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 قالوا عن الرواية 

 :مستشفى امللك املؤسس-الدكتور دمحم اخلواجا /طبيب نفسي  -    
ومن انحية علمية حالة القلق والتوتر واألحداث اليت أّدت إىل  رواية رائعة..."

 "اسبة وصحيحة.ذلك من
  :خضر مشايخ / مدير قناة الريموك الفضائية -

رواية حتمل رؤية اندرة ومتبصرة على الواقع الذي ينبت اطتوؼ والقلق بكثرة "
 ".والشعوب األفرادعلى 

 :موقع الشام اليوم -ايسر الكسواين الكاتب دمحم -
ة لتحدي القلق الوجودي وتصوير دور الدين يف حيا رواية مؤثرة أتخذؾ "

  "اإلنساف ومدىا ابألمل لتجاوز األمل
 الدكتور رايض العيسى / دكتوراة يف القلق االجتماعي  -

رواية جتّسد قلق الواقع وؼتاوفو بطريقة إبداعية.. وتُذّكران أبسلوب ؽتّيز مبهمة "
 "الدين الكربى... البشرى...
 

 :جريدة الدستور سابقا –عالء شديد / انقد أديب  -
ال بُت صفحات رواية أتسرؾ منذ البداية إىل النهاية "القارئ يلهث متنق

أبحداثها اظتتالحقة احملبوكة إبتقاف، أحداث تقطع األنفاس، فال تنفك تبحر 
بك يف حبر قسوة الواقع اظترير الذي يعيشو غتتمعنا، أبمواج القلق اعتادر 
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ر واظتتالطم يف النفوس، أحداث صادقة من رحم معاانة األّمة... وكقبطاف ماى
حتطّم الرواية أسباب اليأس واطتوؼ والقلق وتعرب بك إىل شاطئ األمِن وحبل 

ية النذير والبشَت، اظتوت واضتياة، أمل اليأس ئالنجاة اظتعقود ابإلسالـ. )منذر( ثنا
  "هللا. وأمل الطمأنينة، الضالؿ واعتدى، الظالـ والنور، وقلق دتحوه عقيدة نور

 تتركيا بوس -املؤرخ شعبان صوان  -
يسرين أف ألتقي كاتبًا يشخص معضلة قطاع واسع وصامد من اصتيل اظتعاصر "

يصر على االمتناع عن طعن أمتو يف وجو كل التيارات اظتعاكسة من جهل 
وحتريف وإغراء وتثبيط، فتبدع قرلتتو وسائل اظتواجهة فلعل القارئ يشعر أبف 

 "لصرب والنصر.معاانتو عامة وطبيعية ويتخذ لو رفاقاً ؼتلصُت يف درب ا
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 حلم مل يتحقق
 زيد غزال 

 بكالوريوس إخراج تلفزيوين وسينمائي 
 ؼترج يف قناة الَتموؾ الفضائية 

لكل ؼُترج حلم، وحتويل ىذه الرواية إىل فيلم كاف حلمي، قبل سنة 
وبعد مشاورات مع شركة بلو اليت لإلنتاج الفٍت، مّت االتفاؽ على إنتاج فيلم 

ضمن مشروع الدراما اإلسالمية اظتعاصرة، فبدأان ابلبحث عن نّص سينمائي 
زايد؛ كونو أكادنتيا لتمل درجة  األستاذمناسب، فكاف خياران األوؿ ىو 

البكالوريوس يف الدراما، ومتخصص يف كتابة السيناريو التلفزيوين والسينمائي، 
 وروائي يكتب يف القضااي اإلسالمية اظتعاصرة. 

زايد ثالث رواايت ؼتطوطة غَت منشورة، قمنا  تاذاألسعرض علينا 
بعد جهد ومشاورات ابختيار ىذه الرواية، ومن اآلراء اظتهمة اليت أفدان منها 

رأي اإلعالمي اظتعروؼ والصديق العزيز األستاذ عمر عياصرة كونو متخصصا 
 يف علم االجتماع ولتمل ذائقة فنية عالية.

جتّسد قصة معاانة شخصية داخلة يف  أّما ظتاذا ىذه الرواية؛ فألهنا  
عمق البعد النفسّي، وخلف ىذه اظتعاانة، معاانة غتتمع، وخلف اجملتمع أّمة، 

يربط كّل ذلك فكر إسالمّي نقي خاٍؿ من الشوائب يف بناء درامي يوصل 
القيم اإلسالمية مبنتهى االحًتاؼ، فيها شخصيات عميقة ماتع دتثيلها 

السينمائية اظترسومة بطريقة غاية يف التشويق،  ءاألجواومشاىدهتا، عدا عن 
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ومبنية على أحداث مليئة ابطتوؼ والرعب حتاكي ما يف دواخلنا من أحاسيس 
 وتطرح العديد من األفكار.

بعد اختيار ىذه الرواية طلبنا من كاتبها أف لتوعتا إىل سيناريو فيلم، 
بعدما قرأت السيناريو، زايد سيناريو الفيلم، و  األستاذوبعد ثالثة شهور قّدـ 
شاىدتو فيلما كامال يف خيايل وأصبح حلم إخراجو  إنٍتلست مبالغا إف قلت 

 ال يفارقٍت. 
( ألف دينار فقط! وىو مبلغ 22وضعت ميزانية إلنتاج الفيلم، وىي )  

ال يُذكر يف اإلنتاج السينمائي،  علما أف أجر اظتؤلف ىو صفر وأجري  
مع الشركة يف حاؿ حصل الفيلم على  كمخرج ىو صفر أيضا،  واتفقت

أرابح من العائدات، متصص يل أجر  حسب ما يرونو مناسبا، وبدأت رحلة 
البحث عن ؽتولُت إلنتاج الفيلم، وكانت اظتفاجأة  اعتذار  العديد من 

الشخصيات واظتؤسسات عن اظتشاركة يف دتويل الفيلم واألسباب أف الفيلم 
شر الدعوة، واعتذار آخر ألف الفيلم مصبوغ  السينمائي ليس وسيلة فعالة لن

بصبغة  اإلسالـ السياسي، وآخر ألف الفيلم يسَت يف خّط معارض للسلطة، 
واعتذار آخر ألف ىذا الفيلم لن ُيسمح بعرضو، لذلك قررت الشركة أتجيل 

 إنتاج الفيلم حىت أييت الظرؼ اظتناسب. 
إال أنٍت ما زلت أعيش على الرغم من قرار الشركة بتأجيل إنتاج الفيلم 

. حلم إخراجو  إىل ىذا اليـو
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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

1 
 

التزاؿ ذكرى الكبش اظتقّيد اظتعّصب العينُت تزورين قهرا يف أوقات 
خذين ؿتو مصَت الكبش، كاف األزمات ، لتقوؿ يل أف األحداث أتالشدة و 

نت الكبش يصرخ أبعلى صوتو وكانت الشمس على مشارؼ الغروب، ك
وأخي مصطفى فتارس رايضة اصتري، مصطفى يسبقٍت بعدة أمتار،  توقّفت 
عن اصتري  عندما شتعت صوت الكبش اظترعوب وصوت الكالب اظتمزوج 

كاف الكبش   بشهوة االفًتاس، بينما أخي مصطفى اتبع اصتري دوف انتباه،
 أرجلو األربع بوتد، رِجل من كلّ وىو واقف وقد ربطت  العينُتمعصوب 

على قوائمو  ّزعُتمنهم يبسك بلجاـ كلب، مو كلّ اط بو أربعة شباب وأح
عبامها الشباب، بقي  شدّ الكالب دبخالبها وأنياهبا  فرتوظ، وكلما األربع

 األرضوقع على وبعدىا خذ يصرخ دوف مقاومة أ، مث الكبش يصرخ ويقاـو
وضع أذنو على قلب  مثّ حد الشباب وتفقد الكبش أىامدا دوف حراؾ، نزؿ 

  :وقاؿ الكبش
 لقد توقف قلبو ...مات من اػبوؼ  مات، الكبش -●

  :خر وتفحص وجو الكبش وعينيو وقاؿآنزؿ شاب 
اطتياـ القلوب مثل  إفلقد ظبعت جدي يقوؿ  ...اػبوؼ من مات نعم -●
 .كسرت أعمدهتا فمصَتىا االهنيار خلعت أوتداىا أو إذا
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هبم وبقي الكبش غادر الشباب مع كال مصدوما،بقيت واقفا حزينا 
رجلو أوفككت قيد  ،من الكبش اقًتبت، العينُتاؼبيت مقيدا ومعصوب 

وإذا بيد أخي جثّتو  إىلوجلست أنطر  ،السوداء عن عينيو وأزلت العصابة
 .مصطفى على كتفي
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2 
كاف للهطوؿ،  ومطرىا يستعدغائب،  الشتاء، قمرىامن ليايل  يف ليلة

العودة ىطل اؼبطر، كاف أيب سعيدا  وأثناء عميت،بيت  وأمي عائدين من أيب
التعرض للمطر يسبب األمراض،  أفّ كانت تعتقد   أميهبطوؿ اؼبطر، إال أّف 

 قطراتجرافة جاشبة على طرؼ الشارع، فاحتمت هبا من  أميوبعد برىة رأت 
بقصد  أحدثتها حفريةمن األتربة واغبجارة  اؼبطر، كانت خلف اعبرافة تلة

 اليت ما زالت ربتمي ابعبرافة: ميأل أيب، قاؿ البناء
 مىت ستمكثُت ىنا؟  إىل -●
 يهدأ اؼبطر.  أف إىل -⊙
، فقد كاف السُّنَّةفاؼبشي ربت اؼبطر اؼببارؾ من  اظتطر، يف لنمشِ  ىيا -●

ربت اؼبطر ويقرأ قوؿ هللا  ىو وأصحابو وسلم نتشيهللا عليو  صلىرسوؿ هللا 
  ُمبارًَكا( ...السَّماِء ماًء ِمَن  )وأَْنزْلناتعاىل: 

  األمراضاؼبشي ربت اؼبطر يسبب  اظتطر،ن أربّرؾ حىت يهدأ ل -●
ووقف أماـ رتجمة ظهر  ،تّلة الًتاب ؿتووالدي وبعد غبظات ربّرؾ 

استخرجها  الكهرابء، وظتانصفها بفعل زخات اظتطر وكشف سًتىا نور عمود 
 خلع جيداغسلها وتنظيفها من اظتاء، وبعد  احولو فرأى حوضا صغَت  نظر

اقًتب منها  ظتّاتنظر إليو ال تدري ماذا يفعل و  هبا، وأمي واقفة سًتتو ولّفها
 سألتو:

 ماذا وجدت؟  … ىذا ما -:●
 شيئا من اآلاثر القديبة   : وجدت -⊙
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من تشكيل  انتهيتُ وكنت قد  ،وظتا وصل أيب وأمي كنت مستيقظاً 
)اي أيتها : يةآ، كانت اللوحة عبارة عن لوحة كتابية بطريقة اغبرؽ على اػبشب

ربك راضية مرضية( وما أف علقت اللوحة فوؽ  إىلالنفس اؼبطمئنة ارجعي 
 ؼببللهبا اثو فذىبت إليها ومشمت رائحة أمي،من  صرخةً  شتعتُ سريري حىت 

 : مث قالتاظتعطّر برائحة اظتطر 
 ... رتجمة؟!  …ما ىذا  -●

  :أيب بربود دّ ر
 وال بّد من دفنها وإكرامها  ....: إهنا رتجمة-⊙
 ماذا تنتظر … اذىْب وادفنها اآلف  -●
ال  رتجمة واصتماجمال داعي للقلق إهنا غترد …: سأدفنها يف الصباح -⊙

  !أتكل البشر
  :قالت يل وىي ترتعش

  ؟!رؤية اعبماجم تثَت خويف وقلقي ... فما ابلك عندما تبيت يف بيتنا إفّ   -●
جرار اظتكتب، وأان واقف  ووضعها يفة الضيوؼ غرف أيب إىلذىب   

 والقلق يف راحة يدىا اظتضمخة اػبوؼ إىل اطتوؼ يف وجو أمي وأظتس أنظر
وأظتس عرؽ القلق يف راحتيها  ،ابلعرؽ، وبقيت أرى اطتوؼ يف وجهها يكرب

متواصلة من وجود اصتمجمة يف بيتنا، وأيب يؤجل  ثالثة أسابيععلى مدى 
 .اترة، وينشغل أخرى دفنها اترة، وينسى

الضيوؼ، غرفة  إىلأخي الكبَت عوض  تسّللالليايل  ىحدإويف 
على سطح  الدُّرْج ووضعها اصتمجمة منمصباح ىاتفو اػبلوي، وأخرج  أشعل
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 األيسر للجمجمة، وىووأخذ وباوؿ نزع الناب  ،اؼبكتب وجلس على الكرسي
والت تفاجأ عوض ، وبعد عدة ؿبانزعو لبيعو أراد ابلذىب، لقدانب ملبس 

على واستقرارىا فوؽ رأسو، دب الفزع واؽبلع يف قلب أ إىلبصعود اعبمجمة 
الوراء ووجد  إىلفحاوؿ اؽبروب ولكنو مل يستطع ربريك الكرسي  ،عوض

فصرخ عوض ولكن صراخو كتمتو يد  ،جسده ؿبشورا بُت اؼبكتب والكرسي
  :قوية أغلقت فمو، فسمع عوض نبسا يف أذنو يقوؿ

 )كسر عظم اؼبيت ككسره حيا( :وسلم عليو هللا صلى الرسوؿ ؿيقو  -●
  .لست صاحبوأنت الذىب لو صاحب و عوض، سنّ مفهـو اي 

 فالتفت فمو،اليد عن  مرعواب، فًتاختىز عوض رأسو ابؼبوافقة 
فوجد أخي مصطفى خلفو ملتصقا ابلكرسي  وخوؼ،رأسو حبذر  عوض فوؽ

  :صطفىعلى اعبمجمة أبصابعو، خاطبو مأوفبسكا 
  .بدال منو سّنكالذىب، فسوؼ أخلع  سنّ  بسرقة قمت إف -●
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3 
 

فقد   ،مادة الفيزايء أدرسعند الساعة الواحدة ليال، كنت مستيقظا 
للثانوية  العامة، أفاقت أمي  األوؿونصف على امتحاف الفصل  بقي شهر

اب حىت مفزوعة صارخة من كابوس رأتو، اقًتبُت من غرفة نومها وطرقت الب
 أميفتح يل أيب، ورأيت أمي كما كنت أراىا عّدة مرات يف حيايت، أخَذْت 

عيناىا  ُأضيئتتروي لنا كابوسها الذي بدأ ِبدّب اغبياة يف اعبمجمة اليت 
 إىلار اؼبكتب وزحفت حىت وصلت جرّ ضبر مث خرجت وحدىا من أبضوء 
تركتو  مثّ عوض، فنظرت إليو، أخي فدخلت مث اقًتبت من رأس  ،غرفتنا

مصطفى  فتأّملتو مث تركتو  واذبهت إيّل وأان انئم  أخيرأس  إىلواذبهت  
 استيقظتفاقًتبت من رأسي مث فتحت فمها لتنهش رقبيت عند ىذه اللحظة 

 أمي، قالت وىي رباوؿ بلع ريقها بصعوبة:  
 حىت الشارع يف وسأبقى منو أان سأخرج البيت، من اعبمجمة زُبرج مل إذا -● 

  .بيتنا اعبمجمة تغادر
  :أيبرّد 

 العمل  إىلسآخذىا معي وأان ذاىب  -⊙
أنو دفن  أميعملو اتصل أيب وأخرب  إىلذىاب أيب  ساعة، منبعد 

 .اعبمجمة يف إحدى اؼبقابر
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4 
 
تقف فوؽ كرسي  تنظف  سطح خزانة الكتب يف غرفة  أمي كانت  

ا ابعبمجمة وإذ الضيوؼ فوجدت كيسا أسود، فتحتو بلطف وأخرجت ما فيو
لكنها بعد ، ىاربة وّلتو  ،أعلى إىلأمامها، صرخت مفزوعة رامية اعبمجمة  

، يف تلك اللحظة كانت اعبمجمة األرضووقعت على  تعثرت،عدة خطوات 
أمي ، صرخت أمي اـ وجوأموتدحرجت واستقرت  األرضقد وقعت على 
مشهد نا مدَ صَ وىي ما زالت تصرخ، ليها إوعوض  أانوصلت  أبعلى صوهتا ، 

نتجرع   غبظاتاػبوؼ والرعب يف قلوب اعبميع، وما إف لبثنا  بّ اعبمجمة، د
كؤوس الرعب حىت جاء أيب، دخل ومل يكّلمو أحد، نظر إلينا فأشار أخي 

  :الكبَت عوض إىل اعبمجمة، فحملها أيب وقاؿ
اؼبقابر بعد أايـ  يف إحدىكنت سأدفنها  ... جيدا أخفيتها لقد -●

  .ها اآلف...سأذىب وأدفن
غادر أيب البيت حامال اعبمجمة، وما أف غادر الغرفة حىت اقًتبت 

بسخاء وأحسست  نضحُ يرائحة عرؽ يدىا الذي كاف  أمي، فشممتمن 
حبلقها اليابس وظبعت أنُت آالـ معدهتا اػبافت واؼبخنوؽ، وىّزين بعنف 

  .خفقاف قلبها اعبَموح
أأتمل شرودىا وبقيت  شاردا،يف تلك اللحظات كاف خياؿ أمي 

واػبوؼ، أنظر إىل  األمل واظترارةقسمات من  يتخّللوالغريب، فقد كاف وجهها 
  :وجهها اؼبسلوب من خياؽبا الشارد، وأقوؿ يف نفسي
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كم أسبٌت أف أسأؽبا ىذا السؤاؿ، ففي كل مرة أمي ... دباذا تفكر تُراىا،  -●
 يشرد خياؽبا.   والقلق،ينتاهبا اػبوؼ 

،  وبعد أايـ من    تلك اغبادثة سألتها عن شرود عقلها يف ذلك اليـو
 :قالت بعد صمت وترّدد

 كانت  طفلة حياة يف انقالاب شّكلَ  الذي اليـو ذلك إىل ذىٍت شرد  -●
 صوت أظبعُ  عمري من التاسعة يف وأان البيت شرفة على كنت مطمئنة، آمنة

 يف فوفيق اليهود اعبنود رأيت وفجأة القدس، مدينة يف يدّوي الرصاص
اؼبسجد األقصى، اقًتبت أمي مٍت والقلق يشتعل يف أعماقها على  ساحات

وأخي الوحيد، اقًتبُت منها وأمسكُت يدىا اليت كانت ترشح عرقا،  أيب
سرعة نبضات قلبها، وما ىي إال  فخفت منووضعت رأسي على صدرىا 

رج وبمل أخي الوحيد على ظهره شهيدا، أدخلو البيت وخ أيبساعة حىت جاء 
مسرعا ببندقيتو القديبة، وأخذت أبكي وعيناي على رأس أخي الوحيد، 

اخًتقت صبجمتو من اعبانبُت، وبعد ساعات  بفعل طلقةٍ والدماء تسيل منو 
على ظهره شهيدا، ووضعو جبانب أخي، فازداد خويف  أيبجاء رجل وبمل 

نسى أ ورعيب، وعيناي ال تفارقاف رأس أخي ورأس أيب اؼبهشم من الطلقات، لن
 يبأأماـ  وىي يف زاوية الغرفة تبكي بصمت وترذبف طواؿ الليل وأان منظر أمي

وأخي الوحيد مصدومة مرعوبة ؿبنطة، ويف الصباح ضبلتٍت أمي وبعد رحلة 
مل ألعب  تلك اضتادثةزبيل اي منذر أين بعد  شاقة وصلنا إىل أخوايل يف عماف.

 مع الفتيات إطالقا.
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بتلك الذكرى اؼبفجعة، اي ليتها كذبت علّي أبي قصة  مل زبربين أمياي ليت    
ليتها جعلت صورة جدي وخايل، منزوعة  تُدخل الطمأنينة إىل صدري، اي

الصغر كؤوس اطتوؼ  تشربٍت منذأمي  كانتوالفزع،  اػبوؼ والقلق والصدمة 
والقلق دوف أف تشعر، ودوف أف أشعر أان أيضاً، اي ليت أمي أدركت أف كّل 

  ابلقلق أمتصو إحساس عتاتنتقل عدواه إيّل مبجّرد النظر، وكّل  وؼشعوٍر ابطت
 كاماًل غَت منقوص.
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كنت راجعا من درس خصوصي ، كاف الوقت بُت اؼبغرب والعشاء
نصف دائرة بقصد  شخصاف، تلفّ وإذا بسيارة مسرعة فيها  ،ؼبادة الرايضيات

 السيارة ونظر، وقفت األرضفوقعت على  يب مؤخرهتا اصطدمت ،االستعراض
 عمره وخاطبٍت بعصبية:يل السائق وىو يف الثالثينات من 

 ...كلب   أعمى اي أنت  -●
الشخص اعبالس جبانب السائق ويكٌت أبيب  أفوعلمت فيما بعد 

  ابألطرش: اظتلّقبانصر خاطب السائق 
 عوض  أخو ىو بسيارتك ضربتو الذي الشاب -●

 :بغطرسة األطرشرد عليو 
 ليو أيضا ع لبصقت ذلك عرفت لو -●

وأخرج  األرضحد الشباب برفعي عن أالسيارة مسرعة، قاـ  وانطلقت
مصطفى اؼبصحف  أخيترؾ  حدث،مصطفى وأخربه دبا  أبخي واتصلجوالو 

ورأى أف إصابيت طفيفة،  عليّ  اطمأفّ  ،خالؿ دقائق اظتسجد وجاءينوخرج من 
  :خاطبٍت

  .، سأعود بعد دقائقانتظرين -●
اتبعٍت  فأس وقاؿعدة دقائق حىت جاء مصطفى بعصا  إالوما ىي 

 اعًتضكبوان،  مُتسران مئة مًت حىت رأينا أخي عوض وصديق لو قاد إفوما 
  :عوض مصطفى وقاؿ
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كبَت   َشّبيحٌ ، ىذا األطرش إىلذاىب  أنتأين أنت ذاىب اي ؾبنوف،  إىل -●
  .وكبن ال قدرة لنا عليو

  :مصطفى عوض بعنف وقاؿأزاح 
 فقط.زبرس  فأأنت عليك  تفتح فمك بكلمة،ال  ،أنت -●

بيت تقف  إىلدفع مصطفى عوض ومضى يف طريقو حىت وصلنا 
  :مصطفى اعبرس فدفعو عوض وقاؿ ضغط صدمتٍت،السيارة اليت  أمامو

 ...سوؼ تدمران  لنرجع،ىيا  معتوه، اي يكفي ىذا -●
  :خاطبو مصطفى عمره،خرج طفل يف العاشرة من 

  ...من يريدؾ كلب، ىناؾاي  لألطرش لق -●
  :الّشّبيحةوقاؿ بغطرسة  األطرشخرج 

  !ىناؾ ماذا -●
 مصطفى:

 يف كلمتُت اي كلب  أريدؾ -●
مصطفى حىت أخرج من جنبو اؼبسدس وسحب  األطرشوما أف ظبع 

 وقاؿ: األقساـ
يدي، عوض خذ من معك  االنتحار علىؾبنوف أـ تريد  أنت ىل -●

  ...، ولكنو سيكوف سريعافاآل وحسابكم ليس
  :مصطفى

  أسرع سيكوف حسابك ولكن -●
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كامال،   فحّطمو األطرشلسيارة  األماميضرب مصطفى الزجاج 
اػبلف  إىلدفع عوض مصطفى عندىا عيارا انراي يف اؽبواء،  األطرشفأطلق 

البيت، وصلنا البيت  وإذا بباب  إىلمصطفى  سحبوقاـ عوض مع صديقو ب
وبعدما  ،مصطفى أسعفهامغمى عليها،  األرضأمي على و  ،البيت مفتوح

حدى اعبارات قد ىاتفت أمي إووضعها على الكنبة، كانت  ضبلها استيقظت
، فهرعت إلينا وما أف فتحت الباب لتخرج األطرشوأخربهتا عن مشكلتنا مع 

بقيت   ،مغشيا عليها األرضفوقعت على  ،حىت ظبعت صوت إطالؽ النار
دوف رتيعا ىل أبنائها دوف توقف لكي تتأكد من وجودىم إأمي صامتة  تنظر 

  :أف أشار إلينا بيده ، قاؿ عوض بعدأصاهبم أذى
، اآلف بنا حّلتللورطة اليت  حاّل البيت حىت أجد  اطتروج منظبعا، فبنوع ا -●

 بُت الناس  اعتبارهىبطط كيف يعاقبنا وكيف سَتد  األطرش
  :مصطفى

، ىل تعرؼ ما ىي مبعاقبتناسأظبح لو  أنٍت يعاقبنا ومن قاؿ لك ماذا، -⊙ 
  .مشكلتنا أف أخاان الكبَت رخيص ...مشكلتنا 

 :عوض
 معتوىاف،مشكليت أف يل أخواف  ... مشكليت ىي ما تعرؼ وأنت -●

واآلخر معتوه لديو االستعداد  ،يستطيع الدفاع عن نفسو معاؽ ال أحدقتا
سبب بتدمَتان أو حىت قتلنا وليس لديو مشكلة يف الت األرضيةحملاربة الكرة 

 ،صبيعا، أخوؾ الرخيص يستطيع أف يفهم لغة الشبيحة ويستطيع التعامل معهم
  بنا أنزلتهاويستطيع أف ىبرجكم من الورطة اليت 
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  :مصطفى
أان أريدؾ أف تريح  ،التعامل مع ىذه اغبثاالت أستطيع كذلك وأان -●

  .يل األمرنفسك وتًتؾ 
  :قلت

 ه؟!اظتخفر ونشكو  إىل نذىب ال ظتاذا -:●
  :عوض

 يستمّروففهم  احملاكم،إمبا زبيفهم  الشرطة،الشبيحة ال ىبافوف من ـبافر -
نو أب الشّبيح اقتنعابلتهديد والعربدة حىت يقفوا أماـ القاضي ووباكموا، إذا 

دبستوى  شّبيًحا لكنّ و ،طاقتو إلهناء اؼبشكلة بكلِّ سوؼ وباكم فإنو سيعمل 
رتو أماـ الناس ال تكفي احملكمة وحدىا بل وبتاج لشيء سيا ُتكسراألطرش 

  .احملكمة إىلأخر يضاؼ 
  :مصطفى

  ؟اآلخر الشيء ىذا وما -●
 عوض: 

  .جزء منها، ستنتهي اؼبشكلة األطرشإذا صدؽ  مكذوبة،قصة  -
 

أخي عوض كشك القهوة الذي يبتلكو ويعمل بو أبو انصر  قَصدَ 
فعل أيب  رّدةمن  متخوِّفًاببطء  عوض من الكشك اقًتبصديق األطرش، 

 ووضع كرسيا أماـ ،انصر ابتسم عندما رآه أاب لكنّ انصر عندما يراه، و
 :الكشك وقاؿ
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يبدو أف أخاؾ  أكن أعلم أف لديك أخا شيخا مرعبا... اجلس... مل -●
  !الشيخ مستعجل على الشهادة

أبخ وال  أيبوال  يدّمران،أخي الشيخ يريد أف  إليك،ألجل ذلك أتيت  -⊙
شباب ملتحُت يلبس  أربعةاليـو بعد صالة العصر زاران  أبّمو،بوالد وال حىت 

منهم طاقية سوداء وثوب أفغاين، وأخذ أخي مصطفى يروي ؽبم قصتو مع  كلّ 
، فرد عليو األطرشمن  لالنتقاـ، وختم قولو بطلب اؼبساعدة منهم األطرش
  :أحدىم

الباقي  اترؾ، السجنا يصل ، وعندمضّده شكوى يقدـ أف أخيك على  -●
  :بشخص داخل السجن وقاؿ لو واتصلمث أخرج ىاتفو   .لنا
أساء كثَتا يل وإلخواين ...  األطرش، شخص لقبوالسجن  إىل سيأيت -●

  .على اعبميع سّلم يل
  :أخي عوض تعّجبمث 

  ؟!السجناء بيد خلوية ىواتف وجود اؼبمكن من ىل -●
  :القهوة لعوض رلُتضِّ  انصر وىو أبوعليو  ردّ 

 من... سكاكُت... خلوايت... شيء كل السجن يف عندىم الشيوخ -●
  .واحدة بعاىة خرج إف ؿبظوظا يكوف أبيديهم يقع

  :ولكن عوض استدرؾ قائال
احملكمة ألننا  إىللن ينزؿ  األطرشأف  أمامهم وأّكدت عتم وقفت ولكٍت -●

اي أاب  آه ...... عوصديقي ...وأان يل حديث م األطرشلن نقدـ شكوى...
  ؟!انصر ال أدري ماذا أفعل
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 ابألطرش واتصلأخرج جوالو  ،عوض إىلانصر كوب القهوة  أبو قّدـ  
 األطرش فجلس،ساعة من الزمن حىت جاء  إالوما ىي  ،وأخربه دبا قالو عوض

لكن عوض وقف وأخذ  ،حضر اعبمروأانصر النرجيلة أمامو  أبو وضعمّث 
  :نفسا وقاؿ األطرششديدة على رأس النرجيلة، سحب ووضعو بعناية  ،اعبمر

 مشلواًل أو  ُمَشّرحاأخوؾ إما  ألصبح عليّ  عزيز أنك لوال وهللا -●
 األطرشلو كاف  -يل صحيح ...صحيح ...ولكن ىل ترضى أف يقاؿ  -⊙

  ؟ىل كنت تعلم أف منذر أخي  -صديقك ؼبا فعل ذلك أبخيك 
 اؼبستشفى ... إىلبنفسي  ؾ ألخذتوأخو  أنو أعلم لوكنت... هللا معاذ -●

 أخي اي عوض ىو أخوؾ 
  .ابلنسبة يل أخي الكبَت أنت ...أكيد -⊙
 على صنف جديد ... أعرّفكسوؼ  عندي. من مكانتك تتأكد وحىت -●

غبشيش ا يتاجروف يف أصبحواالكثَت  الدخاف،مثل  أصبحغبشيش ا البودرة ...
 بودرة ىي ذبارة الناس الكبار ال ... يف بيتو عويزر صاروالذي ال يتاجر 

 .أخي الكبَت  إنك أخي الكبَت وهللاأنت  -⊙
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كاف حلمي أف أدرس   دراسيت،يف ذلك اليـو كنت منهمكا يف   

اؽبندسة، وكاف اػبوؼ والقلق قد ىجراين أايـ الثانوية العامة، فالسعي لتحقيق 
اه أو تشعر بو، يف حىت ال تكاد تر  ،األحالـ واألىداؼ يقذؼ ابلقلق بعيدا

  :قالت ...أمي مرعوبة  جاءتٍتتلك األجواء االستثنائية من حيايت 
  :قلت ؽبا، الشيوخ أحد إىل ألخِذه معي قم مسحور، عوض أخوؾ -●
  .مريضا وليس مسحورا ليس عوض  -●
 قلت  الوضوء،وؼبا رأيت مصطفى قد خرج من اغبماـ وشرع يف   
 !عوض علة يعلم مصطفى -● 

  :أمي وقالت تانفعل
  .وجهو إىلمسحور أنظر  أخوؾ -●

مصطفى من عوض  اقًتبكاف وجو عوض شاردا بكل مالؿبو، 
  :وقاؿ

اي عوض  ابنك الكبَت مسحورا، لكانت اؼبصيبة ىينة ... ابنك كاف لو -●
  .يتعاطى اؼبخدرات ميأ

 
 الدوار،ظهر عليها  والدىشة مثظهر على وجو أمي مالمح الصدمة 

حىت أجلسها على الكرسي، سألت وىي رباوؿ بلع ريقها كها ألمسفهرعت 
  :اؼبلتصق حبلقها
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 أييت أخوؾ ابؼبخدرات  ومن أين -●
  :رد مصطفى

واغبصوؿ عليها ليس ، البلد نواحي كل يف منتشرة أصبحت اؼبخدرات -●
  .صعبا
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أايـ سوى  ومل يبق على موعدىا ،امتحاانت الثانوية العاّمة اقًتبت  

اتصل يب أيب من عملو، وطلب مٍت أف ألتقيو يف مستشفى البشَت،  ات،معدود
وجهيت،  عن وعلّي التحرؾ على الفور، وأّكد علّي أاّل أخرب أمي عن اتصالو أو

التقيت أبيب يبكي على ابب قسم الطوارئ، وىي اؼبرة الوحيدة يف حيايت اليت 
   :يبكي منهارا، سألتو أراه
 تبكي؟ من على -●
على أخيك عوض ... أخوؾ عوض مات بسبب جرعة زائدة من  -⊙

 اؼبخدرات...    
بقيت أمي بعد وفاة عوض صامتة ال تتكلم أبدا، مضربة عن الطعاـ، 

اغباؿ دخلنا عليها أان  ىذهوبعد عشرة أايـ وىي على  ،أغلب وقتها مع القرآف
ا كواب من ومصطفى، وضع مصطفى أمامها تشكيلة من اؼبعجنات وسكب ؽب

  :العصَت مث قاؿ
ـ وأنت بال طعاـ ... أين الصرب على البالء ...أين الرضا أاي عشرة -●

  ؟!بقضاء هللا
كالمو عن الصرب والرضا حىت تكلمت أمي   يكّررظل أخي مصطفى 

  :وقالت
 اسُتشِهد، عندما مقطّعة القلبلكٍت ـبنوقة ومكسورة و ،صابرة وراضية -⊙

وؼبا خرج عوض من داخلي ورضع  ،قليب جرحو انزفًا يف ظلّ  شاابِّ أخي الوحيد 
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جرح قليب مرة  انفتحأما بعد عوض فقد  ،اعبرح التأـوالنزيف  ّقفحلييب تو
    أشّد عمًقا.جرح اليـو  لكنّ و أخرى،
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مع أيب لزايرة قرب أخي عوض، جلست جبانب القرب أدعو  ذىبتُ 
قرب جدي الذي يبعد عن قرب  ؿتوأيب  ابتعدما لعوض ابؼبغفرة والرضبة، بين

أخذ وبفر جبانب  القربوؼبا وصل  ،عوض عشرات األمتار حامال الفأس الصغَت
سم مث أخرج من ربتها كيسا أسود 30× سم30الشاىد حىت أخرج بالطة 

اليت مٍت حىت أخرج من الكيس اعبمجمة  اقًتبوما أف  ،حبجم كرة القدـ
س فقد عرفتها على الفور من الناب اظتلبّ  يدة،بيتنا أايما عدمكثت يف 

وضع هبا اعبمجمة و ،جبوار شاىد قرب عوضحفرة  وأخذ وبفر ،ابلذىب
 قاؿ: ودفن البالطة ابلرماؿ ... ،وضع فوقها البالطةو

لقد قمت إبكراـ ىذه اعبمجمة  أف أدفنها جبانب قرب عوض ... أحببت -●
  .ف يكـر عوض ويغفر لوهللا أمر إبكراـ اؼبيت، أسأؿ هللا أ ألفّ 
 آمُت  -⊙

  
ارتفع منسوب اػبوؼ والقلق يف أعماقي،  ،بعد وفاة أخي عوض  

فقدت أخي عوض وفقدت حلمي بدراسة اؽبندسة، فلم أحصل على معدؿ 
اصتامعة حىت انطفأت مشعة الطموح يف  وصلتُ ف إوما  يؤىلٍت لدراسة اؽبندسة،

فت عواطفي ومشاعري إىل حّد قليب، وىدأت فورة اضتيوية يف أعماقي، وضع
 ،، وفقدت قدرا كبَتا من الثقة بنفسيقيميت بقلةاعتشاشة وزاد إحساسي 

 وأصبحت أشعر شعور السجُت احملكـو عليو ابلسجن اظتؤبد. 
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وسرت يف حيايت اصتامعية اليت أخذت تنقلٍت إىل أجواء ؼتتلفة، 
 مامي على دراسيتوتبعدين دوف أف أشعر عّما يثَت ؼتاويف وقلقي، ورّكزت اىت

حد طالب زبصصي أعبد اجمليد  يل ويّسر هللاالعربية،  اللغةَ  يف ختصص
 :فقد كاف يقوؿ ،بكلماتو كثَتا أعجبتُ و ،ودفعيت، تعلقت بعبد اجمليد بسرعة

أحصل  إال أنٍت مل، العربية اللغةأو  الطبّ  إال أدرس لن لوالدي قلت  -●
الفور اللغة العربية، رغم  على فاخًتتعلى معدؿ يؤىلٍت لدراسة الطب 

، ولكن اظتخاوؼ أخذت تربز عندما الحظُت أف  معارضة صبيع أىلي وأقاريب
عليو الصبغة السياسية، وكنت غَت مستعّد يف ذلك  اجمليد تغلبُ كالـ عبد 

 ريقي وهتيج معديت كتفّ و متفق قليب للسلطة، فكاف  الوقت لسماع أّي انتقاد
 األايـبارات يف انتقاد السلطة، كلماتو يف تلك تزداد حّدة الع من اطتوؼ عندما

  :كاف يقوؿ  ،ىذا اليـو أحفظها إىلما زلت 
 

قعنا يف العامل العريب، استبداد وفساد، ليس للشعوب أي دور يف او ىذا -●
، يفّ وثقا يّ واقتصاد سيّ سيا واستعمارؽبيمنة  نتعّرضالقرار، وفوؽ ذلك  اختاذ

  .رية والكرامةغبا واكبن يف العامل العريب فاقد
رغم ثقافتو وجرأتو يف اػبوض يف  اجمليدكنت استغرب أّف عبد   

 وعبد اجمليد جالس الالصالة  إىلفكنت أقـو  ؛السياسة مل يكن ملتزما بدينو
نتمشى ابلقرب من مسجد اعبامعة وإذا بصوت  كّنا األايـويف أحد  ،يصّلي

  :قوؿعبد اجمليد حبديثو حيث كاف ي استمرّ  ،آذاف اؼبغرب
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، واقتصاديةالقوة والوحدة، قوة سكانية  مقّومات كلّ  العريب العامل يف لدينا -●
مصاغبها  قّدمتالسياسية  ـُتبنا لكنّ موقع يف قلب العامل، اتريخ عريق، و
والءىا للمستعمر على  قّدمت النَُّخبُ الضيقة على مصاحل بالدىا، ىذه 

  يتنّهد:قاؿ وىو يُرفع، ف ما زاؿ من اؼبسجد واآلذا ... اقًتبنالشعوهبا ئهاوال
اغبياة السياسية، مثل ملعب كرة  كلّ  جرّفت يبّ لعرا العامل يف السلطة  -●

، حىت ال يستطيع أحد وتلة ترابحفرة  إىلتقـو بتجريفو وربويلو  ،القدـ
  :قلت لو ،مقهور أّنٍتاللعب، دائما أشعر 

  ؟معا نصلي أف رأيك ما -●
  :قائال اعتذرالصالة ولكنو  إىلدعو فيها عبد اجمليد أ مرّةؿ وّ كانت ىذه ىي أ

  .سأنتظرؾ ىناو أنت، اذىب  -●
غَت  ما زلتفأان  ّؼ،اؼبسجد وقليب ىبفق وريقي جا إىلذىبت 

اآلالـ اليت سببها يل كالـ عبد  كلّ ورغم  ،للسلطة انتقاد أيّ لسماع  مستعدّ 
وأخذت أضغط على نفسي  ،عنواجمليد يف السياسة إال أنٍت مل أستطع االبتعاد 

  .حىت ال أفقد صديقي الوحيد
يف انتقاد السلطة، للبقاء عند اضتديث  التحّملاالستمرار يف ومع 

مرّة أواجو فيها  أّوؿوكانت ىذه ىي  ،زادت سيطريت على اطتوؼ والقلق
كلما )فقد عّلمتٍت ىذه التجربة الكثَت، وأىّم ما تعلمتو أنو والقلق،  اطتوؼ

على السيطرة  واجهة مع اطتوؼ، وزادت مدهتا ازدادت قدريتزادت شدة اظت
 .عليو( التغّلبوابلتايل ، على اطتوؼ
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كلما زادت شدة اظتواجهة مع اطتوؼ، ) أُردِّدُ اؼبسجد وأان  دخلتُ 
وابلتايل التغلب ، وزادت مدهتا ازدادت قدريت على السيطرة على اطتوؼ

 .عليو(
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يف طابور الغداء  يف وعبد اجمليد واقفُت كنتالرابعة  ويف بداية السنة 
للخروج  واستأذنٍتالطالب الذي أمامي يف الطابور،  إيلَّ  التفتاصتامعة، مطعم 

وعندما وضع كتبو تفاجأ  ،على إحدى الطاوالت من الطابور لوضع كتبو
وأتخر قلياًل، وظتا رجع إىل مكانو الذي أصبح قريباً بصديق لو فتحدث معو 

  :فبن ىم يف آخر الطابور الطابور، خاطبو أحد الطالب أّوؿ من
  .على الدور مثل اآلخرين وِقفْ  ارجعاي أستاذ،  -●

-عليو الطالب الذي أمامي إبشارة بيده معبئة ابالستهزاء تعٍت  فردّ 
  وانصرؼ. اذىب

 :الطالب اآلخر
  .قلت لك ارجع وأنت ؿبًـت -:●

واستفزاز ستهزاء ابولكن  فسها،اإلشارة نفكرر الطالب الذي أمامي 
 فحدثت بينهما ،كاف من الطالب اآلخر إال أف جاء مسرعا إليو  أشّد، فما

، بينهماإىل عراؾ  حتّولتكالمية مل تستغرؽ إال ثواف معدودة حىت   مشاّدة
أو بُت أبناء مدينتُت  الطالبُت إىل عراؾ بُت عشَتتُتعراؾ  حتّوؿوخالؿ دقائق 

 وأدىشٍت أف ىذه اظتشاجرة الكبَتة حدثت لسبب اتفو  ما أفزعٍت ...ال أدري
اصتامعة ابلنسبة يل مصدراً للقلق واطتوؼ،  وأمستبسهولة، كاف نتكن جتاوزه 

 .ـ حىت انتهت السنة الرابعةايّ أعّد األ وأخذتُ 
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أماـ مسجد ؾبمع رغداف القدمي أنتظر  وقفتُ بعد أف أهنيت صاليت 
سوؽ  ابجتاهد، خرج والدي وسران معا والدي الذي ما زاؿ داخل اؼبسج

  :اػبلوايت القريب من اجملمع، قاؿ والدي
  .من اعبامعة متخرّجاآلف من الناحية القانونية  أنت -● 

 .أسبوعبعد  خرّجتالولكن حفلة  ختّرجت نعم،  -⊙
  .منذر ... مبارؾ اي مبارؾ -●
  .هللا يبارؾ فيك -⊙

لصيانة اػبلوايت ال يتجاوز  ػتاّل سوؽ اػبلوايت، دخلنا  إىلوصلنا 
  :وقاؿ للفٍّتّ  ىاتفوأيب  قّدـعرضو اؼبًتين، 

  استعمالو.عن العمل عدة مرات يف اليـو أثناء  ّقفيتو اطتلويّ  ىذا -●
على األزرار وبعد أقل من طبس  يضغطوأخذ  اعتاتف الفٍتّ أخذ 

  :دقائق أعطى اػبلوي لوالدي وقاؿ
نقلت لك األظباء على استعمالو، اء اػبلوي اآلف لن يتوقف معك أثن -⊙

   .البطاقة
 قاؿ والدي 

  ؟أتمرين كم -●
  .هللا طريقك ...عمل بسيط ال يستحق الذكر يّسرَ  -⊙
  دفع األجرة.على  مصرّ  ولكٍت -●



 34 

 تركنا نتاجر مع هللا ا ىذه األعماؿ البسيطة قبعلها لوجو هللا ... -⊙
  اػبَت هبزيك هللا -●
البيت وقبل وصوؿ بيتنا  إىلوركبنا الباص للعودة  اعتاتف،أخذ والدي   

سَتان كبو  ءخبمسمئة مًت نزلنا من الباص فهذه احملطة أقرب نقطة لبيتنا، وأثنا
لعبد اجمليد مع شاب ىبرجاف من عمارة مكونة األصغر البيت رأيت أضبد األخ 

فيها ؾبموعة من الشقق السكنية، انديت أضبد وسلمت  ،من أربعة طوابق
 بّ زتد على صديقو، شاأفٍت عرّ ، هما أماـ العمارة وتبادلت معهما اغبديثعلي

ضبد أمن  استأذنتدقيقة وبعد   .يسكن يف العمارة اليت خرجا منها ،اشتو رائد
، بقي والدي واقفا أماـ العمارة وعيناه ال ن اتبعا طريقهمايذلال وصديقو

  :تفارقاف أسفل العمارة، أشار والدي إليها وقاؿ
أتيت هبا  تلك اصتمجمة اليت ،مدفونة اعبمجمة كانت العمارة ىذه ترب -●
 .يف الثانوية العامة وأنتالبيت  إىل
  ؟!منطقة خالية من اؼبقابر إىلما الذي أتى جبمجمة  غريب ... -⊙
أان  كانت ىذه اؼبنطقة مقربة قبل مئات السنُت ...  يدريك.. رمبا وما -●

  .داخل الًتاب احملفور عشرات اعبماجمردبا كاف  واحدة ولكنوجدت صبجمة 
 األمرفبكن ولكن عدـ وجود مساكن قديبة يف ىذه اؼبنطقة هبعل  -⊙

 .غريب ابلنسبة يل
  اعبامعة شهادة على ربصل مىت يل وقل اعبمجمة من دعك -●

  .سران كبو البيت
  .إف شاء هللا ... أسبوعبعد   -⊙
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إنو  س أي صديق ...ىذا لي ..خاصة ؼبدارس عاـ مدير صديق، يل -●
    .عندما ربصل على شهادتك سأبعثك إليو طفولة،صديق 
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كنت على موعد مع صديق والدي مدير عاـ مدارس خاصة يف   

. طلبها اظتديراألوراؽ اليت  من رتيع رةمصوّ  ُنسًخا وأخذت معيعماف الغربية 
كتب على مكتبو   التكّلف،ة من اؼبدير يف مكتبو حبرارة صادقة خالي استقبلٍت

  :قاؿ يل -الدكتور أنس عثماف  -خبط الرقعة 
صبيع اؼبواد العلمية يف  دّرسٍتالذي  أفّ  تعلم ىل متفوقا، كاف والدؾ -●

الثانوية العامة ىو والدؾ، والدؾ رغم أنو وبمل شهادة الدبلـو يف ىندسة 
...ىل  كّلهايف عماف اؼبيكانيك، فليس لو مثيل بُت صبيع مهندسي اؼبيكانيك 

  ؟!أحضرت األوراؽ معك
وقد شعرت حبواجز كثَتة قد ربطمت  أنس للدكتور األوراؽ قّدمت

  :الدكتور األوراؽ هبدوء مث خاطبٍت قّلببيٍت وبينو، 
اؼبعلمُت يف  أحد اآلفمنذر أنت من  أستاذ تبارؾ هللا... ...فبتاز تقدير -●

  .ىذه اؼبدارس
  ؟وؼ أدرسهاما ىي الصفوؼ اليت س -⊙
حديث التخرج سأختار لك الصف السابع، فالطالب يف ىذا  ألّنك  -●

عليك، وبعد ىذه السنة  فيتنّمروافَتىقوؾ وليسوا كبار  ًراليسوا صغا الّسنّ 
  .أي صفوؼ يبكنك تدريسها سنتشاور
  ؟كتب اللغة العربية  استعارةىل من اؼبمكن  -⊙
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 إىلنزؿ التدريسها،  تستعدّ عليها و تطّلع، حىت استعارهتا األفضل من بل -●
  .اللغة العربية للصف السابع كتب وُخذ ،مستودع الكتب يف الطابق األوؿ

... سأقـو إبرجاعها قبل بداية العاـ ؽتكًناعبميع الصفوؼ إذا كاف ذلك  -⊙
 صبيعها ىذا وعد  سأقرؤىاالدراسي... 

ب وقاؿ أبمُت مستودع الكت واتصلرفع الدكتور أنس ظباعة اؽباتف 
  :لو
ماذا قاؿ والدؾ عن الدواء الذي  اغبمد هلل ... ... ؟حالك كيف -●

 ىو غَت موجود يف علبة أخرى أخربين... احتاجإذا  معقوؿ،أحضرتو لو... 
بناء  صّ أان أحضرتو من صيدلية مستشفى خا الصيدليات العامة...غلب أ

فيك ...اظبع هللا يبارؾ  صديقي يف اؼبستشفى ... على وصفة كتبها دكتور
كتب اللغة   سّلمو ،ىو معلم جديد عندان ،منذر األستاذ...سوؼ أيتيك 

العربية عبميع الصفوؼ على سبيل اإلعارة، وسَتجعها قبل بداية العاـ 
  .الدراسي... األستاذ منذر يف طريقو إليك

  :عريضة اببتسامةبيده كبو الباب  غلق السماعة وأشارأ
  انتظارؾ. يف الكتب  -●
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كتب الصف   ابستثناءاؼبستودع،  إىلأرجعت كتب اللغة العربية 
على الدكتور أنس عثماف، وقدمت لو ورقة مطبوعة، تناوؽبا  السابع، دخلت
أهنى قراءة الورقة صمت  وجهو وعندماعلى اغبَتة  تصاعدتوكلما قرأ سطرا 

 :قليال وقاؿ
 أما مطبعية، أخطاء على العربية اللغة كتب ربتوي أف اؼبكن من  -●

  .اجدّ تبعد اؼبس من فهذا والنحوية اإلمالئية األخطاء
  .تسعة أخطاء مطبعية وأربعة أخطاء إمالئية وثالثة أخطاء كبوية توجد -⊙
 عبميع الصفوؼ العربية ...صبيع كتب اللغة  األخطاء من ىذه -●
  .األوؿ والثاين للفصلُت،صبيع الكتب  -⊙
 وىو اؼبدارس يف العربية اللغة قسم رئيس على األخطاء ىذه أعرض سوؼ -●

  الدكتوراة.درجة  وبمل خبَت رجل
جلست مقابل رئيس قسم اللغة  مكتبو، إىل د. أنساستدعاين  أسبوعبعد 

يوسف من  د.أخرج  ،من عمره يوسف، رجل يف العقد اطتامس د.العربية 
   :وقاؿ إيلّ  وقّدمهاحقيبتو ثالث أوراؽ 

أخذت األوراؽ قّدمتها، نظري يف األخطاء اليت  وجهة األوراؽىذه يف  -●
    :ونظرت فيها، أكمل الدكتور أنس كالمو

 األخطاء   بو، قمت الذي واؼبميز الكبَت اعبهد على نشكرؾ صبيعا كبن -●
 ال مطبعية أخطاء اغبقيقة يف فهي اإلمالئية األخطاء أما واضحة، اؼبطبعية
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مع  ،هبوز فيها الوجهاف إذ ؛ت أخطاءأّما األخطاء النحوية فهي ليس ،إمالئية
 رأيك يف الكلمة ابستثناء ىو األوىل قناعيت أّف الوجو اؼبوجود يف الكتب

حالنص واؼبعٌت والسياؽ ير فجوّ  ؛كتاب الصف التاسع  يفاؼبوجودة  الوجو  جِّ
ألخطاء اؼبطبعية اليت ذكرهتا مع رأيك يف الوجو  اب اببعثنا كتالقد ، تَوالذي ذكر
وأان متأكد أف قسم  ،لكلمة اؼبوجودة يف  كتاب الصف التاسعالنحوي ل

  .اؼبناىج سيبعث لنا كتاب شكر على ذلك
  :أنس وقاؿ .دإىل مث أشار بيده 

  .لك كتاب شكر على جهدؾ اؼبميز تقّدـ بدورىا اؼبدرسة وإدارة -●
  :ـ يل الدكتور أنس كتاب الشكر وقاؿعندىا قدّ 

على حسب علمي أوؿ أستاذ أيخذ كتاب  ستاذ منذر أنكأ اي تعلم ىل -●
شكر من مدرسة قبل أف يدخل غرفة الصف، أان أكلفك بشكل رظبي دبراجعة  

  .كتب اللغة العربية قبل بداية كل عاـ دراسي
وأان أتلذذ بشعور  ،بيدي كتاب الشكروغادرت مكتب الدكتور أنس 
ويـو  ،إال ىذا اليـو زابالعتزاشعرت  أينّ االعتزاز النادر يف أايـ حيايت، ال أذكر 

من اعبامعة، كاف شعوري ابلدونية ىو الشعور السائد والبارز يف الليل  ختّرجي
من قاع أعماقي  االعتزازشعور  استخراجىو القادر على اإلؾتاز والنهار، 
 السحيق.

منطقة  إىلوخرجنا معا  ،عبد اجمليد يف ذلك اليـو اعبميل إىلذىبت 
وصلنا قبيل آذاف اؼبغرب  ،من العاصمة عماف مطلة على الناحية الشمالية

وعبد اجمليد يقرأ كتاب  ،وشرعت ابلوضوء من اظتاءبقليل، أخذت قارورة 
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والورقة اليت ربتوي األخطاء اليت استخرجتها من كتب اللغة العربية، ، الشكر
  :قاؿ عبد اجمليد عندما أكملت وضوئي

  استثناء؟ىل قرأت صبيع الكتب دوف  رائع، شيء -●
 كلمة  كلمة...  -⊙
إعجايب األوىل اليت أشاىد لك عمال يثَت  ىي اظترة ىذه أف تعلم ىل -●
 مهّمتكَ ضبد ؼبادة اللغة العربية، أتدريس أخي  فمهّمةألجل ذلك ...
ىذه السنة توجيهي وسأبذؿ قصارى أزتد  .ذلك..يف نييت فعل  -⊙

  .جهدي معو
  :عبد اجمليد أمامي ودعوتفرشت سجادة الصالة 

  ؟نصلي معا فأ قولك ما -●
  .أنت ...وال تنسٍت من الدعاء صلِّ  -⊙
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تصاؿ( للدورة الشتوية قمت االيف ليلة امتحاف اللغة العربية )مهارات   
دبراجعة اؼبادة ألضبد يف بيتو، وبعد انتهاء اؼبراجعة وشروعي دبغادرة البيت أخذ 

البيت، وعند الباب سّلم علّي والده  عبد اجمليد مفتاح السيارة لتوصيلي إىل
 قلت لو.  مغّلًفاووضع يف يدي 

 ىذا؟ ما -●
 ىذا حّقك.  -⊙

  :رميت اؼبغلف على كرسّي قريب مٍت وقلت
كما أف عبد اجمليد لو علّي الكثَت...   عليكم، ابلتعرؼ أخذتو حّقي -●

 .منكم أّي مقابل... السالـ عليكمآخذ العظيم لن  وأقسم ابهلل
عّدة أايـ اتصل يب عبد اجمليد فظننت أنو سيحاوؿ إعطائي  وبعد  

وكنت حاظبا يف رفضي، استقبلُت اؼبكاؼبة  ،مبلغا مقابل دروس أخيو أضبد
  :فقاؿ

العابدين ىرب ... ايه..  كم كبن  انتصرت.. زين التونسية الثورة -●
 للحرية والكرامة.  مشتاقوف 

يا تونس اغبرة ...الشعب رب " :كاف مشهد الرجل الذي يصرخ يف الشارع
مؤثرا وفبتعا كما كاف مشهد مدير اؼبخابرات اؼبصرية وىو " التونسي العظيم

 "السيد دمحم حسٍت مبارؾ التنحي عن منصب رائسة اعبمهورية قّرر يصرّح: "
مدىشا ويرسم النصر ولكٍت رغم تلك اؼبشاىد نظرت إىل الربيع العريب بتوّجس 
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أظتس عرؽ راحة  صغَتًا طفاًل منذ أف كنت ماقي كاان  ـبزونُت يف أع  ،وخوؼ
أمي وعيناي يف عينيها أقرأ اطتوؼ والقلق يف شحوب وجهها، وتعبَتات عينيها  

أّما  دوف وعي على كل أوراؽ نفسي، وعلى دفاتر أايمي،بكتابتهما وتقـو ىي 
  :وكاف يقوؿ يل لتمل يف أحشائو الطمأنينة،عبد اجمليد فقد شعر ابلربيع العريب 

يتعّرى ويضعف، اجملتمع فخوؼ القلوب  يفاطتوؼ ربّطم جدار  إذا -●  
يقوؿ بصوت مشبع ابلقوة  ،والكرامة، كبن هنتف للطمأنينة هنتف للحريةعندما 
  :والثقة

، عجيبا الومفعو  ،اللحظة قوة عجيبة عتذه إفّ و  ،ضتظة ثورية أماـ ّمةاأل إفّ  -●
ىل إ لب من حديد وينقلب اظتقهورق إىلفيها القلب اطتائف اظترجتف  يتحّوؿ

جبار، يف تلك اللحظة ترجتف كل األسلحة اليت دتسكها السلطات وتًتاجع 
 ،اليت ارتداىا الزعماء ورجاعتم وتسقط كل اعتيبات، سطوة جربوت السلطة

يف تلك اللحظة  ،أساتذة يف التفاىم واضتوار إىلويتحوؿ ػتًتفو البطش والقمع 
وتتفجر ينابيع األمل يف صحراء أيس األمة  ،ةتظهر للشعوب أعاجيب رتيل

 .وترتفع السقوؼ اليت عاشت حتتها األمة منحنية مقهورة
دتلكٍت شعور قوي أف  واظتؤثر فقدورغم كالـ عبد اجمليد العميق 

 أفّ كنت على قناعة   ألينّ لن تستمر طويال  األّمةاللحظة الثورية اليت دتر هبا 
مشعة الطموح يف  قلق فهي مثلي دتاما،عاشت وتعيش يف حالة خوؼ و  األمة

، وفقدت قدرا  ىّشةىادئة، و عواطفها ها قلبها خافتة، وفورة اضتيوية يف أعماق
  .ال حتسن التصرؼ يف وضعها اضتايل أهنا، كما بنفسهاكبَتا من الثقة 
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14 
 
 اىتماـوبدأت أالحظ  ،على الربيع العريب وعدة شهور مضت سنة  

إهنا  -صبلة  ويكّرر، كاف يتكلم عنها حبرارة شديدة مصطفى ابلثورة السورية
    .- معركة األمة

  :وذات صباح أيقظتٍت أمي خائفة قلقة، قالت
  !منذر ...أخوؾ مصطفى مل ينم البارحة يف البيت ... منذر -●

أخذان نبحث عنو دوف جدوى، وبعد شهر من البحث اؼبتواصل عن 
ان يف طريقي إىل البيت عائد من عملي، مصطفى، وعند الساعة الثانية تقريبا وأ

صرخت  ،وإذا بصوت أخي مصطفى ىاتفي رقم غريب خارجّي،على رّف 
  :فرحا
تكاد ذبّن من  أمياغبمد هلل على سالمتك ... أين أنت؟  ... مصطفى -●

 عليك. اطتوؼ 
إِف اختارين هللا شهيدا فلهما علّي عهد  أيبو ّمييف سوراي ... قل أل أان -⊙

مصطفى أّف خبَت، و أنٍت أّوؿ من أشفع ؽبما يـو القيامة، وقل ؽبما أف يكوان
  .يف أماف هللا اي منذر يرجو منكما الرضى والدعاء...

 .يف أماف هللا ... مصطفى أخي اي هللا أماف يف -●
أقفل مصطفى اػبّط، وسرُت على غَت ىدى حىت ظبعت اسم سوراي 

أخباٍر لقناة اعبزيرة، فوقفُت  يصدر من تلفاٍز يف أحد احملالت يعرض نشرة
دخلت البيت يغمرين . أشاىد آاثر الّدمار والقتل آبلة نظاـٍ احًتَؼ اإلجراـ
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التساؤؿ، كيف أخرب أيب وأمي عن مصطفى، كاف والدي يتكلم ابعبواؿ وأمي 
  :أمي وقاؿ إىلاؼبكاؼبة فنظر والدي  انتهت، ابىتماـتلتصق بو تتسمع 

يف  يل زميل ظتهندس، ىو شقيق اعبنائي ثالبح يف كبَت ضابط ىذا -●
  .اؼبصنع، أقسم يل ىذا الضابط أنو سيتابع موضوع مصطفى بنفسو

 ؟مصطفى ابٍتأي كلمة عن  أي خرب... أمل ىبربؾ أبي معلومة... -⊙
  :وأان أرباشى النظر إليهما قلتُ 

  ...خبَت مصطفى -●
   :وقالت يلّ ىرعت أمي إ

  ؟ؼباذا مل يتصل بنا؟ أيت معكؼباذا مل  ؟ىو أينَت ...خب -●
  :صرخ والدي على غَت عادتو

  ؟منذر اي أخوؾ إين -●
وقاؿ أنكما  ،، وىو خبَت، طلب منكم الرضا عنو وعليوسوراي يف مصطفى -●

  .هللا من الشهداء اختارهستكوانف أوؿ من يشفع ؽبما يـو القيامة إف 
  :وىي تبكي بصوهتا اؼبخنوؽ أّميقالت 

أّمو ستموت من اػبوؼ  أفّ ؼباذا مل تقل لو  ؟!يرجع أف لو تقل مل ؼباذا -●
 تنتظر قدـوؼباذا مل تقل لو أف أّمك ستجّن وتركض يف اغبارات وىي  ؟عليو

  ؟!ؼباذا مل تقل لو أنك قتلت أمك بال شفقة وال رضبة ؟نعشك
  َخْت:وىزتٍت بعنف وأان مستسلم وصر بقميصي أمسَكتْ 

 أفّ ؼباذا مل تقل لو جنوهنا،  أمك يعٍتبرأس  ُتبتتقل لو أف ضر ظتاذا مل -●
  ؟!أكثر من سوراي اظتسكينة حباجتك أّمك
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  :تركتٍت وجلست على الكرسي وقالت وىي تبكي
 ...هللا يرضى عليك اي مصطفى  ... مصطفى اي عليك يرضى هللا -●

 
وبصره كبو  ،بيديو ىل والدي الذي كاف واقفا فبسكا الكرسيإ تُ نظر

 :وىو على ىيئتوقاؿ  ،األرض
ذحبتٍت اي مصطفى... ؼبا صار أخوؾ  ...مصطفى اي عليك يرضى هللا -●

مصطفى بعيد عن  ،قلت اغبمد هلل يصلي وزاد اىتمامو ابلدين...
إف بقي ىناؾ كاف مصَته  مصطفى ىجران من غَت رجعة، لكنّ اؼبخدرات... و

لى اػبوؼ السجن... ما ىذه اغبياة اليت ذبربؾ ع فمصَتهاؼبوت، وإف رجع 
 اليتما ىذه اغبياة  ،هللا أكرب ..طريقهم.على أبنائك الشباب مهما كانت 

 أتكل أبنائي الشباب سواء أكانوا سيئُت أـ صاغبُت 
  :وصرخبيديو بعنف وخرج والدي عن طبعو فضرب طاولة السفرة 

أماف على أبنائي الشباب...  هبا يوجد ال اليت اغبياة ىذه ما أكرب هللا -● 
 ؟!اؼبستقيم مصيبتاف واالبناؼبنحرؼ مصيبة  االبن

يف سوراي، وأشاىد القتل والدمار، وأدّقق  وأصبحت أاتبع األحداث   
النظر يف تلك اؼبشاىد اليت يظهر فيها األحياء وسط الدمار لعّلي أرى أخي 

 مصطفى.
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15 
متجر والد عبد اجمليد  عندما وصلتكانت الساعة التاسعة ليال 

يستمعاف ابىتماـ  اجمليد وأبوهفكاف عبد  اضتسُت. دخلت الكائن يف جبل
كاف الدكتور يتحدث عن ذبربتو   ،أستاذ يف اعبامعة األردنية صاحل وىوللدكتور 

  :يف اعبامعة، وما أف دخلت حىت قاؿ عبد اجمليد
  .منذر األستاذاللغة العربية الذي أخربتك عنو ... ىو أستاذ ىذا -●

  :صاحل وقاؿإىل د. عبد اجمليد  فأشار اصتميع،على  سّلمت
  .الطالب الذي أخربتك عنو جدُّ ... صاحل الدكتور  -●

صاحل مستمّر يف مقارنتو بُت طالب و د. جلست جبانب عبد اجمليد 
 :أخالقهم قاؿ ويفمستواىم التعليمي  يفاليـو وطالب األمس 

ىل ىذا إ 1880طالب السنة الرابعة من سنة  األردنية اعبامعة يف دّرست -●
سنة الحظت أّف القلق يف  ٕٖ.... كم سنة ... ٕٕٔٓاليـو وكبن يف سنة 

عيوف طلبة السنة الرابعة أكرب من الطلبة الذين زبرجوا يف العاـ الذي قبلو، 
يف  عيوهنم، ويفالرابعة  طلبة السنةرأيتو على وجوه  الذيعندما أقارف بُت القلق 

يف كّل سنة أراه و  ،ألايـ، أرى الفرؽ كبَتاوطلبة السنة الرابعة ىذه ا ،الثمانينات
 يكرب أكثر ... 

    :اجمليدقاؿ والد عبد 
  ...االقتصادي الوضع بسبب ذلك كل -●
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  :قاؿ األستاذ اعبامعي

 عالقة ال أنّو اتّمة ثقة على ولكٍت بكثَت، ذلك من أكرب اؼبوضوع أفّ  أظن -●
 والقلق اػبوؼ وبُت الفقر بُت

  :عبد اجمليدوالد  دّ ر

  .وضاعنا على ما ىي عليو، فمصَتان االهنيارأ  بقيت اذا -:●
  :الدكتور

ورغم حجم اػبوؼ والقلق  ،هبا مرران اليت الظروؼ كل رغم ولكن -●  
عتا قلب رتعي وىذا  فاألمة ،الذي يكرب يف أعماقنا فإننا ال يبكن أف ننهار

    .أقوى من االهنيارالقلب 
  :دـ اؼبوافقة وقاؿرأسو بعوالد عبد اجمليد  ىزّ 

 إىلمن أسفل طابق  ؛العمارات تنهار كما اهنارت بقلوب معرفة على أان -●
من اػبوؼ  األبد من اػبوؼ...  إىلأعلى طابق، أان ظبعت عن قلوب توقفت 

 .فقط
  ...تذكرت يف تلك اللحظة الكبش الذي مات من اػبوؼ

 :عبد اجمليد
 ؟ذر... ما رأيك اي مناالستثناءىؤالء ىم  -:●

   :قلت
  االستثناء.فبكن أف تكوف القلوب اؼبنهارة ىي   -:●
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 :قاطعٍت والد عبد اجمليد
يف السوؽ  أان، من صالبتها شيئاقلوبنا تفقد كل سنة  أفّ  تنسَ ولكن ال  -:●

  األخرى.وأظتس آتكل قلوب الناس سنة بعد 
  :أخرج الدكتور صاحل ورقة مطبوع عليها اظبو وىاتفو وقاؿ

 سوؼ الذي الطالب... اتصااًل  منك سأنتظر...  رقمي ىذا منذر أستاذ -●
  .يرىقك ولن ذكي تدّرِسو

  :قاؿ عبد اجمليد
  .أضبد أخي صديق أنو تنسَ  وال -●
  :وما أف غادر الدكتور صاحل حىت قاؿ والد عبد اجمليد  

فأان مثاؿ على أكثر  من اجملهوؿ، اصتميع لديو خوؼ من القادـ... -:●
وأغلب  ،وأقساط السيارة، علّي أقساط البيت الت يف البلد،أصحاب احمل

فاعبميع يف حالة خوؼ من العجز عن  شيكات ... بضاعيت ابلدَّْين...
 ىو السبب اغبقيقي...  يّ الوضع االقتصاد الّسداد واالنكشاؼ...

   :قلت وأان صاحب خربة مع اػبوؼ والقلق
  .والقلقعالقة بُت الفقر  أان مع الدكتور أنّو ال -:●

اقًتبنا من سيارة  ظتّاليال أقفلنا احملّل، و ةوعند الساعة اغبادية عشر
جلس فيو احًتاما أمي لكي والد عبد اجمليد دفعٍت عبد اجمليد كبو الباب األما

، ولكٍت سبقتو إىل اؼبقعد اػبلفي، سارت السيارة ابذباه بيت عبد وتقديرا يل
  :اجمليد، التفت إيّل عبد اجمليد وسألٍت

  ؟ونتمشى الطريق إىل ننزؿ أف رأيك ما  -● 
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  .ىذا من دواعي سروري -⊙
بسرعة جنونية بسيارة تسَت  إذاو  ،مفًتؽ طرؽىل إوبعد دقائق وصلنا 

، أفقُت من ىوؿ الصدمة فنظرُت إىل والد عبد اجمليد  السائقوتصطدـ جبهة 
أخذ وقد إغماء، والد عبد اجمليد والدماء تسيل من رأسو، وعبد اجمليد يف حالة 

يف تلك اللحظة خفق قليب نبضتُت معاً ، الدخاف يتسّرب إىل داخل السيارة
، التفَت إيّل والُد عبد اجمليد بوجهو الذي وأحسست بروحي تستعد للخروج

  :يقطر دما وقاؿ
   :منذر اي تصّرؼ...سنحًتؽ... سنختنق -●
 ،ة على التصرؼولكٍّت مسلوب القدر  أتصّرؼلكي  أتفّلتوبقيت يف مكاين  

   :مث أحسست ابالختناؽ، فصرخ والد عبد اجمليد وىو ىبتنق
   ...منذر اي تصّرؼ...منذر اي تصّرؼ...سنحًتؽ...  لبتنق إنّنا -●

دوف جدوى،  لكنْ من السيارة وحاولت فتح ابب عبد اجمليد، و خرجتُ 
قاـ و ال أدري ماذا أفعل حىت جاء الناس توّقف،وبقيت أحاوؿ فتح الباب مّث أ

وأخرج عبد اجمليد، مث حاوؿ  ميالزجاج األما  بكسر  أحدىم وىو وبمل عتلة
إخراج والد عبد اجمليد، وإذا ابلنار تشتعل ابلسيارة فًتاجع، وبقيت واقفا أنظر 

حىت والده،  تلتهم جسد اليت النَتاف وإىل ،الغائب عن الوعيإىل عبد اجمليد 
 خرجوه. جاء الدفاع اؼبدين فأطفئوا السيارة وأ

توىف والد عبد اجمليد، وأصيب عبد اجمليد بكسر يف يده اليسرى، وبدأ 
يكرب إحساس ابلذنب يف أعماقي أبين أربمل جزءا من اؼبسؤولية عن وفاة والد 

  .عبد اجمليد بسبب عجزي عن التصرؼ
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وبعد أايـ من وفاة والد عبد اجمليد، ويف إحدى الليايل وأذاف الفجر 
ابب غرفيت كعادهتا منذ أف كنت طفال صغَتا فوجَدْتٍت  أمييُرفع فتَحْت 

  :جالسا على سريري يف العتمة، أضاءت النور وقالت
  ؟هللا شاء إف خَتا... منذر -●
  .شيء اي أـ عوض ... الءال شي -⊙
  ؟النـو سلبك الذي ما ...أخربين عليك ابهلل -●
   ؟دهتذكرين اغبادث الذي تعّرضُت لو مع عبد اجمليد ووالأ -⊙
  .أذكره نعم -●
قاؿ يل أنو  قبل وفاة والد عبد اجمليد والدخاف يتسّرب إىل السيارة... -⊙

أنقذنبا، ولكٍت  أفودعاين عّدة مرات بصوتو اؼبخنوؽ  وبًتؽ...سوؼ ىبتنق و
أو عن  بعض اؼبسؤولية عن وفاتو...أحتّمل  ُأحسُّ أين ستطع التصرؼ...أمل 

ىذا اإلحساس  إلحساس ابلذنب يقتلٍت...ا حرقو وىو على قيد اغبياة...
ال لكي حىت أصبحت أهتّرب من لقائو ، صدقائيأ أعزّ يبعدين رغما عٍت عن 

 .أنظر يف عينيو فأرى والده يستغيث يب
 أحسن ال كنت...نفسها ظروفك مرّات عدة عشت منذر اي أان -●

ىذا زمة كنت شديدة النقد لنفسي، و األ تذىب وعندما األزمات، يف التصّرؼ
منذر أمضيت حيايت  من أكرب األخطاء اليت اقًتفتها يف حق نفسي، أان اي

 .أبتعد عن كل ما يثَت خويف وقلقي، وكاف ذلك مالئما يل فافعل مثلي
االبتعاد واؽبروب قد ينفع امرأة ربة بيت، أّما مع شاّب يف بداية حياتو  -⊙

ال  د يضّر وال ينفع...اؽبروب واالبتعا مضطر لدخوؿ اجملتمع ومعاركة اغبياة...
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 أتتْ خطوة  تقّدمتُ  ، كّلماحّل يل إال اؼبواجهة، ولكٍت غَت قادر على اؼبواجهة
الوراء خطوتُت، عندما نسيت الشعور ابلدونية وىجرتٍت  إىلفأتراجع  مةٌ أز

كل   اهنار، فجأة طموح وأحالـصبح عندي أ الكوابيس وزادت ثقيت بنفسي،
  .بداية الطريق إىلشيء ورجعت 

كنت أتكلم والدموع على خدي، كم كرىت دموعي القريبة، كم 
قلت بعد تنهيدة  ...ىذه الدموع كم فضحت ضعفي وقلة حيليت أحرجتٍت

  :معبئة ابضتسرة
 سوية، شخصية أبنائك بُت يوجد ال ظتاذا نفسي، سألتما  كثَتا -:●

ؼ اطتوؼ وال لتسب للعواقب يعر  ال وشخص ؼتدرات، مدمن شخص
  ...أمو أماـعكسو دتاما كتلس يبكي حساب، وشخص 

ىاهتا وقد بللت يدىا آكنت أبكي وأمي تضع يدىا على فمها تكتم 
  .الدموع

 
 
 
 
 
 
 
 



 52 

16 
 
عبد اجمليد واغبَتة تقطر من  جاءينكاف لقاؤان ليال يف اؼبدينة الرايضية   

 :قاؿ ،وجهو
ابألقساط ة، بيتنا ابألقساط وسيارتنا كثَت  ديوان خلفو وترؾ والدي توىف -●

وبضاعة احملّل أغلبها ابلدَّين، صبعت ما حصلنا عليو من التأمُت وأريد أف 
 أستثمرىا.   

 فرسوؿ ،دينو يقضى حىت مأسورا يكوف ألنو والدؾ دين بسداد عليك -⊙ 
: )إف صاحبكم مأسور بدينو(، وقاؿ رسوؿ هللا صلى مّيتقاؿ ألىل ملسو هيلع هللا ىلص  هللا

والغلوؿ والّدين دخل  ثالث: الكرْب من مات وىو بريء من : )سّلمهللا عليو و
 اعبنة( 

 تويف دوف أف أراه يصّلي... أمي قالت أنو كاف يصلي أيب أفّ  وبزنٍت ما -●
  .يـو اعبمعة فقطحياان أ

إذا صرَت تصّلي فستكوُف أنت صدقة جارية لو ما رأيك أف تبدأ من  -⊙
  ؟اليـو
  .إف شاء هللا، قريبا إف شاء هللا -●
   .عاجلو الربِّ قم وتوضأ ...خَت  -⊙
  ؟اعبمعة صالة األسبوع ىذا صليت أين تعلم ىل -●
  .الصلوات اػبمس صبيعها اآلفمن  -⊙
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غسل الرجلُت  إىلحضرت قارورة ماء وصببت اؼباء على عبد اجمليد حىت وصل أ
 وقرأت يف الركعة ،صلينا معا صالة العشاء، وأخذ مٍت القارورة وغسل رجليو

اْرِجِعي ِإىَل َربِِّك رَاِضَيًة ، اَي أَيػَّتُػَها النػَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ ): قوؿ هللا تعاىل األوىل
 ( َواْدُخِلي َجنَّيِت ، فَاْدُخِلي يف ِعَباِدي، مَّْرِضيَّةً 
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، كاف الوقت عصرا، حفيدهابلدكتور صاحل لًتتيب تدريس  اتصلت
، وقفت السيارة أماـ ؿتو بيت الطالبوسران  اجمليدد ركبت معو من ؿبل عب

العمارة اليت وجد والدي اعبمجمة يف أرضها، قاؿ الدكتور صاحل وكبن ننزؿ 
  :من السيارة

 ...تدّرُسوُ  سوؼ الذي الطالب العمارة ىذه يف -●
 ىذه العمارة تالحقٍت منذ سنُت  -⊙
  ؟ذلك كيف -●
 فوقها العمارة  نيتبُ اليت  األرضوالدي وجد صبجمة يف  -⊙

  :، سألٍتاثر الدىشة على الدكتور صاحلآظهرت 
  ؟متأكد أنت ىل -●
 ىذه اعبمجمة مكثت يف بيتنا أسابيع قبل أف ىبرجها والدي ويدفنها  -⊙
  ؟اعبمجمة يف فبيزة عالمة أي تتذكر ىل -●
  .ابلذىب ملّبسٌ  األيسرالناب  -⊙
  ؟مجمةاعب والدؾ دفن أين تعلم ىل منذر أستاذ -●
  ؟صاحب اعبمجمة َمنْ ىل تعلم  أنت زبيفٍت... دكتور صاحل... -⊙
  ؟اعبمجمة دفن مكاف تعلم ىل أجبٍت أرجوؾ -●
  ؟وما عالقتك هبا ،أرجوؾ أف زبربين بقصة اعبمجمة لكنْ و ،نعم أعلم -⊙
  .اعبمجمة مكاف إىل خذين ولكن شيء بكل أخربؾ أبف أعدؾ -●
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وقمت إبخراج  ،صلنا قرب أخي عوضركبنا وسران كبو اؼبقربة، و 
اعبمجمة وتقديبها للدكتور صاحل، تناوؽبا الدكتور وعلى الفور تفقد سن 

  :وقاؿ ،اعبمجمة جبهة  الذىب يف فكها األيسر، مث قبل
   .صاحل رجل صبجمة ىذه...  واؼبغفرة الرضبة لك هللا أسأؿ -●

سألت  ،واحًتاـىل مكاهنا بلطف وؿببة إصاحل اعبمجمة د. أعاد 
  :الًتاب فوؽ قرب اعبمجمة يسّويالدكتور وىو 

  ؟هبا عالقتك وما اعبمجمة ىذه قصة ىي ما -●
ىذه صبجمة والدي ، غدا إف شاء هللا سوؼ أدفنها يف قرب كباقي   -⊙

، والدي كاف يشًتؾ ا لتتوي االسم واتريخ الوفاةالقبور وأضع على القرب شاىد
 1811ويف سنة  ،اسيات يف وسط عمافلبيع التحف والنح ػتلٍّ مع عمي يف 

 نّووأ نتًاقد ايّ حجر اتً أف لديو اتبو وأخربقتاجاء رجل  ،يف فًتة وحدة الضفتُت
والدي عرؼ أنو رآه يريد بيعو، ذىب والدي وعمي لرؤية التابوت، وعندما 

 فاشًتي قبل اظتيالد مبئات السنُت، عّمافحكمت  اليتفبلكة عموف  إىليعود 
ذبارا لشراء التابوت وبعد  عّميتابوت حبوايل مئة دينار، أحضر ووالدي ال عّمي

عمي ووالدي مع التجار على بيع التابوت  اتفقفحصو والتأكد من حقيقتو 
 ولكنّ  ،كرب صفقة يف حياهتماأوكانت تلك الصفقة  ،دينار آالؼخبمسة 
 فّ أ، ولليهودالتجار يعملوف ظباسرة  عِلَم أفّ تسليم التابوت وقَػْبَل والدي 
 أخاهوأخرب  ،فقاـ والدي إبخفاء التابوتعربّي؛ ىل أثر إ َسيُػَزوَُّر ولُتَوَّؿُ التابوت 

غََت على بيع التابوت،  أصرّ عمي رفض و لكنّ و ،الكبَت بضرورة إلغاء الصفقة
أحدا دبكاف وجود  مُتربَ أيضا على إلغاء الصفقة وأنو لن  أصرّ والدي  أفّ 
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والدي، حفر بينو وبُت ملكيتها مشًتكة  رضأ يف التابوت، فقاـ عمي حبفر قرب
فوقها بُنَيت اليت  القطعة يف القرب مكاف كاف ،بكل مواصفات القبورالقرب 

وربط والدي، أخاه ، وسط عتمة الليل فوؽ القرب خيمة عمي العمارة، ونصب
الصغَت من يديو ورجليو وعصب عينيو ورماه يف القرب وبدأ يهيل عليو الًتاب،  

ي زبويف أخيو حىت يعًتؼ دبكاف التابوت اغبجري، غمر كاف قصد عم
الًتاب بطن  والدي ولكنو مل يعًتؼ، مث غمر الًتاب صدره كاف عمي يردد 

 يف أساىم لن : "جبملة واحدة يردُّ ووالدي كاف  ؟"أين التابوت : "صبلة واحدة
رقبتو  إىلمث وصل الًتاب ابلثبات،  كانت كلمات والدي مليئة  ؟" طعن أميت

وقف  والدي، رأس على فوقع الفأس انزلق وفجأة، نفسها اصتملة ىو يرددو 
 القرب إىل عمي نزؿ، وذبمدت حركتو، مات والديعيناه صوتو وشخصت 

خشي أف مث  يبكي القرب يف وبقي أخيولوفاة  طويالعمي  بكى، مصدوما
أمره فأكمل دفن أخيو، وقبل ثالث سنوات عندما بلغ عمي اػبامسة يكتشف 

  .انُت من عمره أخربان عمي هبذه القصةوالثم
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أوقفت السيارة أماـ ؿبل عبد اجمليد جبوار سيارتو، جاء عبد اجمليد 
من زميل يل يف  اشًتيتهاكنت فرحا هبا فقد   ،وأخذ يتفقدىا ورغم تواضعها

  :اؼبدرسة، قاؿ عبد اجمليد
 كنت فقد البارحة، هبا أتيت أنك لو فيها، لك هللا ابرؾ منذر، اي مبارؾ -:●
  .سيارة بال

  :سيارة عبد اجمليد وقلت إىلأشرت بيدي 
 ؟وسيارتك ىذه  -:⊙
 الصباح يف وأحضرىا ،اؼبغرب بعد البارحة رائد وصديقو أزتد أخذىا لقد -●

  !اغباؿهبذه  وىي
من السيارة، فتح  األسفل اصتزءعلى  وزادالغبار ظاىر على السيارة   

  :لسيارة وقاؿعبد اجمليد خلفية ا
  !أيضا تركوا ماذا انظر -:●

 قلت  ...عليهما أاثر اغبفرقصَتة اليد وؾبرفة  سااقًتبت فرأيت فأ
  ؟وؼباذا وبفراف أين -:●
فيها الفأس واجملرفة يف السيارة  أرىال أعلم، ولكن ىذه اؼبرة الثانية اليت  -:⊙

  .ويرجع هبا مغربة عند طلوع الفجر أزتدبعد أف أيخذىا 
 ؟واجملرفة الفأس ؼباذا ؟يذىب ينأ سألتو ىل -:●
 صاحلحفيد الدكتور  ال، ولكن يف كال اؼبرتُت جاء معو صديقو رائد... -⊙
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  ؟مراتاب راؾأ -:●
مع  نعم ، الذىاب بسياريت ليال والرجوع وجو الفجر، والسيارة مغربة -:⊙

مئات الكيلو  ابلسيارة تنّقال أهنما يدؿّ مؤشر الوقود و ،وجود الفأس واجملرفة
  ؟!ال يدعو كل ذلك للريبة والقلقأ مًتات،

  !ابلقلق يشعر اجمليد عبد -:●
  .والوحيد األصغر أخيإنو  -:⊙
 الطريق، يف قصتو لك سأروي شخص قرب لزايرة معي تذىب أف ريدؾأ -:●
وعليو شاىد لتمل اشتو بعد عشرات  ،بو خاص قرب يف بوضعو قمنا اليـو

  .السنُت من وفاتو
ىل قرب والد إغلق عبد اجمليد احملل وذىبنا بسياريت أقبيل اظتغرب و  

بو أ –شتاعيل سليماف إ) :وصلنا القرب قرأ عبد اجمليد االسم ظتاو ، الدكتور صاحل
  :خربت عبد اجمليد بقصة صاحب القرب مث قلت، أصاحل(

 أفهللا  أسأؿ، أّميتا القرب االمتناع عن طعن ىذ صاحب من تعلمت -:●
 على ذلك  يعيننا

 عذاهبا يف نساىم ال األقل فعلى أّمتنا، خدمة نستطيع ال مّبار لف نعم -:○
  .اظتمزؽ جسدىا يف وطعنها

 شيء إبخفاء ورغبت يـو جاء إفْ  لذا ،ابألماف أُِحسُّ  القرب ىذا عند -:●
 .القرب ىذا يف خفيوأُ  فسوؼ
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لثالث يل يف بدأ العاـ الدراسّي اعبديد، وكاف ىذا العاـ ىو العاـ ا
اؼبستودع وآخذ   إىلأذىب  أبسبوعُتوكعاديت قبَل بدأ دواـ الطلبة  ،اؼبدرسة

ىذه السنة  لكنْ  كتب اللغة العربية من الصّف الرابع حىت الثانوية العاّمة،
وأخربين أف كتب اللغة العربية عبميع الصفوؼ يف  ،يب أمُت اؼبستودع اتصل

إىل إدارة اؼبدرسة استدعاين اؼبدير  مراجعيت للكتب قّدمتُ  ، عندمانتظاريا
 :بعد أايـ، وقاؿ يلنس أ د. العاـ للمدارس

 على تستّمر أف أسبٌت وكم العربية، اللغة لكتب مراجعتك على شكرؾأ -●
لقد اختارتك إدارة اؼبدرسة لتدريس  ،، أستاذ منذرسنة كلّ  الطيبة العادة ىذه

رجل أعماؿ يقضي نصف ابن أحد اؼبسانبُت الكبار يف ىذه اؼبدارس، ىو 
  .السنة مسافرا بُت كندا وأورواب

 يف أي فرع ىو؟  -⊙
 .  زبصص عربية اللغةو االتصاؿ مهارات العربية اللغة ستدّرسو األديب، -●

 :اؼبدير ورقة وقاؿقدـ 
   .الطالبىاتف و البيت عنواف ىذا -●

عماؿ، فاختار يومي ألاتصلت ابلطالب ابن رجل ا امي،بعد هناية دو
إاّل ػبميس واعبمعة الساعة العاشرة ليال، ورغم أين ال أحّب العمل يـو اعبمعة ا

عبارة  ، كافأُبِد لو أّي اعًتاض، ويف مساء يـو اػبميس ذىبت إىل بيتومل  أّنٍت
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 إىلأنزلٍت و ،، استقبلٍت الطالب واظبو اتمرابيةعن فيال على أطراؼ منطقة الر
 :وقفنا يف وسط الصالة وقاؿ صالة كبَتة، تتوّسطو طابق ربت األرض

 آخذ أف ُأحبّ  أيضا، واالجتماعات واغبفالت للّسهرات صالة ىذه -●
  ؟مانع لديك ىل ىنا دروسي
 ليس لدي مانع ما دامت الصالة فارغة.  ...ال -⊙

  :أشار بيده كبو طاولة سفرة على طرؼ الصالة وقاؿ
  .تفضل -●

زبصص،  غة العربّيةاللماّدة يف جلسنا وقمت إبعطائو أّوؿ ساعة 
 ،عشر دقائق اسًتاحة بينهمامهارات االتصاؿ، وجعلت يف والساعة الثانية 

يـو حتديدا يف ويف األسبوع الرابع  ،وبقيت على تلك اغباؿ مدة ثالثة أسابيع
نزلت إىل الصالة فوجدت اتمر جالسا يف حالة اكتئاب، جلست  ،اػبميس
 :، نظر إيّل وقاؿوأان صامتجبانبو 

  معي تبقى أف أريدؾ ولكٍت اليـو أدرس أف أستطيع ال -● 
 أان معك، لكن ىل األمر يتعلق بك شخصيا أـ ابلعائلة؟ -⊙
  فقط يب يتعلق بل -●
 يبدو أنو مؤمل جدا  -⊙
  تتخيل فبا أكثر -●
 ىل ىو سّر ال يبكن أف تبوح بو؟ -⊙
  .بة إيلّ ابلنس مفهـو غَت شيء ولكنو سرا، ليس ال -●
 طيع أف أفهمو أان أو نفهمو معا ردبا أست -⊙
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 من مّرت واليـو سهرة، يفكنت معها البارحة  أشهر، منذ صديقةلدّي  -●
 وذَىَبتْ  زمالئي أحد سيارة يف صعدت مث كلمة أي دوف إيلّ  ونظرت جانيب

  .معو
غَتؾ أمامك فهي من اؼبؤكد فتاة ال تستحق ما رجل  كوهنا صعدت مع  -⊙

  .أنت فيو من اغبَتة واألمل
  ؟كهذا ؼبوقف تعرَّْضتَ  ىل -●
أان مل أصاحب فتاة يف حيايت، أان أعترب أّي عالقة غرامية بُت شاّب  -⊙

وفتاة خارج دائرة الزواج ىي عالقة غَت شرعية، وإذا أردت أف أكوف أكثر دقة 
 ىو سلوؾ سيء.  

  ...ابضُتبّ  تؤمن ال أنت -●
وجد خارج دائرة الزواج، أف ت اضُتبّ ال يبكن ألّي مشاعر صبيلة ومنها  -⊙

أّي عالقة غرامية بُت شاّب وفتاة خارج العالقة الزوجية ىي عبارة عن فَتوس 
ال يوجد  اضُتبّ  أفّ أان أؤمن  يقضي على مشاعر اغبب اغبقيقية يف داخلهما،

  .إال يف العالقات اظتشروعة
  .الفتاة تلك مع ابضُتبّ  شعرت ولكٍت تشاء، ما قل -:●
ولكنها يف اضتقيقة  ُحبّّ أهنا  توقّتتَ  ،شاعر أخرىأنت شعرت مب -:⊙

و تنمو إال أتعيش  أفال نتكن  اليتاضتقيقية  اضُتبّ مشاعر مدمرة وقاتلة ظتشاعر 
  ؟ىل تستطيع أنصحك ابالبتعاد عن صحبة الفتيات... بعد عقد الزواج...

  .سأحاوؿ ولكٍّت  صعب أمر -●
  ؟ىل من اؼبمكن أف نبدأ الدرس -⊙
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  .اسًتاحة ولكٍت أريدؾ أف تسهر معي ليـوليكن ا -●
  ...واػبادمةإال أنت يف بيتكم  أرَ مل  -⊙
راه إال عندما أسَتجعاف بعد شهر، وأخي سامر ال  ،كندا  وأمي يف أيب -●

  .هبمع أصحابو يف ىذه الصالة ليال ليمارسوا طقوسهم
 طقوس ماذا؟ -⊙
  .لبالؾ ميتاؿا موسيقى على رقص أغلبها ...الشيطاف عبَدة طقوس -●
 ؾ يعلماف بذلك؟ اوىل والد -⊙
 أصبح لقد... ىنا ابلطقوس ليقـو غياهبما يستغل ىو... ال ابلتأكيد -●

  .شهور فقط ستة منذ منهم
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اعبرس  رنَػْنتُ  ،احملّدد اظتوعدإىل بيت اتمر يف  وصلتُ ويف اليـو التايل 
الباب، فاػبادمة ىي فيها ىو يفتح  وىي اؼبرة األوىل اليت ،الباب اتمر يل ففتح

  :فقاؿ اتمر ،، فهممت ابلنزوؿ إىل الصالةدائمامن يفتح الباب 
  .غرفيت يف الدرس أنخذ أف إبمكاننا الليلة مشغولة الصالة -●
 ودباذا مشغولة؟  -⊙
  ؽبم جديد عضو انضماـ طقس -●
 طقوس خاصة ابالنضماـ ؽبم؟ ذتّةوىل  -⊙
كاف يبكن أف ترى الطقوس دوف أف يراؾ م وىناؾ قدقائ بعد وسيبدأ نعم -●

  ؟ما رأيك ...أحد
 لن يراان أحد؟ أَُمتأّكد أفْ  -⊙
 .بنفسك سًتى ىيا -●

، وما ىي إال علٍ أدخلٍت اتمر إىل اؼبطبخ الذي يطّل على الصالة من 
ُصفَّ يف داخلها وقد رأيت اؼبدفئة حيث  ،دقائق قليلة حىت بدأت الطقوس

رأس   توّسطهما ـ، ويف أعلى اؼبدفئة ُرظَبْت دائراتفاغبطب على شكل ىر 
كبٍش، ويف وسط الصالة طاولة سفرة مغطاة ابلقماش اأَلسَود، تناوؿ شاّب 

العباءة يدؿُّ على من سيقـو  لِْبسُ عباءة سوداء وقاـ ابرتدائها فوؽ مالبسو، و
ُت بدور الكاىن، ربّلق اعبميع حوؿ الطاولة وىم ثالثة عشر شااّب صبيعهم ب
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الثامنة  كاف يفالذي  سّن الثامنة عشرة والثانية والعشرين ابستثناء الكاىن 
سود أ (شَتت يت)و ،ز أسودنيبنطاؿ ج كّل واحد منهم يرتدي افوالعشرين، ك

رّف الكاىن اعبرس اليدوّي تسع  بيض،صبجمة بشرية ابللوف األ عليومرسـو 
ة التاسعة حىت أُطفئت صبيع مرّات معلنا بداية القّداس، وما أف دّؽ اعبرس للمرّ 

األنوار، وعلى الفور قاـ الكاىن إبشعاؿ الشموع اليت اصطفت على شكل 
وإذا بشاّب ىبرج من بُت  ،، مّث أشعل ىـر اغبطب داخل اؼبدفئة666رقم 

، عن بطنويكشف اغباضرين ويصعد على الطاولة ويستلقي على ظهره، مث 
لثور، فوضعها على بطنو فأعطاه الكاىن كأسا معدنية حبجم صبجمة ا

وإذا دبواء يتصاعد لقطٍّ أسود قُػّيدْت  ،اؼبكشوؼ وىو فبسك هبا من اعبانبُت
يداه ورجاله مع جسده بشريط الصق عريض، قبض الكاىن على القّط من 

يقـو بدور مساعد الكاىن  ظهره ورفعو إىل أعلى مث أنزلو ببطء فتلقاه شاب
اؼبعدنية، ويف حركة بطيئة أخرج الكاىن ليضع رأس القط قريبا من فوىة الكأس 

خنجرا وأحكم قبضتو اليسرى بقسوة على وجو القط مث رفع اػبنجر وبسرعة 
الربؽ ذبح القط، وأخذ دمو يتصّفى يف جوؼ الكأس اؼبعدنية واعبميع ينظروف 

ساؿ بنشوة إىل دـ القّط 
ُ
دمو، وضع الكاىن القّط على الطاولة تصّفى حىت اظت
بيده اليسرى من غمده  ستّلومث أحضر سيفا فا ،اؼبستلقيخلف رأس الشاب 

مث ضبل الكأس بيده اليمٌت وطاؼ على  ، ببطء، وأعطى الغمد ؼبساعده
الكأس  مث يعطيوالسيف على منتصف رأس الشاب وىو يقـو بوضع  ،اعبميع

فَتتشف منها رشفة واحدة مث يصب منها على يديو قطرات فيمسح هبا وجهو 
م جسده العلوّي،  وعندما انتهى من الشباب الواقفُت، وما يستطيع من غب
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توّجو الكاىن إىل الشاب الذي ما زاؿ مستلقيا فأعطاه الكأس فنهض وفعل  
شرب ما وكما فعل ابقي الشباب، مث قاـ الكاىن دبسح وجهو ورقبتو ابلدـ 

أشار الكاىن لشاب من بُت اغبضور   ، بعد ذلكتبقى من دماء القط بنهم
فلما استدار ورفع يده اليسرى ُأصبت ابلصدمة إنّو  ،ن اػبلفكنت أراه م

 أفْ  أزتدطلب الكاىن من  شابٌّ أعرفو وأعرؼ أىلو إنّو أضبد أخو عبد اجمليد،
الكاىن  يقـوبينما  ،ىل عبدة الشيطافإيد الشاب الذي يريد االنضماـ بنتسك 

د اجملروحة مث نتسك الكاىن الي ،راحة العضو اصتديد حىت تسيل الدماء جبرح
الدـ اظتساؿ من راحة يد العضو يطوؼ هبا على اعبميع فيلعق كّل منهم و

اصترح اترة ويلعقو أخذ الكاىن يبتّص  ،ودموؼبا أكمل اعبميع لعق  ،اصتديد
مث أحضر الكاىن القرآف وفتحو من اؼبنتصف مث ألقاه بقسوة وسط نَتاف اترة، 
يتاؿ فرقص اعبميع على إيقاعها وعلى الفور تفجرت موسيقى البالؾ م ،اؼبدفئة

وكاف أقلهم جنوان رائد صديق  ،وعلى منظر حرؽ اؼبصحف رقصا ىستَتاي
   :أضبد، سالت دموعي على أضبد، سألٍت اتمر

  أستاذ؟ اي تبكي ماذا على  -●
 .حياتو أبكي على شباب فقد كّل شيء يف -⊙

، غادرت بيت اتمر وصورة أضبد بُت عبدة الشيطاف ال تفارؽ خيايل
 :مرارا تساءلت

  ؟كيف أتصرؼ أفعل؟ماذا  -●
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أتيت صورة والد  "ماذا أفعل؟ كيف أتصرؼ؟" :وعندما أسأؿ نفسي
 اي تصّرؼ ...منذر اي ؼيل: "تصرّ يقوؿ وىو اغبادث  أثناءعبد اجمليد 

 "...منذر
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ال وبعد صراع قّررت أف أخرب عبد اجمليد وكانت الساعة الثانية عشر لي
مل أستطع ، ، ذىبت إىل احملل فوجدت عبد اجمليد يصلياطتميسواليـو ىو يـو 

: تقوؿ يل ثالدخوؿ، رجعت إىل البيت وصورة والد عبد اجمليد أثناء اغباد
ال  أتصّرؼ ولكن كيف... أفوبعد صراع مؤمل قّررت  "،تصّرؼ اي منذر"

ؼبرافقيت  حباجتوأين  وبعد أايـ من الصراع واألمل اتصلت أبضبد وأخربتو أدري...
إلحضار حليب النوؽ ألمي من البادية األردنية، وقاـ عبد اجمليد إبعاريت 

وبعد ساعة من  ،وأضبد يف الصباح الباكر خرجتُ سيارتو ذات الدفع الرابعي، 
 نصف وبعد توّغل استمرّ  ،مغادرة العاصمة عماف جنواب انعطفنا ابذباه البادية

  :ساعة تقريبا  قلت لو
 اء أو شيئا أنكلو؟ م معك أحضرت لى -●
 ال، مل ُأحضر شيئا  -⊙
  .اؼباء يسقينا من وسنجد دقائقحسنا،  -●

خيمة صغَتة مغلقة ؽبا ابب  أمامناوما ىي إال غبظات حىت ظهرت 
وضبلت بيدي مطرة  ،داخل اػبيمة، وقفنا أماـ اػبيمةيف يسًت ما  مسدؿوحيد 

  :فارغة وقلت ألضبد
  .اؼبطرة ومبأل اؼباء لنشرب انزؿ ىيا -●

  :نزلنا ووقفنا أماـ اػبيمة وانديت
 اي أىل البيت  اي أىل البيت... -●
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  :دخلت من ابب اػبيمة وبعد ثواٍف قليلة من دخويل انديت أضبد
 أحد  دال يوجدخل ا أضبد... ...أضبد -●

دخل أضبد فوجدان داخل اػبيمة فراشا وماء وطعاما وحقيبة على 
غرفة وحقيبة أخرى على فرشة يف يسار الغرفة، فتحت اغبقيبة فرشة يف يبُت ال

  :اليت يف يبُت اػبيمة فقلت مستغراب
 ...أستعملو الذي الشامبو وىذا ...منشفيت وىذه جباميت إهنا...؟ ىذا ما -●

 أثناء صوريت ىذه غريب ...استعملو الذي األسناف ومعجوف فرشايت وىذه
 . اعبامعة من زبرجي

اغبقيبة األخرى وفتحها فأخرج بيجامتو وىو صامت  اقًتب أضبد من
على ركبتيو وأخرج من  جثامندىش مث منشفتو مث الشامبو الذي يستعملو مث 

  :اغبقيبة فرشاتو ومعجوف األسناف الذي يستعملو مث أخرج صورة فقاؿ
  !معقوؿ غَت -⊙

اقًتبت منو فرأيت صورتو مع والده مث قلب الصورة فرأيت كتابة خبط 
  :د قرأهتا بصوت مسموعالي
 ؟يدؾ خطّ ىل ىذا  مع والدي يف يـو دخويل اعبامعة... -●
يل ؼباذا  ىاّل تفّسر ىذه الصورة تركتها يف غرفيت... نعم إنّو خّطي... -⊙

  ؟!نصبت اػبيمة وأحضرت أغراضي وأتيت يب إىل ىنا
 ةشبّ  أفّ  مقتنع ولكٍت فيها شيئ أي أضع ومل ،اػبيمة أنصب مل أان صدقٍت -●
ىيا إىل ىذا اظتكاف...  قادماف أنّناتقبالنا وكاف يعلم الس اػبيمة ىذه ىّيأ من

  ...خذ حقيبتك واؼباء وأان سأضبل الطعاـ وحقيبيت ولنمِض يف طريقنا
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  :خرجنا من اػبيمة فنظرت يف السماء وقلت
 ومليارات وقمر ومشس أرض من فيو ما بكلّ  الكوف ىذا أف ترى أال -●

م قادموف، الكوف كاف أهنّ  يعلم وكأنو البشر الستقباؿ مهيئا كاف الكواكب
َل على مقاس البشر، شبّة من  جاىزا لتلبية حاجاتنا بل حىت لرفاىيتنا وكأنّو ُفصِّ

  .خالُق كلِّ شيءٍ  ىيَّأ لنا ىذا الكوف وىذه األرض الستقبالنا، إنَّو هللاُ...
لسيارة ونبمُت وضعنا األغراض يف مؤخرة السيارة مث فتحُت ابب ا  

   :ابلدخوؿ، فناديت
  .أضبد تعاؿ وانظر، اقًتب أضبد فنزلت على األرض أنظر إىل بيت للنمل -●
  ؟ماذا وجدت -⊙

  .للنمل بيت إنو -● 
 اقًتْب وانظر -⊙  

نزؿ أضبد وأخذ ينظر إىل النمل فأمسكت ثالث مبالت أبصابع يدي 
النمل يف راحة يدي اليسرى ووضعت أشالء  ،اليمٌت وىرستها إبهبامي وسبابيت

   :وكررت ذلك ثالث مرات مث قلت وأشرت إىل أشالء النمل يف يدي اليسرى
ىذه اؼبادة اعبامدة العمياء كيف نشأت منها اغبياة، مث من أين  إىل انظر -●

امتلكت ىذه اؼبادة اغبية القدرة على التكاثر، فاغبياة شيء والتكاثر شيء 
اؼباّدة اغبية القادرة على التكاثر ابألىداؼ آخر، مّث من أين جاءت ىذه 

 والغاايت.  
  :كبو النمل وقلت برأسي أكثر دنوتُ 
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 وىو أعماقها يف مغروس ؽبدؼ تسعى دقيق بنظاـ تسَت إهنا إليها انظر -●
   .اغبياة قيد على وبقائها وجودىا على احملافظة

دي أشالء النمل على راحة ياضتي جبانب ؾبموعة من النمل  وضعتُ 
  :اليسرى وقلت

ة ؽبذه اؼبادة اعبامدة العمياء، شبّة من أعطى اؼبادة اغبية اغبيا أعطى من شبّة -●
القدرة على التكاثر، شبّة من أعطى ىذه الكائنات أىدافا لتحافظ على بقائها، 

خالق لكّل ذتّة  واإلبداع،شبّة من أوجد فيها نظاما للوراثة يف منتهى الدقة 
 .خالق عليم حكيم شيء، إنو هللا إنو

دخلنا السيارة ومضينا إىل حظَتة من اإلبل، أخذ صاحب اإلبل 
َموُ  يقارب اللًت حىت جاء ،  وما أف حلب ماانقة لتلُب لنا يف صحنُت لنا  وقدَّ

 اضتليب:، قلت وكبن نشرب النوؽ مث أكمل حلب ،من الفخار
 لذيذا؟ أليس... رأيك ما -●
  اإنو حلو وكأف بو سّكر النوؽ... ىذه أّوُؿ مرة أشرب فيها حليب -⊙
 وعلى اؼبرتفعة اغبرارة درجة حتمُّلِ  على عجيبة قدرة لديها اعبماؿ ىذه -●

عند  تستعملهاسنامها فيها زبزف الدىوف اليت  إىل انظر ،العطش واصتوع حتمُّلِ 
حىت تقاـو  ؛اعبوع والعطش، انظر إىل أذف الناقة ذبدىا صغَتة ومليئة ابلشعر

من الرموش الطويلة لتحميها من  صّفاف عتماراء وكذلك العيناف غبار الصح
وأتكل غبمو  ،وتنقل األضباؿ عليو تركبو،غبار الصحراء، حيواف سهل االنقياد 

َل للبشر الذين يعيشوف يف الصحراء.   وتشرب لبنو وتلبس وبره لقد ُفصِّ
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ضبلت طبسة لًتات من اغبليب ورجعت إىل عماف من طريق البحر 
  :ويف الطريق انعطفت إىل اسًتاحة البحر اؼبيت، قلت اؼبيت،

   .تلزمك سوؼ هّناأل اػبيمة يف وجدهتا اليت حقيبتك معك خذ انزؿ ىيا -●
دخلنا االسًتاحة وأضبد وبمل حقيبتو، وأان أضبل حاسويب احملموؿ   

  :وحقيبيت، جلسنا على الشاطئ نتأمل البحر قاؿ أضبد
جبولة  لتأخذين دفعتك اليت األسباب عن ربينلتخ الوقت حاف أنو ّقعأتو -⊙

وتتقّصد أف  ،تنصب خيمة يف الصحراء وربضر أغراضي من البيت ،مقصودة
  ...تكوف اػبيمة جبانب بيت للنمل مث إىل اعبماؿ واآلف إىل ىنا

  .سأخربؾ كل شيء ابلتفصيل ولكن خذ ىذا اغباسوب وافتحو -●
  .ىل عّدة قطعإ مفّككافتح أضبد حقيبة اغباسوب فوجده 

وجودىا ال يعٍت شيئا إال إذا وضعت يف  إفّ  اغباسوب قطع إىل انظر -● 
  ؟مكاهنا اؼبخصص فلو كانت ىذه القطعة مكاف ىذه ىل يعمل اغباسوب

  .من اؼبستحيل ال بد للقطع أف ترّتب بوضع ؿبّدد -⊙
  .اغباسوب قطع فلنرّتب -●

  :غي وقلتما ُفّكك من قطع اغباسوب وشددت الربا رّكبتُ 
  .اغباسوب شّغل ىيا -●

  :قاـ أضبد ابلضغط على مفتاح التشغيل وبعد غبظات قاؿ أضبد
  .الويندوز التشغيل نظاـ دبسح قمت ألّنك ...يعمل أف يبكن ال -⊙
اعبهاز ال ، لكّن كّل القطع موجودة وصبيع القطع مرتبة يف مكاهنا الصحيح-●

  .هازيعمل إال من نظاـ من خارج صبيع قطع اعب
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 إليو الوصوؿ تريد ما فهمت أين أتوقع -⊙
   :وقلت مدمجأخرجت من حقيبة اغباسوب قرص 

 قبل أف تقوؿ شيئا، خذ وقم بتنزيل نظاـ التشغيل  -●
  وقلُت:إىل السماء  تُ ، نظريندوزشرع أضبد بتنزيل نظاـ الو

 الضوء شعاع وبتاج واجملرات والكواكب واألقمار الشموس فيو واسع كوف -●
 ،رب أربعة عشر مليار سنةيقا ما عمره، السنوات من اؼبليارات مئات ليقطعو

قبل ىذا العمر كاف الكوف بكّل ما فيو ال شيء، كاف عدما، مل يكن موجودا 
إطالقا، ورغم وجوده ال يبكن أف يسَت يف تناغم مذىل وتناسق يف قمة الروعة 

عُت، وال يكفي ترتيبها يف رُتّػَبت ىذه اؼبليارات من القطع يف تصميم م إال إذا
  .تصميم معُت بل ربتاج إىل نظاـ من خارج الكوف

  ...يبدو أنك ظبعت عٍت أشياء جعلتك -⊙
  :رفعت يدي مقاطعا لو وقلت

 وبًتؽ، واؼبصحف ترقص كنت كيف بعيٍت رأيت ...رأيت بل -●
  .شااّب أحببتو قد فقد إيبانو بعيٍت رأيت
ة أحسست أنك قد عرفت عالقيت بعبدة عندما فتحت اغبقيبة يف اػبيم -⊙

 الشيطاف 
أف اغرس يف عقلك ووجدانك أف ىذا الكوف األعمى ال يبكن أف  أردت -●

قادموف إليو،  أنّنالنا ىذا الكوف ألنو يعلم  ىّيأيهيئ نفسو الستقبالنا، شبّة من 
 يُوِجدَ ومل يُك شيئا ال يبكن أف ، أردت أف ترى أّف ىذا الكوف الذي كاف عدما

يستحيل أف يرّتب نفسو هبذا التصميم وىذا التناسق  كما... مستحيل...نفَسوُ 
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والتناغم، ولو رّتب نفسو يستحيل أف يصنع نظاما من خارجو، أتعلم بعد ىذه 
 اعبلسة إىل أين كنت سأذىب بك؟ 

 أين؟ إىل -⊙
إىل طبيب صديق يل يعمل يف الطب الشرعي ليدخلنا إىل ثالجة حفظ  -●

مسُك يدؾ وأضعها على جسد اؼبوتى وأقوؿ لك وأنت سبسك مث أُ  ،اؼبوتى
ؾ ال يبكن أف توجد وحدىا، وإف وجدت بيدابعبثة أّف اؼبادة اليت سبسكها 

يستحيل ؽبذه اؼبادة اعبامدة، أف زُبرج لنا اغبياة، وإف حصلت ىذه اؼبادة على 
اؼبعقد، اغبياة ال يبكن أف ربصل وحدىا على القدرة على التكاثر بنظاـ الوراثة 

 ...وإف حصلت ال يبكن ؽبا أف ربصل على الوعي واألىداؼ يف حياهتا
يستحيل، ال يبكن أف نتصور أف كّل ذلك حدث من غَت خالق حكيم 

 ىو هللا  ...عليم
  .شيء كل خالق وأبنو ابهلل ؤمنأ إّنٍت -⊙
 وماذا يعٍت وجودؾ مع عبدة الشيطاف  -●
 البالؾ موسيقى على والرقص ،لغريبةا األجواء وذبربة التمّيز يف رغبة  -⊙

  .ميتاؿ
يف قلبك ذرة من  يُبقيمهما كاف ىدفك فإّف طريقك الذي سرت فيو لن  -●

إيباف البشر يزيد ابلطاعات وينقص ابؼبعاصي ىكذا  ألفّ أتدري ؼباذا؟  ،اإليباف
نصلي معا  خلق هللا البشر...آف األواف أف تستعيد ما فقدتو من إيباف...

  .بصالة اؼبغر 
  !للصالة جاىزا لست  -⊙
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  .بسهولةمتاح فيو كبن يف مكاٍف االغتساُؿ  -●

معا،  صّلينامث  ،يف ضبامات االسًتاحة اغتسلأضبد عدة أمتار  مشى

يف الركعة األوىل قوؿ هللا تعاىل: )إفَّ يف َخْلِق السَّماواِت واأَلْرِض ت قرأ

َفُع النَّاَس وما أَنْػَزَؿ واْخِتالِؼ اللَّيِل والّنهاِر والُفْلِك اّليت ذبْ  ري يف البحِر دبا يَػنػْ

هللُا ِمَن الّسماِء ِمْن ماٍء فََأْحيا بِِو اأَلْرَض بَػْعَد َمْوهِتا َوَبثَّ ِفيها ِمْن ُكلِّ دابٍَّة 

َسخَِّر بَُت السَّماِء َواأَلْرِض آلايٍت ِلَقْوـٍ يَػْعِقُلوف(
ُ
  ،وتصريِف الّرايِح والسَّحاِب اؼب

َعِة الثانيةِ  وأكملت  ) َوِمَن النَّاِس َمْن يَػتَِّخُذ ِمْن ُدوِف هللِا : قراءَة اآلايِت يف الركَّ

     أَْنداًدا وبُِبُّونَػُهم َكُحبِّ هللِا ... وما ُىْم خِبارِجَُت ِمَن النَّار( وبعد الصالة 

  :قاؿ أضبد

  ابهلل اإليباف عظيم ىو كم-⊙

نا منذ والدتنا، عندما ُوِلدان وكم ىو سهل أيضا ألنَّو موجود يف أعماق -●

ُوِلدت معنا طاقة ال تنضُب تدفعنا إىل اإليباِف ابهلل، وُوِلدْت مع ىذه الطاقِة 

معرفٌة مكتوبٌة يف عقِلنا وقلبنا أّف خالقنا ىو هللا اغبكيم العليم القادر على كّل 
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ى ىذا ... ويبق"ال إلو إال هللا: "شيء، وُوِلد معنا نداٌء يصدر من داخلنا يقوؿ

   .النداء وبدوان يف صبيع أايـ عمران

  :غادران االسًتاحة ويف الطريق سألٍت أضبد

  سابقا؟ عليو ُكنتُ  دبا اجمليد عبد أخي يعلم ىل -⊙

ال يعلم شيئا عن عالقتك بعبدة الشيطاف، كل ما يعلمو أّف  ال... -●

الة هبذه فاقًتحُت عليو أف أىديك إىل الص ،سلوكك يزداد سوءا يوما بعد يـو

يل كّل ما طلبتو منو إلقباز مهميت معك، فهو من نصب اػبيمة  فقّدـالطريقة 

  ...وجعلها مهّيأة الستقبالنا واختار موقعا جبانب بيت للنمل

  .منذر اي التصّرؼ أحسنت...  منذر اي التصّرؼ أحسنت -⊙

 :أثناء اغبادث وىو يقوؿ أبيوعندما ظبعت ما قالو أضبد تذكرت قوؿ      

  "تصّرؼ اي منذر"
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سي اعبديد وكعاديت أخذت مناىج اللغة العربية من اجاء العاـ الدر
ورغم أف مراجعيت للكتب تركزت على  ،الصف األوؿ وحىت الثانوية العامة

  ،ىذا العاـ األخطاء اإلمالئية والنحوية، إال أّف تغَّتا يف اؼبناىج كاف واضحا
حاديث من مناىج اللغة العربية، أحضرت وىو حذؼ الكثَت من اآلايت واأل

 فو وعشر  مئتافاؼبناىج السابقة وقارنت بينها، كاف الفرؽ صادما فقد ُحِذَفت 
من األحاديث النبوية،  كما كاف وف وتسع وثالثآية من كتب اللغة العربية، 

واضحا بل فاقعا حذُؼ الصور اليت تعربِّ عن قيمة إسالمّية مثل صورة تعبَتية 
قريش للمسلمُت، وحذؼ صورة تعبَتية لقائد مسلم ملتٍح فوؽ  عن تعذيب

يف اؼبسجد، واستبداؿ صور اؼبرأة احملجبة  ابنوفرسو، وحذؼ صورة أب مع 
بصور امرأة غَت ؿبجبة، حىت األظباء اليت فيها داللة إسالمّية ُحِذَفْت، فقد 

النيب،  ُحذَؼ اسم دمحم وخالد وفاطمة وعائشة، كما ُحِذفْت قصيدٌة يف ُحبِّ 
أنّو ) :ىذه الكلمات وفبّا زاد صدميت ودىشيت ما ُحِذَؼ من سَتة ابن بطوطة 

 (حفِظ القرآف صغَتا، وتعلَّم العلـو الشرعية
وبعد جهد كبَت استمّر عّدة أايـ كتبُت تقريرا شامال عّما ُحذَؼ من 
 مناىج اللغة العربية عبميع الصفوؼ وقّدمتو إىل إدارة اؼبدرسة، وبعد يومُت

اسُتدعيُت إىل مكتب اؼبدير، وطلب مٍت أف أتكّتم على تقرير ؿبذوفات 
  :مناىج اللغة العربية، وأاّل ُأخرَب بو أحدا... سألتو

  .وموثّق دقيق التقرير يف ما كلّ ؟! ؼباذا -●
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أعلم أنّو دقيق وىنا تكمن اػبطورة... أستاذ منذر ال نريد أف يصدر من  -⊙
ىل  ها أّي معارضة إعالمّية ؽبذه احملذوفات...مدارسنا أو من العاملُت في

  ؟تفهمٍت أستاذ منذر
  ؟أفهمك مل بصدؽ -●
بشكل مكشوؼ، كبن مدارس خاصة، أْي مشروع ذبارّي، والتجارة  -⊙

السلطة لن تسمح  ىذا يف كّل العامل العريب... والسلطة هبب أاّل تتعارضا...
  .ربؼبشروع ذباري يعارضها أف يكرب وكبن نريد أف نك

  .بُت يديك ىو بناء على طلب إدارة اؼبدارس الذي التقرير -●
ىذا  التقرير عندان وكبن ال نريد أف ىبرج إطالقا من مدارسنا... وىا ىو -⊙

إذا قمت بنشر التقرير عبهة غَت مدارسنا  التقرير سيبقى عندان ولنا فقط...
  .سيكوف سَتان يف مركب واحد صعب جّدا

  ؟أفقد عمليس التقرير بنشر قمت إذا ٍتأنّ  منك أفهم ىل -●
أستاذ منذر أرجوؾ  إذا فقدت عملك فقط فأنت رجل ؿبظوظ... -⊙

أرجوؾ  تصرؼ حبكمة، طبيعة احملذوفات يف اؼبناىج وحجمها غَت مسبوؽ...
  .تصرؼ حبكمة

يف أعماقي، ذىبُت  يتمّددافخرجت من عند اإلدارة واػبوؼ والقلق 
عة قريبة من موعد إغالؽ احملّل، وقّدمُت لو نسخة إىل عبد اجمليد ليال يف سا

 قراءتو من تقرير احملذوفات من مناىج اللغة العربية، قرأه بتمّعن وعندما أهنى 
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  :قاؿ
 اإلسالمية األظباء حىت اؼبناىج بنية تغَّت  من جّدا زائدة جرعة أماـ إنٍت  -●

 لبناء اداتواالستعد األقصى اؼبسجدِ  ىدـ أجواء ظلّ  يف تصّور ُحِذفْت،
 :مناىجنا قّصة اغبّية واغبّسوف اليت تقوؿ فيها اغبية للحّسوف يف توضع اؽبيكل

مل يهتد إليو ابحث أو منّقب بعد،  األرض)وأعرؼ ىيكال مطمورا ربت تراب  
أزوره مرة يف الشهر وىو من بناء جبابرة األزمنة الغابرة، وقد نُقشت على 

سيكوف لو أثر   يُنَشرىذا التقرير عندما  !(واألمكنة األزمنةجدرانو أسرار صبيع 
مىت أوؿ يـو  أفضل توقيت لنشره ىو أوؿ أايـ العاـ الدراسي... كبَت...
  ؟دراسي

   سبوعأ بعد -●
  .ابعثو إىل أىم عشرة مواقع إخبارية يف البلد ...ال تنس نقابة اؼبعلمُت -⊙
 وبن أمل وظيفيت، على واغبفاظ التقرير نشر بُت اؼبدرسة إدارة خَتتٍت لقد -●

  ؟احملل إغالؽ موعد
  .أعرؼ ماذا تريد، تريد اؼبشي يف الليل لقد حاف... -⊙

أغلق عبد اجمليد احملل ومشينا حىت دخلنا يف شارع ىادئ ال يسَت فيو 
   :قلت ،أحد
 إدارة لكنّ و احتمالو يبكنٍت شيء أعزب رجل وأان لوظيفيت فقداين -●

  .السجن إىل سيوصلٍت التقرير نشر أفّ  تتوقع اؼبدرسة
فيجب أف  ُسجنتَ ولكن إف  ،ال أتوقع أف تصل األمور إىل السجن -⊙

  تصرب، عليك أف تنشر التقرير وتتحمل تبعاتو... 
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ابطتوؼ والقلق...نفسي تتعذب... أنت ال  ءال أستطيع ألين ملي  - ● 
ر أفكر يف تبعات نشتستطيع أف تتخيل كم ىو شديد األمل النفسي... عندما 

أقف على منتصف حبل مشدود يربط بُت انطحيت سحاب أبين أشعر التقرير 
  .وسط ريح عاصفة

...حىت ال أييت وقت يشعر الشعب بكاملو تنشر التقريروأان أريدؾ أف  -:⊙ 
اػبوؼ و القلق ليس يف  ...وسط الريح العاتية أنو يقف على اضتبل اظتشدود

يعا ولكن بدرجات متفاوتة داخلك وحدؾ،  اػبوؼ و القلق يف أعماقنا صب
ال   ؟ىل أذكرؾ بكلماتك اليت كنت تقوؽبا يل وأنت تدعوين إىل الصالة

طمأنينة بال إسالـ...كنت تشدو يف أذين... َفْصُل اإلسالـ عن اغبياة يساوي 
فصَل الطمأنينة عن اغبياة، وتتلو على مسامعي قوؿ هللا تعاىل: )اي أَيػَُّتها 

ْطَمِئنَّ 
ُ
"لقد جئنا إىل اغبياة  ُة اْرِجعي ِإىل َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيًَّة( مّث تقوؿ:النػَّْفُس اؼب

  .بنفوس مطمئنة"
  
 حياة ،بسخاء والقلقَ  اػبوؼَ  تُنبت اليـو نعيشها اليت اغبياة ىذه ولكنّ   -● 

   ...وال طاقة يل على توّحشو ...ويتوحش ويكرب ويكرب اػبوؼ فيها يتكاثر
  .تعجز استعن ابهلل وال -⊙  

 :اليت ترشُح عرقا وقاؿ وىو يشّد على يدي
 ال تعجز اي منذر ال تعجز اي منذر... - ●
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رجعت إىل البيت وصورة عبدة الشيطاف وىم يلقوف ابؼبصحف يف   
سوى صورة والد عبد اجمليد أثناء اغبادث وىو  ىادُ بعِ تُ ال  ،النار ربّلق يف خيايل

دخلت البيت فوجدُت أمي تقرأ  ".اي منذرتصّرؼ اي منذر ...تصّرؼ : "يقوؿ
 القرآف، جلست مقابلها وقلت: 

فيك وأان  القرآف قراءة فعلتْ  ما، القرآف تقرئُت أراؾ وأان تساءلتُ  ما كثَتا -●
   !أراؾ ال تتغَتين

القرآف ىو الذي منع اهنياري... القرآف ىو من أبقاين إىل ىذه اللحظة  -⊙
، لوال القرآف يف حيايت لوجدَتٍت اليـو وزوجةـّ جبايت كأاقادرة على القياـ بو 

نزيلة يف مستشفى األمراض العقلية، القرآف ىو من أضعف اػبوَؼ يف داخلي 
ومنعو من أف يتوحش ويفًتسٍت، القرآف ىو من منع القلق أف يصبح غوال 

ومنعو من  قليب على من ربطينهش غبمي يف الصباح واؼبساء، القرآف ىو 
  .الهنيارا

والدي عائدا من عملو حامال معو اػببز والفالفل والبندورة، دخل 
جلس ووضع األكياس على الطاولة وفتح كيس الفالفل وقّدـ لكّل مّنا رغيَف 

  :خبز وحبة بندورة، وبعد أف ابتلع لقمتو األوىل نظر إيّل وقاؿ
 ابؼبناىج، اؼبتعلق تقريرؾ موضوع على وأطلعٍت أنس، الدكتور يب اتصل -●
  . أف أنصحك بعدـ نشر التقريردعاينو 

  ؟قبل أف تنصحٍت ما رأيك أف تقرأ التقريرو ما نصيحتك اي أيب... -⊙
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وقمت على الفور إبخراجو من حقيبيت، ووضعتو أمامو، أخذه أيب 
وشرع يقرأ، فاقًتَبْت منو أمي وأخذت تقرأ معو وؼبا أكمال قراءتو أعطاين إايه 

  :وقاؿ بعد صمت فبزوج ابلدىشة
  ابتالعو. صعب أنو كما...مؤمل شيء -●
  ؟ما نصيحتك اي أيب -⊙
 نستطع مل أننا أـ السعيدة اػبيارات معدومة فيها نعيش اليت اغبياة ىل -●

 الزمن ىذا يف لالكبراؼ ميل لديو ابنك كاف إذا اغبياة، ىذه مع التكيف
؛ ؛ ورطة كبَتةضباسا ويشتعل متدينا كاف وإف... عنف... ـبدرات... كارثة

وإف كاف متدينا وىادائ ولكن عقلو نظيف فأيضا مشكلة كبَتة، كّل الطرؽ 
مسدودة ومؤؼبة ما دمت ُمصرّا أف ربًـت ذاتك ودينك ...أنصحك اي منذر أف 
تتصرؼ حبكمة، وحاوؿ أف يكوف شبن تصرفك يف حدود طاقتك وطاقتنا 

 أيضا.  
  :قالت أمي

لى دفع شبن تصرفك، فأان مل إذا كاف عندؾ قدرة ع ترضبٍت، أف تنسَ  وال -●
يبق يل قدرة على اػبسارة... أان ؿبتاجة إليك، ؼباذا تتصرفوف معي أباننية ؼباذا 

نريد أف ندفع أشباان، لقد  وأنتم تدّمروف حياتكم وحيايت، ال يبال ربسبوف حسا
أييت أحدكم ووبطم من جديد دفعنا دبا فيو الكفاية، كّلما حاولت أف أقف 

   .أقدامي
 بعد أف وضعت كسرة خبز كانت بيدي قلت 

 أان ما زلت إىل ىذه اللحظة ال أدري ماذا أفعل  -:●
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   :غاضبة أميانفجرت 
ؼباذا  ؟ؼباذا تعذبٍت بعد كل ما  ظبعتو مٍت تقوؿ ال أدري ماذا أفعل... -:⊙

  .اظتشكالتيسبب لنا ...علينا أف نبتعد عن كل ما ردربرقٍت بدـ اب
جالسا يف زاويتها اؼبعتمة، وعند الساعة  دخلت إىل غرفيت وبقيت  

الواحدة ليال  وأان على جلسيت يف زاوية الغرفة رّف ىاتفي وإذا بصوت أخي 
 :مصطفى قاؿ

... إليك للحديث حباجة أين أحسست أان...  انئما لست أّنك أعلم -●
أبمل اػبوؼ والقلق  أشعر مل والصعاب واألىواؿ اؼبعارؾ من سنوات طبس فمنذ

   .الليلة شعرت أننا يف طريقنا لإلابدة يف ىذهه اللحظات، إال ىذ
  ؟يف أي مدينة أنت -⊙
 اليت الليلة تلك يف كالمك تذّكرتُ  الليلة ىذه يف حلب، مدينة يف -●   

 يف والقلق اػبوؼ جرائم عن يل تبوح أخذت و خائفا نومك من فزعت
تصرؼ، أفقدؾ شجاعتك وضباسك وحسن ال والقلق اػبوؼ إفّ  قلت حقك،

سرؽ منك الكثَت من الثقة ابلنفس  والشعور ابحًتاـ الذات، وزرع فيك 
ان اي منذر سوؼ يبقوان يف خوؼ وقلق حىت نفقد ؤ عداأ الشعور ابلدونية،

ثقتنا يف أنفسنا تصغر واحًتمنا  أفّ شجاعتنا وزتاسنا وحسن التصرؼ، أرى 
  .لذاتنا يتآكل وشعوران ابلدونية يكرب ويكرب

عّلمت من جتربيت مع اطتوؼ أنّو كلما زادت شدة اظتواجهة مع ت ولكٍت -● 
وابلتايل التغّلب  ،على السيطرة على اطتوؼ القدرةمدهتا زادت  اطتوؼ وزادت

 .عليو
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عرؼ اطتوؼ يف حيايت أشدة اظتواجهة مع اطتوؼ، آه...آه اي منذر مل  -⊙
خر، آ شخص ىلإقلبٍت و صابٍت أزلزاؿ عنيف  ،، التعرض لإلابدةاألايـال ىذه إ

 أمي وأيب؟ حاؿ كيف   خائف وحَتاف...
  .لك دعاء يف الدواـ على -●

   :تنّهد مصطفى مع زفَت طويل وحزين وقاؿ
  .منذر اي هللا أماف يف -●
 .يف أماف هللا اي مصطفى -⊙
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مع اقًتاب اليـو الدراسي األوؿ، اتصل يب أضبد وطلب مصاحبيت  
 ألتو:  لزايرة صديق لو، س

  الزايرة؟ سبب وما -●
 ىل تذىب معي اليـو بعد اؼبغرب؟  إهنا ضرورية... إهنا خدمة يل... -⊙
  هللا بركة على -●
  :التقيت أبضبد بعد اؼبغرب وكبن يف السيارة، سألت أضبد   
 ؟أتخذين من إىل -●
  .إىل أحد عبدة الشيطاف السابقُت -⊙
  .ابلضبط وجودي ضرورة وما -●
   .أخربتو عنك... إنو ؿبتاج إليكلقد  -⊙
  ؟ابلضبط ماذا يف !إيل ؿبتاج -●
ردبا  توّقعأظن أنو يبحث عن اإليباف...ىذا  ستسمع منو بعد قليل...  -⊙

  .أنّو يبحث عن أشياء أخرى ولكنو يف مرحلة فارقة وحاظبة من حياتو
  :يف تلك اللحظة اتصل يب عبد اجمليد وقاؿ

 عندما التقرير، نشر موعد الليلة الدراسي العاـ أايـ أوؿ غدا تنسَ  ال -●
  .برسالة أـ دبكاؼبة سواء أخربين ترسلو
  .أفكر يف أتجيل نشر التقرير -⊙
  .التقرير نشر عدـ يف تفكر إنك -●
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  .يب وحدي ...ىناؾ أمي وأيب تبطًااؼبوضوع ليس مر -⊙
 ؟التقرير أين -●
  .يف جييبجهاز ذاكرة إنو على  -⊙
 .سأنشره وأان ايهإ أعطٍت -●

سفلها رتجمة أ والدي العمارة اليت وجد إىليف تلك اللحظة وصلنا 
  .زتدأرائد صديق  إىلذاىباف  أنّناوالد الدكتور صاحل، علمت حينها 

سألتقي بك العمارة، أان على موعد مع شخص وىا أان أقف على ابب  -⊙
  .الليلة وسنكمل حواران

  :قلت ألزتد
  ...رائد إىل أتخذين أنت -:●

  .زتد راسو ابظتوافقةأ ىزّ 
كاف االكتئاب ظاىرا على وجهو رغم ؿباولتو الفاشلة و رائد استقَبلنا

 قاؿ: حىت جلسنا  إفْ وما  ،يف إطالؽ االبتسامات
 فقبل ...كنت ماذا أضبد أخربؾ لقد ...الفور على اؼبوضوع يف سأدخل -●

رجوع إىل إيباين القدمي وكلما حاولت ال ،أسبوعُت ابتعدت عن عبدة الشيطاف
يفقدين  يدمرين... اػبوؼ من أف يؤذيٍت... الشيطاف... منعٍت اػبوؼ من

قادر أف يفعل يب ما يشاء،  صاحب بطش...قليب... الشيطاف يف  عقلي...
ولكٍت ؿبتاج إىل من ينزع من قليب  ،أرى الشيطاف يف عقلي سّفاحا مرعبا

 .اػبوؼ من الشيطاف
  ؟قرآفىل حاولت قراءة ال -⊙
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 اليت اؼبرّات أتذكر أراه كلما منو، االقًتاب أستطع مل ولكٍت حاولت -●
 .رقصت فيها على احًتاقو

رأسو ووضع راحة يده اليمٌت على جبهتو حىت ظننت أنو  رائدأنزؿ 
   :... قلت لويبكي ولكنو وقف وسار خطوات وأدار ظهره لنا

  ؟واجهةاؼب فنّ  ربسن ىل -● 
... اؼبواجهة واؼبقاومة أكثر كذبة كذبتها أتعّلمهاأف  أستطيعال ولكٍت  -⊙

أان يف وضع ال  يف حيايت، كنت دائما أعطي الدروس فيها وأان فارغ منها...
  .يسمح يل خبداع نفسي واآلخرين

وكأنو  زلزلٍت ىذا الشاب ورّنت كلماتو األخَتة يف قليب حىت جرحتو...  
 رائدواؼبواجهة وأان فارغ منها، أدار قاؿ أين كّذاب، أعطي الدروس يف اؼبقاومة 

  :وجهو ونظر إيل وقاؿ
 من إال خوؼ قليب يف يبقى أال وىو واحد شيء يف تساعدين أف أريد -●

  .فقط هللا من هللا،
زلزلٍت ىذا الشاب للمرة الثانية حىت أصبت ابالرتباؾ، هنضت 

ؽبا  ومشيت عّدة خطوات مث عصَفت يف ذىٍت بقسوة كلمات متعددة، كاف أو 
 :كالمي لعبد اجمليد

 ...ابطتوؼ والقلقمليء ال أستطيع ألين  -●
   :مث على الفور كلمايت ؼبصطفى



 87 

تعلمت من جتربيت مع اطتوؼ أنّو كلما زادت شدة اظتواجهة مع  ولكٍت -●  
على السيطرة على اطتوؼ وابلتايل التغلب  القدرةاطتوؼ وزادت مدهتا زادت 

   عليو....
  :خَتةاألرائد مث كلمات 

 إال خوؼ قليب يف يبقى أال وىو ،فقط واحد شيء يف تساعدين أف أريد-●
  .فقط هللا من هللا، من

  :وقلت رائدأدرت وجهي إىل 
 يّ علولكن   ،يف قلوبنا سوى اطتوؼ من هللا نُبقيف ال أرمبا نستطيع معا   -●

  .تحاسوب موصوؿ ابإلنًتن إىلبعمل ضروري ال يبكن أتجيلو، أحتاج  القياـ 
 الرقمية من جييب جهاز الذاكرة حاسواب ؿبموال وأخرجتُ رائد أحضر 
اؼبخّزف عليها التقرير وبعثتو إىل أفضل عشرة مواقع إخبارية يف  )ذاكرة وميضّية(

وبعد االنتهاء من . وإىل صبيع فروع نقابة اؼبعلمُت يف كافة احملافظات ،البلد
  :د اجمليد تقوؿنشر التقرير أخرجت جوايل وبعثت رسالة إىل عب

  .هللا حبمد التقرير ُنِشرَ  لقد -●
يف األسبوع لنمشي معا أوؿ ة أف نلتقي مر زتدوأرائد واتفقُت مع 

 خطواِت سقي قلوبنا من اػبوؼ من هللا فقط. 
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 ،ويف اليـو التايل وىو أّوؿ أايـ العاـ الدراسي حضرُت إىل اؼبدرسة
وعلى الفور  ،دخلت مراجعة إدارة اؼبدرسة. وبعد اغبصة الرابعة ُأخربُت بضرورة

وقف اؼبدير العاـ وقّدـ يل مغلفا دوف أف يطلب مٍت اعبلوس، فتحتو مث قرأتو 
  :قلت

 النعرات وإاثرة اؼبدرسة تدرسها اليت اؼبناىج تشويو بسبب ُفِصلتُ  -●
  .تعّسفيّ ىذا فصل  ...الطائفية
ة اؼبدارس أبي من مصلحتك عدـ مطالب إنو فصل غَت تعسفّي... -⊙

  .إبمكانك اؼبغادرة هبدوء شيء...
   :يف قليب اجملروح أرّددغادرت وأان 

وزادت مدهتا زادت والقلق أنو كلما زادت شدة اظتواجهة مع اطتوؼ  -●
 على اػبوؼ والقلق.وابلتايل التغلب  عليهماعلى السيطرة قدرتنا 
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حقيبتو ثالث صور، خرج رائد من أما أف وصلنا غاابت جرش حىت 
ى لنا برج كهرابئي ءحىت ترا األشجارالسيارة على شارع ترايب ربفنا يف سران 

  :قاؿ رائد
  .اؼبنطقة ىي ىذه -:●

  :الصورة وقاؿ إىلضبد أضبد، نظر أ إىلعطى رائد صورة أ
  اؼبنطقة ىي ىذه نعم -:●  

 افاألغصضبد السيارة مث وضع رائد أمامنا صورة شجرة مقلمة أأوقف 
  :وقاؿ اصتذع،حد جوانب أمقشوطة اللحاء من 

  الشجرة ىذه قبد أف علينا -:●
  :طفئ احملرؾ، قلت ؽبماأضبد السيارة وأوقف أ

  ؟الشجرة ىذه لغز أفهم أف اؼبمكن من ىل -:●
ضبد، ستفهم كل شيء عندما قبد الشجرة، سنبحث عن أأجاب 

  .يف السيارة أو البحث معناالشجرة يف ؿبيط الربج الكهرابئي، إبمكانك البقاء 
 حبث معكما أبل  -:⊙

ضبد إلحضار أوما ىي إال دقائق معدودة حىت وجدان الشجرة، ذىب 
دوات الشواء أورائد زتد أوضع  ان ورائد ربت الشجرة، أالسيارة وبقيت 

بينما ذىب على اظتوقد ضبد إبشعاؿ الفحم أخذ أ، حتت الشجرة والكراسي
ادا للماء سعة عشرين لًتا، وما أف وضع أضبد برّ السيارة وأحضر  إىلرائد 
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 ،فتح رائد براد اؼباء وأخرج منو ؾبرفة قصَتة اليدحىت أسياخ اللحم على اؼبوقد 
وجودىا، دخل  واستغربتوىي تلك اجملرفة اليت رأيتها يف سيارة عبد اجمليد 

قشوط ىل قليب عند رؤية اجملرفة، أخذ رائد وبفر ربت اللحاء اؼبإالريب واػبوؼ 
ب نصف من الشجرة،  كاف اغبفر ىادائ وانعما وحذرا وعلى عمق ما يقار

أضبد  التَفتَ أضبد، إىل ظهر جلد أسود، توقف رائد ونظر حولو مث نظر  مًت 
حقيبة جلدية  هبدوء ودتهل حولو دائرة كاملة مث ىز رأسو ابؼبواقفة! أخرج رائد

 ابضتقيبة ذىب ، مثاظتًت ضالع، طوؿ ضلعها ما يقارب ربعاألمكعبة متساوية 
  ،حسستو من قبلأوأخفاىا داخل السيارة، أحسست خبوؼ ـبتلف عما 

السؤاؿ على إيالما لدرجة أنو أفقدين الرغبة و اعبرأة  أشدّ ىذه اؼبرة  فاػبوؼ
عرقا وحلقي يكاد يتشقق من ف ستفسار، بقيت صامتا ويداي ترشحااالو

ء وبُت دقيقة وأخرى وباوال إرجاع ستمر أضبد ورائد يف إكماؿ الشواااعبفاؼ، 
 :وىل، نظر إيل أضبد وقاؿاألىل ىيئتو إ اؼبكاف
مع عبدة  اإلنًتنت عربَ عندما كنا مع عبدة الشيطاف تواصلت أان ورائد ●:-

وبعد ستة  ،من بينهم عبدة الشيطاف يف إسرائيل ،الشيطاف يف عدد من الدوؿ
رضوا علينا نقل قطع أثرية شهر من التواصل مع عبدة الشيطاف يف إسرائيل عأ

داخل  ىلإ ،بالد أخرىو مصر و  سورايو  من العراؽ، ردفاألأتيت من خارج 
 ،منطقة يف جنوب البحر اظتيت إىلوؿتن نقـو بنقلها من داخل البلد   ،ردفألا

تبعد عن السياج الفاصل عشرة أمتار فقط، بعثوا لنا بصور مع اسم اظتنطقة 
اظترة اطتامسة،  ىي ىذه ف التحف األثرية،وعن طريق الصور نتعرؼ على مكا

والثانية أساور ذىبية  ،اظترة األوىل كانت عبارة عن ثالث قطع ذىبية عثمانية
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أما الرابعة  ،فرعوينالابلياقوت  امرصع ذىبيِّا اوالثالثة كانت عقد، رومانية
وىذه اظترة األخَتة رمانة من العاج  أشوري،ؿتاسي  إبريقفكانت عبارة عن 

ية،  القطع الذىبية واألساور  والعقد رتيعها مزيفة وكانت عبارة عن اختبار اببل
أما كيف اكتشفنا ذلك  ،حقيقية أثريةبريق ورمانة العاج فهي قطع اإل أّما ،لنا

   .فسيخربؾ رائد
وال ندري كيف لبرج منها، مل يكن أمامنا إال  ،يف ورطةزتد أو  أان -:●

وما زلت احتفظ  ،الصور والذي بعثت منابخًتاؽ اصتهاز  قمتُ لقد  ...أنت
اظتشكلة ىي يف القطعة اليت  ،من الضروري أف تطلع عليها ،بعدة ملفات

وىي رمانة من العاج عبارة عن  غتسم على شكل رمانة  ،اليـو أخرجناىا
ارتفاعها ما يقارب ستسة سنتيمًتات ،مثقوبة من األسفل، ىذه الرمانة أثر 

وػتطتها التالية   ،مت هتريبها من العراؽ ،بل اظتيالداببلي يرجع للقرف الثامن ق
لو اإل)مقدس للكهنة، ىيكل  :عليها عبارة يُنقشُ إسرائيل  و ىناؾ سوؼ 

  .أهنا كانت رأس صوصتاف كبَت كهنة اعتيكل لُيدَّعىو  ،يهوه(
  :قاطعت رائد وقلت

  !مزيفة أهنا سيظهر فحصها عند ولكن  -:●
 أثرية قطعة فهي  سنة ٠ٕٓٓ إىل تعود أهنا سيثبت فحصها يتم عندما  -:○

 من تزييف أماـ أنت النقش، سوى مزيف شيء فيها يوجد وال حقيقية
ي لك ليكإ صتئنا  ؿتن ...عربي بنقش تزييفو يتم اببلي أثر اكتشافو، الصعب

  .تساعدان على اطتروج من ىذه الورطة
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   :قلت
  ...بل من ىذه اصترنتة-:●

  :زتدأقاؿ 
 ورطة وجرنتة نعم ىي ●:-

 :قاؿ رائد
لك من قراءة أىم اظتلفات اليت حصلت عليها وتتعلق هبدـ اظتسجد  بدَّ ال●:-

  .وبناء اعتيكل ،األقصى
 )ذاكرة وميضّية( رقميّ  خرج رائد من جيبو جهاز ختزين بياانتأ

حاوؿ جاىدا كبح قلقي والسيطرة عليو، أان أأخذت الذاكرة و  وقدمها يل،
  :قلت

 .حلها يف يساعدان أف اجمليد لعبد البدّ  اطتطورة ذههب مسألة -:●
 زتدأ قاؿ 

  .اظتوضوع ىذا عن بعيدا يكوف أف اجمليد عبد أريد رجوؾ،أ -:●
  .بذلك أعدؾ لن -:○
ىل إزتد ابلسيارة أىل عماف، انعطف إغادران غاابت جرش ويف طريقنا   

وقفت حد وبعد دقيقتُت من السَت تأموحش ليس فيو  فرعي ترايبطريق 
 خرج منها رمانة العاج، كاف منظرىا مهيبا ورتيالأخرج رائد اضتقيبة و أو  السيارة،

  :زتدأولكنو كاف ابلنسبة يل ؼتيفا ومرعبا أيضا، قاؿ  ،ويفوح بعبق التاريخ
ختيلها رأس صوصتاف كبَت كهنة اعتيكل الذي أما أرتلها ولكن عندما  -:●

  .منتهى البشاعةسيقاـ على أنقاض اظتسجد األقصى تبدو يف 
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  :قلت
  .ومرعبة وؼتيفة بشعة-:●

  :قاؿ رائد
 لنا وتقوؿ ستاذأ اي ستأيت الغد ويف الغد حىت عندي ستبقى الرمانة ىذه -:●

  ...نفعل ماذا
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 شّغلتُ ان خائف، وما أف وصلت البيت حىت أذىبت إىل البيت و 
قرأ ما أخذت أو ، ايه رائدالذي أعطاين إ حاسويب وأوصلت جهاز الذاكرة

تكثيف  ما قرأتو يتمحور حوؿ ، يتعلق هبدـ اظتسجد األقصى وبناء اعتيكل
وعن دعم  ،وتركيز هتويد القدس عن طريق القوة ،االستيطاف يف اظتدينة اظتقدسة

أما اظتلف اآلخر فيتعلق بتوسيع   ،رتيع اضتكومات اليهودية دوف استثناء لذلك
ت اظتسجد األقصى وغَته من مناطق القدس اضتفرايت بشكل متزايد حت

وأف ىدـ اظتسجد األقصى وبناء اعتيكل ىو ىدؼ ، للوصوؿ إىل اعتيكل اظتزعـو
واظتسألة مسألة توقيت  ،ىذا اعتدؼ قد اقًتب ، وإفّ لكل اضتكومات اليهودية

فقط، ختيلت يف تلك اللحظة رمانة العاج على رأس صوصتاف لتملو كبَت كهنة 
خبار عبد اجمليد، فأان ال قدرة  يل على إمن  البّد يف نفسي اعتيكل، قلت 

  .التصرؼ يف موضوع هبذه اطتطورة
عرؼ، وعبد اجمليد صامت وما  أذىبت إىل عبد اجمليد وأخربتو بكل ما 

كدت أهني كالمي حىت رأيت يف عيٍت عبد اجمليد القلق عميقا وواضحا قاؿ 
  :وىو يبلع ريقو بصعوبة

  .دائرة اآلاثر، ال يوجد خيار آخر إىليم رمانة العاج ال بد من تسل   ●:-
  .نعم ال يوجد خيار آخر ●:-

  :يد عبد اجمليد فوجدهتا ترشح عرقا، قلتبمسكت أ



 95 

 عندما تصبح الرمانة يف ،الواقع صحاب رمانة العاج سيقبلوف ابألمرأ ●:-
 دائرة اآلاثر 

  حقيقي خطر يف ازتد أخي ،حياة ذلك أظن ال -:○
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يف الغد التقينا ؿتن األربعة يف بيت رائد للتوجو إىل دائرة اآلاثر 
  :حضر رائد القهوة وما أف ارتشفت رشفة حىت قاؿ رائدأوتسليم رمانة العاج، 

عليكم أف تسمعوا  ،ىل دائرة اآلاثر وتسلموا رمانة العاجإوجهوا تت أف قبل -:●
 ىذا اطترب 

  :قاطعو عبد اجمليد وقاؿ
  بسرعة قهوتكم اشربوا الطريق، يف سنسمعو -:●

 :كمل رائد كالموأ
 لدراسة العامة اآلاثر دائرة من بدعوة األردف ىلإ فرنسي ابحث جاء-:●

بية يف متحف عماف... ذى مسكوكات قطع( ٗٓٗ) وأربع أربعمائة
فحصها ودراستها وتبُت  مَتَّ و  ،اكتشافها يف عماف قبل سنوات مَتَّ اظتسكوكات 

أبلغ  ،ثرية قدنتة وبعد دراسة اظتسكوكات اظتوجودة حاليا يف اظتتحفأا قطع هنأ
صلية وأنو أاطتبَت الفرنسي دائرة اآلاثر أف اظتسكوكات اظتوجودة يف اظتتحف غَت 

عليكم أف تعلموا أف ىذه الرمانة  انتهى اطترب... استبداعتا بقطع مزيفة... مَتَّ 
 .ؿ بقطعة مزيفةؽتكن أف تسرؽ من دائرة اآلاثر وتستبد

ثرية حقيقية تسرؽ من اظتتحف وتستبدؿ بقطع أقطع ، ىزين ىذا اطترب
  !ال عن طريق ابحث غريبإ ُتكَتشفُ وال  ،مزيفة

 :قاؿ عبد اجمليد
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ئرة اآلاثر أصبحت مغلقة وتسليمها لليهود  دا طريق ،ًذاإ نفعل ماذا -:●
 واالحتفاظ ،قًتافهاليوظفوىا يف ىدـ األقصى وبناء اعتيكل جرنتة ال نستطيع ا

  !وترجع رمانة العاج لليهود ،رتيعا نُقَتلَ  أفْ هنايتها  ،هبا مدة طويلة فكرة فاشلة
   :قلت

و أو هنر أ سيل يف رمادىا ثرُ نن مث رماد إىل وحتويلها إبتالفها رأيكم ما -:●
  ؟حبر
  :عبد اجمليد ردّ 
  .اضتياة قيد على يبقينا حال نريد-:●

قاؿ وىو  ،العاج وأخرجها من اضتقيبة وزتلها بيده ىل رمانةإزتد أقاـ 
  :وينظر إليها

 عالقتنا بقطع وإخبارىم ،لليهود تسليمها ىو اضتياة قيد على يبقينا ما رمبا-:●
 .معهم هنائيا

ولتثى  ،يف تلك اللحظة ختيلت والد الدكتور صاحل وىو داخل القرب
 :صحوت على قوؿ رائدمث " لن أساىم يف طعن أميت: "عليو الًتاب وىو يقوؿ

وخالعتا يفكر  ،ف ؾتعل رمانة العاج مع األستاذ منذر مدة يومُتأرى أ -:●
 حّل.كل منا يف 
وبقيت صامتا رغم شعوري  ،ربكتٍت فكرة احملافظة على رمانة العاجأ

   :حتاشى النظر إليهمأان أمصوبة علي، قلت و  بنظرات اصتميع
 فكارانأ ونتبادؿ نلتقي اظتساء يفو ، الغد حىت عندي ستبقى العاج رمانة-:●

  .متناأ طعن يف نساىم أفْ  دوف اضتياة قيد على يبقينا حل على ونتفق
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 :اقًتب عبد اجمليد مٍت وقاؿ
األساس لكل اضتلوؿ، وكتب أف يقتنع اصتميع  ىو اضتياة قيد على البقاء -:●

  .اصتميعال يقـو على احملافظة على حياة  حلّ بل سوؼ أمنع أي  لن أقبل أنٍت
وضع رائد على الطاولة شنطة بالستيكية يف داخلها اضتقيبة اصتلدية 

  :وقاؿ إيّل،مث نظر  ،اليت حتتوي رمانة العاج
 ؟الغد أييت مىت -:●
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 99 

19 
 

زتل رمانة العاج، وظتا دخلت غرفيت وأغلقت أان أعدت إىل البيت و 
وقلت بصوت  ،ى البابسندت ظهري ورأسي علأو  ،ابهبا أطلقت زفَتا طويال

  :مسموع
  .رزتتك هللا اي ...اظتؤبد ابلقلق علي ُحِكمَ  لقد ...الغد أييت مىت -:●

رمانة العاج، فتحت اطتزانة ونظرت  خزانيت إلخفاءاجتهت بتثاقل ؿتو 
داخلها مث نظرت إىل خزانة أخي مصطفى، شعرت أبماف يًتدد حبناف منها، 

خفيت أو  ،اج فيها، فتحت خزانة مصطفىشدين ىذا الشعور إلخفاء رمانة الع
وظتا قتمت إبغالؽ اطتزانة وقع نظري على مصحف مصطفى؛ زتلت  .الرمانة

صفحاتو فوقع نظري على  وقلبت بعض اظتصحف وأغلقت اطتزانة، فتحتو
شتعها بصوت أخضر، قرأت اآلايت وكأين أ يّ بقلم فسفور فوقها  ُخطَّ آايت 

 :مصطفى
، الَّ َما َكَتَب اَّللَُّ لََنا ُىَو َمْواَلاَن ۚ َوَعَلى اَّللَِّ فَػْليَػتَػوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوفَ ُقل لَّن ُيِصيبَػَنا إِ )  
ُ  ُقلْ  ۖ  َوؿَتُْن نَػتَػَربَُّص ِبُكْم َأف ُيِصيَبُكُم اَّللَّ َىْل تَػَربَُّصوَف بَِنا ِإالَّ ِإْحَدى اضْتُْسنَػيَػُْتِ

ْن ِعنِدِه أَْو أِبَْيِديَنا ۖ فػَ   (تَػَربَُّصوا ِإانَّ َمَعُكم مُّتَػَربُِّصوفَ بَِعَذاٍب مِّ
متلصٍت من رمانة  إىل حلّ  تُ صلو وكلما  ،ر يف حلّ فكّ أجلست 

عليو الًتاب وىو يقوؿ  ىثَ ل والد الدكتور صاحل داخل القرب لتُ يّ أخت ،العاج
ان لن أوكذلك : "أقوؿ لنفسي مثّ  ،)لن أساىم يف طعن أميت(: بصوت مطمئن

اتصلت  ،وبعد العصر بقليل، ولكن ال أدري ما أفعل ،"أساىم يف طعن أميت
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بعبد اجمليد وطلبت لقاءه يف اظتدينة الرايضية منفردا، انتظرتو يف اظتكاف الذي 
 :لصالة، جاء عبد اجمليد والقلق ظاىر على وجهو قلت لواب شهد بداية التزامو

  ...يبدو انك مل تنم جيدا   ●:-
 ن يف ورطة كبَتة م إطالقا... ؿتنأنك مل ت ويبدو ○:-

 يف نساىم ال نفسو الوقت ويف ،اضتياة قيد على يبقينا حلّ  يف فكرت -:●
 .السدود أحد قاع يف  العاج رمانة نضع أف ىو اضتلّ  متنا،أ طعن

   !اهنويستخرجو  أصحاهبا سيأيت اضتقيقة، قوؿ على انو أجرب  لو وماذا -:○
 .أحد يستخرجها وال الرمانة السدّ  أتربة تدفن ورمبا -:●
  .رتيعا لُ قتَ ا سينتقموف منا ونُ عندى -:○
 .كالمنا صدؽ من يتأكدوا حىت اضتياة، قيد على ؾًتَ نُ سَ  -:●
  .اظتؤبد ابلقلق علينا كمتَ حَ  لقد-:○ 

 من بد ال اظتؤبدين، واطتوؼ ابلقلق علينا حكم من ىو الظامل واقعنا  بل -:●
  .اليـو العاج رمانة من  التخلص

 ؟نةالرما ىي أين -:○
  .سياريت يف -:●
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 وصلنا قبل آذاف العشاء بقليل، كنتُ  ،اظتلك طالؿ دّ ذىبنا إىل س
سفلها اضتقيبة اليت أوجعلت يف  ،هتا ابلفواكو واظتكسراتكبَتة مأل  ةً زتل سلّ أ

زتد ورائد أحتتوي رمانة العاج، اخًتان موقعا بعيدا عن تواجد الزائرين، وضع 
يت جبانيب، أخرجت حقيبة رمانة العاج من أسفل لّ ووضعت س، معدات الشواء

السلة، مث فتحت اضتقيبة وأخرجت رمانة العاج وقلت بعد أف أشعلت مصباح 
  :ىاتفي احملموؿ

  .الرمانة على األخَتة النظرة إلقاء وقت ىذا -:●
  :قلت أتمل اصتميع رمانة العاج،

 قاع يف غرقها ضمنأ حىت اضتديد، من كيلو ثالثة اضتقيبة يف وضعتُ  -:●
  .السدّ 

  :قاؿ رائد ،ىل أسفل السلةإرجعتها أيف اضتقيبة و مانة العاج ر وضعت   
  .السباحة أتقن انأ ،السدّ  يف الرمانة إللقاء مناسب اآلف الوقت -:●

  :قاؿ عبد اجمليد
  .ىناؾ الرمانة وألقي السد وسط ىلإ سبحأ سوؼ يل، اظتهمة ىذه -●

ىل عبد اجمليد، نظر إىل اضتقيبة ومل إمتها دّ قة و من السلّ  اضتقيبة أخرجتُ 
السد وظتا بلغ وسطو  إىلأخذ اضتقيبة ونزؿ  مالبسو،خلع  شرع يف بل .أيخذىا

واضتقيبة يف يده، كاف من  ونفس مث مترج من اظتكاف دقائق يغطسمكث عدة 
سقط اضتقيبة يف وسط السد ويرجع على الفور، سبح عبد اظتتفق عليو أف يُ 
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اعتاتف  أغلقتعا إلينا، يف تلك اللحظة اختلقت مكاظتة من والديت، اجمليد راج
  :يت بكل ما فيها وقلتوزتلت سلّ 

  .والديت على االطمئناف أريدُ ... استطعت أف أعود سوؼ -:●
، سرت بسياريت ؿتو وسرت ؿتو سياريت على عجل حامال سليت

يب، رتجمة أىل القرب الذي ترقد فيو اصتمجمة اليت وجدىا إ ىدؼ ػتدد...
وقفت السيارة حىت  انفلت اللهاث أوالد الدكتور صاحل، وصلت اظتقربة وما أف 

، كانت تتفجر بُت آىات  اللهاث آالـ اطتوؼ وأوجاع القلق، أحشائيمن 
آىات اللهاث، مكثت داخل السيارة حىت مل يبق  يف اظتقربة أحد،  ىدأتْ 

عاج، أتكدت من وجود خرجت من السيارة وأخرجت من السلة حقيبة رمانة ال
 ،رمانة العاج تشبو حقيبةرمانة العاج اضتقيقية، كنت قد اشًتيت حقيبة 

ووضعتها أسفل  السلة  جبانب  ،من اضتديد غراـووضعت  فيها ثالثة كيلو 
 ،أعطيتو اضتقيبة اظتزيفة دّ وعندما هتيأ عبد اجمليد لدخوؿ الس ،صليةألاضتقيبة ا

  .لةيف الس األصليةاضتقيبة  تْ وبقيَ 
 ،خربطي اآلإووضعت فأسا صغَتا حتت  ،وضعت اضتقيبة حتت إبطي

وأغلقت اصتاكيت وسرت ؿتو قرب اصتمجمة، نظرت خلفي فًتاءت يل سيارة 
ربكٍت صمت السيارة أساكنة معتمة، تبعد عن سياريت ما يقارب الثالذتئة مًت، 

أجد حويل فلم تلفت ولكٍت واصلت اظتسَت، وصلت قرب اصتمجمة،  ،وسكوهنا
سوى تلك السيارة الصامتة اظتظلمة اليت  ما زالت على حاعتا، حفرت القرب 
حىت ظهرت البالطة اليت ترقد حتتها اصتمجمة، رفعت البالطة  فظهرت 

 ،ووضعتها جبانب اصتمجمة ،اصتمجمة، أخرجت رمانة العاج من اضتقيبة
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 لًتابُ ارمانة العاج مث أتملت اصتمجمة، فتخيلت صاحب اصتمجمة و  لتُ أتمّ 
 ،اصتمجمة من القرب )لن أساىم يف طعن أميت(، أخرجتُ  :هاؿ عليو قائاليُ 

ويف تلك اللحظة شتعت صوات خلفي ، التفت ؿتو  ،رجعتها مكاهناألتها مث وقبّ 
كل جوارحي، والشبح يقًتب شيئا   رتْ الصوت فرأيت شبحا يقًتب مٍت تسمّ 

صبح على بعد أمتار أا  وظت ،فشيئا وصوت اطتطوات يرتفع جربوتو يف قاع أذين
رمانة العاج على مٍت، أبعدت نظري عنو والتفت إىل اصتمجمة و قبضت 

الشبح من جانيب و رأيت  وبقيت ػتدقا يف طيف اصتمجمة،  مرّ  ،بيدي اليمٌت
ستطيع رفعها، أوعيناي متحجراتف ال  ، رجليو، جلس مقابلي عند هناية القرب

  :ابلشبح يقوؿ ذاإه فقط، و ورجال وغتاؿ رؤييت القربُ 
  .ىنا إىل غتيئك توقعت -:●

رخى قليال أرفعت رأسي شيئا فشيئا، فالصوت ليس غريبا عن مسامعي، ؽتا 
 :قليب، قاؿ عنقبضة اطتوؼ 

  ؟معك أليست... معك هناإ ...العاج رمانة رىأ فأ ريدأ -:●
 اضتاجة أان يف أمسِّ  أف تكوف جبانيب، آه... يتُ ... كم دتنّ اجمليد عبد -:○

بك نِّ جَ حىت أُ  ،ع اطتوؼ وحديجترّ أأف  مل أخربؾ خوفا عليك، قبلتُ  إليك...
 و. وآالم من القادـاطتوِؼ مرارات 

  :قلت ،ىل عبد اجمليد، وتفحصها جيداإقدمت رمانة العاج 
  .اصتمجمة جبانب ضعها -:●
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مث  ،فوقهما البالطة مث وضعتُ  ،وضعها عبد اجمليد جبانب اصتمجمة
سران معا ؿتو سياريت قلت وؿتن  .رجع القرب كما كاف يف السابقىلنا الًتاب و أ

 :نسَت بُت القبور
 هبذه فتُ تصرّ  أّنٍت أصدؽ ال حلم، يف وكأين أشعر ٍتأن تعلم ىل -:●

قليب مل  فّ أ بُ تعجّ أنٍت إ، لطبيعيت ؼتالف فعلتو ما اضتكمة، وهبذه ،الشجاعة
 ...ينهار

 .االهنيار من قوىأ اظتؤمنة القلوب -:●
ة، رغم اطتوؼ الذي مّ ألٍت حالة مصغرة عن اإنما قلت لنفسي  اكثَت   -:⊙ 

لدينا قدرة على تبقى  ،يكرب فينا  والقلق العمالؽ الذي يلتهمنا بوحشية
تبقى قدرة تتجدد يف قلوبنا رغم جروحها العميقة ونزيفها الفوار،  ،اؼبواجهة

ّدـ لنا الثقة ابلنفس قادرة أف سبّدان ابلشجاعة عندما نطلبها وتق لدينا قوة 
، قدرة وتضّخ لنا االستعالء وكبن نشعر ابلدونية ،عندما نشتاؽ للكرامة

 .وقوة تنبع من ديننا العظيم ،مصدرىا إنتاننا بربنا
ويف الطريق مررت  ،سيارتويف سياريت وخلفي عبد اجمليد يف سرت 

، رظهو أوقفت سياريت والفجر يوشك على ال ،ابظتكاف الذي مات فيو الكبش
ؿتو مصرع الكبش، فوجدت رتجمة الكبش وبقااي من عظامو، مث  وسرتُ 

نظري على قطعة القماش  وقع مث   هبا،وثق  واتد واضتباؿ الاليت أُ ست األحتسّ 
لتها مث وضعتها جبانب خذهتا وأتمّ أعينا الكبش، هبا صبت السوداء اليت عُ 

حىت  ألرضامن  األواتدمث شرعت بنزع  األواتداصتمجمة، حتسست حباؿ 
بيد عبد اجمليد على كتفي، أخربتو  حسستُ أيف تلك اللحظة  ،نزعتها رتيعا
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ف يكوف مصَتي مثل أخشى أكنت دائما   أنٍتٍ بقصة الكبش، وأخربتو أيضا 
  ...مصَته

  :قاؿ وىو يربت على كتفي
  .قوى من االهنيارأقلت لك ...القلوب اظتؤمنة    ●:-

بينما زتل عبد  ،لسوداء بيدا والعصابةزتلت رتجمة الكبش بيد  
  ...والفجر يلوح أمامنا ،اظتربوطة ابضتباؿ بكل يد وتدين األواتداجمليد 
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