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قالوا عن الرواية
 الدكتور دمحم اخلواجا /طبيب نفسي -مستشفى امللك املؤسس:"رواية رائعة ...ومن انحية علمية حالة القلق والتوتر واألحداث اليت ّأدت إىل
ذلك مناسبة وصحيحة".
 خضر مشايخ  /مدير قناة الريموك الفضائية:"رواية حتمل رؤية اندرة ومتبصرة على الواقع الذي ينبت اطتوؼ والقلق بكثرة
على األفراد والشعوب".
 الكاتب دمحم ايسر الكسواين -موقع الشام اليوم:" رواية مؤثرة أتخذؾ لتحدي القلق الوجودي وتصوير دور الدين يف حياة
اإلنساف ومدىا ابألمل لتجاوز األمل"
 الدكتور رايض العيسى  /دكتوراة يف القلق االجتماعيجتسد قلق الواقع وؼتاوفو بطريقة إبداعية ..وتُذ ّكران أبسلوب ؽتيّز مبهمة
"رواية ّ
الدين الكربى ...البشرى"...
 عالء شديد  /انقد أديب – جريدة الدستور سابقا:"القارئ يلهث متنقال بُت صفحات رواية أتسرؾ منذ البداية إىل النهاية
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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األمة ...وكقبطاف ماىر
واظتتالطم يف النفوس ،أحداث صادقة من رحم معاانة ّ
حتطّم الرواية أسباب اليأس واطتوؼ والقلق وتعرب بك إىل شاطئ األم ِن وحبل

النجاة اظتعقود ابإلسالـ( .منذر) ثنائية النذير والبشَت ،اظتوت واضتياة ،أمل اليأس
وأمل الطمأنينة ،الضالؿ واعتدى ،الظالـ والنور ،وقلق دتحوه عقيدة نور هللا".
 -املؤرخ شعبان صوان  -تركيا بوست

"يسرين أف ألتقي كاتباً 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
معاانتو عامة وطبيعية ويتخذ لو رفاقاً ؼتلصُت يف درب الصرب والنصر".
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حلم مل يتحقق
زيد غزال
بكالوريوس إخراج تلفزيوين وسينمائي
ؼترج يف قناة الَتموؾ الفضائية
لكل ُؼترج حلم ،وحتويل ىذه الرواية إىل فيلم كاف حلمي ،قبل سنة

وبعد مشاورات مع شركة بلو اليت لإلنتاج الفٍت ،متّ االتفاؽ على إنتاج فيلم
نص
سينمائي ضمن مشروع الدراما اإلسالمية اظتعاصرة ،فبدأان ابلبحث عن ّ
مناسب ،فكاف خياران األوؿ ىو األستاذ زايد؛ كونو أكادنتيا لتمل درجة
البكالوريوس يف الدراما ،ومتخصص يف كتابة السيناريو التلفزيوين والسينمائي،
وروائي يكتب يف القضااي اإلسالمية اظتعاصرة.
عرض علينا األستاذ زايد ثالث رواايت ؼتطوطة غَت منشورة ،قمنا
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.
جتسد قصة معاانة شخصية داخلة يف
ّأما ظتاذا ىذه الرواية؛ فألهنا ّ
النفسي ،وخلف ىذه اظتعاانة ،معاانة غتتمع ،وخلف اجملتمع ّأمة،
عمق البعد
ّ
يربط كل ذلك فكر إسالمي نقي ٍ
خاؿ من الشوائب يف بناء درامي يوصل
ّ
ّ
القيم اإلسالمية مبنتهى االحًتاؼ ،فيها شخصيات عميقة ماتع دتثيلها
ومشاىدهتا ،عدا عن األجواء السينمائية اظترسومة بطريقة غاية يف التشويق،
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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،
وبعد ثالثة شهور ق ّدـ األستاذ زايد سيناريو الفيلم ،وبعدما قرأت السيناريو،
لست مبالغا إف قلت إنٍت شاىدتو فيلما كامال يف خيايل وأصبح حلم إخراجو
ال يفارقٍت.
وضعت ميزانية إلنتاج الفيلم ،وىي ( )22ألف دينار فقط! وىو مبلغ
ال يُذكر يف اإلنتاج السينمائي ،علما أف أجر اظتؤلف ىو صفر وأجري
كمخرج ىو صفر أيضا ،واتفقت مع الشركة يف حاؿ حصل الفيلم على
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
السينمائي ليس وسيلة فعالة لنشر الدعوة ،واعتذار آخر ألف الفيلم مصبوغ
ط معارض للسلطة،
بصبغة اإلسالـ السياسي ،وآخر ألف الفيلم يسَت يف خ ّ
واعتذار آخر ألف ىذا الفيلم لن يُسمح بعرضو ،لذلك قررت الشركة أتجيل
إنتاج الفيلم حىت أييت الظرؼ اظتناسب.
على الرغم من قرار الشركة بتأجيل إنتاج الفيلم إال أنٍت ما زلت أعيش
حلم إخراجو إىل ىذا اليوـ.
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
1
اظتعصب العينُت تزورين قهرا يف أوقات
التزاؿ ذكرى الكبش اظتقيّد ّ
الشدة واألزمات  ،لتقوؿ يل أف األحداث أتخذين ؿتو مصَت الكبش ،كاف
الكبش يصرخ أبعلى صوتو وكانت الشمس على مشارؼ الغروب ،كنت
وأخي مصطفى فتارس رايضة اصتري ،مصطفى يسبقٍت بعدة أمتار ،توقّفت
عن اصتري عندما شتعت صوت الكبش اظترعوب وصوت الكالب اظتمزوج
بشهوة االفًتاس ،بينما أخي مصطفى اتبع اصتري دوف انتباه ،كاف الكبش
كل ِرجل من أرجلو األربع بوتد،
معصوب العينُت وىو واقف وقد ربطت ّ
كل منهم يبسك بلجاـ كلب ،مو ّزعُت على قوائمو
وأحاط بو أربعة شباب ّ
األربع ،وكلما ظفرتو الكالب دبخالبها وأنياهبا ش ّد عبامها الشباب ،بقي
الكبش يصرخ ويقاوـ ،مث أخذ يصرخ دوف مقاومة وبعدىا وقع على األرض
ىامدا دوف حراؾ ،نزؿ أحد الشباب وتفقد الكبش مثّ وضع أذنو على قلب
الكبش وقاؿ:

● -الكبش مات ،لقد توقف قلبو ...مات من اػبوؼ
نزؿ شاب آخر وتفحص وجو الكبش وعينيو وقاؿ:
● -نعم مات من اػبوؼ ...لقد ظبعت جدي يقوؿ إف القلوب مثل اطتياـ
إذا خلعت أوتداىا أو كسرت أعمدهتا فمصَتىا االهنيار.
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بقيت واقفا حزينا مصدوما ،غادر الشباب مع كالهبم وبقي الكبش
اؼبيت مقيدا ومعصوب العينُت ،اقًتبت من الكبش ،وفككت قيد أرجلو
وأزلت العصابة السوداء عن عينيو ،وجلست أنطر إىل جثّتو وإذا بيد أخي
مصطفى على كتفي.
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يف ليلة من ليايل الشتاء ،قمرىا غائب ،ومطرىا يستعد للهطوؿ ،كاف
أيب وأمي عائدين من بيت عميت ،وأثناء العودة ىطل اؼبطر ،كاف أيب سعيدا
هبطوؿ اؼبطر ،إال أ ّف أمي كانت تعتقد أ ّف التعرض للمطر يسبب األمراض،
وبعد برىة رأت أمي جرافة جاشبة على طرؼ الشارع ،فاحتمت هبا من قطرات
اؼبطر ،كانت خلف اعبرافة تلة من األتربة واغبجارة أحدثتها حفرية بقصد
البناء ،قاؿ أيب ألمي اليت ما زالت ربتمي ابعبرافة:
● -إىل مىت ستمكثُت ىنا؟
⊙ -إىل أف يهدأ اؼبطر.
● -ىيا ِ
السنَّة ،فقد كاف
لنمش يف اظتطر ،فاؼبشي ربت اؼبطر اؼببارؾ من ُّ
رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم نتشي ىو وأصحابو ربت اؼبطر ويقرأ قوؿ هللا
تعاىل( :وأَنْزلْنا ِمن َّ ِ
بارًكا) ...
َ
السماء ماءً ُم َ
أربرؾ حىت يهدأ اظتطر ،اؼبشي ربت اؼبطر يسبب األمراض
● -ل ن ّ
ربرؾ والدي ؿتو تلّة الًتاب ،ووقف أماـ رتجمة ظهر
وبعد غبظات ّ
نصفها بفعل زخات اظتطر وكشف سًتىا نور عمود الكهرابء ،وظتا استخرجها
نظر حولو فرأى حوضا صغَتا من اظتاء ،وبعد غسلها وتنظيفها جيدا خلع

سًتتو ول ّفها هبا ،وأمي واقفة تنظر إليو ال تدري ماذا يفعل وظتا اقًتب منها
ّ
سألتو:
● -:ما ىذا … ماذا وجدت؟
⊙ :-وجدت شيئا من اآلاثر القديبة
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انتهيت من تشكيل
وظتا وصل أيب وأمي كنت مستيقظاً ،وكنت قد
ُ
لوحة كتابية بطريقة اغبرؽ على اػبشب ،كانت اللوحة عبارة عن آية( :اي أيتها
النفس اؼبطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية) وما أف علقت اللوحة فوؽ
شتعت صرخةً من أمي ،فذىبت إليها ومشمت رائحة ثوهبا اؼببلل
سريري حىت
ُ
اظتعطّر برائحة اظتطر مث قالت:
● -ما ىذا … رتجمة؟! ...
ر ّد أيب بربود:
⊙ :-إهنا رتجمة ....وال ب ّد من دفنها وإكرامها
اذىب وادفنها اآلف … ماذا تنتظر
●ْ -

⊙ :-سأدفنها يف الصباح …ال داعي للقلق إهنا غترد رتجمة واصتماجم ال
أتكل البشر!
قالت يل وىي ترتعش:
● -إ ّف رؤية اعبماجم تثَت خويف وقلقي  ...فما ابلك عندما تبيت يف بيتنا؟!

ذىب أيب إىل غرفة الضيوؼ ووضعها يف جرار اظتكتب ،وأان واقف
أنظر إىل اطتوؼ يف وجو أمي وأظتس اػبوؼ والقلق يف راحة يدىا اظتضمخة
ابلعرؽ ،وبقيت أرى اطتوؼ يف وجهها يكرب ،وأظتس عرؽ القلق يف راحتيها
على مدى ثالثة أسابيع متواصلة من وجود اصتمجمة يف بيتنا ،وأيب يؤجل
دفنها اترة ،وينسى اترة ،وينشغل أخرى.
ويف إحدى الليايل تسلّل أخي الكبَت عوض إىل غرفة الضيوؼ،
أشعل مصباح ىاتفو اػبلوي ،وأخرج اصتمجمة من الد ُّْرج ووضعها على سطح
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اؼبكتب وجلس على الكرسي ،وأخذ وباوؿ نزع الناب األيسر للجمجمة ،وىو
انب ملبس ابلذىب ،لقد أراد نزعو لبيعو ،وبعد عدة ؿباوالت تفاجأ عوض
بصعود اعبمجمة إىل أعلى واستقرارىا فوؽ رأسو ،دب الفزع واؽبلع يف قلب
عوض ،فحاوؿ اؽبروب ولكنو مل يستطع ربريك الكرسي إىل الوراء ووجد
جسده ؿبشورا بُت اؼبكتب والكرسي ،فصرخ عوض ولكن صراخو كتمتو يد
قوية أغلقت فمو ،فسمع عوض نبسا يف أذنو يقوؿ:
● -يقوؿ الرسوؿ صلى هللا عليو وسلم( :كسر عظم اؼبيت ككسره حيا)
سن الذىب لو صاحب وأنت لست صاحبو.
مفهوـ اي عوضّ ،
ىز عوض رأسو ابؼبوافقة مرعواب ،فًتاخت اليد عن فمو ،فالتفت
عوض فوؽ رأسو حبذر وخوؼ ،فوجد أخي مصطفى خلفو ملتصقا ابلكرسي
وفبسكا أعلى اعبمجمة أبصابعو ،خاطبو مصطفى:
سن الذىب ،فسوؼ أخلع سنّك بدال منو.
● -إف قمت بسرقة ّ
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3
عند الساعة الواحدة ليال ،كنت مستيقظا أدرس مادة الفيزايء ،فقد
بقي شهر ونصف على امتحاف الفصل األوؿ للثانوية العامة ،أفاقت أمي
بت من غرفة نومها وطرقت الباب حىت
مفزوعة صارخة من كابوس رأتو ،اقًت ُ
ت أمي
فتح يل أيب ،ورأيت أمي كما كنت أراىا ع ّدة مرات يف حيايت ،أخ َذ ْ
دب اغبياة يف اعبمجمة اليت أُضيئت عيناىا
تروي لنا كابوسها الذي بدأ بِ ّ
جرار اؼبكتب وزحفت حىت وصلت إىل
بضوء أضبر مث خرجت وحدىا من ّ
غرفتنا ،فدخلت مث اقًتبت من رأس أخي عوض ،فنظرت إليو ،مثّ تركتو
إيل وأان انئم
واذبهت إىل رأس أخي مصطفى ّ
فتأملتو مث تركتو واذبهت ّ
فاقًتبت من رأسي مث فتحت فمها لتنهش رقبيت عند ىذه اللحظة استيقظت
أمي ،قالت وىي رباوؿ بلع ريقها بصعوبة:
● -إذا مل ُزبرج اعبمجمة من البيت ،سأخرج أان منو وسأبقى يف الشارع حىت

تغادر اعبمجمة بيتنا.
رد أيب:
ّ
⊙ -سآخذىا معي وأان ذاىب إىل العمل

بعد ساعة ،من ذىاب أيب إىل عملو اتصل أيب وأخرب أمي أنو دفن
اعبمجمة يف إحدى اؼبقابر.
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4
كانت أمي تقف فوؽ كرسي تنظف سطح خزانة الكتب يف غرفة
الضيوؼ فوجدت كيسا أسود ،فتحتو بلطف وأخرجت ما فيو وإذا ابعبمجمة
أمامها ،صرخت مفزوعة رامية اعبمجمة إىل أعلى ،وولّت ىاربة ،لكنها بعد
عدة خطوات تعثرت ،ووقعت على األرض ،يف تلك اللحظة كانت اعبمجمة
قد وقعت على األرض وتدحرجت واستقرت أماـ وجو أمي ،صرخت أمي
ص َدمنا مشهد
أبعلى صوهتا  ،وصلت أان وعوض إليها وىي ما زالت تصرخَ ،
ب اػبوؼ والرعب يف قلوب اعبميع ،وما إف لبثنا غبظات نتجرع
اعبمجمة ،د ّ

كؤوس الرعب حىت جاء أيب ،دخل ومل يكلّمو أحد ،نظر إلينا فأشار أخي
الكبَت عوض إىل اعبمجمة ،فحملها أيب وقاؿ:
● -لقد أخفيتها جيدا  ...كنت سأدفنها يف إحدى اؼبقابر بعد أايـ
...سأذىب وأدفنها اآلف.
غادر أيب البيت حامال اعبمجمة ،وما أف غادر الغرفة حىت اقًتبت
نضح بسخاء وأحسست
من أمي ،فشممت رائحة عرؽ يدىا الذي كاف ي ُ
وىزين بعنف
حبلقها اليابس وظبعت أنُت آالـ معدهتا اػبافت واؼبخنوؽّ ،

خفقاف قلبها اعبَموح.
يف تلك اللحظات كاف خياؿ أمي شاردا ،وبقيت أأتمل شرودىا
الغريب ،فقد كاف وجهها يتخلّلو قسمات من األمل واظترارة واػبوؼ ،أنظر إىل
وجهها اؼبسلوب من خياؽبا الشارد ،وأقوؿ يف نفسي:
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● -تُراىا ،دباذا تفكر أمي  ...كم أسبٌت أف أسأؽبا ىذا السؤاؿ ،ففي كل مرة
ينتاهبا اػبوؼ والقلق ،يشرد خياؽبا.
وبعد أايـ من تلك اغبادثة سألتها عن شرود عقلها يف ذلك اليوـ،
وتردد:
قالت بعد صمت ّ
● -شرد ذىٍت إىل ذلك اليوـ الذي ش ّك َل انقالاب يف حياة طفلة كانت
أظبع صوت
آمنة مطمئنة ،كنت على شرفة البيت وأان يف التاسعة من عمري ُ

يدوي يف مدينة القدس ،وفجأة رأيت اعبنود اليهود يقفوف يف
الرصاص ّ
ساحات اؼبسجد األقصى ،اقًتبت أمي مٍت والقلق يشتعل يف أعماقها على
أمسكت يدىا اليت كانت ترشح عرقا،
اقًتبت منها و
أيب وأخي الوحيد،
ُ
ُ
ووضعت رأسي على صدرىا فخفت من سرعة نبضات قلبها ،وما ىي إال
ساعة حىت جاء أيب وبمل أخي الوحيد على ظهره شهيدا ،أدخلو البيت وخرج
مسرعا ببندقيتو القديبة ،وأخذت أبكي وعيناي على رأس أخي الوحيد،
والدماء تسيل منو بفعل ٍ
طلقة اخًتقت صبجمتو من اعبانبُت ،وبعد ساعات

جاء رجل وبمل أيب على ظهره شهيدا ،ووضعو جبانب أخي ،فازداد خويف
ورعيب ،وعيناي ال تفارقاف رأس أخي ورأس أيب اؼبهشم من الطلقات ،لن أنسى
منظر أمي وىي يف زاوية الغرفة تبكي بصمت وترذبف طواؿ الليل وأان أماـ أيب
وأخي الوحيد مصدومة مرعوبة ؿبنطة ،ويف الصباح ضبلتٍت أمي وبعد رحلة
شاقة وصلنا إىل أخوايل يف عماف .زبيل اي منذر أين بعد تلك اضتادثة مل ألعب
مع الفتيات إطالقا.
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علي أبي قصة
اي ليت أمي مل زبربين بتلك الذكرى اؼبفجعة ،اي ليتها كذبت ّ
تُدخل الطمأنينة إىل صدري ،اي ليتها جعلت صورة جدي وخايل ،منزوعة

اػبوؼ والقلق والصدمة والفزع ،كانت أمي تشربٍت منذ الصغر كؤوس اطتوؼ
كل
والقلق دوف أف تشعر ،ودوف أف أشعر أان أيضاً ،اي ليت أمي أدركت أف ّ
ٍ
كل إحساس عتا ابلقلق أمتصو
إيل ّ
مبجرد النظر ،و ّ
شعور ابطتوؼ تنتقل عدواه ّ
كامالً غَت منقوص.
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5
كاف الوقت بُت اؼبغرب والعشاء ،كنت راجعا من درس خصوصي
تلف نصف دائرة بقصد
ؼبادة الرايضيات ،وإذا بسيارة مسرعة فيها شخصافّ ،
االستعراض ،اصطدمت مؤخرهتا يب فوقعت على األرض ،وقفت السيارة ونظر
يل السائق وىو يف الثالثينات من عمره وخاطبٍت بعصبية:
● -أنت أعمى اي كلب ...
وعلمت فيما بعد أف الشخص اعبالس جبانب السائق ويكٌت أبيب
انصر خاطب السائق اظتل ّقب ابألطرش:
● -الشاب الذي ضربتو بسيارتك ىو أخو عوض
رد عليو األطرش بغطرسة:
● -لو عرفت ذلك لبصقت عليو أيضا
وانطلقت السيارة مسرعة ،قاـ أحد الشباب برفعي عن األرض وأخرج

جوالو واتصل أبخي مصطفى وأخربه دبا حدث ،ترؾ أخي مصطفى اؼبصحف
علي ورأى أف إصابيت طفيفة،
وخرج من اظتسجد وجاءين خالؿ دقائق ،اطمأ ّف ّ
خاطبٍت:
● -انتظرين ،سأعود بعد دقائق.
وما ىي إال عدة دقائق حىت جاء مصطفى بعصا فأس وقاؿ اتبعٍت
وما إف سران مئة مًت حىت رأينا أخي عوض وصديق لو قادمُت كبوان ،اعًتض
عوض مصطفى وقاؿ:
18

يح كبَت
● -إىل أين أنت ذاىب اي ؾبنوف ،أنت ذاىب إىل األطرش ،ىذا َشبّ ٌ
وكبن ال قدرة لنا عليو.
أزاح مصطفى عوض بعنف وقاؿ:
● -أنت ،ال تفتح فمك بكلمة ،أنت عليك أف زبرس فقط.
دفع مصطفى عوض ومضى يف طريقو حىت وصلنا إىل بيت تقف
أمامو السيارة اليت صدمتٍت ،ضغط مصطفى اعبرس فدفعو عوض وقاؿ:
● -ىذا يكفي اي معتوه ،ىيا لنرجع ،سوؼ تدمران ...
خرج طفل يف العاشرة من عمره ،خاطبو مصطفى:
● -قل لألطرش اي كلب ،ىناؾ من يريدؾ...
الشبّيحة:
خرج األطرش وقاؿ بغطرسة ّ
● -ماذا ىناؾ!
مصطفى:
● -أريدؾ يف كلمتُت اي كلب
وما أف ظبع األطرش مصطفى حىت أخرج من جنبو اؼبسدس وسحب
األقساـ وقاؿ:
● -ىل أنت ؾبنوف أـ تريد االنتحار على يدي ،عوض خذ من معك
وحسابكم ليس اآلف ،ولكنو سيكوف سريعا...
مصطفى:
● -ولكن حسابك سيكوف أسرع
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ضرب مصطفى الزجاج األمامي لسيارة األطرش فحطّمو كامال،
فأطلق األطرش عيارا انراي يف اؽبواء ،عندىا دفع عوض مصطفى إىل اػبلف
وقاـ عوض مع صديقو بسحب مصطفى إىل البيت ،وصلنا البيت وإذا بباب
البيت مفتوح ،وأمي على األرض مغمى عليها ،أسعفها مصطفى ،وبعدما
استيقظت ضبلها ووضعها على الكنبة ،كانت إحدى اعبارات قد ىاتفت أمي
وأخربهتا عن مشكلتنا مع األطرش ،فهرعت إلينا وما أف فتحت الباب لتخرج
حىت ظبعت صوت إطالؽ النار ،فوقعت على األرض مغشيا عليها ،بقيت
أمي صامتة تنظر إىل أبنائها دوف توقف لكي تتأكد من وجودىم رتيعا دوف
أذى أصاهبم ،قاؿ عوض بعد أف أشار إلينا بيده:
حال للورطة اليت حلّت بنا ،اآلف
● -اظبعا ،فبنوع اطتروج من البيت حىت أجد ّ
األطرش ىبطط كيف يعاقبنا وكيف سَتد اعتباره بُت الناس
مصطفى:
⊙ -ماذا ،يعاقبنا ومن قاؿ لك أنٍت سأظبح لو مبعاقبتنا ،ىل تعرؼ ما ىي
مشكلتنا  ...مشكلتنا أف أخاان الكبَت رخيص.
عوض:
● -وأنت تعرؼ ما ىي مشكليت  ...مشكليت أف يل أخواف معتوىاف،
أحدقتا معاؽ ال يستطيع الدفاع عن نفسو ،واآلخر معتوه لديو االستعداد
حملاربة الكرة األرضية وليس لديو مشكلة يف التسبب بتدمَتان أو حىت قتلنا
صبيعا ،أخوؾ الرخيص يستطيع أف يفهم لغة الشبيحة ويستطيع التعامل معهم،
ويستطيع أف ىبرجكم من الورطة اليت أنزلتها بنا
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مصطفى:
● -وأان كذلك أستطيع التعامل مع ىذه اغبثاالت ،أان أريدؾ أف تريح
نفسك وتًتؾ األمر يل.
قلت:
● -:ظتاذا ال نذىب إىل اظتخفر ونشكوه؟!
عوض:
يستمروف
الشبيحة ال ىبافوف من ـبافر الشرطة ،إمبا زبيفهم احملاكم ،فهمّ
ابلتهديد والعربدة حىت يقفوا أماـ القاضي ووباكموا ،إذا اقتنع الشبّيح أبنو
يحا دبستوى
لكن شبّ ً
بكل طاقتو إلهناء اؼبشكلة ،و ّ
سوؼ وباكم فإنو سيعمل ِّ

األطرش تُكسر سيارتو أماـ الناس ال تكفي احملكمة وحدىا بل وبتاج لشيء
أخر يضاؼ إىل احملكمة.
مصطفى:
● -وما ىذا الشيء اآلخر؟
عوض:
 قصة مكذوبة ،إذا صدؽ األطرش جزء منها ،ستنتهي اؼبشكلة.قص َد أخي عوض كشك القهوة الذي يبتلكو ويعمل بو أبو انصر
َ
صديق األطرش ،اقًتب عوض من الكشك ببطء ِّ
ردة فعل أيب
متخوفًا من ّ
لكن أاب انصر ابتسم عندما رآه ،ووضع كرسيا أماـ
انصر عندما يراه ،و ّ
الكشك وقاؿ:
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● -اجلس ...مل أكن أعلم أف لديك أخا شيخا مرعبا ...يبدو أف أخاؾ
الشيخ مستعجل على الشهادة!
يدمران ،ال أيبو أبخ وال
⊙ -ألجل ذلك أتيت إليك ،أخي الشيخ يريد أف ّ
أبمو ،اليوـ بعد صالة العصر زاران أربعة شباب ملتحُت يلبس
بوالد وال حىت ّ
كل منهم طاقية سوداء وثوب أفغاين ،وأخذ أخي مصطفى يروي ؽبم قصتو مع
ّ
األطرش ،وختم قولو بطلب اؼبساعدة منهم لالنتقاـ من األطرش ،فرد عليو
أحدىم:
● -على أخيك أف يقدـ شكوى ض ّده ،وعندما يصل السجن ،اترؾ الباقي
لنا .مث أخرج ىاتفو واتصل بشخص داخل السجن وقاؿ لو:
● -سيأيت إىل السجن شخص لقبو األطرش ،أساء كثَتا يل وإلخواين ...
سلّم يل على اعبميع.
تعجب أخي عوض:
مث ّ
● -ىل من اؼبمكن وجود ىواتف خلوية بيد السجناء؟!
ضر القهوة لعوض:
رد عليو أبو انصر وىو ُلت ِّ
ّ

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

ولكن عوض استدرؾ قائال:
● -ولكٍت وقفت أمامهم وأ ّكدت عتم أف األطرش لن ينزؿ إىل احملكمة ألننا
لن نقدـ شكوى...األطرش صديقي ...وأان يل حديث معو ...آه  ...اي أاب
انصر ال أدري ماذا أفعل؟!
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ق ّدـ أبو انصر كوب القهوة إىل عوض ،أخرج جوالو واتصل ابألطرش
وأخربه دبا قالو عوض ،وما ىي إال ساعة من الزمن حىت جاء األطرش فجلس،
مثّ وضع أبو انصر النرجيلة أمامو وأحضر اعبمر ،لكن عوض وقف وأخذ
اعبمر ،ووضعو بعناية شديدة على رأس النرجيلة ،سحب األطرش نفسا وقاؿ:
مشلوال
علي ألصبح أخوؾ إما ُم َشّرحا أو
ً
● -وهللا لوال أنك عزيز ّ
⊙ -صحيح ...صحيح ...ولكن ىل ترضى أف يقاؿ يل  -لو كاف األطرش
صديقك ؼبا فعل ذلك أبخيك  -ىل كنت تعلم أف منذر أخي؟
● -معاذ هللا ...لوكنت أعلم أنو أخوؾ ألخذتو بنفسي إىل اؼبستشفى ...
أخوؾ ىو أخي اي عوض
⊙ -أكيد ...أنت ابلنسبة يل أخي الكبَت.
أعرفك على صنف جديد ...
● -وحىت تتأكد من مكانتك عندي .سوؼ ّ
البودرة  ...اغبشيش أصبح مثل الدخاف ،الكثَت أصبحوا يتاجروف يف اغبشيش
والذي ال يتاجر صار يزرعو يف بيتو  ...البودرة ىي ذبارة الناس الكبار
⊙ -أنت أخي الكبَت وهللا إنك أخي الكبَت .
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6
يف ذلك اليوـ كنت منهمكا يف دراسيت ،كاف حلمي أف أدرس
اؽبندسة ،وكاف اػبوؼ والقلق قد ىجراين أايـ الثانوية العامة ،فالسعي لتحقيق
األحالـ واألىداؼ يقذؼ ابلقلق بعيدا ،حىت ال تكاد تراه أو تشعر بو ،يف
تلك األجواء االستثنائية من حيايت جاءتٍت أمي مرعوبة  ...قالت:
● -أخوؾ عوض مسحور ،قم معي ِ
ألخذه إىل أحد الشيوخ ،قلت ؽبا:
● -عوض ليس مسحورا وليس مريضا.
وؼبا رأيت مصطفى قد خرج من اغبماـ وشرع يف الوضوء ،قلت
● -مصطفى يعلم علة عوض!
انفعلت أمي وقالت:
● -أخوؾ مسحور أنظر إىل وجهو.
كاف وجو عوض شاردا بكل مالؿبو ،اقًتب مصطفى من عوض
وقاؿ:
● -لو كاف ابنك الكبَت مسحورا ،لكانت اؼبصيبة ىينة  ...ابنك عوض اي
أمي يتعاطى اؼبخدرات.
ظهر على وجو أمي مالمح الصدمة والدىشة مث ظهر عليها الدوار،
فهرعت ألمسكها حىت أجلسها على الكرسي ،سألت وىي رباوؿ بلع ريقها
اؼبلتصق حبلقها:
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● -ومن أين أييت أخوؾ ابؼبخدرات
رد مصطفى:
● -اؼبخدرات أصبحت منتشرة يف كل نواحي البلد ،واغبصوؿ عليها ليس
صعبا.
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العامة ،ومل يبق على موعدىا سوى أايـ
اقًتبت امتحاانت الثانوية ّ
معدودات ،اتصل يب أيب من عملو ،وطلب مٍت أف ألتقيو يف مستشفى البشَت،
علي ّأال أخرب أمي عن اتصالو أو عن وجهيت،
وعلي التحرؾ على الفور ،وأ ّكد ّ
ّ
التقيت أبيب يبكي على ابب قسم الطوارئ ،وىي اؼبرة الوحيدة يف حيايت اليت
أراه يبكي منهارا ،سألتو:
● -على من تبكي؟
⊙ -على أخيك عوض  ...أخوؾ عوض مات بسبب جرعة زائدة من
اؼبخدرات...
بقيت أمي بعد وفاة عوض صامتة ال تتكلم أبدا ،مضربة عن الطعاـ،
أغلب وقتها مع القرآف ،وبعد عشرة أايـ وىي على ىذه اغباؿ دخلنا عليها أان
ومصطفى ،وضع مصطفى أمامها تشكيلة من اؼبعجنات وسكب ؽبا كواب من
العصَت مث قاؿ:
● -عشرة أايـ وأنت بال طعاـ  ...أين الصرب على البالء ...أين الرضا
بقضاء هللا؟!
يكرر كالمو عن الصرب والرضا حىت تكلمت أمي
ظل أخي مصطفى ّ

وقالت:
⊙ -صابرة وراضية ،لكٍت ـبنوقة ومكسورة ومقطّعة القلب ،عندما استُش ِهد
ظل جرحو انزفًا يف قليب ،وؼبا خرج عوض من داخلي ورضع
أخي الوحيد ِّ
شااب ّ
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حلييب توقّف النزيف والتأـ اعبرح ،أما بعد عوض فقد انفتح جرح قليب مرة
لكن جرح اليوـ أش ّد عم ًقا.
أخرى ،و ّ
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8
ذىبت مع أيب لزايرة قرب أخي عوض ،جلست جبانب القرب أدعو
ُ
لعوض ابؼبغفرة والرضبة ،بينما ابتعد أيب ؿتو قرب جدي الذي يبعد عن قرب
عوض عشرات األمتار حامال الفأس الصغَت ،وؼبا وصل القرب أخذ وبفر جبانب
الشاىد حىت أخرج بالطة 30سم× 30سم مث أخرج من ربتها كيسا أسود
حبجم كرة القدـ ،وما أف اقًتب مٍت حىت أخرج من الكيس اعبمجمة اليت
مكثت يف بيتنا أايما عديدة ،فقد عرفتها على الفور من الناب اظتلبّس
ابلذىب ،وأخذ وبفر حفرة جبوار شاىد قرب عوض ،ووضع هبا اعبمجمة
ووضع فوقها البالطة ،ودفن البالطة ابلرماؿ  ...قاؿ:
● -أحببت أف أدفنها جبانب قرب عوض  ...لقد قمت إبكراـ ىذه اعبمجمة
أل ّف هللا أمر إبكراـ اؼبيت ،أسأؿ هللا أف يكرـ عوض ويغفر لو.
⊙ -آمُت
بعد وفاة أخي عوض ،ارتفع منسوب اػبوؼ والقلق يف أعماقي،
فقدت أخي عوض وفقدت حلمي بدراسة اؽبندسة ،فلم أحصل على معدؿ
وصلت اصتامعة حىت انطفأت مشعة الطموح يف
يؤىلٍت لدراسة اؽبندسة ،وما إف
ُ
قليب ،وىدأت فورة اضتيوية يف أعماقي ،وضعفت عواطفي ومشاعري إىل ح ّد
اعتشاشة وزاد إحساسي بقلة قيميت ،وفقدت قدرا كبَتا من الثقة بنفسي،
وأصبحت أشعر شعور السجُت احملكوـ عليو ابلسجن اظتؤبد.
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وسرت يف حيايت اصتامعية اليت أخذت تنقلٍت إىل أجواء ؼتتلفة،
عما يثَت ؼتاويف وقلقي ،ورّكزت اىتمامي على دراسيت
وتبعدين دوف أف أشعر ّ

ويسر هللا يل عبد اجمليد أحد طالب زبصصي
يف ختصص اللغةَ العربيةّ ،
أعجبت بكلماتو كثَتا ،فقد كاف يقوؿ:
ودفعيت ،تعلقت بعبد اجمليد بسرعة ،و
ُ
الطب أو اللغة العربية ،إال أنٍت مل أحصل
● -قلت لوالدي لن أدرس إال ّ
على معدؿ يؤىلٍت لدراسة الطب فاخًتت على الفور اللغة العربية ،رغم
الحظت أف
معارضة صبيع أىلي وأقاريب ،ولكن اظتخاوؼ أخذت تربز عندما
ُ
تغلب عليو الصبغة السياسية ،وكنت غَت مستع ّد يف ذلك
كالـ عبد اجمليد ُ
كتف ريقي وهتيج معديت
أي انتقاد للسلطة ،فكاف قليب متفق و ّ
الوقت لسماع ّ
من اطتوؼ عندما تزداد ح ّدة العبارات يف انتقاد السلطة ،كلماتو يف تلك األايـ
ما زلت إىل ىذا اليوـ أحفظها ،كاف يقوؿ:
● -ىذا واقعنا يف العامل العريب ،استبداد وفساد ،ليس للشعوب أي دور يف
يف،
سي واقتصاد ّ
اختاذ القرار ،وفوؽ ذلك ّ
ي وثقا ّ
نتعرض ؽبيمنة واستعمار سيا ّ
كبن يف العامل العريب فاقدوا اغبرية والكرامة.
كنت استغرب أ ّف عبد اجمليد رغم ثقافتو وجرأتو يف اػبوض يف

السياسة مل يكن ملتزما بدينو؛ فكنت أقوـ إىل الصالة وعبد اجمليد جالس ال
يصلّي ،ويف أحد األايـ كنّا نتمشى ابلقرب من مسجد اعبامعة وإذا بصوت
استمر عبد اجمليد حبديثو حيث كاف يقوؿ:
آذاف اؼبغربّ ،
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مقومات القوة والوحدة ،قوة سكانية واقتصادية،
كل ّ
● -لدينا يف العامل العريب ّ
لكن ُـتبنا السياسية ق ّدمت مصاغبها
موقع يف قلب العامل ،اتريخ عريق ،و ّ

ب ق ّدمت والءىا للمستعمر على
الضيقة على مصاحل بالدىا ،ىذه الن َ
ُّخ ُ
يتنهد:
والئها لشعوهبا ...اقًتبنا من اؼبسجد واآلذاف ما زاؿ يُرفع ،قاؿ وىو ّ
كل اغبياة السياسية ،مثل ملعب كرة
يب ّ
جرفت ّ
● -السلطة يف العامل العر ّ
القدـ ،تقوـ بتجريفو وربويلو إىل حفرة وتلة تراب ،حىت ال يستطيع أحد
اللعب ،دائما أشعر أنٍّت مقهور ،قلت لو:
● -ما رأيك أف نصلي معا؟
مرة أدعو فيها عبد اجمليد إىل الصالة ولكنو اعتذر قائال:
كانت ىذه ىي أ ّوؿ ّ

● -اذىب أنت ،وسأنتظرؾ ىنا.
ؼ ،فأان ما زلت غَت
ذىبت إىل اؼبسجد وقليب ىبفق وريقي جا ّ
كل اآلالـ اليت سببها يل كالـ عبد
مستع ّد لسماع ّ
أي انتقاد للسلطة ،ورغم ّ
اجمليد يف السياسة إال أنٍت مل أستطع االبتعاد عنو ،وأخذت أضغط على نفسي
حىت ال أفقد صديقي الوحيد.
التحمل للبقاء عند اضتديث يف انتقاد السلطة،
ومع االستمرار يف
ّ
مرة أواجو فيها
زادت سيطريت على اطتوؼ والقلق ،وكانت ىذه ىي ّأوؿ ّ

أىم ما تعلمتو أنو (كلما
اطتوؼ والقلق ،فقد علّمتٍت ىذه التجربة الكثَت ،و ّ
زادت شدة اظتواجهة مع اطتوؼ ،وزادت مدهتا ازدادت قدريت على السيطرة
على اطتوؼ ،وابلتايل التغلّب عليو).
30

ِ
ُرد ُد (كلما زادت شدة اظتواجهة مع اطتوؼ،
دخلت اؼبسجد وأان أ ّ
ُ
وزادت مدهتا ازدادت قدريت على السيطرة على اطتوؼ ،وابلتايل التغلب
عليو).
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ويف بداية السنة الرابعة كنت وعبد اجمليد واقفُت يف طابور الغداء يف
إيل الطالب الذي أمامي يف الطابور ،واستأذنٍت للخروج
مطعم اصتامعة ،التفت َّ
من الطابور لوضع كتبو على إحدى الطاوالت ،وعندما وضع كتبو تفاجأ
بصديق لو فتحدث معو وأتخر قليالً ،وظتا رجع إىل مكانو الذي أصبح قريباً

من ّأوؿ الطابور ،خاطبو أحد الطالب فبن ىم يف آخر الطابور:
ِ
ف على الدور مثل اآلخرين.
● -اي أستاذ ،ارجع وق ْ
فرد عليو الطالب الذي أمامي إبشارة بيده معبئة ابالستهزاء تعٍت -
ّ
اذىب وانصرؼ.
الطالب اآلخر:
● -:قلت لك ارجع وأنت ؿبًتـ.
فكرر الطالب الذي أمامي اإلشارة نفسها ،ولكن ابستهزاء واستفزاز

أش ّد ،فما كاف من الطالب اآلخر إال أف جاء مسرعا إليو ،فحدثت بينهما
حتولت إىل عراؾ بينهما،
ّ
مشادة كالمية مل تستغرؽ إال ثواف معدودة حىت ّ
حتوؿ عراؾ الطالبُت إىل عراؾ بُت عشَتتُت أو بُت أبناء مدينتُت
وخالؿ دقائق ّ

ال أدري ...ما أفزعٍت وأدىشٍت أف ىذه اظتشاجرة الكبَتة حدثت لسبب اتفو
كاف نتكن جتاوزه بسهولة ،وأمست اصتامعة ابلنسبة يل مصدراً للقلق واطتوؼ،
أخذت أع ّد األ ّايـ حىت انتهت السنة الرابعة.
و ُ
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وقفت أماـ مسجد ؾبمع رغداف القدمي أنتظر
بعد أف أهنيت صاليت ُ
والدي الذي ما زاؿ داخل اؼبسجد ،خرج والدي وسران معا ابجتاه سوؽ
اػبلوايت القريب من اجملمع ،قاؿ والدي:
متخرج من اعبامعة.
● -أنت اآلف من الناحية القانونية ّ

خرج بعد أسبوع.
خترجت ولكن حفلة الت ّ
⊙ -نعمّ ،
● -مبارؾ اي منذر  ...مبارؾ.
⊙ -هللا يبارؾ فيك.

ػتال لصيانة اػبلوايت ال يتجاوز
وصلنا إىل سوؽ اػبلوايت ،دخلنا ّ
للفٍت وقاؿ:
عرضو اؼبًتين ،ق ّدـ أيب ىاتفو ّّ
اطتلوي يتوقّف عن العمل عدة مرات يف اليوـ أثناء استعمالو.
● -ىذا
ّ
الفٍت اعتاتف وأخذ يضغط على األزرار وبعد أقل من طبس
أخذ ّ
دقائق أعطى اػبلوي لوالدي وقاؿ:
⊙ -اػبلوي اآلف لن يتوقف معك أثناء استعمالو ،نقلت لك األظباء على
البطاقة.

قاؿ والدي
● -كم أتمرين؟
يسَر هللا طريقك ...عمل بسيط ال يستحق الذكر.
⊙ّ -
مصر على دفع األجرة.
● -ولكٍت ّ
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⊙ -ىذه األعماؿ البسيطة قبعلها لوجو هللا  ...اتركنا نتاجر مع هللا
● -هللا هبزيك اػبَت
أخذ والدي اعتاتف ،وركبنا الباص للعودة إىل البيت وقبل وصوؿ بيتنا
خبمسمئة مًت نزلنا من الباص فهذه احملطة أقرب نقطة لبيتنا ،وأثناء سَتان كبو
البيت رأيت أضبد األخ األصغر لعبد اجمليد مع شاب ىبرجاف من عمارة مكونة
من أربعة طوابق ،فيها ؾبموعة من الشقق السكنية ،انديت أضبد وسلمت
ب
عرفٍت أزتد على صديقو ،شا ّ
عليهما أماـ العمارة وتبادلت معهما اغبديثّ ،
اشتو رائد ،يسكن يف العمارة اليت خرجا منها .وبعد دقيقة استأذنت من أضبد
وصديقو اللذين اتبعا طريقهما ،بقي والدي واقفا أماـ العمارة وعيناه ال
تفارقاف أسفل العمارة ،أشار والدي إليها وقاؿ:
● -ربت ىذه العمارة كانت اعبمجمة مدفونة ،تلك اصتمجمة اليت أتيت هبا
إىل البيت وأنت يف الثانوية العامة.
⊙ -غريب  ...ما الذي أتى جبمجمة إىل منطقة خالية من اؼبقابر؟!
● -وما يدريك ..رمبا كانت ىذه اؼبنطقة مقربة قبل مئات السنُت  ...أان
وجدت صبجمة واحدة ولكن ردبا كاف داخل الًتاب احملفور عشرات اعبماجم.
⊙ -فبكن ولكن عدـ وجود مساكن قديبة يف ىذه اؼبنطقة هبعل األمر
غريب ابلنسبة يل.
● -دعك من اعبمجمة وقل يل مىت ربصل على شهادة اعبامعة
سران كبو البيت.
⊙ -بعد أسبوع  ...إف شاء هللا.
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● -يل صديق ،مدير عاـ ؼبدارس خاصة ..ىذا ليس أي صديق  ...إنو
صديق طفولة ،عندما ربصل على شهادتك سأبعثك إليو.
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كنت على موعد مع صديق والدي مدير عاـ مدارس خاصة يف
مصورة من رتيع األوراؽ اليت طلبها اظتدير.
عماف الغربية وأخذت معي نُ ً
سخا ّ
استقبلٍت اؼبدير يف مكتبو حبرارة صادقة خالية من التكلّف ،كتب على مكتبو
خبط الرقعة  -الدكتور أنس عثماف  -قاؿ يل:
درسٍت صبيع اؼبواد العلمية يف
● -والدؾ كاف متفوقا ،ىل تعلم أ ّف الذي ّ
الثانوية العامة ىو والدؾ ،والدؾ رغم أنو وبمل شهادة الدبلوـ يف ىندسة
اؼبيكانيك ،فليس لو مثيل بُت صبيع مهندسي اؼبيكانيك يف عماف كلّها ...ىل

أحضرت األوراؽ معك؟!
ق ّدمت األوراؽ للدكتور أنس وقد شعرت حبواجز كثَتة قد ربطمت
بيٍت وبينو ،قلّب الدكتور األوراؽ هبدوء مث خاطبٍت:
● -تقدير فبتاز ...تبارؾ هللا ...أستاذ منذر أنت من اآلف أحد اؼبعلمُت يف
ىذه اؼبدارس.
⊙ -ما ىي الصفوؼ اليت سوؼ أدرسها؟
● -ألنّك حديث التخرج سأختار لك الصف السابع ،فالطالب يف ىذا
فيتنمروا عليك ،وبعد ىذه السنة
الس ّن ليسوا صغا ًرا فَتىقوؾ وليسوا كبار ّ
ّ
سنتشاور أي صفوؼ يبكنك تدريسها.
⊙ -ىل من اؼبمكن استعارة كتب اللغة العربية؟
36

● -بل من األفضل استعارهتا ،حىت تطّلع عليها وتستع ّد لتدريسها ،انزؿ إىل
وخذ كتب اللغة العربية للصف السابع.
مستودع الكتب يف الطابق األوؿُ ،

⊙ -عبميع الصفوؼ إذا كاف ذلك ؽتكنًا ...سأقوـ إبرجاعها قبل بداية العاـ
الدراسي ...سأقرؤىا صبيعها ىذا وعد
رفع الدكتور أنس ظباعة اؽباتف واتصل أبمُت مستودع الكتب وقاؿ
لو:
● -كيف حالك؟  ...اغبمد هلل  ...ماذا قاؿ والدؾ عن الدواء الذي
أحضرتو لو ...معقوؿ ،إذا احتاج علبة أخرى أخربين ...ىو غَت موجود يف
ص بناء
أغلب الصيدليات العامة ...أان أحضرتو من صيدلية مستشفى خا ّ
على وصفة كتبها دكتور صديقي يف اؼبستشفى  ...هللا يبارؾ فيك ...اظبع
...سوؼ أيتيك األستاذ منذر ،ىو معلم جديد عندان ،سلّمو كتب اللغة
العربية عبميع الصفوؼ على سبيل اإلعارة ،وسَتجعها قبل بداية العاـ
الدراسي ...األستاذ منذر يف طريقو إليك.

أغلق السماعة وأشار بيده كبو الباب اببتسامة عريضة:
● -الكتب يف انتظارؾ.
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أرجعت كتب اللغة العربية إىل اؼبستودع ،ابستثناء كتب الصف
السابع ،دخلت على الدكتور أنس عثماف ،وقدمت لو ورقة مطبوعة ،تناوؽبا
وكلما قرأ سطرا تصاعدت اغبَتة على وجهو وعندما أهنى قراءة الورقة صمت
قليال وقاؿ:
● -من اؼبكن أف ربتوي كتب اللغة العربية على أخطاء مطبعية ،أما
األخطاء اإلمالئية والنحوية فهذا من اؼبستبعد ج ّدا.
⊙ -توجد تسعة أخطاء مطبعية وأربعة أخطاء إمالئية وثالثة أخطاء كبوية.
● -ىذه األخطاء من صبيع كتب اللغة العربية ...عبميع الصفوؼ
⊙ -صبيع الكتب للفصلُت ،األوؿ والثاين.
● -سوؼ أعرض ىذه األخطاء على رئيس قسم اللغة العربية يف اؼبدارس وىو
رجل خبَت وبمل درجة الدكتوراة.
بعد أسبوع استدعاين د .أنس إىل مكتبو ،جلست مقابل رئيس قسم اللغة
العربية د .يوسف ،رجل يف العقد اطتامس من عمره ،أخرج د .يوسف من
إيل وقاؿ:
حقيبتو ثالث أوراؽ وق ّدمها ّ
● -يف ىذه األوراؽ وجهة نظري يف األخطاء اليت ق ّدمتها ،أخذت األوراؽ
ونظرت فيها ،أكمل الدكتور أنس كالمو:
● -كبن صبيعا نشكرؾ على اعبهد الكبَت واؼبميز الذي قمت بو ،األخطاء
اؼبطبعية واضحة ،أما األخطاء اإلمالئية فهي يف اغبقيقة أخطاء مطبعية ال
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إمالئيةّ ،أما األخطاء النحوية فهي ليست أخطاء؛ إذ هبوز فيها الوجهاف ،مع
قناعيت أ ّف الوجو اؼبوجود يف الكتب ىو األوىل ابستثناء رأيك يف الكلمة
فجو النص واؼبعٌت والسياؽ ير ِّجح الوجو
اؼبوجودة يف كتاب الصف التاسع؛ ّ
الذي ذكرتَو ،لقد بعثنا كتااب ابألخطاء اؼبطبعية اليت ذكرهتا مع رأيك يف الوجو
النحوي للكلمة اؼبوجودة يف كتاب الصف التاسع ،وأان متأكد أف قسم
اؼبناىج سيبعث لنا كتاب شكر على ذلك.
مث أشار بيده إىل د .أنس وقاؿ:
● -وإدارة اؼبدرسة بدورىا تق ّدـ لك كتاب شكر على جهدؾ اؼبميز.
عندىا ق ّدـ يل الدكتور أنس كتاب الشكر وقاؿ:

● -ىل تعلم اي أستاذ منذر أنك على حسب علمي أوؿ أستاذ أيخذ كتاب
شكر من مدرسة قبل أف يدخل غرفة الصف ،أان أكلفك بشكل رظبي دبراجعة
كتب اللغة العربية قبل بداية كل عاـ دراسي.
غادرت مكتب الدكتور أنس وبيدي كتاب الشكر ،وأان أتلذذ بشعور

أين شعرت ابالعتزاز إال ىذا اليوـ ،ويوـ
االعتزاز النادر يف أايـ حيايت ،ال أذكر ّ
خترجي من اعبامعة ،كاف شعوري ابلدونية ىو الشعور السائد والبارز يف الليل
ّ
والنهار ،اإلؾتاز ىو القادر على استخراج شعور االعتزاز من قاع أعماقي
السحيق.
ذىبت إىل عبد اجمليد يف ذلك اليوـ اعبميل ،وخرجنا معا إىل منطقة
مطلة على الناحية الشمالية من العاصمة عماف ،وصلنا قبيل آذاف اؼبغرب
بقليل ،أخذت قارورة من اظتاء وشرعت ابلوضوء ،وعبد اجمليد يقرأ كتاب
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الشكر ،والورقة اليت ربتوي األخطاء اليت استخرجتها من كتب اللغة العربية،
قاؿ عبد اجمليد عندما أكملت وضوئي:
● -شيء رائع ،ىل قرأت صبيع الكتب دوف استثناء؟
⊙ -كلمة ...كلمة
● -ىل تعلم أف ىذه ىي اظترة األوىل اليت أشاىد لك عمال يثَت إعجايب
تك
مهم َ
فمهمة تدريس أخي أضبد ؼبادة اللغة العربيةّ ،
...ألجل ذلك ّ
⊙ -يف نييت فعل ذلك ...أزتد ىذه السنة توجيهي وسأبذؿ قصارى
جهدي معو.
فرشت سجادة الصالة أمامي ودعوت عبد اجمليد:
● -ما قولك أف نصلي معا؟
صل أنت ...وال تنسٍت من الدعاء.
⊙ِّ -
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يف ليلة امتحاف اللغة العربية (مهارات االتصاؿ) للدورة الشتوية قمت
دبراجعة اؼبادة ألضبد يف بيتو ،وبعد انتهاء اؼبراجعة وشروعي دبغادرة البيت أخذ
علي والده
عبد اجمليد مفتاح السيارة لتوصيلي إىل البيت ،وعند الباب سلّم ّ

ووضع يف يدي مغلّ ًفا قلت لو.
● -ما ىذا؟
⊙ -ىذا ح ّقك.
كرسي قريب مٍت وقلت:
رميت اؼبغلف على ّ

علي الكثَت...
● -ح ّقي أخذتو ابلتعرؼ عليكم ،كما أف عبد اجمليد لو ّ
أي مقابل ...السالـ عليكم.
وأقسم ابهلل العظيم لن آخذ منكم ّ
وبعد ع ّدة أايـ اتصل يب عبد اجمليد فظننت أنو سيحاوؿ إعطائي

استقبلت اؼبكاؼبة
مبلغا مقابل دروس أخيو أضبد ،وكنت حاظبا يف رفضي،
ُ
فقاؿ:
● -الثورة التونسية انتصرت ..زين العابدين ىرب  ...ايه ..كم كبن
مشتاقوف للحرية والكرامة.
كاف مشهد الرجل الذي يصرخ يف الشارع " :ربيا تونس اغبرة ...الشعب
التونسي العظيم" مؤثرا وفبتعا كما كاف مشهد مدير اؼبخابرات اؼبصرية وىو
يصرحّ " :قرر السيد دمحم حسٍت مبارؾ التنحي عن منصب رائسة اعبمهورية"
ّ

بتوجس
مدىشا ويرسم النصر ولكٍت رغم تلك اؼبشاىد نظرت إىل الربيع العريب ّ
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صغَتا أظتس عرؽ راحة
وخوؼ ،كاان ـبزونُت يف أعماقي منذ أف كنت ً
طفال ً
أمي وعيناي يف عينيها أقرأ اطتوؼ والقلق يف شحوب وجهها ،وتعبَتات عينيها
وتقوـ ىي بكتابتهما دوف وعي على كل أوراؽ نفسي ،وعلى دفاتر أايميّ ،أما
عبد اجمليد فقد شعر ابلربيع العريب لتمل يف أحشائو الطمأنينة ،وكاف يقوؿ يل:
يتعرى ويضعف،
● -إذا ربطّم جدار اطتوؼ يف اجملتمع فخوؼ القلوب ّ
عندما هنتف للحرية والكرامة ،كبن هنتف للطمأنينة ،يقوؿ بصوت مشبع ابلقوة
والثقة:
● -إ ّف األ ّمة أماـ ضتظة ثورية ،وإ ّف عتذه اللحظة قوة عجيبة ،ومفعوال عجيبا،
يتحوؿ فيها القلب اطتائف اظترجتف إىل قلب من حديد وينقلب اظتقهور إىل
ّ

جبار ،يف تلك اللحظة ترجتف كل األسلحة اليت دتسكها السلطات وتًتاجع
سطوة جربوت السلطة ،وتسقط كل اعتيبات اليت ارتداىا الزعماء ورجاعتم،
ويتحوؿ ػتًتفو البطش والقمع إىل أساتذة يف التفاىم واضتوار ،يف تلك اللحظة
تظهر للشعوب أعاجيب رتيلة ،وتتفجر ينابيع األمل يف صحراء أيس األمة

وترتفع السقوؼ اليت عاشت حتتها األمة منحنية مقهورة.
ورغم كالـ عبد اجمليد العميق واظتؤثر فقد دتلكٍت شعور قوي أف
ألين كنت على قناعة أ ّف
األمة لن تستمر طويال ّ
اللحظة الثورية اليت دتر هبا ّ
األمة عاشت وتعيش يف حالة خوؼ وقلق فهي مثلي دتاما ،مشعة الطموح يف
ىشة ،وفقدت قدرا
قلبها خافتة ،وفورة اضتيوية يف أعماقها ىادئة ،و عواطفها ّ
كبَتا من الثقة بنفسها ،كما أهنا ال حتسن التصرؼ يف وضعها اضتايل.
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14
مضت سنة وعدة شهور على الربيع العريب ،وبدأت أالحظ اىتماـ
ويكرر صبلة  -إهنا
مصطفى ابلثورة السورية ،كاف يتكلم عنها حبرارة شديدة ّ
معركة األمة .-
وذات صباح أيقظتٍت أمي خائفة قلقة ،قالت:
● -منذر  ...منذر ...أخوؾ مصطفى مل ينم البارحة يف البيت!
أخذان نبحث عنو دوف جدوى ،وبعد شهر من البحث اؼبتواصل عن
مصطفى ،وعند الساعة الثانية تقريبا وأان يف طريقي إىل البيت عائد من عملي،
خارجي ،وإذا بصوت أخي مصطفى ،صرخت
ر ّف على ىاتفي رقم غريب
ّ
فرحا:
ذبن من
● -مصطفى  ...اغبمد هلل على سالمتك  ...أين أنت؟ أمي تكاد ّ
اطتوؼ عليك.
ِ
علي عهد
⊙ -أان يف سوراي  ...قل أل ّمي وأيب إف اختارين هللا شهيدا فلهما ّ
أف يكوان ّأوؿ من أشفع ؽبما يوـ القيامة ،وقل ؽبما أنٍت خبَت ،وأ ّف مصطفى
يرجو منكما الرضى والدعاء ...يف أماف هللا اي منذر.
● -يف أماف هللا اي أخي مصطفى  ...يف أماف هللا.
وسرت على غَت ىدى حىت ظبعت اسم سوراي
ط،
أقفل مصطفى اػب ّ
ُ
فوقفت
يصدر من تلفا ٍز يف أحد احملالت يعرض نشرة أخبا ٍر لقناة اعبزيرة،
ُ
أشاىد آاثر ال ّدمار والقتل آبلة ٍ
احًتؼ اإلجراـ .دخلت البيت يغمرين
نظاـ
َ
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التساؤؿ ،كيف أخرب أيب وأمي عن مصطفى ،كاف والدي يتكلم ابعبواؿ وأمي
تلتصق بو تتسمع ابىتماـ ،انتهت اؼبكاؼبة فنظر والدي إىل أمي وقاؿ:
● -ىذا ضابط كبَت يف البحث اعبنائي ،ىو شقيق ظتهندس زميل يل يف
اؼبصنع ،أقسم يل ىذا الضابط أنو سيتابع موضوع مصطفى بنفسو.
⊙ -أمل ىبربؾ أبي معلومة ...أي خرب ...أي كلمة عن ابٍت مصطفى؟
قلت وأان أرباشى النظر إليهما:
ُ

● -مصطفى خبَت...
يل وقالت:
ىرعت أمي إ ّ
● -خبَت ...أين ىو؟ ؼباذا مل أيت معك؟ ؼباذا مل يتصل بنا؟

صرخ والدي على غَت عادتو:
● -إين أخوؾ اي منذر؟
● -مصطفى يف سوراي ،وىو خبَت ،طلب منكم الرضا عنو وعليو ،وقاؿ أنكما
ستكوانف أوؿ من يشفع ؽبما يوـ القيامة إف اختاره هللا من الشهداء.
قالت ّأمي وىي تبكي بصوهتا اؼبخنوؽ:
● -ؼباذا مل تقل لو أف يرجع؟! ؼباذا مل تقل لو أ ّف ّأمو ستموت من اػبوؼ
ستجن وتركض يف اغبارات وىي تنتظر قدوـ
عليو؟ ؼباذا مل تقل لو أف ّأمك
ّ

نعشك؟ ؼباذا مل تقل لو أنك قتلت أمك بال شفقة وال رضبة؟!
ت:
ت بقميصي وىزتٍت بعنف وأان مستسلم وصر َخ ْ
أمس َك ْ
● -ظتاذا مل تقل لو أف ضربتُت برأس أمك يعٍت جنوهنا ،ؼباذا مل تقل لو أ ّف
ّأمك اظتسكينة حباجتك أكثر من سوراي؟!
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تركتٍت وجلست على الكرسي وقالت وىي تبكي:
● -هللا يرضى عليك اي مصطفى  ...هللا يرضى عليك اي مصطفى ...
ت إىل والدي الذي كاف واقفا فبسكا الكرسي بيديو ،وبصره كبو
نظر ُ
األرض ،قاؿ وىو على ىيئتو:
● -هللا يرضى عليك اي مصطفى ...ذحبتٍت اي مصطفى ...ؼبا صار أخوؾ
يصلي وزاد اىتمامو ابلدين ...قلت اغبمد هلل ،مصطفى بعيد عن
لكن مصطفى ىجران من غَت رجعة ،إف بقي ىناؾ كاف مصَته
اؼبخدرات ...و ّ
اؼبوت ،وإف رجع فمصَته السجن ...ما ىذه اغبياة اليت ذبربؾ على اػبوؼ
على أبنائك الشباب مهما كانت طريقهم ...هللا أكرب ،ما ىذه اغبياة اليت
أتكل أبنائي الشباب سواء أكانوا سيئُت أـ صاغبُت
وخرج والدي عن طبعو فضرب طاولة السفرة بيديو بعنف وصرخ:
● -هللا أكرب ما ىذه اغبياة اليت ال يوجد هبا أماف على أبنائي الشباب...
االبن اؼبنحرؼ مصيبة واالبن اؼبستقيم مصيبتاف؟!
وأصبحت أاتبع األحداث يف سوراي ،وأشاىد القتل والدمار ،وأدقّق
النظر يف تلك اؼبشاىد اليت يظهر فيها األحياء وسط الدمار لعلّي أرى أخي

مصطفى.
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كانت الساعة التاسعة ليال عندما وصلت متجر والد عبد اجمليد
الكائن يف جبل اضتسُت .دخلت فكاف عبد اجمليد وأبوه يستمعاف ابىتماـ
للدكتور صاحل وىو أستاذ يف اعبامعة األردنية ،كاف الدكتور يتحدث عن ذبربتو
يف اعبامعة ،وما أف دخلت حىت قاؿ عبد اجمليد:
● -ىذا ىو أستاذ اللغة العربية الذي أخربتك عنو ...األستاذ منذر.
سلّمت على اصتميع ،فأشار عبد اجمليد إىل د .صاحل وقاؿ:
● -الدكتور صاحل ُّ ...
جد الطالب الذي أخربتك عنو.
مستمر يف مقارنتو بُت طالب
جلست جبانب عبد اجمليد و د .صاحل
ّ

اليوـ وطالب األمس يف مستواىم التعليمي ويف أخالقهم قاؿ:
درست يف اعبامعة األردنية طالب السنة الرابعة من سنة  1880إىل ىذا
●ّ -
اليوـ وكبن يف سنة ٕٕٔٓ  ....كم سنة  ٖٕ...سنة الحظت أ ّف القلق يف
عيوف طلبة السنة الرابعة أكرب من الطلبة الذين زبرجوا يف العاـ الذي قبلو،
عندما أقارف بُت القلق الذي رأيتو على وجوه طلبة السنة الرابعة ويف عيوهنم ،يف
كل سنة
الثمانينات ،وطلبة السنة الرابعة ىذه األايـ ،أرى الفرؽ كبَتا ،وأراه يف ّ
يكرب أكثر ...
قاؿ والد عبد اجمليد:
● -كل ذلك بسبب الوضع االقتصادي...
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قاؿ األستاذ اعبامعي:
اتمة أنّو ال عالقة
● -أظن أ ّف اؼبوضوع أكرب من ذلك بكثَت ،ولكٍت على ثقة ّ

بُت الفقر وبُت اػبوؼ والقلق
ر ّد والد عبد اجمليد:

● -:اذا بقيت أوضاعنا على ما ىي عليو ،فمصَتان االهنيار.
الدكتور:
● -ولكن رغم كل الظروؼ اليت مرران هبا ،ورغم حجم اػبوؼ والقلق
الذي يكرب يف أعماقنا فإننا ال يبكن أف ننهار ،فاألمة عتا قلب رتعي وىذا
القلب أقوى من االهنيار.
ىز والد عبد اجمليد رأسو بعدـ اؼبوافقة وقاؿ:
ّ
● -أان على معرفة بقلوب اهنارت كما تنهار العمارات؛ من أسفل طابق إىل
أعلى طابق ،أان ظبعت عن قلوب توقفت إىل األبد من اػبوؼ ...من اػبوؼ
فقط.
تذكرت يف تلك اللحظة الكبش الذي مات من اػبوؼ...
عبد اجمليد:
● -:ىؤالء ىم االستثناء ...ما رأيك اي منذر؟
قلت:
● -:فبكن أف تكوف القلوب اؼبنهارة ىي االستثناء.
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قاطعٍت والد عبد اجمليد:
تنس أ ّف قلوبنا تفقد كل سنة شيئا من صالبتها ،أان يف السوؽ
● -:ولكن ال َ

وأظتس آتكل قلوب الناس سنة بعد األخرى.
أخرج الدكتور صاحل ورقة مطبوع عليها اظبو وىاتفو وقاؿ:
اتصاال ...الطالب الذي سوؼ
● -أستاذ منذر ىذا رقمي  ...سأنتظر منك ً
ِّ
تدرسو ذكي ولن يرىقك.
قاؿ عبد اجمليد:
تنس أنو صديق أخي أضبد.
● -وال َ
وما أف غادر الدكتور صاحل حىت قاؿ والد عبد اجمليد:

● -:اصتميع لديو خوؼ من القادـ ...من اجملهوؿ ،فأان مثاؿ على أكثر
علي أقساط البيت ،وأقساط السيارة ،وأغلب
أصحاب احملالت يف البلدّ ،
بضاعيت ابلدَّيْن ...شيكات  ...فاعبميع يف حالة خوؼ من العجز عن
ي ىو السبب اغبقيقي...
السداد واالنكشاؼ ...الوضع االقتصاد ّ
ّ
قلت وأان صاحب خربة مع اػبوؼ والقلق:
● -:أان مع الدكتور أنّو ال عالقة بُت الفقر والقلق.
احملل ،وظتا اقًتبنا من سيارة
وعند الساعة اغبادية عشرة ليال أقفلنا
ّ ّ
والد عبد اجمليد دفعٍت عبد اجمليد كبو الباب األمامي لكي أجلس فيو احًتاما
وتقديرا يل  ،ولكٍت سبقتو إىل اؼبقعد اػبلفي ،سارت السيارة ابذباه بيت عبد
إيل عبد اجمليد وسألٍت:
اجمليد ،التفت ّ
● -ما رأيك أف ننزؿ إىل الطريق ونتمشى؟
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⊙ -ىذا من دواعي سروري.
وبعد دقائق وصلنا إىل مفًتؽ طرؽ ،وإذا بسيارة تسَت بسرعة جنونية
فنظرت إىل
أفقت من ىوؿ الصدمة
ُ
وتصطدـ جبهة السائق والد عبد اجمليد ُ ،
والد عبد اجمليد والدماء تسيل من رأسو ،وعبد اجمليد يف حالة إغماء ،وقد أخذ
يتسرب إىل داخل السيارة ،يف تلك اللحظة خفق قليب نبضتُت معاً
الدخاف ّ
الد عبد اجمليد بوجهو الذي
وأحسست بروحي تستعد للخروج،
إيل و ُ
َ
التفت ّ

يقطر دما وقاؿ:
تصرؼ اي منذر:
● -سنختنق ...سنحًتؽّ ...
لكٍت مسلوب القدرة على التصرؼ،
أتصرؼ و ّ
وبقيت يف مكاين أتفلّت لكي ّ

مث أحسست ابالختناؽ ،فصرخ والد عبد اجمليد وىو ىبتنق:
تصرؼ اي منذر...
تصرؼ اي منذرّ ...
● -إنّنا لبتنق  ...سنحًتؽّ ...
لكن دوف جدوى،
ُ
خرجت من السيارة وحاولت فتح ابب عبد اجمليد ،و ْ
وبقيت أحاوؿ فتح الباب مثّ أتوقّف ،ال أدري ماذا أفعل حىت جاء الناس وقاـ
أحدىم وىو وبمل عتلة بكسر الزجاج األمامي وأخرج عبد اجمليد ،مث حاوؿ
إخراج والد عبد اجمليد ،وإذا ابلنار تشتعل ابلسيارة فًتاجع ،وبقيت واقفا أنظر
إىل عبد اجمليد الغائب عن الوعي ،وإىل النَتاف اليت تلتهم جسد والده ،حىت
جاء الدفاع اؼبدين فأطفئوا السيارة وأخرجوه.
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
فوجدتٍْت
ت أمي ابب غرفيت كعادهتا منذ أف كنت طفال صغَتا َ
فتح ْ
يُرفع َ
جالسا على سريري يف العتمة ،أضاءت النور وقالت:
● -منذر ...خَتا إف شاء هللا؟
⊙ -ال شيء ...ال شيء اي أـ عوض.
● -ابهلل عليك أخربين ...ما الذي سلبك النوـ؟
ضت لو مع عبد اجمليد ووالده؟
تعر ُ
⊙ -أتذكرين اغبادث الذي ّ
● -نعم أذكره.
يتسرب إىل السيارة ...قاؿ يل أنو
⊙ -قبل وفاة والد عبد اجمليد والدخاف ّ

ىبتنق وسوؼ وبًتؽ ...ودعاين ع ّدة مرات بصوتو اؼبخنوؽ أف أنقذنبا ،ولكٍت
أحتمل بعض اؼبسؤولية عن وفاتو ...أو عن
مل أستطع التصرؼ ...أ ُّ
ُحس أين ّ
حرقو وىو على قيد اغبياة ...اإلحساس ابلذنب يقتلٍت ...ىذا اإلحساس
أهترب من لقائو لكي ال
يبعدين رغما عٍت عن ّ
أعز أصدقائي ،حىت أصبحت ّ
أنظر يف عينيو فأرى والده يستغيث يب.
مرات ظروفك نفسها...كنت ال أحسن
● -أان اي منذر عشت عدة ّ
التصرؼ يف األزمات ،وعندما تذىب األزمة كنت شديدة النقد لنفسي ،وىذا
ّ
من أكرب األخطاء اليت اقًتفتها يف حق نفسي ،أان اي منذر أمضيت حيايت
أبتعد عن كل ما يثَت خويف وقلقي ،وكاف ذلك مالئما يل فافعل مثلي.
شاب يف بداية حياتو
⊙ -االبتعاد واؽبروب قد ينفع امرأة ربة بيتّ ،أما مع ّ
يضر وال ينفع ...ال
مضطر لدخوؿ اجملتمع ومعاركة اغبياة ...اؽبروب واالبتعاد ّ
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أتت
مت خطوة ْ
حل يل إال اؼبواجهة ،ولكٍت غَت قادر على اؼبواجهة ،كلّما تق ّد ُ
ّ
أزمةٌ فأتراجع إىل الوراء خطوتُت ،عندما نسيت الشعور ابلدونية وىجرتٍت
الكوابيس وزادت ثقيت بنفسي ،أصبح عندي طموح وأحالـ ،فجأة اهنار كل
شيء ورجعت إىل بداية الطريق.
كنت أتكلم والدموع على خدي ،كم كرىت دموعي القريبة ،كم
أحرجتٍت ىذه الدموع كم فضحت ضعفي وقلة حيليت ...قلت بعد تنهيدة
معبئة ابضتسرة:
● -:كثَتا ما سألت نفسي ،ظتاذا ال يوجد بُت أبنائك شخصية سوية،
شخص مدمن ؼتدرات ،وشخص ال يعرؼ اطتوؼ وال لتسب للعواقب
حساب ،وشخص عكسو دتاما كتلس يبكي أماـ أمو...
كنت أبكي وأمي تضع يدىا على فمها تكتم آىاهتا وقد بللت يدىا
الدموع.
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كاف لقاؤان ليال يف اؼبدينة الرايضية جاءين عبد اجمليد واغبَتة تقطر من
وجهو ،قاؿ:
● -توىف والدي وترؾ خلفو ديوان كثَتة ،بيتنا ابألقساط وسيارتنا ابألقساط
احملل أغلبها ابلدَّين ،صبعت ما حصلنا عليو من التأمُت وأريد أف
وبضاعة ّ

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

الكرب والغلوؿ وال ّدين دخل
هللا عليو وسلّم( :من مات وىو بريء من ثالثْ :
اعبنة)
● -ما وبزنٍت أ ّف أيب تويف دوف أف أراه يصلّي ...أمي قالت أنو كاف يصلي
أحياان يوـ اعبمعة فقط.
صرت تصلّي فستكو ُف أنت صدقة جارية لو ما رأيك أف تبدأ من
⊙ -إذا َ
اليوـ؟
● -إف شاء هللا ،قريبا إف شاء هللا.
ِِ
الرب عاجلو.
⊙ -قم وتوضأ ...خَت ّ
● -ىل تعلم أين صليت ىذا األسبوع صالة اعبمعة؟
⊙ -من اآلف الصلوات اػبمس صبيعها.
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أحضرت قارورة ماء وصببت اؼباء على عبد اجمليد حىت وصل إىل غسل الرجلُت
أخذ مٍت القارورة وغسل رجليو ،وصلينا معا صالة العشاء ،وقرأت يف الركعة
ِ
كرِ
ِِ ِ ِِ
اضيَةً
س الْ ُمطْ َمئنَّةُْ ،ارجعي إ َىل َربّ َ
األوىل قوؿ هللا تعاىلَ ( :اي أَيػَّتُػ َها النَّػ ْف ُ
َّم ْر ِضيَّةً ،فَ ْاد ُخلِي ِيف ِعبَ ِاديَ ،و ْاد ُخلِي َجن َِّيت)
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اتصلت ابلدكتور صاحل لًتتيب تدريس حفيده ،كاف الوقت عصرا،
ركبت معو من ؿبل عبد اجمليد وسران ؿتو بيت الطالب ،وقفت السيارة أماـ
العمارة اليت وجد والدي اعبمجمة يف أرضها ،قاؿ الدكتور صاحل وكبن ننزؿ
من السيارة:
تدر ُسوُ...
● -يف ىذه العمارة الطالب الذي سوؼ ّ
⊙ -ىذه العمارة تالحقٍت منذ سنُت
● -كيف ذلك؟
⊙ -والدي وجد صبجمة يف األرض اليت بُنيت فوقها العمارة
ظهرت آاثر الدىشة على الدكتور صاحل ،سألٍت:
● -ىل أنت متأكد؟
⊙ -ىذه اعبمجمة مكثت يف بيتنا أسابيع قبل أف ىبرجها والدي ويدفنها
● -ىل تتذكر أي عالمة فبيزة يف اعبمجمة؟
س ابلذىب.
⊙ -الناب األيسر ملبّ ٌ
● -أستاذ منذر ىل تعلم أين دفن والدؾ اعبمجمة؟
⊙ -دكتور صاحل ...أنت زبيفٍت ...ىل تعلم َم ْن صاحب اعبمجمة؟
● -أرجوؾ أجبٍت ىل تعلم مكاف دفن اعبمجمة؟
لكن أرجوؾ أف زبربين بقصة اعبمجمة ،وما عالقتك هبا؟
⊙ -نعم أعلم ،و ْ
● -أعدؾ أبف أخربؾ بكل شيء ولكن خذين إىل مكاف اعبمجمة.
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ركبنا وسران كبو اؼبقربة ،وصلنا قرب أخي عوض ،وقمت إبخراج
اعبمجمة وتقديبها للدكتور صاحل ،تناوؽبا الدكتور وعلى الفور تفقد سن
الذىب يف فكها األيسر ،مث قبل جبهة اعبمجمة ،وقاؿ:
● -أسأؿ هللا لك الرضبة واؼبغفرة  ...ىذه صبجمة رجل صاحل.
أعاد د .صاحل اعبمجمة إىل مكاهنا بلطف وؿببة واحًتاـ ،سألت
يسوي الًتاب فوؽ قرب اعبمجمة:
الدكتور وىو ّ
● -ما ىي قصة ىذه اعبمجمة وما عالقتك هبا؟
⊙ -ىذه صبجمة والدي  ،غدا إف شاء هللا سوؼ أدفنها يف قرب كباقي
القبور وأضع على القرب شاىدا لتتوي االسم واتريخ الوفاة ،والدي كاف يشًتؾ
ػتل لبيع التحف والنحاسيات يف وسط عماف ،ويف سنة 1811
مع عمي يف ٍّ
يف فًتة وحدة الضفتُت ،جاء رجل وأخربقتا أف لديو اتبو ًات حجر ّاي قدنتًا وأنّو
يريد بيعو ،ذىب والدي وعمي لرؤية التابوت ،وعندما رآه والدي عرؼ أنو
عماف قبل اظتيالد مبئات السنُت ،فاشًتي
يعود إىل فبلكة عموف اليت حكمت ّ

عمي ذبارا لشراء التابوت وبعد
عمي ووالدي التابوت حبوايل مئة دينار ،أحضر ّ
ّ
فحصو والتأكد من حقيقتو اتفق عمي ووالدي مع التجار على بيع التابوت
لكن
خبمسة آالؼ دينار ،وكانت تلك الصفقة أكرب صفقة يف حياهتما ،و ّ
والدي وقَػْب َل تسليم التابوت علِ َم أ ّف التجار يعملوف ظباسرة لليهود ،وأ ّف
عربي؛ فقاـ والدي إبخفاء التابوت ،وأخرب أخاه
التابوت َسيُػَزَّوُر ُ
ولتَ َّو ُؿ إىل أثر ّ
غَت
الكبَت بضرورة إلغاء الصفقة ،و ّ
لكن عمي رفض و ّ
أصر على بيع التابوتَ ،
أصر أيضا على إلغاء الصفقة وأنو لن ُمتِ َرب أحدا دبكاف وجود
أ ّف والدي ّ
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التابوت ،فقاـ عمي حبفر قرب يف أرض ملكيتها مشًتكة بينو وبُت والدي ،حفر
القرب بكل مواصفات القبور ،كاف مكاف القرب يف القطعة اليت بُنيَت فوقها

العمارة ،ونصب عمي فوؽ القرب خيمة وسط عتمة الليل ،وربط والدي ،أخاه
الصغَت من يديو ورجليو وعصب عينيو ورماه يف القرب وبدأ يهيل عليو الًتاب،
كاف قصد عمي زبويف أخيو حىت يعًتؼ دبكاف التابوت اغبجري ،غمر
الًتاب بطن والدي ولكنو مل يعًتؼ ،مث غمر الًتاب صدره كاف عمي يردد
يرد جبملة واحدة " :لن أساىم يف
صبلة واحدة " :أين التابوت؟" ووالدي كاف ُّ
طعن أميت؟" كانت كلمات والدي مليئة ابلثبات ،مث وصل الًتاب إىل رقبتو
وىو يردد اصتملة نفسها ،وفجأة انزلق الفأس فوقع على رأس والدي ،وقف
صوتو وشخصت عيناه وذبمدت حركتو ،مات والدي ،نزؿ عمي إىل القرب
مصدوما ،بكى عمي طويال لوفاة أخيو وبقي يف القرب يبكي مث خشي أف
يكتشف أمره فأكمل دفن أخيو ،وقبل ثالث سنوات عندما بلغ عمي اػبامسة
والثمانُت من عمره أخربان عمي هبذه القصة.
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أوقفت السيارة أماـ ؿبل عبد اجمليد جبوار سيارتو ،جاء عبد اجمليد
وأخذ يتفقدىا ورغم تواضعها ،كنت فرحا هبا فقد اشًتيتها من زميل يل يف
اؼبدرسة ،قاؿ عبد اجمليد:
● -:مبارؾ اي منذر ،ابرؾ هللا لك فيها ،لو أنك أتيت هبا البارحة ،فقد كنت
بال سيارة.
أشرت بيدي إىل سيارة عبد اجمليد وقلت:
⊙ -:وسيارتك ىذه؟
● -لقد أخذىا أزتد وصديقو رائد البارحة بعد اؼبغرب ،وأحضرىا يف الصباح
وىي هبذه اغباؿ!
الغبار ظاىر على السيارة وزاد على اصتزء األسفل من السيارة ،فتح
عبد اجمليد خلفية السيارة وقاؿ:
● -:انظر ماذا تركوا أيضا!
اقًتبت فرأيت فأسا وؾبرفة قصَتة اليد عليهما أاثر اغبفر ...قلت
● -:أين وبفراف وؼباذا؟
⊙ -:ال أعلم ،ولكن ىذه اؼبرة الثانية اليت أرى فيها الفأس واجملرفة يف السيارة
بعد أف أيخذىا أزتد ويرجع هبا مغربة عند طلوع الفجر.
● -:ىل سألتو أين يذىب؟ ؼباذا الفأس واجملرفة؟
⊙ -ال ،ولكن يف كال اؼبرتُت جاء معو صديقو رائد ...حفيد الدكتور صاحل
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● -:أراؾ مراتاب؟
⊙ -:نعم  ،الذىاب بسياريت ليال والرجوع وجو الفجر ،والسيارة مغربة مع
يدؿ أهنما تن ّقال ابلسيارة مئات الكيلو
وجود الفأس واجملرفة ،ومؤشر الوقود ّ
مًتات ،أال يدعو كل ذلك للريبة والقلق؟!
● -:عبد اجمليد يشعر ابلقلق!
⊙ -:إنو أخي األصغر والوحيد.
● -:أريدؾ أف تذىب معي لزايرة قرب شخص سأروي لك قصتو يف الطريق،
اليوـ قمنا بوضعو يف قرب خاص بو ،وعليو شاىد لتمل اشتو بعد عشرات
السنُت من وفاتو.
وقبيل اظتغرب أغلق عبد اجمليد احملل وذىبنا بسياريت إىل قرب والد
الدكتور صاحل ،وظتا وصلنا القرب قرأ عبد اجمليد االسم( :إشتاعيل سليماف – أبو
صاحل) ،أخربت عبد اجمليد بقصة صاحب القرب مث قلت:
● -:تعلمت من صاحب ىذا القرب االمتناع عن طعن ّأميت ،أسأؿ هللا أف

يعيننا على ذلك
○ -:نعم فلرّمبا ال نستطيع خدمة ّأمتنا ،فعلى األقل ال نساىم يف عذاهبا
وطعنها يف جسدىا اظتمزؽ.
س ابألماف ،لذا إ ْف جاء يوـ ورغبت إبخفاء شيء
● -:عند ىذا القرب أ ُِح ُّ
فسوؼ أُخفيو يف ىذا القرب.
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اسي اعبديد ،وكاف ىذا العاـ ىو العاـ الثالث يل يف
بدأ العاـ الدر ّ
قبل بدأ دواـ الطلبة أبسبوعُت أذىب إىل اؼبستودع وآخذ
اؼبدرسة ،وكعاديت َ
لكن ىذه السنة
كتب اللغة العربية من
ّ
الصف الرابع حىت الثانوية ّ
العامةْ ،
اتصل يب أمُت اؼبستودع ،وأخربين أف كتب اللغة العربية عبميع الصفوؼ يف
مت مراجعيت للكتب إىل إدارة اؼبدرسة استدعاين اؼبدير
انتظاري ،عندما ق ّد ُ
العاـ للمدارس د .أنس بعد أايـ ،وقاؿ يل:
تستمر على
● -أشكرؾ على مراجعتك لكتب اللغة العربية ،وكم أسبٌت أف ّ

كل سنة ،أستاذ منذر ،لقد اختارتك إدارة اؼبدرسة لتدريس
ىذه العادة الطيبة ّ
ابن أحد اؼبسانبُت الكبار يف ىذه اؼبدارس ،ىو رجل أعماؿ يقضي نصف
السنة مسافرا بُت كندا وأورواب.
⊙ -يف أي فرع ىو؟
ستدرسو اللغة العربية مهارات االتصاؿ واللغة عربية زبصص.
● -األديبّ ،
قدـ اؼبدير ورقة وقاؿ:
● -ىذا عنواف البيت وىاتف الطالب.
بعد هناية دوامي ،اتصلت ابلطالب ابن رجل األعماؿ ،فاختار يومي
أحب العمل يوـ اعبمعة ّإال
اػبميس واعبمعة الساعة العاشرة ليال ،ورغم أين ال ّ
ِ
أي اعًتاض ،ويف مساء يوـ اػبميس ذىبت إىل بيتو ،كاف عبارة
أنٍّت مل أُبد لو ّ
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عن فيال على أطراؼ منطقة الرابية ،استقبلٍت الطالب واظبو اتمر ،وأنزلٍت إىل
تتوسطو صالة كبَتة ،وقفنا يف وسط الصالة وقاؿ:
طابق ربت األرض ّ
ُحب أف آخذ
للسهرات واغبفالت واالجتماعات أيضا ،أ ّ
● -ىذه صالة ّ
دروسي ىنا ىل لديك مانع؟
⊙ -ال ...ليس لدي مانع ما دامت الصالة فارغة.
أشار بيده كبو طاولة سفرة على طرؼ الصالة وقاؿ:
● -تفضل.
مادة اللغة العربيّة زبصص،
جلسنا وقمت إبعطائو ّأوؿ ساعة يف ّ
والساعة الثانية يف مهارات االتصاؿ ،وجعلت بينهما عشر دقائق اسًتاحة،
وبقيت على تلك اغباؿ مدة ثالثة أسابيع ،ويف األسبوع الرابع حتديدا يف يوـ
اػبميس ،نزلت إىل الصالة فوجدت اتمر جالسا يف حالة اكتئاب ،جلست
إيل وقاؿ:
جبانبو وأان صامت ،نظر ّ
● -ال أستطيع أف أدرس اليوـ ولكٍت أريدؾ أف تبقى معي
⊙ -أان معك ،لكن ىل األمر يتعلق بك شخصيا أـ ابلعائلة؟
● -بل يتعلق يب فقط
⊙ -يبدو أنو مؤمل جدا
● -أكثر فبا تتخيل
سر ال يبكن أف تبوح بو؟
⊙ -ىل ىو ّ
إيل.
● -ال ليس سرا ،ولكنو شيء غَت مفهوـ ابلنسبة ّ
⊙ -ردبا أستطيع أف أفهمو أان أو نفهمو معا
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مرت من
●ّ -
لدي صديقة منذ أشهر ،كنت معها البارحة يف سهرة ،واليوـ ّ
ت
وذىبَ ْ
إيل دوف أي كلمة مث صعدت يف سيارة أحد زمالئي َ
جانيب ونظرت ّ

معو.
⊙ -كوهنا صعدت مع رجل غَتؾ أمامك فهي من اؼبؤكد فتاة ال تستحق ما
أنت فيو من اغبَتة واألمل.
ت ؼبوقف كهذا؟
● -ىل َّ
تعر ْ
ضَ
شاب
أي عالقة غرامية بُت ّ
⊙ -أان مل أصاحب فتاة يف حيايت ،أان أعترب ّ
وفتاة خارج دائرة الزواج ىي عالقة غَت شرعية ،وإذا أردت أف أكوف أكثر دقة
ىو سلوؾ سيء.

ب...
● -أنت ال تؤمن ابضتُ ّ
ب أف توجد خارج دائرة الزواج،
⊙ -ال يبكن ّ
ألي مشاعر صبيلة ومنها اضتُ ّ
شاب وفتاة خارج العالقة الزوجية ىي عبارة عن فَتوس
أي عالقة غرامية بُت ّ
ّ
ب ال يوجد
يقضي على مشاعر اغبب اغبقيقية يف داخلهما ،أان أؤمن أ ّف اضتُ ّ

إال يف العالقات اظتشروعة.
ب مع تلك الفتاة.
● -:قل ما تشاء ،ولكٍت شعرت ابضتُ ّ
ب ولكنها يف اضتقيقة
⊙ -:أنت شعرت مبشاعر أخرىّ ،
ت أهنا ُح ّّ
توقت َ
ب اضتقيقية اليت ال نتكن أف تعيش أو تنمو إال
مشاعر مدمرة وقاتلة ظتشاعر اضتُ ّ
بعد عقد الزواج ...أنصحك ابالبتعاد عن صحبة الفتيات ...ىل تستطيع؟
لكٍت سأحاوؿ.
● -أمر صعب و ّ
⊙ -ىل من اؼبمكن أف نبدأ الدرس؟
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● -ليكن اليوـ اسًتاحة ولكٍت أريدؾ أف تسهر معي.
⊙ -مل َأر يف بيتكم إال أنت واػبادمة...

● -أيب وأمي يف كندا ،سَتجعاف بعد شهر ،وأخي سامر ال أراه إال عندما
هبمع أصحابو يف ىذه الصالة ليال ليمارسوا طقوسهم.
⊙ -طقوس ماذا؟
عبدة الشيطاف ...أغلبها رقص على موسيقى البالؾ ميتاؿ.
● -طقوس َ

⊙ -وىل والداؾ يعلماف بذلك؟
● -ابلتأكيد ال ...ىو يستغل غياهبما ليقوـ ابلطقوس ىنا ...لقد أصبح
منهم منذ ستة شهور فقط.
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ت اعبرس
ويف اليوـ التايل
وصلت إىل بيت اتمر يف اظتوعد احمل ّدد ،رنػَْن ُ
ُ
ففتح يل اتمر الباب ،وىي اؼبرة األوىل اليت يفتح ىو فيها الباب ،فاػبادمة ىي
من يفتح الباب دائما ،فهممت ابلنزوؿ إىل الصالة ،فقاؿ اتمر:
● -الصالة مشغولة الليلة إبمكاننا أف أنخذ الدرس يف غرفيت.
⊙ -ودباذا مشغولة؟
● -طقس انضماـ عضو جديد ؽبم
⊙ -وىل ذتّة طقوس خاصة ابالنضماـ ؽبم؟

● -نعم وسيبدأ بعد دقائق وىناؾ مكاف يبكن أف ترى الطقوس دوف أف يراؾ
أحد ...ما رأيك؟
⊙ -أ َُمتأ ّكد أ ْف لن يراان أحد؟
● -ىيا سًتى بنفسك.
يطل على الصالة من ٍ
عل ،وما ىي إال
أدخلٍت اتمر إىل اؼبطبخ الذي ّ
ف يف داخلها
ص َّ
دقائق قليلة حىت بدأت الطقوس ،حيث رأيت اؼبدفئة وقد ُ

توسطهما رأس
اغبطب على شكل ىرـ ،ويف أعلى اؼبدفئة ُرظبَ ْ
ت دائراتف ّ
ٍ
شاب
َسود ،تناوؿ ّ
كبش ،ويف وسط الصالة طاولة سفرة مغطاة ابلقماش األ َ
عباءة سوداء وقاـ ابرتدائها فوؽ مالبسو ،ولِْبس العباءة ُّ
يدؿ على من سيقوـ
ُ
شااب صبيعهم بُت
بدور الكاىن ،ربلّق اعبميع حوؿ الطاولة وىم ثالثة عشر ّ
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سن الثامنة عشرة والثانية والعشرين ابستثناء الكاىن الذي كاف يف الثامنة
ّ
كل واحد منهم يرتدي بنطاؿ جينز أسود ،و(يت شَتت) أسود
والعشرين ،كاف ّ

اليدوي تسع
مرسوـ عليو صبجمة بشرية ابللوف األبيض ،ر ّف الكاىن اعبرس
ّ
للمرة التاسعة حىت أُطفئت صبيع
مرات معلنا بداية الق ّداس ،وما أف ّ
دؽ اعبرس ّ
ّ
األنوار ،وعلى الفور قاـ الكاىن إبشعاؿ الشموع اليت اصطفت على شكل
بشاب ىبرج من بُت
رقم  ،666مثّ أشعل ىرـ اغبطب داخل اؼبدفئة ،وإذا
ّ
اغباضرين ويصعد على الطاولة ويستلقي على ظهره ،مث يكشف عن بطنو،
فأعطاه الكاىن كأسا معدنية حبجم صبجمة الثور ،فوضعها على بطنو
دت
اؼبكشوؼ وىو فبسك هبا من اعبانبُت ،وإذا دبواء يتصاعد لق ٍّ
ط أسود قػُيّ ْ

ط من
يداه ورجاله مع جسده بشريط الصق عريض ،قبض الكاىن على الق ّ
ظهره ورفعو إىل أعلى مث أنزلو ببطء فتلقاه شاب يقوـ بدور مساعد الكاىن
ليضع رأس القط قريبا من فوىة الكأس اؼبعدنية ،ويف حركة بطيئة أخرج الكاىن
خنجرا وأحكم قبضتو اليسرى بقسوة على وجو القط مث رفع اػبنجر وبسرعة
الربؽ ذبح القط ،وأخذ دمو يتص ّفى يف جوؼ الكأس اؼبعدنية واعبميع ينظروف
ط على الطاولة
ط اظتساؿ حىت تص ّفى دمو ،وضع الكاىن الق ّ
بنشوة إىل دـ الق ّ
ُ
خلف رأس الشاب اؼبستلقي ،مث أحضر سيفا فاستلّو بيده اليسرى من غمده
ببطء ،وأعطى الغمد ؼبساعده ،مث ضبل الكأس بيده اليمٌت وطاؼ على
اعبميع ،وىو يقوـ بوضع السيف على منتصف رأس الشاب مث يعطيو الكأس
فَتتشف منها رشفة واحدة مث يصب منها على يديو قطرات فيمسح هبا وجهو
العلوي ،وعندما انتهى من الشباب الواقفُت،
وما يستطيع من غبم جسده
ّ
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توجو الكاىن إىل الشاب الذي ما زاؿ مستلقيا فأعطاه الكأس فنهض وفعل
ّ
كما فعل ابقي الشباب ،مث قاـ الكاىن دبسح وجهو ورقبتو ابلدـ وشرب ما
تبقى من دماء القط بنهم ،بعد ذلك أشار الكاىن لشاب من بُت اغبضور
كنت أراه من اػبلف ،فلما استدار ورفع يده اليسرى أُصبت ابلصدمة إنّو
شاب أعرفو وأعرؼ أىلو إنّو أضبد أخو عبد اجمليد ،طلب الكاىن من أزتد أ ْف
ٌّ
نتسك بيد الشاب الذي يريد االنضماـ إىل عبدة الشيطاف ،بينما يقوـ الكاىن
جبرح راحة العضو اصتديد حىت تسيل الدماء ،مث نتسك الكاىن اليد اجملروحة
كل منهم الدـ اظتساؿ من راحة يد العضو
ويطوؼ هبا على اعبميع فيلعق ّ
يبتص اصترح اترة ويلعقو
اصتديد ،وؼبا أكمل اعبميع لعق دمو ،أخذ الكاىن ّ
اترة ،مث أحضر الكاىن القرآف وفتحو من اؼبنتصف مث ألقاه بقسوة وسط نَتاف
اؼبدفئة ،وعلى الفور تفجرت موسيقى البالؾ ميتاؿ فرقص اعبميع على إيقاعها
وعلى منظر حرؽ اؼبصحف رقصا ىستَتاي ،وكاف أقلهم جنوان رائد صديق
أضبد ،سالت دموعي على أضبد ،سألٍت اتمر:
● -على ماذا تبكي اي أستاذ؟
كل شيء يف حياتو.
⊙ -أبكي على شباب فقد ّ
غادرت بيت اتمر وصورة أضبد بُت عبدة الشيطاف ال تفارؽ خيايل،
تساءلت مرارا:
● -ماذا أفعل؟ كيف أتصرؼ؟
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وعندما أسأؿ نفسي" :ماذا أفعل؟ كيف أتصرؼ؟" أتيت صورة والد
تصرؼ اي
عبد اجمليد أثناء اغبادث وىو يقوؿ يل:
"تصرؼ اي منذرّ ...
ّ

منذر"...
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11
وبعد صراع ّقررت أف أخرب عبد اجمليد وكانت الساعة الثانية عشر ليال
واليوـ ىو يوـ اطتميس  ،ذىبت إىل احملل فوجدت عبد اجمليد يصلي ،مل أستطع
الدخوؿ ،رجعت إىل البيت وصورة والد عبد اجمليد أثناء اغبادث تقوؿ يل:
أتصرؼ ولكن كيف ...ال
تصرؼ اي منذر" ،وبعد صراع مؤمل ّقررت أف ّ
" ّ
أدري ...وبعد أايـ من الصراع واألمل اتصلت أبضبد وأخربتو أين حباجتو ؼبرافقيت
إلحضار حليب النوؽ ألمي من البادية األردنية ،وقاـ عبد اجمليد إبعاريت
خرجت وأضبد يف الصباح الباكر ،وبعد ساعة من
سيارتو ذات الدفع الرابعي،
ُ
استمر نصف
مغادرة العاصمة عماف جنواب انعطفنا ابذباه البادية ،وبعد توغّل
ّ
ساعة تقريبا قلت لو:
● -ىل أحضرت معك ماء أو شيئا أنكلو؟
⊙ -ال ،مل أُحضر شيئا

● -حسنا ،دقائق وسنجد من يسقينا اؼباء.
وما ىي إال غبظات حىت ظهرت أمامنا خيمة صغَتة مغلقة ؽبا ابب
وحيد مسدؿ يسًت ما يف داخل اػبيمة ،وقفنا أماـ اػبيمة ،وضبلت بيدي مطرة
فارغة وقلت ألضبد:
● -ىيا انزؿ لنشرب اؼباء ومبأل اؼبطرة.
نزلنا ووقفنا أماـ اػبيمة وانديت:
● -اي أىل البيت ...اي أىل البيت
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دخلت من ابب اػبيمة وبعد ثو ٍاف قليلة من دخويل انديت أضبد:
● -أضبد ...أضبد ...ادخل ال يوجد أحد
دخل أضبد فوجدان داخل اػبيمة فراشا وماء وطعاما وحقيبة على
فرشة يف يبُت الغرفة وحقيبة أخرى على فرشة يف يسار الغرفة ،فتحت اغبقيبة
اليت يف يبُت اػبيمة فقلت مستغراب:
● -ما ىذا ؟...إهنا جباميت وىذه منشفيت ...وىذا الشامبو الذي أستعملو...
وىذه فرشايت ومعجوف األسناف الذي استعملو ...غريب ىذه صوريت أثناء
زبرجي من اعبامعة.
اقًتب أضبد من اغبقيبة األخرى وفتحها فأخرج بيجامتو وىو صامت
مندىش مث منشفتو مث الشامبو الذي يستعملو مث جثا على ركبتيو وأخرج من
اغبقيبة فرشاتو ومعجوف األسناف الذي يستعملو مث أخرج صورة فقاؿ:
⊙ -غَت معقوؿ!
اقًتبت منو فرأيت صورتو مع والده مث قلب الصورة فرأيت كتابة خبط
اليد قرأهتا بصوت مسموع:
ط يدؾ؟
● -مع والدي يف يوـ دخويل اعبامعة ...ىل ىذا خ ّ
تفسر يل ؼباذا
⊙ -نعم إنّو خطّي ...ىذه الصورة تركتها يف غرفيتّ ...
ىال ّ
نصبت اػبيمة وأحضرت أغراضي وأتيت يب إىل ىنا؟!
● -صدقٍت أان مل أنصب اػبيمة ،ومل أضع أي شيئ فيها ولكٍت مقتنع أ ّف شبّة
من ىيّأ ىذه اػبيمة الستقبالنا وكاف يعلم أنّنا قادماف إىل ىذا اظتكاف ...ىيا
خذ حقيبتك واؼباء وأان سأضبل الطعاـ وحقيبيت و ِ
لنمض يف طريقنا...
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خرجنا من اػبيمة فنظرت يف السماء وقلت:
بكل ما فيو من أرض ومشس وقمر ومليارات
● -أال ترى أف ىذا الكوف ّ

الكواكب كاف مهيئا الستقباؿ البشر وكأنو يعلم أ ّهنم قادموف ،الكوف كاف
ِ
ص َل على مقاس البشر ،شبّة من
جاىزا لتلبية حاجاتنا بل حىت لرفاىيتنا وكأنّو فُ ّ
كل ٍ
شيء.
ىيَّأ لنا ىذا الكوف وىذه األرض الستقبالنا ،إنَّو هللاُُ ...
خالق ِّ
ونبمت
فتحت ابب السيارة
وضعنا األغراض يف مؤخرة السيارة مث
ُ
ُ

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

● -إنو بيت للنمل.
اقًتب وانظر
⊙ْ -
نزؿ أضبد وأخذ ينظر إىل النمل فأمسكت ثالث مبالت أبصابع يدي
اليمٌت وىرستها إبهبامي وسبابيت ،ووضعت أشالء النمل يف راحة يدي اليسرى
وكررت ذلك ثالث مرات مث قلت وأشرت إىل أشالء النمل يف يدي اليسرى:
● -انظر إىل ىذه اؼبادة اعبامدة العمياء كيف نشأت منها اغبياة ،مث من أين
امتلكت ىذه اؼبادة اغبية القدرة على التكاثر ،فاغبياة شيء والتكاثر شيء
اؼبادة اغبية القادرة على التكاثر ابألىداؼ
آخر ،مثّ من أين جاءت ىذه ّ
والغاايت.
دنوت برأسي أكثر كبو النمل وقلت:
ُ
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● -انظر إليها إهنا تسَت بنظاـ دقيق تسعى ؽبدؼ مغروس يف أعماقها وىو
احملافظة على وجودىا وبقائها على قيد اغبياة.
وضعت ؾبموعة من النمل اضتي جبانب أشالء النمل على راحة يدي
ُ
اليسرى وقلت:
● -شبّة من أعطى اغبياة ؽبذه اؼبادة اعبامدة العمياء ،شبّة من أعطى اؼبادة اغبية
القدرة على التكاثر ،شبّة من أعطى ىذه الكائنات أىدافا لتحافظ على بقائها،
لكل
شبّة من أوجد فيها نظاما للوراثة يف منتهى الدقة واإلبداع ،ذتّة خالق ّ
شيء ،إنو هللا إنو خالق عليم حكيم.
دخلنا السيارة ومضينا إىل حظَتة من اإلبل ،أخذ صاحب اإلبل

َّموُ لنا يف صحنُت
لتلب لنا انقة ،وما أف حلب ما يقارب اللًت حىت جاء وقد َ
ُ
من الفخار ،مث أكمل حلب النوؽ ،قلت وكبن نشرب اضتليب:
● -ما رأيك ...أليس لذيذا؟
⊙ -ىذه ّأو ُؿ مرة أشرب فيها حليب النوؽ ...إنو حلو وكأف بو س ّكرا
حتم ِل درجة اغبرارة اؼبرتفعة وعلى
● -ىذه اعبماؿ لديها قدرة عجيبة على ُّ
حتم ِل العطش واصتوع ،انظر إىل سنامها فيها زبزف الدىوف اليت تستعملها عند
ُّ
اعبوع والعطش ،انظر إىل أذف الناقة ذبدىا صغَتة ومليئة ابلشعر؛ حىت تقاوـ

غبار الصحراء وكذلك العيناف عتما ص ّفاف من الرموش الطويلة لتحميها من
غبار الصحراء ،حيواف سهل االنقياد تركبو ،وتنقل األضباؿ عليو ،وأتكل غبمو
ِ
ص َل للبشر الذين يعيشوف يف الصحراء.
وتشرب لبنو وتلبس وبره لقد فُ ّ
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ضبلت طبسة لًتات من اغبليب ورجعت إىل عماف من طريق البحر
اؼبيت ،ويف الطريق انعطفت إىل اسًتاحة البحر اؼبيت ،قلت:
● -ىيا انزؿ خذ معك حقيبتك اليت وجدهتا يف اػبيمة أل ّهنا سوؼ تلزمك.
دخلنا االسًتاحة وأضبد وبمل حقيبتو ،وأان أضبل حاسويب احملموؿ
وحقيبيت ،جلسنا على الشاطئ نتأمل البحر قاؿ أضبد:
⊙ -أتوقّع أنو حاف الوقت لتخربين عن األسباب اليت دفعتك لتأخذين جبولة

وتتقصد أف
مقصودة ،تنصب خيمة يف الصحراء وربضر أغراضي من البيت،
ّ
تكوف اػبيمة جبانب بيت للنمل مث إىل اعبماؿ واآلف إىل ىنا...
● -سأخربؾ كل شيء ابلتفصيل ولكن خذ ىذا اغباسوب وافتحو.

فتح أضبد حقيبة اغباسوب فوجده مف ّككا إىل ع ّدة قطع.
● -انظر إىل قطع اغباسوب إ ّف وجودىا ال يعٍت شيئا إال إذا وضعت يف
مكاهنا اؼبخصص فلو كانت ىذه القطعة مكاف ىذه ىل يعمل اغباسوب؟
⊙ -من اؼبستحيل ال بد للقطع أف ترتّب بوضع ؿب ّدد.

● -فلنرتّب قطع اغباسوب.
بت ما فُ ّكك من قطع اغباسوب وشددت الرباغي وقلت:
رّك ُ
● -ىيا شغّل اغباسوب.

قاـ أضبد ابلضغط على مفتاح التشغيل وبعد غبظات قاؿ أضبد:
⊙ -ال يبكن أف يعمل ...ألنّك قمت دبسح نظاـ التشغيل الويندوز.
لكن اعبهاز ال
كل القطع موجودة وصبيع القطع مرتبة يف مكاهنا الصحيحّ ،
●ّ -
يعمل إال من نظاـ من خارج صبيع قطع اعبهاز.
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⊙ -أتوقع أين فهمت ما تريد الوصوؿ إليو
أخرجت من حقيبة اغباسوب قرص مدمج وقلت:
● -قبل أف تقوؿ شيئا ،خذ وقم بتنزيل نظاـ التشغيل
وقلت:
شرع أضبد بتنزيل نظاـ الويندوز ،نظر ُ
ت إىل السماء ُ
● -كوف واسع فيو الشموس واألقمار والكواكب واجملرات وبتاج شعاع الضوء
ليقطعو مئات اؼبليارات من السنوات ،عمره ما يقارب أربعة عشر مليار سنة،
بكل ما فيو ال شيء ،كاف عدما ،مل يكن موجودا
قبل ىذا العمر كاف الكوف ّ
إطالقا ،ورغم وجوده ال يبكن أف يسَت يف تناغم مذىل وتناسق يف قمة الروعة
إال إذا ُرتػّبَت ىذه اؼبليارات من القطع يف تصميم معُت ،وال يكفي ترتيبها يف
تصميم معُت بل ربتاج إىل نظاـ من خارج الكوف.
⊙ -يبدو أنك ظبعت عٍت أشياء جعلتك...
رفعت يدي مقاطعا لو وقلت:
● -بل رأيت ...رأيت بعيٍت كيف كنت ترقص واؼبصحف وبًتؽ،

شااب أحببتو قد فقد إيبانو.
رأيت بعيٍت ّ
⊙ -عندما فتحت اغبقيبة يف اػبيمة أحسست أنك قد عرفت عالقيت بعبدة
الشيطاف
● -أردت أف اغرس يف عقلك ووجدانك أف ىذا الكوف األعمى ال يبكن أف
يهيئ نفسو الستقبالنا ،شبّة من ىيّأ لنا ىذا الكوف ألنو يعلم أنّنا قادموف إليو،
أردت أف ترى أ ّف ىذا الكوف الذي كاف عدما ،ومل يك شيئا ال يبكن أف ي ِ
وج َد
ُ
ُ
نفسوُ ...مستحيل...كما يستحيل أف يرتّب نفسو هبذا التصميم وىذا التناسق
َ
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والتناغم ،ولو رتّب نفسو يستحيل أف يصنع نظاما من خارجو ،أتعلم بعد ىذه
اعبلسة إىل أين كنت سأذىب بك؟
⊙ -إىل أين؟
● -إىل طبيب صديق يل يعمل يف الطب الشرعي ليدخلنا إىل ثالجة حفظ
مسك يدؾ وأضعها على جسد اؼبوتى وأقوؿ لك وأنت سبسك
اؼبوتى ،مث أُ ُ
ابعبثة أ ّف اؼبادة اليت سبسكها بيدؾ ال يبكن أف توجد وحدىا ،وإف وجدت
يستحيل ؽبذه اؼبادة اعبامدة ،أف ُزبرج لنا اغبياة ،وإف حصلت ىذه اؼبادة على
اغبياة ال يبكن أف ربصل وحدىا على القدرة على التكاثر بنظاـ الوراثة اؼبعقد،
وإف حصلت ال يبكن ؽبا أف ربصل على الوعي واألىداؼ يف حياهتا...

كل ذلك حدث من غَت خالق حكيم
يستحيل ،ال يبكن أف نتصور أف ّ
عليم ...ىو هللا
⊙ -إنٍّت أؤمن ابهلل وأبنو خالق كل شيء.
● -وماذا يعٍت وجودؾ مع عبدة الشيطاف
⊙ -رغبة يف التميّز وذبربة األجواء الغريبة ،والرقص على موسيقى البالؾ
ميتاؿ.
● -مهما كاف ىدفك فإ ّف طريقك الذي سرت فيو لن يُبقي يف قلبك ذرة من
اإليباف ،أتدري ؼباذا؟ أل ّف إيباف البشر يزيد ابلطاعات وينقص ابؼبعاصي ىكذا
خلق هللا البشر...آف األواف أف تستعيد ما فقدتو من إيباف ...نصلي معا
صالة اؼبغرب.
⊙ -لست جاىزا للصالة!
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● -كبن يف ٍ
االغتساؿ متاح فيو بسهولة.
مكاف
ُ
مشى أضبد عدة أمتار اغتسل يف ضبامات االسًتاحة ،مث صلّينا معا،
السماو ِ
ات واأل َْر ِ
قرأت يف الركعة األوىل قوؿ هللا تعاىلَّ :
ض
(إف يف َخ ْل ِق َّ
ِ
ِ
و ْ ِ ِ َّ
ِ
َّاس وما أَنْػَزَؿ
اختالؼ الل ِيل والنّهار وال ُف ْلك الّيت ْذبري يف البحر دبا يػَْنػ َف ُع الن َ
ماء ِمن ٍ
هللا ِمن الس ِ
ماء فَأ ِ
ث فِيها ِم ْن ُك ِّل دابٍَّة
ض بػَ ْع َد َم ْوِهتا َوبَ َّ
َحيا بِو األ َْر َ
ْ
ْ
ُ َ ّ
الس ِ
ض ٍ
وتصر ِ
الس ِ
يف ِّ
ماء َواأل َْر ِ
آلايت لَِق ْوٍـ يػَ ْع ِقلُوف)،
الر ِ
بُت َّ
ايح و َّ
حاب اؼبُ َس َّخ ِر َ
وف هللاِ
ِ
َّاس من يػت ِ
ِ ِ ِ
َّخ ُذ ِمن د ِ
ْ ُ
وأكملت قراء َة اآلايت يف الرَّك َعة الثانيةَ ( :وم َن الن ِ َ ْ َ
أَنْدادا ُِوببُّونػَهم َكح ِ ِ
ِ
جُت ِم َن النَّار) وبعد الصالة
ً
ب هللا  ...وما ُى ْم خبا ِر َ
ُ ُ ّ
قاؿ أضبد:
⊙-كم ىو عظيم اإليباف ابهلل
● -وكم ىو سهل أيضا ألنَّو موجود يف أعماقنا منذ والدتنا ،عندما ُولِدان
اإليباف ابهللِ ،
ِ
ِ
الطاقة
دت مع ىذه
تنضب تدفعنا إىل
ُولِدت معنا طاقة ال
وول ْ
ُ
ُ
ِ
كل
معرفةٌ مكتوبةٌ يف عقلنا وقلبنا أ ّف خالقنا ىو هللا اغبكيم العليم القادر على ّ
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وولِد معنا نداءٌ يصدر من داخلنا يقوؿ" :ال إلو إال هللا" ...ويبقى ىذا
شيءُ ،
النداء وبدوان يف صبيع أايـ عمران.
غادران االسًتاحة ويف الطريق سألٍت أضبد:
نت عليو سابقا؟
⊙ -ىل يعلم أخي عبد اجمليد دبا ُك ُ
● -ال ...ال يعلم شيئا عن عالقتك بعبدة الشيطاف ،كل ما يعلمو أ ّف
فاقًتحت عليو أف أىديك إىل الصالة هبذه
سلوكك يزداد سوءا يوما بعد يوـ،
ُ
كل ما طلبتو منو إلقباز مهميت معك ،فهو من نصب اػبيمة
الطريقة فق ّدـ يل ّ
وجعلها مهيّأة الستقبالنا واختار موقعا جبانب بيت للنمل...
التصرؼ اي منذر.
التصرؼ اي منذر  ...أحسنت ّ
⊙ -أحسنت ّ
عندما ظبعت ما قالو أضبد تذكرت قوؿ أبيو أثناء اغبادث وىو يقوؿ:
تصرؼ اي منذر"
" ّ
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11
جاء العاـ الدراسي اعبديد وكعاديت أخذت مناىج اللغة العربية من
الصف األوؿ وحىت الثانوية العامة ،ورغم أف مراجعيت للكتب تركزت على
تغَتا يف اؼبناىج كاف واضحا ىذا العاـ،
األخطاء اإلمالئية والنحوية ،إال أ ّف ّ

وىو حذؼ الكثَت من اآلايت واألحاديث من مناىج اللغة العربية ،أحضرت
اؼبناىج السابقة وقارنت بينها ،كاف الفرؽ صادما فقد ُح ِذفَت مئتاف وعشروف
آية من كتب اللغة العربية ،وتسع وثالثوف من األحاديث النبوية ،كما كاف
تعرب عن قيمة إسالميّة مثل صورة تعبَتية
واضحا بل فاقعا
ُ
حذؼ الصور اليت ِّ

ملتح فوؽ
عن تعذيب قريش للمسلمُت ،وحذؼ صورة تعبَتية لقائد مسلم ٍ
فرسو ،وحذؼ صورة أب مع ابنو يف اؼبسجد ،واستبداؿ صور اؼبرأة احملجبة
ِ
ت ،فقد
بصور امرأة غَت ؿبجبة ،حىت األظباء اليت فيها داللة إسالميّة ُحذفَ ْ
ِ
ِ
ب النيب،
ُح َ
ذؼ اسم دمحم وخالد وفاطمة وعائشة ،كما ُحذ ْ
فت قصيدةٌ يف ُح ّ
ؼ من سَتة ابن بطوطة ىذه الكلمات( :أنّو
وفبّا زاد صدميت ودىشيت ما ُح ِذ َ
ِ
حفظ القرآف صغَتا ،وتعلَّم العلوـ الشرعية)
ذؼ من
وبعد جهد كبَت
عما ُح َ
استمر ع ّدة أايـ ُ
كتبت تقريرا شامال ّ
ّ
مناىج اللغة العربية عبميع الصفوؼ وق ّدمتو إىل إدارة اؼبدرسة ،وبعد يومُت
دعيت إىل مكتب اؼبدير ،وطلب مٍت أف أتكتّم على تقرير ؿبذوفات
استُ ُ
ُخرب بو أحدا ...سألتو:
مناىج اللغة العربية ،و ّأال أ َ
كل ما يف التقرير دقيق وموثّق.
● -ؼباذا؟! ّ
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⊙ -أعلم أنّو دقيق وىنا تكمن اػبطورة ...أستاذ منذر ال نريد أف يصدر من
أي معارضة إعالميّة ؽبذه احملذوفات ...ىل
مدارسنا أو من العاملُت فيها ّ

تفهمٍت أستاذ منذر؟
● -بصدؽ مل أفهمك؟
ذباري ،والتجارة
أي مشروع
⊙ -بشكل مكشوؼ ،كبن مدارس خاصةْ ،
ّ
كل العامل العريب ...السلطة لن تسمح
والسلطة هبب ّأال تتعارضا ...ىذا يف ّ
ؼبشروع ذباري يعارضها أف يكرب وكبن نريد أف نكرب.
● -التقرير الذي بُت يديك ىو بناء على طلب إدارة اؼبدارس.
⊙ -وىا ىو التقرير عندان وكبن ال نريد أف ىبرج إطالقا من مدارسنا ...ىذا
التقرير سيبقى عندان ولنا فقط ...إذا قمت بنشر التقرير عبهة غَت مدارسنا
سيكوف سَتان يف مركب واحد صعب ج ّدا.
● -ىل أفهم منك أنٍّت إذا قمت بنشر التقرير سأفقد عملي؟
⊙ -إذا فقدت عملك فقط فأنت رجل ؿبظوظ ...أستاذ منذر أرجوؾ
تصرؼ حبكمة ،طبيعة احملذوفات يف اؼبناىج وحجمها غَت مسبوؽ ...أرجوؾ
تصرؼ حبكمة.
ذىبت
خرجت من عند اإلدارة واػبوؼ والقلق يتم ّدداف يف أعماقي،
ُ

مت لو نسخة
احملل ،وق ّد ُ
إىل عبد اجمليد ليال يف ساعة قريبة من موعد إغالؽ ّ
بتمعن وعندما أهنى قراءتو
من تقرير احملذوفات من مناىج اللغة العربية ،قرأه ّ

77

قاؿ:
تغَت بنية اؼبناىج حىت األظباء اإلسالمية
● -إنٍت أماـ جرعة زائدة ج ّدا من ّ
ِ
ِ
اؼبسجد األقصى واالستعدادات لبناء
ظل أجواء ىدـ
ُحذ ْ
فتّ ،
تصور يف ّ
للحسوف:
اؽبيكل توضع يف مناىجنا ّ
اغبسوف اليت تقوؿ فيها اغبية ّ
قصة اغبيّة و ّ
(وأعرؼ ىيكال مطمورا ربت تراب األرض مل يهتد إليو ابحث أو من ّقب بعد،
أزوره مرة يف الشهر وىو من بناء جبابرة األزمنة الغابرة ،وقد نُقشت على

نشر سيكوف لو أثر
جدرانو أسرار صبيع األزمنة واألمكنة)! ىذا التقرير عندما يُ َ
كبَت ...أفضل توقيت لنشره ىو أوؿ أايـ العاـ الدراسي ...مىت أوؿ يوـ
دراسي؟

● -بعد أسبوع
⊙ -ابعثو إىل أىم عشرة مواقع إخبارية يف البلد ...ال تنس نقابة اؼبعلمُت.
● -لقد خَتتٍت إدارة اؼبدرسة بُت نشر التقرير واغبفاظ على وظيفيت ،أمل وبن
موعد إغالؽ احملل؟
⊙ -لقد حاف ...أعرؼ ماذا تريد ،تريد اؼبشي يف الليل.
أغلق عبد اجمليد احملل ومشينا حىت دخلنا يف شارع ىادئ ال يسَت فيو
أحد ،قلت:
لكن إدارة
● -فقداين لوظيفيت وأان رجل أعزب شيء يبكنٍت احتمالو و ّ
اؼبدرسة تتوقع أ ّف نشر التقرير سيوصلٍت إىل السجن.
جنت فيجب أف
⊙ -ال أتوقع أف تصل األمور إىل السجن ،ولكن إف ُس َ
تصرب ،عليك أف تنشر التقرير وتتحمل تبعاتو...
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●  -ال أستطيع ألين مليء ابطتوؼ والقلق...نفسي تتعذب ...أنت ال
تستطيع أف تتخيل كم ىو شديد األمل النفسي ...عندما أفكر يف تبعات نشر
التقرير أشعر أبين أقف على منتصف حبل مشدود يربط بُت انطحيت سحاب
وسط ريح عاصفة.
⊙ -:وأان أريدؾ أف تنشر التقرير...حىت ال أييت وقت يشعر الشعب بكاملو
أنو يقف على اضتبل اظتشدود وسط الريح العاتية ...اػبوؼ و القلق ليس يف
داخلك وحدؾ ،اػبوؼ و القلق يف أعماقنا صبيعا ولكن بدرجات متفاوتة
ىل أذكرؾ بكلماتك اليت كنت تقوؽبا يل وأنت تدعوين إىل الصالة؟ ال
ص ُل اإلسالـ عن اغبياة يساوي
طمأنينة بال إسالـ...كنت تشدو يف أذين ...فَ ْ
فصل الطمأنينة عن اغبياة ،وتتلو على مسامعي قوؿ هللا تعاىل( :اي أَيػَّتُها
َ
ِ
كرِ
النَّػ ْفس اؼبطْمئِنَّةُ ارجعي إِىل ربِ ِ
اضيَةً َم ْر ِضيَّةً) مثّ تقوؿ" :لقد جئنا إىل اغبياة
َّ
ُ ُ َ ْ
بنفوس مطمئنة".
القلق بسخاء ،حياة
لكن ىذه اغبياة اليت نعيشها اليوـ تُنبت
َ
اػبوؼ و َ
● -و ّ
توحشو...
يتكاثر فيها اػبوؼ ويكرب ويكرب ويتوحش ...وال طاقة يل على ّ
⊙ -استعن ابهلل وال تعجز.
ترشح عرقا:
وقاؿ وىو يش ّد على يدي اليت ُ
●  -ال تعجز اي منذر ...ال تعجز اي منذر
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13
رجعت إىل البيت وصورة عبدة الشيطاف وىم يلقوف ابؼبصحف يف
النار ربلّق يف خيايل ،ال تُبعِ ُدىا سوى صورة والد عبد اجمليد أثناء اغبادث وىو
فوجدت أمي تقرأ
...تصرؼ اي منذر" .دخلت البيت
تصرؼ اي منذر
ُ
ّ
يقوؿّ " :

القرآف ،جلست مقابلها وقلت:
فعلت قراءة القرآف فيك وأان
● -كثَتا ما
تساءلت وأان أراؾ تقرئُت القرآف ،ما ْ
ُ
أراؾ ال تتغَتين!
⊙ -القرآف ىو الذي منع اهنياري ...القرآف ىو من أبقاين إىل ىذه اللحظة
قادرة على القياـ بواجبايت كأ ّـ وزوجة ،لوال القرآف يف حيايت لوجدتٍَت اليوـ
اػبوؼ يف داخلي
نزيلة يف مستشفى األمراض العقلية ،القرآف ىو من أضعف
َ
ومنعو من أف يتوحش ويفًتسٍت ،القرآف ىو من منع القلق أف يصبح غوال
ينهش غبمي يف الصباح واؼبساء ،القرآف ىو من ربط على قليب ومنعو من
االهنيار.
دخل والدي عائدا من عملو حامال معو اػببز والفالفل والبندورة،
رغيف
لكل منّا َ
جلس ووضع األكياس على الطاولة وفتح كيس الفالفل وق ّدـ ّ

إيل وقاؿ:
خبز وحبة بندورة ،وبعد أف ابتلع لقمتو األوىل نظر ّ
● -اتصل يب الدكتور أنس ،وأطلعٍت على موضوع تقريرؾ اؼبتعلق ابؼبناىج،
ودعاين أف أنصحك بعدـ نشر التقرير.
⊙ -ما نصيحتك اي أيب ...وقبل أف تنصحٍت ما رأيك أف تقرأ التقرير؟
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وقمت على الفور إبخراجو من حقيبيت ،ووضعتو أمامو ،أخذه أيب
ت منو أمي وأخذت تقرأ معو وؼبا أكمال قراءتو أعطاين إايه
وشرع يقرأ ،فاقًتبَ ْ

وقاؿ بعد صمت فبزوج ابلدىشة:
● -شيء مؤمل...كما أنو صعب ابتالعو.
⊙ -ما نصيحتك اي أيب؟
● -ىل اغبياة اليت نعيش فيها معدومة اػبيارات السعيدة أـ أننا مل نستطع
التكيف مع ىذه اغبياة ،إذا كاف ابنك لديو ميل لالكبراؼ يف ىذا الزمن
كارثة ...ـبدرات ...عنف ...وإف كاف متدينا ويشتعل ضباسا؛ ورطة كبَتة؛
كل الطرؽ
وإف كاف متدينا وىادائ ولكن عقلو نظيف فأيضا مشكلة كبَتةّ ،

صرا أف ربًتـ ذاتك ودينك ...أنصحك اي منذر أف
مسدودة ومؤؼبة ما دمت ُم ّ
تتصرؼ حبكمة ،وحاوؿ أف يكوف شبن تصرفك يف حدود طاقتك وطاقتنا
أيضا.
قالت أمي:

تنس أف ترضبٍت ،إذا كاف عندؾ قدرة على دفع شبن تصرفك ،فأان مل
● -وال َ
يبق يل قدرة على اػبسارة ...أان ؿبتاجة إليك ،ؼباذا تتصرفوف معي أباننية ؼباذا
تدمروف حياتكم وحيايت ،ال نريد أف ندفع أشباان ،لقد
ال ربسبوف حسايب وأنتم ّ

دفعنا دبا فيو الكفاية ،كلّما حاولت أف أقف من جديد أييت أحدكم ووبطم
أقدامي.
قلت بعد أف وضعت كسرة خبز كانت بيدي
● -:أان ما زلت إىل ىذه اللحظة ال أدري ماذا أفعل
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انفجرت أمي غاضبة:
⊙ -:بعد كل ما ظبعتو مٍت تقوؿ ال أدري ماذا أفعل ...ؼباذا تعذبٍت؟ ؼباذا
ربرقٍت بدـ ابرد...علينا أف نبتعد عن كل ما يسبب لنا اظتشكالت.
دخلت إىل غرفيت وبقيت جالسا يف زاويتها اؼبعتمة ،وعند الساعة
الواحدة ليال وأان على جلسيت يف زاوية الغرفة ر ّف ىاتفي وإذا بصوت أخي
مصطفى قاؿ:
● -أعلم أنّك لست انئما  ...أان أحسست أين حباجة للحديث إليك...
فمنذ طبس سنوات من اؼبعارؾ واألىواؿ والصعاب مل أشعر أبمل اػبوؼ والقلق
إال ىذه اللحظات ،يف ىذه الليلة شعرت أننا يف طريقنا لإلابدة.
⊙ -يف أي مدينة أنت؟
رت كالمك يف تلك الليلة اليت
● -يف مدينة حلب ،يف ىذه الليلة تذ ّك ُ
فزعت من نومك خائفا و أخذت تبوح يل عن جرائم اػبوؼ والقلق يف
حقك ،قلت إ ّف اػبوؼ والقلق أفقدؾ شجاعتك وضباسك وحسن التصرؼ،
سرؽ منك الكثَت من الثقة ابلنفس والشعور ابحًتاـ الذات ،وزرع فيك
الشعور ابلدونية ،أعداؤان اي منذر سوؼ يبقوان يف خوؼ وقلق حىت نفقد
شجاعتنا وزتاسنا وحسن التصرؼ ،أرى أ ّف ثقتنا يف أنفسنا تصغر واحًتمنا

لذاتنا يتآكل وشعوران ابلدونية يكرب ويكرب.
● -ولكٍت تعلّمت من جتربيت مع اطتوؼ أنّو كلما زادت شدة اظتواجهة مع
اطتوؼ وزادت مدهتا زادت القدرة على السيطرة على اطتوؼ ،وابلتايل التغلّب
عليو.
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⊙ -شدة اظتواجهة مع اطتوؼ ،آه...آه اي منذر مل أعرؼ اطتوؼ يف حيايت
إال ىذه األايـ ،التعرض لإلابدة ،زلزاؿ عنيف أصابٍت وقلبٍت إىل شخص آخر،
خائف وحَتاف ...كيف حاؿ أمي وأيب؟
● -على الدواـ يف دعاء لك.
تنهد مصطفى مع زفَت طويل وحزين وقاؿ:
ّ
● -يف أماف هللا اي منذر.
⊙ -يف أماف هللا اي مصطفى.
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مع اقًتاب اليوـ الدراسي األوؿ ،اتصل يب أضبد وطلب مصاحبيت
لزايرة صديق لو ،سألتو:
● -وما سبب الزايرة؟
⊙ -إهنا خدمة يل ...إهنا ضرورية ...ىل تذىب معي اليوـ بعد اؼبغرب؟
● -على بركة هللا
التقيت أبضبد بعد اؼبغرب وكبن يف السيارة ،سألت أضبد:
● -إىل من أتخذين؟
⊙ -إىل أحد عبدة الشيطاف السابقُت.
● -وما ضرورة وجودي ابلضبط.
⊙ -لقد أخربتو عنك ...إنو ؿبتاج إليك.
● -ؿبتاج إيل! يف ماذا ابلضبط؟
⊙ -ستسمع منو بعد قليل ...أظن أنو يبحث عن اإليباف...ىذا توقّع ردبا
أنّو يبحث عن أشياء أخرى ولكنو يف مرحلة فارقة وحاظبة من حياتو.
يف تلك اللحظة اتصل يب عبد اجمليد وقاؿ:
تنس غدا أوؿ أايـ العاـ الدراسي الليلة موعد نشر التقرير ،عندما
● -ال َ
ترسلو أخربين سواء دبكاؼبة أـ برسالة.
⊙ -أفكر يف أتجيل نشر التقرير.
● -إنك تفكر يف عدـ نشر التقرير.
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⊙ -اؼبوضوع ليس مرتبطًا يب وحدي ...ىناؾ أمي وأيب.
● -أين التقرير؟
⊙ -إنو على جهاز ذاكرة يف جييب.
● -أعطٍت إايه وأان سأنشره.
يف تلك اللحظة وصلنا إىل العمارة اليت وجد والدي أسفلها رتجمة
والد الدكتور صاحل ،علمت حينها أنّنا ذاىباف إىل رائد صديق أزتد.

⊙ -أان على موعد مع شخص وىا أان أقف على ابب العمارة ،سألتقي بك
الليلة وسنكمل حواران.
قلت ألزتد:
● -:أنت أتخذين إىل رائد...
ىز أزتد راسو ابظتوافقة.
ّ
استقبَلنا رائد وكاف االكتئاب ظاىرا على وجهو رغم ؿباولتو الفاشلة
يف إطالؽ االبتسامات ،وما إ ْف جلسنا حىت قاؿ:
● -سأدخل يف اؼبوضوع على الفور ...لقد أخربؾ أضبد ماذا كنت ...فقبل
أسبوعُت ابتعدت عن عبدة الشيطاف ،وكلما حاولت الرجوع إىل إيباين القدمي
منعٍت اػبوؼ من الشيطاف ...اػبوؼ من أف يؤذيٍت ...يدمرين ...يفقدين

عقلي ...الشيطاف يف قليب ...صاحب بطش ...قادر أف يفعل يب ما يشاء،
أرى الشيطاف يف عقلي س ّفاحا مرعبا ،ولكٍت ؿبتاج إىل من ينزع من قليب
اػبوؼ من الشيطاف.
⊙ -ىل حاولت قراءة القرآف؟
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اؼبرات اليت
● -حاولت ولكٍت مل أستطع االقًتاب منو ،كلما أراه أتذكر ّ
رقصت فيها على احًتاقو.
أنزؿ رائد رأسو ووضع راحة يده اليمٌت على جبهتو حىت ظننت أنو
يبكي ولكنو وقف وسار خطوات وأدار ظهره لنا ...قلت لو:
فن اؼبواجهة؟
● -ىل ربسن ّ
⊙ -ال ولكٍت أستطيع أف أتعلّمها ...اؼبواجهة واؼبقاومة أكثر كذبة كذبتها
يف حيايت ،كنت دائما أعطي الدروس فيها وأان فارغ منها ...أان يف وضع ال
يسمح يل خبداع نفسي واآلخرين.
زلزلٍت ىذا الشاب ورنّت كلماتو األخَتة يف قليب حىت جرحتو ...وكأنو

قاؿ أين ك ّذاب ،أعطي الدروس يف اؼبقاومة واؼبواجهة وأان فارغ منها ،أدار رائد
وجهو ونظر إيل وقاؿ:
● -أريد أف تساعدين يف شيء واحد وىو أال يبقى يف قليب خوؼ إال من
هللا ،من هللا فقط.

زلزلٍت ىذا الشاب للمرة الثانية حىت أصبت ابالرتباؾ ،هنضت
ومشيت ع ّدة خطوات مث عص َفت يف ذىٍت بقسوة كلمات متعددة ،كاف أوؽبا
كالمي لعبد اجمليد:
● -ال أستطيع ألين مليء ابطتوؼ والقلق...
مث على الفور كلمايت ؼبصطفى:
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● -ولكٍت تعلمت من جتربيت مع اطتوؼ أنّو كلما زادت شدة اظتواجهة مع
اطتوؼ وزادت مدهتا زادت القدرة على السيطرة على اطتوؼ وابلتايل التغلب
عليو....
مث كلمات رائد األخَتة:
●-أريد أف تساعدين يف شيء واحد فقط ،وىو أال يبقى يف قليب خوؼ إال
من هللا ،من هللا فقط.
أدرت وجهي إىل رائد وقلت:
● -رمبا نستطيع معا أف ال نُبقي يف قلوبنا سوى اطتوؼ من هللا ،ولكن عل ّي
القياـ بعمل ضروري ال يبكن أتجيلو ،أحتاج إىل حاسوب موصوؿ ابإلنًتنت.
أخرجت من جييب جهاز الذاكرة الرقمية
أحضر رائد حاسواب ؿبموال و
ُ
اؼبخزف عليها التقرير وبعثتو إىل أفضل عشرة مواقع إخبارية يف
(ذاكرة وميضيّة) ّ
البلد ،وإىل صبيع فروع نقابة اؼبعلمُت يف كافة احملافظات .وبعد االنتهاء من
نشر التقرير أخرجت جوايل وبعثت رسالة إىل عبد اجمليد تقوؿ:
● -لقد نُ ِشَر التقرير حبمد هللا.
اتفقت مع رائد وأزتد أف نلتقي مرة يف األسبوع لنمشي معا أوؿ
و ُ
خطو ِ
ات سقي قلوبنا من اػبوؼ من هللا فقط.
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حضرت إىل اؼبدرسة،
ويف اليوـ التايل وىو ّأوؿ أايـ العاـ الدراسي
ُ
وبعد اغبصة الرابعة أ ِ
ت بضرورة مراجعة إدارة اؼبدرسة .دخلت ،وعلى الفور
ُخرب ُ
وقف اؼبدير العاـ وق ّدـ يل مغلفا دوف أف يطلب مٍت اعبلوس ،فتحتو مث قرأتو
قلت:
ِ
لت بسبب تشويو اؼبناىج اليت تدرسها اؼبدرسة وإاثرة النعرات
● -فُص ُ
في.
الطائفية ...ىذا فصل ّ
تعس ّ
تعسفي ...من مصلحتك عدـ مطالبة اؼبدارس أبي
⊙ -إنو فصل غَت
ّ
شيء ...إبمكانك اؼبغادرة هبدوء.
أردد يف قليب اجملروح:
غادرت وأان ّ
● -أنو كلما زادت شدة اظتواجهة مع اطتوؼ والقلق وزادت مدهتا زادت
قدرتنا على السيطرة عليهما وابلتايل التغلب على اػبوؼ والقلق.
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ما أف وصلنا غاابت جرش حىت أخرج رائد من حقيبتو ثالث صور،
سران يف السيارة على شارع ترايب ربفنا األشجار حىت تراءى لنا برج كهرابئي
قاؿ رائد:
● -:ىذه ىي اؼبنطقة.
أعطى رائد صورة إىل أضبد ،نظر أضبد إىل الصورة وقاؿ:
● -:نعم ىذه ىي اؼبنطقة
أوقف أضبد السيارة مث وضع رائد أمامنا صورة شجرة مقلمة األغصاف
مقشوطة اللحاء من أحد جوانب اصتذع ،وقاؿ:
● -:علينا أف قبد ىذه الشجرة
أوقف أضبد السيارة وأطفئ احملرؾ ،قلت ؽبما:
● -:ىل من اؼبمكن أف أفهم لغز ىذه الشجرة؟
أجاب أ ضبد ،ستفهم كل شيء عندما قبد الشجرة ،سنبحث عن
الشجرة يف ؿبيط الربج الكهرابئي ،إبمكانك البقاء يف السيارة أو البحث معنا.
⊙ -:بل أحبث معكما
وما ىي إال دقائق معدودة حىت وجدان الشجرة ،ذىب أضبد إلحضار
السيارة وبقيت أان ورائد ربت الشجرة ،وضع أزتد ورائد أدوات الشواء
والكراسي حتت الشجرة ،أخذ أضبد إبشعاؿ الفحم على اظتوقد بينما ذىب
رائد إىل السيارة وأحضر ّبرادا للماء سعة عشرين لًتا ،وما أف وضع أضبد
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أسياخ اللحم على اؼبوقد حىت فتح رائد براد اؼباء وأخرج منو ؾبرفة قصَتة اليد،
وىي تلك اجملرفة اليت رأيتها يف سيارة عبد اجمليد واستغربت وجودىا ،دخل
الريب واػبوؼ إ ىل قليب عند رؤية اجملرفة ،أخذ رائد وبفر ربت اللحاء اؼبقشوط
من الشجرة ،كاف اغبفر ىادائ وانعما وحذرا وعلى عمق ما يقارب نصف
ت أضبد
مًت ظهر جلد أسود ،توقف رائد ونظر حولو مث نظر إىل أضبد ،الت َف َ
حولو دائرة كاملة مث ىز رأسو ابؼبواقفة! أخرج رائد هبدوء ودتهل حقيبة جلدية
مكعبة متساوية األضالع ،طوؿ ضلعها ما يقارب ربع اظتًت ،مث ذىب ابضتقيبة
وأخفاىا داخل السيارة ،أحسست خبوؼ ـبتلف عما أحسستو من قبل،
فاػبوؼ ىذه اؼبرة أش ّد إيالما لدرجة أنو أفقدين الرغبة و اعبرأة على السؤاؿ

واالستفسار ،بقيت صامتا ويداي ترشحاف عرقا وحلقي يكاد يتشقق من
اعبفاؼ ،استمر أضبد ورائد يف إكماؿ الشواء وبُت دقيقة وأخرى وباوال إرجاع
اؼبكاف إىل ىيئتو األوىل ،نظر إيل أضبد وقاؿ:
عرب اإلنًتنت مع عبدة
●-:عندما كنا مع عبدة الشيطاف تواصلت أان ورائد َ

الشيطاف يف عدد من الدوؿ ،من بينهم عبدة الشيطاف يف إسرائيل ،وبعد ستة
أشهر من التواصل مع عبدة الشيطاف يف إسرائيل عرضوا علينا نقل قطع أثرية
أتيت من خارج األردف ،من العراؽ وسوراي ومصر وبالد أخرى ،إىل داخل
األردف ،وؿتن نقوـ بنقلها من داخل البلد إىل منطقة يف جنوب البحر اظتيت،
تبعد عن السياج الفاصل عشرة أمتار فقط ،بعثوا لنا بصور مع اسم اظتنطقة
وعن طريق الصور نتعرؼ على مكاف التحف األثرية ،ىذه ىي اظترة اطتامسة،
اظترة األوىل كانت عبارة عن ثالث قطع ذىبية عثمانية ،والثانية أساور ذىبية
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رومانية ،والثالثة كانت عقدا ذىبيِّا مرصعا ابلياقوت الفرعوين ،أما الرابعة
فكانت عبارة عن إبريق ؿتاسي أشوري ،وىذه اظترة األخَتة رمانة من العاج
اببلية ،القطع الذىبية واألساور والعقد رتيعها مزيفة وكانت عبارة عن اختبار
لناّ ،أما اإلبريق ورمانة العاج فهي قطع أثرية حقيقية ،أما كيف اكتشفنا ذلك
فسيخربؾ رائد.
● -:أان وأزتد يف ورطة ،وال ندري كيف لبرج منها ،مل يكن أمامنا إال
قمت ابخًتاؽ اصتهاز الذي بعثت منو الصور ،وما زلت احتفظ
أنت ...لقد ُ
بعدة ملفات ،من الضروري أف تطلع عليها ،اظتشكلة ىي يف القطعة اليت
أخرجناىا اليوـ ،وىي رمانة من العاج عبارة عن غتسم على شكل رمانة
ارتفاعها ما يقارب ستسة سنتيمًتات ،مثقوبة من األسفل ،ىذه الرمانة أثر
اببلي يرجع للقرف الثامن قبل اظتيالد ،مت هتريبها من العراؽ ،وػتطتها التالية
نقش عليها عبارة( :مقدس للكهنة ،ىيكل اإللو
إسرائيل و ىناؾ سوؼ يُ ُ
يهوه) ،وليُدَّعى أهنا كانت رأس صوصتاف كبَت كهنة اعتيكل.

قاطعت رائد وقلت:
● -:ولكن عند فحصها سيظهر أهنا مزيفة!
○ -:عندما يتم فحصها سيثبت أهنا تعود إىل ٓٓ ٕ٠سنة فهي قطعة أثرية
حقيقية وال يوجد فيها شيء مزيف سوى النقش ،أنت أماـ تزييف من
الصعب اكتشافو ،أثر اببلي يتم تزييفو بنقش عربي ...ؿتن صتئنا إليك لكي
تساعدان على اطتروج من ىذه الورطة.
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قلت:
●-:بل من ىذه اصترنتة...
قاؿ أزتد:
●-:نعم ىي ورطة وجرنتة
قاؿ رائد:
●-:ال َّ
بد لك من قراءة أىم اظتلفات اليت حصلت عليها وتتعلق هبدـ اظتسجد
األقصى ،وبناء اعتيكل.
رقمي (ذاكرة وميضيّة)
أخرج رائد من جيبو جهاز ختزين بياانت ّ
وقدمها يل ،أخذت الذاكرة وأان أحاوؿ جاىدا كبح قلقي والسيطرة عليو،
قلت:
● -:مسألة هبذه اطتطورة الب ّد لعبد اجمليد أف يساعدان يف حلها.
قاؿ أزتد
● -:أرجوؾ ،أريد عبد اجمليد أف يكوف بعيدا عن ىذا اظتوضوع.
○ -:لن أعدؾ بذلك.
غادران غاابت جرش ويف طريقنا إىل عماف ،انعطف أزتد ابلسيارة إىل
طريق فرعي ترايب موحش ليس فيو أحد وبعد دقيقتُت من السَت توقفت
السيارة ،وأخرج رائد اضتقيبة وأخرج منها رمانة العاج ،كاف منظرىا مهيبا ورتيال
ويفوح بعبق التاريخ ،ولكنو كاف ابلنسبة يل ؼتيفا ومرعبا أيضا ،قاؿ أزتد:
● -:ما أرتلها ولكن عندما أختيلها رأس صوصتاف كبَت كهنة اعتيكل الذي
سيقاـ على أنقاض اظتسجد األقصى تبدو يف منتهى البشاعة.
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قلت:
●-:بشعة وؼتيفة ومرعبة.
قاؿ رائد:
● -:ىذه الرمانة ستبقى عندي حىت الغد ويف الغد ستأيت اي أستاذ وتقوؿ لنا
ماذا نفعل...
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لت
ذىبت إىل البيت وأان خائف ،وما أف وصلت البيت حىت شغّ ُ
حاسويب وأوصلت جهاز الذاكرة الذي أعطاين إايه رائد ،وأخذت أقرأ ما
يتعلق هبدـ اظتسجد األقصى وبناء اعتيكل ،ما قرأتو يتمحور حوؿ تكثيف
االستيطاف يف اظتدينة اظتقدسة ،وتركيز هتويد القدس عن طريق القوة ،وعن دعم
رتيع اضتكومات اليهودية دوف استثناء لذلك ،أما اظتلف اآلخر فيتعلق بتوسيع
اضتفرايت بشكل متزايد حتت اظتسجد األقصى وغَته من مناطق القدس
للوصوؿ إىل اعتيكل اظتزعوـ ،وأف ىدـ اظتسجد األقصى وبناء اعتيكل ىو ىدؼ
لكل اضتكومات اليهودية ،وإ ّف ىذا اعتدؼ قد اقًتب ،واظتسألة مسألة توقيت
فقط ،ختيلت يف تلك اللحظة رمانة العاج على رأس صوصتاف لتملو كبَت كهنة
اعتيكل ،قلت يف نفسي الب ّد من إخبار عبد اجمليد ،فأان ال قدرة يل على

التصرؼ يف موضوع هبذه اطتطورة.
ذىبت إىل عبد اجمليد وأخربتو بكل ما أعرؼ ،وعبد اجمليد صامت وما
كدت أهني كالمي حىت رأيت يف عيٍت عبد اجمليد القلق عميقا وواضحا قاؿ
وىو يبلع ريقو بصعوبة:
● -:ال بد من تسليم رمانة العاج إىل دائرة اآلاثر ،ال يوجد خيار آخر.
● -:نعم ال يوجد خيار آخر.
أمسكت بيد عبد اجمليد فوجدهتا ترشح عرقا ،قلت:
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●-:أصحاب رمانة العاج سيقبلوف ابألمر الواقع ،عندما تصبح الرمانة يف
دائرة اآلاثر
○ -:ال أظن ذلك ،حياة أخي ازتد يف خطر حقيقي

95

18
يف الغد التقينا ؿتن األربعة يف بيت رائد للتوجو إىل دائرة اآلاثر
وتسليم رمانة العاج ،أحضر رائد القهوة وما أف ارتشفت رشفة حىت قاؿ رائد:
● -:قبل أف تتوجهوا إىل دائرة اآلاثر وتسلموا رمانة العاج ،عليكم أف تسمعوا
ىذا اطترب
قاطعو عبد اجمليد وقاؿ:
● -:سنسمعو يف الطريق ،اشربوا قهوتكم بسرعة
أكمل رائد كالمو:
●-:جاء ابحث فرنسي إىل األردف بدعوة من دائرة اآلاثر العامة لدراسة
أربعمائة وأربع (ٗٓٗ) قطع مسكوكات ذىبية يف متحف عماف...
اظتسكوكات َمتَّ اكتشافها يف عماف قبل سنوات ،وَمتَّ فحصها ودراستها وتبُت
أهنا قطع أثرية قدنتة وبعد دراسة اظتسكوكات اظتوجودة حاليا يف اظتتحف ،أبلغ
اطتبَت الفرنسي دائرة اآلاثر أف اظتسكوكات اظتوجودة يف اظتتحف غَت أصلية وأنو
َمتَّ استبداعتا بقطع مزيفة ...انتهى اطترب ...عليكم أف تعلموا أف ىذه الرمانة
ؽتكن أف تسرؽ من دائرة اآلاثر وتستبدؿ بقطعة مزيفة.
ىزين ىذا اطترب ،قطع أثرية حقيقية تسرؽ من اظتتحف وتستبدؿ بقطع
شف إال عن طريق ابحث غريب!
مزيفة ،وال تُكتَ ُ
قاؿ عبد اجمليد:
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● -:ماذا نفعل إذًا ،طريق دائرة اآلاثر أصبحت مغلقة وتسليمها لليهود
ليوظفوىا يف ىدـ األقصى وبناء اعتيكل جرنتة ال نستطيع اقًتافها ،واالحتفاظ
هبا مدة طويلة فكرة فاشلة ،هنايتها أ ْف نُقتَ َل رتيعا ،وترجع رمانة العاج لليهود!
قلت:
● -:ما رأيكم إبتالفها وحتويلها إىل رماد مث نن ُثر رمادىا يف سيل أو هنر أو
حبر؟
رد عبد اجمليد:
ّ
●-:نريد حال يبقينا على قيد اضتياة.
قاـ أزتد إىل رمانة العاج وأخرجها من اضتقيبة وزتلها بيده ،قاؿ وىو
وينظر إليها:
●-:رمبا ما يبقينا على قيد اضتياة ىو تسليمها لليهود ،وإخبارىم بقطع عالقتنا
هنائيا معهم.
يف تلك اللحظة ختيلت والد الدكتور صاحل وىو داخل القرب ،ولتثى
عليو الًتاب وىو يقوؿ" :لن أساىم يف طعن أميت" مث صحوت على قوؿ رائد:
● -:أرى أف ؾتعل رمانة العاج مع األستاذ منذر مدة يومُت ،وخالعتا يفكر
حل.
كل منا يف ّ
أربكتٍت فكرة احملافظة على رمانة العاج ،وبقيت صامتا رغم شعوري
بنظرات اصتميع مصوبة علي ،قلت وأان أحتاشى النظر إليهم:
●-:رمانة العاج ستبقى عندي حىت الغد ،ويف اظتساء نلتقي ونتبادؿ أفكاران
ونتفق على حل يبقينا على قيد اضتياة دوف أ ْف نساىم يف طعن أمتنا.
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اقًتب عبد اجمليد مٍت وقاؿ:
● -:البقاء على قيد اضتياة ىو األساس لكل اضتلوؿ ،وكتب أف يقتنع اصتميع
حل ال يقوـ على احملافظة على حياة اصتميع.
أنٍت لن أقبل بل سوؼ أمنع أي ّ
وضع رائد على الطاولة شنطة بالستيكية يف داخلها اضتقيبة اصتلدية
إيل ،وقاؿ:
اليت حتتوي رمانة العاج ،مث نظر ّ
● -:مىت أييت الغد؟
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عدت إىل البيت وأان أزتل رمانة العاج ،وظتا دخلت غرفيت وأغلقت
ابهبا أطلقت زفَتا طويال ،وأسندت ظهري ورأسي على الباب ،وقلت بصوت
مسموع:
● -:مىت أييت الغد ...لقد ُح ِك َم علي ابلقلق اظتؤبد ...اي هللا رزتتك.
اجتهت بتثاقل ؿتو خزانيت إلخفاء رمانة العاج ،فتحت اطتزانة ونظرت
داخلها مث نظرت إىل خزانة أخي مصطفى ،شعرت أبماف يًتدد حبناف منها،
شدين ىذا الشعور إلخفاء رمانة العاج فيها ،فتحت خزانة مصطفى ،وأخفيت

الرمانة .وظتا قتمت إبغالؽ اطتزانة وقع نظري على مصحف مصطفى؛ زتلت
اظتصحف وأغلقت اطتزانة ،فتحتو وقلبت بعض صفحاتو فوقع نظري على
آايت ُخ َّ
ي أخضر ،قرأت اآلايت وكأين أشتعها بصوت
ط فوقها بقلم فسفور ّ
مصطفى:
َّ ِ َِّ
اَّللِ فَػ ْليَػتَػ َوَّك ِل الْ ُم ْؤِمنُو َف،
اَّللُ لَنَا ُى َو َم ْوَال َان ۚ َو َعلَى َّ
ب َّ
(قُل لن يُصيبَػنَا إال َما َكتَ َ
ُت ۖ وَْؿتن نػَتَػربَّص بِ ُكم أَف ي ِ
صو َف بِنَا إَِّال إِ ْح َدى ْ
صيبَ ُك ُم َّ
قُ ْل َى ْل تَػَربَّ ُ
اضتُ ْسنَػيَػ ْ ِ َ ُ َ ُ ْ ُ
اَّللُ
ِ
ِ ٍ ِ ِ ِِ
ِ
صو َف)
صوا إِ َّان َم َع ُكم ُّمتَػَربّ ُ
ب َع َذاب ّم ْن عنده أ َْو ِأبَيْدينَا ۖ فَػتَػَربَّ ُ
حل متلصٍت من رمانة
حل ،وكلما وصل ُ
ت إىل ّ
جلست أف ّكر يف ّ
العاج ،أختيّل والد الدكتور صاحل داخل القرب ُلتثَى عليو الًتاب وىو يقوؿ
بصوت مطمئن( :لن أساىم يف طعن أميت) ،مثّ أقوؿ لنفسي" :وكذلك أان لن
أساىم يف طعن أميت" ،ولكن ال أدري ما أفعل ،وبعد العصر بقليل ،اتصلت
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بعبد اجمليد وطلبت لقاءه يف اظتدينة الرايضية منفردا ،انتظرتو يف اظتكاف الذي
شهد بداية التزامو ابلصالة ،جاء عبد اجمليد والقلق ظاىر على وجهو قلت لو:
● -:يبدو انك مل تنم جيدا...
○ -:ويبدو أنك مل تنم إطالقا ...ؿتن يف ورطة كبَتة
حل يبقينا على قيد اضتياة ،ويف الوقت نفسو ال نساىم يف
● -:فكرت يف ّ
اضتل ىو أف نضع رمانة العاج يف قاع أحد السدود.
طعن أمتناّ ،
○ -:وماذا لو أجربوان على قوؿ اضتقيقة ،سيأيت أصحاهبا ويستخرجوهنا!
● -:ورمبا تدفن أتربة الس ّد الرمانة وال يستخرجها أحد.
○ -:عندىا سينتقموف منا ونُقتَ ُل رتيعا.

●َ -:سنُ ًَتؾ على قيد اضتياة ،حىت يتأكدوا من صدؽ كالمنا.
كمت علينا ابلقلق اظتؤبد.
○-:لقد َح َ
● -:بل واقعنا الظامل ىو من حكم علينا ابلقلق واطتوؼ اظتؤبدين ،ال بد من
التخلص من رمانة العاج اليوـ.

○ -:أين ىي الرمانة؟
● -:يف سياريت.
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كنت
ذىبنا إىل س ّد اظتلك طالؿ ،وصلنا قبل آذاف العشاء بقليلُ ،
أزتل سلّةً كبَتة مألهتا ابلفواكو واظتكسرات ،وجعلت يف أسفلها اضتقيبة اليت
حتتوي رمانة العاج ،اخًتان موقعا بعيدا عن تواجد الزائرين ،وضع أزتد ورائد
معدات الشواء ،ووضعت سلّيت جبانيب ،أخرجت حقيبة رمانة العاج من أسفل
السلة ،مث فتحت اضتقيبة وأخرجت رمانة العاج وقلت بعد أف أشعلت مصباح
ىاتفي احملموؿ:
● -:ىذا وقت إلقاء النظرة األخَتة على الرمانة.
أتمل اصتميع رمانة العاج ،قلت:
وضعت يف اضتقيبة ثالثة كيلو من اضتديد ،حىت أضمن غرقها يف قاع
●-:
ُ
الس ّد.
وضعت رمانة العاج يف اضتقيبة وأرجعتها إىل أسفل السلة ،قاؿ رائد:
● -:الوقت اآلف مناسب إللقاء الرمانة يف الس ّد ،أان أتقن السباحة.
قاؿ عبد اجمليد:
● -ىذه اظتهمة يل ،سوؼ أسبح إىل وسط السد وألقي الرمانة ىناؾ.
أخرجت اضتقيبة من السلّة وق ّدمتها إىل عبد اجمليد ،نظر إىل اضتقيبة ومل
ُ
أيخذىا .بل شرع يف خلع مالبسو ،أخذ اضتقيبة ونزؿ إىل السد وظتا بلغ وسطو
مكث عدة دقائق يغطس مث مترج من اظتكاف نفسو واضتقيبة يف يده ،كاف من
اظتتفق عليو أف يُسقط اضتقيبة يف وسط السد ويرجع على الفور ،سبح عبد
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اجمليد راجعا إلينا ،يف تلك اللحظة اختلقت مكاظتة من والديت ،أغلقت اعتاتف
وزتلت سلّيت بكل ما فيها وقلت:
يد االطمئناف على والديت.
● -:سوؼ أعود أف استطعت ...أر ُ
وسرت ؿتو سياريت على عجل حامال سليت ،سرت بسياريت ؿتو
ىدؼ ػتدد ...إىل القرب الذي ترقد فيو اصتمجمة اليت وجدىا أيب ،رتجمة
والد الدكتور صاحل ،وصلت اظتقربة وما أف أوقفت السيارة حىت انفلت اللهاث

من أحشائي ،كانت تتفجر بُت آىات اللهاث آالـ اطتوؼ وأوجاع القلق،
ىدأت آىات اللهاث ،مكثت داخل السيارة حىت مل يبق يف اظتقربة أحد،
ْ
خرجت من السيارة وأخرجت من السلة حقيبة رمانة العاج ،أتكدت من وجود
رمانة العاج اضتقيقية ،كنت قد اشًتيت حقيبة تشبو حقيبة رمانة العاج،
ووضعت فيها ثالثة كيلوغراـ من اضتديد ،ووضعتها أسفل السلة جبانب
اضتقيبة األصلية ،وعندما هتيأ عبد اجمليد لدخوؿ الس ّد أعطيتو اضتقيبة اظتزيفة،
ت اضتقيبة األصلية يف السلة.
وبقيَ ْ
وضعت اضتقيبة حتت إبطي ،ووضعت فأسا صغَتا حتت إبطي اآلخر،
وأغلقت اصتاكيت وسرت ؿتو قرب اصتمجمة ،نظرت خلفي فًتاءت يل سيارة
ساكنة معتمة ،تبعد عن سياريت ما يقارب الثالذتئة مًت ،أربكٍت صمت السيارة

وسكوهنا ،ولكٍت واصلت اظتسَت ،وصلت قرب اصتمجمة ،تلفت حويل فلم أجد
سوى تلك السيارة الصامتة اظتظلمة اليت ما زالت على حاعتا ،حفرت القرب
حىت ظهرت البالطة اليت ترقد حتتها اصتمجمة ،رفعت البالطة فظهرت
اصتمجمة ،أخرجت رمانة العاج من اضتقيبة ،ووضعتها جبانب اصتمجمة،
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اب
أتم ُ
ّ
لت رمانة العاج مث أتملت اصتمجمة ،فتخيلت صاحب اصتمجمة والًت ُ
أخرجت اصتمجمة من القرب،
يُهاؿ عليو قائال( :لن أساىم يف طعن أميت)،
ُ

وقبّلتها مث أرجعتها مكاهنا ،ويف تلك اللحظة شتعت صوات خلفي  ،التفت ؿتو
رت كل جوارحي ،والشبح يقًتب شيئا
تسم ْ
الصوت فرأيت شبحا يقًتب مٍت ّ
فشيئا وصوت اطتطوات يرتفع جربوتو يف قاع أذين ،وظتا أصبح على بعد أمتار
مٍت ،أبعدت نظري عنو والتفت إىل اصتمجمة و قبضت على رمانة العاج
مر الشبح من جانيب و رأيت
بيدي اليمٌت ،وبقيت ػتدقا يف طيف اصتمجمةّ ،
رجليو ،جلس مقابلي عند هناية القرب ،وعيناي متحجراتف ال أستطيع رفعها،
وغتاؿ رؤييت القربُ ورجاله فقط ،وإذا ابلشبح يقوؿ:

● -:توقعت غتيئك إىل ىنا.
رفعت رأسي شيئا فشيئا ،فالصوت ليس غريبا عن مسامعي ،ؽتا أرخى قليال
قبضة اطتوؼ عن قليب ،قاؿ:
● -:أريد أف أرى رمانة العاج ...إهنا معك ...أليست معك؟
ِ
أمس اضتاجة
○ -:عبد اجمليد ...كم دتنّ ُ
يت أف تكوف جبانيب ،آه ...أان يف ّ
جترع اطتوؼ وحدي ،حىت أُ َجنِّبك
إليك ...مل أخربؾ خوفا عليكُ ،
قبلت أف أ ّ
ِ
اطتوؼ من القادـ وآالمو.
مرارات
قدمت رمانة العاج إىل عبد اجمليد ،وتفحصها جيدا ،قلت:
● -:ضعها جبانب اصتمجمة.
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وضعت فوقهما البالطة ،مث
وضعها عبد اجمليد جبانب اصتمجمة ،مث
ُ
أىلنا الًتاب ورجع القرب كما كاف يف السابق .سران معا ؿتو سياريت قلت وؿتن
نسَت بُت القبور:
فت هبذه
تصر ُ
● -:ىل تعلم أنٍت أشعر وكأين يف حلم ،ال أصدؽ أنٍّت ّ
ب أ ّف قليب مل
الشجاعة ،وهبذه اضتكمة ،ما فعلتو ؼتالف لطبيعيت ،إنٍت أ ّ
تعج ُ
ينهار...
● -:القلوب اظتؤمنة أقوى من االهنيار.
⊙ -:كثَتا ما قلت لنفسي إنٍت حالة مصغرة عن األ ّمة ،رغم اطتوؼ الذي
يكرب فينا والقلق العمالؽ الذي يلتهمنا بوحشية ،تبقى لدينا قدرة على
اؼبواجهة ،قدرة تتجدد يف قلوبنا رغم جروحها العميقة ونزيفها الفوار ،تبقى
لدينا قوة قادرة أف سب ّدان ابلشجاعة عندما نطلبها وتق ّدـ لنا الثقة ابلنفس
وتضخ لنا االستعالء وكبن نشعر ابلدونية ،قدرة
عندما نشتاؽ للكرامة،
ّ
مصدرىا إنتاننا بربنا ،وقوة تنبع من ديننا العظيم.
سرت يف سياريت وخلفي عبد اجمليد يف سيارتو ،ويف الطريق مررت
ابظتكاف الذي مات فيو الكبش ،أوقفت سياريت والفجر يوشك على الظهور،
وسرت ؿتو مصرع الكبش ،فوجدت رتجمة الكبش وبقااي من عظامو ،مث
ُ
حتسست األواتد واضتباؿ الاليت أُوثق هبا ،مث وقع نظري على قطعة القماش
ّ
وأتملتها مث وضعتها جبانب
السوداء اليت عُصبت هبا عينا الكبش ،أخذهتا ّ
اصتمجمة ،حتسست حباؿ األواتد مث شرعت بنزع األواتد من األرض حىت
حسست بيد عبد اجمليد على كتفي ،أخربتو
نزعتها رتيعا ،يف تلك اللحظة أ
ُ
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بقصة الكبش ،وأخربتو أيضا أن ٍٍت كنت دائما أخشى أف يكوف مصَتي مثل
مصَته...
قاؿ وىو يربت على كتفي:
●-:قلت لك ...القلوب اظتؤمنة أقوى من االهنيار.
زتلت رتجمة الكبش بيد والعصابة السوداء بيد ،بينما زتل عبد
اجمليد األواتد اظتربوطة ابضتباؿ بكل يد وتدين ،والفجر يلوح أمامنا...

النهاية
2012/5/1
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