نفع��ا أم��ام إحس��اس غري��ب
ي��دب يف القل��ب كنوب��ات اهل��واء يف ص��در الغري��ق .رزان��ة ش��خصيته
عاج��زة عل��ى مواجه��ة موج��ة س��اخنة كري��اح حارق��ة قادم��ة م��ن كب��د
الصح��راء الصيفي��ة .كلمات��ه ككلم��ات غ�ير موزون��ة ألن��ه مضط��رب
األف��كار .هن��اك ح�لاوة وط��راوة ل��كل ثاني��ة مت � ّر م��ن حيات��ه .اعت��اد
عل��ى أغان��ي ف�يروز .أم��ا الي��وم ،فه��و أغني��ة .كل كلم��ة يس��معها يرق��رق
عل��ى إيقاعه��ا ليهت��ز جس��ده م��ن الداخ��ل وكأن زالزالً جيت��اح مفاصل��ه،
كأن م��دا دموي��ا ج��رف ش��طآن ش��ريانه .أصب��ح قلب��ه معزوف��ة عل��ى
قيث��ارة العش��ق .آه من��ك أيه��ا العاش��ق الرزي��ن ،آه من��ك أيه��ا الرج��ل
صاح��ب الثب��ات واجلدي��ة .أيف حلظ��ة أصبح��ت ذك��رى جلي��د؟! إن��ه
احل��ب ،ذل��ك الس��حر امللم��وس ،واحلقيق��ة غ�ير املرئي��ة .أي��ن كن��ت ي��ا
حض��رة األس��تاذ م��ن كل ه��ذا؟! الي��وم أن��ت س��يد العش��اق ورج��ل احلب
األول .أس��ند ظه��رك إىل الش��جرة وتنه��د لتخ��رج م��ن ص��درك فت��ات
كب��دك املمزق��ة بفع��ل احل��ب األول .ل��ن جت��د يف عم��رك أمج��ل م��ن
ه��ذه اللحظ��ات .حت��ى ول��و ظف��رت مب��ن حت��ب ،حتم��ا س��تتعود عليه��ا
وتصب��ح حيات��ك معه��ا عادي��ة ومألوف��ة م��ع م��رور الزم��ن .اس��تغل ه��ذه
اللحظ��ة الرباني��ة ال�تي يهبه��ا اهلل لعب��اده م��رة واح��دة يف العمر .ش��عورك
ه��ذا ل��ن يتك��رر مهم��ا كان��ت الظ��روف اإلنس��انية .إنه��ا ق��درة إهلي��ة
خصه��ا رب��ك لإلنس��ان .اش��تد ع��زف قلب��ه .حل��ن بدي��ع غن��ت عل��ى
إيقاع��ه نفس��ه م��ن الداخ��ل ،إنس��ان يس��كن بداخ��ل إنس��ان .عقل��ه ي��كاد
يقل��ع م��ن مكان��ه ليحل��ق يف األف��ق م��ع الطي��ور املومسي��ة ال�تي ت��زور ه��ذا
امل��كان م��رة واح��دة يف عم��ره .عين��اه تبح��ران إىل م��ا وراء نفس��ه .ح��ب
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يعان��ق العش��ق .إي��اك أن تغ��رق يف ال�تراب ،متس��ك جبذع��ي .أمس��ك
األس��تاذ الش��جرة ال�تي يس��ند ظه��ره عليه��ا يف قل��ب املتن��زه وه��و يص��در
أنفاس��ا غنائي��ة كله��ا إحس��اس وط��رب .ح��دق إىل ارتف��اع الش��جرة وش��عر
أن��ه أط��ول منه��ا .وكأن جس��مه يتم��دد بفع��ل احل��ب ليق��ف منافس��ا
لش��موخها ويواص��ل س�يره ب�ين باق��ي أش��جار املنت��زه باجت��اه أي م��كان
ختت��اره قدم��اه .أم��ا ه��و ،ف�لا س��لطة ل��ه عل��ى نفس��ه .إن��ه احل��ب.
***
اس��تقل األس��تاذ فتح��ي احلافل��ة اجلماعي��ة ليع��ود إىل ح��ي الصفي��ح.
وعن��د مدخ��ل احل��ي ،التق��ى نرمني وه��ي عائدة م��ن مكان عمله��ا حاملة
بع��ض األكي��اس البالس��تيكية املليئ��ة باخلض��ار ،أحضرته��ا معه��ا م��ن
س��وق حي��ث يب��اع م��ا تبق��ى م��ن اخلض��ار بأس��عار أق��ل يف آخ��ر النه��ار
ل�تردي النوعي��ة ،فيُقب��ل عليه��ا الفق��راء وأصح��اب الدخ��ل احمل��دود.
كأن الق��در رث��ى حلاهل��ا .اق�ترب منه��ا ،ع��رض عليه��ا املس��اعدة
يف مح��ل األكيـ��اس البالس��تيكية .ش��كرت ل��ه ه��ذا التص��رف وناولت��ه
نص��ف األكي��اس حلمله��ا .أراد أخ��ذ الباق��ي ولكنهـ��ا رفض��ت .أص��ر
عل��ى محله��ا ،فناولت��ه األكي��اس األربع��ة واحتفظ��ت بواح��د .دلف��ا
إىل ح��دود احل��ي وكل منهم��ا يرم��ق اآلخ��ر بنظ��رات فيه��ا ن��وع م��ن
اخلج��ل مل��ا ح��دث لنرم�ين فبادره��ا األس��تاذ:
لك.
– –تأملت ملا حدث ِ

ظلت صامتة ،فتابع قوله:

لك ما حدث.
– –كم وددت أن ال حيدث ِ
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– –كابوس وانتهى .ال أحب اخلوض يف هذا املوضوع.
– –لي سؤال واحد.
– –إذا كان خارج هذا املوضوع.
– –بل يف صلب هذا املوضوع.
– –إذن ال تسأل(.....أظهرت استياءها)
صمت قليال وهما يتابعان مشيهما ،فعاود احلديث:
– –ملاذا طلبت الطالق منه بعد احلادثة وقد اعتذر؟!
توقفت عن املشي ونظرت يف وجهه نظرة غضب وقالت بهدوء:
– –أقل شيء ،وأكثر شيء أستطيع فعله فيمن يشكك يف شريف.
مل جيد سبيال إال املضي قدما مع أفكارها لفتح املوضوع:
– –كان يستحق السجن.
قالت بغضب:
– –كان ومازال يستحق املوت.
– –هلذه الدرجة أنت حتقدين عليه؟!
– –صحي��ح أن�ني فق�يرة ولكن�ني غني��ة بالعف��ة والكرام��ة .لي��س ل��دي يف
ه��ذه الدني��ا غ�ير الش��رف أفتخ��ر ب��ه .إن��ي أفض��ل امل��وت عل��ى أن
أق��ع يف الرذيل��ة أو الس��معة الس��يئة .ي��ا أس��تاذ! إن احل��رة مت��وت
عل��ى أن تق��ع يف مس��تنقع النجاس��ة.
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أنت متنورة العقل .وهذا ما يعجبين فيك.
–– ِ
– –أوضح ما قلت؟!
قال بارتباك:
– –أنا فقط معجب بأخالقك وأمتنى أن حتذو حذوك كل الفتيات يف هذا
احل��ي ال��ذي حت��ول ب�ين ليل��ة وضحاها إىل مرت��ع للفس��اد األخالقي.
ع��ادت لتمش��ي وه��و إىل جانبه��ا وق��د رم��ى قلبه��ا بس��هم الس��عادة
وتأيي��د أفكاره��ا ال�تي لطامل��ا انتقده��ا اجلمي��ع وكأنه��ا وج��دت م��ن
يس��مع هل��ا ،فأجهش��ت بالب��كاء وه��ي تش��كو:
– –هتك��ت كرام�تي ،ال��كل يتح��دث عين .وبعد تربئ�تي ،مل يقتنع أحد
بالتقري��ر الط�بي بس��بب جهله��م .م��اذا عس��اني أن أفع��ل بنفس��ي؟!
(تش��هق )...مل يرمح�ني أح��د .هك��ذا خلق�ني اهلل .ل��و كان األم��ر
بي��دي ،ألصبح��ت مث��ل املكتم�لات ال عي��ب خلق��ي يعيب�ني .رمب��ا
أن��ت الوحي��د ال��ذي م��دح أخالق��ي ألن��ك أس��تاذ متن��ور بن��ور العل��م.
حاول أن يهدىء من روعها:
– –امس��حي دموع��ك ،علي��ك أن تكون��ي جس��ورة وصعب��ة امل��راس،
ل��و رآك أح��د تبك�ين حتم��ا س��يختلق األقاوي��ل .ال تس��محي هل��م
بإطال��ة ألس��نتهم علي��ك ،كون��ي قوي��ة ،وأن��ا س��أكون إىل جانب��ك
ول��ن أت��ردد ع��ن الوق��وف مع��ك عل��ى مص�ير واح��د .أن��ت فت��اة
رائع��ة وس��يكون مس��تقبلك أفض��ل.
– –وم��ن س�يرضى بفت��اة حص��ل هل��ا م��ا حص��ل يف جمتم��ع متخل��ف ال
يؤم��ن بالعل��م وينق��اد للخراف��ات والش��عوذة والع��ادات الس��يئة.
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– –قل��ت ل��ك أن��ا إىل جانب��ك ولتصن��ع األي��ام القادم��ة اخل�ير إن ش��اء
اهلل .قول��ي ل��ي ،كي��ف اهتدي��ت إىل طل��ب إقام��ة دع��وى تفري��ق
للض��رر ال��ذي م��س ش��رفها؟
– –قب��ل نتيج��ة الكش��ف ،كن��ت واثق��ة م��ن ش��ريف .ل��ذا ،س��ألت طبيبة
م��رت م��ن قاع��ة االنتظ��ار كي��ف انتص��ر لنفس��ي؟ فقال��ت ل��ي م��ا
قلت��ه للقاض��ي.
أحسنت يف إقناع القاضي.
––
ِ
ردت عليه مبدح نفسها:

– –ال تن��س ي��ا أس��تاذ إن��ي أنهي��ت اإلعدادي��ة يف املدرس��ة قب��ل انتقالن��ا
إىل ه��ذا احل��ي املش��ؤوم.
***
أعص��اب جاس��ر نبي��ل تصليه��ا الن��ار ،ي��ذرع مكتب��ه ذهاب��ا وجيئ��ة
وبي��ده كأس اخلم��ر يهـ��دئ م��ن أعصاب��ه امللتهب��ة ،يغ��ادر املكت��ب إىل
م��كان مرتف��ع ميكن��ه مراقبة مج��ال العاصم��ة يف النصف األول م��ن الليل.
اس��تباقه للوق��ت املعل��وم جعل��ه أش��به باملتوت��ر ،األم��ر لي��س بي��ده،
ك��م أحل الختي��ار الزم��ان وامل��كان ألن املش��يئة اخلارجي��ة أص��درت
حكمه��ا .ومب��ا أن��ه ش��رطي هل��ا ،وج��ب علي��ه االنصي��اع لألوام��ر.
يف االجت��اه اآلخ��ر ،ص��ادق متح��رك ومتحم��س ،يرتج��ل م��ع اثن�ين
م��ن رجال��ه م��ن الس��يارة أم��ام عم��ارة مكون��ة م��ن طابق�ين .الطاب��ق
األول متج��ر واس��ع .الطاب��ق الثان��ي عب��ارة ع��ن ش��قتني .األوىل معروض��ة
لإلجي��ار وال يوج��د به��ا أح��د ،الثاني��ة ه��ي املقص��ود الليل��ة .يصع��دون
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الس��لم به��دوء إىل ال��دور الثان��ي .يرت��دون قف��ازات يدوي��ة ش��فافة .يط��رق
ب��اب الش��قة ويق��رع اجل��رس ،دقيق��ة مكروه��ة يقضونه��ا انتظ��اراًُ .فت��ح
الب��اب م��ع ص��وت «م��ن الط��ارق ،»...اإلجاب��ة كاف��ة «الش��رطة »...دخل
ص��ادق ورجال��ه ،الربوفس��ور (أم�ير منص��ور) يس��أل ع��ن س��بب احلض��ور
يف مث��ل ه��ذا الوق��ت .أغل��ق ص��ادق ب��اب املن��زل م��ن الداخ��ل ،ظه��رت
زوج��ة الربوفس��ور وابنت��ه وابن��ه وكلهم��ا قل��ق إث��ر ق��رع اجل��رس يف وق��ت
كان��وا نائم�ين .ال��رد كان بلمح��ة البص��ر ع�بر مسدس��ات كامت��ة لص��وت،
أطل��ق الن��ار عل��ى الربوفس��ور وزوجت��ه وابنت��ه وابن��ه .مللم��وا األع�يرة
الفارغ��ة م��ن األرض وغ��ادروا مس��رح اجلرمي��ة.
نص��ف س��اعة أو أكث��ر ورج��ل يق��ف إىل جان��ب جاس��ر هامس �اً يف
أذن��ه ،انبس��طت أس��اريره ،اخل�بر كان س��عيدا( ،قت��ل الربوفس��ور).
اب��ن الربوفس��ور عم��ره أح��د عش��ر عام��ا .أصابت��ه طلق��ة ناري��ة يف
بطن��ه والثاني��ة م��رت م��ن ح��دود قلب��ه .اس��تطاع إن يهات��ف عم��ه
بكلم��ات بال��كاد كان��ت واضح��ة حت��ت رمح��ة النزي��ف والصدم��ة
املرعب��ة جمل��زرة لي��س س��هال تقب��ل منظره��ا س��واء م��ن طف��ل أو بال��غ.
أُبلغ��ت الش��رطة .ف�ترة وجي��زة كان��ت الش��رطة وس��يارة اإلس��عاف يف
ع�ين امل��كان .أس��عف الطف��ل .وم��ن ث��م مت نق��ل اجلث��ث.

صدم��ة الش��ارع كان��ت جملجل��ة .فلي��س م��ن الس��هل تقب��ل ح��وادث
اغتي��ال ك��وادر البل��د .ه��ذا يع�ني أن هن��اك مؤام��رة تطل برأس��ها البش��ع
لرتع��ب أبن��اء ه��ذا الوط��ن.
العملي��ة نف��ذت .مل يهت��م جاس��ر كي��ف نف��ذت وم��ن ه��م أعض��اء
فري��ق التنفي��ذ م��ن رجال��ه .ه��و ح��ذر ص��ادق أكث��ر م��ن م��رة ب��أن ال يق��دم
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عل��ى عملي��ة يك��ون فيه��ا متواج��دا بش��كل ش��خصي .ص��ادق رص�ين،
لك��ن أخذت��ه الثق��ة بنفس��ه وتص��رف بهف��وة أن يك��ون قائ��د املنفذي��ن
عملي��ا .ه��ي تعت�بر أس��هل عملي��ة قام��وا به��ا .ل��ذا ،وج��د األم��ر عادي�اً
أن يش��بع رغبت��ه بعن��ف م��ا .ولذل��ك جن��ون عظم��ة.
م��رت األي��ام واب��ن الربوفس��ور تتحس��ن صحت��ه تباع��ا بع��د العملي��ات
اجلراحي��ة واحملقق��ون يقوم��ون بعمله��م ببن��اء ص��ورة واضح��ة لألح��داث
لعله��م يس��تدلون ع��ن اجلن��اة .يف اللحظ��ة ،مس��ح به��ا األطب��اء للمحق��ق
بالتح��دث إىل الطف��ل عل��ى أال تزي��د م��دة التحقي��ق ع��ن مخ��س دقائ��ق
نظ��را للحال��ة الصحي��ة والنفس��ية .ق��دم الطف��ل وص��ف اجلن��اة إىل
احملق��ق وغ��ادر احملق��ق املستش��فى بانتظ��ار التحس��ن الواض��ح حلال��ة
الطف��ل الصحي��ة والنفس��ية ليت��م لق��اؤه بالرس��ام اجلنائ��ي لرس��م ص��ور
اجلن��اة .ه��ذا كان يتطل��ب أيام��ا ورمب��ا أس��ابيع.
مل��ف التحقي��ق وص��ل إىل ي��د العقي��د عم��ر بطريق��ة اس��تخباراتية.
وم��ن خ�لال املل��ف ،انطبق��ت مواصف��ات اجلان��ي عل��ى ص��ادق املذك��ور
يف مل��ف أع��ده العمي��د ف��اروق قب��ل اغتيال��ه وس��لمه ملس��اعديه .م��ن ه��ذه
النقط��ة ،انطل��ق التحقي��ق الس��ري بأم��ر م��ن العقي��د عم��ر حت��ى وص��ل
خلالص��ة مفاده��ا أن ص��ادق رج��ل ظ��ل .وب��دأت أعينه��م اخلفي��ة ترك��ز
عل��ى م��ن وراء ص��ادق .حاول��وا رب��ط قضي��ة دع��م التم��رد واغتي��ال العمي��د
واغتي��ال الربوفس��ور .مل تك��ن هن��اك عالق��ة ب�ين مجي��ع األط��راف.
اجلرائ��م حمبوك��ة وكأن هن��اك جه��ات عدي��دة كل واح��دة هل��ا عالق��ة
جبرمي��ة .وه��ذا عام��ل تش��تيت.
ُطرح��ت عل��ى العقي��د عم��ر فك��رت التخل��ص م��ن جاس��ر ،إال أن��ه
رف��ض وأم��ر بتس��هيل أعم��ال جاس��ر يف الوق��ت احلال��ي عل��ى األق��ل
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لس��ببني .األول أن جاس��ر ص��ار ذا ش��عبية وصي��ت إعالم��ي وص��ار ل��ه
ارتب��اط وثي��ق جب��ذور اقتص��اد البل��د .ثاني��ا ،جي��ب أن تكش��ف األي��ام
مجي��ع املتصل�ين ب��ه ،فق��ط التخل��ص م��ن مس��اعديه .وكلم��ا قت��ل رج��ل
يتب��ع جاس��ر ،حتم��ا س��يأتي ب��دل من��ه وهك��ذا ميك��ن معرف��ة ص�لات
اجلمي��ع لعله��م يس��تطيعون تفكي��ك ش��فرات كث�يرة ملث��ل ه��ؤالء الن��اس.
زاد اغتي��ال الربوفس��ور غموض��ا عندم��ا ف��ارق الطف��ل احلي��اة .وتقري��ر
الطبي��ب الش��رعي أف��اد في��ه بأنه��ا جرمي��ة قت��ل بتع��رض الطف��ل حلقن��ة
غ�ير موصوف��ة طبي��ا بينم��ا كان راق��دا يف املستش��فى .ه��ذا فت��ح باب�اً م��ن
التس��اؤالت ع��ن حج��م اخلروق��ات والتس��هيالت ال�تي يتحص��ل عليه��ا
األع��داء م��ن الداخ��ل.
بالنس��بة حملقق��ي املباح��ث ،هن��اك طري��ق مس��دود يف س�ير ه��ذه
القضي��ة خاص��ة وهن��اك متوي��ه وتالع��ب داخل��ي لط��ي صفح��ات
اجلرمي��ة .أم��ا بالنس��بة للعقي��د وزمالئ��ه ،فق��د كان��ت القضي��ة أكث��ر
وضوح��ا ورمس��ت خط��ة للتخل��ص م��ن ص��ادق ومراقب��ة م��ن س��يخلفه عن
كث��ب .وضع��ت اخلط��ة .وبع��د أي��ام ج��اء موع��د التنفي��ذ .أوكل��ت املهم��ة
للم�لازم عفي��ف .مترك��ز عفي��ف عل��ى بع��د ثالث��ة كيل��و م�ترات م��ن
في�لا جاس��ر .انتظ��روا هن��اك حت��ى غ��روب الش��مس .وبعده��ا ،جاءته��م
املعلوم��ات أن ص��ادق يف طريق��ه للفي�لا .بدأوا مس��تعدين للهج��وم .اقرتب
ص��ادق بس��يارتني .تقدم��ت الس��يارة األوىل ذات الدف��ع الرباع��ي إىل نقطة
اهلج��وم ،يف تل��ك النقط��ة وعل��ى طريق��ة العصاب��ات ليوح��ي احل��دث أن
ال جه��ة حكومي��ة ذات صل��ة باحل��ادث .انفج��رت عب��وة ناس��فة أعاق��ت
مواصل��ة الس�ير مم��ا أج�بر س��ائق الس��يارة ال�تي يس��تقلها ص��ادق عل��ى
التوق��ف .هن��ا ،أُمط��رت الس��يارتان بالرص��اص م��ن مجي��ع االجتاه��ات.
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يف البداي��ة ،قت��ل الس��ائقان ع��ن طري��ق اثن�ين كلف��ا به��ذه املهم��ة.
وهن��اك م��ن تكف��ل باهلج��وم عل��ى ص��ادق ومرافقي��ه .ح��اول املرافق��ان
املن��اورة حبماي��ة ص��ادق إال أن الفش��ل ب��دا واضح �اً م��ن خ�لال مقت��ل
م��ن ح��اول اخل��روج وبي��ده احلقيب��ة املض��ادة للرص��اص حي��ث وضعه��ا
لتحم��ي رأس��ه وظه��ره .فكان��ت الرص��اص كفيل��ة مبنع��ه م��ن أداء املهم��ة
حي��ث ُص��ب ع��دد منه��ا عل��ى قدمي��ه ليس��قط أرض��ا وأطلق��ت واح��دة
عل��ى رأس��ه لتقض��ي علي��ه ،صري��خ ص��ادق ب��دأ كالناق��ة هيئ��ت للذب��ح،
حي��اول إزاح��ة الس��ائق حن��و املقع��د اآلخ��ر لعل��ه حيظ��ى بفرص��ة الف��رار.
راح رج��ال ص��ادق يس��قطون الواح��د تل��و اآلخ��ر .اق�ترب املهامج��ون
حن��و الس��يارتني وه��م يطلق��ون األع�يرة الناري��ة .س��حب ص��ادق املس��دس
وب��دأ بإط�لاق الن��ار .ه��ذا مل يغ�ير م��ن األم��ر ش��يئا يف حال��ة ارتب��اك
وضي��اع الرتكي��ز ،فش��له يف س��حب جث��ة الس��ائق ليح��ل حمل��ه جعلت��ه
يرج��ع إىل مقع��ده ويفت��ح الب��اب وه��و يص��رخ «سأس��لم نفس��ي» .تق��دم
من��ه امل�لازم عفي��ف وح��دق يف عيني��ه لثانيـ��ة ،مسدس��ه مص��وب حن��و
رأس ص��ادق ،م��ن أنت��م؟ (تس��اءل ،)..ال��رد م��ن امل�لازم كان��ت رصاص��ة
اس��تقرت يف رأس��ه ليرتن��ح إىل جان��ب إط��ار الس��يارة .دن��ا امل�لازم م��ن
اجلث��ة وتأك��د م��ن مقتل��ه .بعده��ا ،أم��ر أتباع��ه باالنس��حاب ف��ورا.
األس��لحة املس��تخدمة يف ه��ذه العملي��ة ه��ي غنيم��ة حصل��وا عليه��ا من
املس��تودع يف الش��رق .ل��ذا ،كان��وا متأكدي��ن أن التحقيق��ات ستس�ير يف
اجت��اه م��ن يدع��م املتمردي��ن ويزوده��م بالس�لاح .ه��ذا إذا عث��ر احملقق��ون
عل��ى خي��وط تقوده��م إىل ذل��ك.
ارمت��ى جاس��ر عل��ى الكرس��ي ح��ال مساع��ه مبقت��ل ص��ادق ،فتع��رق.
عج��ز ع��ن البل��ع .دورك ق��ادم ي��ا جاس��ر( .ه��ذا م��ا قال��ه وعين��اه
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ش��اخصتان حن��و الس��قف .)...ح��اول الوق��وف .فعله��ا بع��د حماول��ة
مضني��ة وكأن قدمي��ه ق��د برتت��ا .دخ��ل إىل مكتب��ه ترافق��ه أجريت��ه« .هون
علي��ك س��يدي ،حلظ��ات عصيب��ة وس��تزول حتم��ا» .هك��ذا طمأنت��ه بتل��ة.
تن��اول جاس��ر هاتف �اً ع�بر األقم��ار الصناعي��ة وهات��ف دول��ة أجنبي��ة.
وج��د أن اهلات��ف ال يعم��ل .فق��د أوق��ف حلظ��ات معرف��ة اجله��ات
اخلارجي��ة مبقت��ل ص��ادق .وض��ع جاس��ر اهلات��ف جانب��ا وق��ال لبتل��ة:
أبلغ��ي احل��رس أن يكون��وا متيقظ�ين.
س��رح جاس��ر لدقائ��ق وبعــ��دها دخل��ت علي��ه (بتـ��لة) وقال��ت ل��ه
ب��أن هن��اك م��ن ينتظ��ره ،م��ن ه��و؟! وكي��ف دخ��ل إىل بييت؟! تسـ��اءل.
أدخل��وه رجال��ك .ردت علي��ه.
تن��اول مسدس��ه وخ��رج للقائ��ه .م��ن أن��ت؟! ب��ادره جاس��ر .أري��د
االنف��راد ب��ك س��يدي(.هكذا رد)
أش��ار جاس��ر لبتل��ة وحارس��ه باالبتع��اد قلي�لا .اق�ترب من��ه الرج��ل
وق��ال بص��وت أق��رب إىل اهلم��س :بأن��ه س��يعمل ب��دل ص��ادق .وامس��ي
(صب��ور) جاءت�ني األوام��ر بذل��ك قب��ل نص��ف س��اعة( ،للدج��اج ق��ن)...
ش��فرة يعرفه��ا جاس��ر.
ه��ز جاس��ر رأس��ه وتس��اءل ليطمئ��ن ع��ن س�يران األم��ور .طمأن��ه
وأك��د ل��ه أن الوض��ع حت��ت الس��يطرة وال داع��ي للقل��ق .م��ا ح�ير جاس��ر
اجله��ة ال�تي تق��ف وراء مقت��ل ص��ادق .ط��رح الس��ؤال عل��ى (صب��ور).
كان ال��رد« :حتم��ا س��نعرف»...
***
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بعد غياب طال ،عاد الش��يخ أبو إميان من الس��فر مس��اء األمس وقصد
الي��وم املس��جد قب��ل ص�لاة الظه��ر بنص��ف س��اعة وبي��ده بع��ض اهلداي��ا.
كان إبراهي��م يع��د نفس��ه الف�تراش بس��اط البي��ع أم��ام املس��جد،
ح�ين فاج��أه الش��يخ بقدوم��ه م��ن خلف��ه ،أخ��ذه باألحض��ان ،عن��اق دام
حلظ��ات وكأن إبراهي��م ق��د ش��م نس��يم مك��ة م��ن خ�لال الش��يخ .دع��ا
إبراهي��م للح��اق ب��ه داخ��ل املس��جد .س��أله ع��ن أخب��اره وطل��ب من��ه أن
حيدث��ه م��اذا وج��د يف مك��ة؟ أج��اب عل��ى أس��ئلته وأب��دى اهتمام�اً غ�ير
عـ��ادي بإبراهي��م ،أكث��ر م��ن املعتــــ��اد .وفج��أة غ�ير مس��لك احلدي��ث
ليخ��رج اهلداي��ا م��ن الكي��س ويق��ول:
– –أحضرت لك ماء زمزم ،ومصحفا ،وسبحة.
تناول إبراهيم اهلدايا وهو يقول:
– –لك شكري واحرتامي يا شيخ .هذه أمجل هدية متنح للمسلم.
– –أنت شاب مبارك .ورأيي أنك ستصبح سندا هلذا الدين.
– –لك الفضل يف هداييت يا شيخ.
– –الفضل كله هلل ولقلبك العامر باإلميان.
– –جزاك اهلل خريا يا شيخنا اجلليل.
انتصب إبراهيم وافقا وقال وهو يهم باملغادرة:
– –أنا ذاهب إىل عملي .ألقاك بعد الصالة.
– –كان اهلل يف عونك.
236

أش��ار الش��يخ برأس��ه ملؤذن املس��جد عتيق ،اقرتب حبذر ش��ديد ،وقف
أم��ام احمل��راب وكأن��ه يهيئ نفس��ه ل�لأذان ويتح��دث مع الش��يخ بصوت
خاف��ت .حي��ث يتح��دث ووجه��ه حن��و احمل��راب وبي��ده امليكرف��ون،
مل يوص��ل بع��د بالكهرب��اء .أم��ا الش��يخ فيتح��دث وه��و متوج��ه حن��و
املصل�ين وبي��ده املصح��ف وكأن��ه يتل��و الق��رآن ،فق��ال بص��وت خفي��ف:
– –هل أجنزت ما أمرتك به؟
– –نعم ،كل شيء على ما يرام ،وأرى أننا سننجح.
– –األم�ير أص��در أم��را ،املعلوم��ات مكتوب��ة بش��فرة ،الورق��ة س��تكون
بداخ��ل املصح��ف ال��ذي س��أتناوله بع��د الص�لاة .س��أضع املصح��ف
عندم��ا خيل��و املس��جد م��ن املصل�ين وأن��ت ق��م بعمل��ك.
– –حتت أمرك.
– –أقم الصالة.
ظ��ل الش��يخ أب��و إمي��ان حيمل��ق يف أوراق املصح��ف ت��ارة ويف عي��ون
املصل�ين ت��ارة أخ��رى حت��ى أطل��ق امل��ؤذن صوت��ه ،أرج��ع املصح��ف وراح
ي��ردد وراء امل��ؤذن.
انقض��ت الص�لاة وخ��رج مجي��ع املصل�ين .كان آخره��م الش��يخ .تأخ��ر
يف ت�لاوة الق��رآن .تن��اول عتي��ق املصح��ف وفت��ش ب�ين أوراق��ه حت��ى
وج��د الورق��ة .أع��اد املصح��ف إىل مكان��ه واحنن��ى خل��ف العم��ود حي��ث
ال ميك��ن ألح��د أن ي��راه م��ن نواف��ذ املس��جد األمامي��ة .دس الورق��ة يف
جورب��ه وانطل��ق إىل منطق��ة (اليباب��ة) .التق��ى بأب��و مع��اذ خل��ف صخ��رة
تتوس��ط مس��احة شاس��عة م��ن األرض ش��به صحراوي��ة تلتق��ي يف نهايته��ا
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جبب��ل وع��ر في��ه كه��وف وخن��ادق .س��لم عل��ى أب��و مع��اذ وهو يق��ول له:
– –الشيخ سلمين رسالة.
إلي بها.
– – َّ

تناوهلا أبو معاذ وقال له وهو خيفيها يف جيبه:

– –بل��غ حتيات��ي للش��يخ وأعلم��ه أن الرج��ال عل��ى أهب��ة االس��تعداد ألي
ط��ارئ .وق��ل ل��ه إنن��ا حباج��ة إىل بع��ض امل��ال ال��ذي س��يذهب إىل
عوائ��ل اإلخ��وة املرابط�ين.
– –أمرك.
***
«إذا زادت األوض��اع س��وءا وارتف��ع مع��دل اخلط��ر ،ستُس��تدعى م��ن
قب��ل رج��ال يعمل��ون مثلم��ا نعم��ل م��ن أج��ل الوط��ن .ال تبح��ث عنه��م،
ه��م س��يتصلون ب��ك» .هك��ذا ق��ال العمي��د ف��اروق للعقي��د عم��ر يف اجتم��اع
س��ري بينهم��ا قب��ل اغتيال��ه .جاءت��ه إش��ارة التوج��ه إىل منطق��ة نائي��ة
خ��ارج املدني��ة ،اق�ترب موع��د اللق��اء ،ذه��ب العقي��د إىل ذل��ك امل��كان
عن��د الظه�يرة ،توق��ف بس��يارته البيض��اء م��ن ن��وع تويوت��ا ذات الدف��ع
الرباع��ي بالق��رب م��ن منح��در صغ�ير ج��دا يلتق��ي م��ع حق��ل يف ع��ز
عنفوان��ه الزراع��ي ،حت��ى يتس��نى ل��ه التوغ��ل في��ه حلظ��ة اخلط��ر.
ذل��ك حس��ب م��ا ُطل��ب من��ه .ترج��ل بع��د أن ذخ��ر مسدس��ه وأع��اده
إىل حزام��ه ،ت��رك ب��اب الس��يارة مفتوح��ا وظ��ل يراق��ب امل��كان بعين��ه
واضع��ا نفس��ه يف اس��تعداد ت��ام حتس��با للمراقب��ة أو املط��اردة.
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قب��ل أش��هر ،ق��ام العقي��د بأعم��ال احرتازي��ة لس��يارته ،حي��ث زود
أبوابه��ا م��ن الداخ��ل بصفائ��ح حديدي��ة صلب��ة تس��اعده عل��ى ص��د أي
هج��وم حمتم��ل ول��و بنس��بة ضئيل��ة.
توقف��ت س��يارتان م��ن ن��وع نيس��ان ذات الدف��ع الرباع��ي .ترج��ل م��ن
األوىل رجل وطلب من العقيد أخذ مكانه يف الس��يارة النيس��ان حيث يبقى
ه��و يف س��يارته التويوت��ا حت��ى يع��ود .فع��ل ما أم��ر وأخذ مكان��ه .انطلقت
الس��يارتان بس��رعة عالي��ة حن��و بقع��ة تبع��د بأكث��ر م��ن عش��رين كيلو مرت.
قل��ب العقي��د ي��كاد ينفج��ر غضب��ا ،عقل��ه تعف��ن تفك�يرا .من��ذ األم��س
الصب��اح ،وه��و حيم��ل عل��ى عاتق��ه هم��ا مي��زق ال��روح والب��دن .قدم��اه
تذرع��ان األرض ب�ين ذه��اب وجيئ��ة يف مكتب��ه ،مل ت��رف عين��اه ول��و
للحظ��ة واح��دة .اس��تنفرت اجملموع��ة ال�تي يرتأس��ها يف العمل السـ��ري.
أبل��غ األم��ن ومجي��ع أعض��اء املخاب��رات باختف��اء امل�لازم (عفي��ف).
اجلمي��ع يعم��ل وجيم��ع املعلومـ��ات .وال معلوم��ة حت��ى الس��اعة ت��دل
عل��ى أث��ر امل�لازم .عن��د الس��ابعة مس��اء ،جاءت��ه اإلش��ارة بالتوج��ه إىل
ه��ذا امل��كان .إىل ه��ذه اللحظ��ة ،ش��كوك العقي��د ت��دور ح��ول امل�لازم
عفي��ف واالس��تدعاء م��ن جه��ة أخ��رى أبلغ��ه به��ا العمي��د قب��ل اغتيال��ه،
وكأن��ه يرب��ط تقدي��م املوع��د م��ن أج��ل مناقش��ة أم��ر امل�لازم.
دخل��ت الس��يارتان إىل مزرع��ة وتوقفت��ا أم��ام من��زل ريف��ي .ترج��ل
اجلمي��ع وطل��ب أحـ��دهم م��ن العقي��د الدخ��ول .دخ��ل .ه��ا ه��و يق��ف
أم��ام رج��ل يف الس��تني م��ن العم��ر ،طوي��ل ،أبي��ض البش��رة ،ش��عر
رأس��ه أش��به بقم��اش أبي��ض ناص��ع ،ش��اربه متوس��ط ،يرت��دي بدل��ة،
الس�لام ح��ار بينهم��ا .ق��دم الرج��ل نفس��ه ،امس��ه الل��واء ناي��ف قائ��د
معس��كر أش��بال الوط��ن .جل��س االثن��ان عل��ى أريكت�ين متقابلت�ين .ق��ال
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الل��واء للعقي��د بأن��ه مرت��اح م��ن عمل��ه يف املخاب��رات ومدح��ه ألن��ه يتاب��ع
عمل��ه م��ن أي��ام العمي��د ف��اروق .تب��ادال أط��راف احلدي��ث وراح الل��واء
يش��رح ل��ه أهمي��ة التنظي��م الس��ري للدف��اع ع��ن الوط��ن ووض��ح ل��ه أنه��م
استش��عروا اخلط��ر .ل��ذا ،كان��ت اللبن��ة األوىل هل��ذا التنظي��م قبل مخس��ة
أع��وام بق��رار م��ن قي��ادات وطني��ة ملواجه��ة الزح��ف األجن�بي والتوغ��ل
داخ��ل املؤسس��ات احلكومي��ة ومتكنه��ا منه��ا تدرجيي��ا ع��ن طري��ق جتنيد
العم�لاء وض��م املناضل�ين إىل صفوفه��م تدرجيي��ا ع��ن طري��ق االبت��زاز ال�لا
أخالق��ي .ل��ذا جاءت��ه فك��رة العم��ل املض��اد للقض��اء عل��ى الدخ�لاء.
وش��رح ل��ه بع��ض األدوار ال�تي جي��ب علي��ه وم��ن مع��ه القي��ام به��ا
بالتنس��يق م��ع الل��واء ناي��ف ممث��ل مفاص��ل م��ن اجلي��ش وس��لم ل��ه
خريط��ة ملواق��ع أس��لحة تس��اعدهم عل��ى تصفي��ة متورط�ين ال ميك��ن
حماكمته��م بس��بب الضغوط��ات اخلارجي��ة واإلعالمي��ة ،وق��دم ل��ه الئحة
إضافي��ة بأمس��اء أش��د الفاس��دين فس��ادا مم��ن ه��م حت��ت اجمله��ر.
أم��ا م��ا خي��ص الش��رق ،ق��ال الل��واء ناي��ف إن اجلي��ش س��يتدخل يف
الوق��ت املناس��ب ملن��ع املنش��قني م��ن تكوي��ن أنفس��هم .ول��ن يت��م ذل��ك
إال بإف��ادة م��ن العقي��د ،ألن املخاب��رات أدرى ب��أدق التفاصي��ل وميكنه��ا
الوص��ول إىل عم��ق األزم��ة .ق��ال العقي��د إنه��م نف��ذوا ضرب��ات اس��تباقية
وموجع��ة يف الش��رق وأن الوق��ت غ�ير مناس��ب لتدخ��ل اجلي��ش ك��ي ال
حي��اول املنش��قون والداعم�ين هل��م إضف��اء ش��رعية إعالمي��ة عل��ى ه��ذه
القضي��ة ألن األع�لام ُصن��ع لتش��تيت املواطن�ين وخل��ق ش��عبية وش��رعية
ألي مت��رد ،ودع��م م��ن تصنعه��م إي��اد خارجي��ة ،وب��أن النج��اح يت��م
ع�بر املخاب��رات إذا كان��ت مدعوم��ة بش��كل مطل��ق مادي��ا ومعنوي��ا.
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حن��ن لدين��ا مصادرن��ا االس��تخباراتية .س��نعمل عل��ى تزويدك��م
باملعلوم��ات وكذل��ك انت��م تفعل��ون .أم��ا الدع��م امل��ادي ،فس��تجدونه إىل
جان��ب الس�لاح .وحن��ن عل��ى مقرب��ة منك��م نتدخ��ل يف الوق��ت املناس��ب.
هك��ذا ق��ال الل��واء ناي��ف وراح يوض��ح أن اجلي��ش س��بق ل��ه وإن ق��ام
بعملي��ات نوعي��ة وس��رية أش��به بالعم��ل الس��ري والنج��اح كان بالس��يطرة
الكامل��ة عل��ى مناف��ذ العب��ور.
وتواص��ل احلدي��ث بينهم��ا لف�ترة زمني��ة ناقش��ا فيه��ا مجي��ع جوان��ب
العم��ل الس��ري .وبعده��ا ،س��أل الل��واء العقي��د ع��ن (امل�لازم عفي��ف).
هن��ا ،تنه��د العقي��د حبرق��ة قاتل��ة وه��و يق��ول «مل تصلن��ا أي معلوم��ة
عن��ه من��ذ األم��س».
ق��ال ل��ه الل��واء بأن لديه معلوم��ات عنه ،انتفض العقي��د باللهفة ملعرفة
م��كان تواج��د عفي��ف .ق��ال ل��ه الل��واء« :اه��دأ وسأش��رح ل��ك م��ا ح��دث
وم��ا حي��دث» .ع��اد العقي��د ليأخ��ذ مكان��ه بإس��ناد ظه��ره عل��ى األريك��ة.
تاب��ع الل��واء كالم��ه :أن تعم��ل خادم��ا للوط��ن يتطل��ب التضحي��ة
م��ن أج��ل ني��ل ش��رف امل��وت يف س��بيله .هن��اك م��ن مي��وت م��ن أج��ل
أن يعي��ش املواط��ن .وهن��اك م��ن مي��وت م��ن أج��ل أن مي��وت املواط��ن.
وهن��اك م��ن يعي��ش ليم��وت املواط��ن .امل�لازم ن��ال األوىل.
قاطع��ه العقي��د «ه��ل قت��ل امل�لازم؟» ُ
«قت��ل عص��را» .ت��أمل العقي��د أمل��ا
ش��ديدا أدمع��ه عل��ى أث��ر مساع��ه ه��ذا النب��أ س��أله الل��واء« :ه��ل يبك��ي
العس��كري؟» أج��اب بأن��ه أدم��ع عل��ى صدي��ق مق��رب من��ه ولي��س عل��ى
عس��كري ضح��ى بنفس��ه م��ن أج��ل الوط��ن .وتس��اءل ع��ن القات��ل ،أجاب
الل��واء ب��أن عفي��ف أخط��أ يف اختي��ار م��كان تنفي��ذ مهم��ة اغتي��ال ص��ادق.
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حي��ث إن ذل��ك امل��كان كان قريب��ا م��ن ص��راف آل��ي وعل��ى مقرب��ة م��ن
الص��راف توج��د كام�يرا مراقب��ة .م��ن خ�لال الفيدي��و املص��ور للمعرك��ة.
اس��تطاع (صب��ور) التع��رف علي��ه (صب��ور حص��ل على نس��خة م��ن الفيديو
ع��ن طري��ق املس��ؤول عن��ه مقاب��ل مبل��غ مال��ي) .اختطف��ه للتحقي��ق مع��ه
ملعرف��ة م��ن وراءه .ع��ذب عذاب��ا ش��ديدا .وم��ا أن ب��دأ يضع��ف ،حت��ى
ق��ام رج��ل يعم��ل لدين��ا بصف��ة س��رية م��ع (صب��ور) بقتل��ه .الرج��ل
ال��ذي يلق��ب (باجملن��ون) لش��دة بأس��ه وإقدام��ه عل��ى العم��ل بالمب��االة،
أُوكل��ت ل��ه مهم��ة تعذي��ب عفي��ف وانت��زاع االعرتاف��ات من��ه نزع��ا.
ويف حض��ور صب��ور ب��دأ يضع��ف ،حينه��ا غم��ز ل��ه اجملن��ون بط��رف
رمش��ه ليصم��ت ،صم��ت ،ص��رخ يف وجه��ه صب��ور ،ظ��ل صامت��ا ،ص��رخ
صب��ور جم��ددا باس��م (اجملن��ون) ليس��تأنف التعذي��ب .حينه��ا ،وج��ه
اجملن��ون لكم��ة لعن��ق عفي��ف .كان��ت قاتل��ة .وه��ذه كان��ت أوامرن��ا لك��ي
ال يت��م اخرتاقك��م .نش��عر ب��األمل واألس��ى هلك��ذا عملي��ات .لكنن��ا أم��ام
خياري��ن .إم��ا الوط��ن أو رفاقن��ا .وس��بب وجودن��ا ه��و الوط��ن .وحن��ن
نع��رف أن العس��كري يك��ون بط�لا إذا م��ات م��ن أج��ل وطن��ه.
تنه��د العقي��د وه��و يرتح��م عل��ى امل�لازم ث��م اس��تأذن الل��واء
باالقتص��اص م��ن صب��ور .أم��ره الل��واء بتأجي��ل ذل��ك حت��ى يتمكن��وا م��ن
مراقبت��ه ومعرف��ة اجله��ات ال�تي يتص��ل به��ا.
ه��ل م��ن معلوم��ات ع��ن قات��ل ص��ادق؟ س��ؤال وجه��ه جاس��ر لصب��ور
وهم��ا يهم��ان باجلل��وس يف احلديق��ة.
***
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(صب��ور) كان جمن��دا متمكن��ا يف إح��دى ال��دول قب��ل تكليف��ه مبهم��ة
الرجوع إىل البلد منذ س��بع س��نوات .خالل تلك الس��نني مل يلتق جباس��ر
وجاءت��ه األوام��ر فج��أة لاللتق��اء بس��يده اجلدي��د والعم��ل حت��ت إمرت��ه.
ق��ال صب��ور إن ضاب��ط خماب��رات ه��و م��ن قت��ل ص��ادق .وحس��ب
معلومات��ه م��ن داخ��ل اجله��از ،ف��إن ضابط��اً برتب��ة م�لازم ه��و م��ن
خط��ط ونف��ذ مبع��زل ع��ن أوام��ر رؤس��ائه .مت التع��رف علي��ه بتس��جيل
كم��رات مراقب��ة تابع��ة للبن��ك يف مس��رح االغتي��ال .ل��ذا ،انتقم��ت من��ه
وأوع��ز ملوق��ع الكرتون��ي وهم��ي حيم��ل اس��م (انص��ار اجله��اد) ليتبن��ى
املس��ؤولية .استحس��ن جاس��ر ه��ذا ال��رد ،معت�براً أن قت��ل نصف منتس�بي
اجله��از ال تع��وض خس��ارة ص��ادق .س��أل جاس��ر صب��ور ع��ن الس��يارات
املصفح��ة احلديث��ة اخلاص��ة ب��ه:
– –متى ستصل السيارات املصفحة؟
– –قريبا.
– –أال ترى أنها تأخرت يف الوصول؟!
– –مث��ل تل��ك الس��يارات تصن��ع حت��ت الطل��ب ألنه��ا ذات تقني��ة
عالي��ة ومقاوم��ة ألجه��زة التش��ويش .ل��ذا ،تأخره��ا منطق��ي.
– –مل أعد أحتمل اخلروج بسيارات مصفحة ميكن النيل منها.
– –سيارتك سيدي تقاوم الرصاص وتضعف أمام العبوات الناسفة.
– –هذا ما يقلقين.
– –ال أتوق��ع اعت��داء علي��ك .ول��و ح��دث ذل��ك س��يكون ع�بر الرص��اص،
وه��ذا احتم��ال ضعي��ف ج��دا .ولك��ن يبق��ى يف احلس��بان أن أي
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اعت��داء علي��ك س��يكون مزل��زالً ألركان البل��د .أن��ت ص��رت متماهي�اً
م��ع أج��زاء الدول��ة ،وال��كل يس��عى للحف��اظ علي��ك .أي اعت��داء
ف��ردي س��يكون حماول��ة فاش��لة.
– –من املمكن حماولة قتلي( .الرعب يهز وجدانه).
– –اطمئن سيدي ،زودتك حبراسة مدربة ال نظري هلا.
– –أمتأكد؟
– –ه��ذا واج�بي .دع اجلان��ب األم�ني اخل��اص ب��ك ل��ي ،جئت��ك
الق�تراح مش��روع.
– –تكلم .عهدتك أدهى من صادق.
– –نستورد عملة حملية من الصني.
ضحك جاسر وهو يقول:
– –وكيف ذلك؟!
– –الحظ��ت أن الش��عب يعان��ي م��ن تب��ادل الص��رف وفك��رت بالس��فر
إىل الص�ين نطب��ع ملياري��ن أو ثالث��ة حس��ب طل��ب الس��وق.
– –فك��رة بائس��ة .ل��و أردن��ا لطبعناه��ا هن��ا .ومل العن��اء والس��فر إىل
الص�ين؟!
– –يف الص�ين ،تطب��ع مبصن��ع متخص��ص .وبنف��س مصن��ع العمل��ة
احمللي��ة وامل��واد اخلام��ة وحت��ت إش��راف خ�براء.
– –إغ��راق الس��وق بعمل��ة الص��رف سيكش��ف األم��ر وتُس��حب من الس��وق
ورمب��ا ش��ركاتنا ه��ي ال�تي س��تدفع الثمن.
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– –س��يدي ،نطل��ب من��وذج ونفحصه��ا بـ��البنك املرك��زي .وحينه��ا،
س��نعرف الف��رق.
– –هل جربت هذه العملية؟ (سأله بـجدية)
– –يف أكثر من دولة نامية.
– –وما النتيجة؟
– –أكث��ر م��ن رائع��ة .والش��كر لن��ا طبع��ا ألنن��ا أزحن��ا عبئ��ا عل��ى املواطن
يف البح��ث ع��ن الص��رف خاص��ة املعدني��ة .وفرن��ا ل��ه نص��ف س��اعة
يومي��ا مب��ا يع��ادل س��بعة أي��ام ونص��ف الي��وم يف الع��ام .حن��ن نرف��ع
م��ن س��اعات العم��ل للش��عب( .قاهل��ا س��اخرا)
– –لس��ت أن��ت الداهي��ة لوح��دك .حت��ى أن��ا ل��دي مش��روع أكث��ر م��ن
ممت��از ي��ا صب��ور.
– –تفضل سيدي.

– –البارح��ة كن��ت أش��اهد برناجم�اً اقتصادي�اً ع�بر قن��اة أملاني��ة ناطق��ة
باللغ��ة العربي��ة .تط��رق ملوض��وع اجل�بن املزي��ف.
– –أأصبح اجلنب مزيفاً؟! أهو عملة تطبع( .وراح يضحك)...
– –ينقصه رقم تسلسلي ويصرف بشيكات( .يسرف بالضحك)...
جاس��ر رج��ل ج��اد .ضحك��ه ن��ادر احل��دوث .أم��ا اليوم ،فق��د جعلت
من��ه املش��اريع الغريب��ة واالنتق��ام م��ن امل�لازم عفي��ف جم��رد ف��م ضاح��ك.
مش��اريع أش��به مبس��رحية كوميدي��ة مل��ا توصل��وا ل��ه م��ن مس��توى متدن يف
الغ��ش مل يتط��رق هل��ا إبليس ذات��ه .والكالم م��ازال ي��دور بكوميديا فضة:
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– –أتقص��د أن املوظ��ف يتس��لم راتب��ه جبن �اً م��ن البن��ك( .هك��ذا ق��ال
صب��ور بضح��ك يه��ز بدن��ه)...
بعد الضحك ،قال جاسر جبدية:
– –نري��د أن نك��ون س��باقني ببن��اء مصن��ع ينت��ج ذل��ك اجل�بن .يق��ال إن
مذاق��ه ال خيتل��ف ع��ن اجل�بن الطبيع��ي م��ن ناحي��ة الطعم والش��كل.
حت��ى أن األمل��ان يواجه��ون مش��كلة بالتع��رف علي��ه (أخ��رج جاس��ر
ورق��ة وراح يق��رأ اس��م اجل�بن وي��ردده أكث��ر م��ن م��رة لعل��ه ينط��ق
الكلم��ة بطريق��ة صحيح��ة )...امس��ه «ال...اجل��ا ...س�ترو...ميكس
أجلاس�ترومكس» .احب��ث ع��ن ه��ذا املوض��وع وانظ��ر ه��ل مبقدورن��ا
احلص��ول عل��ى م��ا يل��زم إلنتاج��ه؟!
***
يف موع��د مس��بق ب�ين األس��تاذ فتحي واألس��تاذ مس��عد يف مقه��ى الدب
الصغ�ير ،جل��س فتح��ي عل��ى طاول��ة مقارب��ة للمس��رح الصغ�ير يف انتظ��ار
صديق��ه .تأخ��ر ع��ن املوع��د .رمب��ا هن��اك مان��ع م��ا جعل��ه يتأخ��ر أو أن��ه
ق��د نس��ي املوع��د احمل��دد أم��س .ه��ذه م��ن جمم��ل تكهن��ات أطلقه��ا.
يتصف��ح للس��اعة ،ف��إذا به��ا جت��اوزت اخلامس��ة مس��اء .رغ��م أن الي��وم
ه��و اخلمي��س ومس��عد يف مث��ل ه��ذا الي��وم لي��س لدي��ه م��ا يش��غله،
املقه��ى لي��س كالع��ادة ،أغلبي��ة رواده غائب��ون .املوق��ف ب��دا غريب��ا
نوع��ا م��ا ،ظ��ل مكان��ه حيتس��ي قهوت��ه ،يس��مع أغني��ة لعب��د الوه��اب،
األغني��ة طويل��ة ،س��اعدته عل��ى االنتظ��ار لوق��ت أط��ول .مس��اع رم��وز
األغني��ة العربي��ة ع��امل م��ن املتع��ة .ه��ذه األغني��ة م��ن أمج��ل األغان��ي
عل��ى قلب��ه ،وه��ذا م��ا منع��ه م��ن املغ��ادرة .ظه��ر األس��تاذ مس��عد بوجه��ه
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الش��احب وش��عره غ�ير املنس��ق أم��ام األس��تاذ فتح��ي .يله��ث بس��بب
س��رعة اخلط��ى ،أجهدت��ه ليلح��ق باملوع��د ،وقب��ل الس�لام والرتحي��ب،
وج��ه اعت��ذاره املباش��ر بس��بب تأخ�يره .األس��تاذ فتح��ي ال يُس��تغضب
بس��هولة .قب��ل االعت��ذار دون عت��اب ،قابل��ه بابتس��امة ش��به عريض��ة،
إال أن��ه اس��توضح م��ن صديق��ه:
– –قلقت عليك .هل هناك ما عكر عليك صفوك؟
جلس األستاذ مسعد وهو يقول:
– –كانت مباراة ممتعة بني ريال مدريد وبرشلونة.
باستغراب وكأنه عتاب مهذب ،قال األستاذ فتحي:
– –أهذا كل ما يف األمر؟!
– –نعم.
كرر سؤاله بطريقة أخرى أقرب إىل الكوميديا:
– –كل هذا التأخري بسبب مباراة لكرة القدم؟!
– –نعم.
– –أنا مرمي هنا وأنت تصفق لفريقك.
– –واحد ! صفر...
وإذا باألستاذ فتحي يلهث وراء أفكار صديقه وكأنه على عتبة املسرح:
– –لصاحل من؟!
– –ريال مدريد.
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– –وأنت تشجع ريال مدريد؟
– –ال ،برشلونة!
األستاذ فتحي ال تستهويه كرة القدم ،يهز رأسه وهو يقول:
– –إذن خسر فريقك املفضل؟
بتحسر مصحوب بانفعال قال األستاذ مسعد:
– –كانت خسارة مؤملة.
بسخرية معهودة منذ البداية:
– –خسارة! لقد خاب ظن صديقي يف فريقك.
– –إنه احلكم.
– –ما به؟!
– –من املؤكد أنه تقاضى الرشوة.
– –مقابل االحنياز لريال مدريد؟

– –هذا واضح ...يف البداية طرد العباً...
احن��راف واض��ح لتص��رف األس��تاذ فتح��ي .ظ��ن أن مكروه��ا ق��د
ح��دث لصديق��ه ليتح��ول إىل مس��تهزئ يف كالم��ه .يقط��ع كالم مس��عد
وه��و يش��رح كي��ف أخط��أ احلك��م:
– –عي��ب علي��ه .خس��ئ ذل��ك احلك��م ،خي��ب ظ��ن صديق��ي .يب��دو أن
احلك��م كان عل��ى عل��م بأن��ي أقب��ع هن��ا يف انتظ��ارك من��ذ س��اعة
ونص��ف وأن��ت تش��اهد املب��اراة ،فعاقب��ك باحني��ازه إىل ري��ال مدري��د.
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أدرك األستاذ مسعد للتو سخرية صديقه منه ،فقال معاتبا:
– –قدمت لك اعتذاري ومازلت تعاتبين؟!
– –ب��اهلل علي��ك ي��ا رجل ،أنا عل��ى موعد معك وأنت تتاب��ع كرة القدم؟!
– –اعذرن��ي صديق��ي! أن��ا مل أش��رب اخلم��ر يف حيات��ي ومل أش��عر يف
عم��ري مبعن��ى الثمال��ة إال عندم��ا أش��اهد ك��رة الق��دم.
– –أهلذه الدرجة؟!
– –وأكث��ر .إنه��ا الش��يء الوحي��د ال�تي ينس��يين هموم��ي ،وجيعل�ني
أعي��ش يف رغ��د ،مل��دة س��اعة ونص��ف ،إنه��ا أش��به باملخدر (يس��تدير
ليلتف��ت إىل ميين��ه ويس��اره وه��و يتاب��ع قول��ه )...لس��ت أن��ا وح��دي
م��ن يش��عر به��ذا ،حت��ى رواد املقه��ى أم��ام شاش��ات التلف��زة لس��ماع
التحلي�لات الرياضي��ة.
– –أكل هذا من أجل كرة قدم؟!
– –إنه��ا خم��درات الش��عوب ي��ا صديق��ي .يطي��ب ل��ي مش��اهدة ك��رة
الق��دم أفض��ل م��ن مش��اهدة نش��رة األخب��ار.
– –ال جمال للمقارنة.
– –عل��ى األق��ل ال تنته��ي املب��اراة وأن��ا أبك��ي م��ن ه��ول املش��اهد املؤملة،
والقت��ل والتدمري.
– –ال أستطيع النوم إال بعد االستماع لنشرة األخبار.
– –وهذا ما جعلك بارد القلب.
– –ما تقصد؟!
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– –نش��رة األخب��ار تكس��ب املتاب��ع هواي��ة الالمب��االة ،التع��ود عل��ى
األنب��اء املؤمل��ة .مم��ا ي��ؤدي إىل التع��ود عل��ى الص�بر املطل��ق والنات��ج
ع��ن التع��ود عل��ى اللقط��ات غ�ير اإلنس��انية.
– –أتعين أني أمتتع بالصرب الناتج عن األخبار؟!
– –فهم��ت م��ا قص��دت .م��ن املف��روض أن متابع��ي نش��رات األخب��ار
ينتص��رون مل��ن انتهك��ت أرضه��م وعرضه��م .إال أن��ه مع م��رور الزمن،
أصب��ح اخل�بر الس��يئ أم��را معت��ادا ال حي��رك املش��اعر حي��ال الظل��م.
– –رمب��ا تك��ون خمطئ��ا ،ألن متابع��ة األخب��ار جتعل��ك يقظ��ا ت��درك م��ا
ي��دور حول��ك.
باستهزاء ميأله القرف ،رد عليه األستاذ مسعد:
– –مقت��ل ك��ذا ...انفج��ار ...ص��رح ف�لان ض��د ف�لان ...أه��ذا فه��م مل��ا
ي��دور حولن��ا؟! أال لعن��ة اهلل عل��ى اليقظ��ة القاتل��ة للضم�ير؟!
– –هذه أمور تهم وطننا العربي وعلينا فهم ما يدور يف العامل.
– –أتسعدك أخبار هذا الزمان؟!
– –علينا فهم األحداث.
– –أي أح��داث ي��ا أس��تاذ فتح��ي تتح��دث عنه��ا؟! وم��اذا تري��د أن
تفه��م؟! أن��ا أق��ول ل��ك أخب��ار أربع��ة أع��وام قادم��ة يف مجل��ة واح��دة:
– –الفصائل الفلس��طينية ترتاش��ق االتهامات ،مقتل ش��بان فلس��طينيني،
مقت��ل وج��رح العش��رات يف دول��ة ك��ذا ،انفج��ار س��يارة مفخخ��ة،
انفج��ار ح��زام ناس��ف ،األم�ين الع��ام جلامع��ة ال��دول العربي��ة يف
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رحل��ة مكوكي��ة ملناقش��ة قم��ة عربي��ة ،األم�ين الع��ام لألم��م املتح��دة
قل��ق حيال...ه��ذا يؤي��د وذاك يرف��ض ،دول��ة عربي��ة تته��م دول��ة
أخ��رى عربي��ة .ه��ذه األخب��ار س��لفا ي��ا صديق��ي ،ه��ل م��ن جدي��د؟
طبع��ا ال ،اجلدي��د غ�ير م��درك أن��ه يف املاض��ي كان��ت األخب��ار ح��ول
الص��راع العرب��ي م��ع ع��دوه .كان��ت هن��اك قضي��ة يتوج��ب علين��ا
متابعته��ا .أم��ا الي��وم ،فاألخب��ار ح��ول الص��راع العرب��ي العرب��ي،
الفلس��طيين الفلس��طيين ،العراق��ي العراق��ي ،اللبنان��ي اللبنان��ي
وهك��ذا دوالي��ك ب�ين البقي��ة .ب��اهلل علي��ك ،أال يتوج��ب علين��ا
الس��كر بك��رة الق��دم؟!
بإحباط مطلق ،رد عليه األستاذ فتحي:
– –ج��ل م��ا أخش��اه أن أصب��ح ناقم��ا مثل��ك .أرج��وك! لنخ��رج م��ن ه��ذا
املوض��وع ولنناق��ش مواضي��ع ثقافي��ة علنا خن��رج بفكرة نس��تفيد منها.
***
أطف��أ الش��يخ أب��و إمي��ان مصب��اح غرف��ة الن��وم الش��ديد اإلض��اءة،
واكتف��ى مبصب��اح باه��ت كه��ذه اللحظ��ة .ن��زع قميص��ه ،فت��ح ذراعي��ه
وه��و يق�ترب الحتض��ان زوجت��ه الطفل��ة صف��اء ،اندفع��ت إىل اخلل��ف
ليصده��ا خش��ب الس��رير ،تدف��ع بقدميه��ا إىل اخلل��ف وإن بق��ي جس��دها
حمج��وزاً يف نهاي��ة الس��رير كنهاي��ات امل��دى .يضمه��ا كامل��ة إىل ص��دره
وه��ي تدف��ع وجه��ه بيديه��ا عله��ا تص��ده ،مل تفل��ح من��ع قبل��ة خش��نة،
صاح��ت« :اترك�ني ،»...مل يك�ترث .وه��ا ه��و حي��اول جتريده��ا
م��ن مالبس��ها .ك��ررت صياحه��ا وبكاءه��ا ،انزع��ج ،قيده��ا بس��اعديه
الغليظت�ين ،امتع��ض وجه��ه وجحظ��ت عين��اه وه��و يق��ول« :أتغضب�ين
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اهلل بتمنع��ك ه��ذا؟! ،س��يدخلك اهلل الن��ار إن مل تطيع��ي زوج��ك .ال
تكون��ي م��ن املتمنع��ات وتلعن��ك املالئك��ة حت��ى الصب��اح».
ارخت��ى جس��دها خوف��ا ورعب��ا وذاب��ت كالش��مع أم��ام جن��ون النريان.
اخل��وف م��ن عقاب النار ،ذلك الطريق إىل داخل صفاء الليلة .بعد تراخي
جس��دها ،اس��تطاع جتريده��ا م��ن مالبس��ها كم��ا جترد ه��و من إنس��انيته.
أكم��ل بطوالت��ه الوهمي��ة يف جس��دها الصغ�ير وقبله��ا بش��هوانية بع��د
أن مس��ح وجهه��ا م��ن عرق��ه املتطاي��ر وه��و يق��ول هل��ا ويله��ث« :األم��ر
بس��يط وممت��ع ،ال ختجل��ي م�ني ،اس��تمتعي .فأن��ا أحب��ك» ،مل ت��رد
علي��ه ،فه��ي منتظ��رة رأف��ة الوق��ت مب��روره ليرتكه��ا تس��تجمع أنفاس��ها
املتقطع��ة لع��ل أوجاعه��ا تتناق��ص تدرجيي��ا .أخ��ذ نفس��ا عميق��ا وهو يقف
ليتوج��ه عاري��ا حن��و املطب��خ ،تن��اول خلط��ة أعش��اب .توج��ه ألخذ محام
س��اخن ،غس��ل جس��ده قلي�لا ،لك��ن هاج��س اجلن��س م��ازال حاض��را.
***
ج��اء موع��د انط�لاق القناة الديني��ة .أصبح هلا صدى غ�ير عادي بفعل
احلمل��ة اإلعالمي��ة املنظمة يف الداخل واخلارج .انطلقت دون بث جترييب
باحتف��ال مهي��ب حضرت��ه ش��خصيات هامة م��ن مجيع ش��رائح اجملتمع.
يف خض��م الص��دى اإلعالم��ي ،أخ��ذ رج��ال دي��ن معروف��ون مم��ن هل��م
قص��د أو بني��ة خالص��ة حصص��ا ديني��ة .وم��ن ه��ؤالء الش��يخ أب��و إمي��ان.
فق��د ت��وىل برنام��ج (ش��باب يف طري��ق اإلمي��ان) ،وكم��ا توق��ع مس��ؤولو
القن��اة ،النج��اح مكت��وب هل��ا يف ف�ترة قياس��ية ،وتضاف��رت عوام��ل
النج��اح ،إمكاني��ات هائل��ة وتقني��ون متمي��زون .واأله��م وج��ود أوج��ه
ذات س��لطة ديني��ة مكن��ت القن��اة م��ن اس��تقطاب املش��اهدين وكأنه��ا
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املنف��ذ الوحي��د للص��وت الدي�ني .هن��اك معارض��ة ش��به ميت��ة م��ن بع��ض
رج��ال دي��ن مس��توعبني هدفه��ا وتوجهه��ا م��ن خ�لال بع��ض املنتس��بني
هل��ا ودوره��ا املش��كوك ،لك��ن حتذيراته��م تواج��ه بته��م منه��ا م��واالة
طائف��ة غ�ير طائفته��م ،باإلضاف��ة إىل تهم��ة العمال��ة واالرت��زاق والتآم��ر
وأحيان��ا م��واالة العلماني�ين.
كذل��ك بع��ض املثقف�ين م��ن ُكت��اب وأكادميي�ين وباحثني .ولك��ن باءت
انتقادته��م بالفش��ل الذري��ع (علمان��ي ،ش��يوعي ،طائف��ي ،اخل ).....تلك
الته��م املعلب��ة كم��ا ق��ال أح��د املثقف�ين ه��ي وس��يلة ناجعة وتربي��ر منطقي
لكث�ير م��ن العق��ول اجلام��دة ...إذا حت��دث باحث أو مثق��ف ،فورا ينعت
بالعلمان��ي ،بالتزام��ن م��ع محل��ة توعي��ة عكس��ية أن العلمان��ي كاف��ر،
أم��ر مقل��ق لبع��ض املثقف�ين والكت��اب حس��ب رأيه��م .كان رد الش��يخ أب��و
إمي��ان عليه��م يف برناجم��ه التلفزيون��ي اجلدي��د «م��اذا رأيت��م م��ن اهلل
حت��ى تكره��وا اإلس�لام؟» ،ردت علي��ه صحيف��ة بقل��م الكام��ل (كات��ب
صحف��ي) «أنت��م ال تدافع��ون ع��ن اهلل ،أنت��م تري��دون أن تكون��وا اهلل»...
به��ذه الكلم��ات ُطع��ن الكام��ل برقبت��ه حت��ى كادت أن تذه��ب رأس��ه.
ب��دأت ح��روب كالمي��ة كآلة قياس للمس��توى العام للجمه��ور .تبادلت
الش��رائح الديني��ة والثقافي��ة التربي��رات ٌّ
كل حس��ب معتقده .نضوج س��ريع
لعل��م اللس��انيات والته��م املتبادل��ة وال اس��تثناء ألح��د ،ال رم��وز الدي��ن
وال رم��وز املذاه��ب وال رم��وز املثقف�ين وال رم��وز األح��زاب وال اجلمه��ور.
اجلمي��ع خي��وض ذل��ك وبشراس��ة وتعص��ب وجاهلي��ة وبدائي��ة مطلق��ة.
قط��ب األس��تاذ مس��عد جبين��ه وه��و يتصف��ح أوراق اجلري��دة وق��د
مج��ع يف عقل��ه م��ادة للتحلي��ل ح��ول عناوي��ن األخب��ار هل��ذا الي��وم.
ط��وى اجلري��دة ووضعه��ا جانب�اً ونظ��ر إىل س��اعته .تبق��ى مثان��ي دقائ��ق
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النته��اء اس�تراحة الط�لاب .اس��تدار حن��و زميل��ه األس��تاذ فتح��ي وق��ال:
– –ح��رب إعالمي��ة متبادل��ة ب�ين املثقف�ين واحملس��وبني عل��ى املتدين�ين
بع��د حماول��ة اغتي��ال الكات��ب الكام��ل.
األستاذ فتحي منهمك يف تصحيح أوراق طالبه .توقف عن ذلك ،وقال:
– –املشكلة ظهور آراء دينية وفتاوى مل نكن نسمع بها يف املاضي.
– –الدي��ن أي��ا كان ،دائم��ا ه��و الغال��ب ،الص��وت الدي�ني ينتص��ر دائم��ا
س��واء كان يف نف��وس البش��ر م��ن أج��ل الدني��ا واحتي��اال عل��ى الدي��ن
أو م��ن أج��ل اآلخ��رة بوج��ه خال��ص هلل .وأه��م األس��باب ارتب��اط
الن��اس روحي��ا بالس��ماء واألنبي��اء .كل البش��ر يعتق��دون أنه��م يف
الطري��ق الصحي��ح إلرض��اء ربه��م .إال أن التقص�ير العلم��ي النهض��وي
ال��ذي يرق��ى باجملتمع��ات وحتيي��د عل��وم إنس��انية ه��ي احل��ل ب�ين
النزاع��ات واالختالف��ات الثقافي��ة والديني��ة كان��ت ومازال��ت س��ببا
يف االختالف��ات الديني��ة والفكري��ة والثقافي��ة واملفرداتي��ة.
– –ضريب��ة تكنولوجي��ا إالع�لام ،إنه��ا تعم��ل عل��ى تف��كك م��ا تبق��ى
م��ن العق��ول.
– –نع��م ،مراح��ل م � ّر به��ا اجملتم��ع لتصف�ير العق��ول ،ف��كل وس��يلة
إعالمي��ة توج��ه حس��ب إمكانياته��ا أكان��ت متواضع��ة أو ضخم��ة.
فق��د عمل��ت عل��ى بن��اء أف��كار تناس��بها وحس��ب هواه��ا وميوهل��ا،
والنتيج��ة مجه��ور ينق��اد خلفه��ا .ف��كان التقص�ير يف مواجه��ة
التحدي��ات واخلروق��ات االجتماعي��ة ذات نتائ��ج واضح��ة .مث�لا،
مل تع��د امل��دارس تصن��ع العق��ول الس��ليمة ،ومل يع��د الطال��ب ورق��ة
بيض��اء ميك��ن للمعل��م الكتاب��ة عليه��ا القي��م الصحيح��ة واملب��ادئ
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واألخ�لاق احلمي��دة واملنط��ق وتلق��ي املعرف��ة الغ�ير مبطن��ة ال�تي
تش��كل جمتمع��ا س��ليما خالي��ا م��ن التش��وهات املعرفي��ة ،ب��ل صارت
عق��ول الط�لاب عب��ارة ع��ن أوراق ملوث��ة غ�ير صاحل��ة لالس��تهالك
العلم��ي أو املع��ريف أو الف��رز ب�ين املنط��ق والالمنط��ق ،وص��ار العق��ل
توجيهي �اً يتلق��ى أوام��ره ع��ن بع��د وبالتأث�ير غ�ير املباش��ر.
– –أتقص��د ي��ا أس��تاذ مس��عد أن احلل��ول ت��كاد تك��ون معق��دة وحباج��ة
لتس��اؤل ع��ن أول خي��ط للحل��ول ،ه��ل يك��ون بالتصف�ير املباش��ر
للعق��ول حبي��ث تع��ود الورق��ة البيض��اء إىل أصله��ا ليتمك��ن املعل��م م��ن
إع��ادة كتاب��ة القي��م واملب��ادئ وغريه��ا م��ن صف��ات محي��دة ،أم أن��ه
م��ن الض��رورة امللح��ة التدخ��ل إلع��ادة هيكل��ة عق��ول الط�لاب الذي��ن
م��روا وجت��اوزوا مرحل��ة التأس��يس الفك��ري؟
– –تبق��ى احلل��ول معق��دة ومركب��ة وحباج��ة إىل أحب��اث خلل��ق عوام��ل
احلل��ول اجلذري��ة للقض��اء عل��ى الوح��وش ال�تي أطل��ت برؤوس��ها يف
كل العق��ول حمدث��ة فوض��ى أجس��اد ومغ�يرة فط��رة تكويني��ة بش��رية.
األم��ر ال يقتص��ر عل��ى اخت�لاف املذاه��ب ذات النتائ��ج الدموي��ة،
ب��ل ص��ار اخت�لاف الدي��ن م��ع مذاهب��ه ،واملذاه��ب م��ع فروع��ه،
واألح��زاب م��ع منافس��يها ،والدول��ة اجمل��اورة مع جارتها ،والش��رق
م��ع الغ��رب والش��مال م��ع اجلن��وب ،واملدين��ة واملديري��ة واحل��ارة،
واألس��رة والف��رد .تل��ك فج��وات عب��ور ع�بر أجس��اد األحي��اء إىل
ع��امل امل��وت يف جمتمع��ات عربي��ة ق��ررت االخت�لاف وطع��م ال��دم
تل��ذذا وتعطش��ا كواج��ب وط�ني أو دي�ني أو مذه�بي أو ثق��ايف م��زور.
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– –ه��ل عب��ارة «االخت�لاف فضيل��ة» ه��ي العن��وان الرئيس��ي ألي مب��ادرة
إنق��اذ الفك��ر تيمن��ا بباق��ي جمتمع��ات البش��رية؟
– –ي��ا أس��تاذ فتح��ي ،كل اجملتمع��ات عل��ى اختالفه��ا امله��ول تس��تفيد
م��ن االختالف��ات الفكري��ة لتطوي��ر الفك��ر املتب��ادل أو بتحجي��م م��دى
اخل�لاف وع�لاج اهلف��وات أي��ا كان��ت ،إال جمتمعن��ا فاالخت�لاف
اقتت��ال واح�تراب وك��وارث دامي��ة.
– –وعند االقتتال تكون نظرية املؤامرة حاضرة!
– –بصراح��ة ،قب��ل أن يتحدث��وا ع��ن نظري��ة املؤام��رة ،عليه��م أن
خيربون��ي م��ن يس��رق األحذي��ة م��ن املس��اجد!
***
عمل��ت ملي��اء يف حم��ل بي��ع أدوات التجمي��ل اخلاص��ة بالرج��ال
والنس��اء مع �اً .فت��اة الي��وم ختتل��ف كث�يرا ع��ن األم��س .أصبح��ت رب��ة
أس��رة .اجلمي��ع مس��ؤول منه��ا .عليه��ا واجب��ات مج��ة جت��اه أس��رتها.
ه��ذا م��ا مل يق��دره إبراهي��م .أثارت��ه الغ�يرة ،فانفج��ر الغض��ب يف نفس��ه.
مل تع��د هن��اك مس��احة للتف��اوض م��ع فت��اة أحبه��ا يراه��ا تعم��ل يف حم��ل
حي��ث ختتل��ط م��ع الرج��ال .زد عل��ى ذل��ك كون��ه حم�لا لتغي�ير خل��ق
اهلل حس��ب اعتق��اده .احن��ط ش��أنها يف نظ��ره .زاره��ا يف احمل��ل ،دخ��ل
فوجده��ا تبي��ع مس��تلزمات احلالق��ة لرج��ل ،ظ��ل واقف��ا يس��تغفر اهلل
حت��ى انته��ت م��ن البي��ع .يق�ترب منه��ا متس��ائال:
أأنت راضية عن هذا؟!
–– ِ

تظاهرت بعدم الفهم لرتد عليه بالسؤال:
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– –راضية عن ماذا؟!.
أمس��ك بيدي��ه الطاولة الزجاجية املخصص��ة للعرض وقال هلا بغضب:
– –سؤال سخيف ،أليس كذلك؟!
ردت عليه بنوع من احلدة:
– –ال ختطئ يف حقي.
– –تعصني أوامري وتطلبني أال أخطئ يف حقك؟!
كشرت يف وجهه:
– –أطيع أوامرك؟! من أنت حتى أطيع أوامرك؟!
يلتفت إىل ميينه ويساره وهو يزداد غضبا:
– –من أنا؟! أنسيت من أنا؟!
تنهدت حبنق وقالت:
– –مل أنس يا سيدي املفيت!
جحظ��ت عين��اه بق��وة حتى كادت أن خترجا وه��و يقول بصوت عال:
– –تسخرين مين؟!
– –إبراهيم! ال تصعد من املوقف .حنن يف حمل ولسنا يف احلي.
– –أنا هنا يا سيدة احلسن واجلمال ألقول لك شيئا واحدا.
– –ما هو؟!
– –أتركي هذا العمل املخجل والتزمي بالصالة وتنقيب.
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– –هذا ليس من شأنك.
– –ال جتعليين أختذ قرارا تندمني عليه العمر كله.
– –بعد أن خسرت أبي ال يهمين أن أخسر شخصا آخر.
– –عودي إىل رشدك.
عادت قليال إىل الوراء وقالت بانفعال:
– –ق��ل ل��ي! م��اذا أفع��ل؟ م��ا تري��د م�ني؟! أتريدن��ي أن أس��تجدي
لقم��ة العي��ش م��ن الن��اس ألهل��ي؟
هدأ قليال وقال:
لك أني مستعد للتكفل بأسرتك.
– –سبق وقلت ِ
ضحكت ساخرة وهي تقول له:

– –مل تس��تطع مؤخ��را التكف��ل بأس��رتك بع��د أن ب��دأ امل��رض ين��ال م��ن
وال��دك تدرجيي��ا .أب��وك أوش��ك عل��ى أن يصب��ح عاج��زا ع��ن العم��ل.
برب��ك ،قل��ي ل��ي ،كي��ف س��تتمكن م��ن حتم��ل ع��بء أس��رتني.
ناهي��ك ع��ن ع��دم قبول��ي ب��أن تعي��ش أس��رتي عال��ة عل��ى الغ�ير؟
– –سأكثف جهدي للعمل .وبإذن اهلل ،سأتغلب على الصعاب.
– –أنت تتوهم.
– –أن��ا ق��ادر عل��ى حتم��ل مس��ؤولية أكث��ر م��ن أس��رة إال أن��ك ختتلق�ين
احلج��ج .ه��ي كلم��ة واح��دة إم��ا أن��ا أو العم��ل يف ه��ذا احمل��ل.
258

– –دون تفك�ير ي��ا إبراهي��م حتم��ا س��أقول عمل��ي وأس��رتي .أم��ا أن��ت،
فإن��ك مل��ك لغ�يرك.
رفع حاجبيه وسأهلا باستغراب:
– –ماذا تقصدين؟!
– –تغريت منذ أن التحقت جبماعة املسجد.
أغضبته ،فقال هلا شامتا:
– –أنت مارقة وعدمية األخالق.
ردت عليه بنوع من األدب وضبط النفس على عكسه:
– –ساحمك اهلل ،أتركين وشأني ،اذهب إىل أسيادك.
– –هذا ما عندك؟!
– –هذا ما عندي.
– –أحذرك للمرة األخرية  ،اعدلي عن قرارك.
– –ال عدول عن ذلك.
قط��ب جبين��ه لينس��حب م��ن احمل��ل وه��و يرمقه��ا بنظ��رات ال ي��دري
م��ا ه��ي ،أه��ي احلق��د اجلدي��د جتاه فت��اة أحبها من��ذ س��نني الطفولة؟ أم
أن��ه احل��ب م��ازال يس��كن مكان��ه يف القل��ب؟ اختف��ى جس��ده وهو ميش��ي
يف الش��ارع يتلف��ت خلف��ا م��ن حلظ��ة ألخ��رى .أم��ا ه��ي ،فق��د تنه��دت
لتظ��ل ثابت��ة يف مكانه��ا وكأنه��ا مج��اد ال ت��دب يف أوصال��ه احلي��اة.
***
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الش��مس عل��ى وش��ك الرحي��ل واب��ن وس��يطة مل يع��د إىل املن��زل حت��ى
اآلن .بارتب��اك ش��ديد وب��كاء وحني��ب ،متش��ي يف احل��ي طالب��ة املس��اعدة
م��ن كل م��ن تلق��اه:
«احبث��وا ع��ن اب�ني ،اب�ني مفق��ود مل يع��د حت��ى اآلن ،أري��د اب�ني».
ه��ذا م��ا كان��ت تقول��ه لعام��ة األهال��ي ،مدرك��ة مص�ير ابنه��ا اجمله��ول،
ألنه��ا تعل��م ك��م م��ن طف��ل فق��د ومل يع��د أب��دا .هن��اك س��وابق يف مث��ل
ه��ذه احل��االت .أطف��ال خيتف��ون فج��أة يف مجي��ع األحي��اء وال يع��ودون
إىل األب��د .ال حتقي��ق يص��ل إىل اجلن��اة وال معلوم��ة واح��دة ع��ن مص�ير
األطف��ال .كل ش��يء جمه��ول.
ص��وت يه��ز أرج��اء احل��ي .ب��كاء وش��ق جي��ب .النس��اء م��ن حوهل��ا
يهدئ��ن م��ن روعه��ا .والرج��ال يقول��ون هلا رمب��ا يعود وهي تق��ول :أعرف
أن��ه ل��ن يع��ود إىل األبد« :لقد خس��رته» .ظلت وس��يطة منهمكة يف مصيبة
فق��دان أح��د أبنائه��ا .فل��م تعد تعلم ماذا تفعل وأي طريقة تس��لك .املصيبة
ص��ارت اثنت�ين .فق��دت ابنه��ا وزوجه��ا وس��يم قاب��ع يف غياهب الس��جن.
***
م��ن اهلواي��ات ال�تي ميارس��ها رش��يد اللع��ب م��ع الصغ��ار .ي��رى
فيه��م متع��ة حي��اة ال متناهي��ة ،ي��رى ن��ورا ال ينقط��ع وينب��وع ال ينض��ب.
كل ي��وم مجع��ة ،ينه��ي عمل��ه مبك��را ليخص��ص وقت��ه لعي��ده األس��بوعي.
يع��ود بع��د ص�لاة اجلمع��ة إىل احل��ي ليقض��ي وقت��ه م��ع الصغ��ار.
ينتظرون��ه بف��ارغ الص�بر .يع��دون الدقائ��ق ويراقب��ون مدخ��ل احل��ي يف
هلف��ة لطل��ة جس��ده العري��ض وبي��ده كي��س احلل��وى .جيتم��ع حول��ه
الصغ��ار مرددي��ن (ع��م رش��يد) وكأنه��م حن��ل .ي��وزع قطع��ة حل��وى ل��كل
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طف��ل حم��روم .يأخ��ذ طريق��ه وه��م يتبعون��ه .ومنه��م م��ن خيف��ي م��ا
حص��ل علي��ه وين��ادي «ع��م رش��يد أن��ا مل تعط�ني نصي�بي» .يداع��ب م��ن
أص��ر علي��ه أن��ه مل حيص��ل عل��ى قطعت��ه وه��و يضح��ك .يتوج��ه بع��د
ذل��ك إىل منزل��ه ليكم��ل هوايت��ه م��ع ابنتي��ه.
ه��ذه اجلمع��ة ليس��ت كس��ابقاتها .دخ��ل املن��زل فوج��د أخ��اه ع��ادل
يه��م باخل��روج بع��د زي��ارة قص�يرة لوالدت��ه .تالق��ى األخ��وان وجه��ا
لوج��ه .وج��د رش��يد أن ه��ذه فرص��ة مناس��بة ليلق��ي العت��ب م��ن قلب��ه
يف وج��ه أخي��ه .وقف��ة ع��ادل تبع��ث رس��الة مفاده��ا الكربي��اء والتم��رد
عل��ى القراب��ة .م��د رش��يد ي��ده ليصافح��ه وكأن��ه ه��و ال��ذي تن��اول ي��د
أخي��ه وراح يرفعه��ا حن��و األعل��ى ث��م األس��فل .امتع��اض ع��ادل واض��ح
م��ن وجه��ه الش��ديد االمح��رار وكأن ال��دم مترك��ز يف أذني��ه وأوش��ك عل��ى
إح��داث فج��وات ينف��ذ منه��ا .رش��يد ال يعل��م م��ا ح��ل بأخي��ه ،ب��ل
مض��ى قدم��ا بالرتحي��ب ب��ه ،واألخ يه��ز رأس��ه وال ينب��س ببن��ت ش��فة،
حت��ى ق��ال ل��ه رش��يد ناصح �اً:
– –ال تطل الغياب ،وأكثر من زيارات أمك.
عادل يرى أنه على حق ،فرد على أخيه بعنجهية:
– –أتراني مقصرا؟!
صراحة رشيد ،جعلت أخاه ينظر إليه نظرة ناقصة ،رد عليه:
– –بالتأكيد .آخر زيارة كانت قبل شهر ونصف.
مل يك��ن يعل��م أن والدت��ه ق��د وجه��ت عتابه��ا إىل ع��ادل وقال��ت
�ت علي��ك ،وكأن بطن��ا أخ��رى ه��ي ال�تي محلت��ك .اب�ني ه��و
ل��ه« :هن� ُ
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رش��يد .أم��ا أن��ت ،فمن��ه الع��وض وعلي��ه الع��وض».
كش��ر ع��ادل ،ورف��ع حاجبي��ه ،ليوج��ه أصاب��ع االته��ام ألخي��ه
بغض��ب ع��ارم:

– –أنت ُترض أمي عل ّي ،كفاك حقدا يا رجل.
– –معاذ اهلل يا أخي .إني لك نصري وسند.
– –وتكذب أيضا!
– –أستغفر اهلل ،ما عهدت نفسي كاذبا.

– –وما الذي غري مزاج أمي وجعلها حتمل يف قلبها الكره لي؟!
– –أنت...
– –أتسخر؟! (قاهلا عادل بكره)
– –هذه احلقيقة.
– –عجيب!!! أنا أحرض أمي على نفسي!
– –ل��و زرته��ا بش��كل منتظ��م مل��ا أخ��ذت عل��ى خاطره��ا من��ك .ك��م
نصحت��ك؟!
نظ��ر نظ��رة أخ�يرة إىل رش��يد ليغ��ادر عل��ى إثره��ا بطريق��ة اس��تفزازية
جعل��ت رش��يد يدع��و ل��ه« :ه��داك اهلل ،وأع��ادك إىل صوابك» .ث��م يدخل
إىل أم��ه ليه��دئ م��ن غضبه��ا ويرتجاه��ا ب��أن تس��احمه.
***
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حال��ة جهوزي��ة قص��وى يف مقه��ى ال��دب الصغ�ير .كل واح��د جيه��ز
نفس��ه .أمس��ك األس��تاذ مس��عد بكتف زميله األس��تاذ فتحي قائال بعتب:
– –ملَ ي��ا زميل��ي ال تكت��ب ش��يئا وتلقي��ه عل��ى مس��امعنا؟ جي��ب أن
تش��رف املس��رح بإطالل��ة ل��ك.
– –ال شيء لدي كي أقوله .استمتع بسماع ما تلقونه.
– –جيب أن تثرينا مبعلوماتك الثقافية ،شاركنا يا رجل.
– –ليس لدي قدرة على التأليف األدبي.
– –ش��ارك ب��أي ش��يء ميك��ن قراءت��ه ،نع��م ،مث�لا أي ش��يء ل��ه عالق��ة
بتخصص��ك اجلغرافي��ا .مث��ل ح��وادث الس�بي لنس��اء عن��د الع��رب.
ضحك فتحي بتعجب:
– –وم��ا دخ��ل اجلغرافي��ا حب��وادث س�بي النس��اء؟ ه��ذا موض��وع تاري��خ
ختصص��ك ي��ا أس��تاذ..
رد مسعد مثبتا فكرته:
– –صحيح إنها تاريخ ولكن احلدث حصل على أرض اجلغرافيا.
ضح��كا بعم��ق وتن��اول فتح��ي الورق��ة والقل��م وكت��ب ش��يئا مم��ا س��بق
ل��ه أن ق��رأ .أعل��ن مس��عد أن األس��تاذ فتح��ي س��يلقي عليه��م الي��وم وألول
مش��اركة ل��ه عل��ى املس��رح ،تفاع��ل اجلمي��ع بالتصفي��ق .ش��عر فتح��ي
بش��يء ه��و األول م��ن نوع��ه جيت��اح كيان��ه م��ن رهب��ة وقيم��ة عندم��ا
حيظ��ى باهتم��ام م��ن حول��ه بتصفي��ق خ��اص .صع��د املس��رح وق��ال:
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أعزائ��ي مجيع��ا! س��ألقي عل��ى مس��امعكم الي��وم أمج��ل م��ا ق��رأت،
نظري��ة قي��ل إنه��ا للفيلس��وف الرومان��ي مارك��وس تولي��وس كي ِك��رو
(سيس�يرون) ال��ذي ول��د س��نة  106ق.م .لك��ن هن��اك م��ن ش��كك أنه��ا
نظري��ة ،قب��ل املي�لاد مل تك��ن املص��ارف موج��ودة مبعن��ى مصرف حس��ب
م��ا أعل��م ،ولكنه��ا تبق��ى نظري��ة تنطب��ق عل��ى واقعن��ا الي��وم بغ��ض النظ��ر
ع��ن قائله��ا احلقيق��ي ال��ذي يبق��ى جمه��وال عل��ى األق��ل بالنس��بة ل��ي
ومل أص��ل لقائله��ا احلقيق��ي:
– –الفق�ير :يعم��ل - .الغ�ني :يس��تغل الفق�ير - .اجلن��دي :يداف��ع
ع��ن االثن�ين.
– –املواط��ن :يدف��ع للثالث��ة - .الكس��ول :يعتم��د عل��ى األربع��ة- .
الس��كري :يش��رب يف صح��ة اخلمس��ة - .الص�يريف :يس��رق الس��تة.
 احملام��ي :يغ��ش الس��بعة - .الطبي��ب :يقت��ل الثماني��ة - .حفارالقب��ور :يدف��ن التس��عة - .السياس��ي :يعي��ش عل��ى دم��اء العش��رة.
تصفي��ق ح��ار ،هال��ة م��ن االس��تغراب ،ه��ذه النظري��ة ه��ي أمج��ل م��ا
قي��ل الي��وم .ع��اد فتح��ي إىل طاولت��ه بش��عوره العري��ض بالقيم��ة ،رب��ت
عل��ى كتف��ه األس��تاذ مس��عد وه��و يق��ول مازح��ا« :تتفلس��ف فلس��فة مل
يتفلس��فها فالس��فة متفلس��فون بالفلس��فة».
– –كل هذا ألني أمسعتك ما حتب من النمط األدبي (رد فتحي).
– –ب��ل أضحك�ني توصي��ف الطبي��ب والسياس��ي( .يضح��ك مس��عد
بإس��راف) .ذكرت�ني بالطبي��ب عندم��ا تش��كو ل��ه م��ن ال��زكام ويكت��ب
ل��ك وصف��ة طبي��ة به��ا عش��رة أن��واع م��ن األدوي��ة .ال توج��د وصف��ة
طبي��ة ولي��س ال��دواء األول به��ا مض��اد حي��وي ،والثان��ي مض��اد
264

التهاب��ات .والثال��ث فيتام�ين أول ،يلي��ه فيتام�ين ثان��ي وثال��ث.
يضحك لؤي وهو يقول:
– –الوحي��د ال��ذي ينق��اد وراء كذب��ه ه��و الطبي��ب العرب��ي .ل��و تش��كو
ل��ه مرض��ا لي��س في��ك ،ال ميكن��ه أن يكتش��ف أن��ك تك��ذب علي��ه.
ب��ل يتفاع��ل م��ع الكذب��ة ،وكأن��ه بال��كاد وج��د زب��ون.
قال فتحي معقبا:
– –ق��د جت��د الرث��اء حلالت��ك م��ن نب��اش القب��ور وال جتدها م��ن الطبيب.
عن��ف يف املعامل��ة وخش��ونة يف األداء .إنه��م أجالف.
قال مسعد ومل تتوقف لديه نوبات الضحك:
– –أم��ا ل��و لعن��ك التاري��خ وق��ام حيقن��ك حبقن��ة أو طل��ب م��ن املم��رض
فع��ل ذل��ك .بتارخي��ي ،يطعن��ك خبنج��ر يف مؤخرت��ك .جت��ده ي��زداد
بس��الة وه��و يق��ول ل��ك ان��زل س��روالك .ل��كل مه�ني هواي��ة( .يش�ير
بس��بابته موجه��ا الس��ؤال هلم��ا )...أتس��تطيع أن ترف��ض أوام��ره
خبل��ع س��روالك؟ لي��س ل��ك ح��ق يف التمرد علي��ه ،دكتاتوري��ة مطلقة.
قال فتحي داعما للموضوع وهو يضحك:
– –لي��س املوض��وع فق��ط حق��ن .حت��ى األم��راض اجلدي��دة ال�تي مل
نره��ا يف الواق��ع .أتعبون��ا وكل ي��وم خيرتع��ون ألنفس��هم مرض��اً،
أنفلون��زا اخلنازي��ر ،أنفلون��زا الطي��ور ،جن��ون البق��ر .جن��ون
الصراص�ير ،كأنه��م يف حديق��ة احليوان��ات أو يف مرك��ز بيط��ري.
تدخ��ل أح��د اجلالس�ين يف الطاول��ة اجمل��اورة داعم��ا حل��وار يس��معه
وتفاع��ل مع��ه:
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– –م��رة يقول��ون الش��اي ل��ه أض��رار صحي��ة .وبع��د ف�ترة ،يقول��ون
مفي��د لصح��ة ،وكذل��ك القه��وة .م��ا ه��و مفي��د باألم��س ه��و مض��ر
لصحتن��ا الي��وم .ينس��ون بس��رعة أنه��م ق��د أطلق��وا كذب��ة س��ابقة.
***
وص��ل جاس��ر نبي��ل إىل ح��دود التوس��ع وانته��ى من��ه .واآلن ،ح��ان
وق��ت التعم��ق في��ه عل��ى حس��اب الطبق��ة الوس��طى .رج��ل االقتص��اد
م��ن الدرج��ة األوىل امس��ه تغل��ب عل��ى مجي��ع األمس��اء .ال أح��د ميكن��ه
مناقش��ته .ولي��س هن��اك م��ن يتج��رأ عل��ى ذل��ك .وم��ن أق��دم عل��ى
املنافس��ة ،ميس��ح امس��ه م��ن س��وق امل��ال واألعم��ال .ه��ذا الرج��ل لي��س
ل��ه تأهي��ل علم��ي يف الصغ��ر .يف الس��نوات األخ�يرة كان ل��ه جلس��ات م��ع
أس��اتذة جامعي�ين يف عل��م االقتص��اد احلدي��ث والعل��وم السياس��ية .لك��ن
اخل�برة غ�ير احمل��دودة وروح املغام��رة كانت��ا أه��م م��ن تلقي��ه دوارات
علمي��ة أوصلت��ه إىل قم��ة الث��روة .الش��يء الوحي��د ال��ذي لي��س ل��ه خ�برة
في��ه التعم��ق الش��ديد واالس��تيالء م��ن خالل الس��يطرة على س��وق البورصة
واألس��هم .جاءت��ه توجيه��ات بالتعم��ق يف الس��وق املال��ي .قب��ل ذل��ك،
علي��ه معرف��ة مجي��ع تفاص��ل املي��دان .اس��تعان بكب��ار أس��اتذة االقتص��اد
يف اجلامع��ة وكب��ار مساس��رة األس��واق املالي��ة لتقدي��م ش��روح إضافي��ة
ع��ن البورص��ة .أس��ابيع وه��و جيم��ع املعلوم��ات الدقيق��ة حت��ى ش��عر
أن��ه اكتف��ى .واآلن ،علي��ه الدخ��ول ب��كل ثق��ة مبس��اعدة كب��ار احمللل�ين
االقتصادي�ين واخل�براء والسماس��رة املالي�ين .أنش��أ قس��ماً خاص��ا جيم��ع
ه��ؤالء املس��اعدين ،يُق��دم ل��ه النص��ح والتوجيه��ات .ع��رض إح��دى
املؤسس��ات لالكتت��اب واضع��ا أربع�ين يف املائ��ة م��ن األس��هم مثن��ا بس��عر
املؤسس��ة كامل��ة .كس��ب أس��هم س��تني باملائ��ة .يع��رف أن اجلمه��ور
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مغف��ل ،فق��ال مقولت��ه أم��ام كب��ار املستش��ارين« :ه��ذه جت��ارة وش��طارة».
اآلن ،كل ش��يء عل��ى م��ا ي��رام م��ن الناحي��ة االقتصادي��ة .أم��ا م��ن
الناحي��ة األخ��رى ،فق��د ب��دأت املضايق��ات بش��كل مكث��ف أكث��ر م��ن
املاض��ي .بع��د جن��اح كل املش��اريع ،أصب��ح وجب��ة دمس��ة ال غن��ى عنه��ا
للبع��ض .ه��ذا الص��راع جع��ل جاس��ر يش��عر بن��وع م��ن الف��راغ يف الس��لطة
إىل جان��ب امل��ال م��ا احل��ل يف مث��ل ه��ذه املوق��ف؟ أس��بوع انقض��ى
وجاس��ر يفك��ر بش��تى الط��رق م��ن أج��ل ض��م الس��لطة مباش��رة إىل جان��ب
امل��ال .وه��ذا يعت�بر إح��دى اس�تراجتية وج��وده يف ه��ذا امل��كان.
حت��ت ش��جرة النخي��ل يف مزرعت��ه ،ظ��ل واقف��ا لف�ترة طويل��ة وه��و
منهم��ك يف التفك�ير« :أس��تطيع الوص��ول إىل منص��ب وزي��ر ،أس��تطيع
فع��ل ذل��ك .ه��ل س��ينفعين ه��ذا املنص��ب إن جنح��ت؟! وه��ل س��أجد
الوق��ت إلدارة الش��ؤون املالي��ة أم أقض��ي ج��ل وق�تي يف ال��وزارة م��ن أج��ل
البل��د؟! ه��ذا م��ا ال أري��ده .أري��د س��لطة ونف��وذا دون إعط��اء اآلخري��ن
م��ن وق�تي ،ولك��ن كي��ف ذل��ك؟ ل��و دخل��ت جمل��س الش��عب ،ه��ل
س��أجد الفرص��ة لتوس��يع النف��وذ دون إه��دار الوق��ت يف ش��ؤون الدول��ة؟
أعض��اء جمل��س الش��عب ال حيض��رون اجللس��ات إال م��رات قليل��ة يف
األس��بوع ،ورمب��ا يف الش��هر .ويف امل��رة ال يتج��اوز م��دة احلض��ور س��اعة.
ه��ذا م��ا أري��ده .م��اذا ل��و فش��لت يف االق�تراع؟ حتم��ا س��تنهار مسع�تي
وس��يؤثر ذل��ك عل � ّي س��لبا .جي��ب عل��ي أن أج��د طريق��ة ع��ن طري��ق
احل��زب» .ه��ذا م��ا كان ي��دور يف خل��د جاس��ر.
انتق��ل يف منتص��ف الي��وم لزي��ارة مفاجئ��ة إىل مكت��ب مس��ؤول
رفي��ع املس��توى يف احل��زب ه��و م��ن أصح��اب الكلم��ة األوىل بتس��مية
املرتش��حني .دخ��ل علي��ه ،اس��تقبله حبف��اوة وترحي��ب ش��ديدين .طل��ب
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قه��وة احتس��ياها وهم��ا يتحدث��ان ع��ن أم��ور ش��به تافه��ة اعت��ادا عليه��ا
عل��ى س��بيل تب��ادل اجملام�لات.
– –أن��ت سياس��ي ل��ه ثقل��ه خ��دم البل��د لس��نني عدي��دة وضح��ى حبيات��ه
م��ن أج��ل الش��عب (ه��ذا م��ا قال��ه جاس��ر).
– –أن��ت رج��ل اقتص��اد ناج��ح رف��ع رأس االقتص��اد الوط�ني ونس��تطيع
أن نأخ��ذ من��ك اخل�برة يف اإلدارة املالي��ة ألن��ك تعت��ز بالوطني��ة
واالس��تثمار يف بل��دك (رد علي��ه الدكت��ور ناص��ر احلم��راوي).
دخ��ل جاس��ر يف صل��ب املوض��وع عندم��ا ق��دم س��يجارا راقي��ا للدكت��ور
ناص��ر وأش��عل لنفس��ه واح��دا وه��و يق��ول بطريقت��ه املعت��ادة املتثاقل��ة
ال�تي تنب��ئ ع��ن الالمب��االة مب��ا يطلب��ه:
– –أريد أن أكون أحد رجال هذا الوطن.
أجابه الدكتور ناصر مبجاملة:
– –أنت كذلك...
– –أريد أن أصبح أحد األعضاء الفاعلني يف احلزب.
– –وم��ا املان��ع يف ذل��ك؟! للح��زب الش��رف العظي��م أن ينض��م إلي��ه
رج��ل مثل��ك..
ضغط ناصر على جهاز املناداة ليقول للسكرتري:
– –احضر استمارة االنتماء إىل احلزب فورا.
– –حتت أمرك دكتور.
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سحب يده من على اجلهاز وعاد يقول جلاسر برتحيب:
– –ثوان واالستمارة أمامك .دقائق وحتصل على بطاقة العضوية.
– –ل��دي بطاق��ة قدمي��ة كعض��و ع��ادي اس��تخرجتها قب��ل مثاني س��نوات
عل��ى م��ا أذكر.
– –دع��ك منه��ا .ه��ذه البطاق��ة اجلدي��دة خاص��ة مبنظ��ري احل��زب،
أصح��اب التاري��خ العري��ق يف خدم��ة احل��زب.
ط��رق الس��كرتري الب��اب ،دخ��ل ،وض��ع االس��تمارة عل��ى الطاول��ة
وخ��رج .ق��ال الدكت��ور ناص��ر جلليس��ه وه��و مي��د ل��ه االس��تمارة:
– –خ��ذ االس��تمارة وأكم��ل البيان��ات .وإن أردت ،خذه��ا معك وأرس��لها
ل��ي يف الغ��د م��ع صورت�ين مشس��يتني.
– –سأرسلها يف الغد مع احملامي .ألني ال أملك اآلن صورا مشسية.
– –افعل ما تريد.
وج��د جاس��ر الفرص��ة جي��دة للخ��وض يف موض��وع الرتش��ح ،فق��ال
متس��ائال:
– –أنا أقيم يف حي «اجلماهري» الراقي.
– –حي مشهور...
– –من هو مرشح جملس الشعب هناك؟
– –املرشح هو «سيف اخلالد» أحد كبار احلزب.
– –ورجل أعمال مشهور يا دكتور.
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– –وكذلك أيضا ،هل من معضلة معه؟!
– –ال ،إن��ه صدي��ق ومناف��س جت��اري .طبع��ا يف املاض��ي ،أم��ا اآلن أن��ت
تعل��م ك��م حجم��ه االقتص��ادي.
– –مل يتطور كثريا.
– –هل سيرتشح باسم احلزب هذه املرة؟
– –حنن مستاءون من هذا الشخص ،أظهر فشله.
– –ماذا لو ترشحت أنا؟
وق��ف الدكت��ور ناص��ر ،توج��ه حن��و جاس��ر ورمق��ه بنظ��رة تأم��ل
وتفك�ير عمي��ق ،ث��م جل��س عل��ى الكرس��ي املقاب��ل لضيف��ه وق��ال ناصحاً:
– –مال��ك وم��ا هل��ذا .مل تع��د لعض��و جمل��س الش��عب قيم��ة تذك��ر ه��ذا
الزم��ان .إنه��ا موض��ة قدمي��ة .إن أردت ،س��نقدمك مرش��حا ملنص��ب
وزي��ر االقتص��اد ألن��ك اقتص��ادي ناج��ح تس��تفيد احلكوم��ة م��ن
خربت��ك وجناح��ك.
– –ال أري��د أن أك��ون وزي��را .أعمال��ي كث�يرة وال ميك�ني التف��رغ لعمل��ي
وعم��ل ال��وزارة.
– –سندرس هذا املوضوع.
– –ال أريد معارضة تكون عقبة أمامي يف الدائرة.
– –وجود األحزاب أمر مهم.
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أطفأ جاسر سيجارته ورفع ناظريه بشكل خاطف حنو الدكتور ناصر:
– –ال أري��د أي مناف��س ق��وي .احب��ث ع��ن ح��ل وأن��ا سأش��ارك يف
احل��ل.
– –إذن ،عليك التعامل مع األحزاب املنافسة.
– –وهو كذلك.
– –وإذا استعصى األمر ،لديك ورقة األحياء العشوائية.
– –وضعتهم يف بالي حتسبا.
– –هذا جيد.
– –افع��ل م��ا ت��راه مناس��با ي��ا دكت��ور! وس��يكون لن��ا تعام�لات هام��ة
ج��دا يف ش��تى اجمل��االت.
ع��ض الدكت��ور ش��فته الس��فلى ورف��ع حاجبي��ه وه��و منغم��س يف
التفك�ير وحتمي��ص م��ا ي��ود طرح��ه:
– –لدي سؤال.
– –تفضل.
– –ماذا تريد من االنتخابات؟! وما هي مصلحتك؟!
– –خدمة الشعب.
– –منوال قديم.
– –ماذا تقصد؟
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– –دع��ك م��ن االنتخاب��ات .أنت تبح��ث عن احلصانة وحن��ن حصانتك.
ليك��ن بينن��ا راب��ط مش�ترك وش��راكة حقيقي��ة ،س��تجدني خلف��ك .أما
جمل��س الش��عب فإن��ه يفض��ح وال يس�تر .جملس الش��عب موديل قديم
ج��داً وهو ألصحاب األعم��ال املتواضعة( .قاهلا الدكتور ناصر ناصحاً)
كأن جاسر فهم املقصود ولكنه تغابى:
– –مل أفهم.
– –تص��رف وكأن��ك وزي��ر وال عض��و .وحن��ن وراءك ول��ن يعيق��ك ش��يء.
امله��م أن تتذكرن��ا دائم��ا.
– –تقصد ....املقبالت.
– –فهمك أكرب.
دس جاس��ر ي��ده يف جيب��ه وأخ��رج دف�تر الش��يكات اخل��اص حبس��ابه
يف أورب��ا ووق��ع عل��ى مبل��غ نص��ف ملي��ون دوالر وم��ده لناص��ر وه��و
يتاب��ع حديث��ه:
– –يف املستقبل ،ستصلك الوجبة الرئيسية.
تناول الدكتور ناصر الشيك وقال جلاسر:
– –ل��و مل تزرن��ي الي��وم ،كن��ت س��أزورك يف األس��بوع الق��ادم .وه��ذا يف
برناجم��ي ،ف�لا يعق��ل أال نلتق��ي.
سحب جاسر كرت هاتفه وسلمه إىل الدكتور وقال:
– –هذه أرقام هواتفي.
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وق��ف جاس��ر وصاف��ح الدكت��ور ناص��ر .وح�ين هم باملغ��ادرة ،اس��توقفه
الدكت��ور قائال:
– –كن��ت ألتق��ي ب��ك ع��ن طري��ق ش��وقي .كان مفوض��ا ع�ني دون أن
تعل��م .من��ذ اآلن ،التعام��ل مع��ي مباش��رة.
ابتسم جاسر قبل أن خيرج وكانه كان يعلم ذلك وهو يقول:
– –كما تريد.
آخ��ر لق��اء جلاس��ر مع ش��وقي كان قبل أربعة أش��هر .اعت��اد على إزالة
الكث�ير م��ن العقب��ات جلاس��ر كون��ه نائ��ب رئي��س جمل��س ال��وزراء قب��ل
إقالت��ه م��ن املنص��ب بع��د مح�لات تش��هري ك�برى قام��ت به��ا الكث�ير من
الصح��ف بع��د فضيحة مالية من العيار الثقي��ل .واحلقيقة أنه كان واجهة
لغ�يره .ولتغطي��ة الفضيح��ة ،مت التضحي��ة ب��ه م��ن قب��ل رج��ال الظ�لام.
اقتن��ع جاس��ر ب��كالم الدكت��ور ناص��ر أن جمل��س الش��عب مودي��ل قديم
وال يلي��ق بش��خصيته ،اخت��ذ ق��رار نس��يان ه��ذا املوض��وع والتف��رغ خلط��وة
ج��د مهم��ة وه��ي ج��ذب ش��خصيات ك�برى اجتماعي��ة وسياس��ية وثقافية
وعلمية ألهداف مرس��ومة مس��بقا ال يعلمها إال جاس��ر وبالطبع مرؤوس��وه.
***
ح��ي الصفي��ح ص��ورة مصغ��رة لع��امل أك�بر من��ه بكث�ير ،أصب��ح احل��ي
مرتع��ا للجرمي��ة والتم��رد عل��ى األخ�لاق .يت��م ذل��ك ع��ن طري��ق مسس��ار
متخص��ص يف عق��د اللق��اءات ب�ين الفتي��ات أو األوالد حس��ب الطل��ب.
بع��د زوال الش��مس يب��دأ ال��رواج ،مجي��ع الزبائ��ن تقريب��ا معروف��ون
ل��دى السماس��رة .وم��ا أن يهاتف��ه ،يب��دي طلب��ه ويت��م إرس��ال الطل��ب
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إىل املن��زل أو الفن��دق عن��د املس��اء .يف املاض��ي كان��ت اجلرمي��ة ن��ادرة
واالحن��راف ن��ادرا .أم��ا الي��وم ،وق��د تب��دل احل��ال ،فش��رفاء األم��س
أصبح��وا يعان��ون م��ن فس��اد أوالده��م .مل يب��ق إال القلي��ل م��ن األس��ر مل
يتس��لل إليه��ا ال��داء .ويف أي حلظ��ة ،ق��د تق��ع أس��رة ما يف وحل الفس��اد.
ش��رفاء احل��ي متذم��رون مم��ا آل��ت إلي��ه األوض��اع .ك��م متن��ى اجلمي��ع
ل��و أنه��م يس��تطيعون الرحي��ل .ولك��ن إىل أي��ن؟ االنتق��ال إىل أحي��اء
القاروني�ين حباج��ة اىل تأش�يرة دخ��ول ،وال ميك��ن ملوس��وي امت�لاك
ج��واز س��فر «امل��ال» ،إذا ،م��ا احل��ل؟ س��ؤال طرح��ه الكث�يرون م��ن
أبن��اء احل��ي وأجاب��وا عن��ه بأنفس��هم .احل��ل ب�ين ي��دي جت��ار البش��ر
والدم��اء .األحي��اء القصديري��ة منب��ع واض��ح جلم��ع األم��وال واالنتق��ال
م��ن حال��ة الفق��ر إىل الث��راء .ه��ذا املنب��ع لي��س لألهال��ي ب��ل للمجرم�ين.
األهال��ي ضحي��ة لعب��ة الزم��ن عل��ى ي��د م��ن ال إنس��انية ل��ه .ك��م م��ن
عصاب��ة ظه��رت يف مجي��ع األحي��اء املش��ابهة تتاج��ر باإلنس��انية وأخ��رى
يف الدع��ارة يف كال اجلنس�ين الذك��ور واإلن��اث م��ن األطف��ال والش��باب.
اآلن ،جت��د أطف��اال متس��كعني أم��ام األحي��اء ينتظ��رون م��ن يأخذه��م
للممارس��ة الش��اذة مقاب��ل القلي��ل م��ن امل��ال!
واألش��د س��وءا اختط��اف األطف��ال مم��ن أصبح��وا أطف��ال ش��وارع
بال��ذات .األس��بوع املاض��ي ،اختط��ف جمن��ون يعت�بر م��ن أبن��اء احل��ي.
قب��ل زم��ن لي��س بالبعي��د ،اخت��ذ م��ن إح��دى زواي��ا احل��ي مكان�اً ل��ه.
وبع��د اختفائ��ه لف�ترة أس��بوع ،ال أح��د أدرك م��ا ح��دث ل��ه .فق��د مت
قرصن��ة أعضائ��ه الداخلي��ة ث��م رم��ي كالعلب��ة البالس��تيكية ال قيم��ة هل��ا
يف مزبل��ة .الوض��ع يس��وء .فق��د ظه��رت عصاب��ات تعم��ل عل��ى تهري��ب
البش��ر إىل دول أخ��رى .وعصاب��ات ليس��ت أق��ل إجرام�اً وفت��كا بالكائ��ن
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البس��يط الفق�ير واجلاه��ل ،يغ��رون األس��ر ويش�ترون أعضاءه��م البش��رية
ه��م وأوالده��م مقاب��ل مبل��غ مال��ي بس��يط ،بالنس��بة للتاج��ر .أم��ا الفق�ير،
فاملبل��غ يب��دو كاحلل��م ال يص��ل إلي��ه...
ه��ذه الس��لبيات والك��وارث ق��وارب جن��اة ل��كل مغل��وب عل��ى أمره .ال
ي�تردد أح��د يف بي��ع م��ا ميل��ك .ه��ذا إذا كان ميل��ك ش��يئا يس��تحق البي��ع
مقاب��ل دف��ع املبل��غ مله��رب م��ا يق��وم بتهري��ب ابن��ه إىل دول��ة تتوف��ر فيها
ف��رص العم��ل ع��ن طري��ق دروب طويل��ة آخره��ا ق��ارب صغ�ير .ظاه��رة
أصبح��ت ش��ائعة ،فم��ن يوفق��ه اهلل ،حس��ب ق��ول األهال��ي ،حيتفل��ون
ب��ه قب��ل رحيل��ه يف طري��ق امل��وت ال��ذي يبح��ر إىل ع��امل اجمله��ول .وال
تبخ��ل النس��اء بالزغاري��د وتوزي��ع احلل��وى احتف��اال بالث��راء احملتم��ل
عل��ى األس��رة ال�تي س��يغادر أح��د أبنائه��ا .رغ��م أن أح��د أهال��ي احل��ي
اقت��اد ابن��ه ليودع��ه .وم��ا ه��ي إال أي��ام ،حت��ى وصل��ه نب��أ وف��اة ابن��ه
نتيج��ة غ��رق الق��ارب .تفك�يره بإرس��ال ابنه الثان��ي فاق حلظ��ات العزاء.
ه��ذه الس��لبيات جعل��ت عب��د احلمي��د مطمئن��ا نوع��ا م��ا عل��ى ابن��ه
إبراهي��م ال��ذي يعتق��د أن تش��دده وقاي��ة م��ن األخط��ار املس��تقبلية «ال
خ��وف م��ن التدي��ن ب��ل اخل��وف م��ن االحن��راف األخالق��ي والوق��وع يف
اجلرمي��ة» ك��ذا ق��ال ذات ي��وم .كلم��ا وج��د ابن��ه ملتزما بعمل��ه وبالصالة،
ازدادت س��عادته وتش��جيعه ل��ه أن ميض��ي قدم��ا يف ه��ذا الطري��ق.
إبراهي��م ش��اب يق��دس والدي��ه ،يعاملهم��ا باح�ترام وتقدي��ر ويس��مع
لنصائحهم��ا .أصب��ح أكث��ر ه��دوءا ووق��ارا يف أنظ��ار األهال��ي إال ملي��اء.
انزعاجه��ا ج��اء نتيج� ًة لتغ�ير طباع��ه حنوه��ا .صب��ت ج��م غضبه��ا على
التدي��ن ،تعتق��د أن��ه كان عائق�اً ح��ال بينهم��ا ودون حتقي��ق هل��دف كان
مرج��واً من��ذ س��نني.
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إبراهي��م يف ش��كله اجلدي��د ش��اب ملتح��ي يرت��دي ثوب��ا أبي��ض
وكوفي��ة بيض��اء وس��رواال أبي��ض أط��ول م��ن الث��وب .ذل��ك معل��وم من��ذ
تدين��ه .التط��ور اجلدي��د محل��ه بي��ده س��واك بش��كل دائ��م .يبص��ق عل��ى
األرض كل دقيق��ة .أث��ر احل��ب املاض��ي م��ازال يف قلب��ه .يعتق��د أنه��ا ل��و
تدين��ت لدخل��ت اجلن��ة مع��ه .فج��ل هم��ه أال تبق��ى ضال��ة .من��ذ ف�ترة مل
يلتقي��ا عل��ى انف��راد ،وإن التقي��ا اكتفي��ا بالتحي��ة العاب��رة .آخ��ر حماول��ة
للجم��ع ب�ين قلبيهم��ا كان��ت ي��وم جل��س إبراهي��م إىل جان��ب وال��ده بع��د
ص�لاة الفج��ر ،فق��ال عب��د احلمي��د البن��ه بعت��ب:
– –ي��ا ب�ني ،كل م��ا ه��و في��ك يزي��د إعجاب��ي ب��ك .أح��ب ش��كلك ه��ذا
العام��ر باإلمي��ان واإلخ�لاص هلل ع��ز وج��ل .ولك�ني اختل��ف مع��ك
يف قضي��ة ملي��اء.
– –لقد نسيتها( .قاهلا دون تفكري)
– –إنه��ا فت��اة طيب��ة ي��ا ب�ني! عش��نا عم��را جتمعن��ا احملب��ة واألخ��وة
واجل��وار م��ع أس��رتها وكن��ت أن��ا وأبوه��ا رمح��ه اهلل نري��د أن تكللن��ا
احملب��ة باخت�لاط ال��دم ب�ين األس��رتني بزواج��ك م��ن ملي��اء.
– –ال أريد الزواج من فتاة ال حترتم الطريق الذي أسري فيه.
– –كنت حتبها وهي كذلك.
– –كنت أحبها .أما اليوم ،فأنا أراها فتاة مغرورة.
– –ولكنكما تربيتما العمر كله يف مرتع واحد.
– –واختلفنا على سبب واحد.
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– –هذه آخر فرصة لك معها يا بين!
قال إبراهيم بارتباك:
– –ماذا تقصد؟!
– –والدته��ا حتدث��ت إىل أم��ك بش��أن ه��ذا املوض��وع مس��اء األم��س .ب��أن
ش��ابا م��ن املدين��ة تق��دم خلطبته��ا.
قال إبراهيم مصطنعا الالمباالة:
– –وما شأني بذلك؟!
– –لعلك يا بين! ترغب يف الزواج منها.
ه��و يع��رف أن��ه اخت��ذ طري��ق الالع��ودة ،يف رأي��ه أن��ه وه��ب روح��ه
هلل س��بحانه وتع��اىل .م��ازال حيبه��ا .ول��وال طريق��ه ال��ذي يس�ير في��ه،
لع��دل ق��راره يف ش��رط التزامه��ا الدي�ني.
– –فلتتزوج من شاب متحضر.
– –أخشى أن تندم.
– –عالم أندم؟! أنا شاب يريد رضا اهلل.
– –وهل رضا اهلل باالبتعاد عن ملياء؟!
– –أقصد...أقص��د أن��ي أح��ب ه��ذا الطري��ق ال��ذي اخرتت��ه لنفس��ي ول��ن
أن��دم عل��ى ه��ذا االختي��ار.
– –إذن ،لتبل��غ والدت��ك أم ملي��اء أن��ك ال ترغ��ب يف ال��زواج منه��ا بطريقة
مهذب��ة ك��ي ال جترح مش��اعر األس��رة.
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وق��ف عب��د احلمي��د وه��و يتاب��ع قول��ه بأن��ه ذاه��ب ليتمش��ى قلي�لا
لعل��ه يس��تعيد ج��زءاً م��ن صحت��ه.
األمل يعص��ر قل��ب إبراهي��م ويطح��ن مفاصل��ه .يُص�بر نفس��ه باإلمي��ان
ال��ذي يغم��ر قلب��ه م��ن جمم��ل حماض��رات تلقاه��ا .يع��رف أن��ه قس��ى
عل��ى ملي��اء ويتمن��ى جماهرته��ا مب��ا يف قلب��ه إال أن رض��اء اهلل حس��ب
م��ا أُمل��ي علي��ه مينع��ه م��ن نش��وة الدني��ا وحيث��ه عل��ى العم��ل لآلخ��رة.
ل��ذا ،زار ملي��اء يف حم��ل عمله��ا ،نظ��ر يف عينيه��ا نظ��رة أبكته��ا ،تل��ك
النظ��رات اس��تطاعت اس�ترجاع الذكري��ات م��ن قام��وس املاض��ي .وبع��د
صم��ت متق��ع لث��وان ،س��أهلا إبراهي��م ،أمازال��ت حتب��ه .أجابت��ه ،ب��أن
ال يس��أل ه��ذا الس��ؤال ،وبأن��ه يع��رف اإلجاب��ة .ث��م اس��تدركت كالمه��ا
لتق��ول« :ما...زل��ت »....وصمت��ت ،فق��ال هل��ا إن��ه م��ازال حيبه��ا وقلبه
عام��ر حببه��ا .تفاعل��ت وه��ي تس��أله ع��ن س��بب تقاعس��ه وتهاون��ه
جتاهه��ا .أجابه��ا بأن��ه ي��رى س��عادتها م��ع ش��خص آخ��ر وكل هم��ه أن
يراه��ا س��عيدة مس��تمتعة حبياته��ا .أخربت��ه أن س��عادتها مع��ه وال ميك��ن
خل�لاف فرع��ي عل��ى العم��ل أن يف��رق ب�ين قلبيهم��ا املتعانق�ين ،وأن
يقض��ي عل��ى املاض��ي احلاف��ل باحل��ب .ه��وا ُه جعله��ا أكث��ر ه��دوءا ووداً
وأث��ار فيه��ا مش��اعر دفنته��ا مؤخ��راً .اعت��ذر هل��ا وطل��ب منه��ا الصف��ح.
ب��دأت تستش��عر أن مث��ة أم��را خيفي��ه يف قلب��ه .س��ألته ع��ن س��بب ه��ذا
االعت��ذار .أجابه��ا بأن��ه ال يس��تطيع االرتب��اط به��ا .يت��دارك دموع��ه وه��و
يطل��ب منه��ا الصف��ح جم��ددا .ترتج��اه أن يفص��ح عم��ا يف قلب��ه وم��ا
مينع��ه منه��ا .انس��حب به��دوء وه��و يق��ول هل��ا:
– –أمتن��ى ل��ك حي��اة س��عيدة م��ع م��ن تق��دم ل��ك .وأنصح��ك بتق��وى اهلل
واحملافظ��ة عل��ى الصل��وات يف أوقاته��ا .النق��اب عف��ة..
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انفج��رت ب��كاء ،عيناه��ا ينظران��ه يغ��ادر ،أوش��كتا عل��ى االقت�لاع
للح��اق ب��ه« .إبراهي��م ل��و مل تك��ن حتب�ني مل��ا بكيت��ك ،حتب�ني ملَ
ترتك�ني؟ س��أترك عمل��ي فأن��ت أغل��ى ».....توقف��ت ملي��اء ع��ن ال��كالم
مدرك��ة أن ال فائ��دة .فجس��ده يتح��رك وخيط��و خط��وات خل��ارج احملل.
«ف��ات األوان ،ل��ن أجعل��ك تش��قني م��ن بع��دي .خ�يرا ،ل��ك أن تبكي
حلظ��ات عل��ى أن ال تبك��ي العم��ر بأكمل��ه .أن��ا ذاه��ب مل��ا ه��و خ�ير
وأبق��ى» .ه��ذه متتم��ات إبراهي��م وه��و يتحس��س طريق �اً حال��ت الدم��وع
بين��ه وب�ين إبص��اره .ه��ذا اللق��اء غري��ب كالري��ح ال�تي تس��بق العاصف��ة،
غب��ار يتطاي��ر دون م�برر .ه��ي ال ت��دري م��ا ي��دور م��ن حوهل��ا .فق��د ب��دا
إبراهي��م أش��به مبش��تت الذه��ن كم��ن يأخ��ذ قيلول��ة بع��د املغ��رب.
نهاي��ة األس��بوع ،أُعلن��ت خطب��ة ملي��اء م��ن ش��اب خت��رج م��ن كلي��ة
األدب لغ��ة إجنليزي��ة ،تع��رف عليه��ا عندم��ا زار احمل��ل ال��ذي تعم��ل
في��ه لش��راء بع��ض األغ��راض ،وأعج��ب به��ا .مل ينتظر طوي�لا حتى تقدم
خلطبته��ا .يف ه��ذا الي��وم حتم��ا ملي��اء س��عيدة وحزين��ة يف نف��س الوق��ت.
س��عيدة خلطبته��ا وحزين��ة عل��ى مص�ير إبراهي��م ،تعات��ب نفس��ها قلي�لا.
وم��ا تلب��ث إال حلظ��ات حت��ى ت�برر موافقته��ا عل��ى عريس��ها بك��ون
إبراهي��م رف��ض االرتب��اط به��ا .أقيم��ت حفل��ة متواضع��ة ،حض��ر فيه��ا
املدع��وون مجيع��ا حت��ى عب��د احلمي��د وزوجت��ه ،ماع��دا إبراهي��م املنهم��ك
يف حماض��رة يف منطق��ة اليباب��ة م��ع أب��و مع��اذ ال��ذي أب��دى اهتمام��ا غ�ير
ع��ادي بإبراهي��م .فه��و ي��رى في��ه ش��خصاً مناس��با لتنفي��ذ عم��ل جي��د ل��ه
ومل��ن يق��وده .خاص��ة بع��د أن أبل��ى إبراهي��م ب�لاء حس��نا يف التدريب��ات
امليداني��ة والفكري��ة مم��ا س��هل التعام��ل مع��ه.
***
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اخلصخص��ة س��بب جن��اح الكثريي��ن يف اقتص��اد ال��دول املتقدم��ة.
جي��ب ختصي��ص املنش��آت العمالق��ة احلكومي��ة .تت��م املوافق��ة ،ش��ركات
جاس��ر يف املرص��اد ل��كل م��ا يع��رض .ال مي��ر وق��ت قص�ير حت��ى ميتل��ك
نصيب��ا جدي��دا م��ن اقتص��اد البل��د .اآلن ب��دأت مرحل��ة جدي��دة .ظه��ر
الدكت��ور ناص��ر للوق��وف يف طري��ق جاس��ر طالب��ا حص��ة يف املش��اريع
املخصخص��ة وإال يت��م رف��ض املش��روع .جاس��ر يع��رف أن يف ه��ذه املرحل��ة
جي��ب أن يك��ون الدكت��ور ناص��ر ش��ريكا مع��ه يف حص��ة متواضع��ة .لذلك،
مل يبخ��ل علي��ه .يرس��ل حصت��ه أوال ب��أول دون تأخري .ب��دأ باخلصخصة
يف األس��عار ال�تي يراه��ا مناس��بة .الدكت��ور ناص��ر وم��ن وراءه مرتاح��ون
م��ن جاس��ر فق��د ظه��ر هل��م كوكي��ل لنواياه��م .باألم��س ،خصخ��ص
مصن��ع تعلي��ب األمس��اك بقيم��ة مخس�ين ملي��ون دوالر فق��ط .ه��ذا
املبل��غ ه��و مث��ن األرض م��ن بداي��ة الس��احل إىل نهايت��ه .أم��ا املكس��ب،
فس��يتمثل يف املصن��ع احلدي��ث وس��فن الصي��د .وم��ع خصخص��ة ه��ذه
املنش��أة ،ناق��ش الربمل��ان مش��روعا مين��ع الصي��د العش��وائي حبج��ة أن��ه
يهل��ك الث��روة الس��مكية وال يس��مح الصي��د إال برتخي��ص .هن��ا ،أصبح��ت
ش��ركة جاس��ر وم��ن يقف��ون وراءه ه��م مل��وك األمس��اك يف البل��د ،ال ب��ل
يف املنطق��ة برمته��ا ،اس��تهالك داخل��ي وتصدي��ر لألمس��اك املعلب��ة .أم��ا
الصي��اد ،فأصب��ح عاط�لا ع��ن العم��ل بفع��ل قان��ون جدي��د مين��ع الصي��د
العش��وائي إال إذا كان الصي��اد ميتل��ك إمكاني��ات علمي��ة أُعل��ن عنه��ا
حت��ت ظ��روف معين��ة وش��روط اس��تثمارية قاه��رة تنف��ر املس��تثمر املناف��س
وتبع��ده ع��ن ه��ذا اجمل��ال.
مل يع��د جاس��ر وش��ركاؤه الدخ�لاء العق��ول الوحي��د ال�تي تفك��ر
باملش��اريع القابل��ة لالس��تثمار ،ب��ل هن��اك م��ن يش��اركه يف الداخ��ل أيض��ا
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بالتفك�ير ووض��ع أمس��اء ش��ركات للخصخص��ة ،ألن املصلح��ة أصبح��ت
واحدة .جاس��ر يدير كل ش��يء ،يُس��لم لكل ش��ريك حصته من الش��ركات
املس��تحدثة واملؤسس��ات العمالق��ة ال�تي يعتم��د عليه��ا املالي�ين م��ن
املواطن�ين ماع��دا ش��ركاته ال�تي مل يس��مح هل��م بالدخ��ول كش��ركاء به��ا.
***
كالع��ادة ،األس��تاذ مس��عد جال��س يف غرف��ة املدرس�ين يق��رأ اجلرائ��د
وي��دون املالحظ��ات ليقرأه��ا يف مس��رح املقه��ى .وكم��ا تع��ود ،يق��رأ كل
عن��وان غري��ب أم��ام كل أس��تاذ .وكم��ا ق��ال املث��ل «قط��ع الع��ادة،
ع��داوة» ،ه��ذا الرج��ل تع��ود عل��ى التق��اط املالحظ��ات برغ��م م��ن قطع��ه
عه��دا أم��ام املدي��ر يف امل��رة الس��ابقة ب��أن يتخل��ى ع��ن ه��ذه الع��ادة .ولكنه
اليس��تطيع التخل��ي ع��ن ذل��ك .مثل��ه مث��ل الس��مك إذا أخ��رج م��ن امل��اء،
ت��رى لعاب��ه يس��يل عندم��ا يق��رأ أم��را يلف��ت النظ��ر ويث�ير الفض��ول.
أث��ار اهتمام��ه مق��ال جعل��ه يق��رأ عنوان��ه ل��كل م��ن يصادف��ه .يف صفح��ة
األخب��ار الدولي��ة (حتوي��ل رؤس��اء أرب��ع ش��ركات صيني��ة للقض��اء بتهم��ة
ظهوره��م يف ش��ريط مص��ور وق��د غلبه��م النع��اس).
كل م��ن صادف��ه يف طريق��ه مس��ع عن��وان املقال��ة وعل��ق عليه��ا حس��ب
رأي��ه حت��ى وص��ل ه��ذا العن��وان إىل مس��امع املدي��ر ال��ذي عل��ق قائ�لا:
– –أمل تكن أنت اخلامس يا أستاذ مسعد؟!
– –أتسخر مين يا سيادة املدير؟!
– –أخشى أن أرفع عنك تقريرا يف يوم ما.
– –وهل ارتكبت جرمية؟!
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– –نع��م ،أن��ت مث��ل لألس��تاذ الفاش��ل ،يب��ث مس��ه يف العق��ول .وصربي
علي��ك ل��ن يطول.
– –وماذا صنعت هذه املرة؟!
قال املدير بغضب يصاحبه عتاب:
– –تق��رأ اجلرائ��د وكأن��ك تعم��ل يف س��لك اإلع�لام لي��س يف التعلي��م.
أن��ت أس��تاذ .وعلي��ك القي��ام بواجب��ك كرتب��وي.
�ت م��ن العم��ل اإلداري ،وس��أقوم بواج�بي
– –أرجع�ني للتدري��س ،ملل� ُ
عل��ى م��ا ي��رام.
– –ملاذا؟ لتحرض الطالب وتسحق مستقبلهم...
– –أنا أستاذ ،ال إداري.

– –اذه��ب إىل عملك ،وإال س��أرفع عنك تقري��راً وأحيلك للجنة القانونية.
– –أمرك ياسيادة املدير.
تنه��د املدي��ر وه��و يق��ول يف س��ره« :أش��عر أن��ه عل��ى ح��ق يف تعليقاته.
وم��ا دخل��ي أن��ا يف ه��ذه األم��ور .ل��و تهاون��ت مع��ه لط��ارت روح��ي.
أزال��ك اهلل ي��ا أس��تاذ مس��عد ألن��ك س��تكون س��ببا يف زوال��ي».
انطل��ق مس��عد متذم��را وه��و متأب��ط حمفظ��ة صغ�يرة به��ا األوراق .ظ��ل
جي��وب الس��احة ذهاب��ا وجيئ��ة يراق��ب الس�لامل واحلمام��ات املدرس��ية
حت��ى مس��ع اجل��رس املدرس��ي ال��دال عل��ى انته��اء ف�ترة العم��ل .إن
وق��ت خ��روج الطلب��ة ق��د ح��ان .خ��رج إىل البواب��ة وظ��ل هن��اك لدقائ��ق
حت��ى خ��رج األس��تاذ فتح��ي ،صافح��ه وه��م باحلدي��ث مع��ه:
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– –املدير السيئ يسبب أزمة قلبية ملوظفيه.
– –هل تشاجرت مع املدير جمددا؟
– –لق��د تع��ودت عل��ى انتقادات��ه ،ك��م قل��ت ل��ه إن��ي أري��د أن أدرس
الط�لاب ولكن��ه يرف��ض.
– –أن��ت خت��رج ع��ن موض��وع ال��درس إذا م��ا درس��ت الط�لاب .تتح��ول
إىل احلدي��ث ع��ن السياس��ة واملش��اكل احمليط��ة باملواط��ن.
– –هذا جزاء من يقدم ما جيب على الطالب فهمه.
– –هذه مشكلتك مع املدير وغري املدير .لنتابع مشينا ونتحدث.
– –يف رأيك يا فتحي ،ماذا أصنع بنفسي؟!
– –توقف عن االنتقادات أو ظل كما أنت.
– –حتى أنت تنتقدني.
– –أنا فقط أنصحك وأحب لك اخلري.
– –بارك اهلل فيك ويف نصيحتك( .يسخر)...
***
األس��تاذ فتح��ي عل��ى عجل��ة م��ن أم��ره ه��ذا الي��وم ،اس��تقل س��يارة
أج��رة متوجه��ا حن��و املطع��م ال��ذي تعم��ل في��ه نرم�ين ،طل��ب لقاءه��ا،
اس��تغربت هل��ذه الزي��ارة غ�ير املتوقع��ة ! ح��دث غ�ير ع��ادي.
خرج��ت إلي��ه مرتبك��ة وبيدها مري��ول التنظيف .للتو خلعتها ونس��يت
أن ختفيه��ا م��ن ش��دة التلعث��م .وقف��ت أمام��ه صامت��ة ال تقوى عل��ى النطق
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ببن��ت ش��فة حت��ى بادره��ا ه��و بالتحي��ة وردت علي��ه بارتب��اك ،ق��ال:
– –جئت إليك يف وقت غري مناسب.
– –خـ .خـ...خريا إن ....شاء اهلل.
– –خريا ،هل تستطيعني أخذ إذن باخلروج.
– –ليس قبل ساعة من اآلن.
– –إذن ،سأنتظرك.
– –وملَ؟!
– –ألمر ما يف نفسي.
– –م��ا كن��ت ألمتن��ى أن ألق��اك يف هذا امل��كان وأنا أعم��ل جالية صحون.
– –ال عي��ب يف ذل��ك .أن��ا أيض��ا كن��ت أعم��ل يف مطعم وقدمت اس��تقاليت
لك��ي أحب��ث ع��ن عم��ل آخر.
قلل ذلك من خجلها وبثقة متواضعة:
– –هل ستنتظرني؟
– –نعم ،سأقف على الرصيف حتى تكملي عملك.
– –أال نتقابل يف وقت آخر.
– –ال أستطيع ،أريدك اليوم .اذهيب إىل عملك وأنا يف انتظارك.
ذهب��ت إلكم��ال عمله��ا .انتظره��ا يف اخل��ارج ميش��ط الش��ارع ذهاب��ا
وجيئ��ة وكل��ه توت��ر وهلف��ة يف آن واح��د.
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م��ا أن خرج��ت حت��ى اق�ترب منه��ا وطل��ب منه��ا الذه��اب مع��ه إىل
م��كان ه��ادئ ليتح��دث إليه��ا .وافق��ت عل��ى أن يك��ون امل��كان املقص��ود
قريب��ا .اق�ترح عليه��ا الذه��اب إىل املتن��زه ،عارضت��ه لبع��د املس��افة ،أحل
عليه��ا مؤك��دا أن املس��افة قريب��ة إذا اس��تقال س��يارة أج��رة ،وافق��ت،
اس��توقف س��يارة أج��رة .وص�لا إىل امل��كان املقص��ود ،جلس��ا عل��ى كرس��ي
ع��ام يف منتص��ف املتن��زه .اجل��و س��اكن وكأن��ه قطع��ة م��ن حري��ر ال
يتح��رك إال بفع��ل فاع��ل ،بادره��ا:
�ت مس��تغربة هل��ذا التص��رف .آت��ي إىل م��كان عمل��ك وأصطحب��ك
– –أن� ِ
إىل املنت��زه فج��أة ولي��س بينن��ا موع��د مس��بق ومل يس��بق ل��ي أن
حتدث��ت إلي��ك بش��كل مط��ول ع��دا األس��بوع املنص��رم.
– –هذا صحيح.

– –دون مقدم��ات للحدي��ث ،أود الق��ول إن��ي أُعجب��ت بطريق��ة تصرف��ك
عندم��ا طلب��ت الط�لاق مبج��رد التش��كيك يف نزاه��ة ش��رفك.
– –وما اجلديد يف ذلك؟ فقد قلت لي هذا الكالم األسبوع املاضي.
– –أعرف ذلك ،ولكن اجلديد اليوم أني معجب بك.
– –قلت لي ذلك سابقا.
– –ولكين مل أقل إني أريد االرتباط بك.
صدم��ت واجتاح��ت جس��دها موج��ة ح��ر اس��تقرت يف وجهه��ا لكنه��ا
تظاه��رت بالثبات:
– –رمحة بي بعد ما حصل لي؟ أم ماذا؟!
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– –ب��ل حب��ا وإعجاب��ا بش��خصيتك العظيم��ة .لعل��ك تعرف�ين ش��خصييت
وطباع��ي لي��س م��ن طبع��ي املراوغ��ة ،أح��ب الوض��وح .م��ن عادت��ي
الدخ��ول يف املوض��وع مباش��رة دون مقدم��ات.
– –أال تركت لي فرصة ألفكر؟
ل��ك ذل��ك ال تعذبي�ني بالتأخ�ير بال��رد صدقي�ني ،س��أكون ل��ك
–– ِ
حبيب��ا خملص��ا.
– –أخاف أن تعاتبين يف املستقبل.
– –الذنب ليس ذنبك؟!
– –أقص��د عتاب��ك ل��ي كجالي��ة صح��ون يف مطع��م( .قالته��ا متدارك��ة
حت��ى ال تظه��ر ضعفه��ا)
– –وأنا عملت نادال يف مطعم .ما العيب يف ذلك؟!
– –أنا ال أرى عيبا يف ذلك.
– –وال أنا (ابتسم وتابع )...لي شرط هو خري لك.
– –ما هو؟!
– –أن ال تعملي من اآلن وصاعدا وسأكون أن املسؤول عنك.
– –أال ت��رى أن��ك اس��تعجلت احلدي��ث به��ذا املوض��وع مع��ي وأن��ا مل
أعت��د علي��ك بع��د وأن��ت كذل��ك.
– –حن��ن أبن��اء ح��ي واح��د وكالن��ا يع��رف اآلخ��ر .أن��ا صري��ح .وكم��ا
قل��ت ل��ك س��لفا ،ال أح��ب اللع��ب بالكلم��ات واملماطل��ة .أح��ب
اخل��وض يف ل��ب املوض��وع عل��ى املقدم��ات .وه��ذا ن��وع م��ن الوض��وح.
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عل��ى العم��وم ،س��أمنحك يوم��ا واح��دا لل��رد عل��ى مطل�بي.
– –يوما واحدا فقط!!!
– –ال جتربيين على تغيري رأيي وأمنحك ساعة واحدة.
ابتس��مت ابتس��امة صغ�يرة م��ع ش��عور مبلكه��ا ل��كل مجي��ل حوهل��ا،
وقالت:
– –أال تعتقد أنه يتوجب عليك إعادتي إىل أهلي؟
– –أبه��ذه الس��رعة؟! يوج��د عص�ير طبيع��ي يف املنت��زه ،لنذه��ب
ونش�تري...
– –يف امل��رة القادم��ة .س��يحل الظ�لام وأن��ا مل أع��د إىل منزلي ،لنس��توقف
س��يارة أجرة.
أعاده��ا إىل احل��ي وق��د تأخ��ر وق��ت عودته��ا ،وج��د والديه��ا يف
انتظاره��ا .قاباله��ا بالتوبي��خ والس��ؤال ع��ن س��بب التأخ��ر ،أخربتهم��ا
مب��ا ح��دث هل��ا الي��وم .ف��رح األب��وان وحثاه��ا عل��ى القب��ول ب��ه.
***
يف قري��ة التوالي��ب ،عل��ى تل��ة مرتفع��ة ،الل��واء ناي��ف واق��ف وم��ن
خلف��ه حراس��ته العس��كرية بزيه��م العس��كري .يتلف��ت الل��واء للنظ��ر م��ن
حول��ه مس��تمتعا باجل��و الق��روي وس��كون املنطق��ة وانع��دام الفوض��ى .ه��و
م��ن عش��اق الري��ف ،وب�ين الف�ترة واألخ��رى ،الب��د ل��ه م��ن الذه��اب
لقري��ة م��ا كرتفي��ه أو بغ��رض عم��ل س��ري .أح��د الضب��اط اق�ترب م��ن
الل��واء وق��ال ل��ه إن م��ن ينتظ��ره ق��د وص��ل .تق��دم خط��وات وأش��ار
للعقي��د عم��ر باالق�تراب .ق��دم العقي��د التحي��ة العس��كرية لل��واء.
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اجلو مجيل هنا( .اللواء بدا مستمتعا)
– –نعم سيدي ،جو يبعث على االنشراح ،وهذا ما تفتقده املدينة.
أت��دري أن القروي�ين ببس��اطتهم إال أنه��م س��عداء؟! العي��ش م��ع
الطبيع��ة ل��ه م��ذاق ارتب��اط اإلنس��ان ب��األرض.
– –أنا ابن الريف سيدي.
– –حن��ن يف اجلي��ش لن��ا ارتب��اط وج��ود م��ع أبن��اء الري��ف ،ه��م البح��ر
وحن��ن الس��مك .رح��م اهلل العمي��د ف��اروق ،كان��ت أغل��ب لقاءاتن��ا
واجتماعاتن��ا يف الري��ف.
تب��ادال أط��راف احلدي��ث لوق��ت وجي��ز م��ن الزم��ن ،ث��م انتق�لا
للحدي��ث ع��ن موض��وع مه��م ه��و س��بب لقائهم��ا هل��ذا الي��وم:
أحس��نتم ،عم��ل رائ��ع ،ضرب��ة موجع��ة( .الل��واء يع�بر ع��ن إعجاب��ه
الش��ديد وه��و يأخ��ذ حزم��ة أوراق م��ن العقي��د).
حن��ن هل��م باملرص��اد س��يدي ،وال نغم��ض أعينن��ا وإن كن��ا نائم�ين.
(هك��ذا ق��ال العقي��د).
قب��ل تس��ع س��نوات ،ح��دث وأن اختف��ت كمي��ة م��ن ذخرية الرش��اش
اآلل��ي حمل��ي الصن��ع م��ن أح��د املعس��كرات .اس��تنفرت ،حينه��ا،
األجه��زة املختص��ة ومت اخت��اذ اإلج��راءات الالزم��ة يف مث��ل هك��ذا قضية.
مل��ف التحقي��ق مل يغل��ق .مل تص��ل اجله��ات املختص��ة بالتحقي��ق ملعرف��ة
وجه��ة الذخ�يرة طيل��ة س��نوات .ه��ذا األس��بوع وبع��د تس��ع س��نوات،
متك��ن فري��ق م��ن جه��از املخاب��رات بقي��ادة العقي��د عم��ر م��ن مص��ادرة
كمي��ة م��ن الذخ�يرة عل��ى احل��دود قادم��ة م��ن اخل��ارج .ونتائ��ج الفح��ص
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أثبت��ت أنه��ا حملي��ة الصن��ع .هن��ا ،أبل��غ العقي��د قي��ادة اجلي��ش .وه��ذا
اللق��اء ،ه��و للوق��وف عل��ى نتائ��ج التحقي��ق الس��ري .ألن الغري��ب يف
األم��ر ه��و اختف��اء ذخ�يرة حملي��ة الصن��ع م��ن املعس��كر ومت تهريبه��ا
للخ��ارج .وبع��د س��نوات ،نف��س األي��ادي تعي��د تهريبه��ا إلدخاهل��ا
البل��د؟ لغ��ز جي��ب حل��ه.
أعتق��د أنن��ا أفش��لنا خمطط�اً ه��و جمه��ود س��نوات لع��دو يرتب��ص بن��ا.
(هك��ذا ق��ال العقي��د عمر).
– –األم��ر خط�ير .كان اهل��دف من��ه ه��و توريط اجليش حب��دث ما وطلب
جلن��ة حتقي��ق دولي��ة وإدانة اجليش ألن الذخ�يرة حملية وخاصة به.
– –وحنن يقظون أفشلنا هذه املؤامرة سيدي اللواء.
– –املؤام��رات ستس��تمر .ألن اهلدف هو إضعاف اجلي��ش وتفكيكه .وعرب
التاريخ ،مل تشن حرب دون مربر .لكننا لسنا غافلني ملا حياك ضدنا.
– –سنس��تمر يف البح��ث والتح��ري ع��ن مجي��ع املتورط�ين ،خي��وط مهمة
توصلن��ا هل��ا ،أع��دك أي��ام وينته��ي األمر س��يدي.
– –جيد أن نهدم مشروعا عدائيا باليقظة.
حترك اللواء قليال ،أخذ كمية هواء معتربة ليمأل رئتيه وقال:
– –«ما أمجل اهلواء هنا».
ثب��ت ناظري��ه يف عي�ني العقي��د ورس��م ابتس��امة باهي��ة ت��دل عل��ى
انبس��اط أس��اريره:
– –«ما رأيك أن حنتفل بنجاحك على الطريقة الريفية؟».
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– –طبع�اً ...س��يدي حت��ت أم��رك ،ول��و أن��ي م��ا زل��ت أنتظ��ر املزي��د يف
ه��ذه القضي��ة( .العقي��د ي��رد)...
أش��ار الل��واء ألح��د مرافق��ه ،تق��دم املراف��ق ،س��أله الل��واء« :ه��ل
أحض��رمت املؤن��ة الغذائي��ة؟» أج��اب :نع��م.
ب��دأ باملش��ي ،تبع��ه العقي��د وحراس��ته س�يرا عل��ى األق��دام وم��ن
ورائه��م ث�لاث س��يارات للحراس��ة ،أمس��ك الل��واء بي��د العقي��د وتاب��ع...
– –أمج��ل م��ا يف الري��ف بس��اطة القرويني وأكله��م التقلي��دي .عندما أرفه
ع��ن نفس��ي لي��س ل��ي أمج��ل م��ن زي��ارة ريفي��ة وأط��رق بيت�اً قروي�اً
وأن��زل عن��ده ضيف��ا فج��أة ،إنه��م حيس��نون صن��ع اخلب��ز وكرم��اء
النف��س .أش��عر جبم��ال احلي��اة وأن��ا أراق��ب ابتس��امة ق��روي فق�ير
وه��و ف��رح بوج��ودي .كم��ا قل��ت ل��ك ،ه��م البح��ر وحن��ن الس��مك.
كسر العقيد الصمت وقال:
– –فعال سيدي ،صدقت.
– –أيضا ،املكان مناسب لالجتماع( .أضاف اللواء).
اقرتب��وا م��ن من��زل يب��دو الرغ��د عل��ى مالك��ه ،لك��ن الل��واء جت��اوزه
مواص�لا س�يره .األطف��ال يتصفح��ون أوج��ه ال��زوار .اق�ترب طف��ل وم��د
ي��ده بالس�لام عل��ى العقي��د وف��ر هارب��ا .تق��دم بع��ض امل��ارة ،ألق��وا
التحي��ة عليه��م .وواصل��وا مش��يهم ،النس��اء امل��ارات خيتبئ��ن يف أق��رب
زاوي��ة فالرع��ب حاض��ر ،ل��واء وعقي��د ومرافق��ة عس��كرية ليس��ت باألم��ر
بس��يط احل��دث .يف البداي��ة ،اعتق��د أهال��ي القري��ة ب��أن الزي��ارة خاص��ة
بـــ��عدل القري��ة (كب�ير القري��ة) ألنه��م ينظ��رون ل��ه كش��يء كب�ير،
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واجلمي��ع يهابون��ه ،وه��و أيض��ا يتح��دث ع��ن عالقات��ه باملس��ؤولني.
وم��ا أن تع��دى املوك��ب دار ع��دل القري��ة حت��ى انده��ش اجلمي��ع (إىل
أي��ن تذه��ب الدول��ة؟) هك��ذا يتس��اءلون م��ع بعضه��م .توق��ف الل��واء
فج��اءة أم��ام من��زل متواض��ع .أمس��ك الل��واء مب��زالج الب��اب وطرق��ه ع��دة
طرق��ات .أهال��ي القري��ة يف ذه��ول ت��ام (الدول��ة عن��د أمح��د تام��ر؟) فت��ح
الب��اب مال��ك املن��زل وأصابت��ه الصعق��ة والرع��ب ،فغ��ر فم��ه ،واضطرب��ت
نبض��ات قلب��ه ،ب��ادره الل��واء:
– –حنن اليوم ضيوفك.

تب��دد الرع��ب تدرجيي��ا ليق��ول بارتب��اك مطل��ق «مرحب��اً» وي��داه
ترتع��دان م��ن الصدم��ة «أه�لا وس��هال ،ش��رفتموني ،تفضل��وا »...غ�ير
مس��توعب .دخ��ل الل��واء والعقي��د واثن��ان م��ن حراس��ته الش��خصية ليبق��ى
البقي��ة يف اخل��ارج .كان البي��ت نظيف��ا م��ن الداخ��ل ومرتب��ا برغ��م تواضع
حمتويات��ه .جلس��وا يف غرف��ة اس��تقبال صغ�يرة ف��وق حص�يرة قدمي��ة.
ق��ال الل��واء ألمح��د مال��ك املن��زل« :نري��د أن نبق��ى وحدن��ا لبع��ض
الوق��ت .أحض��ر لن��ا لبن�اً وخب��زاً بع��د نص��ف س��اعة م��ن اآلن» .وأمح��د
ي��ردد« :أه�لا وس��هال ،نورمتون��ا»...
دخ��ل أمح��د إىل املطب��خ وق��ال لزوجت��ه« :طلب��وا لبن�اً وخب��زاً» .هن��ا
راح��ت الزوج��ة توب��خ زوجه��ا وتن��دب حظه��ا «كب��ار الدول��ة يف بيتن��ا
ونطعمه��م لبن��ا وخب��زاً؟ أي جمن��ون أن��ت؟ ي��ا فضيحت��اه؟ أخرج بس��رعة
واذب��ح أرب��ع دجاج��ات .ال ،س��بع دجاج��ات ،ال أخ��رج ف��ورا واذب��ح
العج��ل» .قال��ت األم البنه��ا ذي الثمان��ي س��نوات ب��أن يذه��ب إىل بي��ت
خالت��ه وحيض��ر م��ن عنده��م م��ا طبخ��وه الي��وم وأق��راص العس��ل .ه��م
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أمح��د باخل��روج وصري��ف الب��اب وص��ل ملس��امع الل��واء ،اس��تدار حن��و
الناف��ذة القريب��ة ون��ادى أمح��د ب��أن يع��ود إلي��ه ،س��أله الل��واء :إىل أي��ن
تذه��ب؟ أج��اب :إن��ه ذاه��ب لذب��ح دج��اج والعج��ل ،طل��ب من��ه الل��واء
ع��دم فع��ل ذل��ك.
أغل��ق أح��د الضب��اط ب��اب الغرف��ة وأخ��رج م��ن احلقيب��ة خارط��ة
ورقي��ة وب��دأوا اجتماع�اً قص�يراً ،ح��ددوا مواق��ع وناقش��وا ملف��ات ع��دة.
ه��ذه طريق��ة مثل��ى عن��د الل��واء ألي اجتم��اع س��ري بعي��دا ع��ن
االخ�تراق بواس��طة وس��ائل التصوي��ر والتس��جيل وم��ا ش��ابه م��ن ط��رق
يف ه��ذا اجمل��ال .ه��و يق��رر امل��كان وخيت��ار املن��زل ال��ذي ين��زل في��ه يف
نف��س اللحظ��ة كم��ا فع��ل الي��وم.
مس��ع ع��دل القري��ة بوجوده��م وج��اء يرك��ض حن��و بي��ت أمح��دُ .منع
م��ن الدخ��ول مؤقت�اً .ف�ترة زمني��ة حتى مسح ل��ه بالدخول بع��د أن انتهى
الل��واء وم��ن مع��ه م��ن غرضه��م .قاب��ل الل��واء ودع��اه إىل بيت��ه ،لك��ن اللواء
فض��ل البق��اء حي��ث ه��و .وتناول��وا مائ��دة قروي��ة ذات مكون��ات تقليدي��ة.
واس��تمعوا ألمح��د وع��دل القري��ة ع��ن مش��اكلهم واحتياجاته��م ،قال��وا
لل��واء إن مش��كلتهم يف مضخ��ة املي��اه ،من��ذ س��نوات واجله��ات املعني��ة
مل تس��تجيب .وعده��م بالتدخ��ل ل��دى اجله��ة ذات االختص��اص.
يف املطب��خ ،ح��دث ج��دل ب�ين أمح��د وزوجت��ه ،قال��ت لزوجه��ا:
«فرص��ة ،الدول��ة كله��ا يف بيتن��ا ،اش��تك هل��م ،ق��ل هل��م إن ع��دل القري��ة
ظلم��ك .حتم��ا ،س��ينتصرون ل��ك» .كان رده« :وه��ل أن��ا خس��يس حت��ى
أس��تقوي عل��ى اب��ن قري�تي بضي��ويف؟» تن��اول أمح��د أك��واب الش��اي
وتوج��ه لضيوف��ه .ع��دل القري��ة يرتع��د واعتق��د لت��وه أن أمح��د ل��ن يف��وت
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فرص��ة كه��ذه ويش��تكي ل��ه ،فق��ال يف س��ره« :الي��وم نهايت��ك ي��ا ع��دل،
مال��ي وم��ال أمح��د؟!».
جمتم��ع ق��روي بس��يط ،م��ازال يعي��ش بعض��ا م��ن مج��ال املاض��ي
برغ��م تس��لل داء التم��دن .تداع��ت القري��ة وكل يرس��ل الطع��ام .خ��رج
الل��واء وم��ن مع��ه فوج��د حراس��ه عل��ى مأدب��ة غ��داء ك��رم القري��ة .أم��ر
بإن��زال املؤن��ة الغذائي��ة م��ن الس��يارة املرافق��ة وتقدميه��ا ألمح��د.
م��ا ح��دث الي��وم يف ه��ذه القري��ة ت��رك لغ��زا ه��ل أمح��د جمن��د س��ري
ل��دى الدول��ة؟ اجلمي��ع يتكه��ن .زوج��ة أمح��د غ�ير مصدق��ة ،وتس��أل
زوجه��ا :مل��اذا ه��و بال��ذات كان��وا ضيوف��ه؟ ي��رد ه��و بس��ؤال مماث��ل.
***
كالع��ادة ،مغ��ادرة الش��يخ أب��و إمي��ان منزل��ه عي��د عن��د صف��اء وعودت��ه
جحي��م .ع��اد للت��و ،منادي��اً «صفاء...صف��اء» .كان��ت يف حال��ة ذع��ر
متس��ك بيده��ا جه��از حتك��م التلف��از حت��اول إطف��اءه .الدخ��ول املفاج��ئ
�وان حت��ى خت��رج م��ن قناته��ا التلفزيوني��ة
أربكه��ا .فه��ي حباج��ة لث� ٍ
املفضل��ة .ع��اد وبي��ده كي��س هدي��ة هل��ا .فق��د اش�ترى هل��ا مالب��س
داخلي��ة مث�يرة لتلبس��ها يف اللي��ل .فاجأه��ا حض��وره ليق��ف أمامه��ا وتق��ع
عين��اه عل��ى القن��اة التلفزيوني��ة .رم��ى الكي��س جانب��ا وص��رخ يف وجهه��ا
«م��ا ه��ذا؟!» ،ارتع��د جس��دها وزادت دق��ات قلبه��ا بش��كل جنون��ي،
ع��ادت خط��وات إىل اخلل��ف وأخف��ت تلقائي��ا جه��از التحك��م خل��ف
ظهره��ا .بال��كاد ،ابتلع��ت ريقه��ا« :ك��م حذرت��ك م��ن ه��ذه القن��وات؟»
ردت علي��ه بصم��ت ،ص��رخ« :أمل أق��ل ل��ك إن مسلس�لات الكرت��ون
تفس��د وال تُصل��ح؟» ،ردت علي��ه برع��ب ووج��ل حماول��ة الدف��اع ع��ن
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نفس��ها« :مازل��ت طفل��ة ،وكل األطف��ال يتابع��ون قن��اة األطف��ال» .ه��ذا
م��ا كان ينق��ص الش��يخ حت��ى يهي��ج وكأن��ه قطي��ع م��ن الث�يران وه��و
يص��رخ« :قليل��ة أدب .»..وج��د نفس��ه أم��ام واق��ع ل��زم تدخ��ل ي��ده يف
األم��ر .اق�ترب منه��ا بس��رعة خاطف��ة وضربه��ا« :أن��ت لس��ت طفل��ة،
أن��ت مكتمل��ة النض��ج» .هك��ذا يف�تي مل��ن ال يس��تطيع التعام��ل بالنص��ح
م��ع زوجت��ه حت��ى تس��تقيم .عصف��ور يرتع��د يف ليل��ة ش��توية ممط��رة
وب��اردة .صدره��ا يتضخ��م م��ع كل ش��هقة أمل وه��ي تكفك��ف دمعه��ا.
وق��ف أمامه��ا كالغ��ول متوع��دا« :ل��و ش��اهدت قن��اة األطف��ال جم��ددا،
س��وف أضرب��ك وأكس��ر التلف��از ،ش��اهدي القن��وات الديني��ة ،ش��اهديين
أن��ا يف القن��اة الديني��ة وافتخ��ري ب��ي .تريدي��ن أن ال تدخ��ل املالئك��ة هذا
البي��ت؟ أتريدي��ن أن تس��كن معن��ا الش��ياطني؟ ل��و مسعت��ك تقول�ين إن��ك
مازل��ت طفل��ة ،س��أقص لس��انك.»..
عندم��ا قال��ت بعفوي��ة أنه��ا مازال��ت طفل��ة ،أث��ار في��ه ذل��ك موج��ة
غض��ب عارم��ة اجتاح��ت م��ا حول��ه وكأنه��ا أش��عرته بش��ي م��ا .ل��ذا
احت��اط بإغ�لاق ب��اب املن��زل م��ن اخل��ارج عن��د خروج��ه وم��ن الداخ��ل
قب��ل نوم��ه حتس��با لش��كوك ص��ارت ت��راوده.
***
س��هرة ه��ذا اخلمي��س يقضيه��ا األس��تاذان مع��ا .اعت��ادا عل��ى بعضهما
عل��ى الرغ��م م��ن اختالفهم��ا أحيان��ا يف اآلراء.
بع��د اللق��اء احمل��دد س��لفا ،التقي��ا واس��توقفا س��يارة أج��رة .س��ائق
الس��يارة مع��روف ل��دى األس��تاذ مس��عد ،كان ج��اراً محيداً .تفاجأ مس��عد
وكذل��ك الس��ائق .فت��ح ب��اب الس��يارة ليأخ��ذا بعضهم��ا يف األحض��ان:
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مخ��س س��نوات ال أراك ي��ا رج��ل ،أي��ن كن��ت؟ هك��ذا س��أله مس��عد .يرد
علي��ه« :يف رب��وع الدني��ا» .م��ا ه��ي أخب��ارك؟ (ال��كالم جل��ار مس��عد).
– –أن��ا ،كم��ا أن��ا ،أس��تاذ ضح��ى حبيات��ه م��ن أج��ل ه��ذا اجلي��ل
العاج��ز ع��ن الوق��وف.
– –كما أنت ،منتقد وناقم.
التفت إىل األستاذ فتحي وقال:
– –عرفين على األخ.
– –آس��ف! لق��اؤك أنس��اني أدب اللق��اء ،ه��ذا ( ويش�ير بي��ده باجت��اه
فتح��ي) األس��تاذ فتح��ي زميل��ي يف املدرس��ة ( ث��م يش�ير حن��و صديقه
القدي��م) وه��ذا الصدي��ق وج��اري القدي��م فري��د.
تصاف��ح االثن��ان ورح��ب كل منهم��ا باآلخ��ر .طل��ب منهم��ا فري��د
الصع��ود إىل الس��يارة .صع��د األس��تاذ مس��عد ليأخ��ذ مكان��ه يف املقع��د
األمام��ي .وفتح��ي يف املقع��د اخللف��ي.
األستاذ مسعد متسائال:
– –كيف أخبارك ،مل أرك منذ مدة طويلة؟!
أدار احمل��رك وضغ��ط عل��ى دواس��ة الوقود لتنطلق الس��يارة وهو يقول:
– –العاصم��ة واس��عة وأن��ا موج��ود .كن��ت أعم��ل س��ائق أج��رة ب�ين
امل��دن .اآلن ،أعم��ل يف وس��ط املدين��ة.
وجه له األستاذ مسعد سؤاال بطريقة تدل على االستغراب:
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– –أمل تكمل تعليمك اجلامعي؟!
– –بلى.
– –وملاذا تعمل سائقا يا رجل؟!
– –ألني مل أجد وظيفة.
– –أهلذا احلد؟! على ما أظن ،كنت يف قسم القانون الدولي.
– –وهلذا السبب مل أجد وظيفة.
– –هذه مهزلة!
�ت يف مؤسس��ة حكومي��ة ألكث��ر م��ن س��نة يف انتظ��ار
– –ب��ل مزبل��ة .عمل� ُ
تثبي�تي رمسي�اً ومل يت��م ذل��ك .أضع��ت م��ن عم��ري عام��ا يف خدم��ة
احلكوم��ة دون مع��اش أساس��ي .ولك��ن احلم��د هلل عل��ى كل ح��ال.
أعم��ل يف ه��ذه الس��يارة مرتاح��ا ،أن��ام يف أي وق��ت أري��د ،أعم��ل يف
أي��ة س��اعة ،ال أح��د يطل��ب م�ني توقيع��ا عل��ى ورق��ة احلض��ور وال
لالنص��راف .حبري��ة مطلق��ة ،أم��ارس حيات��ي.
– –لكنك خريج جامعة.
– –كنت .أما اآلن ،أنا سائق سيارة أجرة ،قل لي أين اجتاهك؟!
– –إىل مقهى «الدب الصغري».
غ�ير فري��د االجتاه ليأخ��ذ الطريق املقص��ود ،والكالم لألس��تاذ فتحي:
– –تقدم للعمل لدى مكتب حماماة.
نظ��ر إلي��ه من خ�لال املرآة املثبتة على الزجاج األمامي للس��يارة وقال:
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– –ال ،أن��ا مرت��اح يف عمل��ي .أمج��ع ش��هريا ثالث��ة أضع��اف رات��ب
موظ��ف عل��ى األق��ل ،رزق��ي بي��د اهلل ولي��س بي��د رب العم��ل.
قال مسعد:
– –وملاذا تعلمت إذن؟!
– –بصراح��ة (يتنه��د )..ل��و ع��اد الزم��ان إىل املاض��ي ،مل��ا أجه��دت
نفس��ي وضيع��ت س��نني عم��ري يف التعلي��م .يف بالدن��ا الن��اس
سواس��ية ،املتعلم��ون واجلهل��ة ،ال ف��رق بينه��م مجيع��ا .بالعك��س،
املدي��ر اجلاه��ل حيق��د عل��ى املوظ��ف املتعل��م ألن��ه س��يأخذ مكان��ه
يوم��ا م��ا .لذل��ك يق��ف عائق��ا أمام��ه حت��ى ينف��ره .مل مت�� ّر ب��ي
نهاي��ة ش��هر وأن��ا أتس��كع ولي��س ل��دي م��ال .مل أنتظ��ر نهاي��ة
اخلدم��ة للمع��اش وأحس��ب عم��ري ش��هرا بع��د ش��هر.
تساءل األستاذ مسعد مؤيدا:
– –أن��ت عل��ى ح��ق .ولك��ن ال مين��ع ذل��ك م��ن خدم��ة الوط��ن .أن��ا
أعان��ي لك�ني أضح��ي حبيات��ي م��ن أج��ل التق��دم به��ذا اجلي��ل.
– –أي جي��ل تقص��د؟! اجلي��ل ال��ذي يتق��دم إىل ال��وراء أو اجلي��ل ال��ذي
غادر إىل اخللف(.يس��خر)...
قال األستاذ فتحي:
– –ما هذه الفلسفة يا أستاذ فريد؟
نظر إليه عرب املرآة مقاطعا:
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– –ع��ذرا أس��تاذ .أن��ا اآلن س��ائق ولس��ت أس��تاذا .مثل��ي مث��ل أي
ش��خص ميش��ي يف ه��ذا الش��ارع( .قاهل��ا مازح��ا) .ل��و مل أتعل��م ل��كان
حال��ي أفض��ل .هن��ا حي�ترم اجلاه��ل .امله��م امل��ال .التعلي��م ال��ذي ال
جيعل��ك وزي��راً لي��س ذا ج��دوى.
– –وزي��ر؟! م��رة واح��دة؟ ات��ق اهلل ي��ا رج��ل .بال��كاد هن��اك مقع��د
ش��اغر ألس��تاذ فم��ا بال��ك مبقع��د وزي��ر( .هك��ذا رد فتح��ي).
– –بربك��م .كي��ف يت��م اختي��ار الوزي��ر للمنص��ب؟! لذل��ك كلم��ة س��ر،
آه( ...يتنه��د )...ليت�ني أع��رف كي��ف ،لص��رت وزي��را .س��أفعل
املس��تحيل( .متن��ى مس��عد).
استدارة خاطفة من فريد حنو مسعد ليعيدها حنو األمام:
– –ما تقصد بفعل املستحيل؟ رصيد أو...
– –يف تارخيي مل أسرق مليما واحدا .هذا الناقص حدوثه!
– –بصراح��ة ل��و أص�ير وزي��راً ،اب�ني مس��تقبلي وأوالدي .احلي��اة فرص.
ختي��ل ،أنه��ب ملي��ار دوالر (...رد فري��د متمنيا).
ط��ال احل��وار بينه��م ،تناول��وا جمم��ل القضاي��ا وكل واح��د يناق��ش
اآلخ��ر م��ا ب�ين مؤي��د ومع��ارض حت��ى وصل��وا ،ليرتج��ل الزمي�لان إىل
املقه��ى األدب��ي .أم��ا فري��د ،فق��د ش��ق طريق��ه ليبح��ث ع��ن زب��ون
يوصل��ه ،فل��م يب��ق م��ن لقائ��ه س��وى غب��ار يف الذاك��رة.
رائح��ة األدب والف��ن تف��وح م��ن ج��دران املقه��ى .صع��د عل��ى املس��رح
الفن��ان (مح��دي س�لامة) حام�لا ع��وده ،جلس الفن��ان اجملهول ش��عبيا،
وحي��ا اجلمه��ور البس��يط ،حت��دث إليه��م« :أمسعك��م الي��وم قصي��دة
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هل��ا حل��ن ن��ادر للش��يخ إم��ام ،ولي��س هل��ا إال تس��جيل وحي��د بص��دد
التلح�ين ،القصي��دة للش��اعر العرب��ي الكب�ير عب��داهلل الربدون��ي رمح��ه
اهلل متن�بي العص��ر احلدي��ث ،اس��م القصي��دة «الغ��زو م��ن الداخ��ل».
القصي��دة األصلي��ة كم��ا تعلم��ون مجيع��ا طويل��ة وق��د اخت��ار الش��يخ إم��ام
رمح��ه اهلل بع��ض األبي��ات مب��ا يُناس��ب حلن��ه».
أطل��ق ي��ده للع��ود ليم�لأ احملي��ط مس��كاً يت��دىل م��ن جن��وم فريوزي��ة،
ينفع��ل عزف��ا ،يش��تد الع��ود وت��را وطرب��ا ،يتح��دى رن�ين الع��ود ص��داه،
ينس��ج مشس��ا ويعم��ر صبح��ا ،نط��ق الع��ود وتغن��ى حمدث��ا فوض��ى
بس��اتني القل��وب .ص��دح ص��وت الفن��ان مح��دي:
غزاة ال أشاهدهم وسيف الغزو يف صدري
فقد يأتون تبغا يف سجائر لونها يغري
ويف أهداب أنثى يف مناديل اهلوى القهري
ويف سروال أستاذ وحتت عمامة املقري
ويف حرية الغثيان يف عبثية العمر
ويف عود احتالل األمس يف تشكيلة العصري
ويف قنينة الويسكي ويف قارورة العطر
ويستخفون يف جلدي وينسلون من شعري
وفوق وجوههم وجهي وحتت خيوهلم ظهري
غزاة اليوم كالطاعون خيفى وهو يستشري
حيتم مولد اآلتي يوشي احلاضر املزري
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فضيع جهل ما جيري وأفظع منه أن ندري
وأفظع منه أن ندري
وأفظع منه أن ندري
فضيعا جهل ما جيري وأفظع منه أن ندري...
أنه��ى األغني��ة ،ظ��ل املط��رب صامت��ا ليس��تجمع ق��واه أم��ام كلم��ات
وحل��ن حولت��ه إىل س��حابة تهي��م يف رب��وع الس��ماء ،واجلمه��ور املتواض��ع
يصف��ق ويهت��ف أحس��نت ،أبدع��ت ،روووووع��ة..
ه��دأوا وراح ٌّ
كل حي��دق يف اآلخ��ر ليدخل��وا يف نق��اش ال ينته��ي ع��ن
القصي��دة ومضمونه��ا التنبئ��ي لش��كل االس��تعمار احلدي��ث لش��اعر أعم��ى
النظ��ر بص�ير القل��ب وال��روح كت��ب قصيدت��ه يف زم��ن غ�ير زمنن��ا.
***
وق��ف جاس��ر نبي��ل أم��ام ناف��ذة مكتب��ه املطل��ة عل��ى املدين��ة .م��ن
أعل��ى املبن��ى ،ي��رى منظره��ا اجلمي��ل .إال أن ه��ذا اجلم��ال ال ميك��ث
إال حلظ��ات حت��ى يتالش��ى عندم��ا ي��رى العش��وائيات تعك��ر علي��ه ذل��ك
املنظ��ر البدي��ع ويصب��ح منظ��ر املدين��ة كاملس��تنقع بداخ��ل قص��ر .واألس��وأ
م��ن ذل��ك التق��ارب الش��ديد ب�ين مدين��ة املل��وك ال�تي أوش��كت عل��ى
إع�لان افتتاحه��ا رمسي��ا وح��ي الصفي��ح .لي��س م��ن املنط��ق أن تعان��ق
املدين��ة الس��ياحية األك�بر يف تاري��خ البل��د األحي��اء العش��وائية .احل��ل
إزالته��ا ب��أي طريق��ة .كش��ر جاس��ر لريم��ي أعق��اب س��يجارته عل��ى
األرض ويدوس��ها بنعل��ه بطريق��ة انفعالي��ة ،اس��تدار إىل املكت��ب ليطل��ب
الدكت��ور ناص��ر عل��ى هاتف��ه النق��ال:
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– –دكتور ناصر.
– –مرحبا.
– –أريد لقاءك خارج نطاق عملك.
– –ال مانع ،أين؟
– –يف مزرعيت.
– –ال ،يف مكان عام.
– –فليكن ذلك.
– –ما رأيك غدا ،أو...؟
– –اليوم ،يا حبذا لو كان ذلك اليوم.
– –بعد(...ينظ��ر الدكت��ور ناص��ر يف س��اعته ث��م يتاب��ع )..أق��ل م��ن
أربع�ين دقيق��ة.
– –سأكون يف انتظارك أمام مقر عملك.
– –األمر مهم هلذه الدرجة؟!
– –ليس كثريا ،بل أردت تناول وجبة الغداء معك..
انته��ت املكامل��ة ،وض��ع جاس��ر هاتف��ه يف جيب��ه ليغ��ادر مكتب��ه.
اس��تقل س��يارته اخلاص��ة لتتبع��ه س��يارة أخ��رى م��ن ن��وع جي��ب .عل��ى
بع��د أمت��ار ع��ن مق��ر عم��ل الدكت��ور ناص��ر ،هاتف��ه وأبلغ��ه أن��ه يف
انتظ��اره .طل��ب من��ه الدكت��ور أن يبق��ى يف س��يارته وأن يتبع��ه بع��د
أن يس��تقل س��يارته ،غ��ادر الدكت��ور مكتب��ه ف��ورا ليخ��رج م��ن املبن��ى
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ويس��تقل س��يارته تتبع��ه س��يارتا حراس��ة ذات��ا دف��ع رباع��ي ويتبع��ه
جاس��ر إىل مطع��م راق ليلتقي��ا يف الداخ��ل وجيلس��ا عل��ى طاول��ة واح��دة.
رح��ب كل منهم��ا باآلخ��ر ،فق��ال الدكت��ور متس��ائال:
– –أهذه عزومة غداء أم عمل يا جاسر؟!
– –صراحة ،جلسة عمل.
– –خريا .أن شاء اهلل.
– –خري ولكين أواجه معضلة وال أقدر عليها إال إذا وقفت معي.
– –قل��ت ل��ك م��ن قب��ل إني وم��ن مع��ي إىل جانب��ك إذا ش��اركتين القرار.
– –اآلن ،أشاركك القرار.
– –قل ما عندك.
– –يا دكتور ،أنت تعرف أني مساهم يف بناء اقتصاد البلد.
ابتسم الدكتور ناصر بسخرية وقال:
– –هذا أمر بديهي( .قاهلا وهو يفتح ذراعيه)
�تثمرت مبال��غ طائل��ة ال يق��در عليه��ا أي رج��ل أعم��ال يف البل��د
– –اس� ُ
يف بن��اء املدين��ة الس��ياحية الك�برى ،مدين��ة املل��وك .ه��ذه املدين��ة
تعت�بر أك�بر مدين��ة س��ياحية يف الع��امل العرب��ي.
– –أع��رف ذل��ك .وهل��ذا الس��بب أن��ت حتظ��ى باح�ترام م��ن قب��ل
رج��ال الدول��ة.
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– –واملش��كلة ال�تي أواجهه��ا ه��ي ذل��ك احل��ي العش��وائي ،ح��ي
الصفي��ح .إن��ه عل��ى وش��ك معانق��ة مدين�تي .كأن ه��ذا احل��ي
(يقط��ب جبين��ه ليكم��ل بغض��ب )...واق��ع عل��ى قل�بي .لق��د ش��وه
ص��ورة املدين��ة بش��كل ع��ام.
– –ه��ذه مش��كلة تواجهه��ا مجي��ع األحي��اء املش��ابهة .ب��ل مجي��ع امل��دن
الكربى.
– –ه��ذا منظ��ر غ�ير حض��اري لعاصم��ة ذات تاري��خ وطاب��ع س��ياحي.
م��اذا س��يقول الس��ياح عندم��ا يرونه��ا م��ن اجل��و وه��م يف الطائ��رة؟!
فم��ا بال��ك عن��د زيارته��ا؟! مث��ل ه��ذا احل��ي يوح��ي ب��أن الفق��ر
منتش��ر يف بالدن��ا.
– –وما املطلوب؟!
– –إزالة احلي.
– –صعب .هل سنرمي األهالي يف البحر؟!
– –من قال نرميهم يف البحر؟!
– –إذن ماذا؟
– –ننقله��م إىل ح��ي مجاع��ي خ��ارج املدين��ة بعش��رين كيل��و م�تر أو
أربع�ين كيل��و (يتفاع��ل )...وإذا ُس��ح ل��ي ،ننق��ل مجي��ع األحي��اء
العش��وائية إىل خ��ارج املدين��ة .وأع��دك ب��أن أجع��ل م��ن العاصم��ة
أمج��ل عاصم��ة عربي��ة عل��ى اإلط�لاق.
– –سريفض السكان هذا العرض.
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– –قرار حكومي بإزالة األحياء العشوائية واجلميع سينصاع.

– –س��هل للغاي��ة ،خ�لال نص��ف س��اعة يك��ون الق��رار جاه��زاً .لك��ن
املش��كلة يف التنفي��ذ.

– –مادام القرار يف نصف ساعة يكون التنفيذ يف يوم واحد.
– –ال أظن أني أستطيع فعل ذلك.
أخ��رج جاس��ر ش��يكا كتب��ه قب��ل جميئ��ه وقدمه للدكت��ور ناص��ر وقال:
– –يف هذه الورقة شيك مبليون دوالر.
ابتسم الدكتور بسخرية وقال:
– –تشريد حي مقابل مبلغ زهيد!
– –من قال تشريد يا دكتور؟! مسها إعادة إسكان.
– –ال تستطيع احلكومة إعادة إسكانهم.
– –أن��ا أس��كنهم خ��ارج املدين��ة .وبذل��ك ،ال حج��ة ل��دى املعارض��ة.
بالعك��س هن��اك الكث�ير مم��ن يقف��ون وراء الفك��رة ويطالب��ون من��ذ
زم��ن بإع��ادة إس��كانهم ،وإذا بن��ا نل�بي رغبته��م .بالعك��س ،مش��روع
يض��اف إىل رصيدك��م أنت��م.
– –وكيف ذلك؟!
يتفاعل جاسر يف الكالم ليزيد من نسبة اإلقناع:
– –نس��تطيع االس��تفادة م��ن نق��ل احل��ي للرتوي��ج اإلعالم��ي جمله��ود
احل��زب احلاك��م بإع��ادة إس��كان العش��وائيني م��ن أبن��اء ش��عبنا .أمل
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يك��ن ذل��ك مطل��ب الن��اس باألم��س القري��ب؟ ب��ل حت��ى الس��اعة.
عن��دي أرض عل��ى بع��د أربع�ين كيلومرت عن العاصم��ة ،ينتقلون إليها
م��ع بيوته��م القصديري��ة ومبل��غ ألف��ي دوالر ل��كل أس��رة كتعوي��ض.
– –وإن رفضوا!!!
– –نبين هلم منازل متنقلة ومؤقتة مع األلفي دوالر.
– –وإذا قاوموا القرار وطالبوا بشقق سكنية كعادتهم.
– –األم��ر س��هل .نعده��م باإلس��كان خ�لال عام�ين إىل ح�ين ننته��ي م��ن
بن��اء العمارات الس��كنية.
همهم الدكتور ناصر وهو يهز رأسه وقال:
– –فربكة!!!
– –علي��ك ن��ور ،وم��ع الزم��ن سينس��ون .ليس��ت ه��ذه أول كذب��ة تنطل��ي
عليه��م .الش��عب بأكمل��ه مدم��ن عل��ى الك��ذب وعل��ى تصدي��ق
الك��ذب .ي��ا دكت��ور (وه��و يرف��ع يدي��ه وحيركهم��ا تلقائي��اً م��ع
حرك��ة ش��فتيه) ل��و ق��ال أح��د الص��دق ،فل��ن يصدق��ه الن��اس ألنه��م
ج��زء م��ن الفربك��ة .ومن��ذ مت��ى كان الش��عب يع��رف مصلحت��ه؟!
– –القضية مطبوخة سياسياً وعملياً!
– –وطبخ سبعة جنوم يا دكتور( .يصطنع املزاح)
– –كل هذا باملبلغ البسيط!
رد عليه جاسر مناوراً:
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– –ليكن الضعف.
شكك الدكتور ناصر يف نوايا جليسه:
– –هناك رائحة غريبة ياجاسر.

– –مثل ماذا؟! األكل مل يأت بعد( .ميزح جمدداً)
– –األكل اليأت��ي إال بأم��ر .ال أح��د يتق��دم إىل ه��ذه الطاول��ة إال بإش��ارة.
رائح��ة طبخ��ك ي��ا جاس��ر.
– –وحياة عيونك يا دكتور! ال شيء فيه غموض.
رد الدكت��ور علي��ه باس��تهتار وبإش��ارة م��ن ي��ده رافض��ا م��ا قال��ه
جاس��ر وق��ال:
– – ال حتل��ف حبي��اة عيون��ي ،هن��اك طبخ��ة حمكم��ة ،أن��ت ماك��ر ي��ا
جاس��ر وأن��ا أمك��ر من��ك.
– –بصراحة...
قاطعه الدكتور:
– –أمل أق��ل ل��ك ال تلع��ب مع��ي م��رة أخ��رى .ك��ن صرحي��ا ألك��ون
صرحي��ا مع��ك.
ظل جاسر ثابتا فقال بثقة:
– –أري��د ض��م األرض واجلب��ل إىل املدين��ة الس��ياحية ،حبي��ث يصب��ح
احل��ي ملعب��ا للجول��ف ،ويصب��ح اجلب��ل منتجع��ا س��ياحيا مط�لا
عل��ى املدين��ة يصع��د إلي��ه الس��ياح ع�بر العرب��ة اهلوائي��ة (الكيب��ل
كار) ...م��ا أمج��ل منظ��ر املدين��ة م��ن اجل��و ،مذهل��ة حق �اً...
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ح��دق الدكت��ور ناص��ر يف عينيه وظل صامتا ،فتابع جاس��ر مس��تدركا:
– –ليس السياح فقط ،بل عامة الشعب...استثمار..
نطق الدكتور جاسر معاتبا:
– –ي��ا مف�تري! كل ه��ذا مقاب��ل ملي��ون دوالر .األرض حكومية وس��تملك
لألهال��ي ،س��نتخذ الق��رار قب��ل االنتخابات.
– –مجد القرار ،وأنا حاضر ملا تطلب.
– –مخسة ماليني دوالر.
– –مبلغ مرتفع جدا.
– –قليل جدا على مشروع ضخم كهذا.
– –ثالثة ماليني دوالر.
– –مخسة.
– –أربعة ماليني دوالر.
– –مخسة ماليني وإال نلغي الصفقة.
– –هذا غري منطقي يا دكتور.
– –ال أحب املفاصلة .الكلمة اليت أقوهلا هي اليت تنفذ.
– –إذن اتفقن��ا .ه��ذا امللي��ون عرب��ون ،وباقي املبل��غ بعد اإلزال��ة ،اتفقنا؟
همهم الدكتور وصمت ليفكر ثم قال:
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– –اتفقنا ،مطلع الشهر القادم سنشرع يف العمل .منهد له إعالميا.
***
هاه��و األستـ��اذ مس��عد جال��س عل��ى طـ��اولته املفضل��ة القريب��ة م��ن
خش��بة مس��رح مقه��ى ال��دب الصغ�ير يرتش��ف الش��اي األخض��ر وي��دون
مالحظ��ات إضافي��ة يف ه��رم جتلي��ه.
«الكلم��ة ت��وازي العب��وة الناس��فة ،مرعب��ة يف نظ��ر املوال�ين وقادته��م،
ومل يدرك��وا حت��ى اللحظ��ة أن الكلم��ة ال تؤث��ر ول��ن تغ�ير إذا كان��ت
بقص��د إص�لاح احل��ال الع��ام ،تُس��مع وتنُس��ى يف الس��اعة .ال��كالم نفس��ه
مت��داول من��ذ زم��ن بعي��د ولي��س هن��اك جدي��د .وإن وج��د ،فالن��اس
مش��غولون بأم��ور احلي��اة واالك�تراث للقي��ل والق��ال م��ن ب��اب الصدف��ة أو
التس��لية حت��ى وإن كان احل��دث م� ًّ�را .أي كلم��ة ح��ق لي��س هل��ا م��ردود
عكس��ي وامل��ردود الس��ليب يبق��ى حص��را على خطاب��ات الش��قاق والنعرات
ال�تي تث�ير الضغائ��ن وتهي��ئ األج��واء مس��تقبال ألي أعم��ال انتقامي��ة إذا
م��ا انفلت��ت األم��ور وراح��ت حن��و الالاس��تقرار .والفضيح��ة العقلي��ة أن
املالحق��ة واملراق��ب ض��د الكلم��ة ال�تي ه��ي س��بب يف الالفوض��ى فق��ط
تنب��ه الس��تدراك األم��ور .أم��ا مال��ه م��ن تراكم��ات لتزي��د الضغ��ط الداخلي
تدرجيي��ا باجت��اه االنفج��ار ذوي الدم��ار الش��امل ال حت��رك ضده��ا ،وال
متابع��ات وال حماكم��ات ألي منه��ا ،ومل تتط��رق القوان�ين إىل العق��اب
الش��ديد ألي مص��در يك��ون م��ن وراء قص��ده م��ا يث�ير حفيظ��ة اآلخ��ر .يف
تل��ك احلال��ة يظ��ن صن��اع الق��رار أنه��م مس��تفيدون منه��ا لك��ون الش��عب
لي��س منش��غالً بالفش��ل االقتص��ادي واإلداري ال��ذي حيت��اج إىل جمه��ود
إلصالح��ه ،متجاهل�ين أن ذل��ك س��بيل لله�لاك والس��قوط امل��روع حيث ال
تنف��ع أي إصالح��ات؛ فالعق��ول ص��ارت معجون��ة بالش��ر .فق��ط الش��عب
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منش��غل فيم��ا بين��ه حي��ث قس��م نفس��ه بغب��اء لع�ين لطوائ��ف ومناط��ق
وأح��زاب ومي��ول فكري��ة ليص��ل إىل مس��توى روث احليوان��ات متس��ببا
يف إبادت��ه ذاتي��ا كاالنتح��ار الذات��ي .ويف�ني نفس��ه وال ي��درك أن��ه يلع��ق
مزاب��ل الذاك��رة اللعين��ة وينس��اق اجلمي��ع إىل املقاص��ل بطواب�ير ،وكل
ي�برئ نفس��ه املذنب��ة».
رواد املقه��ى يتواف��دون تباع��ا ،وق��ت اإللق��اء ق� ُرب ،أكث��ر م��ن س��اعة
ويب��دأ اإللق��اء .س��حب ل��ؤي الكرس��ي املقاب��ل لألس��تاذ مس��عد إىل اخللف
وجل��س علي��ه ،وس��أله عم��ا يُ��دون وم��اذا س��يلقي عل��ى مس��امعهم .أجابه
األس��تاذ مس��عد بعت��اب لع��دم إلقائ��ه الس�لام علي��ه أو مصافحت��ه .ذل��ك
العت��اب أق��رب إىل امل��زاح .اعت��ذر وصاف��ح الرج��ل ،فق��ال مس��عد مفتخ��را
بأن��ه حي��ب أن يصاف��ح الن��اس ألن ذل��ك يزي��د م��ن قيمت��ه ويرف��ع
معنويات��ه .س��اد امل��زاح تل��ك الطاول��ة م��ا ب�ين ذا وذاك ث��م انتق��ل للنق��اش
وكش��ف األس��تاذ مس��عد أن��ه س��يتحدث الي��وم ع��ن فس��اد االس��تثمار ،أما
ل��ؤي فق��د ق��ال إن موضوع��ه كث�يرا م��ا مت طرح��ه م��ن قب��ل كت��اب آخرين
ولك��ن يبق��ى ه��ذا املوض��وع ذو أهمي��ة بالغة ،ثقاف��ة (ال واملقاطع��ة) لكل ما
يرتف��ع س��عره ،خاص��ة أن املواط��ن العرب��ي يقب��ل عل��ى ش��راء س��لع يزي��د
س��عرها ومبق��دوره االس��تغناء عنه��ا أو اس��تبداهلا بغريه��ا .ق��ال مس��عد
متكهن��ا ،رمب��ا أن املواط��ن العرب��ي يظ��ن أن الزي��ادة يف األس��عار ت��دل
عل��ى أزم��ة قادم��ة .ل��ذا علي��ه ش��راء كمي��ات أكث��ر مم��ا حيتاجه حتس��با.
ق��ال ل��ؤي إن العرب��ي يس��تهلك اللح��وم إذا رفع��ت أس��عارها وكذل��ك
احلب��وب والس��كر .مم��ا يس��بب أزم��ة غذائي��ة والس��وق ي��كاد ينفج��ر
م��ن كث��ر البضائ��ع .ذل��ك حي��دث يف مواس��م مث��ل رمض��ان واألعي��اد
الديني��ة .عق��ب علي��ه األس��تاذ مس��عد« :احل��رب يف أط��راف الك��رة
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األرضي��ة واألزم��ة يف بالدن��ا» ...وتواص��ل احلدي��ث بينهم��ا حت��ى ج��اء
األس��تاذ فتح��ي وجل��س بطريق��ة ت��دل عل��ى الغض��ب .س��أله زميل��ه
مس��عد ع��ن س��بب غضب��ه غ�ير املعه��ود ،أجاب��ه بأن��ه ق��ادم م��ن (هيئ��ة
املراقب��ة واألمان��ة) وذل��ك أخ��ذ من��ه وقت��ا بالذه��اب إىل قل��ب املدين��ة
والع��ودة ع�بر حاف�لات النق��ل الع��ام ناهي��ك ع��ن االنتظ��ار حت��ت ح��رارة
الش��مس .س��أله األس��تاذ بتعج��ب مطل��ق ع��ن س��بب تواج��ده هن��اك
وتس��اءل« :أظن��ك أس��تاذا ي��ا صديق��ي لس��ت بائع�اً متج��والً أو مراقب�اً».
أجاب��ه بأن��ه ذه��ب صباح��ا لش��راء ل�بن ط��ازج م��ن أح��د املالب��ن،
فش��اهد اللب��ان خيل��ط الل�بن بامل��اء ...قاطع��ه األس��تاذ مس��عد أن ذل��ك
ش��يء طبيع��ي يف بالدن��ا ،وم��ن جهت��ه ق��ال ل��ؤي إن ال��رزق ب�لا غ��ش
ال يك��ون ل��ه طع��م .م��ا حص��ل أن فتح��ي رأى ذل��ك أم��را ال جي��ب
الس��كوت علي��ه ،فق��رر الذه��اب إىل (هيئ��ة املراقب��ة واألمان��ة) .وهن��اك
انتظ��ر لبع��ض الوق��ت حت��ى ج��اء املس��ؤول ع��ن التفتي��ش .وبع��د رب��ع
س��اعة ،مس��ح ل��ه مبقابلت��ه.
قل��ت ل��ه« :أتق��دم إلي��ك بش��كوى ض��د لب��ان خيل��ط الل�بن بامل��اء».
س��ألين« :كي��ف عرف��ت ذل��ك»؟ فأجابت��ه بأن�ني رأيت��ه ب��أم عي�ني
وكن��ت أش�ير بإصبع��ي حي��ث وضعته��ا قبال��ة عي�ني .ق��ال ل��ي« :اذهب
واش�تر م��ن غ�يره» .يف البداي��ة ظننت��ه مي��زح فس��ألته« :إال تضع��ون ذل��ك
اللب��ان حت��ت املراقب��ة؟» أجاب�ني بتهك��م« :أأت��رك عمل��ي وأتاب��ع لبان�اً؟
إذا مل يعجب��ك لبن��ه ،ال تش�تر من��ه واش�تر م��ن غ�يره» .غ��ادرت مكتب��ه
إىل هن��ا وندم��ت عل��ى جمه��ود نه��ار م��ن الذه��اب إىل اهليئ��ة والع��ودة.
ق��ال األس��تاذ مس��عد« :ب��اهلل علي��ك .أي�ترك املكت��ب املكي��ف وخي��رج
حت��ت أش��عة الش��مس م��ن أج��ل س��واد عي��ون مواط��ن.»..
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ق��ال ل��ؤي ،ب��أن ه��ذه الصغائ��ر هل��ا تراكم��ات وم��ع الزم��ن تص�ير
كبائ��ر يصع��ب التعام��ل معه��ا.
أض��يء مصب��اح صغ�ير عل��ى املس��رح ي��دل عل��ى ب��دء اإللق��اء ،وق��ف
مس��عد وتق��دم ،اعتل��ى املنص��ة وحيا اجلمه��ور الذي ال يتجاوزون الس��بعة
عش��رة ،وق��ال هل��م :قب��ل أن أدخ��ل إىل موضوع��ي ،أري��د أن ألق��ي عل��ى
مس��امعكم نكت��ة ،ذه��ب رج��ل إىل هيئ��ة املراقب��ة واألمانة وتقدم بش��كوى
ض��د لب��ان ملزج��ه الل�بن بامل��اء ،فق��ال ل��ه املس��ؤول «اذه��ب واش�تر م��ن
غ�يره»  ....ضح��ك اجلمي��ع هل��ذه النكت��ة  ...فأوق��ف ضحكه��م ص��وت
مس��عد :ي��ا س��ادة ،ه��ذه نكت��ة حدث��ت الي��وم لزميلن��ا األس��تاذ فتح��ي.
ب��دأ النق��اش ح��ول ذل��ك والتعليق��ات كافي��ة جلع��ل ذل��ك املوظ��ف
رم��ادا ل��و مس��ع م��ا قي��ل عن��ه .بعدم��ا أش��ار هل��م األس��تاذ مس��عد بيدي��ه
ليه��دأوا وه��و يق��ول« :موضوع��ي الي��وم عل��ى فس��اد االس��تثمار» .وراح
يتح��دث ارجتالي��ا ويتس��اءل:
– –م��ا ه��ي فائ��دة االس��تثمار؟! مث�لا ،يدخ��ل البل��د مس��تثمر بعش��رين
ملي��ون دوالر ،مين��ح أرض��ا جماني��ة ملش��روعه ،تق��دم ل��ه خدم��ات
جماني��ة مث��ل امل��اء ،الكهرب��اء ،اهلات��ف ،الطري��ق ،يعم��ل لدي��ه
مخ��س مائ��ة أو أل��ف عام��ل ،يعف��ى م��ن الضرائ��ب واجلم��ارك،
ألن��ه مس��تثمر ويش��غل الي��د العامل��ة العاطل��ة ع��ن العم��ل .وأن��ا هن��ا
أتس��اءل« :كي��ف يدف��ع املواط��ن الفق�ير مقاب��ل اخلدم��ات وال يدف��ع
املس��تثمر الغ�ني ال��ذي يس��تثمر عش��رين ملي��ون دوالر وخي��رج م��ن
البل��د أضع��اف ذل��ك س��نويا أرباح��ا؟! أليس��ت عملي��ة اس��تنزاف
للعمل��ة الصعب��ة ب��دون فائ��دة؟! يقول��ون إن االس��تثمار يش��غل
العاطل�ين ع��ن العم��ل .عن��د احت��واء أل��ف عاط��ل للعم��ل فم��اذا ع��ن
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بقي��ة مالي�ين العاطل�ين؟! ه��ل ه��ذا املس��تثمر ش��ريك للكب��ار حت��ى
يس��مح ل��ه بنق��ل العمل��ة الصعب��ة إىل اخل��ارج؟
االس��تثمار احلقيق��ي جي��ب أن يك��ون حص��را بأي��ا ٍد وطني��ة وم��ن
أبن��اء الوط��ن .املس��تثمرون باخل��ارج حت��ت طائل��ة القان��ون إلبق��اء
العمل��ة الصعب��ة داخ��ل البل��د .أم��ا املس��تثمر العم�لاق ال��ذي يس��تحوذ
عل��ى الوط��ن مب��ا في��ه ،ال نري��ده .لتؤس��س الدول��ة مؤسس��ة عمالق��ة
وتق��وم ه��ي بتل��ك املش��اريع وتش��ارك الش��عب بأس��هم مل��ن أراد ،وكل
حس��ب إمكانيت��ه وااللت��زام بالدف��ع الف��وري للمواط��ن إذا فش��ل املش��روع
وحماكم��ة أي متخ��اذل أو فاس��د يف املش��روع علني��ا ،والب��ث املباش��ر
ليك��ون ع�برة لغ�يره ...س��يقولون جي��ب أال تس��تثمر احلكوم��ة حتجيم��ا
للفس��اد أو أنه��م مل يس��تطيعوا التحك��م بالفس��اد ،أق��ول هل��م ي��ا أغبي��اء
ه��ذا العص��ر حمص��ن باملعلوم��ات الرقمي��ة وأجه��زة التتب��ع ع�بر األقم��ار
االصطناعي��ة وكام�يرات املراقب��ة يف كل مكت��ب .وضعه��م حت��ت املراقب��ة
عل��ى م��دار الس��اعة ممك��ن ،األم��ر س��هل ولك��ن س��تكون عام��ل قط��ع
رزق للمس��تفيدين واملتمصلح�ين م��ن وراء الش��راكات م��ع االس��تثمار
الفاس��د .ليك��ن مالن��ا لن��ا وش��ركاتنا لن��ا .ل��و انس��حب املس��تثمرون
مث�لا م��ن أي دول��ة ،حيص��ل هل��ا انهي��ار ف��وري وختض��ع للضغ��وط
الدولي��ة .ل��ذا ه��ذا اس��تعمار مال��ي يقابل��ه اس��تحمار ش��عيب ،مل اس��تحمار
ش��عيب؟ ألن الش��عب وج��د بذل��ك االس��تثمار ط��وق جن��اة وح�لاً ل��كل
مش��اكله االقتصادي��ة وكأن��ه يصف��ق للمس��تفيد م��ن وراء االس��تثمار ب��دال
م��ن رفض��ه بص��وت واح��د .مل يق��ض أي اس��تثمار أو عومل��ة عل��ى
البطال��ة يف البل��دان األخ��رى .ال��ذي قض��ى عليه��ا ه��و العل��م وتش��ييد
املؤسس��ات اإلنتاجي��ة الصغ�يرة والش��ركات نص��ف احلكومي��ة والتدري��ب
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امله�ني وال��ذكاء الصناع��ي واس��تقاللية القض��اء الع��ادل .غ�ير ذل��ك ه��راء
وحمارب��ة طواح�ين اهل��واء بس��يف م��ن خش��ب .فس��اد االس��تثمار عملي��ة
نص��ب واحتي��ال ،وتع��د ه��ذه جرمي��ة تعاق��ب عليه��ا قوان�ين كل ال��دول
الناجح��ة ألن النص��ب واالحتي��ال أي��ا كان ش��كله جرمي��ة ك�برى ت��ؤدي
إىل تل��وث النواي��ا وانش��غال اجملتم��ع باحل��ذر م��ن كل عملي��ة اقتصادي��ة
صغ�يرة أو كب�يرة واضع��ا يف حس��بانه الف��خ.
***
من��ذ ف�ترة ال يس��تهان به��ا وإبراهي��م خمت��ف ع��ن املن��زل ،ال يع��ود
إلي��ه إال يف أوق��ات متقطع��ة متحجج��ا بعمل��ه .إبراهي��م تغ�ير ،أصب��ح
ش��خصا غامض��ا ،ه��ذا ه��و رأي والدت��ه .أم��ا وال��ده ،فق��د رد عليه��ا
بأن��ه يف إي��اد أمين��ة .إن��ه يف بي��ت اهلل وم��ن دخل��ه فه��و آم��ن وال خ��وف
علي��ه .واخل��وف ل��و كان م��ع رفق��اء الس��وء.
إبراهي��م ش��اب مس�ير مس��لوب اإلرادة لي��س لدي��ه الق��درة عل��ى اختاذ
الق��رارات .الق��رارات تأتي��ه م��ع الفت��اوى .الفت��وى اجلدي��دة ب��أن الش��اب
ال��ذي وه��ب روح��ه للتنظيم جيوز له الكذب عل��ى والديه والتمويه عليهما
ك��ي ال تتس��رب األس��رار «اس��تعينوا عل��ى قض��اء حوائجك��م بالكتم��ان».
هل��ذا الس��بب ،ج��اء إبراهي��م إىل والدي��ه وس��لم هلم��ا مبلغ��ا م��ن امل��ال
وق��ال هلم��ا إن ه��ذا املبل��غ حاص��ل علي��ه م��ن جتارت��ه املتواضع��ة ال�تي
ب��دأت تتط��ور يوم��ا بع��د ي��وم .وأبلغهم��ا أن��ه مضط��ر للس��فر إىل مدين��ة
أخ��رى حي��ث س��يقام مع��رض للكت��اب اإلس�لامي ،معل�لا ذل��ك ب��أن
لدي��ه زاوي��ة يع��رض فيه��ا الكت��ب وس��يحصل عل��ى مبل��غ مال��ي معت�برا
لق��اء ه��ذا العم��ل وس��يكون مبثاب��ة جترب��ة وبداي��ة الصع��ود يف ه��ذا
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اجمل��ال .وأك��د هلم��ا أن املع��رض يس��تمر لش��هر ونص��ف ،ورمب��ا ش��هرين
وخ�لال ه��ذه الف�ترة ،سريس��ل هلم��ا امل��ال بالطريقة ال�تي يراها مناس��بة.
ودع والدي��ه وغ��ادر احل��ي متوجه��ا إىل معس��كر اجلماع��ة بصحب��ة
ش��خص أرس��ل برفقت��ه .وهن��اك ،واص��ل التدري��ب بش��كل مكث��ف.
***
أخ��ذ األس��تاذ فتح��ي والدت��ه وتوج��ه ملن��زل أس��رة نرم�ين لطل��ب
يده��ا .اس��تقبل حبف��اوة بالغ��ة م��ن قب��ل األس��رة .وبع��د احلدي��ث لف�ترة
وجي��زة ،اتف��ق وال��د نرم�ين واألس��تاذ عل��ى موع��د اخلطب��ة والعق��د يف
آن واح��د ،األس��بوع الق��ادم دون حفل��ة .وه��ذه رغب��ة نرم�ين .واف��ق
األس��تاذ بع��د أن أك��د هل��ا بأن��ه س��يبيع منزل��ه يف احل��ي ويس��تأجر ش��قة
يف املدين��ة ألن��ه توظ��ف يف اجلمعي��ة اخلريي��ة التابع��ة جلاس��ر نبي��ل،
حي��ث يتقاض��ى راتب��ا يؤهل��ه للس��كن خ��ارج احل��ي .إال أن��ه أش��ار إىل
إمكاني��ة ح��دوث ذل��ك بع��د الع��رس بش��هر أو أكث��ر حت��ى يتقاض��ى أول
رات��ب ل��ه ،عل��ى أن��ه سيس��كن م��ع عروس��ته يف احل��ي بش��كل مؤق��ت.
وافق��ت نرم�ين وكذل��ك أهله��ا.
انقض��ى األس��بوع وت��زوج األس��تاذ فتح��ي م��ن نرم�ين بطريق��ة ش��بيهة
بالس��ر ،ال حف��ل ،ال دع��وات ،إال لألس��رتني فق��ط .أش��د الغاضب�ين
لل��زواج األش��به بالس��ري ه��و األس��تاذ مس��عد .فق��د أب��دى اعرتاض��اً
ش��ديداً وكعادت��ه ب��أن ال حيتف��ل ب��زواج صديق��ه.
حتقق��ت رغب��ة األس��تاذ .وأخ�يرا ،ت��زوج م��ن أح��ب .فرح��ة نرم�ين
أك�بر بكث�ير م��ن فرح��ة زوجه��ا .نال��ت لق��اء صربه��ا وعوضه��ا اهلل
بش��خص متعل��م .ومثق��ف ،حم�ترم بش��هادة اجلمي��ع .ل��ن تلق��ى من��ه
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س��وى االح�ترام والتقدي��ر ،وكذل��ك م��ن أم��ه كلث��وم .فق��د وج��دت يف
نرم�ين ابنته��ا ال�تي رزقه��ا اهلل به��ا يف آخ��ر عمره��ا.
***
التاس��عة والدقيق��ة صباح��ا ،أف��اق الش��عب عل��ى كارث��ة اقتصادي��ة
أهلك��ت اآلالف م��ن املواطن�ين ،املئ��ات م��ن الش��ركات املبتدئ��ة و ش��به
العمالق��ة ،يف ثاني��ة .ح��دث اضط��راب ش��به كام��ل ع��م أرج��اء البل��د.
أغلبي��ة الش��عب أم��ام شاش��ات التلف��زة .املس��ؤولون وقف��وا عاجزي��ن أم��ام
انهي��ار غ�ير مس��بوق .املستش��فيات يف حال��ة اس��تنفار الس��تقبال الضحاي��ا
ج��راء ه��ذا االنهي��ار االقتص��ادي .البل��د يف ش��به فوض��ى وكأن كارث��ة
طبيعي��ة حل��ت عل��ى اجلمي��ع.
عق��د اجتم��اع طارئ جمللس رئاس��ة الوزراء ملناقش��ة أس��باب االنهيار.
إىل ه��ذه اللحظ��ة ،الس��بب جمه��ول ألن عنص��ر املفاجأة أربك املس��ؤولني.
قب��ل ف�ترة ،أُعل��ن ع��ن ب��دء االكتت��اب لك�برى الش��ركات الناجح��ة

والصاع��دة .تدرجيي��ا ،باع��ت أس��همها ال�تي ال تتج��اوز النصف بأس��عار
تضاه��ي أس��عار الش��ركات ب��كل أس��همها .دخ��ل املس��تثمرون الصغ��ار
واملتوس��طني يف ه��ذه الش��ركات .وفج��أة ،ح��دث إغ��راق الس��وق باألس��هم
املعروض��ة للبي��ع للتس��بب باخنف��اض األس��هم بنس��بة مثان�ين باملائ��ة إىل
أزي��د م��ن ذل��ك.
ش��ركات جاس��ر نبي��ل وراء ه��ذا االنهي��ار .وم��ا أن عل��م الدكت��ور
ناص��ر مب��ا ح��دث حت��ى انتف��ض م��ن مكتب��ه ليتوج��ه للق��اء جاس��ر يف
الش��ركة األم .ويف طريق��ه ،وصل��ه خ�بر ع�بر هاتف��ه النق��ال أن املتح��دث
باس��م ش��ركة جاس��ر أعل��ن اس��تعداد الش��ركة إلنق��اذ الس��وق بثالمثائ��ة
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ملي��ون دوالر لش��راء األس��هم املتعث��رة .وه��ذا البي��ان جع��ل الكثريي��ن
يظن��ون أن ال��روح ع��ادت القتص��اد البل��د بع��د أن كان حيتض��ر .ي��دل
ه��ذا عل��ى أن اخلط��ة مدروس��ة بإح��كام .بارتب��اك ،هات��ف ناص��ر جاس��ر
وطل��ب من��ه احلض��ور ف��ورا إىل مكتب��ه ،وأم��ر الس��ائق بإعادت��ه إىل مكتب��ه
ف��ورا .وم��ا ه��ي إال عش��رون دقيق��ة وجاس��ر يف مكت��ب الدكت��ور ناص��ر.
قال الدكتور ناصر بغضب:
– –ماذا صنعت؟! حتما أنت معتوه.
– –مل أفع��ل إال واج�بي األخالق��ي جت��اه بل��دي .دفع��ت م��ن خزان�تي
ث�لاث مائ��ة ملي��ون دوالر ألنق��ذ اقتص��اد البل��د.
– –اقتصاد البلد انهار!
– –بل انتعش .وهذه هي الرأمسالية.
– –بفعلتك هذه ستضع نهاية ملشوارك االقتصادي.
– –بل هي بداية.
اشتد غضب الدكتور ناصر وهو يقف أمام مكتبه:
– –دم��رت البل��د وتق��ول إنه��ا البداي��ة؟! س��تحال إىل التحقي��ق ،لق��د
ش��كلت جلن��ة م��ن وزارة االقتص��اد وأخ��رى م��ن مكت��ب النائ��ب
الع��ام وس��تكون نهايت��ك حتمي��ة.
– –فليكن.
– –شركاتك هي السبب!
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– –بل الرأمسالية هي السبب واالستثمار يف سوق األوراق املالية.
– –ماذا تقصد؟!
– –أليست البلد قائمة على الرأمسالية يا دكتور؟!
– –بلى.
– –إذن ،ه��ذا م��ا ح��دث .الفض��ل ل��ي ألن��ي أنق��ذت البلد م��ن االنهيار.
واالنهي��ار صدف��ة ألن��ي مال��ك الش��ركات ول��و كان غ�يري ه��و املال��ك
لش��ركات حل��دث م��ا ح��دث .والف��رق أن��ي تربع��ت إلنق��اذ الس��وق
وم��ا كان غ�يري ليج��رؤ عل��ى جمازف��ة كه��ذه.
دخل مدير مكتب الدكتور ناصر:
– –اتصال هاتفي لك يا دكتور.
– –أنا مشغول اآلن.
– –اتصال مهم.
– –سآتي حاال.
وجه ناظره إىل جاسر وقال له:
– –انتظرني ريثما أكمل املكاملة.
خ��رج الدكت��ور ناص��ر إىل مكت��ب الس��كرتري املقاب��ل ملكتب��ه ليتح��دث.
مل يش��أ حتوي��ل املكامل��ة إىل مكتب��ه .ك��ي ال يس��مع جاس��ر احل��وار بين��ه
وب�ين املتص��ل.
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جل��س جاس��ر عل��ى الكرس��ي بانتظ��ار ع��ودة الدكت��ور ناص��ر .مل يهت��ز
ب��ل ظ��ل ثابت��ا وصلب��ا وجس��ورا ألن��ه درس الوض��ع م��ع كب��ار مس��اعديه
م��ن املستش��ارين االقتصادي�ين والقانوني�ين الذي��ن ه��م مستش��ارو وزارة
االقتص��اد ويعت�برون م��ن كب��ار منظ��ري االقتص��اد والقان��ون الوط�ني.
انفرج��ت أس��ارير الدكت��ور ناص��ر بع��د مساع��ه تأكي��داَ أن هن��اك
ارتياح�اَ م��ن اخلط��ورة ال�تي أق��دم علي��ه جاس��ر بدع��م البورص��ة بث�لاث
مائ��ة ملي��ون دوالر .لق��د أصب��ح يف نظ��ر اجلمي��ع منق��ذ اقتص��اد البل��د.
دخل الدكتور ناصر إىل مكتبه ليقول جلاسر:
�ق يف امل��كان ال��ذي التقين��ا في��ه آخ��ر م��رة بع��د قلي��ل .س��أنطلق
– –لنلت� ِ
بس��يارتي وتتبع�ني.
بع��د نص��ف س��اعة ،جال��س االثن��ان يف امل��كان املقص��ود ،فب��ادر
الدكت��ور جليس��ه:
– –أن��ت داهي��ة .مل أتوق��ع أن��ك به��ذه العبقري��ة .م��ن أي��ن اكتس��بت
ه��ذه اخل�برة االقتصادي��ة؟!
– –خربة عمل.
– –أنت رجل خطري .وال أجاملك لو قلت إنك أخطر من الكهرباء.
ضحك جاسر وقال:
– –أنا رجل اقتصاد.
قال الدكتور ناصر جبدية:
– –جنوت من فعلتك ألني إىل صفك.
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– –وحقك حمفوظ.
أخرج من جيبه شيكا وناوله للدكتور ناصر:
– –هذا شيك خبمسة ماليني دوالر.
بغضب رد عليه:
– –هل أنا شحاذ؟!
– –معاذ اهلل.
– –بكارثة بهذا احلجم ،تسخر مين.
– –لك ما تريد.
– –ثالثون باملائة من مكسب االنهيار.
انتفض جاسر:
– –هذا غري ممكن.
– –قلت لك عندما أقول شيئا ال تقل ال.
– –هذه املرة أقول ال.
وقف الدكتور ناصر:
– –بع��د مخ��س دقائ��ق ،س��أعلن لوس��ائل اإلع�لام ع��ن الس��بب واهلدف
وأت��ركك الش��ارع ليتص��رف معك.
– –أموال��ي يف اخل��ارج وس��أغادر البل��د ح��اال ألن��ي أمل��ك ج��واز س��فر
بريطان��ي .أن��ا مس��تثمر أجن�بي .وخنض��ع للتحكي��م الدول��ي.
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– –دقائ��ق ومل��ف يثب��ت تورط��ك بدع��م اإلره��اب وس��يكون جاه��زا.
حينه��ا ال بريطاني��ا وال أمري��كا وال أورب��ا س��ترتكك ح��را طليق��ا.
ول��و اس��تثمرت يف ك�برى دول الع��امل املتقدم��ة م��ا اس��تطعت مج��ع
ثالث��ة باملائ��ة مقارن��ة ببالدن��ا .هن��ا اخل�ير الوف�ير!!! ك��ن عاق�لا
وإال فاتت��ك الفرص��ة .الثالث��ون باملائ��ة ت��وزع وليس��ت ل��ي وح��دي.
كان جاس��ر نص��ف واق��ف وي��ده تس��تندان إىل الكرس��ي .ع��اد ليجل��س
عل��ى الكرس��ي فتاب��ع الدكت��ور ناص��ر:
– –لس��نا أغبي��اء .كل معلوم��ة عن��ك موج��ودة يف مل��ف وذكاؤك ل��ن
ينفع��ك بش��يء الي��وم .ال البح��ث ع��ن أجه��زة مراقب��ة يف مكتب��ك
س��تنفعك ،وال أم�ين س��رك ،وال املش��اغل القصري��ة ،وال التج��ارة
غ�ير املش��روعة .أع��رف أن��ك تس��عى لتصب��ح أث��رى أثري��اء املنطق��ة.
ل��ن حي��دث ذل��ك إال مببارك��ة م�ني وم��ن ه��م خلف��ي .وكم��ا وضحت
ل��ك ،اخل�ير يف ه��ذه البل��د ولي��س يف غريه��ا( .ه��ذا م��ا يع��رف ع��ن
جاس��ر يف اللحظ��ة ،م��ازال جيه��ل الكث�ير)
بدهشة قال جاسر.
– –أنت��م تعلم��ون ب��كل ش��يء؟! (تنه��د جاس��ر ليتاب��ع قول��ه)...
مواف��ق عل��ى دف��ع املبل��غ عل��ى أن تس��اعدني عل��ى ماأن��وي فعل��ه
يف املس��تقبل.
– –ما هي نواياك املستقبلية؟! (قاهلا بعد تفكري معمق)
– –الدخول يف قطاع النفط.
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– –ه��ذا يعتم��د عل��ى تعاون��ك معن��ا وإخالص��ك مل��ن يق��ف خلف��ك.
س��نعتربك واجهتن��ا االقتصادي��ة.
– –مواف��ق عل��ى دف��ع املبل��غ ش��ريطة منح��ي تس��هيالت يف قط��اع النف��ط
وم��ن ضمنه��ا امتي��از وس��اطة التنقي��ب والتصدي��ر.
– –مواف��ق ،أري��د تعه��دا ب��أن ال خت��وض مغام��رة إال بإعالم��ي به��ا
مس��بقا لك��ي ال تق��ع يف م��أزق .حينه��ا ،س��أختلى عن��ك.
– –حسنا.
– –ه��ذه التجرب��ة ال تكرره��ا إال بع��د عام�ين على األقل وحتت إش��رايف.
– –سنرى الظروف.
– –أم��ا موض��وع ح��ي الصفي��ح ،فس��يتم إع��ادة النظ��ر يف وق��ت اإلزال��ة.
س��نتأخر حت��ى يلتق��ط الش��ارع أنفاس��ه.
كنت سأطلب منك ذلك.
–– ُ
يف حقيق��ة األم��ر ،س��بق وتلق��ى جاس��ر أوام��ر م��ن مش��غليه بع��دم نق��ل
األحي��اء العش��وائية ويق��ف ض��د نقلها.
***
كث�ير م��ن الن��اس متذم��رون م��ن جت��ار اخلض��ر والفواك��ه ،م��ن
أس��لوب البي��ع املصح��وب بالغ��ش التج��اري .خنب��ة اخلض��ار والفواك��ه
توض��ع كع��رض ،وم��ن خل��ف كوم��ة الع��رض توض��ع النوعي��ات الرديئ��ة.
واملش�تري يكتش��ف أن��ه تع��رض لعملي��ة غ��ش عندم��ا يع��ود إىل املن��زل.
إذا اكتش��ف يف نف��س اللحظ��ة ،ال يس��تطيع فع��ل ش��يء س��وى القب��ول
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مب��ا كان م��ن نصيب��ه ألن البائ��ع يظه��ر خش��ونة يف التعام��ل .وكث�يرا م��ا
يوج��ه س��ؤاال للمش�تري يعج��ز ع��ن اإلجاب��ة علي��ه« :إذا بعت��ك النوعي��ة
اجلي��دة م��ن سيش�تري املتبق��ي؟ أو مل حتض��ر كله��ا م��ن حق��ل واح��د؟!»
أم��ام ذل��ك ،يضط��ر الزب��ون ،يف نهاي��ة املط��اف ،إىل القب��ول مب��ا وضع��ه
البائ��ع يف الكي��س وكأن��ه ه��و م��ن أخط��أ يف ح��ق البائ��ع .نتيج��ة ذل��ك،
هن��اك الكث�ير مم��ن تع��ود وأصب��ح ال يب��دي أي معارض��ة أم��ام ظاه��رة
الغ��ش وكأنه��ا ظاه��رة طبيعي��ة وفطري��ة .فيمث��ل ه��ذا اجملتم��ع ،الفس��اد
مي��ارس كل حس��ب اس��تطاعته ف�لا حص��ر ل��ه ،طاع��ون تفش��ى ويتغلغ��ل
يف مفاص��ل البني��ة اجملتمعي��ة .مل يع��د الفس��اد حصري�اً باملس��ئول فق��ط،
ب��ل انتقل��ت الع��دوى لتصي��ب الكث�ير م��ن أبن��اء ه��ذا الوطن .ظاه��رة بكل
املقايي��س حي��ث يس��تحيل الع�لاج املوضع��ي أو إزال��ة مواط��ن الض��رر إال
بعم��ل أش��به باملس��تحيل ع�بر تفعي��ل ال��دور القانون��ي وحتديث��ه م��ع كل
خط��وة تق��دم لفك��رة فس��اد مبتك��رة حي��ث ال ي��دع فرص��ا لثغ��رات .عم��ل
أق��رب إىل املس��تحيل للتغل��ب عل��ى فس��اد اجملتم��ع .ويع��ود الس��بب
للبح��ث ع��ن س��بل رقابي��ة عل��ى اجملتم��ع .أي ظاه��رة خرافي��ة طف��ت
عل��ى س��طع احلي��اة يف ه��ذا الوط��ن اجلمي��ل؟ هك��ذا يتس��اءل الناقم��ون
عل��ى الوض��ع الع��ام يف البل��د.
رش��يد مل يك��ن م��ن ب�ين ه��ؤالء .يبي��ع عل��ى ه��وى الزب��ون ورغبت��ه.
يغرب��ل اخلض��ار إىل مس��تويني ،درج��ة أوىل بالس��عر ال��ذي يبيع��ه أي
بائ��ع يف الس��وق ،ومس��توى ث��ان بس��عر أق��ل .صحي��ح أن املكس��ب قلي��ل
ج��دا مقارن��ة باآلخري��ن .ل��ذا ،وض��ع يف حس��بانه أن��ه يس��تطيع بي��ع
ثالث��ة إىل أربع��ة أضع��اف م��ا يبيع��ه زم�لاؤه الباع��ة .وهك��ذا قد يتس��اوى
معه��م يف املكس��ب .م��ن يش�تري من��ه الي��وم يع��ود ليش�تري من��ه يف امل��رة
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القادم��ة .أصب��ح لدي��ه زبائ��ن دائم��ون .وم��ع م��رور األش��هر ،يزي��د م��ن
الكمي��ة املس��وقة .حت��ى أصب��ح لدي��ه مع��اون .دخل��ه حتس��ن قلي�لا.
ش��يء وحي��د يتمن��اه من��ذ س��نني طويل��ة وب��دأت مالم��ح حتقق��ه تظهر
يف اآلون��ة األخ�يرة (أخ��ذ أم��ه املعاق��ة ألداء العمرة).
يتعم��ق يف التفك�ير ح��ول ه��ذا احلل��م ،حيت��اج لف�ترة طويل��ة م��ن
العم��ل لكس��ب امل��ال وادخ��اره .م��ا األكث��ر خ�يرا ص��رف امل��ال يف حتقي��ق
حلم��ه أم صرف��ه عل��ى فق��راء وحيتس��ب ذل��ك عن��د اهلل؟ حق��ا ،ه��ذا
التفك�ير خل��ق زوبع��ة يف عقل��ه .واذا ب��ه جي��د نفس��ه يف طري��ق التوف�ير
املال��ي وانق��اص م��ا كان��ت تق��دم ي��داه تدرجيي��ا لتحقي��ق حلم��ه.
***
بعد تدريبات دامت ألش��هر ،اجتمع الش��يخ أبو معاذ بإبراهيم واثنني
م��ن زمالئ��ه حت��ت الش��جرة .وقف أمامهم جبس��ارة وثب��ات املقاتل وقال:
– –الي��وم ي��وم احلس��م ،الي��وم ي��وم اجلن��ة ،ي��ا ت��رى م��ن نصي��ب
م��ن تك��ون؟! طلب��ت م��ن األم�ير أن أنف��ذ ه��ذه العملي��ة بنفس��ي،
وأظف��ر حب��ور الع�ين .ولكن��ه رف��ض ووعدن��ي بعملي��ة مس��تقبلية وق��د
اختارك��م أنت��م .ه��ل أنت��م مس��تعدون؟
أجاب إياد:
– –أنا على أمت االستعداد.
وحني ظل اآلخرون صامتني قال الشيخ:
– –إن جنحتم بهذه العملية ستعودون ساملني.
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شعر إبراهيم بنفسه خيرج وهو يسأل:
– –أليست استشهادية؟!
أجابه الشيخ:
– –عملي��ة هجومي��ة ث��م االنس��حاب والع��ودة س��املني ،كم�ين للكف��رة
املرتدي��ن ال��ذي تعاون��وا م��ع الكف��ار حملارب��ة املس��لمني واجملاهدي��ن.
– –أأنت مستعد يا مظفر؟
– –أنا مستعد.
– –وأنت يا إبراهيم ،هل أنت مستعد؟
نظرا إبراهيم إىل زميليه وقال:
– –وأنا كذلك.
قال الشيخ:
– –املعلوم��ات م��ع أخيك��م يف اهلل إي��اد .خ��ذوا أس��لحتكم الرشاش��ة
ومسدس��اتكم والذخ�يرة .واهلل ،إن��ي أردت لك��م اجلن��ة وح��ور الع�ين
ي��ا إخ��وان ،ح��ور الع�ين احلالق��ات الناتف��ات .واهلل ،إن��ي أرى لك��م
راض
اجلن��ة أم��ام عي�ني وبينك��م وبينه��ا خط��وة يف س��بيل اهلل .اهلل ٍ
عنك��م .أنت��م تدافع��ون ع��ن دينك��م م��ن ال��زوال .اذهب��وا بع��ون اهلل.
اهلل معك��م مجيع��ا .أن��ا يف انتظ��ار انتصارك��م.
إنطل��ق الثالث��ة عل��ى م�تن س��يارة ذات دف��ع رباع��ي يقوده��ا إي��اد.
يف منتص��ف الطري��ق ،ش��رح هل��م اخلط��ة ،مهامج��ة س��يارتني يس��تقلها
جن��ود عل��ى ح��دود اجلب��ل .كل واح��د منه��م يأخ��ذ موقع��ه بانتظ��ار
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ق��دوم الدوريت�ين اللت�ين مت � ّران م��ن ذل��ك امل��كان كل س��اعتني .أوق��ف
الس��يارة يف مدخ��ل فرع��ي وس��لم نس��خة م��ن مفاتيحه��ا إىل كل واح��د
ليع��ود م��ن بق��ي عل��ى قي��د احلي��اة .وبع��د دقائ��ق م��ن املش��ي يف طري��ق
غ�ير معب��دة بطريق��ة التخف��ي عل��ى حاف��ة الطري��ق ،وصل��وا إىل مثل��ث
الطري��ق حب��ذر ش��ديد وتلف��ت يف كل االجتاه��ات وأصابعه��م عل��ى الزن��اد
مس��تعدين ألي ط��ارئ مفاج��ئ .كل واح��د منه��م مت�ترس يف نقط��ة
حي��ث مت � ّر الس��يارة األوىل ينق��ض عليه��ا الثالث��ة بأس��لحتهم الرشاش��ة
م��ن ث�لاث حم��اور .أم��ا الثاني��ة ،فق��د زرع��ت هلا عب��وة ناس��فة .يقضون
عل��ى اجلن��ود وينس��حبون إىل س��يارتهم ليع��ودوا إىل املعس��كر .أمس��ك إياد
بهات��ف مربم��ج يس��تعد لضغ��ط علي��ه ح�ين متش��ي الدوري��ة الثاني��ة م��ن
ف��وق العب��وة ال�تي زرع��ت قب��ل .مث��ل ه��ذه احلظ��ات يتطل��ب إميان��ا ال
ح��دود ل��ه وش��جاعة كافي��ة تثبت��ان أق��دام املقب��ل عل��ى ه��ذا الفع��ل .ال
ش��ك أن اخل��وف قائ��م والرع��ب ي��دب يف األوص��ال كن��زالت احلم��ى،
وال س��بيل للمهاج��م إال تذك��ر حماض��رة م��ا تزي��د م��ن األق��دام والش��جاعة
وتغل��ب الوس��واس والتحذي��ر الفك��ري .ه��ذه اللحظ��ات قائم��ة يف حس��بان
احملاضري��ن .ل��ذا ،يتطرق��ون إليه��ا كث�يراً وخيض��ع املهاج��م ل��دوارات
عدي��دة ك��ي ال يق��ع يف ف��خ التضلي��ل م��ن املهم��ة املوكل��ة .انتظ��روا حت��ى
ظه��ور الدوري��ة املكون��ة م��ن س��يارتني ،اس��تعدوا ،اقرتب��ت ،أس��لحتهم
متأهب��ة .ش��عر إبراهي��م بال�تردد والرغب��ة باالنس��حاب الف��وري ،فوج��د
نفس��ه ختاط��ب قلب��ه وعقل��ه بعب��ارات خمتلف��ة وكأن هن��اك م��ن يردده��ا
يف أذني��ه« ،خ�يرا ل��ك الش��هادة يف س��بيل اهلل ،مقب�لا غ�ير مدب��ر».
اقرتب��ت الس��يارة األوىل م��ن املثل��ث ،خفض��ت الس��رعة لتل��ف حن��و
املنعط��ف املقص��ود املتج��ه إىل اجلب��ل ،انفج��رت الس��يارة الثاني��ة ث��م
انهم��رت الن�يران عل��ى الس��يارة األوىل م��ن ثالث��ة حم��اور ،اخرتق��ت
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الطلق��ات النواف��ذ واألب��واب ،قت��ل الس��ائق ف��ورا واصطدم��ت الس��يارة
بكوم��ة م��ن ال�تراب واألحج��ار عل��ى قارع��ة الطري��ق ،توقف��ت ،تتابع��ت
الطالق��ات باجت��اه الس��يارة األوىل .املفاج��أة كان��ت صدم��ة للجن��ود
األربع��ة .منه��م م��ن أصي��ب ومنه��م م��ن رد عل��ى مص��در الن�يران ،فت��ح
أح��د اجلن��ود الب��اب املتوس��ط للس��يارة وخ��رج وه��و ضاغ��ط عل��ى زن��اد
البندقي��ة باجت��اه أح��د املص��ادر .قت��ل إي��اد بطلق��ة أصابت��ه يف رأس��ه.
ع��اد اجلن��دي ليبح��ث ع��ن املص��ادر األخ��رى ليقض��ي عل��ى مطلقيه��ا.
اخت��ذ م��ن إط��ار الس��يارة مرتاس��ا ل��ه ليحتم��ي م��ن الرص��اص املنهم��ر
كاملط��ر .زميل��ه اآلخ��ر خ��رج م��ن الب��اب وراح يق��اوم ،فس��قط قتي�لا
بطلق��ة م��ن اخلل��ف وجهه��ا ل��ه مظف��ر .خ��رج وراءه الثال��ث حي��ث
أبص��ر مص��در الرصاص��ات ال�تي أصاب��ت زميل��ه وراح يهامجهم��ا حت��ى
قض��ى عل��ى مظف��ر ف��أراده قتي�لا يف احل��ال.
اخت��ذ ه��و اآلخ��ر م��ن إط��ار الس��يارة يف اجله��ة األخ��رى مرتاس �اً،
اس��تطاع إبراهي��م أن ي��رى ط��رف رأس��ه وه��و متم��رس ،طلق��ة واح��دة
كان��ت كافي��ة للني��ل من��ه .اجلن��دي األخ�ير م��ازال يوج��ه ن��داء إىل
القي��ادة .ظ��ل لثوان��ي يبح��ث ع��ن املص��در بتحريك رأس��ه ميينا ويس��ارا،
مل ي��ر ش��يئا .وم��ن خل��ف الس��يارة تق��دم إبراهي��م ليص��وب بندقيت��ه
حن��وه ،نظ��ر اجلن��دي يف وجه��ه .مل يس��تجد الرمح��ة ب��ل ظ��ل راب��ط
اجل��أش مثل��ه مث��ل مص��وب البندق��ة .أطل��ق إبراهي��م رصاص��ات ال ع��دد
هل��ا يف ص��دره وه��و ي��ردد «اهلل أك�بر.....اهلل أك�بر »...احنن��ى اجلن��دي
جانب��ا وبي��ده بندقيت��ه لريتط��م يف األرض ويلف��ظ أنفاس��ه األخ�يرة.
راح يرك��ز ناظ��ره يف ش��فيت اجلن��دي وه��و يتمت��م حت��ى الت��ف رأس��ه
قلي�لا حن��و اخلل��ف .وقته��ا ،ف��ارق احلي��اة .غ��ادر مس��رح العملي��ة،
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يرك��ض ،ه��ذه ه��ي العملي��ة األوىل ال�تي يطبقه��ا عل��ى أرض الواق��ع
وختتل��ف ع��ن التدريب��ات .أدار حم��رك الس��يارة وانطل��ق مس��رعا حس��ب
اخلط��ة إىل أح��د الكه��وف اجلبلي��ة.
أحس��نت صنع��ا ي��ا إبراهي��م ،واهلل إن إخوان��ك اآلن يس��تمتعون
باجلن��ة م��ع ح��ور الع�ين .رزق��ك اهلل مرضات��ه ونعي��م اإلمي��ان ( كلم��ات
قاهل��ا أب��و مع��اذ عن��د ق��دوم إبراهي��م وه��و يق��ول :احلم��د هلل ن��ال
إخوان��ي الش��هادة ،وليت�ني معه��م اآلن.)..
***
يت��م االس��تعداد لعملي��ة خاص��ة تتطل��ب الدق��ة واحل��ذر .التح��ركات
يف كل اجت��اه .نقط��ة االلتق��اء ح �دُدت يف ع��رض اجلب��ل عن��د الثل��ث
األخ�ير م��ن اللي��ل.
العقي��د عم��ر لدي��ه خريط��ة مواق��ع الس�لاح .صب��اح ه��ذا الي��وم،
اصطح��ب مع��ه أح��د مس��اعديه إىل أح��د املواق��ع يف مزرع��ة الدواج��ن.
فتح��ا القب��و بع��د تفريقه��م للدج��اج ،س��حب العقي��د قناص��ة وتفحصه��ا
بيدي��ه ،يه��ز رأس��ه مستحس��نا وه��و يق��ول ملس��اعده:
– –إنه��ا قناص��ة خارق��ة لل��دروع (انتيس��نايرب) خت�ترق ال��دروع الواقي��ة
والس��يارات املصفح��ة م��ن بع��د ألف�ين وس��ت مائ��ة م�تر .إنه��ا رائع��ة
وعملي��ة وش��ديدة الدق��ة .جي��د أن منتل��ك مث��ل ه��ذا الس�لاح.
– –أهو نادر؟!
– –نعم .ال متتلكه إال ست أو سبع دول.
– –أحنن منهم؟
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– –حنص��ل علي��ه م��ن جت��ار هل��م طرقه��م يف اقتنائ��ه( ،يتفح��ص
صنعه��ا )...ق��د تك��ون صنع��ت يف إيطالي��ا.
أخرج��ا اثن�تي عش��رة قناص��ة م��ع الذخائ��ر ونقلوه��ا إىل س��يارة نق��ل
صندوقه��ا ثالج��ة دواج��ن ،وأع��اد امل��كان إىل ش��كله الس��ابق وتوجه��ا
حن��و الش��رق .الرحل��ة طويل��ة ختلله��ا تب��ادل احلدي��ث ومناقش��ة اخلط��ة
ونس��بة جناحه��ا وفش��لها...
يف منتص��ف ه��ذا اللي��ل ،ب��دأ اجلميع يتوافد إىل ع��رض اجلبل .العقيد
عم��ر أول الواصل�ين ب��دءًا لالس��تعداد ،خط��وة تتبعه��ا خط��وة ،م��ن ارتداء
املالب��س اخلاص��ة بالعملي��ة وانتع��ال أحذية التس��لق إىل توزي��ع القناصات
وذخائره��ا ،فري��ق القناص�ين اثن��ا عش��ر .أم��ا فري��ق اهلجوم ،فهم عش��رة
م��ن ضمنه��م العقي��د عم��ر ،وفري��ق احلماي��ة اخللفي��ة مثاني��ة أف��راد.
اهلج��وم مهم��ة القناص�ين يف املرحل��ة األوىل تتزام��ن تقريب��ا م��ع
اهلج��وم باآللي��ة الرشاش��ة لفري��ق العقي��د.
حترك��وا مجيع��ا ع�بر ث�لاث ش��احنات خمصص��ة لنق��ل البضائ��ع.
ع�بروا امللتوي��ات اجلبلي��ة إىل أن وصل��وا إىل املدخ��ل امل��ؤدي إىل اهل��دف.
توقف��ت الش��احنات وترجل��وا مجيع��ا بأس��لحتهم واخرتق��وا األش��جار
الكثيف��ة ع�بر مرتفع��ات .يس��تمرون باملش��ي منقس��مني إىل ث�لاث ف��رق
تس��اعدهم أجه��زة الرؤي��ة الليلي��ة ،توغل��وا ب�ين الكثاف��ة الطبيعي��ة م��ن
أش��جار وحش��ائش .الزم��ن املف�ترض للوص��ول إىل اهل��دف ث�لاث وأربعون
دقيق��ة .يع��دون الزم��ن م��ع عدوه��م ،يرتقب��ون أي هج��وم مباغ��ت .ل��ذا
تقدمه��م خبط��وة س��ريعة يتزام��ن م��ع حرك��ة الس�لاح .فري��ق يتوج��ه
حن��و اليم�ين والفري��ق اآلخ��ر حن��و الش��مال .وبعده��ا ،تتب��ادل أدوار
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احل��ركات وكأنه��م مربجم��ون .اقرتب��وا م��ن اهل��دف وب��ان هل��م ،حس��ب
اخلريط��ة والبوصل��ة ،إن املس��افة الفاصل��ة تص��ل إىل ألف��ي م�تر .مترك��ز
القناص��ون عل��ى الت��ل املقاب��ل لله��دف .كل عنص��ر أخ��ذ مكان��ه حس��ب
اخلط��ة .ينتظ��رون ظه��ور أول خي��وط الش��مس .الل��واء ناي��ف يتاب��ع
الوض��ع ع�بر الالس��لكي مس��تعد لتدخ��ل ع�بر العمودي��ات إذا تعق��دت
املهم��ة .جي��ب إجناحه��ا بتصفي��ة ق��ادة التم��رد الذي��ن حياول��ون
الظه��ور ع�بر دع��م خارج��ي ،حي��ث س��يعقدون اجتماع��ا تأسيس��يا يف
تل��ك املنطق��ة احملاط��ة بت�لال متفاوت��ة احلج��م .االجتم��اع ،حس��ب
املعلوم��ات االس��تخبارية ،س��يبدأ عن��د الثامن��ة صباح��ا يف من��زل ُش��يد
هل��ذا الغ��رض عل��ى ش��كل من��زل ريف��ي متوس��ط احلج��م .ال توج��د في��ه
غ��رف ،ب��ل قاع��ة حبج��م املبن��ى م��ن الداخ��ل .الي��وم ه��و ي��وم إع�لان
أه��داف التنظي��م املس��لح انفص��ال الش��رق.
وصل��ت الس��اعة الس��ابعة حض��ر مراس��ل قن��اة عربي��ة إخباري��ة
بتجهيزات��ه املناس��بة لتس��جيل وقائ��ع االجتم��اع واألم��ر ال��ذي كان في��ه
ش��ك م��ن حض��ور أجان��ب.
ب��دأ تواف��د األعض��اء إىل املن��زل بس��يارات قدمي��ة وجدي��دة .دخ��ل
اجلمي��ع ،ويف الوق��ت احمل��دد ب��دأ االجتم��اع حبراس��ة م��ن عناصره��م
وعنصري��ن أجنبي�ين ح��ول وعل��ى الط��رق املؤدي��ة إىل املبن��ى.
الثامن��ة واخلم��س دقائ��ق ،ج��اءت إش��ارة الب��دء باهلج��وم .انطلق��ت
رصاص��ات بع��دد ح��راس التم��رد .منه��م م��ن خ��ر قتي�لاً ومنه��م م��ن
اختب��أ وب��دأ ي��رد عل��ى مص��در الن�يران بش��كل عش��وائي لع��دم وض��وح
األه��داف املهامج��ة .ت��واىل قن��ص م��ن يظه��ر أو يط��ل برأس��ه م��ن
الناف��ذة لالس��تطالع أو ال��رد عل��ى اهلج��وم .استـ��مر اهلج��وم حوال��ي
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مخ��س دقائ��ق وفري��ق العقي��د يتق��دم بع��د حمـ��اصرة م��ن تبقـ��ى م��ن
احل��رس .استس��لم م��ن تبق��ى عل��ى قي��د احلي��اة وه��م أربع��ة .كبلوه��م
وواصل��وا هجومه��م حت��ت غط��اء م��ن القناص�ين .يقرتب��ون بس��رعة غ�ير
عادي��ة كرج��ال الق��وات اخلاص��ة .ب��ل ه��م كذل��ك ،فأغلبه��م تلق��وا
تدريب��ات عالي��ة املس��توى وه��م م��ن النخب��ة العس��كرية .اق�ترب العقي��د
م��ع فري��ق االقتح��ام م��ن ب��اب املن��زل املوص��د ،ثبت��وا علي��ه قنبل��ة
خاص��ة خلل��ع الب��اب وابتع��دوا بس��رعة خاطف��ة .انفج��ار يلي��ه س��قوط
الب��اب .رم��ى أح��د املهامج�ين قنبل��ة دخاني��ة بع��د أن تقنع��وا األقنع��ة.
ب��دأ األقتح��ام وقت��ل م��ن يصادفه��م واح��داً تل��و اآلخ��ر .تبق��ى أجن�بي
مم��ن حض��روا االجتم��اع واثن��ان آخ��ران يصرخ��ون ويعلن��ون االستس�لام.
بهج��وم جس��دي عليه��م بع��د رميه��م الس�لاح ،ألقوه��م أرض��ا ،كبلوه��م
وب��دأ اإلخ�لاء مصطحب�ين م��ن س��لم نفس��ه .وت��وىل أح��د املهــ��امجني
مج��ع الوثائ��ق م��ن عل��ى طاول��ة االجتمـ��اع .يف ح�ين كان زمي��ل آخ��ر
ل��ه جيم��ع م��ا تبعث��ر منه��ا عل��ى األرض .دقيقت��ان وه��م خ��ارج املبن��ى
مجيع��ا ينس��حبون إىل س��يارات املنش��قني .حي��ث إن خط��ة االنس��حاب
تت��م ع�بر س��يارات أعدائه��م ألن وصوهل��م لله��دف كان مش��يا ملس��افة
ليس��ت قريب��ة .االنس��حاب س��ريع .وأيض��ا توزي��ع للمهامج�ين يف
س��يارات إىل جان��ب الش��احنات ذات الق��درة احلركي��ة حتس��با .فق��د مت
اختياره��ا بعناي��ة حبي��ث تتناس��ب م��ع طبيع��ة العملي��ة.
أُبلغ اللواء بنجاح العملية مع علمه بذلك لعدم تلقيها نداء االس��تغاثة.
به��ذه العملي��ة س��جلت عالم��ة للنج��اح الباه��ر لضرب��ة اس��تباقية مل
يس��مع به��ا أح��د س��وى الداعم�ين خارجي��اً .أم��ا داخلي��اً ،كالع��ادة
املهاج��م جمه��ول ،والع��دو اخلارج��ي وم��ن يوالي��ه يف الداخ��ل ختام��ر
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عقوهل��م الش��كوك ح��ول ع��دة جه��ات مل يس��تطيعوا حت��ى الس��اعة
حتدي��د منب��ع اهلج��وم.
ب��دأ التحقي��ق الس��ري م��ع املعتقل�ين وراح العقي��د عم��ر وم��ن مع��ه
بدراس��ة وثائ��ق االجتمـ��اع ملعرف��ة املزي��د ع��ن حج��م املؤامـ��رة ال�تي رمب��ا
أجهض��ت بع��د اهلج��وم الناج��ح .وب��دا الل��واء ناي��ف مرتاح��ا عندم��ا
تأك��د ش��فهيا م��ن أح��د مس��اعديه أنه��م قض��وا متام�اً عل��ى التم��رد وه��و
م��ازال يف إط��ار التكوي��ن .وم��ازال متأك��داً حت��ى اللحظ��ة أن أمث��ال ه��ؤالء
اخلبث��اء كث��ر وق��د يطل��ون بأوجه��م القبيح��ة يف أي زم��ان أو م��كان .ل��ذا
وج��ب عليه��م اليقظ��ة ألي حماول��ة مش��ابهة .فم��ن الواض��ح أن الداع��م
ل��ن يي��أس وأن لدي��ه اس�تراتيجيات بديل��ة ل��كل فش��ل.
***
اقتح��م الباح��ة اخللفي��ة للمس��جد ش��خصان جمه��والن بش��كل
مفاج��ئ منتع�لان أحذيتهم��ا .وه��و أم��ر غ�ير مأل��وف ،مل يس��بق للش��يخ
أب��و إمي��ان أن رآه .انده��ش بع��د أن نظ��ر إىل أقدامهم��ا .ليع��ود وينظ��ر يف
وج��ه عتي��ق ال��ذي فه��م معن��ى ه��ذه النظ��رة( :أق��م األذان)
غادر عتيق املكان ليرتك الشيخ مع ضيفيه.
– –أأنت الشيخ أبو إميان؟ (سأل أحدهما).
– –نعم أنا هو ،هل من خدمة أستطيع أن أقدمها لكما؟!
– –نوب��ات ص��رع تنت��اب أخ��ي وقي��ل إن ب��ه جني��ا ،واآلن ه��و هائ��ج،
ونري��دك أن تق��رأ علي��ه آي��ات.
متلص الشيخ بدا واضحاً:
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– –بعد صالة العصر.
– –نريدك اآلن ،رمبا يرتكب جرمية.
– –لن حيدث شيء.
– –قل��ت ل��ك إن��ه هائ��ج ،وحن��ن يف ورط��ة ،افع��ل خ�يرا بن��ا ،اق��رأ
علي��ه وع��د بس��رعة .ل��ن يس��تغرق ذل��ك طوي�لا.
– –وصالة العصر؟ (تساءل الشيخ)
– –نصليه��ا يف مجاع��ة منف��ردة .أن��ت متن��ع جرمي��ة ق��د ترتك��ب يف أي
حلظ��ة وج��زاك اهلل خ�يرا.
أدرك الشيخ أن ال مفر ،ووجب الذهاب معهما:
– –أين هو اآلن؟
– –قريب من هنا.
خ��رج معهم��ا ،طل��ب من��ه الرج��ل أن يس��تقل س��يارته ،فع��ل م��ا
طل��ب من��ه.
اتص��ل عتي��ق ف��ورا م��ن غرف��ة امل��ؤذن بأب��و مع��اذ ،أبلغ��ه مب��ا حدث،
أطف��أ أب��و مع��اذ هاتف��ه ون��زع الش��رحية وأتلفه��ا وطل��ب م��ن اجلمي��ع
وم��ن بينه��م إبراهي��م االنتق��ال إىل كه��ف آخ��ر ال يعرف��ه حت��ى عتي��ق
حتس��با ألي ط��ارئ.
بع��د أكث��ر م��ن عش��ر دقائ��ق ،قي��ل للش��يخ أب��و إمي��ان أن مس��اعد
مدي��ر املخاب��رات يري��د التح��دث إلي��ه ع��ن برنام��ج فت��وى ه��و م��ن يع��ده
ويقدم��ه ،متحجج�ين ب��أن هن��اك فت��وى يري��دون مناقش��تها.
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ع��ذر غ�ير مقن��ع .ولكن الش��خصني اللذي��ن هما ضابط��ان يف املخابرات
أقنع��اه وأك��دا ل��ه س��بب اس��تدعائه .وأن األم��ر يقتص��ر عل��ى طل��ب إعداد
برنام��ج تلفزيون��ي ملصلح��ة الوط��ن .ظ��ن الش��يخ أنهم��ا رمب��ا يريدان��ه
لتقدي��م برنام��ج ع��ن اإلره��اب أو م��ا ش��ابه ذل��ك.
«ل��و فض��ح أم��ري ،العتقلون��ي وم��ا قدم��وا ل��ي به��ذه الطريق��ة.
ولكان��ت طريق��ة االعتق��ال بطريق��ة تعس��فية .أم��ا ه��ذه الطريق��ة ،فت��دل
عل��ى أن األم��ر رمب��ا يك��ون خ�يرا ،خ�يرا إن ش��اء اهلل .الش��يء يدين�ني،
ولك��ن مل��اذا ق��اال ل��ي أن اذه��ب معهم��ا ألق��رأ عل��ى قري��ب ألحدهم��ا
س��كنه ج�ني؟! أم��ر حم�ير« ،ش��عرت من��ذ الوهل��ة األوىل أن هن��اك ش��يئا
م��ا» ،ه��ذا م��ا يتمت��م ب��ه الش��يخ يف س��ره.
يف غض��ون نصف س��اعة ،أُدخل الش��يخ أبو إمي��ان إىل مبنى املخابرات

ث��م إىل مكت��ب ضاب��ط .اس��تقبله ورح��ب ب��ه ليدخ��ل األم��ان إىل قلب��ه،
حت��دث إلي��ه قلي�لا وع�بر له ع��ن إعجاب��ه بأدائ��ه الديين وأش��د مبا لفت
انتباه��ه وجعل��ه يتاب��ع برنام��ج للفت��اوى فتوى ال��زواج اجلماع��ي .هذا قد
حي��د م��ن ظاه��رة العنوس��ة وتفش��ي الفاحش��ة ب�ين ط�لاب اجلامع��ات.
ك��رر الرتحي��ب ب��ه وأك��د ل��ه أن��ه معج��ب ب��ه مثل��ه مث��ل س��ائر
الش��عب ألن��ه أصب��ح معروف��ا وطني��ا وعربي��ا .كث��رة الرتحيب��ات تطمئ��ن
الش��يخ تدرجيي��ا .وصل��ت اجملامل��ة إىل ح��د أن��ه ق��ال ل��ه بأن��ه يفك��ر
باس��تحداث منص��ب جدي��د ويطل��ق علي��ه اس��م (مف�تي املخاب��رات) ليت��م
اس��تصدار الفت��وى بكيفي��ة التعام��ل م��ع ش��تى أن��واع الن��اس واألجن��اس
املتورط�ين يف املس��اس بأم��ن الوط��ن« .حن��ن مس��لمون وخن��اف اهلل ونري��د
معامل��ة املضري��ن بالوط��ن حس��ب م��ا تقتضي��ه الش��ريعة وامس��ح لن��ا ي��ا
ش��يخنا أن أهاتف��ك عندم��ا تقتض��ي احلاج��ة ألخ��ذ مش��ورة ديني��ة».
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كلم��ات ص��ادرة م��ن ف��م مس��ؤول وه��و حي��رك يدي��ه متبع��ا أس��لوب
لغ��ة اجلس��د ليك��ون اإلقن��اع ع�بر اللس��ان واحلرك��ة.
ق��ال الش��يخ أب��و إمي��ان مرحب��ا برغ��م م��ن ع��دم االرتي��اح الت��ام .فه��و
يف مبن��ى ي��دب من��ه الرع��ب مبج��رد مس��اع امس��ه فق��ط:
– –أن��ا حت��ت أم��ر الوط��ن واحلكوم��ة .وكل��ي إخ�لاص هل��ذا الوط��ن ألن
اإلخ�لاص للوط��ن ه��و إخ�لاص هلل س��بحانه وتع��اىل .وه��ذه فت��وى.
م��د املس��ؤول ي��ده إىل اهلات��ف وتكل��م م��ع ضاب��ط حت��ت إمرت��ه يدع��ى
(الضاب��ط رق��م تس��عة) .وق��ال ل��ه ب��أن الش��يخ أب��و إمي��ان موج��ود يف
مكتب��ه وإذا كان يري��د ع��رض بع��ض املقرتح��ات عل��ى الش��يخ فلي��أت
ف��ورا .ث��م أع��اد مساع��ة اهلات��ف اخلاص��ة بالش��بكة وع��اد ليتح��دث إىل
الش��يخ .ه��ذا األس��لوب الل�ين والس��لس أرع��ب الش��يخ ولك��ن الثب��ات
أفض��ل وس��يلة للس��يطرة عل��ى املوق��ف .ه��ذا هو أس��لوب ش��يخنا املعتاد،
ابتس��م ،خيل��ل حليت��ه براح��ة ي��ده وه��و يتمت��م« :الله��م ماأغف��ر لن��ا
وارمحن��ا وأم��ن وطنن��ا» .م��ن املؤك��د يف مث��ل ه��ذه املواق��ف الس��بحة
حاض��رة وبق��وة ،ت��دور ح��ول أصاب��ع الي��د اليمن��ى م��ع كل حرك��ة
ش��فاه .نظ��ر املس��ؤول إىل وجه��ه واصطن��ع املفاج��أة:
– –اعذرن��ي ي��ا ش��يخنا! وج��ودك أنس��اني ك��رم الضيافة ،ماذا تش��رب؟
دخ��ل الضاب��ط ال��ذي ُطل��ب ع�بر اهلات��ف ،صاف��ح الش��يخ ومدح��ه
قلي�لا ث��م أش��ار ل��ه مدي��ره برمش��ه وه��و يس��لم عل��ى الش��يخ ،فق��ال
الضاب��ط للش��يخ:
– –هل تتكرم باحلضور إىل مكتيب يا شيخنا؟
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نظر الشيخ حنو املدير ثم إىل الضابط الواقف أمامه وقال:
– –ال مانع لدي ،حتت أمرك.
مد الضابط يده إىل اإلمام باجتاه الباب وقال:
– –تفضل يا شيخ.
فت��ح الب��اب وخرج مع��ه إىل مكتبه ،طلب منه اجللوس ،جلس ،تناول
علب��ة س��جائر ،أخ��رج س��يجارة ل��ه وأخ��رى للش��يخ ،ناول��ه وه��و يقول:
– –س��يجارة (اصطن��ع التذك��ر )...أع��اد الس��يجارة إىل العلب��ة وه��و
يق��ول :أعت��ذر ،نس��يت أن��ك ش��يخ جلي��ل ومف�تي أ.....أ.....
هنا ،ارتعب الشيخ وبدأ بالتعرق وواصل الضابط قول:
– –م��اذا تش��رب؟ وس��كي( ،اصطن��ع التذك��ر جم��ددا )...آس��ف .ه��ذا
عي�بي .عل��ى املكت��ب ،أنس��ى الش��خصيات املرموق��ة .رمب��ا ألن��ي
تع��ودت ذل��ك.
– –سأطلب لك قهوة.
م��د ي��ده حن��و جه��از الن��داء ث��م اصطن��ع املفاجأة للم��رة الثالث��ة وقال:
– –م��اذا ح��دث ل��ي الي��وم؟! أن��ا آس��ف جم��ددا ي��ا ش��يخنا .آس��ف
ج��دا .كن��ت س��أطلب ل��ك قه��وة .النيكوت�ين ،والكافي�ين .وكالهم��ا
يدخ�لان يف صناع��ة املخ��درات .وه��ذا ح��رام والعي��اذ باهلل .س��أطلب
ل��ك حليب��ا س��اخنا.
ضغط على جهاز املناداة وقال:
– –حليب ساخن لشيخنا.
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ارتب��ك الش��يخ ،ش��خص بص��ره ،م��د س��اخن جيت��اح جس��ده .طبع��ا
طل��ب احللي��ب مل ي��أت .ه��ي جم��رد حرك��ة معروف��ة هل��ذا الضاب��ط
املش��هور بأس��اليبه املختلف��ة ع��ن باق��ي زمالئ��ه يف التحقي��ق ،فج��أة
ح��رك شاش��ة احلاس��وب البالزم��ا باجت��اه الش��يخ وق��ال ل��ه:
– –ما رأيك؟
ث��م ضغ��ط عل��ى زر الدخ��ول ب��دأ الفيدي��و بالعم��ل .م��ن اللقط��ة األوىل،
أس��ود وج��ه الش��يخ ،زاد تصب��ب الع��رق م��ع س��قوط املس��بحة م��ن ي��ده
وكأن م��ا خيش��اه قب��ل قلي��ل ح��دث .ترحي��ب ،كلم��ات متالع��ب به��ا،
ه��ذا غ�ير مفه��وم وال تفس�ير ل��ه س��وى أن��ه يف ورط��ة .لنص��ف دقيق��ة،
ظ��ل الفيدي��و يعم��ل ث��م أمس��ك الضاب��ط بالف��أرة وأوق��ف الفيدي��و وق��ال:
– –ما رأيك؟
أُخرس الشيخ.
واصل الضابط حديثه:
– –وحي��اة حليت��ك املطلي��ة بالزي��ت ،عندم��ا جاءن��ي ه��ذا مل أره إال
اآلن مع��ك ي��ا ش��يخ .أن��ا ال أح��ب األذي��ة .أن��ا إنس��ان ودود وأح��ب
التع��اون وأح��ب س�تر الن��اس ،وواج��ب عل��ى كل مس��لم س�تر أخي��ه
املس��لم ،ألي��س كذل��ك؟!
أخ��ذ الش��يخ نفس��ه بصعوب��ة بالغ��ة وتنه��د .صف�ير بطن��ه وص��ل إىل
مس��امع الضاب��ط .الح��ظ الضاب��ط أن الش��يخ ج��ف فم��ه .نظ��ر الش��يخ
إىل الطاول��ة ال�تي تفص��ل بينهم��ا وكأن��ه يبح��ث ع��ن م��اء لريط��ب فم��ه
ليس��تطيع ال��كالم .ضغ��ط الضاب��ط عل��ى جه��از املن��اداة:
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– –احلليب الساخن يا ابين للشيخ ،واحضر كأس ماء.
أطف��أ الضاب��ط س��يجارته ال�تي أعتم��ت املكت��ب بالدخ��ان ،م��د ي��ده
به��دوء إىل حت��ت س��قف الطاول��ة ليضغ��ط عل��ى مأخ��ذ صغ�ير لتي��ار
كهربائ��ي ويق��وم بإطف��اء املصب��اح ليبق��ى امل��كان ش��به معت��م ألن س�ترة
ناف��ذة املكت��ب مغلق��ة ث��م ق��ال بس��خرية:
– –ملاذا كل هذا الصمت يا شيخ؟!
ال حجة لدى الشيخ ،االدعاء بأن ما رآه فربكة:
– –هذا مفربك وأنا عامل جليل.
بغضب مصحوب مبوجة هادئة:
– –أنت نصاب .وحمتال وخنزير متقمص الدين.
ضغ��ط الضاب��ط عل��ى زر الدخ��ول ملواصل��ة مش��اهدة ش��ريط الفيدي��و،
وض��وح الشاش��ة يف غرف��ة معتم��ة جعلت��ه الش��يخ يتابع الفيدي��و وهو عاجز
ع��ن ال��كالم ،الفيدي��و يص��ور أب��و إمي��ان يف فن��دق وه��و يش��رب .وبع��د
دقيق��ة ،اقرتب��ت من��ه فت��اة ش��به عاري��ة لتن��ام يف أحضان��ه .دقيق��ة م��ن
القب��ل املتبادل��ة ،وقف��ت لتن��زع باق��ي مالبس��ه وم��ن ث��م مالبس��ها أيض��ا،
وه��و ب��دوره جره��ا إىل الس��رير .أوق��ف الضاب��ط الفيدي��و وه��و يق��ول:
– –اس��تغفر اهلل العظي��م ،اتف��و علي��ك ي��ا خس��يس! ب��اهلل علي��ك ي��ا
نص��اب! تتخ��ذ م��ن الدي��ن غط��اء ألعمال��ك الش��يطانية .تق��ول
للمصل�ين إن��ك ذاه��ب ألداء العم��رة وأن��ت مس��افر للفس��ق والعمال��ة.
والعجي��ب أن��ك تق��دم هل��م م��اء معدني��ا عل��ى أن��ه م��اء زم��زم .أن��ت
إبلي��س يف ص��ورة إنس��ان .لدين��ا الكث�ير عن��ك بالص��وت والص��ورة.
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لس��نا غافل�ين .حن��ن ال نن��ام عل��ى بطونن��ا .حن��ن يقظ��ون دائم��ا.
كن��ا نرص��د حتركات��ك من��ذ س��نني ،من��ذ أول خطب��ة ل��ك يف املس��جد
وحن��ن صاب��رون علي��ك لنوق��ع ب��ك وب��كل م��ن وراءك.
(الش��يخ قط��ع تذك��رة لدول��ة معادي��ة ،وأعل��ن أن��ه ذاه��ب للعم��رة،
وق��ام حبج��ز غرف��ة يف فن��دق ع�بر االنرتن��ت .به��ذا ،س��هلت مهمة س��فر
ضاب��ط خماب��رات قبل��ه ووض��ع الرتتيب��ات يف الفن��دق إلجن��از ه��ذه املهمة
بنج��اح م��ع توقي��ت لق��اء الش��يخ مبن طل��ب منه إج��راء بع��ض التحريات
وجتني��د ش��باب عل��ى طريقت��ه م��ن أج��ل زعزع��ة اس��تقرار الوط��ن).
الكالم مازال للضابط:
الغري��ب أن��ك لس��ت صاح��ب فك��ر متط��رف .فق��ط باح��ث ع��ن
املص��احل ،ل��و كان ال��ذي قم��ت ب��ه لقناع��ات ديني��ا ل��كان ل��ك رمح��ة
يف قل�بي ألن��ك ضحي��ة فك��ر مل يول��د مع��ك وتعتق��د يقين��ا أن��ه الطري��ق
الصحي��ح .ولك�ني أجل��س أم��ام ش��خص حم�ترف يف النص��ب والتمثي��ل
واقتن��اص األدوار.
سؤالي لك ،كم قبضت لقاء ذلك؟
ظل صامتا وكأنه أخرس:
تابع الضابط كالمه:
– –أن��ا أع��رف املبل��غ وأع��رف البن��ك ال��ذي ح��ول ل��ه املبل��غ تكل��م،
ق��ل ش��يئا ،تكل��م ،أن��ا أغض��ب فق��ط يف حلظ��ات الصم��ت( ،رف��ع
صوت��ه وض��رب براح��ة ي��ده عل��ى الطاول��ة) هي��ا ،تكل��م.
– –ماذا أقول وأنت قلت كل شيء( .قاهلا مطأطئ الرأس).
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حت��ول الضاب��ط إىل اجل��زء الثان��ي م��ن املوض��وع مس��تخدما أس��لوبه
اخل��اص يف مث��ل ه��ذه احل��االت حس��ب خربت��ه الش��خصية:
– –قل كل ما أعرفه وما ال أعرفه.
– –مثل ماذا؟!
– –أمس��اء أعض��اء اخللي��ة يف البل��د .م��ا عالقتك��م بالكم�ين األخ�ير ض��د
دوري��ة اجلي��ش؟
مد ورقة حنو أبو إميان وقال:
– –أكتب كل األمساء مع العناوين.
مل يأخذ الورقة ،فقال له الضابط ناصحا:
– –امسع�ني جي��دا ،أن��ا أحب��ث ع��ن مصلح��ة الوط��ن واألم��ن .لذل��ك
أري��دك أن تعم��ل معن��ا لق��اء جتاه��ل اإلدان��ة ض��دك .تظ��ل كم��ا
أن��ت يف عمل��ك الدي�ني ويف برناجم��ك عل��ى القن��اة الفضائي��ة لك��ي
تس��اعدنا عل��ى االخرتاق��ات .س��نوفر ل��ك احلماي��ة الكامل��ة والتام��ة
دون أن يعل��م م��ن ه��م وراءك خ��ارج الوط��ن .تعام��ل معه��م وكأن
ش��يئاً مل يك��ن .التق��ي به��م كالع��ادة واعت�بر نفس��ك أح��د رجالن��ا
تعم��ل م��ن أج��ل وطن��ك .لعل��ك تكف��ر ع��ن ذنوب��ك لتعي��ش يف
النهاي��ة كمواط��ن ص��احل .مبدئي��ا ،علي��ك إخب��اري بآخ��ر العملي��ات
ال�تي س��تقومون به��ا .س��يكون ل��ك اتص��ال مباش��ر مع��ي .معن��ا ل��ن
جت��د صعوب��ة .اس��تمر يف إص��دار الفت��اوى وتظاه��ر ب��أن ش��يئا مل
يك��ن ،حض��ورك إىل هن��ا ال أح��د يعل��م ب��ه ،اتفقن��ا.
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رد علي��ه أب��و إمي��ان بإش��ارة م��ن رأس��ه باملوافق��ة وه��و عاج��ز ع��ن
التفك�ير أو ال��رد .ق��ال ل��ه الضاب��ط مازح��ا:
– –الفت��اة ال�تي نام��ت مع��ك يف الفن��دق مجيل��ة ج��دا ،ألي��س كذل��ك ي��ا
جمي��ب الق��اف؟! (ن��اداه بامس��ه احلقيق��ي قب��ل املش��يخة)
مل يُسمعه ردا ،أشعل الضابط سيجارة وأخذ نفسا عميقا وقال:
– –يف حال عدم تعاونك معنا أتدري ماذا سيحدث لك.
بفم جاف وبإرادة مسلوبة:
– –ماذا؟!
– –ه��ذا احلاس��وب موص��ول بش��بكة االنرتن��ت .خ�لال ث��وان يك��ون هذا
الفل��م يف متن��اول الع��امل ،وسأكش��ف ع��ن هويت��ك وس��نعلم اجلمه��ور
م��ن أن��ت .ختي��ل م��اذا س��يحدث ل��ك!!
– –سأتعاون معك وأكون خملصا لكم.
– –هذا ما أريده منك .بقى شيء مهم.
– –ما هو؟!
– –أموالك اليت قبضتها ممن جندوك منذ البداية.
– –ماذا بها؟!
مد له ورقة بها رقم حساب بنكي وقال:
– –حت��ول إىل ه��ذا الرصي��د س��بعون باملائ��ة م��ن ثروت��ك واحتف��ظ بالباقي
لرفاهيتك.
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– –ماذا؟! ( قاهلا مفزوعاً)...
– –وإال (...صم��ت ث��م تاب��ع) آه م��ا أمج��ل متابع��ة فيل��م إباح��ي
لنص��اب لب��س درع الدي��ن.
ملا طلب الضابط حتويل الثروة ،قال الشيخ:
– –اآلن كلنا سواسية.
صرخ الضابط:
– –سواس��ية ي��ا كل��ب .أن��ا أحتاي��ل ألعي��د الث��روة إىل أم��وال الدول��ة
لتص��رف كتعويض��ات لضحاي��ا .أن��ت تنص��ب عل��ى الدي��ن وتتحاي��ل
عل��ى رب��ك وتتخ��ذ م��ن اإلس�لام وس��يلة للنص��ب مس��تغال غب��اء
اجلماه�ير ال�تي ت��رى يف حليت��ك ق��ارب النج��اة إىل اجلن��ة .وكأن��ك
مس��ؤول إص��دار تأش�يرة الدخ��ول إىل اجلن��ة .أن��ت وأمثال��ك ش��وهتم
الدي��ن وباق��ي العلم��اء الش��رفاء .وأمثال��ك ه��م املفس��دون يف األرض
واملرتزق��ة .أش��علتم الف�تن ب�ين املذاه��ب وب�ين املس��لمني واجلمي��ع
إخ��وة .أججت��م الص��راع وأش��بعتم رغبتك��م اخلاص��ة ورغب��ة م��ن
وراءك��م .عرف��ت الف��رق يا خس��يس بيين وبين��ك؟! أنا أحتايل باس��م
ح��زب أو نظ��ام .أم��ا أن��ت ،باس��م اهلل ع��ز وج��ل( ،م��د ل��ه الورق��ة
�ت من��ك عل��ى ه��ذه الورقة.
دون م��ا طلب� ُ
والقل��م وتاب��ع احلدي��ثِّ )...
منح��ه مهل��ة م��ن الوق��ت لكتاب��ة املعلوم��ات الس��رية اخلاص��ة .وبع��د
ذل��ك س��أله الضاب��ط:
– –ما هي العملية القادمة اليت اختذ القرار بتنفيذها؟
– –تفجري مسجد.
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– –وماذا أيضا؟!
– –تفج�ير فن��دق الش�يرتون عن��د حلظ��ة زف��اف جن��ل امل��ؤرخ فك��ري
س��هيل.
– –املفكر املتخصص يف التقريب بني املذاهب!!
– –نعم.
باستغراب قال الضابط:
– –مؤرخ عظيم مثل فكري سهيل .أليس اغتياله جرمية؟!
– –جاءتين أوامر بذلك.
– –أتعرفه عن قرب ،أو قرأت له؟!
– –ال.
– –ماذا تعرف عنه؟
– –فق��ط أع��رف أن��ه اس��تطاع أن يوح��د املذاه��ب بالتقري��ب التارخي��ي،
وض��ع نظري��ات االختالف��ات الفرعي��ة بينهم��ا ،وأثب��ت حقائ��ق
تارخيي��ة ح��ول أص��ول الص��راع.
– –أهذا ما أزعجهم؟!
– –بالضبط.
– –سؤال أخري قبل أن تنصرف.
– –ما هو؟! (بالكاد قاهلا أبو إميان).
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– –هل أنت مسلم فعال أم أنك متخصص يف العلوم اإلسالمية؟!
صم��ت ومل ي��رد وه��و حي��دق يف وج��ه الضاب��ط ،ك��رر ل��ه الس��ؤال
وظ��ل منتظ��را اإلجاب��ة حت��ى ق��ال الش��يخ:
– –نعم ،مسلم.
كشر الضابط وقال:
– –ال أعتق��د ذل��ك .م��ن أي��ن جئ��ت به��ذا الك��م اهلائ��ل م��ن التربي��رات
للعن��ف واألدل��ة واألحادي��ث ال�تي تناس��ب مش��روعكم؟ م��ا ه��ذه
الفت��اوى الغريب��ة املتعلق��ة باجلن��س وإرض��اع الكب�ير؟! م��ن أي��ن
تس��تقي مص��ادرك؟
– –أي شيء أقوله هو موجود يف كتبنا اإلسالمية.
– –ال ،ال ،ال .حتم��ا مت��زح ..قص��ة زي��ت كب��د احل��وت أول طع��ام أه��ل
اجلن��ة ،وال�تي قلته��ا أم��س يف برنام��ج التلفزيون��ي م��ن اخرتاعك؟
– –ال يا سيدي .ال أقول شيئاً غري موجود يف الكتب اإلسالمية.
– –وإرضاع الكبري و مدة محل املرأة أربع سنوات للجنني الواحد؟
– –موجود أيضا بكتب الرتاث.
تنهد الضابط ليتابع كالمه:
– –أت��دري م��ا ه��ي أصع��ب مهم��ة يف جم��ال املخاب��رات وتعت�بر ش��به
مس��تحيلة؟
– –ما هي؟!
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– –جتني��د أش��خاص خملص�ين للدي��ن وذوي أخ�لاق ومب��ادئ .م��ن
الصع��ب أن جتع��ل مؤمن��ا يرت��دي درع التم��رد عل��ى األخ�لاق
وجي��رؤ عل��ى احلان��ات وارت��كاب جرائ��م وعملي��ات احتي��ال م��ن
ب��اب التموي��ه .ولك��ن م��ن الس��هل جتني��د جم��رم لريت��دي درع الدين
وإقام��ة الصل��وات اخلم��س يف أوقاته��ا وصي��ام االثن�ين واخلمي��س
وإط�لاق اللحي��ة م��ن ب��اب التموي��ه.
تن��اول الضاب��ط الورق��ة ال�تي كت��ب عليه��ا أب��و إمي��ان املعلوم��ات،
وناول��ه رق��م هاتف��ه وهات��ف الط��وارئ ليحفظهم��ا .وطل��ب من��ه أن يظ�لا
عل��ى تواص��ل س��ري .وعندم��ا حيتاجونه ،فله��م طرقهم يف الوص��ول إليه.
خ��رج أب��و إمي��ان م��ن مبنى املخاب��رات وكأنه خملوق ب�لا رأس يتخبط
تائه��ا يف الطري��ق ،وكأن��ه معت��وه ال ي��دري أي��ن يذه��ب .بع��د ف�ترة م��ن
فق��دان الوع��ي احلس��ي ،ع��اد إىل منزل��ه لينع��زل لعل��ه يس��تعيد وعي��ه.
باألم��س ،ال ص�لاة مغ��رب وال عش��اء أداه��ا .وب��دون ن��وم ،توج��ه
فج��ر ه��ذا الي��وم إىل املس��جد مق��ررا التع��اون الت��ام م��ع املخاب��رات .كان
عل��ى باح��ة املس��جد قب��ل األذان بنص��ف س��اعة ،توج��ه حن��و غرف��ة
احل��ارس وامل��ؤذن عتي��ق ،ط��رق علي��ه ب��اب الغرف��ة أيقظ��ه م��ن نوم��ه
«عتيق..عتيق..عتي��ق »....فت��ح ل��ه وه��و بث��وب الن��وم ،س��أله :أي��ن
كن��ت ي��ا ش��يخ ،قلق��ت علي��ك؟
اصطنع الضحك:
– –ملاذا مل تهاتفين؟ إذا أنا مشغول تقلق عل ّي.

– –إشارتك باألمس لي فهمتها واتصلت بأبو معاذ وحذرته.
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– –حس��نا فعل��ت م��ن ب��اب احل��ذر .تواص��ل مع��ه وق��ل ل��ه ال يقل��ق.
فق��ط طلب��ا م�ني باألم��س أن أق��رأ الق��رآن عل��ى ش��خص ب��ه ج�ني.
أتعب�ني ذل��ك اجل�ني ،بال��كاد أخرجت��ه وأحرقت��ه.
– –مل يكن مسلما؟
– –ج�ني ج��اء م��ن اهلن��د .ولك�ني بفض��ل اهلل تغلب��ت علي��ه .لعن��ه
اهلل ،رف��ض أن يدخ��ل اإلس�لام .أفك��ر أن أتن��اول ه��ذه القضي��ة
يف برناجم��ي التلفزيون��ي .وه��ذا م��ا أخرن��ي عنك��م حي��ث جه��زت
بع��ض احلص��ة التصويري��ة.
قط��ع حديثهم��ا صرخ��ة خفيف��ة أطلقه��ا الش��يخ لنوب��ة أمل مفاج��أة.
تس��اءل عتي��ق م��ا حصل له .جلس الش��يخ على مرتفع أمسن�تي وهو يقول
«نوب��ة أمل تض��رب وختتفي» .أراد عتيق أن يأخذه للمستش��فى لكنه رفض
وق��ال إن��ه س��يتناول العس��ل باحلب��ة الس��وداء وس��يكون خب�ير ب��إذن اهلل.
***
«مقه��ى ال��دب الصغ�ير ع��امل مفع��م بالثقاف��ة املتبادل��ة ب�ين رواده.
املقه��ى عاص��ر الزم��ن اجلمي��ل ح�ين كان��ت الدني��ا ملتق��ى أم��ل ،ح�ين
كان��ت القل��وب قلب�اً واح��داً والتوج��ه الع��ام حن��و األم��ام لف�ترة وجي��زة
م��ن الزم��ن .ذل��ك الداف��ع مرتبط��ة ذك��راه فق��ط بقل��وب معاصري��ه .تبدلت
الدني��ا كأنه��ا نفض��ت نفض��ا وبعث��رت كل الطم��وح واألح�لام وطاق��ات
البن��اء واإلبداع��ات املختلف��ة حن��و األف��ق البعي��د ب�لا ع��ودة .املقه��ى
مرتب��ط بذاك��رة انطالق��ات االحتف��االت خب��روج االس��تعمار م��ن األقط��ار
العربي��ة ،قط��ر يلي��ه قط��ر ،ع��امل فري��د ذو لغ��ة واح��دة ون�بي واح��د
ويعب��د اجلمي��ع رب��ا واح��دا .كان��ت بداي��ة مستحس��نة تق��ف أمامه��ا
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�اض ك��ره نفس��ه
نهاي��ات مبهم��ة .كان الع��امل العرب��ي متح��رراً م��ن م� ٍ
اقتت��االً ديني �اً وقبلي �اً .كان عاملن��ا العرب��ي يعي��ش طف��رة ثقافي��ة وفني��ة
ختط��ت ح��دوده وأربك��ت كل التوقع��ات .وفج��أة يب��دأ انهي��ار مرع��ب
ليس��تمر عق��وداً إىل أن اختل��ف عب��اد اهلل يف اهلل .وحت��ى أن أحب��اب
الن�بي العظي��م حمم��د اختلف��وا يف الن�بي حمم��د واقتتل��وا .م��ات الزم��ن
اجلمي��ل يف عم��ر الزه��ور ومل يك�بر أو يش��خ .ول��د ه��ذا الزم��ن العرب��ي
طف�لاً مش��وهاً حيم��ل مع��ه احلق��د والك��ره واالنتق��ام ورغب��ة امل��وت وك��ره
اجلم��ال .ول��و كان��ت ش��جرة القتلعه��ا أول م��ار أمامه��ا .معرك��ة حربي��ة
اس��تخدمت به��ا مجي��ع أن��واع أس��لحة ال��كالم ذي الدم��ار الش��امل .ب�ين
الزم��ن اجلمي��ل ،والزم��ن القبي��ح .النتيج��ة خس��ر الزم��ن اجلمي��ل وس��لم
جس��ده للمغتص��ب الزم��ن القبي��ح .وفع�لا ،تبخ��ر علم��اء ش��تى العل��وم
اإلنس��انية والثقافي��ة والفني��ة وخل��ق بش��هادة مي�لاد االحنط��اط والرخ��ص
واملك��ر .الزم��ن القبي��ح غص��ن ح��ط علي��ه ق��رد .لي��س لن��ا ه��ذا الزم��ن.
م��ن أت��ى ب��ه إلين��ا؟ وملَ اختارن��ا حن��ن م��ن ب�ين الع��وامل؟ إن��ه حن��س،
جن��س التاري��خ .امل��زار الوحي��د املتبق��ي م��ن املاض��ي اجلمي��ل عب��ارة ع��ن
مقه��ى ظ��ل صام��دا أم��ام كل املتغ�يرات الثقافي��ة وم��ازال يق��دم نفس��ه
منوذج��ا صلب��ا لألصال��ة .ب��كل فخ��ر واعت��زاز» .ق��ال كل ذل��ك ارجت��االً
األس��تاذ مس��عد بصوت��ه اجمللج��ل وم��ن حول��ه رواد املقه��ى املصدوم��ون
لق��رار اخت��ذه ورث��ة املقه��ى ببيع��ه ليت��م هدم��ه فيم��ا بع��د.
«إن��ه بي��ع مل��ا تبق��ى م��ن الع��امل العرب��ي» هك��ذا ص��رخ عل��ى غ�ير
ع��ادة األس��تاذ فتح��ي .أعق��ب ذل��ك احتج��اج وفوض��ى ب�ين املثقف�ين
رواد املقه��ى ».كي��ف تُس��لب أم��ي؟» قاهل��ا ل��ؤي.
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تش��نج أح��د رواد املقه��ى وأراد التعب�ير ع��ن رفض��ه بيع��ه بتناول��ه
كرس��ي للش��روع يف الفوض��ى .بينم��ا الكرس��ي بي��ده مرف��وع لس��قوطه احل��ر
أرض��ا ،يتخ��ذ ق��راراً ذاتي�اً بالتوق��ف ليعي��د الكرس��ي إىل مكان��ه عندم��ا
تذك��ر أن��ه كرس��ي مقه��ى تارخي��ي .ف��رغ ج��زءاً م��ن غضب��ة بصرخ��ة
جملجل��ة للخ��روج مبوك��ب واح��د إىل وزارة الثقاف��ة وم��ن ث��م إىل وزارة
الس��ياحة لعلهم��ا يتدخ�لا ملن��ع بي��ع وه��دم املقه��ى لكون��ه تراث�اً ش��عبياً.
«بينه��م وب�ين هت��ك ع��رض تراثه��م ،ق��رار تدخ��ل إم��ا م��ن وزارة
الثقاف��ة أو وزارة الس��ياحة ملن��ع اهل��دم املرتق��ب لعب��ق التاري��خ» .هك��ذا
عق��ب ل��ؤي.
***
الي��وم حف��ل زف��اف ملي��اء .إبراهي��م م��اض يف ش��ق طريق��ه .ط��ال
غياب��ه ع��ن منزل��ه .اختف��ى يف ظ��روف غامض��ة بالنس��بة للح��ي .حالي��ا،
ه��و يف كه��ف يتلق��ى م��ا ذه��ب م��ن أجل��ه.
زف��ت ملي��اء وترك��ت ح�يرة كب�يرة يف احل��ي ع��ن غي��اب إبراهي��م.
اعتق��د عب��د احلمي��د أن ابن��ه مقه��ور ل��زواج ملي��اء وراح يعات��ب نفس��ه
وكذل��ك األم بأنهم��ا يتحم�لان مس��ؤولية انفص��ال ملي��اء ع��ن ابنهم��ا وأن��ه
م��ازال حيبه��ا وإال مل��ا اختف��ى.
الي��وم التال��ي ،ذه��ب عب��د احلمي��د لزي��ارة لش��يخ أب��و إمي��ان يف
املس��جد وس��أله ع��ن إبراهي��م .أج��اب الش��يخ أن��ه ال يعل��م .ق��ال األب إن
ابن��ه يف آخ��ر م��رة رآه ق��ال إن��ه ذاه��ب ملع��رض الكت��اب ليعم��ل .أجاب��ه
الش��يخ إن املع��رض انته��ى وأن ابن��ه مل يش��ارك عس��ى أن يك��ون ح��دث
ل��ه مك��روه ،واع��دا عب��د احلمي��د بالبح��ث عن��ه.
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ص��دم األب ،ش��عر أن اختف��اء ابن��ه مرتب��ط بش��يء غ�ير س��ار ،راح
يتمت��م بأدعي��ة وه��و يرتع��د .دس الش��يخ ي��ده يف جيب��ه وأخ��رج مبلغ��ا
م��ن امل��ال وناول��ه األب كمس��اعده واع��دا إي��اه أن��ه ل��ن يبخ��ل علي��ه
يوم��ا حت��ى يرج��ع ابن��ه بالس�لامة .بك��ى عب��د احلمي��د ،رب��ت الش��يخ
عل��ى كتف��ه وق��ال ل��ه :إن إبراهي��م س��يعود وال داع��ي للقل��ق وإن��ه ش��اب
ناض��ج ال يضي��ع وحت��ى عودت��ه س��املا س��تصل املس��اعدات املالي��ة ش��هريا
لعب��د احلمي��د .ولك��ي خيف��ف علي��ه قلي�لا مم��ا اع�تراه ،وع��ده ب��إدراج
امس��ه باجلمعي��ة اخلريي��ة ليتلق��ى راتب��ا ش��هريا.
لي��س ه��ذا م��ا أراده عب��د احلمي��د إال أن��ه يبق��ى ج��زءا م��ن هم��وم
يومي��ة تع��ود عليه��ا .ه��و أراد ابن��ه ول��و جث��ة هام��دة ليدع��و ل��ه بالرمحة
بع��د دفن��ه وأالّ مي��وت بقه��ره باحث��ا ع��ن ابن��ه املفق��ود.
إبراهي��م اآلن مطل��وب أمني��ا .ل��ذا ه��و مت��وار ع��ن األنظ��ار .يواص��ل
تدريبات��ه الش��اقة م��ع رفقت��ه .فق��د ،تعم��ق يف ذل��ك الط��رق وجف��ت
ينابي��ع قلب��ه جت��اه اجملتم��ع وص��ار ي��رى اجلمي��ع ،مم��ن ليس��وا عل��ى
طريق��ه ،عب��ارة ع��ن ض�لال وفج��ور .مل يع��د يك�ترث مل��ا خلف��ه م��ن
عائل��ة وحي��اة ومس��تقبل ،ب��ل ج��ل تركي��زه ينص��ب حن��و ع��امل م��ا بع��د
امل��وت م��ن رض��ى اهلل ودخ��ول اجلن��ة ولق��اء احل��ور الع�ين.
***
عل��ى غ�ير الع��ادة ج��اء األس��تاذ مس��عد إىل املدرس��ة يف منتص��ف الدوام
يتأب��ط جري��دة كالع��ادة وملف�اً ب��ه أوراق .دخ��ل إىل مكت��ب املدي��ر ،س��أله
املدي��ر ع��ن س��بب التأخ�ير بطريق��ة فيه��ا ش��يء م��ن التوبي��خ .مل ي��رد
علي��ه حت��ى انته��ى املدي��ر م��ن النق��د ال�لاذع .ق��دم ل��ه طل��ب إج��ازة دون
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مرت��ب مل��دة س��نتني .اس��تغرب املدي��ر وس��أله ع��ن الس��بب .أجاب��ه أن��ه
يري��د أخ��ذ اس�تراحة ،فق��ال ل��ه املدي��ر بأن��ه دائم��ا مرت��اح يف املدرس��ة
لي��س لدي��ه عم��ل إال مراقب��ة الط�لاب عن��د الدخ��ول واخل��روج فق��ط .كرر
األس��تاذ مس��عد طلب��ه ،فق��ال ل��ه املدي��ر« :ي��ا أس��تاذ ،حن��ن حنرتم��ك،
ول��ك مكان��ة يف قل�بي ش��خصيا .إن كن��ت به��ذا الق��رار قاص��دا اهل��روب
م��ن املدرس��ة بس��بب مش��اداتي مع��ك ،فأن��ا أعت��ذر .يصع��ب عل�� ّي
خس��ارة رج��ل مثل��ك ،تعودن��ا عل��ى العم��ل مع��ه .»...ابتس��امة مس��عد
مع�برة ،يتن��اول املدي��ر ب�ين أحضان��ه ،عن��اق الزمال��ة ،واكتش��اف للت��و
أن بينهم��ا صداق��ة جليل��ة« .بصراح��ة ،س��يدي املدي��ر ،أش��عرتين بقيم��ة
نفس��ي ،يعل��م اهلل إن��ي س��أفتقد توبيخ��ك ل��ي .اخت��ذت ق��راري غصب��ا
ع�ني» ...هك��ذا ق��ال األس��تاذ مس��عد.
اس��تحلفك ب��اهلل ،م��ا س��بب ت��ركك العم��ل معن��ا؟ يس��أله املدي��ر،
أج��اب بأن��ه مس��افر بعق��د عم��ل ...عق��د عم��ل؟ هك��ذا ،اس��تغرب
املدي��ر ،اس��تدرك بطل��ب م��ن األس��تاذ مس��عد «ضق��ت بنفس��ي ذرع��ا
هن��ا .ه��ل م��ن فرص��ة ل��ي للس��فر مع��ك؟».
آه ،ث��م آه ،حت��ى أن��ت أيه��ا املدي��ر الفاض��ل؟! قضي��ت ج��ل عم��رك
يف خدم��ة جي��ل مل تثم��ر أش��جاره يوم��ا ،تري��د اهلج��رة؟! رمب��ا يثم��ر،
تب��ا وأف وت��ف لزم��ن بغي��ض ،ملَ ه��ذا الش��عور واإلحب��اط؟ قل��ة الرات��ب
الش��هري ه��ي الس��بب ،أم وض��ع اجملتم��ع؟ ملَ الذب��ح غ�ير الرحي��م
للطاوالت والكراس��ي املدرس��ية؟ ملَ ش��نق األقالم والقراطيس؟ ملَ تُقدم املواد
التعليمي��ة للمقاص��ل؟ ما الذي حيدث؟ (تس��اؤالت للعدم م��ن حوهلما.)..
راح املدي��ر يش��كو وضع��ه لألس��تاذ مس��عد .إنه��ا امل��رة األوىل ال�تي
يفص��ح به��ا ع��ن مكنون��ات نفس��ه وش��عوره مب��ا حول��ه م��ن تذم��ر .آخرها
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«وضع��ي صع��ب حتمل��ت م��اال يط��اق .إذا وفق�ني اهلل بعق��د عم��ل مثل��ك،
أس��تطيع هيكل��ة حيات��ي وأس��اعد أوالدي عل��ى مس��تقبل أفض��ل.»...
تأث��ر األس��تاذ مس��عد واع��دا املدي��ر أن يضع��ه يف احلس��بان للح��اق به.
اعت��ذر ل��ه املدي��ر وه��و يرج��ع ل��ه طل��ب اإلج��ازة قائ�لا إن��ه ال
يس��تطيع املوافق��ة ألنه��ا ليس��ت م��ن صالحيت��ه وعلي��ه التوج��ه إىل
مكت��ب مدي��ر الرتبي��ة .فه��و املخ��ول باملوافق��ة أو الرف��ض.
أخ��ذ مس��عد الورق��ة وتوج��ه إىل مكت��ب مدي��ر الرتبي��ة حي��ث واج��ه
عراقي��ل ال ع��دد هل��ا .ض��اق ذرع��ا وق��رر أن ي�ترك عمل��ه خل��ف ظه��ره
وأن ال يبال��ي بالنتائ��ج ال�تي س��ترتتب علي��ه.
لي��س لدي��ه صدي��ق يش��عر أن��ي قري��ب م��ن قلب��ه س��وى فتح��ي .وج��د
رجلي��ه حتم�لان جس��ده مب��ا في��ه إىل منزل��ه ليق��وم بزي��ارة مفاج��أة .قطع
مس��افة ال ب��أس به��ا حت��ى وص��ل .ط��رق الب��اب ،فخ��رج األس��تاذ فتحي
ليج��ده يف وجه��ه عل��ى غ�ير الع��ادة .رح��ب ب��ه ودع��اه للدخ��ول إال أن��ه
رف��ض .وق��ال ل��ه إن��ه ج��اء ليودع��ه ألن��ه عزي��ز إىل قلب��ه .اس��تغرب
فتح��ي وس��أله إىل أي��ن ه��و ذاه��ب؟! أجاب��ه ب��أن لدي��ه اب��ن ع��م يعم��ل
يف هولن��دا أحض��ر ل��ه عق��د عم��ل يف مدرس��ة للغ��ة العربي��ة هن��اك.
– –وترتك بلدك( .يعاتبه)..
– –ألنه تركين.
– –ألنك متشائم.

– –م��اذا أفع��ل وأن��ا أتقاض��ى راتب �اً ال يكفي�ني لنص��ف الش��هر؟ م��اذا
أفع��ل وال قيم��ة ل��ي يف ب�لادي؟ ال قيم��ة ل��ي ،...س��أرحل إىل حي��ث
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حت�ترم املواه��ب والي��د العامل��ة.
– –أهذا قرارك األخري يا صديقي؟!
– –ال عدول عنه .هل ترغب يف اللحاق بي؟
– –ال أري��د .أن��ا مرت��اح وإن عاني��ت .أن��ا أعان��ي م��ن البش��ر ولي��س م��ن
الوط��ن ،الوط��ن أمان��ة يف رأي��ي وال جي��ب أن نرتك��ه ونرح��ل .وإن
رحلن��ا ،س��تبقى احلس��رة تطاردن��ا .ل��ن جن��د وطن��ا بدي�لا ل��ه .حتى
ول��و ملكن��ا األرض وم��ا عليه��ا ،يبق��ى الوط��ن ه��و الوط��ن .أنصح��ك،
تعم��ق يف التفك�ير وال تس��تعجل الق��رار ،ل��ن جت��د وطن�اً ب�لا تأش�يرة
دخ��ول أو إقام��ة أو جتدي��د اإلقام��ة أو طل��ب ترحي��ل ،أو اخلض��وع
لقان��ون األجن�بي .مهم��ا تعامل��وا مع��ك باحلس��نى ،تبق��ى أجنبي�اً،
غريب��اً ،دخي�لاً .الوط��ن حلي��ب أم .وإن أرضعت��ك مربي��ة هل��ا
ح��ق الطاع��ة كاألم بالتب�ني .لك��ن البط��ن أجنبت��ك تبق��ى مقدس��ة.
– –كل قل��وب الن��اس جنس��ييت .فليس��قطوا ع�ني ج��واز الس��فر (ق��ال
م��ا قال��ه الش��اعر دروي��ش) ...هن��ا أن��ا منب��وذ ي��ا أس��تاذ فتح��ي.
(قاهل��ا حبس��رة)...
– –ال أرض تنبذ أهلها إال أن أهلها ينبذونها.
– –هذا الوطن لن أعيش فيه بكراميت.
– –ألن��ك مل ت��رد ذل��ك .ل��و أردت أن تعي��ش بكرامت��ك وتفاءل��ت،
ألصبح��ت س��عيدا.
– –أأنت سعيد؟!
– –أنا!!! ال مشكلة لدي.
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– –أستاذ يعمل يف مطعم وال مشكلة لديه .أمرك غريب!!!
– –توقف��ت ع��ن العم��ل يف املطع��م .وس��أعمل يف مجعي��ة خريي��ة وأقب��ض
راتب��ا جي��دا .وتدرجيي��ا ،س��يتغري جم��رى حيات��ي .قل��ت ل��ك ع��ن
اجلمعي��ة لكن��ك رفض��ت الفك��رة متام��ا .م��ا رأي��ك أن تعم��ل فيه��ا
ب��دال م��ن الرحي��ل؟
– –يعل��م اهلل م��ا وراء اجلمعي��ات؟ ك��م أبغضه��ا! أينم��ا وج��د الفس��اد
وج��دت ونش��طت ...ال ع��دول ع��ن ق��راري ،ي��ا صديق��ي .عل��ى
األق��ل ،س��أذهب إىل بل��د ال يوج��د فيه��ا الفس��اد ال��ذي مزق�ني.
– –يكف��ي أن تك��ون مثالي�اً ول��و لوح��دك يف ه��ذا الع��امل الش��ائك .حتم��ا
ستش��عر بالفخ��ر أم��ام نفس��ك وأن��ت ت��رى الك��ون فس��دت أخالق��ه
إال أن��ت .إن��ه لش��عور عظي��م.
– –ي��ا صديق��ي ،حاول��ت أن أك��ون مثالي�اً وأعم��ل حس��ب املنط��ق لتقدم
ه��ذه األم��ة .وكن��ت ومازل��ت أؤم��ن أن اجملتم��ع ال يتق��دم إال ع��ن
طري��ق األس��اتذة والعلم��اء واألدب��اء واألطب��اء .ل��و كان الق��رار بي��دي
ألم��رت أن يلق��ي خط��ب اجلمع��ة القادم��ة األطب��اء ،واجلمع��ة ال�تي
تليه��ا مهندس��ون ،وأم��رر كل امله��ن اإلنس��انية باإلضاف��ة إىل مجع��ة
خطبته��ا تك��ون م��ن قب��ل رج��ل دي��ن ،جي��ب التنوي��ع الفك��ري.
قال األستاذ فتحي معرتضا:
– –ال ميكن لذلك أن حيصل .أنت تلغي دور رجال الدين.
– –ال ،ب��ل جي��ب االرت��كاز عليه��م يف البن��اء املع��ريف يف أص��ول العل��م
اجلوه��ر وت��رك مس��احة ألصح��اب امله��ن األخ��رى لص��ب ملخص��ات
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باق��ي العل��وم يف عق��ول الن��اس ليعرف��وا ال��دروب التنموي��ة .تغ�ير
الزم��ن وص��ار هن��اك آالف الوس��ائل اإلعالمي��ة والش��عب مش��تت
ٌّ
كل يف وس��يلته املفضل��ة .تعب��ت ي��ا صديق��ي! حاول��ت لك��ن مل
أجن��ح ألن��ي لوح��دي .تعرض��ت ملضايق��ات .الع��امل ال ميك��ن أن
تضيئ��ه مشع��ة ب��ل جمموع��ة م��ن الكواك��ب والنج��وم .وأس��وأ م��ا يف
وح��ب الرق��اد .ه��ذه أم��ة عاج��زة
األم��ر ع��دم الرغب��ة يف النه��وض ُ
ال ترغ��ب يف التغي�ير س��بيال .حن��ن نق��ف أم��ام جمموع��ة فاس��دة
م��ن جه��ة .وم��ن جه��ة أخ��رى ،أم��ة استش��رى فيه��ا الفس��اد.
هن��ا ،يظه��ر عام��ل املس��تحيل ويتب��دد األم��ل ألن التغي�ير يف مث��ل
ه��ذا الوض��ع االس��تثنائي ال ينج��ح إال بتغي�ير أم��ة كامل��ة .آه م��ن
الفس��اد ،ه��و ال��داء ال��ذي ميرض�ني.
– –الفس��اد ظاه��رة عاملي��ة حت��ى يف قس��م مش�تريات األم��م املتح��دة.
فم��ا بال��ك يف هولن��دا .ال جتع��ل العقب��ة أمام��ك ه��ي الفس��اد .ك��ن
طرف��ا يف معاجل��ة امل��رض ب��زرع النزاه��ة والش��رف والكرام��ة يف قل��وب
الط�لاب .أن��ا وأن��ت تربوي��ان وعلين��ا واج��ب وط�ني أم��ام الضم�ير
لنقدم��ه لط�لاب.
– –الفس��اد يف بالدن��ا خمتل��ف ي��ا صديق��ي .إن��ه نوع��ان ،فس��اد
صغ�ير وفس��اد كب�ير .الفس��اد الكب�ير يق��وم ب��ه املس��ئولون الكب��ار
والش��ركات الك�برى .والفس��اد الصغ�ير يق��وم ب��ه املواط��ن .يف رأي��ي
أن الفس��اد الصغ�ير أخط��ر عل��ى الوط��ن م��ن الفس��اد الكب�ير ،ألن
الكب�ير ينه��ب خزين��ة أم��ا الصغ�ير ينه��ب قيم�اً وأخالق�اً ومس��تقبل
جمتم��ع ألجي��ال قادم��ة .ويبق��ى مرتبط��ا بتفاصي��ل حياتن��ا اليومي��ة
فيم��ا بينن��ا كمواطن�ين.
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– –أدمي��ت قل�بي ،لك�ني مازل��ت مؤمن��اً بعب��ور ال��دروب الوع��رة.
واج�بي كرتب��وي أن أصن��ع طالب��ا رمب��ا يصب��ح أم��ل املس��تقبل .م��ن
ي��دري؟ رمب��ا يرتب��ى عل��ى ي��دي «مصطف��ى» الطف��ل ال��ذي مل يول��د
بع��د .أنس��يت نقاش��نا املط��ول؟!
– –رح��م اهلل الربدون��ي .س��يقتلون مصطف��ى قب��ل أن يبل��غ .أعرفه��م
جي��دا .س��نلتقي بع��د س��نتني إن ش��اء الق��در.
– –رحيلك سيفطر قليب.
– –يف تارخيي ...لن أنساك...
مد األستاذ مسعد يده ليصافح صديقه .ودع كل منها اآلخر.
حتس��س األس��تاذ مس��عد طريق��ه ب��أمل مطل��ق وكأن��ه ميش��ي ف��وق
الش��وك ،مل يس��تطع إخف��اء الغص��ة ع��ن نفس��ه ،وكأن��ه يه��ذي:
«أت��راه أخط��أ تش��ارلز ديكن��ز يف أوق��ات عصيب��ة ،عندم��ا انته��ى إىل
أن احلقائ��ق تتم��رغ عل��ى األرض وتته��اوى حت��ت أق��دام احل��ب ،بع��د
أن كان��ت أف��كاره ووجدان��ه حقائ��ق؟
حن��ن حنت��اج للحقائ��ق والوقائ��ع ،إنه��ا مبدأ منق��ذ ملكون��ات وجداننا
املزيف��ة املنعجن��ة بأج��زاء احملي��ط املس��موم بالدج��ل .عش��نا اخلي��ال
وطبقن��ا احل��ب كم��ا نفه��م ،وكم��ا نس��تطيع إىل أقص��ى م��داه ،النتيج��ة
م��وت هن��ا ك��ذب هن��اك زي��ف ،غ��ش ،ه�لاك .حن��ن اس��تثناء القاع��دة،
الس��اعة يف س��جننا توق��ف الزم��ن ،نع��م توقف��ه وميك��ن أيض��ا أن تعي��ده
إىل املصي��دة األوىل ،خيم��ة يف الصح��راء وهج��وم غ��ادر وقي��د ورق��ص
ممس��وس ح��ول اجلث��ث ،ووليم��ة عش��اء م��ن حل��م قتل��ى اهلج��وم ،يليها
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انتص��ار عل��ى أجس��اد الثكل��ى .حن��ن اخلراف��ة .كم��ا كن��ا ،حن��ن اآلن.
ش��يطنة القي��م ،الع��دم ،اجمله��ول ،ال�لا ش��يء ،احملي��ط ،الوج��ود،
ش��يطنة ش��يطنتنا .حن��ن صن��اع األع��داء ،نع��ادي كل ش��يء وال ش��يء.
إن مل نس��تطع ع��داء ،نع��ادي أنفس��نا ،وإن انعدم��ت أنفس��نا ،حتم��ا
س��نعادي أنفس��ا م��ن خي��ال».
***
أمل مفاج��ئ مل يك��ن يف احلس��بان ،عس��اه خريا (هكذا متتم الش��يخ أبو
إمي��ان يف أول ش��عور لنوبات��ه املفاجئ��ة) .م��ع م��رور القلي��ل م��ن الوق��ت،
ي��زداد األمل والتضخ��م .ال ي��دري ما أصابه .تناول املس��كنات وأقوى أنواع
املض��ادات احليوي��ة .كل ف�ترة ،يزي��د من قوة املس��كنات حت��ى صار األمل
ش��ديداً ال يط��اق .ش��عر بش��يء م��ن احل��رج يف زي��ارة طبي��ب .أص��ر عل��ى
اخت��اذ تداب�يره العالجي��ة كون��ه عم��ل يف طب األعش��اب الش��عبية .يزداد
األم��ر س��وءاً ،حي��ث يصع��ب علي��ه احلرك��ة واملش��ي ملس��افات طويل��ة.
تراقب��ه زوجت��ه الطفل��ة بصم��ت مطب��ق .مل تفهم ما يدور حوهلا س��وى
أن زوجه��ا حتاش��ى كل ش��يء م��ن حول��ه .ال ي��أكل س��وى العس��ل غ��ذاء
املل��كات واحلب��ة الس��وداء واملس��كنات وأعش��اب خيلط��ه .اصف��ر وجه��ه،
حنل جس��ده ،مل يعد ميارس معها االغتصاب الش��رعي النشغاله مبا فيه.
جتل��س الطفل��ة يف إح��دى زواي��ا البي��ت يف صم��ت دائ��م مرتقب��ة
حلظ��ة ف��زع ،مل ت�برأ جراحه��ا .انته��ى األم��ر ،مت خصخص��ة جس��دها
م��ن قب��ل غ��ول مي��ارس فحول��ه مزيف��ة يف ال�براءة.
ين��ام أب��و إمي��ان لوح��ده من��ذ ف�ترة ظه��ور األمل والت��ورم التدرجي��ي.
ه��ذا مل يك��ن مطمئن�اً لصف��اء ،ب��ل هاج��س تك��رار ذل��ك الفع��ل املرع��ب
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يف أي حلظ��ة .ه��ي مس��لوبة ال ح��ول هل��ا وال ق��وة .يرمقه��ا بنظ��رات
غريب��ة ال أح��د يع��رف معناه��ا .يقص��د صيدلي��ة ويق��رر تن��اول مض��اد
للفريوس��ات حص��ل علي��ه ب��دون وصف��ة طبي��ة ع�بر صدي��ق ل��ه دون أن
خي�بره م��ا أمل ب��ه .توق��ف ع��ن برناجم��ه التلفزيون��ي مؤقت��ا وق��ل م��ا
يذه��ب إىل املس��جد ،مكتفي��ا بال��رد عل��ى كل س��ائل عن��ه أن��ه يف ف�ترة
اس�تراحة .ذات يوم��ا ،صراخ��ه مي�لأ ج��دران املن��زل ويزي��د م��ن الرع��ب
يف قل��ب صف��اء .عن��د الصب��اح ،ق��رر جم�برا وصاغ��را ذليال أن ي��زور طبيباً
بش��كل س��ري ويس��تحلفه أن ال يش��يع ألح��د أن��ه زاره بقص��د الع�لاج.
ه��ذا الن��وع م��ن البش��ر ال يري��د أن يظه��ر ضعف��ه مهم��ا كان الثم��ن.
دخ��ل عل��ى الطبي��ب األخصائ��ي ،رح��ب ب��ه ،أجلس��ه عل��ى الكرس��ي
وق��ال س�لامتك ي��ا ش��يخ ،ق��ال الش��يخ منكس��را ومرتجي��ا الطبي��ب
أن يكت��م طبيع��ة الزي��ارة .فمكانت��ه باجملتم��ع تتطل��ب س��رية احلي��اة
الش��خصية .رد علي��ه مطمئنن��ا أن أخالقي��ة املهن��ة كت��م س��ر املري��ض
وع��دم اإلفص��اح ب��أي ش��يء إال للمري��ض ،وأن��ه أقس��م عل��ى ذل��ك يف
كلي��ة الط��ب .ش��كره الش��يخ ،س��أله الطبي��ب ع��ن طبيع��ة األمل ،أج��اب
ع��ن األس��ئلة .لب��س الطبي��ب القف��ازات وطل��ب م��ن الش��يخ الوق��وف
وخل��ع س��رواله ليفحص��ه ع��ن طري��ق اللم��س والش��كل.
وق��ف وه��و يرتع��د أمل��ا ،ن��زع س��رواله ،أمس��ك الطبي��ب بعض��وه
الذك��ري ،ملس��ه ،إذا ب��ه مت��ورم وفي��ه صالب��ة ،راح يتفح��ص الش��كل
بصم��ت ،اس��تدار الطبي��ب خلل��ع قف��ازه الط�بي طالب��ا م��ن الش��يخ ارتداء
س��رواله .س��أل طبيب��ه إذا كان األم��ر بس��يطاً ،أجاب��ه أن��ه ال يس��تطيع
التأك��د م��ن ذل��ك إال بع��د إج��راء فح��ص أنس��جة بأخ��ذ خزع��ة .تضاعف
عرق��ه ورعب��ه وك��رر س��ؤاله ه��ل األم��ر خميف ،طمأن��ه الطبي��ب أالّ يقلق.
356

بق��ي أب��و إمي��ان يف العي��ادة حت��ى أخ��ذ من��ه الطبي��ب اخلزع��ة
وأرس��لها ملخت�بر األنس��جة .وعن��د ظه��ور النتيج��ة ،س��وف يهات��ف
الش��يخ ألن النتائ��ج تتأخ��ر.
ع��اد الش��يخ أب��و إمي��ان إىل البي��ت منكس��را يتصفح وجه صف��اء بصمت
اخلبي��ث املرتق��ب ش��فائه ليعود للظه��ور جمددا أمام أعض��اء طفلة يتبخرت
بعضالت��ه وقوت��ه اجلنس��ية املفرط��ة بفع��ل التغذي��ة الس��ليمة واملكتمل��ة.
تن��اول أدوي��ة مهدئ��ة وصفه��ا ل��ه الطبي��ب وبق��ي يف انتظار نتائ��ج املخترب
وكل��ه أم��ل بانته��اء ه��ذه احملن��ة اجملهول��ة الس��بب .راح حي��دث نفس��ه
متمني��ا أن ذل��ك ل��و حص��ل يف أي م��كان آخ��ر م��ن جس��مه ل��كان خ�يرا.
أيام �اً وهاتف��ه الطبي��ب وح��دد ل��ه موع��داً طبي �اً .تواج��د الش��يخ يف
العي��ادة ،جل��س عل��ى الكرس��ي .ق��ال ل��ه الطبي��ب« ،يؤس��فين أن أبلغ��ك
نتيج��ة الفح��ص س��لبية .ولك��ن للط��ب إجراءات��ه للتحك��م مبث��ل ه��ذه
احل��االت وإنق��اذ املري��ض .ل��ذا ،تقب��ل األم��ر بقض��اء وق��در ».دب الرعب
يف أوص��ال أب��و إمي��ان وه��و ي��ردد« :م��اذا حص��ل ل��ي؟ ...م��اذا حص��ل
ل��ي؟» .أجاب��ه الطبي��ب إنه مص��اب بس��رطان القضيب يف مرحلت��ه األوىل.
حالت��ه ال توص��ف م��ن الصدم��ة والرع��ب والذه��ول .دارت ب��ه الدني��ا،
ش��اخصا بص��ره حن��و س��واد ظ�لام فت��اك .واص��ل الطبي��ب تهدئت��ه ب��أن
ال يي��أس .فالعل��م مين��ع انتش��ار الس��رطان لباق��ي اجلس��م .س��أل أب��و
إمي��ان س��ؤال اهلال��ك ،كي��ف يك��ون ذل��ك؟ أج��اب ،باخلض��وع للع�لاج
الكيميائ��ي حملاص��رة امل��رض كون��ه مل يص��ل للمرحلة املتقدم��ة واخلطرية.
س��أل ،الش��يخ مل ه��و م��ن اخت��اره ه��ذا امل��رض اخلبي��ث م��ن ب�ين
باق��ي البش��ر؟ ق��ال ل��ه الطبي��ب« :ه��و موج��ود ه��ذا الن��وع م��ن اإلصاب��ة
وللعل��م قدرات��ه .أن��ت مؤم��ن بالقض��اء والق��در ومؤم��ن برمح��ة اهلل».
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– –م��اذا أق��ول للن��اس ع��ن طبيع��ة مرض��ي؟ كي��ف أواجهه��م؟ مل أمس��ع
باإلصاب��ة يف ه��ذا امل��كان م��ن قب��ل؟ م��ا ح��ل ب��ي م��ن مصيب��ة
(يض��رب يدي��ه).
ع��اد الش��يخ للبي��ت جي��ر أذي��ال اخليب��ة واهلزمي��ة أم��ام نفس��ه.
لطامل��ا تباه��ى بفحولت��ه وقوت��ه أم��ام نفس��ه وزوجت��ه .وك��م ش��عر بالفخ��ر
مي�ني
م��رات ال حص��ر هل��ا مب��ا ُو ِه��ب م��ن ق��وة .هاه��و ع��اد مذبوح �اً ُ
نفس��ه ل��و أن��ه مل يص��ب به��ذا امل��رض .م��ن ضم��ن جمم��ل هم��وم دارت
خبل��ده ،كي��ف س��يصارح زوجت��ه صف��اء مبرض��ه وكي��ف س��تنظر إلي��ه
بع��د الي��وم ب�لا ق��درة عل��ى إش��باع رغباتها(هك��ذا يتمت��م .)...يتصف��ح
وجهه��ا ع��ن بع��د بع�ين الراث��ي هل��ا ب��دون إش��باع رغباته��ا كأنث��ى.
ترمق��ه بنظ��رات الكاره��ة واملعذب��ة اخلائف��ة من��ه وم��ن أفعال��ه احل��ادة
وكت��م نفس��ها عن��د الن��وم واآلالم ال�تي تتلقاه��ا نتيج��ة للعالق��ة.
يبق��ى االخت�لاف واضح��اً ب�ين تفك�يره اآلن وتفكريه��ا ه��ي .ال
يلتقي��ان ول��كل هموم��ه .ص��رخ بداخل��ه صافع��ا احلائ��ط براح��ة ي��ده بق��وة
مفرط��ة ث��م الطم��ا جبين��ه .أفزعه��ا وأرع��ب أوصاهل��ا وه��ي ال ت��دري م��ا
س��بب ه��ذه العن��ف املفاج��ئ جت��اه نفس��ه.
***
عطل��ة رمسي��ة حتول��ت إىل اجتم��اع س��ري للقعي��د عم��ر والضب��اط
بأح��د فص��ول مدرس��ة تتب��ع جمموع��ة ق��رى يف منطق��ة زراعي��ة حمازي��ة
للعاصم��ة .يف تل��ك املنطق��ة وحت��ت حراس��ة األم��ن الس��ري ،اجتمع��وا.
وبع��د اخت��اذ اإلج��راءت األمني��ة ،افتت��ح العقي��د االجتم��اع ودخ��ل يف
صل��ب املوض��وع امل��راد مناقش��ته:
358

– –رح��م اهلل معلمن��ا العمي��د ف��اروق .فقد كان ذا نظرة ثاقب��ة ال مثيل هلا
يف تاري��خ اجله��از ،خس��رنا رج��ل دولة قلما جند مثل��ه .كان حمقا يف
أوام��ره وتكليف��ه لنا بدراس��ات حتليلي��ة للوضع الع��ام للحكم وحتدث
ع��ن طبيع��ة العالق��ة ب�ين املواط��ن والدول��ة وم��ا جي��ب وم��ا ال جيب.
الرائ��د قم��ر الدي��ن س��لم ل��كل واح��د منك��م نس��خة م��ن الدراس��ة
التحليلي��ة .ق��رأت الدراس��ة ف��زدت يقين��ا أن الق��ادم مظل��م وس��نعيش مدة
طويل��ة م��ن األم��ل املفق��ود والس��نوات الس��ود قادم��ة ال حمال��ة .إذا ،م��ا
ه��و احل��ل لتف��ادي املس��تقبل األس��ود؟ حن��ن كمحرك�ين س��ريني عاجزون
ع��ن إيق��اف التفس��خ ال��ذي مي�� ّر يف ط��ور من��و الدول��ة .والسياس��يون
ه��م أك�بر عام��ل مس��اعد لتس��ريع وت�يرة تفس��خ احلك��م للدخ��ول يف
االنهي��ار .ولألس��ف ،العملي��ة تكاملي��ة ب��أدوار مناصف��ة ب�ين الساس��ة
يف احلك��م والساس��ة يف املعارض��ة .والس��بب بزن��زة األح��زاب عل��ى ح��د
س��واء احلاك��م واملعارض��ة .فق��د حتول��وا إىل رؤوس أم��وال وانغمس��وا يف
(املالسياس��ي) .الغالبي��ة منه��م م��درك ملراح��ل عم��ر احلك��م .ولك��ن ال
يبال��ون .فله��م أوط��ان أخ��رى يلج��أون إليه��ا حي��ث اس��تثماراتهم .م��ن
هن��ا ،أذكرك��م بدورن��ا يف ه��ذه الدوام��ة .وه��و م��ن أه��م أس��باب وج��ود
العل��م ال��ذي منتهن��ه للحف��اظ عل��ى الدول��ة أو اس��تعادة هيبته��ا .وج��ود
الدول��ة ب��أي وج��ه كان «الفس��اد املطل��ق أو وج��ه النص��ف فس��اد» .فه��ي
تبق��ى احلض��ن اآلم��ن للمواطن�ين .وإن خس��ر املواط��ن ج��زءاً م��ن أموال��ه
بس��بب الفس��اد ،ف�لا جي��ب أن خيس��ر حياته نتيج��ة لالح�تراب (القتل
واالقتت��ال أو القت��ال) .عل��ى األق��ل يبق��ى حي��ا وال تُصن��ع ظ��روف تس��لب
حيات��ه وتفت��ك مب��ا تبق��ى من��ه .حن��ن فع�لا قل��ب اجلن��دي اجمله��ول.
صحي��ح أغل��ب فئ��ات الش��عب تكي��ل لن��ا الس��باب والش��تائم والته��م
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وينعتونن��ا باملتجسس�ين واملتطفل�ين .نعذره��م ،فه��م ال يعلم��ون .ل��و مل
نك��ن موجودي��ن لتس��لل املرتبص��ون بالبلد .ال ميك��ن ألي دولة يف العامل أن
تس��تمر لي��وم واح��د دون جه��از اس��تخباراتي .ك��م واجهن��ا عوام��ل تؤدي
للقت��ل املنظ��م ض��د املواط��ن بقص��د الفوض��ى والتحري��ض وإث��ارة الف�تن.
يف خض��م الس��يل اجل��ارف الق��ادم ،جي��ب وق��ف تفس��خ الدول��ة
ووض��ع نظري��ات تنق��ل نظ��ام احلك��م إىل الضف��ة اآلمن��ة بنظريات فلس��فية
واجتماعي��ة .ولك��ن م��ن نن��ادي؟ األم��ر لي��س بيدين��ا .فق��د تس��لل ال��داء.
إنه��ا مس��ؤولية نظ��ام وتوابع��ه م��ن معارض��ة وش��عب .وه��ذا مس��تحيل
تطبيق��ه .نبق��ى أم��ام احل��ل امل��ر الق��ادم أنن��ا نتخ��ذ متارس��نا الس��رية يف
اس��تعادة الدول��ة وإع��ادة تكوينه��ا .وه��ذا يتطل��ب دم��اء ش��عب وس��نوات
م��ن عم��ره .يعتصرن��ي األمل وأن��ا أرى أن احل��ل بي��د الدول��ة تتناق��ص
نس��به املئوي��ة بش��كل خمي��ف حت��ى نص��ل ملرحل��ة االنهي��ار.
حينه��ا ،يش��تد ع��ود املواط��ن ليصب��ح ع��دو نفس��ه دون أن يعلم .وكل
م��ا يغلف��ه باألم��ان يصارع��ه .س��تصبح األم��ور بي��د املواطن�ين وه��م م��ن
يتحكم��ون مبصائره��م املريع��ة وي��رون أفعاهل��م واجب��ا مقدس��ا .حينه��ا،
تظه��ر الدهم��اء لتتغلغ��ل كلماته��ا الرنان��ة يف العق��ول .وال حتدث اس��تفاقة
إال بعدم��ا مي��رون مبراح��ل قاس��ية تب��دأ بالق��وة واالس��تظهار واحلم��اس
ومت��ر بالص��راع الذات��ي والتف��كك ث��م التع��ب واإلعي��اء ليدخل��وا يف آخ��ر
مرحل��ة وه��ي الس��كون والتس��ليم .عنده��ا ،تب��دأ ب��وادر دول��ة بالتكوي��ن
ذاتي��ا .وه��ذا ال حي��دث إال بع��د س��نوات س��وداء ال يعلم س��وادها إال اهلل.
طل��ب الرئ��د خال��د ط��رح س��ؤال برف��ع ي��ده :اجملتم��ع ع��دو نفس��ه
كنتيج��ة؟
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قال العقيد عمر:
– –اجملتم��ع يعي��ش حال��ة اخرتاق��ات ك�برى .ونع�ترف أنن��ا فش��لنا يف
حتصين��ه ،وكم��ا ق��ال ذات م��رة العمي��د ف��اروق رمح��ه اهلل «هن��اك
ضع��ف يف الذاك��رة الوطني��ة والتارخيي��ة واالجتماعي��ة ،وجي��ب
حتدي��ث وانع��اش ه��ذه الذاك��رة» .اجملتم��ع دون أن يش��عر ،يُضح��ي
ب��كل م��ا ميل��ك م��ن ج��ل مصلح��ة غ�يره ،وينج��ر وراء معتق��دات
ختلقه��ا املص��احل يف حينه��ا .أن��واع خمتلف��ة ألش��كال الصراع��ات،
منه��ا ص��راع الطوائ��ف وص��راع األدي��ان وص��راع االنتم��اء الوط�ني.
برغ��م أن كاف��ة أن��واع الصراع��ات تتغل��ف مجيعه��ا بغ�لاف املصلح��ة
السياس��ية ملدي��ري وحمرك��ي الصراع��ات بواس��طة اجلماه�ير.
هن��ا ،م��ن املف�ترض عل��ى أي دول��ة ترغ��ب يف االس��تمرار يف قل��ب
الصراع��ات ال�تي تعت�بر غري��زة إنس��انية متأصل��ة ومتج��ذرة يف عم��ق
اإلنس��ان أن حتاف��ظ عل��ى إرادته��ا النزيه��ة وتب��ادر إىل اكتس��اب
نفس��ها بإنق��اذ إرادته��ا م��ن مواطنيه��ا حبي��ث تك��ون اجلام��ع هل��م
بـ��تجذير وتأصي��ل أال انتس��اب ملنب��ع الصراع��ات ،أكان��ت قبلي��ة
أو سياس��ية أو مذهبي��ة أو ديني��ة ليق��ر م��ن يف قلب��ه نتان��ة باإلذع��ان
والطاع��ة .ال ميك��ن ب��أي ح��ال م��ن األح��وال ألي عملي��ة ه��دم للدولة
إال م��ن وراء أص��وات ومطالب��ات وحت��ركات ك�برى تنتم��ي لعصبي��ة
م��ا ،حت��ت عن��وان أك�بر م��ن حجم��ه .ه��دم الدول��ة بغ��رض البن��اء
ولي��س ه��دم ش��خص بغ��رض بق��اء الدول��ة وإص�لاح نق��اط اخلل��ل.
إن عام��ل انتش��ار الفوض��ى تدرجيي��ا يف مفاص��ل الدول��ة ومفاص��ل
اجملتم��ع بش��كل مت��وازي املس��ار ه��و س��بب تك��ون الفس��اد املطل��ق.
مسح العقيد عمر للمقدم أشرف بطرح سؤال:
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– –أال نتأثر مرغمني حسب الظرف بأقطاب الصراعات؟
الصحي��ح أن ال نتأث��ر ،ون��درك يف كل زم��ان وم��كان أن الصراع��ات
مفتعل��ة إنس��انيا وم��ن ورائه��ا أس��باب سياس��ية ومالي��ة باإلضاف��ة إىل
الس��يطرة واحلك��م.
نس��تنتج أن��ه ال ص��راع تارخي��ي ح��ول األص��ول .ويبق��ى الص��راع
حص��را بالف��روع والش��كل الع��ام الداخل��ي للح��زب احلاك��م واألح��زاب
املعارض��ة وباق��ي الطوائ��ف.
– –م��اذا ع��ن االرتب��اط العقائ��دي باألح��زاب؟ (الرائ��د خال��د بع��د أن
أذن ل��ه العقي��د)
األح��زاب ذات القومي��ات املتنوع��ة املس��توردة م��ن دول خاض��ت
جتاربه��ا اخلاص��ة مب��ا يتناس��ب م��ع طبيع��ة البل��د فكري��ا وجغرافي��ا
وتع��دد الطوائ��ف تبق��ى قانون �اً ش��اذاً ذا مص��در ال ارتب��اط هل��ا بطبيع��ة
جمتمعن��ا وجغرافيتن��ا .وكونه��ا أف��كاراً حزبي��ة قيادي��ة طموح��ة ومتأث��رة
باملُص��در (امل��ورد) .تبق��ى عاج��زة ع��ن تطوي��ر ذاته��ا ألنه��ا ال متل��ك
مش��روعها اخل��اص ومتل��ك مش��روع (امل��ورد) لتبق��ى حت��ت حكم وس��يطرة
املُص��در ال��ذي يبع��د األل��ف األمي��ال أحيان��ا ب��إدارة مباش��رة أو ب��إدارة
فكري��ة ع��ن بع��د .ال أق��ول إنه��م عم�لاء .ال ب��ل منه��م الوطني��ون فع�لا.
ولكنه��م حت��ت تأث�ير فك��ر قي��ادي صن��ع لغ�يره .وبرغب��ة بن��اء البل��د
وحبس��ن ني��ة ،هن��اك م��ن حب��ث ع��ن جت��ارب اآلخري��ن لتطبيقه��ا يف
ب�لاده .والطري��ق إىل جهن��م مل��يء بالنواي��ا احلس��نة..
وكان م��ن الواج��ب املطل��ق خل��ق أح��زاب حص��را مبجتمعه��ا
وجغرافي��ة املنطق��ة وارتباطه��ا التارخي��ي بنفس��ها وم��ا حوهل��ا.
362

م��ن األخط��اء القاتل��ة ال�تي تعت�بر س��بب احنس��ار أداء األم��ة والفش��ل
يف إدارة مش��اريع احلك��م احمللي��ة ،مس��اح احل��زب احلاك��م املول��ود نت��اج
عالق��ة ود مجاهريي��ة يف ب��ادئ التكوي��ن بتن��وع األح��زاب املس��توردة
حت��ت مس��مى الدميقراطي��ة ليتغلغ��ل (امل��ورد) يف قي��ادة أط��راف ش��عبية
لبس��ط ي��ده اخلش��نة يف الوط��ن .يصب��ح توس��عياً ذا س��يطرة إقليمي��ة،
يس��تخدمها كورق��ة يف وج��ه الع��امل .كان املف��روض للمن��اخ الدميقراط��ي
احلقيق��ي أن ال يس��مح لتواج��د مش��اريع هل��ا (م��ورد) م��ن دول��ة م��ا ،ب��ل
يعم��ل عل��ى تش��جيع إنت��اج مش��اريع حزبي��ة وطني��ة ،حتم��ل صف��ات
جيني��ة خاص��ة باجلغرافي��ا والتاري��خ والش��عب عل��ى امت��داد ال�تراب
الوط�ني .حينه��ا ،س��قوط نظ��ام احلاك��م أو فش��له يف االنتخاب��ات خيلف��ه
ببس��اطة وجن��اح مطل��ق بدي��ل حمل��ي بسالس��ة .ألن كل ح��زب منت��ج
حملي��ا ل��ه مش��روع دول��ة مب�ني حس��ب مق��اس الوط��ن والش��عب .العملي��ة
أش��به باإلنت��اج االس��تهالكي احملل��ي واملس��تورد .املصان��ع يف البل��د تنت��ج
منتوج�اً وطني�اً ذا طاب��ع خ��اص بالبل��د يبق��ى دائم��ا يف الص��دارة ويتط��ور.
وال ميك��ن التأث�ير عل��ى عملي��ة اإلنت��اج م��ن قب��ل اقتصادي��ات خارجي��ة
ألن املنت��وج حمل��ي .أم��ا إذا مت أخ��ذ تصري��ح ملصن��ع إنت��اج خارج��ي
إلنتاج��ه يف الداخ��ل ،فإدارت��ه تأت��ي حس��ب املص��احل اخلارجي��ة للم��ورد
واألرب��اح تذه��ب (للم��ورد) املصن��ع األم .وأي تطوي��ر ال يأت��ي إال م��ن
امل��ورد .إن��ه منت��ج أجن�بي مت تعليب��ه حملي��ا حيم��ل نكه��ات وأش��كل
وج��دت يف البل��د األم ،وصم��ام أم��ان اقتص��اد الوط��ن يف�ترض أن يك��ون
إنتاج �اً حملي �اً مائ��ة باملائ��ة .إذا ،مقاب��ل العومل��ة االقتصادي��ة ،هن��اك
عومل��ة حزبي��ة سياس��ية وعومل��ة احلك��م ع��ن بع��د بتأث��ر األف��راد بصن��اع
الفك��ر األصلي�ين.
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وألن البدي��ل احملل��ي مفق��ود ،أصبح��ت الفوض��ى ه��ي البدي��ل،
حت��ت ش��عار أن��ا أو الطوف��ان.
تل��ك العوام��ل أوج��دت االس��تبداد املتج��ذر يف عم��ق الفس��اد .ل��و
كان��ت املش��اريع الفكري��ة حملي��ة الصن��ع ،لتم��ت الس��يطرة ع��ن بع��د
عل��ى الفس��اد وإدارة العق��ول ألن مجي��ع املش��اريع وطني��ة.
– –س��يدي ،تارخيي��ا تتحم��ل األح��زاب املس��توردة اجل��زء األك�بر م��ن
املس��ؤولية؟ (الرائ��د خال��د بع��د أن أش��ار ل��ه العقي��د لط��رح س��ؤاله)
– –التاري��خ ل��ن يرح��م أح��دا س��واء احل��زب احلاك��م ال��ذي مل يس��اعد
أو يس��مح ملش��اريع حك��م حملي��ة ومس��ح الس��ترياد مش��اريع حك��م
أجنبي��ة ودخيل��ة أو م��ن ذه��ب وتأث��ر بتل��ك املش��اريع وج��اء ميثله��ا
يف البل��د .اجلمي��ع اش�ترك يف االنهي��ار الق��ادم ال حمال��ة .والكارث��ة
الك�برى ه��ي نتائ��ج انقس��ام الش��عب إىل مدافع�ين ع��ن كل م��ا ه��و
دخي��ل عل��ى البل��د باس��تماتة للوص��ول إىل س��دة احلك��م.
ه��ل هن��اك حل��ول ثانوي��ة مل��ا س��بق طرح��ه؟ (موجه��ا العقي��د س��ؤاله
لرائ��د قم��ر الدي��ن)..
– –س��يدي العقي��د ،ال ح��ل س��وى اس��تعادة الدول��ة حت��ت أي عن��وان
بالتزام��ن م��ع إجي��اد مش��روع دول��ة مصن��ع ومعل��ب حملي��ا وبأي��ا ٍد
وطني��ة ألن��ه اجلام��ع جلمي��ع الفرق��اء .والص��راع الق��ادم م��ع الفرقاء،
ألنه��م س��يقاتلون باس��تماتة بواس��طة مجاهريه��م املتنوع��ة فكري��ا.
س��نكون جمربي��ن عل��ى إمس��اك العص��ا م��ن املنتص��ف .ومطالب�ين
بعرقل��ة أي فن��اء ش��امل خ�لال تل��ك املراح��ل .علين��ا أن نك��ون
ارت��كاز آخ��ر مرحل��ة فيه��ا ب��وادر تكوي��ن الدول��ة .ه��ذا م��ا نس��تطيع
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فعل��ه .ل��و تأملن��ا خ�يرا وس��لمنا أنفس��نا للظ��روف ،فل��ن يتغ�ير ش��يء
ل�لآن ،اجلمي��ع تقريب��ا ينغم��س يف عصبي��ة ال مثي��ل هل��ا يف التاري��خ
ت��دار بواس��طة عل��م التحك��م ع��ن بع��د بأس��اليب خمتلف��ة نفس��ية
وتكنولوجي��ة وإعالمي��ة.
انتقل الكالم للعقيد عمر خلتام االجتماع:
– –م��ا أود قول��ه بع��د ه��ذا التوضي��ح أن كل واح��د منك��م أمام��ه ظ��رف
مكت��وب بامس��ه بداخل��ه معلوم��ات ختص��ه .ل��كل واح��د اجت��اه ول��ه
حتالف��ه اخل��اص .كل يق��رأ م��ا خيص��ه قب��ل أن نتل��ف الوثائ��ق.
الي��وم ه��و موع��د إع�لان خط��ة عم��ل تتناس��ب م��ع املرحل��ة القادم��ة
ومتس��ك خبي��وط أح��داث مس��تقبلية .كل منك��م يع��رف كي��ف
يتص��رف .اجتماعاتن��ا القادم��ة س��تكون فق��ط ملراجع��ات أمس��اء
قي��ادات م��ن خمتل��ف التكوين��ات يف اجلي��ش والتنس��يق معها بغرض
التماس��ك يف أي��ة حال��ة ،أي انهي��ار س��واء كان واقعي�اً أو افرتاضي�اً.
جي��ب أن نتكي��ف م��ع املرحل��ة القادم��ة مهم��ا كان��ت مظلم��ة .وعلينا
مجيع��ا أن ال ننس��ى ،مهم��ا ط��ال الزم��ان ،أن النص��ر للجه��از .ه��ذا م��ا
تعلمن��اه يف دراس��اتنا وتكويناتن��ا .ال يبق��ى حي��ا يف تاري��خ ال��دول س��وى
اجله��از ال��ذي ينتش��ل نفس��ه ويبق��ى يف الص��دارة.
وق��ف العقي��د عم��ر جبس��ارة العس��كري ورف��ع ي��د القس��م ،فعل��وا
مثل��ه ،تل��وا القس��م الوط�ني.

انتهى
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