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املقدمة
اأتذكر ابن عمي جهاد حينا  اأثناء كتابة بع�ص هذه الق�ص�ص كنت     
كان  الله.  رحمهما  اآخر،  حينا  اأحمد(   )اأبو  ال�صيخ  ح�صن  اأبي  عم  وابن 
جهاد يكربين بثالث �صنوات وهي ذات اأهمية عندما تكون يف الإعدادية 
اآنذاك على  بالتحديد ملاذا كان جهاد ي�رص  اأدري  الثانوية. ول  وهو يف 
�رصورة  يل  وي�رصح  الق�صرية،  الق�صة  كتابة  ملبادئ  روؤيته  تلقيني 
البتعاد  مع  املعلومات،  عن  الإفراج  ثم  مبا�رصة  احلدث  اإلى  الدخول 
عن الإطالة والإن�صاء. اأظن اأنه كان متاأثرا بالروايات البولي�صية، بينما 
كنت اأطالع جمالت ر�صوم الكارتون. اأما عمي ح�صن ال�صيخ فهو مدر�صة 
غامن  ابن  ودياب  وكليب  �صامل  والزير  الهاليل  زيد  اأبو  متاما،  اأخرى 
والع�رصات غريهم من اأبطال الأ�صاطري العربية الذين يطيحون ب�رصبة 

واحدة ع�رصة رءو�ص. 
   كل ليلة، ومنذ نعومة اأظافري وحتى �صن اخلام�صة ع�رصة، كنت 
اأ�صهر يف املقعد مع رجال القرية، واأ�صطر مل�صاعدة والدي، املختار )اأبو 
مطر( رحمه الله، يف تقطيع احلطب واإ�صعال نار القهوة منتظرًا ح�صور 
عمي، ثم انتظار النتهاء من تداول الرجال ل�صوؤون ذلك اليوم، حتى 
ن�صل ملوعد �رصد الروايات نرثًا و�صعرًا، وفجاأة يتوقف الإر�صال وعلى 

اجلميع انتظار التتمة غدًا. 
   هذه الق�ص�ص بني دفتي هذا الكتاب، لي�صت خيالية، لكن بع�صها 
اأغرب من اخليال، وبع�صها الآخر يعج باإثارة من احلياة اليومية، ول 
يخلو الأمر من ق�ص�ص �صيا�صية وجمتمعية وغرام وهيام وخيانة الع�صاق 
من  الكثري  ذلك  وغري  واخلالق  اخللق  يف  حوارات  وبالطبع  لبع�صهم، 
املوا�صيع .. القا�صم امل�صرتك بني هذه الق�ص�ص هو املوؤلف، الذي عاي�ص 
بع�صها  األف  وبالطبع  الق�ص�ص..  هذه  لبع�ص  امل�صدر  من  ا�صتمع  اأو 

الآخر. 
                                      ملقا – الأندل�ص -    يناير  2017  
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اخلراب 
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النتقام

ثم  الركاب،  وجوه  اإلى  ينظر  وهو  القطار  عربة  منت�صف  اجتاز 
احتل مقعدًا، وانطلق القطار من �صاربروكن يف اأملانيا اإلى �صرتا�صبورج 
الفرن�صية يف طريقة اإلى باري�ص. فتح كتابه ملوا�صلة الرواية، لكن حديث 
عربيني مل ي�صاهد اأنهما خلفه متامًا �صد انتباهه، وبدا اأنهما توقفا عن احلديث 

اأثناء توقف القطار يف املحطة ثم ا�صتاأنفاه. 
»وهل يعقل اأن الدوافع ال�صخ�صية هي التي ت�صبب هذه الفو�صى يف 

املنطقة؟«.
»كما قلت لك قبل قليل، بل للن�صاء اأي�صًا دور رئي�صي فيما ح�صل«. 
اأجاب الثاين الأول محاوًل اإقناعه واأ�صاف من دون انفعال: »اخلالف 
ال�صوري ال�صعودي بداأ مع خالف حافظ الأ�صد واأخيه رفعت الذي انتقل 
الله  امللك عبد  املرحوم  اإحدى زوجات  اأن  باري�ص.. تعرف طبعًا  اإلى 

تكون اأخت زوجة رفعت الأ�صد..«.
»واأنت تريد القول اإن زوجة رفعت حر�صت اأختها لتدفع امللك عبد 
الله ملعاداة نظام حافظ الأ�صد وولده ب�صار من بعده؟« كانت نربة ال�صتهجان 

طاغية على �صوؤال الرجل الذي يبدو من �صوته اأنه اأكرب الثنني �صنًا.
»نعم، بال�صبط، ولكن هناك اأ�صبابا اأخرى �صخ�صية، فقد كان ب�صار 
الأ�صد يقلد القذايف يف بهدلة امللك عبد الله واأمراء عرب اأثناء اجتماعات 
»ميكنك  حديثه:  فوا�صل  تعليق  اأي  املتحدث  ي�صمع  مل  العربية«.  القمم 
مراجعة تلك الجتماعات على اليوتيوب لرتى وت�صمع وت�صتوعب �صبب 
احلقد الذي دفع اإلى جتنيد مرتزقة اإجنليز رافقوا طواقم اإعالمية تقدمت 
طرابل�ص  يف  العزيزية  باب  و�صلوا  حتى  م�رص  حدود  من  مبا�رص  ببث 
كتابه  اجلديد  الراكب  اأقفل  فعلوه«.  ما  به  فعلوا  حتى  القذايف  ولحقوا 
حتى ل يرى اأي منهما اأنه عربي لو نظر اإلى اخللف اأو حتركا اإلى عربة 
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الطعام، اأراد اأن يتن�صت عليهما لغرابة ما يتجادلن حوله.
»ومن ن�صبوا بعد القذايف؟«.

ولكن  ليبيا،  اإ�صالح حال  يكن يف مخططهم  اأ�صاًل مل  »الفو�صى، 
بدل  تن�صيب رفعت  فكان م�صعاهم  �صوريا  اأما يف  القذايف.  بيت  تخريب 
ابن اأخيه لكن الأمور اأفلتت منهم ول زالوا ميولون وي�صلحون املعار�صة 
ويت�صببون يف خراب �صوريا، بل حولوا الأمر اإلى �رصاع طائفي..«.

»وانقلب ال�صحر على ال�صاحر«.
»هذا �صحيح لأن مخططهم كان ق�صري املدى..« ظن امل�صتمع اأن 
�صوريا  اإلى  اإيران  »ان�صمت  الإن�صات.  ووا�صل  غبيًا  كان  مخططهم 
وعززت نظام الأ�صد، وفتحت لل�صعودية جبهة توريط يف اليمن، بينما 
لكن ومع زيادة  باإيران،  لت�رص  النفط  اأ�صعار  ال�صعودية حرق  وا�صلت 
وفر�ص  وال�صتدانة  للتق�صف  الآن  وجلاأت  مدخراتها  بخرت  اإنفاقها 

�رصائب على �صعبها وعلى احلجاج«.
وا�صنطن  مع  لتفاق  تو�صلت  طهران  اأن  وذاك  هذا  من  »الأهم 
وها  �صوريا،  دعم  يف  لإيران  رو�صيا  وان�صمت  الأوروبية،  والدول 
امُلن�صت  فهم  ل�صورية«.  التي ت�صدت  الدول  تتوالى على  الكوارث  هي 
اأن املتحدث يق�صد التفجريات يف ال�صعودية ويف فرن�صا وتركيا، الأولى 
مولت و�صلحت، الثانية �صجعت املرتزقة على ال�صفر اإلى �صوريا لالن�صمام 

للمعار�صة وتركيا اأردوغان ل تدخر و�صعًا يف تاأزمي الو�صع. 
»هل لحظت اأن دمار الربيع العربي مل ي�صب �صوى اجلمهوريات 

العربية؟«.
تدخلت  دولة  وكل  والرتكية،  الفرن�صية  اجلمهورية  اأي�صًا  »اأ�صاب 
�صلبًا يرتد كيدها اإلى نحرها ب�صكل اأو باآخر«. �صاد ال�صمت وهلة حني دخل 
العربة كانت م�صتعلة  اأ�صواء  اأن  املتن�صت  القطار يف غابة كثيفة، وتنبه 
طوال الرحلة. و�صع يده على جيبه ب�صكل تلقائي حيث التذكرة، وكان 
قد جهزها مع جواز �صفره، ولكنهم قطعوا احلدود الأملانية الفرن�صية ومل 
ي�صاأله اأحد لالآن عن تذكرة اأو عن جواز �صفر. فجاأة خفت �صوء العربة 
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على  احلبوب  حقول  امتدت  حيث  اخلارج  من  الطبيعي  ال�صوء  وطغى 
مدى النظر. 

»قلت اإن كيدهم ارتد لنحرهم، هل تعتقد اأن لأجهزة الدولة ال�صورية 
اأي دور فيما يحدث يف ال�صعودية وفرن�صا وتركيا؟«.

ق�صرية  �صمع �صحكة  والأيتام..«  للغالبة  ينتقم  ربنا  اأو  هكذا  »اإما 
من الثنني وتالها ال�صمت حني فتح باب العربة ودخل مفت�ص التذاكر. 
القطري يف دعم نظام  ال�صعودي  اإلى �صبب اخلالف  املتن�صت  قفز ذهن 
محمد مر�صي وعبد الفتاح ال�صي�صي، على الرغم من التوافق بني الدوحة 
والريا�ص يف ال�صاأن الليبي وال�صوري. عادت الأمور تختلط يف ذهنه، 
فال�صعودية وقطر مل تتفقا �صد القذايف ولكن كال منهما �صعى �صده. كذلك 
تدعم  منهما  اأن كال  اإل  للمعار�صة  البلدين  دعم  فرغم  ل�صوريا،  بالن�صبة 
بديل  على  املعار�صة  اتفاق  اأعاق  ما  وهذا  لالأخرى  معادية  معار�صة 
يت�صدى للنظام، اأما يف ق�صية م�رص فان اإخوانها يف ظل مر�صي مل يكونوا 
اأفاق   ... �صدهم  ال�صي�صي  ال�صعودية  ودعمت  قطر  فدعمهتم  وهابيني، 
اأجمل  القطار فحمل حقيبته وترجل يف واحدة من  املتن�صت على توقف 

مدن العامل بينما ذهنة يعج بق�صايا متكررة منذ 1500 عام.      
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حليب الليل 

اآخر ومن مدينة لأخرى  اإلى  بلد     زحفت احلرب وكوارثها من 
اأثرت  النظري، ول�صنوات طويلة  اإلى بيت يف توا�صل منقطع  ومن بيت 
اأيامها يف نف�صية النا�ص واأظهرت امل�صتوى الفعلي لثقافة واإن�صانية البع�ص 
اأقرب  امل�رصة، وهي يف احلجم  الأغلبية. كانت قرية  وانحطاط واأنانية 
اإلى مدينة، من املناطق التي حماها الله من الويالت املبا�رصة على عك�ص 
بهم  الله  رحمة  يعرفون  �صكانها  وكان  وقرى،  مدن  من  بها  يحيط  ما 

ويقدرونها يف اأقوالهم يومًا بعد الآخر.
   اأ�صيبت قرية امل�رصة، القريبة، بداء احل�صار القوي اإذ كان فيها 
م�صلحون يعار�صون القابلني، فاأ�رص هوؤلء على ا�صت�صالم اأولئك ومنعوا 
فح�صلت  طعام،  ول  وقود  ول  كهرباء  ول  ماء  ل  احلياة،  �صبل  عنهم 
قريتهم  من  الكالب  وهربت  القطط  ثم  الفئران  ال�صكان  واأكل  املجاعة 
اأو  اإقناع امل�صلحني بال�صت�صالم  طلبًا للنجاة. حاول بع�ص �صكان امل�رصة 
الت�رصب خارج القرية رحمة ب�صكانها الذين انتقلوا لأكل اأوراق ال�صجر، 
ولكن امل�صلحني و�صيوخهم واملفتي وغريهم ممن مل تظهر عليهم اأعرا�ص 
اجلوع، اأخذوا يب�رصون النا�ص باجلنة وي�صجبون موقف كل من يرغب 

يف احلياة.
امل�رصة يف تخزين ما يقع حتت     منذ ح�صار امل�رصة عاظم �صكان 
الناجتة  الزبدة  كل  يخزنون  واأ�صبحوا  طعامهم،  يف  واقت�صدوا  اأيديهم 
عن حليب موا�صيهم وي�صتعملون احلليب اململح القابل للحفظ، لكن ماأ�صاة 
املحا�رصين  اجلريان  مل�صاعدة  طرق  يف  التفكري  على  اأجربتهم  امل�رصة 
اأن  املختار  اقرتح  امل�رصة  ل�صكان  اجتماع  ويف  هكذا  واجلوع.  بال�صالح 
اإناء كبري و�صع  يتربع النا�ص ببع�ص احلليب ي�صبونه م�صاء اخلمي�ص يف 
للجريان  احلليب  يو�صل  عمن  �صيبحث  اأنه  املختار  وقال  القرية،  و�صط 

��� ������ .indd   12 � ��:�   ����/��/��



13

املحا�رصين، واأو�صح اأن التربع يف الليل لن يك�صف هوية املتربع خوفًا 
مما قد يحمله امل�صتقبل. 

   يف �صباح اجلمعة ُحمل الوعاء اإلى بيت املختار لتفح�صه قبل البحث 
عمن �صيحمل محتواه. اأزاح املختار الغطاء وا�صتعاذ بالله العلي القدير، 
فقد �صاهد الوعاء مليئًا باملاء ال�صايف لقد قرر كل متربع اأن يحتفظ باحلليب 
لنف�صه، وظن اأن الآخرين �صيتربعون حقًا وبالتايل اإذا  كان تربعه ماء 
فلن يوؤثر على كمية احلليب من الآخرين. اأخرب املختار الإمام مبا جرى 
مالك  من  باحلليب  املاء  با�صتبدال  عليك  الإمام:  قال  ن�صيحته.  وطلب 
اخلا�ص واإمتام املهمة لتفوز باحل�صنات، اأما الآخرين فاتركهم يل. عندما 
باحلليب  امل�صلني من منهم تربع  الإمام  �صاأل  حان موعد خطبة اجلمعة 
يتربع  مل  منهم  اأيًا  اأن  بالله  الإمام  اأق�صم  وهنا  الأيدي،  فارتفعت  لياًل 
اأ�صيب يف  الإمام  اأن  بع�صهم  �صمعوا ومتتم  القوم مما  فاحتار  باحلليب، 
احتمالت  من  يعفينا  حتى  اليمني  وزر  يتحمل  اأنه  غريهم  وقال  عقله، 
امل�رصة  يعترب دعم جوعى  اإذا  جاء من  امل�صتقبل  امل�صوؤولية وامل�صائلة يف 

خيانة ت�صتحق العقاب. 
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الذل

»قمة الذل اأن نرتك ديارنا ونلجاأ لبالد بعيدة يقطنها من هم لي�صوا 
بلدان  عك�ص  على  بنا،  يرحبون  بع�صهم  ذلك  ومع  ديننا  اأو  جلدتنا  من 
بع�ص  ا�صرتجع  ثم  للمختار  الإمام  قال  والدين..«  العرق  يف  اأخوتنا 
بو�صعها  ما  تفعل  والفقرية  املجاورة  الدول  بع�ص  اأن  م�صححًا  مقولته 

وهناك جارة ا�صتوعبت مبقدار ن�صف تعداد �صكانها.
»اأطلب من ربك يف كل �صالة اأن يكف عنا �رص اإخوتنا الأغنياء، فهم 
الذين حر�صوا على القتتال ودعموا املن�صقني وورطوا البالد يف حرب 

اأهلية ثم تركونا ننزف ونتعر�ص لالإهانات والإذلل بكل اأنواعه.«
وموؤمن  ومثقف  متعلم  اأنت  مختار،  يا  الله  رحمه  من  تياأ�ص  »ل 
بالله.« بعد فرتة �صمت وا�صتغفار من الإثنني �صعى الإمام لت�صتيت ذهن 

املختار و�صاأله عن اأ�صعب فرتات الذل وال�صياع التي مر بها الب�رص. 
»رمبا كان ذل الإميان اأمام العلم هو الأكرث اإحراجًا واإيالما لعزة 
املختار  اإذ توقع من  فاه  الإمام  بينما فغر  املختار  املوؤمنني..« قال  نف�ص 
حديثًا عن احلروب وذل الهزمية وتاأثرياتها على النا�ص من �صلب ونهب 
واغت�صاب وتهجري، لكن املختار تعمق يف الإجابه واأكمل: »رمبا كان 
اإن الأر�ص كروية ولي�صت م�صطحة، وكان  العلم  قال  ذًل عظيمًا حني 
اأقر  النهاية  يف  ولكن  وقتله،  ومحاكمته  القائل  كفر  يعني  حينذاك  هذا 
العلم  اأذل  بعد ذلك  باطل.  كانوا على  واأنهم  العلم على حق  اأن  اجلميع 
اأهل الإميان جمددًا حني اأثبت اأن الأر�ص لي�صت محور الكون واأنها هي 
اأي�صًا اأن  التي تدور مع غريها حول ال�صم�ص ولي�ص العك�ص. ول نن�صى 
مت  بالطبع  هراء  وهذا  جغرافيًا،  العامل  مركز  القد�ص  اعتربت  امل�صيحية 
التنازل عنه، وهناك من يوؤكد الآن اأن مكة هي املركز املغناطي�صي للعامل 
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ومل يتعظوا من كل تلك الهزائم. اأو فلنقل اإن العامل الغربي الذي اقتنع 
ال�صعد  العلمية يقفز لالأمام قفزًا على كل  منذ قرون ب�صحة الإكت�صافات 
لذلك  منها..  تخل�ص  التي  باملرحلة  الآن كيف منر زحفًا  علينا  ويتفرج 
تراهم قد اأ�صبحوا بنزعة اإن�صانية جتاه الغري، بينما يذبح اجلار عندنا جاره 

بدعم وتاأييد من جاريهما..«
وجود  من  بد  ول  وتعالى،  �صبحانه  ربنا  خلقة  من  واأياهم  »لكننا 
حكمة يف هذا احلال.« تدخل الإمام مقاطعًا للمختار الذي �صاقت عيناه 

وهو ي�صتمع لالإمام.
»ما قلته الآن يا �صيخ هو جوهر الإهانة الأخرى التي تقبلها الغرب 
وا�صتجاب ب�رصعة يف تعامله معها للتخل�ص منها. اأنت ل زلت ت�صدق ما 
كانوا ي�صدقونه يف املا�صي، اإن ا�صل الإن�صان �صماوي، نزل من فوق 
لإميانهم  نتيجه  واأقروا  اقتنعوا  هم  بينما  �صنة.  اآلف  اأربعة  من  اأقل  قبل 
بالعلوم، اأن اأ�صل الإن�صان حيوانيًا اأر�صيًا تطور عرب ماليني ال�صنيني، 
الإن�صاين  املفهوم  من  فاقرتبوا  التغيري  هذا  �صمن  ونف�صيًا  عمليًا  وتفاعلوا 
بينما نحن نت�رصف �صمن املفهوم ال�صماوي كاحليوان املتوح�ص.. اأترى 
الفارق بني ما تظن اأنه احلق وبني احلق ذاته؟« مل يبدو اأن الإمام فهم 
اأي �صيء، وان�رصح �صدره حني نظر اإلى �صاعته لتخربه اقرتاب موعد 
اأن يجروؤ على  املكان دون  املختار وغادر  فاعتذر من  الع�رص،  �صالة 

دعوة محادثه ملرافقته اإلى اجلامع.    

��� ������ .indd   15 � ��:�   ����/��/��



16

الكيد 

اقتنع الإمام باأحقية اأن ُيطلق محمد زوجته �صفية، ولأنها على قرابة 
بعيدة من املختار اإتفقا على اإبالغه بالأمر. �رصح الإمام نيابة عن محمد 
يدخر ول  ل  اأموال زوجها حتى  تنفق  اأ�صبحت  �صفية  باأن  به  ُاخرب  ما 
يتزوج عليها، وا�صت�صهد الإمام اأمام املختار بالقراآن، اإن كيدهن عظيم. 
»من هن ومن قال ذلك؟« ا�صتغرب احل�صور من �صوؤال املختار امللم 
بالقراآن  وال�صنة. اأجابه الإمام اأن هذا كالم العزيز احلكيم يف القراآن. 
»قد يكون كالم العزيز ولكن الله مل يقل هذا الكالم مطلقًا.« ُفغرت اأفواه 
�صورة  من  بذلك  يتعلق  ما  يقراأ  اأن  الإمام  من  املختار  فطلب  احل�صور 

يو�صف.
اإلى              و�صل  حتى  وقراأ  الله  با�صم  و�صمى  ال�صيطان  من  الإمام  تعوذ 
يَصُه ُقدَّ ِمن ُدُبٍر َقاَل أنه ِمن َكْيِدُكنَّ إِنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظمٌي.﴾ فاأ�صار  ﴿لََّا َرَأى َقِ

املختار له بالتوقف و�صاأله من هو القائل اإذا  اإن كيدكن عظيم؟ 
   »اإنه عزيز م�رص، الفرعون، هو من قال ذلك كما يخربنا الله هنا 
يف القراآن .« قال املختار وهو ينظر للحواجب التي رفعت على اأوجه 
فهرب  بيو�صف وراودته  العزيز ولعت حبًا و�صغفًا  احل�صور. »زوجة 
باجتاه الباب ف�صدت قمي�صه وقدته. يف هذه الأثناء ُفتح الباب فاإذا بالعزيز 
قال  الأمر  تاأمل يف  ليو�صف، وعندما  يرى وي�صمع من زوجته التهام 
اإن كيدكن عظيم، فهل كالمه هذا يحلل ويحرم وي�رصع؟  القراآن  مليء 
بالق�ص�ص والأقوال على ل�صان الغري فهل ي�صبح هذا كالم الله ونعتربه 
ت�رصيعًا؟ ثم اإن الق�صة حدثت من اآلف ال�صنني فكيف تطبق حكمها على 

هذا الع�رص؟« 
قريبته،  يحبط خطة طالق  يتفل�صف حتى  املختار  اأن     ظن محمد 
فت�صجع وقال: »لكن يا مختار ما تفعله �صفية فيه الكثري من الكيد، تنفق 
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مايل حتى ل اأ�صتطيع الزواج..«
اأبغ�ص  هو  الله  عند  والطالق  غريها،  زواج  لك  اأحل  »الله 
باإ�صارة من يده وبهذا احلديث واأكمل:  احلالل..« قاطع املختار محمد 
».. يف الواقع اأنت من تكيد لها. من اأين لك املال لتنفقه زوجتك؟ وملاذا 
تعطيها املال؟ لقد حتايلت على الإمام ودبرمت املكيدة للم�صكينة متامًا كما 
كاد اأبناء يعقوب لأخوهم يو�صف: ﴿َقاَل َيا ُبَنَّ الَ َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعَل 
هو  ذلك  ِبنٌي﴾  مُّ َعُدوٌّ  لإِِلنَساِن  ْيَطاَن  الشَّ ِإنَّ  َكْيًدا  لََك  َفَيِكيُدوْا  ِإْخَوِتَك 
اإلقاء اأخيهم يف البئر بدون طعام  كيد الرجال الذين دفع بهم احل�صد اإلى 
اأو �رصاب وكذبوا على والدهم..فاأي كيد هو الأ�رّص؟ كيد احلب اأو كيد 
القتل؟ اأن�صحك يا محمد اأن تكف عن الكيد، واأن تذهب وزوجتك لطبيب 
اأو  اأيوب،  �صرب  كما  ا�صرب  اأو  الإجناب،  عن  العاجز  منكما  اأي  ليقرر 

يعقوب على الأقل.« 
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العقل اأوًل

اأن ل ي�صلي الع�رص واملغرب بل يدجمهما مع الع�صاء  قرر املختار 
قبل اأن ينام، واأخذ يتذكر وي�صتعني بالقراآن  بحثًا عن كالم ل يعرب عن 
فيه  ما  كل  واأن  الر�صول  على  نزل  القراآن   اأن  فكر  الله.  نظر  وجهة 
اإعتباره �صاحلًا  يجب  فيه  ما  لي�ص كل  ولكن  اأنه ح�صل،  �صحيح مبعنى 
ما  وكل  ت�رصيعات،  اإعتبارها  ميكن  ل  مثاًل  الأولني  ق�ص�ص  للت�رصيع. 
ين�صب يف القراآن  لالآخرين ل يجب اإعتباره كالم الله، وكل ما نعجز عن 
فهمه يجب اأن نوؤول الفكر فيه ونقرب فهمه من دون اأن ُيكفر املوؤول اإذ 
من الأف�صل اأن نحاول الفهم على اأن نوؤمن بالن�ص املبهم. تذكر قول الله 
ال�صارق وال�صارقة فاقطعوا اأيديهما. هذا ن�ص وا�صح غري قابل للتاوؤيل، 
الله  الواحد.  للجرم  الواحد  العقاب  يف  والأنثى  الذكر  بني  يعادل  فهو 
عادل ل يخطئ اأبدًا، والقراآن  منّزل من عنده، وبالتايل فاقرار القراآن  
اأن �صهادة الأنثيني ب�صهادة رجل واحد ل بد لها من �صبب منطقي مرتبط 
بال�صهادة ذاتها ولي�ص بوزن الأنثى مقابل الذكر، وحتى نعرف ال�صبب 

يجب الأخذ بالن�ص الوا�صح الذي ي�صاوي بني الذكر والأنثى. 
ارتاح املختار لهذه الفكرة التي �صيقذفها على الإمام وبقية رجال القرية 
ليلة، واأخذ يبحث عن  القهوة مثل كل  عندما يح�رصون ملجل�صه لحت�صاء 
الآيات املحتوية على فعل )قال( اأماًل اأن يكون معظمها قوًل من�صوبًا لغري 
الله. وجد يف كل �صفحة تكرار لكلمة قال وظن اأنها مكررة اأكرث من األف 
مرة، فالله يقول وال�صيطان يقول وفرعون يقول ويعقوب ونوح وعي�صى 
وغريهم يقولون والكفار وع�رصات الفئات الأخرى لهم قول اأي�صًا. اأغلق 
القراآن  واأعاد فتحه ع�صوائيًا : ﴿َقاَل إِنيِّ لََيْحُزُنِن أَن َتْذَهُبوا ِبِه َوأََخاُف أَن 
ُه الذيِّْئُب َوأنمْت َعْنُه َغاِفُلوَن.﴾ فكر املختار اأن هذا القول ميكن اأن يُف�رص  َيْأُكَ
مبنع خروج الأخوة �صويًا. ثم اأغلق الكتاب واأعاد فتحه : »﴿َقاَل ُموَسٰ 
ِ ُيوِرُثَها َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه  ِ َواْصِبُوا إِنَّ األرض ِلَّ لَِقْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِبالَّ
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تَِّقنَي﴾ وكرر املختار فعله باإغالق وفتح �صفحات القراآن  ع�صوائيًا  َواْلَعاِقَبُة لِْلُ
وهو يفكر كيف لو اعترب كل هذا ت�رصيعًا: ﴿َقاَل ِفْرَعْوُن آَمنمُت ِبِه َقْبَل أَْن آَذَن 
ا أَْهلََها َفَسْوَف َتْعَلُوَن﴾  وُه ِف اْلَِديَنِة لُِتْخِرُجوا ِمْنَ َذا َلَْكٌر مََّكْرُتُ لَُكْ إِنَّ َهٰ

﴿قالَ الَِّذيَن اْسَتْكَبُوا أنا ِبالَِّذي آَمنمُت ِبِه َكِفُروَن.﴾

جمعهم  الذين  الكرث  احل�صور  على  ال�صادة  القهودة  فناجني  دارت 
املختار حانقًا  يكون  اأن ل  الإمام  املدفعي. متنى  القذف  اقرتاب �صوت 

عليه حتى الآن بعد اأن اتهمه بالكيد مع محمد لطالق �صفية.
كيد  من  ا�صد  الرجال  كيد  اأن  ا�صتوعبت  تكون  اأن  �صيخ  يا  »املهم 
الن�صاء، والأهم اأن نفهم القراآن  ح�صب العقل ولي�ص تبعًا للن�ص حتى واإن 

جهلنا يف تف�صريه.«
»اأنت محق يا مختار ولهذا حني ي�صعب علينا فهم القراآن  نلجاأ اإلى احلديث 

وال�صنة لرت�صم لنا الطريق..« متالك املختار غ�صبه  وهو  ي�صتمع  لالإمام.
ومئات  الر�صول،  موت  من  �صنة  ثالثمئة  بعد  كتب  »احلديث 
الأحاديث غري منطقية وغريها الكثري فيها �صكوك. ثم ملاذا ترتك الأ�صل 
»اإذا  احل�صور:  �صاأل  ثم  وهنة  املختار  �صمت  للفرع.«  وتلجاأ  والعقل 
وجدنا حكم احلديث يتعار�ص مع ما ورد يف القراآن  فهل ن�صدق احلديث 
للقراآن.  وانحازوا  ذلك  اجلميع  نفى  القراآن؟«  ونرتك  ينا�صبنا  الذي 
»اإن معظم جرائم الع�صابات مدعية اجلهاد ترتكز على فتاوي ت�صت�صهد 
باأحاديث غري موثقة.« قال املختار وهو ينظر يف وجوه احل�صور: »هل 
يربر القراآن  اأي جرمية مما يرتكبون يوميًا؟« اهتزت الروؤو�ص بالنفي 

و�صكت الإمام.
من  هوؤلء  اقرتب  الله  قدر  ل  لو  تقول  مما  �صئ  اأي  �صينفعنا  »هل 
قريتنا؟« كان �صوؤال هذا العجوز يعرب عما يدور يف ذهن الرجال الذين 
ل يرغبون بطرح ال�صوؤال اأو حتى بال�صتماع اإلى اأي اإجابة عما �صيكون 

عليه الو�صع اإذا  اجتاحهم اجلراد.
اإلى و�صعنا  ملا و�صلنا  ال�صنني  منذ مئات  العقل  ديننا عرب  فهمنا  »لو 
اقرتاب  انتقل احلديث عن  اإذ  اأي منهم  يعلق  املختار ومل  قال  احلايل.« 

الق�صف اإلى م�صامعهم، وما العمل اإذا  وقعت الواقعة.        
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احلمار

»اأعوذ بالله من ال�صيطان الرجيم.« قاطع الإمام حديث املجتمعني 
يتناق�صون  كانوا  احلمار.  نهيق  �صوت  �صمع  عندما  القرية  جمل�ص  يف 
اآذانهم،  اإلى  التي ت�صل  القذائف  اأ�صوات  واأنواع  تقطع و�صجيج  حول 

ويخمنون اأين و�صلت املعارك. 
»هل تظن اأنهم يتقدمون مع ال�صياطني؟« وجه �صاب من احل�صور �صوؤاله 

لالإمام.
»رمبا..« قال الإمام دون تردد: »فطاملا احلمري تنهق فهذا يعني 

اأنها ترى ال�صياطني، ول اأدرى من برفقتهم الآن.«
»وهل هناك ا�صيطن من داع�ص، بالتاأكيد احلمري �صتنهق اإذا  راأتهم..« 
قال املختار ثم نظر اإلى الإمام: »نحن هنا يف حماية جي�صنا ولله احلمد، واإذا 
اقرتب اأي من ال�صياطني �صرتى مالئكة ال�صوخوي جتعلهم كع�صف ماأكول، 
فاطمئن اإذا  كنت خائفًا.« كان املختار يلمح اإلى النوايا اخلفية التي يظنها عند 
الإمام، واأكمل: »لو اقرتب غري اجلي�ص من قريتنا �صنتحول اإلى عبيد اأو 
لجئني، ول تظن اأنهم �صيحرتمون مقامك الديني، فاأنت كافر مرتد بالن�صبة 
الرغم من كونهم مثلك ي�صدقون روؤية احلمري  لأولئك احل�صا�صني، على 

لل�صياطني والديكة للمالئكة.«
املختار  قاطع  النبوي..«  احلديث  ذلك  ي�صدقون  امل�صلمني  »كل 
الإمام باإ�صارة من يده وطلب منه عدم التعميم. »..لكن هذا حديث عن 
فاأنها  ْيطاِن،  ال�صَّ ِمَن  بالّله  ُذوا  َفَتَعوَّ احَلِمرِي  ُنَهاَق  �َصِمْعُتْم  )اإَذا  اأبي هريرة 
ِلِه فاأنها راأْت  ياَح الّدَيَكِة فا�ْصاأَُلوا الّله ِمْن َف�صْ راأْت �َصْيطانًا؛ َواإذا �َصِمْعُتْم �صِ

َمَلكًا( واأنا مل اأخرتع ذلك احلديث.«
الديكة  فكل  ا�صتعمال عقلك،  اإنك مل تخرتعه ولكن عليك  »�صحيح 
ت�صيح عند الفجر، وكل احلمري تنهق طلبًا ل�صئ ما. ثم ملاذا يرى احلمار 
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ال�صيطان ول يراه الإن�صان اأو احل�صان. مع ذلك..؟«
»..هذه حكمة الله« قال الإمام بثقة ردًا على املختار.

»�صاحبك اأبو هريرة بالفعل ُمحب للحيوانات وكانت هرته ل تفارقه، 
ولكنه يقول اأنه �صاحب الر�صول ثالث �صنوات فقط، ولدينا الآن اأكرث من 
خم�صة اآلف وثالثمئة حديث يقال اأنها موثقة من�صوبة اإليه، وهناك اأقوال 
الر�صول  حجر  يف  ينام  مل  بالطبع  وهو  األفًا،  الثالثني  فاقت  اأحاديثه  باأن 
طوال تلك املدة، فهل تظن اأن كل ما ين�صب اإليه �صحيح بالفعل؟« �صمت 
املختار ثم اأخرب احل�صور اأن ال�صيدة عائ�صة �صككت يف اأقوال اأبو هريرة حني 

ن�صب للر�صول اأفعاًل كان يفعلها مع زوجاته فنفت عائ�صة ذلك.
»يعني املختار يق�صد اأن القراآن  الكرمي هو م�صدر الأحكام وف�صل 
اأن  ال�صيطان، واإمنا ورد  النهيق وح�صور  القول ومل يرد فيه �صئ عن 
�صوته منكر.« قال ال�صاب الذي ت�صبب �صوؤاله بهذا ال�صجال، ثم قراأ على 
ا  احل�صور من هاتفه النقال: ﴿َواأْلَْنَعاَم َخلََقَها لَُكْ ِفهَيا ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَ
ُل َأْثَقالَُكْ  ُحوَن. وحْتِ اٌل ِحنَي ُتِرحُيوَن َوِحنَي َتْسَ وَن. َولَُكْ ِفهَيا َجَ َتْأُكُ
ْيَل  إىل َبلٍَد َلْ َتُكوُنوا َبالِِغيِه ِإالَّ ِبِشقيِّ اأْلَْنُفِس ِإنَّ َربَُّكْ لََرُءوٌف َرِحمٌي . َواْلَ
ِ َقْصُد  وَن. َوَعَل الَّ ُلُق َما اَل َتْعَلُ َكُبوَها َوِزيَنًة َوَيْ رَي لَِتْ ِ َواْلِبَغاَل َواْلَ
ِعنَي﴾. اإرتفعت الأ�صوات، منهم  ا َجاِئٌر َولَْو َشاَء َلََداُكْ َأْجَ ِبيِل َوِمْنَ السَّ
من يقول الله روؤوف رحيم، ومنهم من لحظ م�صاواة الله بني احلمري 
واخليول، وثالث يقول اأنه ل يعقل اأن ُين�صب للر�صول قوًل يتناق�ص مع 
القراآن . كان الإمام �صامتًا من�صتًا حتى اأ�صار اإليهم بال�صتماع فا�صغوا.
اِر  َ َثِل اْلِ ِمُلوَها َكَ ُلوا التَّْوَراَة ُثَّ َلْ حَيْ قال تعاإلى: ﴿َمَثُل الَِّذيَن ُحيِّ
ِدي  ُ اَل َيْ ِ َوالَّ ِبأياِت الَّ اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَُّبوا  َمَثُل  ِبْئَس  َأْسَفاًرا  ِمُل  حَيْ

اِلنَِي﴾  اْلَقْوَم الظَّ

جهالة  ي�صّبه  »الله  واحل�صور:  الإمام  املختار  �صاأل  اإذن؟«  »وماذا 
اليهود بجهالة احلمار الذي ل يقراأ ول يكتب، وهذا ل يعني اأن احلمار 
من  وا�صح  تاأييد  بني  متب�صمًا  املختار  واأ�صاف  فينهق.«  ال�صيطان  يرى 
احل�صور: بل اإن الله ا�صتعمل احلمار اآية كما جاء يف البقرة: ﴿َواْنُظْر إىل 
اِرَك َولَِنْجَعلََك أيًة لِلنَّاِس َواْنُظْر إىل اْلِعَظاِم َكْيَف ُنْنِشُزَها ُثَّ َنْكُسوَها  ِحَ

ٍء َقِديٌر﴾                َ َعَل ُكيِّ َشْ َ لَُه َقاَل َأْعَلُ َأنَّ الَّ ا َفَلَّا َتَبنيَّ ً َلْ
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اأوباما امل�صلم

»رمبا هناك اتفاق اأمريكي رو�صي على دخول قوات ناتو وقوات 
دول عربية من تبوك اإلى �صوريا للتمركز على حدود فل�صطني من جنوب 

لبنان اإلى جنوب الأردن..« 
»عقلك �رصب يا �صيخ« قال املختار مقاطعًا و�صط �صحك من بع�ص 
لل�صيخ  الفر�صة  اإتاحة  املختار  اآخرين طلبوا من  احل�صور، واهتمام من 

ليكمل حديثه.
اأقول  رمبا، وهذا يعني اأن ال�صعودية رتبت الأمر، وهي  »..اأنا 
ما  مع  يتنا�صب  ما  تعمل  اأو  تهاجم  اأو  لت�صكت  لداع�ص  الإيعاز  بو�صعها 

يخططون..«
»وما الهدف من هذه اخلطة يا �صيخ؟؟ م�صايقة اإ�رصائيل اأو الهجوم 

عليها؟؟«
املختار  على  احل�صور  وردد  ال�صيخ  قال  مختار«  يا  اأكمل  »دعني 

الطلب ذاته.
قلياًل  �صدره  ونفخ  فخذيه  حتت  �صاقيه  ورتب  قلياًل  ال�صيخ  حترك 
وقال وهو يعدل و�صع العمة: »الرئي�ص اأوباما الآن يف املرحلة الأخرية 
لإدارته، وقد عطله الإ�رصائيليون واأن�صارهم كثريًا يف ال�صابق، ورمبا، 
اإ�رصائيل  من  والطلب  احلدود  على  القوات  ح�صد  يريد  رمبا،  اأقول 
الن�صحاب حلدود 1967 على اأن ت�صمن هذه القوات اأمنها الذي تّدعي 
اأنه مهدد.« �صمت ال�صيخ وهنة ومتالك املختار نف�صه ومل يتدخل بانتظار 
اأوباما يف احلقيقة م�صلم ولكنه  اأن  اأ�صاف: »تعرفون  ال�صيخ الذي  انتهاء 
اإّدعى اأنه م�صيحي حتى ينجح يف النتخابات، ولكنه كثريًا ما ين�صى نف�صه 
وُيظهر اأنه بالفعل م�صلم، وفر�صته الآن التظاهر بالهجوم على داع�ص يف 
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اأنظار امل�صتمعني  �صوريا ليحقق احلل لق�صية ال�رصق الأو�صط.« حتولت 
اإلى املختار باأنتظار التعليق.

   »اأوباما م�صلم!!« قال املختار و�رصح قلياًل ثم ا�صتاأنف: »رمبا كان 
م�صلمًا، رمبا على راأي ال�صيخ. لكن اأخربوين اأنتم هل هو م�صلم �صني اأو 
�صيعي؟« مل يتلق اإجابات واإمنا �صمع همهمات مت�صاربة. »اإذا كان م�صلمًا 
فهو بالتاأكيد �صيعي بدليل تدليله لإيران يف عقد �صفقة املفاعالت النووية 
مقدمتها  ويف  ال�صنية  العربية  الدول  ومتنيات  اإ�رصائيل  اأمنيات  ومخالفته 
»واإذا  املختار:  فاأكمل  بالتاأييد  امل�صتمعني  روؤو�ص  اهتزت  ال�صعودية..« 
العربية  بال�صعودية والدول  ُيوقع  الأمريكي  فالرئي�ص  الراأي  هذا  �صدق 
ال�صنية ويغرر بها للتدخل بهدف ال�صتباك مع قوات رو�صيا املرتب�صه بهم 
اإذا  اقرتبوا من �صوريا. هذا طبعًا معناه ن�رصة ل�صوريا واإيران وتو�صيع 
الهالل ال�صيعي من اإيران فالعراق ف�صوريا ولبنان مع اإ�صعاف وتدمري 

بل وهزمية للقوات العربية ال�صنية..«
»يا مختار..« قاطع ال�صيخ الرواية: »اأمريكا م�صاركة بقواتها مع 
الناتو والعرب يف الزحف، واإذا �رصبتهم رو�صيا فهذا معناه حرب عاملية 

ثالثة وق�صف نووي..«
»�صحيح، كالمك يف محله، ولكني افرت�ص اأن اأوباما م�صلم �صيعي، 
والدمار التقليدي اأو النووي �صيكون يف بلدان عربية �صنية، واذا تطور 
الق�صف النووي وو�صل اإلى الوليات املتحدة فهذا اأي�صًا م�صلحة اإيرانية، 
الطريق  ومهد  الأكرب  ال�صيطان  ومن  ال�صنة  من  اأنتقم  قد  اأوباما  ويكون 
يعني  الأو�صط،  ال�رصق  كل  يف  النووية  برو�صيا  مدعمة  اإيرانية  لهيمنة 
الأ�صوات  ارتفعت  واحد.«  حجر  يف  ع�صافري  اأربعة  اأو  ثالثة  اأ�صاب 
بال�صتنكار وال�صتغفار واإعالن الإكتفاء مبا اأ�صابهم من الدمار والدعاء 

لله باإ�صالح احلال.     

��� ������ .indd   23 � ��:�   ����/��/��



24

ظاهرة �صوتية

»وكيف اأعرف من �صينجح ؟ كالهما زبالة، واحد عن�رصي اأهبل 
يف  م�صاركة  وهي  م�صت  عقود  منذ  لإ�رصائيل  نف�صها  بايعة  والأخرى 

الكوارث التي حلت بنا.«
ل�صديقه  قال  وا�صنطن.«  يف  يجري  ما  وتتابع  راأي  لديك  »اإذًا 
على  احتجاجًا  واحلوارات  ال�صيا�صة  اعتكف  الذي  املخ�رصم  ال�صحايف 
�صلبية املواطن وامل�صئول العربي، الذي ل يقراأ واإن قراأ ل يفهم واإن فهم 

ل يت�رصف �صمن ذلك الفهم، كما يقول عنهم. 
»اأثناء تقليبي محطات التلفزيون املختارة اأعرف طبعًا عن املناق�صة 
من  لالإفتاء  يوؤهلني  الذي  بال�صكل  متابع  غري  ولكني  املر�صحني،  بني 
كعرب  علينا  �رصر  فكالهما  يهمني  ل  وب�رصاحة  �صيفوز،  الذي  منهما 
وم�صلمني. اأما اإذا نظرنا اإلى الق�صة من زاوية ال�صعب الأمريكي ال�صقيق، 
اأخرجه عن  اإذ  تب�صم �صديقه  حالنا.«  اأحت�رص على  ما  بقدر  اأح�صدهم  فاأنا 
�صديقه  لي�صتدرج  القهوة  فنجان  تناول  ال�صيا�صية.  التعليقات  عن  ابتعاده 
باكمال راأيه. »قد يرى البع�ص اأن املناق�صات مهاترات، واأن احلمالت 
املر�صح  ماهيه  للناخب  تو�صح  الأ�صاليب  هذه  لكن  بهلوانيات،  الدعائية 

وبالتايل يختار من ينا�صبه ثم يلتزم اجلميع بعد النتخابات بالنتائج.«
»ونحن لدينا انتخابات..«

»بالله تاأكل عنب وتنقطنا ب�صكوتك..« قاطع �صديقه م�صريًا اإلى طبق 
العنب بينهما. »اإنتخاباتنا، اإن وجدت، فهي بدون برامج اأو مناق�صات، ويف 
اإذا كانت انتخابات رئا�صية  اأح�صن احلالت هناك وعود جوفاء متكررة. 
فهي مبر�صح واحد ونتيجة مزيفة م�صمونة، واإذا كانت انتخابات برملانية 
فهي قبلية وعائلية اأو ح�صب الدفع النقدي لكل �صوت، ومع ذلك لدينا اأحيانا 
مر�صحني، بل قوائم مر�صحة، ل تنال �صوت اإنتخابي واحد. واأنت حتكي 

عن انتخابات، اأو تريد مقارنة انتخاباتنا بانتخاباتهم .. اأ�رصب قهوة.«
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الف�صائية  محطاتنا  انتخابية،  حمالت  اأجراء  عن  ينق�صنا  »ماذا 
بالع�رصات، وقدراتنا الإن�صائية واخلطابية ل ُت�صاهى..«

».. �صحيح فنحن ظاهرة �صوتية، ورزقنا الله بكرثة املحطات..« 
�صمت مفكرًا اإذا كان عليه موا�صلة الإنخراط يف هذا املو�صوع اأو تغيري 
جمرى احلديث لق�صية اأخرى. خ�صى اأن يجرح �صعور �صديقه اإذا ظن 
التي  والقلة  عدمه،  مثل  معظمها  ولكن  كثرية  »محطاتنا  فاأكمل:  تعاليه 
يا  املهم  حرام.  بنت  اأنظمة  م�صالح  وتخدم  م�صي�صة  امل�صاهد  عليها  ُيقبل 
احل�صول  ينق�صنا  الآن  يعد  ومل  اخلطب،  على  القدرة  لي�ص  �صديقي 
ناجتة  م�صاكلنا  اأن  القريب  املا�صي  يف  نظن  كنا  نريد.  معلومة  اأي  على 
عن �صوء فهم العامل لنا، وعن نق�صان من يتحدث عنا مبهارة، واأننا اإذا 
اأو�صحنا ق�صايانا ف�صوف نك�صبها ويتغري كل �صئ لالأف�صل. هكذا غرقنا يف 
بحر معلومات ولكننا نعجز عن حل اأي ق�صية، بل اأمورنا تتعقد نتيجة 
اللهم  اإيجابية،  قرارات  اأي  اتخاذ  عن  لعجزنا  وطبعًا  الوعي  لنق�صان 
هل  والوطن.  واحلارة  والأهل  واجلار  للذات  التدمريية  القرارات  اإّل 
اأ�صوياء  ب�رص  مبثابة  الأطراف  كل  من  ال�صوريني  املتفاو�صني  اأن  تعترب 
وهم يجرتون التفاهات بينما ال�صعب يهرب من العذاب والوطن يذوب. 
اأعجز  يجل�صون  وهم  بالب�رصية  و�صفها  ميكن  الفل�صطينية  القيادات  هل 
هذا  على  وخذ   .. اخلوازيق  على  باجللو�ص  ويتم�صكون  العجزة،  من 
املقا�ص يف ليبيا والعراق واليمن ال�صعيد. ماذا ينفعنا كل هذا ال�صتعرا�ص 
اإذا مل  ملا يحدث يف وطننا  واأفالم  لتحليالت ولأخبار و�صور  املتوا�صل 

يدفعنا كل هذا لتخاذ قرارات تغري جمرى الأحداث..«
».. مثاًل ؟«

قيادات  بانتخاب  يطالب  بلد  كل  يف  متوا�صل  �صعبي  حراك  »مثاًل 
ينتظر  متى  اإلى  الأردن.  يف  ويتكرر  تون�ص  يف  حدث  كما  جديدة 
بداية طريق �صحيح،  انتخابات ت�صعهم على  الإقدام على  الفل�صطينيون 
هوؤلء لديهم م�صاكل مكثفة ول حل لها اإل بالنتخابات، بينما بقية الدول 
عليها الإ�صالح والتغيري الفوري قبل اأن تنفجر اأو�صاعها هي الأخرى. 
اإذا كان احلل يعني  البالد والعباد  يعنيهم تدمري  املت�صلطني ل  اأن  امل�صكلة 
وامللوك  والروؤ�صاء  الزعماء  غالبية  اأن  تعلم  هل  التقاعد.  اإلى  اإحالتهم 
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العرب اأعمارهم بني ال�صتني والت�صعني، يعني اإذا اجتمعوا فهم يتحدثون 
عن اأنواع الأدوية التي يتناولونها؟«

»لكن كل محاولة تغيري اأدت اإلى كارثة حتى الآن..«
التجارب  ال�صتبداد وانعدام فر�ص  »نعم وال�صبب هو طول عهود 
والتدرج لالأمام، فاإذا انفجر الو�صع يلوح يف الأفق ما هو اأ�صواأ. نحن 
بحاجة لتغيري متوا�صل بطرق دميقراطية، وبحاجة األح اإلى نظم تعليمية 
منفتحة على الآخر ومبنهج علمي ومنطقي وتربية مت�صامحة، لكن املتوفر 
واأنهى حديثه  قهوته  بقايا  يرت�صف  لوهلة  توقف  العك�ص..«  هو  لالأ�صف 
كلينتون،  اأو  ترامب  و�صواء  �صيوخنا  »بني  ل�صديقه:  النظر  دون  من 
فنحن ماكلينها ماكلينها.. الأمريكان لديهم ثاأر عند العرب وامل�صلمني من 
غزوة 11 �صبتمرب يف نيويورك وبالرغم من كل ما فعلوه بنا مل ينتهوا من 

ت�صفية احل�صابات بعد.«                    
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الغباء والذكاء

الأفكار،  تنظيم  عن  عاجز  لكنه  ذهنه،  يف  متوفرة  املعلومات  كل 
يكتبها  التي  الأ�صبوعية  مقالته  يف  �صيتعمق  مدى  اأي  واإلى  �صيبداأ  مباذا 
بقلمه  وخط  الكمبيوتر  عن  ناظريه  اأبعد  �صاعتني.  خالل  العادة  يف 
مالحظات: رغبة مريكل يف تخفي�ص كلفة الإنتاج، ممار�صات �صلبية من 
املهاجرين، احتجاج اأوروبي لأ�صباب اقت�صادية، منو العن�رصية وتقدم 
امل�صلمون  حل  اأينما  الأوروبي،  الإحتاد  تفكك  النتخابات،  يف  اأحزابها 
تتولد امل�صاكل، الإرهاب يجند املجرمني، تراجع تعداد الطفال، زيادة 
حليب  كوب  من  وارت�صف  حلظات  توقف  الدميغرافية...  املخاوف 

وقرفة �صاخن وخط: جتربة القرود اخلم�صة ل�صنع الأغبياء.
ال�صوق وحرمان  اإخراج بلدهم من  اأن قرر عواجيز اجنلرتا  »بعد 
رغبة  �صد  ذلك  وكان  امل�صرتك  الأوروبي  امل�صتقبل  من  ال�صابة  الأجيال 
اأ�صتقبالها  على  املانيا  توؤنب  فرن�صا  هاهي  ال�صمالية،  واآيرلنده  �صكوتلنده 
ما  والعراق.  �صوريا  يف  احلرب  نتيجة  الالجئني  من  مليونية  اأعداد 
ين�صاه الأوروبيون اأن و�صعهم احلايل نتج عن مخطط بريطاين متكرر 
الأوروبي  الإحتاد  دخلت  تات�رص  مارجريت  حكومة  للف�صاد.  تاريخيًا 
ال�رصقية  اأوروبا  دول  �صم  على  اآنذاك  فاأ�رصت  الداخل،  من  لتفجره 
العمالة، وهكذا غزى  لتنقل  ا�صتعداد لالأمر وفتح الطرق  لل�صوق بدون 
تطالب  التي  بريطانيا  مقدمتها  ويف  ال�صوق  دول  وجريانهم  البولنديون 
حكومتها احلالية من ال�رصكات اإعداد قوائم باأ�صماء عمالها الأجانب، غري 
الربيطانيني. هذه احلكومة طبعًا هي نتاج الف�صل الربيطاين عن اأوروبا 
البالد والتخوف من حركة  الأجانب من  �صعارات طرد  الذي مت حتت 
الكتابة  عن  توقف  بروك�صل.«  عن  وال�صتقالل  اأوروبا  اإلى  الالجئني 
من  يوجز ويخت�رص  اإذا مل  �صتطول  املقالة  اأن  وتاأكد  وراجع مالحظاته 

املوا�صيع. 
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العن�رصي  حزب  تقدم  من  تتخوف  الفرن�صية  واحلكومة  »الرئي�ص 
فعلتها  على  املانيا  وتوؤنب  لجئني  ا�صتقبال  ترف�ص  لذا  وابنته،  لبان 
لل�صناعات، لكن  املانيا دولة م�صدرة  اأن  اقت�صادية. املعروف  لأ�صباب 
مقارنة  الثمن  باهظة  �صادراتها  ترتاجع  وبالتايل  مرتفعة  عمالها  اأجور 
امل�صت�صارة مريكل وحزبها  ال�صيني والأوروبي. هكذا قررت  بالإنتاج 
�صعار  حتت  �صنويًا  �صوري  ملليون  احلدود  بفتح  ال�صورية  الأزمة  جتيري 
اإن�صاين. اأنا�ص تربوا وتعلموا يف بالدهم لعقود ويتم الآن ال�صتفادة منهم 
الإنتاج وترتفع  اأجور  فتهبط  اأ�صهر،  ب�صعة  الأملانية خالل  تعلمهم  فور 
معدلت الت�صدير والدخل وتتوفر الأموال ال�رصيبية ل�صناديق ال�صمان 
وال�صحة والتقاعد، وتتخل�ص البالد من اإ�صكالية تناق�ص �صكانها واإنتاجهم 
و�رصائبهم وحتل م�صكلة من �صيدفع للمتقاعدين رواتبهم املرتفعة.« اأراد 
للفقرة التالية اأن ت�صري مل�صوؤولية العرب عن تزايد العن�رصية يف الغرب 
ولكن عليه �صياغتها باأ�صلوب مبطن ل يربط بني تواجد العرب وامل�صلمني 

يف اأي مكان وتولد امل�صاكل.    
عندما تلتقي ح�صارات مختلفة تتولد م�صاكل بالطبع، خ�صو�صًا اإذا 
يقطنها مالئكة فقط.  بلد ل  اإلى  اإحدهما هاربًا من حرب �رصو�ص  كان 
ب�صعة اأحداث هنا وهناك، حتر�ص، اإرهاب، �رصقة.. ا�صتغلت من قبل 
انتهازيني عن�رصيني اأ�صهروا �صالح حماية الأملانيات والثقافة وامل�صيحية، 
و�صخموا بكل حدث اإرهابي يف اأوروبا. منا حزب متطرف وبداأ يكت�صح 
مقاعد يف النتخابات املحلية، وتعاظم ال�صغط على امل�صت�صارة من داخل 
من  بالرغم  الالجئني.  ا�صتيعاب  �صيا�صة  عن  الرتاجع  ب�رصورة  حزبها 
باأن  �صعبها  من  العوام  م�صارحة  ميكنها  فال  بال�صجاعة  امل�صت�صارة  حتلي 
الرب هو الذي اأهدى لنا هوؤلء الالجئني ال�صناع املتعلمني ل�صد حاجتنا من 
نق�ص الن�صل والعمال والأموال ودفع رواتب العواجيز والعاطلني عن 
العمل ورواتب العن�رصيني.. م�صارحة كهذه �صتعني نهايتها وحزبها.” 
لديه قناعة اأن مريكل لن ت�صارح �صعبها والعامل بحقيقة �صيا�صتها، لذا اأراد 
للفقرة قبل الأخرية من مقالته اأن تعك�ص احتمالت ما �صيوؤول اإليه الو�صع 

�صمن املعطيات احلالية.  
اآخر غري الجنليز الن�صحاب  الأحداث وقرر �صعب  »اإذا تواترت 
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يف  وهولندا  فرن�صا  يف  املتطرفون  وجنح  الأوروبي،  الحتاد  من 
فهذا  مريكل،  للم�صت�صارة  هزمية  اأو  تزعزع  مع  القادمة،  النتخابات 
املا�صي  لإرجاع  �صعيًا  النقياد  �صهلة  الغبية  الأغلبية  �صيادة  اإلى  �صيوؤدي 
الذي يت�صورونه �صعيدًا قبل الغزو الإ�صالمي العربي الأجنبي لبالدهم. 
ا�صتمرت  التي  للتفرقة وال�رصاعات الأوروبية  ب�صهولة  �صيعودون  هكذا 
القت�صادي،  للرتاجع  والعودة  الأوروبي،  الحتاد  ن�صاأة  قبل  لقرون 
الفتح الإ�صالمي من املهاجرين لأوروبا قد حقق بداية  وبالطبع �صيكون 

غاياته على طريق اإزالة الفوارق بني البالد امل�صلمة وبني اأوروبا.«
الآن  يعاي�ص  الأمريكية، وهو  النتخابات  يومان على موعد  تبقى 
اإتهامات  دعارة،  املر�صحني،  بني  جوفاء  مبوا�صيع  الرتا�صق  جمريات 
جن�صية، ق�ص�ص حتر�ص، معاداة لالأجانب. الذي يقلقه هو وجود ن�صبة 
ترامب وهذا  اجلمهوري  املر�صح  بالفعل  يوؤيدون  الأمريكيني  عالية من 
ما اأعاد لذهنه ق�صة القرود اخلم�صة، فقرر اأن ينهي بها مقالته هذه كونها 

تعك�ص مت�صك الرعية ب�صعارات وعادات متوارثة وغري منطقية.
»و�صعت خم�صة قرود يف قف�ص وعلق لها قطف موز وحتته �صلم. 
عندما �صعد القرد الأول ال�صلم لأخذ موزة تلقى مع الآخرين �صياًل من 
املاء البارد فرتاجع عن غايته. حاول لحقا قرد اآخر التقاط موزة فتكرر 
للموز.  التطلع  عن  القرود  كفت  وهكذا  املزعج،  البارد  باملاء  ال�رصب 
اأخرج اأ�صحاب التجربة قردًا واأدخلوا للقف�ص بدياًل له. على الفور توجه 
وا�صتعملت  منعته  الأربعة  القرود  ولكن  للموز  �صعيًا  لل�صلم  اجلديد  القرد 
عاي�صوا  الذين  الأربعة  من  اآخر  قرد  ا�صتبدال  ذلك  تبع  ال�رصب.  معه 
الر�ص باملاء البارد. القرد اجلديد الثاين توجه لل�صلم وتلقى فورًا ال�رصب 
البارد.  املربح من الأربعة مبن فيهم القرد الذي مل يعاي�ص جتربة املاء 
ا�صتمرت التجربة حتى مت ا�صتبدال كل القرود التي عوقبت باملاء البارد، 
من  القرتاب  من  ُي�صتبدل  واحد  اأي  منع  وا�صلت  اجلديدة  القرود  لكن 
املوز وهي ل تعرف ال�صبب الذي يدفعها ل�رصب كل جديد ت�صول له نف�صه 

مخالفة العادات ال�صائدة.«
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الفطرة املعطوبة

قريتني هربًا من  العا�صمة عرب طريق يخرتق  اإلى  ب�صيارته  اأنطلق 
جنون القيادة على الطريق ال�رصيع. بجانب محطة مياه اعرت�صت الطريق 
قد مالء  فاعل خري  اأن  ويبدو  املدى،  طويل  الت�رصب  من  تكونت  حفرة 
احلفرة بالطني لتخفيف ال�صدمة، لكن الأمر حتول اإلى وحل يف احلفرة 
فتوجب عليه القيادة ببطء مل�صافه طويلة حتى ل تر�صق العجالت الطني اأ�صفل 
ال�صيارة. و�صل اإلى القرية فاإذا باأولد يلعبون كرة القدم اأمام مدر�صتهم. 
انق�صموا فريقني عرب ال�صارع، وخمن اأنهم اأولد حرام. حترك ببطء وهو 
�صدد  املنا�صبة  اللحظة  الكرة حتت قدمه، ويف  يثبت  الذي  الولد  اإلى  ينظر 
الولد الكرة فاإذا بها ترطم باب ال�صيارة. نزل ناهرًا الأولد فح�رص بع�صهم 
وم�صحوا الو�صخ من اأثار الكرة لكن الباب مل يعد كما كان. وا�صل القيادة 

وهو يلعن املدار�ص واملدر�صني وامل�صئولني والآباء والأمهات.
و�صل اإلى القرية الثانية حيث ي�صري ال�صكان يف العادة و�صط ال�صارع. 
من  �صائقيهما  ينتهي  ريثما  توقفتا  متقابلتني  �صيارتني  اإحدى  خلف  انتظر 
فاأخرج  �صيارته  بوق  على  �صغط  دقيقتني  بعد  �صيطول.  اأنه  بدا  حديث 
وهو  ف�صرب  بال�صرب،  اإليه  م�صريًا  النافذة  من  يده  اأمامه  الذي  ال�صائق 
يتذكر حياة الفالحني يف القرى قبل عقود، حيث يوقف النا�ص حمريهم 
التي  ال�صيارة  املوؤمتر وحتركت  انتهى  ويتحدثون يف منت�صف الطريق. 
اأمامه واأ�صار له ال�صائق الذي يقابله بال�صكر فرد حتيته. مل يتجاوز ال�صيارة 
املارة  كرثة  انتباهه  لفت  ال�صارع.  يف  احلركة  يراقب  واأخذ  اأمامه  التي 
الذين يرمون بقايا علب امل�رصوبات واأوراق واأغلفة يف ال�صارع. بينما 
ما  ويحمل  كرتون  بقطعة  ال�صارع  اأطراف  يكن�ص  جمتهد  نظافة  عامل 
حارة  حتية  الزبال  واأ�صمع  النافذة  من  يده  اأخرج  احلاوية.  اإلى  يجمعه 

فات�صعت اإبت�صامة الأخري.  
نظر يف املراآة اجلانبية ليدخل من الطريق الفرعي اإلى الرئي�صي فاإذا 
و�صوتيه  �صوئية  اإنذارات  تعطي  الأمين  اجلانب  على  م�رصعه  ب�صيارة 
حتذره من ال�صتمرار، لكنه وا�صل امل�صري واأجرب ال�صيارة امُلهاجمة على 
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اأخذ امل�رصب الأي�رص الذي كان فارغًا من ال�صيارات وهو امل�رصب املحبب 
اأ�صاًل لل�صائقني يف البلد. 

�صاهد محطة وقود، فنظر اإلى موؤ�رص �صيارته وقرر النعطاف ميينًا. 
قبل اأن يخرب العامل بنوع وكمية الوقود وقف بائع مناديل اأمام النافذة، 
اأطفاأ محرك  اأن الرزمة من املرة ال�صابقة ل زالت على حالها.  فاأخربه 
الوقود،  ثمن  لينقده  نزل  وهلة  وبعد  يريد  مبا  العامل  واأخرب  ال�صيارة 
فو�صع البائع ال�صيجارة امل�صتعلة يف فمه وت�صلم النقود م�صتعماًل كلتا يديه. 
انطلق بال�صيارة، وقبل الو�صول لل�صارع الرئي�ص توقفت �صيارة اأمامه، 
اأقفل  الأر�ص.  على  ورقي  قهوة  كوب  يده  واأنزلت  ال�صائق  باب  ُفتح 

الباب ووا�صلت ال�صيارتان طريقهما. 
اإلى  مع بداية �صعود طويل يف الطريق تتحول امل�صارب من اثنني 
ثالثة. التزم امل�رصب الأمين و�صار يراقب بك اآب احتل امل�رصب الأي�رص 
املخ�ص�ص للتجاوز. �صيارة مر�صيد�ص مندفعه على امل�رصب ذاته وتعطي 
واأخذت  موقعه  يف  �صمد  هذا  لكن  لليمني،  لينحاز  اآب  للبك  اإ�صارت 
الغازات ال�صوداء تنطلق بكثافة متزايده من موؤخرته. �صيارة اأيكيا افانطي 
جتاوزت كالهما على امل�رصب الأو�صط، لكن �صائق املر�صيد�ص اأ�رص على 
تاأديب �صاأئق البك اآب وبداأ يقرتب منه وهو يطلق البوق، لكن هذا عمل 
امل�رصب  املر�صيد�ص من  اأُذن من طني والأخرى من عجني. جتاوزت 
الأمين ب�رصعة وانحاز فورًا على امل�رصب الي�رص واأبطاأ من �صريه ليجرب 
البك اآب خلفه على النحياز لليمني اأو اإبطاء �صريه يف منت�صف الطلوع. 
�صيارات اأخرى اأ�صبحت تطلق اأبواقها خلف البك اآب، وكرث املتجاوزون 
يف امل�رصب الأو�صط. انحاز البك اآب اإلى اليمني بعد اأن فقد عزمه على 

ال�صري، فانطلقت املر�صيد�ص ت�صابق الريح.
كتلة  �صوى  منه  ترى  ل  نفق  يف  يدخلك  ال�صمايل  العا�صمة  مدخل 
يف  معطلة  �صيارة  هناك  اأو  متوقف  املرور  كان  اإذا  تعرف  ول  ظالم 
�صتني  ب�رصعة  النفق  اإلى مدخل  وانطلق  كالعادة  الله  توكل على  النفق. 
كيلو مرت يف ال�صاعة. حمد الله عندما ات�صحت الروؤية بعد اقتحام الظالم. 
على الطرف الآخر من النفق توجد اإ�صارة مرور تنظم ثالث م�صارب، 
الأي�رص مخ�ص�ص ملن يتجهون بزاوية ت�صعني درجة للي�صار ومن يريدون 
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ال�صتدارة الكاملة، امل�رصبني الآخرين ملوا�صلة امل�صري لالأمام. ات�صح له 
وجود �صته �صفوف من ال�صيارات بدل ثالثة، وخطرت له فكرة لو �صنع 
ال�رصا�صري.  كاأج�صام  من�صغطة  منزجله  باأج�صام  �صيارات  ال�صينيون 
ال�صيارة  ال�صائق من  الي�صار ووقف ينتظر الإ�صارة. نزل  اإلتزم م�رصب 
التي اأمامه وذهب اإلى اجلزيرة وقطف اآخر وردة جوري على �صجرة 
ال�صيارة  النافذة اخللفية لأنثى معه يف  العط�ص، وقدمها من  متهالكة من 
نزل  ال�صباك،  من  مطرودة  الوردة  طارت  الفور  على  ملقوده.  وعاد 
جمددا وتناولها وتفقدها ثم األقى بها حيث اأمها ال�صجرة. يبدو اأن البلدية 
مل تر�ص الأ�صجار وبالتايل ع�ص�ص جعران يف اجلورية ورمبا لم�ص اأنف 

اجلميلة. 
لكن  درجة،  ت�صعني  بزاوية  ي�صارًا  وحترك  الإ�صارة  اأخ�رصت 
مائة  بزاوية  اللتفاف  ويريد  معه  ا�صتدار  املجاور  امل�رصب  من  اأحدهم 
وثمانون درجة. اأ�صابته نوبة غ�صب وعناد وقرر ال�صتمرار يف امل�صري 
تاركًا املخالف على ميينه بينما انطلقت الأبواق من كل اجتاه. دخل ااإلى 
وزبون  الأمين،  امل�رصب  يحتل  وفواكه  موز  بياع  حيث  املدينة  زحمة 
ال�صيارات من  بينما  يتب�صع،  الفواكة ونزل  بجانب عربة  �صيارته  ترك 
املقابل  امل�رصب  الفر�ص والتجاوز على  اأ�صبحت م�صطرة لنتهاز  خلفه 
ال�رصعة  وبلغت  ذلك  بعد  ب�صال�صة  ال�صيارات  حتركت  امل�صري.  ليوا�صلوا 
علبة  اأمامه  التي  ال�صيارة  من  اأُلقيت  فجاة  كيلومرت،  اأربعون  حوايل 
بيب�صي، قفزت وتدحرجت وا�صتقرت حتت عجالته. اأطلق بوقه محتجًا 
الأو�صط. �صغط على  الأ�صبع  الأمامية رافعة  ال�صيارة  يد من  فخرجت 

البوق مرتني ثم ت�صعبت الطرق بينهما ب�صالم.
منذ اجتيازه حفرة املاء املطينة بعد النطالق من البيت حتى الإ�صارة 
له بالإ�صبع الأو�صط وهو يحاول ترجمة كلمة commen sense التي 
يفهم معناها ويطبق محتواها كل ان�صان تقريبًا يف العامل الغربي، لكنها ل 
تعني اأي �صئ لالإن�صان العربي، اإذ ل رديف دارج لها. و�صل اإلى غايته 
للعربي،  الجنليزي  من  جوجل  مرتجم  يف  امل�صطلح  وو�صع  فتوقف 
فكانت النتيجة: الفطرة ال�صليمة. ماذا لو كان العربي وامل�صلم بفطرة �صليمة؟ 
هل �صيكون مب�صتوى رقي الإن�صان الغربي الذي تعلم تنمية هذه الفطرة؟ 
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كان يت�صائل ول يجيب. ماهو م�صري الفطرة ال�صليمة يف الغرب لو جنح 
الأجداد يف فتح ال�صفة ال�صمالية للبحر املتو�صط كما فتحوا �صفتيه ال�رصقية 
واجلنوبية؟ هل كان كوملبو�ص �صيكت�صف القارة الأمريكية، وهل �صنكون 
وطائرات  �صيارات   .. الغرب  اإليه  و�صل  ما  اإلى  ال�صناعة  يف  و�صلنا 
وكل ما ينتهي بحرف التاء، اأم �صيكون العامل الآن من م�صتعملي الدواب 
وال�رصاعات  الأهلية  احلروب  �صحايا  امل�صاكني  والالجئني  والكارات؟ 
اأفاق من  اأين كانوا �صيذهبون؟  الطائفية يف الدول العربية والإ�صالمية، 
املكان  �صيغادر  كان  اإذا  معرفة  �صاحبها  يريد  �صيارة  بوق  على  تخيالته 
لياأخذ موقفه. اأجابه بالنفي وهو يحمد ربه اأنه اأو�صله ب�صالم، ودعاه اأن 

يعيده باأمان.     

��� ������ .indd   33 � ��:�   ����/��/��



34

��� ������ .indd   34 � ��:�   ����/��/��



35

اإبراهيم و�صليمان
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الآلهة

اأو  الآلهة  على  اعتمادها  بف�صل  وازدهرت  تقدمت  اأمة  توجد  »ل 
الدين، ومل تنقذ الآلهة اأي اأمة متدينه من الإفال�ص اأو اجلوع، ومل تبتعد 
الكوارث عن املتدينني الفقراء.« قال بح�صم ظنًا منه اأنه ح�صم الأمر مع 

�صديقه املبت�صم على الدوام يف مثل هذه النقا�صات. 
»هذا �صحيح ظاهريًا، الآلهة مل تتدخل لن�رصة املظلومني وت�صحيح 
متقني..«  اأنهم  يدعون  من  اأو  املتقني،  عن  ال�رصر  منع  اأو  الأو�صاع 
لرد  املجال  فاحتًا  منه  يغب  البرية  قدح  تناول  الذي  �صديقه  اإلى  نظر 
بدون مقاطعة. ».. لكنك تقر معي اأن الرتبية، ولي�ص الفعل اإللهي، 
وللدين  الأمم.  خراب  اأو  رفاهية  وبالتايل  ت�رصفات  عن  امل�صوؤولة  هي 
بالطبع دور اأ�صا�صي يف تربية الأفراد واملجتمعات. اأرجو اأن تتفق معي 
على عدم وجود فوارق م�صنعية بني اأجنا�ص الب�رص ت�صبب الختالف يف 
التنمية بني جمتمعاتهم..« اأوحى ال�صديق باملوافقة وهو ميرر قدح البرية 
البارد على وجهه. ».. مثاًل باملراقبة الآن نرى الرتبية الربوت�صتنتينيه 
هولندا  مثل  الأوروبي  ال�صمال  يف  متقدمه  دول  اأجنبت  قد  والجنيليكية 
اجلن�ص  بينما جماعات  وال�صويد والرنويج وغريها.  واملانيا والدمنارك 
ال�صرتخاء  على  تربوا  الكاثوليكية،  الطائفه  معتنقي  من  ولكن  ذاته، 
والتكالية وتعاين بلدانهم بالتايل اقت�صاديا، مثل اأيرلنده واإ�صبانيا واإيطاليا 
التطفل  اإلى  �صعوبها  اأو�صلت  فقد  الأرثودك�صيه  الرتبية  اأما  والربتغال. 
مثلما ح�صل مع قرب�ص قبل �صنوات ويحدث الآن يف اليونان، يريدون 

نقود الغري من دون حتمل م�صوؤولية.«
اأخذت  البرية  اأن  وخمن  ال�صوؤال  ال�صديق  يفهم  مل  ؟«  »وامل�صلمون 

تتفاعل مع �صديقه.
»نعم امل�صلمون ككل اأقل منوًا من الغرب امل�صيحي، لكن هناك اأي�صًا 
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فوارق جلية يف الأداء واملنجزات بني الطوائف اإل�صالمية املختلفة، وهذا 
يعزز ما اأقوله باأن الدين له دور يف الرتبية التي تتحكم بدورها يف حجم 

وتوجه التنمية لدى املجتمعات.«
اأن  بعد  قال  �صديقي..«  يا  احلديث  �صلب  عن  خرجت  »لقد 
يت�صكرون:  عندما  الهنود  يفعل  مثلما  لبع�صهما  كفيه  و�صم  القدح  اأزاح 
»..واأخطاأت يف املقارنة اأي�صًا. فاأنا حتدثت عن فعل الآلهة اخلالقة جتاه 
لكن  الدينية.  بالتعليمات  وتربطها  الرتبية  عن  تتحدث  واأنت  املخلوقات 
حقيقة الأمر اأن الفوارق بني ال�صعوب التي ذكرتها موجوده قبل ظهور 
امل�صيحية وت�صعب طوائفها. اأظن اأن للمناخ عالقة بالأمر فال�صمال ن�صط 
حواجب  ارتفعت  احلرارة..«  بفعل  ك�صول  واجلنوب  الربودة  بفعل 
الذي  فتحت عقرية �صديقه  بل  تخدر  مل  البرية  اأن  ال�صديق حني لحظ 
اأكمل حديثه: ».. تعاليم الدين الإ�صالمي ل تختلف يف جمال التحري�ص 
على العمل والإخال�ص عن التعاليم امل�صيحية، يعني اخللل لي�ص يف الدين 

وتاأثريه على الرتبية ن�صاطًا اأو ك�صاًل ولكن العيوب يف الب�رص..«
»كالمك اأ�صبح خطريًا لنك الآن تقر بوجود اختالف يف م�صنعية 

الب�رص، واأن الله مل يخلقهم �صوا�صية ومينحهم الفر�ص ذاتها..« 
»دعني اأوؤكد لك..« ا�صرتد احلديث بعد اأن اأفرغ بقية ما يف الزجاجة 
الثانية يف قدحه: ».. لو نزل القراآن  يف برلني اأو �صتوكهومل ولي�ص يف 
جماعة اأبي جهل، لأ�صبح الغرب اأكرث ن�صاطًا ومنوًا وغنى حتى بدون 
نفط. لأن طبيعة بالدهم حتثهم على الن�صاط. اأنت ترى العرب متخلفني 
فت�صبب ذلك بدينهم، ولكنهم متخلفون لأنهم عربًا ولدوا وعا�صوا يف هذه 

املنطقة ال�صحراوية.«
والرخاء  النمو  يف  الرئي�ص  العامل  هو  املناخ  يكون  اأن  ميكن  »ل 
كان  عندما  امل�صيحي  ال�صمال  على  املا�صي  يف  تفوق  امل�صلم  اجلنوب  لأن 
يف  كاأفراد  يتفوقون  الآن  والعرب  بالعدل،  ارتباطًا  اأكرث  الإ�صالم 
املجتمعات الغربية التي تتيح لهم حرية التفكري والعمل..« مد ال�صديق 
برفق  يده  اأزاح  هذا  ولكن  النقا�ص  ليوقف  �صديقه  اإلى  البرية  بقدح  يده 
واأكمل: ».. �صوف اأوجز لك واقنعك مبثال ال�صني. فهي دولة ملحدة 
وجنوبية وكانت متخلفة لقرون بفعل ال�صتعمار، ولكنها بعد اأن اأعادت 
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تربية املجتمع بعيدًا عن الأديان اأ�صبحت يف مقدمة الأمم اإنتاجيًا، املهم هو 
الرتبية املجتمعية ونظم التعليم املنطقية والعلمية.« 

مل ي�صمع اأي تعليق من �صديقه الذي رفع حاجبيه ور�صم ب�صمة عدمية 
من  زبالتهم  العرب  يرمي  كيف  يتذكر  كان  فقد  وجهه  على  التعريف 
ال�صيارات على الطريق ال�رصيع، ويوؤكد لنف�صه اأن مثل هذه الت�رصفات 

تعار�ص ال�صليقة والفطرة الب�رصية.
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امللحد 

»اإ�رصح يل اإذا  كيف ُخلق الإن�صان ول تكرر علي نظرية التطور.« 
�صاأل �صليمان �صديقه بعد نقا�ص حول اخللق واخلالق وما اعتربه اإبراهيم 
تناق�صًا يف الروايات الدينية. »اإذا كانت الديانات ملفقة ومعظم الأنبياءل 

وجود لهم والب�رص مل يخلقهم الله..«
ولكنه  بالطبع  خالق  فهناك  �صديقي  يا  التو�صيف  يف  تبالغ  »اأنت 
الدينية  الروايات  �صدقنا  ونحن  خلقهم،  من  خلق  بل  الب�رص  يخلق  مل 
اإبراهيم �صديقه ثم وا�صل  ال�صهلة فوقعنا يف التب�صيط والأخطاء.« قاطع 
م�رص  يف  البناء  تطابق  كيف  تخربين  اأن  لك  »هل  �صكون:  حلظات  بعد 
وامريكا الالتينية قبل الآف ال�صنوات حيث مل تكن هناك �صبل توا�صل بني 
القارتني؟« كان ال�صديقان قد تناق�صا مرارًا حول ت�صابه الآثار القدمية بني 
مناطق جغرافية تف�صلها املحيطات. اإبراهيم يعتقد اأن الب�رص خلقوا كتجربة 
اإلى الأر�ص ووزعوا مخلوقاتهم  من قوم ي�صكنون ف�صاًء اآخر، جاءوا 
الب�رصية يف عدة قارات وعلموهم بع�ص الأ�صا�صيات ومنها البناء فجاءت 
اأهرامات م�رص مثل اأهرامات اأخرى يف عدة مناطق بجنوب اأمريكا. اأما 
�صليمان فيعتقد بالرواية الدينية التي �صجلتها اليهودية واأخذت بها الديانات 
يرى  التي  الرواية  وهي  لعه،  �صِ من  وحلواء  لآدم  الله  بخلق  الأخرى 

اإبراهيم اأنها تزخر بالتناق�صات.
»ب�رصاحة يا اإبراهيم اأنت وحيد بني خلق الله يف تبنيك لهذه النظرية 

الف�صائية.« 
مليار ملحد  اأخربك بوجود  الدرجة، ودعني  اإلى هذه  ل�صت وحيدًا 
تخلفًا  الأكرث  الأو�صط  ال�رصق  قليلة يف  قلة  ولكنهم  الأر�ص  منت�رصين يف 
واقتتاًل، والأ�صد اأميانا بالديانات كون هذه املنطقة هي منبع الأ�صاطري الدينية 
... يعني واحد من كل �صته ل يوؤمن بنظرية الديانات، بينما الآخرون 
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يتوزعون على ديانات ذات منبع واحد ولكنها متحاربة مع بع�صها وكل 
منها تنفي الأخرى اأو على الأقل تتهمها يف اأوقات ال�صلم بالتزييف.     

»تعني اأن الديانات ذات منبع واحد �صماوي ..«
اإلى  ا�ُصري  اأنني  متامًا  تعرف  �صليمان،  يا  املعاين  يف  تت�صيد  »ل 
الأ�صل الأ�صطوري الذي نقل عنه اليهود اآياتهم وقوانينهم ثم جاء عي�صى 
اليهودي بتجديد لكتاب اليهود وانف�صل اتباعه عن اليهود و�صكلوا الدين 
امل�صيحي معتربين التوراة جزءًا اأ�صا�صيًا من دينهم، وجاء الإ�صالم ليجدد 
احلديث  يف  حدة  هناك  يكن  مل  ذاتها.«  الأ�ص�ص  �صمن  الديانتني  هاتني 
بني ال�صديقني اللذين تعودا على مثل هذه احلوارات وحر�صا على عدم 

التهور يف مثل هذه الأحاديث على م�صمع من الآخرين. 
�صنعتنا  اأخر  ف�صاء  من  كائنات  اأن  امللحد  �صديقي  يا  منك  »اأفهم 
لغر�ص ما ووزعتنا على بقع هذه الأر�ص وتركتنا حتت املراقبة بعد اأن 
علمتنا بع�ص الأ�صا�صيات... وهناك بالطبع خالق اآخر لهذه املخلوقات 
ذات  يف  وبال  بنعم  راأ�صه  محركًا  �صديقه  اإبراهيم  اأجاب  ؟«  الف�صائية 
الوقت، فاأكمل »اإذا وافقتني على ذلك فف�رص يل ملاذا ت�صدق نظريتك هذه 

وتكذب اأن الله هو الذي خلقنا مبا�رصة واأر�صل لنا الأنبياء لنهتدي؟« 
ب�صليمان حيث  اأوقع  يبت�صم وكاأنه  اإبراهيم وهو  قال  »بكل �رصور« 
هائلة  بتناق�صات  م�صحونة  �صماوية  كتبًا  اأنت  تعتربه  ما  »لأن  يريده. 
خالفات  يف  لالآن  وت�صببت  اأوجه،  عدة  على  وُتفهم  جلي،  وت�صارب 
وبالتايل  و�صنق،  وخوزقة  وحرق  وجلد  و�صحل  النا�ص،  بني  ودمار 
ل يعقل اأن تكون كتبًا ُمنزله. كل اأو�صاعنا ت�صري اإلى اأننا حقل جتارب 

ول�صنا مخلوقات عاقلة من اإنتاج خالق عليم بكل �صئ.« 
»وماذا يختربون ويراقبون فينا اإذا؟«

قلت  بل  يختربوننا  اأنهم  اأقل  مل  واأنا   .. مثاًل  �صئ  لكل  »ت�صديقنا 
العقل  يف  مت�صاوين  خلقونا  لقد  بالطبع.  اأو�صع  �صئ  وهذا  يراقبوننا، 
والأع�صاء، متقاربني يف ال�صكل اخلارجي، وعلمونا بع�ص الأ�صا�صيات، 

ومن ثم تركونا للمراقبة.«
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مع  متما�صيًا  �صديقه  �صليمان  �صاأل  اأنت؟«  تراها  كما  »والنتيجة 
نظريته.

امل�صاواة والعدالة بني  اأنه ل ميكن تطبيق  تكون  قد  النتائج  »اإحدى 
اأتباع امللة اأو العائلة الواحدة حتى ولو كان  الأمم اأو بني الدول اأو بني 
الب�رص مت�صاوون يف الأ�صا�صيات.« �صمت اإبراهيم وهلة ثم اأ�صاف: »يعني 
لو كانوا خلقونا ويختربون مثاًل اإذا  كنا ن�صلح خلدمتهم ف�صتكون النتيجة 
�صلبية لأننا مخلوقات اأنانية بالفطرة ول نوؤمتن على �صئ. لكن اإذا  كانوا 
افلحوا،  فقد  التلفزيوين،  امل�صل�صل  نحن  ن�صنع  كما  للت�صايل،  �صنعونا  قد 
ورمبا زجوا لنا بفكرة الأديان لتن�صيط القتل والظلم حتت ت�صميات احلب 
والعدالة، وهذه قمة احلبكة الرتاجكوميدية مل�صل�صل الت�صلية املتوا�صل.«         
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املوؤمن

»دعنا نتفق على حقيقة اأن املوؤمنني �صته اأ�صعاف امللحدين يف العامل، 
�صديقه  �صليمان  �صاأل  كذلك؟«  األي�ص  �صواب..  على  الأكرثية  وبالتايل 
اإبراهيم يف جل�صه حوارية جديدة وهو متاأكد اأن اإبراهيم �صيفند راأيه هذا.

فازت  الأغلبية  اأن  لتخربين  عزيزي  يا  اإنتخابية  عملية  يف  »ل�صنا 
وعلى الأقلية الإن�صياع. كذلك و�صفك لغري امللحدين باأنهم موؤمنني غري 
ال�صاي  اإبراهيم لرت�صاف  توقف  قلة.«  بينهم  بالفعل  واملوؤمنون  دقيق، 
ثم وا�صل جمادلته ل�صديقه: »الأغلبية التي ت�صري اإليها هي جمموع اأتباع 
لعدة ديانات مت�صارعة �صد بع�صها ومتحزبة لطوائف متخا�صمة يف كل 
اأنهم  اأي�صًا  منها، وبالتايل لت�صكل هذه الأغلبية كتلة متجان�صة. ل تن�صى 
بالقتناع،  ولي�ص  بالتطبع  اأي  الولدة،  مبجرد  الدينية  ال�صفة  اكت�صبوا 
ولذلك جتد من يطبقون الطقو�ص من البالغني قلة، خ�صو�صًا لدى اأتباع 
اللتزام  مناطق  بني  التنا�صب  تالحظ  هل  وباملنا�صبة  امل�صيحية..  الديانة 
الديني من جهة وبني التخلف التنموي والب�رصي من جهة اأخرى، بينما 
العك�ص �صحيح لدى التجمعات املت�صامحة دينيًا وامللتزمة بالقوانني املتجددة 

واملتطورة..«
قاطع  للرخاء«  يوؤدي  الت�صيب  بينما  التخلف،  ُينتج  التدين  »تق�صد 
جمال  يف  اإبراهيم  ملناق�صة  حديثة  وا�صل  ثم  با�صتهجان  �صديقه  �صليمان 
اأخر: »اأتدري اأن نظريات علمية حديثة قيد الإثبات ت�صري اإلى اأنه ل يوجد 
الكون  خلق  وتعاإلى  �صبحانه  الله  اأن  اأي  الإن�صان؟؟  وجود  بدون  كون 
لنا، ولو مل نكن ملا كان الكون.« رفع اإبراهيم حاجبيه وابت�صم يف انتظار 
يتكون  ال�صوء  اأن  نيوتن  اأثبت  �صليمان. »قبل ثالثة قرون  تو�صيح من 
من ج�صيمات �صغرية، ثم تبعه توما�ص يونغ واكت�صف اأن ال�صوء يتكون 
من موجات، و�صاد الختالف حتى اأثبت العلم لحقًا اأن ال�صوء يتكون 
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اجل�صيمي عندما  اإلى  املوجي  يتغري من  ال�صوء  اأن  هنا  املهم  كيلهما.  من 
نراقبه ونفح�صه ونقي�صه، اأما اإذا  غبنا عنه فيعود اإلى طبيعته املوجية..«
»يعني ال�صوء يعرفنا فيتحول عندما يرانا اإلى �صئ اآخر.. هذا يذكر 
باجلدل العقيم: هل ال�صجرة يف الغابة وقعت بالفعل اإذا  مل يراقبها اأحد..«   
قد  التي  العلمية  النظريات  اإلى  ال�صتماع  تريد حتى  تقاطعني ول  »اأنت 
اأ�صكت  العلمي.«  الفح�ص  عرب  تثبت  حني  واخلليقة  للخلق  الروؤية  تغري 
�صليمان �صديقه وعاد يوا�صل ملخ�ص تبيان ما طالعه: »اإذا �صعب عليك 
ت�صديق نتائج فحو�صات علمية يف جامعات مرموقة فدعني اأخربك اأنهم 
يقولون: ما ينطبق على فوتونات ال�صوء ينطبق اأي�صًا على اللكرتونات 
ملئ  ات�صعت  قد  اإبراهيم  ابت�صامة  كانت  املواد.«  جميع  منها  تتكون  التي 
�صدقيه ولكنه مل يقاطع �رصوحات �صديقه. »طبعًا تريد �صوؤايل كيف متكن 
ل�صديقه  اإبراهيم  اأوماأ  اأثبتوها؟«  وكيف  الظاهرة  هذه  ر�صد  من  العلماء 
بنعم، فاأكمل �صليمان»لن اأخربك، ولكن راجع اأنت ا�صهر التجارب بهذا 
ال�صدد وت�صمى Double Slit Experiment اأي جتربة ال�صق املزدوج 

واأي�صًا جتارب جون ويلر عامل الفيزياء الأ�صهر يف القرن الع�رصين.«
»والنتيجة يا �صليمان لهذا الكت�صاف العلمي؟« مل يظهر اإبراهيم اأي 
ا�صتخفاف ب�رصوحات �صديقه، ولكنه كان يعرف بوجود محاولت من 

علماء متدينيني لتاكيد روؤية الديانات.
�صيئًا  لي�ص  الله  اأن الإن�صان الذي خلقه  التجارب  »النتيجة كما توؤكد 
الكون،  طبيعة  من  يغري  فقط  وجوده  جمرد  اإن  بل  الكون  يف  مهماًل 
وبالتايل لو مل نكن موجودين ملا وجد الكون، اأو كما يقول ويلر: وجودنا 

يوؤثر يف الكون حا�رصه وم�صتقبله وما�صيه.«         
»ها قد وجدت ما تكتبه ويكيبيديا عن �صديقك الأمريكي ويلر..« 
احلرب  مخلفات  من  »اإنه  الذكي:  هاتفه  �صا�صة  يطالع  وهو  اإبراهيم  قال 
القنبلة  اأنه �صارك يف تطوير  الثانية، وميكنني يف عجالة مطالعه  العاملية 
الذرية واأختها الهيدروجينية، يعني هو فيزيائي �صهري بالفعل، لكن يبدو 
اأن ما تقوله اأنت كان اإحدى النتائج اجلانبية لتجارب تلك الفرتة. اإجماًل 
اأعدك مبراجعة الأمر، لكن عقلي يخربين اأنه لو مل نكن موجودين كب�رص 

ملا وجد الكون حقًا لأننا ل�صنا هنا لندرك هذا اأو ذاك.«
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»تدعي اأنك توؤمن بالعلم والنتائج امللمو�صة فلماذا ترف�ص اأي اإثبات 
علمي لوجود الدين؟« �صاأل �صليمان ببع�ص احلدة وقال اإنه راجع ما ُكتب 

عن تلك التجارب.
»يا �صديقي اأنت متتلك روؤية دينية تهيمن على اأفكارك ومحيطك. 
املجتمعات املتدينة ل تن�صاأ فيها مناخات لتطوير الدماغ، لأن الدين عمومًا 
يقدم اإجابات على اأي �صوؤال ويحل اأية مع�صلة ويعالج اأي مر�ص وُيريح 

دماغ املتدين.« 
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الهرمون
 

بع�ص  تناول  كلما  احلم�ص،  فتة  �صحن  على  اإبراهيم  تركيز  كان 
الفول اأو احلم�صية يعود اإلى الفتة التي يع�صقها اإلى درجة الإدمان وكثريًا 
ما يرتدد مع �صليمان على هذا املطعم ال�صعبي الذي حافظ على طعم خلطة 

الفتة. »هل دماغك متوقف عن التفكري يف غري الطعام حتى ت�صبع؟«
اأفكر، وكلما تعمقت يزداد  اأنا اأكل فاأنا  »بالعك�ص متامًا يا �صليمان، 
اأو�صح.« توقف  اأحب تكون افكاري  �صوقي للطعام، وكلما تناولت ما 
عن الكالم وتناول ملعقتني من الفتة غم�صهما بزيت الزيتون. »هل ترى 
ذلك ال�صبي؟« اأ�صار اإبراهيم بعينيه اإلى فتى مر بهما للتو، فنفى �صليمان 
بحركة من راأ�صه اأي معرفة بالفتى. »اأنا اعرف اأباه. هذا الفتي �صيوعي 

مثل اأبيه.«
»لكن ل يبدو اأنه جتاوز العا�رصة.«

»يف احلقيقة عمره ت�صع �صنوات فقط، ولكنه �صيوعي.« اأعاد اإبراهيم 
التاأكيد وهو يق�صم من ربع ب�صلة نا�صفة.

�صاألته  لو  والله  بال�صيوعي،  وت�صفه  �صنوات  ت�صع  عمره  رجل  »يا 
هذا  �صئ. يف  ملا عرف  ت�صي توجن  ماو  اأو  بع�ص مقولت مارك�ص  عن 
ال�صن يكون ال�صغار مغرمني باأ�صياء اأخرى، كما اأن النظام القت�صادي 
اإبراهيم  ال�صيوعي معقد جدًا..« توقف �صليمان وقد ملح ابت�صامة على فم 

املغلق على بع�ص الفته. 
اأوماأ �صليمان  »اأترى تلك الطفلة ال�صغرية خلف والدتها املحجبة؟« 
بنعم وقد ت�صكك يف اأنه قد وقع يف احدى اأفخاخ �صديقه امللحد. »اإنها طفلة 
اإبراهيم ومل يعلق �صليمان منتظرًا اأن يطبق الفخ عليه.  م�صلمة.« �صكت 
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»مل ولن حتتج لو�صف الطفلة بامل�صلمة. هل تظن اأنها ا�صتوعبت اأي من 
�صوؤون الدين واقتنعت مثاًل بق�صة اآدم وحواء، والطوفان، و�صحر النبي 
الأخرى،  ومعجزاته  املاء  على  و�صريه  بنفخة  عي�صى  ومولد  مو�صى، 
ناهيك عن معجزة اإل�رصاء واملعراج، وهل تلك الطفلة اقتنعت بالغيبيات 

واجلن، بل وبتف�صري كل �صئ يف الوجود والكون كما ُيقر الدين؟« 
بالفطرة منذ حلظة ولدته، ويكون على دين  »كل مخلوق متدين 
اأبائه، بع�صنا يوؤمن وي�صلم ويقتنع مبا يقوله اأهله وجمتمعه، وقله مثلك، 
تتمرد عندما تدرك وتتنكر لكل هبات الله.« اأنهى �صليمان احلديث واأ�صار 
للنادل طالبًا برادًا من ال�صاي بالنعنع اإذ توقع جل�صة غري �رصيعه مع اإبراهيم.

»هل ت�صتمتع بالتعبد وترتيل القراآن  وال�صالة..؟«
»نعم« قاطع �صليمان �صديقه الذي كان ينظف �صحن الفتة. »�صوت 
والثقة  الأمل  تعطيني  الله  يدي  بني  وال�صالة  اأع�صابي  يريح  املوؤذن 
والطماأنينة، والأعياد تفرحني الآن كما كانت يف الطفولة، وكلما �صاقت 
مل  بالهداية  لك  دعواتي  كل  ولكن  عني،  فيفرج  ربي  اأدعو  وجهي  يف 

ُتفلح، ل اأدري لالآن حكمه الله يف عدم هدايتك.«
ت�صاورك  اأمل  اأن كربت وتعلمت  بعد  واأجبني،  هدايتي  »دعك من 
�صكوك يف م�صداقية الق�ص�ص الأ�صطورية التي حتتاج اإلى اإميان مطلق؟«   
»ل طبعًا« اأجاب �صليمان وهو ي�صكب ال�صاي من الإبريق يف الكا�صات. 
على  يع�صى  وما  وبالآخرة،  وبالله  بالغيب  يعني  فهذا  توؤمن  »عندما 
فهمك ل يعني اأنه خطاأ، واإمنا اأنت مل تن�صج بعد وعليك مواجهة الأمر 

بالإميان، لو كنت تعرف كل �صئ فاأنت نبي اأو اأكرث.« 
اأعطيك  اأن  ا�صمح يل  الديانات.  ال�رص يف دميومة  الإميان هو  »اإذًا 
اأم�صك  والعبادات.«  بالطقو�ص  ملتزم  موؤمن  اأنت  ملاذا  علميًا  تف�صريًا 
اإبراهيم مبعلقة ال�صكر وو�صع ل�صديقة معلقتني منه وهو يذكره باأنه مدمن 
على احللو. »كما اأنت مدمن على ال�صكر واأنا مدمن على الفته، فج�صدك 
مدمن اأي�صًا على الطقو�ص الدينية وعقلك يقاوم كل من يحاول اأن يثنيك 
عن معتقداتك التي هي معتقدات عائلتك وقبيلتك ورمبا وطنك واأوطان 

اأخرى تدين بنف�ص العقيدة.« 
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»هذه املحا�رصة �صتطول على ما يبدو، فال تبالغ يف التف�صري، لديك 
وقت احت�صاء كوبني من ال�صاي فقط.«

»حتى كوب واحد �صيكفي..« واأ�صاف مبت�صمًا ل�صليمان الذي يتيح 
له تن�صيط اأفكاره ويواجهه بامل�صادات. »يحتوي اجل�صم على هرمونات 
طلبًا  منها  املمتع  الهرمون  في�صبح  معينة  ظروف  يف  ننتجها  متنوعة، 
متكررًا. خذ مثاًل هرمون اجلن�ص عند الذكر والأنثى، فهو الذي يحببنا 
بتكرار تلك املمار�صة ول نكتفي مبا تطلبه الديانات باقت�صار النكاح حلفظ 
الن�صل فقط.« تلفت �صليمان حوله خوفًا من وجود اإناث بالقرب منهم، 
فذكره اإبراهيم اأن هذا مطعم ذكوري وجمتمع ذكوري ووا�صل حديثه: 
»لدينا هرمون ال�صريوتونني املتوفر لدى كل الثدييات ويتحكم يف املزاج 
وي�صعدك،  لديك  الهرمون  �صريتفع  الآن  مر�صيد�ص  ربحت  فاأذا  العام، 
واإذا طردك اأبوك من البيت �صيهبط الهرمون وينكد حياتك. اأما هرمون 
الدوبامن فهو املخت�ص باملتعة ويطالب بتكرار الفعل الذي ولد تلك املتعة 
الأدرنالني طبعا  تعرف  اأنت  جن�صية.  م�صاجعة  اأو  حم�ص  فتة   �صواء 
اخلطر  حالت  يف  يفرز  عادة  هو  و  القلب  نب�صات  عدد  ُي�رصع  الذي 
للتعامل  �رصيع  ب�صكل  اخلاليا  جلميع  ال�صكر  نقل  يف  اجل�صم  ي�صاعد  لكي 
اأوك�صيتو�صني، هرمون احلب والثقة والتعاطف  نن�صى  مع اخلطر. ول 
يقال  ولهذا   ، العادة  يف  املر�صعة  الأم  تفرزه  ما  وهو  الرتابط  ويقوي 
اأهمية كبرية عند احلديث عن  اأمه. وهذا الهرمون له  البيبي حتبك  دلل 
الأديان ب�صبب مو�صوع الثقة والتعاطف والرتابط الجتماعي. اأي نظام 
الذي  باملورفني  ونختتم  رابح.  نظام  هو  الهرمون  هذا  ي�صتغل  فكري 
ل�صديقه  ليوؤكد  ال�صاي  كوب  اإلى  اإبراهيم  نظر  بالأمل.”  ال�صعور  يخفف 
الدينية  الطقو�ص  اأن  �صديقي  يا  الآن  “اأعرف  النهاية.  من  اقرتب  اأنه 
حتفز الدماغ على اإفراز الهرمونات الإيجابية فتقوم هذه بعمل الأدوية 
املهدئة. طقو�ص الرتاتيل اأو الرق�ص اأو حركات ال�صالة، وتعود التكرار 
اأو اليومي عليها، جتعلك تتم�صك بهذا الطق�ص وتت�صدى لكل  الأ�صبوعي 
من يهدد �صعادتك ومتا�صك عائلتك وقبيلتك لأنك ل ترى يف احلوار تهديد 
لأفكارك فقط واإمنا ن�صف لكل �صبكتك الجتماعية، واأنت لن تغري روؤيتك 

لأنك اأ�صبحت مدمن.« 
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�صديقه  مع  نه�ص  وقد  �صليمان  قال  غريب.«  عجيب  تف�صري  »هذا 
اأن  ال�صيارة  اإلى  عودتهما  اأثناء  له  يو�صح  واأخذ  احل�صاب  �صدد  الذي 
الأمل،  ملواجهة  املورفني  اإفراز  ت�صبب  الريا�صة  مثل  ال�صالة  حركات 
اأثناء ال�صالة لأ�صباب روحانية، ثم يتدفق  ُينتج ال�صعادة  بينما الدوبامني 
هرمون احلب عند اخل�صوع لله ال�صديق احلبيب يف ال�صماء.. ولهذا ل 
توجد ديانة بدون طقو�ص توؤدي يف النهاية اإلى اإلدمان والتع�صب �صمن 
اجلماعة. »لذلك اأنا ل اأخطط لإبعادك عن دينك لأن هذا يتطلب مني اأن 

اأقدم لك خلطة البديل الكيميائي والجتماعي.«  
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الأناين
   

»وما العمل يا اإبراهيم ؟«
اإلغاء الأديان كلها واللتزام  باأن احلل الأجنع هو  »ميكنني الإفتاء 
مبا  والقيم  الأخالق  وتنمي  احلقوق  ت�صمن  التي  الدنيوية  بالقوانني 
ت�صعى  الآن جمتمعات  ت�صري  اأن  الب�رصي. ل ميكن  التطور  يتما�صى مع 
تغيري  لكن  ال�صنني.  الآف  منذ  �صادت  وقوانني  وقيم  بوقود  للحداثة، 
الأديان والغاوؤها م�صتحيل وبالتايل نحن بحاجة اإلى تقليد من كانوا مثلنا 
متخلفني وجنحوا حني ف�صلوا بني الدين من جهة وبني التعليم والقوانني 
والأنظمة من جهة اأخرى. هذا اأقل ما يجب علينا فعله حتى نتخل�ص من 
حالة الإنف�صام والتخبط.« كانا قد و�صال اإلى اجلامعة للم�صاركة يف حفل 
تخرج اأحد اأ�صدقائهما. »األ تالحظ اأن البنات كلهن محجبات، ومل اأَر 

ذكرًا يتحدث مع اأنثى.«
»دعنا من هذا.» قال �صليمان واأ�صاف: »اأتفهم اأهمية حتديث نظم 
الرتبية  واإلغاء  الدنيا  �صوؤون  عن  الدين  عزل  تريد  ملاذا  ولكن  التعليم 
الدينية؟« �رصب �صليمان �صديقه بكوعه ليعيده للرتكيز وغ�ص النظر عن 
التعاون  الرحمة وينمي روح  ُيعلم  جمموعة طالبات ي�صحكن. »الدين 
ويدعم مفهوم العدالة ويحث على الإخال�ص يف العمل، فما ال�رصر يف 

تعليمه بال�صكل الإيجابي لالأطفال يف املدار�ص ويف اجلامعات؟«
»كيف �صتعلم الطفل در�صًا يف الكيمياء اأو العلوم يعتمد على التجارب 
الغيبيات  الدين يعزز لديه روح  التالية در�صًا يف  ال�صاعة  وثم تعطيه يف 
توقف  بعيدة؟«  قرون  منذ  يتغري  مل  منظور  من  احللول  كل  له  ويقدم 
اإبراهيم عن الإجابة ثم ا�صتدار ملواحهة �صديقه واأكمل: »حديثك عن تنمية 
اأطفال من  روح التعاون يذكرين بدرا�صة اأجريت حديثًا على جمموعة 
�صتة دول هي اأمريكا وال�صني والأردن وجنوب اأفريقيا وكندا وتركيا. 
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واأخرى  وملحدة  واإ�صالمية  م�صيحية  دول  من  اختاروهم  اأنهم  تالحظ 
غري مت�صددة يف مو�صوع الدين. وكانت التجارب البحثية باإدارة جامعة 
�صيكاجو ت�صعى ملعرفة ما اإذا  كان الأطفال من املجتمعات والأ�رص املتدينة 
املتدينة.«  غري  والأ�رص  الدول  من  مثيلهم  من  اأنانية  واأقل  ت�صامحًا  اأكرث 
ا�صتدار اإبراهيم وعاود امل�صري بجانب �صليمان بدون اأن يقدم اإجابة على 

نتائج البحث.
اأنك  طاملا  اأنانية؟  الأقل  الطرف  هو  من  التخمني  مني  تريد  »طبعًا 
اأ�صحابك امللحدين هم الأقل  جلاأت لهذه الدرا�صة يف حديثنا هذا فبالتاأكيد 

اأنانية.«
»ا�صتنتاجك �صحيح يا �صيدنا �صليمان، ول تن�ص اأن هذا اختبار علمي 
مت على حوايل 1200 طفل وباإ�رصاف جامعة يف بلد متدين. ثم األ ترى 
كيف تقدمت ال�صني يف ب�صعة عقود ولي�ص قرون من بلد متدين مفل�ص 
يتعاطى الأفيون اإلى اأول بلد منتج يف العامل ونقودها هي التي ت�صري دوًل 

كربى ويف مقدمتها اأمريكا؟« 
»هاهي تركيا امل�صلمة تتحول اإلى دولة �صناعية ُم�صدرة..«

مع  اأو  طائفية  اأو  دينية  حرب  وحل  يف  �صتخو�ص  اأنها  »اأراهنك 
جرياأنها يف غ�صون العقد احلايل، ومنوها مل ياأت على اأيدي الأحزاب 
�صالة  باب  من  يقرتبان  وهما  �صديقه  اإبراهيم  قاطع  الإ�صالمية.« 
الأ�رص  اأطفال  واأنانية  والتعليم  الرتبية  نتحدث عن  اإننا  »ثم  الحتفالت: 
والدول املتدينة وهذا ل يعني اأنها ل ت�صتطيع اإنتاج بع�ص ال�صناعات.« 
دخال ال�صالة و�صاهدا اأن الناث يجل�صن على الي�صار والذكور على اليمني. 
»الدنيا ل�صه بخري فعلى الأقل مل يف�صلوا بني اجلن�صني ب�صاتر.« بني طنني 
واإذا  �صيكاجو  يف  الختبار  ذلك  مت  كيف  �صديقه  �صليمان  �صاأل  احل�صور 

كانت هناك ا�صتنتاجات اأخرى.           
الأطفال  تبادل  وي�صمل  نف�صية  فحو�ص  عن  عبارة  الختبار  »كان 
ملل�صقات وم�صاهدة اأفالم كرتون ي�صطدم بع�ص �صخ�صياتها باآخرين عمدا 
اأو بال�صدفة ثم يجيب الأطفال على ا�صئلة اإذا  كان الت�رصف خطاأ اأو ل 
وماذا ت�صتحق ال�صخ�صية الفاعلة من عقاب. والنتيجة اأن الأطفال املتدينني 
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عرب العامل كانوا اأكرث تاثرا �صلبيا واأنتقاميني وغري اجتماعيني وهذا يطرح 
ال�صوؤال حول مقولة اأن الدين يعلم الأخالق واأن العلمانية تفعل العك�ص. 
اآباء املتدينيني كانوا يظنون اأن اأبنائهم هم الأكرث رحمة وتعاونًا وت�صامحًا 
التقا�صم  يحبون  ل  املتدينيني  اطفال  اأن  اأثبتت  النتائج  ولكن  وح�صا�صية 
مب�صتوى  خريين  ولي�صوا  وعقابهم  الآخرين  على  لالإحكام  وي�رصعون 

الأطفال الآخرين الأكرم منهم.«
اأف�صل من العرب.« قال �صليمان بحيادية  »حتى يف الكرم ال�صني 
و�صكت اإذ بداأ عريف احلفل يف حديثه كما اأن �صليمان تذكر ما طالعه قبل 
باأن دوًل عربية جاءت يف منت�صف وموؤخرة دول العامل  فرتة وجيزة 
مانيمار،  مثل  فقرية  دولة  به  فازت  الذي  الكرم  مو�صوع  يخ�ص  فيما 
وخطر له اأن ي�صع هذه النتائج اأمام اإبراهيم ليثبت له اأن الدول الدينية 

هي الأكرم واأن ال�صني مل تت�صدر القائمة.
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الكرمي

بعد  اقت�صاد  اأكرب  وثاين  العامل،  ملحدة يف  دولة  اأكرب  »ال�صني هي 
العطاء.«  قائمة  يف  متقدم  موقع  اأي  حتتل  ل  لكنها  املتحدة،  الوليات 
اإثباته، فاأكمل: »يعني  اإلى �صليمان م�صتو�صحًا منه ما يريد  اإبراهيم  نظر 
اأ�صحابك امللحدين لي�صوا كرماء، والكرم جزء اأ�صا�صي من الأخالق كما 

تعرف، و�صتجد اأن دوًل غري ملحدة هي التي تت�صدر قائمة العطاء.«
»حتى من �صموك با�صمه كان لديه كنوز يجمعها له الإن�ص واجلان 
عن  قلته  ما  الفقراء.  على  منها  يوزع  كان  اأنه  عنه  وُيكتب  ُيقال  ومل 
ال�صني �صحيح، لكن ل تن�ص اأنهم اأكرث الدول تعدادًا لل�صكان واأنهم حديثو 
نعمة لديهم اأكرب عدد ملياردية يف العامل ولكن حاجة بقية ال�صعب كبرية 
ومقيا�صك هذا يحت�صب التربعات من الأفراد لآخرين وم�صاعدة الأفراد 
�صيارته  يقود  وهو  �صليمان  اإلى  اإبراهيم  التفت  عنهم.«  غرباء  لأنا�ص 
ت�صلقت  فقد  قدمي،  عنه  تتحدث  الذي  »والرتتيب  اجلامعة.  باب  مغادرًا 
الأحدث  العطاء  قائمة  يف  الرابع  املركز  اإلى  الذيل  من  ب�رصعة  ال�صني 
لتجنب  ال�صري  على  تركيزه  اإبراهيم  اأعاد  العربية.«  الدول  كل  و�صبقت 

احلوادث تاركًا ل�صديقه فر�صة للحديث.
»لو قلت لك اأن الأخالق يف الدول الدينية اأف�صل مما هي يف ال�صني، 

ماذا �صيكون تعليقك؟«
يف  اجلرائم  ن�صب  م�صتوى  عن  جوجل  ت�صاأل  اأن  منك  »�صاأطلب 
ال�صني ويف اأي بلد اآخر يحلو لك اأن تقارن معه، جرائم ال�رصقة والقتل 
و�صيوع  والعبوديه،  الرق  وانت�صار  ولالأطفال،  لالإناث  والغت�صاب 
انتظر  بالنتيجة.«  واأخربين  ير�صدك  جوجل  دع  والر�صوة.  الف�صاد 
اإبراهيم وهلة م�صتغاًل ان�صغال �صليمان مع �صا�صة هاتفه الذكي ثم �صاأل: »هل 
تعتقد فعاًل اأن العرب اأكرث اخالقًا وكرمًا من غريهم؟« همهم �صليمان بنعم 

��� ������ .indd   52 � ��:�   ����/��/��



53

ابراهيم: »ميكنني  فاأكمل  الهاتف،  �صا�صة  عينيه عن  يرفع  اأن  دون  من 
اأردت  ولو  العامل،  وتبذيرًا يف  اإ�رصافًا  الأكرث  هم  القوم  اأن  اأطمئنك  اأن 

محا�صبتهم بقوانني الإ�صالم والقراآن  فهم اإخوان لل�صياطني.«
»الآن اأ�صبحت ت�صتعمل القراآن  لتقريع اأهله..«

اللهم   ، القراآن  مع  يل  م�صكلة  ل  اأن  مرارًا  لك  ذكرت  رجل  »يا 
اأو  اخلري  لعمل  ا�صتغالله  وبالتايل ميكن  متناق�صة  لتاأويالت  قابل  اأنه  اإّل 
لالنغما�ص يف ال�رص وهذا ما ح�صل على مر تاريخ امل�صلمني.« بهذا التعليق 
من اإبراهيم كف �صليمان عن البحث يف الإنرتنت وعاد للقول اإن العرب 
ناظريه  يركز  اأن  �صديقه  من  وطلب  غريهم  من  وكرمًا  اأخالقًا  اأكرث 
بنف�صها  اليمني والي�صار وتقذف  �صيارات من  ت�صبقهم  ال�صارع حيث  على 
القيادة  هذه  األي�صت  �صليمان؟  يا  اأخالق  وذوي  كرماء  »هوؤلء  اأمامهم. 
املنا�صف  يف  كرماء  »اأ�صحابك  فاأكمل:  �صليمان  يجب  مل  الأنانية؟«  قمة 

والبهرجة والهبل..«
»اإكرام ال�صيف قمة الأخالق، اأتريد الآن اأن تتهم الطائي؟«

عجال  �صيوف  لثالث  ذبح  الذي  اإبراهيم  و�صيدك  اأهبل،  »الطائي 
اأي�صًا  هو  املطبخ،  يف  �صاه  ن�صف  بوجود  اأخربته  �صارة  اأن  علمًا  �صمينًا 
من املبذرين، وكل حديث اأو اآية ت�رصدها الآن لال�صت�صهاد، �صارد عليك 
بحديث اأو اآية تثبت العك�ص.« مل يرتك اإبراهيم ل�صديقه فر�صة ل�رصد اأي 
�صئ وا�صتطرد: »تعرف ما ن�رص ويقال هذه الأيام عن التبذير يف بع�ص 
املعازمي  من  �صيف  كل  ُيجل�صوا  اأن  التباهي  درجة  اإلى  العربية  الدول 
600 مليون  التخل�ص من نفايات الطعام  اأمام ذبيحة، واإن كلفة  لوحده 
لأن كل واحد يف ذلك البلد ُينتج كيلوجرامًا من فائ�ص الطعام يوميا. ما 
ل تعرفه يا �صديقي اأن �صخ�صية قانونية وافتائية اعرت�صت على مطالب 
عقاب هولء امل�رصفني يف الطعام لأن الإ�رصاف ي�صمل اأ�صياء اأخرى ول 
ت�رصفوا  ل  الله:  قول  اأن  والأهم  خياراتهم،  على  النا�ص  معاقبة  ميكنك 
عدم  اأن  يعني  ال�صخ�صية،  تلك  قول  ح�صب  امل�رصفني،  يحب  ل  الله  اإن 
القول  التف�صري  للم�رصفني ول ميكن ح�صب هذا  الوحيد  العقاب  احلب هو 

)اإن املبذرين كانوا اإخوان ال�صياطني.(«      
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الغازي

»ما يل اأراك متنكدًا هذا ال�صباح؟«
»ات�صل معي قبل ح�صورك م�صوؤول عمال املزرعة، واأثناء حديثة 
عن م�صاكل واجهته م�صاء الأم�ص تذكرت بع�ص مقولتك عن الأخالق، 

اأو بالأحرى اإنعدامها..«
»وزعلت يا �صليمان لأنك تاأكدت من �صحة اأقوايل؟« حاول اإبراهيم 
بهذا التعليق تنفي�ص �صمام غ�صب �صديقه ليحدثه عن امل�صكلة يف املزرعة 
بع�ص  لتدر  تدريجيًا  له يطورها  لتكون خلوة  �صنوات  منذ  ا�صرتاها  التي 

الربح من اإنتاج الزيتون وزيته.
»كنا نواجه يف البداية، كما تعرف، م�صكلة الرعيان الذين يحلوا لهم 
ترك ماعزهم ت�رصح وتاأكل القدمي واجلديد من الأ�صجار، فاأقمنا ال�صنا�صل 
وال�صياجات امُلكلفة لردع ماعزهم والآن �صار البع�ص يقفزون من فوق 
بال�صيارات.  وينقلونه  الأ�صجار  ق�صا�ص  ي�رصقون  والبوابات  ال�صياجات 
حني ت�صدى لهم ال�صيخ �صالح اأخربوه اأنهم �صيحملون احلطب بالقوة، اأو 

خاوة، كما قالوا له حتى لو �صال الدم.«
»طيب الدنيا برد يا �صليمان والنا�ص بحاجة لتدفئة..«

َي�صعد معهم  ال�صيخ مل  اأن  لله  اأحتمل املزاح الآن..احلمد  »بالله ل 
يكرروا  اأّل  بتعهدهم  الإ�صكال  وحل  وموؤنبًا  �صاكيًا  اأهلهم  اإلى  وذهب 
ال�رصقة، لكني اأ�صعر بالقهر من هوؤلء النا�ص ل يحرتموا امللكية اخلا�صة 

ول يخافون من ال�رصطة والقانون ويجادلونك يف اأموالك..«
»اأحمد ربك يا �صليمان انك ل�صت يف بلد اآخر الآن، هناك ي�صع املجاهد 
يده على �صيارتك اأو بنتك اأو حمارك ويقول الله اكرب ثالث، فت�صبح له 
وياأخذها وي�صري بحماية الكال�صنكوف لي�صلي يف اجلامع .. هنا ميكنك تخجيل 
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العربان على الأقل. لو �صاألت ال�صيخ �صالح �صيوؤكد لك اأنه يرى اجلماعة كل 
�صالة جمعة. ال�رصاع بني الفالحة والبداوة ل زال على اأ�صده لدى البالد 
امل�صلمة كون ذوي الأ�صول البدوية ي�صتندون اإلى نهب الغزوات، وتغطية 
امتالكهم  واأن  متدينني  اأنهم  ويعتقدون  الآخرين،  ح�صاب  على  حاجتهم 
الأخالق بديهي ومرتبط مع هوية ال�صفة الإ�صالمية، ول يرون اأن العامل 
كله قد جتاوز مرحلة الرعي والتحطيب.« بقي �صليمان �صامتًا رغم اإتاحة 
�صديقه فر�صه ليعلق، فقد كان ي�صعى لفهم هذه الظاهرة لأنا�ص يركبون 
ال�صيارات وي�صتعملون نتاج التقنية ولكنهم يعي�صون بنف�صية الع�رص الرعوي 
اأنها �صنعت ونظمت الأخالق، ولكنك كما  التحطيبي. »الديانات تدعي 
اأن  املجاورة  الدول  املزرعة وعلى �صعيد  ترى على �صعيد جريانك يف 
النهب وال�رصقة والقتل واحلروب والذبح وال�صلخ والتعذيب والقهر وغري 
ذلك، يتم الآن كل حلظة با�صم الدين ومبنظوره، لأن الديانات كلها توحي 
ملنت�صبيها بوهم التحلي بالأخالق. اي�صًا ل تقدم الأديان اأي فر�ص لتطور 
م�صاحب للع�رص، فجريانك يف املزرعة اأو البالد املحيطة ي�صعون لتطبيق 
اأخالق يعرفون اأنها �صادت قبل الآف ال�صنوات، ويدعون اأنها �صاحلة لكل 

زمان ومكان.«
»يعني تلف وتدور وتل�صق امُلبيقات يف الدين.« قال �صليمان وهو 
واأهل  الأعراب  تذم  التي  الآيات  ببع�ص  ال�صت�صهاد  �صديقه  من  يتوقع 

القرى، لكن اإبراهيم �صاأله عن تاأخر ال�صاي واإذا كان وحيدًا يف البيت. 
الديانات، الأمر وما  اأو على  اأدور عليك  األف ول  »يا �صديقي ل 
الزمان واملكان، وهي قوانني ب�رصية  اأن الأخالق �صئ متطور مع  فيه 
اقتب�صت  الأخرية  اأن  واملع�صلة  الديانات،  ابتكار  قبل  للحاجة  ابتكرت 
ربانية.  كحقائق  لالآن  وجمدتها  ن�صاأتها  زمن  �صادت  التي  الأخالقيات 
ي�صود  الذي  وال�صناعي  التقني  التطور  للتما�صي مع  تعد �صاحلة  لكنها مل 
الأديان فكرة هم ونحن، وتوؤ�ص�ص  املجتمعات، ولهذا تخلق  الكثري من 
والأخرى  املتطورة  املجتمعات  بني  �صواء  واحلروب  العداء  لتوا�صل 
املتخلفة، اأي املت�صامحة واملتدينة، اأو بني جماعات املجتمع الواحد اإذا كان 
مواكبة  كابن جماعة فالحية  بينك  احلال  هو  كما  متنا�صق  تطورهم غري 

الع�رص وبني جريانك اأبناء البدو والرعاة.«        

��� ������ .indd   55 � ��:�   ����/��/��



56

وال�رصقة  والكذب  القتل  عقاب  على  اأكدت  كلها  الديانات  »لكن 
الديانات  ذنب  ولي�ص  ال�رصور،  اأنواع  من  ذلك  وغري  والغت�صاب 
مخالفة النا�ص لهذه التو�صيات.« قال �صليمان بعد اأن تناول �صينية ال�صاي 

من زوجته على باب الغرفة. 
»هذه ال�رصور كانت قبل الديانات وحرمتها املجتمعات لتحمي ذاتها 
عليه.«  ويعاقب  ُيحرم  اجلماعة  واأمن  متا�صك  يهدد  ما  كل  ومتا�صكها، 
تناول اإبراهيم كاأ�ص ال�صاي وعاد للحديث: »القتل مثاًل، اإذا  مار�صه فرد 
ككل،  اجلماعة  واإبادة  املتبادل  للثاأر  يوؤدي  فهذا  اآخر  �صد  اجلماعة  من 
و�صالمة  ا�صتمرار متا�صك  ل�صمان  الأول  للقاتل  بد من عقاب  ولذلك ل 
خارجي  عدو  قتل  مثل  اجلماعة،  مل�صلحة  كان  لو  القتل  لكن  اجلماعة. 
على  يطبق  اأن  ميكن  ذاته  ال�صئ  ملكافاأة.  يحتاج  بطويل  عمل  ف�صيعترب 
و�صبيهم.  وخطفهم  ونهبهم  الأعداء،  اغت�صاب  اأخرى،  جرائم  اأنواع 
اإذن الأخالق نتاج جمتمعي ولبد اأن تكون قابلة للتطور، ولهذا ترى 
بع�ص املجتمعات املتدينة الآن ترف�ص الأخالقيات اجلديدة يف جمتمعات 
املجتمعات  ت�صتغرب  بينما  العقاب،  وت�صتحق  كفرًا  وتعتربها  مت�صامحة 
متطورة الأخالق كيف يعي�ص النا�ص يف بلدان تطبق القوانني والأخالق 

الدينية املتجمدة من زمن �صحيق.«
»يا ليتني مل اأخربك عن عبث الرعيان ول�صو�ص احلطب.«

»هون عليك يا �صديقي ول تغ�صب مني اأو من جريانك فهم اأي�صًا 
من  مراأى  على  التكاليف  غالية  والغابات  احلرجية  الأ�صجار  يقطعون 
اجلميع، ول ياأبهون لتحذيرات من قمة م�صتويات الدولة .. قانونهم اأنا 

ومن بعدي الطوفان.« 
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املنجمون

»يف بغداد متالأ محالتهم ال�صوارع ولديهم حرا�صات م�صلحة، ويف 
م�رص يجمعون من النا�ص 11 مليار جنيه �صنويًا وهناك واحد منهم لكل 
126 م�رصي، بينما هناك طبيب لكل 800 مواطن، والأردن ل يخلو 
زبائن  هم  اخلليج  واأهل  يقال،  كما  املغرب  �صحرة  هم  والأ�صهر  منهم، 
دائمني لأمثال هوؤلء يف كل مكان..« ا�صتمع �صليمان ل�صديقه بانتظار 
اأن يطرح عليه ال�صوؤال الذي، كالعادة، �صي�صع اللوم على الدين. وهكذا 
للخزعبالت  الوا�صع  النت�صار  هذا  �صبب  معرفة  بو�صعك  هل   ..« كان: 

وال�صعوذة؟»
»كنت اأظن اأنك �صتتهم الإ�صالم، ولكن طاملا اأنك ت�صاألني، فاعتقد اأن الفقر 

والياأ�ص واجلهل اإذا  اجتمعوا فا�صرتاحتهم الأهم هي مقهى اخلزعبالت.«
فال�صحر  احلالة،  هذه  يف  اأخ�صه  ول  جزافًا  الإ�صالم  اأتهم  »ل 
وال�صعوذة اأ�صلها اأديان قدميه واأدجمتها اليهودية يف تعاليمها، ثم انت�رصت 
بني الأقوام امل�صيحية ب�صدة يف الع�صور الو�صطى، ول زال كل املوؤمنني 
ال�صحر  وجود  لت�صديق  ا�صتعداد  ولديهم  والغيبيات  الغيب  يف  يعتقدون 
واجلن واجلان والعفاريت وال�صياطني وكل ما له ذكر �صلبًا اأو اأيجابًا يف 

الكتب ال�صماوية..«
ذلك  مع  فاإنه  وال�صياطني  واجلن  ال�صحر  القراآن   �صجب  لو  »يعني 
امل�صوؤول عن انت�صار الظاهرة الآن بني الأمة الإ�صالمية بكل اأطيافها؟ هذا 

ما تريد قوله.« قاطع �صليمان ا�صتنتاج �صديقه ابراهيم.
»ل تت�رصع يف احلكم على ما اأنوي قوله يا �صليمان. الديانات اأخذت 
يف الأ�صل ال�صحر وال�صعوذة عن ديانات واأ�صاطري �صبقت، يف بابل وم�رص 
واآ�صور، من هناك و�صلت هذه الأمور للديانات ال�صماوية.« حدق اإبراهيم 
الوا�صع الآن  يف عيني �صليمان وكاأنه يريد تنوميه: »�صواء كان النت�صار 
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ناجت عن ارتباط بالدين ال�صماوي، اأو ا�صتمرار ل�صطوة الديانات الأ�صل، 
فهذا لي�ص يف �صالح اأي دين الآن، خ�صو�صا لي�ص يف �صالح الأمم التي 
تظن اأنها متدينة، و�صحرة هذه الأيام يتقم�صون الدين، والزبائن يعتقدون 

اأن الدين ي�صمح لهم بذلك، وغالبية امل�صلمني ي�صدقون هذه اخلرافات.«
»كيف توؤكد اأن الغالبية ت�صدق ذلك؟ هل لديك اإح�صائيات؟«

تقلل من  بالفعل ولكنها  اإح�صائيات  اأفحمتني، فهناك  انك  »ل تعتقد 
الن�صب، لكن ا�صاأل نف�صك و�صتعرف احلقيقة. هل تخلو عائلتكم من هوؤلء؟ 
كم اأم علقت خرزة زرقاء على �صدر ابنها حلمايته من العني؟ وكم مرة 
ذهبت اأمك اأو اإحدى قريباتك للفتاحة؟ وكم مرة قراأمت الفنجان يف البيت؟ 
وكم عان�ص بحثن لديهم عن عري�ص اأو فك العمل الذي يعيق زواجها، 
وماذا عن العر�صان يف ليلة دخلتهم، وكم واحد يف عائلتكم لديه اجلراأة 
العادات اخلزعبلية  اإبراهيم ي�صتعر�ص  لياًل يف الظالم..« كان  للتجول 
بينما �رصد ذهن �صليمان اإلى احدى قريباته التي اأنفقت نقود زوجها وهي 
البخور  اأنواع  اأغلى  وت�صرتي  بيتهم  حتت  املر�صود  الذهب  عن  تبحث 
املغربي لهذا الغر�ص، حتى اأفاق على �صوت اإبراهيم: »..حتى اأنت، 

األ تطالع برجك يوميًا يف النت؟«
»اأنا متاأكد يا �صديقي اأن لديك تف�صريات اأخرى لهذه الظاهرة ولكنك ل 
تدخر و�صعًا جللد الدين. تريد لالأديان اأن تكون خزعبلية اأو اتهام املوؤمنيني 
اأي  �صدام  عهد  يف  يكن  مل  اأنه  اأٌعرف  الأقدم.  الأديان  هدى  على  باأنهم 
ممار�صة ر�صمية اأو �رصية لهذا الهبل، ويف م�رص تنامت هذه الظواهر مع عهد 
ال�صادات ثم تركها مبارك تاأخذ مداها طاملا اأنها بعيدة عن ال�صيا�صة واحلكم. 
بالن�صبة للحكام اأفعل ما تريد طاملا اأنك بعيد عنهم، ولكن هذا بال�صبط ما يوؤدي 
للف�صاد والفقر والياأ�ص، اأي خللق البيئة التي تنمو فيها ال�صعوذة.. اأنا متاأكد 
اأن ت�رصيع قانون ُيحرم هذا وتطبيق �صارم من احلكومة للقانون �صينهي 
هذه الظاهرة، وحينذاك لن ينتهي الدين لأنه يف غنى عن هذه ال�صوائب.« 
توقف �صليمان واعتلت البت�صامة وجهه بعد اأن قفز لذهنه �صوؤال طرحه فورًا: 
»اأ�صحابك يف ال�صني، األي�صوا اأكرث من يوؤمن باخلزعبالت املغطاة حتت ثوب 
الأع�صاب، وهم قوم ملحدون ر�صميًا؟« رفع اإبراهيم يديه لل�صماء م�صتنجدًا 

وموحيًا اأن �صليمان مل يفهمه، ولكنه مل يدل باأي تعليق. 
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ال�صيطان

يدفع  الذي  هو  احلاكم،  ول�صغط  وللجهل  للفقر  كنتيجة  »الياأ�ص، 
النا�ص اإلى اأح�صان الدجالني متقم�صني ثوب الدين زورًا وبهتانًا.« قال 
�صليمان ل�صديقه ا�صتكماًل حلديثهم من اليوم ال�صابق. »الدين ل عالقه له 

بالأمر بتاتًا وحني ياأتي القراآن على ذكر ال�صحر فاأمنا لي�صجبه..«
اإبراهيم  قال  وجوده..«  على  التاأكيدًا  يعني  ال�صيء  �صجب  »لكن 
بهدوء ظاهر، فتاأكد �صليمان اأن �صديقه اأعد العدة ل�صتكمال هذا احلوار. 

».. هل لك اأن تقراأ علي اأي �صيء من القراآن   لو �صمحت ؟«
 ».. الرحيم  الرحمن  الله  با�صم  الرجيم  ال�صيطان  من  بالله  »اأعوذ 
اأ�صار اإبراهيم ل�صديقة اأن يتوقف عن بدء التالوة ولفت انتباهه اإلى التعوذ 
من ال�صيطان. ».. نعم كما قلت لك نذكر ال�صحر واأعوانه من ال�صياطني 

والأبال�صة واجلن لن�صجبهم، وكما �صمعت فاإننا نتعوذ بالله منهم.« 
الوجود  هذا  كان  �صواء  بوجودهم  تعرتف  اأنك  ومعناه  جيد  »هذا 
خطرًا اأو خريًا على املوؤمنني الذين عندما يقنطون كنتيجة للظروف ي�صهل 
عليهم اللجوء اإلى ال�صحر حلل م�صاكلهم، وهذا كان حال الب�رص قبل ن�صاأة 
الأديان التوحيدية، بل الإن�صان اآنذاك خلق الآلهة لتحمية من �رصور ما 

يخيفه وي�رصه..«
»..اأنت �رصحت بعيدًا يا اإبراهيم ول اأدري ماذا كنت تقراأ بالأم�ص 

لتخرج بهذه النتائج..«
».. ب�رصاحة كنت اأبحث يف القراآن  ، ووجدت �صورة كاملة عن 
اجلن، وكلمة اجلن ذكرت اإثنتني وع�رصين مرة، واجلان �صبع مرات، 
وال�صيطان ثماين و�صتني مرة، وكلمة ال�صياطني �صبع ع�رصة مرة. وكما 
اإنكار وجود لل�صحر فعليك  تعرف اأن ال�صحر يحتاج لهوؤلء واإذا اأردت 
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اإنكار وجود اجلن واأ�صدقائهم من الأنواع الأخرى املذكورة يف القراآن. 
لذلك اأجبني مبا�رصة اإذا  كنت توؤمن بوجودهم اأم ل ؟«

اأرغب يف ذلك..” قال �صليمان ثم تال من  اأي منهم، ول  اأر  »مل 
ُعوَن القرآن﴾ ومن  نيِّ َيْسَتِ ْفَنا ِإلَْيَك َنَفًرا ِمَن اْلِ الأحقاف: ﴿ َوِإْذ َصَ
وَن َعلَْيُكْ  نيِّ َواْلِْنِس َأَلْ َيْأِتُكْ ُرُسٌل ِمْنُكْ َيُقصُّ األنعام : ﴿ َيا َمْعَشَ اْلِ
نيِّ  اْلِ َمْعَشَ  ﴿ َيا  الرحن:  ومن  َهَذا ﴾  َيْوِمُكْ  لَِقاَء  َوُيْنِذُروَنُكْ  أياِت 
َواِت َواألرض َفاْنُفُذوا اَل  َ َواْلِْنِس ِإِن اْسَتَطْعمُتْ َأْن َتْنُفُذوا ِمْن َأْقَطاِر السَّ
َتْنُفُذوَن ِإالَّ ِبُسْلَطاٍن﴾ ومن الن: ﴿ َوأنه َكَن ِرَجاٌل ِمَن اْلِْنِس َيُعوُذوَن 
ذلك  القرآن عن  الزيد ف  َرَهًقا﴾.. وهناك  َفَزاُدوُهْ  نيِّ  اْلِ ِمَن  ِبِرَجاٍل 

ولذا يصعب عيل برصاحة إناكر وجوده.«
»اأح�صنت يا �صديقي فهذا ما يعجبني بك، اإميانك الأعمى ومع ذلك 
فزادوهم  معنى:  يل  تف�رص  اأن  لك  هل  والطالع.  التعمق  حتاول  اأنت 

رهقا؟«
»اأظن اأن التف�صري الذي طالعته عن ابن كثري يقول اإن رجال الأن�ص 
رهقًا،  وتخويفًا  ترعيبًا  اجلن  فزادهم  منهم،  خوفًا  اجلن  من  يتعوذون 
القراآن   لهما  اأي هناك عالقة رعب بني الطرفني بالرغم من مخاطبة 
�صويًا.” قال �صليمان وعاد ليوؤكد اأن القراآن ل يقر بال�صحر ابدًا، هو يذكر 
ال�صابقة ولكنه يبني وهن مقدرتهم. فحني يتحدث  ال�صحرة من الأزمان 
ِمن  ِإلَْيِه  يَُّل  ُيَ ْم  ُ َوِعِصهيُّ ْم  ِحَباُلُ َفِإَذا  يقول: ﴿...  �صحرة فرعون  عن 
اإذ قال  اأي خداع ب�رصي ورمبا فنون كيميائية  َتْسَع﴾  ِرِهْ أهنا  ِسْ
الطرب�صي عن اأولئك اأنهم و�صعوا الزئبق يف احلبال فلما حميت ال�صم�ص 

متدد الزئبق وح�صلت حركات احلبال كاأنها ثعابني ت�صعى.«
ال�صحرة  يعار�ص  بالفعل  »..القراآن  اإبراهيم  قال  »ممتاز..« 
ويفند اأفعالهم، ولكنه اأي�صًا يتحدث ب�رصاحة وو�صوح عن وجود اجلن 
وهذه  رجمه،  احلجيج  على  يتوجب  الذي  اإبلي�ص  تن�َص  ول  وال�صياطني 
مقابل  �صواء  ال�صحر  اأعمال  دعم  وميكنها  الله  تخالف  التي  هي  الع�صابة 
اأن  يا �صديقي  ت�صخريًا. وال�صبب يف ذلك  تقوم مبا يطلب منها  اأو  بدائل 
العرب يف اجلاهلية كانوا يوؤمنون بوجود هذه الأ�صياء وي�صتعيذوا باآلهتهم 
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ي�صري  اأن  توجب  ولذلك  اخلوف،  فيها  ي�صت�صعرون  منا�صبه  كل  يف  منها 
القراآن لهذه الأ�صياء لأنه لو اأنكرها عليهم جملة وتف�صياًل كما اأنكر اأ�صياء 
بوجودها  لهم  اأقر  هكذا  جماعات.  بالإ�صالم  العرب  التحق  ملا  اأخرى، 
اإلى  يعودون  الآن  امل�صلمون  وهاهم  ال�صحر،  يف  فعاليتها  واأنكرعليهم 
اإبراهيم  �صمت  اجلاهلية..«  روؤيتهم  ح�صب  وال�صحر  اجلن  بني  الربط 
قلياًل ثم �رصح ل�صديقة اإن الرابط بني اجلن وال�صحر مل ينقطع يومًا لدى 
الجتماعي  الو�صع  ح�صب  يزداد  اأخر  وحينًا  يقل  حينًا  ولكنه  امل�صلمني 
وال�صيا�صي ال�صائد »ول تن�ص اأن امل�صلمني الأوائل تداولوا ق�صة اأن اليهود 
�صحروا النبي فاأ�صبح لوهلة ل يعرف اإذا  كان قد عا�رص ن�صاءه اأم ل حتى 

فكت املالئكة هذا ال�صحر.« 
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ق�صمة
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املتعو�ص

له  قال  مديح..«  اإلى  بحاجة  ول�صت  وحكيم  كرمي  رجل  »اأنت 
عبدالله  اأبو  »..وقريبك  واأ�صدقاء  اأهل  ت�صم  م�صائية  جل�صة  يف  �صديق 
بحاجة لدعم اأو عمل.« مل يكن اأبو عبدالله قد و�صل اإلى املكان بعد وهذا 

ما �صجع ال�صديق على التو�صط بطلب امل�صاعدة له.
غري  الرجل  لكن  مرارًا،  م�صاعدته  حاولت  اأنني  عندي  »وحياتك 
مرزوق، ومهما فعلت له ومعه �صيبقى على حاله.« متلمل البع�ص يف 
اجلل�صة ممن ل يعرفون ماذا فعل الرجل لقريبه املتعو�صن فقال لهم: »اأنا 
ل اأحب يف العادة توزيع النقود بدون مربر، يعني لو ا�صتغل اأو تاجر اأو 
عمل �صيء يكون اأف�صل، لكن ع�صان خاطركم �صاقدم له مبلغًا من املال 

ونراقب ونرى ماذا �صيفعل به.«
»الرجل عفيف ورمبا يرف�ص قبول مبلغ نقدي.« قال اأحدهم.

وتناول  ذلك  اأخربهم  قويل.«  �صحة  الآن  �صرتون  باأ�ص،  »ل 
بني  ي�صعها  اأن  اأحدهم  من  وطلب  املال  من  مبلغًا  فيها  وو�صع  محفظة 
فياأخذها  اأبو عبدالله حتى يراها  الباب ومكان جلو�صهم بانتظار و�صول 

وتكون يف النهاية من ن�صيبه لأن اأحدًا لن يدعي اأنها محفظته.
من  اجلال�صني  على  التحية  يطلق  عبدالله  اأبو  وانت�صب  الباب  ُفتح 
بعيد، فهللوا ترحيبًا ودعوه للتقدم لريى املحفظة اأمامه. »وي�ص راأيكم يا 
رجال اجيلكم واأنا مغم�ص عينيه؟« اإرتفعت الأ�صوات راف�صة اقرتاحه، 
ولكنه اأ�رص واأغم�ص عينيه وتقدم اإليهم وو�صل بنجاح بينما انق�صم اجلمع 
والن�صيب  الق�صمة  عن  اأمثلة  يرددون  واآخرون  الله  ي�صتغفر  بع�صهم 
اجللو�ص  على  النظرات  يوزع  املال  �صاحب  بينما  ي�صحكون  وغريهم 

ويخربهم »املتعو�ص متعو�ص لو حملوه فانو�ص.«       
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الذهب 
واألقى  بهدوء  فاقرتب  احلديث  يف  منغم�صان  اأنهما  ُبعد  من  لحظ 
علي  كان  عمرها.  تقدير  ي�صعب  زيتونة  ظل  يف  معهما  وجل�ص  التحية 
قال  باملعلم«  »اأهاًل  كنيته.  اأو  با�صمه  به  يرحب  مل  ولكنه  القادم  يعرف 
ال�صجرة  اإلى جذع  اإ�صناد ظهره  مُيكنه من  الأر�ص  مكانًا على  له  ومهد 
بينما البت�صامة متالأ وجهه. »هذا اأبو جماهد الفالين، يروي ما حدث مع 
اأبي ليث.« قال علي و�صمت ليتيح لأبي جماهد ال�صتمرار يف الرواية، 

وفهم الزائر مغزى ترحيب علي له باملعلم ولي�ص با�صمه. 
قبول  اأو  املوت  بني  �رصيكه وخريه  على  امل�صد�ص  ليث  اأبو  »�صحب 

ح�صة �صغرية..«
»ح�صة من ماذا ؟« �صاأل الزائر املتحدث.

»ع�رصة �صناديق ذهب عرث عليها اأبو ليث و�رصيكه وكان اأبو جماهد 
اأن  بعد  وملخ�صًا  علي جميبًا  قال  كلمة.«  كل  وي�صمع  مخباأ  من  يراقبهما 
لحظ تردد الراوي يف الإجابة، وقال لأبي جماهد: ل تقلق املعلم موؤمتن. 
»قال ال�رصيك لأبي ليث: الله ما بيني وبينك. ل اأريد اأي �صيء من 
الذهب، الله ي�صامحك، الله الغني. ثم ابتعد وهو ي�صري بالعك�ص حتى ل 

تفارق عيونه وجه اأبو ليث وحتى ل يعطيه ظهره.«
»خايف اأبو ليث يطخه يف ظهره، �صح« �صاأل علي املتحدث وح�صل على 
اإجابة بالتاأييد مع اإ�صافة اأن الذهب ملعون وملو�ص �صاحب. »قلت يف بداية 
احلديث اأن الوقت كان اأقرب اإلى املغرب؟« جمددًا جاء التاأييد من اأبي جماهد.   
»اأنا مكثت بهدوؤ تام، لأنه لو ملحني رحت فيها.« قال الرجل ونظر 
»والله  تقا�صيمه.  مراقبه  من  محدد  بانطباع  يخرج  فلم  املعلم  وجه  اإلى 
بعد �صوية واإذا بال�رصطة الع�صكرية كاب�صه على املكان. حملوا ال�صناديق 
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واأخذوا اأبا ليث وذهبوا.«
»�رصيكه بلغ عنه!«

»اأكيد واإّل كيف عرفوا وح�رصوا بهذه ال�رصعة.« علق اأبو جماهد 
على ا�صتنتاج علي. 

اأبو ليث �رصيكه يخرج من  »غريبة �صوية هذه الحداث، ملاذا ترك 
املكان ب�صالم؟ ولو كنت اأنا مكان ال�رصيك لقبلت بح�صة قليلة اأف�صل من �صياع 
كل �صيء.« قال املعلم للراوي ثم نظر يف عينية واأ�صاف: »لو كنت اأنا مكانك 

لت�صلت بال�رصطة وفزت بن�صيب الوا�صي وخدمت ميزانية البلد.«
على  مكافاآت  تعطي  ل  والدولة  منهوبة،  البلد  ميزانية  خوي  »يا 
اأبو ليث و�صمعتني  اأنت  اأنا كامن بدون �صوت. لو كنت  التبيلغ. بعدين 

احتدث، �صو راح تعمل؟ ها؟«
»لقد �صاهدت اأبو ليث بالأم�ص يف ال�صوق، ومل اأ�صمع قبل ذلك اأنهم 
اعتقلوه!« قال املعلم وهو ينظر اإلى علي الذي ات�صعت �صحكته املكتومة 

بني ارنبتي اأذنيه.
»يا اأخي النقود تفعل امل�صتحيل، ميكن ر�صاهم، اأو تقا�صموا الذهب.«
»�صوف يا اأبو جماهد..« قال علي وهو ي�صع يده على كتف الرجل 
».. اأنا على توا�صل يومي مع اأبي ليث منذ �صنوات، واأوؤكد لك اأن من 

�صاهدته ل ميكن اأن يكون من تظنه، وميكنني اإثبات ذلك متى ت�صاء.«
»يا رجل، هل اأنا غ�صيم عن اأبي ليث وعن �صيارته اجليب التي ل 
كما  اأراه عن قرب  واأنا  فيها  الذهب  يحمل  البلد وكان  كل  لها يف  اأخت 

اأراك الآن.« اأكد اأبو جماهد لعلي وللمعلم. 
املعلم  موا�صيًا  علي  قال  متامًا..«  م�صابهة  ق�صة  معي  ح�صلت  »لقد 
العمل  توقف  ثم  بناء  مكان  من  نقلت  ذهب  جرار  عن  اأحدهم  »حتدث 
هناك. بعد التدقيق ات�صح اأن املوقع املذكور كنت اأنا مقاوله وتوقف البناء 
لأ�صباب مالية..« �صحك علي واأ�صاف: »..لقلة املال ولي�ص لكرثته.« 
اأبو جماهد وعاد ونظر للمعلم، وهنا  اإلى الأفق خلف  نقل علي ناظريه 
ا�صتدار اأبو جماهد للخلف و�صاهد اجليب اإياه، ثم عاد ينظر للمعلم وي�صتدير 
للتاأكد من ال�صيارة. مل ينب�ص بحرف ولكنه ارتفع على ركبتيه ثم قدميه 

وا�صتدار يتكتك الرمل عن عباءته.        
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املرزوق 

لولدها  الأم  قالت  عليك.«  ير�صى  الله  ولدي  يا  هالبيت  لنا  »غري 
مي�صور احلال. لقد اكت�صب ثروته بعرق جبينه ومثابرته، ومل يرث من 
عمر  يف  الله  اأمد  لو  يتمنى  كان  الرتبية.  وح�صن  الن�صائح  �صوى  والده 
اإر�صاء  �صوى  اأمامه  يتبق  مل  العي�ص، وهكذا  معه يف رغد  ليتمتع  والده 

الوالدة دومًا. 
يف ذلك اليوم �صاهد قطعة اأر�ص على �صارع جانبي تت�صع لعدة بيوت، 
ف�صاأل عن �صاحبها وتعرف عليه واأخربه عن رغبته يف �رصاء الأر�ص. 

»على الرحب وال�صعة، هذه القطعة ثمنها ع�رصة ماليني ريال.«
   »كثري يا �صيخ اعطيني �صعر اأف�صل الله يفتح عليك.« قال الإبن وهو 

يعلم اأن ال�صيخ بالغ يف ال�صعر، لكن الأخري اأ�رص على طلبه، فافرتقا. 
   »ا�صرتيت الأر�ص يا ولدي؟« �صاألت الأم ولدها بعد اأ�صبوعني، 
يفاو�صه  �صوف  ولكنه  ال�صعر،  يف  بالغ  الأر�ص  �صاحب  اأن  فاأخربها 
جمددًا فرمبا يخف�ص ال�صعر طاملا اأن الأر�ص مل تباع بعد. »الله يجيب 

اللي فيه اخلري يا ولدي.« 
   بعد ع�رصة اأيام اأخرب الإبن والدته اأنه راجع �صاحب الأر�ص، واأنه 
طالب مبليون زيادة »يعني رفع ال�صعر ع�رصة باملئة يف اأقل من �صهر.. هذا 

طمع« قال الإبن واأ�صاف اأنه �صيبحث عن قطع اأرا�صي غريها. 
   طوال �صهر اآخر تفح�ص الإبن اأرا�صي اأخرى يف مواقع مختلفة، 
فلم يوفق يف العثور على �صيء منا�صب. عاد ل�صاحب الأر�ص يفاو�صه 
ال�صعر  على  اإ�صايف  اآخر  مبليون  طالب  هذا  لكن  بالتخفي�ص  ويطالبه 
فاأ�صبحت الزيادة ع�رصين باملئة يف �صهرين. هكذا افرتقا من دون اتفاق. 
   ا�صتمر �صوؤال الأم ومعه البحث عن قطعة اأر�ص اأخرى، ولكن كل 
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ال�صواهد ت�صري اإلى مالئمة قطعة ال�صيخ، فهي قريبة من منطقة �صكن الأم، 
وقابلة لبناء اأكرث من بيت ميكن اأن ي�صكنها اإخوته واأخواته واأقاربه. مل 
ذهب  لو  ماذا  ذاته  ي�صاأل  اأخذ  ولكنه  ال�صعر  خف�ص  يف  يفكر  الإبن  يعد 
للرجل ووجده يطالب كالعادة مبليون اأخرى زياده ؟ هل �صيعطيه ال�صعر 
اإن�صان  ال�صيخ  ؟ »هذا  الأر�ص متامًا  هذه  اأمر  وين�صى  ين�صحب جمددًا  اأم 
مرزوق من رب العاملني..« متتم وهو يفكر يف الأمر.. »يبدو اأن الله 
اأعمى اأقماري حلكمة بداأت تت�صح يل الآن.. ربنا يريد اأن يرزقه ثالثة 

ماليني اإ�صافية، واإن �صاء الله �صيتم تعوي�صي باأكرث من هذا املبلغ.« 
من  انتهي  اأن  بعد  الإبن  �صاأل  �صيخ؟«  يا  مليون  بع�رصة  تبيع  »هل 

فنجان القهوة.
»اأنت تعرف ال�صعر يا �صديقي.« قال ال�صيخ و�صكت.

»اإحدى ع�رص اأو اثنى ع�رص؟«
»بل هي ثالثة ع�رص الآن.«

الإبن  قال  للزيادة.«  فر�صة  اأعطيك  ولن  اأجادلك  لن  ذلك،  »لك 
لزيارة  توجه  ثم  ال�صفقة،  ومتت  الدفع  تفا�صيل  على  البائع  مع  واتفق 
يجعلها  اأن  ربها  ودعت  بالأر�ص  له  فباركت  بالأمر،  ليخربها  والدته 
بيوت  خم�صة  بناء  من  البن  انتهى  عام  غ�صون  يف  ولدها.  على  خري 
اإلى  �صكني  من  ال�صارع  حتول  �صنوات  خم�ص  وبعد  اأحباءه،  اأ�صكنها 
لالأحباء  م�صاكن  فيها  وبنى  اأخرى  اأر�ص  قطعة  فا�صرتى  جتاري، 
بالله  اإميانه  فتعزز  مداخيل م�صاعفه،  توؤجر وجتلب  البيوت  واأ�صبحت 

الذي رزق ال�صيخ ورزقه.  
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اجلوع 

حيث  اجلامعة،  مبنى  من  كيلومرتات  لعدة  ب�صدة  الطريق  تنحدر 
يجمعه  ما  يجد  اإذا مل  اأنه  فكر  �صوق.  اأقرب  اأي�صًا، حتى  الطالب  �صكن 
من بقايا طعام هناك، فالأف�صل توفري الطاقة املهدورة هبوطًا و�صعودًا 
كان  الدرا�صة.  يف  الوقت  وا�صتغالل  منهكًا  غري  جائعًا  البقاء  وبالتايل 
فالرز  جمانًا،  فيها  �صئ  اأي  على  احل�صول  و�صعوبة  الأ�صواق  يعرف 
يباع مطبوخًا باردًا بالكيل، البطاطا والطماطم وكل اخل�صار والفواكه 
م�صتوردة.  طازجة  �صلعة  اأي  ال�صوق  يف  يوجد  ل  طبعًا  باحلبة.  تباع 
ع�رصات  لأيام  تنه�صة  اأن  بعد  بالقطعة  يباع  املدخن  املحلي  ال�صمك  اأي�صًا 
الآلف من الذباب. حزم اخل�صب ال�صغرية هي ال�صئ الوحيد الذي يباع 
اللبنانية  ماركات  ال�صوبر  �صاي.  اإبريق  لغلي  احلزمه  تكفي  اإذ  باجلملة 
كانت متثل اجلنة بالن�صبه له ولغالبية مواطني �صرياليون، معلبات و�صلع 
طازجة م�صتوردة وحلوم واأجبان م�صنعة اأ�صكال واألوان .. كل ما هو 
متوفر يف محل بباري�ص جتده تقريبًا يف هذه ال�صوبرماركات املنت�رصة يف 
العا�صمة فري تاون، لكن ال�صعر فلكي بالن�صبة لل�صكان، اللهم الأجانب 
وجتار املا�ص واملرت�صني من احلكومة ورجال البنوك. بالطبع ل جمال 
ال�صوبر  هذه  من  واأي  املحلي  ال�صوق  بني  مقارنات  لعقد  الإطالق  على 
فهي  امل�صتوردة  والب�صائع  املطاعم  اأما  للمحليني  فال�صوق  ماركات، 

لالأجانب ومن يتعامل معهم. 
الوظيفة  لأن  العائلة  رمق  ي�صد  احلكومية  الوظيفة  من  والده  دخل 
توؤمن له �صكن جماين �صمن جممع للموظفني. غرفة نوم و�صالة حتول 
طرفها اإلى مطبخ، اأما احلمام فخارجي م�صرتك يجب ال�صري اإليه م�صافة 
والده من  يتمكن  هكذا مل  اأي وقت ومناخ.  م�صقوفة ل�صتعماله يف  غري 
اقتطاع اأكرث من اأجرة غرفة الطالب يف احلرم اجلامعي التي يتقا�صمها 
مع �صديق اأفقر منه. كانا ي�صاركان يف املحا�رصات ويعودا اإلى الغرفة 
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درجات.  وباأح�صن  فرتة  اأق�رص  يف  التعليم  من  ينتهيا  حتى  للمطالعة 
بع�ص  يتناولون  الغذاء  ا�صرتاحة  يف  زمالء  يلتقيان  بال�صدفة  كانا  عندما 
ال�صندويت�صات ويدعونهم للم�صاركة معهم، كانا يدعيان اأنهما اأكال للتو، 
كانا  اأحيانا  اأيام.  منذ  املاء  �صوى  يدخلها  مل  معدتيهما  اأن  احلقيقة  بينما 

مي�صيان اأ�صبوع كامل بدون تناول الطعام. 
لندن، تزوج  به احلال يف  اأ�صتقر  التخرج  �صنوات على  بعد خم�ص 
بريطانيا،  معاهد  اأ�صهر  يف  اقت�صاد،  ماج�صتري  اإ�صافية،  درا�صة  واأنهى 
ورزق بطفلني، واأ�صبح لديه بيت ا�صرتاه بقر�ص بنكي، ولديه وظيفة 
الطعام  من  جيدة  كميات  ياأكل  اإن�صانية.  حقوق  منظمة  اأهم  يف  جيدة 
يزداد كما  لكن وزنه ل  اليوم،  اأربع مرات يف  واأحيانا  باأنواعه ثالث 
اأي  الفحو�صات  تثبت  ومل  اجلوع،  زمن  منذ  يتغري  مل  فج�صده  يتمنى، 
مر�ص اأو و�صع غري طبيعي لديه .. كل �صئ على ما يرام ولكن ج�صمه 

يرف�ص الزيادة.          
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املحتاج

يف منت�صف طريق العودة من املكتب اإلى املنزل ا�صتجاب اأبو محمد 
الغذاء، ويف  بعد  ا�صرتاحة  اإذ كان عازمًا على  الهاتف  بعد تردد لرنني 
جدًا  فرح  باملنغ�صات.  محملة  الوقت  هذا  يف  الت�صالت  تكون  العادة 
ل�صماع �صوت �صديق مل يراه منذ مدة. “اأنا متجه اإلى امليناء الآن قابلني 

هناك لتختار اأف�صل ثالجتني �صمك” 
ا�صتجاب اأبو محمد لنداء �صديقه الذي ميلك عدة مراكب �صيد، وا�صتدار 
بال�صيارة اإلى طريق امليناء. تذكر اأن اأحد اأ�صدقاء املرحوم والده ي�صكن على 
الطريق، فقرر اأن ينتهز الفر�صة لزيارته وتناول كوب �صاي يف منزله 

خ�صو�صًا واأن الرجل اأ�صيب ب�صلل من جراء جلطة مل يتعاَف منها.
اأنه مل ي�صلي الظهر، ولكنه قرر موا�صلة امل�صري  مر بجامع فتذكر 
فال زال هناك الكايف من الوقت على موعد �صالة الع�رص. مر بجامع 
اإلى  و�صل  حتى  اأي�صًا،  هناك  التوقف  من  منعه  ما  هاج�ص  ولكن  اآخر 
جامع ثالث. ترك �صيارته على الطريق اأمام اجلامع فوجد الباب مغلقًا. 
ا�صتدار م�صيًا حول اجلامع بحثًا عن باب اآخر. �صاهد مقهًى �صغريًا فاأجته 
ل�رصاء زجاجة ماء، فاإذا به يرى �صديق والده جال�ص هناك على كر�صي 
متحرك. حتادثا عن الأحوال، فعرف اأبو محمد اأن ال�صديق يخرج من 
اإلى هنا  اأن تخرجه فجلبته  ابنته  اإذ طلب من  البيت لأول مرة منذ �صهر 

ب�صيارتها على اأن تعود له لحقًا. 
على  وتعرف  باجلامع  املراكب  �صاحب  مر  امليناء  اإلى  طريقه  يف 
�صيارة اأبو محمد على قارعة الطريق فتوقف لال�صتف�صار. دار حول اجلامع 
فوجد الرجلني يحت�صيان القهوة، وحدثه اأبو محمد عن ال�صدف التي اأدت 
قال  ال�صمك.«  الله يف  له ن�صيب مقرر من  الرجل  اللقاء. »هذا  اإلى هذا 
�صاحب املراكب واتفق مع �صديق والد اأبو محمد كيف يو�صل له ثالجتني 

من ال�صمك، ثم دخل الثالثة امل�صجد ل�صالة الظهر.       
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روحانيات
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احللم

اأفاق منزعجًا ثم اأغلق عينيه ب�رصعة يريد العودة اإلى احللم. راأى 
يف املكان ذاته اأنا�ص يعرفهم وعا�ص بينهم قبل خم�ص عقود، كانوا اآنذاك 
الأخرى.. هو  اإلى احلياة  انتقلوا  الأرجح جميعهم  �صنًا وعلى  اأكرب منه 
ل يوؤمن باحلياة الأخرى ولكن هذا احللم جدد اأفكاره حول الالطبيعي. 
ولكنه  م�صابهًا  املكان  يكن  مل  �صباه،  مهد  اإلى  يعود  اأنه  احللم  يف  راأى 
�صفر  اإجراءات  بعد  هناك  اإلى  و�صل  فقد  املكان،  ذات  اأنه  يعرف  كان 
ووجد ذاته يرتجل من �صيارة له يف ال�صوق وهو يحمل حقيبة �صغرية. 
يرتدد  والده  كان  ول  ال�صابق،  يف  لأهله  يكن  مل  دكان  اإلى  تلقائيًا  اجته 
عليه، لكنه �صاهد والده املتوفى منذ ثالث عقود يقف يف باب املحل، اأو 
بالأحرى �صاهده والده الذي غ�صب لروؤيته واأم�صك مبكن�صة كانت على 
الباب ولوح بها بغ�صب طالبًا منه العودة من حيث اأتى »اأنت اأي�ص جابك 

هان؟ ان�رصف فورًا« قال له والده وهو يلوح باملكن�صة.
القوي  تعجب من هذا ال�صتقبال و�صعر بخزي واإهانة كون احلب 
اإخوته  بني  من  يف�صله  والده  وكان  بينهما،  العالقة  يحكم  كان  املتبادل 
واأخواته الثالثة ع�رص. ا�صتدار اإلى اخللف قبل اأن ي�صتقل ال�صيارة ف�صاهد 
والده لزال غا�صبًا بينما اآخرون ممن كان يعرفهم يف املا�صي يجل�صون 

من دون اأي تدخل اأو تعليق. 
عينيه  لإغما�ص  فعاد  بال�صيارة،  يتحرك  اأن  قبل  احللم  من  اأفاق 
يفلح  مل  لكنه  للحلم  عاد  املوقف،  هذا  دواعي  من  والتحقق  العودة  يريد 
اإليه مرة واإلى والده  يف املهمة. �صاهد بع�ص من كان يعرفهم ينظرون 
اأخرى. اأفاق جمددًا وفتح عينيه غا�صبًا من الف�صل ومن محتوى احللم. 
كانت ال�صاعة ت�صري اإلى ما بعد منت�صف ليلة اخلمي�ص وتعلن الدقائق الأولى 
ليوم اجلمعة الأخرية من �صهر رم�صان. هداأت نف�صه تدريجيًا وعاد يفكر 
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يف برناجمه املقرر لهذا اليوم، ثم ا�صت�صلم للنوم جمددًا. كان يف اأجازة 
منذ اأ�صبوع على �صاطئ جزيرة قرب�ص يق�صي يومه م�صتلقيًا على الرمال 
وكلما ا�صتدت ال�صم�ص ي�صبح قلياًل ليربد ج�صده. ويف اأوقات اأخرى يتب�صع 
اأو يتجول يف املتاحف والأ�صواق والقالع ويبحث عن الآثار الإ�صالمية 

يف هذا اجلزء اليوناين من اجلزيرة. 
اإحدى  ملحان،  اأم  الأربعاء �رصيح  بالأم�ص  اأنه زار  بخاطره  مر 
محارم الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم، والتي �صاركت يف اأول غزوة 
بحرية على اجلزيرة ووقعت عن بغلتها اأثناء النزول وا�صت�صهدت. اأقام 
لها امل�صلمون هناك �رصيحًا، وبعد مرور قرون من الزمن بنى الأتراك 
بجانب ال�رصيح جامعًا جمياًل وو�صعوا جثمانها يف �رصيح و�صط امل�صجد 
الآن  زواره  ولكن  امل�صلمني،  قرب�ص  ل�صكان  كعبة  مبثابة  يعترب  الذي 
اأي�صًا  قالئل بعد انق�صام اجلزيرة. هذا اجلزء القرب�صي اليوناين يحتوي 
كانت  اإذا   لل�صالة  وت�صتخدم  ُتزار  زالت  ل  كثرية  اأخرى  م�صاجد  على 
داخل املدن، بينما م�صجد اأم ملحان يقع يف بقعة جميلة نائية على �صاطئ 
بحرية امللح التي كانت جزءًا من البحر ثم انف�صلت عنه واأ�صبحت ماحلة 

جدًا بفعل التبخر. 
الثالجة  وحمل  ماحلة،  بي�صاء  وجبنة  بطيخًا  اأفطر  اجلمعة  �صباح 
اإلى  ال�صغرية بال�صندويت�صات وزجاجة مياه وانطلق بال�صيارة امل�صتاجرة 
ال�صاطئ. مل يكن يفكر قبل احللم يف والده اأو اأي �صئ اآخر، كان ي�صتمتع 
بيومه ويعي�ص �صاعاته با�صرتخاء تام، وهاهو الآن يتخل�ص تدريجيًا من 
ذكرى احللم ول ي�صغل باله �صوى بالثواين القادمة من يومه، هل ي�صتلقي 
اإلى  و�صوله  منذ   .. ال�صاطئ  جريان  على  النظر  ي�صرتق  اأو  ي�صبح  اأم 
اجلزيرة �صار ي�صغل نف�صه مبحاولة التفريق بني اللغة الرو�صية واليونانية 
عندما ي�صتمع للنا�ص من حوله، وا�صتغرب من كرثة الرو�ص يف اجلزيرة.
يف م�صاء يوم اجلمعة و�صلته ر�صالة وات�صاب من �صديقة ون�صيبه تعزيه 
بوفاة اأخيه الذي يقطن بلدًا ثالثًا. كان اأخوه يكربه باأربع �صنوات ولكنه 
يعاين من القلب منذ خم�ص �صنوات على الأقل، وقد كان اجلميع يحمدون 
ربهم على كل يوم اإ�صايف يف حياته حتى توفى يف امل�صت�صفى يف الدقائق 
الأولى من �صباح اجلمعة الأخرية يف رم�صان. �صدمه اخلرب وملاذا مل 
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يخربه اأحد طوال اليوم، ولكنه تذكر اأن هاتفه مل يعمل يف اجلزيرة واأن 
طريقة التوا�صل كانت فقط عرب الوات�صاب الذي مل يكن يتابعه ا�صاًل اأثناء 
الوفاة  �صاعة  احللم وعرف لحقًا  تفا�صيل  الفور  ا�صتعاد على  الإجازة. 
اأن  وا�صتبعد  هذا،  يح�صل  كيف  فكره،  فان�صغل  حلمه،  مع  ومطابقتها 
يكون الأمر م�صادفة خ�صو�صًا واأن ذهنه كان خاليًا من اأي �صئ ميكن 
املطار  اإلى  الطريق  اأخذه  التايل  اليوم  يف  احللم..  ذلك  اإلى  يوؤدي  اأن 
على بعد النظر من اأم ملحان فالقى عليها التحية وا�صتبعد ب�رصعة الأفكار 

الدينية التي �صاورته.     
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القربان
 

بذله يف  الذي  اجلهد  اإلى  يعود  ال�صبب  اأن  متاأملًا، وظن  متعبًا  نام    
اليوم من حتميل ونقل �صتالت زيتون، كون مكان الأمل  املزرعة ذلك 
هو ذاته الذي ي�صكو منه كلما اأجهد نف�صه يف رفع الأ�صياء اأو عندما يزعل، 
اأن ل  له  اأكدوا  الأطباء  العديد من  اأن  بالرغم من  فتاق  اأنه  وكان يظن 
اأ�صبح لونه  الذي  البول  �صديد يف  اإلى تغري  تنبه  ال�صباح  لديه. يف  فتاق 
ي�صبه الكوكاكول. مل يكن اأي من اأ�صدقائه الأطباء الذين �صاألهم مخت�صًا 
يف امل�صالك البولية، فاجته اإلى �صارع الأطباء بحثًا عن اخت�صا�صي م�صالك 

بولية، وا�صتدل بيافطه اأحدهم فلجاأ اليه. 
»متى فح�صت الربو�صتاتا اآخر مرة ؟«

   »مل اأفح�صها حتى الآن.« كانت اإجابه عبد الله للطبيب العجوز، 
ومل يخربه اأنه كان يتهرب من الفح�ص الأويل الذي يتحتم اأن يكون عرب 
بعد �صن اخلم�صني لبد من فح�ص دوري كل  اأنه  ال�رصج. كان يعرف 
الثالثة  بلوغة  الأمر رغم  الله جتاهل  عبد  للربو�صتاتا، ولكن  اأ�صهر  �صتة 
وال�صتني. �صاأله الطبيب عن ظروف التبول: اأياتي ُمفاجئًا، وما الكمية، 
وهل ي�صعر بحرقة. »ل يوجد �صئ من ذلك.« قال للطبيب الذي طلب 

منه التمدد على ال�رصير وخلع ال�رصاويل.
بنربة  الطبيب  قال  فيها.«  م�صاكل  ول  وجيدة  طرية  »الربو�صتاتا 
اإلى  »�صتحتاج  واأ�صاف:  الله  عبد  �رصج  من  اأ�صبعه  يخرج  وهو  حيادية 
فح�ص بول يف املخترب، وتعود اإيل مع نتيجة الفح�ص.« عرف من الطبيب 
اأن الأعرا�ص و�صالمة الربو�صتاتا تعني عدم وجود التهاب، وبالتايل ل بد 
من �صبب اآخر لختالط الدم بالبول، رمبا يكون انفجار �صعريات دم يف 
الربو�صتاتا اأو بالطبع ورم خبيث اأو حميد، اإذًا  وبغ�ص النظر عن نتيجة 
فح�ص البول فال بد من تنظري للمثانة واإزالة اأي ورم وفح�صة مختربيًا 
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وهذه عملية حتتاج اإلى تنومي كامل وبقاء يوم يف امل�صت�صفى على الأقل.   
يف  كان  اإذا   م�صبقة  معرفه  عدم  اأو  الكامل،  البنج  فكرة  تعجبه  مل 
عملية  اأثناء  امل�صت�صفى  يف  الأ�صغر  اأخيه  موت  تذكر  ل.  اأم  ورم  مثانته 
تطلبت تنوميًا كاماًل، وثبت لحقًا وقوع طبيب البنج يف خطاأ قاتل، بل 
غادر  مات.  قد  كان  ال�صاب  ولكن  باجلرم،  امل�صت�صفي  اإدارة  اعرتفت 
العيادة بعد اأن اأخرب الطبيب اأنه �صيفكر يف الأمر، وحاول تركيز اأفكاره 
حول املخترب ورمبا ُتظهر نتائج فح�ص البول �صببًا مبا�رصًا لختالط الدم 

بالبول. كانت العينة التي تركها للفح�ص بذات اللون كما يف ال�صباح.
بعد ثالثة اأيام جاءت نتيجة الفح�ص بعدم وجود اأي التهاب، وذلك 
التنظري واحتمال كبري لوجود ورم. كربت مخاوف  يعني حتمية عملية 
عبد الله، وكان قد ان�صغل ذهنه طوال فرتة انتظار نتيجة الفح�ص بني ال�صلبي 
والت�صجيعي، بل قطع على نف�صه وعودًا بتقدمي قرابني وهو املبتعد عن الديانات 
والعبادات، وفكر اأنه اإذا  ثبت اإ�صابته بال�رصطان فلن يلجاأ للعالج امل�صني 
باأعمال مميزة قد توؤدي ل�صت�صهادة، فرمبا  �صيقوم  الوقت، ولكنه  وهدر 
هناك جنة ونار وحينها يبتعد عن عذاب املر�ص ويفوز بجنة وحوريات، 
واإن تاأكدت نظرته ومل يكن هناك اآخرة وعذاب وثواب، فيكفيه ما اأجنزه 
يف حياته الطويلة التي �صتنتهي �رصيعًا وبرنني بدل معاناة الأمل واآثار العالج. 
كان ي�صجع ذاته بهذه الأفكار، ثم تذكر فجاأة اأنه قد راأى اأخاه، �صحية خطاأ 
امل�صت�صفى، وذلك يف الليلة التي اكت�صف يف �صباحها اختالط دمه ببوله. مل 
يكن قد فكر قبل النوم يف اأخيه ولكنه راأى يف احللم اأنه يبحث عنه وعرث 
عليه يف مدينة طالبية غريبة، �صمع من يذكر ا�صمه، فناداه ثم ح�صنه قبل اأن 
يفيق من النوم لريى خليط الدم مع البول. انزعج حني تذكر احللم وموعده 

ولكنه تغا�صى عن الأمر ومحى الو�صاو�ص.
    قرر عبد الله البحث عن طبيب مخت�ص ولديه جهاز تنظري ليتاأكد 
له  اأجرى  جامعي  اأ�صتاذ  يف  �صالته  وجد  مثانته.  يف  مما  تخدير  بدون 
الفح�ص يف العيادة بعد اأن و�صع مادة لزجة يف قناه البول تبعها خرطوم 
املثانة  املاء يف  ي�صخ  الكامريا والآخر  يحمل  اأحدها  اأ�صغر،  به خراطيم 
حتى تت�صع وتظهر جدرانها بو�صوح. كان عبد الله م�صلتقيًا على ال�رصير 
ينظر مع ال�صت�صاري اإلى �صا�صة كبرية ُتظهر ما تراه الكامريا التي يتحكم 
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بها الطبيب ويحركها ب�رصعة. �صاأل عبد الله طبيبه اإذا  كان قد جرب هذه 
للمر�صى  اأبدل  فاأنا  اأفعلها،  التي  الأ�صياء  “لميكنني جتربة كل  العملية. 
الكلى واملثانة اإذا  لزم الأمر والكثري غري ذلك.” اأخربه عبد الله اأن �صبب 
على  وي�صغط  الكامريا  يتابع  واأنه  للتبول  باحلاجة  �صعورة  هو  ال�صوؤال 

ق�صيبه لوقف التدفق. 
مل يجد ال�صت�صاري وعبد الله اأي �صئ على جدار املثانة وحمدا الله، 
ولكن اأثناء �صحب الكامريا �صاهد الطبيب ورمًا على عنق املثانة و�صاهد عبد 
الله ورمًا ا�صغر يقابله. حلظات �صمت تبعها تاأكيد وجود ورم واأ�صاف 
الطبيب اأنه لي�ص بال�رصورة اأن يكون خبيثًا. كان الإ�صكال الفوري الذي 
الآن. ل وقت  التبول  �صحب اخلرطوم كيف مينع  بعد  الله  واجهه عبد 
مطلقًا للذهاب اإلى احلمام، ول يعقل التبول يف املغ�صلة. اأم�صك بالق�صيب 
وبحث الطبيب عن قارورة يخرج منها اأنبوب ُيعاد اإلى املثانة لتفريغها، 

لكن عبد الله اأب�رص قارورة اأخرى فارغة فتناولها واأفرغ فيها مثانته.
»�صنحتاج اإلى اإجراء عملية تنظيف وجتريف للورمني ثم فح�صهما 
يف املخترب.« قال ال�صت�صاري واأقنع عبد الله بعدم جدوى اخلو�ص الآن 
يف فر�صيات ما العمل اإذا  كان �رصطانًا، واأخربه بكرثة الأنواع وتفرعها 
وبالتايل طرق التعامل معها. »متى ينا�صبك اإجراء العملية؟« �صمت عبد 
املوعد  على  الله  عبد  وافق  الأربعاء؟«  غد  »بعد  الطبيب:  فاأ�صاف  الله 

واأخذ الطبيب ي�صجل مالحظات لإدخاله للم�صت�صفى.
»�صجل لهم انني م�رص على تخدير ن�صفي ولي�ص كلٌي.« وافقه الطبيب 
واأخربه اأن الكلي اأ�صهل ويفيق منه املري�ص اأ�رصع. »ل يهم الوقت اأريد 

روؤية العملية وماذا �صتفعل اأنت، واأريدك ان ت�صجلها على ا�صطوانة.«
مل يخرب زوجته على املحمول بالنتيجة واملوعد، اأراد اأن يكون معها 
اإ�صابة الزوجني بال�رصطان  اأن احتمال  ليخفف مخاوفها. كانت تعرف 
واحد اإلى ع�رصة ماليني، وبالتايل اأطماأنت اأن ال�رصطان اكتفي بها منذ 
ثالث �صنوات ولن يهاجم عبد الله. لقد اتخذت موقفًا �صلبًا حني اأزالت 
ورمها، اإذ تقبلت عالج الأ�صعة املبا�رص ولكنها رف�صت ا�صتكمال العالج 
بالهرمونات والكيماوي. كانت فل�صفتها اأن الكيماوي �صيقتل كل اخلاليا 
لكن  جديدة،  خاليا  يُنمي  اأن  ج�صدها  على  و�صيكون  والطاحلة  ال�صاحلة 
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اإلى  بحاجة  العالجات  فهذه  تنجدها،  لن  العامة  ال�صحية  واحلالة  العمر 
التفكري  بف�صل  وذلك  يعاودها  ومل  املر�ص  من  جنت  لكنها  قوي.  ج�صد 

الإيجابي واعتماد و�صفة هندية قوامها الكركم. 
اأن يكونا حميدين  اأخربها بوجود َوَرمان واأكمل احلديث باحتمال 
احلياة  ا�صتمرار  يعني  الآن وهذا  باأمل  اأ�صعر  فاأنا ل  »ولو كان غري ذلك 
قال  �صبق.«  ملا  بالإ�صافة  كاف  وهذا  الأقل،  على  اآخر  لعام  وال�صحة 
بالأمر...  مطلقًا  اهتمامه  عدم  ليوؤكد  وعاد  لدموعها،  ينظر  وهو  لها 
مل ت�صدقه بالطبع ولكنه �صدق ذاته واأخذ ال�صعور بال�صطراب يتال�صى 
العقاب،  فعله وي�صتحق  القليل مما  تذكر  لبع�صه.  يعود  ثم  الوقت  ملعظم 
اإذا  جنحت العملية، والثاين  فا�صتعد لال�صتقامة، واأنذر قربانني، الأول 
اأفكاره  اأنه لي�ص خبيثًا. مل يطلع زوجته على  اإذا  ثبت من حتليل الورم 
فهي علمانية حتى النخاح، و�صتغ�صب لو عرفت اأنه يلجاأ اإلى القرابني.     
يف م�صاء الثالثاء تفح�ص عبد الله الفي�ص بوك فاإذا ابن اأٍخ له يتذكر يوم 
وفاة عمه، الذي ذهب �صحية خطاأ طبيب التخدير. مل يكن يعرف تاريخ 
وفاة اأخيه الذي راآه يف احللم ليلة بداية هذه الق�صة. يف �صباح الأربعاء كان 
قد ا�صتقر يف غرفة بامل�صت�صفى بانتظار نقله اإلى غرفة العمليات. كان تاريخ 
تاريخ  النتيجة مكتوبا عليها  اأ�صدر  ال�صغط  قيا�ص  اليوم 28 ولكن جهاز 
اليوم ال�صابق، وهو ذكرى وفاة اأخيه يف م�صت�صفي، واأثناء العملية، وب�صبب 
الرتاكمات  هذه  بكل  زوجته  يخرب  مل  عاما.  ع�رص  اأربعة  قبل  التخدير، 
النف�صية ولكنه فكر بالن�صحاب من الغرفة وحاول اختالق م�صكلة ب�صبب 

طول الإنتظار، ولكن زوجته مل ترتكه ين�صحب من امل�صت�صفى. 
متدد على �رصير العمليات ح�صب طلب املمر�صني، وحاول اأحدهم 
و�صع كمامة على وجهه. »ماذا تعمل ؟ ما هذا ؟« �صاأل عبد الله املمر�ص 
وهذا  ن�صفي  تخدير  طلبت  »لكني  يخدره.  اأن  يريد  اأنه  فاأخربه  بحدة، 
باأن  اإقناعة  حاول  الذي  للممر�ص  بحدة  قال  الظهر..«  يف  اإبرة  يعني 
عمليته من فئة التخدير الكامل وقال له اإن عدم الإ�صتجابة �صتعني بهدله 
العمليات  غرفة  برة  اطلع  اأنت  »طيب  عمله.  على  وتاأثري  للممر�ص 
ال�صت�صاري على �صوت  الطبيب  التخدير.« ح�رص  ق�صم  ونادي رئي�ص 
عبد الله م�صتف�رصًا واأكد اأن التخدير ن�صفي، وبعد دقيقة كان رئي�ص ق�صم 
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التخدير يبحث عن مو�صع الإبرة يف ظهر عبد الله وهو ميازحه.  
ينادي طلبًا  الطبيب  واأخذ  الولدة  الله يف و�صع  بعبد  انتهى احلال 
لالإ�صاءة وبقية املعدات ثم اأمر ببدء الت�صوير وهو ينظر اإلى ال�صا�صة بينما 
عبد الله يتابع م�صار الكامريا. »خذ جولة اإ�صافية فرمبا مل ننتبه ل�صئ اآخر 
يف املرة ال�صابقة.« اأجابه الطبيب بحا�رص. »ما كل الأ�صياء التي ادخلتها 

من ق�صيبي ؟« 
»خرطوم مرن به كامريا يف املقدمة كما ترى، ون�صخ الآن املاء 
لنفخ املثانة، وهناك ق�صاطة وكواية نزيل بها الورم ونكوي مكانه فورًا 
الورم  الله وهو يزيل يف  الدم..« كان ال�صت�صاري ي�رصح لعبد  لوقف 
طبيب  قاطع  النزيف.  فيتوقف  املكوى  وميرر  اإليها  ليعود  الدماء  فتنفر 
التخدير احلديث �صائاًل عبد الله عن عدد زوجاته وعن �رص لون عيونه 
واملمر�صني  مفتوحًا  العمليات  غرفة  باب  كان  الأ�صل.  البدوي  وهو 

طالعني نازلني وكلهم ينظرون بني اأرجل عبد الله.
»اخلتيار، رحمه الله، وبعد اأن تزوج اثنتني من القبيلة خطر يف باله 
التجديد، فذهب اإلى لندن وعاد بوالدتي التي اأورثتني لون عيونها..« 
بينما  يكربوا،  اأن  وكادوا  اخلتيار  بتمرد  فرحًا  التعليقات  فو�صى  عمت 
وطلب  بال�صبط  دقائق  ع�رص  احلقيقة.  يعرف  لأنه  يبت�صم  ال�صت�صاري 
ال�صت�صاري وقف الت�صوير واأبلغ عبد الله اأنه �صيفرغ له املثانة هذه املرة 
ولن يحتاج للتبول اإل بعد اأن ينتهي �صلل رجليه، وقال اأنه �صري�صل فورًا 

عينة من الورم للمخترب ولكن النتيجة لن تظهر قبل الأحد. 
   قبل املغرب ا�صتعاد عبد الله فعالية �صاقيه فغادر امل�صت�صفى اإلى البيت 
مع زوجته ومل يكن قد اأعلم اأي �صخ�ص اآخر من الأهل والأ�صدقاء مبا 
البول �صيحرقه لفرتة و�صريافقه دماء، ولكنه مل  اأن  اأبلغه الطبيب  فعل. 
املاء.  الإكثار من �رصب  الق�صيب وطلب منه  فتحة  لتغري مقا�ص  يحذره 
الإجتاهات،  كل  يف  البول  تدفق  كالعادة  واقفًا  التبول  اأراد  عندما  هكذا 
فقرر بعد تلك التجربة اأن يبول يف املغ�صلة لأنه بحاجة ملراقبة اللون. يف 
الليل بداأت احلرارة يف الرتفاع و�صار عبد الله يهلو�ص ومل ينجده اإل 
كمادات الثلج على راأ�صه و�صدرة التي ا�صغلت زوجته طوال الليل. مل 
يتح�صن الو�صع اإل قلياًل يف ال�صباح واليوم التايل وهكذا عاد عبد الله اإلى 
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ح�صل  فيما  ت�صبب  بالتهاب  اأُ�صيب  اأنه  منه  وعرف  ال�صبت  يوم  الطبيب 
مع  للتعامل  جديدة  اأدوية  له  وكتب  به،  الهاتفي  الت�صال  لعدم  وعاتبه 

اللتهاب. 
   هذه الأزمة الإ�صافية حدت من تفكري الزوجني يف نتيجة الفح�ص، 
وتذكر عبد الله اأن مير على مخترب امل�صت�صفى ويعطيهم رقم الهاتف ويتفق 
الفح�ص حينما ير�صلونها  لنتيجة  الوات�ص  اإر�صال �صورة على  معهم على 
اإلى الطبيب. يف طريق العودة اإلى البيت عرفت الزوجة ما كان يدور 
يف خلد زوجها اإذ اأخربها كيف حلم باأخيه يف الليلة الأولى قبل اأن يكت�صف 
يوم موت  بطبع  التخطيط  املوت وعناد جهاز  ذكرى  ثم حلول  امل�صكلة 
اأخيه املخالف للتاريخ الفعلي. مل يخربها مبا عزم عليه من تقدمي قربان 
اأح�رص  وعندما  املختربي،  الفح�ص  نتيجة  بعد  واآخر  العملية  من  النجاة 
من  عليها  ح�صل  باأنه  لزوجته  قال  البيت  اإلى  الثاين  اخلروف  كبدة 
�صديق.. مل تكن كذبه كاملة اإذ طلب من �صديقه اأن يقدم القربانني فاأفتى 

له باأحقية اأن يح�صل على الكبدة.

��� ������ .indd   83 � ��:�   ����/��/��



84

��� ������ .indd   84 � ��:�   ����/��/��



85

حياة

��� ������ .indd   85 � ��:�   ����/��/��



86

املت�صبب 

»والله اإنني خائف �صوية.«
»ل تخف يا حاج، ما حلله الله ل يحرمه الب�رص..«

احلاج  قال  اهتمام..”  اأي  معطيهم  اأو  الب�رص،  من  خائفًا  »ل�صت 
 ..“ احلاج  فاأكمل  م�صتف�رصًا،  عينيه  رفع  الذي  عمره  لرفيق  ال�صبعيني 

خايف العدة ما ت�صتغل.”
»كيف هالكالم يا حاج؟ هي �صغالة اأو بطالة؟ األ تعرف؟«

»عارف يا رجل، الله ي�صم بدنك، كيف م�ص عارف.. الآن كل 
�صئ �صغال، لكن هذا كثريًا من النظري وقلياًل من العملي.« نظر �صديقه 
اإليه وكل خلجات وجهه توؤكد اأنه مل ي�صتوعب متامًا ما يريد احلاج قوله، 
اأفكر يف املو�صوع بعمق  فوا�صل ال�صكوت ل�صتدراج احلاج. »يعني ملا 
ينتابني  والآخر عندما  م�صتعدًا، وبني احلني  واأقف  �صئ متام  يكون كل 

ال�صك اأختربه فيبي�ص وجهي.«
»متام ما امل�صكلة اإذًا؟ خايف من اخلجل يعني؟«

»اأنا واخلجل اأ�صحاب، ولكن خايف من التق�صري، فالبنت �صغرية، 
�صغرية جدًا بالن�صبة يل، واإذا تعودت و�صارت تطالب باملزيد، خايف 

اأق�رص، فهمت؟«
»فاهم عليك، لكن املهم هو الطلق الأول، هل اأنت واثق من قدراتك 
على التن�صني والإطالق؟ اإذا  �صبطت اأمورك من البداية فال خوف لحقًا 

لأن كل �صئ بالتعويد وهي �صغرية وجاهلة واأنت تعودها.« 
»هذه اأي�صًا م�ص ب�صيطة، الطلق الأول..« قال احلاج وقد اأغم�ص 
يوم  اإليها  بالتقدم  اأهلها  مع  اتفق  التي  الفتاه  اأمامه �صورة  عينيه وجتلت 
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اخلمي�ص القادم، وتذكر اأن اأهل ال�صعيد يدخلون على العرائ�ص باأ�صابعهم 
العذرية، ولكن هذا ل يجوز هنا، بل تكون ف�صيحة لو فعل  للتاأكد من 
مثل ال�صعايدة واأبلغت البنت اأهلها، ثم ما الفائدة، هو يريدها لأن خياله 

ن�صط جن�صيًا.
»اإنها رهبة الليلة الأولى يا حاج، وهي ت�صيب ال�صباب والعواجيز، 
واأنت ما �صاءالله عليك زي احل�صان. اترك الأمر يل �صاأوفر لك ما ي�صمن 
عدة طلقات يف الليلة الأولى.« كان �صديقه يفكر يف توفري حبات فياجرا 

ت�صمن للحاج عبور الليلة ب�صالم لتبقى الذكرى قوية بني العر�صان.
اطمئن احلاج واأمت اخلطبة ودفع املهر وعقد على الفتاة التي ت�صغره 
بن�صف قرن، وكان قد جهز لها البيت فجدد ال�رصير الذي اأجنب فيه �صبعة 
وا�صرتى  حتداهم.  ولكنه  زواجه  عار�صوا  كلهم  والبنات  الأولد  من 
مقارنة  مي�صورًا  كان  فقد  لل�صالون،  وفر�صات  للمطبخ  جديدة  خزانات 
باأهل العرو�ص الفقراء، وكانت الأرا�صي كلها لزالت با�صمه ومل يعط 
الأبناء اأي �صئ، فقط �صمح ملن يريد منهم اأن يعمل بالأر�ص مقابل مونته 
وعيديته. كان تواق للجن�ص واأ�صبح يرتقب ليلة الدخلة واأكرث من زيارة 
�رصيط  على  يتح�ص�ص  وهو  ج�صدها  يف  ليتامل  الهدايا  حاماًل  البنت  اأهل 

الفياجرا يف جيب القنباز. 
جاءت الليلة املوعودة ومل يعرف كيف �صارت احلفلة، كان يفكر يف 
يتامل يف  بالفعل، مل  الفياجرا �صت�صبط طلقاته  ال�صدام واإذا كانت  �صاعة 
جمريات احلفل اأو نظرات املدعوين وهم�صات العجائز، اأراد اجلهوزية 
قبل  فقط  تناول حبة  عليه  باأن  قول �صديقه  املنا�صبة، وتذكر  اللحظة  يف 
وفجاأة  الوقت،  بع�ص  ومر  بالعرو�ص  العري�ص  اختلى  ال�صفر.  �صاعة 
ارتفع �رصاخ البنت، فزغردت بع�ص قريبات العري�صني ، لكن الفتاه مل 
توقف ال�رصاخ بل ارتفع �صوتها اأكرث و�صمع الأهل ما ي�صبه نداء اإ�صتغاثه 
فقرعوا الباب ودخلوا ليجدوا العري�ص ممددًا على الأر�ص بدون اأنفا�ص.
فت�صوا مالب�صه  املفاجئ حتى  املوت  لهذا  الأطباء  احتار  امل�صت�صفي  يف 
يف  تناولهما  العري�ص  اأن  وخمنوا  حبتني  ناق�ص  ال�رصيط  بقية  فوجدوا 
الفياجرا، واإن  تنا�صبه  �صنه ل  جرعة واحدة ق�صت عليه، فمن كان يف 

ا�صتعملها، فعليه بن�صف حبه فقط. 
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املُجاز 

»ماذا لو تبول امل�صيفون يف البحر؟« راوده الت�صاوؤل وهو يراقب النا�ص 
يدخلون البحر م�صيًا وهم ينكم�صون من �صدمة الفارق بني حرارة ال�صم�ص 
على الرمال وبرودة املاء، ثم يقفون ير�صقون اأنف�صهم باملاء، ويبتعدون 
عن تلك البقعة وي�صبحون خارجني اإلى ال�صاطئ، متامًا كما فعل هو حني 
تبول يف البحر بدل اأن ي�صري اإلى دورة املياة القريبة. »على الأرجح اإن 
جماري دورة املياه ت�صب يف مكان ما يف البحر هي الأخرى.« هكذا برر 

فعلته، ولكنه امتعظ من فكرة اأنه ي�صبح يف بول الآخرين. 
ا�صتلقى على بطنه فوق كر�صي البحر واأدار وجهه اإلى ال�صمال ومل 
يعلوها  وبطنها  ظهرها  على  امل�صتلقية  جارته  اإلى  طوياًل  النظر  ي�صتطع 
مبا يبدو تواأم على و�صك امليالد. ا�صتدار بوجهه اإلى اليمني حيث فتاتني 
ذوات ج�صم متنا�صق منبطحات على البطن وموؤخراتهما اأعلى من م�صتوى 
الظهر. كانتا تنظران اإلى بع�صهما وتتجاذبان اأطراف حديث مل ي�صمعه 
جارته  �صدر  من  اإ�صافية  كتلة  فتظهر  ت�صحكان  عندما  ج�صميهما  ويهتز 
التي كانت قد فكت رباط ال�صدارة لتنال ال�صم�ص من كل ظهرها. اأخذته 
الأفكار والتخيالت بعيدًا، ولو كان م�صتلقيًا على ظهره لنف�صح اأمره. 
ك�صفتا  اأنهما  ظنًا  فخجل  اإليه  جارته  راأ�ص  وا�صتدار  �صحكهما  خف  فجاأة 
افكاره. تب�صم واأخذ يبحث عن كرمي اجل�صم الواقي من ال�صم�ص فا�صتدارت 
اإلى �صديقتها بينما با�رص هو بدهان يديه ورقبته بالكرمي ثم اعتدل  الفتاة 
يف جل�صته ودهن �صاقيه و�صدره وبطنه واأخذ يحاول توزيع الدهان على 
ظهره وهو منبطح يتلوى ذات الي�صار حيث اجلارة احلبلى وذات اليمني 
حيث الر�صيقتني ولكن بدون فائدة حتى تقدمت جارته الر�صيقه وابت�صمت 
له ورطنت م�صرية بيديها ففهم اأنها تريد م�صاعدته يف تغطية البقعة �صعبة 
وجهه  واأدار  �صدقيه  ملئ  والبت�صامة  الكرمي  فناولها  ظهره،  من  املنال 

جتاه اجلارة على الي�صار.
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يدير  بطنه  على  منبطحًا  و�صعه  على  ثابت  وهو  الوقت  بع�ص  مر 
بينما  الي�صار  وذات  متامًا،  الر�صيقتان  جتاهلته  حيث  اليمني  ذات  راأ�صه 
اأنه يحمل كتابًا يف �صنطة ال�صاطئ فمد  البت�صامة مل تفارق محياه. تذكر 
ال�صفحات  يقلب  واأخذ  كوعيه  على  واأتكاأ  �صدره  ورفع  واأخرجه  يده 
بحثًا عن مكان توقفه من الأ�صبوع املا�صي. طالع فقرتني وحاول تذكر 
باجتاه  ال�صفحات  يقلب  فاأخذ  جدوى،  دون  من  ولكن  ال�صابق  املحتوى 
البداية.. ملح جارته على الي�صار حتاول الوقوف فنه�ص لي�صاعدها. مد 
يده اليها فاأر�صلت اليه نظرة غا�صبه.. اأ�صار اإلى بطنه ومتتم ليفهمها اأنه 
ي�صاعدها من اأجل البيبي يف بطنها. اإرتفع �صوتها مبا ل يفهمه من كالم 
بدى كال�صباب، نظر امل�صيفون اإليهما وقد نه�صت قبالته، اأ�رصع م�صوؤول 
انحنت على  املتقهقر..  بينما اجلارة ت�رصخ وتدفع جارها  اإليهما  املوقع 
اأخذ النا�ص ي�صاألونها  �صندلها فا�صتدار هربا ولكن ت�صويبها كان محكمًا. 

عما جرى وهي جتيبهم ب�رصاخ. 
هداأ املوقف بال�رصعة التي ا�صتعل بها، ونقل م�صوؤول املوقع حاجاته 
حامل  لي�صت  ال�صيدة  اأن  بالجنليزية  له  و�رصح  بعيدة  اأخرى  مظلة  اإلى 
وظنت اأنه ي�صتهزء ب�صمنتها اأمام الآخرين حني اأخذ ي�رصح لها بالإ�صارات 
حبلى  بني  مييز  ل  كيف  ذاته  ا�صتحمر  حامل.  لأنها  م�صاعدتها  يريد  اأنه 
التدخل  على  ذاته  يوؤنب  وهو  �صفتيه  وزم  عينيه  واأغم�ص  و�صمينه، 
حبل  امل�صوؤول  قطع  ظهره..  لدهان  الر�صيقة  تتدخل  اأمل  لكن  اأ�صاًل.. 
اأفكاره �صائاًل اإياه عن امل�رصوب الذي يح�رصه اإليه. »برية« قال باقت�صاب 

ومتدد على كر�صي البحر معطيًا ظهره لغالبية امل�صيفني.                   
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اأم حماده

   �صلمت �صنطها يف جو فو�صوى ل لزوم له خ�صو�صًا واأنها يف مطار 
جون اأف كينيدي بنيويورك، لكن الرحلة كانت اإلى القاهرة وعلى منت 
م�رص للطريان حيث لبد من تعاي�ص ا�صطراري بني الأمية والفو�صى 

والأنانية من جهة، والنظام والعلمانية والت�صامح من جهة اأخرى.
قد  عندليب  كانت  حمادة..«  لأم  م�صاعدتك  على  مدام  يا  »�صكرًا 
»الله  حقائبها  لت�صليم  واأر�صدتها  حمادة  اأم  من  اأ�صئلة  بع�ص  على  اأجابت 
يخليكي يا مدام خذي اأم حمادة معاكي..« قال زوجها الذي عجز عن 
ملئ ال�صتمارة لزوجته امل�صافرة ».. اأم حمادة ما تعرف�ص اإجنليزي ول 

عربي ول حاجة، ديري بالك عليها الله ينور عليكي يا مدام.«
»حا�رص ول يهمك.« قالت عندليب واأ�صبحت تتحرك مع اأم حمادة 
بينما زوجها ي�رصح  اإلى حاجز اجلوازات  ينا�صب حجمها وهمتها  ببطء 
اإليها هناك. �صاأل  اإبنتها مري�صة وحتتاج  اإلى القاهرة كون  �صبب �صفرها 
اإذا كانت م�صافرة للقاهرة »م�صافرة على طائرة القاهرة ولكني  عندليب 
ا�صم مكان غري  لذكر  اإلجابة  الزوج يف  ت�صكك  اإلى عمان.«  ترانزيت 

القاهرة.
»لكن اأنت حرتكبي الطيارة امل�رصية �صح؟« اأجابته بنعم »خال�ص 
يعني تاخديها معاكي لباب الطيارة.« اأجابته بحا�رص. »م�ص اأو�صيكي 
عليكي.«  يفتح  الله  مدام  يا  حاجة  ول  بتعرف�ص  ما  دي  حمادة  اأم  على 
هذه  فاأخذت  اجلوازات،  نافذة  اإلى  اأمامها  حمادة  اأم  واأر�صلت  طماأنته 
وماذا  تفعل  ماذا  بيديها  م�صرية  عندليب  اإلى  وتلتفت  املوظف  اإلى  تنظر 
املطلوب وقدمت  اأم حمادة  ففهمت  �صفرها  يريد. رفعت عندليب جواز 
جوازها اإلى املوظف الذي مل يكف عن احلديث وال�صوؤال باإلجنليزي واأم 
حماده تعطيه اإجابات بالعربي باأنها ذاهبة للقاهرة لزيارة ابنتها و�صتعود.
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امل�صرتكة  النتظار  �صالة  اإلى  اجلوازات  حاجز  من  امل�صرية  بداأت 
رقم  عن  للميكروفون  ي�صتمع  منهم  كل  مختلفة،  رحالت  عدة  لركاب 
رحلته ووجهتها والبوابة الواجب التوجه اإليها. كانت اأم حمادة تتماوج 
مب�صية البطة وحتمل حقيبة يدوية بها اأطعمة واأ�صياء �صخ�صية، وعندليب 
ت�صاير حركتها ويت�صاعد ال�صك لديها تدريجيًا اإذا  كانتا �صت�صالن يف وقت 
اإف كينيدي واأقلعت منه مرة  لي�صت خبرية مبطار جون  منا�صب، فهي 
اإلى باري�ص ول تعرف طول  واحدة قبل ذلك على منت طائرة فرن�صية 
اإلى هذه ال�صالة. »ملاذا مل يطلب لك زوجك خدمة م�صاعدة من  امل�صافة 
�رصكة الطريان؟« نظرت اأم حمادة اإلى عندليب من دون اأن تتوقف اأو 
تبطئ اأكرث يف ال�صري، ففهمت هذه اأن تلك مل تفهم املق�صود. »لو طلب لك 
م�صاعدة �صرتكبني يف كر�صي متحرك بعد ت�صليم ال�صنط حتى باب الطيارة 
بدون اأن مت�صي خطوة واحدة.« طلبت اأم حمادة من الله اأن ي�صامح اأبا 

حمادة.
يف ال�صالة، اأخريًا، اجتهت اأم حمادة وهي مت�صك بيد عندليب اإلى 
واحد.  قالب  يف  �صنعن  وكاأنهن  لها  كاأخوات  يبدين  م�رصيات  جتمع 
اأم حمادة اأخواتها على رفيقتها فانهال الدعاء  »املدام فل�صطينية« عرفت 
لفل�صطني و�صعبها على الأل�صن وتاأكيد اأن اجلميع يف م�رص يحب ال�صعب 

الفل�صطيني ويتمنى له اخلال�ص. 
»حد بيعرف فني احلمام؟« �صاألت اإحدى الأخوات وهي تنظر اإلى 
قامت  حبيبتي.«  يا  معاي  تيجي  »والنبي  بالإ�صارة.  فار�صدتها  عندليب 
الباب  يفتح  كيف  لها  �رصحت  اإزاي؟«  بيت�صعملوه  »دا  تو�صلها  حبيبتها 
هذه  كانت  للخروج.  فتحه  اإعادة  ثم  الداخل  من  اإغالقة  يجب  وكيف 
الكابينة  الباب خارج  حقيبتها على  اأم حمادة فرتكت  من  اأ�صخم  ال�صيدة 
ولكن عندليب اأخربتها اأن تاأخذ حقيبتها معها فناولتها هذه كب�صة اأوراق 

وطلبت منها اأن تبلها وتعيدها لها، ففعلت وغادرت املكان.
ل  »ل  عندليب،  اأجابتها  ال�صالة  يف  هنا  نحن  فني؟«  ال�صال  »هي 
ال�صال« ف�رصحت اأم حمادة لعندليب اأن ال�صيدة تريد ال�صالة وت�صاأل عن 
نوت  اأنها  طاملا  يهم  فال  اأجتاه  اأي  ت�صلي يف  اأن  لل�صائلة  قالت  ثم  القبلة، 
ال�صالة. مل تقتنع بن�صيحة اأم حمادة وذهبت لت�صاأل رجل مبالمح عربية 
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ولكنها عادت بدون جواب. »�صلي يا حبيبتي يف اأي اجتاه، اأنا قلتلك من 
الأول، اقعدي على الكر�صي وانوي و�صلي يا حبيبتي.« قالت اأم حمادة 

ومل جتد الأخرى مفرًا من الن�صياع. 
   اأخريًا اقرتب موعد ركوب الطائرة ومعه التفتي�ص الأخري للحقائب 
اليدوية وللج�صم بالطبع، حيث يجب خلع كل ما ميكن اأن يحتوي على 
اأم  لكن  اليدوي.  التفتي�ص  جهاز  اإنذار  ُيطلق  ل  حتى  املعدن  من  ذرة 
لتفت�صها  يديها  ترفع  اأن  ال�رصطية  منها  فطلبت  اجلهاز  زنزنت  حمادة 
عندليب  جتيب  ان  قبل  مدام؟«  يا  اأيه  عايزة  »دي  اليدوي.  بالتح�ص�ص 
وا�صلت  ولكنها  املطلوب،  حمادة  لأم  لت�رصح  يديها  ال�رصطية  رفعت 
اأنتظار �صماع عندليب التي اأخربتها ان ترفع يديها لعلى للتفتي�ص. فجاأه 
لم�صت  التي  ال�رصطية  يد  عن  وابتعدت  ومتوجت  حمادة  اأم  �صحكت 
�صحكات  وا�صبحت  الأيدي،  برفع  تطالبها  ال�رصطية  عادت  اأبطها. 
�صارت  ال�رصطية.  يد  مل�صتها  كلما  ت�صخ�صخ  اأن  وكادت  اأعلى  حمادة  اأم 
ال�رصطية اأي�صًا ت�صحك ل�صحكها، وزميالت اأم حماده يطالبنها اأن جتمد 
�صبب  لي�صتطلع  الرجال  تفتي�ص  امل�صوؤول عن  ال�رصطي  ثم ح�رص  �صوية، 
ال�صهينة، نظر ملحاولت زميلته ورد فعل اأم حمادة و�صار هو الأخر 

ي�صحك فرتكوها متر وهي تزن.            
كان ن�صيب عندليب اأن جتل�ص بعيدًا عن اأي واحدة من رفقة ال�صفر 
القاهرة  يف  الهبوط  عند  تن�صاها  مل  حمادة  اأم  ولكن  النوم،  من  فتمكنت 
فوقفت على باب الطائرة قبل الهبوط على ال�صلم ت�صري لعندليب وتر�صل 

لها قبالت هوائية.
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يا�صني

غادروا  الذي  الركاب  اأحد  قال  فريد.«  توقيتك  يا�صني  يا  »والله 
مقاعدهم وتزاحموا يف املمر بعد توقف الطيارة وطبعًا قبل فتح الأبواب. 
»طيب �صو اعملك..« قالت اأمه واكملت وكاأنه ل يوجد غريها يف املكان: 
»ت�صخ يف ال�رصيطة ون�صيبها هنا؟« مل يتقبل يا�صني فكرة اأن يفعلها اأمام اجلميع، 

وكان من امل�صتحيل اأن يخرتق اجلموع املتاأهبة لي�صل اإلى املرحا�ص. 
اأمه  اأن  ويبدو  �صنوات  الثالث  يتخط  مل  �صغري  اإرهابي  هذا  يا�صني 
فرانكفورت يف  �صاهدتها يف مطار  �صاعات  ب�صتة  احلدث  هذا  قبل  هبلة. 
الكرا�صي ومعها عربة حتمل  طابور ت�صليم احلقائب. كانت جال�صة على 
ثالث حقائب، وحولها �صنط اأخرى وابنها ال�صغري يف ح�صنها بينما ت�صلق 
يا�صني فوق احلقائب ليقع كل ب�صعة دقائق فتعيده اإلى مكانه. حني و�صلت 
اأنها تنتظر  كان هناك فجوة بني مكان جلو�صها واآخر الطابور، فظننت 
�صيئًا ما ولي�صت �صمن الطابور البطيء. بعد ثالث اأو اربع حركات يف 
اأخذت دورها. ذهبت مع  اأين  يا�صني  اأم  التقدم �رصخت  الطابور وبعد 
من ا�صطفوا خلفي خلفها وبعد حوايل ن�صف �صاعة من الزحف وجرها 
�صلمت  حقيبتي.  اأخوه  والرك�ص خلف  كلما وقع  يا�صني  واإعادة  لل�صنط 
يف هذه الأثناء كان هناك من يتحدث ب�رصاخ لآخرين يف الطابور كيف 
ا�صرتتها  تذكرة  كثمن  زيادة  يورو  مائة  منه  اأخذت  الطريان  اأن �رصكة 
الطائرة  يف  مقعده  يكون  ل  اأن  متنيت  الأرخ�ص.  بال�صعر  بنته  بنت 
بالقرب مني. وزادت مخاويف عندما جتمعنا يف ال�صالة بانتظار ال�صعود 
ثم  فاجلمه،  بهدوء  التحدث  منه  طلب  �صخ�ص  يف  �رصخ  فقد  للطائرة، 
اقتحم احلاجز ووقف ينتظر بقية جماعته، وعندما و�صلته اإحدى الن�صاء 
�صاألها عن البقية فقالت اأنهم ينظفون الطفلة، فقال ب�صوت جملجل: »يعني 

نظل واقفني ن�صتنى خريتها.« 
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دخلت اإلى الطائرة كاآخر راكب، و�رصرت حني راأيت �صاحبنا مع 
جماعته يف املقدمة بينما مقعدى يف الو�صط، ويا للحظ ! كان يا�صني يجل�ص 
�صاب عدمي  ي�صاره وراكب  الأ�صغر على  اأخيه  مع  واأمه  مبا�رصة  خلفي 
الكر�صي  الذي مل ميهلني وبا�رص ب�رصب  يا�صني  يجل�ص على ميني  احلظ 
بقدميه. التفت اإلى اأمه حتى تفهم فقالت له: ا�صكت يا يا�صني الله ير�صى 
عليك. مل يهتم يا�صني واأخربته اأمه اأنه بعد الإقالع �صيتمكن من م�صاهدة 
اأفالم كرتون على ال�صا�صة التي يخبطها بقدميه. تاأبطت خريًا باأن الطفل 
�صي�صكت اأو ينام اأو ين�صغل يف م�صاهدة الأفالم. كف يا�صني عن اخلبط اأثناء 
الإقالع اإذ غط�ص للخلف يف كر�صيه مع اندفاع الطائرة لالأمام ولأعلى، 
وما اإن اعتدلت الطائرة حتى عاد اخلبط ومطالبة اأمه الهبلة بني احلني 
والآخر له بال�صكوت. متل�ص يا�صني من احلزام وركب فوق جاره بينما 
اأمه تطالبه بعدم اإزعاج عمو الذي يعيده ملقعده فريتد يا�صني اإليه كل مرة 
مثل املغناطي�ص لينظر من ال�صباك. كان من الوا�صح اأن يا�صني ل ميلك 
ذرة ان�صباط ومل يتلق من عائلته اأي تربية على الإطالق، وكانت اأمه 
تعرف ذلك اإذ اأ�صبحت ت�صجعه على البتعاد عنها لريهب بقية الركاب. 
ذهبت اإلى احلمام فوجدت يا�صني يحاول فتح الباب وامل�صيفة ت�صد يده 
عن املقب�ص قائلة »عيب« فرتتد يده اإلى الباب فور متل�صها من امل�صيفة، 
له كبري  ت�صدى  املمر،  الركاب على جانبي  النطالق ي�رصب  ثم قرر 
�صيدة من احلمام وهي  اأفلت من بني رجليه.. خرجت  امل�صيفني ولكنه 
اأن  اإلى مقعدها قبل  تتفوه وانطلقت عائدة  اإيل بغ�صب، ولكنها مل  تنظر 
اأعتذر لها اأو اأخربها من الذي اأقلقها. يف طريق العودة ملقعدي �صاهدت 
كبري امل�صيفني يحمل يا�صني من خا�رصتيه وي�صعه على املقعد بجانب اأمه. 
بعد اأقل من دقيقة كان يا�صني يقف على مقعده وي�صد يف �صعري.. »اإهداأ 
يا يا�صني« قلت له بهدوء اليائ�ص، ولكن يديه امتدت للنظارة فاأنقذتها قبل 
اأن يخطفها وا�صتدرت اإليه فقالت اأمه: ا�صكت الله ير�صى عليك. »الله ل 
عالقة له بالأمر، ل ميكن ترك طفل بدون اأي تربية منذ ولدته والآن 
تريدي اأن ي�صتمع اإليك«. قبل اأن تعلق على كالمي وكنت اأحت�ص�ص راأ�ص 
اإلى  �صتعودون  يا�صني عدمي احلظ متى  �صاألها جار  �صعره،  واأ�صد  يا�صني 
املانيا، وحمد الله بعد اأن عرف املوعد موؤكدا اأنه كان �صيغري تاريخ �صفره 
لو ت�صادف مع عودتهم. قبل اأن اأرتد اإلى مقعدي راأيت ال�صا�صة متدلية 
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من مكانها بعد اأن ُخلعت. 
انطلقت موجة �صحك من يا�صني واأخيه، ويبدو اأن الأول يزغزغ 
اإلى  الأم  وتعليقات  والعويل  ال�صجيج  لتغري  بر�صاء  �صعرت  الثاين، 
الرتبية.  قلة  �صحية  فهو  يا�صني  �صعر  �صد  على  وندمت  �صحك،  موجه 
اأخربتهم اأمهم اأنها ذاهبة للحمام و�صتعود، ا�صتمر ال�صحك لوهلة ثم انقلب 
اإلى عويل من ال�صغري. هم يا�صني بالنطالق ولكن جارتهم عرب املمر 
وتقدم  منها  متل�ص   .. وي�صكته  باأخيه  يهتم  اأن  واأمرته  بذراعة  اأم�صكت 
النائم  الرجل  راأ�ص  يا�صني  رفع  املمر،  عرب  جاري  اأمامها،  للراكب 
بيده ونظر اإلى وجهه الذي غطت احلرية مالمحة ثم تركه وم�صى اإلى 
اأم�صكت به  اإلى جهتنا  ال�صتارة  الدرجة الأولى. حني قذفته امل�صيفة عرب 
احلظ،  عدمي  عمو  جاره،  يالعب  فاندفع  مقعده،  اإلى  ودفعته  جارته 
الذي با�رص يلطخ يا�صني على وجهه م�صتغاًل غياب اأمه، لكن يا�صني كان 

يرد ال�رصبات اإلى �صدر جاره.
فر�صة  انعدمت  فقد  معه،  احلديث  وبا�رصت  جاري  اإلى  نظرت 
وجود  تنا�صي  �صوى  اأمامي  يكن  مل  النوم،  اأو  فلم  م�صاهدة  اأو  املطالعة 
عمان  اإلى  وقادم  �صوريا  من  اأنه  واأ�صاف  ا�صمه  على  عرفني  يا�صني. 
قال  ثم  قلقًا  بدا  واأوروبا.  اخلليج  دول  من  جتمعت  التي  بعائلته  ليلتقي 
اإنه متخوف اأن ل ي�صمحوا له بالدخول. طماأنته بعد اأن عرفت اأنه ميلك 
املفعول.  �صاري  ال�صوري  �صفره  املانيا وجواز  �صنوات يف  لثالث  اإقامة 
بداأ يخربين بق�صة هروبة من درعا حتى و�صل اإلى املانيا، ومل اأعد اهتم 
حتى  يده  على  اأربت  اأ�صبحت  بل  راأ�صي،  فوق  يا�صني  بيد  اأ�صعر  حني 
الرابع ع�رص والأعزب  الإبن  اإنه  قال  بقية �صعري.  ينتقم مني وي�صد  ل 
اأمه قد جهزت له عرو�ص الآن، ولكنه  اأن  العائلة، فب�رصته  الوحيد يف 
ا�رص اأنه لن يتزوج قبل الثالثني، يعني بعد ثالث �صنوات. ا�صتغل معيدًا 
الدعم  يتلقى  ال�صكن،  اأجرة  يف جامعة دم�صق، لكن راتبه ل يكفى لدفع 
على  الزعران  من  يعاين  وكان  الإمارات،  يف  يعمل  الذي  والده  من 
اإلى تركيا وحاول ثالث مرات اجتياز  احلواجز فقرر الرحيل. خرج 
البحر يف زورق �صغري مع اآخرين، ويف كل مرة كان حر�ص ال�صواحل 
ويرتكونهم  البحر  يف  املحرك  ويرمون  طريقهم  يعرت�صون  اليونان 

��� ������ .indd   95 � ��:�   ����/��/��



96

حتى ي�صهل على حر�ص �صواحل تركيا الإم�صاك بهم واإعادتهم. يف املرة 
الرابعة جنحت املحاولة. قال جاري اإنه قد �صار على قدميه ثالثة �صهور 
عابرًا �صتة دول اأوروبية حتى دخل اإلى املانيا، فاأ�صبح اآمنًا هناك منحوه 
اللغة واأبلغوه بفر�ص  الإقامة وجواز �صفر لجئني وت�صديد ر�صوم تعليم 
متاح  جمال  اأي  يف  العمل  بو�صعه  اأو  اللغة  اأتقن  اإن  جماله  يف  التوظف 
يف ال�صوق، وقال اإنهم يدفعون اأجرة �صكن من يعرث على مكان، ولكن 
املع�صلة اأ�صبحت �صعوبة التاأجر وتكونت مافيا عربية تعرث على م�صاكن 
وتاأخذ حتى ع�رصة الآف يورو ملرة واحدة بدل العثور على م�صكن.. 
طبعا هذا املبلغ ل ت�صددة اجلهات الأملانية. مل يخ�ص جاري يف تفا�صيل 
م�صاكل الطريق، فيبدو اأنه تنا�صاها اأو كانت طبيعية بالن�صبة له، لكنه ناقم 

على املافيا والأفراد ممن ي�صتغلون الو�صع يف املانيا ليحلبوا الالجئني.
الركاب  ونه�ص  وتوقفت  الطائرة  هبطت  حتى  حديثنا  ا�صتمر 
انتظار  يف  احلمام.  اإلى  بالذهاب  يا�صني  وطالب  املمر،  يف  وجتمهروا 
وحادثته  بلطف  فاأنزلته  املتحرك  ال�رصيط  على  يا�صني  ركب  احلقائب 
با�صمه حتى تنبهت اأمه ف�صاألتني اإذا  كنت اأعرف يا�صني .. نظرت اإليها 
احلظ:  عدمي  جاره  وقال  اأمامه،  اأجل�ص  كنت  من  اأنني  وذكرتها  ب�صفقه 
وهل يوجد يف الطائرة من ل يعرف يا�صني. تبادلت معه يف توافق تام 
بع�ص قوانني الرتبية لالأطفال، وو�صلت احلقيبة فودعت يا�صني وتطوع 
اأحد ال�صبان لي�صاعد اأمه يف حتميل حقائبها ومراقبة اأطفالها. يف الطريق 
اإلى عمان دارت يف راأ�صي مفارقات تدمرينا الذاتي لالأجيال يف احلروب 

وال�رصاعات الطائفية وخذلن يا�صني واأمثاله تربويًا.            
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العارية

و�صلت اإلى البيت متعبة مبللة بالعرق، مل تكن امل�صافة التي قطعتها �صريًا 
على الأقدام طويلة، رمبا ثالثمائة مرت فقط، حيث اأنزلتها �صيارة �صديقتها 
على طرف ال�صارع. كان والداها م�صافران لعدة اأ�صابيع خارج البالد، 
بينما اأخوها يف جامعته مبدينة اأخرى ول يعود للبيت اإل يف الإجازات، 
وهكذا اتفق اجلميع على منح �صائقهم اإجازة، ورتبت هي مع �صديقتها اأن 

متر عليها كل يوم لتاأخذها معها اإلى اجلامعة وتعيدها اإلى البيت.
دخلت اإلى البيت، وكانت قد با�رصت بنزع اأغطيتها عند اجتياز باب 
احلديقة. ان�صبَّ تفكريها على الد�ص، ويف ثوان كانت عارية متامًا يف غرفتها 
الزهرية  والأطقم  ال�صوداء  اخلارجية  املالب�ص  بكومه  �رصيرها  تغطى  وقد 
ثم  باملاء  ج�صدها  عن  العرق  تزيل  واأخذت  الد�ص  اإلى  انطلقت  الداخلية. 
بال�صابون ثم بال�صامبو، ومل حت�صب الوقت الذي ا�صتغرقته لرتطيب ج�صدها، 

اأو كمية املاء التي ا�صتنفذتها ورمبا كانت كافية لري نخلة طوال العام.
لفت الفوطة على ن�صفها ال�صفلي وخرجت من احلمام باجتاه غرفتها. 
يف منت�صف امل�صافة جتمدت حني �صمعت �صوت اأخاها يف املطبخ يقول اإنه 
قادم، فظنت اأنه �صمعها ويخاطبها. دلها عقلها على اللجوء اإلى ال�صالون 
الأقرب من غرفتها حتى ل يراها اأخوها هكذا لو خرج فورًا من املطبخ. 
فتحت باب ال�صالون ب�رصعة الربق وا�صتدارت تنظر من �صق الباب اإذا  
اإذا   امل�صافة  بقية  اإذا  كان بو�صعها قطع  اأو  اأخوها �صيظهر فتخاطبه،  كان 
اأنه باق يف املطبخ. انزلقت الفوطة عن و�صطها فرفعتها لتغطي  تاأكدت 
�صعرها املبلل وهي تراقب الو�صع من �صق الباب. مل تعد ت�صمع �صوت 

اأخيها فرك�صت اإلى غرفتها.
بعد وهلة خرجت من غرفتها بلبا�صها البيتي فوجدت اأخاها خارجًا 
من ال�صالون يحمل �صينية عليها فنجانني قهوة ممتلئني. حياها و�صاألها اإذا  
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القهوة،  اأعد له  اأجل�صه يف ال�صالون قبل دقائق بينما  راأت �صديقه الذي 
ول يعرث له على اأثر الآن. دارت بها الدنيا و�صقطت على الأر�ص من 

هول ما دار يف خلدها.
يف غ�صون يومني بعد عودة الوالدين من ال�صفر ح�رص اأهل ال�صديق 
خلطبة البنت، وقال ال�صديق ل�صديقه النا�ص تظهر وجه البنت للعري�ص، 

واأنتم ما �صاء الله مل تخفوا عني �صيئًا. 
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مالحقة هتلر
  

انتباه  لفتت  منه �صحكة  اأفلتت  ثم  ابت�صامة عري�صة  ي�صتطع ردع  مل 
اإليه �صديقه الذي يقف قبالة  بع�ص ركاب عربة املرتو من حوله. نظر 
مقعده م�صتف�رصًا ومال من فوقه لريى ماذا يطالع يف �صحيفته الإجنليزية. 
»هذا ريفيو لكتاب عنوانه: اآخر اأيام هتلر حلظة بلحظة.« قال ال�صديق، 
لكن ا�صم هتلر واحلديث بينهما بالعربية اأعاد نظرات البع�ص اإليه. »بعد 
�صمعته  وي�صوهون  الرجل  هذا  من  ينتقمون  اليهود  زال  ل  عقود  �صبعة 

ويهينون كل من اأيده من الأملان وغريهم.« 
ربع  بعد  ثاأره  ياأخذ  الذي  البدوي  ومن  العرب  من  اأ�صطر  »هم 
قرن ويقول اإنه ت�رصع يف ق�صاءه.« قال �صديقه وهو يتجاهل اختال�ص 
النظرات من بع�ص الركاب، فمنذ ازدياد العمليات الإرهابية يف �صوارع 
اأوروبا ا�صبحت العيون ُت�صلط والآذان تتنبه لكل ما يقوله �صخ�ص ملّون 

غري نا�صع البيا�ص اأو �صيدة محجبة. 
»جاء يف الريفيو اأن املوؤرخني تناوبتهم ال�صكوك منذ زمن، اأن غزو 
�صاحبنا لأوروبا ومحاولته اإبادة اأولد عمنا، هو محاولة منه لتعوي�ص 
نق�ص رجولته و�صغر ع�صوه.« قهقه ال�صديقان، واأكمل قارئ ال�صحيفة: 
»ح�صب املوؤرخني موؤلفي هذا الكتاب كان ل�صاحبنا خ�صية واحدة وفتحة 
ع�صوه من حتت ولي�صت مثلنا من الأمام، وبالتايل عليه اجللو�ص عندما 

يتبول، ول ميكنه ممار�صة اجلن�ص..« 
»الله اأكرب، هتلر اأ�صبح مخ�صيًا وعاجز جن�صيًا؟« رفع معظم ركاب 
مق�صورة املرتو روؤو�صهم لتفح�ص ال�صديق الذي تعمد رفع �صوته لي�صتفز 
الإجنليز بقول الله اأكرب يليها ذكر ا�صم هتلر. اأنبه �صديقه بنظرة وا�صحة 
الت�صال  الركاب  اأحد  قرر  اإذا  م�صاكل  لهما  ت�صبب  قد  التي  فعلته  على 

بال�رصطة لتتلقفهما يف املحطة القادمة.     
»هذا ريفيو يف التلغراف حول كتاب عن هتلر يقول اإنه كان عاجز 
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اأ�صود  الربيطاين  جلاره  وا�صح  ب�صوت  اجلال�ص  ال�صديق  قال  جن�صيًا.« 
اللون على اأمل اأن يفهم الآخرون �صبب تكرار ا�صم الفوهرر.

»كل العن�رصيون مخنثون.« قال اجلار الأ�صود.
ال�صديق  علق  جدًا..«  ق�صري  ع�صوه  اأن  يقول  الكتاب  هذا  »لكن 
القطار  بلوغ  قبل  املجاور  مقعدها  بي�صاء  اإجنليزية  فتاة  تركت  الواقف. 
اأن  تعتقد  هل   ..« واأ�صاف:  �صديقه  بجانب  الواقف  فجل�ص  للمحطة، 

ت�رصت�صل مخنث و�صالحه �صغري مثل غرميه؟« 
»دعنا من ت�رصت�صل، ماذا يقول الريفيو غري ذلك؟«

الريفيو  اإلى  ال�صحيفة جلاره ونظر  قارئ  قال  منه..«  دعنا  »نعم 
اأحدا عاريًا، واأنه  اأن يراه  الفوهرر يخاف  ليتذكر: »يقول كان  جمددًا 

ب�صبب و�صعه هذا كان �رصيع الغ�صب.«
وكان  �صويًا،  وانتحرا  ع�صيقة  لهتلر  اأن  يقول  فيلمًا  �صاهدت  »لكني 
بالطبع ينكحها �صواء بق�رص اأو بطول، فكما يقال عندنا فاحلجم ل يهم.« 
ت�صنعون  العرب  »اأنتم  يغادر:  معلنًا وهو  اجلار  القطار ونه�ص  توقف 

امل�صاكل لنف�صكم ولالآخرين.« 
»رمبا الكالم �صحيح؟«

اإلى ال�صحيفة. »ل  اأ�صار ال�صديق بيده  اأم الريفيو؟«  »كالم الأ�صود 
األفه  اآخر عن �صرية هتلر  لكتاب  ت�صري  ذاتها  فال�صحيفة  اأنه �صحيحًا  اأعتقد 
موؤرخ بريطاين قال فيه اإن الزعيم النازي النم�صاوي املولد كان يتجنب اأي 
ن�صاط جن�صي خوفًا من الإ�صابة بعدوى، يعني كان ن�صيطًا ولكنه مخل�صًا يف 
عالقاته، وكتب موؤرخ اأملاين اأي�صًا اأن الزوجني هتلر واإيفا براون ا�صتمتعا 
بحياة جن�صية �صعيدة و�صحية. هذا اأي�صًا مكتوب يف الريفيو، فكيف يكون 

الرجل بخ�صية وبثقب �صفلي ح�صب الكتاب اجلديد؟« 
»اإنهم بالفعل ل ين�صون ثاأرهم، والله ي�صرت ماذا يح�رصون لالنتقام 
منا بعد اأن هند�صوا غزوة نيويورك واأل�صقوها بالعرب. يف ال�صابق �صودوا 
وجوهنا يف كل اأفالم هوليود، ثم دبروا لنا هذه املكيدة وها نحن يف كل 
ا�صتعدادًا  بالوقوف  يهمان  وهما  اأ�صاف  ثم  �صمت  الثمن.«  ندفع  مكان 
للرتجل من العربة: »مهما �صيقولوا فلن يتهموننا مبا اتهموا به �صاحبنا.«   
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اخليانة

»واحدة �صربت طوال تنقل زوجها بني �صبعة ع�صيقات، ثم انتقمت 
منه بالبحث عن ع�صيق لها حتى ل ت�صعر اأنها خادمة يف البيت يعود اإليها 
منهكًا لياأكل وينام. ل تريد ال�صعور ب�صذاجتها وكبت عواطفها لو وا�صلت 
اخلنوع، كما تقول.« كانت ت�رصح له عن احلالت التي متر عليها يف 
العمل كمر�صدة اجتماعية، اأماًل اأن ي�صاعدها يف فهم نف�صية الرجال الكرث 
الذين يخونون، ثم اأكملت ق�صة تلك الزوجة: »قالت يل اإن قلبها يتلوى 
اأ�صبحت خائنة  اأنها  اأكرث حني اكت�صفت  حني تفكر يف خيانته لها، ويتاأمل 
اإلى ر�صده، لكنهم  ليعيدوه  اأفعل؟ لقد جلاأت لأقاربنا  اأي�صًا. تقول: ماذا 
وقفوا معه. بع�صهن يقلن املهم اإنه يعود كل ليلة وينام بينكم، واآخرون 
يرددون مقولت اأنها نزوة وتزول، وطي�ص �صباب، وميكن تعوي�ص 

نق�ص. األي�ص الدين والأخالق والعادات �صد مبداأ اخليانة الزوجية؟«  
»نعم، بال�صبط، الدين ٌجرم اخليانة منعًا لختالط الأن�صاب، بينما 
الأخالق والعادات حترمها حتى ل تتحول الإناث كلهن خلائنات، فكل 
ت�صاوؤلها  على  اأجاب  لغرية.«  وجمهولة  له  معروفة  خائنة  ي�صنع  خائن 
واأ�صاف: »عمومًا ق�صية الرغبة يف اجلن�ص قدمية منذ بداية اخلليقة. اأبناء 
كان  بعده  اأو  اآدم  وقبل  اجلميلة.  بالأخت  ليفوز  الآخر  اأحدهم  قتل  اآدم 
املجال  لها  واأف�صح  �صويًا  �صحكا  �صعرها..«  من  الأنثى  ي�صحب  الرجل 
لتوا�صل �رصد ق�ص�صها قبل اأن يعطيها الراأي حول نف�صية الرجال اخلونة. 
اأن  اأمل  على  ناق�صته  زوجها،  خيانة  من  تاأكدت  اأخرى  »واحدة 
ي�صتقيم، وا�صتعدت له بعمل ما ميكنها جن�صيًا ليكتفي بها، لكنه وا�صل غّيه. 
للمال ي�رصف عليها والأولد وبحثت عن  فقط كم�صدر  تراه  اأ�صبحت 
حب جديد واأ�صبحت متيمة وعا�صقة من جديد ملن ُيطري عليها بكلمات 
ترطب الفوؤاد. اأحيانا تبحث عن بقية حب واحرتام لزوجها فال تعرث عليه 
واإ�صباع  اأرعن  تعلق  اجلديد  ترى يف حبها  اأخرى  اأحيانًا  حتى مبجهر. 
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جلوع، لكنه اأي�صًا �صيء رزين بل وعفيف كونه اأ�صبح حبًا ولي�ص اإر�صاء 
نزوات كما يفعل زوجها.«

اثنني  بني  يربط  الأول  متامًا.  اآخر  �صيء  واجلن�ص  �صيء  »احلب 
ب�صكل دائم �صواء عرب الزواج اأو ال�صداقة اجلن�صية، لكن اجلن�ص املمار�ص 
مع الكثريين يعود لأ�صباب فطرية عند اولئك الذين ميكنهم فعل اجلن�ص 
دون خوف من اأي رادع مادي اأو معنوي اأو قانوين.« فهم من نظرتها 
اإليه اأنها مل ت�صتوعب غايته من هذا احلديث، فاأكمل: »غالبية اخلونة من 
مل  احلب.«  يف�صلن  اخلائنات  غالبية  بينما  اجلن�ص،  يف�صلون  الرجال 
التي  فاأ�صاف: »اأنت تعرفني عن احلالت  تتغري مالمحها وهي من�صته 
م�صابهة  م�صاكل  ل  النا�ص  من  الكثري  لكن  عملك،  جمال  �صمن  ت�صلك 
فطرية  اجلن�ص  يف  الرغبة  اإخفائها.  اأو  لكبتها  قدرة  على  هم  اأو  لديهم، 
به،  وامل�رصح  بالقليل  والكتفاء  كبتها  ميكنهم  والطيبون  لك،  قلت  كما 
بينما اآخرون يت�رصفون بغري ذلك. تعرفني اأن ال�صلطة تغري باجلن�ص، 
ويف ع�رص الإنرتنت هناك بدائل لال�صتمتاع باجلن�ص ولو نظريًا وهذا من 
الأ�صباب الإ�صافية التي تدفع بالذكر للبحث دومًا عن التغيري والتبديل. 
رمبا هي خا�صية ذكورية ومرتبطة بالت�صلط..« اأرادت مقاطعته فاأ�صار 
ال�صيا�صي  اأمريكا وبالرغم من موقعهم  اإليها بالنتظار واأكمل: »روؤ�صاء 
اأعاد  مثاًل  جون�صون   .. �صلطتهم  ا�صتعمال  يف  يرتددوا  مل  والجتماعي 
ترتيب غرف �صيوف البيت الأبي�ص لتت�صع ل�صخ�ص واحد فقط واأ�صبح 
يف  واملبيت  للحفالت  املتملقني  من  واأزواجهن  اجلميالت  الن�صاء  يدعوا 
اأن  لغرفتها ويخربها  يختار واحدة ويذهب  الليل  الأبي�ص .. يف  البيت 
تف�صح املجال يف ال�رصير لرئي�صها. ق�ص�ص اآل كيندي مع الن�صاء معروفة 
يف  وثبت  اأمره  وانك�صف  فعلها  كلينتون  مونرو.  مارلني  بقتل  واُتهموا 
الرئا�صة. وقبل هوؤلء تكرر الفعل مع ملوك واأباطرة وخلفاء، فكل من 

ي�صتطيع ِفعلها، َفعلها.«
�صاألته  الرجال؟«  عند  طبيعي  �صيء  اخليانة  باخت�صار،  »ق�صدك 

بحزم.
»اخليانة اجلن�صية، نعم هي �صيء فطري وت�صبح طبيعية عند الذين 
عجزوا عن تطبيع اأنف�صهم مع الأخالق واملبادئ املتفق عليها، وهي �صيء 
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طبيعي عند �صعاف النفو�ص اإذا اأتيحت لهم فر�صة، وعند املت�صلطني باملال 
اأو اجلاه اأو القيادة اإذا مل يوجد من يردعهم.«

»والعمل؟«
الزوج  حاجة  لإ�صباع  الإناث  و�صعي  للمخالفني،  والذم  »التقريع 

جن�صيًا، لكن املعاملة باملثل لي�صت حاًل.«         
اإذا كانت روؤيتك �صحيحة، رمبا هي كذلك. يف الكثري  اأدري  »ل 
بتقليد  امل�صاواة  نظرية  تطبق  الن�صاء  اأ�صبحت  ت�صلني  التي  الق�ص�ص  من 
عن  بالتمنع  الزوج  يعاقنب  غا�صبات  يكنَّ  ومن  اخليانة،  يف  الزوج 
التجاوب اجلن�صي، مثل التي قالت اإنها اأ�صبحت تكره زوجها اإلى درجة 
على  فتجربه  بالعر�ص  ال�رصير  على  لتنام  للبيت  عودته  موعد  ا�صتباق 
اللجوء للكنبة.« وافقها بالإيحاء براأ�صه وتاأ�صف لها عن ف�صله يف العثور 

على حل لأول م�صكلة يف تاريخ التكوين الب�رصي. 

��� ������ .indd   103 � ��:�   ����/��/��



104

البو�صطجي
  

قرن،  ربع  قبل  عمله  من  تقاعد  الت�صعني،  يقارب  الآن  عمره 
اأو مبعنى  اأكرث من 1300 ولدًا وبنت،  اأنه قد اأجنب  واكت�صف بال�صدفة 
اآخر توقف البحث عن املزيد من اأبنائه. هو بالطبع لي�ص من الأمراء اأو 
ال�صيوخ الذين يتزوجون عذراء كل يوم خمي�ص، لكنه عمل ك�صاعي بريد 
ويعتقد  ال�صتينيات،  عقد  اأثناء  الأمريكية  تين�صي  بولية  نا�صفيل  مدينة  يف 
اأنه كان اآنذاك ي�صبه مغني الروك ال�صهري جوين كا�ص، اأو هذا ما �صمعه 
مرارًا من �صيدات املدينة، بل غلب الظن على بع�صهن اأنه جوين يدور 

على البيوت متنكرًا ك�صاعي بريد، كما قال وهو يربر ما حدث. 
اأحدهما  يف عام 2001 كلف رجالن من �صكان املدينة، ل يعرف 
الآخر، كلفا رجل مباحث خا�ص للبحث عن والد كل منهما. بعد اإجراء 
ات�صح  اأ�صبح يف متناول اجلميع وب�صعر زهيد،  الذي  فح�ص اجلينات، 
لديه.  ال�صتطالع  حب  فا�صتعل  واحد،  والد  من  الرجلني  اأن  للُمكلف 
جمع معلومات عن مكان �صكنهما وظروف حياتهما لكنه مل يتو�صل اإلى 
رابط بينهما، فتحتم عليه طلب املعونة من اآخرين لفح�ص جيناتهم. بداأت 
املئات يف جينات الأب.  الع�رصات ثم  الفكرة تتدحرج وات�صح ا�صرتاك 
وال�صكن،  ال�صن  يف  املتقاربني  جينات  لفح�ص  باملهمة  امُلكلف  انتقل  هنا 
ويف ت�صيد جينات من يحتمل اأن يكون الأب. بعد خم�صة ع�رص عاما من 
البحث تو�صل اإلى 1300 واحد لهم الأب ذاته وتعرف على الأب حني 

قرر تفح�ص جينات موزعي احلليب والربيد. 
موانع  اأن  اخلرب  انت�صار  بعد  املحلي  الإعالم  لرجال  العجوز  قال 
احلمل مل تكن منت�رصة يف ال�صتينيات ودافع عن نف�صه بالقول: اإنه مل يفعل 
يف  كا�ص  جوين  اأقلد  وكنت  جميلة  اأيام  ال�صتينيات  كانت  ُيخجله،  �صيء 
مبت�صمًا:  وتذكر  ال�صيدات.  مع  متامًا  جنح  وهذا  ال�صعر  وت�رصيحة  اللب�ص 
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كن  اإذا   اأعرف  ول  بالفعل،  كا�ص  جوين  اأنني  يتظاهرن  بع�صهن  كان 
يكن  مل  وعمومًا  جوين..  اأنني  اأنف�صهن  اقناع  يحاولن  اأو  ذلك  ي�صدقن 

بو�صعي رف�ص طلق �رصيع اأثناء العمل.
مل ي�صجل �صبيه جوين اأعداد ال�صيدات اللواتي ا�صتجاب اأو ا�صتجنب له، 
لكن امُلكلف بالبحث يقول هناك املزيد من الأبناء واإنه اأوقف البحث حتى 
اأدلى الكثريون  اآباء، ويف الأ�صل  اأنا�ص لديهم  ل يت�صبب بخراب بيوت 
ممن مت حتديد اأبوتهم باملعلومات بعد �صمان ال�رصية ال�صخ�صية، والبع�ص 
منهم ارتاح ملعرفة احلقيقة ول يكنون اأي حقد على الرجل العجوز، فاملهم 
اأنهم عرفوا الأب و�صكله وجيناته وهذا ي�صاعدهم يف جتنب الأمرا�ص اأو 
اأن جوين الأ�صلي  معرفة ما قد ي�صيبهم بالوراثة.. ومن ح�صن حظهم 
مل يكن والدهم، فقد توفى عام 2003 عن واحد و�صبعني عامًا عانى يف 

اأواخرها من مر�ص ال�صكر والباركن�صون والإدمان.     
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اأ�صاطري
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احلب واجلنون
يف البداية كانت اأنواع املحا�صن وامل�صاوئ تتعاي�ص �صويًا بل وتلعب 
امللل  مواجهة  يف  واحليوانات.  الب�رص  من  فارغ  كوكب  يف  بع�صها  مع 
اجلنون  قفز  الغمي�صة.  لعبة  واخرتعا  �صويًا  اللعب  على  الطرفان  اتفق 
من فريق امل�صاوئ واأغم�ص عينيه واأخذ يعد للمائة متيحًا للجميع فر�صة 
التخفي، وكانوا قد حددوا مخابئهم �صلفًا ما عدا احلب احلائر على الدوام. 
اختباأت اخليانة والرقة والولع وال�صوق والك�صل والكذب الذي اأعلن على 

م�صامع اجلنون اأنه �صيختبئ حتت احلجارة ولكنه قفز اإلى النهر.
اقرتب اجلنون من العد اإلى املائة وبقى احلب حائرًا ماذا يفعل، هل 
اأ�صجار  نف�صه بني  اأم يظهر، وقبل فتح اجلنون عينيه رمى احلب  يختبئ 
الورد واأ�صواكها. كان اأول من ُعرث عليهم الك�صل اإذ تكّور يف مكانه معتقدًا 
اأن اجلنون �صينظر بعيدًا. ثم خرج الكذب من النهر للتقاط اأنفا�صه. نظر 
الأر�ص  فناداها، و�رصب  القمر  باجتاه  الرقة حتلق  فاذا  اجلنون لأعلى 
برجله طالبًا من ال�صوق اأن يظهر، واأزاح بقدمة كومة زبالة فاإذا باخليانة 
مختفيه فيها وت�صم احل�صد يف ح�صنها... ب�رصعة فائقة وجد اجلنون البقية، 
احلكمة والعفة وال�صجاعة والعدل ولكنه مل يعرث على احلب، فاأخذ يدور 
ويقفز بحثًا حتى ل يفوز احلب يف اللعبة، وهنا هم�ص احل�صد للجنون مبكان 
احلب، فاأخذ خ�صبة مدببة و�صار يطعن �صجر الورد لإخراج احلب من 
بني  وقف  الذي  احلب  واهات  بكاء  اجلميع  و�صمع  قليلة  طعنات  مخباأه. 

الورود وهو يعلن اأنه اأ�صيب واأ�صبح اأعمى من  �رصبات اجلنون.
اإلهي ماذا فعلت ؟« قال اجلنون نادمًا و�صار ي�صرت�صي احلب  »يا 

ويعلن ا�صتعداده لعمل اأي �صيء لإ�صالح غلطته هذه. 
»لن اأرى طوال العمر..« قال احلب بهدوء ووداعة »..فكن دليلي 
لأمتكن من ال�صتمرار«. على الفور اأعلن اجلنون قبول هذه املهمة، ومنذ 

ذلك احلني يتجول احلب الأعمى يف الأر�ص واجلنون يقوده.         
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احلياة واملوت
  

احلياة  مع  املوت  فالتقى  الأم،  ماتت  للمولود  �رصخة  اأول  مع 
وا�صتكمال حوارهما الأزيل املت�صعب واملتجدد مع تغري الأزمنة والعادات. 
كانوا  الأول.  له ولده ووريثة  لتنجب  »اإنها زوجة رجل غني وماتت 
يعرفون اأنها ل تتحمل احلمل والولدة. الآن �صتدفن وكاأنها خادمة، لن 

ي�صعوا معها يف القرب متاع اأو م�صاغ اأو طعام يوؤهلها ملا بعد الرحيل.«
»لقد كف النا�ص عن اخلوف منك وتركوا تلك العادات منذ زمن.« 

قالت احلياة للموت وهي تعرف اأنه يناكفها.
»بل اأ�صبحوا يخافوين اأكرث مما م�صى. قبل الأديان اخرتعوا ق�صة 
الفكرة  الأديان  واأخذت  اأنف�صهم،  على  يهونوا  حتى  املوت  بعد  احلياة 
خوف  فتعاظم  عمله،  ح�صب  كل  باجلحيم،  وهددتهم  بالنعيم  ووعدتهم 
الطرفني مني. هل راأيت �صاحلًا اأو طالح ل يخاف املوت؟ كلهم مت�صكوا 
الآن  ياأخذون  اأنف�صهم، ولكنهم ل  ليهونوا على  املوت  بعد  احلياة  بفكرة 
كان  اإذا   نعيم،  النعيم  لأن  الآخرة،  يف  احلياة  على  يعينهم  ما  معهم 
م�صريهم هناك، وكل ما قد يحملونه لن يغنيهم عن اجلحيم اإذا  تقرر اأنه 

مقرهم.«
»�صحيح..« قالت احلياة يف محاولة لرد كيد املوت واأكملت: »اأنت 

اإرهابي ُتعي�ص الب�رص خائفني من لقاءك..«
»بل اأنت تدللينهم فيتم�صكوا بك على اأمل التمتع باملزيد من املغريات 
امللمو�صة، ومن الطبيعي اأن يخافونني لأن اأحدًا مل يعد بعدي ليخربهم ما 

راأى هناك.«
احلياة  تو�صلت  عليهم”  لأهّون  عندك  ينتظرهم  ماذا  اإذًا  »اأخربين 

للموت.
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لكرهوين  ال�صت�صافة  بعد  لهم  عندي  ماذا  جميلتي  يا  اأخربتك  »لو 
اأيامك وهم يتم�صكون بك..« �صمت املوت ونقلت  اأكرث ونغ�صوا عليك 
احلياة نظراتها عن املولود اإلى املوت فاأكمل حديثه : »هذه امل�صكينة �صتدفن 
هناك  عظامها  و�صتبقى  اأح�صائها  من  الدود  و�صيتولد  ال�رصعة  وجه  على 
حتى تذوب هي الأخرى. لن ُيحدثها اأحد يف القرب، ولن حتيا من جديد 

لتعاقب اأو تكافاأ. هكذا كان احلال منذ ماليني ال�صنني وهكذا �صيبقى.«
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ال�صديق

»اأ�صدقاوؤك هوؤلء مثل قلتهم.« قال اأبو محمد لولده محاوًل �صبط 
نغمته حتى ل يجرح �صعور وحيده. مل تكن هذه املرة الأولى التي ُي�صعر 
البن عن خياره  يدافع  اأ�صحابه، ويف كل مرة  بعدمية  ابنه  املختار  بها 
ويدعي اأنهم اأخاّلء اأوفياء، فال يجد الأب منا�صًا من ال�صكوت، لكنه قرر 

اأن يلقن ولده در�صًا يفيده يف حياته.
خروفًا  ذبح  منه  وطلب  اجلزار  اإلى  املختار  ذهب  �صباح  ذات 
وو�صعه يف كي�ص قبل اأن يت�صفى دمه، ثم عاد مع اأحد احلمالني بالذبيحة 
يف الكي�ص امُل�رصب بالدم اإلى بيته وركنه خلف باب البيت. »خري اإن �صاء 
الله يا والدي ؟« قال محمد للمختار حني عاد قبل املغرب للمنزل و�صاهد 

والده يجل�ص على كر�صي وي�صع يده على خده وت�صع الكاآبة من وجهه.
»من اأين ياأتي اخلري ..« اأجاب املختار مت�صنعًا الزعل الدفني، فاألّح 
اإلى  ابنه بال�صوؤال ملعرفة �رص والده وليخفف عنه. »حني توجهت اليوم 
ال�صوق احتك بي اإن�صان حقري واأغ�صبني اإلى درجة اأنني �صحبت ال�صربية 
من حزامي وغر�صتها يف قلبه فخر �رصيعًا، واأ�صبحت م�صطرًا لو�صعه 
يف كي�ص حتى ل ينك�صف اأمري، وحملته اإلى هنا وهاهو خلف الباب.« 

نظر البن حيث اأ�صار املختار ف�صاهد الكي�ص امللطخ بالدماء.
واح�رص  الآن  اأ�صدقائي  بع�ص  اإلى  �صاذهب  اأبي،  يا  تقلق  »ل 
دار  الظالم، ويا  الكي�ص ودفنه مع حلول  لي�صاعدوين يف حمل  بع�صهم 
اأ�صدقاء  وبع�ص  احلارة  رجال  اأن  يعرف  البن  كان  �رص.«  دخلك  ما 
والده يتوافدون كل ليله لل�صهر عند املختار، وبالتايل يجب نقل اجلثة قبل 
و�صولهم. هكذا انطلق محمد اإلى اأقرب الأ�صدقاء على منزلهم وطرق 
الباب فخرج �صديقه اأنور مهلاًل مرحبًا وطلب من محمد الدخول لكن هذا 

كان يف عجلة من اأمره واأخرب اأنور مبا حدث وباملطلوب.
اأن  تريد  واأنت  راجل  يقتل  اأبوك  كيف  جمرم!  ابن  جمنون  »اأنت 
تلب�صني جرمية! اأنت �صديقي ولن اأبلغ ال�رصطة عن اأبيك، ولكن اأكد يل اأنك 

��� ������ .indd   112 � ��:�   ����/��/��



113

لن تخرب اأي ان�صان اأنك اأخربتني..« فهم محمد الر�صالة وترك اأنور واجته 
اإلى ال�صديق التايل ف�صمع منه كالم م�صابه، وقال ال�صديق الثالث ما معناه: 

اأبوك يقتل القتيل واأنا اأدفنه لكم، ثم اأغلق الباب يف وجه �صديقه. 
عاد محمد اإلى البيت مطاأطئ الراأ�ص اإذ تخوف من ن�رص اخلرب عند 
وجد  للو�صاية.  عر�صة  والده  وي�صبح  اأحد  ي�صاعده  فال  الأ�صدقاء  بقية 
املختار جال�صًا كما تركه فاأخربه مبا �صمع من الأ�صدقاء وتذكر حينها كل 
اأبي  �صديقي  منزل  تعرف  »اأنت  لأ�صدقاءه.  املختار  نقد  من  �صمعه  ما 

عبدالله..« 
»نعم نعم« قاطع محمد حديث والده ل�صتعجال اأي اإجراء يفكر فيه 
املختار، فاأبو عبدالله هذا من اأقدم اأ�صدقاء الوالد ول يغيب عن اجلل�صات 

امل�صائية اإل نادرًا ولظروف قاهرة. 
حديثه  املختار  يكمل  اأن  قبل  بالأمر.«  واأخربه  بيته  اإلى  »..اإذهب 
كان محمد قد اجتاز الباب حيث تقبع اجلثة، ورك�ص حتى و�صل اإلى بيت 
ابن �صديقه  الرجل من روع  هداأ  يلهث.  بالأمر وهو  فاأخربه  اأبوعبدالله 
وطلب منه النتظار ريثما يغري مالب�صه باأخرى مالئمة ملا ينتظره من عمل.

عبدالله  اأبو  قال  هم.«  اأي  حتمل  ول  مختار،  يا  العافية  »يعطيك 
ل�صديقه مربتًا على كتفه ثم قبل راأ�صه واأخربه اأن كل �صيء �صيكون على 
وي�صندها  اجلثه على ظهره  ي�صع  اأن  ال�صديق من محمد  مايرام. طلب 
اأنزل اجلثة  القرية.  اإلى جمرى ماء على م�صافه من  امل�صري واجته  اأثناء 
ومحتواه  الكي�ص  ملواراة  يكفي  بعمق  املاء  طرف  يف  وحفر  ظهره  عن 
واأهال عليه احلجارة فعادت املياه اإلى جماريها وعاد الثنان اإلى املختار 

يب�رصانه باإمتام املهمة.
ابتعد محمد عن اأ�صدقائه واأكرث من مرافقة والده وح�صور اجلل�صات 
امل�صائية حتى جاء ذلك اليوم الذي اأظهر فيه املختار غ�صبًا على ما يقوله 
ال�صديق محاججة  اأهمية. حاول  لي�ص بذي  �صاأن  اأبو عبدالله يف  �صديقه 
املختار فاأ�صمعه هذا �صياًل من ال�صتائم النابية اأمام احل�صور فازداد ا�صتغراب 

محمد من ت�رصف والده امل�صني اأمام النا�ص. 
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»يا مختار ملاذا هذه الإهانة اأنا مل اأخطئ مبا ي�صتدعي قولك؟« ت�صائل 
اأبو عبدالله اأمام امل�صتمعني، فما كان من املختار اإّل النفخ يف كفه وت�صديد 
لطمة على خد �صديقه. هنا وقف اأبو عبدالله غا�صبًا مدافعًا عن كرامته 
وقال: »اإ�صمع يا مختار، اأنت اأهنت كرامتي اأمام النا�ص بغري حق، ولكني 
والله العظيم ومهما اأغ�صبتني لن اأقول عن ال�صيء الذي جتري من فوقه 
املياه.« هنا نظر املختار لولده وكاأمنا يقول له هذا هو ال�صديق ال�صدوق، 
اأنه  له  وهم�ص  ال�ٌصماح  منه  ويطلب  �صديقه  راأ�ص  يقبل  واقفًا  انت�صب  ثم 

�صي�رصح له الأمر لحقًا.             
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الغنية 

ا�صتقبلت عمها بب�صا�صة والتف اأولدها من حولة ياأخذون ويعطون 
احلنان، ويقفزون على الأرائك ويرمتون على �صجاد ال�صالون. دخلت 
املياه  تغلي  الغاز على درجة منخف�صة حتى ل  واأ�صعلت  املطبخ  اإلى  هي 
ب�رصعه وريثما يقرر عمها اإذا اأراد �رصب ال�صاي اأو القهوة اأو اأحد اأنواع 
خ�صب  من  امل�صنوع  مطبخها  خزائن  يف  املتوفرة  الكثرية  الزهورات 
كا�صه  يف  بع�صه  �صكبت  ماجنو،  ع�صري  الثالجة  من  حملت  البلوط. 
اإلى عمها: »عندي ع�صائر  بلورية، حملتها على �صينية ف�صية وقدمتها 

اأخرى، لكني اأعرف اأنك حتب املاجنو واجلوافة احلمراء.«
كثافة  من  بالرغم  لذيذه  املاجنو  تقولني،  كما  هو  حبيبتي،  »فعاًل 
ع�صريها وحالوته.« نظر اإليها واأبدى اإعجابة مبالب�صها الزاهية، واأدار 
ناظريه يف ال�صالون فاإذا به نظيف مرتب ويف زاويته تلفزيون حديث 
رمبا بحجم اأربعون بو�صة. »كيف حالك و�صحتك وزوجك، و�صغلك، 
وزوجها  اأنها  يعرف  كان  وبهاء.«  �صحة  ي�صعون  الأولد  الله  �صاء  ما 

ا�صرتيا هذا البيت بالتق�صيط ال�صهري، ويجددان يف بع�ص الأثاث.
»احلمد لله عمي، كل �صئ على ما يرام.« �صكتت، وعرف بالتجربة 
اأن هناك ما ي�صايقها. خمن اأنها ت�صعر بال�صيق نتيجة لنق�ص ال�صيولة، اأو 
رمبا نكد يف العمل كونها تق�صي اأحيانًا اأطول من ثماين �صاعات، حيث 
يكون اأولدها يف هذه الفرتة يف رعاية ح�صانة، اإذ تودعهم فيها �صباحًا 
وت�صرتدهم بعد الظهر عندما تعود ب�صيارتها من العمل. »اأعملك �صاي اأو 
قهوة �صاده اأو حلوة او ن�صكافيه باحلليب؟« تب�صم لها، فاأكملت: »اإن �صاء 

الله م�ص م�صتعجل الآن وتتغدى معانا .. كل �صئ متوفر يف الثالجة.«
يف  اأ�صوفكم  وحبيت  �صاعة  بعد  موعد  فاأمامي  اأكل  بدون  »خليها 
اإلى  �صويًا  لها ووقف معها وذهبا  قال  بالنعنع.«  �صاي  اعملي  الطريق. 
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املطبخ. »اإن �صاء الله م�ص زوجك اللي مغلبك ومنكد عليكي؟« تب�صمت 
بها  يعزز  فكرة  لعمها  وخطر  ال�صبب،  زوجها  يكون  اأن  براأ�صها  نافية 
اليد  له �صكواها. حتدثت عن �صيق  تبّث  اأن  بالر�صى، لكن بعد  قناعتها 
التلميح هناك  العمل وا�صتمرار  الأق�صاط وامل�صاريف، وتعب  ت�صديد  يف 
اإل  النكد  وما  الله،  يرزقكم  مما  تتدبرون  »لكنكم  املوظفني.  من  باحلد 
نتيجة لرتاكمات نف�صية وتخوف من امل�صتقبل.« وافقت على ما قاله عمها 
وخرجا من املطبخ وجل�صا على طاولة ال�صفرة حتى ل تقع حوادث بني 
اأو  اأف�صل من اأي ملك  اأنك تعي�صي  الأطفال وال�صاي ال�صاخن. »تعرفني 
�صلطان اأو خليفة اأو اإمرباطور من اأيام �صيدنا اآدم حتى ما قبل مائة عام 

فقط.« 
»اأح�صن من هارون الر�صيد؟« �صاألت عمها وهي ت�صحك. 

اأنت  زبيدة.  من  اأح�صن  طبعًا  تق�صدين  اأنت  هارون،  من  »اأح�صن 
اأح�صن من كالهما، فعلى الأقل ل تقا�صمني زوجك مع ن�صاء اأخريات مثل 
امل�صكينة زبيدة.« �صحكا �صويًا وارت�صف بع�صًا من ال�صاي غري املحلى اإّل 
بالنعنع الطازج. »اختاري من تريدين من عظماء التاريخ و�صاأثبت لك 

اأن حياتك الآن اأف�صل من حياتهم.«
عا�صوا  الذي  البذخ  عن  طالعت  لقد  ؟  الأندل�ص  ملوك  من  »اأح�صن 

فيه.«
»كان بذخًا مبنظور ذلك الزمان. اخلليفة النا�رص، وهو الأ�صهر بني 
اأمراء الأندل�ص والأكرث �صطوة يف زمانه واأخ�صع ملوك الفرجنة فتتابعوا 
اإلى بالطه. وجدوا يف مذكرات هذا اخلليفة بعد موته اأن الأيام ال�صعيدة 
بخط  �صجلها  يومًا  اأربعة ع�رص  تكدير هي  له دون  التي �صفت  يف حياته 
يده، يف اأي يوم و�صهر و�صنه كانت. بقية اأيامه تعا�صه ورمبا اأ�صّدها يوم 
ذبح ابنه واأخاه لأنهما تاأمرا عليه. اخلليفة مل يكن عنده خيارات �رصب 
الأ�صياء اأو ا�صتعمال الأدوات املتوفرة يف مطبخك. كانت مالعقه خ�صبية، 
الر�صا�ص  موا�صري  اخرتعوا  زمانه  يف  احلطب.  على  له  ويطبخون 
يكن  ومل  �صنبورك،  مياه  بنقاء  لي�صت  ولكنها  اجلارية،  املياه  وقنوات 
يحلم مبرحا�ص و�صطاف مثل ما يف حمامكم. عندما كان يزور مدينة 
الزهراء، قيد الإن�صاء اآنذاك، كان عليه الركوب لب�صعة �صاعات ليقطع 
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ب�صيارتك يف زمن  بالد  واأنت جتوبني  قرطبة،  كيلومرتات عن  ع�رصة 
اإ�صارات  اأما الأخبار فكانت ت�صلة عرب  �صيعتربه اخلليفة كلمح الب�رص.. 
بال�صوت  مبا�رص  اخلرب  ي�صلك  اأنت  لأ�صابيع.  اخليالة  يحملها  اأو  الدخان 
وال�صورة عرب املحيطات، وبدل مهرج اأو اثنني يف بالط اخلليفة لديك 
“اأتعرفني  التلفزيون..« ارتفعت �صحكاتها وقد ا�صتوعبت مراد عمها. 
اأن املن�صور، وهو احلاجب الذي ا�صتولى على قيادة الأندل�ص من حفيد 
اخلليفة النا�رص، كان اأثناء الغزوات ُيحمل على نع�ص خ�صبي ملعاناة قدميه 
من مر�ص النقر�ص، وكان يتمني اأن يتنازل عن احلكم وي�صبح مثل اأحد 
نتناول  الآن   .. النقر�ص  اأمل  من  ال�صفاء  مقابل  يحملونه يف  الذين  العبيد 
حبه دواء يوميًا جتنبنا معاناة هذا املر�ص.” نظر اإليها فات�صعت ابت�صامتها 

وهجم عليه �صغارها.      
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الن�صاب 

   بداأت الق�صة عندما ات�صل مدير �رصكة القد�ص مع اأبي �صباح ميتدح 
طعم زيته الذي تذوقه لدى �صديق ا�صرتى تنكة من ذلك الزيت، و�صاأل 
املدير اإذا  كان لدى اأبي �صباح املزيد فاإنه �صي�صرتي خم�صني تنكة ب�صعر 
ثمانني دينارًا للواحدة وهو �صعر منا�صب للطرفني. طماأنه اأبي �صباح اأن 
الكمية جتهز يف الع�رصة التالية و�صيبقيه على ات�صال. وكون ثلث زيتون 
اأبو �صباح ل يكفي لإنتاج خم�صني تنكه اأخرب امل�رصف على الأر�ص والذي 
ياأخذ ثلثي املح�صول مقابل ثلث لأبي �صباح الذي عليه فرط الزيتون مع 

عائلته وعماله. 
ات�صل امل�رصف برقم املدير مرارًا فلم يرد عليه، ثم ات�صل اأبو �صباح 
بالرقم فلم ي�صتجيب له فقرر الأخري عدم النخراط اأكرث يف هذه الق�صة. 
كون  الرد  عدم  عن  واعتذر  امل�رصف  برقم  املدير  ات�صل  �صاعات  بعد 
ابنته ال�صغرية جرحت وتوجب اأخذها للم�صت�صفى واأعطى امل�رصف رقمه 
اخلا�ص املفتوح على الدوام، وطلب �رصاء ثالثني تنكة زيت من الع�رصة 
التالية، ثم عاد وات�صل جمددًا وزاد الكمية اإلى خم�صني �صياأخذ املوظفني 

ثالثني و�صيوزع لله الع�رصين الأخرى.
القد�ص  �رصكة  مبدير  امل�رصف  وات�صل  الكمية  ع�رص  مت  امل�صاء  يف 
واتفقا على اللقاء يف جنوب العا�صمة حيث ال�رصكة وعلى الدفع النقدي 
اآب  املتفق عليه. يف ال�صباح انطلقت �صيارتني بك  بال�صعر  مقابل الزيت 
يف كل منهما ن�صف الكمية اإلى الدوار ال�صهري يف جنوب العا�صمة حيث 
منطقة كراجات وفو�صى. توا�صل الطرفان وقال املدير اإنه من الأف�صل 
بالو�صف  العثور عليه  ال�رصكة ي�صعب  الدوار لأن موقع  النتظار عند 
رغم اأنه بالقرب من �رصكة مر�صيد�ص، واأن �صابًا قد اأُر�صل اإلى الدوار 

يحمل املبلغ املطلوب و�صيدّلهما على مخزن ال�رصكة. 

��� ������ .indd   118 � ��:�   ����/��/��



119

كان �صاحب الزيتون والزيت على توا�صل �صبه دائم مع امل�رصف 
اإخبارهم  باملنتظرين ومت  التفا�صيل. مرت دورية �رصطة  ياأخذ منه كل 
اأن عجالت البيك اآب بحاجة لتغيري وكذلك الزجاج امل�صعور، ثم ا�صتف�رص 
التنك،  على  كان  ما  حل�ص  اأن  بعد  الزيت  �صعر  عن  ال�رصطه  �صابط 
اأقل من ثمانني،  واأعطوا امل�رصف هواتفهم ليدبر لهم زيت ولكن ب�صعر 
ثم انطلقوا. و�صلت هذه التفا�صيل ل�صاحب الزيت الذي عرف اأي�صًا اأن 

ال�صاب الذي يحمل النقود قد تاأخر ربع �صاعة لالآن. 
معي،  التوا�صل  بعد  اإل  خلفه  تتحرك  ل  ال�صاب  ي�صلك  »عندما 
وات�صل الآن معهم ملعرفة متى �صيح�رص ال�صاب.« لقد توغو�ص �صاحب 
الب�صاعة  واأن  واحتيال  ن�صب  كله  الأمر  اأن  فجاأة  له  وخطر  الزيت 
وال�صيارتني والرجلني يف خطر..�صيقودهما ال�صاب حيث ينتظر اآخرون 
امل�رصف ورفيقه كمية  فياأخذون اجلمل مبا حمل و�صياأخذ  الزعران  من 

من ال�رصب بل قد يقتال اإذا �صعدا يف املقاومة.
»قال املدير اإن زحمة ال�صري قد اأخرت ال�صاب واأنه �صيكون عندنا بعد 
خم�ص دقائق.« اأخرب امل�رصف �صاحب الزيت الذي طلب منه الن�صحاب 
باللقاء يف  عائدًا ويطالبه  اأنه حترك  يخربه  املدير  معه  ات�صل  واإذا  فورًا 
كان  الثمن.  دفع  بعد  اأخرى  ل�صيارة  الزيت  لينقل  ال�صيارات  موقف 
�صاحب الزيت متاأكدًا اأن املدير لن يت�صل، وعلى الأرجح اإن ال�صيارتني 
كانتا حتت الرقابة منذ و�صولهما اإلى الدوار، وحني توقفت ال�رصطة ومت 
تبادل اأرقام الهواتف توج�ص املراقبون اأنهم �صحية فخ اأمني.. وبالفعل 

مل يت�صل املدير الن�صاب، ومل يرد بعد ذلك على املكاملات.       

��� ������ .indd   119 � ��:�   ����/��/��



120

��� ������ .indd   120 � ��:�   ����/��/��



121

احلب
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اجلن�ص والنفاق 
  

جواب  على  يعرث  مل  مثله؟«  مخادعون  الرجال  كل  هل  »عمو، 
محادثة  منت�صف  يف  ال�صوؤال  هذا  عليه  طرحت  حني  �صادق  فوري 
هاتفية. كانت ت�صتكي له من �صاحبها الذي خدعها وتزوج اأخرى. لقد 
تعرف على البنت عرب �صديقها، وهي الآن ت�صتنجد به ليعمل اأي �صيء 
يف �صاحلها ول تريد القتناع با�صتحالة املهمة. دار يف ذهنه اأن ي�صدمها 
اأنه قد كتب  اأو بالعرتاف لها  باأية حال،  اأن �صاحبها ل يريدها  بحقيقة 
كتابه. »هل ال�صوؤال �صعب ويحتاج منك كل هذا الوقت للتفكري؟« �صاألته 

جمددًا بعد �صمته التاأملي. 
»اإنه اأ�صعب مما تت�صورين، هذا لو طلبت اجابة �صادقة..« تروى 
�رص  »..الإن�صان  واأكمل:  الرجال،  كل  تدين  الإجابة  هذه  اأن  وظن 
غام�ص وحتى من يجيب عن ذاته فقط، فالإجابة مقرونة بزمن وظرف 

معني.«
ظرف  يف  مخل�ص  الرجل  يكون  اأن  ميكن  هل  عمو،  اأفهمك  »مل 

معني وخائن يف ظرف اآخر؟«
لأ�صدقائهن  �صادقات  مخل�صات  الإناث  كل  وكاأن  تتحدثي  »اأنت 
واأزواجهن، بينما الظن ال�صائد بني الرجال اإنكن اأميل للخداع، ولذلك 
يحجبونكن ويحتجزونكن يف البيوت وتراقنب اأينما ذهبنت.. اأعرف اأن 
هذا  توؤكد  الطالق  واأ�صباب  ون�صب  الوقائع  من  الكثري  ولكن  تعميم  هذا 
احلال.« �صاد ال�صمت بينهما لثواٍن حتى ت�صكك اأنها على اخلط فقال: الو! 
»اأنا معك عمو .. يف خيانة بني بع�ص املحجبات واملك�صفات، لكني 
اأظن اأن كل الرجال قابلون للخيانة اإذا  اأتيحت لهم الفر�صة الآمنة، وهذا 

ل ينطبق على الإناث.«
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»لو كان راأيك �صائبًا فرمبا لالأمر عالقة بالطبيعة الذكورية حيث 
اأ�صاف: »لكن  ثم  باأو�صع قدر..« �صمت وهلة  الذكر ن�رص جيناته  يريد 
الإناث لديهن نف�ص الغرائز والرغبة يف اإجناب الأطفال من اأف�صل الذكور 
ل�صمان جودة الإنتاج. ما يردع الذكر والأنثى عن النطالق لتلبية نداء 
الذكر  يتطلع  تناق�صت  اأو  انعدمت  فاإذا  الأخالق،  ن�صميه  ما  الغرائز هو 
اأو الأنثى اإلى ال�صتجابة. هذا الأمر ل يقت�رص على الن�صاء اأو الرجال.«

»لو اطلقنا �صاب جميل ليغري الإناث فمن املوؤكد اأن ال�صتجابة لن 
تكون كاملة مئة باملئة و�صيالقي الكثري من الرف�ص، لكن لو فعلنا العك�ص 
فاإن الفتاة اجلميلة �صتغوي اأي رجل كان، �صواء �صاب اأو عجوز، مثقف 
اأو اأمي، متدين اأو ملحد، طاملا �صعر الرجل بالأمان وتاأكد اأن الفتاة لن 
تف�صح اأمره ولن تبتزه ولن تكلفه اجلهد اأو املال، فاإنه �صينكحها فورا، اأو 
ميار�ص معها ما تريده هي وت�صمح به اأو تطلب منه فعله.« فكر قلياًل فيما 
�صمع منها، ومر يف خياله بع�ص الذكريات املوؤيدة والأخرى املناق�صة ملا 
تقول هذه الفتاة، التي وقعت يف فخ جماراة �صديقها وهي الآن تتحمل 
عقبات �صدمة النف�صال وتطلعه اإلى الزواج من فتاة اأخرى ل يعرف 

الكثري عن ما�صيها، بل هي تعي�ص يف بلد اآخر.
»لو �صدقت مقولتك، وهي غري جمربة، فهذا يعني �صحة ما يقوله 
تغرين  �صياطني  باأنكن  وتف�صرياتهم،  تعاليمهم  عن  نقال  الدين  رجال 
باأنها  مناف�صته،  عن  الأمريكية  الرئا�صة  مر�صح  قال  كما  اأو  الورعني، 
�صيطانة تتحالف مع ال�صياطني.« كان ي�صعر بالياأ�ص واحلقد الذي اأمل بها من 
هذه التجربة، وندمها على هدر فرتة ال�صداقة وا�صتغاللها العاطفي، لذلك 
مل يخربها اأن �صاحبها اأ�صبح بحكم املتزوج، وكان يحادثها يف عموميات 
العالقات العاطفية الب�رصية حتى ل تطالبه بعمل �صئ ل ي�صتطيع فعله. »اأنت 
تعرفني اأن الإناث يف العامل الغربي يعتربن ما مررت به جتربة يتوجب 
على كل فتاه اأن متر بها قبل الزواج، ميكن ت�صادق مرة اأو خم�ص مرات، 
ومن ل ت�صادق وتتزوج فورًا من اأول عابر �صبيل ُتعترب ناق�صة جتربة، 
والرجال ل ي�صرتطون اأن تكون عرائ�صهم عذارى، وبالتايل ما مررت 
النف�صية  التجربة  العامل، ويكفيك  اإيجابي يف معظم بالد  �صيء  به هو  اأنت 

والآراء التي اأكت�صبتيها وتذكرينها الآن..«
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اأنه  بالزواج ومتل�ص لحقًا بحجة  اأنه وعدين  »ما يزعجني 
ل يريد الزواج، وهاهو عازم على الزواج من فتاة اأظن اأنه ل 
�صمع  ف�صمت حتى  بقوة،  كلماتها  اندفعت  عنها.«  الكثري  يعرف 

نهنهة بكاء على اجلانب الآخر من اخلط. 
»م�صكلتنا يف العامل العربي والإ�صالمي اأننا تراجعنا للوراء يف 
ق�صية اجلن�ص التي هي ق�صية حب، وهي اأول متطلبات احلياة، 
ونعي�ص زمن اأ�صبه مبا مر به الأوروبيون منذ قرون حني كانوا 
لأنهن  وال�صعوذة  بال�صحر  جن�صيًا  العا�صيات  اجلميالت  يتهمون 
وبعيد  قبل  كنا  العرب  نحن  والأغنياء.  الكهنة  طلبات  رف�صن 
الإ�صالم منفتحني جن�صيًا، وم�صاكلنا بداأت مع تقييد احلرية العاطفية 
وان�صدت  قلياًل  هداأت  اأنها  اأخالقية..« لحظ  بقوانني وم�صميات 
كم  تعرفني  »هل  �صائاًل:  فاأكمل  براءة،  يعطيها  الذي  للحديث 

رديف لكلمة نكاح يف اللغة العربية؟«
»ل اأدري، ع�رصة مثاًل«

النكاح، مما يدل على كرثة ال�صتعمال  تعني  »1480 كلمة 
وتنوعه وبالتايل متا�صيه مع طبائع النا�ص قبل اأن يحتجزوا احلب 
يعادله عند  ملا  للق�صيب و99  ا�صم  يف قرب عميق.. وهناك 238 
للموؤخرة  اإ�صم  و30  الرحم  خارج  هو  ملا  عدة  اأ�صماء  مع  الأنثى 
وع�رصات ال�صفات للذكر ولالأنثى اأثناء اجلماع، وكل ذلك كان 

طبيعيًا وم�صتعماًل يف اللغة اليومية بدون خجل..«
»نعم نعم.. و�صهوة الرجال العرب الآن ناجتة عن احلرمان 

والتحرمي باأنواعة، ولكن متى حدث التغيري ال�صلبي هذا؟«
»على الأرجح اأثناء الدولة العبا�صية..« قال لها وهو يبحث 
عن مقتطف طالعه اأخريًا للجاحظ الذي تويف عام 255 للهجرة 
ال�صدد  بهذا  اجلاحظ  قاله  ما  »..واإليك  للميالد..   868 املوافق 
ارتدع  اإلى ذكر احلر والأير والنيك  انتهى  اإذا   النا�ص  )وبع�ص 
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واأظهر التقزز، وا�صتعمل باب التورع. واأكرث من جتده كذلك فاإمنا هو 
رجل لي�ص معه من العفاف والكرم والنبل والوقار اإل بقدر هذا ال�صكل 
من الت�صنع. ومل يك�صف قط �صاحب رياء ونفاق اإل عن لوؤم م�صتعمل، 
ا�صتعملها  الألفاظ موا�صع  لهذه  فلو مل يكن  ونذالة متمكنة. ... وبعد، 
اإل  معنى  كونها  لأول  يكن  مل  بها،  يلفظ  اأن  الراأي  وكان  اللغة،  اأهل 
على وجه اخلطاأ، ولكان من احلزم وال�صون لهذه اللغة اأن ترفع هذه 
هذا  لحظه  الذي  والنفاق  التحجر  بداية  اإلى  ي�صري  هذا  منها.(  الأ�صماء 
الأديب، وهو ما اأ�صبح يوؤثر على جمريات احلياة ويتحكم يف النا�ص وهم 
اإلى ال�صكوى من �صاحبها  ل يعلمون.« لحظ هدوئها، وقبل اأن تعيده 
ومتنيها تدخله، اأخربها اأن بطارية الهاتف تكاد اأن تفرغ، ووعدها اأن 

يلتقيا قريبًا ليتناق�صا يف الأمر.. مل حتتج وا�صت�صلمت لالنتظار.
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اجلن�ص واحللم 
   

كانت هادئة وديعة ويف عيونها م�صحة حزن. تاأملها وهما ي�صتعدان 
اأن  تخوف  عليه.  ما عزم  اإبالغها  و�صعر برتدد يف  املقهي  للجلو�ص يف 
تنفجر بالبكاء، و�صاألها اإذا  اأرادت �صيئًا مع القهوة، و�صجعها على تناول 
جاتوه ولكنها اكتفت بالكابت�صينو. »اأنت اإن�صانة طيبة وجميلة طبعًا، ول�صت 
مثل اأنواع اأخرى من اإلناث ال�رص�صه، وت�صتحقي كل خري.« اأراد اأن 

ي�صجعها وين�صط رباطة جاأ�صها متهيدًا ملا اأ�صبح ل مفر من اإبالغها اإياه.
»�صكرًا عمو، وب�رصاحة اأنا اعترب نف�صي مثل ابنتك وم�صتعدة للتجاوب 

معك.« اطماأن لكلماتها، فقد اأبعدت �صكوك الظن عن لقائهما هذا.
ح�صن  من  باأنه  �صخ�صي،  براأي  �صابقًا  اأخربتك  قد  اأنني  »تذكرين 
اأو  مت�رصعة  خطوبة  تتم  اأن  قبل  الآن  �صاحبنا  مع  عالقتك  انتهاء  احلظ 
زواج بينكما، فاأنت الآن على بر الأمان، واأي اأ�صى اأو �صيق ت�صعرين 

به الآن اأقل بكثري مما لو مت الفراق بعد زواج..«
»ولكني اأحبه..« قاطع هم�صها باإ�صارة من يده فعادت لالإن�صات.

املحظوظ  الرجل  اأن  اأ�صابيع  قبل  اأبلغته  وقد  حتبينه،  اأنك  »اأعرف 
هو من يجد الأنثى التي حتبه وتراه يف اأحالمها ويتزوج منها، بدل اأن 

يتزوج من جمهولة ن�صبيًا على اأمل اأن ينمو احلب بينهما لحقًا..«
التي  والعاطفة  له  ي�صتحق حبي  ل  ولكنه  بالفعل  اأحالمي  »اأراه يف 
منحته اإياها..« اطماأن اأنها تتحدث عنه ب�صيغة املا�صي وخمن اأن حد�صها 
الأنثوي اأخربها اأنه قد فات الأوان لالإ�صالح بينهما واأن مهمته بالإ�صهار 

غدت �صهلة، لكنها اأكملت: ».. اأنا م�صتعدة للت�صحية وحتمله..«
على  بالفعل  قرانه  عقد  فقد  اأجله،  من  ت�صحية  لأي  بحاجة  »ل�صت 
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كالمه  فوا�صل  جفونها،  وتبللت  حدقاتها  ات�صعت  الأخرى..«  الفتاة 
مثل  ول�صت  محرتمة  طيبة  فاأنت  اأبدًا  ي�صتحقك  ل  »اإنه  م�صاعرها:  ليجمد 
منهن  الهروب  اإما  النا�ص  على  يتحتم  اللواتي  امل�صعورات  اإلناث  بع�ص 
اأو طخهن.« اأراد من حديثه هذا �صمان ردة فعل عاقلة، واأن ل يدفعها 
جنون احلب اإلى زيارة بيته واإبالغ والديه الذين ل يعرفان اأي �صيء عن 
انهمرت دموعها ب�صمت فقرب  التي دامت حوالى �صنتني.  العالقة  هذه 
اإليها علبة املحارم .. »اإنه بالفعل ل ي�صتحق دموعك، وعليك اأن تتخل�صي 
من ذكراه وت�صفي ذهنك تدريجيًا ول جتعلينه ي�صيطر على اأحالم اليقظة اأو 
النوم ..« تنهد وربت على يدها واأكمل وهو ي�صعر بعدمية حديثه: «رب 

�صارة نافعة، وع�صى اأن تكرهوا �صيئًا وهو خري لكم.«
ونظرت  اأنفها  مل�صح  اأخرى  محرمة  �صحبت  الأناين..«  »اللئيم 
�صماعها:  ب�صهولة  ميكنهم  والذين  املقهى  يف  حولها  من  متجاهلة  جللي�صها 
الذي �صيعته معه ..  الوقت  اأنا زعالنة على حايل وندمانة على   ..«
الطماع الأناين..« اأخذت بالبكاء دون توقف عن احلديث ومل يرغب 
اأبدًا..  اخلري  امتنالو  وما  بكرهو  حاليًا  اأنا   ..« عواطفها:  كبت  يف  هو 
كنا رفقاء يف كل م�صوار وطلع ب�صتغلني، احليوان..« احمرت عيونها 
وانتفخت �صفاها الرقيقة واأ�صاب �صدرها بع�ص البلل الأ�صود من الدموع 
التي مرت بكحلتها. يبدو اأنها كانت تعرف باخلرب م�صبقًا وانتظرت التاأكيد 
لتعلن الكراهية والندم، فالقرارات ل تتخذ فوريًا بل متر مبراحل عدة 
يف الدماغ اآخرها اإعالن القرار، ورغم ال�صعور باأن القرار اتخذ فوريًا 
فاحلقيقة غري ذلك، فهذا يف الواقع وهم دماغي لأن الأمر مر مبراحل 

�صبقت ذلك، والإن�صان ل يقود ج�صده، كما يظن، ولكنه يراقبه.
اأن يتحكم يف حوا�صك، الأف�صل هو محو ذكراه  اأريد للغ�صب  »ل 
النوم وخطط  اليقظة وكوابي�ص  تقعي فري�صة لحالم  من ذهنك حتى ل 
الوحيد..«  الأ�صلوب  ولكنه  �صهاًل  هذا  يكون  لن  اجلهنمي..  النتقام 
�صمت وتاأمل ردة فعلها عرب ق�صمات وجهها فالحظ الهتمام مبا ت�صمعه 
وتوقع اأنه اأ�صاب ع�صبًا ح�صا�صًا، فاأكمل: »لو ملكنا القدرة على م�صح ما 
باإيحاء من  اأيدته  اأف�صل بكثري..«  نريد من الذهن ب�رصعة لكانت حياتنا 
راأ�صها وهي تنظف كحلتها مبناديل. »لكننا يف الواقع اأعجز عن التحكم 
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يف اأحالمنا، وبالكاد نتخل�ص من اأحالم اليقظة.«
يعني  قد  فهذا  احللم،  مو�صوع  يف  حتكم  الواحد  لو  عمو  ريت  »يا 
الباقيني.« انفرجت  للثلثني  �صعادة لثلث اليوم على الأقل وي�صهل حتملنا 
فرتة،  منذ  بردت  التي  القهوة  فنجان  من  ور�صفت  قلياًل  اأ�صاريرها 
واأكملت: »زمان كنت اأحتكم يف مو�صوع احللم الليلي، ولكن لي�ص يف 
م�صاره، لكني فقدت الآن هذه اخلا�صية.« تب�صم لها ومل يخربها اأن للعمر 

اأحكامًا خا�صة حتى ل يذكرها اأنها بلغت الثالثني من العمر. 
اجلن�صني يف موا�صيع  ي�صرتك  املراهقة  انتهاء  ال�صبا وقبل  �صن  »يف 
محددة للحلم، املو�صوع امل�صرتك الأول هو الرغبة يف الطريان، والثاين 

هو طبعًا اجلن�ص..«
وتفقد  الأر�ص  عن  اأرتفع  اأنني  اأحلم  كنت  �صخ�صيًا  اأنا  »�صحيح، 
اجلاذبية تاأثريها، واأحيانًا اأحتكم يف اجتاه الطريان واأحيانًا اأخرى اأف�صل 
يف ذلك بل كثريًا ما كان ي�صعب علي الهبوط على الأر�ص.« �صمتت 
وقد �صعرت اأنها ابتعدت عن املو�صوع، ف�صاألها اإذا  كانت تتمنى هذا احللم 
اآخر  اأفكر يف مو�صوع  اأحيانا  لكني كنت  الواقع ل،  تنام؟ »يف  اأن  قبل 
اإليه  التحكم..« نظرت  ال�صيء من  ببع�ص  اأكمله يف احللم  ثم  النوم  قبل 
وخجلت عينيها قلياًل وطرحت عليه �صوؤال عن �صبب ا�صرتاك النا�ص يف 

ال�صبا بحلم الطريان.
خا�صية  جيناتنا  يف  نحمل  وبالتايل  ف�صائية  اأ�صولنا  تكون  »رمبا 
وهي  تب�صمت   ».. النوم  اأثناء  ال�صبا  يف  كلنا  بها  ن�صعر  التي  الطريان 
تف�صري  لديك  افكاره متحررة جدًا. »..هل  اأن  ت�صتمع، وكانت تعرف 
بهذا  العمر  من  معينة  مرحلة  اأثناء  مكان  كل  يف  النا�ص  ل�صرتاك  اآخر 
لنقيادها  اأ�صاريره  وارتاحت  تف�صري،  اأي  امتالك  براأ�صها  نفت  احللم؟« 

خارج اإطار ماأ�صاتها، وبالتايل جناح مهمته .. اأو هكذا ظن.   
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�صلطة احلب
  

»عمو رتب يل لقاء مع اأمه اأو والده.« لقد تردد يف الإجابة على 
املت�صلة لأن م�صكلتها جتاوزت احللول، ولكنه  اأنها  الهاتف حني عرف 
تتحدث  الكالم  من  والقليل  ال�صالم  بعد  وهاهي  معها،  بالتعاطف  ي�صعر 

باأريحية وتطالبه مبا ل يريد عمله.
»�صادقتيه لعامني ومل تتعريف على والديه وتريدين مني الآن اجلمع 
ال�صدة  من  ب�صيء  اأجابها  اأخرى؟«  فتاة  تزوج ر�صميًا من  اأن  بعد  بينكما 
واأي  �صابق،  لقاء  يف  بذلك  واأبلغها  انتهى  فالأمر  طلبها،  من  والتن�صل 
اأقاربه واأ�صدقائة،  قبل  ب�صكل خاطئ من  �صيفهم  الآن  ناحيته  تدخل من 
امل�صتقبلية  زوجته  مع  والت�صامن  بالعطف  ت�صعرين  »األ  ال�صاب.  عائلة 
التي ل تعرف �صيئًا عن تلك العالقة بينكما ول ذنب لها، وهي الآن على 
اأراد  اأنت على مدار �صداقتكم؟«  الأرجح يف قمة ال�صعادة التي جربتيها 
اأن ل  ُيفرت�ص  فتاة  الأنثوي مع  اكت�صاب ت�صامنها  بتوجيه احلديث هكذا 

تت�صبب يف �صقائها اإذا  ف�صحت الأمر. 
مكان  اأو حتى  والديه  على  يعرفني  اأن  الدوام  على  يرف�ص  »كان 
�صكن عائلته، واأنا جاريته بذلك حتى ل ي�صعر اأنني اأ�صغط عليه للزواج. 
تخريب  اإلى  عليهما  التعرف  و�صيوؤدي  والديه محافظني  اأن  يدعي  كان 

عالقتي معه..«
»يا عزيزتي اأنت الآن ُتقري اأنك مل ت�صغطي عليه للزواج واقتنعت 
ب�رصية العالقة بينكما، ول اأدري ملاذا تريدين الآن اللقاء مع والديه بعد 
اأن تزوج؟ بالتاأكيد لن يقفا اإلى جانبك، وهو لن يرتاجع عن قراره حتت 
اإتعا�ص العرو�ص الغلبانة، وف�صح  وطاأة ال�صغط، والنتيجة املحتملة هي 
اأريد لروح الإنتقام  اأي�صًا. ل  التي كانت بينكما وهذا لن يفيدك  العالقة 
ترد  ومل  حلظات  �صمت  ومنطقيتك.«  وت�صامحك  حلمك  على  التغلب 
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واأن  يذكرها بخ�صالها احلميدة وجمالها وثقافتها  فعاد  الهاتف  عليه عرب 
الزواج ق�صمة ون�صيب، كما اأن فرتة �صداقتهما كانت �صعيدة، ون�صحها 
بن�صيانه والنتباه للفر�ص القادمة حتى ل تهدر الكثري من الوقت يف �صقاء 
ت�صفي  اأن  يفرت�ص  ولذلك  داخلها،  من  ينبع  الأنثى  »جمال  وح�رصة. 
روحك لي�رصق وجهك وربنا يفتحها عليك ويرزقك باأح�صن منه.« خفف 
من نربة �صوته وهو يكرر عليها فوات الأوان، ويذكرها باأن اأية محاولة 
منها �صتكون نتيجتها التخريب، واأنه بالطبع لن ي�صاركها يف هذا امل�صعى.       
»ميكن اأن يكون اأي واحد اآخر اأح�صن منه، ولكننا كنا اأ�صعد حبيبني 
ومل اأت�صور اأبدًا خيانته هذه، لأنه كان مطواعًا �صعيدًا..« �صكتت وكاأنها 

ل تريد مدحه، وفكر هو اأن يحول النقا�ص اإلى جهة اأخرى.
لينال  ويطاوعك  عليه  ت�صيطري  كنت  ورمبا  مطواعًا  كان  »رمبا 
رغباته، ول اأ�صتغرب اأن يكون العك�ص �صحيح اأي�صًا، الفارق الآن اأنه 
�صيحقق رغباته مع الزوجة قريبًا، واأنت فقدت ال�صيطرة على رغباتك 
وال�صلطة عليه اإلى حني اأن جتدي عري�ص امل�صتقبل وت�صبحان مطاوعني 

اأو مت�صلطني على بع�صكما البع�ص.«
»عمو فهمت كالمك ومل اأفهم مق�صدك.«

اخلفية.  والأ�صى  احلزن  م�صببات  بع�ص  لك  اأو�صح  اأن  »مق�صدي 
وافتقاد  زوال  اإلى  فبالإ�صافة  واأنثى،  ذكر  بني  ما  عالقة  تنتهي  حني 
عوامل التعود وامل�صاعدة والدعم املتبادل واملتعة، هناك ترابط بني فعل 
�صُيفتقد.  اأي�صًا  الآخر وهذا  قبل طرف على  الت�صلط من  اجلن�ص و�صعور 
حني يختل توازن الت�صلط اجلن�صي تتعر�ص العالقة اإلى خطر النف�صام. 
اإلى  كل  بذهاب  تنتهي  اأن  ميكن  �صديقني  بني  العالقة  هذه  تكون  عندما 
حاله، ويف حالة الزوجني قد تاأخذ العالقة خطوط اأخرى، مثل الفتور اأو 
الطالق اأو ال�رصاع الدائم اأو العتداء اجل�صدي لفر�ص ال�صلطة اجلن�صية، 
اإنتقامي.  بروتينية مملة كعمل  بدورها  القيام  اأو  الأنثى  بالطبع متنع  اأو 
املهم هنا اأن �صاحب ال�صلطة اجل�صدية اأو املعنوية اأو املالية، غالبًا، ولي�ص 

دومًا، يكون هو املت�صلط ..«
»لكن عالقتنا مل يكن بها ت�صلط جن�صي واإمنا جتان�ص وتفاهم..«
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رمبا  اأحا�صي�ص  هناك  نرى،  كما  انتهت  ملا  تقولني  كما  كانت  »لو 
غري ملمو�صة، وهنا الفارق بني عالقة ال�صداقة التي تنتهي ب�صالم ن�صبي 
وبدون محاكم وخ�صائر، وبني عالقة الزواج بدون مقدمات �صداقة، 
بالفراق  اأو  الآخر  على  طرف  ت�صلط  بقبول  اأو  بتوافق  تنتهي  قد  والتي 
يت�صلط  ال�صلطة  اأنه ل جتان�ص يف اجلن�ص، و�صاحب  الثابت  والطالق.. 
حتى ولو بدا للعامة واخلا�صة األيفًا. هذا ينطبق على الزعماء وال�صيا�صيني 
كانوا  �صواء  املنا�صب  اأ�صحاب  وكل  والق�صاو�صة  وال�صيوخ  والأغنياء 

ذكورًا اأو اإناثًا.«
»طبعًا يف جمتمعنا العربي كل الذين ذكرتهم من الذكور، فال توجد 
لدينا زعيمات اأو مليونريات، والإناث ينظر اإليهن على الدوام كمفعول 

به مت�صلط عليه مركون جانبًا ُمطلق م�رصوب ..«
»ل ت�رصحي كثريًا يف هذا الدور، فغالبية الن�صاء العربيات يحكمن 

باأ�صلوب اأو باآخر من خلف ال�صتار.«
»رمبا اأنت على �صواب وهذا يعني اأنني ف�صلت متامًا يف ال�صيطرة اأو 

حتى التوجيه ويبدو اأنني �صاأف�صل اأي�صًا يف النتقام.« 
اأنهى املكاملة معها بعد اإ�صماعها الكثري من اإلطراء، ثم جل�ص يتاأمل 
عالقة  وجود  ذهنه  يف  دار  اجلن�صي.  الت�صلط  حول  لها  قاله  فيما  ويفكر 
وحتى  والإرهاب  والإجرام  وال�صقاء،  ال�صعادة  من  وكل  اجلن�ص  بني 
بعد  تقارير  من  طالعه  ما  تذكر  التاريخ..  مر  على  وذلك  الدكتاتورية 
اغتيال اأ�صامة بن لدن، فقد عرثوا يف مقره على اأفالم جن�ص. اأما اجلن�ص 
ني�ص  املتدين، واإرهابي مدينة  التعبئة لالإرهاب  احلوري فهو يف �صميم 
اأوروبا  يف  اإرهابيني  من  �صبقوه  من  وكذلك  ب�صاحنة  النا�ص  ده�ص  الذي 
اإ�صارة درا�صات قدمية طالعها  اأي�صًا  كانت هواتفهم تعج باجلن�ص. تذكر 
اأن روؤية هتلر يف ال�صارع كانت تثري ن�صاء وفتيات اأملانيا جن�صيا كونه ميلك 
ال�صلطة املطلقة، والإناث حتب القوي وت�صتجيب له ب�صهوله بل وتتمناه .. 
كل زعيم عرب التاريخ ا�صتغل �صلطته جن�صيًا �صواء باحلالل اأو باحلرام، 

اإل الزعماء الذين لديهم زوجات اأقوى منهم اأو لديهم ق�صور جن�صي.  
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عقد النكاح 

للدخلة،  ا�صتعداده  عن  ي�صاألونه  وهم  العري�ص  اأ�صدقاء  اإلى  ا�صتمع 
العري�ص  اأن  يعرف  الذي  بينهم  الوحيد  رمبا  وكان  املزاح  �صاركهم 
�صاحب جتربة فعليه ولي�ص بحاجة للن�صائح. �رصح بذهنه حول �صديقة 
�صعر  اإجماًل.  العربيات  والبنات  العرو�ص  يف  وفكر  املكلومة  العري�ص 
فيها  ويتعمقن  املراهقة  �صن  يدخلن  اللواتي  الفتيات  على  الأ�صى  ببع�ص 
جن�صية  جتربة  اأية  دون  من  املرحلة  هذه  يتجاوزن  اللواتي  وخ�صو�صًا 
اأو زواج. »العربيات اأ�صجع من غريهن وميلكن قوة حتمل يقاومن بها 
نداء الطبيعة، �صواء كان ذلك بفعل الرتبية وال�صغط والتهديد اأو لأ�صباب 
اأي ذكر.«  يتحمله  للطبيعة ول  اأن �صمودهن خارق  فالنتيجة  اأخرى، 
يف  ملعت  وابت�صامات.  باإمياءات  ال�صباب  حديث  يجاري  وهو  لذاته  قال 
ذهنه خاطرة اأن بع�ص الفتيات رمبا يرفهن عن اأنف�صهن اأي�صًا مثل ال�صباب 
غري املتزوجني مبمار�صة العادة ال�رصية، لكنه ظن اأن من ميار�صن ذلك 
قلة كما اأنه ل يروي غليلهن وي�صبع خيالهن مثل اجلماع احلقيقي امل�صحون 
ما  نالت  قد  العري�ص  �صديقة  فاإن  الروؤية  هذه  �صمن  والعاطفة.  باحلب 
اأر�صاها اأثناء فرتة التحابب، لكنها الآن تعتقد اأنها من اأتع�ص املخلوقات. 
مثاًل ول متلك  والثالثني  الع�رصين  بني  فتاة  مكان  نف�صها يف  لو و�صعت 

جتربة جن�صيه، لنخف�ص �صعورها بالتعا�صة درجات.
الأخرى  هي  العرو�ص  كانت  العري�ص  اأهل  بيت  اآخر يف  مكان  يف 
ت�صتمع لن�صائح ن�صوية بعد اأن تعر�صت جل�ص نب�ص وا�صت�صعارهن اأنها لن 
تردعهن لأن الظرف يتطلب من العرو�ص اإدعاء الرباءة واجلهل وقلة 
الأمر عرب  تفا�صيل  الإنرتنت يف  اأبحرت عرب  لو كانت  التجربة، حتى 
ال�صوت والكلمة وال�صورة، اأو �صمعت من �صديقة تزوجت قبلها كل ما 

تود �صماعه.
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الأقارب واجلريان ومن �صادفوا  النا�ص من  الآف  »مئات ورمبا 
اجلن�ص  �صيمار�صون  العر�صان  اأن  يعرفون  اأ�صبحوا  العر�ص  موكب 
يتلقون  العري�ص والعرو�ص  بل  بالإحراج،  ي�صعر  الليلة، ول يوجد من 
املهمة..«  جناح  اجلمهور  لهما  �صيبارك  وغدًا  ال�صدد،  بهذا  الن�صائح 
ذلك  ال�صباب، »..وكل  اأحاديث  �صارح عما حوله من  لذاته وهو  قال 
بف�صل كلمة من �صيخ اأو ماأذون اأو كاهن اأو م�صوؤول مدين مينحهما حق 
النكاح ويقدم لهما ورقة عقد يحدد �رصوط النكح واملهر املقدم واملوؤخر 
للبحث عن الزواج، وما  البنات  اإذًا ما يدفع  التجربة.« هذا  اإذا  ف�صلت 
اأهلها  من  يدها  لطلب  يتقدم  زوج  باأي  تر�صى  العظمى  غالبيتهن  يجعل 
حتى لو كانت ل تعرفه ناهيك عن حبها له، فالهدف الأول هو النتقال 
به  حتلم  كانت  ما  يعطيها  اأن  تاأمل  زوج  ح�صن  اإلى  الأهل  حنان  من 
ت�صد  ر�صمية  جن�صية  بتجربة  املرور  و�صبابها،  مراهقتها  �صنوات  طوال 
حاجتها اجل�صدية وُيرجى منها التطور حلياة زوجية عاطفية. يف مرحلة 
العزوبية تعطي الفتاة العربية حنانها لأطفال اأقاربها ولأرحامها واأي�صا 
لكبار ال�صن الذين يبدوا عليهم الوقار، اأما اإذا اأطرى عليها �صاب غريب 
اأو التوبيخ. يف املقابل ُتغرم البنات يف  ببع�ص الكلمات فن�صيبه التجاهل 
ويحلمن  متزوجني  غري  و�صيمني  كانوا  اإذا  خ�صو�صًا  ممثلني  اأو  مغنيني 
بفر�صة معهم ويطربن لأغاين الغرام وكاأنها ُتغنى لهن خ�صي�صًا وتهطل 
طاقاتهن  العرب  بنات  اأغلبية  تفرغ  هكذا  متثيلهم.  مع  تعاطفًا  دموعهن 
اأي  من  ور�صميًا  علنًا  محرومات  ويبقني  الزواج،  عقد  قبل  العاطفية 
اأي �صداقة  ال�رصية، لأن  العالقات  بالطبع  اإل  جتارب عاطفية حقيقية، 
الزواج، وذلك  الأنثى يف  فر�صة  �صتعني �صياع  وفتاة  �صاب  بني  علنية 
بعك�ص واقع الفتيات يف العامل الغربي حيث تفخر الفتاة بكل عالقة حتى 

جتد من ينا�صبها للزواج. 
امل�صكلة العاطفية للعربية اأ�صواأ من غريها نظرًا لطول الفرتة املتوقع 
فيها العثور على الزوج. بالن�صبة للرجال امل�صلمني فهم يرجون بالعموم 
الفتاة  يجعل  وهذا  ال�صالح،  بال�صلف  اأ�صوة  ال�صن  �صغريات  من  الزواج 
تتوقع الزواج منذ انتظام دورتها ال�صهرية، وكلما امتد بها العمر تتاأزم 
الع�رصينات  اأوا�صط  بلغت  اإذا   كارثي  �صبه  اإلى  الأمر  ويتحول  حياتها، 
من دون اأن يطلبها ابن احلالل، وتتنف�ص ال�صعداء اإذا  جاء ن�صيبها قبل 
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وبالتايل  الأزواج  نظر  يف  عاقرًا  ت�صبح  ال�صن  هذه  بعد  لأنها  الثالثني 
ت�صمحل فر�صها وي�صبح طموحها العثور على زوج كبري ال�صن ل يريد 
الإجناب. يف هذا املطب العربي وقعت �صديقة العري�ص، �صاحبته �رصيًا 
اأخرى  من  يتزوج  وهاهو  النهاية  يف  فرتكها  طويلة،  لفرتة  الأهل  عن 
اأ�صغر منها بينما هي ل ت�صتطيع حتى ال�صتمتاع بالذكريات لأنها ناقمة 
اأثناء  منها  تكون �صاعت  قد  التي  الفر�ص  واآ�صفه على  ذاتها  عليه وعلى 

فرتة �صداقته.
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التع�صاء
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 الطالق 

ذلك احلني  اجلامعة، ومنذ  ثالثة عقود يف  قبل  الأول  لقائهن  كان 
حفلة  اآخرها  املنا�صبات،  من  العديد  واجتمعن يف  التوا�صل  على  حافظن 
زفاف ابن اإحداهن حيث كررن يف ب�صعة اأيام اللقاءات اجلانبية، يتجاذبن 
الأحاديث وينفثن دخان الأرجيلة. كن على اطالع مف�صل ملجرى حياة 
بع�صهن البع�ص، و�صاءت ال�صدف اأن يت�صابهن يف امل�صري كنتيجة لت�صبب 
ومررن  واأجننب  تزوجن  ثالثتهن  جن�صيًا.  وت�صلطهم  وفياعتهم  الرجال 

بتجارب خيانة من الأزواج. 
خليجي،  بلد  اأكرب  يف  يقيم  اأعمال  رجل  من  تزوجت  الأولى، 
بعد طول عناء  الإجناب.  باب  اأقفل  الرزق ولكنه  باب  الله عليه  وفتح 
ومحاولت رزقهما الله بولد ثم اأقفل الباب جمددًا. حتمل الزوج ل�صنوات 
تكاثر  اأن  بعد  البنني  باملزيد من  ت�صتكمل متعته وتزين حياته  اأن  اإ�صافية 
رزقه من املال، فقرر اأن يتزوج من امراأة محلية وفتح لها بيت جديد 
فرزقهم الله ولد وبنت ولزالت الفر�ص م�رصعة للمزيد من ورثة املال. 
اأن تعي�ص مع ولدها الذي بلغ منت�صف درا�صته  الزوجة الأولى قررت 
اجلامعية الآن، وحتافظ على عالقة اجتماعية تبدو طبيعية مع الزوج، 
بالطالق  تطالب  ول  ل�صديقتيها،  تروي  كما  الفرا�ص،  تقا�صمه  ل  لكنها 
لأنها ل تعرف ماذا �صتفعل وهي مطلقة ومقطوعة الرزق وهزيلة الدعم 
العائلي، ول تريد بالطبع تعكري عالقة الإبن مع الأب حتى يحتفظ ولدها 

بفر�ص الورثة ملال اأبيه. 
هي  اجلمال  ينق�صها  ومل  الإجناب  قلة  من  تعاين  مل  الثانية  ال�صديقة 
يف  اأ�صقر  �صعرًا  تكت�صف  اأ�صبحت  بها.  يكتِف  مل  زوجها  لكن  الأخرى، 
�رصيرها وعلى م�صطها، ثم �صارت ترى اأ�صكال واألوان من الن�صاء يدخلن 
يف  اجلن�ص  ميار�ص  مل�صاهدته  الأمر  وتطور  لزوجها،  ك�صديقات  البيت 
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�رصير الزوجية. اأخذت ت�صاأل وت�صت�صري وت�صتجري حتى تو�صلت اإلى نتيجة 
وجود عمل �صحري يف بيتها. فت�صت عليه ووجدته على الت�رصيحة، فقيل 
لها اأن تفتحه وتقراأه باملقلوب وتلقي به يف البحر. دخلت يف اخلليج حتى 
بلغ  املاء و�صطها و�صارت تقراأ من حتت لفوق، ومل يكن الن�ص من�صجمًا 
حتى باملطالعة ال�صحيحة، لكنها ا�صتنتجت منه من يلعن زواجها ويطالب 
اجلن باإغواء زوجها. ف�صت غلها يف الورقة والن�ص متزيقًا وم�صغًا وب�صقًا 
يف املاء. مرت الأيام وال�صهور واحلال على �صابقه، ن�صاء يدخلن ويخرجن 
بيتها. حاولت زجره فاأخربها اأنه لن يتغري وعليها اإما الإذعان اأو اخلروج 
اإلى بيت اأهلها. تركت له اأ�صغر بلد خليجي وعادت اإلى اأهلها. يف اللقاء 
جمال  لأحد  ترتك  ل  اأع�صابها،  تتمالك  بالكاد  كانت  لل�صديقات  الأخري 
للحديث، تعلق على اأحاديث الآخرين قبل اأن ينتهوا من ال�رصد، كثرية 

الزينة وغري مكرتثه مبا يظهر من ج�صدها وهي ت�صحب على الأرجيلة. 
�صديقتيها،  عك�ص  على  اجلامعة  بعد  حتجبت  الثالثة  ال�صديقة 
اأجنبا  الغربة.  يف  وعا�صوا  بلدها  اأبناء  اأحد  من  الأخرى  هي  وتزوجت 
الرزق يف حدود معقولة  لهما  بنني وبنات واأقاما �رصكة �صغرية جلبت 
مل  �صكانًا.  عربي  بلد  اأكرب  زيارة  على  اتفقا  حتى  �صعادتهما  وا�صتمرت 
تعرفا هذه  لكنهما  ال�صجيج،  لهما يف عا�صمة  الأولى  الإجازة  تلك  تكن 
الزوجة  و�صارت  الزوج  مع  العالقة  توطدت  وابنتها.  اأم  على  املرة 
الزوج، تظن  ابنتها من  اأن يزوج  الله  البنت تطلب من  اأم  ت�صمع  حني 
اأنها متزح خ�صو�صًا مع اختالف اللهجة والطباع. ا�صتجاب الله لدعاء 
الأم، ومل يخرب الزوج زوجته اأنه يريد الزواج من البنت، لكنها طالعت 
ر�صالة على هاتفه ات�صح منها اأن موعد الزواج بعد يومني، فما كان منها 
اإّل اإعالن غ�صبها ودفعها كربيائها لالن�صحاب وال�صفر تاركة الزوج ليعقد 
قرانه ويعود بعد �صهر الع�صل مع زوجته اجلديدة اإلى بيت الزوجية القدمي. 
هكذا قررت اأن تخلعه ومل ت�صتجب لأي وا�صطه من اأهلها اأو اأهله باأن ما 
فعله حالل ومن حقه. خربت ال�رصكة و�صاع م�صدر الرزق، ون�صطت 
الزوج يف  وف�صل  اأولدها،  مع  فيه  تعي�ص  بيتًا  واأن�صاأت  الزوجة جتاريًا 
حياته الزوجية اجلديدة فرتك الزوجه الثانية تعود لأهلها وتزوج بثالثة 
ليكون قريبًا من  الزوجة الأولى  بالقرب من بيت  ي�صكن  ثم ف�صل وعاد 

اأولده، لكن اخل�صائر والديون واملحاكم اأو�صلته اإلى املحتوم. 
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تعي�صة الزوج

ل زالت ُتظهر اأ�صلها العائلي كلما مت التعريف بها لآخرين، فهي 
يعد  ومل  واإيجابيًا  �صلبًا  عقود  ثمانية  قبل  ال�صيا�صة  يف  ا�صتهرت  عائلة  من 
الورثة  تناقلها  التي  الأرا�صي  قطع  وبع�ص  ال�صم  �صوى  اليوم  هناك 
ويريدون بيع بع�صها الآن. يبدو من مظهرها احلايل جمال �صابقًا بهت 
من كرثة ما اأ�صابها من نك�صات اأو�صلتها اإلى اللجوء للتدري�ص اخلا�ص يف 

البيوت لتغطية حاجتها.   
تزوجت من ابن بلدها وعا�صا ل�صنوات يف بيت زوجية منفتح، يف 
بلد منغلق. اأجنبا خاللها اإبنة جميلة ذكية. تقول الأم اإنها ل تعرف �صببًا ملا 
فعله زوجها فجاأة، حيث اأخربها اأنه م�صافر ب�صعة اأيام لزيارة اأهله، لكنه 
خرج ومل ي�صل اإلى الأهل اأو يعد اإلى البيت اأو يت�صل بالزوجة اأو اأي من 
املعارف حتى عم القلق ومل تنجح محاولت العثور عليه. اأ�صبح عليها 
اأي ر�صيد �صابق. مل تفكر يف زواج  البنت بدون  ك�صب رزقها وتربية 
النعتاق  اأو  الطالق  تطلب  مل  اأنها  كما  ال�صنوات،  مرور  رغم  جديد 

فم�صري الزوج غري معروف. 
تفوقت البنت وانتقلت للدرا�صة اجلامعية يف بلد غني منفتح جماور. 
يف  زوجها  �صاهد  اأنه  واأخربها  املعارف  اأحد  بالزوجة  ات�صل  يوم  ذات 
ذلك البلد املجاور. اختلطت م�صاعرها وطلبت من اأ�صدقاء قدامى حتري 
الأمر، فاأكدوا لها �صحة املعلومة واأفادوها اأنه متزوج من محلية وو�صعه 
ال�صتغراب  عن  الناجتة  التعا�صة  غمرتها  حال.  اأح�صن  يف  القت�صادي 
وال�صتهجان، لكن ظروفها القت�صادية فر�صت عليها يف النهاية تقبل اأن 
ينق�ص عام  للم�صاريف. مل  توفريًا  اأبيها  بيته مع زوجة  ابنته يف  تعي�ص 
كامل على هذه التطورات حتى مر�ص الأب ومات، فاأ�رصت زوجته 
اأن تغادر البنت بيت اأبيها قبل اأن يدفن، وهددتها باللجوء اإلى ال�رصطة 
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اإلى بر الأمان  لطردها. عادت الأم لتحمل م�صاريف ابنتها واأو�صلتها 
اإقامة والدتها  وبا�رصت عماًل يف جمال  ملقر  اأنهت درا�صتها وعادت  اإذ 
وت�صتعد  خطبتها  متت  حتى  الوقت  من  الكثري  ينق�ص  ومل  تخ�ص�صها، 

لإمتام الزواج يف القريب. 
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تعي�صة اجلهل

ل تبدو اأنها اأنهت اأربعة عقود من عمرها، مالمحها رقيقة، ب�رصتها 
بي�صاء، ذات عيون ع�صلية وا�صعة وميكن ب�صهولة ت�صور كم كانت جميلة 
وهي يف اخلام�صة ع�رص حني تقدم ابن عمها لطلب يدها. مل متانع اآنذاك 
فلم  حلوة،  وف�صاتني  عايل  كعب  لب�ص  الزواج  ظنت  اإنها  لحقًا  وقالت 
واأجابت  قا�رص  غري  باأنها  القا�صي  اقنعوا  هكذا  ذلك.  بغري  اأحد  يخربها 
بنعم حني ا�صت�صريت وفرحت بالهدايا وطقو�ص العر�ص حتى حانت ليلة 

الزفاف مع ابن العم الذي يكربها باأكرث من عقد من العمر. 
بعد مباركة ال�صباحية افتقدوها وبحثوا عنها لثالثة اأيام ظنت خالتها 
اأنها كافية لتهدئة الأهل، فاأعادتها ب�صيارة اأجرة . قبل اأن ت�صل اإلى البيت 
�صاهدها العري�ص فاأم�صك بها و�صار ينادي على عمه واأخوتها اأنه �صبطها 
واأعادها. لبوا النداء وهم ل يرون غري ال�صواد اأمام عيونهم، واأعطى 
احدهم والدها بندقية خرطو�ص مح�صوة و�صط اأ�صوات حماية العر�ص.. 
�رصخت اخلالة اأنها كانت يف بيتها طوال املدة ومل ي�صمعها اأحد. مل يجد 
بذراعها، مل  التي مي�صك زوجها  ابنته  الت�صويب جتاه  منا�صًا من  الأب 
تخرج اأي ر�صا�صة، فظن متحم�ص اأن اأ�صبع الأب اأ�صعف من �صغط 
الأب  اأ�صبع  الأ�صرية و�صغط فوق  بجانبه و�صوب على  الزناد، وقف 
�صلعني  وك�رصت  البنت  ذراع  ال�صغرية  الر�صا�صات  ع�رصات  فهتكت 

وترك ابن عمها الذراع الآخر فخرت ت�صبح يف دمائها. 
بعد ربع قرن من الزمان كانت تعاي�ص م�صكلتها باأ�صلوب ميكانيكي، 
ففي كل حديث تناق�ص كلفة اليد الإ�صطناعية وما تو�صل اإليه العلم يف بلدان 
اأخرى بهذا املجال مثل زرع جلد مبلم�ص طبيعي فوق اليد البال�صتيكية، 
وهي تلم بالكلفة لهذا التعديل، وتقول اإن �صيانة يدها احلالية تكلف حوايل 

��� ������ .indd   140 � ��:�   ����/��/��



141

ع�رصة اآلف دولر �صنويًا. مل تتزوج بالطبع بعد جتربة ليلة الزفاف التي 
دفعتها للهروب حتى ل يتكرر احلدث. »ماذا حدث للجناة الذين ت�صببوا 

بذلك ؟« هم�ص جلي�ص غري ملم بكل التفا�صيل �صائاًل �صديق م�صرتك.
اإلى  الفم  من  اجلواب  جاء  التنفيذ.«  وقف  مع  �صهور  ثالثة  »اأخذ 
بالزواج،  �صمح  الذي  املاأذون  عن  ماذا  املتلقي:  ذهن  يف  دار  الآذن. 

والزوج الذي اغت�صب، واملتحم�ص الذي �صغط على اإ�صبع الأب؟؟ 
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غني وتعي�ص

الب�رص. كان جال�صًا  بلمح  �رصح ذهنه لوهلة وا�صتعاد �رصيط حياته 
�رصكته،  مدراء  وبع�ص  ال�صكرتارية  مكاتب  به  حتيط  الذي  مكتبه،  يف 
حني جذبه عنوان ق�صة حقيقية وهو يت�صفح الإنرتنت: زوجان يتربعان 
بنفقات العر�ص وقيمة الهدايا لقرية يف جيبوتي حيث اأقاما بيوتًا وحفرا بئر 
ماء واأمنا مولد كهرباء ملدر�صة القرية مدقعة الفقر. تذكر واقعه ال�صخ�صي 
وهو �صبي يف اإحدى مخيمات لبنان، و�صاهد يف ال�رصيط الذهني تطورات 
كلفة  كانت  ماذا  تاأمل  ملياردير.  �صبه  بل  مليونريا،  اأ�صبح  حتى  حياته 
اأو  فقرية  عربية  قرى  يف  �صتفعل  رم�صان  �صهر  قبل  الوحيد  ابنه  زواج 
العربية  الأ�صقاع  وعر�ص  طول  يف  تنت�رص  اأ�صبحت  لجئني  مخيمات 
مليون دولر،  فاقت ن�صف  التي  العر�ص  كلفة  تذكر  املحيطة.  والدول 
بينهم  اأنفقت على �صيوف ل يعرف جلهم ويندر  اأنها  ذاته  يقر يف  وهو 

من يحرتمه ل�صخ�صه، اأراد هو التباهي مباله وبولده واأرادوا هم متلقه.
اأ�صبح �رصحان ذهنه يتكرر بعد ذلك العر�ص، وهاهي ق�صة الزوجني 
الكرميني تذكره مبا يحب م�صحه من ذهنه، فحني عاد من العر�ص اإلى البلد 
امل�صيف حيث �رصكته واأعماله مت احتجازه و�صجنه طوال �صهر رم�صان 
بتهمة الر�صوة ريثما متكن من جمع قيمة الكفالة بعدة مئات املاليني من 
التو�صل حلل  اأو  الق�صاء  العملة املحلية. عاد لعمله ومكتبه بانتظار حكم 
اآخر. يف ال�صجن حفظ ن�صف القراآن   وتعلم ال�رصحان والتاأمل لكنه مل 
اأهداف جديدة تعطيه �صعادة مثل تلك  اأو حتديد  يقرر تغيري م�صار حياته 

التي حلت على من ا�صتبدلوا تكاليف عر�صهم باإ�صعاد اأفقر فقراء العامل. 
بع�ص  فعل  عن  يتورع  ول  يتعبد  ل  والثقافة،  املولد  م�صلم  هو 
املحظورات، لكنه ظن اأن الرعاية الإلهية حافظت على حياة ولده واأن 
�صنوات  قبل  فقراء.  على  املال  لإنفاق  يهديه  ومل  الزواج  له  اأراد  الله 
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األف دولر  ثمنها 400  �صيارة  الإ�صمنتية  احلواجز  هذا يف  �رصب ولده 
بالإ�صافة  الوجه  يف  غائر  بجرح  واأ�صيب  عني  له  و�صاعت  فدمرها 
ل�صلعني وبع�ص الك�صور الأخرى، �صقط هاتفه من يده فاأراد التقاطه من 
اأر�صية ال�صيارة فكان ما هو مقدر. بعد احلادث والزواج لالبن وتعر�صه 
هو لل�صجن تكرر احلادث ذاته، ولكن هذه املرة مع اأخته التي مل يحالفها 

حظ الإبن فانتقلت اإلى الرفيق الأعلى وهي تتحدث على هاتفها الذكي. 
اأخذ  امل�صو�ص،  ال�رصيط  م�صاهدة  عليه  قاطعًا  املكتب  �صكرتريه  دخل 
يوقع الأوراق بعد مراجعتها من دون تركيز، تراءى له بحر بريوت 
ويخته الرا�صي يف امليناء ينتظر حفالته اخلا�صة التي مل حت�رص الزوجة اأي 
منها طوال تلك ال�صنوات. اأكمل التوقيع وقد غ�ص قلبه حني فطن ملنعه 

من ال�صفر وما ينتظره يف املجهول.

��� ������ .indd   143 � ��:�   ����/��/��



144

تعي�صات غزة

اأمام دفرتها ويف يدها قلم، لكنها مل تكتب وبدت له �صاردة  جل�صت 
الذهن. �صاألها ملاذا مل حتمل معها كمبيوترها اخلا�ص من غزة. تنهدت قائلة 
اإنها بالكاد متكنت من اخلروج للزيارة، ولو حملت الكمبيوتر لتحتم على 
حما�ص وعلى اإ�رصائيل فح�صه لأيام. تب�صم لها، وكان يعرف امل�صاعب 

ولكنه اأراد اإخراجها عن �صكونها وا�صتف�رص منها عما �صتكتب بالقلم.
جمرد  من  ا�صمئز  واأحيانا  عنها  اإلف�صاح  اأخاف  بالوي  »ق�ص�ص 
التفكري فيها.« ظن اأنها تق�صد احلروب على غزة والويالت التي طالت 
ال�صعوب  جتارب  عن  يتحدث  وبا�رص  قلياًل  روعها  من  هداأ  �صكانها. 
�صمتت  املجال.«  هذا  يف  الكتابة  من  اأخاف  »ل  فقاطعته:  احلرب،  يف 
و�صمت يفكر فيما تفكر. »اأريد الكتابة عن ظلم الن�صاء يف غزة.« طلب 
للت�رصف.  املنا�صب  الأ�صلوب  على  معها  و�صيتفق  تريد  مبا  اإخباره  منها 
»�صاأخربك من الآخر وباملوجز لأرى ردة فعلك.« وافقها الراأي وفتح 

هاتفه الذكي لي�صجل فيه بع�ص املالحظات. 
»ا�صتمعت جلارنا العزيز، لكننا لن ُنعرفه كجار حتى ل يعرف من 
قال  فاأكملت: »..  راأ�صه  باإمياءة من  ذلك  لها  اأكد  الأمر..«  اأخرب عن 
ل�صديق له اأن زوجة ال�صهيد فالن جميلة بالفعل ونف�صه فيها ويود التقدم 
اأنه متزوج  ال�صهيد الأ�صغر. ذكره ال�صديق  اأن ُيزوجوها لأخ  لها قبل 
من اأربعة، ثالثة منهن زوجات �صهداء، واأ�صاف �صديقه: األ يكفيك تلك 
امل�صتمع  اإلى  نظرت  الزوجات.«  على  بال�صرت  اجلليل  والعمل  احل�صنات 
لتقيم ردة فعله الأويل عما �صمع لالآن فت�صنع الهدوء. اأكملت: »�صحك 
الثنان على ذلك التعليق وقال اجلار ل�صديقة اإن املع�صلة هي اأي واحدة 
وعادا  جديد..  من  للزواج  ليتقدم  الآن  يطلق  الأربعة  الزوجات  من 
لل�صحك. ن�صحه اجلار اأن يطلق الأقدم منهن، فجائه اجلواب با�صتحالة 
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ذلك لأنها اأم الأولد وقد كربوا ول يريد ال�صدام معهم. يف النهاية اتفقا 
على طالق الأقل جماًل من الثالثة الأخريات.« 

»من هو هذا اجلار؟« �صاألها ثم غري �صوؤاله بعد اأن نظر اإليها. »ما هو 
مركزه يف املجتمع، وملاذا مل يتنبه اأحد ملا يفعل؟«

»قائد ميداين و�صيخ يف حركة حما�ص..« قالت وهي تنظر للدفرت 
اأمامها ».. اأما �صوؤالك الآخر فهو م�صحك بالفعل.. اجلميع تنبهوا لذلك 
اإ�صاعات  القائد وامل�صئول الوحيد الذي يفعل هذا بل هناك  والرجل لي�ص 
اأنهم يتعمدون اإر�صال اأزواج اجلميالت من الكوادر لعمليات ا�صت�صهادية 

ليك�صبوا ح�صنات ال�صرت على زوجاتهم.«
فهذه  وبالتايل  جميالت  معظمهن  غزة  ن�صاء  اأن  افرت�صنا  »اإذا 
م�صادفة، فهل تخربيني عن م�صري الزوجات لو مل يتقدم لهن امل�صئولني؟«
»الأف�صل اأن يجدوا لهن اأعماًل ووظائف حتى يك�صنب الوقت واملال 
ويدعمن عائالتهن، ومن ثم قد تتوفر لهن فر�ص زواج اإن�صاين محرتم 
ولي�ص بهذه الطريقة..« نظرت اإليه ب�صيء من العتب ثم اأخربته: حني 
ل يتقدم م�صئول، فاإنهم يجربون الأخ الأ�صغر على الزواج من اأرملة 

اأخيه وهذا لي�ص عادًل لأي منهما.
مر يف ذهنه ما طالعه عن ثورات وحروب وحقيقة اأن الإناث هن 
حالت  ويف  �صيدًا،  ي�صبحن  الثورة  حالت  يف  الدوام.  على  ال�صحايا 
الغزو يغت�صنب وي�صبني، ويف حالت الفقر واجلوع الناجت عن احلروب 
كحل  الزوجات  تعدد  الإ�صالم  حلل  هل   .. اأج�صادهن  لبيع  ي�صطررن 
مهينة  كونها  اخلاطرة  هذه  تعجبه  اأزمنة احلرب؟ مل  الرجال يف  لنق�ص 
ولكنه  فقط  واحدة  يتزوج  العربي  كان  الإ�صالم  قبل  املراأة.  لإن�صانية 
حر يف زيارة بيوت �صاحبات الرايات، وجاء الإ�صالم مبنع الزنا ملنع 
ينفر  ل  حتى  وطالقهن  الأربعة  زواج  حلل  ولكنه  الأن�صاب  اختالط 

الرجال من الدين اجلديد.      
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اجلني

»ه�ص ه�ص ل ترفعوا �صوتكم حتى ل يهربون.« نظرت ملن حولها 
وقد �صمتوا، ثم نظرت يف الفراغ. »هاهم قد و�صلوا، اأترونهم؟« �صاألت 
ب�صوت منخف�ص من يجل�صون معها من الأهل الذين نظروا الى بع�صهم 
ثم فت�صوا باأنظارهم عن الذين و�صلوا. راأت يف عيونهم اأنهم مل يرونهم: 

»اأنتم عميان هاهم ينظرون اإليكم.«
»كيف حالكم؟« �صاألت اأمها زوار اخلفاء لطماأنة البنت، لعل وع�صى 
اأن ت�صمع منهم اإجابة اأو تغري البنت نظرتها لالأمور. »ل اأ�صمع ردهم يا 

ابنتي هل قالوا �صيئًا؟« 
»مل يتحدثوا اإليكم بعد، ولكنهم يلعبون بالكرة يف املمر، األ ترونهم؟ األ 
ت�صمعون �صوت الرتطام؟« ا�صفرت وجوه بع�ص اأقاربها الذين تذكروا 
بالأر�ص  الكرة  ارتطام  اأ�صوات  من  القدمي  بيتهم  يف  ي�صمعونه  كانوا  ما 
ثم  �صاهد كرة غريبة تتدحرج  اأ�صوات قذائف، لكن بع�صهم  اأنها  وظنوا 
تختفي فعرفوا اأن احلرب بريئة. اأغلبية العائلة جنمها خفيف وتعتقد بوجود 
كل  يف  الإ�صاءة  من  يكرثون  لهذا  لياًل،  وظهورهم  وال�صياطني  اجلن 
الأماكن كلما �صمحت الظروف وتوفرت الطاقة. لكن اأي منهم مل ت�صل به 
الهواج�ص مثلها، فهي تراهم ويرونها وتهام�صهم، وتنفذ طلباتهم مثل اإلقاء 
املجال لهم.  البيت والعتكاف بداخله فارغًا لإف�صاح  الأثاث خارج  كل 
تو�صلوا اإلى �صبه قرار اأنها مركوبة من اأحد اجلن، فاتفقوا على اإح�صار 
ال�صيخ �صحده الذي يقال اأن والدته كانت عاقرًا ثم �صحدته من الله فا�صتجاب 

لها بهذا ال�صبي الذي كرب واأ�صبح �صيخًا له بركات منها طرد اجلن.
ح�رص ال�صيخ �صحده للبيت فوجدها يف حالة �صبه طبيعية وحتتم عليه 
بعد  الأريكة  على  ومتددت  بالتجاوب  اقتنعت  تلب�ص.  دون  ت�صخي�صها 
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تالوة  �صوت  ارتفع  ال�صيخ.  طلب  على  بناء  بنقاب  حجابها  غريت  اأن 
وبا�رص  التالوة  عن  توقف  اأذنها..  قرب  براأ�صه  ال�صيخ  هبط  القراآن، 
اأحد  يعرف  اإجابة ومل  ي�صمع  مل  باخلروج.  ال�صاكن  ثم طالب  بالتكبري، 
ردة فعل �صاحبة ال�صكن لأن الربقع �صامل كامل، لكن ج�صدها اهتز. قال 

ال�صيخ احلمد لله، وظن زوجها اأنها اهتزت من �صدة ال�صحك املكتوم.
اأطفالها على  اأن يوزعوا  اأن اجلني غادرها، فطلبت منهم  اأقنعوها 
العائلة لأنها زهقت منهم ومن انعدام تربيتهم. �رصحوا لها عدمية راأيها 
ففي النهاية ل يريد اأي منهم حتمل م�صئولية كهذه، ف�صكتت لفرتة تخللتها 
عدة �صجارات مع الزوج وتبادل لكمات و�صتائم. فكرت مليًا يف و�صعها 
وقررت الهروب من اجلن والأن�ص والزوج والأطفال والأهل .. لي�ص 
اإلى اجلنة، لكن بالبحث عن بلد ي�صتقبلها كمهاجرة، اأو لجئة، اأو حتى 

�صائحة متخلفة، املهم هو ا�صتن�صاق الوحدانية يف مكان جديد.      
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اأم خوي�صة

راأ�صها،  على  فتهبط  اأعلى  اإلى  بالرمال  وترمي  ت�رصخ  جل�صت 
حتى  جدوى،  دون  من  لكن  يديها،  واإم�صاك  بالكالم  ردعها  حاولوا 
قبل  كيفما ترى.  تتعامل مع حزنها  اأن يرتكوها  البلدة  �صيخ  منهم  طلب 
خم�صة اأ�صهر مات ولدها غرقًا يف البحر، واليوم ودعت اإبنها املتبقي يف 

ق�صية ثاأر كان من املمكن درءها ب�صهولة، ومل يتبق لها �صوى اإبنة.
ذهب محمد مع قطيع غنم وجمل واحد اإلى البحر بغر�ص تغ�صيل دوابه. 
حمل معه على ظهر اجلمل اإلى ال�صاطئ اأكيا�ص مليئة بالع�صب والتنب ليغري 
الغنم بالبقاء يف بقعة واحدة بينما يقب�ص عليها واحدة تلو الأخرى ويجرها 

للماء، يغط�صها ويفركها ثم يخلي �صبيلها فرتك�ص اإلى دائرة الطعام. 
انتهى من الغنم، وكان قد اأنهكه العمل، لكنه قرر اأن يغ�صل اجلمل 
اأي�صًا. اأم�صك بر�صنه و�صار اجلمل بهدوء من خلفه حتى و�صل املاء اإلى 
كتف محمد وبطن اجلمل. انتقل محمد اإلى اخللف ليدفع بالدابة اإلى الأمام 
لي�صهل عليه تنظيفها، لكن اجلمل رفع رقبته اإلى الأعلى ورف�ص التقدم 
ترقيد  وحاول  املقدمة  اإلى  محمد  عاد  ناظريه.  اأمام  املفتوح  البحر  اإلى 
اجلمل لتغمره املياه، لكن الأخري رف�ص الن�صياع. قرر محمد اأن يجر 
الدابة لالأمام، فاأعطى البحر ظهره ليحافظ على مواجهة �صفينة ال�صحراء 
العني بالعني خوفًا من غدر الدابة به. قال ولده ال�صغري الذي كان يراقب 
املجريات من مكان اآمن على ال�صاطئ، اأن موجة بحر فاجاأت والده من 
اخللف فرمته حتت اأقدام اجلمل الذي يبدو اأنه ارتعب ودا�ص على محمد 

الذي مل يقم من رميته. 
قرية  �صاحنته عرب  يقود  العائلة  من  قريب  كان  اأ�صهر  اأربعة  بعد     
جماورة، فده�ص اأحد �صكانها. مل يتوقف ال�صائق فقد تاأكد اأن ال�صحية قد 
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ُقتل حتت العجالت. خاف من ردة الفعل الفورية ووا�صل القيادة حتى 
امل�صاء  واأبلغه ما حدث معه. يف  العائلة  اإلى كبري  القرية، واجته  و�صل 
ت�صاور القوم لكن كبريهم رف�ص فكرة الإعرتاف باجلرم واإر�صال وفد 
اإلى اأهل القتيل لأخذ عطوة وال�صتعداد لإيجاد حل بعد اأن تهداأ النفو�ص. مل 
تكن ال�صاحنات كثرية النت�صار اآنذاك، وتعرف اأهل املجني عليه ب�صهولة 

على اجلاين الذي بالطبع اأخذ ا�صتعداده وتوخى احلذر يف حتركاته. 
   طوال �صهر كامل راقب اأحد اأقارب القتيل بلدة القاتل وحارتهم 
حتى جاءت الليلة امل�صئومة ملحمود اأخ الغريق محمد. كان عائدًا من احلقل 
بعد الغروب، ف�صمع من يناديه با�صم عائلته وا�صتجاب بنعم تلقائيًا، ومل 
يفق اإل وب�صعة �رصبات قاتلة من �صربية قد انغر�صت يف ج�صده. عندما 
اأمه تفجر حزنها املاأ�صاوي من جديد، وغارت عينيها  و�صل اخلرب الى 
مبا  زوجها  �صمع  عندما  خوي�صة.  اأم  تلقيبها  فتعزز  جمجمتها،  يف  اأكرث 
حدث لولده انطلق م�صلحًا بالدبو�صة اإلى بيت كبري العائلة لينتقم من �صوء 
اإدارته، ولكن هذا كان قد لذ بالفرار حني �صمع بعملية الثاأر وا�صتنتج اأن 

قريبه �صينتقم منه ملوت ابنه. 
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املجنونة

عينيه  ففتح  راأ�صه،  حول  يطقطق  املق�ص  يعد  ومل  احلالق  �صكت 
ونظر اإلى الأمام لي�صاهد انعكا�ص ملا يحدث يف ال�صارع اإذ ارتفع �صوت 
انثى: »اإيه م�ص عاجبكم يا خولت.« اأب�رص النا�ص تبتعد عن الر�صيف 
وتوا�صل م�صريها على ال�صارع، وانطلقت اأبواق �صيارات، ثم مرت من 
اأمام املحل رافعة تنورتها مظهرة عجيزتها بدون اأن يتوقف ل�صانها عن 
ال�صارع: »عيب  من  املقابلة  اجلهة  يقف يف  ملتٍح  ت�صجع  للنا�ص.  ال�صتائم 
عليكي يا بنت، اإتقي الله.« اأنزلت التنورة فغطت عجيزتها، ثم رفعت 

بكلتا يديها التنورة من الأمام لتواجه مبا حتتها الرجل امللتحي.
»ل حول ول قوة اإل بالله.« قال احلالق.

»ملاذا يهرب اجلميع من جمالها ول ينظر اإليها اإل من هو يف ماأمن؟« 
كلهم  النا�ص  اأن  احلالق  فاأبلغة  م�صموع،  ب�صوت  ذاته  الزبون  �صاأل 
�صريها  وا�صلت  اخل�صلتني.  وال�رصاميط، وهذه جتمع  املجانني  يخافون 
ال�صجاع  مع  ال�صباب  وترتاجم  تنورتها  رافعة  وهي  املحل  عن  مبتعدة 
اأن  هذا رجل غري جبان، حاول  »والله  الأخرى.  اجلهة  الوحيد على 

يوؤنبها ثم اأ�صبح يكيل لها ال�صتائم باملقابل.«
»ل يا اأ�صتاذ، هذا رجل غبي، لأنه ي�صتفزها.« �صمت احلالق ونظر 
الزبون اإلى وجهه يف املراآة يحثه على التو�صيح، فاأكمل: »هل يعتقد اأنها 

طبيعية وقد ت�صتجيب ملواعظه؟«
»لكنه يحاول عمل احلد الأدين لدرء املنكر، وهو ا�صتعمال ل�صانه.«
الت�صال  ميكنه  باإثارتها،  ولي�ص  بقلبه،  اأ�صتاذ  يا  الأدين  »احلد 
اأن يغ�ص بنظره عما تعر�صه عليه.« لحظ احلالق  بال�رصطة، وعليه 
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عالمات ا�صتنكار على مالمح الزبون. »لو كانت �صغرية احلجم لهجم 
واأمثاله عليها و�رصبوها، ولكنها �صخمة وعدوانية وجمنونة اأكيد، لذلك 
يرادحها من بعيد .. اإنهم جبناء واأغبياء اأي�صًا.« كان احلالق والزبون 

على معرفة طويلة وكثريًا ما يتناق�صا يف �صوؤون احلياة.
اأنهم جبناء، ولكم ملاذا تتهمهم بالغباء؟«  »اأوكي فهمت من حديثك 

�صاأل وهو يحني راأ�صه ملو�ص احلالق ينظف ال�صعر عن رقبته.
»عرثت اليوم يف الإنرتنت على درا�صة جيدة عن غباء املتدينني.« 
ا�صتدار باملو�ص يف ميينه ليهذب ال�صالف الأمين، بينما يثبت بيده الي�رصى 
الب�رص  اأغلبية  لدى  الإميان  ن�صبة  اأن  الدرا�صة  »ملخ�ص  الزبون.  راأ�ص 
واحل�صاب  الآخر  واليوم  بالله  يوؤمنون  كلهم  باملائة،   85 اإلى  ت�صل 
والثواب واأن الله خلق �صيدنا اآدم اأبو الب�رص..« ل جديد هنا ظن الزبون 
وهو �صامت بينما التف احلالق اإلى اجلهة الي�رصى من وجهه. ».. لكن 
ا�صتطالع 3000 عامل اأمريكي وبريطاين هم الأ�صهر على الإطالق اأظهر 
اآدم والبقية يوؤمنون  اأقل من خم�صة باملائة منهم يوؤمنون بفكرة خلق  اأن 

بنظرية التطور.«
»ق�صدك اأنه كلما زاد العلم عند الإن�صان زادت �صكوكه وت�صاوؤلته 
با�رص  الذي  يد احلالق  الزبون وقد حترر راأ�صه من  قال  اإميانه!«  وقل 
ير�ص الكولونيا على الرقبة والوجه ويوحي براأ�صه اإلى �صحة ال�صتنتاج. 
قبل اأن ي�صاأله اأين عرث على هذه الدرا�صة رك�ص النا�ص على الر�صيفني يف 

اجتاه واحد تالحقهم احلجارة وال�صباب.
»يا ريت عندنا الآن واحد من العلماء الأذكياء اإياهم لينقذنا من هذه 
يد  حتت  ليجل�ص  ووقف  دوره  ينتظر  كان  اآخر  زبون  قال  املجنونة.« 

احلالق.
الغباء ل حدود له.«  الأ�صياء، لكن  التعامل مع  »للذكاء حدود يف 
قال الزبون الأول وقد اأنقد احلالق اأجرته واأخذ يدر�ص املوقف اإذا كان 

بو�صعه اخلروج لل�صارع من دون اأن ي�صيبه حجر طائ�ص. 
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الفهر�ص
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