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حي السيدة عائشة بمصابيحه القليلة ،يتألق وسط
املسجدُ الكبري يف ّ
ِ
ّ
املتعطلة خلف ظلامت ليل الشتاء ،وبالداخل كانت اإلضاء ُة
أعمدة اإلنارة
ّ
خترج
اخلافتة املألوفة يف صالة الفجر ،وكالعادة مل يكتمل
األول ،الذي ُ
الصف ّ
ريا ،وبعد
بالتشهد األخري
من أفواه اجلالسني فيه
ٌ
ّ
مههامت مكتومة صمتت أخ ً
جير قدميه بصعوبة،
التسليم ات ً
ّباعا لإلمام بدأت الوفود يف اخلروج ،وعامر ّ
خدر ال ّنوم يرسي يف ّ
ذات
كل جوانبه ،كم يتم ّنى أن يستكمل نومته َ
ومازال ُ
ولكن أباه ال يرتك له هذه الفرصة التي
يوم ليتشبع من لذهتا ح ّتى الثّاملة،
ّ
تقع منه بأرجحتها البطيئة
يتوق إليها دو ًما ،فرغم رأسه املثقلة ،والتي تكاد ُ
أثناء سريه ،إلاّ ّ
الصباحية وينغزه بذراعه
أن أباه أخذ ير ّدد أدعيته وأذكاره ّ
ليستكمل عامر ترديدَ ها معه حني توقفه.
َ
توجب عليه استكامل
وصل البيت وعيناه ترنو إىل غرفته باشتياق ،ولكن ّ
ٍ
أتم
اليومي ألبيه من
اجلدول
قراءة لبعض من آيات الذكر احلكيم ،ما إن ّ
ّ
ٍ
كواحة
وقام إىل غرفته ،ح ّتى اندفع عامر إىل رسيره الذي يراه
الوالد القراءة َ
ً
غ ّناء وجدها بعد طول مس ٍ
عطشا ،تد ّثر
ري يف صحراء قاحلة كاد هيلك فيها
ووجه أسفلها مرت ّق ًبا للدفء اجلميل هبا ،وقبل
بأغطيته خمف ًيا كامل جسدهّ ،
ح ّتى أن ّ
بقي من وعيه ،فذهب
يتفكر يف أي أمر ،كان ال ّنعاس قد اغتال ما َ
ولكن شعر كأنام فور إغالق أبواب عينيه ح ّتى
مرسعا اىل ما كان يصبو إليه،
ً
ْ
تم فتحهام جمدّ ًدا وعنوة ،وذلك باهتزا ِز جسده وصوت أبيه مناد ًيا عليه
ّ
ليدعوه إىل صالة ّ
الضحى ،نظر نحو أبيه بسخط ،وقال بحنق:
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الرمحة قليلاً يا حاج ،لو كان لديك عبدٌ حبيشّ ما كنت لتتعامل معه
 ّهكذا!
تنهد أبوه وقال:
ّ

ّ
وملذات الدنيا وحدك ،ستعلم ما
 غدً ا عندما أموت وتصارع الشّ يطانهي حقيقة تلك العبودية.
يتنهد قائلاً :
دفع عامر غطاءه ،وقام وهو ّ

تعلم نقطة ضعفي وتطعنني هبا ألين
 حفظك اهلل يل أيب احلبيب،ُ
أحبك.
ّ
رأس ولده إليه يف احتضان دافئ وقال:
ضم األب َ
ّ

هيا
 أنت ولدي الوحيد يا عامر ،سندي يف الدنيا ،وذخري يف اآلخرةّ ،كي ال تتأخر عىل جامعتك.
صباحا ،ووقف
بعد قليل ،كان عامر قد انتهى من صالته ،وما اعتاد عليه
ً
أمام مرآته ّ
يشذب شعر رأسه الناعم ،ويمسح فوق حليته اخلفيفة واألنيقة،
ونظر إىل مالحمه الوسيمة برضا تام ،وأخريا انطلق إىل دراسته بكلية األلسن
قسم اللغة األسبانية.
***

خرج عامر من مسجد الكلية ولسا ُنه هيمس بخفوت ببعض األدعية التي
َ
وهم أن ينطلق ،ولكن
اعتاد عليها حني ذاك،
ومحل حقيبته األنيقة عىل ظهرهّ ،
ٌ
جتهم وهو يرى ذلك ال
اقتحمت أذنيه
ضحكة أنثوية عالية يف آخر الرواقّ ،

ّ
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ٍ
يضم تلك
مكان به مسجد ،ونظر نحو
يتناسب مع
ّ
التجمع الشبايب الذي ّ
الفتاة عديمة احلياء بالنسبة له ،وقرر ألاّ يرتك األمر بسلبية ،فاندفع نحوهم
بتجهم ،وعندما وصل إليهم رسم عىل وجهه ابتسامة مفتع َلة وقال:
ّ
 -كيف احلال يا شباب ،صوتكم عال جدًّ ا لقد أخرجني من صاليت.

ٍ
بدالل وهي تفحص مالحمه الرجولية الوسيمة:
قالت الفتاة
دعوت لنا يا شيخ؟
 وهلَ

نال منه صوتهُ ا رغماً عنه ،وكان يملك أن يرتك تعلي ًقا يثري الضحكات
بأكثر ممّا يفعل الواقفون معها ،ولكن متالك نفسه قدر استطاعته وجتاهل
سؤاهلا قائلاً :
للصالة وتدعون أنتم يل.
 -ليتكم تدخلون ّ

ومل ينتظر تعلي ًقا ،وتركهم منرص ًفا ،واهلمس والضحكات املكتومة
بتجمع آخر يمسك ّ
كل منهم
تالحقه ،وبينام جيدّ السري عرب حديقة الكلية إذا ّ
تام،
جواله أو حاسوبه اللوحي ُ
وهم منعزلون عن العامل بشكل ّ
بتالبيب ّ
ومنغمسون فيه بلعبتهم اجلامعية اجلديدة التي تربط ّ
كل منهم باآلخر يف ٍ
فريق
إحداهن هتتف قائلة:
قتايل ،وبينام
ّ
 -اقتله عليه لعنة اهلل.

وير ّد عليها زميل قائلاً :

قم بال ّتفجري برسعة.
ْ -
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أرسع عامر خطواته قبل أن يستمع أحدهم لتلك التعليقات ويراه بلحيته
خلية إرهابية تقوم باالستعداد إلحدى عملياهتا!
ّ
ويتم اإلبالغ عن وجود ّ
وبينام هو بموقف احلافالت ينتظر تلك التي ستق ّله إىل بيته ،إذا بزميله
الساخر جارس يقول له:
ّ

 لو سمحت يا شيخ عامر ،أعلم أنّك عبقري يف استخدام اإلنرتنت،هلاّ ساعدتني؟
ابتسم عامر قائلاً :

 -سأفعل إن كنت قد ص ّليت العرص.

 أعدك ْبأن أص ّليه فور عوديت للمنزل.
 -اتّفقنا ،ما مشكلتك؟

مدّ جارس يده إليه بجواله الذكي وقال:

ٌ
السفر حول العامل ،وإذا
 هذاتطبيق يسمح لك بالبحث عن راغبي ّ
وجدت َمن يتوافق معك يف زيارة ٍ
يتم االتفاق بينكام من يتحمل
بلد معنيّ ،
سيتم اقتسامها ،بالطبع ّ
كل الرجال يبحثون عن
تكاليف السفر أو كيف
ّ
األهم هو
عنهن،
صحبة الفتيات اجلميالت وقد يتحملون ُهم تلك التكلفة
ّ
ّ
أنّك إذا وضعت مجيع بياناتك بشكل سليم وأي البالد ترغب يف زيارهتا،
إحداهن
أي تكلفة ،قد تأتيك دعو ٌة من أحدهم أو
وأنّك ال تستطيع حتمل ّ
ّ
متحملني هم ّ
كل التكلفة ،املشكلة أهنم يرفضون تسجيل املرص ّيني يف هذا
ّ
التطبيق ،كيف يمكنني فعلها؟

ّ
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 -بتغيري رقم اآلي يب الذي دخلت منه ليظهر أنّك من دولة أخرى.

ويف ٍ
ثوان قام عامر بتحميل تطبيق يسمح له بتغيري اآلي يب ،وقام بالالزم،
ثم أعاد اجلوال إىل جارس الذي فتح التطبيق وأشار لعامر قائلاً :
ّ
سنجرب اآلن.
ّ

تم تسجيل البيانات وقبوهلا بسالسة ،فقال جارس
وأمام عيني عامر ّ
بامتنان:
شكرا أهيا العبقري.
ً -

ابتسم عامر ابتسامته اهلادئة الرزينة وهو يقول له:
َ

تفوت صالة واحدة اليوم.
شكرك احلقيقي يل ألاّ ّ
 ُضحك جارس قائلاً :
 َلك هذا.

وهن يقفن بالقرب
واقتحمت أذين عامر مقولة إحدى الفتيات لصديقتها ّ
منه يف انتظار احلافلة كذلك ،كانت تقول:
 -إيه الواد ا ُمل ّز ده؟!

ضحكت األخرى وهي تقول هلا:

 -لو حاولت االقرتاب منه اآلن ،سيقول لك ابتعدي ع ّني يا عدوة اهلل.

نالت منه الفرحة ملقالة األوىل ،واحلزن من ر ّد الثانية ،ومل يكن ذلك ألنّه
م ّتهم بالتعصب أو التطرف يف الفكر ،ولكن ّ
ألن ر ّدها يوحي بصورته التي
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مجيع أبواب التعامل مع اجلنس اللطيف ،والذي رغماً عنه يتوق
تغلق أمامه َ
ولكن ال جيد إليه سبيلاً .
إليه،
ْ
***

بمنطقة السيدة عائشة بزحامها وأجوائها الشعبية ،مع سحبها املرتبة
دو ًما ،واألصوات التي ال تكاد ختفت إلاّ مع اقرتاب منتصف الليل ،كان
عامر جيدّ السعي بخطواته املرسعة هر ًبا منها ،ولكن أمسك صوهتا بتالبيبه
وهي تقول برنينه األجش:
 -يا شيخ عامر.

كم مت ّنى أن تكون لديه املقدرة عىل جتاهلها ،ولكن مل يستطع ،فتو ّقف
ّ
ثم التفت وهو يزيل أثر هذا
بمالمح
متغضنة من أثر وقوعه يف براثنها جمدّ ًداّ ،
وجهه قائلاً :
التجهم ببسمة تنسحب بصعوبة إىل كامل ْ
 -نعم يا ّأم عبري.

بصوهتا َ
اجل ْهوري الذي اعتادت عليه أثناء ندائها عىل بضاعتها طوال
اليوم ،قالت له:
 -سؤال يف الدّ ين.

 أنا لست ًفقيها.
شيخا وال ً

السباك؟ ذقنك أمامك مقدار شربين ملاذا؟
 -يووه ،وهل سأسأل حودة ّ

حتسس حليته القصرية واملنسقة بعناية ،والتي يلومه عليها ُ
بعض
رغماً عنه ّ
املتد ّينني أنهّ ا ال توافق رشوط ال ّلحية الصحيحة ،وقال هلا:

ّ
الزعيــم
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 ّتفضيل يا ّأم عبري.

 -اقرتب قليلاً ح ّتى ال يسمعنا اآلخرون.

تعمد أن تكون
تل ّفت حوله وكأنه يرصد َمن يراه مقرت ًبا منها ،ولكن ّ
تنهد ونظر نحوها
بينه وبينها عربتها اخلشبية التي حتمل بضائعها الزهيدةّ ،
ٍ
منتظرا سؤاهلا ،فحاولت أن ختفت صوهتا ليصبح مثل درجة
بصمت
ً
لبقية البرش ظ ًّنا منها ّ
أن هذا مهس ،وقالت:
األصوات العادية ّ

 إذا جاءت العاد ُة الشّ هرية بعد انتهائها بخمسة أيام ،ولكن عىل شكلٍ
نقاط صغرية ،هل هذه مثلها مثل العادة متنع الصالة؟
تنهد عامر وهو يتساءل بينه وبني ِ
نفسه َمل أغلب الفتاوى تتعلق بال ّنصف
ّ
السفيل فقط؟! وقال هلا:

 ّأولاً أنت أخذت م ّني فتوى بعد انقطاعها عنك منذ عامني ،فهل عادتربر لذلك وفقط؟
جمدّ ًدا؟ ثان ًيا أنت ال تص ّلني ،فهل تبحثني عن م ّ
بقوة تكاد ّ
حتطم أضلعها ،وقالت بصوت جذب ّ
كل
رضبت عىل صدرها ّ
األنظار نحوها:
 -يووه ،أنت حتفظ جدول عاديت الشهرية.

مصوبة نحوه عىل إثر مجلتها ا ُملشينة،
كاد عامر خيتفي ً
حرجا ،واألعني كلها ّ
يف حني استطردت هي قائلة:
 أنا أحتدّ ث عن عبري ابنتيٍ ،ثوان سوف أنادهيا لتخربك بنفسها.

مرسعا:
قال عامر
ً
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 -ال داعي لذلك ،فسـ...

قاطعته قائلة:

 واهلل أبدً ا ،ال بدّ أن تسمع منها بنفسك ،إنهّ ا بنت مصلية ،تعرف اهللومؤ ّدبة ومتعلمة مثلك.

كالعادة مل يستطع عامر أن يفلت من بني أنياهبا التى أعملتها به ،وهي
متسك بجواهلا املهرتئ وقد اختفت منه ّ
كل األرقام حتت الكثري من األوساخ،
وانمحى بعضها من كثرة االستعامل ،وبصوت َج ْهوري استمع إليه ٌ
بعض
من سكان إقليم البنجاب طالبت عبري برسعة املجيء ،وعامر حياول اهلروب
منها ّ
ظهرت عبري التي تناقض
ودروسا ،ولكن مل تفلته ح ّتى
بأن لديه مذاكرة
ْ
ً
أ ّمها يف ّ
كل يشء ،نحافة جسدها وصوهتا اهلادئ واخلافت جدًّ ا ،وعينيها
ّ
املتقطع لشدّ ة اضطراهبا
اخلجولتني املرت ّددتني برسعة الرمش أثنا َء كالمها
عندما حتاور غري ًبا.
رغماً عنه أخذ عامر يتط ّلع إىل مالحمها الدقيقة بعينيها اجلميلتينْ وال ّلتينْ
رسيعا ما ّ
يتم
يتم ّنى أن يطيل ال ّنظر إليهام ،ولكن
ً
يغض البرص عنهام خشية أن ّ
أن ّ
شعر عامر ّ
كل
متلب ًسا بتهمة الوقوع يف براثن اإلعجاب هبامَ ،
اإلمساك به ّ
ّ
زر
األصوات الكثرية واملتنوعة قد صمتت فجأة
وكأن أحدهم قد ضغط ّ
الرقيق وهي
كتم الصوت بجهاز التحكم هلذه املنطقة ،ليخرج صوت عبري ّ
ختتطف نظر ًة رسيعة فرحة نحو عامر قائلة:
 -نعم يا أ ّمي؟

الصاخب خيرج من بني شفتي أ ّمها لتفضحها
وإذا بضجيج املفرقعات ّ
عىل املأل قائلة:
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املرة.
 -قويل له عن عادتك الشّ هرية ماذا حدث هلا هذه ّ

ُ
تنسحق حتت وطأة اخلجل الذي نال منه ،فرت ّدد وقال
شعر عامر هبا وهي
مرسعا وهو حياول تفادي عينيها:
ً
يسمى
 لو أمكنك الدّ خول عىل اإلنرتنت ابحثي عن يشءّ
االستحاضة.

مرسعا ليرتك هلا فرصة التن ّفس بعد أن كادت د ّقات
وتركها وهو ينطلق
ً
قلبها ُترصع بسبب أ ّمها.
ولتهتز أوتار قلبه طر ًبا لصوهتا الذي ال يدري ما هي القاعدة العلمية
ّ
أن خيرتق ّ
الذي سمحت له ْ
السمعي
كل هذا املوجات العالية ال ّنشاز والتلوث ّ
وهي تقول بمنتهى اخلفوت:
 -حارض.

***

اطمئن عامر ّ
بأن أباه قد ذهب إىل أعمق درجات النوم ،فأوصد غرفته
ّ
مفس ًحا له جمالاً ليضعه فيه عىل مكتبه،
بإحكام ،واستخرج حاسوبه املحمول ّ
توجه
بعد أن أزاح الكث َ
أتم فتح اجلهاز ّ
ري من الكتب واملذكرات ،وفور أن ّ
مبارشة إىل جم ّلد خفي وأظهر ما فيه من أفالم أمريكية يعشقها ،وال يستطيع
مشاهدهتا يف وجود أبيه؛ لعلمه ال ّتام برفضه هلا ،وعىل الفور قام بتشغيل
أتم مشاهدة
أحدثها وانغمس يف أحداثها املثرية والشيقة والسرّ يعة ،وبعد أن ّ
هم أن يغلق اجلهاز
الفيلم
وتشبع من جرعة املتعة الذهنية التي يرنو إليهاّ ،
ّ
ليذهب إىل غياهب النوم ،ولكن ملح مؤشرّ صفحة الفيس بوك لديه يلمع
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توجه مبارشة إليها ليختم هبا حفلته ،وإذا هبا قادمة من جارس
برسالة قادمةّ ،
زميله ،الذي شكره بحرارة عىل خدمته اجلليلة التي ّ
متكن هبا من التسجيل
والتفاعل يف ال ّتطبيق ،وأرسل له صفحة التطبيق لريى ما قام بتسجيله عن
يتم قبوله يف تبادل الرحالت
نفسه وهل جيب أن يضيف عليها شيئًا كي ّ
املتعاون هذا ،أم ال؟

حوارا معه قد يطيل عليه السهر
هم عامر أن يتجاهله ح ّتى ال يفتح
ً
ّ
توجهت يده بشكل تلقائي إىل الرابط
وينتقص من نصيب راحته،
ْ
ولكن ّ
الذي أرسله وقام بفتحه ،صفحة التطبيق عىل املتصفح العادي كانت رسيعة
وأنيقة ،رأى ما كتبه جارس عن نفسه بشكل ساذج ،فقد كتب أنه ال دخل له،
ليتحملوا عنه
وضعيف احلال ،ووضع صورة سيئة له مستعط ًفا هبا اآلخرين
ّ
الغر! إذا مل يكن لديك ما يغري اآلخرين فيك ،فام الدّ افع
تكلفة السفر ،هذا ّ
إ ًذا ملكابدة نفقة السفر ألمر ترفيهي وليس من رضورات احلياة؟

وهم بأن يغلق
حتماً لن يفعلها إلاّ ّجتار األعضاء البرشية ،ابتسم سخرية ّ
للصفحة صور ٌة إلحدى احلور ترغب يف
ْ
ولكن ظهرت عىل اجلانب اإلعالين ّ
سعت أن
األخاذ ،والذي
السفر إىل فرنسا ،مل
يستطع انتزاع عينيه عنها بجامهلا ّ
ْ
ِ
ّ
ّ
مقوماته قدر استطاعتها ،قام بفتح اإلعالن ليجد أنهّ ا فتاة أوكرانية
تظهر كل ّ
ّ
ّ
تكتظ بدعوات
وبالطبع كانت صفحتها
العرشينيات من عمرها،
يف مقتبل
ّ
السفر هلا من رجال حول العامل متحملني التكلفة!
بقوة تكاد تغيش برصه ح ّتى أنه مل
أخذ ّ
زر االشرتاك باملوقع يلمع أمامه ّ
يعدْ هناك بمجاله البرصي سواه ،وبالطبع يف خالل دقائق كان قد سجل
ً
اشرتاكا باملوقع ،وضع ّ
كل بياناته الرئيسية وصورة جذابة له بلحيته القصرية
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األنيقة ووجهه الوسيم املمتلئ بالرجولة وشعره األسود الكثيف وال ّناعم،
وكتب يف خانة البالد التي يرغب يف السفر إليها رغبته يف ّ
الذهاب اىل أي
دولة تتحدّ ث األسبانية.

وبعدها بقليل كان ّ
يغط يف نوم عميق بدأ بسلسلة أحالم هبا الكثري
من األحداث غري املرتابطة ،ولكن متتلئ بسيارات تطارد بعضها البعض
اخلتام مع الفتاة األوكرانية الساحرة!
ورصاصات تتناثر هنا وهناك ،وكان
ُ
***

أسبوعيا ،وكان املوضوع
انتهى الشّ يخ من إلقاء درسه الثّابت يوم الثالثاء
ًّ
عن حلقة جديدة من تاريخ األندلس الفقيد ،ممالك زاهرة اندثرت وتاريخ
باهر طواه النسيان بسبب مطامع األمراء وسعيهم إىل ملذاهتم الشّ خصية
وتصارعهم ألجل دنيا زائلة ،فضاعت منهم ممالك فتحها آباؤهم بقطرات
ٍ
جباه مل تعرف إلاّ اخلضوع واخلشوع والسجود
العرق ،التي انسابت عن
خلالقها وفقط!

خرج عامر يتهادى بجوار أبيه الذي أخذ هيمس باحلوقلة وكثري من
األذكار التي ال ّ
يكف لسانه عن ترديدها كأنّام خترج بشكل تلقائي أو ال
يكتم تساؤله الكبري الذي نال منه بعد درس
إرادي منه ،ومل
ّ
ْ
يستطع عامر أن َ
اليوم ،فقال برت ّدد:
رئيسا ح ّتى
 ما الفائدة من درس اليوم يا أيب؟ حتماً لن أكون أم ًريا أو ً
مغبة تنازع امللك ذلك!
َ
أدرس ّ
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ابتسم أبوه بو ّد ،ووضع ساعده عىل كتفه كأنّام هو صديق له من نفس
عمره ،وقال له هبدوء:
 أمريكا التي قامت عىل مذابح اإلبادة اجلامعية وعمرها من أقرص أعامراألممَ ،مل تنشئ لنفسها تار ًخيا توحي بأنه جميد وتقوم بحشوه يف رؤوس
أبنائها؟
 -لرتبطهم بجذور ح ّتى ولو كانت ومهية.

 َمل تفعله رغم ّأن حارضها قد يوحي بعدم احلاجة لذلك؟ فهم قادة
العامل املسيطرون عليه اآلن بال منازع!
 -ال أدري!

 ألنّك بال تاريخ لن يكون لك حارض ،وسنن اهلل يف الكون حكمتيتحسبون لذلك اليوم ويزرعون يف
فهم
بصعود أمم وهبوط أخرى؛ لذا ُ
ّ
رسيعا إن
العزة التي تساعد عىل العودة
قلوب األجيال اجلديدة
جذور ّ
ً
َ
متسكوا هبا ،وأ ّمتنا لدهيا ّ
ولكن
الصحوة والعودة لسابق عزهتا،
ْ
كل عوامل ّ
ّ
يتم السعي -بجدّ  -لطمس وتشويه
مع سيطرة أعدائها عىل مقاليد األمور ّ
ّ
أهم أهدافهم ألاّ حتتفظ األجيال اجلديدة
كل ما يساعد عىل ذلك ،ومن ّ
يتم ترسيخ اهلزيمة النفسية بداخلهم
بمشاعر ّ
عزهتا وقوهتا القديمة ،وأن ّ
أبدي دائم.
بشكل ّ
هز عامر رأسه بفهم وقال:
ّ
 -فهمت مقصدك.
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ر ّبت األب بحنان عىل كتف ولده ،واتّسعت ابتسامته وهو يقول:

رئيسا أو زعيماً لأل ّمة ،فام ر ّبيتك إلاّ ألجل
 و َمن قال بأنّك لن تكون ًهذا.
ً
ضاحكا:
تل ّفت عامر حوله وقال

 -يبدو أنّك ال تريد الوصول إىل البيت ساملًا.

بادله األب ّ
الضحك ،وعاد لبسملته وحوقلته وبقية أذكاره.
***

يتم القياس عليه ّ
لكل بنات
كأنهّ ا املعيار احلقيقي َ
للجامل الذي جيب أن ّ
يكن هبا خطأ واحد أو تفصيلة صغرية يمكن للعني
حواء كم
َ
يبلغن منه ،مل ْ
ألاّ تتوقف عندها م ّتسعة بانبهار حقيقي ،ومع كثرة الصور بصفحتها تبينّ له
أن هذه هي حقيقتها بالفعل وليس بفعل املساحيق وأيدي خرباء التجميل،
عمرا
ماريانا ذات الثامنية عرش عا ًما ،والتي إن مل
ْ
تكتب عمرها حتام ستمنحها ً
يدور حول منتصف العرشينيات ،املقيمة يف كولومبيا بأمريكا اجلنوبية ،والتي
تم التقاط الصور حوهلا أنهّ ا ابنة
يظهر عليها من ملبسها واألثاث واملباين التي ّ
لثري كبري منحها ما تريد من دالل ورفاهية!

أرسلت طل ًبا لعامر ْ
أن يرافقها ما شاء بقرص أبيها يف كولومبيا التي تتحدّ ث
وقوة ،ح ّتى أنه
األسبانية ،ارتفعت د ّقات قلب عامر إىل حدها األقىص رسعة ّ
يتم دعوته
مل يعدْ يسمع سواها ،وقد تو ّقف الزمن به ،مل خيطر بباله وهل ًة أن ّ
تم فحتماً لن
عرب هذا التطبيق ،وإن حدث ْ
فلن يكون جمّا ًنا بشكل كامل ،وإن ّ
يكون مع هذا الكائن األسطوري بجامله وجاذبيته الفائقني!
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ّ
ّ
وظل ما يقرب من الساعة يتقلب يف
بالطبع ر ّد باملوافقة دون تفكري،
صفحتها ،ويعيد مشاهدة صورها ،ح ّتى أنّه قد احتفظ يف خياله بنسخة
مكتملة من ّ
أدق تفاصيل خلقها!

يا ل ْل ّ
رب هذا التطبيق الرائع ،توقفت ّ
كل مذاكرته
حظ الثري الذي ناله ع َ
أي شاغل آخر سوى
بقوة وحرارة إىل رأسه لينزع عنها ّ
وقد اندفع الدّ م ّ
اهتاممه بامريانا الساحرةّ ،
وظل يتق ّلب يف فراشه عسى أن تغفل عيناه فتنازع
تلك األوكرانية السابقة يف عامل أحالمه ،ولكنها كانت أكرب من أن تكون
حلماً  ،فهي واقع يرت ّقبه بعد قليل ،وغفت عيناه وقد قررت ماريانا ألاّ تكون
إلاّ
واقعا متكاملاً .
ً
***

انقلبت حياة عامر بشكل تام ،أصبحت ماريانا هي رفيقته يف ّ
كل ما يدور
حوله ،هي املحور الرئييس الذي تدور به أحداث حياته ،يسري بجوار أبيه
الذي يلهج لسانه بخالص الدعوات له أن حيفظه من ّ
كل فتن الدنيا واآلخرة،
تترسب إىل أذن عامر بعضها ،وهو ال يدري كيف يمكن أن يفاتح أبيه
والتي ّ
يف أمر هذه الرحلة ،حتماً لن خيربه عن ماريانا ،ولو بلمح القول ،فهذا هو
السبيل لقتل كافة اآلمال يف ذهابه إليها!
أخذ يعدّ اخلطط يف ْ
أن جيعل هذه الرحلة منح ًة تابعة للكلية للتعلم
ال ّتطبيقي ل ّلغة األسبانية يف برنامج تبادل ثقايف مع إحدى الدول الناطقة هبا،
الرسمية بأمريكا اجلنوبية وأرسل منه إىل بريده
أنشأ بريدً ا حيمل اسم اهليئات ّ
الشّ خيص رسالة ّ
وقع االختيار
بأن اسمه
ضمن أحد هذه الربامج وقد َ
ٌ
مدرج ْ
الصيفية القادمة.
عليه ليكون أحدَ املسافرين إىل كولومبيا يف اإلجازة ّ
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ّ
يتمكن منه ،وتزيغ عيناه وهو يعلم بأنه قادم عىل
شعوره باإلثم كان
ولكن
الكذب ّأوهلا ،وارتكاب الكبائر حتماً سيكون منتهاها،
مصائب كربى؛
ُ
ْ
كان اإلغراء أكرب من مقاومته بكثري ،يف إحدى حلظات الصدق مع نفسه كان
نعيم كبري بعدم تعرضه لتلك الفتن؛ فتكون املَ ْنجاة
يأتيه اخلاطر بأنّه كان يف ٍ
بأول اختبار واقعي له ،سقط فيه بامتياز!
منها ،وها هو ّ

يكن يعلم هل هذا هو هوى النفس أم إغواء عدّ ة شياطني له؛ عندما
ومل ْ
تأتيه الردود ّ
بأن اهلل أراد له هذه الرحلة ،ولو مل تقع يف مشيئته ما أتته هذه
الفرصة التي حيلم هبا ّ
كل رفاقه!
الساحرة بغنج ودالل
وعندما ينال منه الرت ّدد حينًا ،تأيت صورة ماريانا ّ
ٍ
مجيع آثاره ،أصبح يقف بصالتِه مستثقلاً هلا وهو ال يدري هل
فاتن لتمحو َ
ُ
تشغل باله ،مل يعدْ يعلم هل عند خروجه
ست ْق َبل منه أم ال؟ وصورة ماريانا
عن سلطة أبيه اآلن سيلتزم ويواظب عىل صالته هذه أم ال؟!
ْ

ّ
املتفكرة عن مصريه القادم يعلم جيدً ا ما هو ذاهب إليه،
يف جلساته
صحبة هذه الفاتنة ،ومع ثقافتها املنفتحة واحلرية املطلقة هلا هناك حتماً لن
بأي حدود أو أخالقيات يعلمها وتر ّبى
تكون صحب ًة بريئة ،أو هبا التزام ّ
عليها ،وهو يعلم بأنه ما وافق إلاّ ألجل ذلك!
هل بعد عزمه األكيد هذا عىل املعايص الكبرية يمكنه الوقوف هكذا ّ
بكل
ّ
وجل!
عز
نفاق أمام اهلل ّ
كيف يمكنك الوقوف بخشوع وتذ ّلل أمام أبيك وأنت تضمر له
العصيان ،وخمالفته يف ّ
َ
كل ما ينهاك عنه بعد قليل؟!
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ساب ًقا كان يذهب متثاقلاً إىل العبادة مع أبيه ولكن مع انغامسه فيها كانت
الرائع الذي
أوقات يطيب قلبه بذكر اهلل،
تأتيه
ٌ
ّ
وتطمئن نفسه ّ
باجلو الروحاين ّ
يسبح فيه ،فينتزعه من ّ
كل مشاعر سلبية قد حتوم حوله.
أ ّما اآلن فقد أصبح جسدً ا خاو ًيا يميل بحركات ال روح فيها ،ومشاعر
أي أمل يف عودة هذه اللحظات القليلة إليه.
اإلثم قد رصعت ّ
أخذ يتط ّلع اىل مالمح أبيه الطيبة اخلاشعة اهلادئة وهو يقول له:

ِ
اجعل خمافة اهلل هي دربك ،وطاعته هي
 عىل بركة اهلل يا ولدي،ولكن ْ
الرحلة علماً ينتفع به إن شاء اهلل ،فتقع يف سلة حسناتك.
سبيلك ،وا ْنتَو هبذه ّ

خناجر تنهمر عليه فتؤمله ّ
بكل موضع تنغرس فيه،
كانت هذه الكلامت
َ
ولكن مل يكن لديه ٌ
فيهز رأسه بأمل حماولاً إخفاء
سبيل إىل النكوص عماّ اعتزمّ ،
ْ
آثاره عىل وجهه ،ويقول له بخفوت:
 ْإن شاء اهلل يا أيب.

***

جئن إىل القاعة امللحقة
وقف عامر أمام ال ّتلميذات الشاحبات الاليت َ
باملسجد لدرس ال ّتقوية املجاين يف اللغة اإلنجليزية ،والذي جيتهد فيه بتحفي ٍز
ّ
بالصف
كبري من أبيه ،كانت هي يف مقعدها الثابت عىل الطرف اليمني
ُ
متسك بدفرتها وقلمها وتكتب أشياء ال يدري ما الدّ اعي إليها ،وبني
األول،
ّ
الفينة واألخرى تنتزع نظر ًة رسيعة خجولة نحوه ،كان ساب ًقا يفرح عندما
يصطاد هذه ال ّنظرة ،وتتألق عيناه عندما تتورد وجنتاها خجلاً إذا التقى
شعاع أعينهام ولو بلحظات خاطفة ،أ ّما اآلن فقد تغيرّ ت مشاعره بشكل
ُ
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عجيب ،أصبح يشفق عليها وهو يراها كومة من اإلمهال والفقر واملشاكل
االجتامعية املرتاكمة!
عندما كانت يف مقارنة بني زميالهتا كانت هي الفائزة باألفضلية بأخالقها
وتفوقها الدرايس املتألق رغم ّ
كل املعوقات التي متنعه ،أ ّما
ومجاهلا اهلادئ
ّ
اآلن فهي يف مقارنة ظاملة ال جيب أن تقام من البداية!
توضع يف ك ّفة ،ويقابلها يف األخرى ماريانا املبهرة ّ
فكيف َ
بكل مجال
ورقي!
وسح ٍر وفتنة وثراء
ّ

مجيعا
أخذ يرشح درسه مفتقدً ا شغفه املعهود ،والشّ فقة بداخله
ّ
نحوهن ً
خميلته أمامهن ،هو نفسه يتساءل ملاذا
تتصاعد عندما تتأ ّلق صورة ماريانا يف ّ
أنفسهن وأهاليهن يف تلك املذاكرة والعاقبة معلومة للجميع!
يرهقن
َ
ّ
وبعد ِ
املسببات التي يتجاذب هبا احلديث
أن انتهى ،وبدلاً من أن يبتكر ّ
مرسعا لينتزع نفسه من املشاعر الكئيبة
وهم بأن ينطلق
ً
مع عبري ،مجع أشياءه ّ
مرة نادت هي عليه قائلة:
التي
ْ
املرة ،ولكن ّ
وألول ّ
اعتلت كتفيه هذه ّ
 -مسرت عامر.

كان نطقها اهلادئ السمه ساب ًقا يداعب شغاف قلبه ،واآلن شعر به كتيا ٍر
ٍ
بوجه جامد منزوع االبتسامة املعهودة والسعيدة
بارد يصفع وجهه ،فالتفت
فيام سبق ،وقال:
 -نعم؟

َ
رسائل غريبة ال أدري كيف التعامل معها.
خيرج يل
 -جهاز الكمبيوتر ُ
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يذكر جيدً ا مجيع العيوب التي يعاين منها هذا اجلهاز ،فقد عمل عليه
ُ
ٍ
لسنوات عدّ ة ،وعندما كافأه والده برشاء حاسوب حممول بعد نجاحه يف
ٍ
ألم عبري
الثانوية العامة ،مل يامنع األب عندما طلب منه عامر أن يمنحه
كهدية ّ
لتحدّ ث ولدها عرب برامج التواصل عىل اإلنرتنت ،ذلك الولد الذي ذهب
إىل ليبيا منذ سبعة أعوام ومل يعدْ بعد!

ُ
هدف عامر الرئييس هو التواصل
فرح أبوه بمشاعره الطيبة ،ولكن كان
السرّ يع مع عبري ،فهو الذي سيقوم بتعليمها كيفية العمل عليه ،وذلك بعد
أن جلب هلا وصل ًة رخيصة الثمن؛ أمدّ هم هبا مقهى اإلنرتنت القريب ،تك ّفل
جمانية
عامر بدفع االشرتاك الشّ هري له ،برشط أن خيربهم أن هذه الوصلة ّ
ألجلهم فقط.
ريا قائلاً :
كانت عبري تقف أمامه تنتظر إجابته التي نطق هبا أخ ً

 راسليني عىل الفيس بوك ،وانقيل يل صور هذه الرسائل وسوف أرشدكلكيفية التعامل معها.
بمنتهى اخلفوت الذي اعتاد عليه صوهتا انطلقت فرحة وهي تقول:

 -حارض.

وعىل عكس ّ
املرة وض ّلت السبيل!
مرة ،فقد تاهت كلمتها هذه ّ
كل ّ
***

مرت األشهر الثالثة بطيئة متثاقلة ،تنافس السلحفاة يف امللل والرتابة،
ّ
مشاعر عامر بني استفاقات تنتابه ك ّلام زاد انغامسه يف ّ
الطاعات
تأرجحت فيها
ُ
جيره أبوه إليها َ
مرغماً  ،وك ّلام رأى الوجوه الوضاءة التي تفيض ّ
بكل طيبة
التي ّ
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وبساطة وهم جيلسون باملسجد حتوطهم اخلشية ،ولكن ما ْ
إن يذهب ملحاورة
ماريانا ح ّتى ينسحق ّ
كل ذلك األثر ،كانت يف حواراهتا رسيعة ملتهبة ال
فعلت يف يومها وما اشرتت ،وما
تزيد عن مخس دقائق ختربه برسعة عام
ْ
بأي سؤال ،تكون قد أغلقت ،وبال
ختطط لليوم التايل ،وقبل أن ير ّد عليها ّ
استئذان يف أغلب األحوال ،كانت تفيض باحليوية واالنطالق والدّ الل يف
تؤجج
نفس الوقت ،وعندما يطلب منها صور ًة جديدة ،ترسل له صورة ّ
بداخله مجيع رغباته الفطرية التي متحق ّ
ين لديه،
كل مقاومة أو تفكري عقال ّ
ريا وبعد أن أعدّ ّ
للسفر ،وانتهى من أداء امتحاناته
وأخ ً
كل أوراقه اللاّ زمة ّ
تذاكر سفره وألف دوالر عرب إحدى خدمات
النهائية ،أرسلت له ماريانا
َ
ألي مرصوفات قد حيتاج إليها خالل سفره
حتويل األموال العاملية ،وذلك ّ
ّ
الساعات!
الطويل ،والذي قد يزيد عن تسعة عرش من ّ
ٍ
مفك ًرا يف حلظاته األخرية ،وهو ّ
تو ّقف ّ
يتشكك يف ّ
بمكيدة
كل ذلك ،يشعر
يف هذا األمر ،وسط هذا العامل املادي األناين ،هل يكفي جنون تلك املراهقة
ِ
الزائد هلا أن تنفق ّ
والرغبة يف
كل ذلك ألجل إعجاهبا
ودالل أبيها ّ
بمالحمه ّ
يشء جديد وفقط؟!
ولكن عرب احلوار معها خالل األشهر الثالث املاضية تي ّقن من ذلك
ْ
الدّ الل الزائد عن احلدّ  ،والبذخ الذي ترفل فيه ،ما يراه هو إنفا ًقا زائدً ا عن
احلدّ قد يمثّل هلا ثمن وجبة ترفيهية قد تتذوقها وعندما ال تستسيغها ترتكها
ٍ
نادمة وال متأملة ملا أنفقت فيها!
وتنرصف غري
مرة قائلاً هلا:
مازحها ذات ّ

 -هل تريدين املتاجرة بأعضائي بعد تقطيعي إىل قطع غيار برشية؟

26

ّ
الزعيــم
ْ
تدرك مغزى سؤاله ،وقالت ببساطة:
ضحكت ومل
 -سيكون ذلك يف حال إذا أغضبتني.

وقتها أسكن هذا السؤال مقربته؛ تربيره بأن تقطيع أحد الفقراء لدهيم
ّ
أقل ثمنًا من جلبه من أقىص األرض.
ريا ،و ّدعه أبوه بحضن دافئ عميق وطويل ،مسح عىل رأسه بو ّد،
أخ ً
وبعني دامعة قائلاً :
 -اتّق اهلل حيثام كنت ،وعدْ ساملًا بحفظ اهلل.

أججت هذه اللحظة ّ
كل مشاعره املتضاربة ح ّتى كاد يلقي حقيبته ويعود
ّ
ِ
فهز
برفقة أبيه ،ولكن رصيد األشهر الثالثة السابقة كان حائلاً دون ذلكّ ،
ّ
كمحطة انتظار
متوجعة ،وانطلق إىل الطائرة التي ستقله إىل ديب
رأسه ببسمة
ّ
للطائرة ال ّتالية إىل كولومبيا ،إىل حيث احلرية املطلقة التي ال حد له.
***

ريا عن استقالل إحدى
كانت الرحلة من القاهرة إىل ديب ال تفرق كث ً
احلافالت ّ
بكل تلك الوجوه العربية والتي أغلبها كان مرص ًّيا ،وطاقم ّ
الضيافة
الرقي والدبلوماسية عند تقديم اخلدمات
العريب ،والذي يتحدّ ث بمنتهى
ّ
البسيطة املعتاد عليها يف رحالهتم الطائرة ،ويف وقت االنتظار للطائرة التالية
جتول عامر بسوقه احلرة جال ًبا لنفسه ز ًّيا جديدً ا يليق
يف مطار ديب الشاسعّ ،
ينظر إىل
بوجهته وغايته منها ،وداخل أحد احلاممات قام بارتدائه وخرج وهو ُ
ً
غموضا
نفسه باملرآة غري مصدّ ق بأنه هو نفسه ،زادته نظارته السوداء القامتة
وسحرا ،وبقميصه اخلفيف واملرسوم عليه ُّ
ظل رأس فتاة مثني للخلف وهي
ً
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تنفث دخا ًنا من فمها ،وبرسواله القصري ألسفل الركبة متا ًما ،يصعب عىل من
يراه حتديد جنسيته احلقيقية!
وبينام هو ينتظر سائلاً الدّ قائق أن ترسع يف دقاهتا ،ملع املصحف ذو
الغالف األخرض برسمه وزخرفته اإلسالمية العتيقة أمام عينيه ،تذكر عندما
منحه أبوه إ ّياه قائلاً له:
 ثقْ ّأن املنجاة فيه.

وقيود واهية جتذبه للخلف ،ولكن بالنسبة له فقد
وغصة
طرق قل َبه أ ٌمل
ٌ
ّ
َ
قيض األمر ،وعندما يزداد الطرق عىل رأسه بعصا الضمري خيربه قائلاً :
 ّإن اهلل ليفرح بتوبة العبد ْ
وإن جاءه بملء األرض ذنو ًبا ،فمهام فعل
وعند عودته إىل كنف أبيه العابد ،حتماً ستثقله الذنوب ويستقل قطار ال ّتوبة
الرسيع فيتخ ّلص من ّ
مسه ،إ ًذا لينهل ً
بعضا من متع الدّ نيا التي
كل دنس ّ
نفسه إليها ،فكم متنى مصاحبة ّ
كل هؤالء الذين ينطلقون بمنتهى
كم تاقت ُ
ُ
وحميطه الذي يدور يف
احلرية وينالون من املتع ما شاءوا ،ولكن كانت سمعته
حاجزا قو ًّيا بينه وبني ذلك!
فلكه يقف
ً

أ ّما اآلن ،سيفعل ّ
كل ما يريد بال حواجز وال موانع ،ولن يراه أو يعلم
خملوق بام اقرتفْ ،
وإن كان اهلل رقي ًبا عليه ،فهو يأمل يف رمحته ومغفرته التي
وسعت ّ
كل يشء!
َ
أمسك باملصحف بني يديه وهو يراه أحد تلك العوائق بينه وبني حريته
وهم بأن يضعه جان ًبا عىل أحد مقاعد االنتظار باملطار ح ّتى ال
التي يرتقبهاّ ،
ولكن شعر بنظرات أبيه الالئمة والصامتة أقسى عليه
يؤمله رؤيته بعد ذلك،
ْ
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يقع يف دائرة برصه
فدسه يف أبعد جيب بحقيبته ح ّتى ال َ
من األذى اجلسديّ ،
بعد ذلك.

ّ
استقل الطائرة املتوجهة إىل حمطته التالية والتي ستظل حملقة بني
ريا
وأخ ً
ست عرشة ساعة متواصلة ،رغم انطالقه من ديب العربية
السحاب مدة ّ
ّ
أن ّ
وعىل أحد اخلطوط العربية إلاّ ّ
املرة ،بد ًءا من
كل يشء قد اختلف هذه ّ
طاقم ّ
تنوعت ما بني األورويب
الضيافة غري العريب ،إىل وجوه الركاب التي ّ
واألمريكي وبعض املالمح لدول رشق آسيا ،وانطلق طاقم الضيافة ليتحدّ ث
مع اجلميع بلغتهم األصلية ،وعند عامر الذي بدأ احلديث معهم باإلنجليزية
مل حياوروه بسواها!
الرهبة تنهش قلبه ،كان ينظر إىل ّ
كل
اختلف شعور عامر كث ً
ريا وقد بدأت ّ
تلك الوجوه التي تتحاور مع جماورهيا بألسنة متنوعة وخيرج اهلمس وال ّلغط
بأصوات متباينة دفعته ْ
ألن هيتف بصمت داخيل قائلاً :
 -سبحان اهلل!

أخذ يتط ّلع ّ
لكل تلك املالمح حماولاً قراءة ما خلفها من آمال ومشاعر،
وتساءل ترى ما احلال إذا سقطت الطائرة اآلن؟
هل سيختلف مصريه عنهم؟

بل َمل حكم عليهم ّ
بأن مصريهم أسود؟

أعلم بحساب ّ
كل منهم عنده سبحانه ،فهو وحده احلاكم عىل اجلميع
اهلل ُ
عند املآل األخري.
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أغمض عينيه وأخذ يستغفر ،وبدلاً من عزمه السابق أخذ ّ
يتفكر يف سبل
زواجه الشرّ عي بامريانا ليصل إىل ّ
كل ما أراد بال انغامس يف األوحال التي
تناقض ّ
كل ما تر ّبى عليه ،ولكن هل ستقبل هي بذلك؟!
أخذ ّ
يتفكر يف كيفية أن يصري األمر هكذا ،وأن تكون هذه نواياه ،ح ّتى
إذا َ
قيض األمر قبل وصوله ال يكون مآله إىل حساب عس ٍ
ري بسبب تلك ال ّنوايا
يمس احلرام بعد!
السابقة وهو الذي مل ّ

الرفاهية بالطائرة التي جعلت الساعات الطوال يطوين
ّ
تنوعت وسائل ّ
ّ
ّ
ريا استقل الطائرة األخرية بعد انتظار مل يمل منه يف مطار
بال ملل ،وأخ ً
أوروالند بالوالية األمريكية فلوريدا ،ويف هذه الطائرة رصدت عيناه
املالمح املميزة لألصول التارخيية بأمريكا اجلنوبية ،ورنت أذناه بالكثري من
ريا سحب حقيبته الوحيدة وانطلق إىل
الكلامت األسبانية والربتغالية ،وأخ ً
باب اخلروج من مطار العاصمة الكولومبية بوجوتا ،ليجدها تنطلق نحوه
ُ
ترصخ باسمه لتتع ّلق برقبته مرفوعة عن األرض وساقاها
مرسعة وهي
منثنيتان للخلف ولألعىل.
***

املرتسخة بوعي عامر عن كولومبيا أهنا عبارة
الصورة الذهنية
كانت ّ
ّ
عن عدّ ة غابات مليئة بالعصابات واللصوص ،وسحب الدخان املتخلقة
عن تعاطي وجتارة املخدرات تغطي سام َء البلد بأكلمه ،وأينام توجهت حتماً
ستجد رصاصة منطلقة نحوك بال سبب!
الصورة الثابتة هلم يف مجيع األفالم األمريكية التي يعشقها ،وهذا
هذه هي ّ
أكثر ما خيشاه ويرت ّقبه منذ إعداده هلذه الرحلة ،ولكن بد ًءا من املطار الثّري
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ُ
يفوق مطار أوروالند بفلوريدا األمريكية؛ التي مكوثه هبا
واملتميز برقي قد
منتظرا طائرته األخرية ،فهنا ضباط اجلوازات حتمل وجوههم
أربع ساعات
ً
أي منغصات أو تشكك نحو هو ّيته العربية وحليته انتهت
بسم ًة لطيفة ،وبال ّ
ِ
سيارة جيب ذات
مجيع إجراءاته يف ثوان ،وها هو جيلس بجوار ماريانا يف
ٍ
هدوء بشوارع املدينة الواسعة والنظيفة واملنسقة
رباعي تنطلق منسابة يف
دفع
ّ
األخاذة،
بعناية ،وعىل اجلانبني ترتفع املباين الشّ اهقة واحلديثة متألقة بألواهنا ّ
الرصيف اخلاص باملشاة ينطلق املارة
والتي ّ
تم اختيارها بعناية ،وعىل ّ
اجلو اللطيف؛ والذي جاء عىل عكس توقع عامر ،فقد كان
هبدوء يناسب ّ
متحس ًبا لشدّ ة حرارته يف هذا التوقيت بشهر يونيو ،ولكن كان اجلوء بار ًدا،
ّ
وينذر باملطر بعد قليل ،وعىل مدّ البرص كانت ترتفع اجلبال املكتسية باللون
األخرض ،وعىل قممها أبخرة سحابية تتحرك كأهنا ٌ
نتف ثلجية بإحدى
األلعاب البلورية التي تنترش متناثرة عند هزها بقوة ،تو ّقفت السيارة أمام
إحدى اإلشارات املرورية ،ومن موضع عبور املشاة املرسوم بخطوط رأسية
متعاقبة اندفع املارة عابرين فوقهاُ ،أخذ عامر هبذا النظام والنظافة والرقي
يتذوقه من قبل!
الذي مل ّ
كانت ماريانا محُ تضنة ك ّفه اليمني وهي مرمتية برأسها عىل كتفه بالكريس
اخللفي ،والسائق الصامت يرتدي ز ّيه األنيق واملكون من صديري أسفله
ِ
أغلب
كم ،وحيمل شار ًبا كثًّا مع نظارة سوداء كبرية ختفي
قميص
َ
بنصف ّ
ِ
عصابة خمدرات أو جتارة
مالحمه ،الوجه عتيق ويتناسب متا ًما مع وجه زعيم
الصبية التي أصابت
عبيد ،وليس لسائق يعتمد دخله عىل حتمل دالل هذه ّ
ٌ
حائل وحاجز
بامس كهريب مستمر بام فعلت وتفعل ،ح ّتى اآلن هناك
عامرا ّ
ً
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يقو عىل احتضاهنا،
كبري بينه وبني االستجابة القوية ملا تفعل ،فعند املطار مل َ
وتركها متع ّلقة برقبته ح ّتى تف ّلتت بنفسها وهي تنظر إليه قائلة:
 -كم أنت وسيم بأكثر ممّا يف الصور.

وهي املحتضنة لك ّفه اآلن والتي مل حياول أن جييب عىل ك ّفها بعناق مماثل،
ولو بأطراف أصابعه ،كان يشعر بيدها باردة وناعمة ،ورغم أن هذا ما كان
ُ
يتوق إليه من قبل ،ولكن مازالت هناك ارجتافة بداخله تصنع رهب ًة تفسد
عليه مشاعره التي يصبو إليها.
َ
وسط املدينة الالمعة وقد بدأ ارتفاع الطوابق يف
ظ ّلت السيارة منطلقة
ِ
االنخفاض ح ّتى مل يعدْ سوى املنازل ذات ّ
بدأت
ريا
الطابق الواحد ،وأخ ً

حيز العمران إىل طريق الغابات كام يبدو ،وعىل مدّ
ّ
السيارة يف اخلروج من ّ
ٍ
بعناية بني األشجار
البرص مل َتر عيني عامر إلاّ اخلرضة املرحية ،الطرق ممهدّ ة
ريا وصل إىل سو ٍر شاهق
التي تصنع تشكيلاً يريح القلب قبل البرص ،وأخ ً
السيارة إليه ،والتي
انفتحت ّبوابته احلديدية بشكل تلقائي قبيل وصول ّ
البوابة يف االنغالق بشكل
أكملت مسريها دون تو ّقف وقد بدأت ضفتي ّ
آليا ،وبالداخل كانت حديقة متتاز بمروج متنوعة األلوان بكثري من
يبدو ًّ
مستشعرا
النباتات والزهور التي بدأ عطرها ينساب إىل أنف عامر ليجعله
ً
أنه دخل إىل إحدى واحات اجلنة!
قرص فع ّ
ريا تو ّقفت أمام ٍ
مكون من طابقني ،الطابق العلوي غزير
وأخ ً
يل ّ
ال ّنوافذ ّ
يلمع
الضخمة املزخرفة واملرسومة بعناية باللون األزرق ،وبقية السور ُ
أي أثر لألتربة أو أي عوامل جوية مؤذية له،
باللون األبيض شديد ال ّنقاء بال ّ
والطابق السفيل أغلب جدرانِه من الزجاج ويظهر بالداخل ال ّتأثيث الفاخر،

هبطت ماريانا ّأولاً  ،وظهر عند الباب الزجاجي للقرص ٌ
مهيب بجسده
رجل
ٌ
ّ
الضخم وشاربه املتناسب مع هذه الضخامة ،وبشع ٍر ناعم طويل ُمنساب
ينتظر ظهور عامر بعد هبوطه
رجولية خشنة وقف
خلف رقبته ،وبمالمح
ُ
ّ
من السيارة.
اندفعت ماريانا نحو الرجل وهي هتتف قائلة:

 -إنّه أكثر من رائع يا أيب.

السيارة ،ووقف يتط ّلع نحو أبيها وهو ال يدري ما املناسب
هبط عامر من ّ
ظن أنه سوف يغافله ويعبث بام يشاء مع
نحو لقاء هذا العمالق ،والذي ّ
َ
ابنته!

ويتفهموهنا
يتدخل اآلباء فيها ،بل
ولكن هذه األمور من احلريات التي ال ّ
ّ
ّ
حسب رؤيته
ربراته أبدً ا ،هذا
َ
بشكل يراه عامر منتهى الدّ ياثة وال يتقبل م ّ
وتكوين ثقافته عرب مشاهدة األفالم التي خالف الواقع أحد مظاهرها أثناء
أكثر من ذلك
رحلته البسيطة من املطار ح ّتى هذا القرص ،فهل سيكتشف َ
خمالفة؟
الر ُ
ّ
منتظرا إلقاء عامر نفسه بينهام يف
جل ذراعيه
ً
بكل صمت غامض فتح ّ
ٍ
تقبله عىل أنّه أبوي!
حضن يصعب ّ
َ
روع عامر خاطر عجيب ،هذا العمالق هل من املمكن
وفجأة
طرق ْ
أن يكون من الشّ واذّ ،
وكل هذه الرحلة إنّام كانت جللب عامر كصيد إليه،
مشاعره وأفكاره عندما جاءه هذا اخلاطر الذي يدعمه رغبة
ارتبكت
ُ
املنطقية هناك مرت ّق ًبا هلا؛ لذا برت ّد ٍد بدلاً من االنسياق ملا أراده
االحتضان غري
ّ
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ذلك الرجل الشا ّذ أو األب الديوث أيهّ ام أقرب؛ مدّ عامر يده طال ًبا املصافحة
يرحب به.
فقط وهو ّ

ُ
رسيعا وهو يسأله عن الرحلة
الرجل ابتسامة شاحبة انزوت
ابتسم
ً
وكيف كانت ،ليجيبه عامر بأنهّ ا كانت طويلة وشا ّقة ،ولكن ممتعة ،وضع
الرجل ساعده األيرس فوق ِ
ُ
كتف عامر كأنّام هو صديق عتيق له واصطحبه

يئن من ثقلها وثقل خياالته املرعبة التي توحي له بأنّه
للدّ اخل ،وعامر يكاد ّ
قد وقع يف الشّ باك بقدميه ،وال فكاك له منها بعد اآلن.
***

َ
أخذ عامر يتط ّلع إىل ّ
كل مظاهر الثراء والفخامة بغرفته التي دعاه جيفيد
للصعود إليها كي ينال ً
يتم إعداد وجبة
والد ماريانا ّ
قسطا من الراحة ،وحتى ّ
سيتجمعون عليها ،قبيل صعود عامر إليها تر ّدد قليلاً لريى هل
الغداء التي
ّ
سينامئية
سيصعد وحده أم سرتافقه ماريانا التي انرصفت عنه متا ًما إىل شاشة
ّ
ضخمة ،وأمسكت بالذراع اإلليكرتوين لتنغمس يف ألعاهبا عليها!
شعر بأنهّ ا طفلة هوائية مد ّللة ألقىص حدود الدالل بواسطة أبيها الغامض
هذا ،فصعدَ إىل تلك الغرفة التي َ
ليتفحصها،
لبث أكثر من عرش دقائق فقط
ّ
ريا ذهب اىل احلماّ م امللحق هبا واغتسل بامئها الدّ افئ الذي استمتع
وأخ ً
باهنامره عىل جسده مستخد ًما أغلب املنظفات واملعطرات وموا ّد العناية
ريا عىل أثر هذا االغتسال
بالبرشة والشعر ،وعندما خرج وقد انتعش كث ً
جواله ليلتقط به شبكة اإلنرتنت الفائقة املتو ّفرة باملنزل ،وقام
املريح ،أخرج ّ
بتحميل تطبيق حتديد اجتاه القبلة ،وبعد الوصول إليها انغمس يف صالته التي
ِ
نصف ساعة ح ّتى أ ّدى ّ
كل ما فاته ،استشعر راحة نفسية كبرية
دامت أكثر من
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مرة يفوته فرض يعلم أن السفر ال
وقد خت ّلص من عبء كان يثقلهّ ،
فألول ّ
ريا ارمتى عىل رسيره واحلري ُة تعبث ّ
بكل أفكاره ،ترى ما
يمنع أداءه ،وأخ ً
الذي ينتظره اآلن ،وبينام تنهمر عليه ّ
ٍ
نعاس
كل اخلواطر السيئة ،انغمس يف
لذيذ ّ
غذاه الفراش الوثري الذي يرقد عليه.
***

تهم عامر الوجبة الشّ هي َة والثرية بالكثري من صنوف متنوعة من اللحوم
ا ْل َ
أخاذة تبعث عىل اجلوع جمدّ ًدا
شهية ،رائحتها ّ
التي ّ
تم طهيها بأكثر من طريقة ّ
وقبلت عامر
ك ّلام اقرتب من الشبع ،مسحت ماريانا َ
فمها بمنديلها القاميش َّ
عىل وجنته وهي تقول له:
أنتظرك بأعىل.
ُ

ّ
ظل برص عامر مشدو ًدا إليها ال يفارقها وهو مأخوذ عىل أثر هذه القبلة،
ولكن خاب ظ ّنه عندما رآها تغيب
ومتتب ًعا خلطواهتا لريى إىل أين ستذهب،
ْ
ّ
باتجّ اه ٍ
تنهد بزفرة حارة ال يدري أهي راحة أم حرسة،
بعيد عن مسار غرفتهّ ،
بقوة ،ارتبك بقوة وهو يرى جيفيد
ولكن وجدَ عيني صقر مسلطتينْ عليه ّ
يلقي إليه هذه ال ّنظرة الصامتة والتي ال يدري ماذا تعني!

يعرتض عليها ،فحتماً
سيتفهم ّ
ْ
ْ
كل ما هو
إن كانت ابنته قد ّقبلته أمامه ومل
ّ
تال!
ريا نطق الرجل قائلاً :
وأخ ً

املتفرد الذي جيعلني راغ ًبا يف
 ماريانا هي ابنتي الوحيدة ،هي السببّ
نبضات قلبي التي تسري عىل قدمني ،تو ّفيت أمها أثناء والدهتا،
احلياة ،هي
ُ
ُ
أوامر ال
شططها
وهلذا ليس هلا يف الدّ نيا سواي كذلك ،أحالمها مهام كان
ُ
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تقبل ال ّنقاش بالنسبة يل ،عندما رأيت صورتك شاهدت َ
فيك الكثري من شيم
الرجولة ،وأرجوا ألاّ ختيب ظني.
تنحنح عامر وقال بتوتر:

 -ثقْ أنيّ سأحافظ عليها كنفيس متا ًما.

هز الرجلة رأسه قائلاً :
ّ
 -هذا ما أرجوه.

ثم استطرد قائلاً :
َ
صمت هنيهة ّ

 -لكام ما شئتام من سف ٍر ومتع وإنفاق وبال حدود.

يسمع من بني ّ
كل ما عدّ د الرجل سوى كلمة
انفرجت أسارير عامر ومل
ْ
ْ
متع هذه ،ولكن قتلها االستطراد األخري جليفيد وهو ممسك بثمرة موز
ضخمة ،وبحركة رسيعة قو ّية بسكينه ّ
الضخمة قام بقصف نصفها العلوي
ليطري بعيدً ا ،ومازال ال ّنصف السفيل باق ًيا بك ّفه قائلاً :
 -ولكن إن مسستها لن تعود كام كنت أبدً ا.

بقوة ،وابتلع ري َقه بصعوبة ،يبدو ّ
أن الثقافة السينامئية ختتلف
ارتعدَ عامر ّ
عن الواقع بكثري ح ًّقا.
فقال برت ّدد كبري:

 -ال تقلق هذه األمور عندنا من اجلرائم الكبرية يف ديننا.

ضاقت حدقتا الرجل ،وملح عامر شبح ابتسامة ماتت قبل أن تظهر
ْ
معاملها ،وقال ببطء:
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الرائع سامعي لذلك.
ِ -من ّ

ّ
وتلذذ وعيناه ال
ثم قام بتقشري ال ّنصف املتبقي بيده والتهمه ببطء،
ّ
تفارقان عامر الذي ك ّلام نظر نحومها وجدَ مها مسلطتينْ عليه فيزداد ارتباكه
وهو يتساءلَ :مل هذه ال ّنظرات وماذا تعني؟!
فضل عامر أن يأخذ بزمام املبادرة ،فمسح فمه برسعة وهنض قائماً
ّ
وقائلاً :
 -أستأذنك سأصعدُ لغرفتي.

مرسعا ،وما إن
وهز رأسه بإيامءة بسيطة ،اندفع عامر
أشار الرجل بيده ّ
ً
َ
الرجل بعد قليل،
وصل غرفته ح ّتى أحكم غلقها وهو خيشى أن يالحقه ّ
ٍ
َ
مشاعره
ملغامرة ال طائل منها ،هل فقط سيؤجج
وقف وقد أيقن بأنّه جاء
َ
بمصاحبة تلك الفاتنة ماريانا ولن يطول منها شيئًا؟!
وترى ما هي حقيقة جيفيد هذا؟ وهل سيمكنه اإلفالت منه وهو أسري
داخل حصنه؟

أخذ ّ
يفكر كيف يمكنه التف ّلت من ّ
كل ذلك يف أقرب فرصة ،سيدعي
َ
رسيعا!
مرض أبيه وأنّه جيب عليه العودة
ً

ّ
أي وسيلة
تذكر أباه الذي أوصاه برضورة االتّصال فور الوصول عرب ّ
نيس تلك الوصية متا ًما،
من وسائل التواصل االجتامعي املتنوعة ،وكيف أنه َ
ّ
تذكرها عندما بدأت املصاعب وفكرة اهلروب تراوده!

اندفع إىل حاسوبه املحمول ليلحقه بشبكة اإلنرتنت وقام بفتح الفيس
بوك مرسلاً ألبيه أنّه بخريّ ،
ولكن
وكل األمور عىل ما يرام ،مل يأته الر ّد منه،
ْ
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من عبري التي أرسلت له رسالة تفوح ّ
كل أحرفها بأسمى معاين ال ّلهفة وهي
تقول له:
 -هل سافرت ح ًّقا وتركتنا يا مسرت عامر؟

الرسالة أثناء رحلة سفرة الطويلة واملشئومة هذه ،لربام
لو جاءت هذه ّ
ٍ
ٍ
بلطف
هواء ناعمة مست وجهه
تأ ّفف منها وجتاهلها ،ولكن كانت كنسمة
وسط ٍ
قيظ قاتم ،فر ّد عليها وقد استيقظت مشاعره القديمة نحوها قائلاً :
 نعم يا عبري ،آسف أنيّ مل أخربك قبلها. هل أنت بخري؟ -احلمد هلل.

 -متى ستعود؟

 -ال أدري ،أسألك الدعاء.

َ
طال صمتها ح ّتى أنّه قد ّ
تشكك بأهنا قد أغلقت ،وأخريا جاء ر ّدها:
 -حارض.

مل يقرأها بعينيه ،وإنّام سمعها بأذين قلبه بنفس نربهتا اهلادئة احلاملة
الرقيقة.
ريا ظهر ر ّد أبيه الذي اندفع ّ
بكل هلفة يسأله عن حاله وصالته ومدى
وأخ ً
ريا اختتم الرجل مقولته قائلاً :
قربه من اهلل ،وأخ ً
يمر شهر بعثتك هذه برسعة وقد نلت فيه أعىل الشهادات،
 أمتنى أن ّاعمل لدنياك كأنك تعيش أبدً ا.
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حائرا ،لقد كان خيطط للهروب الرسيع ،ولكن كيف سيربر
تو ّقف عامر ً
ألبيه هذه العودة؟
تنهد بقوة وقد تغضنت مالحمه بأمل وهو بني شقي الرحا ،لقد فقدت هذه
ّ
الرحلة ّ
كل رحيقها بعد سويعات قليلة من وصوله ،كيف يمكنه االستمرار
فيها بال أذى ،وإن مل يستطع فام سبيل اهلروب؟!

قطع َ
سيل أفكاره طرقات عىل بابه ،ها قد بدأت األحداث ،فرتى ماذا
َ
خلف تلك الطرقات؟
يقع
ٍ
بشحوب وخوف ر ّد عىل الطارق ،فإذا هبا ماريانا التي لو تقدم طرقها
مصدر رعب له ،ترى
فرحا ،ولكن اآلن أصبح
هذا قبل وجبة الغداء لطار به ً
َ
ماذا تريد منه بغرفته؟
وعندما سأهلا مبارشة عماّ تريد ،كان ر ّدها الرسيع الذي أعقبه صوت
خطواهتا املنطلقة بال انتظار لر ّده بعد أن قالت:
تسوق اآلن.
هيا استعدّ ؛ سنذهب جلولة ّ
 ّ***

ُ
تنطلق أمامه بمالبسها القصرية جدًّ ا ،والتي كانت
اجلو كانت
رغم برودة ّ
تدفعه الختالس ال ّنظر إىل مفاتنها بني احلني واآلخر ،مازال هناك رقيب عليه
ُ
ُ
يظن ساب ًقا أنّه
خيجل من تط ّلعه إليه واإلمساك بنظراته ال ّلصوصية تلك ،كان ّ
متلب ًسا بمدّ البرص إىل ما ال ّ
ولكن
حيل له،
ْ
هيرب من إمساك بعض البرش به ّ
اجتامعيا ،بل ربام إن مل يفعل لساورهتم ّ
الظنون ِ
عن
هنا ،ذلك من املباحات
ًّ
تم اتهّ امه بقلة ّ
الذوق وعدم تقدير اجلامل ،ومنحه ح ّقه
انحراف ميوله ،أو ر ّبام ّ
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ّ
واستلذا؟!
فلم ال يطلق العنان لناظريه لينطلقا كيفام شاءا
من االهتاممَ ،

اخلفية التي تر ّبى عليها ،والشعور ّ
بالذنب الذي نشأ عليه إن
الرقابة
ّ
إنهّ ا ّ
فعل ،ور ّبام كان هذا هو احلاجزَ احلقيقي بينه وبني االستجابة الرسيعة ألفعال
املرتسخ ّ
بكل القيم التي زرعها أبوه فيه
تقرهبا إليه ،وعيه
ّ
ماريانا ،وحماوالت ّ
هو حائط الصدّ القوي بالفعل.
ماريانا طفلة مجيلة ال تعرف من الدنيا إلاّ الرفاهية واالنطالق بال حدود،
أي تعقيدات ،ترتك األمور لتنطلق
لقد
أحب فيها ذلك ،ال يوجد لدهيا ّ
ّ
مس َبقة ،إن فرحت ضحكت وإن
عىل
سجيتها ،ال تقيم وز ًنا ّ
ّ
ألي حسابات ْ
ربمت وغضبت ،وظهر عليها وعىل ّ
كل من حوهلا آثار ذلك.
استاءت ت ّ
بعد أن ّ
اكتظت يداها بحقائبها الكثرية ،ضحكت قائلة:

تسوقنا هذه ألجلك ،ولكن مل أستطع مقاومة رشاء
 لقد كانت رحلة ّهذه املوديالت اجلديدة.

ما ْ
السائق ليحمل عنها أثقاهلا ،ح ّتى اندفعت مع عامر وهي جتذبه
إن جاء ّ
املتعجل إىل األقسام الرجالية ،وقامت بنفسها
من يده ليالحقها يف اندفاعها
ّ
باختيار ّ
كل ما تريد ْ
جوالاً حدي ًثا يعدّ أرقى ما
أن تراه عليه ،وأخ ً
ريا جلبت له ّ
ظهر ،والذي من اخليال حصوله عليه لو كان بمرص مقابل ثمنه الباهظ جدًّ ا!

وأرصت ماريانا عىل عدم العودة بمالبسه البالية من وجهة نظرها،
ّ
وعندما ذهب لتغيريها باجلديدة ذات األلوان الزاهية ،عاد إليها لتصفق
بيدهيا يف جزل وهي تتقافز قائلة:
 -وااو ّ! إنهّ ا رائعة عليك بالفعل كام تو ّقعت هلا متا ًما.
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املهمالت،
جواله القديم ،فقالت بأنهّ ا قد ألقته يف سلة ْ
مدّ يده ليلتقط منها ّ
فال حاجة إليه مع اجلديد احلديث الذي جلبته إليه.

ري قادر عىل االستنكار ،أو ح ّتى ذكر حاجته إىل ما
أمسك باجلديد وهو غ ُ
حيتفظ به عىل ذاكرة الفقيد!

وتدرجييا من ّ
يبدو ّ
كل قديمه الذي تر ّبى عليه،
جترده ببطء
ًّ
أن ماريانا ّ
نظر إىل نفسه باملرآة كانت صورته خمتلفة متا ًما عن ال ّنمطية
ْ
ولكن عندما َ
حتول كأنّام قد ُولد من جديد بالفعل ،دفع بجواله إىل ماريانا
السابقة ،لقد ّ
طال ًبا منها التقاط صورته يف أوىل حلظات حياته اجلديدة ومع ّأول تغيري
بجواله لتلقط
حقيقي له ،فجاءت إليه لتعانقه بذراعها األيرس ومتدّ يمناها ّ
صور ًة سيلفي هلام وهي م ّتسعة العينني يف مشاكسة ،وخترج لسانهَ ا بأكمله،
وهو مازال ٍ
احلبو إليها.
باد عليه احلرج من ْ
***

أخذ جيفيد يتط ّلع إىل ملبس عامر الزاهي بابتسامة غامضة حار األخري يف
لتقبل أباها بفرحة وهي تتقافز منطلقة إىل لعبتها
تفسريها ،واندفعت ماريانا ّ
التي مل حتاول دعو َة عامر إليها ح ّتى اآلن!
يف حني جلس عامر برفقة األب الذي ال يدري له عملاً سوى املكث
باملنزل هكذا.

كل هذا الثراء؟ أم تراه حصدَ ّ
ِمن أين جاء ّ
كل هذا النعيم يف رحلة شاقة
قرر التقلب يف رغدائه ما بقي له من حياة قصرية ال تستحقّ عن ًتا أكثر من
ّ
ثم ّ
ذلك؟
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أي متعة هذه التي تأيت من مالزمته ملقعده الوثري فقط؟!
ولكن ّ

ريا عن شكرهّ ،
وأن ما أنفقته
نطقَ عامر ببعض الكلامت املتلعثمة تعب ً
ريا ،وال يستطيع الر ّد بمثله.
ماريانا ألجله كث ً
مليا وقال:
نظر الرجل له ًّ

قلت يل جمُ لة مازالت تدور يف بايل كطفلة مد ّللة تتسلق ّ
كل ثنايا
 لقد َّخمي.
اتّسعت عينا عامر يف تساؤل ،وقال برت ّدد:

 -ما هي؟

 عندما قلت ّأخالقيا العبث اجلسدي.
جيرم
ًّ
بأن دينكم ّ

هزه الفرح ّ
بأن مجلة واحدة نطق هبا أصبحت
اشتعلت محاسة عامر ،وقد ّ
ً
دينيا!
إنجازا ًّ

لقد كان خيشى هذا الرجل ومن انحرافه ،فهل سيعود من رحلته
حمملاً بدعوته إىل االسالم بدلاً من حقيبته التي كانت ستحوي الكثري من
ّ
املوبقات؟!
َ
شعوره اآلثم املالصق له منذ خروجه من منزله ،وقال:
زال من داخله
ُ

جمرد االقرتاب منه ،وليس فقط
 نعم ،فقد هنانا اهلل يف كتابه الكريم عن ّالوقوع فيه ،وهذا يعني ال ّنهي عن تلمس ّ
كل املقدّ مات التي تؤدي إليه.
هز الرجل رأسه ومازال الغموض يل ّفه وقال:
ّ

 هل كان عندكم بمرص ٌتارخيي من أهل مكة؟
بطل
ّ
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نطق عامر بفرحة ومحاس قائلاً :

 نعم كان هبا الكثري ،ولكن أشهرهم كان القائد الفعيل للحملة التيقامت بفتح مرص ،إنّه القائد عمرو بن العاص.

ً
حمافظا عىل حواره الذي ينطلق ّ
كل سؤال
بقوة ،ومازال
ملعت عينا جيفيد ّ
فيه بام ال يرتبط مع سابقه قائلاً :
 -هل معك نسخة من كتابك املقدّ س هذا؟

تر ّدد عامر وهو ال يدري هل يمكنه منحه ال ّنسخة التي حاول التخلص
منها أم ال ،ولكن بعد ّ
كل ما حدث معه ال يمكنه الرفض ،وقد تكون هي
مقدّ مات هداية هذا الرجل بالفعل ،ولكن كيف وهي نسخة عربية حتماً لن
يفقه منها حر ًفا ،فام حاجته إليها؟ هل األفضل أن ينكر وجودها معه؟

ولكن ما أدراه ّ
بأن الرجل يطلب ذلك ألنه سبقه بتفتيش حقيبته أثناء
ْ
غيابه وعلمه بام فيها؟
ر ّبام خيترب صدقه ،لذا لن يكذبه ح ّتى ال يقع يف عواقب ذلك ،فر ّد برت ّدد
قائلاً :
 -نعم معي نسخة عربية منه.

مرة أخرى قائلاً :
ْ
عادت ملعة عيني الرجل ّ

 -هل يمكنني رؤيتها؟

استأذنه عامر لينطلق صاعدً ا ،وماريانا عىل مرأى منه منغمسة يف ألعاهبا
عاجزا عن
وقد غابت عن الوجود متا ًما ،عاد ليشري باملصحف أمام الرجل
ً
منحه إ ّياه ّ
لتذكره الفتوى التي متنع ذلك!
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ولكن مدّ الرجل يدَ ه ليستخلصها من ّ
كف عامر وقام بأغرب ر ّد فعل مل
يتشممها بعمق ،وفتح املصحف ويكاد عامر أن
يتو ّقعه األخري أبدً ا ،فقد أخذ ّ
يقسم بأنّه رأى ملع َة دمعة كرأس د ّبوس بللوري يف زاوية عينه اليمنى ،وبعد
الصفحات حينًا أعادها إليه وهو يقول بامتنان:
تقليب ّ
 -حافظ عىل كتابك املقدس قدْ َر استطاعتك.

اهتز وجدان عامر ،فام خطر بباله ْ
أن تأتيه النصيحة باملحافظة عىل القرآن
ّ
الرجل حتديدً ا ،ورغم خمالفة ذلك العتقاده إلاّ أنّه قال
الكريم هنا! ومن هذا ّ
له:
 -يمكنك االحتفاظ به كهدية مني لك.

عال البِشرْ
حميا الرجل ،وقال بفرحة طفولية مل يستطع كتامهنا:
ّ
 -ح ًّقا؟!

هز عامر رأسه مبتسماً  ،قائلاً :
ّ
 ّبالطبع.

قوة ،وقال:
ازدادت قبضة الرجل عىل املصحف ّ

سأعوضك عنه.
 لقد منحتني الكثري بذلك يا فتى ،وهلذاّ

شعر عامر باحلبور ،يبدو ّ
أن هداية هذا الرجل ستكون عىل يديه بالفعل،
َ
أحس براحة نفسية كربى تعرتيه وهو يتخ ّلص من ّ
كل دنس شعوري ،لقد
ّ
ٍ
فعلية يصل هبا إىل قلب هذا الرجل؛
أصبح حاملاً ملسئولية البحث عن طريقة ّ
ليعرب به إىل ّبر األمان عىل حسب اعتقاده ،لربام َ
فاز بخريي الدّ نيا واآلخرة،
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ثم زواجه هبذه الفاتنة واستقراره
ثواب هداية الرجل ور ّبام ابنته فيام بعدّ ،
يستمر كذلك يف
دنيوي كبري يأمل أن
معهام هنا لريفل بقية حياته وسط نعيم
ّ
ّ
املآل األخروي.
َ
وسط خياالته أهنى الرجل مكاملته الرسيعة ونادى عىل
وبينام عامر يسبح
استفاقت من عواملها الالهية ،وجاءت إليه لتطوق عنقه بذراعها
ماريانا التي ْ
لتسائله عماّ يريد ،فإذا به خيربها هي وعامر أن يستعدّ ا لرحلة الغد فقد قام
بحجز غرفتينْ بأكرب فنادق مدينة قرطاجنة الساحلية ليقض َيا هبا ما شاءا
هناك!
***

السائق جورمان بالسيارة ذات الدّ فع الرباعي يف رحلة طويلة
انطلق ّ
ً
حمتفظا بصمته وسكونه وغموضه ،بينام أخذت
الست
الساعات
ّ
تقارب ّ
هزلية
ماريانا
تطوالنه برضبات رقيقة أو ّ
ُ
متازح عامر أغلب الوقت ،ويداها ّ
جواليهام
أو إمساك بخدّ ه بني أصابعها الناعمة ،وأخ ً
ريا توافقا عىل لعبة عرب ّ
انغمسا فيها سو ًّيا يف رصاع الت ََهم أغلب الطريق دون أن يشعرا بمرور
الوقت ،ورغم ّ
أن عامر ّ
فضل السفر الربي رغبة منه يف االستمتاع بمشاهدة
للمرة األوىل ،ولكن ماريانا
املعامل والطبيعة الساحرة التي ستشهدها عيناه ّ
ينعم بذلك إلاّ عند سقوط رأسها عىل كتفه وقد ذهبت
استحوذت عليه فلم ْ
يف غياهب النوم ،بينام رسح هو ببرصه إىل ال ّلون األخرض السائد عىل مدّ
وألول
البرص أينام ّ
توجهت عيناه ،كان ّ
يتعجب خلصوبة هذه األرض الفائقةّ ،
مرة شعر برغبة يف معرفة التاريخ القديم هلذه املنطقة ،وعرب شبكة اإلنرتنت
ّ
بجواله الفائق أخذ يطالع ما أذهله!
ّ
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فحضار ُة هذه البالد تصل إىل عرشة آالف عام قبل امليالد ،آنذاك كانت
التجمعات البرشية البدائية حول مدينة بوجوتا العاصمة احلالية ،وبالطبع
ّ
هرميا،
نسميهم باهلنود احلمر واملتصاعد
كان هلا نظام حكمها القبائيل ملا ّ
ًّ
ّ
والذهب وبقية األحجار
كانت تزدهر بينهم جتارة املحاصيل الزراعية
الكريمة ،ح ّتى جاءهم االحتالل األسباين عام  1500ميالدية ليغري ّ
كل
يشء بعنف غري مسبوق.
يقول األب السكازاس يف مذكراته:

تعج باحلياة والبرش كأهنا خاليا النحل ،ح ّتى ليخيل
(كانت هذه األرض ّ
أحل فيها أكرب ٍ
أن اهلل ّ
إىل املرء ّ
عدد ممكن من البرش ،خلق اهلل هذه الشّ عوب
طيعة بالغة الوفاء ألسيادها
رضية ال تعرف الشرّ والرياء ،إهنا شعوب ّ
الغفرية ّ
الطبيعيني ،ال تعرف ّ
الصخب والعنف واخلصام ،شعوب جتهل
الضغينة وال ّ
ّ
ّ
وتعف عن الثأر واالنتقام)
احلقد وسوء الطو ّية،
ويف فقرة أخرى كتب يقول:

(لقد غيش األسبان هذه اخلراف الوديعة غشيان الذئاب والنمور
واألسود الوحشية التي مل جتدْ طعامها أيا ًما وأيام ،ومنذ أربعني سنة وهم
وهم يفتكون هبا
يقطعون أوصاهلم ويقتلوهنا
ويروعوهنا ،ومنذ أربعني سنة ُ
ّ
ّ
ويعذبوهنا ويبيدوهناّ ،
كل يوم فظاعة جديدة غريبة خمتلفة مل نسمع ومل نقرأ
عن مثلها من قبل ،كانت هذه الفظائع شديدة مل ِ
تبق يف اجلزيرة األسبانية
اليوم سوى مائتي هندي من أصل ثالثة ماليني)
طمعا يف ذهبها ،ولكن ارتكبوا يف سبيل ذلك
لقد جاء األسبان هلذه البالد ً
هلوله الولدان!
من مذابح اإلبادة اجلامعية ما يشيب ْ
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يستطع عامر أن يستكمل قراءة ما وصفه الكاتب عن تلك الصنوف
مل
ْ
من العذاب التي تأباها الوحوش الضارية.

التحوالت والتغريات التارخيية
فذهب مبارشة اىل موقع آخر ليقرأ فقط
ّ
مرت هبا ،فوجد أنّه بعد استقرار احلكم األسباين يف تلك األرايض قاموا
التي ّ
الرحال
بتأسيس مدينتي غرناطة اجلديدة وقرطاجنة ،تلك األخرية التي يشدّ ّ
مصدر
إليها اآلن ،وظلت موانئ قرطاجنة املطلة عىل البحر الكاريبي هي
َ
مطمعا
حتميل السفن بالذهب املنهوب واملبحر إىل أسبانيا ،وهلذا كانت
ً
مستمر ،وشهدت موانيها
للجميع ،وحتت نيرْ هجامت القراصنة بشكل
ّ
أكرب هزيمة للبحرية الربيطانية يف املعركة التي احتدمت بينهم وبني القوات
األسبانية املترتسة خلف حتصيناهتا عام  1741ميالدية ،ولتارخيها الكبري هذا
أدرجت منظمة اليونيسكو هذه املدينة كموقع للرتاث اإلنساين العاملي.
اكتفى عامر بام قرأ عىل عجالة ،وقد جال بخاطره أن هذا العامل حيوي
الكثري ممّا نجهله ،فنحن أرسى لنظرتنا القصرية ومشاكلنا البسيطة ،التي
ندور يف فلكها ونظ ّنها هي حمور الكون!
أرخى رأسه للخلف وقد أماهلا جهة اليمني ليتط ّلع عرب النافذة إىل سحر
ّ
الطبيعة الرباين ،وهو يتساءل :ترى ماذا شهدت هذه الرتبة من أحداث
رش ينهشون بعضهم ً
ومعارك ورصاعات لب ِ
بعضا؟!
وبالرغم من ذلك ظ ّلت عرب ألوف السنني تنبت هلم اخلري والنقاء وهذه
ّ
ّ
املشاهد اخلالبة التي ال متل من مجاهلا األعني أبدً ا.
ً
ِ
ومنتفضا عندما هزته ماريانا
فزعا
انتابته ِس ٌنة من النوم،
ولكن استيقظ ً

تصم أذنيه.
ّ
بقوة ،ورصختها تكاد ّ

***
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كان عامر يغوص بمقعده الوثري يف ساحة الفندق الضخم املتصف ّ
بكل
ُ
املتوجب هلذا
والضيق يقتل الكثري من انبهاره
آيات الفخامة عاقدً ا حاجبيه
ّ
الفندق الذي ظن ّ
أن مثله لن يكون إلاّ يف أمريكا الشّ املية وفقط.
بقوة وهي تقول:
رضبت ماريانا عىل كتفه ،وضحكت ّ
 -أمازلت غاض ًبا؟

تنهد بضيق وقال:
ّ

يصح ما فعلت؟!
 -هل ّ

 -ال بأس ببعض املرح ،فام جئنا هنا إلاّ ألجل ذلك.

مرحا؟
 هل إيقاظي من النوم مرتع ًبا هكذا يعدّ ًعقدت حاجبيها اجلميلينْ وقالت بمشاكسة:

 هل كنت مرتع ًبا ألجيل ح ًّقا؟بمنتهى اجلدية قال:

 ّبالطبع ،فأنت حتت مسئوليتي اآلن ،ومحايتك هي واجبي األول.
ارتبكت وتر ّددت ،ولكن ملعت عيناها وقالت:

 -هل ح ًّقا ما تقول؟

قطع عليهم احلديث جميء جورمان وبيده البطاقات اإلليكرتونية املمغْ نطة
َ
اخلاصة بفتح أبواب الغرف ،رغماً عنه حصد عامر عد َد الكروت فوجدها
ّ
ثال ًثا ،فتي ّقن بأن جيفيد ما زال حيارصه رغم غيابهّ ،
وأن هذا الوحش الواقف
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أمامه بشاربه الهنائي الشّ عريات حتماً مكلف باستكامل الرقابة عليه ،نازعه
نفس اإلحساس املتضارب ،فالراحة واحلرسة مازالتا تتعاركان داخل صدره،
ٍ
بدعوة خملصة من والده ْ
بأن حيفظه
ابتسم رغماً عنه وهو يتذكر أن ذلك ربام
من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ،أدرك عامر اآلن ُبعدً ا جديدً ا للطاعة
كان يغيب عنه بالفعل ،أيقن أنّه ال ُيعد من القدّ يسني ملجرد عدم وقوعه يف
القوة احلقيقية تكمن يف تعرضه هلا؛ فيكون بالقوة التي
الذنوب أو الفتن ،بل ّ
جلية منه سبحانه بأن
تدفعه لإلفالت من براثنها ،هل هلذا كانت األوامر ّ
َ
يكون االبتعاد ليس عن الشيطان نفسه ،وإنّام عن خطواته وخيوطه ومجيع
معوقات
إغراءاته التي يربع يف تزيينها ،وهلذا يشعر عامر بالراحة ،لقد جاءت ّ
كثرية متنع عنه املعايص الكربى ،وبالطبع يقع منه األسى واحلرسة أن يكون
متق ّل ًبا بني ّ
كل تلك املغريات املباحة يف جمتمعاهتا ،وال يطول منها شيئًا ،ولكن
أي منحدر وقع فيه اآلن؟
ّ
جمرد نجاته من الكبائر فقط هي أفضل الطاعات ،وهبذا ُيعدّ
هل أصبح ّ
املقربني!
من الصاحلني ّ

امتداد ِ
املخصصة له ،فتناوهلا
يد الرجل إليه بالبطاقة
قطع عليه أفكاره
ُ
َ
ّ
وسار برفقة ِ
كتلة الفتنة النابضة وهي تطالبه بأن يكون مستعدًّ ا للنزول إىل
ولكن
هم أن يطالبها ببعض الراحة،
ّ
الساعة فقطّ ،
الشّ اطئ بعد نصف ّ
يدع له فرصة الترصيح بحرف ممّا
اعتيادها عىل األوامر غري قابلة ال ّنقاش مل ْ
يريد ،فقد انطلقت بمنتهى احليو ّية والرسعة نحو غرفتها ،فام كان منه إلاّ
الصامتة والغامضة،
التوجه نحو غرفته وهو يرمق جورمان املحتفظ بنظرته ّ
ّ
لو ينطق هذا الصنم آ ّيل احلركة ألفصح بالكثري عن مالمح شخصيته ،ولكن
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عامرا ملزيد من خشيته
سكونه هذا يزيده هيب ًة فوق غموضه ،مما يدفع
ً
ِ
بقاعة
والتوجس منه ،بمنتهى الد ّقة وبعد ثالثني دقيقة كان عامر ينتظر
ّ
التجرؤ والبحث
ويسارا وقد بدأتا يف
استقبال الفندق ،وعيناه جتوالن يمينًا
ً
ّ
توجه
عن املفاتن التي كان
يتوجس منها ساب ًقا ،كان يطوف ببرصه أينام ّ
ّ
متلب ًسا
ليقطف قطفات رسيعة دون مد البرص َ
أكثر من مخس ثوان ،فامزال ّ
باخلشية من اإلمساك به ِ
مطل ًقا عينيه إىل ما ال يملك.
ريا ظهرت أمريته متأ ّلقة بثوهبا الذي ال يدري متى حصلت عليه،
وأخ ً
مرتني أبدً ا!
فحتماً هو حديث الشرّ اء ،فمثلها قد ال ترتدي شيئًا ّ
متأخرة ساعة كاملة ،ولكن ال يمكنه لومها أبدً ا عىل ذلك.
ظهرت ّ

حصة التقوية يف اللغة اإلنجلزية،
يذكر ذات يوم عندما جاءت عبري إىل ّ
متأخرة مخس دقائق ،تذ ّمر وزاد يف لومها ،مع الكثري من احلديث
كانت ّ
الوعظي عن قيمة الوقت وقيمة امللتزمني بد ّقة مواعيدهم ،هي نفس األنثى
أي فرصة
التي خلقها اهللَ ،مل َ
يمنح ّ
غاب عنه التذمر والضيق هنا ،بينام هناك مل ْ
اللتامس العذر رغم وجود ّ
كل مسبباته القوية واهلادرة؟!
صيفيا قصري األكامم وأعىل
كا َد عامر يقهقه وهو يرى جورمان يرتدي ز ًّيا
ًّ
فخذيه ،فقد كانت صورة كاريكاتورية متناقضة متا ًما ،وقبل أن ينطقَ عامر
بحرف أشارت ماريانا بأطراف أصابعها ليتبعها ،فنهض لينطلق خلفها
ِ
السيارة منطل ًقا هبا نحو
بصحبة جورمان
بخرسه الدّ ائم ،والذي تسلم مقود ّ
وجهة يبدو أنّه يعلمها مسب ًقا ،وعىل الشاطئ العامر ال ّنظيف املنظم والراقي
كانت مظ ّل ٌة كبرية تنتظرهم وأسفلها الكرايس املمتدّ ة بشكل أفقي لوضع
االستلقاء الكامل بام يشبه السرّ ير ،وبجوار ّ
كل واحد منهام مائدة صغرية
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جتردت ماريانا من ثوهبا
ّ
يرتاص فوقها بعض املرشوبات الغازية والكحوليةّ ،
املجردة بصعوبة!
األنيق لتبقى بلباس البحر ،والذي تراه العني
ّ

ظهر منها ،ولكن بلمحة جانبية وجد جورمان
هم عامر أن يلتهم ما َ
ّ
بقوة ،فارتعد رغماً عنه وأشاح ببرصه نحو األمام ،ليجد من
حيدّ ق نحوه ّ
يامثلنها كثريات!

ولكن تب ّقت هي غايته التي يصبو إليها طاملا هناك معوقات يف سبيل
ْ
نيلها.
جواهلا وحاجباها اجلميالن ينعقدان
انغمست ماريانا يف الكتابة عىل ّ
ّ
ريا تفاعلاً مع ما يظهر أمامها ،والذي يتم ّنى عامر أن يعلم مع
وينفكان كث ً
أي يشء تتحدث؟!
وعن ّ
من ْ
نظر نحو جورمان وسأله:
 -متى سننزل إىل البحر؟

الزرقة والرائقة دون أن
أشار جورمان بيده نحو البحر بمياهه شديدة ّ
فهم أنّه لديه الشاطئ فليفعل ما
ينطقَ يف مجلة بليغة جدًّ ا ال حتوي حر ًفاَ ،
يريد!

باجلوال
ولكن ماذا عنه وعن ماريانا ،هل جاءا ألجل املرشوبات والعبث ّ
متاحا يف ألف مكان غري الشّ اط ،فام هي املتعة الزائدة هنا
فقط! لقد كان ذلك ً
يسبح ويالمس ويالطم األمواج؟!
إن مل
ْ

هم أن يسأهلا إن كانت ستصحبه إىل البحر طاملا أنهّ ا اآلن مستعدة له
ّ
بلباسه ،ولك ّنها هنضت فجأة وبرسعة وقالت:
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 -سوف أعود بعد عدّ ة دقائق.

وقبل أن يسأهلا عن وجهتها ،كانت قد انطلقت مرسعة وهي تكتب شيئًا
معاكسا للناحية
اجتاها
جواهلا ،مل تكن وجهتها نحو الشاطئ ،وإنّام
ً
ما عىل ّ
ً
الصامتة عماّ سيفعل
التي أتوا منها ،نظر عامر نحو جورمان ليسأله بلغته ّ
وهل سيرتكها هكذا؟
كرسيه بمنتهى األرحيية وضبط وضع
ولكن جورمان اسرتخى عىل
ّ
ّ
السوداء فوق عينيه ،يف ر ّد رصيح بأنّه ال دخل له يف ذلك.
نظارته ّ
الصلب هلا يرى بأهنا ال ضري ممّا تندفع نحوه
حسنًا إن كان جدار احلامية ّ
هيتم عامر؟
َ
فلم ّ

مدّ يده ليتناول أحد املرشوبات الغازية ذات املاركة العاملية املعروفة،
واسرتخى بدوره فوق كرسيه وهو يرشف منه رشفات وعيناه بدأت رحلة
قنص املفاتن اهلادرة أمامه!
جواله وفتح تطبيق مراسالت الفيس بوك
أهنى عامر مرشوبه ،فأخرج ّ
ليجد رسال ًة من عبري تسأل عن حاله ومتى سيعود ،رغم تناقض ما داخل
اجلوال عماّ خارجها بشكل صارخ إلاّ ّ
املهتم به،
أن عامر أحب سؤاهلا
شاشة ّ
ّ
التو كأنام كانت
فر ّد عليها مسلماً وسائلاً عنها وعن أ ّمها ،فإذا هبا ترد عليه يف ّ
بانتظاره ،فأخذ يسأهلا عن نتيجة االمتحانات ومتى هي ،وإذا هبا تقول له
بفرحة:

التقطت صورة جيدة جدًّ ا استعدا ًدا لاللتحاق بالكلية ،هل تريد
 لقدُ
أن تراها؟
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مشف ًقا هبا طالبها باإلرسال ،كانت صورة بحجاهبا امللون ومالحمها
ٍ
بكتلة فتنة صارخة تنحني وهي
البسيطة اهلادئة ،وقبل أن ير ّد عليها ،إذا
تبتسم وتسأله إن كان يوافق عىل أن تشاركه الرشاب ،نطقت مجلتها ويدُ ها
بقوة ،وهو
متتدّ بتلقائية نحو إحدى الكحوليات بجواره ،انعقد لسان عامر ّ
هيز رأسه بآلية عىل موافقته غري قابلة النقاش ،ونظر نحو جورمان الذي رفع
ّ
مرة أخرى ،ارتبك عامر وهو
ناظرته ،وغمز له بإحدى عينيه ّ
ثم أعاد الناظرة ّ
صوت وصول رسالة
ال يدري ما الذي جيب عليه فعله يف هذا املوقف ،أتاه
ُ
من عبري وهي تسأله عن رأيه يف صورهتا.
تتجسد أمامه إحدى أعظم
أي صورة تتحدّ ث عبري اآلن وهو الذي
عن ّ
ّ
متجردة من ّ
كل ما يسرتها ،جاءه تنبيه آخر وهي تقول:
الصايف
صور اجلامل ّ
ّ
 -أمل تعجبك؟

مرسعا بأهنا صورة
مشف ًقا عليها وحتى ال يكرس ثقتها بنفسها ر ّد عليها
ً
رائعة ،كان انشغاله بالر ّد عىل عبري ولو بلمح البرص إهان ًة آلية السحر املاثلة
اجلوال لرتى ما هبا ،فإذا بصورة
أمامه ،وبال استئذان مدّ ت يدها تعدل شاشة ّ
هتز رأسها
عبري اهلادئة الوقورة املحتشمة أمامها ،فاعتدلت يف وقفتها وهي ّ
بتفهم ،وشكرت عامر عىل املرشوب الذي صحبته ،وانرصفت.
ّ
بقوة وهو ال يدري ماذا فقد اآلن ،األمور تتصاعد بقوة
ارتبك عامر ّ
ورسعة عجيبة!

منذ قليل كان حيمد اهلل ّ
أن هناك شبكة كبرية حوله حتجب عنه االنزالق
الرسيع نحو اخلطايا الكربى ،ولكن بدأ هذا الشعور يف االنسحاب وهو يرى
ضيعها بغباء منه!
بأنّه اآلن قد فاتته فرصة ثمينة ّ
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هم أن
أتاه سؤال عبري عن لون ملبسها وهل هو مناسب ومتوافق أم الّ ،
صمت قليلاً وأغلق عينيه وهو ّ
ٌ
صدف
يتفكر هبدوء ،ال توجد
يسبها ،ولكن..
َ
ّ

متتابعة هبذه الكثافة ،إنهّ ا رسائل محاية له تكاد تذهب عنه ،فامذا سيحدث إذا
ما ُترك لنفسه األ ّمارة بالسوء؟
للزواج
حتماً سيقع يف
مستنقع كبري ال فكاك منه ،لقد راوده خمطط السعي ّ
ٍ
بامريانا والتي حتماً ستعصمه بام متلك من مجال وفتنة فائقني ،وقد يكون هو
سب ًبا يف هدايتها هي وأبيها ،وهبذا ينال خريي الدنيا واآلخرة!
تركيزه عىل هذا اهلدف ،ولكن هل يمكنه حتمل أن تنطلق
إ ًذا فليكن
ُ
زوجته بملبس أطلقَ عليه خطأ لقب أنّه ملبس لتلتهمها العيون ،هل سيصبح
ديو ًثا هلذه الدرجة؟!
ّ
بالطبع ال ،ستتغيرّ األمور لو ّمتت هذه الزجية وسيكون هناك تفاهم عىل
احلدّ األدين للتوافق بني الثقافتني ،ولكن ملاذا تأخرت ّ
كل هذه املدّ ة؟!
هام طارئ لديه اآلن،
كتب لعبري مجلة يعتذر ويستأذن منها لعمل ّ

نظر نحو جورمان فبدا كأنّام هو مستغرق يف نوم عميق ،فنهض لينطلق
َ
إىل االجتاه الذي سلكته ،وأثناء مسريه حاول بصعوبة تفادي أكوام ال ّلحم
املقتحمة لكامل جماله البرصي!

ريا ،وجدها ولكن يف مشهد ّ
حطم ّ
كل آماله وأحالمه التي كان يسبح
وأخ ً
شاب وهمُ ا تقري ًبا شبه عاريينْ متا ًما،
فيها منذ قليل ،فقد كانت يف أحضان
ّ
اشتعلت ّ
ذرة تفكري وبر ِّد فعل
كل براكني الغضب الكامنة بداخل عامر ،وبال ّ
بقوة آملتها ،فرصخت عال ًيا وهي
ال يدري مبعثه مدّ يده ليجذهبا من معصمها ّ
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عمن
بقوة سائلاً إ ّياه ّ
تنظر نحوه بدهشة ،وبعينني غاضبتني هتف به الشّ اب ّ
هو ،وماذا فعل لل ّتو؟

محم الرباكني التي انطلقت من عقاهلا حتجب الرؤية وكل مقومات
كانت ُ
التفكري العقالين عن عامر؛ لذا وبال تر ّدد وبشكل تلقائي وبقبضة يده
بقوة هادرة ألقته ً
أرضا ليندفع شلاّ ل الدّ م من أنفه،
لكم
ّ
املضمومة َ
الشاب ّ
يسب ويلعن إ ّياه ،اندفع ثالثة من احلراس الشّ
خصيني نحو ساحة
والشاب ّ
ّ
املعركة التي ّ
بجواالهتم،
التف اجلميع حوهلا مشاهدين
ّ
ومسجلني احلادث ّ
ٍ
بعضالت
مال أحدهم نحو الشّ اب ليسعفه واندفع اآلخرون نحو عامر
مفتولة وصدور عريضة هاتفت عامر بأنه مقيضّ عليه حتماً  ،وبينام خيوط
التع ّقل بدأت يف العودة إىل نسيجها الطبيعي لتخرب عامرا ّ
أي مواجهة
بأن ّ
اآلن ستكون وبالاً عليه ،ولكن كيف يمكنه تفادهيا وهمُ ا قاب قوسني أو
أدنى اآلن منه والرشر يتقاذف من أعينهام ،وحتماً لن يوقفهام يشء.
ّ
وأرق وأروع سيمفونية يمكن أن يسمعها
صوت كان كأمجل
ولكن اندفع
ٌ
عامر اآلن ،فقد كان صوت جورمان وهو هيتف هبام ليتو ّقفا ،وهذا ما أوقفهام
غاضب بينهام دفع جورمان ْ
ألن هيجر صمتَه املقدس
بالفعل ،ودار حديث
ٌ
وهو ُ
ربا
منيعا بني عامر وتلك الوحوش اآلدمية
يقف
ً
ً
حاجزا ً
مدافعا عنه ،وخم ً
إ ّياهم بأنّه حبيب ماريانا اجلديد ومن ح ّقه الغضب ملا رأى ،نظر عامر نحو
ماريانا لريى ر ّد فعلها نحو هذا املقال ،وإذا هبا تفاجئه بأغرب ما كان يتو ّقع،
لثمت خدّ ه ُبقبلة وهي تقول له:
فقد
ْ
 -أنا آسفة.
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َ
وقبل أن يفيق من أثر تلك املفاجأة التي ال يفهم مغزاها أو الباعث إليها،
أمسكت بك ّفه لتسحبه منطلقة به وهي تلقي بنظرة غريبة نحو الشّ اب الذي
كانت يف أحضانه منذ قليل ،ممّا دفع عامر ْ
ألن يلقي ببرصه نحوه كذلك لريى
ٍ
ما ر ّد فعله ملا يرى اآلن ،وإذا به قد ترك أنفه ُ
دهشة
ينزف وعينيه م ّتسعتينْ يف
وغضب ال حدّ هلام.
كانت ماريانا تسري بجواره وهي تتقافز بسعادة ال حدّ هلا ،ونظرت نحو
عامر وهي تقول له بشجن عجيب:
رائع جدًّ ا ،لقد ح ّققت أفضل ممّا حلمت به بكثري.
 -أنت ٌ

مازالت الدهشة تغتال ّ
كل مشاعر عامر ،وتعجزه عن التفكري املنطقي
ٌ
غامض يغيب عنه هو املفسرّ احلقيقي لكل ما يدور اآلن،
السليم ،هناك يشء
ّ
الرجويل
منطقيا أهنا أعجبت به
ليس
ْ
ًّ
وهامت يف ّ
حبه فجأة بسبب موقفه ّ
الشاب الذي كانت يف أحضانه حتماً برضاها ورغبتها!
ورضبه لذاك
ّ
هيمه اآلن االنرصاف من شاطئ الغرام العجيب هذا ،فقال هلا:
ّ
 -هل يمكننا العودة اآلن إىل الفندق؟

 ّبالطبع ،مل يعد هناك داع لبقائنا هنا.

حلقَ هبام جورمان وبنفس صمته املقدّ س جلس خلف مقود السيارة
ٍ
برعونة ورسعة بثّت خو ًفا ورع ًبا بنفس عامر ،فلن ينطلق جورمان
وانطلق هبا
هكذا إلاّ يف حالة ْ
قوي للهرب من خطر يالحقه!
أن راوده دافع ّ
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بجملته املوجزة قائلاً لعامر:
ويف الفندق نطق جورمان ُ
مهام حدث.
 -ال تغادر غرفتك ْ

هز عامر رأسه مواف ًقا ،ونظر نحو ماريانا التي مازالت هتمس يف جواهلا
ّ
السعادة مرسومة عىل مالمح وجهها ،ومل تلتفت جلورمان الذي
وأقىص آيات ّ
أشار اليها لتصعدَ ألعىل ،فنظرت نحوه ودون أن ترفع اجلوال عن أذهنا أو
وهم أن يسأل جورمان
تتو ّقف عن اهلمس انطلقت باجتاه غرفتها ،تر ّدد عامر ّ
قتلت ّ
كل أسئلته يف
ولكن نظرة األخري الصارمة
عن املوقف وتداعياته،
ْ
ّ
ويظن ّ
مجا قد يظهر له
مهدها ،فانطلق باجتاه غرفته وهو يتلفت حوله
بأن مها ً
ّ
ْ
سيقع يف قبضة
أي اتجّ اه ،وال يدري عاقبة ما فعل عىل الشّ اطئ ،ترى هل
من ّ
ُ
لينتقم من كرامته املهدرة
الرشطة بعد قليل؟ أم أن هذا الشّ اب سيأيت بنفسه
َ
وحراسه مفتويل العضالت؟
بعد أن ّ
يكبله رجاله ّ
ويف غرفته التي أخذ يزرعها ذها ًبا وإيا ًبا مل يعد يشغله وال يلحظ أ ًّيا من
ريا وحياول التشبع منها ساب ًقا!
مظاهر الرفاهية التي كان يتو ّقف عندها كث ً

وبعد ساعة ونصف إذا بجورمان يقف عىل باب غرفته بعد أن استجاب
ِ
بجملة تعدّ هي
عامر
لطرقه العنيف ،وقبل أن ينطق األخري عاجله جورمان ُ
األطول ُ
للمرة األوىل حني خروجه من املطار:
منذ رآه ّ
 جيب أن نرتك هذه املدينة اآلن ،مل يعدْ من األمان لك البقاء فيها بعدمافعلت بوليد ِ
أحد الكبار ،اليوتيوب ح ّقق مشاهدات كثيفة ملا فعلت.
ص ّفقت ماريانا بجزل من ورائه وهي تقول:
 -رائع جدًّ ا.
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َ
رسيعا يمكن
صبيانيا
أدرك عامر اآلن أنّه يف خطر حقيقي ،فاملوقف مل يكن
ً
ًّ
جتاوزه ،يبدو ّ
أن رصاع العصابات والكبار هنا حقيقة فعلية لن ينجو منها،
ماذا سيفعل به والدُ هذا الشاب الذي رضبه وفضحه عىل رؤوس األشهاد؟
وانتزع من بني أحضانه فتاته التي اصطادها ،حتماً هذه إهانة يلزمها مزيدٌ
بل
َ
من الدماء ليسرت ّد كرامته املهدرة!

ري خيار بالفعل؛ لذا بعد ربع الساعة فقط كانت تنطلق
اهلروب اآلن خ ُ
ترتح منه بعد!
هبام السيارة يف طريق العودة الذي مل ْ
َ
احلديث مع عامر ولكن ال ّتوتر والقلق يناالن منه،
كانت ماريانا حتاول
فطلبت من جورمان أن يعطيه ً
بعضا من مرشوبه ّ
املفضل ليهدّ ئ من أعصابه
ْ
درجا بجواره ومنحه إحدى املعلبات ،سأله عامر عماّ هبا،
قليلاً  ،فتح األخري ً
فقال له:
 إنّه مرشوب ُمعدّ من إحدى النباتات النادرة يريح األعصاب بدرجةكبرية.
أي مشتقّ للكحوليات؟
 -هل هبا ّ

 -ال عىل اإلطالق ،يمكنك قراءة ما هبا عىل جانب العلبة.

ٍ
حاجة
خلوها ممّا خيشاه تناوله مبارشة ،فقد كان يف
وعندما تي ّقن عامر من ّ
إليه بالفعل ،ويف خالل دقائق شعر بجسده يرختي وجفناه يتثاقالن ،وذهب
ٍ
سبات عميق.
يف
***
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يشعر معه ّ
بأن رأسه تكاد تنسحق للداخل ،كأنام
صداع عنيف ينتابه
ٌ
ُ
ِ
لسحق خم ّلفات السيارات املعدنية ،فتح
هي بني د ّفتي تلك األداة العمالقة
عينيه بصعوبة ّ
بقوة تزيد من حدّ ة
والض ُ
وء البسيط الذي ينساب إليهام يغشاه ّ
هز رأسه ببطء وهو حياول ّ
مرت
الصداعّ ،
تذكر َ
آخر أحداث حياته التي ّ
الصداع ،اكتمل جماله البرصي بوضوح ليجدَ نفسه
به قبل أن يلتهمه هذا ّ
السيارة ذات الدّ فع الرباعي ،ولكن يف مشهد عجيب ،فبابهُ ا األمامي
داخل ّ
للسائق مفتوح للخارج ويوجد بعض الدّ ماء عىل املقعد ،ومن خالل
املجاور ّ
عادت إليه ذكرى هذا الطريق ا ُملحاط
الباب املفتوح والنوافذ املجاورة له
ْ
باألشجار الكثيفة عىل اجلانبني ،لقد كان عىل سف ٍر به مع سائق ّ
كث الشّ ارب
ودائم الصمت والغموض ،نعم إنّه جورمان ،وكانت معه تلك الفتاة الفاتنة
ماريانا!
َ
انتفض عامر عندما جاءته ذكرى ماريانا ،وانتبهت ذاكراته وخاليا ّخمه
حلدّ هم األقىص ،أين ماريانا وجورمان وما هذه الدّ ماء؟!

هبط من السيارة ليجدها تقف بشكل يوحي بأهنا قد تو ّقفت عىل جانب
أي شكل للحياة أو جيد من يسائله
الطريق عنوة ،نظر حوله عسى أن يرصدَ ّ
عماّ حدث ،ومل جيد.
يبدو ّ
وتم اختطاف ماريانا،
أن السيارة قد هومجت وأصيب جورمان ّ
ارتعدَ هلذا اخلاطر ،حتماً هناك تفسري آخر!

بقوة من ذلك الشاب
ولكن ما حدث عند الشاطئ يبدو أنّه قد نال ّ
وقوة ،ولكن ..لقد كان هو صاحب تلك
وتم االنتقام له برسعة ّ
وأرستهّ ،
القبضة التي نالت من الشّ ابَ ،مل ْمل يمسه سوء؟!
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ٌ
مفارق للحياة؟!
نومه العميق القوي موح ًيا بأنّه فاقدٌ للوعي أو
هل كان ُ

أو ر ّبام كان اهلدف خطف ماريانا فقط ،وطاردهم جورمان رغم إصابته
تم قتله اآلن.
وحتماً ّ
ولكن متى حدث هذا؟

نظر إىل ساعته ليجد أنه قد انغمس يف النوم أو فقدان الوعي ملدّ ة تزيد
َ
الساعات الثالث ،قد يكون حادث االختطاف يف ّأوله وفات وقت
عن ّ
كبري ،أو ر ّبام منذ دقائق قليلة وجيب عليه االنتظار فقد يظهر جورمان ناز ًفا
تم التخلص بالقتل من
وطال ًبا للمساعدة ،ماذا لو كانت ظنو ُنه صحيحة وقد ّ
جورمان ور ّبام ماريانا نفسها؟!
حتماً
ممزق ،لقد قاهلا له بمنتهى الرصاحة أهنا هي ّ
سيمزقه جيفيد ّ
كل
رش ّ
ّ
يمسها بسوء سوف يمحوه من فوق ظهر األرض!
حياته و َمن ّ
ولكن ما ذنبه لقد كان يف غياهب ال ّنوم ،ولكن ترى هل سيصدقه
ْ
جيفيد؟

مرت ساعة كاملة تتقاذفه ّ
الظنون والتساؤالت وال يدري ماذا جيب عليه
ّ
أن يفعل.
اآلن تي ّقن ّ
نظر
بأن اجلريمة قد اكتملت ومل يعدْ هناك ما يمكن أن يفعلهَ ،
جلواله!
اىل داخل السيارة ليجد حقيبته كام هي ،ولكن ال أثر ّ

فتح احلقيبة ليجدَ هبا جواز سفره وتذكرة العودة وبقية األلف دوالر التي
خيص ماريانا أو
أرسلتها له ماريانا قبل جميئه من مرص ،وال يوجد ّ
أي يشء ّ
جورمان.
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العقل وقراره احلاسم يدفعانه اآلن للذهاب ألقرب مطار لريى أول
ِ
أول طائرة هترب
موعد عودة إىل مرص ويقوم بتعديل تذكرته إليه مستقلاًّ ّ
أي
به من
ٍ
حيا إن أصاب ماريانا ّ
جحيم ال قبل له به ،فحتماً سيسلخه جيفيد ًّ
سوء ،ح ّتى لو مل ِ
يكن املسئول املبارش عن سالمتها ،فقد رأى مدى دالهلا
عيم الذي ترفل فيه ممّا يوحي بمدى حمبتها احلقيقية بقلب أبيها هذا!
وال ّن َ
بأن سفره وهروبه مها ّ
ولكنَ ،من قال ّ
احلل للخروج من مأزقه؟
ْ

جيفيد بأمواله وسلطاته يمكنه إرسال قاتل حمرتف لل ّن ْيل منه بمرص،
ولديه كافة بياناته بالفعل ،وال يمكن أن يذهب عامر اىل أبيه مطال ًبا إ ّياه
برسعة االنتقال إىل عنوان جديد جمهول هر ًبا من عصابة دموية أو قاتلٍ دويل
مأجور!

جيفيد ٌ
مترسه وقدرته احلقيقية عىل
رجل كبري خمرضم ،يظهر عىل وجهه ّ
معرفة معادن البرش احلقيقية؛ لذا نربة الصدق يف حديث واعرتاف عامر
سيكونان ظاهر ْين بشكل ج ّ
ذنب له،
يقص عليه القصص ،وأنّه ال َ
يل عندما ّ
أي ر ّد فعل قد حيفظ ماريانا من هذا املصري الغامض الذي
ومل ّ
يتأخر عن ّ
وقعت فيه.

لذا وبعد كث ٍ
قرر عامر أن يعود أدراجه نحو جيفيد
ري من التفكري والرت ّدد ّ
وليس اهلرب منه ،فح ّتى لو قتله أو عاقبه فوقوع املحذور أكثر رمحة وعط ًفا
من انتظاره القاتل!
ولكن كيف يمكنه العودة وهو جيهل ّ
الطرق التي ستوصله إىل قرص
ْ
جيفيد؟!
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لقد تعلم قيادة السيارات بشكل بسيط مع زمالئه باجلامعة ،املشكلة يف
التحرك.
ربا إ ّياه برسعة
معرفة العنوان وليس لديه هاتف لي ّتصل بجيفيد خم ً
ّ
مسجلاً عليه
فتح شاشة جهاز حتديد املواقع بالسيارة ،وكام تو ّقع كان
َ
ّ
الرحلة األخرية التي أتوا هبا ،فقام بعكس هدف الرحلة فيها وبدأ يف قيادة
ّ
السيارة احلديثة جدًّ ا ،والتي كانت تنطلق به يف سالسة تا ّمة وراحة بالغة،
وبعد كث ٍ
ري من الوقت الذي مل حيصه كان يقف أمام القرص الذي مل تنفتح
املرة السابقة ،فأطلق بوق سيارته بشكل متتابع ،وبعد كث ٍ
ري من
ّبواباته بمثل ّ
ظن أنّه حتماً لن يكون هناك استجابة بعده انفتحت البوابات،
الوقت الذي ّ
فسار هبا نحو مكاهنا املعلوم أمام باب القرص الدّ اخيل ،وعندما تو ّقفت هبط
مرسعا ليجد جيفيد يقف أمامه م ّتسع العينني ومتسائلاً يف صمت عماّ
منها
ً
حدث ،فقال عامر بتهدج وهو حياول استجامع شتات أمره:
 -لقد اختطفت ماريانا واختفى جورمان.

ّ
ظل جيفيد عىل صمته ،ومازالت عيناه متسعتينْ  ،يبدو ّ
أن املفاجأة قد
مسدسا من طيات مالبسه اآلن،
أجلمت لسانه بشكل تام ،حتماً سيخرج
ً
بندقية ضخمة ليطلق عليه مجيع ما يملك من
مرسعا ليجلب
أو سيدخل
ً
ّ
رصاصات ،وبالطبع لن تشفي غليله ،ولكنه نطق بجملة عجيبة مل يتو ّقعها
عامر أبدً ا ،فقد قال ببطء وتعجب:
 -ملاذا جئت؟

هز عامر رأسه بدهشة وقال:
ّ
 -ماذا؟!
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 -ماذا تتو ّقع أن أفعل بك اآلن؟

 ستقتلني ّرش قتلة.
 -ملاذا مل هترب إ ًذا؟

 لقد وعدتك بحاميتها ،ومل أقصرّ يف ذلك ،وجئت ألخربك بام حدث،مرة أخرى.
وألساعدك يف إعادهتا ّ
ّ
ظل الرجل صام ًتا معقو َد ال ّلسان للمرة الثانية ،وقال ببطء:
الصدق ح ًّقا؟!
 هل ما تقول هو ّّ
بكل يقني قال عامر:

 -نعم.

تكبل الدهشة مجيع مشاعر عامر عندما قهقه الرجل بقوة،
للمرة الثانية ّ
ّ
املرة األوىل وهو يقتاده للداخل ،إ ّما
ووضع ذراعه الثّقيلة عىل كتفه بمثل ّ
جن وف َقدَ عقله عىل إثر ضياع ابنته ،أو أنّه يقوده ملحرقة
أن هذا الرجل قد ّ
خاصة تتناسب مع عظم اجلريمة التي حتماً لن يكفيه حمرق األرض ك ّلها
ّ
ٍ
لشعرة واحدة من رأسها!
مقابل فقدان ابنته

خطا عامر بقدميه اىل الداخل ،ليجد بمقابلته مفاجأ ًة كادت تفقده وعيه
بعد ْ
السينامئية
أن زاغ برصه ملرآها ،فقد كانت ماريانا هناك عند شاشتها ّ
منغمسة يف ألعاهبا ،وال تدري شيئًا عماّ يدور حوهلا!
***
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األخاذ
نفس املائدة العامرة بمختلف األصناف وأطيب اللحوم بمشهدها ّ
وعبقها وروائحها التي ُتسيل ال ّلعاب بشكل تلقائي ،ورغم ّ
كل ذلك ،كانت
وآلية عاقدً ا حاجبيه
عديمة املذاق يف ِ
فم عامر الذي يلتهم طعامه بصمت ّ
بصمت تام؛ فقد فارقه الشغف ّ
السابقة التي كان يرفل فيها،
وكل مشاعره ّ
ش ّتان بني هذه الوجبة ومثيلتها التي كان يتقافز بمشاعره بني آنيتها بانبهار
وسعادة وإقبال!
ماريانا كالعادة ال يشغلها األمر ،وتتناول طعامها برسعة بعد انتقاء نتفها
الصغرية من ّ
مرة أخرى.
ّ
كل يشء ،وذهبت منطلقة أللعاهبا ّ

بتذوق واستمتاع بطيء ،وال تغيب عيناه الثاقبتان
وجيفيد يلتهم طعامه ّ
رب أغوار األخري ،ويعرف ّ
كل ما حييط به
عن عامر ،فتضيق حدقتيه بعد أن يس َ
من مشاعر سلبية بتقدير حقيقي.

انتهى عامر من تقضية الواجب يف تناول وجبته معهم وبصمت ووجوم
ٍ
وبصمت أشار جيفيد إليه أن يترصف بام يشاء،
استأذن يف الصعود لغرفته،
يتنهد
فانطلق صاعدً ا ،ليغلق باب غرفته بإحكام وارمتى عىل رسيره وهو ّ
وهيز رأسه بأمل!
بقوةّ ،
ّ
جواله؛ الذي أعاده جيفيد إليه،
صوت التنبيه بمجيء رسالة إليه عىل ّ
الصوت لالنتفاض بحامس من رقدته ،وبدلاً من تناول اجلوال لريى
دفعه ّ
فحوى تلك الرسالة ،فتح حاسوبه املحمول ،فقد كانت الرسالة عىل برنامج
محاسا
مراسلة الفيس بوك ،وكام تو ّقع كانت من عبري التي كانت تشتعل ً
مرة براحة حقيقة وسعادة عميقة ،انطلق يف احلديث
وسعادة ،ابتسم ّ
ألول ّ
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والرغبة
معها يسائلها عن أخبارها وعن أ ّمها وأخيها ويستمع بمنتهى األناة ّ
احلقيقة يف املعرفة عن ّ
كل تفاصيل حياهتا.
ريا يف هناية املحادثة ،تر ّدد كثريا قبل أن يقول هلا:
وأخ ً

-

-

-

عبري.

نعم.

أنت أمجل يشء يف حيايت.

رأي العني ألدرك مدى األثر الفائق جلملته البسيطة هذه،
لو رآها اآلن َ
فقد كانت حت ّلق بالفعل يف آفاق السعادة واالنتشاء ،وببسمة غريت ّ
كل
مالحمها لرتسم لوحة للبهجة كتبت له:
-

-

-

-

يشء؟!

أقصد أمجل ما يف حيايت.
ما؟!!

أحبك.
ّ

وهنا كادت تفقد وعيها؛ لذا أغلقت صفحة الفيس بوك عىل جهازها
ِ
بنغامت قلبها اخلافقة؛ برسعة يصعب
العتيق ،وارمتت عىل رسيرها لتستمتع
عليها مالحقتها.

وعىل اجلانب اآلخر مل ّ
ريا ،وبعد
تقل رسعة رضبات قلب عامر عنها كث ً
تغيبها يف الر ّد عليه ،قام لريمتي هو كذلك عىل رسيره وهو يشعر ببهجة مماثلة،
ّ
املجردة من كلّ
احلب احلقيقي يف حياته ،هي املشاعر الراقية النظيفة
نعم هي ّ
ّ
هوى ،هي التي يعلم عنها ّ
كل شاردة وواردة ،وال حتيطها األلغاز.
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هي التي تسعى وحتلم برضاه ،وليست التي جيب عليه التنازل عن ّ
كل ما
يملك ماد ًّيا ومعنو ًّيا وفكر ًّيا لكي ينال نظرة رضا منها!
هي التي ّ
تعظمه ال حتتقره!

لنموه
حبه الفعيل والكبري ،والذي تر ّبى رويدً ا ،ونام مراف ًقا
ّ
نعم هي ّ
احلب الذي ترسب إىل قلبه ببطء ويقنيّ ،
ومتكن
الشّ خيص والفكري ،هي
ّ
املستقر الذي يعود إليه بعد ّ
كل شطط
منه وتر ّبع عىل عرش قلبه ،وأصبح
ّ
قد يناله.
لذا سعادته اآلن حقيقية وكبرية بإداركه ونطقه بذلك.

فرغم قسوة ما هو فيه اآلن ،لك ّنه حيمد اهلل أن وقع ّ
كل ذلك ليستفيق من
َ
غيه ،وليدرك أن ّ
كل ميسرّ ملا ُخلق له ،وأنّه كان يعيش يف سعادة مل يدرك
ّ
لاّ
قيمتها إ بعد اشتباكه مع ما هو منغمس به اآلن.
لن ينسى أبدً ا ذلك املشهد القايس الذي كاد يقيض عليه؛

عندما التفتت ماريانا إليه عقب عودته ّ
رث الثياب مهلهل املشاعر ظا ًّنا
أنهّ ا يف خطر عظيم بسببه ،وإذا هبا يف آخر موضع وهيئة يمكن أن ختطر
بباله!
اتّسعت عيناها دهشة ،وتنازلت عن لعبتها املفضلة لتقف وتقرتب منه
ببطء ،وقالت بخفوت:
 -ما الذي جاء بك؟

بقوة عىل كتفه وقال:
ر ّبت جيفيد ّ
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 ألنّه رجل حقيقي ،مل أتو ّقع العثور عىل مثيل لهّ ،وبنفس ّ
الذهول والعينني امل ّتسعتني نطق عامر كذلك بشحوب قائلاً :
 -وأنت ما الذي جاء بك هنا؟ وما الذي حدث؟!

وبدأت احلقائق العجيبة كلها يف التكشّ ف ،عندما قال له جيفيد ساب ًقا ّ
بأن
حرفيا ،لذا عندما
أحالم ماريانا هي أوامر ال تقبل النقاش؛ كان يعني ذلك
ًّ
يكن يف احلسبان
كان شطط طلبها هذا مل يناقشها فيه ون ّفذ هلا ما أرادت ،ومل ْ
هذا التطور العجيب!

ِ
بدأت األحداث يف منتصف العام الدرايس املايض ،كان ذلك الشاب
املقرب بام تعنيه الكلمة
الذي انتزعها عامر من بني ذراعيه صديقها وحبيبها ّ
يف ثقافة هذا البلد ،ولكن يبدو ّ
أن الزهد وامللل مما متلك بني يديك يكون
حتوله عنها رغم ارتباطها احلقيقي والقوي به.
رسيعا يف هذا ّ
ً
السن؛ لذا كان ّ
وبعد أن بدأ يف مواعدة ِ
هاجرا إ ّياها ،راودهتا تلك الفكرة،
أقرب صديقاهتا
ً
سوف تر َيه َمن الذي حيلم هبا ويتم ّنى قرهبا ،ليس زميلاً يراها ّ
كل يوم ،بل
رب جبالاً وحميطات ،ويطري ليحظى
َمن هيجر أهله وبلده وينفق ما يملك ويع ُ
جلبت هلا عامرا فقط لتغيظه به!
ببضع دقائق بجوارها ،وكانت اخلطة التي
ْ
تطورت األحداث بام مل خيطر عىل باهلا مرتني ،األوىل عندما علمت
ولكن ّ
ماريانا ّ
أن غريمها برفقة صديقتها عىل شاطئ قرطاجنة ،فقررت أن تكون
هذه هي اللحظة املرتقبة ،وعندما ذهبت لتجذبه نحو عامر إذا به يصارحها
بحبه ،وأنّه ما نس َيها ،وأهنا هي التي تسكن قلبه وترتبع فيه ،ونالت منها
ّ
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كلامته املعسولة وبينام هو حيتضنها وهيمس إليها ّ
بتهكم سائلاً إ ّياها كيف
صدّ قت ذلك هبذه الرسعة ويسخر منها!
بأي ر ّد فعل ،جاء حصاد سعيها منذ أشهر بأروع ثامر
وقبل أن تنتفض ّ
تنتظرها ،وذلك عندما اقتحم عامر املشهد بمثل ما سبق.

ّ
وألن األمر أصبح معقدً ا وقد تتصاعد األمور عىل أثره لرصاع ال داعي
يتم التخلص من عامر بشكلٍ تام؛
له ،فقد كانت تعليامت جيفيد واضحة بأن ّ
وأن خيتفي من الصورة بشكل هنائي ،وليس هناك أفضل من دفعه للهروب
فتم دفعه لتناول
مرة أخرىّ ،
وعدم ال ّتفكري يف العودة أو حماولة التواصل ّ
مزود بامدة خمدّ رة ليذهب به يف منطقة اللاّ وعي ويستيقظ عىل
مرشوب ّ
مصيدة أعدّ ت له بعناية؛ تدفعه لطريق واحد فقط ،أال وهو اهلرب بأرسع
ما يملك ،ولكن..

كانت املفاجأة الثانية والتي غيرّ ت ّ
كل يشء لدى جيفيد ،مل يتوقع أن
الرجولة والشجاعة والشهامة ،وألنّه يفهم أنامط البرش
يكون عامر بمثل هذه ّ
قرر مكافأة عامر بأن يقيض أجازته كاملة يف رعايته حم ّق ًقا له ّ
كل ما يريد
جيدً ا ّ
مكافأة له عىل رجولته هذه.
ولكن ،بعد تكشّ ف ّ
كل ذلك تغريت مشاعر عامر كلها إىل النقيض،
ّ
أدرك بأنّه مل يكن سوى حذاء يف قدميها حت ّقق به ً
وبكل استهتار
غرضا مؤق ًتا،
وال مباالة تقذفه بعيدً ا عنها بعد استنفاد الغرض منه ،شعر باملهانة الكربى
كل ما كان يصبو إليه ،إلاّ أنّه فقد ّ
جراء ذلك ،ورغم أنّه اآلن متاح له ّ
كل
ّ
ّ
التذوق حال توفره ،فلم
الشّ غف نحوه ،كمريض يشتهي الطعام وفقد حاسة
ّ
يعدْ يعنيه ّ
كل ذلك ،بل لقد تصاعد البغض يف قلبه نحو ماريانا وأبيها ،وحتى
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الضخم السخيف جورمانّ ،
ذلك ّ
كل هؤالء يتالعبون بأمواهلم وسلطاهتم
وحيركوهنم كاملاريونيت لتحقيق أغراضهم
بمشاعر البرش وأحالمهم
ّ
يوجهها نحو ما يريد
الشخصية وفقط ،أدرك اآلن
مشاعر عبري التي كان ّ
َ
بام يملك ،فكام خطط ملنحها حاسوبه القديم ،وهو يثق ّ
بأن حاجتها إليه
ّ
التحكم فيها ،ورغم ّ
أن األخرية تتحرك
ستجعل االمتنان لفعله أيرس طرق
حتبها ،ولكن ما الفارق؟ فهي جتهل كوهنا بالنسبة له جز ًءا من
يف منطقة ّ
الترسية واإلحساس بأنّه مرغوب من اجلنس اآلخر وفقط ،دليل ذلك كفره
بمجرد ظهور ماريانا!
هبا
ّ
باخلسة من ماريانا والذنب نحو عبري جعاله يف مأزق نفيس مل
شعوره
ُ
ّ
خيطر له ببال.

لذا بعد صدمته التي أذهلته عماّ حوله ،صعد لغرفته وارمتى عىل رسيره
ٍ
يرتج
وهو يغطي وجهه
بوسادة صغرية كأنام خينق أنفاسه املتسارعة ،وهو ّ
ولكن تعانده الدموع ،وأنقذه النوم ليخفف عنه ّ
كل
بعنف ويكاد يبكي
ْ
أوجاعه ورصاعاته النفسية ،وعندما عاد من عوامله ،كانت قدرته عىل ال ّتفكري
املنطقي قد رست عىل شواطئها ،فبدأ يرتب خطواته ال ّتالية ،أبوه أحقّ الناس
لنيل هذه
بالتفكري فيه اآلن ،لذا ال بدّ أن يستكمل مدة الشّ هر التي أخربه عنها ْ
الدّ راسة املزعومة ،ويف تلك الفرتة املتب ّقية لن يشغله سوى العبادة واالستغفار
والتوبة والندم عىل ّ
للتقرب منه
كل ما فات ،وهلذا عندما وجد عبري تسعى
ّ
أكثر وأكثر ،فتح هلا قل َبه عىل مرصاعيه ودعاها ّ
تلجه
بكل الو ّد والصدق ألن َ
وتسكنه بأبدية مستحقة.
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يكن يدري ّ
بأن ما فات من أهوال -حسب ظنه -مل يكن سوى رذاذ
ومل ْ
ٍ
شالل هادر قادم إليه ّ
وقوة!
من
بكل عنف ّ
***

بعد ِ
أن انتهى عامر من صالة الفجر التي قدّ ر وقتها عرب أحد املواقع
املتخصصة يف ذلك ،جلس لري ّدد أذكاره وهو جيرت ما اعتاد عليه
اإلليكرتونية
ّ
السلوى الوحيدة
مع أبيه يف هذه ال ّلحظات ،وكم كانت ثقيلة عليه ،اآلن هي ّ
له ،سينتهي منها ويقرأ ً
ثم ينام قليلاً ليستيقظ
بعضا من آيات الذكر احلكيم ّ
الضحى كام اعتاد يف األيام التي مرت عليه ،ال ينكر ّ
لصالة ّ
بأن مشاعره قد
ريا ،ولكن َ
بغضه ملاريانا وأبيها مل ينتقص مقدار خردلة؛ رغم قبوهلام
هدأت كث ً
بمكثه ح ّتى انتهاء الشّ هر بعد أن رشح هلم بصدق حاله مع أبيه!
اآلن تب ّقى أسبوع واحد ويعود إىل أهله ليدّ عي انتهاء التدريب العميل
الذي زعم أنّه قادم إليه ،ويتخ ّلص من ّ
كل ذلك ويبدأ يف االستمتاع بحياته
التي كان ناقماً عليها!

مرة منذ طرق ماريانا األخري قبل
ارتفع
ُ
صوت طرقات عىل بابه ّ
ألول ّ
سفره إىل شاطئ الغرام الدّ موي!

عمن سريغب يف رؤياه اآلن ويف أي
بقوة وهو يتساءل ّ
انعقد حاجباه ّ
شأن ستكون الرغبة يف مالقاته؟!
ّ
تتخط أكثر من بضع كلامت طوال األيام املنرصمة،
عالق ُته هبذه األرسة مل
الرفض فأذن للطارق بالدخول ،فإذا به جيفيد
ولكن مل ْ
يكن لديه رفاهية ّ
التشهد التي كان عليها
يتمعن يف مشهد عامر بجلسة
ّ
الذي دخل ببطء وهو ّ
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املتعجب واملتسائل ،استفاق
الصالة ،وعامر يبادله التحديق
بعد انتهائه من ّ
ّ
أول مقعد قابله وقال
جيفيد من نظرته األسرية جللسة عامر وجلس عىل ّ
هبدوء:
 املفرتض ّأن مشاعرك قد هدأت اآلن ،وجيب أن يعلو صوت العقل
ريا عىل رصاخ عاطفتك اجلرحية.
لديك كث ً
شعر عامر ّ
صوت
بأن هذا كالم سفسطائي ال يعنيه يف يشء ،ح ّتى لو عال
ُ
َ
العقل لديه ،فامذا يريد منه جيفيد بعد أن يتع ّقل؟ لقد انتهت وظيف ُته الرئيسية
للترسية عن ابنته املد ّللة بدرجة خيالية!

َ
الرجل،
فاحتفظ عامر بصمته
ً
منتظرا جيفيد أن يأيت بام عنده ،ومل يتأخر ّ
يكن بالفعل ينتظر منه إجابة ،فهو ٍ
آت ويعرف جيدً ا ما يريد ،فاستطرد
فلم ْ
قائلاً :
-

ٍ
رحلة ستعدل الكثري من تفكريك ومشاعرك.
ستأيت معي اليوم يف

أي رحلة هذه يريده جيفيد ألجلها؟
ارتفع حاجبا عامر عال ًياّ ،
َ

وكالعادة مل ينتظر جيفيد ْ
أن ينطق عامر بتساؤله هذا فعاجله باإلجابة
مستطر ًدا:

 ستأيت معي إىل املبنى الرئييس ملجموعتي االقتصادية ،ستحرض معياجتامع جملس إدارهتا ،وهناك ستلتقي شخصية ال يمكن أن تسافر بدون
َ
جمالستها.

ارتفعت
مل تطفئ إجابة جيفيد أ ًّيا من تساؤالت عامر ،بل عىل النقيض فقد
ْ
املرات!
هبا ملستوى أعىل متضاعف عرشات ّ
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أبوي عجيب:
ر ّبت جيفيد عىل كتفه وهو يقول له بحنان ّ

ِ
ونل ً
اخلاصةْ ،
قسطا من الراحة كام تفعل دو ًما،
فلتنته من طقوسك
ّ
كن مستعدًّ ا يف متام التاسعة.
ولكن ْ
خارجا وجاذ ًبا الباب خلفه هبدوء ،وبالطبع كان يدرك
وهتادى الرجل
ً
جيدً ا ّ
يم
بأن جلسته القصرية هذه وعباراته التي طرحها قد جذبت عامر إىل ّ
جديد من الدهشة واحلرية.

كم كبري من التقدير واالحرتام الكبريين ،بل
الرجل كان يظهر يف صوته ّ
ّ
وعىل نقيض ّ
حمبة واهتام ًما مل
مرة جالسه فيها عامر كانت عيناه تفيضان ّ
كل ّ
يرمها عامر يو ًما إلاّ يف حدقة أبيه!
اجتامع جملس إدارة جمموعة اقتصادية يسمع
ما اهلدف من حضور عامر
َ
للمرة األوىل؟!
عنها اآلن ّ

إ ًذا ،مل تكن جلسة الرجل الدائمة يف منزله بطالة مقنعة ،أو إدارة لشئون
ّ
كل
فالرجل اقتصادي كبري له وزنه ،ممّا يفسرّ
عصابة دولية من داخل قلعته! ّ
هذا البذخ املبالغ فيه!
وترى َمن هذه الشخصية التي يتوجب عىل عامر أن يلتقيها؟!

نفض ّ
هز رأسه وهو حياول َ
كل هذه التساؤالت جان ًبا ،فبعد سويعات
ّ
سيعرف ّ
كل تلك اإلجابات؛ فال داعي لالنشغال هبا اآلن.
خميلته متا ًما ح ّتى داعبه النعاس وذهب يف
ولكن فشل يف رصفها عن ّ
سبات عميق.
***
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َ
املرة ،فاملروحية التي
تضاعف انبهار عامر ملستوى غري مسبوق هذه ّ
انطلقت به من منزل جيفيد والتي رغم صغر حجمها إلاّ أهنا مل تفتقد إىل
املنصة التي هبطت عليها والتي حتمل
الرفاهية الكربى داخلها ،ومشهد ّ
ّ
السفليني ،ومشهد هبوطه منها ،وشعره
حرف (  ) Hلرتتكزَ عليه بقائميها ّ
ال ّناعم يتطاير عىل إثر بقايا دوران املروحة الكربى للطائرة ،ورجال األمن
أرص أن يضع ساعده الثّقيل عىل كتف عامر
املتسابقون ملرافقة جيفيد الذي ّ
نظرات االحرتام
يف إشارة واضحة ملدى أمهية األخري عنده ،فتصاعدت
ُ
والتبجيل لعامر كذلك ،واملبنى العمالق الذي ّ
حيتل مساحة كربى عىل
ساحل املحيط بواجهاته الزجاجيةّ ،
كل ذلك مل يره عامر إلاّ يف األفالم
رأي
األمريكية اهلوليودية ومل خيطر بباله ولو لوهلة أن يعيش أو يرى ذلك َ
العني يو ًما ما!
متعمد ،واجلميع
كان يسري برفقة جيفيد الذي يتهادى يف مشيته بخيالء ّ
ٍ
مصعد مهيب هبط طابقني فقط ،وسار بعامر
يرسع بإفساح الطريق له ،وعرب
إىل مكتبه املبالغ يف أناقته وتأثيثه بصورة جعلت عامر يدور حول نفسه ح ّتى
كل مظاهر األهبة التي مل ختطر له عىل بال ،كيف يرتك جيفيد ّ
يرصد ّ
كل ذلك
ويمكث يف املنزل أمام شاشة تلفاز ليحتيس مرشوباته فقط!
ذهب عامر نحو اجلدار الزجاجي ووقف يشاهد أمواج املحيط اهلادرة
َ
ٍ
تام بسبب طبقات الزجاج العازلة للصوت ،ومن بعيد
من بعيد يف
صمت ّ
أرساب الطيور املنطلقة والتي قد تكون مهاجرة إىل حيث ال يدري.
ظهرت
ُ
ٌ
ثالثة من الرجال شديدي األناقة
جلس جيفيد خلف مكتبه وحوله
َ
رأسه
يعرضون عليه مل ّفات حمفوظة داخل حافظة جلدية سوداء ،وهو ّ
هيز َ
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ريا
وهيمس ببعض العبارات القصرية ،أو يو ّقع بقلمه عىل إحداها ،وأخ ً
انرصف اجلميع ،فذهب عامر ليجلس عىل املقعد املقابل له ،وهو يقول له
مبتسماً :
-

لقد نجحت يف إثارة انبهاري للذروة هذه املرة.

َ
ضحك جيفيد عال ًيا وقال:

أحب ذكاءك هذا ،وإدراكك ملا خلف األمور ،نعم
 رائع جدًّ ا،ّ
بالفعل كان هديف إثارة انبهارك ،ولكن مازال يف جعبتي الكثري ،فلم يكن
هذا هو اهلدف الوحيد جللبك هنا اليوم.
نظر عامر نحوه بتساؤل ،فاستطر َد جيفيد قائلاً وهو يشري نحو اخلارج
عرب الزجاج املصمت:
-

تلك الطائرة القادمة حتمل حلاًّ ألكرب مشكلة تواجهك هنا.

مروحية قادمة نحو املبنى مل ينتب ْه
نظر عامر نحو ما أشار اليه فلمح بالفعل
َ
ّ
عمن حتمل ،ولكن
إليها قبل حديث جيفيد عنهاّ ،
وهز رأسه وهو يتساءل ّ
جواله ،وبعد قليل وبوقت يسمح بوصول
انشغل جيفيد عنه بالر ّد عىل ّ
آخر شخص
الراكب القادم عىل متن تلك الطائرة ،انفتح الباب ليقف عنده ُ
ّ
الشاب الذي رضبه عند
تو ّقع أن يراه عامر يف ذلك احلني ،فقد كان ذلك
ّ
شاطئ الغرام الدّ موي!
***

كان املشهد عجي ًبا جلميع األطراف عدا جيفيد ،املعتاد يف هذا االجتامع
أن جيلس هو عىل رأس الطاولة املمتدّ ة ،وأمامه عىل جانبيها جيلس مديرو
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املرة كان بجواره
ورؤساء األفرع ملجموعته االقتصادية الكربى ،ولكن هذه ّ
عىل رأس الطاولة جلوس عامر عىل كريس خمصص له ،ال يدري عامر َمل
أي دور يف هذا االجتامع
ولن يكون له ّ
طلب له هذا املوضع وهو الذي ْمل ْ
فلم املبالغة يف ّ
بث
الذي سيكون سخي ًفا ،لقد تشبع باالنبهار الكامل؛ َ
دواعيه ،إن أكلت قطعة من الكعكة ستستثار شهيتك نحوها إىل ّ
الذروة ،أ ّما
إن أوغلت فيها ستفقد شهيتك ورغبتك نحوها متا ًما!
ذهن عامر متا ًما عن أحداث ذلك االجتامع من
لذا بمللٍ رتيب انرصف ُ
تم يف الشهر املنرصم وختطيط وترتيب ملا هو قادم ،وأخذ يسرتجع
مراجعة ملا ّ
الشاب حبيب ماريانا السابق.
ما حدث مع ذلك
ّ

بعدائية تا ّمة ،وبقبضة مضمومة وكأنّام سيرسع لري ّد
دخل وهو ينظر نحوه
ّ
لعامر تلك ال ّلكمة التي أسالت دمه وأهدرت كرامته ،ولكن وببساطة تناقض
ُ
ومرح ًبا به يف
اخليالء الذي دخل به منذ قليلٍ اندفع جيفيد نحوه حمتضنًا إ ّياه،
ّ
ٍ
خاصة قائلاً :
ثم قدّ مه إىل عامر وهو ينظر إىل األخري نظرة ّ
مبالغة ظاهرةّ ،
شاب مرصي رائع ،له عندي مكانة االبن متا ًما ،بسبب
 عامر،ّ
اختالط األمر واختالف املفاهيم والثقافات بيننا وبينه ،وقعت الواقعة
بينكام.
َ
يلوح بيديه لعامر أن يتقدّ م ليسلم عىل الشاب ،فتقدم ببطء
أخذ جيفيد ّ
بقوة ،وعندما وصل إليه رفع يده برت ّدد ليسلم
َ
وصمت وهو ينظر نحوه ّ
الشاب يده مسلّماً وهو ٍ
باد
عليه ،وبمالمح تويش بالغضب والغيظ استقبل
ّ
عليه بقوة أنّه مرغم عىل ذلك.
تم االتفاق الذي يريض ّ
كل األطراف؛ فبعد عرش
َ
وعقب أن جلس اجلمع ّ
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دقائق كان هناك فيديو بدأ يف حتقيق أعىل املشاهدات برسعة ،حيوي مشهدً ا
ً
مناقضا ملا جرى منذ قليل؛ فالشاب وبجواره عامر جيلسان متجاورين
ويضعان سواعدمها فوق كتف بعضهام البعض ويبتسامن ابتسامة عريضة،
وعامر ابتدر احلديث قائلاً ّ
تم فهمه ونرشه عىل غري حقيقته،
بأن ما حدث ّ
فقد جاء من سفر بعيد واجلزع يكاد يوقف د ّقات قلبه عىل صديق عمره
ٍ
جراحة عاجلة غالبا لن تقوم له قائمة
بعد أن أرسل له األخري خيربه أنه يف
بعدها! وانقطعت ّ
املستمرة
أي من حماوالته
كل سبل االتّصال ومل يأته ر ّد عىل ّ
ّ
مرسعا من آخر األرض
مجيع الوسائل ،فام كان منه إلاّ املجيء
ً
واملتكررة عرب ِ
ّ
السخيف ،وأنه كان ضحية
ليطمئن عىل صديق عمره ،ليكتشف
َ
ّ
مزاحه ّ
ِ
ً
ٍ
جراء هذا القلق والرعب ال ّلذ ْين
فمغتاظا قام
مقلب قام به األخري،
بلكمه ّ
هنشا قلبه.

رصاع دموي قد ينشأ بسبب هذا
وهبذا فقد ح ّلت املشكلة بينهام ،وانتهى
ٌ
ّ
وبكل البغض تصافحا يف النهاية ،ونظرا نظرة استهجان كانت آخر
املوقف،
ما لقي ّ
كل منهام من اآلخر!
استفاق عامر من خياالته عىل ذراع جيفيد الثّقيلة التي ال ّ
يمل من إثقال
ترقوته هبا ،وسمع األخري يقول:
 وهلذا فعامر سيكون معنا يف مجيع االجتامعات القادمة ،وقد ينوبع ّني حال مغيبي.

جراء ما سمع ،ما
فارتفع تصفيق اجلميع ،يف حني اتّسعت عينا عامر ّ
هذا الذي اخرتق أذنه؟! املفرتض أنّه سيغادر كولومبيا بال عودة بعد أيام
قالئل!
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املموهة التي كانت ترتسم أمامه وال يكاد
ْ
بدأت ت ّتضح لعينيه الصورة ّ
يدركها ،ملاذا سعى جيفيد إلهناء الصرّ اع الوشيك بينه وبني ذلك الشاب؟
َ
ومل جلبه هنا وقد كان من املمكن ُ
فعل ذلك يف قرصه املهيب؟!

تعمد إظهار قربه وخصوصيته أمام اجلميع ُ
منذ هبط من أعتاب
ومل ّ
املروحية؟!
ُ
اجلملة األخرية جليفيد؛ هل هي اإلجابة عن ّ
كل ذلك؟!

واهتزت مشاعره بعنف ،هل من املمكن أن إعجاب
بقوة
ّ
ارتبك عامر ّ
الرجل به وبرجولته عىل حسب ما ير ّدد قد تدفعه ليكون عامر وريثه أو ح ّتى
ّ
األمني عىل أعامله؟!
بقوةّ ،
كل هذه األهبة وأهنار األموال التي
اتّسعت عينا عامر وقد برقتا ّ
جتري من حتته هل من املعقول أنهّ ا قد تئول إليه هو؟!
حلم مستحيل مل جيرؤ خياله عىل حماولة االقرتاب منه.
هذا ٌ

ولكن ماذا عساه أن يفعل ْ
إن كان ذلك حقيقة؟
ْ

هز رأسه بقوة ليستفيق من خياالته وخباله ،حتماً ليست األمور هكذا
ّ
وتوهم ّ
أن ماريانا قد وقعت أسرية لربيق عينيه وهلذا
أبدً ا ،لقد رسح بخياله
ّ
فعلت ما فعلت لتنال عب ًقا من قربه ،وعندما هوى إىل أرض الواقع بعنف؛
يرسح بخياله ملا خيالف
اكتشف املكيدة وحقيقة األمر ،من العبث والعته أن
َ
خفي آخر خلف
أمر
مرة أخرى وهبذه الرسعة ،حتماً هناك ٌ
حقيقة األمور ّ
ّ
رجوليا
شجاعا
ملحبته ملجرد موقف واحد يراه
ً
ذلك ،فلن َ
يقع الرجل أس ً
ًّ
ريا ّ
شهماً !

ّ
الزعيــم

77

لذا من احلكمة عند عدم إدراكك ملغزى األمور أن تبتعد عنها ولتأيت
مرة أخرى فريسة الكتشاف
احلقيقة برباهينها حينام يروق هلا ،فلن يقع ّ
احلقيقة بعد دفع ثمن باهظ هلا.

تتعمد أن تظهر هي يف تلك املواقف املتباينة؛ جاءه
وكالعادة وكأنام ّ
تنبيه ملحاولة اتّصال عبري به عرب الفيس بوك ،وبتكرار غري ّ
ممل ،ورغماً عنه
ٌ
تصاعدات املقارنة بني ما هو فيه وبني حال الطرف اآلخر هلذا االتّصال ،لو
نشأ رصاع بني هذين احلالني اآلن فحتماً ال وجه للمقارنة أو حماولة التساؤل
عمن سيفوز!
ّ
لذا وح ّتى ينهي هذا اجلدل البيزنطي داخل عقله ،قام بإلغاء حماولة
يتدخل فيام هو قادم ال بالسلب أو اإلجياب،
قرر الصمت ولن ّ
اتصاهلا ،وقد ّ
التيار ليسحبه هبدوء إىل ّبر احلقيقة التي ال يدركها اآلن.
وسوف يرتك
َ
***

بروح جديدة تغاير تلك التي دخل
كانت رحلة خروج عامر من املبنى
ٍ
خفية
هبا متا ًما ،فقد ارتسمت عىل وجهه بسمة ال إرادية حتمل رضا وسعادة ّ
ال يدري مبعثهام.
يتحركون بحرص وحذر وتبجيل جليفيد
وهم
بل مشهد رجال األمن ُ
ّ
ّ
وبالطبع له؛ كانت تثري بداخله الكثري من الرضا والتسامي كذلك.
مل تكن نظراته ملعامل املبنى استكشافية ،بل كانت إحصائية!

ّ
الراحة كأنام يريد امتصاص
وعندما
استقل املروحية اسرتخى بمنتهى ّ
ّ
كل وسائل الرفاهية يف جلسته هذه ،وأغمض عينيه ورغماً عنه رسح خياله
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ملرحلة استئثاره ّ
بكل ذلك ،وبجواره جيفيد الذي نظر لبسمته احلاملة التي
ّ
وابتسم هو كذلك برضا تام ،وقد أيقن بأنّه قد
حتتل كامل وجهه الناعس،
َ
نجح متا ًما فيام سعى إليه برحلة اليوم.

فاخرا جاء
ولدى دخوهلام القاعة الرئيسية للقرص الذي يراه عامر بي ًتا
ً
يطوقه لعدّ ة أيام ح ّتى ينطلق ملساره املعروف،
ليسرتيح فيه؛ وليس سجنًا ّ
كانت ماريانا تقف أمام الشاشة الكبرية وهي ترتاقص بمنتهى ال ّنشاط عىل
النغامت الصارخة ألغنية صاخبة ،وما ِ
إن التفتت ورأت أبيها ح ّتى أطفأت
ّ
لتطوق عنقه بذراعيها متعلقة برقبته ،وعينا الرجل
كل ذلك وانطلقت
ّ

تطوقهام السعادة والبهجة ملالقاهتا.
ّ

وهم أن ينطلق صاعدً ا لغرفته ،ولكن جيفيد حرر ذراعي
تنحنح عامر ّ
ماريانا برفق وهو هيتف مناد ًيا لعامر ،الذي تو ّقف والتفت إليه بحاجبينْ
مرتفعينْ يف تساؤل ،فقال له األخري:
-

خاصة أنت وماريانا.
تعال ،أريدك يف جلسة ّ

التفتت ماريانا نحوه بحدّ ة ،وكذلك اتّسعت عينا عامر هلذه املفاجأة التي
يبدو ّ
أن يف جعبة جيفيد من مثيالهتا الكثري ،ولكن بالطبع مل يكن لديه رفاهية
الرفض ،ودفع فضول ماريانا القبول بام دعاها إليه أبوها ،فجلست ملتصق ًة
حترك ببطء وتر ّدد،
به
ّ
وطوقته بذراعها وهي تنظر بد ّقة نحو عامر الذي ّ
وجلس يف مقابلتهام ،وضع جيفيد ذراعه برفق فوق ِ
كتف صغريته املد ّللة،
وببسمة صافية ابتدر احلديث قائلاً :
 ِأبرر لك ّ
كل يشء.
خذ املفاجأة األخرية وبعدها سوف ّ
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اتّسعت عينا ماريانا يف جذل يف حني كان اتساع عيني عامر فضولاً
أن الرجل لن ّ
وتساؤلاً  ،فقد أيقن من ّ
يمل من مصارعته باملفاجآت ،فرتى
ماذا سيخرج من قبعته السحرية اآلن؟
بنفس البسمة واهلدوء استطرد جيفيد قائلاً :

تم قبولك يف جامعة سانتو توماس للدّ راسة هبا يف ختصص
 لقد ّ(التواصل االجتامعي).
نطقت ماريانا مبتسمة بكلمة:
 -وااااو!

عجزا عن
املرة
ً
يف حني نال ّ
الصمت من عامر وقد تص ّلب لسانه هذه ّ
ال ّنطق بدهشة كانت أشدّ من ّ
كل ما سبق ،لقد استبان له أن الرجل بالفعل
عامرا قد يكون
يعدّ ه ليشء كبري ،وأنّه مل يكن هيذي أو يبالغ حينام أشار بأن ً
وريثه ،احللم واخليال يف طور السعي للحقيقة.
هز رأسه غري مصدّ ق ،وخرج صوته شاح ًبا وهو يقول:
ّ

 -نعم؟!

ضحك جيفيد وقال:

أنت ألبيك بأنّك قادم إىل هنا لربنامج درايس ،وها قد
 لقد قلت َحت ّقق ،وسيكون يف أقدم وأعرق جامعة لدينا ،لقد دفعت لك ّ
كل املصاريف
بالفعل ،ولكن هبذا ستطول إقامتك ألربعة سنوات ،وليس أربعة أيام كام
كنت تنتوي.
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ري قادر عىل استيعاب املوقف ،هلذا قاهلا مبارشة:
مازال عامر غ َ

 و َمل ّكل ذلك؟

اعتدل جيفيد يف جلسته ،وقد نزعت ماريانا ذراعها عن كتفيه وبمنتهى
اجلدية قال:

 لقد تالعبنا بك وبمشاع ِرك بالفعل ،ومل تكن تستحقّ ّكل ذلك ،فلم
لصا ،وكنت يف منتهى الرقي ،بل والشجاعة والفروسية ،لذا
ْ
تكن وغدً ا أو ًّ
اعتذارا م ّنا عن ّ
كل أذي تسببنا به لك.
فلتعدّ ذلك
ً
أن ّ
نالت اخليبة الكربى من مشاعر عامر وهو يسمع ّ
كل ذلك جمرد اعتذار
وفقط!

لقد كان طاحمًا يف أن يسمع منه بأنّه الولد الذي مل ينجب ،وأنه يعده
ٍ
يطمئن إليه يف إدارة ّ
كل ثروته واحلفاظ عىل ابنته ،ولكن جمرد اعتذار
كوريث
ّ
فقط.
وقبل أن يرسح يف خياالته بادره الرجل قائلاً :

ِ
لصداقة ومرافقة ماريانا ،األمور اآلن جلية بشكل
 أنا أدعوك كذلكتام.
اعتدلت ماريانا وهي رافعة حاجبيها وهي تقول:
ْ
 -ماذا؟!

ّ
للمرة الثانية عجز عامر عن الكالم ،فاستطرد جيفيد قائلاً :
وبالطبع ّ
ري َمن يرافقها ،سأكون مطمئ ًّنا جدًّ ا عليها معك.
 -أنت خ ُ
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نطقت ماريانا قائلة:

 -أيب هل تتك ّلم بجدية؟!

وضمها إليه وقبل رأسها قائلاً :
فالتفت إليها جيفيد
َ
ّ

املحب لك ،حاويل التقرب منه،
الطلب الوحيد من أبيك
 اعتربيهَ
ّ
واعتربهيا جتربة جديدة ،أثق بأنّه سيعجبك بالفعل.

لوحت ماريانا بيدها وانطلقت صاعدة بصمت إىل غرفتها ،وعينا جيفيد
ّ
وعامر مل تفارقاها ح ّتى اختفت ،فالتفت األخري نحو األول وقال له بجدية:
 -هل ح ًّقا تعني ما قلت؟

وبنفس اجلدية ر ّد عليه جيفيد قائلاً :

خيص ماريانا من قبل؟
 -وهل وجدت م ّني عب ًثا فيام ّ

 -ولكن..

انس ما قلته لك ساب ًقا ،هي صديقتك بأمر م ّني وال يوجد أي حماذير سوى
 َاحلفاظ عليها والسعي ملحبتها احلقيقية بالفعل ،وأثق ّ
بأن هذه املحبة القلبية لن
ريا معها ،فلن جتد أمري ًة مالئكية مثلها عىل وجه هذه األرض.
ّ
تتأخر كث ً
وكام اعتاد عامر وجد ّ
أن أفضل ر ّد عىل هذا العرض الغريب أن يلزم
الصمت ،وتركه الرجل غار ًقا يف صمته ،وبعد ثوان استأذنه عامر أن يصعدَ
ّ
قرار له من
لغرفته ،فأشار إليه ليصعد إىل حيث الغرق احلقيقي يف بئر ال َ
احلرية العبثية التي مل ختطر له عىل بال!
***
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أحبك يا عامر.
ّ -

تكن هذه كلامت كتبتها عبري إىل عامر يف حمادثتها إليه عرب الفيس بوك؛
مل ْ
إنّام كانت رصاصات حارقة خترتقه ،وتتفجر داخلة بقوة وقسوة وعنف!

التمزق والشتات بني الكثري من
تكن تنقصه هذه العبارة ليعاين من
ّ
مل ْ
املشاعر املتضاربة ،ح ّتى األمس كانت حياته بسيطة ومعلوم ّ
كل حدودها،
حمملاً بخيبة وأمل ٍ يدفعانه للتمسك بواقعه اجلميل ،ح ّتى وإن
سيعود إىل بلده ّ
ملقومات الرفاهية والراحة ،ولكن تطوقه الكثري من املشاعر اجلميلة
افتقدَ ّ
املعبقة بانتصارات حياتية قد تكون تافهة؛ ولكن نتائجها النفسية يصل إليها
ّ
هؤالء األثرياء بعد بذل أكوام من أمواهلم!
قصته الغرامية النقية واجللية مع عبري ،سيتزوجها وتنطلق حياهتام
سيعيش ّ
بنمطية يعلمها اجلميع.
ولكن..

انطلقَ بركان ليغيرّ معامل ّ
كل يشء يطوله ،املال سبق البنون يف زينة احلياة
وكل ذلك البذخ قد يصبحان طوع ِ
الدنيا ،هذه الثروات اهلائلةّ ،
بنان عامر إن
أفلح يف ال ّنفاذ إىل قلب تلك الفتاة املدللة!

أي ظنون أو
املرة ،ومل تعد حتتمل ّ
الرسالة كانت واضحة جدًّ ا هذه ّ
ّ
فبكل دياثة دعاه الرجل الخرتاق مجيع احلدود مع فتاته َ
ّ
رشط أن
حسابات،
بمحبتها ،هذا يشبه متا ًما بام نطلق عليه يف ثقافتنا (اخطب البنتك وال
يفوز
ّ
ختطب البنك).

ّ
الزعيــم

83

ابتسم عامر وهو يرى نفسه ذلك الشّ اب الذي استطاع أن جيتذب إعجاب
َ
وتقدير رجلٍ بحجم جيفيد ،شعر باحلبور والرضا عن نفسه ،ولكن..

لقد كان يف بداية رحلته هنا يرى ّ
أن زواجه بامريانا ،أن يكون سب ًبا يف
هدايتها وأبيها؛ رسالة سامية قوية ،وسبيل يستحقّ منه ّ
كل تضحية وتنازل،
أ ّما اآلن فقد تغيرّ ّ
كل يشء ،لقد رأى منهم ما أيقن به أن أفكاره تلك كانت
املمهدة له اآلن ستنزلق به يف تيا ٍر من
ّترهات وأحال ًما صبيانية ،والطرق ّ
التنازالت ر ّبام تدفعه هو نفسه للتشكك يف دينه يف ال ّنهاية ،مل تعدْ رحلة ينطلق
ثم يعود ناد ًما تائ ًبا راج ًيا لرمحة اهلل وسعة مغفرته ،بل سينغمس
فيها برعونة ّ
هنا إىل ما ال هناية ،وما يرفضه بعنف سيتس ّلل إىل قلبه ببطء باالعتياد عليه
رويدً ا رويدً ا!
رسالة عبري أمامه مازالت متألقة تنتظر منه الر ّد ،وهذه األخرية ما ذنبها
ْ
أن تقع أسرية أحالم صارت مستحيلة اآلن؟!

السابق كانت ّ
حتث اخلطى نحوه فكان يستجيب حينًا ويعرض عنها
يف ّ
ْ
تصل أبدً ا للمصارحة بأهنا دخلت دائرة االرتباط
حينًا آخر ،ولكن مل
الشّ عوري املستوجب ملسئوليات كثرية كان يف ّ
حل منها ،مل يعد من املقبول
أن يكرس قلبها أو ْ
جراء تالعبه هبا إن فعل ،هل تكون
أن يصيبها بأزمة نفسية ّ
عبري هي َ
طوق النجاة له اآلن لتنتزعه مما هو فيه؟
ولكن َمن قال ّ
بأن ما هو فيه وبال أو مصيبة تستوجب اإلنقاذ؟
ْ

التمسك ّ
بكل مبادئه وعدم التنازل عن بدهيياته األساسية؟
ما املانع من
ّ

ُ
الطرف املرغوب فيه ،إ ًذا يمكنه طرح رشوطه!
هو اآلن
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قرر اللعب بطريقة مبتكرة مل تطرق باله من قبل!
ْ
ملعت عيناه ّ
بقوة ،وقد ّ
وبمنتهى احلامس ر ّد عىل عبري قائلاً بسعادة:

أحبك جدًّ ا يا عبري.
 -وأنا كذلك ّ

***

جالسا بمقابلة جيفيد مشتعلاً باحلامس وعيناه متأ ّلقتان بقوة،
كان عامر
ً
ثم تنهد وقال:
مدّ يده وتناول رشفة من مرشوبه الساخنّ ،

زمام األمر بيدك عىل طول ّ
اخلط ،هل تسمح يل بأن أنزعه منك
 لقد كان ُقليلاً ؟
اتّسعت ابتسامة جيفيد وتأ ّلقت عيناه إعجا ًبا وشغ ًفا وقال:
 ّبالطبع ّ
تفضل.

عا َد عامر بظهره اىل منتهاه ،ورفع حاجبيه وقال:

 لقد أعددت عدّ تك لرصف ذهني متا ًما عن العودة إىل بلدي ،أرى فيكوالزهو أن وصلت
رغب َة استثامري ،وهذا يشء يبعث عىل إحسايس بالفخر ّ
سكب
أنت رشوطك هل يمكنني
عندك إىل هذه املكانة ،ولكن كام طرحت َ
ُ
ما عندي؟
فليست ثروتك وبذخك املبالغ فيهام اهلدف الوحيد الذي قد خيلعني عن
جذوري ّ
وكل ما ارتبطت به ساب ًقا.
ضحك جيفيد وقال:

 -لو ْمل تفعل ذلك لظننت أنيّ أسأت احلكم عليك ،هات ما عندك.
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تنحنح عامر وقد تر ّدد قليلاً بعد مجلة جيفيد األخرية وقال:
َ

 أيب ليس له يف هذه الدّ نيا غريي ،وأنا كذلك أراه سندي الوحيد الذييمكنني االطمئنان إليه بشكل تام.
 -رائع.

 هلذا جيب أن أعو َد إليه حماولاً إقناعه باملجيء معي ح ّتى تنتهي دراستيبتدرج أثق بأنك
تلك ،والتي حني انتهائها حتماً ستكون هناك تغيرّ ات كثرية ّ
مرة أخرى ملرص.
قمت بدراسته؛ ممّا يؤهل إللغاء فكرة العودة ّ
عبقري ،ومل ختالف ظ ّني ،أكمل.
ّ

تفلح معه حماواليت ،ولكن سيمحو
 يف الغالب سريفض أيب بعنف ،ولن َذلك بداخيل الشّ عور بالذنب جتاهه.
 -ال مانع لدي يف ذلك.

ولكن هذا لن يوقف قيامي بواجبايت نحوه من رعاية ودعم عن بعد،
ّ
وربام عن قرب.
 -كيف ذلك؟

جراء
 مساعدة ّمالية شهرية له بزعم عميل هنا أثناء دراستي وثرائي ّ
ذلك ،مع العلم أنيّ أنتوي ذلك بالفعل وال أقصد ابتزازك.
 -كليّ شغف ملا ختتزته لل ّنهاية ،أرى ذلك يف عينيك.

الرجل سرب أغواره هبذه
تر ّدد عامر وهو يتساءل كيف استطاع هذا ّ
الشّ فافية ،ولكن قال:
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ّ
مرة ّ
كل عام إن مل أفلح يف جلبه
وبالطبع عىل األقل سوف أسافر لرؤيته ّ
لزياريت هنا.
 َاطرح ما لديك مبارشة.
لك هذا ،أنتظر خالصة هذه اجللسة،
ْ

ازدا َد ارتباك عامر للحدّ األقىص وفقدَ ثقته وقوته ال ّلتني حاول التشبث
كمسوغ للمفاوضات من البداية ،فتسارعت رسعة رمشه وبصوت
هبام
ّ
مرتعش مرت ّدد قال:
حلم مجيل يل ،ولكن..
 -حسنًا ،طلبك م ّني الفوز بقلب ماريانا ٌ

 -أنتظر..

عاطفي قوي ،يؤذيني بقوة حتطيم فؤادها
 يوجد فتا ٌة أخرى بيننا ارتباطّ
بال جريرة منها.
بقوة ،ورأى
قام جيفيد لينزع َ
ذراع عامر ليجربه عىل الوقوف واحتضنه ّ
ريا نطق قائلاً :
األخري دمعة تتأ ّلق يف مقلتيه ،وأخ ً

 كانت هذه هي ال ّلمحة األخرية التي تدفعني للثقة بك ثق ًة تا ّمةوعمياء.
 -ال أفهم.

ّ
عاد ّ
كرسيه بعد املشهد املرسحي الغريب ،وقال جيفيد:
ليحتل
كل منهام
ّ

ٍ
ُ
أخالق الفرسان تشمل ّ
ملوقف
كل اجلوانب ،وليست جمرد صدفة
شخص نبيل ح ًّقا ،وبدون تفاصيل عماّ
واحد نحكم هبا عىل صاحبها ،أنت
ٌ
لديك موافق عىل ّ
كل ما تريد.
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تر ّدد عامر وقال:

ولكن فلتعلم ما أريد.
ْ
 -حسنًا هات ما لديك.

الصيدلة
 أريد تعويضها باملجيء للدّ راسة هنا يف نفس جامعتي ،بكلية ّالتي كانت حتلم هبا ،وستكون هي كذلك حتت رعايتي.
 قلت لك موافق عىل ّكل ما تريد.

وتنهد بمنتهى الراحة وعاد بظهره
بقوةّ ،
الراضية ّ
اتّسعت ابتسامة عامر ّ
املرة بثقة أكرب ،وقد حت ّققت ّ
كل أحالمه بال منغصات عىل
للخلف هذه ّ
حسب ظ ّنه.
***

وسارحا يف ملكوت اخليال
كان اسرتخاؤه يف رحلة العودة الطويلة حاملًا
ً
يسترشف به املستقبل املرشق الذي ينتظره ،يذكر املنشور الشّ هري الذي يسأل
جيد
الغربيني مواطنًا
فيه أحد
ًّ
عربيا عن أحالمه؛ فقال بأنّه حيلم بتعليم ّ
ّ
ومسكن آمن ورزق يكفيه السؤال ،فتعجب ذلك الغريب قائلاً :
ارتقت ملرتبة األحالم؟!
 هذه هي حقوقك البدهيية ،كيفْ

األمر كان كذلك معه بالفعل! كان حيلم باليوم الذي يتخرج فيه من
ُ
ٍ
لاً
مادي يوفر له أساسيات احلياة املرحية ،وكان
كليته ،وأن جيد عم ذا عائد
ّ
ّ
حيب!
يتزوج َ
بمن ّ
أقىص مدى لتلك األحالم أن ّ
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اآلن أدرك مدى وضاعة تلكم األحالم؛ بعد ِ
مجيعا ركن
أن انتفى عنها ً
العوز املادي!

اجتامعيا
حلمه البسيط التلقائي اآلن أن يصبح زعيماً اقتصاد ًّيا أو
أصبح ُ
ًّ
لتتبع أخباره ،حيلم املشاهري بصورة
ُيشار إليه بالبنان ،تتسابق وكاالت األنباء ّ
معه ،أبوه يتابع أخباره بفخر عرب شاشات الفضائيات العاملية الكربى.
السبب يف جفاف منطقتنا العربية وندرة ميالد زعامء
ترى هل هذا هو ّ
حقيقيني هبا يف هذه احلقبة العجيبة؟
ّ

ِ
بسمة املضيفة اإلنجليزية وهي تسأله عماّ يرغب يف تناول
استفاق عىل
ِمن مرشوبات ،وببسمة دبلوماسية آلية تفتقد للعرفان الذي كان حيتويه يف
رحلة املجيء ر ّد عليها أنّه يرغب يف القهوة السوداء؛ تلك التي ّ
تلذذ برشفاهتا
وأخذت ّ
السمو داخله!
تغذي شعور ّ

ريا عندما ّ
حطت قدماه عىل أرض مطار القاهرة ،لفحته حرارة اجلو
وأخ ً
لتستفيقه من أحالمه ،ولك ّنه ر ّد عليها بمنتهى الرسعة باستدعاء ليموزين
الزجاج ،كانت ّ
عمن داخلها وهي
مكيفة معتمة ّ
حمط األنظار املتلهفة واملتسائلة ّ
ّ
تتهادى داخل منطقة السيدة عائشة التي ال ّ
هنارا.
يكف
ُ
ضجيجها ليلاً أو ً

ملونة ببهرجة ونظارته السوداء
وعندما هبط منها برسواله القصري وسرتة ّ
القامتة ،ويف قدميه ٌ
نعل خفيف ُيظهر أغلب قدمه وأصابعه ،وحيمل عىل كتفه
الرسمية اهلا ّمة،
حقيبة صغرية جدًّ ا بالكاد تكفي بعض األموال مع أوراقه ّ
أي من أهل املنطقة ،فاندفع إليه أحدُ صبيان القهوة
عندما هبط مل يتعرفه ّ
عمن يريد ،فرفع عامر ّ
نظارته وهو يبتسم قائلاً :
القريبة ليسأله ّ
شكرا يا رضا ،أنا عامر.
ً -
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لينترش بعدها يف ٍ
كتيار أخذ يشقّ مساره بني اجلموع
ثوان خ ُ
رب عودة عامر ّ
ح ّتى وصل إىل ّأم عبري التي عدّ لت رباط غطاء رأسها بعد أن دفعت أسفله
ما تطاير من شعريات ،وطلبت من جارهتا أن تنتبه لبضاعتها ح ّتى تعود بعد
بقوة وهي تصيح قائلة:
ثوان ،وبعد قليل كانت
ُ
حتتضن عامر ّ
بأكثر من ولدي.
 -واهلل لقد أوحشتني َ

يستطيع من هواء إىل أنفه ليزيح ما اقتحمها من
حاول عامر أن جيتذب ما
ُ
روائحها املن ّفرة وهو جياهد لرسم ابتسامة قائلاً :
مجيعا كذلك.
 -لقد افتقدتكم ً

أول مقعد بمنتهى األرحيية وهي تقول:
ْ
جلست عىل ّ

 يل عندك سؤال يا شيخ عامر ،لو كنت يف احلماّ م ،و...َ
ضحك عامر وهو يشري مللبسه وقاطعها قائلاً :

أي اجتاه يا ّأم عبري ،لست أهلاً للفتوى مطل ًقا ،فلتسأيل شيخ
 شيخ من ّاملسجد.
 -ال أرتاح إلاّ لك فقط ،استمع يل أنا..

للمرة الثانية قائلاً :
قاطعها ّ
 -كيف حال عبري؟

بقوة وقالت:
ابتسمت ّ

 -لن جتد أفضل منها يف الدنيا كلها.
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 -عندي هلا مفاجأة سوف أزوركم مسا ًء لتسمعها م ّني مبارشة.

هزت هبا أركان البيت املتداعي وعامر
قوة مفاجئة ّ
أطلقت ّأم عبري زغرودة ّ
ربر سبب هذه الزغرودة ،يف حني
يتل ّفت حوله يف حرج ،وال يدري كيف ي ّ
ً
مندهشا:
ألم عبري وهو يقول
خرج والده وهو حيمل َ
كوب الشّ اي الذي أعدّ ه ّ
ريا؟ ماذا هناك؟
-خ ً

قالت ّأم عبري يف فرحة مبالغة:

 -املحروس الشيخ عامر قال يل بأنّه سيزورنا مسا ًء ألجل عبري.

هم عامر أن ينفي كالمها ولكن أباه بفطنته قرأ ّ
مرسعا:
كل يشء فر ّد هو
ً
ّ

 عامر لن يستطيع زيارة أحد يا ّأم عبري فهو متعب من السفر ،ومازالريا.
طال ًبا صغ ً
حرصا منها عىل ألاّ تعود للخلف خطوة،
فهمت منه مراده متا ًما ،ولكن
ْ
ً
بادرته قائلة بمنتهى البساطة واحلامس:
 -يأيت وقتام يروق له ،سننتظره العمر كله.

وبعد أن تناولت مرشوهبا وانرصفت نظر الوالد لولده الذي تنحنح
بحرج قائلاً :
 -لقد فهمت مقصد الزيارة خطأ.

ر ّبت الوالد عىل كتف ولده بحنان قائلاً :

قم لتنال ً
قسطا من الراحة ،وعند استيقاظك سوف أستمع منك ّ
لكل التفاصيل.
 ْ***
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صافح عامر ّ
وتقبل عناق بعضهم عىل مضض وهو
كل من باملسجد ّ
يشعر نحوهم بالشفقة؛ ّ
فكل هؤالء يعلم أحواهلم االقتصادية بمنتهى الدّ قة،
ُ
بعضهم ٌ
مثقل بالدّ يون واآلخر يعيش بالكفاف ،وهذا األخري لوال ُ
بعض
اخلفية وغري املبارشة ملا كان عىل قيد احلياة ح ّتى اآلنِ ،من أين هلم
املساعدات ّ
هبذه البسمة والفرحة التي ال يراها حقيقية أبدً اّ ،
النعيم
كل هؤالء ينتظرون
َ
املقيم يف اجل ّنة وفقط ،املوت الذي هيرب منه اجلميع؛ هو بداية الرحلة التي
ختوفهم منها!
يرتقبوهنا رغم ّ
أي حياة هذه؟!
ّ

خرج من املسجد بروح خاوية ،ورغم استمتاعه بصالة اجلامعة التي
َ
تكن باخلشوع الذي توقعه ،أثنا َء
افتقدَ ها طوال الشّ هر املنرصم ،ولكن مل ْ
حركاته من سجود وركوع شغلته أسئلة ما كانت لتطرق باله من قبل ،ما
السرّ ّ
أن تراكم الثروات والنفوذ يكون باليد اخلطأ دو ًما؟
هل الورع واإليامن يستوجبان الفقر ليسكنا القلوب؟

وكأنّام كان أبوه يقرأ ما جيول بخاطره؛ فبعد انتهائه من تسبيحه املعتاد
عاجله قائلاً :

ختبط اآلن بعد أن رأيت النعيم وأهله ،ولكن ّ
كل
 ُأعلم بأنّك يف حالة ّ
قسم األرزاق بمنتهى العدل،
يشء عند اهلل بمقدار يا ولدي ،وهو سبحانه قد ّ
ّ
وكل م ّنا حيصل عىل ما يستحقّ متا ًما.
هم عامر أن يطلق ّ
كل أسئلته التي جالت بخاطره ،ولكن يعلم بأهنا
ّ
ستفتح با ًبا من الشّ ك داخل صدر والده؛ قد تغلق ّ
كل ما تفتح له بالفعل،
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استشعر أبوه ّ
بأن
املتعجبة مللبسه وهيئته حني عودته ،لو
مازال يذكر نظرته
ّ
َ
أخالقيا هيدّ ده فقد قيض األمر وماتت رحلته يف
خطرا عقائد ًّيا أو
هناك
ً
ًّ
ٌ
متامسك صلب ْمل ولن تؤ ّث َر
مهدها؛ لذا أصبح سعيه اآلن أن ُيظهر ألبيه بأنه
ْ
أي ثقافات أخرى ،بل سيظل عىل تربيته ومبادئه التي زرعها فيه.
فيه ّ
استقر هبام املقام ليبدأ عامر يف طرح ما لديه عىل والده ،وهو يعلم
ريا
وأخ ً
ّ
ّ
بأن ما بدأت به هذه اجللسة أبدً ا لن تنتهي به!

رقي التعامل والبلد هناك؛ نقيض ما هو معروف
حدّ ثه عن رحلته وعن ّ
ِ
أعرق
إعالميا ،وأنّه لتميزه استطاع أن يفوز بمنحة دراسية جمانية يف
عنها
ًّ
اجلامعات هناكّ ،
وأن أحدَ كبار رجال األعامل تب ّناه لتميزه ووافق ْ
أن ينتقل
األب للعيش برفقته ح ّتى تنتهي دراسته ،بل زا َد يف العطاء باملوافقة عىل منح
ُ
اخلاصة!
عبري فرص َة دراسة الصيدلة يف نفس اجلامعة عىل نفقته
ّ

وقوة وهو يتوجس
انتهى عامر من حديثه احلاميس ورموشه ترت ّدد برسعة ّ
من ر ّدة فعل أبيه ،تو ّقعه الكبري أنه سريفض املغادرة ويوصيه بتقوى اهلل ْ
وأن
حمملاً بعلم كبري ينتفع به.
يعود ّ

الرأس ال يرفع برصه ،ودقات
ْ
ولكن طال صمت الرجل وهو موطئ ّ
يزعج بعض اجلريان وهي تتقافز بتسارع كبري!
قلب عامر صوهتا
ُ
ريا رفع رأسه وحاجبيه ،وبمنتهى اهلدوء قال:
وأخ ً

 ِّ
ولتتعطر سنخرج سو ًّيا اآلن.
ارتد ز ًّيا مناس ًبا بدلاً من هذا اجللباب

مرة جيهل ما ينتويه أبوه!
زاد ّ
توجس عامر ووصل إىل الذروةّ ،
ألول ّ
فقال له برت ّدد:
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 -إىل أين سنذهب اآلن؟

 -ستعلم حينام نصل إليه.

حتماً سيذهب به إىل شيخ املسجد ليوصيه ّ
ويذكره بتقوى اهلل وبعض األحاديث
حتث عىل التمسك بالعقيدة وعدم االنجرار َ
النبوية التي ّ
خلف املغريات الدنيوية
املهم أن ينال موافقته يف النهاية!
مهام كثرت ،ال مانع من ذلك ّ
سار برفقته وهو حيدّ ثه عن مجال املدينة التي نزل هبا ونظافتها ونظامها،
َ
بأي من األذكار التي يعرفها ،ووصلت دهشة
يتفوه ح ّتى ّ
واألب صامت ال ّ
عامر إىل ّ
الذروة عندما طرق أبوه الباب الذي توقف عنده ،فسأله بمنتهى
العجب:
 -ماذا؟ َمل نزورهم اآلن؟

جهوري يتساءل عن
سبقَ إجابة أبيه الباب الذي انفتح مع صوت ْ
ثم قالت:
الطارق ،ولكن تو ّقفت هي كذلك يف دهشة وصمتت ثوانّ ،
 -يا مائة ألف مرح ًبا.

ّ
وبكل هدوء الدنيا نطق األب قائلاً :

 -هل حتفظني الفاحتة يا ّأم عبري؟

***

ٍ
وواضعا
منحن لألمام قليلاً ،
جالسا عىل طرف فراشه ،وهو
كان عامر
ً
ً
رأسه بني يديه ،ورغم سكونه ال ّتام إلاّ ّ
أن الكثري من العواصف كانت هتدر
داخل تلك الرأس التي حياول احتواءها بني كفيه.
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وامتن
فرحا،
ّ
لطار هبا ً
لو جاءت هذه الزيارة قبيل سفره إىل كولومبيا َ
ولكن يف خالل شهر واحد تغيرّ مردودها إىل ال ّنقيض
لوالده عظيم االمتنان،
ْ
متا ًما!
هل ّ
كل أحالمنا نسبية إىل هذه الدرجة؟!

اآلن ّمتت خطبة عبري إليه خطبة رسمية ال يستطيع اإلفالت منها أو
معارضة أبيه فيها ،فلو رفض فقد انْتهت أحالم كولومبيا ك ّلها وتبخرت متا ًما
ألنهّ ا -بالطبع -ستدخل إىل خانة امل ْنع ال ّتام من الذهاب إليها ،ولو قبِ َل أو
أحالم كولومبيا،
سكت بمثل ما فعل ذاهلاً هناك منذ قليل؛ تبخرت كذلك
ُ
فجيفيد ما َ
فعل ّ
كل ذلك إلاّ لرغبته يف الفوز به البنته! واآلن مل يعدْ هناك أمل
َ
حيصل عىل يشء ممّا وعده به،
الصورة ،وبالطبع لن
يف ذلك بدخول عبري إىل ّ
هذا إن مل يعاقبه!
احلل اآلن؟ َ
ما ّ
ومل فعل أبوه به ذلك؟ هل خيش عليه من الفتنة هناك
فجعل حتصينه بالزواج محاية له ممّا قد يقع فيه؟
حتماً هذا ما ذهب إليه ،ومل يد ِر أنّه بذلك إنّام حطم ّ
كل اجلسور التي قد
يعربها عامر إىل ّبر حتقيق أحالمه اخليالية.

عادا صامتينْ ّ ،
اخلاص ،وإن كان أبوه قد عا َد
كل منهام يرسح يف ملكوته
ّ
إىل ال ّتمتمة بأذكاره وتسبيحاته التي اعتاد عليها ،ما ّ
احلل للخروج من هذا
املأزق؟
لقد كان ظ ّنه بأن منح عبري فرصة الدّ راسة للصيدلة هناك ورعايتها
ثمن ٍ
كاف للهروب من األجواء التي زرعها فيها أدت
ح ّتى يشتدّ عودها ٌ
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ولكن وبخطوة غري مسبوقة أصبح االرتباط أقوى من جمرد
اىل ارتباطها به،
ْ
ٍ
ارتباط شعوري وفقط ،كيف هيرب منه ،وبطريقة تتيح له استكامل مسريته
التي ّ
خط فيها أوىل خطواته؟

ليس هناك أيرس من املواجهة الرصحية مع أبيه ،سرتحيه من عناء ال ّتفكري
َ
كبري عىل حسم
املرهق له ألبعد مدى اآلن ،هلذا
َ
انتصب واق ًفا ويف عينيه عزم ٌ
األمور ك ّلها ليعلم ما هي الفرص املتاحة أمامه فيام بعد.

َ
طرق باب غرفة والده الذي ر ّد عليه ليدخلها بعد إذنه ،وإذا به يف فراشه
ً
ممسكا بكتاب من دفتيه وما ْ
ووضعها مع
إن ولج عامر إليه ح ّتى نزع نظارته
َ
الكتاب جان ًبا وهو يقول:
 -أهلاً يا عامر ،تعال يا ولدي.

تر ّدد عامر وقد خبا العزم بداخله ،وسار بخطوات بطيئة ح ّتى جلس عىل
طرف الفراش يف مواجهته وهو يقول له:
َ -مل فاجأتني ووضعتني يف أم ٍر مل يكن بحسباين ومل أستعدّ له؟

نظر األب نحوه بعمق ،وصمت قليلاً  ،ولكي حيسم األمور قال:
َ

 هل لديك ّشك ولو لوهلة يا عامر أنيّ ال أفعل إلاّ الصالح لك؟
 ّبالطبع ال ،ولكن..

 يا ولدي ،لقد رأيتك تنزلق ببطء نحو مسار هنايته معلومة للجميعإلاّ شخص واحد تعمي برصه أضواء اإلغراء ،وهو صاحب األمر نفسه،
صدّ قني سيأيت يوم تشكرين فيه عىل ذلك جزيل الشكر.
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 -ولكن يا أيب األمر ليس كام تظن.

قص ع ّ
لن ّ
أمل النقاش ح ّتى النهاية.
يل القصص وأنا معك ْ
 ّتنحنح عامر وقال بخفوت:

 احلقيقة ّأن رجل األعامل هذا كان يريد تزوجيي البنته ،وطلبي ألجل
عبري كان ثمنًا البتعادي عنها.
ابتسم األب بو ّد شديد وقال:
َ

األمر حمسو ًما لديك وليس بداخلك ذرة تر ّدد نحوه ،ملا كان
 لو كانُ
صمتك ح ّتى تنتهي خطبة عبري هكذا.

صمت عامر جمدّ ًدا وهو يشعر بحرية كبرية ،األمر كذلك بالفعل ،فلم
َ
تفرد بالتفكري يف هذا
ْ
تكن لديه الرغبة احلقيقية لالرتباط بامريانا ،بل عندما ّ
أمرا مشينًا ،كيف يقبل الزواج بمن ختالفه يف ّ
كل
الشّ أن وحده هناك كان يراه ً
يشء ،بل وال يمكن السيطرة عىل مجوحها؟!
أي يشء أبدً ا ،بل مجاهلا
لو
ْ
وضعت يف مقارنة مع عبري لن تقارهبا يف ّ
الساحر ،والذي يشاركه الكون ك ّله فيه أصبح يزهده بشكل عجيب بعد ْ
أن
ّ
يكن رغبة
رآها شبه عارية يف أحضان ذلك الشّ اب الذي رضبه ،إذا األمر مل ْ
حقيقية منه نحو ماريانا ،وإنّام فقط جماراة جليفيد يف عرضه ح ّتى ال يفوته ّ
كل
اخلريات التي سيغدقها عليه.
هز رأسه بأسى وقال:
ّ

ولكن ذلك سيفوت ع َّ
ريا.
ّ
ريا كب ً
يل خ ً
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تتلوث بام يشينك ،ال يمكن أن تصفه باخلري
 اخل ُري الذي خيضعك ألن ّ
أبدً ا.

صمت عامر وهو ّ
يتفكر يف عبارة أبيه العميقة ،نعم األمر كذلك بالفعل،
َ
من قال ّ
بأن األموال الكثرية والرفاهية املبالغ فيها هي خري حقيقي ،النفس
ِ
املعبق
أهم فروع زينة احلياة الدنيا ،ولكن يف
تتوق إليها وهي أحدُ ّ
رحاب أبيه ّ
باألجواء اإليامنية اجلميلة هذه ،تنساب إليه ويتوقر يف قلبه نفس املبادئ
الراسخة لدى األب ،راحة القلب وصفاؤه وهدوء النفس واطمئناهنا ٌ
كنوز
ّ
قد ال تصل إليها مليارات جيفيد.
وهز رأسه جمدّ ًدا ،وقام وهو يبتسم ألبيه بمرارة قائلاً :
بقوةّ ،
ّ
تنهد عامر ّ
شكرا يا أيب.
ً -

ابتسم له األب ابتسامة حتمل ّ
كل حمبته الصافية له ،وبعد انرصاف عامر
مرة أخرى.
إىل غرفته عاد لكتابه ّ
***

األمور تسري بخطوات رسيعة مل ختطر لعامر عىل بال ،فقد كان
كانت
ُ
ظ ّنه ّ
بأن هناك خطبة سيطول أجلها ،ربام ح ّتى تنتهي دراسته بعد أن خيرب أباه
السفر للدراسة يف تلك اجلامعة الكولومبية العريقة.
بفشل مرشوع ّ

ولكن من الواضح ّ
أن األب كان يعرف جيدً ا ما يفعل ،فطرق احلديد
ْ
ٌ
مشتعل أفضل طريقة لتشكيله حسب إرادته املرجوة ،ليخرج بأهبى
وهو
صورة كام ينبغي ،وهلذا جتاهل ّ
كل األعراف والتقاليد واألفكار املعلبة عن
أمور الزواج ،وساعده يف ذلك ضعف احلالة االقتصادية ألرسة عبري ورغبة
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رسيعا ،وهلذا حتدّ د موعد الزواج يف خالل شهر واحد
أ ّمها يف أن ينتهي األمر
ً
الزواج تستلزم جتهيزات
خمصصة هلذا ّ
دون حفلِ زواج كبري أو رشاء ش ّقة ّ
ألم عبري حاسماً حني قال:
خرافية تنهك الطرفني ،فكان قوله ّ

ٍ
ملعقة هلا أثناء الوجبات ،لن يكون
 عبري ابنتي ولن تكلفني أكثر منلدينا جديد ،عامر وزوجته يف غرفتهّ ،
وكل ما اعتدنا عليه سيستمر كام ك ّنا،
وأنا كفيل ّ
بكل نفقاهتام مهام استلزم األمر.
ً
وتنفيذا للمقولة الشهرية أهنم ال
املرة مصدا ًقا
وبال ّتايل ّ
تم األمر هذه ّ
يريدون من عبري سوى حقيبة مالبسها.

للمرة الثانية ،وأصبحت عبري يف حكم زوجة رسمية
ارتفعت ّ
الزغاريد ّ
َ
تاريخ االنتقال من بيت أ ّمها إىل غرفة عامر!
لعامر تنتظر فقط

سيتم عقد
كان املوعد املحدّ د هو اخلميس الرابع عرش من أغسطس،
ّ
القران باملسجد عقب صالة العرص ،ومسا ًء وبعد صالة العشاء ستخرج
عبري من ّ
حمل جواهر خبرية التجميل عىل حسب ما هو مكتوب عىل الفتة
حم ّلها الصغري املهرتئ ،ليصحبها عامر يف زفة بسيطة لبضع خطوات من باب
ّ
املحل إىل باب منزله.

مر بعدّ ة منحنيات نفسية خالل هذا الشهر ،كان يعانقه الشعور
عامر ّ
يوميا ال بدّ وأن
باخلسارة الكبرية واحلرسة البالغة ،وال يدري ما السرّ أنّه ًّ
ويقع أمام ناظريه مقوالت قصرية حلكامء وعلامء وفالسفة تتحدّ ث
يصادفه َ
عن ّ
مرة واحدة ،وخاب وخرس َمن تس ّللت من بني
أن الفرص ال تأيت إلاّ ّ
يديه دون أن يغتنمها ،كان ينظر إىل وجه عبري الصبوح الفرح الناطق ّ
بكل
متزقه وتقف حجر عثرة يف طريق انتكاسه عماّ
آيات السعادة فتصبح خناجر ّ
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هو فيه اآلن ،فكم ّ
فكر يف حماولة اهلروب واغتنام حياته وأحالمه ،وبعد حني
كل يشء وتفوز بزوج يناسبها ويناسب حياهتا ،وأبوه حتماً
ستنسى عبري ّ
بمحبته الكربى هذه سوف يساحمه ،سيكون ذلك بمثابة انحراف بسيط يف
ّ
مرة أخرى ،ولكن لن خيرس ذلك اخلرسان
حياته بعد حني تعود املياه ملجارهيا ّ
املبني الذي ينغمس فيه اآلن ،ولكن عىل اجلانب اآلخر كانت الصلوات
اجلهر ّية ك ّلها يرتنم اإلمام فيها بآيات عن ّ
أن الفوز احلقيقي إنام هو فوز
اآلخرةّ ،
وأن احلياة الدنيا إنام هي متاع الغرور!
قرر أن ينغمس بمشاعره
ولكي يريح عامر با َله من هذا ّ
التمزق الداخيلّ ،
أي يشء عن كولومبيا ورحلتها املشئومة.
يف حياته احلالية ،وأن ينسى متا ًما ّ

احلب والعشق واهليام ،ورسح معها يف
وهلذا أغدق عىل عبري بكلامت
ّ
ٍ
يترسب إىل نفسه ببطء بالراحة ّ
والطمأنينة،
ملكوت صغري
ّ
خاص هبام ،بدا ّ
ٍ
حياة أخرى مهام
طيبة راقية ال يمكن له أن جيدها يف أي
حتماً هذه مشاعر ّ
الرضا بام هو فيه.
كانت مترْ فة ،هكذا أقنع نفسه ّ
وتقوى بذلك يف سبيل ّ
مرة أخرى يف التعايش مع جمتمع السيدة عائشة البسيط والتلقائي
وبدأ ّ
ّ
والطيب رغم فقره ومساوئه الكثرية.

يمر عامر بصحبة أبيه عىل أحد حملاّ ت املالبس املعروفة ليشرتي
واليوم ّ
له بدلة فرحته املرتقبة مساء الغد ،وبينام عامر يقوم بالتجربة ملعرفة املقاييس
يلح بالرنني من جمهول ال يظهر له رقماً  ،شعر بأنه
جواله ّ
املناسبة له ،أخذ ّ
الرنني الذي
حتماً جيفيد ،آخر شخص يمكن أن ير ّد عليه اآلن ،هلذا جتاهل ّ
مرات تلو بعضها البعض!
احتوى جواله بإحلاح ّ
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أيضا ّ
مرصي ولكن جمهول ،جتاهله ً
لشكه
الرنني من رقم
ّ
وبعد أن هدأ ،بدأ ّ
يف أنّه حتماً يتبع جيفيد ،قد ّ
يتمكن بقدراته أن يفعل ذلك بأي تكنولوجيا ال
جوال الوالد
يعرفها ،وبعد التكرار والتجاهل منه ،ارتفع الرنني هذه املرة من ّ
ْ
يشغل باله وهلة أ ّيا من أفكار عامر وهواجسه ،هلذا مل يرت ّدد يف أن
الذي مل
جييب املتصل ،ليجد مفاجأة عجيبة؛ فقد كان اتّصالاً من أفخم فنادق القاهرة
تم حجز قاعة فاخرة به لعرس عامر!
يبلغه بأنّه ّ
***

كان املشهدُ
سريياليا يستحقّ ال ّتسجيل ودراسته بعمق ،قاعة أحد الفنادق
ًّ
يمر بجوار أبواهبا ،مليئة بوجوه وأشخاص ال
النيلية التي يستحي عامر أن ّ
يصدّ ق العاملون بالفندق ّ
أن هؤالء يمكنهم الوجود هنا يو ًما!
ٍ
كانت الدّ عوة ألهل املنطقة من باب اغتنام مأكلٍ
وصحي
ومرشب ثري
ّ
ملرة يف حياهتم ،ولتكن هذه هي وليمة العرس عىل حسب نية والد عامر،
ّ
ولكن األمور خرجت عن السيطرة متا ًما ،فمع غياب الفرقة املوسيقية التي
ّ
املدعوون ر ّد اجلميل بطريقتهم،
رفض األب جميئها ،وألغى تعاقدها ،حاول
ّ
بأصواهتن املرشوخة
فانطلق النساء يرتاقصن ويزغردن وحياولن الغناء
ّ
السجائر وبعض مستلزماهتا
والرجال قاموا بواجب توزيع ّ
بشكل مجاعيّ ،
مع حماولة مسابقة النساء يف الرقص ،اخلالصة ّ
شعبيا بامتياز انتقل
فرحا
أن ً
ًّ
السحاب!
من احلارة الفقرية إىل ما فوق ّ

تم تركيبها عرب برنامج
ُ
األمر يشبه متا ًما تلك الصور الشّ هرية التي ّ
ملكونات احلارة املرصية حال وجود أهلها فوق سطح القمر أو
فوتوشوب ّ
كوكب املريخ.
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السيطرة عىل ما يرفضه ،فام كان منه إلاّ الطلب من إدارة
األب فشل يف ّ
الفندق ال ّتعجيل بوقت الطعام والتحلية ح ّتى ينرصف هذا املهرجان بأرسع
ما يكون ،وعند خروج العروسني إىل السيارة الفارهة املقدّ مة من إدارة
قام بحجز هذه القاعة؛
الفندق إليهام عىل حسب التعاقد مع املجهول الذي َ
صورا هلذا ال ّتنافر العجيب الذي يظهر
ري من السائحني يلتقطون
ً
وقف الكث ُ
أمامهم!
يظن ّ
بأن السيارة ستذهب به إىل
ريا جلس عامر بجوار عروسه وهو ّ
وأخ ً
بحي السيدة عائشة ،ولكن وجدَ ها تتحرك مسافة قصرية لتقف أمام
منزله ّ
ٍ
عدد نجومه عن سابقه!
فندق آخر تزيد ُ
رس ذلك ،أخربه بأنه ال يعلم سوى أن غرفتهام
وعندما سأل السائق عن ّ
حمجوز ٌة هبذا الفندق ،وال يدري ما السرّ يف عدم حجزها يف الفندق السابق.
هذه هي أالعيب جيفيد ،ترى ما السرّ وراءها؟

هل سيقتلهام هنا انتقا ًما من فراره؟

ولكن مل ّ
كل هذا ال ّتعقيد والبذخ واإلنفاق غري املربر؟!

حاول الرفض والطلب من السائق أن يق ّلهام إىل منزله بحي السيدة
تشبثت عبري بذراعه وهي ترجوه املوافقة عىل الدخول الغتنام
عائشة ،ولكن ّ
هذا احلجز؛ فإن كان قد َ
قبل باحلفل يف فندق فلم يرفض اإلقام َة يف آخر؟!
مرغماً ووقفا أمام ّ
فدخل َ
موظف االستقبال الذي رحب هبام بآلية
تم حجزه هلام.
دبلوماسية ومنحهام البطاقة اإلليكرتونية لباب اجلناح الذي ّ

102

ّ
الزعيــم

صح َبهام أحد العاملني إىل املصعد ،ومنه إىل حيث سيمكثان ،وعبري
هتمس لعامر قائلة:
 ما ّكل هذا؟ هل ينعم ُ
بعض البرش يف حياهتم هكذا؟!

أشار هلا عامر لتصمت ح ّتى يصال إىل حيث تفردمها ،وما إن دخال اىل
يرحب هبام ويغدق بكلامت ال ّتبجيل ،وعامر يتصبب عر ًقا
الغرفة أخذ العامل ّ
ريا انرصف العامل بعد أن أدرك األمر.
فليس معه ما يمنحه له ،وأخ ً
وقف عامر بمواجهة عبري وهو ينظر نحوها بعمق ويبتسم ابتسامة تلتهم
ثم هربت بعينيها حيا ًء.
َ
مجيع وجهه دون كلمة ،نظرت ْ
نحوه بصمت ّ

ولكن قاطعه صوت جيفيد القادم من
وهم أن ينطق
ْ
فر ّد عامر ذراعيه ّ
الدّ اخل وهو يقول له باألسبانية:
 -مبارك زواجك أهيا العريس.

شهقت عبري بفزع وهي ترتاجع للوراء ،يف حني ارتعد عامر رعدة خفيفة
واضعا سا ًقا
جالسا
الصوت ليجد جيفيد
ً
لشدّ ة املفاجأة ،ونظر باجتاه قدوم ّ
ً
فوق األخرى ،ومسرتخ بظهره للخلف ،ومبتسماً ابتسامة غامضة عجيبة!
رغماً عنه شعر عامر بالغضب الشديد وهو جيذب عبري من ذراعها لتكون
خلفه وهو يقول برصامة:
 رائعة هي أالعيبك تلك ،أين رجلك املختفي بسالحه لينهي األمر؟ارتفع حاجبا جيفيد واتّسعت عيناه يف دهشة مصطنعة وهو يقول:

 -أالعيب وسالح! هل هذا هو عهدك يب؟!
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 َمل فعلت ّكل ذلك؟

خاصة جدًّ ا عندي.
 ُمميز جدًّ ا ،ولك مكانة ّ
قلت لك من قبل أنت ّ
أشار عامر بذراعه وهو يقول:

 حسنًا ،لقد انتهى األمر كام ترى؟قال جيفيد بدهشة حقيقية:

أي أمر هذا الذي انتهى؟
ّ -

 مل يعدْ بإمكاين الفوز بابنتك.ابتسم جيفيد بحبور وقال:

يكن هذا هو هديف األكرب معك.
رائع كعادتك ،ولكن مل ْ
ٌ -

ٍ
ودهشة بالغتني وقد فاجأه جيفيد بآخر ما يمكن أن
صمت عامر بحرية
َ
خيطر بباله ،وقبل أن يستطرد يف أفكاره وظنونه قاطعه جيفيد قائلاً :
 أحببت أن أه ّنئك لزواجك بطريقتي ،أعتذر ملفاجأتك هبذه ّالطريقة،
ولكنه كان رضور ًّيا بالنسبة يل ،طائريت سوف تنطلق بعد ساعتني ،دراستك
تتأخرا عنها.
أنت وزوجتك سوف تبدأ بعد عرشين يوم ،ال ّ

ٍ
وتقديرا ر ّبت جيفيد عىل كتف عامر
حبا
ً
وببسمة لطيفة وبعينينْ تفيضان ًّ
وقال له:
اعتذر لعروسك وأبلغها مباركتي وسالمي.
ْ

104

ّ
الزعيــم

فجر قنبلة أفسدت
وأخ ً
ريا انطلق جيفيد وعىل نقيض ما أراد متا ًما ،فقد ّ
عىل عامر أمجل ليايل عمره!
***

للمرة الثانية تنطلق ّ
الطائرة من القاهرة إىل مطار ديب يف املرحلة األوىل
ّ
املرة بشكل تام يف كلّ
من رحلتها الطويلة إىل كولومبيا ،والتي ختتلف هذه ّ
يشء.
بعد أسبوعني فقط من حفل الزفاف انتهت كافة إعدادات السفر،
ممهدة لنقل الثنائي السعيد إىل بوابة املستقبل الذي مل حيلموا
وأصبحت السامء ّ
به يو ًما.

كانت دهشة عامر بالغ ًة عندما اتّصل بوالده من الفندق ليخربه بسبب
عدم عودته إىل البيت برفقة عروسه ليجده عىل علم بذلك ،وأنه يتم ّنى له
السعادة طوال هذا األسبوع املحتجز له بالفندق!
وكان ذهوله قد بلغ ّ
الذروة عندما عاد ويف رأسه كا ّفة احتامالت رفض
علم
أبيه للسفر وقد أعدّ هلا بعض الردود التي تلني رأسه؛ فإذا بأبيه عىل ٍ
أيضا ،وعىل النقيض متا ًما فقد كان عىل ترحاب شديد بسفره طاملا ّ
بذلك ً
أن
زوجته معه ،وأنه سرياعي اهلل فيها ويف نفسه!
فجأة تغيرّ ّ
ووضع
كل يشء إىل النقيض ،قبيل الزواج كان يف حرية من أمره
َ
َ
ألف خطة للهرب من تلك الزجية ،وعىل الطرف اآلخر استعان بألف وسيلة
للثبات وعدم ال ّندم يف حال متامه!
بمجرد الزواج تأتيه الرياح بأكثر ممّا اشتهى ومت ّنى!
وها هو
ّ
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رس تغيرّ موقفه املفاجئ والعجيب ،ببسمة
حاول النقاش مع أبيه عن ّ
هادئة يقول له بأنّه قد اطمأن عليه ومل يعدْ لديه أية خماوف من سفره املفاجئ
الصحبة ح ّتى ال يتفرقا وال يوجد داع
والطويل هذا ،وعندما عرض عليه ّ
حي السيدة عائشة واملوت فيه عىل
للبقاء بعيدين ّ
متسك أبوه باملكث يف ّ
حسب قوله.
نظر عامر نحو عبري بو ّد وهو يقول هلا:
َ

 هل قلت لك من قبل أنّك وجه السعد والفرح يل؟ابتسمت عبري بسعادة وهي تقول:

وصلت إليه
 بل أنت وجه اخلري ك ّله ،فام كنت أحلم بذرة واحدة مماُ
ين نظرة رضا واحدة منك فقط!
اآلن ،كانت أقىص أما َّ

بقلب حيمل هلا ّ
ٍ
كل الود ،لكن يزامحه دبيب خوف من
ضمها عامر إليه
ّ
القادم املجهول.
***

انبهارا وذهولاً
ّ
بكل ما متر به يف
كان عامر سعيد جدًّ ا باتّساع عيني عبري
ً
آليا وهي ملتصقة
رحلتهام ،والتي انتهت أمام باب القرص الذي بدأ يف الفتح ًّ
ريا
به يف الكريس اخللفي بالسيارة ،وأصابعهام تتعانق بقوة وو ّد متبادل ،وأخ ً
استقرت أمام الباب الزجاجي الداخيل وهبط عامر أولاً ومدّ يده ليساعد
ّ
عبري يف النزول ،وعندما التفت كان جيفيد يقف بنفس رسواله القصري
امللونة وبسمته الواثقة املنترصة ،وبجواره ماريانا بملبسها اخلفيف
وسرتته ّ
والقصري جدًّ ا ،كانت حتدق بقوة نحو عبري وحاجباها مرتفعان يف استنكار
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ثنت ساقيها
ريا اندفعت نحو عامر لتحتضنه وتتع ّلق برقبته وقد ْ
واضح ،وأخ ً
ٍ
حفاوة ومبالغة
ترحب به يف
تقبل وجنتيه وهي ّ
ألعىل نحو اخللف ،وأخذت ّ
واضحة ،وبنفس العينني ّ
الذاهلتني باتساعهام الكبري؛ وقفت عبري وهي ال
تدري كيف يمكنها شدّ هذه املأفونة من شعرها لتلقيها ً
أرضا!

حرج وحرية كربى كذلك ،وعندما حاول ّ
فك ذراعيها التصقت
وعامر يف ٍ
ترحب بزوجة
به أكثر ،ح ّتى أنقذه جيفيد وهو ينادي عليها بنظرة معاتبة أن ّ
عامر ،فالتفت نحو عبري ومدّ ت أطراف أصابعها وهي تنظر نحوها باستعالء
وقالت هلا:
 -أهلاً بك.

ثم انرصفت مرسعة نحو الداخل.
ّ

وكالعادة أثقل جيفيد َ
كتف عامر بذراعه القوية وهو يصحبه إىل الداخل
برفقة عبري التي مل ّ
الصامتني بعد.
تنفك عقدة حاجبيها ّ
*****

 -لو سمحت أريد العود َة لبلدي.

نطقتها عبري بمنتهى الغضب ا ُملشتعل هبا ،وعامر يضحك ويقول هلا:

متر علينا مخس دقائق بعد ،فامذا ستفعلني يف القادم؟
 -مل ّ

بمنتهى الثورة قالت:

هرا ممّا فات ،ترى إىل أي مدى وصلت
 يبدو أنّك تعلم بأن القادم أشدّ ُع ًمعها قبل عودتك إىل مرص؟

ّ
الزعيــم

107

 -واهلل مل حيدث أي يشء.

احتضنها عامر رغماً عنها ،ومهس هلا قائلاً :

 -ما رأيك أنهّ ا فعلت ذلك ألهنا تغار منك بشدّ ة.

رغماً عنها أسعدها هذا ال ّتربير ،ولكن قالت باستنكار:
 -وكيف هذا إن شاء اهلل؟

رسا؛ لقد كان أبوها ينتوي تزوجيها يل ،ولك ّني
 حسنًاّ
سأقص عليك ًّ
وفضلتك عىل ّ
اخرتتك أنت ّ
كل بنات الدنيا.
وهزت رأسها بعنف قائلة:
عقدت حاجبيها غري مصدّ قةّ ،

 كيف ُيعقل هذا؟! يريد تزوجيك ابنته فرتفض– مع عدم اقتناعيبرفضك هذا -فيقبل بإقامتك أنت وزوجتك األخرى عنده ،وينفق عليكام
ببذخ هكذا ،ما هذا اخلبل؟!
قال عامر بحرية أشدّ مما اعتمل هبا:

رس كبري خلف ّ
كل ذلك ،أمت ّنى معرفته.
 -واهلل أنا نفيس ال أصدّ ق مثلك ،هناك ّ

نزعت نفسها من بني ذراعيه وقالت:

 -ح ّتى وإن ارتىض هو بذلك ،كيف تقبلها أنت لنفسك.

نظر عامر نحوها بحبور؛ فرغم فقرها واحلاجة التي كانت تعيش فيها إلاّ

ّ
أن لدهيا ما هو أثمن من جمرد املأكل واملرشب ،حسدها لشعورها هذا ،فهو مل
ينظر إىل األمر إلاّ من باب اغتنام الفرص وفقط ،رغم عدم إدراكه ألغراض
ْ
هذا الرجل الذي ينفق ببذخ وكرم ال مربر حقيقي معروف هلام.
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هلذا أمسك بيدهيا وقال:

ُ
 أنت مالكي الذي جاء معي ليحفظني من ّأعمل معه
كل يشء؛ سوف
يف رشكاته بجوار دراستي ،وأعدك عندما يمكنني االستقالل عنه متا ًما لن
أتأخر يف السعي له.
بقوة وقالت برصامة:
نزعت يدهيا ّ

مرة أخرى.
الراقصة إ ّياك أن تلمسك ّ
 -وهذه ّ

ضحك بقوة وقال عاب ًثا:
 -سأحاول.

رضبته يف كتفه بقبضة واهنة وقالت:
 سرتى ْإن فعلتها.

***

يؤهله لبدء الدراسة مبارشة يف العام
نجح عامر يف امتحان اللغة الذي ّ
األول بكلية التواصل االجتامعي يف جامعة سانتو توماس العريقة ،يف حني
ّ
تم االشرتاك لعبري يف برناجمي تعليمي مكثف لدراسة اللغة األسبانية ح ّتى
ّ
يمكنها بدء الدّ راسة يف كلية الصيدلة ،كانت األمور تسري بسالسة مع بعض
املناوشات األنثوية بني عبري وماريانا ،وتب ّقى يومان عىل بدء الدراسة بالنسبة
لعامر ،فطلب منه جيفيد االستعداد لرحلة طويلة ستدهشه وتسعده ،وعندما
سأله عامر عن وجهتها ،ابتسم بغموض وقاله بأنه ّ
يفضل كوهنا مفاجأة له،
وكانت دهشته عندما رفض جميء عبري معه ،وطلب صحبته هو فقطّ ،
ألن
الرحلة وإن كانت ترفيهية إلاّ أهنا ستكون مرهقة وقاسية!
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اخلاصة الصغرية لتحلق باألجواء،
ويف املساء انطلقت هبام الطائرة
ّ
لتصل إىل إحدى املدن الربازيلية الصغرية؛ مدينة "موجي" التابعة ملقاطعة
ساوباولو ،كان املبيت يف فندق بوسط املدينة يسمى مارساال ،ويف الصباح
الباكر صحبه يف جولة بأرجاء املدينة التي أدهشته هبدوئها ومجاهلا ونظامها
ونظافتها ورقيها ،وكذلك اخلرضة التي تطوهلا العني أينام امتدّ هبا البرص،
متيز به من مودة
ومل خيتلف الشعب الربازييل كث ً
ريا عن جاره الكولومبي فيام ّ
خاصة مع الغرباء ،وذهبا لتناول وجبة الغداء يف
وطيبة وتواضع يف املعاملة ّ
أحد املطاعم داخل املجمع التجاري الكبري القريب من الفندق ،وبينام جيالسه
جيفيد عىل الطاولة النظيفة واألنيقة ،انتظر عامر أن يأتيه النادل ليسأله عام
مازحا وقائلاً :
يتناول ،ومل حيدث ،فسأل جيفيد ً
 هل ستطول بنا اجللسة هكذا؟ابتسم جيفيد هبدوء وقال:

 -انتظر قليلاً  ،عندي لك مفاجأة ستسعدك.

َ
ضحك عامر قائلاً :

 -متى ستنتهي مفاجآتك.

 لن مت ّلها ،ولن تتوقف. -أرى ذلك.

وارتفع حاجبا عامر دهش ًة فعلية عندما رأى ذلك الثالث القادم نحومها
وهو يبتسم جليفيد ،بينام اعتدل األخري استعدا ًدا ملقابلته ،فقد كان رجلاً
ً
ً
خمططا بالطول ،وفوقه
قميصا
بسيطا هادئًا ذا مالمح مرصية خالصة ،يرتدي
ً
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سرتة بنية سميكة مع بنطال أسود واسع وينتعل حذاء ً
بسيطا ،وببسمة صافية
بقوة كأنام مها صديقان
يشع ً
ووجه أبيض ّ
نورا وصفاء التقى جيفيد وعانقه ّ
ورحب بجيفيد بقوة ولكن بالربتغالية التي فهمها األخري ،وأشار
محيامنّ ،
نحو عامر قائلاً :
رحب بعامر فهو مرصي مثلك.
ّ -

ولكن بدهشة وتساؤل ،وقال بالعامية املرصية:
نظر نحو عامر ببساطة
ْ
َ
 -أهلاً يا عامر ،لقد أنرت الربازيل كلها.

ً
فرحا ،ر ّد عليه بالعامية كذلك قائلاً :
صافحه عامر
مندهشا ً

 -أهلاً بك يا..

َ
تساؤل عامر فأكمل له قائلاً :
لكن أدرك جيفيد
رغم العامية املرصية ْ
َ
 -هذا هو الشّ يخ حسني إمام املسجد هبذه املدينة.

 -أهلاً بك يا شيخ حسني ،سعيد جدًّ ا ملالقاتك ،كيف تعرف جيفيد؟

مازحا:
بنفس بسمته اجلميلة نظر الشيخ حسني نحو جيفيد وهو يقول ً

 يسألني كيف أعرفك.مبتسماً ر ّد جيفيد قائلاً :

 -و َمن الذي ال يعرف الشيخ حسني هنا؟

تناوال الغداء وصحبهام الشيخ حسني إىل مسجد املدينة األنيق شاهق
املآذن وامللحق به مدرسة للغة العربية وبعض الفصول التعليمية ألبناء
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العرب املقيمني باملنطقة ،حانت صال ُة العرص ،فاستمتع عامر بسامع األذان
مرة يف هذه القارة؛ ذلك األذان الذي ّ
يشكل خلفية طبيعية تطوق
ّ
ألول ّ
اآلذان يف مرص َ
ليل هنار وال ُتدرك قيمته ،كانت سعادة عامر غامرة وهو
كل حرف فيه بأذنيه ويشعر بأنّه ال يطرقهام وفقط ،بل كان يعزف نغماً
يلتهم ّ
منبهرا سأله عامر قائلاً :
شجيا عىل أوتار قلبه،
ً
ًّ
 مع ّكل هذه الفخامة واالتّساع ،هل يتزاحم املصلون فيه؟

 لن يأيت اآلن أكثر من سبعة أو عرشة أفراد ،وكثافته يف صالة اجلمعة المؤسسة
تتعدّ ى املائة فرد ،ولكن دور املسجد هنا ليس ّ
الصالة وفقط ،فهو ّ
للحفاظ عىل اهلوية والدين ،وهيئة اجتامعية ترعى أبناءها يف ش ّتى املناحي،
الرسوم املسيئة للرسول صىل اهلل
بجوار أنه منرب دعوي كبري ،بعد أحداث ّ
ٍ
عليه وسلم ،جاءنا ٌ
صالة
آالف يطلبون كت ًبا تعريفية باحلبيب عليه أفضل
وتسليم ،وكانت سب ًبا يف معرفة أغلبهم معرفة حقيقية باإلسالم.
 ولكن أال تعاين من ال ّتضييق عليك يف هذه األنشطة؟!ابتسم الشيخ حسني بأمل ،وقال:

تم انتخاب
ّ
سأقص عليك موق ًفا واحدً ا خيربك بحقيقة الوضع ،عندما ّ
مطلب
عمدة جديد للمدينة ،ذهبت للتعرف عليه وهتنئته ،سألني إن كان يل
ٌ
متر عليه مواصالت
ّ
خيص املسجد ،فقلت بأنه يقع يف أطراف املدينة وال ّ
عامة ،فخصص حافلة ُ
مرة ّ
رواده،
كل ساعة لق ّلة ّ
تصل إليه ،ولكن بمعدل ّ
احلافلة منذ عامني مازالت حتافظ عىل جدوهلا رغم ّ
روادها يف اليوم قلة
أن ّ
قليلة جدًّ ا.
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 ما هذا َاجلامل؟! هذه البالد تدهشني جدًّ ا.

 -أمريكا الالتينية ك ّلها كنز كبري ال يدركه إلاّ اللبنانيون.

هم عامر أن يستطرد يف حديثه ،ولكن قاطعه رنني جوال الشيخ حسني،
ّ
َ
مغمض
فرتكه ير ّد عىل مكاملته والتفت إىل جيفيد اجلالس باسرتخاء شديد
خفي ال يدركه ،كم
العينني وعىل شفتيه بسمة خفيفة يراها بسمة ظفر ليشء ّ
غور هذا الرجل؛ والذي يثق بأنه ليس هبذه البساطة واهلدوء
يتم ّنى أن يسرب َ
ال ّلذ ْين يظهران عليه أبدً ا.
هم أن يسأله عن هدف الزيارة الذي مل يدركه ح ّتى اآلن ،ولكن قاطعه
ّ
الشّ يخ حسني الذي أهنى مكاملته وهو يقول هلام:
تضع مولو ًدا يف مستشفى سانتا كازا سـوف...
 -طبيب مرصي زوجته ُ

قاطعه جيفيد قائلاً :

 -سوف نأيت معك.

سأله عامر قائلاً :

 هل تشاركهم ّكل مناسباهتم ح ّتى حلظات الوالدة؟!

أهم واجبايت ومصدر سعاديت ،سوف نصيل العرص بعد قليل
 هذا أحد ّثم نذهب إليه.
ّ

الرواد بالفعل مخسة فقط ،فأقيمت الصالة،
وبعد نصف الساعة كان ّ
حترك اجلمع إىل املستشفى
وجيفيد جالس عىل كرسيه باخللف ينتظرهمّ ،
ثم ّ
ليجدوا طبي ًبا مرص ًّيا يقف مع طبيبتني برازيليتني يامزحهام قائلاً :
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 د .جيسيكا ود .جابرييال سوف أخ ّلد اسميكام يف إحدى روايايت.ضحك الشيخ حسني قائلاً :

 -وما الداعي لذلك؟

مرح ًبا به ،وس ّلم عىل عامر وجيفيد متسائلاً  ،فقام
عانقه الطبيب بفرحة ّ
وعرف الطبيب قائلاً :
الشّ يخ حسني بتقديمهام إليهَّ ،

طبيب مرصي يف بعثة عمل ،وهو كاتب روائي
 د .أجمد السعيد عامدٌ
يظن أن جمرد ذكر اسم الطبيبتني يف رواياته الضعيفة سيح ّقق
جمهول جدًّ اّ ،
هلام املجد.
ضحك الطبيب بقوة وهو يقول:

ستتم والدة أمرييت عىل أيدهيام ،و..
 -تستح ّقان املجد بالفعلّ ،

ولكن نادته إحدى الطبيبات لريافقها إىل الداخل؛ فقد
هم أن يستطرد
ْ
ّ
حانت اللحظة املرتقبة ،فاستأذهنام ليدخل معها اىل قاعة الوالدة ،وجلس
ٍ
حياة من حياة؛ يف مشهد رباين حيدُ ث ّ
كل
البقية باخلارج ينتظرون خروج
دقيقة ومل يدرك البعض مدى إعجازه بعد!
شجية عىل شكل
أنغام
ويف متام اخلامسة وأربع دقائق غشيت األجواء
ٌ
ّ
بكاء الوليدة ،وعند ظهورها برفقة أبيها الذي ال يكاد خيطو عىل األرض،
خاصة به من السعادة والبهجة التي أنسته ّ
كل ما حوله
بل كان حي ّلق يف سامء ّ
ح ّتى اسمه ،كانت عيناه دامعتينْ وهو ال يكاد يصدق بأنّه حيتضن وليدته يف
ٍ
تعجب له عامر بقوة ومل يتفهم دواعيه ،هل سيحدث له هذا
مشهد مهيب ّ
عندما يرزق بالذرية فيام بعد؟
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هل هلذا يتعامل جيفيد مع ماريانا هبذه املشاعر العجيبة؟

الرس أن مشاعر األبوة نحو
حمبة أبيه القصوى له ،ولكن ما ّ
هو يدرك ّ
البنت تكون متضاعفة هلذه الدرجة؟!
ليتم وضعها يف الغرفة
وأخ ً
ريا عندما استفاق أجمد بعد انتزاع صغريته منه ّ
املخصصة حلديثي الوالدة داخل مهدها األسطواين ،بارك له اجلميع ،وعندما
ّ
أي اسم سيختار هلا؟
سأله الشيخ حسني عن ّ
أجابه بأهنا جاءت تلبية لدعوة خملصة له يف صالته أن يرزقه اهلل بمريم.

جتسدت أمام عامر زرعت بداخله
بعد ساعة كاملة من مشاعر جديدة ّ
أحاسيس سامية؛ جعلته يدرك قيمة اإلنسان أ ًّيا كان دينه أو وطنه ،انرصف
قريب لتناول ٍ
ٍ
كوب من القهوة الربازيلية املتفردة.
الثالثي إىل مقهى
وبعد الكالم الكثري عن مريم وأبيها ،اعتدل جيفيد وسأل الشيخ حسني
قائلاً :
 ملاذا أباح الدين االسالمي تعدّ د الزوجات؟تنحنح الشيخ حسني وقال:

أمر يطول رشحه ،ولكن لو نظرت نحو زوجات النبي صلىّ اهلل
 هذا ٌعليه وس ّلم ،وأسباب تعديده قد تدرك احلكمة ومسوغات ذلك.

 الشرّ ائع والقوانني يف بالدنا متنع ذلك وتعاقب فاعله ،فهل إذا كانوتزوج األخرى دون وثائق رسمية ،هل هذا مقبول
مسجلة،
لرجل زوجة ّ
ّ
يف الدين اإلسالمي؟
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 ال ّتوثيق الرسمي حلفظ احلقوق ،فإذا كان الطرفان م ّتفقينْ عىل ذلك،وهناك ضامنة أخرى للحقوق ،ال يوجد أي مانع.
نظر جيفيد نحو عامر وقال له:
 -ما رأيك يف هذا الكالم؟

ارتفع حاجبا عامر ألقىص مدً ى هلام ،واتّسعت عيناه عىل حسب ما اعتا َد
املستمرة وهو يتساءل بداخله قائلاً :
مع مفاجآت جيفيد
ّ
 -هل هذا هو الغرض من الرحلة؟!

***

طوال رحلة العودة الطويلة اسرتخى جيفيد يف كرسيه الذي عاد باخللف
ملنتهاه ليصبح كرسير ،وبإغامض عينيه مل يد ِر عامر هل هو نائم أم يتظاهر
بذلك ،فرسح هو يف خياالته ومن خالل النافذة املجاوره له ويف ظالم الليل
ِ
ماسية المعة وسط ثوب
بدت األضواء البعيدة القادمة من أسفله كشذرات
ّ
خمم ّ
يل أسود عىل مدّ البرص.

يف ّ
مرة ينظر فيها عرب نافذة الطائرة يدرك حقيقة راسخة ولكن ال
كل ّ
ّ
يتضخم
يلمسها هبذه القوة إلاّ يف هذا احلال ،وهي مدى ضآلة اإلنسان الذي
ويملؤه الشّ عور بأمهية كربى كاذبةِ ،
فمن أعىل يظهر حجمه ّ
ذرة
بأقل من ّ
رمل حيتاج ملنظار مكبرّ كي يدركه الناظر إليه!
وكذلك هي املشاعر التي تعتمل بعامر اآلن ،رغم احتوائها لكل تفكريه
ّ
وخمططات ال
جمرد ذرة يف كون ميلء برصاعات وأحالم
إلاّ أنّه يراها اآلن ّ
حرص هلا.
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عندما سأل جيفيد عن غرض الرحلة ،وهل كان املقصود هبا الوصول
لفتوى الشيخ حسني السابقة ،ضحك جيفيد قائلاً :
 -يمكنك أن تعدّ ها كذلك ،ولكني ال أطالبك هبا.

ٌ
مجلة مراوغة تناسب ثعل ًبا كجيفيد ،الرجل يوارب الباب ويقول له
رس إرصاره وسفره وكرمه
(مسموح لك بالولوج إذا أردت) إ ًذا هذا هو ّ
احلامتي عندما أنفق عىل زواج ودراسة الثنائي عامر وعبري ،الرجل مازال
ربر له من وجهة نظر عامر ،العجيب أنّه
ً
طامعا فيه البنته بإرصار عجيب ال م ّ
كلام ازداد إرصار جيفيد ك ّلام ازداد زهد عامر فيها!

فعىل نقيض بداية معرفته هبا ،عندما كانت حلماً بعيدً ا صعب املنال ،كان عامر
مستعدًّ ا لفعل األعاجيب ليفوز هبا؛ م ّرب ًرا ذلك بمحاولة هدايتها وأبيها!

طوع بنانه رغم متيزها الفائق؛ إلاّ أنه أصبح
أ ّما اآلن ،وعندما أصبحت َ
خمتل ًقا لكثري من األسباب التي متنعه من ذلك؛ منها عدم التوافق أو ارتباطه
القوي وواجباته نحو عبري ،تلك األخرية التي مل يعدْ هلا اآلن سواه،كيف
يمكنه كرس قلبها يف غربة تتط ّلب رعايته الشاملة والقوية ،ومنحها بأكثر ممّا
حب وحنان واهتامم.
حتتاج من ّ

وبعد زواجه انخفضت بقوة رغبته اجلسدية كذلك نحو ّ
كل الفاتنات
الزواج
توجه ،اآلن آمن بأن الع ّفة بالفعل سبيلها هو ّ
اللاّ يت ينطلقن أمامه أينام ّ
ٌ
وبعض من خشية اهلل.
إذا رافقتها النزاهة
بقوة وهو يرى نفسه ذلك املميز املتفرد الذي يسعى إليه
ورغماً عنه ابتسم ّ
ويلح يف تزوجيه بابنته التي يرغبها ّ
كل من يراها!
رجل بمكانة جيفيدّ ،
***
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بدأت عبري يف االنتظام يف نظام دراسة اللغة ،ورغم انتظام عامر يف دراسته
إلاّ أهنا مل تتنازل عن مرافقة عامر هلا يف الذهاب واإلياب ،فكان جيلس بجوار
الصامت هبيبته املعهودة ،وباخللف عبري تتط ّلع عرب نافذهتا بانبهار
جورمان ّ
غري منقطع أو متناقص وبجوارها ماريانا حيوطها ّ
كل آيات التأ ّفف ح ّتى
ويرص عامر عىل ألاّ ينرصف إلاّ بعد اطمئنانه عليها،
تصل إىل مركز تدريبها،
ّ
أي
وأنهّ ا قد
جواهلا الذي يمكنها به استدعاءه يف ّ
استقرت بقاعتها ومعها ّ
ّ
وقت ،فينطلق مع ماريانا اىل نفس اجلامعة التي يدرسان هبا سو ًّيا ،ويصل
إىل كليته التي ظهر فيها برسعة بوسامته املبالغ فيها وخ ّفة ظ ّله؛ رغم لغته
غري الطلقة بشكل كبري ،وهلذا كان ّ
حمط أنظار مجيع الفتيات اجلميالت الاليت
التقرب منه ،كانت تغامره السعادة هلذا ألنّه الذكر املرغوب دو ًما،
حاولن ّ
حترر
كانت تراوده فكرة أن يستمتع ببعض املغامرات بصحبتهن بعد أن ّ
يستقر يف صورة وهيئة
من رقابة أبيه وجمتمعه ووسطه الذي حكم عليه بأن
ّ
حمدّ دة ال يمكنه اخلروج عنها إلاّ بصعوبة ،ليس ً
رشطا أن تصل املغامرات إىل
حدّ الكبائر ،يكفيه بعض املرح واالنطالق وفقط ،ولكن قرب عبري منه كان
ربرة
حصنًا
حقيقيا له ،فامذا لو تعرضت هي اآلن ملَن يرغب يف صحبتها امل ّ
ًّ
والطبيعية يف هذا املجتمع املنفلت من وجهة نظره؟
جمرد التفكري يف ذلك جعل محماً من الدم تغيل بداخله.
ّ

هلذا كان يواجه حماوالت القرب منه بصدّ لطيف ،ويف ذات يوم بعد
التجمع حوله بأمر من جيفيد جلعله من الثّوابت
الغداء الذي اعتادوا عىل
ّ
املقدسة يف منزله ،وكالعادة ال تنتهي املناوشات الطفولية بني عبري وماريانا،
والتي كانت تسعد عامر بشكل غري مبارش ،ولكن كان يضايقه بعضها التي
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تتجاوز احلدود؛ بمثل ما حدث يف املرة األخرية عندما نظرت ماريانا نحو
ٍ
صوت
عبري بامتعاض ،وقالت لعامر أن خيربها بوجوب تناول حسائها بال
حترج عامر وهو ال يدري كيف خيربها بذلك فقال هلا هبدوء:
كبري هكذاّ ،
 عبري ،هذا احلساء ر ّبام يكون فيه ٌبعض من الكحوليات فال تتناوليه.

تو ّقفت عبري بيدها يف املنتصف ومتعضت باشمئزاز وقالت:

متأكد من ذلك؟ َ
 هل أنت ّومل أخربتك بذلك اآلن وهي تنظر نحوي
باستحقار هكذا؟!
استحقارا ،وهي تعرف أنّنا ال نقبله.
 ليسً

 غري مقتنعة بذلك ،ولكن هذا الوضع غري طبيعي عىل اإلطالق ياعامر ،حيقّ هلذه الراقصة أن تبيع وتشرتي فينا بأموال أبيها.
أتفرغ للدراسة بشكل كامل.
الرجل يرفض عميل ح ّتى ّ
ّ -

قالت بدهشة:

تتفرغ كيف وهو يأخذك يف ّ
كل عطلة أسبوعية إىل جولة يف بلد
 ّخمتلف.
ربر أمام جيفيد وماريانا بلغة أخرى،
حترج عامر من احلديث الكثري غري امل ّ
ّ
فقال بخفوت:
 -نتحدّ ث يف هذا الح ًقا.

قامت عبري وهي متسح يدهيا قائلة:
 -حسنًا أنتظرك بأعىل.
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نظر عامر بحرج نحو جيفيد وقال:

 لقد شبعت وتريد ّالذهاب للحماّ م بأعىل.

متفهماً حرجه ،وقد أدرك بحصافته حقيقة األمر دون
نظر جيفيد نحوه ّ
فهز رأسه لعبري مبتسماً ساحمًا هلا باالنرصاف ،وما إن اختفت بأعىل
ترمجةّ ،
ري اآلخرين
ح ّتى نظر نحو ابنته املنغمسة يف أكلها بمنتهى البساطة دون أن تع َ
أدنى اهتامم ،وقال هلا بجدية:
يصح ما تفعليه معها.
 -ال ّ

وبمثل ّ
كل مرة تقف ماريانا غاضبة وتنرصف دون كالم مرسعة ،فيزداد
هيم أن يعتذر عن صنعه للقالقل ،ولكن يرفع جيفيد ك ّفه
ُ
حرج عامر الذي ّ
كل مرة أن ّ
ويؤكد بمثل ّ
املكررّ ،
كل أسباب إقامته ورعايته هو
ليوقف حديثه ّ
ولن تتغري.
وزوجته مل ْ
املكرر مع عبري عن حماولة االستقالل عن
ويصعد عامر إىل احلديث
ّ
املمول،
جيفيد هذا وبيته ح ّتى هينئا باحلرية ،ويكون الر ّد بأن هذا هو رشط ّ
وال يمكنه االستقالل عنه ،فليس لديه القدرة أن يملك زمام أمره مع ال ّنفقات
اهلائلة التي يغدق هبا جيفيد عليهام!
***

خاصة إىل بلد جديد.
 -استعدّ ستصحبني يف رحلة ّ

نطق هبا جيفيد عىل سبيل اإلعالم ،وبلهجة آمرة ال حتتمل النقاش ،ولك ّنها
القت هوى يف قلب عامر الذي فرح بجوالته املصاحبة جليفيد ،مل يكن حيلم
يو ًما أن تكون لديه هذه القدرة عىل التجوال وقتام شاء إىل كا ّفة دول العامل،
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ذات يوم أنه قرأ قصة اصطحب فيها البطل حبيبته من داخل مرص يف
يذكر َ
اخلاصة ،إىل عشاء خاص أعىل برج إيفل يف فرنسا ،وعادا يف نفس
طائرته
ّ
الليلة!

كان األمر بالنسبة له خيالاً
ً
ريا يف احلبكة والواقعية،
مفرطا ووهنًا كب ً
ولكن ها هو عندما يصيب جيفيد امللل ،يناديه لريافقه يف جولة رسيعة إىل
ْ
شخصا عن توقيت الساعة إلعادة ضبط التي
دولة أخرى ليمرحا أو يسأال
ً
معه.
رب عبري عن ذهابه يف رحلة خارجية مع جيفيد ،ح ّتى وضعت
ما إن أخ َ
ك ّفيها بوسطها وقالت:
املرة؟ وما سببها؟
الرحلة هذه ّ
 -ما هذا ،إىل أين ّ

ضحك عامر قائلاً :

 إىل ٍدولة أخرى ال أعلمها ،وحتماً إلهناء صفقة خمدّ رات.

بتوجس وخوف حقيقي:
قالت ّ

كل ما يمنحه لنا حتماً
 -أخشى عليك بقوة يا عامر ،وال أثق هبذا الرجلّ ،

له مقابل كبري.

احتضنها عامر وقال مبتسماً بحنان:

مر
 ال تقلقي يا حمبوبتي اجلميلة ،يمكننا الفرار وقتام نريد ،وها قد ّعلينا شهران ،حياة طبيعية ال يشء فيها ،وكل أعامل رشكاته التي حرضت
اجتامعاهتا مرشوعة االستثامرات جدًّ اّ ،
جمرد قطرة يف بحر
كل ما ننفق هنا ّ
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جمرد نزوة لرجلٍ ثري تكلفة ما نراه نحن مغارة عيل بابا ،يف
أمواله ،قد تكون ّ
ثمن وجبة واحدة فقط.
حني يمثل له َ
تنهدت عبري وزفرت بقوة وهي تقول:
ّ
تتأخر حفظك اهلل.
 -حاول أال ّ

حمبتها يف قلبه.
ر ّد
ًّ
عمليا عليها بام جييبها بمدى ّ
***

كانت الطائرة تسبح فوق املساحات اخلرضاء التي اعتادت عليها عينا
سارح يف عدم امللل من ال ّنظر
عامر ،وألفتها يف هذه البالد اخلصبة ،وبينام هو
ٌ
اليها ،سأله جيفيد قائلاً :
 -ماذا تعرف عن بوليفيا؟

اعتدل عامر يف جلسته وقال مبتسماً :

 هل نحن يف ّالطريق إليها اآلن؟

جاوبه صمت جيفيد املبتسم ،فاستطرد قائلاً :

تم إطالق اسمها ختليدً ا للقائد واملناضل الكولومبيى والثائر الالتيني
 ّ"سيمون بوليفار" الذي ناضل من أجل حترير أمريكا اللاّ تينية من االستعامر
األسباين.

 رائع يعجبني ّاطالعك هذا ،ولكن هل تعلم ّ
أن كولومبيا التي ينتسب
إليها غري التي نحن فيها اآلن؟
 -كيف هذا؟
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تسمى
حررها ،كانت قبل تسميتها عىل اسم (كوملبوس) ّ
 كولومبيا التي ّتم تقسيمه اآلن إىل كولومبيا ،وبنام،
(غرناطة اجلديدة) ،وكانت تشمل ما ّ
وفنزويال ،واإلكوادور ،وشامل غرب الربازيل!
قمم اجلبال مغطاة بالثلج الكثيف ،فتساءل
اختفت اخلرض ُة وظهرت ُ
عامر قائلاً :
 -ما هذه اجلبال؟

 -إنهّ ا جبال األنديز.

حار
 أخ ًريا رأيتها! فام خرجت من مناهج اجلغرافيا عندنا إلاّ بثالث؛ ّ
ّ
جاف صيفا ديفء ممطر شتا ًء ،وأعشاب السافانا ،وجبال األنديز.
ابتسم جيفيد واستطرد قائلاً :
َ

 تلك اجلبال التي كان تئوي الثّائر الشهري تيش جيفارا ،هل تعرفه؟اعتدل عامر وقال بحامس:

 ّبالطبع فهو شهري جدًّ ا يف منطقتنا ،والعجيب يف سريته أنه كان طبي ًبا
ولكن بطوالته كلها كانت خارج األرجنتني ،ابتدا ًء من صعوده
أرجنتينيا،
ّ
ًّ
وزيرا يف كوبا دعماً لكاسرتو ،وهو الذي نجح يف جلب رؤوس نووية
ليكون ً
من روسيا والتي تسببت يف أزمة خليج اخلنازير الشهرية ،وبعدها تكوين
تكبد ذيول اليس آي إيه وتابعيهم خسائر فادحة ،ح ّتى
العصابات التي كانت ّ
تم اغتياله يف أحراش جبال بوليفيا.
ّ
ملعت عينا جيفيد وقال هبمس:
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 -مدهش.

ثم رفع صوته قائلاً :
ّ

 أخربين بام تو ّد زيارته يف بوليفيا. -بوابة الشمس.

 َومل هي حتديدً ا؟

الرموز املنقوشة عليها ،أريد التي ّقن
 بسبب ال ّلغز الشهري فيها؛ وهي ّبنفيس هل ح ًّقا حتمل رسومات إلليكرتونيات متقدّ مة رغم ّ
أن عمرها أكثر
جمرد تشابه عشوائي متعمد إظهاره هكذا للتسويق.
من قرن ونصف ،أم أنه ّ

 حسنًا ،ولكن سنذهب أولاً إىل الفندق الكبري ملدينة سوكري ،وبينامتنال ً
ثم نذهب
قسطا من الراحة أهنى صفقتي الكربى التي جئت ألجلهاّ ،
خاص ،أ ّدخره لك
اىل ّبوابة الشمس ،ومنها اىل زيارة مكان أعشقه أنا بشكل
ّ
كمكافأة.
كاد عامر يص ّفق بيديه جزلاً وهو يعلن يف فرح واضح موافقته عىل ّ
كل
ذلك.
***

يف غرفته اهلادئة ،والتي حتمل عب ًقا من الثقافة الالتينية متمثلة يف لوحاهتا
وألواهنا املميزة ،انتهى عامر من اغتساله وصالته ،وحتاور مع أبيه ليطمئنه
ثم حواره الودود مع األخرية التي بثّته ّ
كل شوقها
عنه وعن دراسته وعبريّ ،
وحمبتها الصارخة يف ّ
تنس أن
كل مالمح وجهها وحروف كلامهتا ،وبالطبع مل َ
ّ
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تكف عن حماولة التضييق عليها ّ
تسب وتلعن ماريانا التي ال ّ
السبل؛
ّ
بكل ّ
رغم انقطاع لغة احلوار بينهام يف غياب عامر.
وكالعادة ذهب عامر مبارش ًة للبحث عن تاريخ بوليفيا التي مل حيلم
يو ًما أن يزورهاّ ،
فكل معرفته عنها أنهّ ا من أفقر وأتعس بالد املنطقة ،وبعد
بعض من تارخيها القريب أدرك السرّ يف ّ
الوصول إىل ٍ
كل ذلك؛ فهي صاحبة
الرقم القيايس يف عدد االنقالبات العسكرية التي شهدهتا ،فقد عانت من
ٍ
انقالب تقري ًبا!
مائتي

ح ّتى أنهّ ا قد وقع فيها انقالبان يف يومني متتاليني عام  ،1970والعجيب
األصليون للقارة
أنهّ ا الدولة الالتينية الوحيدة التي يبلغ فيها نسبة السكان
ّ
ممّن يطلق عليهم لقب (اهلنود) ما يقارب من  %75من إمجايل ّ
سكاهنا!
اكتملت معرفة عامر بام يريده عن هذه البلدة التي حتاول أن تتنسم عبق
ْ
احلرية بعد استقرارها السيايس القريب.

اتّصل بجيفيد مسائلاً إ ّياه عن مكانه ،فأخربه أنهّ م يف إحدى قاعات
ونظر
اخلاصة بالطابق األريض ،وال مانع من أن يلحق به ،نسق ثيابه
الفندق
ّ
َ
أثرها يف أعني اجلميالت أينام
يف املرآة بإعجاب ألناقته ووسامته التي يرى َ
ريا أنه ال يستفيد من ذلك كامل
حل؛ فتزيد ثقته بنفسه ،ولكن يراوده كث ً
االستفادة!
السؤال عنها ،وعندما أفسح له احلارس اخلاص
وصل اىل القاعة بعد ّ
بجيفيد طريق الدّ خول ،ولج الباب ّ
الضخم ووقف ينظر بذهول إىل املشهد
أمامه؛ فقد كان جيفيد وجورمان عىل جانب من الطاولة ّ
الضخمة ،ويف
ٌ
مخسة من الرجال ضخام اجلثة بمالحمهم اللاّ تينية الشهرية ،وبينهام
مقابلهام
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عىل الطاولة بعض األسلحة النارية خمتلفة األنواع واألحجام ،وعىل طرف
الطاولة حقيبة ضخمة سوداء منبعجة األطراف ،ومازال بداخلها بعض
األسلحة األخرى.

ابتلع عامر ريقه بصعوبة وهو يرى عصابة دولية تعدّ العدّ ة هلجوم ناري
َ
تئن من سوء اقتصادها.
ر ّبام عىل أحد البنوك يف تلك الدولة التي ّ
أي ر ّد فعل ناداه جيفيد بمنتهى البساطة قائلاً :
يبدر منه ّ
وقبل أن َ

 -تعال يا عامر هنا بجواري.

ونظر نحو نظرات مقابليه املتسائلة ور ّد عليها مستطر ًدا:

 -عامر هذا بمثابة ولدي الذي أفخر به.

متجمد يف موضعه ،قام أحد ّ
مصافحا جيفيد
الضخام اخلمسة
وبينام عامر
ً
ّ
وهو يقول:
يتم حتويل كامل املبلغ لك صباح الغد.
 -حسنًا اتّفقنا ،وسوف ّ

بادله جيفيد ال ّتحية وصافح البقية الذين مجعوا األسلحة إىل داخل احلقيبة
الضخمة؛ ليحملها أحدُ هم يف يد واحدة بمنتهى البساطة كأهنا حقيبته
املدرسية ويلحق بركبهم منرصفني ،بينام قام جيفيد وكعادته وضع ذراعه
الثقيلة عىل كتف عامر ليصحبه معه خارج القاعة قائلاً :
املحبب لنا سو ًّيا.
هيا لتناول كوب القهوة ّ
ّ -

مازال عامر مأخو ًذا بام رأى ،فقال بصوت مبحوح:
 -ما هذا الذي رأيت منذ قليل؟
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وبمنتهى التلقائية جاوبه جيفيد قائلاً :

 -إحدى الصفقات الناجحة.

 -هل هي صفقة سالح؟!

 -نعم.

ارتعدَ عامر وقد اتّسعت عيناه وقال بشحوب:

 هل أعاملك تشمل جتارة السالح؟!متعج ًبا:
تو ّقف جيفيد وسأل
ّ

ٌ
ومشوش هكذا؟! هذه جتارة وأعامل ناجحة وال يشء
مرتبك
أنت
 مل َّ
فيها.
السالح مل تكن أبدً ا مرشوعة.
 -ال ،جتارة ّ

َ -من قال هذا؟

َ
ارتبك عامر وتر ّدد ،فقد تر ّبى عىل ّ
أن محل السالح والتجارة فيه ال
يكن إلاّ يف اخلفاء وهو ٌ
مرشوعا يف
فعل إجرامي ،فامذا إن كان ذلك شيئًا
ً
ْ
هذه البالد ،وال يشء فيه؟ بدليل ّ
تم االتفاق عليها يف قاعة أحد
أن الصفقة ّ
الفنادق الكربى!
ُ
سؤال جيفيد العجيب والذي مل يتوقعه:
قطع تفكريه

قبيحا؟
السيوف يف منطقتكم قديماً كانت شيئًا ً
 -هل تصنيع وجتارة ّ

 ال ،ولكن ْاعتدنا عىل أنّه ال حيمل السالح إلاّ ّكل معتد وآثم.
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ّ
وبالطبع ألن صاحب احلقّ ال حيمله؛ يضيع ح ّقه عىل يد ذلك اآلثم
القوة!
لفارق ّ
دفاعا عن
ال يا صديقي ،هنا الفرد العادي مسموح له بحمل السالح ً
نفسه وأهله وماله ،وهلذا يصعب االعتداء عليه أو سلبه حقوقه.
 -ولكن بسبب هذا تزداد نسبة حوادث العنف املتبادل.

 يف غيابه يكون وقائع االعتداء والظلم أضعاف أضعاف حوادثالعنف ،أال يوجد عندكم يف القوانني ما يسمح بحمل السالح الشخيص؟!

جواله برسعة وهو يشري
تر ّدد عامر فهو ال يدري اإلجابة ،ولكن أخرج ّ
املحرك الشهري جوجل فوجئ بأن القوانني
جليفيد أن ينتظره ،وبالبحث عىل
ّ
ترصح بحمل السالح الشخيص هبدف الدفاع عن ال ّنفس ،ويوجد
بالفعل ّ
إجراءات رسمية لذلك.
وألنّه يدرك بأن احلديث يف هذا املجال بني ثقافتني خمتلفتني غري ٍ
جمد؛ فقد
سارع باخلروج منه قائلاً :
 -إىل أين تو ّد صحبتي؟

ابتسم جيفيد وح ّقق له ما أراد برتك هذا النقاش وقال:

 -صحراء مرآة السامء.

اتّسعت عينا عامر يف جزل وقال:

 -رائع جدًّ ا ،أعلم بأنهّ ا أكرب مصدر للملح يف العامل.
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ابتسم جيفيد دون ر ّد ،وصحبه الرتشاف القهوة التي دعاه إليها ،وبعد
اخلاص يقفان وسط السحاب بال مبالغة،
قليلٍ كان برفقة جيفيد وحرسه
ّ
كانت تظللهام السامء بسحبها الداكنة ،وأسفلهام انعكاس لصورة تلك
أخاذ؛ كأنام يقفان
السحب ،وانعكاس صورمها كذلك يف مشهد مدهش ّ
ّ
ٍ
ٍ
نفسه أمام مجال
فوق مرآة عمالقة ذات نقاء خيايل ،مل يستطع عامر أن يتاملك َ
ريا إلنتاج
املشهد النادر الذي أصبح
مصدر دخل سياحي بجوار كونه ً
َ
كنزا كب ً
تتكون من طبقة ش ّفافة عاكسة لصورة
امللح يف تلك الصحراء املمتدة والتي ّ
صورا يظهر فيها حم ّل ًقا يف السامء
السامء ،طلب عامر من جورمان أن يلتقط له
ً
مع صورته املنعكسة أمام السيارة وبرفقة جيفيد وبقية احلرس ،انتهى عامر
من جولته التي أسعدته ،فقال له جيفيد هبدوء:
 سوف نذهب اآلن ملالقاة ٍوفد رسمي ،رجاء استمع فقط وشاهدْ ما
تتفوه بحرف.
جيري ،وال ّ

اندهش عامر ملدى جد ّية جيفيد يف طلبه ،ولكن مل يكن بيده سوى
املوافقة ،انطلقت السيارة اىل مبنى عتيق ،وبالرغم من مشهده اخلارجي
جمهزا بأرقى األجهزة
والذي يوحي بفقر إمكاناته ،إلاّ أنّه كان من الداخل ً
واألثاثات ،جلس جيفيد عىل طاولة وبجواره عامر ،وانتظر جورمان
مرت دقائق
بسيارته ،وكالعادة وقف احلارسان القويان أمام باب القاعةّ ،
والتزم به عامر،
ومل يظهر ذلك الوفد الذي ينتظره جيفيد الذي لزم الصمت
َ
أخذ عامر يتط ّلع اىل الالفتات والصور الكثرية التي ّ
تغطي جدران القاعة
ً
ورموزا غريبة ،ولكن تو ّقف عند
بشكل كثيف ،كان أغلبها حيوى خرائط
رمز يكاد يتوه بني الكثري من اللوحات ،كان عبارة عن ّ
كف مضمومة خلفها
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ّ
هتم بأن تقبض فوق القبضة
كف أخرى مفرودة األصابع اخلمس وكأنّام ّ
يستطع منع نفسه من أن هيتف قائلاً :
املضمومة ،فارتفع حاجباه ومل
ْ
 أليست هذه شارة ّمنظمة اليد الواحدة الرسية؟

وإذا بصواعق وبراكني تنفجر أمام عامر؛ وذلك يف أغرب ر ّد فعل مل
بقوة
يره أو يتو ّقعه يو ًما من جيفيد ،فقد انتفض األخري من مقعدة وارتعد ّ
ورصخ يف عامر قائلاً :
أقل لك ألاّ
 أمل ْتتفوه بحرف!
ّ

خارجا ،وهو يدعو حارسيه ملالحقته وكل
بقوة وانطلق
ً
وجذبه من يده ّ
ِ
مرسعا يف خطواته ،ح ّتى أن جورمان
الرعب مرسومة عىل وجهه ،كان
ً
آيات ّ
عندما رآه ارتفع حاجباه دهشة وقل ًقا كذلك ،فإذا بجيفيد هيتف به قائلاً :
 ْانزل برسعة.

مرسعا من السيارة وبعينني متسائلتني نظر نحو
بال تر ّدد هبط جورمان
ً
جيفيد الذي رصخ به يف جزع كبري قائلاً :
 ْخذ عامر وانطلق إىل املطار مبارشة ومنه إىل كولومبيا يف أول طائرة.

القوة ضغط عليه وجذبه لينطلق
تل ّقف جورمان ساعدَ عامر منه وبنفس ّ
إىل الشارع املقابل ليوقف سيارة أجرة ،وبعينني جزعتني نظر عامر نحو
جيفيد فوجده قد تس ّلم مقود السيارة وبجواره أحد احلارسني ويف املقعد
اخللفي حارس آخر فتح الشّ باك ،وي ّتضح بجالء أنه يمسك بسالحه بكال
شاب
بقوة ألسفل ،وانطلق جيفيد بالسيارة يف رسعة ال يستطيعها ّ
قبضتيه ّ
أرعن صغري السن!
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رغم جهل عامر بام جيري ،ارتعد خو ًفا وقد أدرك أن هناك مصيبة كربى
َ
ّ
موج ًها احلديث جلورمان:
حتل هبم اآلن ،وقال بخوف شديد ّ
 -ماذا هناك؟

ينل منه إلاّ
وكالعادة مل ْ
الصمت التام ،وبخفوت شديد أجرى
ّ
شخصا ما أن جيلب له حقائبه وحقائب
جورمان مكاملة طالب فيها
ً
عامر من الفندق إىل املطار ،وملدّ ة ساعة قضاها عامر مرتع ًبا من جمهول ال
ويسارا داخل قاعة انتظار الطائرة باملطار،
يدريه وهو يتل ّفت حوله يمينًا
ً
ترتخ مالمح جورمان وتعود إىل طبيعتها اجلامدة إلاّ بعد أن حلقت هبام
مل ِ
الطائرة.
استقر هبام املقام يف قرص جيفيد املنيف ،مل يشعر عامر بأدنى فرحة
وبعد أن
ّ
أي
ملالقاة عبري وسط مشاعره املضطربة ،ومل يتوقف ارتعاده وهو يتساءل عن ّ
جراء حماولة إهبار جيفيد بمدى ثقافته كام اعتاد ،فعندما
مصيبة قد حدثت ّ
كان لديه ّ
شك يف أن جيفيد زعيم عصابة أو منظمة إجرامية كربى ،أجرى
موس ًعا عن ّ
والعلنية يف أمريكا اجلنوبية ،واندهش
كل املنظامت الرسية
بح ًثا ّ
ّ
أن جمرد سؤاله عنها سوف يثري ّ
يكن يدري ّ
كل
عندما رأى شعار أحدها ،ومل ْ
هذه القالقل!
حاول االتصال بجيفيد بال ر ّد ،حاول سؤال جورمان للمرة العارشة،
ّ
ريا يف صباح اليوم التايل ،وبينام ال يشعر
وبالطبع مل يصل إىل مبتغاه ،وأخ ً
يدسها يف فمه عىل مائدة اإلفطار التي تشمله مع ماريانا
بطعم ال ّلقيامت التي ّ
مرة يرى هذا الفزع عىل وجه جورمان الذي اقتحم قاع َة
وعبري،
ّ
وألول ّ
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أي تنبيه مسبق أو مراعاة ألي بروتوكوالت م ّتبعة يف هذا املنزل،
الطعام بال ّ
رصخ فيهم قائلاً :
 -جيفيد مات يف حادث سيارة!

***

مرت األحداث رسيعة وقاسية ،انترش اخلرب يف وسائل اإلعالم املقروءة
ّ
واملرئية ،وفاة أحد كبار رجال األعامل يف حادث سيارة يف بوليفيا ،وصل
تم
اجلثامن يف هناية اليوم ،عىل حسب الطقوس املتبعة يف ثقافة هذه البالدّ ،
أسبوعا دون
تتحمل البقاء
اخلاصة ملا جيعل اجلثة
تغسيله وحتنيطه بوسائلهم
ً
ّ
ّ
خشبي مبالغ يف أناقة
رضر ،ومرتد ًيا إحدى سرتاته األنيقة رقد داخل تابوت
ّ
ود ّقة تصنيعه ،وجاء الكثريون إللقاء نظرة الوداع والدعاء له.

عبري مندهشة وخائفة ،عامر يغوص يف شعور ّ
الذنب وقد أيقن بأنه هو
رس فزعه املبالغ فيه ،أو ما هي اآلثار التي
َمن قتله ،وال يدري ح ّتى اآلن ّ
ترتّبت عىل مجلته التي نطق هبا خمالفة ألمره!

الرعناء وخوفه من املجهول،
وترى هل ح ًّقا كانت ميتته بسبب قيادته ّ
جراء مجلة عامر الغبية؛ والتي هو
أم حت ّققت تلك املخاوف بالفعل ّ
وتم قتله ّ
أي
رسها ،ولكن جورمان قتل ّ
مستعدّ اآلن لبذل نصف عمره مقابل معرفة ّ
أمل يف هذه املعرفة!

عملية اغتيال ،فهذا الرجل بالفعل كان يعدّ عامر ولده بال
لو كانت ميتته
ّ
منازع ،فقد سعى لتأمينه أولاً بإرساله مع جورمان خارج البالد ،ولكن َمل مل
يتوجه اجلميع سو ًّيا إىل خارجها طاملا هناك خطر يتهددهم؟!
ّ
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فقرر مالقاة مصريه مقابل تأمني
هل أيقن من وقوع اخلطر أينام ّ
توجه؛ ّ
عامر؟
هز رأسه وهو ينفض هذه
أي أفكار خزعبلية هذه التي جتول بخاطرهّ ،
ّ
األفكار ،ر ّبام منظمة اليد الواحدة هذه منظمة إرهابية ،وجمرد نطق عامر
يتسبب يف اتهّ امهم باالنتامء إليها وسط أجهزة تنصت باملكان،
السمها قد ّ
الرسمية ،وبسبب
قرر جيفيد عدم عقد اجتامعه املزعم مع تلك اجلهة ّ
هلذا ّ
التوتر الذي انتابه وقعت الواقعة وفقد حياته جراء ذلك!
صمت عجيب منذ معرفة اخلرب ،مل ترصخ أو ْتب ِ
ك أو تقوم
ماريانا ،انتاهبا
ٌ
أي اجتاه ،عامر وحده َمن انتبه لذلك مع يقني بأهنا يف حالة صدمة
بر ّد فعل يف ّ
كربى.
َ
خاصة دائماً  ،فام بالك
مميزا برابطة
جعلت الفطرة
ارتباط االبنة بأبيها ً
ّ
بجيفيد الذي بالغ يف تدليلها ورعايتها بام يفوق اخليال!
بل ّ
قصة عامر كلها بدأت بسبب املبالغة هذه يف الدالل هلا.
إن ّ

يتوجه إليها سائلاً إن كانت تريد مأكلاً أو مرش ًبا
كان ينظر نحوها مشف ًقاّ ،
ثم تشيح بوجهها بعيدً ا عنه،
أو إجابة ّ
أي طلب ،وهي تنظر نحوه بصمت ّ
بمخيلتها ّ
أن
وعبري حترتق اشتعالاً من الغيظ عندما ترى اهتاممه هبا ،ويدور
ّ
ليتزوجها وينال ّ
كل هذا النعيم معها!
يتقرب اليها ّ
عامر ّ

ّمتت طقوس الدّ فن مع وضع شاهد أنيق فوق قربه ،وعاد اجلميع إىل
مستقرهم ،وهناك سؤال كبري جيول بخاطر عامر؛ ترى ما هو القادم له ولعبري
ّ
يف ّ
ظل ذهاب الراعي الرسمي هلام؟!
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وما هي اإلجراءات القانونية امل ّتبعة اآلن؟ حتماً ماريانا هي الوريث
الوحيد الظاهر ح ّتى اآلن ،ومع عداوهتا لعبري ماذا ستفعل؟
املستقبل يغوص يف غيابات املجهول وقد أصبح ّ
كل يشء عىل املحك!

تأخرت بسبب االنشغال يف مراسم الوفاة
وبينام عامر خيرب أباه يف حمادثة ّ
والدفن ،علم منه والده بوفاة جيفيد ،فسأله سؤالاً غري ًبا مل يتو ّقعه؛ فقال له:
أي أمور دينية؟
 هل حدّ ثك جيفيد يف ّبدهشة ر ّد عامر قائلاً :

 -ال.

تام قال له أبوه:
وبحسم ّ

أول طائرة قادمة.
 إ ًذا .فلتصحب زوجتك وتعودا إلينا يف ّ -مل هذا؟

 -سوف أخربك عندما تأيت.

 ولكن يا أيب... -انتهى النقاش.

ٍ
حرية كربى مريبة ،أبوه مل ِ
يلتق جيفيد يو ًما ،مل سأله هذا
وقع عامر يف
السؤال العجيب وكأنّام كان بينهام اتفاق مسبق؟!
ّ
و َمل هذا اإلرصار الغريب عىل عودهتام؟ هل هو ظ ًّنا منه بأنه سيأكل َ
مال
اليتيمة التي تسبح يف أهنار من األموال والسندات؟!
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ولكن قبل أن ينطلق يف أفكاره املتضاربة واحتامالته الالمتناهية ،جاءته
ْ
ريا نطقت ماريانا ،كان ً
هابطا من غرفته بصحبة عبري إىل مائدة
القاصمة ،فأخ ً
العشاء ،فوجدا ماريانا عىل رأس املائدة بموضع أبيها ،ابتسم عامر وألقى عليها
رشراٍ ،
وبيد ّلوحت للخارج نطقت بجملة واحدة:
ال ّتحية ،وبعينني تطلقان ً
اخرجا من هنا وال تعودا أبدً ا.
َ

***

فجأة اهنارت ّ
كل أحالم وآمال عامر دفعة واحدة ،وقف ذاهلاً مرتعدً ا
الصارخة ّ
بكل جدية ،أجلمه العجز
أمام نظرة ماريانا ال ّناقمة ،وأحرفها ّ
الرد ،شعر بدوار خفيف ،وقبل أن حياول مجع شتات نفسه،
واالرتباك عن ّ
اعتدلت عبري لتطلق الربكان الثّائر داخلها ،فهي مل تكن بحاجة إىل ترمجة
لتفهم ما تريده ماريانا ،فقالت بعنف وبصوت عال:
َ
شحاذين أيتها األمرية ،من اجليد أنهّ ا أتت منك أنت ،فهذا حلمي
 لسنا ّالذي مل أستطع البوح به.
كاد عامر يضع يدَ ه فوق فمها ليمنعها من الكالم ،ولكن حاجز اللغة
تك ّفل بذلك ،وإن كانت لغة عبري اجلسدية كفيلة كذلك بالرتمجة ،فرصخ
فيها عامر قائلاً :
نتحملها.
يصح هذا الكالم ،هي جرحية ملوت أبيها ،جيب أن
 عبري ،ال ّّ

مرة ترصخ فيه قائلة:
وضعت يدهيا بوسطهاّ ،
وألول ّ

 يا لعطفك وحنانك عليها ،ها هي أمامك فلتذهب الحتضاهنا وتر ّبتمعتذرا.
عىل ظهرها ،ولتقبل قد َمها
ً
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رصخ فيها قائلاً :

يصح هذا الكالم.
للمرة الثانية أقول لك ،ال ّ
 -عبري ّ

استمرت عبري يف ثورهتا قائلة:
ّ

أحتمل االستمرار يف معيشة العبودية هذه ،لن أضطر لقبول ّ
كل ما
 لن ّأرفض ألجل رفاهيات يمكنني العيش بدوهنا ،حيايت البسيطة يف مرص أمجل
مرة.
منها ألف ّ

هم عامر أن ير ّد عليها ،ولكن ملح بطرف عينه ماريانا وهي تبتسم ملا ترى،
ّ
ظن بأن ماريانا تطردمها
فنظر نحوها بدهشة ،ولك ّنه داعبه أمل عجيب ،لقد ّ
لظ ّنها أو معرفتها بأنّه السبب يف مقتل أبيها ،ولكن هذه البسمة املتش ّفية باحت
له بحقيقة األمر؛ إنّه غيظها ورصاعها القديم مع عبري؛ َ
آن هلا أن تتخلص منهام
بام متلك من سيطرة وحتكم كاملني اآلن ،إ ًذا مشكلتها ليست مع شخصه،
وتشبع هبام ومل يعدْ لديه
عامر الذي ارتشف التنعم ورفاهية احلياة اجلديدة
ّ
اغتنم ذلك واستأذن ماريانا
فعل رسيع
استعداد خلسارهتام ،عىل الفور ،وبر ِّد ْ
َ
أن يصعدا الستكامل شجارمها باألعىل بعيدً ا عن إزعاجها!

وبمنتهى البساطة ودون ر ّد أشارت هلام ،فنظر نحو عبري وتعمد أن يرفع
صوته طال ًبا منها الصعود إىل األعىل ،وكفى فضائح هنا.
***

قلب عامر مجيع وسائل اإلعالم البوليفية ،ولعجبه مل ِ
تأت عىل ذكر أي
حادث هناك!
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اهتمت وسائل اإلعالم الكولومبية ّ
ألن جيفيد أحد أبنائها ،ولكن
ر ّبام ّ
املفرتض ّ
أن البلد التي كانت تستضيفه تعلم قدره وقد أجرى هبا صفقات
هتتم بخرب وفاته ،أو ح ّتى تنرش مواساة وعزاء ألرسته ،وأسفها
كربىَ ،مل مل ّ
للحادث األليم الذي وقع عىل أرضها وأودى بحياته كام هو م ّتبع يف مجيع
الربوتوكوالت السياسية بني الدول؟!

هل من املمكن ّ
أن احلكومة البوليفية نفسها منغمسة يف عملية اغتياله
جرها
هذه ،وهلذا تتجاهل اخل َ
رب متا ًما؛ ح ّتى ال تقع يف أي شأن خيصه؛ فيتم ّ
إىل حماولة كشف تفاصيل احلادث ،وكثرة ال ّلغط حتماً تؤ ّدي إىل اخلطأ الذي
قد يكشف ّ
كل يشء؟
ر ّبام األمر كذلك بالفعل.

احلب واحلرص عليها،
روع عبري وأغدق عليها بكلامت ّ
بعد أن هدأ من ْ
معا ،لقد كانت ماريانا
وأنّه ال يسعى ملصلحته الشخصية وإنام لصاحلهام ً
خصيصا إىل مرص ليفوز
أمامه وجيفيد يرجوه أن يرتبط هباَ ،مل تركها وسافر
ً
هبا هي؟!
طلب منها الصرب ح ّتى تتكشف األمور أكثر ،لقد كان جيفيد يرعاه بعناية
مرارا إىل اجتامع جملس
قد تفوق ماريانا يف بعض األمور ،وعندما صحبه ً
إدارة املجموعة االقتصادية؛ كان ذلك متهيدً ا ملا سيتملكه يف املستقبل القريب
حتماً  ،لذا من ّ
املؤكد ستظهر وصية بعد قليل فحواها أنّه قد امتلك الكثري من
أسهم هذه الرشكات ح ّتى يمكنه رئاسة جملس إدارهتا ملا كان يعدّ ه جيفيد!
تم االستقالل املادي الذي حيلامن به ،ولن يصريا
لو حدث ذلك ،فقد ّ
أرسى ملَن ينفق عليهام بعد ذلك ،سيمكنهام أن يعيشا حياهتام كام يريدان
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ّ
وخيططان هلا فيام بعد ،وعندما سألته عن ماريانا وما سيفعله معها ،ارتبك
وتر ّدد ومل يستطع البوح هلا بأنه يشعر بمسئولية نحوها ،لقد نجحت

خاصة
الرجل يف رحلة ّ
حماوالت جيفيد يف إثقاله هبذه املسئولية ،لقد سافر به ّ
وكربى إىل الربازيل ليرشح له فقط مرشوعية وإمكانية زواجه به ح ّتى وإن
متزو ًجا بعبري!
كان ّ
ويتخيله اآلن ،سيكون يف رقبته ر ّد للجميل الكبري
لو حت ّقق ما حيلم به
ّ
الذي أغدق عليه به ،ولن يكون هناك ر ّد أفضل من رعايته احلقيقية والكاملة
البنته التي كانت ّ
حمط اهتامم جيفيد يف حياته.

أخالقيا أمام ذكرى الرجل ،ال يدري اآلن كيف
سيصبح هذا التزا ًما
ًّ
سيوفيّ به ،ولكن رصف ذهنه عن هذا ح ّتى تقع الواقعة ،وسيكون بعدها
لكل مقام مقال ،جتاهل ّ
ّ
ورد عىل عبري بأهنام سيستقالن عنها ،ولكن
كل ذلك َّ
لو طلبت منه مساعدة جيب عليه ألاّ يتأخر وفاء ألبيها الذي كان سب ًبا يف
تغيري حياهتام إىل ما ال يمكن لعقلهام أن حيلم به ساب ًقا.

مرت األيام عادية وبسيطة وكئيبة ،ليس هبا سوى رصخات ماريانا الليلية
ّ
والتي كانت تصيب اجلميع بالفزع ،وال ترد عىل طرقات باهبا املوصد بعناية
من الداخل ،واعتاد عامر أن ينرصف بعد انتهاء الرصخات والدّ خول يف
مرحلة البكاء الذي حتاول بفشل أن جتعله صام ًتا!

املتورمتني تسعى لتصنع الرصامة وعدم اخلوض
ويف ّ
الصباح ،رغم عينيها ّ
خيص طقوسها الليلية ،عامر طلب من جورمان أن يأيت هلا بطبيب نفيس،
فيام ّ
تتسبب هلا بمصائب نفسية ال يمكن تركها هكذا ،واألخري
فحتماً وفاة أبيها ّ
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أخربه بأنهّ ا لن تسمح بذلك ،وطاملا هي متامسكة بال ّنهار فال ضري من بعض
البكاء والصرّ اخ اللييل لتفريغ ّ
كل ما هو مكبوت بصدرها.
ريا ،بحرج وتر ّدد ،سأله عامر مبارشة إذا كان هناك حمام سيظهر
وأخ ً
وصية جيفيد؛ كام هو م ّتبع دائماً يف مثل هذه األحوال.
لكشف ّ
نظر جورمان نحوه بعمق ،ور ّد عليه بجملة واحدة:

ترغب يف ذلك.
 غدً ا سيكون هنا لكشف الوصية؛ ما دمتُ

ٍ
بارتياب شديد من هلجة جورمان التي نطق هبا مجلته ،فقد كان
شعر عامر
كأنّام يقول له ،لقد جلبته لنفسك!
ولكن عامر يثق ثق ًة مطلقة ّ
بأن هذه الوصية حتماً حتمل مفاجأة كربى له،
برشي ألجل محايته ،لقد ضحى بحياته!
ضحى الرجل بأغىل ما يملك
ّ
لقد ّ
فهل ّ
منثورا؟!
كل ذلك سيكون سدً ى وهباء
ً

حتماً فعل ذلك ألنّه أعدّ له عدّ ة كربى رآه مستح ًّقا وأهلاً هلا.

مرة من انتظار
حسنًا حسم األمور مهام كان وقعها وأثرها؛ أفضل ألف ّ
املجهول واالختناق بحبل االحتامالت التي غال ًبا ختيب كلها!

قوة جورمان والذي كان يظ ّنه سائ ًقا وفقط؛ فقد وىف
ومل يد ِر عامر ّ
رس ّ
بوعده بالفعل ،ويف اليوم التايل جاء املحامي الذي وعد به.
ْ
***

بحاجبينْ مجيلينْ معقود ْين يف غضب ظاهر جلست ماريانا عىل رأس
أرص عىل
املائدة بموضع أبيها ،وعىل يمينها جورمان واملحامي الذي
ّ
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حضورها بعد رفضها رؤية هذه املهزلة!

وعىل اليسار عامر وبجواره عبري التي رغم عدم معرفتها حلرف مما
أرصت عىل احلضور؛ فال تريد تفويت اللحظة احلاسمة واملحورية
س ُيقال ّ
يف حياهتا!

ّ
وبسكني ّ
شعر
فض املغلفات قام املحامي بتمريرها عىل رقبة عامر الذي َ
هبا تغوص يف حلمه هلفة وخو ًفا واضطرا ًبا!
ريا أخرج الوصية التي قرأها وكانت ال حتوي سوى سطر ْين فقط!
وأخ ً

األول يويص ّ
بكل أمواله وممتلكاته وسنداته البنته ماريانا ،وأن يكون
ّ
الترصف فيها!
سن
وصيا عليها ح ّتى تبلغ ّ
ّ
جورمان ًّ

والثّاين يويص برئاسة جملس إدارة جمموعته االقتصادية إىل شخص مل
يسمع عامر اسمه من قبل؛ وذلك ح ّتى موعد االنتخاب الرسمي لرئيس
ْ
جديد!

كرسيه وهو يشعر بتيار ٍ
بارد يعصف بكيانه ،أين هي املكانة
غاص عامر يف
َ
ّ
الكربى التي ظ ّنها لدى جيفيد والتي كانت بادية بجالء يف ّ
كل معامالته؟!

ثم تركة فيها بال قطرة
َ
شهيته للدنيا ّ
شعر بالنقمة عىل الرجل الذي فتح ّ
ماء!
حمبة الرجل يف قلبه إىل ُبغض كبري ونقمة ،بل أصبح يقينه
فجأة تبدّ لت ّ
اآلن ّ
أول طائرة؛ ر ّبام كان
أن جيفيد عندما طلب من جورمان أن يرسع به يف ّ
هذا اإلجراء ليس حلامية عامر ،بل حلامية جيفيد نفسه!
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فعامر هو الذي نطق باجلملة التي ال يعرف طبيعة اخلطر الذي محلته يف
طياهتا ح ّتى اآلن ،وبالتايل من الطبيعي أن تكون املطاردة خلفه هو وليست
ّ
خلف جيفيد ،هلذا ابتعد األخري عنه.

هذا هو ال ّتفسري املنطقي ،ولكن ال ،ليس هذا هو املوقف الذي ُيظهر
حمبة جيفيد له ،لقد سبقه الكثري ،هناك خطأ ما يف هذه الوصية ،برقت
حقيقة ّ
َ
التقط اخليط الذي يظهر احلقيقة بالفعل ،فسأل املحامي يف محاس
عيناه عندما
قائلاً :
 -ما هو تاريخ هذه الوصية؟

كان ظ ّنه يف حم ّله بالفعل ،فقد كانت منذ عا ٍم كامل؛ أي قبل ظهور عامر
الصورة وجميئه إىل كولومبيا ،لذا ليست هذه هي الوصية الفعلية ،ولكن
يف ّ
ترى هل كتب جيفيد وصية بعدها؟

ّ
بالطبع مل يكن متو ّق ًعا وفاته هبذه الرسعة ،وربام كان ينتظر ح ّتى انغامس
جمرد
عامر معه يف أعامله
ً
انغامسا ًّ
فعليا ليكتب اجلديدة ،فكل ما فات إنّام كان ّ
استعراض وحماولة تعريف عامر بام سيئول إليه!
تالشى البغض ولكن بقيت النقمة ،لقد حتطمت ّ
كل آمال عامر اآلن
تتحمل مشاكسات ماريانا ،وماريانا حاولت
وتالشت ،يثق بأن عبري لن
ّ
يتكرر هذا بشكل جدّ ي جدًّ ا وفع ّ
يل الح ًقا ،لقد علم اآلن
طردمها قبلاً  ،وقد ّ
معنى مجلة جورمان عندما طلب منه املجيء باملحامي ملعرفة ما بالوصية ،ها
قد جاءه احلسم ،فرتى أهيام كان أفضل؟
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جورمان هذا هو مستودع أرسار جيفيد ،وربام هلذا كانت مكانته العليا
وصيا عىل ماريانا!
التي ّ
أهلته ليكون ًّ
نظر نحو جورمان وقال له برجاء:
َ
أي يشء؟
 -أمل يرتك يل ّ

هز جورمان كتفيه ولوى شفته السفيل ومل ير ّد.
ّ

فتدلىّ كتفا عامر بأسى وحزن ،دفع عبري ْ
ألن تنطق قائلة:

 أعتقد أنّه من الواجب اآلن إعداد حقائب سفرنا.نظرت ماريانا نحو عامر وقالت متسائلة:
ْ

تفوهت؟
 -بامذا ّ

قال عامر بمنتهى اليأس:

 -تقول إنّه جيب علينا إعداد حقائب سفرنا اآلن.

قالت ماريانا بمنتهى اجلدّ ية:

أي يشء
 يمكنها إعداد حقيبتها بالفعل ،أ ّما أنت لك أن تبقى ولن يتغري ّممّا وعدك أيب به.
مرة أخرى ،ولكن
اتّسعت عينا عامر وخفق قلبه ّ
بقوة ،األمل يتجدّ د ّ
جيب عليه ال ّتضحية بعبري ،فهل سيمكنه ذلك؟
بعينني حتمالن ّ
كل تساؤل وغضب الدّ نيا سألته عبري عام قالت ماريانا،
فر ّد عليها برتدد قائلاً :
 -تقول بأنّه يمكننا البقاء إن شئنا.
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ّ
مهت أن تر ّد عليه ولكن قاطعها ح ّتى ال تشتبك األمور بأكثر مما هي
اخلاصة بعيدً ا عن هذا
عليه ،وطلب منها الصعود لغرفتهام؛ ملناقشة أمورمها
ّ
املأل ،واستأذن من اجلميع وصحبها بالفعل ولكن مل يكن يسري بجوارها،
ملبدة بكل الغيوم املشتبكة؛ لتحجب عنه ّ
كل
بل كان حم ّل ًقا يف سامء أخرى ّ
وسائل الرؤية والتفكري السليم.
وفور دخوهلام إىل الغرفة ،وبعينني م ّتسعتني وحاجبني مرتفعني وبصوت
ْ
صارم قالت عبري:
الرفاهية واجلامل ،ولكن ال حتمل أبدً ا راح ًة
 عامر ،احلياة هنا يف منتهى ّأي بادرة للسعادة احلقيقية ،بل املنغصات التي تواجهنا
فعلية وال طمأنينة ،أو ّ
ّ
ّ
تفقدنا لذة ما نحن فيه ،هل ترىض بذلك؟
برسعة ر ّد عليها عامر قائلاً :

 لقد كانت طبيعة حياتك تعتمد عىل تل ّقي املعونات يا عبري ،ما الذيَ
اختلف هنا؟
شهقت عبري وتألألت الدموع يف مقلتيها وبصوت شاحب قالت:
ْ
احلب يا عامر.
 -كانت معونات يغلفها ّ

وتركته وانطلقت إىل احلماّ م الذي أوصدته عليها ووصله صوت نحيبها،
فهز رأسه بحرية وأمل ،هو اآلن بني شقي
شعر بتأنيب الضمري يفرتسهّ ،
َ
الرحى ،ما ّ
احلل ملا هو فيه؟
ّ
ترك التفكري جان ًبا وسعى ملصاحلة عبري التي ابتسمت ملجرد احتضانه هلا
ورس سعادته.
وإخبارها أنهّ ا هي ّ
حب حياته ّ
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جلس يف مواجهتها وسأهلا بجدية قائلاً :

 ما رأيك يا عبري ،يوجد ّكلينا.
حل وسط؛ ولكن فيه تضحية من ْ

نظرت نحوه بعينني م ّتسعتني بتساؤل ،فاستطرد قائلاً :

 لو كانت حياتنا بسيطة يف مرص ،وجاءت يل فرصة عمل بإحدىالدّ ول اخلليجية ،وطلبت منك املغيب عا ًما أو عامني ح ّتى تتحسن معيشتي،
وبعدها يمكنني استجالبك للعيش معي هناك ،كام هو حادث يف أغلب
البيوت املرصية ،هل يف ذلك يشء؟
فهمت مقصده فقالت بجدية وهي تضغط عىل أحرفها:
ْ

طبعا ،ستكون يف دولة حتمل نفس ثقافتك ومبادئك ودينك.
 -فارق كبري جدًّ ا ً

فهز رأسه بحرية وقالت بفراغ صرب:
فهم مقصدها بشكل تامّ ،
َ

مرة أخرى ولو يف شارد
 هذه فرصة ال يمكن تضييعها ،ولن تأيت ّأحالمنا ،جيب أن تثقي يب ،عام أو عامني لك يف مرص ،وثقي أن حايل سيتغيرّ
متا ًما بام يسمح يل بدعوتك للعودة إىل احلياة التي ترغبني فيها.
 احلياة التي أرغب فيها اآلن؛ هي احلياة البسيطة اهلادئة ،ح ّتى ولو كانتمنتقصة للكثري بني أهل حاريت.
 سيتغيرّ ّكل هذا بعد ثقل مسئولية األوالد يف املستقبل.
صمتت عبري حينًا ،ونظرت نحوه بعمق وقالت:

 يبدو أنّك قد اتخّ ذت قرارك بالفعل يا عامر ،قلها رصحية ،هل أصبحتعبئًا عليك وتريد التخلص مني؟
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َ
بقوة وقال بصوت مرت ّدد:
ارتبك عامر ّ

 -ال بالطبع ،ما هذا الكالم؟

اجلواب السليم ،فارجتفت مالحمها يف حزن صامت
قرأت عبري يف مالحمه
َ
وقالت:
 ْخذ وقتك يا عامر ،وادرس قرارك جيدً ا ،ولن أراجعك فيه.
***

حسمتها ماريانا أمام عامر عندما حاول هتدئتها واالستئذان أن تبقى
بأن بقاء عبري كان ّ
عبري برفقتهَّ ،
ذكر ماريانا ّ
خمط َط جيفيد هلا ،فلتحرتم ذكراه
حمملة بغضب هائل جتاه عبري ال يدري
وتكمل له ما انتواه ،ولك ّنها كانت ّ
ِ
شطط ماريانا التي اعتادت عىل عدم عصيان رغباهتا.
مبعثه احلقيقي؛ سوى
صعدَ إىل غرفته ليجد "عبري" مستغرقة يف نومها ،نظر نحوها بشفقة ،لقد
تكن ضمن خمططاته التي انتواها نحو رحلة كولومبيا،
أثقله أبوه هبا ،فلم ْ
ولكن ظ ًّنا منه ّ
بأن ذلك حتصنيٌ له ،سارع األب بتزوجيه منها ،ال ينكر عامر
ٍ
ّ
عقبة يف سبيل حتقيق أحالمه
حمبة حقيقية يف قلبه ،ولكنها اآلن أكرب
بأن هلا ّ
وحياته التي يرجوها.
فهل حيقّ هلا آلن -بام أهنا قد اقتحمت حياته عىل غري رغبته -أن يتخ ّلص
منها منطل ًقا نحو خططه القديمة والكربى؟

يكن لديه سبل االختيار ،كان مرغماً عىل السري يف
حني مكثِه بمرص مل ْ
الدّ رب الذي رسمه له أبوه ،وإلاّ سيتوقف ّ
كل يشء ،أما اآلن فاألمر بيده،
ِ
ّ
برسعة العودة إىل مرص بعد علمه بوفاة جيفيد ،لقد
تذكر مطلب أبيه منه
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َ
جتاهل هذا الطلب متا ًما ،ومل حياول االتصال به الح ًقا ،هذه هي ّأو ُل بادرة
الختيار طريقه بنفسه مستقلاًّ عن رغبته وحتكم والده فيه.
َمل ال يكمل املسري يف هذا االجتاه؟

سيعوض عبري بام تريد مقابل العودة إىل مرص وتركه ملا هو فيه.
ّ
هذا هو التفكري املنطقي.

نظر نحوها جمدّ ًدا ،وجدَ مالحمها اهلادئة النائمة بمنتهى االطمئنان
والسالم ،املبعث الوحيد ّ
لكل هذا االسرتخاء ثقتها يف رعايته هلا!
ّ

ٍ
ارتسم
بطعنة كربى من ضمريه خترتق أفكاره التي نسقها منذ قليل،
شعر
َ
خميلته عيناها الباكيتان بال تو ّقف بعد غدره هبا ،ما الفارق بينه وبني جيفيد
يف ّ
حني ذاك؟
األخري وعدَ ه بال ّنعيم املقيم يف الدنيا ،ولكن تركه عار ًيا فجأة بال
مقدّ مات!

كانت تعيش حياهتا البسيطة بأحالم ّ
أقل بساطة ،فهو الذي انتزعها معه
لتعيش حيا ًة زوجية من املفرتض أنهّ ا مستقرة ومكتملة األركان.

قرصا
لو مل يتزوجها لعاشت حياهتا بال مبالغة يف اآلمال ،أ ّما أن يبني هلا ً
قرصا من رمال الشاطئ ،اهنار أسفل ّأول
فتصبح لتجدَ أنه مل يكن سوى ً
موجة اعرتضته!
صداع قوي مل ّ
ينفك عنه إلاّ بعد اختاذ قراره النهائي الذي ال رجعة فيه.
انتابه
ٌ
***
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جلست عبري يف املقعد اخللفي للسيارة رباعية الدفع التي كانت تستق ّلها
ْ
بأول يوم هلا هبذه القارة البعيدة.
يف انبهار تام حني جميئها يف املطار ّ

االنبهار متا ًما ،بل لقد تبدّ ل ّ
كل ذلك إىل معامل سجن حيوطها من
انعدم
ُ
ّ
كل جانب ،ويراودها حلم اخلروج منه بأرسع ما متلك.
ِ
مقوده اخلالد ،نظرت نحو باب القرص
وجورمان كالعادة خلف
ٍ
كل ِ
بوجه حيمل ّ
حزن وأسى الدّ نيا ك ّلها،
الزجاجي الدّ اخيل ليخرج منه عامر
ّ
واستقل املقعدَ
فدار حول السيارة
نحوها ليجدَ بسمتها احلنون اجلميلةَ ،
نظر ْ
املجاور جلورمان ،جلس شار ًدا وهو ملتصق بمخيلته مشهد ماريانا األخري،
االعتذار هلا ،وأن تبقى صداقتهام ولو بشكل إليكرتوين ،فمسئوليته
حاول
َ
يعارض ّ
ُ
كل رغباته
نحو زوجته جتربه عىل عدم مفارقتها ،ح ّتى لو كان ذلك
َ
األمور حتماً  ،أغدق عليها ّ
بكل
يكن مثقلاً هبا الختلفت
وأحالمه ،لو مل ْ
ُ
كلامت إعجابه هبا ،وأنّه كان يسعى ٍ
حلياة أخرى غري التي سينطلق إليها اآلن،
مرة
ولكن
لو ْ
ْ
نظرت نحوه ً
حت بيدها وتركته منطلق ًة ّ
شذرا ،وبال ر ّد ّ
ألول ّ
نحو ألعاهبا اإلليكرتونية منذ وفاة أبيها!

ألقى عليها حتية الوداع ،وانطلق ليجاور عبري يف رحلة العودة ،سارت
مر ٍة خيرج عن صمته
السيارة ببطء عىل غري عادة جورمان ،والذي ّ
ّ
ألول ّ
موج ًها حديثه لعامر قائلاً :
بمبادرة شخصية منه ّ
 كيف أمكنك ال ّتضحية ّبكل ذلك؟! لقد عرضت عليك ماريانا البقاء!

نظر عامر نحو عبري بأسى وقال:

 -يف رقبتي مسئولية ال يمكنني التخيل عنها.
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وهز رأسه برضا تام
تط ّلع جورمان إليه وهو
مبتسم ابتسام ًة نادرة جدًّ اّ ،
ٌ
واستطرد قائلاً :
 -لقد كان جيفيد حم ًّقا بشأنك.

هز عامر رأسه بأسى وقال:
ّ
 -وبامذا يفيد ذلك اآلن؟

ببساطة قال جورمان:
 -سرتى.

ٍ
بلهفة وقد جتدّ د األمل يف قلبه وقال بسعادة ظاهرة:
نظر عامر نحوه
 -هناك جديد يف األمر ،أليس كذلك؟

ِ
ولكن
يلح عليه يف السؤال،
هم عامر أن ّ
ابتسم جورمان جمدّ ًدا ومل ينطقّ ،
انتبه ّ
بقوة،
بأن السيارة ال تسري يف طريقها إىل املطار كام هو مفرتض ،فانتعش ّ
وعاد بظهره إىل منتهاه يف مقعده ،وعيناه تكادا تدمعان.
ٍ
تو ّقفت السيارة أمام ٍ
هبدوء
فندق فاخر ،والتفت جورمان نحو عامر وقال
وحرص:

 أمامك اآلن خياران ،استكامل الطريق إىل املطار ،أو املبيت ليلتينْ يففاعلم ّ
بأن حياتك كلها لن تعود أبدً ا كام
ولكن لو اخرتت الثاين
هذا الفندق،
ْ
ْ
ً
شططا.
خيطر ببالك ولو يف أبعد أحالمك
كانت ،بل ستصري إىل ما مل ْ

هم عامر ْ
أن جييبه باخليار الثّاين مبارشة ،ولكن تذكر عبري التي التفت
ّ
نحوها ،وقال هلا بمنتهى الفرحة:
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أرسار تركها لنا جيفيد ،وجورمان
السعد ،هناك
ٌ
 ما رأيك يا وجه ّيعرض علينا استكشافها أو استكامل الرحلة إىل املطار؟

وحمملة بجميل تفضيلها عىل ماريانا ،والتخليّ عن
رأت عبري سعادته،
ْ
ّ
أحالمه ألجلها ،قالت مبتسمة:
 طاملا سيكون هذا بعيدً ا عن ماريانا األمر لك ،اخ ْرت ما تشاء.

وعندما أخرب جورمان بخياره ،مل يعلم بأنّه قد فتح با ًبا كان جيفيد يشفق
عليه من وقوعه فيه ح ّتى بعد إعداده له!
***

السعادة والفرحة وعبري تنظر نحوه
بينام عامر
ُ
يتقافز فوق رسيره بمنتهى ّ
جواله بعد ساعة واحدة من
مبتسمة سعيدة لبهجته الظاهرة ،ارتفع رننيُ ّ
ً
مستبرشا بأنّه حتماً املحامي
رقم جمهول،
مغادرة جورمان ،كان االتّصال من ٍ
تام
الذي سيستدعيه الستالم أمالك خفية أو إدارة إحدى الشرّ كات بشكل ّ
ومنفرد بام يشبه االمتالك هلا ،وسط ّ
كل التوقعات القصوى ر ّد عامر ،ولكن
استقبل صو ًتا عمي ًقا هادئًا قال له بمنتهى البطء:

تتفوه بحرف ،أخرب زوجتك بمغيبك ملدّ ة يوم
ْ
اسمتع جيدً ا ،وال ّ
ونصف اليوم ،وألاّ ختشى شيئًا؛ ستكون حتت رعايتنا بشكل غري مبارش،
الصالة الرياضية يف ّ
مجيع متعلقاتك
الطابق األريض ،اترك َ
ستهبط اآلن إىل ّ
رياضيا خفي ًفا،
أي يشء معك وال ح ّتى جوالك ،فقط مرتد ًيا ز ًّيا
وال تصحب ّ
ًّ
وقم بمامرسة اجلري فوق إحدى املشايات ملدّ ة عرش دقائق ،وبعدها اذهب
ْ
قم بارتدائها واترك
إىل احلماّ م رقم  5ستجد به حقيبة هبا مالبس جديدةْ ،
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وضع الباروكة الشّ قراء فوق رأسك لتخفي
مالبسك الرياضية يف احلقيبة،
ِ
ثم خترج من احلماّ م إىل
هبا مجيع شعرك األسود ،وتلصق الشّ ارب األصفرّ ،
قم باجللوس مبارشة
الباب اجلانبي ،ستجد سيارة مرسيدس زرقاء تنتظرك ْ
بجوار السائق دون حديث معه.
َ
االتصال قبل أن ينطق ،حاول
ولكن قطع الرجل
هم عامر أن يسأله،
ْ
ّ
االتّصال به ،ولكن جاءته رسالة ّ
بأن الرقم غري سليم!
انتابه ّ
شك كبري يف ّ
أن هناك مكيدة يف األمر ،ولكن َمن قال بأنه سريعى
ُ
يضيع الفرصة
زوجته حتماً لن يفعل ما يضريه ،ترى ما
األفضل اآلن ،أن ّ
ويتجاهل ّ
كل ما طلبه الرجل طل ًبا لألمن والطمأنينة ،أم يغامر لريى ما
ينتظره من كنوز حتماً أعدّ ها له جيفيد؟!

الدافع األكرب ْ
ألن خيرب عبري املتسائلة عن فحوى
طمعه وحتقيق آماله كانت
ُ
َ
تم استدعاؤه ملعرفة ما ينتظره من أمالك ،وأنّه سيعود ظهر الغد،
املكاملة بأنّه ّ
فال تقلقْ مطل ًقا ،وسوف يأتيها ّ
كل ما ترغب إىل حجرهتا ،ويمكنها الرت ّيض
أينام -ووقتام -شاءت.
وبعد قليل كانت تنطلق به املرسيدس الزرقاء يل ّفها الصمت التام،
خرجت مرسع ًة من املدينة ،وانطلقت مسافة ال بأس هبا بني األشجار الكثيفة
ٍ
ضيق
ثم انحرفت إىل
يف الطريق الرئييس املحاذي لنهر بوجوتاّ ،
طريق فرعي ّ
ري من سحب األتربة
غري ّ
ممهد ،وبعد االنطالق فيه برسعة مخُ لفة وراءها الكث َ
خشبي بسيط يوحي مشهده
ملدّ ة ثالثة أرباع الساعة ،توقفت أمام منزل
ّ
ٍ
تام أشار له
املتواضع بأن ساكنه ربام يكون أحدَ املزارعني باملنطقة،
بصمت ّ
السائق ليهبط ففعل برت ّدد ،وما إن تو ّقف عىل ُبعد خطوة منها ح ّتى انطلقت
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السيارة املتناقضة يف مشهدها مع املنزل املتوقفه أمامه ،انطلقت مرسعة
لتختفي تاركة وراءها بقايا األتربة املتطايرة ،وعامر يقف يف حرية وال يدري
ما جيب عليه فعلهّ ،
منتظرا أن خيرج من املنزل من
ظل بموضعه خلمس دقائق
ً
يدعوه للدخول ،ومل حيدث!

فام كان منه إلاّ التوجه إليه لطرق الباب ،وما إن فعل ح ّتى ُفتح الباب
املسن الوقور ذو الشّ ارب الكث والشعر الكثيف
مبارش ًة ليظهر خلفه ذلك
ّ
األشهب مرتد ًيا بذلته األنيقة الكالسيكية ذات الصديري أسفلها مع
حامالت جتذب بنطا َله ألعىل ،مشهدُ ه يوحي بأنه أستاذ جامعي أمريكي
الستينيات ،وقبل أن خيوض عامر يف خياالته ،وبصوت
تم انتزاعه من عهد
ّ
ّ
ٍ
وببسمة لطيفة ودودة قال له:
هادئ جدًّ ا
 أهلاً يا عامرّ ،تفضل.

رغم دهشة عامر ملنتهى احلميمية التي نطق هبا الرجل مجلته البسيطة؛
َ
والتي توحي ّ
الصلة ،رغم ذلك مل يتوقف وإنّام
بأن بينهام معرفة قديمة وثيقة ّ
مستطلعا املنزل البسيط جدًّ ا من الداخل بأثاثه وتكوينه رغم تو ّقعه
دخل
ً
ُ
فرحلة احلصول عىل بعض أمالك امللياردير جيفيد حتماً لن تنتهي
للنقيض،
وسط ذلك املشهد املتواضع!
جلس عامر إىل املقعد الذي دعاه الرجل إليه ،وقبل أن ينطق قال له:
َ

مرشوب بارد ُمنعش ،ارتشفه ببطء واستمتاع ،ألن ما
 سيأتيك اآلنٌ
سيليه قدْ يفقدك مذاق ّ
كل ما تعرفه يف هذه الدنيا.
ارتفع حاجبا عامر وقال مبتسماً :
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اعتدت عند سامع املبالغة هبذا الشكل أن يعقبه ال ّتوافه دو ًما.
ُ

ضحك الرجل بوقار وقال:

 -ال عليك ،سرتى بعد قليل.

ٍ
بوجه التيني عتيق ،ووضع أمامه مرشو ًبا أخرض اللون ال
جاءه خادم
املحببة ،وما إن انتهى منه وسط
ولكن أعجبه مذاقه وبرودته
يدري ك ْن َهه،
ْ
ّ
ِ
نظرات الرجل العميقة له ،ح ّتى قال مبتسماً :
 -ها قد انتهيت ،أين مفاجآتك املزلزلة؟!

ُ
الرجل جمدّ ًدا ،وقام منطل ًقا أمامه وهو يقول:
ضحك
 -فلتصحبني يا بطل.

ولكن
تو ّقع عامر أن جيد مصعدً ا إليكرتونيا هيبط به مخسني طاب ًقا ألسفل،
ْ
ٍ
جملدات ال حرص
دخل به الرجل إىل غرفة جانبية ليجدها مكتبة ضخمة حتوي
هلا قد تكون عدّ ة آالف ،كانت الغرفة كأهنا عدّ ة ٍ
تم دجمها لتحوي
غرف كربى ّ
َ
وبعض حوامل الكتب باملنتصف ،ويف
الكثري من األرفف والقوائم اخلشبية
الزان ،جلس
النهاية مكتب خشبي
مصمم بعناية ومنتهى األناقة من خشب ّ
ّ
الرجل خلفه ودعا عامر ْ
استقر األخري عىل
ألن جيلس بمواجهته ،وعندما
ّ
تنهد الرجل بعمق وقال:
كرسيه ّ
طمعا يف كنز مايل ،ولكن لو علمت ما بني دفتي هذه
أعلم بأنك جئت ً
 ُأي كنز خيايل قد وقعت عليه.
الكتب ،ستدرك ّ
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ّ
وتذكر كلامت أبيه املثالية ،وفكرة عبري عن قيمة
شعر عامر باإلحباط
أي راحة مادية حتمل
أهم من ّ
احلياة الطيبة اخلالية من املنغّ صات؛ وأهنا ّ
متاعب نفسية ال حرص هلا!
َ
ّ
الصمت لريى ما بجعبة
كل املقدّ مات توحي بنقيض ما يأمل ،ولكن التزم
َ
هذا الرجل ،من املستحيل أن تكون وصية جيفيد له بملكية هذه املكتبة!!
نظر الرجل نحوه بعمق وقال:

قصتك معنا قدْ بدأت منذ يونيو املايض ،ولكنها بدأت قبل
 ّتظن أن ّ
ذلك بكثري جدًّ ا ،فقد كان ذلك منذ أكثر من مخسة قرون.
 -ماذا؟!!

 استمع جيدً ا ،وامنحنى كامل تركيزك ،فحيا ُتك عىل مفرتق طرق كبريفقصتك معنا بدأت يف نوفمرب عام .1491
بعد ما تسمعه م ّني اآلنّ ،
 -وكيف هذا؟!!!

وتنهد بعمق وأغمض عينيه وقال:
عاد الرجل بظهره للخلفّ ،
رب بكافة تفاصيله.
 -إليك اخل ُ

***

أهم
ُ
قرص احلمراء الزاهي بأرقى فنون العامرة والزخارف اإلسالميةّ ،
معامل غرناطة األندلسية قديماً وأسبانيا حال ًيا ،مل يكن املشهد اعتياد ًّيا هذه
َ
اعتدن عليها،
يركضن فيه بضحكات الدالل التي
املرة ،فلم تكن اجلواري
َ
ّ
ومل ِ
رباقة بالتصميم
يكن الوزراء خيتالون يف مشيتهم البطيئة ومالبسهم ال ّ
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السلطان العريب حمتلاًّ عرشه املعتاد؛ بل عىل
الالمع بأكثر من لون ،ومل يكن ّ
جالسا ذليلاً عىل كريس عادي قديم يقابل فرناندو املتكئ عىل
ال ّنقيض كان
ً
ٍ
باعتداد كبري ،وأيدهيم
عرش القرص بمنتهى اخليالء وسط رجاله الواقفني
يتجردوا منها مراعا ًة للقاء من املفرتض أنّه ديبلومايس
عىل أسلحتهم التي مل ّ
للتفاوض األخري عىل تسليم غرناطة بشكل كامل.
السلطان أبو عبد اهلل قائلاً :
نطقَ ّ

تنص اتفاقية التسليم عىل "تأمني الصغري والكبري ىف النفس واألهل
 وأن ّواملال ،وإبقاء الناس ىف أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم ،وإقامة
رشيعتهم عىل ما كانت عليه ،وال حيكم عىل أحد منهم إلاّ برشيعتهم ،وأن
تبقى املساجد كام كانت ،وألاّ يدخل النصارى دار مسلم ،وال يغصبوا أحدً ا،
وألاّ يولىّ عىل املسلمني نرصاين أو هيودي ممّن يتوىل عليهم من ِق َبل سلطاهنم،
وأن يطلق رساح مجيع أرسى املسلمني ىف غرناطة ،وألاّ يؤخذ أحدٌ بذنب
مسلم عىل التنصرّ  ،وإن تنرص ِمن املسلمني يوقف أ ّيا ًما ح ّتى
غريه ،وألاّ يقهر
ٌ
حكم من املسلمني وآخر من النصارى ،وال
يقرر بنفسه ،ويعلن ذلك أمام
ٍ
ّ
َ
سلب من النصارى
نرصانيا أيام احلرب ،وال يؤخذ منه ما
يعاقب من قتل
َ
ًّ
أيام العداء ،وألاّ يكلف املسلم بضيافة أجناد النصارى ،وألاّ تفرض عىل
املسلمني رضائب جديدةْ ،
وأن ترفع عنهم مجيع املظامل واملغارم املحدثة ،وأن
ّ
مصل
يسري املسلم ىف بالد النصارى آمنًا ىف نفسه وماله ،وال يمنع مؤ ّذ ٌن وال
وال صائم وال غريه من أمور دينه".
قاطعه فرناندو بتم ّلل وهو يشيح بيده أن يتوقف قائلاً :

 -كم عدد هذه البنود التي ترغب فيها؟
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السلطان ريقه بصعوبه وهو يشعر باملهانة قائلاً :
ابتلع ّ

 -سبعة وستون بندً ا.

لوح بيده قائلاً :
بمنتهى البساطة واالستخفاف ّ

يومنا هذا اخلامس والعرشين من
 حسنًا ،أوافق عليها كلها ،وليكن َُ
تاريخ ال ّتوقيع الرسمي عليها.
نوفمرب هو
ُ
السلطان استجالب يشء من الرضا الذايت ،فنظر نحو أحد
حاول
مساعديه سائلاً :
 -أليس هذا هو أفضل احللول بعد حصا ٍر قارب العامني؛ ومل يعد لنا إلاّ

املوت أو إ ّياه؟

هز الكثري من املساعدين رؤوسهم مؤ ّيدين بأن هذا هو أفضل املخارج
ّ
للوضع النهائي ألرض األندلس كلها.

ٌ
رجل واحد مل ّ
يرق له األمر كله ،بعيني صقر ،وفراسة مقاتل ،وجسارة
أسد ،أخذ جيول بعينيه يف أرجاء القرص بح ًثا عن اجلملة اخلالدة الشّ هرية
واملميزة لقرص احلمراء وغريها من القصور الكبرية ،مجلة (وال غالب إلاّ
اهلل) ليجدها ك ّلها قد توارت خلف الصلبان التي تم تعليقها يف ّ
كل ركن
أهم العالمات البارزة بالقرص ،أدرك مبارشة بأن احلرب إنّام هي
ْ
لتكن هي ّ
نزاعا عىل إدارة أمالك هذه البالد ،لذا مل
حرب هو ّية دينية؛ وليست أبدً ا ً
السلطان ومرافقيه؛ حز ًنا
يتاملك نفسه عندما رأى الدموع تسيل من عيني ّ
وعمرها أجداده مئات
عىل ضياع امللك الكبري يف هذه البالد التي فتحهاّ ،
األعوام ،فهتف قائلاً بمنتهى الرصامة والقوة:
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َ
العويل لل ّنساء واألطفال ،فنحن رجال لنا قلوب مل ختلق
 اتركوادفاعا عن حرياتنا وانتقا ًما
إلرسال الدّ مع ،ولكن لتقطر الدماء،
فلنمت ً
ْ
أن يقال ّ
ملصائب غرناطة ،وحاشا هلل ْ
أن أرشاف غرناطة خافوا أن يموتوا
دفاعا عنها.
ً

ربا وراث ًيا حالهّ ،
وأن التاريخ لن
وبينام ير ّد عليه السلطان أبو عبد اهلل مك ً
ينظر إىل
َ
يذكر له إلاّ ضياع األندلس عىل يديه ،مال فرناندو عىل مساعده وهو ُ
ذلك الفارس العمالق بغيظ وسأله:
َ -من هذا الرجل؟

 -إنّه موسى بن أيب الغسان.

ظالم هذه الليلة إلاّ يف قربه.
فارسا أن يالحقوه؛ فال يرى
َ
ُ -م ْر عرشين ً

مرسعا نحو أحد الفرسان يف ٍ
وأرس إليه
قيص من القرص
قام املساعد
ً
ركن ّ
ّ
باألمر ،فتحرك الرجل مبارشة دون أن ير ّد عليه.
***

َ
انرصف الوفد األخري من قرص احلمراء منرص ًفا عنهم الفارس القوي
الشّ جاع موسى بن أيب الغسان ،وهو يلكز جانبي ِ
بقوة ،ويزفر ً
تغيظا
فرسه ّ
يلهب الفرس القوي أسفله.
وغض ًبا يكاد
ُ

وعىل الطريق املالصق لنهر شنيل كانت الرؤية أمامه مشوشة من أثر
الغضب ،أراد أن ينفر َد بنفسه ح ّتى ال يقع خملوق حتت طائلة محم هذا الغضب
اهلائل بداخله ،وبينام تعلو خلفه سحابة ترابية وذكرياته القريبة والبعيدة
كأحد أرشاف مدينة غرناطة السابقني تالحقه وتلهبه بشكلٍ متصاعد أليم،
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وقفت رس ّي ٌة قشتالية متوارية عىل اجلانبني من الطريق مسترتة بكث ٍ
ري من
القوة
جذوع األشجار الضخمة وهم ممسكون بمقابض أسلحتهم بمنتهى ّ
ٌ
ومتيزهم باملفاجأة
والرتقب ،ويرصعهم
خوف كبري رغم غلبتهم العدديةّ ،
الكفيلة هلم بالتغلب والنرص السرّ يع ،ولكن ما وصلهم عن مدى جسارة
وقوة وبراعة هذا الفارس ،وبام يعلمون عماّ يعتمل به اآلن من يأس غاضب
حتماً سيضاعف من رشاسته؛ ُحقّ هلم هذا التخوف الكبري!

تم شدّ حبل قوي
َ
اقرتب الفرس برسعته القصوى ،وقبيل الوصول ّ
الطريق أمامه ً
بعرض ّ
ممسكا بطرفيه ثالثة من الفرسان عىل ّ
كل جانب ،وقد
ّ
التف احلبل عىل سواعدهم ووسطهم ،كانت مفاجأة هذا املصدّ القوي أمام
الفارس وفرسه أقرب ِمن أن يتعامل معها بالقفز أو املناورة ،فجذب الفرس

احلبل با ُملمسكني به خلفه مسافة عرشين م ً
رتا ،ولكن مع عثرة كربى أسقطته
عىل قائمتيه
األماميتني ،وقبل أن يسقط برقبته عىل األرض كان موسى قد قفزَ
ّ
قفزة كربى أذهلت ال ّناظرين إليه ليهبط واق ًفا عىل قدميه ،خرج إليه األربعة
وهم يصيحون
فارسا
السوداء القوية ُ
عرش ً
ًّ
قتشاليا املتبقني عىل متن فوارسهم ّ
بقوة مست ّلني أسلحتهم الضخمة وم ّتجهني بأنصاهلا جتاه الفارس موسى.
ُ
املعركة غري املتكافئة ملدّ ة ربع الساعة يف مشهد يعجز أي ٍ
قاص
اشتعلت
جراحه الكربى
ري من الفرسان ،واشتعلت
ُ
أن يصفها ،رصع فيها موسى الكث َ
متزق بعض
واخلطرة بأكثر من موضع بجسده ،وعندما ناله
الوهن عىل أثر ّ
ُ
العضالت الرئيسية التي متكنه من الوقوف واملبارزة ّ
والطعن ،تراءى له
ِ
بنظرة استسالم
قرر ألاّ جيعلهم من الفائزين
املوت أو األرس ،وبلمحة رسيعة ّ
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ِ
بسالحه إىل صدر الفارس املقارب لض ّفة
أو هزيمة يف عينيه ،وبرسعة اتجّ ه
ً
ِ
ساقطا عىل األرض بسيفه،
مقبضه وتركه
النهر ،وأعمله يف صدره ح ّتى

ارتبكت صفحة ال ّنهر اهلادئة بكثري
مرسعا ليلقي بنفسه إىل جوف ال ّنهر،
ً
ْ
وتلون بعضها بال ّلون األمحر من أثر دمائه الكثرية ،أرسع
من االضطرابّ ،
وهم ما زالوا قيد االستعداد والرت ّبص،
الفرسان ليصط ّفوا عىل ضفة ال ّنهر ُ
ٍ
كشيطان جتدّ دت خالياه؛ ليعود
ويف خميلتهم أنه سيخرج هلم من وسط املاء
بدأت صفحة املياه تسرت ّد طبيعتها ومل يعدْ من
بقوة أكرب مما كان عليها ،ولكن ْ
ّ
التحرك باجتاه التيار اهلادئ
أثر اضطرابهِ ا سوى اللون األمحر الذي بدأ يف
ّ
القوي
مر أكثر من عرش دقائق ومل يظهر الفارس األندليس
ّ
ليخ ّفف من أثرهّ ،
موسى بن أيب الغسان ،تأكدت الرس ّية من مقتله والفوز عليه ،فتصاحيوا
ريا اصطحبوا قتالهم وجرحاهم وقفلوا عائدين،
فرح ًة وسعادة بذلك ،وأخ ً
َ
ليسدل الستار عىل حقبة تارخيية عجيبة هبذا املشهد األكثر غرابة!
***

أسمع عنه من قبل ،رغم حضوري لدروس
 موسى بن أيب الغسان ،ملْ
وقراءة الكثري من الكتب عن احلقبة األندلسية!

متنهدً ا ،فابتسم هبدوء
القص ّ
متعج ًبا بعد تو ّقف الرجل عن ّ
نطقَ هبا عامر ّ
وقال:

 العجيب بالفعل ّأن املصادر األوروبية تذخر بسرية هذا الرجل ،بينام
قصور كبري جدًّ ا يف رسد التاريخ العريب عنه! تقري ًبا مل يتحدّ ث عنه
هناك
ٌ
سوى الروائية رضوى عاشور يف ثالثية غرناطة ،وذكرت ّ
بأن هنايته كانت
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يسمى "حممد عبد القهار" كتب
عند ض ّفة هذا النهر ،بينام هناك روائي آخر ّ
ٍ
برسد ذايت
تسمى (غارب) رس َد فيها جز ًءا من تاريخ النهاية لألندلس،
رواية ّ
جعله من وجهة نظر الفارس موسى بن أيب الغسان.
قاطعه عامر قائلاً :

 -وهل نستمدّ التاريخ من الروايات؟!

ابتسم الرجل ،وعاد بظهره للخلف وقال:
َ

وذهنيا ،تعدّ تأر ًخيا
نفسيا وفكر ًّيا
الروايات بجوار جانبها ا ُملمتع
ًّ
ًّ
 ّلكل حقبة تدور فيها أحداثها ،منها تستلهم روح ّ
قو ًّيا ّ
كل حقبة من مجيع
اجلوانبّ ،
صحة أحداثها ،ويكفي أنهّ ا قد تستثري
بغض النظر عن منطقية أو ّ
والسليمة لتاريخ ّ
كل حقبة
شهيتك للبحث عن احلقيقة بني املصادر األصلية ّ
ّ
تتحدث عنها.
 -العجيب أنّك بدأت بذكر الروايات قبل الكتب عن هذا الرجل!

 حسنًا ،هناك كتاب عريب واحدٌ بالفعل حتدث عنه ،ولكن كنت عىلوشك أن َ
أصل بك ألغرب وأعجب من حتدّ ث عن هذا الرجل.
اتّسعت عينا عامر تساؤلاً  ،وقال:
 -أنتظرك.

يسمى "عدوان
 رواية (عودةاملوريسكي من ّ
تنهداته) لروائي فلسطيني ّ
ّ
ٍ
أبطال
نمر عدوان" يف هذه الرواية العجيبة يتجسد الفارس موسى يف
مرحلة ٍ
ٍ
آخرين ،يف ّ
قامتة سودا َء جتده أو جتد شبيهه ،فهو ال يموت ،كانت
كل
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الرواية متنقلة يف أزمنة خمتلفة بني بطلني (موسى األندليس القديم بأحداث
يف غرناطة ،وموسى النابليس احلديث بأحداث تتأرجح بني أسبانيا ومدينة
القدس)
َ
متلمل عامر وقال:

تشوقت لقراءة رواية هذا األخري ،ولكن ّ
كل هذا احلديث
 حسنًا ،لقد ّرب اجلوال؛ لتقص ع ّ
يل مدى خربتك ودرايتك
السهل إجراؤه ع َ
كان من ّ
بالتاريخ العريب القديم واجلديد ،وتذكرين ببطلٍ عريب جمهول!

األهم؛ ما عالقة ّ
كل ذلك يب وباألجواء العجيبة التي نحن
اآلن وهو
ّ
فيها اآلن؟!
ُ
مرة ،ور ّبت عىل كتف عامر بحنان وقال:
قه َقه
الرجل ّ
ألول ّ

 حسنًا ،لقد قلت يل بأنّك كنت من املهتمني بالتاريخ األندليس ،ما هيُ
خالصة معرفتك عن فرتة النهاية لتلك احلقبة؟
تنهد عامر بفراغ صرب وقال:
ّ

 ّتم الرتكيز عىل
تم نقضها ،بل لقد ّ
كل بنود اتفاقية تسليم غرناطة ّ
مضاعفة ّ
وتم إجبار اجلميع؛ مسلمني وهيود ،عىل
كل ما هو نقيض هلاّ ،
فر هو بنفسه وأهله
التحول إىل
ّ
املسيحية ،و َمن مت ّنع ّ
تم طرده أو قتله ،أو َّ
ّ
ودينه.
ِ
 ّالتحول ،ومتسكت بدينها
أعلنت
بالضبط ،ولكن كانت هناك أغلبية
ّ
احلقيقي يف رسية مطلقة.
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ُ
تبحث
تم إنشاء حماكم التفتيش التي
 أعلم هذا ،وعندما ظهر أثر ذلكّ ،تام أم ظاهري ،ووصل األمر ملعاقبة َمن
عن حقيقة
التحول الديني هل هو ّ
ّ
وحشيا،
حتوله ،ولو بدليلٍ غري ثابت ،وكان العقاب
يتم التشكك يف صحة ّ
ّ
ًّ
لدرجة دفعت ّ
كل أبالسة اجلحيم ْ
ألن تتعانق؛ وهي تشعر باحلبور أهنا مل تصل
يو ًما إىل هذه الدرجة من الشطط!
 هل تعلم ّبأن تسليم مدينة غرناطة مل يكن هناية الرصاع واحلروب
حينها؟
 نعم سمعت عن ثورة البرشات وغريها ،ولكن منيت مجيعها بالفشل.جيد ّ
لكل ما ورد باملصادر التارخيية الشّ هرية.
 رائع ،أنت بالفعل ٌمتابع ّ
 حسنًا ،مازلت ال أدري ما عالقة ّكل ذلك يب؟!

استمع يل بقلبك ال عقلك.
رب يا فتى ،واآلن
ْ
 اصط ْ***

وأدوات التعذيب الشيطانية تعمل عىل قد ٍم وساق
بينام كانت املحارق
ُ
ملحو أي ملحة لبقية من إسالم يف صدور أتباعه السابقني ،ويف غرفة فقرية
ْ
الرجال يلفهم ظالم الليل من اخلارج،
التأثيث واهليكل؛ اجتمع عرشة من ّ
أي من وسائل اإلنارة كذلك يف الداخل ،قال أحدهم
مع تعمد عدم إشعال ّ
مهسا:
ً
 املقاومة يف بلنسية والبرشات نجحت يف تكوين قوة ضاربة يمكنهاالتحرك العلني املنظم اآلن.
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ولكن األمور هنا تصري ّ
كل يوم من سيئ إىل أشد سو ًءا ،ومل يعدْ ممكنًا
ّ
اخلروج واالنضامم اىل الثورات القادمة يف تلك املدن بعد رضب احلصار
حوهلا ومنع الذهاب إليها.

 وبعد توظيف ّالسادة بام
كل
املوريسكيني يف أعامل الزراعة واخلدمة لدى ّ
ّ
مسموحا هلم باملغادرة أو اهلجرة بدينهم إىل السواحل
يشبه االستعباد؛ مل يعدْ
ً
املغربية كام كان احلال ساب ًقا.
ورغم ّ
الظالم الشديد إلاّ أنه تأكد من إحكام غطاء الرأس والوجه الذي
يل ّفه ،قال هلم قائدهم وبصوت عميق:
 طبيعة الصرّ اع تستدعي معرفة ثغرات عدوك والنفاذ منها بذكاء،فليست شجاعة أن تلقي بنفسك إىل التهلكة.
 -ماذا تقرتح؟

ٍ
بوهن خفيف حزين:
ر ّد بصوته القوي رغم اتّشاحه

 األرض اجلديدة خلف بحر الظلامت؛ والتي يعدون العدّ ة ّللذهاب
ِ
كهجرة يثرب ،يشتدّ فيها
اليها ،هي الزاوية التي لن يروننا فيها ،فلتكن هجرة
ثم أرضنا تال ًيا.
عودنا ونقيم القوة التي يمكن هبا استعادة أنفسنا ّأولاً ّ ،
 -نريدك قائدً ا لنا هناك.

 -لن أترك هذه األرض التي ارتوت بدمائي.

هاجر الرسول ،صلىّ اهلل عليه وس ّلم ،ليقود األ ّمة اىل ابتعاث جديد،
َ
إن قلنا لك ّ
وال حتزن ْ
ألي دور قتايل هنا.
تؤهلك ّ
بأن جراحك املثخن هبا ال ّ
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ّ
ّ
وحث الناس عليها.
سأظل هنا لرسم خطط اخلروج
فليكن ،سنكون بانتظارك هناك.
ْ

صمت ُمطبق بعد اجلملة األخرية ،فتنهد القائد وقال:
سا َد
ٌ

 لو انتبهوا ملحاوالت اهلروب هذه؛ حتماً ستصدر بعض املراسيم امللكيةالتي تعرقل عملية اهلجرة ،ولكن املوكلون بتنفيذ هذه املراسيم ُهم أنفسهم
ِ
فليكن التعامل مع انحراف
هيمها إلاّ أنفسها وفقط،
اخلنازير اجلشعة التي ال ّ
هذه النفوس ،سيقبلون املساومات والتعامل غري املعلن مقابل مترير َمن يريد
اهلرب؛ طاملا ستكون جريمة مكتملة ال يمكن اكتشافها لدى قادهتم هنا.

بالتحري الالزم نحو ّ
كل املنافذ ،واملسئولني عنها وكيفية
 سنقومّ
الوصول إليها.
لتستمر اهلجامت؛ َ
لتنال منهم عىل نفس وتريهتا القديمة
 حسنًا ،ولكنّ
مصب اهتاممنا الرئييس يف املرحلة
لتشغلهم عن هذه الزاوية ،والتي ستكون
ّ
القادمة.
***

متام السيطرة واستعادة ما يسمونه بجزيرة
ظن التاج األسباين َ
بعد أن ّ
مكونة من أسبانيا والربتغال حال ًيا ،والتي ظ ّلت مئات األعوام مسماّ ة
أيبرييا ّ
باألندلس ،بدأ التجهيز الخرتاق بحر ّ
الظلامت ،وهو ما أطلق عليه فيام
فتم إعداد ثالث سفن حربية
بعد اسم "املحيط األطليس ،أو األطلنطي"ّ ،
ضخمة ،لتذهب اىل األرايض الالتينية لتنقل إليها وحشية وافرتاس الرجل
األورويب؛ الذي امتهن واعتاد عىل سفك الدماء بمنتهى ال ُيرس والالمباالة .
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نمطية
وهجمت تلك الضباع الوضيعة عىل أناس كانت حياهتم بسيطة
ّ
تلقائية ،فأعملوا فيهم أنياهبم وقادوا حرب إبادة ضدّ هم ،فكام كان العمل
ملحو أدنى أثر لإلسالم واملسلمني يف شبه جزيرة أيبرييا ،كان
عىل قد ٍم وساق ْ
ٌ
بمحو ثقافة
الوحش األورويب يرى أن وجوده يف األرض اجلديدة
مرتبط ْ
ملحو الرجل
وعقيدة الرجل اهلندي صاحب األرض العتيق ،وامتدّ ذلك ْ
اهلندي نفسه!

ولكن سفنهم مل حتمل الفرسان املقاتلني واألمراء والقادة املتزعمني هلذه
ّ
احلملة وفقط ،فقد كانت حتوي الصناع املهرة والبحارة املتمرسني والبارعني؛
القادرين عىل اخرتاق بحر الظلامت ،وكان أغلبهم من املوريسكيني ،هؤالء
تم حتويلهم من اإلسالم إىل املسيحية بأوامر ملكية ال نزاع فيها!
الذين ّ
فر هؤالء من جحيم حماكم التفتيش يف بقايا أرض األندلس.
وقد ّ

وهناك أذهلهم قدر ُة قادهتم األسبان والربتغاليني عىل إسالة هذه األهنار
من الدماء ،رغم معاناهتم من هذا اجلربوت قبل فرارهم املق ّنع هنا ،كان
ظ ّنهم بأن هذه األرض اجلديدة ستكون مأوى طي ًبا هادئًا هلم ،فإذا هبم يرون
هونت عليهم ّ
كل
جيوش االحتالل حترق األخرض واليابس يف مذابح خيالية ّ
ما القوا من قبل ،بل كان من ُحسن ّ
حظهم أهنم مل يكونوا ضمن فئة املقاتلني
املنغمسني يف ّ
كل هذه اجلرائم؛ وإلاّ افتضح أمرهم من ّأول يوم ،لذا أعامهلم
يف اخلدمة والزراعة وبقية الشئون الوضيعة ج ّنبتهم ّ
كل ذلك.
املستمر انتبه قادة االحتالل األسباين
ولكن مع كثرهتم وتزايد أعدادهم
ْ
ّ
أي موريسكي؛ كام تو ّقع
فتم استصدار املراسيم التي متنع استقدام ّ
لذلكّ ،
الفارة يف
قائدهم يف اجتامعه مع رجاله املقربني بالفعل ،وبدأت األعداد
ّ
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يتم ذلك بمغامرات وخدع بدأت يف التكشف
التناقص ،و َمن يأيت منهم إنام ّ
واتخّ اذ خطوات تق ّللها أو متنعها.

القدم الكريمة لذلك الفارس
ريا يف استقبال َمهيب وخاص ،وطأت
ُ
وأخ ً
ريا عبق
ليتنسم عبريها النقي؛ والذي يشابه كث ً
العظيم األرايض األمريكية ّ
عزهتا السامقة.
األندلس أيام ّ

سالت من عينه اجلرحية ٌ
دمعة حارقة كادت تكوي خدّ ه ،أن دفعته األيام
ْ
للهجرة إىل هذه البالد البعيدة ،ليقوم وينظم وحيفظ ما تب ّقى لدى عشريته
من دين.
***

 -هل هذا القائد هو أبو موسى الغساين؟!

نطقَ هبا عامر ذاهلاً  ،فابتسم الرجل هبدوء وقال:

تاريخ هذه الفرتة للموريسكيني يف أمريكا الالتينية جمهول جدًّ ا ّ
ُ
قل َمن
تناوله ،وأثق بأنك رغم ّ
اطالعك مل تد ِر عنه شيئًا.

 بالفعل ،هذه مفاجأة حقيقية يل ،يبدو بالفعل ّأن األندلسيني مل يتخ ّلو
عن دينهم وال أرضهم ح ّتى الرمق األخري؛ وقد فعلوا أقىص ما لدهيم
للحفاظ عىل دينهم.
حقيقي جدًّ ا.
 هذاّ

 -حسنًا ،وما الذي فعله هذا القائد معهم يف األرض اجلديدة هذه؟

تنهد الرجل بعمق كبري وقال:
ّ
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 كان قائدً ا عبقر ًّيا بمعني الكلمة ،فكام يقال يف العلوم السياسية؛ السياسةأبراج من الوهم،
يسع لبناء
ٍ
هي ّ
فن املمكن ،وهو مل تعرتيه عنرتية كاذبة ،ومل َ
درس الواقع بمنتهى التأنيّ  ،وطلب من أتباعه االنغامس يف األرض اجلديدة
كلها عىل مستوى القاعدة ،بمعنى االنشغال يف ّ
كل املهن األساسية التي ال
قوة اقتصادية خفية
غنى عنها ،والتزاوج مع أهل األرض األصليني ،وتكوين ّ
جتعل القضاء عليهم صع ًبا ،وهيدد باالهنيار ،وقد كان...
 رائع ،هذا ختطيط عم ّيل يعطي نتائج مبهرة عىل املدى الطويل.

ٍ
بجالء للجميع
املوريسكيني يف األرض اجلديدة ،ح ّتى ظهر
 واشتدّ عودّ
أنهّ م مازالوا عىل دينهم احلقيقي؛ وهو اإلسالمّ ،
وأن هلم خمططات حتفظ هلم
هذا الدين يف صدورهم.
والربتغاليون حينام تكشف هلم ذلك؟
 وماذا فعل األسبانّ

هز الرجل رأسه بأسى وقال بحزن:
ّ

 -قامت هلم حماكم تفتيش جديدة ،وكانت إبادة ثانية هلم.

تم ذلك بسهولة؟
 -وهل ّ

 كان بصعوبة بالغة ،ولكن لألسف عىل املدى الطويل نجح.هز عامر رأسه بمرارة وأمل ،وقال بغيظ:
ّ

ودفعت
بتاريخ جديد مل أد ِر به من قبل،
 رائع أهيا العبقري ،لقد أذهلتنيَ
ٍ
أكرر سؤايل؛ ما عالقة ّ
كل ذلك يب؟!
بمرارة كربى إىل حلقي ،واآلن ّ
ابتسم الرجل بأسى وقال:
َ
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سأقص عليك ما مل
قصصت عليك ما جاء يف املصادر التارخيية ،اآلن
ُ
ّ
أي مصادر مو ّثقة.
ير ْد يف ّ
تنهد عامر وقال:
ّ

ري من ذلكّ ،
تفضل؛ كليّ آذان صاغية.
 ال ض َ***

املوريسكيات الشهريات يف أمريكا الالتينية،
فرانسيسكا سواريس من
ّ
كانت معروفة بلقب (البلنسية) ،ومن الشخصيات املعروفة يف ليام ما بني
حازت مخس
أعوام  1530و .1550استطاعت إنشا َء فندق وخمبزة ،كام
ْ
مرات .واحدة من الزجيات
منازل إىل جانب منزهلا اخلاصّ ،
وتزوجت أربع ّ
ولكن
كانت بأنطونيو دي طوليدو الذي ساعدها يف إدارة شئون الفندق،
ْ
تم إلغاء الزجية من طرف السلطات األسبانية ،وذلك بسبب
رسعان ما ّ
ٍ
تكررت يف املجتمع االستعامري :لقد كان زوجها
حدوث
حالة لطاملا ّ
متزو ًجا بأخرى؛ استسلم املستوطنون اجلدد إلغراء االرتباط بأخرى،
ّ
خاصة إذا ما كانت زوجة فقرية بعيدة أمام
ونسيان الزوجة األوىل يف أسبانياّ ،
أخرى غنية قريبة.
متزو ًجا يف أسبانيا فرفعت الزوجة هناك دعوى
كان زوجها طوليدو
ّ
وعلمت حماكم التفتيش باألمر سنة  1554فقامت برتحيله
قضائية ضدّ ه،
ْ
ّ
زواجه باملوريسكية البلنسية ،وبام هلا من قوة وحضور وحيلةٍ
بعد أن أبطلت
َ
أنظار حماكم التفتيش عنها ،وهلذا جاء ذلك
استطاعت فرانسيسكا أن حتجب
َ
ضم القائد والفارس العريب العظيم ،وشخصية
ُ
االجتامع العجيب يف منزهلا؛ ّ
مسيحية نقية ،وكذلك أخرى هيودية معتدلة!
ّ
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حتدّ ث القائدُ املسلم قائلاً :

جلية؛
الرمحة ،وحتى يف حروبنا كانت التعليامت واضحة ّ
 ديننا عنوا ُنه ّشيخا أو طفلاً وال امرأة ،بل طال األمر ألاّ
ألاّ نقتل ً
نقطع شجرة ،ويف أغلب
َ
بحسن املعاملة والدّ عوة إىل اهلل
تم ذلك إلاّ ُ
البالد التي متدّ د فيها اإلسالم؛ ما ّ
باحلكمة واملوعظة احلسنة.

ين لمَ ْ ُي َقاتِ ُل ُ
وك ْم
وقد قال اهلل تعاىل يف كتابه الكريم {ال َي ْن َه ُاك ُم اللهَّ ُ َع ِن ا َّل ِذ َ
ين َولمَ ْ يخُ ْ ِر ُج ُ
فيِ الدِّ ِ
وه ْم َو ُت ْق ِس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن اللهَّ َ يحُ ِ ُّب
وكم ِّمن ِد َيا ِر ُك ْم َأن َتبرَ ُّ ُ
المْ ُ ْق ِس ِطنيَ } (سورة املمتحنة آية .)8
ر ّد عليه املسيحي قائلاً :

لطمك أحدُ هم عىل خدّ ك
 ودينُنا عنوانه املحبة ،ومن أبرز تعاليمه إذا َفأدر له خدّ ك اآلخر.
ْ

َ
ونِ :
الس ِ
وقد ورد يف العهد اجلديد ِ
“لكنِّي َأ ُق ُ
ام ُع َ
أح ُّبوا
ول َل ُك ْم أيهُّ َ ا َّ
يكمَ ،و َص ُّلوا َ
يك ْمَ ،با ِر ُكوا َ
أعدَ ا َء ُك ْمَ ،أ ْح ِسنُوا إِلىَ ُم ْب ِغ ِض ُ
ين
أل ْجلِ ا َّل ِذ َ
ْ
ال ِعنِ ُ ْ
ُي ِسيئ َ
ض َل ُه َ
اع ِر ْ
اآلخ َر َأ ْي ًضاَ ،و َم ْن َأ َخ َذ
ُون إِ َل ْي ُك ْمَ .م ْن ضرَ َ َب َك َعلىَ َخدِّ َك َف ْ
ِر َدا َء َك َف َ
ال تمَ ْن َْع ُه َث ْو َب َك َأ ْي ًضاَ .و ُك ُّل َم ْن َس َأ َل َك َف َأ ْع ِط ِهَ ،و َم ْن َأ َخ َذ ا َّل ِذي َل َك
َف َ
ال ُت َطالِ ْب ُه” (لوقا .)30-6:27
تك ّلم اليهودي قائلاً :

الصحيحة كانت الرمحة والتسامح من األخالق
 ويف تعاليم التوراة ّالرئيسية التي جيب أن نرت ّبى عليها ،وقد جاء منها:
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وأحب
"ال تنتقم ممّا فعله اآلخرون بك ،وال تذكر ابن شعبك بذلك،
ّ
حتب لنفسك" (تثنية االشرتاع )35-32
لغريك كام ّ
تنهد الفارس املسلم وقال:
ّ

 لو اتّبع ٍّ
شعب م ّنا ما جاء يف صحيح تعاليم دينه ،ما سالت قطر ُة
كل
كرمه اهلل ونفخ فيه من روحه ،ما سالت عدوا ًنا وظلماً بمثل ما
د ٍم من إنسان ّ
يغشى األرض كلها اآلن.
قال املسيحي:

ٌ
صدق وحقّ .
 -هذا

تساءل اليهودي:

شكرا عىل ال ّتذكرة ،ولكن َمل هذه السرّ ية املطلقة طاملا كان من املمكن
ً
تذكري اجلميع هبا عىل املأل؟!
ر ّد الفارس العريب قائلاً :

ري اجلميع هبا عىل املأل لن يفيد ،ولن يغيرّ من األمر شيئًا ،بل
 تذك ُِ
جيب علينا اآلن اإلعداد ّ
مئات األعوام
خلطة طويلة املدى قد تصل إىل
لرتبية جيلٍ يؤمن هبذه املبادئ ،ويكن فيها ال ّتعاون جن ًبا إىل جنب ،جيب
ال ّتخطيط العميق املوحد لوصول َمن يؤمن هبا إىل مواقع القيادة فيمكنُه
صنع فارق هبا.
ُ
سيتم ذلك؟
ْ -نع َم ال ّتفكري ،ولكن كيف ّ
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 ّأولاً سنطلق عىل هذه املنظمة اسم (اليد الواحدة) ونضع سو ًّيا مبادئها،السري فيها لتحقيق
وبعدها ّ
تتوسع دائرة التفكري لدراسة السبل التي جيب ّ
مهام طال بالشجرة الزمان.
بتدرج وبطء ،وال نتعجل جني الثمرة ْ
اهلدف ّ
ُ
نوافق عىل ذلك.
-

***

ً
منتفضا وواق ًفا ،وقال بذهول:
قفزَ عامر

 هل تعني ّمؤسس منظمة (اليد الواحدة)
أن أبا موسى الغساين هو ّ
الرس ّية؟!
ابتسم الرجل هبدوء وقال:
َ

ألن تنال ً
َ
الراحة ،ونكمل غدً ا؟
 لقدانتصف بنا الليلْ ،
قسطا من ّ

لوح عامر بيديه وقال:
ّ

لو طلبت م ّني هذا قبل قليلٍ ملا تر ّددت يف القبول به ،ولكن ال يمكن
 ْالتو ّقف هنا أبدً ا!
قه َق َه الرجل ،وقال بوقار:

ِ
ويالت احلروب العرقية ،وكان ظ ّنه بأن دينه وحده
 حسنًاَ ،من ذاقهو املستهدف ،عندما جاء إىل أرضنا الالتينية ،ووجد أن وحشية الرجل
الرئييس
األوروريب هي التي ّ
شوهت تعاليم دينه ،ونزعت عنه شعار املحبة ّ
أيقن ّ
له ،وق ّنن لنفسه ّ
بأن األمر
أن ما يفعله إنام هي إرادة الربَ ،من رأى ذلك َ
جيب معاجلته من اجلذور ،فدائر ُة احلروب مل ولن تنتهي ،والغلبة فيها لألقوى
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ِ
حسب ِ
أصحاب
تكوين هذه املنظمة أن ينشغل
سنن احلياة ،هلذا جعل أساس
ُ
كل ديانة بدينهم ،فنقاء وبقاء ّ
ّ
كل ٍ
دين ال يرتبط أبدً ا بالقضاء عىل أصحاب
الديانات األخرى!
قال عامر بحرية:

السننيَ ،مل ْمل تنجح يف حتقيق هدفها
ّ
ولكن منظمة كهذه عمرها مئات ّ
رغم بقائها يف ّ
الظل ح ّتى اآلن؟
 -و َمن قال بأن هذا مل حيدث؟

 -كيف ذلك ،أين هو ذلك النجاح؟

فوزا ظاهر ًّيا ّ
 ال ّنجاح ال يشرتط له أن يكون ًبتمكن كبري ،ولكن قد
ُ
مفاهيم وأسس بسيطة كانت راسخ ًة من قبل ،فكل هذه
يكون بتغيري
َ
جزيئات متناثرة؛ ُّمل شملها عىل املدى الطويل يصنع ال ّلوح َة الباهرة التي
املؤسسون؛ وهو التغيري عىل مستوى القاعدة وليس قمة اهلرم،
سعى هلا
ّ
هيمك فقط ،احلركات اليهودية األمريكية املقاومة
سأذكر لك مثالاً ممّا ّ
للصهيونية ،وترى احتالل فلسطني إخاللاً برصيح تعاليم ال ّتوراة ،ورئيسة
وتعاملت مع مذبحة املسجد
وزراء نيوزيلندة املسيحية التي ارتدت احلجاب
ْ
أي حاكم عريب!
املشينة؛ بام يعجز عنه ّ
وكذلك رغم محالت ترويج اإلسالموفوبيا املق ّننة؛ إلاّ ّ
أن املدراس
األول يف اجلودة ،وغريها الكثري.
اإلسالمية يف إنجلرتا حتصد املركزَ ّ

األمر عجيب ،وال قدر َة يل عىل مناقشته اآلن ،فعندي كثري ممّا يناقضه،
ُ
مثل ِ
وعد اهلل بحرب كربى بني املسلمني واليهود.

ّ
الزعيــم

171

ّ
مستهل اجتامعه
تذكر اآلية التي ذكرها الفارس العريب يف
 هلُ
ال ّتأسييس؟ هذا ما نسعى إليهَ ،من مل ِ
يعتد عليك ،نبتغي اإلحسان إليه ،و َمن
ُ
مطلق احلقّ يف الر ّد عليه بام يناسبه بال مبالغة؛ حتماً لن
اعتدى عليك لك
أي دين ساموي.
يقبلها ّ
ْ
الفكر عىل مجيع اجلوانب حيملون راي َة هذه الرصاعات
مشوهو
ّ
يؤمن
دورنا هو إزاحتهم من مواقع اتخّ اذ القرار ،ووصول من ُ
واالعتداءاتُ ،
بفكرة انشغال ّ
كل أهل دين بدينهم وفقط.
تثاءب عامر وقال:

ُ
والسهر أفقداين الرتكيز بالفعل ،وال قدرة للر ّد عليك اآلن.
اإلرهاق ّ

 حسنًا يا ولدي ،وأنا كذلك قد َصباحا.
هيا للنوم ولنكمل
ً
نال م ّني التعبّ ،
***

املقوى،
السياحي
ّ
اخلاص بالفندق ،وجيوار احلائط الزجاجي ّ
يف املطعم ّ
توجه؛ جلست عبري
وناظرة إىل اخلرضة الزاهرة املمتدّ ة عىل طول البرص أينام ّ
تبسمت وهي تتخيل
ترتشف قهوهتا باستمتاع بعد تناول إفطارها الرسيعّ ،
أ ّمها اآلن ممسكة بطبق الفول املزود بكثري من املوا ّد التي ترفع من متعة مذاقه
الفواحة التي تعشقها،
إىل حدّ ه األقىص ،ومعه أقراص الطعمية ذات الرائحة ّ
يدع جمالاً للمقارنة أبدً ا ،لكنها اشتاقت
رغم الرفاهية التي هي فيها اآلن بام ال ُ
الساخن الذي يدفئ قلبها ،إحساس الشّ بع بعد اجلوع كان أكثر
ملذاق اخلبز ّ
متعة من إفطارها عديد األصناف ا ُملباح هلا اخيتار ما تشاء منها؛ كام كان
احلال منذ قليل!
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ٍ
ّ
جديد من قهوهتا ووجهها حيمل بسم ًة حاملة ،ولكن
مهت بارتشاف
كادت تتفلها حينام وجدت أمامها ماريانا بحاجبيها اجلميلني معقودان وهي
بجملة صارمة حتمل الكثري من الغضب.
تنطق ُ
رغم معرفة عبري لكث ٍ
ري من العبارات األسبانية بعد دروسها الكثرية التي
َ
حرضهتا ،إلاّ أنهّ ا مل تفهم ما قالته ماريانا ،فسألتها ببطء وكلامت ّ
متقطعة عماّ

بقوة وضغطت عىل أحرفها وهي تقول
لوحت ماريانا بيدها وزفرت ّ
تريدّ ،
كلمتني فقط:
أين عامر؟
َ -

ٍ
بغضب متصاعد ورصامة مماثلة ،قالت هلا عبري:
 -ماذا تريدين منه؟

قالت ماريانا يف ِ
نفاد صرب:
هو يف خط ٍر كبري.
َ -

ارتبكت عبري ،وقالت بخوف:
 -كيف ذلك؟!

انطلقت ماريانا تتحدّ ث برسعة بام مل تفهمه عبري ،وتوقفت يف وسط
ِ
ِ
أمارات احلرية عىل وجه عبري ،فأشارت بأصبعيها نحو
كالمها عندما رأت
أذهنا وقالت:
 -فلي ّتصل يب برسعة.

ردا.
وتركتها وانطلقت مرسع ًة دون أن تنتظر منها ًّ
***
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اخللفية للمنزل وعىل مائدة خشبية عتيقة ووسط أصوات
يف احلديقة
ّ
ّ
الطيور ،ومع ال ّنسامت اخلفيفة وحفيف األشجار ،أهنى عامر تناول إفطاره
هم أن يتحدّ ث،
بصحبة خزينة التاريخ السرّ ي ملنظمة اليد الواحدة ،وعندما َّ
مانعا إ ّياه من الكالم ،واستكمل هو إفطاره
أشار الرجل بأصبعه أمام فمه ً
ريا نطق عامر
ببطء ،وبعد قليل كانوا بالداخل حيتسون الشاي والقهوة ،وأخ ً
قائلاً :
 حسنًا ،لقد طفت يب يف عمق التاريخ لترشح سبب وكيفية تأسيسمنظمة اليد الواحدة ،والتي كان نطقي السمها سب ًبا يف رعب ومقتل جيفيد،
الرابط بيني وبينها ،ولكن ما هو التكفري املناسب هلذا ّ
الذنب الذي
هذا هو ّ
فعلته دون قصد؟ وما اهلدف من ّ
كل رشحك املستفيض هذا؟
هز الرجل رأسه بأسى وقال:
ّ

ً
ريا عىل
أحدثت
تتسبب يف مقتله وفقط ،لقد
َ
ارتباكا قو ًّيا وكب ً
 أنت مل ّمجيع القطاعات.
ارتفع حاجبا عامر دهشة وقال:
َ

 -وكيف كان ذلك!؟

تنهد الرجل بقوة ،واسرتخى يف جلسته وقال:
ّ

األوروربيون يرون أن بقاءهم مرتبط بمحو اآلخر
 فكام كان األجدادّ
فأحفادهم يف الواليات املتحدة مازالوا حيملون نفس ال ّنهج،
واستئصاله؛
ُ
تطور إىل تقزيم اجلميع ح ّتى يطول بقاءهم يف القمة!
ْ
ولكن ّ
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أصابع املخابرات األمريكية (يس آي إيه) تعبث يف ّ
كل ركن بالكرة
ستجد
َ
التحرر
األرضية ،فهي الراعي الرسمي جلميع االنقالبات عىل حركات
ّ
خاص معنا يف أمريكا اجلنوبية ،يف
منهج
واالستقالل الوطني ،وكان هلا
ٌ
ّ
احلقبة السابقة كانت تسعى خلف العسكريني ،وهدفها معهم إحدى اثنتني؛
إ ّما عمالء مبارشون لتنفيذ سياساهتا ،أو منبهرون بمدى قوهتا العسكرية
وجيب تنفيذ مجيع مطالبها
نفسيا يرون ألاّ مواجهة معها
ُ
اخليالية؛ فمنهزمون ًّ
لتج ّنب رصاع غري متكافئ ،ولكن كان من الثّامر الكربى ملنظمة اليد الواحدة
حتررت بالفعل الكثري من البلدان الالتينية ،وحت ّقق هلا النهضة السياسية
أن ّ
واالقتصادية التي دفعت البقية ملحاولة ْ
أن حتذو حذوها ،منها عىل سبيل املثال
الربازيل؛ تلك البلد التي كان يموت فيها سنو ًّيا ما يقارب ستامئة ومخسون
سادس أقوى اقتصاد عاملي ،وبعد أن كانت
أل ًفا من اجلوع ،فإذا هبا تصبح
َ
ً
مشرتكا
تصنيعا
غواصة نووية
ً
تستورد مسدّ سات الصوت ،قامت بتصنيع ّ
خالصا ،وهنا
برازيليا
إنتاجا
ً
مع فرنسا ،ومخُ ّطط أن تنتجها يف عام ً 2022
ًّ
أدركت املخابرات األمريكية ّ
أن اخلطر احلقيقي ليس يف تلك احلكومات التي
تتبدّ ل وتتغري ويمكن تغيري مناهجها فيام بعد ،إنام يف تلك املنظمة الرسية التي
نجحت يف رصدها؛ (اليد الواحدة) فمنهجها هيدّ د بتحطيم أهدافها الكربى،
نصب أعينها حماولة كشف هيكلها التنظيمي ،واإليقاع هبا ،إ ّما
وهلذا جعلت
َ
باالغتيال أو باحلصار أو أ ّيا كانت الوسائل التي يروهنا مناسبة.
االجتامع احلكومي الذي أخطأ جيفيد يف اصطاحبِك إليه لضيق وقته ،كان
به ُ
وتم حتذير جيفيد منهم ،هلذا طلب
بعض العمالء للمخابرات األمريكيةّ ،
تم وضع شعار منظمة اليد الواحدة يف الكريس
منك عدم
ّ
التفوه بحرفّ ،
ّ
خاصة كان
املقابل له؛ وذلك بعد
التشكك يف انتامئه للمنظمة ،وبكامريات ّ
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يكفيهم فقط رصد مالمح وجهه لرؤية الشعار ،وبعدها تقوم دراساهتم
وحتليالهتم حول ذلك ر ّد الفعل ،ولكنك فعلت ما َ
يكن
فاق تو ّقعاهتم ،مل ْ
بمخيلة جيفيد أنّك عىل دراية هبا ،فإذا بك هتتف باسمها ،ال ندري ح ّتى
ولكن غال ًبا فعل ذلك حلاميتك،
حترك جيفيد بر ّد فعل مبالغ فيه،
ْ
اآلن ّ
رس ّ
حركته العصبية أظهرت أقىص ما حيلمون به ،وأنّه حتماً عضو يف هذه املنظمة،
فتمت مطاردته ونسيانك ،لو مل ْ
لتمت
يفعل وتظاهر بجهله عماّ تتحدّ ث عنهّ ،
ّ
مطاردتك أنت؛ وحتماً ما انتهت إىل خري؛ ح ّتى لو ثبتت براءتك.
رغماً عنه سالت دموع عامر وقال:

ري عن هذا الذنب.
 لست أدري ح ّتى اآلن كيف يمكنني التكف ُالرجل عىل كتفه وقال له بحنان:
ر ّبت ّ

 -ال تقلق ،ستفعل.

 -ليس بيدي ما أقدّ مه له.

خطر مجلتك عىل جيفيد،
 لديك الكثري ،لقد علمت اآلن كيف كانُ
تسببت يف إرباك صفوفنا.
ْ
ولكن مل تعلم كيف ّ
نظر عامر نحوه بتساؤل ،فاستطرد الرجل قائلاً :

عضوا عاد ًّيا يف املنظمة ،فقد كان قائدها.
 جيفيد مل يكنً

طبيعي جدًّ ا مع قوته االقتصادية الكربى.
ّ

أهم معيار فيها هو ترشيح
 طريقة اختيار القائد ليس هذا معيارها ،إنّام ّثم ال ّتصويت عىل هذا االختيار.
السابق لهّ ،
القائد ّ
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 حسنًا ،يمكنكم اختيار قائد جديد دون ارتباك ،فحتماً ّمنظمة رسية
وكربى مثلكم ستكون مستعدّ ة هلذه املفاجأة ،ولديكم الكوادر التي تستطيع
سدّ الفراغ الذي خلفه.
َ
وهز رأسه وقال:
ضحك الرجلّ ،

 هنا كانت نقطة االرتباك الكربى؛ جيفيد رأي فيك بذر ًة لرجلتؤهلك لزعامة املنظمة ،وكان ينتوي تربيتك هلذا
مستكملٍ لألركان التي ّ
رسميا ،منذ شهر.
ترشيحا
وتم ترشيحك منه
ً
اليوم يف املستقبلّ ،
ًّ
ً
منتفضا وقال:
قفزَ عامر

عضوا
دعك من خدع السينام اهلوليودية هذه ،أنا أصلاً لست
 الااااْ ..ً
باملنظمة.

لتم التصويت وانتهى األمر ،االرتباك احلاصل أن
 لو كنتً
عضوا ّ
باكتساب لعضو ٍ
جيفيد قام برتشيحك مع ٍ
ٍ
فريد مستقبلاً  ،ومات قبل
وعد
عضوا بالفعل ،فلم يعدْ بيدنا التصويت ألنّك لست م ّنا ،وتو ّقف
أن تصبح
ً
ّ
كل يشء.
دعكم من هذه البريوقراطية.
ْ -

رس
ُ
املؤسسني؛ ُّ
التزام املنظمة بحذافري القوانني احلاكمة هلا منذ اآلباء ّ
قوهتا.
شكرا ال أنتوي هذا،
 هلذا كانت تلك الدّ عوة الرسية ّلضمي إىل املنظمةً ،
ُ
مشاكلكم الشخصية ،ابحثوا عن خمرج هلا.
تلك
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دموعا صادقة ،تبحث عن تكفري مناسب!
 رأيت منذ قليلً
ارتبك عامر وتر ّدد ،وقال بخوف:

مؤهل إطال ًقا ،ح ّتى ألن أصبح
 نعم ،ولكن ليس هلذه الدرجة ،أنا غري ّفتى إعداد القهوة باملنظمة!

بوادر توحي بصدق ما قاله جيفيد بالفعل ،يكفي شعورك
ظهرت منك
ْ
ُ
الدّ ائم الصادق باملسئولية.
َ
ضحك عامر وقال:

 رأيت مسلسلاًتسمى (حزلقوم) ،بصدفة عجيبة
هزليا بطله شخصية ّ
ًّ
صار زعيماً ملنظمة املافيا الروسية ،وكان منتهى الترشذم للمنظمة عىل يديه،
َ
هل ترغبون يف املثل معي؟
َ
وقاره وقال:
ضحك الرجل عال ًيا لدرجة أفقدته َ

يؤهلك ولو بعد حنيّ ،أولاً
 ال تقلق ،األمر ليسهزليا ،لدينا ما ّ
ًّ
ِ
صاحلك
ثم ال ّتصويت عىل قيادتك بعدها ،والذي قد ال يكون يف
للعضوية؛ ّ
ّ
نائب
سيظل مقعد القيادة
غال ًبا ،وحتى نصل إىل ذلك؛
شاغرا ،ويدير األمر ُ
ً
الرئيس.
َ
اعتدل عامر وقال:

 صد ًقا أمت ّنى مساعدتك ،ولكن ال يمكنني.َ
اعتدل الرجل ،وقال بمنتهى اجلدّ ية:

وعمليون جدًّ ا ،مل يكن بمخيلتنا موافقتك ،هذه اجللسة
واقعيون
 نحنّ
ّ
ِ
احلجب عن عينيك.
كانت فقط لكشف
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اتّسعت عينا عامر تساؤلاً وقال:
 -حسنًا ،ما املطلوب مني اآلن؟

تبح
طي الكتامن الشديد ،وال ْ
 ال يشء اآلن سوى االحتفاظ بام سمعته ّبه ح ّتى لنفسك؛ وذلك محاية لك َ
قبل ّ
كل يشء.
متام النسيان.
 -سأحاول نسيانه َ

 رائع جدًّ ا ،يمكنك اآلن صالة الظهر ،والسيارة عىل وشك الوصول،ْ
وخذ ّ
ْ
كل خياراتك كام يرتاءى لك ،ويف
عش حياتك كام اخرتهتا لنفسك،
الوقت املناسب ستكون اخلطوة التالية.
يل؟

اهلم بالنسبة
 هل ستحزن إذاُ
ذهبت لإلبالغ عنكم لالنتهاء من هذا ّ

َ
بقوة جمدّ ًدا ،وعندما هدأ سأله بجد ّية وبعينني فاحصتني
ضحك الرجل ّ
قائلاً :
 -هل ُيمكنك هذا بالفعل؟

تر ّدد عامر قليلاً ورسح ببرصه ،تراءى لناظريه مشهد الفارس العريب
ٍ
رغم
الذي انتوى إجراء
مطول عنه ،يظنه (أبو مويس الغساين) َ
بحث كبري ّ
املتكرر،
عدم تأكيد هذا الرجل لذلك ،وإجابته إجابة رصحية عن سؤاله
ّ
بالطبع ال يمكنه خيانة الفارسّ ،
بغض النظر عن أنّه ال يدري َمن هؤالء
املتعاملني معه اآلن!

ّ
الزعيــم

179

فقال بجدية:

 ّبالطبع ال ،ما اسمك؟

وهز رأسه برضا ،وقال مبتسماً :
تنهد الرجلّ ،
ّ
 -هل سيمثّل لك فار ًقا؟

 -ال.

وهيا إىل صالة الظهر ،فقد أوشكت السيارة عىل
 حسنًاْ ،دعك منه ّ
الوصول.
***

ٍ
منهارة استقبلته عبري ،وألقت بنفسها يف أحضانه وهي تقول
باكي ًة شبه
ٍ
خمتلطة بنهنهات البكاء:
بحروف متشابكة
 -احلمدُ هلل عىل سالمتك.

ً
مازحا سأهلا عامر قائلاً :
مندهشا ً

تتحميل غيايب ليومني؟!
 هلذه الدّ رجة ملّ

أخرك ملنتصف الليل
 لقد وعدتني بالعودةظهر اليوم ،ما الذي ّ
َ
هكذا؟
ر ّبت عامر عىل ظهرها وقال بحنان:

لتغيبي عليك.
 -آسف ّ

ٍ
وغضب ممتزجني يف أحرفها:
نزعت نفسها ،وقالت بخوف
ْ
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جاءت ومل أفهم منها سوى أنّك يف خطر ،خفت
 تلك العقربة مارياناْ
جوالك هنا.
ألاّ تعود إ ّيل ،ومل
ِ
أستطع االتصال بك لرتكك ّ
اتّسعت عينا عامر وقال بحذر:

 متى كان ذلك؟! -صباح اليوم.

جواله وقال هلا:
رغم إرهاقه إلاّ أنّه انتزع ّ
 -سأعود بعد نصف الساعة.

وضعت يدهيا يف وسطها ،وقالت يف تساؤل غاضب:
ْ

 -هل ستذهب إليها؟

 نعم .جيب أن أعلم ما ذلك اخلطر الذي حتدّ ثت عنه.بمنتهى التحدّ ي قالت:

 وعدتني ّأن طائرتنا ستطري بنا صباح الغد ،أليس كذلك؟
تر ّدد عامر وقال:

 سنتحدّ ث يف أمر السفر بعد عوديت ،جيب ع ّيل اإلرساع اآلن.

بكمه وقالت:
متسكت عبري ّ
ّ

 -ال جتعلها تغويك بالبقاء.

تنهد عامر ِ
بنفاد صرب وقال:
ّ

ّ
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 -ال جمال هلذا الكالم يا عبري.

َ
تشممت من
انرصف
ً
مرسعا قل ًقا ،ولكن عبري كانت أكثر قل ًقا ،وقد ّ
كالمه رائح ًة جديدة مل َ
ترض عنها.
***

ّ
استقل ّأول سيارة أجرة ظهرت أمام الفندق ،وطلب من السائق اإلرساع
إىل قرص جيفيد ،يمكنه االتّصال بامريانا وسؤاهلا عرب اجلوال ،ولكن األمور
الزائد ،أخذ ّ
يتفكر
مل تعدْ بسيطة بالنسبة له كام كانت ساب ًقا؛ لذا جيب احلذر ّ
يف االحتامالت التي دفعت ماريانا للذهاب إىل الفندق لتحذيره ،ولكن كيف
علمت بأنه مازال يف كولومبيا ومل يغادر بعد ،وأنّه يف هذا الفندق حتديدً ا؟!

لقد كانت ماريانا -ومازالت -تلك الطفلة املد ّللة التي ال ترى من الدنيا
إلاّ ال ّلهو واللعب ،وحصد ما تشاء من متع وفقط!
تنغمس يف هذه اللعبة العاملية القديمة واخلطرة؟!
هل من املمكن هلا أن
َ

طبعا ،فقد كان جيفيد ينتوي إعداده هو هلذا األمر ،فحتماً
من املستحيل ً

ماريانا ال تصلح ألي من هذا.

ولكن كيف يصبح جيفيد بدالله املبالغ فيه البنته وتركها بمثل هذا
ِ
ٍ
أهداف
وجهة نظر عامر ،كيف جيتمع ذلك مع سعيه لتحقيق
االنْحالل من
اسرتاتيجية كربى مرتبطة ّ
بكل أطراف الديانات الساموية؟!

ر ّبام كانت اإلجابة يف قول ذلك األستاذ األكاديمي الذي التقى به حينام
قال له :اهلدف أن يعيش أصحاب ّ
كل دين بام يروق هلم برشط عدم االعتداء
عىل اآلخر أو اجلور عىل حقوقه!
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انتبه عامر ّ
الزمن املفرتض به للوصول
بأن مسري السيارة قد طال عن ّ
إىل القرص ،نظر إىل معامل الطريق فكانت غريبة ختالف ما اعتادت عليه عينه
وخميلته مليئة ّ
بكل أركان نظرية املؤامرة ،فقال
يف ذهابه وإيابه ساب ًقا ،ارتعد ّ
بصوت خافت:
 -هل أنا مخُ تطف؟

ّ
بكل بساطة ر ّد عليه السائق قائلاً :

 -نعم.

ُ
ارجتافة عامر وقال:
زادت

 -ماذا تريد؟

بنفس البساطة ر ّد عليه السائق قائلاً :

ٌ
ريك بنفسك.
حديث قصري ،وبعدها ختتار أنت مس َ

َ -من أنتم؟

ستعلم بعد قليل.
ُ

َ
مكون من طابق
وبعد قليل ،كان عامر
داخل منزل ال يدري أين موقعهّ ،
ٍ
واحد بسقفه املنحدر عىل اجلانبني ،وأمامه ملبة واحدة متدلية بضوء شاحب
ً
ٌ
ممسكا بسيجار ضخم ،بادره
رجل ببذلته األنيقة جدًّ ا
وخافت ،استقبله
قائلاً :
 -أهلاً يا عامر.

كرر سؤاله قائلاً :
بمنتهى اخلوف ّ
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َ -من أنتم؟

 -املخابرات األمريكية املركزية.

زاغت عينا عامر ،وقال برت ّدد:
 -ماذا تريدون م ّني؟

شاب ذكي ،نعلم بأنّك قد انغمست يف يشء ال عالقة لك به،
 أنتّ
ولك ّنك أسديت لنا خدمة كربى ،وسوف نكافؤك عليها.

جمرد طالب يف كلية التواصل االجتامعي ،مات كفييل
 ّعم تتحدث! أنا ّ
وطردتني ابنته.

ٍ
حديث ال طائل منه ،املهم مكافأتك اآلن
نغوص يف
 ال عليك ،لنَ
ّ
تستقل طائرتك غدً ا برفقة زوجتك إىل بلدك ،فال تضيع هذه
هي تركك
الفرصة.
 َومل اعتقدت أنيّ لن أفعل؟

تنهد الرجل وقال:
ّ

ٍ
حديث ال طائل منه ،هل يمكنك الر ّد أين كنت
قلت لن نخوص يف
 ٍُ
خمتف اليومني املاضيينْ ؟
ٍ
بخوف وتر ّدد قال:

 جورمان صحبني للمرور عىل بعض أفرع رشكات جيفيد لرؤيةٍ
كفرصة أخرية قبيل اليأس وسفري.
إمكانية توظيفي يف إحداها
َ
ضحك الرجل ّ
بتهكم وقال:
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لن يرضيك وسائل ّ
هيمنا اآلن هو
 ْتأكدنا من ّ
صحة كالمك ،ولكن ما ّ
عودتك إىل بلدك ،ونسيان تام ّ
يسمى كولومبيا.
بأن اخلريطة حتوي بلدً ا ّ
بتساؤل حقيقي قال عامر:

 َومل ذلك؟

اخلاصة ،يمكنك القول بأننا ال نرغب يف ترك ذيول
 هذه هي شئونناّ
خلفنا ،ولوال ّ
بالسفر إىل بلدك ،لكان بوسيلة أخرى
أن التخ ّلص منك ممكن ّ
ً
أيضا لن ترضيك.

تكن بحاجة ّ
لكل هذا االستعراض الغريب ألنيّ كنت يف
 حسنًا ،مل ْطريقي إىل السفر بالفعل.
أشار الرجل بأصبعه ّ
حمذ ًرا وقال:
َ

 حسنًا ،ولكن فلتعلم ّبأن أعيننا لن تغادرك برهة ،فامزلت موضع
أكرر بأننا نرى ألاّ جدوى يف اخلوض بشأهنا اآلن.
شكوكّ ،
***

َ
فوق املحيط األطليس ،وملدّ ة تقارب العرش ساعات متصلة ،حلقت
ّ
يكف عن التل ّفت حوله ّ
الطائرة وبداخلها عامر الذي مل ّ
كل مخس دقائق،
وعبري التي انغمست يف تشغيل بعض وسائل ال ّتسلية عىل الشّ اشة أمامها،
ريا التفتت نحوه قائلة:
وأخ ً
تنتظر أحدً ا؟
 هلُ

ً
مرتبكا ر ّد قائلاً :
 -ال.
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 أشعر أنّك تبحث عن أحد ّاحذر أن تكون ماريانا.
ركاب الطائرة،
ْ
مرغماً ضحك وقال:

وتضحني بحلم ّ
 ّكل إنسان يف الثراء الرسيع
تفضلني عيشة البؤس
ّ
ألجل غريتك منها؟!
ْ
ّ
بكل هدوء ابتسمت وقالت:

 أضحي ّبكل يشء ألجلك أنت.

بحب وحنان قائلاً :
شعر باحلبور لقوهلا ،ونظر نحوها ّ
َ

ً
بأزواجهن ،وبالرغم
وارتباطا
حبا
ُ
ّ
الصحابة الكرام ّ
زوجات ّ
كن أشدّ ًّ
من ذلك أغلب الصحابة الكرام ماتوا يف ٍ
عنهن يف سبيل ما
أرض ثانية بعيدً ا
ّ
آمنوا به.
تكن هجرهتم ملاريانا وأمواهلا!
 ّالصحابة والصحابيات ،ولكن مل ْ
هن ّ
ضحك بقوة ح ّتى دمعت عيناه وقال:
س.
 يا ملاريانا التي أصابتك َبم ّ

تنهدت وقالت بفراغ صرب:
ّ

ٌ
تعامل مستقب ّ
يل معها.
 -أسأل اهلل ألاّ يكن لنا

شعر ٍ
بيد َ
توضع عىل كتفه ،فارتعد ونظر إىل
هم أن جييب عليها ،ولكن َ
ّ
صاحبها ،فإذا به ٌ
رجل آسيوي بادره بالقول قائلاً :
 -أين احلماّ م؟
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ينصت حلرف ممّا أخذت تتكلم به عبري وعيناه
أشار عامر نحو األمام ،ومل
ْ
َ
ثم عاد
ملتصقتان بظهر الرجل الذي دخل احلماّ م ،وغاب فيه مخس دقائقّ ،
يشكره عىل مساعدته،
منه متباطئًا ،وعندما عبرَ َ بجواره ر ّبت عىل كتفه كأنّام
ُ
بقوة يف مقعده ،وآن له ْ
أن تغمض عيناه يف
ّ
فتنهد عامر بعمق ،وأخ ً
ريا ارختي ّ
سبات عميق.
بعد سبعة أشهر..

***

خرج عامر من املسجد متباطئًا خلف أبيه ،وهو يبسمل وحيوقل ويلهج
َ
عفوي
لسا ُنه بكثري من األذكار التي اعتا َد عليها ،وأصبحت خترج منه بشكل
ّ
تلقائي ،سار بجوار أبيه كت ًفا لكتف ،وعندما انتهيا ممّا يرطب ألسنتهام عقب
ّ
كل صالة ،سأل عامر والده قائلاً :
علمت بموت جيفيد سألتني سؤالاً عجي ًبا أمت ّنى معرفة سببه،
 عندماَ
أي أمر ديني أم ال!
حينام قلت هل حتدّ ث معي يف ّ
ابتسم األب بحنان وهدوء وقال:
َ

تظن ّ
ريا أو ممكنًا هكذا
 هل ّأن موافقتي عىل سفرك إىل كولومبيا كان يس ً
ّ
بكل بساطة؟ أنت هنا وسط أهلك وبني دينك ،أبسط عباداتك بيننا تعدّ
رب.
هناك جها ًدا أك َ
ضحك عامر قائلاً :
 -إ ًذا َمل وافقت؟
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ٍ
ُ
فليلة زفافك عندما تغيبت عن
مشهد غاب عنك،
 إجابة سؤالك يففوجئت برجل أجنبي ضخم وشارب ّ
وطلب
كث كثيف استوقفني
املجيء
ُ
َ
مرتجم معه ،دار حوار رشح يل فيه مدى
االنفراد يب ،وبالداخل ،ومن خالل
ٍ
اهتاممه بك ،وأنّك شخص فريد ،مدحني لنجاحي يف تنشئتك هكذا ،وقال
منحك ما
بأنّك تستحقّ أن تكون أفضل شخص يف هذا العامل ،ويمكنه ُ
تستحقّ من مكانة عاملية ،وعرض أمامي ً
بعضا من إمكاناته تلك ،ولك ّني
وجل -أفضل من ّ
عز ّ
رفضت وقلت ّ
كل
بأن حياة بسيطة مطمئنة تريض اهللّ -
خاصة إن شاهبا ما يسخط اهلل سبحانه ،وإذا به يبتسم ويقول يل
كنوز الدنيا؛ ّ
مهتم جدًّ ا باإلسالم ويريد معرف َة الكثري عنه من خاللكّ ،
وأن وجودك
بأنّه ّ
معه يف املنزل لن يكون سب ًبا يف تغيريك فقط ،وإنّام يف تغيريه ،وربام أرسته
ِ
اإلغراء قو ًّيا ،لربام كانت
جمموعة رشكاته الكربى ،كان
وكثري من العاملني يف
ُ
كل هؤالء عىل ِ
هداية ّ
يدك إىل اإلسالم ،وبالتايل ال يمكنني االعرتاض أمام
َ
فاشرتط ع ّ
يل عدم معرفتك بام دار بيننا ح ّتى تسري
سيل هذا اخلري العظيم،
َ
افتعال فيه ،وقد كان ،هلذا دهشت عندما أخربتني
األمور بشكل تلقائي ال
ُ
حيدث يشء معه وال أرسته وال رشكاته ،وبال ّتايل فقد انتهت
بأنّه قد مات ومل
ْ
مهمتك هناك ،وجيب أن تعود يل.
ّ
وهز رأسه إعجا ًبا بام فعله جيفيد ،لقد نجح يف حتقيق املستحيل
ابتسم عامر ّ
بإقناع والده عىل ِ
تركه له هكذا ،ولو ذكر له احلقيقة وقتها؛ ألصبح رض ًبا من
اخليال امليضّ قد ًما واحدة يف مشواره الذي بدأه!

صعدا سو ًّيا إىل شقتهام ليجدا رائحة الطعام الشّ هي معبقة ّ
لكل أرجائها،
تشمم األب تلك الرائحة بقوة وهتف قائلاً :
ّ
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ريا قو ًّيا باملنزل ال يمكن االستغناء
 اهلل عليك يا عبري ،لقد نثرت عب ًعنه.
خرجت عبري من الداخل وهي متسح يدَ ها يف مريلتها وابتسامتها تنري
ْ
وجهها قائلة:
عمي.
 -واهلل كلامتك ُتسعدين دو ًما يا ّ

أزيزا من غرفته،
هم عامر أن يسابق أباه يف كلامت املدح هلا،
ولكن سمع ً
ْ
ّ
مرسعا نحوه ،رفع األب حاجبيه قائلاً :
جعل مالحمه تتغيرّ  ،ويندفع
ً
 -ما هذه املكاملة اهلا ّمة التي تربكه هكذا؟

بتوجس:
قالت عبري ّ

املهم ألاّ تكون من ماريانا.
ْ
فلتكن أ ًّيا كانتّ ،
مازحا:
ضحك األب وقال ً

 كنت ّردا جلميل أبيها.
شهراًّ ،
أفكر يف دعوهتا للمجيء عندنا ً
عقدت حاجبيها بقوة وقالت:
ْ

عمي!
 -ح ّتى أنت يا ّ

بقوة وقال:
ضحك ّ

وكانت بني يديه ،وهجر الدّ نيا وما فيها ألجلك ،أال يكفيك
 لقد تركهاْ
ّ
كل هذا؟
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قالت عبري بجدية:

 -أخيش أن يندم يو ًما وتغريه بالعودة هلا؟

 -دعي هذه اهلواجس الشّ يطانية عنك يا بنيتي.

ّ
مبتهجا وهو يقول:
ولكن قاطعهام خروج عامر
مهت أن جتيب،
ً
ْ
فزت بمنحة للدّ راسات العليا يف أسبانيا.
 -أيب ،لقد ُ

وبعدَ كثري من املناوشات ،وبعد شهر كامل ،كانت طائرة عامر حتلق فوق
ٍ
رحلة جديدة وبداية جديدة ،وما زالت اجلملة الوحيدة
البحر املتوسط يف
التي استقبلها يف مكاملته ّ
ترن بأذنيه ،فبصوت عميق قيل له:
التحرك اآلن.
 انتهت املرحلة األوىل بنجاح ،يمكنكّ

[بدأت بحمد اهلل]
ْ

