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تأليف

صابر الجنزوري

إهداء
«حسب ما ىف قلبك ترى»
األهــل  ،األصدقــاء  ،األحبــاب  ،أرسىت الحبيبــة  ،وكل الذيــن التقيــت
بهــم ىف مشــوار الحيــاة فمنهــم مــن جمعتنــا الدراســة والعمــل ومنهــم مــن
علمونــا ومنهــم مــن جمعتنــا بهــم لقــاءات قصــرة ومنهــم مــن التقينــا بــه ىف
العــامل اإلف ـراىض الجديــد ومل نرهــم ومنهــم مــن التقينــا ومنهــم مــن
كان دافعا وحافزا عىل اإلستمرارية ىف عامل الكتابة
بعني القلب أراكم وأكن لكم كل الحب واإلمتنان وإليكم جميعا
أهديكم هذا الكتاب .
صابر الجنزوري
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سيدنا
ىف دنيــا اللــه كثــر مــن البــر لهــم أحــوال ،ال أحــد يعرفهــا ،فبينهــم وبــن
املحبــوب أرسار ،وإذا اطلعــت عليهــم أنكــرت مــا يبــدو منهــم ولــو كشــفت
عــن قلوبهــم ســوف تــرى األنــوار.
قال ىل ذلك وصمت.
ظل ينظر إيل طويال.
تدخل صاحبي املرافق يل يف رحلتي بعد أن قالت عيناي إين ال أفهم شيئًا.
قال :يبدو أنه يعرفك قبل ذلك.
– لكني مل أره من قبل.
مل أكرتث كث ًريا وفضَّ لت املشاهدة.
رأيــت تزاحــم و تدافــع البــر ىف الطرقــات و الشــوارع  ،ضوضــاء كثــرة
لكنهــا غــر مزعجــة  ،فــكل مــن أىت إىل هنــا جــاء إليهــا.
ىف حجــرة الفنــدق الكبــرة كنــا هنــاك ..أمســك دفًّــا ،بــدأ ينشــد بصــوت
رخيــم
دنيا الله مليئة باألنوار ..ادخل ..عاين ..ستعرف كث ًريا من األرسار.
قلت ىف نفىس ما جئت إال ألعرف.
ر َّدد وراءه الحضور من الرجال والنساء.
توقــف عــن الغنــاء ..أمســك منديــا ..جفــف بــه عرقــه ،ثــم ألقــاه إيل
وقــال  :خــذه و ال تخــف!
توجست خيفة ،نظرت إىل صاحبي..
خصك بها!
– قال :خذه ،هذه بركة موالنا َّ
مــ َّد موالنــا يــده ىف جيبــه ،أخــرج منــه متــ ًرا ،أعطــى كل واحــد متــرة،
ماعــدا املــرأة التــي كانــت بيننــا ويناودنهــا بالشــيخة أعطاهــا مترتــن!
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ضحك رجل قائال :أخلفت القسمة يا موالنا
صدرت منه ضحكة عالية ..نهره بلطف  :لو عرفت ما سألت!
ربَّت عىل كتفي صاحبي
قائالً  :هيا ..توزيع التمر نهاية الحرضة!
بينام أصافحه نظر طويالً..
قال :حلمك الذي رأيته باألمس ستقابله ىف الطريق اليوم.
ســحبت يــدى مــن راحتيــه ،تســارعت نبضــات قلبــى ،هرولــت حتــى
وصلــت إىل املصعــد،
لــذت بالكافيــه بجانــب الفنــدق ،طلبــت مــن النــادل قهــوة ونرجيلــة
لعـ َّـل نبــض قلبــي يهــدأ.
بجانبــي تجلــس امــرأة ىف منتصــف العمــر ،بيضــاء ،جميلــة ،فــوق رأســها
طرحــة خـراء تــداري شــعرها عــدا خصيــات شــقراء تتــدىل عــى جبهتهــا.
كانت تحتيس قهوتها مع نرجيلة مشابهة للتي معي.
أطالت النظر إيل ،تبسمت ،سألت :هل هدأ قلبك ؟
ارتبكت ،مل أد ِر ماذا أقول ،هززت رأيس موافقًا كالمها .
عــاودت احتســاء القهــوة ،والتجــاوب مــع نرجيلتــي ،أستنشــق الدخــان
املحمــل برائحــة التفــاح .
أدركنــي صاحبــي ،مــا أن رآهــا حتــى تهلــل وجهــه متوج ًهــا إليهــا  :ســت
الــكل هنــا! لــو عرفــت لجئــت إليــك..
– أخركم موالنا عني..
نهضت من مقعدها ،قالت:
هيا حاسب يل ولك ..سوف أركب معك سيارتك ..طريقك طريقي!
– اســمع الــكالم ..هيــا معهــا ،ال تخــف شــيئًا ،معــك ســتنا وســت الــكل
نفحــة الطريــق ..هكــذا همــس يل صاحبــي.
وجــدت عطــر عــود يفــوح داخــل الســيارة ،مل يكــن منهــا ،ومل تنــره ،لكــن
8

مــن أيــن ؟
قرأت أفكاري..
قالت :ال تندهش ،وال تسأل.
– رأيت مبا فيه الكفاية هذه الليلة.
– مازال هناك ىشء مل تعرفه.
– وهل هناك يشء آخر ؟
– أمل يخربك موالنا؟
تر َّدد صدى صوته بداخيل  :حلمك ستقابله اليوم ىف الطريق !
أردفت  :أنا رسولة سيدنا الذى رأيته يف حلمك ومعي رسالة منه إليك!
ســاد الصمــت بيننــا حتــى انتهــى آذان الفجــر الــذي انطلــق مــن مذيــاع
السيارة.
– توقف هنا.
أخذت ميني الطريق ،همت بالنزول.
سألتها  :ما الرسالة؟
قالت  :سيدنا “يحيى” يرسل لك السالم!
تناولــت املنديــل ألجفــف عرقًــا انهمــر ،شــممت رائحــة العــود النديَّــة
كأنهــا وضعــت للتــو يف املنديــل!
نزلت  ..ناديت بأعىل صوت:
لقد كان هو !
ما املعنى؟
من ِ
أنت؟
مضت ىف طريقها..
مل تلتفت وراءها..
ومازلت أبحث عنها
وعن اإلجابة.
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شجرة معلقة
صعد إىل الطور  ،ملكان مويس وصل .
قال مثل قوله « لعيل  ..أجد عىل النار هدى»
رصخ وهتف  :إذا سألتك أن أراك حقيقة
فاسمح وال تجعل جوايب لن تري !
وانتظر.
مل يسمع صوتا يناديه وال شيئا رأي .
ما خر الجبل وما صعق  ..فهبط .
أمام الشجرة املعلقة وقف .
أخرج قنينة مياه من حقيبته.
افرغ املياه ىف حوضها وارتقب .
ما منت وما تغري لونها وال إىل السامء ارتقت .
خرج حزينا أدآسفا  .ودمع من عينيه انهمر .
عند مغادرته هناك عىل اليمني باب ..فنظر .
أبرص الجامجم املرتاكمة من التاريخ البعيد .
وجد بداخله صوتا وصدى ،
ناداه فاستمع  ،ردد وراءه :
«اآلن هل عرفت» ؟
هامش النص
إذا سألتك أن أراك حقيقة ..فاسمح وال تجعل جوايب لن تري
من شعر عمر بن الفارض .
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الجبل
أوحــى إليــه الجبــل بكلــات فأمتهــن  :إذا أردت أن تعــرف حقيقــة البــر
انظــر ألســفل  ..فنظــر .
رأى كل األشياء صغرية .
مل يكــن هنــاك ســوى ســكون خــادع كـراب بقيعــة وحركــة ال يراهــا و
ال يدركهــا أحــد .
صوت الجبل يخرتق أعامقه ،
وســاء تتشــقق بأحزمــة بــرق و ومضــات مخيفــة وهزيــم رعــد يــدوى
ىف صحبــة ريــح شــديدة تقتلــع الشــجر.
توقف كل يشء وانهمر املطر.
عاريا وقف يغتسل .
جاءه أمر الهبوط  ..فنزل .
عــى قارعــة الطريــق جــرى  ،ىف حضــن أمــه بــى وارتجــف  ،قالــت األم:
الجبــل وعــر يــا ولــدى ال تطاوعــه و إن عــرض عليــك مــلء األرض ذهبــا ،
عاند وعىص و إليه رجع !
رأى ما رأى
سأل  :كيف ؟
قال  :عن الكيف تسل وتنىس السبب
أمل تقرأ يوم نسري الجبال؟
قال  :متى ؟
أجاب :عندما تراىن نزلة أخرى !
وعن املصري ال تسل !
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أخــذ قطعــة مــن الصخــر  ،أعــد منهــا رشيحــة  ،وضعهــا تحــت عدســة
امليكرســكوب  ،فحصهــا  ،عــرف عمــر الجبــل العتيــق ،
عنارص الصخر كانت معادن الخلق األول ..
عندها نطق الصمت ومل يعقب ومل يندهش  ..وانقطع وحي الجبل!
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هديل الزمن
قال صاحبى الذى يؤمن بنظرية الطبيعة :
ال تظن أن أحدا يعود من املوت .
قلت  :لسوف تبعث بعد موتك.
أردف ساخرا :
هل علمت منذ موت آدم بعودة ميت إىل الحياة ؟
كانت هناك ىف السامء حاممات بيضاء ترفرف
وتتاميل وصوت هديل يغنى.
أرشت إليها  ،قلت :
ـى ك ُِّل َج َبــلٍ
انظــر تلــك الحاممــات عــادت مــن املــوت  ،لقــد كان َعـ َ ٰ
ِّم ْن ُه ـ َّن ُج ـ ْز ًءا !
أىت صوته هادئا واثقا :
يا صاحبى هى مل تعد من املوت ،
الزمن الذى كانت فيه قبل املوت عاد فعادت معه سريتها األوىل !
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عودة قابيل
داخل النفق أوقدت الشموع  ،إنها ليلة عيد امليالد..
كانت الليلة األخرية من عام ألفني و تسعة و أربعني ..
الســاء ملبــدة بالغبــار النــووى  ،اختفــت الشــمس تحــت كتــل أســمنتية
اللــون مــن الدخــان املتصاعــد ذى الرائحــة الكريهــة  ،ىف ذلــك اليــوم ..أعلنــوا
مــن كبســوالتهم التــى يختبــؤون فيهــا تحــت املــاء إنهــاء الحــرب  ،قالــوا  :مل
ينتــر أحــد ..
عىل جثث املدن أعلنوا وقف القتال ..
تحركت من الرشق جيوش من سحاب محملة باملطر ..
الطوفان الجديد ابتلع البنايات العمالقة..
غيض املاء..
راح أصحــاب الكهــف ىف مــوت جديــد ،خــرج أهــل النفــق عميانــا عــى
وجوههــم يهيمــون ..
زل ـزال كبــر يــرب األرض  ،و األرض متــور ،تخــرج الحمــم املشــتعلة ،
تلقــى بأثقــال مــن الذهــب والفضــة عــى ســطح قرشتهــا املتشــقق ،يعــود
قابيــل مــن املــوت ينبــش قــر أخيــه..
يقف الغراب األسود عىل مقربة منه..
مل يستطع أن يواري َس ْو َء َة أَ ِخي ِه ..
بينــا صــوت الــدم املنبعــث مــن جســد هابيــل ينتــر ىف األفــق ويــردد
كصــدى عنيــف..
كان الغراب يحفر ألخيه قربا جديدا .
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نار و نور ..
«قصة قصرية»

داخــل القبــو الكبــر ذى الســقف الذهبــى و األرضيــة الرخاميــة و
الحوائــط الحجريــة التــى تطــل مــن زمــن بعيــد  ..أخــذ الحجــر الــذى تشــكل
عــى هيئــة جســد طويــل مكانــه .
دخل الكاهن حامال شمعته التى مل توقد بعد .
أمام الحجر ركع ..
ترنــم بكلــات مرتعشــة ،واصــل صالتــه بخــوف  ،تبللــت لحيتــه ىف
لحظــة خشــوع .
ىف تلــك اللحظــة انبثــق نــور أزرق مــن صــدر الحجــر  ،مســت الشــمعة
ومضــة منــه  ،أضــاءت  ،خــرج ممســكا شــمعته املضيئــة  ،انتــر النــور ىف
ســاء املحيــط الــذى تجمــع فيــه آالف البــر .
مست شموعهم النور املتصاعد ..
نــادى الكاهــن  :باركــوا وجوهكــم بنــار شــموعكم  ،ضعوهــا عــى لحاكــم
وجبينكــم وقالنيســكم ..فإنهــا ال تحــرق !
هللوا  ،غنوا  ،نظروا للسامء ،
رسم النور قوس قزح ..
اســتقر املشــهد  ،صــار حاممــات بيضــاء تطــر ىف حركــة هارمونيــة  ،تعلــو
و تهبــط ،ترفــرف بأجنحتهــا وكأنهــا ترســل بركاتهــا إىل الجمــوع الحاشــدة
عــى األرض .
خــرج مــن بينهــا شــاب صغــر  ،توجــه ناحيــة الكاهــن  ،ســأله  :أنــا ال
أصــدق مــا أرى ..ال شــك أن ىف األمــر خدعــة كيــف ذلــك ؟
خبت األنوار  ،انطفأت النريان  ،اختفت الحشود ..
أشار للسامء ..
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غرقــت الحاممــات وســط الغيــوم والســحابات الرماديــة  ،هاجمتهــا
ســحابات بيضــاء  ،غلبتهــا  ،أخــذت مكانهــا ..
هنالك تشكلت سحابة أخرية ..
«فارس ميتطى جواده األبيض ويخرتق السامء» !
وجد الكاهن اإلجابة..
قال  :هو ذاك القادم يا ولدى .
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خارج الزمن
اطــأن لقائــد ســيارته  ،ىف املقعــد الخلفــى جلــس وراءه  ،كان قائــد
الســيارة ماهــرا ،
يتحكــم ىف عجلــة القيــادة باقتــدار ،يــرع عنــد اللــزوم  ،يهــدئ ليتفــادى
مطبــات الطريــق  ،يتوقــف عنــد اإلشــارات الحمـراء ،يكبــح جــاح الســيارة
عنــد الخطــر ..ىف هــدوء يأخــذ وقتــه وال يبــايل بســاعات الســفر ..
بينــا هــو مستســلم للصمــت  ،مطمــن  ،ال يتحــرك  ،ملتصــق مبقعــده،
رابــط الجــأش  ،رأى كل يشء مــن وراء النافــذة الزجاجيــة للســيارة ىف حالــة
حركــة و صخــب  ،هبــط املســاء  ،اختلــت عجلــة القيــادة  ،مل يســتطع قائدها
كبــح جــاح الفرملــة األخــرة  ،عبــث ببــره  ،رأى نزلــة أخــرى ،أصبــح قــاب
قوســن أو أدىن مــن نفــق مظلــم  ،وحيــث ال عربــة و ال ســائق..
وجد نفسه من الحقيقة يقرتب..
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شاشة سوداء
هاتفنــى صاحبــى العلــاين كعادتــه كلــا قــرأ أو ســمع وشــاهد جديــدا
فيــا لــه عالقــة بالديــن مــن قريــب او بعيــد .
صاحبــى صــادق رجــل مؤمــن وموحــد باللــه ،يصــى ويحافــظ عــى
فــروض دينــه  ،لكنــه يؤمــن بالعلــم وال يثــق ىف الجامعــات الدينيــة وال
الشــيوخ وأصحــاب الدقــون والدعــاة الجــدد الذيــن يتصنعــون البــكاء
ونحنحــة الخشــوع .
 هات ما عندك اليوم يا صادق ما الجديد لديك ؟ اليوم ظهر نبي جديد !استنكرت كالمه واسرتسل كعادته :
النبــي الجديــد يقــول أن اســمه أحمــد وأن املســيح بــر بــه وهــو مــا
جــاء ذكــره ىف القــرآن .
 كيف يا رجل  ،أال تعلم أنه ال نبي بعد محمد عليه السالم . الرجــل يقــول أنــه رأى اللــه كنــور يحدثــه وأنــه التقــى بالنبــي محمــدووثــق ذلــك ىف صــور ونرشهــا ىف كل وســائل اإلعــام والتواصــل .
 انت تهرج يا صادق. ال تندهــش يــا مروان..الرجــل ســوف يظهــر الليلــة ىف التلفــاز  ،ىفالثامنــة مســاء  ،و هنــاك بــث مبــارش لــه مــع أتباعــه .
صدقته وبدأت اإلستعداد ملشاهدة الحدث الكبري .
ظهــر الرجــل وســط أتباعــه ىف زفــة جامعيــة وكأنهــم يزفــون عريســا ،
ميتطــى حصانــا أبيضــا  ،يحيــط بــه أتباعــه مــن كل جانــب  ،يرتــدى عبــاءة
ســوداء فــوق جلبــاب أبيــض  ،عاممــة خـراء كبــرة تغطــى رأســه الكبــر ،
وجهــه مييــل إىل اللــون األســمر مــع أنــف مدبــب وعينــن صغريتــن .
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يهتف أتباعه مع صوت الدفوف  :أحمد ..أحمد ..هو نبينا !
وآخــرون يحملــون صــورة كبــرة لــه مــع صــورة لرجــل ذى وجــه أبيــض
متــورد وعينــن مكحلتــن واســعتني  ،تغطــى رأســه نفــس العاممــة الخـراء
 ..إنهــا صــورة الرجــل التــى ينســبها للنبــي محمــد والتقطهــا معــه ..
توقفــت الزفــة عنــد بوابــة القنــاة التــى ســيظهر فيهــا ويتحــدث عــن
نبوتــه التــى نزلــت عليــه مــن الســاء !
داخــل األســتوديو  ،ظهــرت املذيعــة الحســناء وقــد كشــفت عــن مفاتــن
أنوثتهــا الصارخــة  ،جلســت ىف مواجهتــه  ،كشــفت عــن ســاقيها ،ســألته :
أراك مل تطلب منى أن أتحجب ملقابلتك ؟
قال  :ليس ىف رشعي حجاب..
للمرأة أن تفعل ما تشاء بنفسها !
 كيف  ..؟ لها الحق أن تتزوج كام تشاء.. أتقصد أن تعدد مثل الرجل ؟ ومل ال ؟ يا نهار اسود ! ..ماذا تعمل يا عم أحمد ؟
 األنبياء يعملون بالتجارة و الرعيو أنا أرعى الغنم وأتاجر بالحشيش !
 ال ..ال ..هذا كثري !الحشيش ..سوف أطلب النجدة فورا .
 مهــا يــا ســيدىت ..الحشــيش هــو نجيلــة األرض ..كحشيشــة املالعــب وليــس مــا تبــادر إىل ذهنــك.
استاءت املذيعة ..
 دعك من هذا وأخربنا كيف أصبحت نبيا ؟24

 رأيــت اللــه ىف رؤيــا ..خاطبنــى ..قــال أنــت أحمــد ..أنــت النبــي ..ثــمرأيــت النبــي محمــدا ..قــال  :أنــت أحمــد و أنــا محمــد ..بلــغ عنــى النــاس
..و أنــا معــك و نــارصك ..طلبــت منــه صــورة ..أعطــاين صورتــه ..
أخــرج مــن جيبــه الصــورة التــى يضعهــا بجانــب صورتــه و يحملهــا
أتباعــه..
صمتت املذيعة والحظت أنه يتلصص عىل ساقيها !
ارتبكت قليال  ،تغافلت عنه ..مل تدر ماذا تقول؟
فتحت الهاتف للتواصل مع املشاهدين .
مكاملــات كثــرة تســبه وتتهمــه أنــه مدعــي  ،وأخــرى تتهمــه مبــرض
نفــى  ،لكــن املكاملــة األخــرة أربكــت كل يشء
قال املشاهد  :يا سيدىت أنتم تجلسون األن وقد ظهر املهدي !
كاد يغمى عليها  ،طلبت فاصال اعالميا .
عادت  ،مازالت مرتبكة ..
قالت  :اتصل بنا املهدى ..
وطلب مناظرتك وها هو ىف الطريق إلينا.
وصل مع أنصاره  ،دخل إىل اإلستوديو..
كانــت هيئتــه غريبــة  ،يبــدو كــا لــو كان مــن العصــور الوســطى  ،علــت
الدهشــة وجــه املذيعــة  ،ســألته :تقــول إنــك املهــدى ..
كيف ذلك ؟
 بــن يــوم و ليلــة كنــت هنــاك معتكفــا  ،حتــى أىت إمــام املســجد ،ســألنى مــن أنــت ؟
قلت  :املهدى حسني ..
قاطعنى  :ابن عيل ؟
 نعم ..أعطيته هويتى  ،قرأ إسمى  ،هتف  ..والله إلنك هو !صاح و نادى ىف الناس و بايعنى .
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قاطعه أحمد
 أنت كاذب ومدع و أنت كذاب أرش ..ال نبي بعد محمد.انفعل أحمد :
 ال وجود لهذا اليشء الذي اسمه املهدى !انتقلت الصورة عىل أتباعهام ..
كانوا يتعاركون ..
ثم عادت للمذيعة ..مازالوا يتجادلون ..
كل منهام يقول ..ال تصدقيه..
اشــتبكا ..هاجمــه أحمــد الــذي أمســك بكــريس وقذفــه ناحيــة وجهــه
..طــارت الكــرايس ىف الهــواء..
ضجيــج عربــات اإلســعاف والنجــدة بالخــارج وضجيــج الع ـراك داخــل
اإلســتوديو يرتفــع ..
انقطــع البــث ،اســتغاثت املذيعــة  ،لطمــت خدودهــا ،رصخــت بأعــى
صوتهــا  :الحقونــا .
اسودت الشاشة !
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من وراء ستار
املمثلــون عــى خشــبة املــرح  ،املخــرج واملســاعدون والعاملــون
يســاعدون املمثلــن ويوجهونهــم .
كنت أتابع الحوار كام كتبته عىل الورق .
انتهت الربوفة  ،نزلت من عىل خشبة املرسح ضاحكة  ..قالت :
ما رأيك أستاذي ىف األداء ؟
مل تكــن قــد خلعــت النقــاب عــن وجههــا  ،شــعرت أنهــا مازالــت داليــا
بطلــة املرسحيــة املنقبــة وليســت نوريــن صديقتــى املمثلــة .
قلت  :من أنت ؟ داليا أم نورين ؟
 التى أمامك هى داليا ! داليا صاحبة النقاب  ..كيف تعيش حياتها وراء نقاب ؟ هــا أنــا ذا أبتســم وأضحــك  ..لكنــك مل تــر ضحكتــى ولــن تــري دموعــىإذا بكيــت  ..أليــس كذلــك ؟
 أنت عىل حق  ،وإذا رأيتك ىف الشارع لن أعرفك ! هذه هى داليا و حياتها يا مجدى !نزعت الستارة السوداء و ألقتها عىل املنضدة .
تدخــل ىف الحــوار بطــل املرسحيــة الــذي مل يتخلــص مــن لحيتــه بعــد
والــذى يقــوم بــدور الشــيخ الخضــري .
قــال ىل مازحــا  :تبــا لــك يــا صاحبــى ســوف تجعــل جمهــوري يكرهنــي
بعــد هــذا الــدور  ،لقــد خافــت نوريــن منــى وأنــا أمثل فــا بالــك بالجمهور؟
الشيخ الخضريي عنده كل الناس كفرة أو عصاة إال جامعته.
التفــت املخــرج إىل املذيعــة الجميلــة ســارة التــى تقــوم بدورهــا كمذيعة
ســافرة ىف املرسحيــة وتقــدم برنامجــا تســتضيف فيــه الشــيخ والكاتــب
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العلــاين املشــهور واملنقبــة داليــا .
يسألها املخرج عن رأيها ىف املشهد وداللته .
تجيبه  :إنتفاضة الشيخ وتغري سحنته عند مواجهة العلامين الذي قال له ال
دين ىف السياسة وال سياسة ىف الدين و أنه ال يعرف شيئا عن معنى العلامنية
و أنها ليست كفرا كام يدعى  ،ثم مقارنته بني داليا وبيني وتحذيره يل و ثناءه
عليها و وعدها بالجنة و وعيدى بالنار ..أعترب أن هذا املشهد هو املاسرت سني
ىف املرسحية وكل الزمالء تفوقوا ىف األداء .
أضاف املمثل الذي يقوم بدور الكاتب العلامين  :ال تنيس يا سارة قوله
أتريدنا نصيل الجمعة يوم الثالثاء و نحج ىف البيت األبيض !
مزحت نورين قائلة  :ربنا يسرت و الجامعة إياها ال يهدرون دمك أيها
املؤلف العبقري !
ملحت الوجوم عىل وجه املخرج .
سألته  :ما بك يا فنان ؟
صمت قليال و أجاب :ربنا يسرتها يا مجدى .
جاء موعد العرض األول للمرسحية  .الجمهور مأل القاعة  ،و حجوزات
مشاهدة العرض امتدت ألكرث من شهر بعد نجاح حملة الدعاية  ،مل يتبق
سوى دقائق عىل فتح الستارة  ،املمثلون ىف املشهد األول استعدوا  ،و أنا أنتظر
و أترقب ىف قلق .
إذا بنورين تأىت إيل باكية ومعها املخرج الذي كان الحزن يخيم عىل وجهه
قالت نورين  :لن نخرج للجمهور يا مجدي  ،و أكملت بكاءها .
مل أستوعب ما تقول و مل أفهم شيئا  .أقبل الشيخ الخضريي بلحيته التى
تهتز مع كلامته الغاضبة داخل النص لكنها ارتعشت هذه املرة من الحزن و
نزلت عليها الدموع من عني صاحبها الذي يقوم بدوره.
قال  :لقد منعت داليا املرسحية .
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النفير
متنيــت أن أدخــل آلــة الزمــن و أخطــف زيــارة رسيعــة إىل املــاىض  ..مل
أحــب عــر يزيــد و ال الرشــيد أو ليــاىل األندلــس.
أحببــت عــر املامليــك  ،و تخيلــت نجــم الديــن أيــوب وشــجرة الــدر و
أيبــك و أقطــاي و قطــز و بيــرس و قــاوون و قنصــوه الغــورى رغــم مــا كان
بينهــم مــن رصاعــات عــى كــريس الســلطنة .
كنــت أحــب طومــان بــاي وبقــدر حبــى لــه كرهــت الغــازى العثامنــى
ســليم وكرهــت كلمــة الخالفــة  ،وددت لــو كنــت هنــاك و منعــت الغــازى
مــن قتــل طومــان ومتنيــت لــو أن العــرب منعــوا الغــازى مــن الدخــول إىل
العـراق و الشــام و مل يصدقــوا وهــم الخالفــة التــى افرتاهــا ونهــب ثرواتهــم .
رأيــت جواسيســهم ىف قاهــرة املعــز يطوفــون ىف األســواق القدميــة بأبواق
و ينــادون فيهــا باســم العثامنــى الفاتــح  ،و شــاهدت طومــان معلقــا عــى
بــاب زويلــة يســخر مــن خايــن بــك و ابــن مرعــى الــذى ســلمه فتخيلــت
يهــوذا و املســيح و العشــاء األخــر.
قلــت لنفــي و أنــا أتأمــل الحــارض  :أحفــاد خايــن بــك و ابــن مرعــى
مازالــوا ميارســون لعبتهــم القدميــة  ،يزعقــون ىف نفــر العثامنــى و يعيشــون
بيننــا و يأكلــون مــن خرياتنــا و يطعنوننــا ىف الظهــور !
نظرت من بلورة نوسرتداموس عىل الغد
فعــدت إىل الخارطــة بكتــاب الجغرافيــا ألبحــث عــن نهــر األردن والفرات
وجبــل مجيــدو و األقــى و صخــرة القبــة و هيــكل بــن داوود ،وجــدت
بالقــرب شــجرة معلقــة ىف طــور ســيناء و وجــدت النيــل يســتعد للفيضــان
وبــن البحريــن برزخــان!
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التجمع الثالث
كل يشء كان هادئا  ،الشوارع  ،امليادين  ،كالعادة أيام العطالت .
مل يكــن أحــد يعلــم أن ســاء ذلــك اليــوم الشــتوى ســوف متطــر ىف آخــر
اليــوم أخبــارا عاصفــة .
ورسعــان مــا حملــت أنبــاء عــن وجــود تظاهـرات بوســط البلــد ووقــوع
اشــباكات بــن جهــاز األمــن واملتظاهريــن .
مل يهتــم عبــد النــارص صــرى مبــا ســمعه مــن أخبــار وخاصــة مــن جــاره
املــرىس غانــم عندمــا التقــى بــه بعــد صــاة املغــرب باملســجد املجــاور
للعــارة التــى يقيــان بهــا .
أخــره املــرىس أن األمــر خطــر و األحــداث تتصاعــد و هنــاك دعــوات
لتظاه ـرات كبــرة ىف اليــوم التــاىل .
مل يبــد عبدالنــارص اهتاممــا مبــا قالــه ألنــه بعيــد عــن السياســة و ال يحبها
 ،فــكل اهتاممــه موجــه لعملــه بالبنــك كمحاســب و لديــه طمــوح كبــر
للرتقــي ،ثــم ألرستــه ومشــاهدة كــرة القــدم التــى تدخــل عليــه الســعادة
عندمــا يفــوز فريــق األهــى الــذى يشــجعه  ،أو عندمــا يفــوز املنتخــب
القومــى ببطولــة و يخــرج للشــارع يحتفــل مــع النــاس ويصــور فرحتهــم
ويفــرح معهــم .
و مســاء الخميــس يلتقــى مــع أصحابــه بالــداون تــاون يتســامرون و
يدخنــون الرنجيلــة .
و رغــم أنــه ىف منتصــف العقــد الرابــع إال أنــه كان يعيــش بــروح شــاب
صغــر يحــب الحيــاة و النــاس .
لو تصاعدت األحداث هل ستخرج يا أخ نارص معنا ىف املظاهرات؟؟
كانــت هــذه كلــات املــرىس األخــرة قبــل أن يتوقــف املصعــد بهــا
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ويتوجــه عبــد النــارص إىل شــقته .
و كعادتــه يقابــل كل يشء بابتســامة و أحيانــا بســخرية أجــاب  :انتــم
مــن يــا عــم ؟
أنــا مــا ليــش ىف املظاهـرات دي لعبتكــم و بتاعتكــم انتــم ،ثــم أنــا قلــت
لــك كثـرا يــا أخ املــرىس إســمى عبــد النــارص !
عمومــا املــرىس هــذه تقيلــه عــى لســاىن  ،ســوف أناديــك يــا أخ مــرىس و
واحــدة بواحــدة يــا عــم .
و واصل ضحكاته الربيئة إىل أن دلف لشقته .
ىف صبــاح اليــوم التــاىل كان املــرىس يقــف ىف مدخــل العــارة الرخامــى
مــع بعــض الشــباب يتبادلــون الحديــث  ،ألقــى عليهــم عبدالنــارص تحيــة
الصبــاح و هــو يهــم بالخــروج للذهــاب إىل عملــه  ،و مل يســلم املــرىس مــن
قفشــاته عندمــا قــال  :متجمعــن عــى خــر و ال رش يــا أخ مــرىس  ،صباحكــم
شــكله مايطمنــش  ،و خــرج ضاحــكا ليســتقل ســيارته  ،و تــرك املــرىس ىف
دهشــة وابتســامة غامضــة ارتســمت عــى وجهــه .
مل يكــن حديــث العمــاء املرتدديــن عــى البنــك وكذلــك زمالئــه ســوى
عــن التظاهـرات و تصاعــد األحــداث و نقــل األخبــار مــن وســائل التواصــل
اإلجتامعــى .
« ربنــا يســر» قالهــا نــارص لزميلــه أحمــد عــزت ىف نهايــة يــوم الخميــس
و اتفقــا عــى اللقــاء األســبوعى بالــداون تــاون .
مل يذهــب أحــد منهــم للقــاء األســبوعى  ،تصاعــدت األحــداث و توالــت
األخبــار و الشــائعات عــن وقــوع وفيــات ىف أماكــن مختلفــة و عــن بدايــة
التصادمــات بــن املتظاهريــن و رجــال األمــن .
ففــى اليــوم التــاىل الــذى كان جمعــة الثامــن و العرشيــن مــن ينايــر
تخلــت الرشطــة عــن مواقعهــا و انســحبت مــن املياديــن بعــد تصادمــات
عنيفــة مــع املتظاهريــن .
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و بــدأ الخــوف يعــم أنحــاء البــاد ،فخــرج النــاس يحمــون أنفســهم ،
فكونــوا لجانــا شــعبية مهمتهــا حاميــة البيــوت و األرواح و املمتلــكات مــن
اللصــوص .
كان عنــد ناصيــة كل شــارع و مداخــل و مخــارج كل منطقــة لجنــة
تتكــون مــن شــباب و رجــال مــن املقيمــن .
وجــد نــارص و أحمــد عــزت نفســيهام وســط جمــع مــن الجريان ىف وســط
الحديقــة التــى تتوســط بنايــات تــؤدي ملدخــل املنطقــة التــى يقطنــون بهــا ،
كل منهــم يحمــل عصــا غليظــة أو ماســورة حديديــة .
كانــت كلمــة الــر التــى ســوف تكــون حلقــة الوصــل بــن كل اللجــان
هــى كلمــة « اللــه أكــر» ســوف تنطلــق مــن ميكروفــون املســجد  ،ثــم يتــم
تحديــد املــكان الــذى ســوف يتــم التوجــه إليــه .
إنهــا املــرة األوىل التــى يجلــس فيهــا الجـران معــا  ،كانــوا بالكثــر يعرفون
وجــوه بعــض أو يصافحــون بعضهــم البعــض بعــد انتهــاء كل صــاة جمعة .
ىف لجنــة نــارص و أحمــد عــزت كان هنــاك عــاد كامــل وكيــل النيابــة و
مــروان حســن مديــر مكتــب شــيخ األزهــر  ،و عــى كــال دكتــور صيــديل و
مايــكل شــكرى مهنــدس معــاري .
و كعادة نارص يثري املرح بروح الدعابة  ،قال لهم :
مش عيب عليكم تبقوا بهوات كبار و كل منكم ميسك عصا .
مل يكــن هنــاك حديــث غــر حديــث الثــورة و كل يــدىل بآخــر مــا ســمعه
مــن أخبــار .
لكن املرىس غانم مل يكن بينهم و مل يفكر أن يكون معهم .
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عند منتصف الليل
كانــت الحادثــة األوىل عندمــا تداعــى صــوت ميكروفــون املســجد بكلمــة
الــر وطلــب مــن اللجــان التوجــه عنــد ميــدان الجامعــة األملانيــة .
طلقــات النــار كانــت كثــرة  ،جــرى نــارص و لجنتــه ناحيــة الجامعــة  ،مثــة
رجــل كان يســبقهم بخطــوات و يطلــق أعــرة ناريــة ىف الهــواء مــن مســدس
يحملــه  ،و عنــد امليــدان كانــت اللجــان قــد اعرتضــت طريــق عربــة نصــف
نقــل تحمــل بعــض األجهــزة واألثــاث  ،الســائق أغلــق الســيارة عــى نفســه
و رفــض النــزول  ،النــاس تســتجوب الثالثــة رجــال الذيــن قبضــوا عليهــم ،
الرجــل صاحــب املســدس أطلــق أعــرة ناريــة ىف الهــواء و أخــرج الســائق
بالقــوة  ،اســتنطقه بطريقــة احرتافيــة  ،بــى الســائق واعــرف مــع الثالثــة
اآلخريــن باملرسوقــات التــى نهبوهــا مــن قســم رشطــة القاهــرة الجديــدة !
كانــت نجــدة الرشطــة العســكرية قــد وصلــت إليهــم و تســلمت
اللصــوص مــن لجنــة الجامعــة .
اصطحــب نــارص و رفاقــه الرجــل الــذى أصبــح بطــا ىف أعينهــم و عزمــوه
عــى كــوب شــاي ســاخن و عرفــوا أن اســمه العميــد أحمــد مصطفــى
والغريــب أنــه مل يكــن يشــارك باللجــان و لكنــه يظهــر ىف الوقــت املناســب
ويف أماكــن مختلفــة عنــد حــدوث أي كارثــة ليقبــض عــى املجرمــن .
يــوم وراء يــوم ميــر و ال بديــل عــن رحيــل النظــام فــكل املتظاهريــن
يهتفــون «ارحــل»
يظهر املرىس عىل شاشة إحدى القنوات الفضائية !
يتحــدث عــن الشــهداء مــن الشــباب ويبــى بحرقــة و يختــم كلامتــه مــع
املذيعــة بقولــه الرحيــل هــو الحــل ..
ضغط نارص عىل زر الرميوت ليغلق جهاز التلفزيون عندما شاهد املريس ،
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كتم غضبه  ،قال لصاحبه أحمد الذى كان يشاهد الربنامج معه :
املرىس بيعرف ميثل يا أحمد ..
يجيبه أحمد  :نفيس أرضبه يا نارص !
ىف الجمعــة األخــرة التــى ســميت جمعــة الحســم رحــل النظــام وتخــى
عــن الحكــم .
انتهت اللجان الشعبية و حلت محلها دوريات الرشطة العسكرية .
بقيــت جمعــة أخــرة و هــى التــى تلــت جمعــة الرحيــل ..أطلقــوا عليهــا
جمعــة النــر .
وصــل نــارص و أحمــد عــزت إىل امليــدان قبيــل صــاة الجمعــة بقليــل  ،مل
يكــن هنــاك موقــع لقــدم بــكل الشــوارع املحيطــة مبيــدان التحريــر ،
وبصعوبــة صلــوا الجمعــة فــوق قطعــة صغــرة ضيقــة مــن رصيــف
صغــر أمــام محــل مغلــق ىف بدايــة شــارع محمــد محمــود.
أتعرف من كان خطيب الجمعة يا نارص؟ سأل أحمد
قال نارص:
ال أعرف  ،شعرت أن الرجل خطيب وممثل بارع .
أردف أحمــد وهــو ميســح نظارتــه  :إنــه فقيــه جامعــة املــرىس  ،جــاءوا
بــه خصيصــا مــن قطــر ليلقــى هــذه الخطبــة .
كانــت األغــاىن تنطلــق مــن منصــات امليــدان ويتوافــد عليهــا مطربــون
ومطربــات  ،و الرشفــات و املحــات و النــاس تــردد مــع صــوت شــادية الــذى
كان أكــر انتشــارا
« يا حبيبتى يا مرص»..
مرحبا بك ىف امليدان يا أخ نارص ..
يقولها املريس وهو ميسك بكتف نارص من الخلف .
يلتفــت إليــه و يحملــق فيــه أحمــد مندهشــا لظهــوره املفاجــئ يباغتــه
أحمــد بقولــه :
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هــو ميــدان أبــوك و ال أنتــم كتبتــوه عــى إســمكم  ،يــا عــم أنــت اتكلــم
كويــس .
 إهــدأ يــا أحمــد  ،د.املــرىس يرحــب بنــا  ،فلــم يكــن يتوقــع أن يرانــاهنــا .
ينظر املريس بحنق ألحمد وغاضبا يقول :
مراعاة لخاطر األخ نارص
كانــت إشــارة واحــدة مــن ســبابتى ســتفتك بــك ىف الحــال وتنهــى عليــك
دون أن يكــون لــك صاحــب وال ديــة .
يخفف نارص من التوتر الذى حدث موجها كالمه للمريس:
و عىل إيه يا عم  ،الطيب أحسن  ،مربوك عليكم يا أخ مريس .
 إسمى املريس يا أخ نارص و أنا إسمى عبد النارص يا أخ مريس . أضحك الله سنك يا أخى و أضحك الله سنك بضحكة حقيقية مش بالستيك يا أخى.ميتعض
املريس و يحاول إخفاء سخطه
قائال :
نلتم اآلن رشفني يا أخ نارص.
يحدقانه ىف دهشه كبرية
فيسرتسل  :نعم رشفني !
كنتــم مــن أبطــال اللجــان و اآلن مــن رجــال امليــدان  ،فقــد نلتــم رشفــن،
رشف اللجــان ورشف امليــدان .
يداعبــه نــارص  :نعــم نعــم ..رشف النــر ورشف الشــهادة و اإلســام
يجــب مــا قبلــه  ،و النبــى بــاش الــكالم بتاعكــم الجامــد علشــان بحــس إنــه
بريفــع الضغــط عنــدى.
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يجيبه املريس  :كل من أىت للميدان فقد أيد الثورة و أنتم اآلن ىف امليدان ..
يتدخــل أحمــد غاضبــا  :يعنــى الثــورة اختــرت املرصيــن كلهــم ىف مــن
حــر للميــدان فقــط  ،يعنــى عايــز تقــول انهــا اقتــرت عليكــم مــن اآلن ؟
_ انظــر حولــك وســوف تعــرف اإلجابــة يــا أخ أحمــد  ،بتــوع امليــدان
هــم أصحــاب الثــورة .
يعرتضه نارص قائال :
انتم بتوع امليدان و نحن بتوع اللجان .
تصــور تنفــع مطلــع ألغنيــة يــا أحمــد .مــش ميكــن يــا أخ مــرىس بتــوع
اللجــان يكونــوا بتــوع امليــدان ؟
كانــت جملــة نــارص األخــرة مباغتــة للمــرىس الــذى قــال ىف غيــظ  :كل
يشء انتهــى يــا أخ نــارص  ،مــا تقولــه هــو املســتحيل بعينــه .
يشد نارص عىل يد أحمد قائال :
 هيا يا أحمد نكمل مسريتنا فمنيدرى ربنا كبري ،
ثم يقول للمريس
نرتكك للميدان يا جارى العزيز.
يضحك املريس ضحكة عالية
ميلؤها الزهو و شعور باإلنتصار .
يباغته نارص وهو يهم باملسري
ىف اتجاه نفق األزهر :
ال تضحك كثريا يا أخ مريس
املهم من يضحك أخريا .
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حّ
مى
انقطعــت أخبــاره  ،مل يعــد يظهــر ىف مناســبات األفــراح أو يشــارك
واجبــات العــزاء وال يلبــى دعــوات النــدوات و املؤمتــرات .
دامئــا مــا كان يبــادر بالتواصــل مــع أصحابــه و أقاربــه و الســؤال عنهــم
و ترتيــب لقــاءات و أمســيات تجمــع بينهــم ..و هــا هــو يغيــب عنهــم و
يغيبــون عنــه ..
ال يؤمن مببدأ األخذ و العطاء ..
يقــول  :الذيــن تعــودوا عــى العطــاء يشــعرون بالحــزن عندمــا ال
يســتطيعون أن يقدمــوا املزيــد .
أبعدتــه فــرة الحمــى عــن الدنيــا  ،و ملــا غادرتــه تركــت حمــى أخــرى
بداخلــه .
مثــة ثــورة قامــت  ،فــوىض خالقــة رضبــت الــدروب الضيقــة ىف مياديــن
عقلــه  ،إنــه يعيــد اكتشــاف النــاس و األشــياء مــن جديــد  ،العــامل ميــى إىل
الجنــون و كل املوازيــن اختلــت ..
األنا سيطرت و حكمت عالقات البرش.
الدجالون أفسدوا كل يشء و تاجروا بكل يشء .
املنافقون متلقوا الحكام و عال صوت نفريهم .
أكذوبة هى تلك الثورات التى شيطنت الحياة .
عامل ميوج بعضه ببعض ..نظرية الدفع و الرصاع مازالت تسود...
هكذا أصبح يري الدنيا الجديدة ..
أىت صوتهــا مــن بعيــد رقيقــا ..انســاب ىف أذنيــه كخريــر مــاء ليذكــره
بصفــاء النهــر ىف صفحــة أيامــه التــى ولــت ..
حتى النهر اعتدوا عليه و مل يسلم منهم !
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قالها حزينا ىف نفسه .
هى الوحيدة التى تستطيع أن تجعله يبتسم ..
«نشتاق إليك يا حبيبي ..وحشتنا» .أين أنت ؟
روحــه الغائبــة ردت إليــه عندمــا ضحكــت  ،صورتهــا و هــى صغــرة
عندمــا كان يالعبهــا و يحــر لهــا الهدايــا و األلعــاب التــى تحبهــا يراهــا عــى
شاشــة هاتفــه و هــى تحدثــه ..
وعدها بالخروج القريب من عزلته !
عاد يجرت أحزانه و ذكرياته ..
رن هاتفه ..كان صديقه القديم ..
 أين أنت ؟يسمعها مرة أخرى ..
 « دع امللك للاملك « قالها صاحبه ! و هل ترك املالك ملكه ليعبث به البرش ؟ أنت لن تغري الكون.. سيظل الرصاع قامئا. ال فائدة منك سألقاك قريبا ..شئت أم أبيت !ودعه عىل أمل لقاء قريب .
قــرأ خــر وفــاة زميلــه القديــم بالجامعــة و الــذى كان عاملــا كب ـرا ىف
الكيميــاء ..
دمعــت عيناه...خــرج لتوديعــه ...كانــت جنازتــه صغــرة و نعشــه
املرفــوع ىف الهــواء يتعجــل الذهــاب إىل مثــواه األخــر ..هربــا مــن صخــب
الحيــاة التــى ظلمتــه .
ىف املســاء  ..يقلــب ىف قنــوات التلفــاز كأنــه يقلــب صفحــات كتــاب ،
تطالعــه صــورة تكريــم راقصــة  ،مبــاراة كــرة ،أغنيــة بذيئــة الكلامت  ،ســيايس
يكــذب ،رجــل يتاجــر بالديــن يســمونه شــيخا ..مذيعــة تلتقــى بطــارد الجــن
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و العفاريــت ..و خائــن لوطنــه يطــل مــن شاشــة بــاد بعيــدة ..
يغلــق التلفــاز ..يعــود إىل حجرتــه ..ميســك بكتــاب الحضــارة  ..يقــرأ
التاريــخ قبــل امليــاد و مــا بعــد الهجــرة ..
يتأمل كثريا !
يأتيــه صوتهــا ..يشــاهد وجههــا الضاحــك الــرئ  ..تخــره أنهــا ىف الطريق
إليه ..
رأى ىف عينيهــا بريقــا وتحــدى  ..حزنــت عندمــا رأتــه هزيــا  ..ســألته
عــن الحمــى ؟
 أصبحت بخري بعد رؤيتك .. لكنك تبدو مصابا ...درجة حرارتك مرتفعة . هذه الحمى ال تقلقني .علت الدهشة وجهها الجميل .
أردفت  :أى حمى هذه التى تقلقك ؟
امتزج الحزن بنربات صوته الهادئ
قال :
إنها الحمى التى أصابت جسد الوطن .
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مدن البعوض
بنــى برجــا عاليــا  ،اخــرق عنــان الســاء ،ليصعــد لإللــه الــذي آمــن بــه
بعــض مــن قومــه  ،نــادى بأعــى صوتــه  :أيــن أنــت ؟
 إننــى أنــا اإللــه  ..إلــه األرض ..إن كنــت هنــا ىف الســاء أجبنــى و تعــالإىل و بــارزين و مــن ينتــر يكــون إلهــا للكــون !
مل تأته إجابة و مل يسمع شيئا و مل ير أحدا.
هبــط إىل األرض  ..قــال  :أنــا ربكــم األعــى  ،ليــس لكــم رب ســواي ،
خــرج عليــه فتــى مــن قومــه قــال :إن ريب يــأىت بالشــمس مــن املــرق فــأت
بهــا مــن املغــرب !
بهــت وفغــر فــاه  ،جهــز جيوشــه القويــة ليقــض عــى الكافريــن بــه ،
قبيــل املعركــة  ..أذهلتهــم جيــوش الســاء  ،بعــوض يطــارد جيوشــه  ،فــروا
منــه  ،لكنــه مل يســلم منهــا  ،غــزت بعوضــة رأســه  ،اســتقرت بعقلــه  ،كلــا
زنــت رضبــوه بالنعــال ليســريح ...هلــك .
جــاء حفيــده ليأخــذ بثــأره مــن اإللــه الــذي أرســل البعــوض و قتــل جــده
ببعوضة .
أعــد ســفينة الفضــاء التــى تهبــط عــى الكواكــب البعيــدة  ،حمــل معــه
صواريخــه النوويــة  ،هبــط عــى ســطح القمــر  ،بحــث عــن البعــوض  ،مل
يجــد شــيئا  ،ذهــب إىل املريــخ  ،مل يجــد شــيئا  ،ظــل يصعــد ويصعــد ،
وينــادي  ،أيــن انــت ؟
لن تستطيع جيوشك أن تتحمل صاروخا واحدا مام معي ؟
أين جيوشك الضعيفة ؟
مل يأته جواب !
عاد إىل األرض ..قال لقومه ..ال إله هناك !
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أشاروا عليه  :لنقض عىل أتباعه  ..فإن بأرضهم كنوزا ونفطا !
 وما حجتنا ىف القضاء عليهم ؟ إنهم قوم ميلكون أسلحة كياموية استخلصوها من بعوض إلههم ! لكنهم ال ميلكون شيئا !هنــاك أتبــاع لنــا  ،مندهــم ببعــض مــا لدينــا مــن أســلحة كيميائيــة  ،فــإذا
مــا أطلقوهــا أبــادت األطفــال وقتلــت النبــات والحيــوان لديهــم ...فتكــون
حجتنــا حتــى ال يؤازرهــم العــامل ضدنــا .
رأي العامل الجرمية اإلنسانية الكربي  ،أدانوا  ،استنكروا  ،شجبوا ..
ىف ليلة حالكة  ..كانت صواريخ النمرود ترضب مدن البعوض .
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إنشطار
هــو ذلــك الوجــه الــذي رأيتــه  ،هبطــت بقريتــه الصغــرة ،مشــيت ىف
طــرق ترابيــة  ،طريــق يســلم طريقــا  ،الشــمس تداعــب وجهــه األســمر
،قيــظ الحــر يتعبنــى وال يتعبــه  ،وصلنــا إىل كوخــه الصغــر ،حوائطــه مــن
الطــوب اللــن  ،أســقفه خشــب وطــن ،أمــه الكفيفــة تتوســط الــدار  ،تفــرش
حص ـرا ممزقــا ،ثالثــة أطفــال ميرحــون  ،وزوجــة تطهــو طعامــا فــوق نــار
حطــب تتصاعــد منــه أبخــرة رماديــة .
قال  :هذه أرسىت الصغرية أخى.
صاحت األم عندما سمعت صوىت مرحبا بهم .
 تعاىل إىل حضنى يا بنى اشتقت كثريا إليك .ارمتيــت عــى صدرهــا  ،قبلــت يديهــا  ،تحسســت وجهــي  ،مســحت عــى
رأيس  ،انــرح صدرهــا  ،قالــت :
 غبت عنا كثريا  ،منذ أن وضعتك وأنت غائب عنا !بدأت أشعر أنها تظن أىن ابنها .
نظرت ىف مرآة صغرية معلقة عىل الحائط ،
حدثت نفىس  :كيف أكون ابنا لها وأخا رأيته ىف حلمى؟
ملاذا أنا هنا ؟
تذكرت ذلك الشخص الذي هو أنا .
و الذي تركته هناك ىف املدينة الصاخبة ،
لقد انفصلنا عندما حدث اإلنفجار الكبري ،
انشــطرت منــه  ،و انشــطر منــي  ،و ماتــت املدينــة و اختفــت مــن
الوجــود .
سألت الرجل  :كيف أتيت إىل هنا ؟
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قال  :لقد عدت إىل األصل أخى .
تركتــه و خرجــت أتجــول بالطرقــات و الشــوارع امللتويــة ،كل يشء طليــق
فيهــا  ،الحيوانــات ترتــع و متــي ىف أمــان  ،تعيــش مــع النــاس كأنهــم أصدقاء،
بغــال و حمــر و ضــأن و بقــر و جــال ،املراعــي كثــرة  ،و الوجــوه الســمراء
تكــدح تحــت الشــمس ىف املـزارع ،شــعرت أىن غريــب بينهــم ،كل مــن يـراين
يحملــق ىف وجهــي كأننــى مهــرج ملــون هبــط عليهــم مــن الســاء  ،حاولــت
أن أســتعيد ذاكــرىت  ،تداعــى إىل عقــي معمــي مبركــز بحــوث الحيــاة ،
تــرددت تلــك الكلــات بعقــي...
األميبــا  ،البكترييــا  ،الخليــة األويل  ،الخاليــا املتعــددة ،اإلستنســاخ  ،الــذرة
األويل  ،اإلنشــطار ،اإلنســان  ،العــدم  ،اإلنفجــار العظيــم .
رصخت  :أين انا ...من أنا ؟
أتاىن صوت امراة صارخة الجامل  :أنت ىف وطنك األول .
بهــرىن جاملهــا ونســيت كل يشء  ،ضحــك أخــى املزعــوم  ،أشــار إليهــا ،
قــال  :هــى زوجتــك !
تأكــدت أن الــر بيــده  ،كيــف عــرف أن هــذه األمــرة الشــقراء زوجتــى
وأنــا ال أعــرف ؟
قال  :أخي  ..أنت فقدت وعيك بعد الزواج  ،أسكرك حسنها .
فقدت صوايب  ،أمسكت رقبته  ،كدت أخنقه .
 أنت تعرف كل يشء ..لست بأخيك ..قل ىل من أنا ؟ اتركنى  ..سل أباك ! ليس يل أب . إنه موجود  ..سوف أناديه .األمــرة الشــقراء تضحــك و الفتــى األســمر يســتغيث بأبيــه  ،مــن بعيــد
أىت  ،رجــل طويــل  ،مالمــح جامــدة  ،ذو هيبــة و قــوة  ،عــاري الصــدر ،
برشتــه متيــل للبيــاض  ،اقــرب منــا .
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 قل له يا أيب من أنت و من هو ؟أصــدر ضحكــة قويــة  ،هــزت جــدار الصمــت حولنــا ،عــى إثرهــا
تجمعــت الحيوانــات الشــاردة و البــر ،دار الجميــع حــويل  ،دهســت ظــي،
يرصخــون ىف صخــب  ،كلــات مل أفهمهــا يتغنــون بهــا و يصفقــون معهــا .
أبــرت أمــى قادمــة  ،كانــت مبــرة  ،أخــذت الشــقراء  ،ســلمتها أليب
الواقــف أمامــى ىف مركــز الدائــرة ،ســلمها بــدوره إيل  ..خذهــا فإنهــا زوجــك!
ارتعــدت الســاء  ،بــرق و رعــد يرضبهــا بقــوة ،كل يشء حــوىل اختفــي ،
عــدا األمــرة الشــقراء بجانبــي  ،ســقطت أوراق التــوت التــى كانــت تغطينــا،
انتبهنــا مل يكــن ىف القريــة ســوانا ...أنــا ..وهــى .
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كوخ آدم
كل يشء كان يتحــرك خــارج نافــذة حجــرىت بالســفينة ،املشــاهد تتــواىل،
الدقائــق متــى مــع اتجــاه ســر الســحب  ،األمــواج ترتفــع و تهبــط و
الشــمس تتغــر مســاراتها والســاء تتغــر ألوانهــا ،بينــا كنــت ىف حالــة
ســكون !
اضطربــت الحركــة و حــدث الهــرج  ،الســفينة تتحطــم  ،و يتــاىش ىف
غيابــات الضبــاب الزمــان و املــكان و تنعــدم رؤيــة االشــياء.
وجدت نفيس وسط أشجار كثيفة ىف جزيرة غريبة !
جرعة لنب ىف قدر صغري من الفخار أنقذتني من الهالك .
عندمــا تنبهــت وعــادت إيل الــروح التــى كادت أن تغــادر جســدى
الضعيــف ،وجدتــه أمامــى مبتســا  ،بــدا يل كأنــه اإلنســان األول  ،شــعره
األشــعث الطويــل و لحيتــه الطويلــة  ،وشــعر يغطــى صــدره وســرة جلديــة
تغطــى نصفــه األســفل..
قال  :ال تخف ..
سألت  :من أنت ؟
أجاب  :حي بن يقظان !
قلت  :أنت أسطورة ال حقيقة .
 ها أنا حقيقة أمامك ..قالها ساخرا. لكنك تتحدث بلغتي و كأنك من عاملى الذى كنت أعيش فيه . بل قل عاملك الذى تريد الهروب منه ! كيف عرفت ؟ عن الغيب ال تسل .. ملاذا تريد الهروب ؟49

 مل أعد أستطيع العيش ىف عامل مزيف ! العــامل يــا بنــي عــامل األضــداد ،كل يشء لــه ضــد و كل بنــاء يقابلــه هــدمو كل رش يقابلــه خــر ..
 أين أنا اآلن ؟ ىف جزيرة النجاة. و هل من أحد سواك هنا ؟ الهاربون من عاملك و الحيوانات و أنا !و أشار ألكواخ صغرية متجاورة ..
نظــرت فرأيــت عــى البعــد نســاء و رجــاال و أســودا و ذئابــا و ثعالــب و
غزالنــا و ماشــية و جــاال  ..يالهــا مــن غابــة !
قرأ ما دار بعقىل و قال :
القانون هنا يقول العدل أساس الحياة.
من أجل ذلك تجد الذئب يتعايش مع الشاة و الراعي ىف سالم .
 و من يحكم الجزيرة ؟ كلنــا نعيــش معــا و كل منــا يعــرف حقــه و واجبــه ..هيــا لتعــرفكوخــك الــذى ســوف تعيــش فيــه.
غربــت الشــمس و دخــل املســاء و قبــل هجــوم الليــل أضيئــت الســاء
بأنــوار بيضــاء انبعثــت مــن الشــجر و مــن النخيــل و أمــام األكــواخ .
ضغــط عــى زر بجهــاز تحكــم صغــر أخرجــه مــن جيــب ىف ســرته
الجلديــة ،
فتــح بــاب الكــوخ  ،اســتقبلتنا امــرأة فاقــت ىف حســنها كل النســاء اللــوايت
رأيتهــن ىف عاملــى .
تسمرت قدماي و تسارعت نبضات قلبى .
 هذه عروسك الليلة ؟قالها و تركنى معها ؟
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نادتني باسمي  :تعال يا آدم  ،انظر إيل سوف تعرفنى !
مل أعرف امرأة بهذا الحسن من قبل .
 دع قلبك يراين.شعرت بحركة ىف القلب فهتفت :
تشبهني حبيبتى التى رأيتها يوما ىف الحلم .
 الذى تتمناه ىف عاملك و مل يتحقق تراه بني يديك ىف عامل آخر .أنا هي يا آدم .
كل يشء كان ىف الكوخ جديدا .
الفراش  ،الستائر  ،و شاشة عرض مل أر مثلها من قبل .
الغريــب أن كل يشء يبــدأ عملــه حســب الخاطــر الــذى يبــدأ بعقــى
وكأن خاطــرى هــو جهــاز التحكــم ىف األجهــزة التــى أمامــى .
أدركــت بعــد قضــاء ليلتــى األوىل مــع جنــة أننــى كنــت ىف جنــة حقيقيــة
و لكــن مل أكــن أعلــم أهــى عــى األرض أم ىف الســاء ؟
وأن العــامل الــذى أعيــش فيــه عــامل حقيقــي وليــس عاملــا افرتاضيــا و أىن
لســت أحلــم  ،رمبــا كان العــامل الضــد أو النســبي للزمــان و املــكان و للعــامل
الــذى كنــت أعيــش فيــه.
بــزغ نــور الصبــاح مــن جــوف ليــل ســاحر حيــث ال يوجــد ظــام ســوى
ىف قبــور الجزيــرة !
ترامــى إىل ســمعي صــوت زفــة قادمــة و غنــاء و قــرع طبــول و دفــوف،
و عطــر عــود و بخــور يفــوح و قــد اختلــط برائحــة عطــر جنــة الــذى مل أشــم
مثلــه مــن قبــل .
كان حــي ىف صــورة أخــرى غــر التــى رأيتــه عليهــا باألمــس  ،وجــه جميــل
يشــع منــه نــور و شــعر قصــر ولحيــة بيضــاء مهذبــة  ،بــدا ىف ثوبــه األبيــض
كأنــه محــرم ال يظهــر مــن جســده ســوى كتفــه األميــن  ،و كذلــك كان مــن
معــه مــن الرجــال  ،أمــا النســاء كــن كاملالئكــة والحاممــات البيضــاء.
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دخــل كوخــي و بعــض ممــن كانــوا معــه  ،باركــوا لنــا بالدعــاء  ،شــدت
و غنــت حاممــة بيضــاء و أنشــد حــي معهــا  ،و كانــت جنــة تضحــك فيبــدو
لؤلؤهــا و يشــع النــور مــن عينيهــا وابتســامات خجــى تجيــب بهــا كلــا
ســأل أحدهــم عــن أخبــار ليلــة العــرس !
 أتريد أن ترى عاملك الذى جئت منه يا آدم ؟قال حي و أبديت رغبتي ىف الرؤيا ..
أشــار للشاشــة الكبــرة املعلقــة عــى الحائــط  ،أخــذ يتنقــل بــن املحطات
و يعلــق عــى كل حــدث يظهــر عليهــا .
هــذه حــروب الــرق مــع الغــرب و هــذه رصاعــات الشــال و الجنوب،
ىف القــارة الســمراء تــرى كل أنــواع الجنــون وىف القــارة البيضــاء تجــد كل
أنــوع املجــون !
بقيــت املحطــة األخــرة و أخــى أن تراهــا اآلن فــا تتحمــل مــا ســوف
تشــاهده .
أبديت دهشتي  ،هز رأسه و اسرتسل :
يا بنى لقد بدأت عالمات الوعيد واقرتب اليوم املوعود !
قبل أن يغادر سألته :
هل أنت ابن األرض أم ابن اإلنسان ؟
 ال تشــغل بالــك وعــش حياتــك مــع جنــة و اســتعد لتبــدأ ىف العمــلمــع أهــل الجزيــرة .
 و هل سأعود إىل عاملى ؟ضحك ضحكة صافية وقال :
تحتاج ملائة سنة ضوئية
لتعود إىل عاملك !!
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نوع آخر من الموت
ظننــت أننــى عندمــا أنــام لــن أســتيقظ مــرة أخرى ،لســوف تكــون النومة
األخــرة ،و أنــا ال أســتطيع أن أفــرق بــن النــوم و املوت ،هى نومة و الســام ..
الفــرق الوحيــد الــذى يجعلنــي أشــعر أىن مازلــت عــى قيــد الحيــاة عندمــا
أفتــح عينــي و أرى و أســمع و أتنفــس وأتكلــم و أتنــاول الطعــام و أضحــك
و أذهــب إىل عمــي.
كانــت هــذه املــرة التــى منــت فيهــا غريبــة ،كنــت أريــد أن أجــرب
املــوت ،حيــث تلقيــت إنــذارا ً منــه عــى يــد طبيــب ،تقري ـرا كتــب فيــه :
مــرض مزمــن .
كيــف منــت وكيــف اســتغرقت وقتــاً طويــاً ىف النــوم و مــاذا حــدث
طــوال تلــك الفــرة التــى تجــاوزت الثــاىن ســاعات ال أدرى !
وجدتها جالسة عىل فرايش ،تلقفتنى عيناها ،احتوتنى ،قالت :
صباح الخري .
و كأىن أســمعها بشــكل جديــد يختلــف عــن كل صباحــات العمــر الــذى
كان بيننــا.
ذهبنــا إىل املستشــفى ،قــرأ الطبيــب التقاريــر و فحــص األشــعة ،وضعــوىن
ىف حجــرة صغــرة ،أرقــد فــوق رسيــر معــدين أبيــض و حوائــط خــراء و
محاليــل معلقــة بوصــات ىف يــدى .
دخلت حجرة العمليات ،عرفت أن هناك نوعا آخر غري النوم وغري املوت !
املخــدر. ،ذلــك الــيء الــذى يجعــل جســدك يتلقــى كل اآلالم دون أن
تشــعر ،فمــرط الجـراح ميــزق جلــدك و دمــك ينــزف وكل العذابــات نراهــا
وتحــدث أمامنــا ،تــرى هــل عذابــات اآلخــرة و نعيمهــا ســيكون لحظــة تحــت
تأثــر “بنج مــا ” ؟
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مــر كل يشء رسيع ـاً ،و كانــت اإلفاقــة التــى جعلتنــى أعــرف أن الحيــاة
مهــا كانــت قاســية إال أنهــا أفضــل مــن املــوت.
نظرت إليها ،كانت ىف عينيها دمعة و عىل ثغرها ابتسامة  ،سألتها  :ملاذا ؟
قالت  :ال أستطيع أن أتخيل الحياة بدونك ،و نزلت دمعتها ..
تناولــت كفهــا الصغــر ،قبلتــه ،مســحت دمعتهــا ،داعبتهــا ،ضحكنــا معـاً،
غــادرت ..
وجــدت ىف نفــى رغبــ ًة عجيبــة لذلــك البنــج و رغبــة أخــرى غريبــة
لتجربــة جديــدة و مخــدر آخــر رمبــا مل يتــم اخرتاعــه بعــد.
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فى حضرة المحبوب
عــز اللقــاء ،تعــرت ال ُخطــى ،و تــاه الطريــق ،و مــى كل منــا ىف طريــق.
قالــت لنــا قارئــة الفنجــان :ال تالقــي ،و خــط القلــب ســيبقى موصــوالً !
ىف حــرة الليل قبيــل النــوم تبــدأ الحــرة ،ابتهــاالت و أناشــيد ووأغــاىن،
نتبــادل األحــام البعيــدة و األمنيــات الضائعــة ىف ســاحة الوهــم .
يطري النوم و يحرض األرق .
ىف حرضة الصمت ،شهودنا قمر و أنجم كثرية.
أنــت الكلمــة التــى مل يقلهــا أحــد ،و الجملــة التــى مل يكتبهــا أحــد
واالبتســامة التــى مل يعرفهــا أحــد.
أقــرأ تلــك الكلــات ىف كراســة قدميــة ،و أشــم عبــر وريقــات وردة
حمـراء ذابلــة بــن الصفحــات ،أتنفــس الصعــداء فــأرى عينيهــا تقــرأ مــا بــن
الســطور .
أُحملــق ىف ســقف حجرىت ،أنظــر إىل الجــدار األبيــض ،أراىن هنــاك ،يالهــا
مــن وحــدة مريــرة و عزلــة صوفيــة تختلــط فيهــا وسوســة عزازيــل و مزامــر
داود و تســبيحات يونــس و فلســفة ديــكارت و شــطحات نيتشــه.
مــاذا لــو أصبحــت بعــد املــوت ىف حجــرىت هــذه وحيــدا ً بعيــدا ً عــن
البــر و حــور العــن ؟
يأتينى صوتها من خلف جدار العقل حزيناً متسائالً  :حتى أنا ؟
أهتف بأعىل صوىت  :إال ِ
أنت !
تفيــق مــن ثباتهــا ،تســتعيد حلــم اليقظــة ،ترتســم عــى شــفتيها
ضحكاتهــا القدميــة ،تقــرأ كلــات ىف كتــاب القــدر تقــول  :ىف نفــس اللحظــة
التــى تفكريــن فيــه ،هــو يفكــر فيــك ،تتذكــر قارئــة الفنجــان !
نســافر ىف تلــك اللحظــة عــر الزمــن ،أُطــل مــن خلــف نافــذة القطــار ،
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أراهــا خلــف نافــذة القطــار اآلخــر ،مثــة نظــرة و عــرة و إشــارة وداع و وردة
حمـراء قذفتهــا فتناثــرت أوراقهــا بــن القضبــان .
يدوى نفري الزمن ،يأتينا من أعامق الوجد الســحيقة صوت ضاحك يقول :
القطار يقرتب من محطة الوصول .
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ذاكرة الورد
بعــد فــراق  ،التقــت العيــون و ذهبــت دهشــة التســاؤالت  ،كانــت
هنــاك نبضــات و خفقــات رسيعــة داخــل قلبيهــا  ،كالهــا يتحســس قلبــه
و يقــرب مــن اآلخــر  ،تصافحــا  ،أخــذ الزمــن منهــا مــا أخــذ ،لكــن الصــورة
توقفــت عنــد آخــر لقــاء ،ىف عبائتهــا الســوداء األنيقــة كانــت تطــل مــن
عينيهــا مســحة حــزن انعكــس عــى وجههــا األبيــض الــذى تــورد بحمــرة
ورديــة عندمــا اخرتقتهــا نظراتــه و وضعــت عالمــات اإلســتفهام عــى خصلــة
شــقية انســدلت عــى جبهتهــا مــن تحــت حجــاب أســود .
قــرأت كلامتــه وأزاحــت الغطــاء عــن الســنني ومســحت غبــار الزمــن
الــذى وىل .
قالت  :انكرست ..تحت كل رداء أسود حكاية حزينة !
 مازالت ابتسامتك جميلة رغم الحزن الذى تحاولني إخفاءه . لن نسطيع استعادة الزمن . أصعــب وأجمــل األشــياء أن نعــرف كيــف نحــول اإلنكســار انتصــارافــازال ىف العمــر بقيــة..
 كل مــن يعرفــك يقــول أنــك تعيــش ىف ســعادة  ،أمــا أنــا فأشــعر بحزنــكالنبيــل الــذى تخفيــه وراء ضحكاتك !
 كل يشء عنك أخربتنى به األحالم ! غريبــة هــى األرواح تظــل ىف لقــاء و إن افرتقــت األجســاد  ،فروحــكمل تفارقنــى !
 الذيــن رحلــوا عنــا مازالــوا يعيشــون معنــا  ،و يشــعرون بنــا و قــديخربوننــا بأحــداث مســتقبلية مــن خــال إشــارات ال نعــرف معناهــا إال عنــد
حدوثهــا !
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نظــرت ىف توتــر إىل ســاعتها  ،كانــت الشــمس تلملــم بقايــا وجودهــا ىف
الســاء  ،و هــواء الخريــف البــارد يداعــب أوراق الشــجر التــى تتســاقط
عــى اســتحياء..
صمــت الكــون و تعلقــت النظـرات بالبســتاين الــذى كان يــروى حديقــة
الزهــور .
مثة وردة كانت بها ورقة أخرية
أشارت إليها وقالت :
لقد أوشكت عىل السقوط ؟
قال  :كل األشياء تتغري و تتحول و تجدد نفسها ؟
الح ىف األفق وسط السحابات الداكنة وجه القمر الدامي !
تناولــت حقيبتهــا الســوداء  ،تركــت كفهــا الصغــر ىف يديــه  ،امتزجــت
نبضــات الرســغ بدقــات عقــارب الســاعة التــى ال تتوقــف .
اختلــط الشــجن بصوتهــا املخنــوق كوجــه القمــر همســت  :مــاذا لــو
غــادر البســتاين حديقتهــا؟
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صوت الخلود
إنهــا الجنــة ..دخلتهــا وحيــدة ..بينــا كل العاشــقني فيهــا .كل يشء حولهــا
ينطــق بالجــال .والجــال أقــل وصــف ملــا تـراه عيناها.
الزهــور بأنواعهــا و ألوانهــا يفــوح منهــا العبري ،الشــجر يرقص ،و البســاتني
الخـراء ترونقــت و تأنقــت ،الطيــور و الحامئــم البيضاء تحلق يف الســاء.
أمــا البــر فكانــوا غــر الذيــن تعرفهــم ..رجــال و نســاء و عطــور و
ياقــات بيضــاء و فســاتني ســهرة ســوداء و حــي كثــرة!
تطالعهــا وجــوه ضاحكــة مســتبرشة .ابتســامات مــن القلــب يوزعونهــا
عــى بعضهــم البعــض ،قبــات حــب يتبادلونهــا.
املــرح مفتــوح عــى الشــاطئ ،هديــر املــوج ،زرقــة الســاء ،ألــوان
الطيــف تفاعلــت مــع البحــر الهــادئ ..مثــة فرحــة كبــرة يف قلــوب اشــتاقت
للحظــة حــب.
غابــت الشــمس ،بــدأت مصابيــح بيضــاء تغمــر املــكان .خيمــة بيضــاء
تتــأأل أنوارهــا يف الســاء.
عــى املــرح املفــروش باللــون األحمــر القــاين أخــذ العازفــون أماكنهــم،
العازفــات فراشــات بيضــاء مالئكيــة ،الراقصــات حوريــات مــن جنــة عــدن.
حانــت اللحظــة التــي انتظروهــا ،صعــد املوســيقار الوســيم يف حلتــه
الســوداء وقميصــه األبيــض وعصــا ذهبيــة رفيعــة بيــده.
صفقوا ،هتفوا ،داعبهم بكلامته وضحكاته.
يتواصل هتاف العاشقني ..كم أنت عظيم أيها املوسيقار.
تطلعــت عيــون الجالســن عــى مقاعدهــم املتحركــة إليــه ،ذهــب إليهــم
قبــل يــد كبريهــم ،ألقــى بقبلــة وضعهــا يف يــده إليهــم مــع باقــة ياســمني
بيضــاء.
59

صعــد إىل املــرح ..رنــت العيــون إىل املالئكــة البيضــاء و الفراشــات
الراقصــة.
أشــار بعصــاه ..انســابت املوســيقى و جــرت كمــوج البحــر الــذي احتضــن
الشــاطئ يف هــدوء.
كل اللحظات السعيدة قصرية ..قالتها يف شجن!
انتهــت الحفلــة ،مــر وقتهــا رسيعــا كلمــح مــن بــر ،عــادت إىل منزلهــا..
اســتقبلتها حجرتهــا ..مــازال عطرهــا يفــوح منهــا ..نظــرت ملرآتهــا ..أضــاءت
وجههــا ابتســامة ..ألقــت بنفســها عــى فراشــها الــذى كان يؤرقهــا ..للمــرة
األوىل شــعرت براحــة معــه ،فــوق وســادتها الورديــة راحــت يف نــوم عميــق.
مازالــت املوســيقى تصــدح يف مســامعها و الحوريــات و الفراشــات
يرقصــن و العازفــات الجميــات يعزفــن عــى كمنجاتهــن الصغــرة.
يف حلمها أىت من بعيد..
قــال :ال تحــزين  ..لســت وحــدك ..أنــا معك..يجــب أن تكــوين ســعيدة!
اسمعي للصوت اآليت من قلبك ..ستجديني يف نبضك.
استيقظت ..رأت طيفه ..كان حبيبها الذي عرفته لكنها مل تره؟
شعرت بدقات رسيعة يف قلبها ..سمعت صوته ..وجدته!
أمسكت بورقة بيضاء ،كتبت عنوان روايتها الجديدة(صوت الخلود).
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هيام
يتملكه الشوق عند إطاللتها ،مل يكن يبوح به لها .
بداخلها شوق للدخول إىل عامله  ،تنتظر مبادرته .
باغتها :
 هل بدأت قصتنا ؟ دون أن تفكر : نعم بدأت  ..لنكتبها معا . ماذا ستكتبني ؟ قصة قصرية. وضع القدر عقدة النص بأوله . ال أحب العقد  ،ال باملقدمة و ال بالوسط أو النهاية . سوف تكون رواية طويلة . أكره الرسد و اإلسهاب و الحكايات و أخيش من النهايات الحزينة . لندع األيام تكتب فصولها . ال أظن أن القدر سوف يجمعنا. رمبا يكون الغيب حلوا. أخاف من غد مجهول ال يأىت. بيننا مسافات طويلة. بيننا حواجز عالية.توقــف الــكالم و تكلــم الصمــت  ،الليــل يرخــى ســدوله ،ىف الســاء نجــم
وحيــد ميــي وراء القمــر  ،هديــر املــوج الصاخــب يعلــو ،يلــوح ىف األفــق شــعاع
النهــار .
عىل الشاطئ يداعب الهواء خصالت شعرها.
تنظــر إىل مصــدات املــوج الرماديــة داخــل البحــر  ،ىف الجهــة األخــري البعيــدة،
يجلــس فــوق الرمــال  ،يبنــى قـرا ويكتــب حــروف اســمها .
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ديبورا
عزمنــي صديقــي أليكــس عــى وجبــة عشــاء فرنســية ببيتــه  ،ذهبــت
معــه بعــد جولــة ىف شــوارع باريــس  ،وصلنــا إىل العــارة املقيــم بهــا  ،ضغــط
عــى جــرس شــقته  ،صــوت موســيقي قصــة حــب كانــت رنــة للجــرس ،
فتحــت البــاب  ،بشــوق بثهــا لهفتــه  ،وبحــب عانقتــه ،تطلعــت إيل  ،هتفــت
مرحبــة  ،متنيــت لــو قبلتنــى كــا قبلــت أليكــس .
جلســنا نتبــادل أطــراف الحديــث حتــى تنتهــى ديبــورا مــن إعــداد
الطعــام  ،كنــت أتأمــل ألــوان الحوائــط الهادئــة  ،و الــورود املوزعــة بــأركان
الشــقة الصغــرة  ،الطعــام كان طبــق كريــب و جــن فرنــى و زيتــون و ليــس
مشــويات أو أســاك كــا توقعــت مــن كلمــة عزومــة التــى قالهــا ىل !
انبعثت املوسيقي الخفيفة أثناء تناول العشاء وهى تجلس معنا .
 تسلم إيدك ديبورا الجميلة ...قلت هذه الجملة باإلنجليزيةفلم تفهم ما أقول .
 ماذا تعنى ؟ كم أنت كرمية يا ديبورا...شكرا لك عىل طعامك الشهى.ضحكنا ..ثم رشحت لهم معنى ما قلت بصعوبة..
هكــذا نجامــل صاحبــة البيــت عندنــا عندمــا نعجــب بالطعــام الــذي
أعدتــه .
انتهت أيام العمل بباريس وعدت للقاهرة إىل مقر عميل .
مــى عــام و نحــن نتبــادل الرســائل أنــا وألكــس  ،تلقيــت منــه رســالة
أنــه قــادم إلينــا منتدبــا ملــدة شــهور للمســاعدة ىف مــروع هــام ،ال حديــث
للزمــاء عنــه إال أنــه يعيــش مــع صديقتــه !
سألته  :هل أخربت أحدا منهم بذلك ؟
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قال  :أنا ال أعرف أحدا حتى أخربه.
 كيف يفكر هؤالء البرش؟ ال تتحدث مع أحد بهذا الشأن. هذا أمر يعنيني و ال يعنى أحدا. هم ينظرون لألمر غري ذلك. إذا كان ىف رشعكــم الــزواج إشــهار ..إذا فديبــورا زوجتــى..ىف رشعكــم..مــاذا ينقصنــا غــر ورقــة نوقــع عليهــا ونســجلها باملحكمــة .
 أعرف ذلك يا ألكس فديبورا هى كل يشء ىف حياتك . ال عليك  ..قرأت كل يشء عنكم وال يعنيني ما يهمسون به . إنهــم يغــرون منــك ألن ديبــورا ســحرتهم بجاملهــا  ،مــا كان لــك أنتــأت بهــا ىف أجــازة آخــر األســبوع !
تهامســوا وتكلمــوا ومصــوا الشــفاه وزايــد املتشــددون ،وىف النهايــة مل
يســتطع أحــد منهــم التعــرض لــه ولــو بكلمــة .
وجهــت لهــا دعــوة عــى الغــداء بعــد أن تعــودت معدتهــا قليــا عــى
طعامنــا .
رسعــان مــا حدثــت األلفــة بــن زوجتــى و أطفــاىل وديبــورا الســاحرة
الفرنســية الجميلــة ،أمــا ألكــس فــكان ينتظــر الطعــام بشــدة !
أعــدت زوجتــى مــا لــذ و طــاب مــن مشــويات و محــاش و حــام محــي
و ســلطات و مخلــات  ،اعرتضــت ديبــورا عــى كــرة الطعــام  ،لكنهــا عندمــا
اســتقبال منضــدة الســفرة أكال بنهم شــديد !
انتهــت فــرة انتدابــه  ،عــادا إىل باريــس  ،تلقيــت منــه رســالة تقــول :
لقــد وقعنــا عقــد زواجنــا و ســجلناه باملحكمــة.
ديبورا حامل بولد  ،سوف يكون اسمه Amr :
انتهيــت مــن ق ـراءة رســالته  ،تذكــرت أن اســمى عمــرو و هــو مــا كان
يعنيــه ألكــس .
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كبرياء
رأيتهــا فأكربتهــا  ،تلــك األنثــى صاحبــة الــزي األزرق  ،قلــت ىف نفــى :
مثلــك يــا ســيدىت يســتحق التكريــم ..
اقرتبــت مــن املقعــد الــذى كنــت أجلــس عليــه  ،نهضــت و تحركــت
قليــا ألفســح لهــا املــكان ،أخفيــت عنهــا نظــرة تقديــر واح ـرام ،أنجــزت
مهمتهــا ،ثــم قالــت  :كل يشء اآلن نظيــف..
تستطيع أن تعود يا سيدى ملقعدك !
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قطعة جبن قديمة
ظــن أن الوحــى غــاب عنــه  ،مــا عــادت تطاوعــه الكلــات  ،مل يكــن نبيــا
و ليــس بــويل مــن أوليــاء اللــه ...لكنــه كاتــب !
يخــرج للشــوارع  ،يتأمــل الوجــوه علــه يجــد وجهــا غريبــا يــري فيــه
قصــة يكتبهــا  ،بــن ضجيــج الســيارات و زحــام البــر تتــوه أفــكاره  ،كل
يــوم يهيــم عــى وجهــه  ،مل يعــد هنــاك ابتســامة عــى جبــن البــر .
العابــرون واجمــون  ،الباعــة الجائلــون يصيحــون عــى بضاعتهــم  ،هــذا
بائــع لليمــون و هــذا بائــع للتفــاح  ،و هــذا شــاب وضــع عربــة صغــرة بهــا
قــدر فــول يلتــف حولــه الباحثــون عــن وجبــة إفطــار رخيصــة ورسيعــة ،
و هــذه العجــوز تجلــس عــى الرصيــف تبيــع الخــس و الجــزر و البصــل
األخــر  ،و بائعــة الجــن القريــش التــى تبــدو ىف زيهــا القــروي  ..عــرف
منهــا ذات يــوم أنهــا تــأىت مــن قريتهــا كل يــوم و تتحمــل عنــاء ســفر طويــل .
سألها ملاذا ؟ ابتسمت و قالت  :أكل عيش .
و ســيدة أخــرى ىف منتصــف العمــر تبيــع الخبــز عــى طاولــة خشــبية
تجلــس بجانبهــا فتــاة صغــرة تذاكــر دروســها عــى الرصيــف .
بينام السيارات الفارهة تعرب مرسعة ال تأبه ألحد و ال تباىل بيشء .
 تري هل وزعت األرزاق بالعدل بني الناس ؟ميــي ىف طريقــة  ،الضجيــج بداخلــه ال يهــدأ  ،وجــه العجــوز تشــبث
بعقلــه  ،تجاعيــد الزمــن حفــرت ىف وجنتيهــا خطوطــا بنيــة ..لكنهــا تبتســم !
الفتــاة الصغــرة اســتولت عــى مشــاعره فوجــد دمعــة ســاخنة تنهمــر
وهــو يتذكــر وجههــا الــرئ .
ابتسامتان ووجه برئ عادوا معه إيل بيته .
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شــعر أن هنــاك يشء مــا ال يفهمــه  ،و أن النفــس البرشيــة بداخلهــا أرسار
ال نعرفهــا  ،مــا رس ابتســامة هــؤالء البــر ؟
ليــس القلــق و الخــوف مــن املجهــول و الحيــاة و املــوت و السياســة و
اإلقتصــاد و ال الحــروب و ســعر الــدوالر يهــم العجــوز و بائعــة الجــن و ال
بائــع الليمــون و بائعــة الخبــز .
عاد مهموما  ،أغلق حجرته  ،استقبل مكتبه .
 تساءل  :تري هل تصبح بنت بائعة الخبز طبيبة ؟قفز إىل خياله مشهد عربة الفول و عربة بائع الليمون .
 تساءل مرة أخري ..تري ..؟مل يكمــل الســؤال  ،اســتدعي مشــهد «قطعــة الجــن القدميــة و الســيارة
الفارهــة» .
عادت إليه الحرية والقلق و الخوف من الغد املجهول .
تذكر ابتسامة العجوز و بائعة الجنب .
حاول أن يبتسم و لكن !!..
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البهتان
قــادين حظــى العــر ألشــاهد جرميتهــم البشــعة  ،رأيتهــم يضعــون جثتــه
عــى مائــدة طعامهــم ،قطعوهــا ،ســلخوها  ،أخرجــوا كبــده و أمعائــه  ،إنهــم
يجيــدون الشــواء  ،تلــذذوا مبضــغ لحمــه  ،ســكروا عندمــا رشبــوا مــن دمــه..
قدم ىل أحدهم قطعة من قلبه ..صحت فيه :
هذا القلب كم أحبكم وتأكلون لحمه.
سخر آخر وكان ميسك بعقله :
خذ هذا لتنال بعضا من ذكائه .
أشحت بوجهى عنه وقلت غاضبا :
من أجل هذا تغارون منه .
جاءين األخري مستهزئا
وقدم ىل قطعة من لسانه !
اســتفزىن بوقاحتــه وتذكــرت كلامتــه الطيبــة عنهــم فآثــرت صمتــى ،
اســتمر غيظــه ىل فأمســك برأســه هازئــا  :تعجبــك هــذه ؟
قلت  :يكفى أنها مل تنحن ألحد مثلكم .
غــادرت مــكان الجرميــة غاضبــا وتركتهــم يواصلــون رقصهــم حــول جثتــه
ويغنــون أشــعاره و قصائــده !
مل أندهش عندما تعقبوين و دخلوا املسجد ورايئ ..
كانــت دهشــتي الكبــرة عندمــا رأينــاه أمامنــا ىف جلبابــه األبيــض بشوشــا
ضاحــكا ووجــدت كال منهــم يصافحــه بحـرارة و يحتضنــه ىف شــوق !
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قارئة و فنجان
يجلــس الطفــل الصغــر متطلعــا لعينيهــا الخرضاويــن و ضحكتهــا
الصافيــة  ،يجذبــه إليهــا صوتهــا العــذب الرقيــق املمتــزج بحنــان يتدفــق
كجــدول صــاف ىف بســتان ورد.
 شوىف ىل الفنجان يا جديت !كان يقلــد أبــاه و يــرب القهــوة  ،يــرك بعضــا منهــا ىف الفنجــان  ،يرجــه
قليــا  ،يوشوشــه بكلــات فيهــا أمنيــات  ،ثــم يضعــه مقلوبــا عــى طبــق
القهــوة الصينــى الصغــر الــذى نقشــت عليــه بعــض الــورود الحم ـراء .
تضحك جدته ضحكتها العذبة
تقول  :من شابه أباه ما ظلم !
تلتقــط الفنجــان  ،تتأمــل النقــوش و الرســومات.كانت تقــرأ أحالمــه
الصغــرة قائلــة لــه:
 أراك تقــود ســيارة  ،و هــذه الفتــاة الجميلــة ســتكون عروســك  ،و هــذهالحقــول ســوف تكــون مزرعتــك و هــذه الطائــرة ســوف تســافر عليهــا !
ىف الليلــة األخــرة مــن اليــأس الــذى داهمــه بعــد فشــله ىف الحصــول
عــى عمــل بعــد تخرجــه مــن الجامعــة  ،كان هنــاك فــوق الجبــل املخيــف،
أغمــض عينيــه  ،ألقــى بنفســه !
رآهــا ىف لحظــة ســقوطه و كأنهــا هبطــت مــن الســاء  ،مــدت يديهــا
إليــه  ،أنقذتــه قبــل الســقوط !
قالت  :مش مصدقنى ؟
بكره تشوف هايتحقق لك الوعد !
ىف الصبــاح ذهــب لعمــل مقابلــة ىف رشكــة كبــرة  ،كان بداخلــه شــعور
مختلــف عــن كل امل ـرات الســابقة التــى كان يذهــب فيهــا لعمــل مقابلــة ،
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جدتــه كانــت ىف خاطــره و كأنهــا تحــر معــه دون أن يراهــا أحــد .
مل يصدق نفسه عندما قالوا له  :أحرض أوراقك و استعد للسفر!
مصدقك يا جديت ..قالها ىف فرحة غامرة .
ىف حديقتــه  ..أمســك حفيــده فنجــان القهــوة املقلــوب وجلــس أمــام
جدتــه متطلعــا لعينيهــا الخرضاويــن قائــا  :جــدىت شــوىف ىل الفنجــان !
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َ
الق َ
در الثالث
مل يغــر الزمــن مالمحهــا ،ابتســامة جميلــة ووجــه طفــويل بــرئ ،و كأن
الزمــان قــد توقــف عنــد النظــرة األوىل و الهمســة األوىل ،و قارئــة فنجــان
أخربتــه و أخربتهــا بالف ـراق .
فظــل يراهــا ىف أحــام نومــه و يقظتــه ،هامــت األرواح و تالقــت ،ارتفــع
مــوج العشــق بينهــا و ارتقــى  ،فركبــا ســفينة النجــاة ،و عقــد نــوح قرانهام!
فكان حوار :
 أين أنت اآلن و أين أنا ؟ ال يهم أين كنا  ،املهم أننا التقينا تزوجينى قبل الخلق تزوجنا افرتقنا ىف الحياة بني قدرين كنا .. و ها نحن بني يدي القدر الثالث !كل األحالم كانت صامتة مثلام كان الحب ال يعرف الكالم ! !
بحث ىف كتب األحالم عن تفسري .
مل يعرث عىل إجابة تريحه ،
هرب من يقظته  ،عاد إىل الحلم ،
مل يرها  ،و مل تعد تأيت إليه .
كان يرى قارئة الفنجان ..
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خشوع هانصور
«قصة قصرية»

و ملــا كانــت الليلــة األلــف و األخــرة مــن ظهــور الداعيــة ىف برنامــج
التقــوى عــى شاشــة اإلميــان الفضائيــة بــدأ الشــيخ صاحــب لقــب الدكتــور
حلقــة الربنامــج كعادتــه بالدعــاء رافعــا يديــه للســاء و بــن التوســل و
الرجــاء و الدمــوع دعــا ،كان عنــوان الحلقــة  :الفق ـراء يدخلــون الجنــة !
بــدأ رسد حكايــات الفق ـراء  ،ربــط الفقــر بالرضــا و الســعادة ىف الدنيــا
ودخــول الفــردوس األعــى ىف اآلخــرة  ،و أخــذ يعــدد ىف أحاديــث األنبيــاء عــن
الفقـراء و رضب أمثلــة مــن حياتهــم التــى كانــت فقــرة و عاشــوا ىف فقــر و
زهــد كبرييــن ..
قــال  :طــوىب للفقـراء فهــم عيــال اللــه و أحبابــه و ويــل لألغنيــاء أعــداء
البرشيــة الذيــن يرسقــون قــوت الغالبــة !
فتح ميكرفون املداخالت ..
سألته مشاهدة  :األنبياء مل يكونوا فقراء
كان منهــم داود و ســليامن و الذيــن رعــوا الغنــم كانــوا أغنيــاء مبــا
ميلكــون مــن أغنامهــم و تجارتهــم فيهــا فهــل نحســبهم مــن الفقـراء أم مــن
األغنيــاء ؟
كعادتــه يســتدعى بشاشــته و طالقــة وجهــه التــى تصاحــب طالقــة
لســانه و نظــرات عينيــه املراوغــة
قال  :األنبياء يا سيدىت ليسوا مثلنا و هم اإلستثناء من القاعدة.
ىف مداخلة أخرى سأله املشاهد الحصيف :
يــا موالنــا كيــف اســتطعت أن تبــى أثنــاء الدعــاء و أنــت ىف أول الحلقــة
و مل تســخن بعــد ؟
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ضحــك الداعيــة و اســتدعى خاصيــة الثبــات اإلنفعــاىل و اإلبتســامة
البــاردة وأخفــى توتــره بحركــة رسيعــة داعــب فيهــا أزرار بدلتــه اإليطاليــة
الســوداء !
قال  :إنها فتوحات و تجليات من الله ..
قــال املشــاهد  :ربنــا يثبتــك يــا شــيخ و تشــارك ىف الغــزوات آخــر الحلقــة
كــا شــاركت ىف الفتوحــات بأولهــا !
واصل ضحكته البلهاء و أغلق هاتف املداخالت .
ىف آخر دعاء الختام قال  :اللهم ال تؤاخذنا مبا فعل السفهاء منا !
واصــل النحنحــة  ،تقمــص دور الزاهــد  ،انهمــر ىف البــكاء  ،لكــن كانــت
نظراتــه للكامـرا أثنــاء بكائــه تقــول شــيئا آخــر حتــى نــزل عــى الشاشــة تــر
النهايــة !
نــي املخــرج الكام ـرا والصــوت مفتوحــن ،ســأل طاقــم اإلخ ـراج  :مــا
رأيكــم ؟
قال املخرج مداعبا  :هايل يا دكتور ..أتقنت دورك متاما !
كان ســائق ســيارته الفارهــة بانتظــاره فتــح لــه البــاب  ،دلــف إىل الكــريس
الخلفــى ،أغلــق الســائق زجــاج الســيارة األســود  ،بــدأ هــواء التكييــف يرســل
بــرودة منعشــة ،تنــاول الدكتــور و هــذا اللقــب كــم يحبــه وظــل عمــره
يبحــث عنــه ..
فقــد كانــت الدكتــوراه التــى اشـراها ىف التجــارة التــى درســها ىف مســتهل
شــبابه بالجامعــة و ظــل حــرف الــدال ولقــب دكتــور يـراوده فدامئــا مــا كان
يقــول « إن لحــرف الــدال لســحر عظيــم يفتــح األبــواب املغلقــة» ..
تنــاول ســيجارا يســتورده مــن الخــارج  ،وأخــذ يدخــن ىف هــدوء  ،بينــا
حلقــات الدخــان املشــبعة برائحــة التبــغ الفاخــر تتطايــر ىف ســقف الســيارة!
فيسأله السائق  :هل صحيح يا أستاذ الجنة للفقراء أمثايل؟
يجيبــه  :طبعــا  ..ســوف تدخــل الجنــة مــن أوســع أبوابهــا واحــرص أن
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تقــول ىل يــا دكتــور !
واسرتســل منبهــا الســائق بقولــه  :ال تنــس الليلــة أن تتجــه إىل الفيــا
الجديــدة حيــث العروســة الجديــدة ىف انتظــارى!
باغتــه الســائق و ســأله  :و أنــت يــا دكتــور هــل ســتكون معنــا ىف جنــة
الفقـراء أم جنــة األغنيــاء ؟
قــال مداعبــا  :ال تخــف ســوف آخــذك معــى و ندخــن معــا ســيجارا
كوبيــا هنــاك !
ضحك السائق و هو يشعل السيجار الذى أعطاه له الشيخ قائال :
اللهم ال تؤاخذنا مبا فعل السفهاء منا !
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صديقتى ملحدة
كانــت ىف زيــارة لنــا  ،فهــى و زوجهــا مــن أصدقــاء العائلــة  ،وتربطنــي
بهــا صداقــة أدبيــة  ،حيــث نلتقــى بالنــدوات الثقافيــة  ،فهــى كاتبــة متلــك
حســا أدبيــا راقيــا ينعكــس مــن روحهــا الطيبــة و جاملهــا الهــادئ  ،و زوجتــى
تعتربهــا تــوأم الــروح التــى ال تســتطيع أن تفارقهــا .
هند ىف مشكلة كبرية يا هشام و تريد أن تتحدث معك !
باغتتنــى مليــاء بقولهــا و أكــدت هنــد عــى كالمهــا مــن خــال نظــرة
قلقــة رأيتهــا ىف عينيهــا و رسعــان مــا غــادرت مليــاء زوجتــى الجلســة قائلــة :
أمــا أنــا ســوف أذهــب إىل املطبــخ أجهــز الغــذاء و أترككــا لتفضفــض
هنــد لــك مبــا تريــد .
تحدىث يا هند ..خريا بإذن الله .
ذهــب عنهــا التوتــر قليــا و بحــس األديبــة بــدأت بعقــدة القصــة و
ألقتهــا دون متهيــد  :أفكــر ىف الطــاق مــن زيــاد !
صمــت قليــل بــدا  ،اســتعادت خاللــه وجــه زيــاد البشــوش و روحــه
املرحــة  ،فهــو كــا أعرفــه ديبلومــايس ناجــح  ،دمــث الخلــق  ،محبــا للحيــاة
 ،مثقــف  ،ملتــزم ىف عقيدتــه  ،رمبــا مل يكــن يصــى بشــكل دائــم  ،لكنــه ىف
شــهر رمضــان يصــى كل األوقــات و غالبــا مــا كنــت ألتقــى بــه ىف صــاة
العشــاء و القيــام و الفجــر ..
قطعــت هنــد الصمــت و أكملــت  :أنــت تعــرف أننــا ال منــر مبشــاكل
ماديــة و نعيــش ىف وفــاق و حــب ولكــن املشــكلة و التــى رمبــا تعرفهــا مــا
حــدث مؤخ ـرا مــن تطــورات ىف حيــاة زيــاد ..
هــززت رأيس موافقــا  ،فقــد كنــت أعــرف مــن خــال مــا يكتبــه زيــاد
عــى مواقــع التواصــل ثــم ظهــوره املفاجــئ ىف أحــد الربامــج ..
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اسرتسلت هند و كأنها قرأت ما فكرت فيه :
و منــذ تلــك اللحظــة التــى ظهــر فيهــا عــى القنــاة الفضائيــة و أعلــن
إلحــاده و انقلبــت حياتنــا و توتــرت العالقــة بيننــا و تســاءلت  :هــل اإللحــاد
نقمــة ؟
جاء دورى للحديث قلت :
اإللحــاد يــا هنــد قضيــة إنســانية تــوازى قضيــة اإلميــان فهــى مســألة
معقــدة ألنهــا تأخــذ مــن صاحبهــا كل فكــره و تضغــط عليــه خاصــة لــو كان
مــن يلجــأ إليهــا مثــل زيــاد فقــد مــر زيــاد قبلهــا مبرحلــة اإلميــان .
قطعــت حديثــى و أردفــت  :اتفــق معــك ووخاصــة بعــد أن قــرأ ىف
فلســفات كثــرة ..لقــد تأثــر كث ـرا بشــوبنهور و فلســفته املتشــامئة و تأثــر
بســارتر و نيتشــه وغريهــم
القضية صعبة ال أعرف ماذا أفعل ؟
كان تســاؤلها يلمــح ىل بالعــودة إىل الديــن و رأى الــرع الــذى مينــع
العالقــة بــن امللحــد و زوجتــه إذا ظلــت عــى إميانهــا  ،لكنهــا اسرتســلت
 :لكــن الــرع يعطــى اإلختيــار لإلنســان  ،فمــن شــاء فليؤمــن أو ليكفــر
..أتعــرف أىن أكــره كلمــة الكفــر هــذه ؟
رمبــا يكــون امللحــد منكــرا لوجــود اإللــه وغــر مقتنــع بالرســاالت و
االنبيــاء لكنــه ال يصــادر عقيــدة املؤمنــن بهــا ..
قلــت ضاحــكا ألخفــف مــن توترهــا  :رمبــا لكــن ال نريــد أن نجمــل
األلفــاظ و ننكــر الحقيقــة  ،إذا ملــاذا تريديــن الطــاق ؟
ارتسم الوجوم عىل قسامتها و أخفت دمعة ىف عينيها و قالت :
صدقنــى لــو قلــت لــك ال أدرى  ،فمنــذ تلــك اللحظــة و نحــن نعيــش و
كأننــا ىف فنــدق صغــر ال أحــد منــا يلتقــى باآلخــر ســوى ىف موعــد الغــذاء
..لقــد تحدثنــا ىف هــذا األمــر
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فــا كان منــه إال أن قــال ىل اقــرأى دون تعصــب و دون عاطفــة و فكــرى
بنفســك و لنفســك ثــم لــك أن تختــاري !
و هل قرأت و فكرت و اخرتت ؟ تساءلت ىف دهشة.
قطــع الحديــث قــدوم مليــاء و كعادتهــا ال تفارقهــا اإلبتســامة التــى
تصاحبهــا  ،وضعــت فنجانــن مــن القهــوة أمامنــا قائلــة  :هــذه لــك مركــزة
وزدون ســكر و هــذه لــك يــا هنــد مضبوطــة  ،الطعــام عــى وشــك أن يكــون
جاهــزا  ،كانــت رائحــة الشــواء مختلطــة مــع رائحــة امللوخيــة الخــراء
تتــرب مــن مطبــخ مليــاء التــى تركتنــا و ذهبــت لتكمــل مــا بدأتــه.
بــدأت هنــد ىف احتســاء قهوتهــا وأعــدت نفســها لإلجابــة التــى فكــرت
فيهــا و أردفــت :
قرأت و فكرت واخرتت  ،لقد أصبحت مثل زياد يا هشام !
وضعــت فنجــاىن عــى املنضــدة  ،لقــد باغتتنــى و وجهــت رضبــة قويــة
لعقــي الــذى مل يســتوعبها و قلــت ىف أىس  :إذا الطــاق غــر مجــد ..
مل تســتطع أن متســك دمعتهــا فبكــت وجــاء صوتهــا ضعيفــا  :ليســت
هــذه القضيــة و لكــن الحيــاة بيننــا تــكاد تكــون قــد انتهــت  ،زيــاد مل يعــرف
أىن أصبحــت مثلــه !
وهــو لــن يغــر موقفــه و معتقداتــه بعــد أن أصبــح نجام عــى الفضائيات
وهــو اآلن يعــد كتابــا عــن اإللحاد و تاريخــه و حركتــه و مفكريه .
هنــاك لحظــة فارقــة و مســافة صغــرة داخــل العقــل قبــل التحــول مــن
اإلميــان للكفــر  ،إذا تجاوزهــا اإلنســان حــدث التحــول لكنــه يســتطيع أن
يعــود و يعيــد اكتشــاف ذاتــه مــن جديــد ..أمل تقــل ذلــك ىف كتابــك األخــر ؟
تهللــت أســاريري لكنــى احتفظــت برباطــة جــأيش و اســتنتجت أنهــا مل
تصــل إىل مرحلــة اإلختيــار األخــر و مل تجتــز املســافة الصغــرة بعــد ..
كانــت رائحــة الشــواء و امللوخيــة قــد تزايــدت و جــاءت مليــاء تعطينــا
أمــر اإلســتعداد لتنــاول الغــذاء طلبــت منهــا أن تفتــح النوافــذ ليتجــدد
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الهــواء و تذهــب رائحــة الشــواء  ،فاتجهــت إليهــا و فتحــت كل النوافــذ و
مل تكتــف بذلــك فقــد جــاءت مبعطــر الجــو و نــرت رائحــة الــورد فتهللــت
قســات هنــد وأخــذت نفســا عميقــا و ســألت  :مــاذا أفعــل ؟
قلت ضاحكا  :افتحى نوافذ عقلك و انرثى عطرك و جددى هواءك..
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