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حب ال يموت

)حروب بال نهاية(

تبداأ تلك الق�صة برجل فقري يعي�ش فى قرية �صغرية؛ وكان يعمل 
بالأجر ليقتات هو وزوجته واأبناوؤه، فلقد رزقهم اهلل بولدين �صاحلني 
دفع بهما اإىل التعليم حتى يتخل�ش من ذل العمل عند اأغنياء القرية، 
اإبراهيم  الأكرب  ابنه  ف�صمى  جميلني  ا�صمني  لولديه  تخري  قد  وكان 

والأ�صغر �صامل، وكان حب الرجل للحياة يزداد بنجاح ولديه.
الأكرب  البن  تخرج  حتى  و�صرور  �صعادة  فى  الأيام  عليهم  ومرت 
من كلية الآداب وكان البن الأ�صغر ما زال يدر�ش فى كلية الهند�صة 
دائًما  فهى  واحدة  وترية  على  تبقى  ل  احلياة  ولكن  الثانية،  بالفرقة 
ول  الأكرب فى اجلي�ش  البن  وكان  الأم  فلقد ماتت  تغري م�صتمر،  فى 
بد لهم من امراأة تقوم بخدمتهم وترعى �صوؤونهم؛ ففكر الأب فى اأن 
يزوج ابنه الأكرب، فتخري له ابنة اأخيه الوحيدة والتى تعي�ش مع اأمها 

بعد وفاة والدها..
تتفتح لهم،  واأخذت ورود احلياة  تبت�صم من جديد  الأيام  وعادت 

واأنهى اإبراهيم اجلي�ش والتحق بوظيفة فى مكتب القوى العاملة..
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وم�صت ال�صنون وقد اأنهى �صامل درا�صته والتحق باجلي�ش، وفى يوم 
1972/9/22م ُرِزق ابراهيم بولده الأول وكان فى قمة ال�صعادة بهذا 

املولود.. 
ومرت الأيام �صريًعا، وعاد �صهر �صبتمرب من جديد فقرر اأن يقوم 
بعمل عيد ميالد لبنه، ولكن القدر اأبى؛ فلقد ت�صلم خطاب ا�صتدعاء 
فى  زال  ما  �صامل  وكان  1973/9/3م،  يوم  فى  امل�صلحة  القوات  اإىل 
اجلي�ش ف�صافر اإبراهيم دون اأن يرى اأخاه.. وما اإن مرت الأيام حتى 
ن�صبت احلرب.. وذهب اإبراهيم اإىل احلرب دون اأن يودع اأخاه �صامل، 
وابنه  مكاًنا  له  يعرف  ل  اأنه  اإل  واحد  ميدان  فى  معه  اأ�صبح  والذى 

الوحيد الذى تخري له اأحب الأ�صماء اإليه وهو حممد.
ولقد �صارك فى هذه احلرب 36 �صابًّا من هذه القرية، فكانت هذه 
قبل  �صافر  من  فمنهم  اأبنائهم،  على  واخلوف  القلق  ميالأها  القرية 

زواجه وعر�صه باأيام قالئل؛ حيث كانت احلرب فى �صهر رم�صان.. 
وغالًبا ما تكون اأفراح اأهاىل الريف فى الأعياد، ومنهم من �صافر 
ا.. وا�صتعلت احلرب وزادت ويالتها وزاد قلق النا�ش  وترك اأباه مري�صً
وخوفهم عندما جاء ثالثة �صباب قتلى من �صباب القرية، فزاد بكاء 

الأب على ولديه اللذين ل يدرى عنهما �صيًئا..
اإىل  القتلى  جثث  وجاءت  اأوزارها  احلرب  وو�صعت  الأيام  ومرت 
القرية وكان من بينهم البن �صامل، ومل ي�صدق الأب نف�صه؛ فاحت�صن 
جثة ابنه ومل ينطق بكلمة واحدة ومل يحرك يًدا ول رجاًل بل مات فى 

ح�صن ولده..
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يا لها من ماأ�صاة ت�صهدها تلك القرية، فابت�صامات الن�صر كانت 
الرجل  هذا  معهم  وُدِفن  ال�صهداء  وُدِفن  اأبنائهم..  بدماء  ملطخًة 

العجوز الذى قتله العدو دون �صالح.
يب فى املعركة بر�صا�صات فى العمود الفقرى  وكان اإبراهيم قد اأُ�صِ
اأفقدته القدرة على احلركة، ومت نقله اإىل امل�صت�صفى واأُْجِريت له عملية 

جراحية، ولكن ل اأمل اأن تعود له قدرته على احلركة.. 
ومرت اأيام طويلة على غيابه مل تعلم فيها الزوجة اأى اأخبار عنه، 
فهى فى عذاب ل ينتهى بني غياب زوجها الذى ل تعلم اأى �صيء عنه، 
اأن تراه حتى واإن كان �صهيًدا حتى ي�صرتيح قلبها وتقر  والذى تتمنى 
عينها، ولي�ش لها من الأمر �صيء �صوى البكاء لياًل ونهاًرا، ولكن ها هو 

الزوج قد عاد بعد �صهرين من انتهاء احلرب.. 
ا  عاد لريى احلزن خميًما على اأهل القرية التى فقدت ع�صرين �صابًّ
من خرية �صبابها من بينهم اأخوه الأ�صغر والوحيد، والذى مل يره من 

قبل احلرب باأيام كثرية واأبوه الذى قتله احلزن.. 
فى  فارمتى  ال�صغري،  ابنه  مع  مبفردها  تعي�ش  زوجته  ليجد  عاد 
اأح�صانهم وانهارت اأع�صابه وانهمرت دموعه على خده حزًنا على ما 
اأ�صاب اأ�صرته فلقد فقد كل �صيء.. فقد اأخاه واأباه كما فقد قدرته على 
احلركة.. لقد اأ�صبح جثًة هامدًة.. لقد متنى املوت قبل اأن يرى نف�صه 
وحيًدا فى بحر الأحزان الذى لن جتف مياهه اأبًدا، وما زاد اأمله وحزنه 

هو اأنه مل يدفنهم بيده.
ومرت الأيام وال�صهور وهو جال�ش مع نف�صه ل يريد اأن يقابل اأحًدا 
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اأو يتحدث اإىل اأحد، وقامت احلكومة ب�صرف راتبه كاماًل مع اإعطائه 
اجلرح  واأخذ  �صريًعا  الأيام  ومرت  والرتقيات.  احلوافز  فى  احلق 
يندمل، ولكن هيهات اأن تن�صدل �صتائر الن�صيان على اأبيه واأخيه الذين 

�صيعتهما احلرب، كما كان يتمنى لو اأنه كان معهم �صهيًدا.
واأ�صبحت زوجته حاماًل فى طفلها الثانى ولكن احلزن والبكاء قد 
اأ�صابها بال�صعف واملر�ش فماتت وهى تلد.. ماتت بعد اأجنبت طفلًة 
الأب،  حزن  فزاد  �صغري؛  وطفل  عاجز  لأب  وتركتها  ماتت  �صغريًة.. 
ل  طفلني  له  وتركت  زوجته  ماتت  اأن  بعد  جديد  من  الآلم  وجتددت 
يعرف كيف يت�صرف معهما، ولكن جريانه اأ�صفقوا عليه فاأخذوا منه 

اأولده..
ولكن هل �صيبقى احلال على ذلك؟ هل ُكِتب عليه اأن يبقى وحيًدا 
حزيًنا طول احلياة؟ وهل ُكِتب على اأبنائه اأن يعي�صوا واأن ُيْحَرموا من 

حنان الأم وقرب الأب منهم؟
وطلب منه جريانه اأن يتخري ا�صًما لبنته، فلم يرتدد حلظًة فى اأن 
ي�صميها اأنني، تلك الكلمة التى ترافق حياته، واأُْجرِب على اأن يعي�ش معها 
�صهادًة  لتكون  ابنته  ميالد  �صهادة  فى  �صجلها  وبالفعل  احلياة،  طوال 
ر�صميًة من احلكومة تقر فيها اأن هذا الياأ�ش مع الأنني، وم�صت �صنه 

وهو يعي�ش فى عذاب، فهو غا�صب من نف�صه.. ناقم عليها.. 
فهو يحمل جريانه فوق طاقتهم بخدمته ورعاية اأبنائه. واأ�صار عليه 
اأحد اأ�صدقائه فى اأن يتزوج، لكنه قابل هذه الفكرة بالرف�ش املبا�صر، 

فهو ل يت�صور اأن يتزوج بامراأة اأخرى بعد زوجته..
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ا فى الن�صاء اأو   ثم عاد ليخ�صع لتلك الفكرة، ومل يكن اخل�صوع حبًّ
ا فى الزواج، ولكن لي�صرتى راحة اأولده ال�صغار.. فهو مل ولن ين�صى  حبًّ
اأبًدا زوجته املخل�صة والتى اأ�صبحت يوًما ما هى كل اأهله، وكذلك هو 

بالن�صبة لها.. ولكن بهذا حكم القدر ثم يعود اإىل نف�صه مت�صائاًل: 
من هى التى تقبل الزواج من رجل �صبق له الزواج ويعول طفلني؟ 
لي�ش هذا فح�صب؛ بل بالإ�صافة اإىل كل ذلك فهو رجل عاجز.. فمن 
ال�صابق  زواجه  قبلت  فاإن  كله؟  بهذا  تر�صى  التى  املالك  املراأة  تلك 
واأولده فلن تقبل عجزه، ولكن اأهل القرية وقفوا اإىل جواره حتى وجد 
امراأًة تزوجت مرتني ولكن ُطلِّقت لعدم قدرتها على الإجناب.. فكانت 
فرحته ل ُتَقدر بهذه الزيجة، فهى لن تنجب له اأطفاًل وبذلك ي�صمن 

عدم كراهيتها لأبنائه..
وتزوجها.. وم�صت عليهم الأيام، ولكن الزوجة �صعرت بالغرية من 
حبه الزائد لأبنائه ووفائه الذى ل حدود له لزوجته ال�صابقة اأم اأولده، 
فاأق�صمت اأن حتمل على عاتقها قتل هذا الوفاء فى قلبه وحتويل هذا 

البيت اإىل جحيم ي�صطلى فيه الأبناء بنار احلقد والكراهية.. 
ال�صهادة  فى  الولد  وكان  وب�صدة..  بغلظة  الأولد  تعامل  فاأخذت 
ُيَقدر لأنه متفوق.. وكيف ل يكون  اأبيه به ل  اإعجاب  البتدائية وكان 
متفوًقا واأبوه يكر�ش كل جهده له ليذاكر له كل درو�صه، واأنهى ال�صهادة 
الذى  بابنه  ال�صعادة  �صديد  الأب  واأ�صبح   )274( مبجموع  البتدائية 

يرى فيه كل اأمله فى احلياة، ودخل البن املرحلة الإعدادية.. 
ولكن الأو�صاع مل تكن كما كانت من ذى قبل، فلقد طلبت الزوجة 
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من البن اأن يعمل بجوار الدرا�صة، واأخربته اأن ذلك من اأجل اأبيه.. 
واأن يظل  اأن يعمل،  اأعباءه وراتبه ل يكفيه.. ويجب عليه  فلقد زادت 
قدرته  وعدم  لعجزه  يتعذب  ل  حتى  اأباه  يعلم  ول  بينهما،  ا  �صرًّ عمله 
على الإنفاق على بيته.. فوافق البن على ذلك وكان يتقا�صى فى اليوم 

جنيًها ون�صًفا.. 
كان كلما �صاأله اأبوه عن �صر غيابه اليومى يخربه باأنه يذهب ليذاكر 
اأجل  يفعل ذلك من  اأنه  منه  ا  كل ذلك ظنًّ البن  مع زمالئه، وحتمل 
اأبيه العاجز.. ومرت الأيام وال�صنني وو�صل البن اإىل نهاية ال�صهادة 

الإعدادية، ولكن بنف�ش م�صتواه ال�صابق.. 
فلم  البن..  فيها  واأخفق  النتيجة  وظهرت  المتحانات  وانتهت 
اإىل  يوؤهله  ل  جمموع  وهو  درجة،   )165( جمموع  على  اإل  يح�صل 
اللتحاق بالثانوية العامة. فحزن اأبوه بعد اأن خاب اأمله فى ابنه والذى 

كان ياأمل فى اأن يكون طبيًبا اأو مهند�ًصا..
وما كان من زوجة الأب بعد اأن نالت ما كانت حتلم به اإل اأنها قالت 

لأبيه: »لقد كنت اأنت ال�صبب فى ف�صل ابنك«..
فقال لها: »اأنا.. اإزاي؟«

قالت: »لقد دلعته اأكرث من الالزم وكانت تلك هى النتيجة.. واأنا لو 
مكانك كنت اأريح نف�صى من امل�صاريف واأعلمه �صنعًة يك�صب منها اأكل 

العي�ش.. وكفاية اأنه تعلم من املدر�صة كيف يقراأ ويكتب«..
فلم ير الأب اإل اأن ي�صلم الأمر اإىل زوجته تفعل ما ت�صاء وتت�صرف 
كيفما تريد.. وراح يبكى على ابنه الذى كان ياأمل فيه الأمل الكبري.. 
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موقف  من  يبكى  فاأخذ  بينهما..  دار  الذى  احلوار  ي�صمع  البن  وكان 
زوجة اأبيه.. واأراد اأن يخرب اأباه عن �صبب اإخفاقه فى المتحاناتـ ولكن 
بحديث،  اأبوه  له  �صمح  لو  �صوته حتى  ي�صمع  اأو  يراه،  اأن  يريد  ل  اأباه 
فمن الذى يوؤيد كالمه.. اأخته املغلوب على اأمرها؟ اأم زوجة الأب التى 
ك�صفت عن �صمريها احلقري وحبها الكاذب؟ فقرر اأن يتحمل وي�صمت 

حتى ياأتى اهلل بالفرج..
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)صراع مع القدر(

ومرت الأيام وجاء موعد �صحب ال�صتمارات من املدر�صة فقرر اأن 
ياأخذها ويهرب.. ولكن اإىل اأين؟ ل يدري.. وكل ما يدفعه اإىل الهرب 
خوفه على م�صتقبله الذى اأ�صبح فى يدى زوجة اأبيه.. ولكن مينعه من 

فعل ذلك حبه لأبيه واأخته الوحيدة.. 
و�صجعته النقود التى معه على الهرب.. فانطلق اإىل حمطة القطار 
لأول مرة فى حياته وهو ل يدرى اإىل اأين يذهب.. فوجد فيها قطاًرا 
يتحرك فقفز فيه.. واأخذ القطار يتحرك وهو يبكى لأنه ل يعلم اأين 
يذهب فهو يجهل م�صريه، ولكن مهما كان هذا امل�صري املجهول فهو 

ل يريد العودة اإىل ظلم زوجة الأب.. 
اأبيه،  زوجة  من عذاب  بالأمن  ي�صعر  القطار جتعله  �صرعة  ولكن 
ثم يعود فيبكى بحرقة على اأبيه العاجز واأخته الوحيدة التى �صوف ل 

تتحمل عذاب فراقه، فهما مل يفرتقا اأبًدا.. 
فهو ل يدرى اإن كان �صرياهم مرًة اأخرى اأم �صاء القدر لأن يكتب 
عليهم الفراق عليهم طول احلياة، وفى و�صط تلك الأحزان والدموع 
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لي�ش معه تذكرة  التذكرة.. فهو  لي�صاأل عن  الكم�صرى  ياأتى  ال�صاخنة 
القرية..  من  فيها  يخرج  مرة  اأول  فتلك  عنها..  �صيًئا  يعرف  ل  لأنه 

فاأجابه: »لي�ش معى تذكرة«.
ف�صاأله: »اإىل اأين اأنت ذاهب«..

ف�صمت قلياًل، ثم قال له: »ل�صت اأدري«.
فتعجب الكم�صرى قائاًل: »فى حد ما يعر ف�ش هو رايح فني!«

اأجاب: »هو القطار اآخره فني؟«
فقال الكم�صري: »اآخره الزقازيق«.

الكم�صرى  فاأعطاه  الزقازيق..  اإىل  تذكرًة  الكم�صرى  من  فطلب 
التذكرة وتركه وان�صرف، ولكن ذهنه ما زال م�صغوًل بهذا ال�صبي.. 

فقال لنف�صه: »لبد واأن وراءه حكاية«.
وبعد اأن و�صل القطار اإىل مدينة الزقازيق.. نزل ال�صبى وم�صى 
الكم�صرى  وكان  يبكي..  واأخذ  البحر  �صارع  اإىل  و�صل  حتى  مي�صى 
يا  تايه  »اأنت  �صاأله:  ثم  برفق  منه  اقرتب  فلما وجده حائًرا  يتتبعه.. 

بني؟«
فاإذا به يزداد فى البكاء وتزداد حرية هذا الرجل الطيب وده�صته 
ثم ي�صاأله مرًة اأخرى: »هل جئت لزيارة اأحد من اأقاربك ومل ت�صتطع 

الو�صول اإىل العنوان«..
فلم يجب، ف�صاأله: »من اأى البالد اأنت؟ وما هذا الورق الذى فى 

يديك؟«
ثم مد يده واأخذ منه الورق.. فعرف ا�صمه وحمافظته، ثم قال له: 
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»– اإىل اأين تذهب بهذه ال�صتمارات؟«
فاأجاب ال�صبى ب�صوت خمنوق والدموع فى عينه: »م�ش عارف«..

فاإذا بالرجل الطيب يحدثه ب�صوت هادئ وبرفق بعد اأن رق حلاله 
وطلب منه اأن يذهب معه اإىل بيته ويبقى معه حتى ال�صباح.. ومل تكن 
الرجل فى  يثقل عليه  الذهاب معه.. ومل  �صوى  اأخرى  اأمامه طريقة 

احلديث فلم ي�صاأله �صوى عن ا�صمه؟ فقال له:
فى  كم�صرى  ترى  كما  اأعمل  ال�صاذيل..  اأحمد  كامل  ا�صمى  »اأنا   
ال�صكة احلديد، وىل زوجة طيبة ا�صمها احلاجة زينب، وابنة وحيدة 
ول  �صيدى كل حاجة عني،  يا  ا�صمها عزة.. دى  �صنك  مثل  وهى فى 

اأريد اأن اأعلم عنك �صيًئا اإل اإذا �صئت اأنت«..
مالك  وكاأنها  ب�صيدة  فاإذا  البيت..  اإىل  و�صلوا  ذلك  اأثناء  وفى 
ينبعث من وجهها نور الطيبة.. فاإذا بها تبت�صم ثم ت�صال: »مني ده يا 

حاج كامل؟«
فقال لها: »�صيف يا حاجة«.

فقالت: »يا األف مرحًبا بال�صيف«.
فقال الرجل: »دى يا �صيدى تبقى احلاجة زينب«.

»ال�صاعة  تقول:  وهى  باندفاع  حجرة  من  جميلة  فتاة  خرجت  ثم 
12.10 يا �صى بابا«..

اأن  اأعلم  اأكن  اآ�صفة.. مل  »اأنا  تقول:  وهى  اإليه فى خجل  فنظرت 
اأحًدا مع بابا«.

ثم قالت: »خال�ش يا �صيدى �صماح هذه املرة«..
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كل  ال�صبى  فراأى  يبت�صم  وهو  وتقبله،  حتت�صنه  اإليه  اأ�صرعت  ثم 
ذلك.

فتذكر اأباه وطيبته وتذكر حنان اأخته.. ف�صالت الدموع من عينيه.. 
فعلم احلاج كامل اأن هذا ال�صبى ل بد واأنه يعي�ش ماأ�صاًة ل مثيل لها.. 
ولكن ما هي؟! ل يعلم.. فنظر اإليه ثم قال: »مفي�ش م�صكلة بدون حل، 

فهون على نف�صك وا�صرتح.. ثم احِك ىل ماذا وراءك«..
ثم دخلت احلاجة زينب وقطعت احلديث بينهم بقولها: »الع�صاء 

جاهز يا حاج«.
املدر�صة  اأبيها عن  تتحاور مع  واأخذت عزة  املائدة،  فجل�صوا على 
فقط،  درجة   152 جمموعها  وكان  بها،  اللتحاق  فى  ترغب  التى 
فاختارت مدر�صة الزراعة لاللتحاق بها.. ف�صاألها اأبوها: »وملاذا هذه 

املدر�صة بالذات؟«
فقالت: »حتى اأذاكر واألتحق بكلية الرتبية«..

فقال اأبوها: »وهذا اأق�صى ما اأمتناه«.
يفكر  واأخذ  ال�صبي..  عقل  اإىل  طريقها  الكلمات  تلك  فاأخذت 
اأريد  »اأنا  قائاًل:  ونطق  اإل  مثلها  يفعل  اأن  قرر  اإن  وما  بجدية..  فيها 
اأن اأحتدث معكم فى اأمر«.. وم�صى يق�ش عليهم ق�صته من بدايتها.. 
باحلاج  واإذا  وجه عزة..  الدموع متالأ  كانت  منها  انتهى  وعندما 
ال�صباح،  فى  لأبيك  ترجع  لزم  »يبقى  قال:  ثم  م�صرًعا،  يقف  كامل 
فهو يحتاجك اإىل جواره وكذلك اأختك الوحيدة. لن ت�صتطيع العي�ش 
يا  اأنه قال: »معل�ش  اإل  ال�صبى  املراأة.. فما كان من  تلك  وحدها مع 
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حاج.. اأنا اأريد اأن اأجد عماًل و�صوف اأدخل مدر�صة الزراعة، و�صوف 
اأكون جمتهًدا، و�صاأعود اإىل اأبى عندما اأكون موؤهاًل لدخول الكلية.. 

واأ�صعر اأنى حققت له ما كان يتمنى«..
فقال احلاج كامل: »حتى لو وافقتك على ذلك، فال بد اأن يعرف 
اأبوك مكانك.. ف�صدقنى يا بني؛ الأب ميكن اأن يتحمل اأى حاجة فى 
اأباك  اأن  وخا�صًة  اأبنائه..  اأحد  فراق  حلظة  يتحمل  ل  ولكن  الدنيا، 
كما قلت ىل عاجز.. اأى اأنه فى حاجة اإىل خدمتك وكذلك اأختك فى 

حاجة اإىل رعايتك«..
اأبيه  اإىل  العودة  طريق  قرر  قد  فهو  يعنيه  ل  كله  الكالم  هذا  ولكن 
ا بينى وبينكم،  اأن يظل هذا �صرًّ واأخته.. فقال: »اأ�صتحلفك باهلل يا حاج 
واأن تبحث ىل عن عمل واأن ت�صاعدنى فى تقدمي اأوراقى اإىل املدر�صة مع 
اأن�صى هذا املعروف طيلة عمري«.. فوافق احلاج كامل على  ابنتك. ولن 
منه  عزة  طلبت  عندما  وكذلك  كالمه  تك�صو  الدموع  وجد  عندما  طلبه 

القبول.
واأخذه اإىل حجرة كى ي�صرتيح.. ثم تركه وذهب اإىل حجرته ولكن 
النوم مل يعرف طريقه اإىل عينه، ومل يغم�ش له جفن فهو يفكر ماذا 
يفعل وما النتيجة لو بقى ال�صبى عنده دون اأن يخرب اأباه؟ وما م�صريه 

لو اأعاده اإىل زوجة اأبيه؟
فظل يفكر حتى مطلع الفجر، فا�صتيقظت احلاجة زينب لتجده ما 
زال م�صتيقًظا فقالت له: »هون عليك«.. فقال: »كيف؟ واأنا اأخ�صى اأن 

اأظلم ال�صبى اأو اأظلم اأباه«.
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فقالت له: »ا�صمع يا حاج.. فيها اإيه لو تفتح املحل املوجود اأ�صفل 
عليها  لينام  كنبة  له  تنزل  وكمان  ال�صبي..  فيه  و�صغل  بقالة  البيت 

وتقوم بتقدمي اأوراقه مع عزة ويبقى يذاكر فى املحل«.. 
ف�صمت احلاج قلياًل ثم اأخذته ال�صفقة على م�صري هذا ال�صبي.. 
فوافق على هذا احلل.. ثم خرج يتو�صاأ لي�صلى الفجر ف�صمعه ال�صبى 
وهل  �صيحدث؟  ماذا  يفكر  فهو  تلك..  ليلته  فى  النوم  يرى  مل  الذى 
موافقة احلاج نهائية اأم اأنه �صوف يراود نف�صه ويغري راأيه.. ثم اأراد 
اإىل  اأبيه  اعتاد على ا�صطحاب  الفجر فهو قد  لكى ي�صلى  اأن يخرج 
امل�صجد فى كل وقت ولكن.. كيف يخرج واأهل البيت نيام، فهو حائر.

ومل تبق حريته طوياًل فقد �صمع احلاجة وهى تنادى على ابنتها 
لكى تقوم ل�صالة الفجر فتعجب ال�صبى من تلك الأ�صرة الطيبة.. ثم 
نادى من الداخل: »لو �صمحتم.. اأريد اأن اأ�صلي«.. فنادى عليه احلاج، 

ثم قال له:
ذهب  وبالفعل  امل�صجد«..  اإىل  ا  �صويًّ نذهب  لكى  فتو�صاأ  »ادخل 
الثنان اإىل امل�صجد وبعد انق�صاء �صالة الفجر جل�ش فى اجلامع بع�ش 
ال�صيوخ لكى يقروؤوا الورد اليومى من القراآن.. فجل�ش ال�صبى معهم 
فتعجب  رائع..  ب�صوت  يرتل  اأخذ  القراءة  فى  الدور  اأ�صابه  وعندما 
اجلميع منه.. وما اإن انتهى من قراءته حتى �صاأله اأحدهم: »اأنت ابن 

مني؟« فاأجاب احلاج كامل: »اإنه �صيفي«.
»اأمت  ال�صبي:  اأجاب  اهلل؟«  كتاب  من  حتفظ  »كم  ال�صيخ:  ف�صاأله 

على اهلل حفظه كاماًل« فزاد اإعجابهم به.
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وقرر احلاج كامل األ يفرط فى هذا ال�صبى املبارك باإذن اهلل. 
ثم اأخذ ال�صيخ ميتحنه فى القراآن اأمام ال�صيوخ فلم يخطئ، وكان 
يتلو القراآن فى خ�صوع وثبات، ثم انتهت اجلل�صة وهم جميًعا �صعداء 

من فرط اإعجابهم بهذا ال�صبى الذى يعتربونه معجزًة.
 ثم ا�صطحبه احلاج كامل اإىل البيت و�صاأله: »من الذى �صاعدك 

على حفظ القراآن؟« اأجاب ال�صبي:
 »الف�صل هلل اأوًل، ثم لأبى ثانًيا«.. قال احلاج كامل: »جازى اهلل 

اأباك عنك خرًيا«..
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)عودة الروح(

وما اإن و�صل الرجل اإىل بيته اأ�صرع يحدث زوجته عما راآه من اأمر 
هذا ال�صبي، وهى ت�صتمع فى ده�صة وعجب ثم راح احلاج كامل يحدثه 
مبا قرره من حل، فابت�صم ال�صبى و�صعر اأنه �صيكون فى ماأمن من مكر 

زوجة اأبيه.. ولكن ما يعذبه هو بعده عن اأبيه واأخته.. 
ثم قال له احلاج عندما وجد فى عينيه دمعه يعلم اأن �صببها بعده 
عن اأبيه واأخته: »ا�صمع يا بني.. لقد وافقتك على طلبك فى اأن يظل 
اأن  اأعاهدك  ولكنى  مكانك..  عن  اأبيك  اأخربت  واإل  ا..  �صرًّ اأمرك 

اأعيدك اإىل اأهلك فى اأى وقت حتبه«..
يا حاج؟« فقال احلاج:  اأ�صكرك  اأدرى كيف  »ل�صت  ال�صبي:  فقال 
»ال�صكر هلل يا ولدي، ودعنا الآن نتناول اإفطارنا ونن�صرف اإىل العمل 

لأن يومنا مليء بالعمل«.
وبالفعل مل ينته اليوم حتى اأ�صبح املحل مليًئا بالب�صائع كما اأ�صبح 
اأن هذا  به مكان جيد لنوم ال�صبي.. ومل يغ�صب من ذلك فهو يعلم 
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اأدنى حقوق اأهل البيت عليه.. وكانت عزة اأكرثهم �صعادًة به.. فبعد اأن 
عا�صت عمرها وحيدًة بدون اأخ اأو اأخت.. اأر�صل اهلل اإليها فًتى �صاحًلا 
ليكون لها رفيًقا فى البيت.. لي�ش هذا فح�صب بل �صوف ي�صاركها فى 

حتقيق حلمها وهو دخول الكلية..
وبالفعل مرت الأيام والتحق حممد بنف�ش مدر�صة عزة ولكنه كان 
مقيًدا �صمن طلبة املنازل نظًرا لظروف عمله.. وم�صت الأيام وهو فى 

�صعادة ول ينق�صه �صيء �صوى اأن يرى اأباه واأخته..
وها هى الأيام مت�صى دون توقف حتى يجد نف�صه اأمام امتحانات 
ال�صنة الأوىل، وفى ذلك الوقت قرر احلاج كامل اأن يتوىل هو بنف�صه 

العمل ملحل التجارة كى يتفرغ حممد ملذاكرته فقط.. 
ابنة  عمره  رفيقة  مع  املذاكرة  فى  ول جهًدا  وقًتا  الفتى  يدخر  مل 
الأجازة  وجاءت  خري.  على  المتحانات  انتهت  حتى  كامل  احلاج 
ال�صيفية وكانت عزة كثرًيا ما تقف معه فى املحل وتطلب منه احلديث 
عن اأبيه واأخته حيث اأنه كان يجد كل ال�صعادة فى ذكراهم والتحدث 

عنهم.. 
التى ذهبت عزة  النتيجة  يوم ظهور  املوعود وهو  اليوم  حتى جاء 
عليه  مرت  حيث  اخلرب  ذلك  يرتقب  قلق  فى  ال�صبى  وظل  لرتاها 
تارًة  والثقة  تارًة  اخلوف  فيها  متلكه  طويلة  �صنوات  وكاأنها  ال�صاعات 
اأخرى فى اأن اهلل لن ي�صيع تعبه وحرمانه من اأهله هباًء.. وفى و�صط 

هذه اللحظات املتغرية تظهر عزة وعلى وجهها حزن تك�صوه الدموع.



21

حب ال يموت

فقد  يقول؟  ماذا  ول  حدث  ماذا  يدرى  ل  حائًرا  ال�صبى  ووقف   
كانت كل المتحانات �صهلًة وجيدًة ولكن ما الأمر؟ وهو ل يدرى �صيًئا، 

ول يعلم �صبًبا لذلك احلزن وتلك الدموع.. 
فرتك املحل و�صعد خلفها.. فاإذا بالباب مفتوح وهى حتدث اأمها 

ف�صاألتها ماذا حدث؟ فقالت: »ل �صيء«. 
قالت الأم: »فما �صبب تلك الدموع؟«.

فقالت البنة: »لقد جنحت يا اأمى واأنا الأوىل على املدر�صة«.
اأ�صاب  اإًذا؟ هل     طارت الأم فرًحا ثم قالت: »وما الذى يبكيك 

حممد مكروه اأم اأنه ر�صب فى بع�ش املواد«.. 
على  اخلام�ش  هو  ترتيبه  ولكن  الآخر..  هو  جنح  بل  »ل؛  قالت: 
املدر�صة.. ولكم كنت اأمتنى اأن يكون هو الأول ولي�ش اخلام�ش.. ولكن 
لي�ش بيدى �صيء لأفعله كى اأدخل البهجة على قلب هذا ال�صبي، والذى 

عا�ش عمره من حزن اإىل حزن واأمل اإىل اأمل«.. 
واإذا بها تلتفت لتجده اأمامها واقًفا اأمام باب �صقتهم لريى وي�صمع 
كل ما حدث.. والذى ما اإن �صمعه مل يتمالك اأع�صابه ومل ي�صتطع اأن 
مينع نهر الدموع الذى فا�ش من عينيه، ومل يجد كلمات يعرب بها عما 

ي�صعر به من داخله.. 
من  هناك  اأن  اأت�صور  اأكن  فلم  �صيء،  كل  فعلت  »بل  قال:  اأنه  اإل 
يكن ىل كل هذا احلب غري اأبى واأختي، ومل اأكن اأعلم اأن هناك اأنا�ًصا 
ميلكون مثل هذه القلوب الفيا�صة باحلب واململوءة باخلري، فواهلل اإن 
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فرحتى بحبكم ىل لهى اأكرب عندى من النجاح.. فلو اأننى ح�صلت على 
فى  الكامن  واحلب  الإخال�ش  هذا  معرفة  اأمكننى  ملا  الأوىل  املرتبة 

قلوبكم«..
ثم مدت الأم يدها لتم�صح دموع ال�صبى وحت�صنه بحنان الأمومة 
اأن يكون ىل ولد فرزقنى ربى مبن هو خري  ثم تقول له: »لقد متنيت 
مما متنيت.. فقد اأعطانى ابًنا اأكاد اأن اأرى فيه وجه املالئكة، فيكفى 
اأنك حتمل كتاب اهلل فى قلبك، وتتلوه اآناء الليل واأطراف النهار.. فاإذا 

بابنتها تر�صم الب�صمة على وجهها قائلًة: 
اأنت الأول  اأدخر جهًدا فى العام القادم حتى تكون  »�صدقني؛ لن 
فى  خ�صو�صيًة  درو�ًصا  اآخذ  اأن  اإىل  ذلك  ا�صطرنى  ولو  املدر�صة  على 
كل املواد حتى يح�صر املدر�صون اإىل هنا ليقوموا بال�صرح ىل ولك على 

ا عن عدم ذهابك اإىل املدر�صة«. ال�صواء وذلك عو�صً
فقال ال�صبي: »ومن قال لك اأننى ل اأملك مثل هذا املدر�ش.. بل 
واأف�صل من ذلك.. اإن مدر�صى اخلا�ش ذو موا�صفات خا�صة.. فهو فى 

مثل �صنى واأجمل منه مل ترى قط عيني«.. 
تركهم  ثم  خجاًل..  لونها  فتغري  عنها  احلديث  اأن  الفتاة  فعلمت 
ليذهب اإىل عمله وهو اأ�صعد النا�ش على وجه الأر�ش.. لي�ش لنجاحه 
فح�صب بل فرًحا بتلك القلوب التى غمرته بحبها، وعو�صته عن احلب 
اإن حبهم له كان يفوق حبهم لأنف�صهم.. وبرغم كل  الذى فقده.. بل 
تلك اللحظات ال�صعيدة اإل اأن هذه ال�صعادة ينق�صها اأ�صياء كثرية حتى 
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تكتمل ومن اأهمها روؤية اأبيه واأخته وعودته اإىل بيته.
فاختلطت دموعه بفرحته عندما فكر فيهم وكيف له اأن ين�صاهم 
وهم فى قلبه اأينما ذهب واأينما كان.. ثم جتيء الفتاة فتجده غارًقا 

فى اأحزانه �صابًحا فى دموعه فت�صاأله: 
»ما اخلرب؟« فيجيب: »ل �صيء«، فقالت: »كيف ل �صيء، وقد مالأت 
دموعك كل وجهك؟« فينظر اإليها فى �صمت فاإذا به تقول له: »ل بد 
اأكون  اأن  اأمتنى  كنت  »لكم  فيقول:  واأختك«..  اأبيك  فى  تفكر  واأنك 
اأننى  ح�صبت  »لقد  الفتاة:  فقالت  �صعادتي«..  تكتمل  حتى  بينهما.. 
اأعو�صك عما ت�صعر به من حرمان«.. فقال: »اإن لك مكانًة فى قلبى ل 
ت�صاهيها مكانة، ولكنه اأحب النا�ش اإىل قلبى فبهم ع�صت ولهم اأحيا 

ومن اأجلهم اأموت«.
فقالت الفتاة: »لقد قطعت بداية الطريق اإليهم و�صوف تتمه على 
و�صوف  اأبيك،  حلم  معك  حتمل  واأنت  اإليهم  تعود  حتى  وبنجاح  خري 
يكون فى اأح�صن حال«.. فقال ال�صبي: »ل اأعلم اإذا كنت اأريد اأن متر 
اأمري..  اأن تظل كما هي، فاأنا فى حرية من  اأمتنى  اأم  الأيام �صريًعا 
فلو اأنها مرت �صريًعا لعدت اإىل اأحب النا�ش وتركت اأحب النا�ش وكاأنه 
ُكِتب على دائًما اأن اأفارق من اأحب فهم اأهلى واأعز النا�ش اإىل قلبي، 

ولكن فراقى لكم وبعدى عنكم �صيجعل فرحتى بهم غري كاملة«.
الكلمات  تلك  وي�صمع  احلوار  هذا  و�صط  ياأتى  كامل  باحلاج  فاإذا 
التى اإن دلت على �صيء فاإمنا تدل على وفاء ذلك ال�صبى له ولأ�صرته.. 
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ذلك الوفاء الذى يزيد من حب الرجل له ويجعله مبثابة ابنه ثم يقول 
المتحانات؟«  نتيجة  فى  فعلتم  ماذا  اأولد؟  يا  »خرًيا  كامل:  احلاج 
فتقول له ابنته: »كل اخلري يا اأبي، فلقد جنحنا وبتفوق غري م�صبوق«.. 
فيقول لها الأب: »ولكم عندى بذلك النجاح ف�صحة فى مكان تختارونه 

وفى اأى وقت ت�صاوؤون«.
قالت عزة: »لكم اأمتنى اأن اأذهب اإىل حديقة احليوان بالقاهرة«. 

قال الأب: »لك ما �صئت«.
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)قلب ينبض بالحب(

الفتاة،  اإىل حيث اختارت  التاىل ذهب اجلميع  اليوم  وفى �صباح 
اأينما  وهناك جل�ش الأب وزوجته فى ظل �صجرة وقال لهم: »اذهبوا 

�صئتم ومتتعوا بيومكم فما خرجنا اإل لأجلكم«.. 
فانطلقا �صويًّا ل يقيدهم �صيء ول يحول بينهما حائل حتى و�صال 
اإىل بيت الطيور حيث تبادل النظرات، والتى عربت عما فى قلوبهم 
دون اأن تتحرك ال�صفاه، وقطعت الفتاة ذلك ال�صمت وتلك النظرات 

بقولها: »اأريد اأن اأخربك �صيًئا«. فلم يرد عيها..
فى  يجول  �صيًئا  اأخربك  اأن  اأريد  »حممد..  اأخرى:  مرًة  فقالت 
ت�صمعني؟«، فقال:  »األ  اهتماًما.. فقالت:  يعرها  لكنه مل  خاطري«.. 
»بل اأ�صمعك بقلبى قبل اأذين، ولكنى اأخ�صى اأن يكون هذا ال�صيء هو 

ما يكمن بداخلي«.. 
ينظر  وهو  طوياًل  ف�صمت  بداخلك«..  يكمن  الذى  »وما  فقالت: 
اإليها ثم قال: »ل �صيء؛ فقوىل ما �ِصْئت«، فاإذا بوجهها يتغري خجاًل ثم 
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تقول: »ل اأدرى اإن كنت اأ�صارحك لأننى اأحبك؟ اأم اأنتظر حتى تقولها 
اأنت؟«، فاإذا بال�صبى تتملكه الده�صة والفرحة واحلزن كل ذلك فى 
اآن واحد، فتلك هى الكلمة التى ظل يحلم بها منذ اأن راأى وجهها فهل 
يوافقها ويبادلها ذلك احلب بحب اأكرب؟ اأم اأن ذلك يعد خيانًة لأبيها 

والذى طاملا اعتربه مبثابة ابن له وائتمنه عليها؟
يدرى  ل  �صفتاه  تتحرك  ل  �صامت  وهو  بخاطره  يدور  ذلك  كل   
ماذا يقول.. اأو ماذا يفعل.. فلكم كان يتمنى اأن ياأخذها بني ذراعيه 
ا يبادلها نف�ش احلب بل اأكرب منه بكثري.. ولكنه  ويخربها اأنه هو اأي�صً

يقطع ذلك ال�صمت بقوله: 
عليه  اأوافق  اأن  ينبغى  ل  ولكن  احلب  بذلك  النا�ش  اأ�صعد  »اإننى 
فقالت  حياتي«..  فى  جرمية  اأكرب  لرتكبت  ذلك  فعلت  لو  اأننى  اإذ 
اأ�صا�ش  هو  »بل  فقال:  جرميًة«،  الطاهر  احلب  فى  اأرى  »ل�صت  عزة: 
فقال:   .. عنها؟«  تتحدث  التى  هذه  جرمية  »اأى  فقالت:  اجلرمية«، 

»جرمية اخليانة«، فقالت: »اأى خيانة؟ وملن؟«.. 
قال والدموع قد مالأت وجهه: »خيانة القراآن الذى اأحمله فى قلبى 
الأم  وتلك  ال�صالح  الرجل  ذلك  وخيانة  �صلوعي..  بني  ي�صكن  الذى 
احلنون اللذين اأعطونى من احلب والعطف اأكرث مما اأ�صتحق، اللذين 
ائتمنانى على �صرفهم املتمثل فيك اأنت ابنتهم الوحيدة.. فهل تر�صني 

ىل اأن اأكون ذلك ال�صخ�ش الذى يخون تلك الأمانات؟«..
فت�صمت الفتاة ومل جتد كلمات تعرب بها عما بداخلها.. فقد ازداد 
اأنه ذلك احلب الذى بحثت عنه طول  حبها له مبا قاله لها، وعلمت 
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فانهمرت  منها..  ي�صيع  ل  امل�صتحيل حتى  تفعل  �صوف  واأنها  حياتها، 
واإن  واأ�صمع،  اأرى  مبا  �صعيدة  اأنا  »لكم  وقالت:  عينيها  من  الدموع 

كالمك هذا اأعظم عندى من كل ق�صائد احلب«..
فابت�صم ال�صبى وقال: »اإذا كان الأمر كذلك، فاأرجوك �صاعدينى 
على األ اأخون ثقة اأبويك يف، و�صاعدينى على اأن اأكون جديًرا بحبك 
التى  الدموع  وجتفف  حقيبتها  من  مندياًل  تخرج  بها  فاإذا  يل«.. 
انهمرت من عينيه وهى تقول: »فى حياتى مل اأر مثلك وفى حياتى لن 
اأحب غريك«.. ثم تطلب منه العودة اإىل اأبويها. فياأخذها اإىل هناك 
اأتوا، ويدخل ال�صبى  اإىل حيث  وي�صعدا بقية يومهم ثم يعود اجلميع 

ليخلد اإىل النوم بعد هذا اليوم اململوء باملرح وال�صعادة..
له  يغم�ش  اأن  اأو  عينه  اإىل  �صبياًل  النوم  يعرف  اأن  هيهات  ولكن 
جفن. اأما الفتاة فجل�صت مع اأبويها لتخربهم بكل �صيء ومل جتد فى 
ذلك حرًجا، بل وجدت فى ذلك كل الفخر وكل ال�صرف فى اأنها اأحبت 
مثل ذلك الفتى.. فاإذا بالأب بعد اأن ا�صتمع اإىل ابنته التى يثق فيها 
كل الثقة تغمره ال�صعادة التى ظهرت على وجهه وهو ي�صاأل ابنته: »فهل 
فيه �صورًة منك فى خلقك  اأرى  واأنا  ل،  »ومل  فقالت:  ا؟«  حتبينه حقًّ

وعطفك«.. 
فاإذا بالأب يربت على كتفيها وكاأنه يبارك ذلك احلب، ثم يتوجه 
اإىل ذلك ال�صبى ويطرق عليه الباب، فاإذا به يفتح الباب م�صرًعا.. 
فيقول له احلاج كامل: »اأما زلت م�صتيقًظا حتى الآن؟« فيقول: »حاولت 

اأن اأنام ولكن دون جدوى«.. 
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فيقول احلاج كامل: »لقد جئت اإليك لكى اأ�صكرك على ما فعلته مع 
ابنتي، ولكم اأمتنى اأن يجمع بينكما القدر فلن اأجد خرًيا منك زوًجا 

لها«، فقال ال�صبي: »هل اأخربتك عزة مبا حدث؟«.. 
اأخربتنى بكل  لقد  �صيًئا؟  اأن تخفى عنى  ت�صتطيع هى  قال: »وهل 
ما حدث بينكما، ولكم اأنا �صعيد مبا فعلته، واأعلم اأن الدنيا ل ت�صاوى 
ير�صى  ولكن هل  موتي،  بعد  ابنتى  على  اأاأمتنه  برجل  عندى فرحتى 
اأبى ل يختلف عنك كثرًيا، فهو  اأبوك بنا ن�صًبا؟«، فقال ال�صبي: »اإن 
يحبنى كحبك لعزة ويتمنى ىل ال�صعادة حيثما كانت واأينما ُوِجدت«.. 
فقال الرجل: »على كل حال؛ دع الأيام متر والقدر يقرر ما توؤول اإليه 

الأيام«..
نوًما  فينام  حريًرا،  ُفِر�ش  قد  وكاأنه  فرا�صه  اإىل  ال�صبى  ويعود 

عميًقا، ويرى فى نومه كل اأمل يتمناه وكل حب ي�صعد به..
واإذا بالأيام متر �صريًعا حتى تاأتى امتحانات العام الثاين، ويفعل 
الرجل مثلما فعل فى العام ال�صابق ويفرغ ال�صبى متاًما اإىل مذاكرته، 
فكان يذاكر هو والفتاة �صويًّا حتى �صاعات متاأخرة من الليل.. ومل يكن 
الأبوان فى حاجة اإىل اأن يظال بجوارها، فلقد اأ�صبح ال�صبى اأكرث من 
اأخ لبنته فهو الذى يحميها من اأى �صيء يطالها ب�صوء.. ويحميها حتى 

من نف�صه..
وكان دائًما ما تتخلل تلك ال�صاعات الطويلة من املذاكرة حلظات 
من املرح منها عندما يغفى ال�صبى قلياًل، فاإذا بعزة تنهره فى كتفه 
به فى عدم  اأمامك �صيء تتحجج  يعد  اأ�صتاذ، فلم  يا  له: »ركز  قائلًة 
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ح�صولك على املركز الأول، اأم اأنك تريد اأن تركن اإىل ذلك الرتتيب 
الذى حققته العام املا�صي؟«.. 

الأوىل، فقد  اأعظم من ح�صوىل على املرتبة  » كان عندى  فقال: 
ك�صف ىل مقدار حبكم ىل ومع ذلك �صوف اأبذل ق�صارى جهدى كى 

اأحقق درجات اأعلى منك بقليل«.. قالت: »ومل ل يكون اأكرث مني؟«..
قال: »حتى ل اأحزن عليك، اإذ اأننى اأحبك اأكرث من نف�صى واأمتنى 

لك ال�صدارة والزدهار ولوالديك الفرحة وال�صرور«..
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)الماضى األليم(

ومرت الأيام وانتهت المتحانات على خري وظهرت نتيجتها وحدث 
ت�صبقه  ولكنها  مكرر  الأول  ترتيبه  كان  لقد  اجلميع..  يتوقعه  مل  ما 

باأ�صبقية ترتيبها الأبجدي.. و
كان احلاج كامل فخوًرا بهما وكان ال�صبى �صعيًدا لكونه اقرتب من 
موعد لقاءه باأبيه واأخته، فلم يعد اأمامه �صوى خطوة واحدة يخطوها 
وبني  بينه  معركة  نهاية  متثل  التى  اخلطوة  تلك  اإليهم..  يعود  حتى 
الأيام.. بينه وبني الياأ�ش الذى متلكه يوم رحيله عنهم، كما اأنها متثل 

نهاية مرحلة عا�ش فيها اأ�صعد حلظات حياته واأحبها اإىل قلبه.. 
فبالقدر الذى كان ي�صعر به من اأمل كان ميالأه احلب حتى اأن ذلك 
احلب قد اأن�صاه تلك احلرب التى �صنتها عليه زوجة اأبيه والتى كانت 
اأنه ل يدرى ماذا �صيفعل معها يوم  �صبًبا فى كل ما يحدث له.. حتى 

يلقاها.. هل ينتقم منها ملا فعلته به؟
اأم  ال�صنوات؟  هذه  كل  اأهله  عن  بعده  فى  ال�صبب  كانت  لأنها  اأو   
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التى  الطيبة  الأ�صرة  �صبًبا فى معرفته هذه  كانت  لأنها  يقبل قدميها 
يعي�ش معها ومعرفته بهذه الفتاة التى اأحبها من كل قلبه، فهو ل يدرى 
اأن يعفو وي�صفح متذكًرا قول  ماذا يفعل معها، ولكنه قرر فى نف�صه 
ُيِحبُّ   ُ َواهللهَّ ا�ِش  النهَّ َعِن  َواْلَعاِفنَي  اْلَغْيَظ  }َواْلَكاِظِمنَي  وجل:  عز  اهلل 

امْلُْح�ِصِننَي{..
ف�صتلمه،  كامل  احلاج  اإىل  تلغراف  جاء  يوم  وفى  الأيام..  ومرت 
وحني قراه اأخذته الده�صة ومالأت عينه الهموم ثم قال: »م�ش ممكن.. 
»اإنه من  الغريب فى هذا؟« فقال:  »وما  ابنته:  فقالت  م�ش معقول«.. 
ال�صعيد يا حاجة زينب«، فقالت ابنته: »وما الغريب فى ذلك يا اأبي.. 

اأكيد ده من اأحد اأ�صحابك«.
ف�صمت الأب قلياًل ثم قال: »يا ترى ما �صبب هذا التلغراف الذى 
الذين  هم  »من  ابنته:  فقالت  ال�صرعة؟«،  وجه  على  فيه  يطلبوننى 

يطلبونك؟ ومل كل هذه الده�صة؟ فاأنا ل اأفهم اأى �صيء!«
فقال احلاج كامل لزوجته: »ترى ما الأمر؟ ل بد واأن اأمى مري�صة«.. 
فقالت ابنته: »وهل ما زالت جدتى على قيد احلياة؟ فلم اأ�صمعك يوًما 
تتحدث عنها«.. فاإذا بالرجل تخور قواه وي�صقط على اأقرب كر�صى له، 

وي�صفر وجهه وتنهمر عينيه بالدموع وابنته ما زالت ت�صاأله: 
»هل جدتى ما زالت على قيد احلياة؟«.. فقال الأب: »نعم«.. قالت 
ا هناك تخفونه عني؟ ماذا يحدث يا اأبي؟«.. قال:  ابنته: »وماذا اأي�صً
»�صاأترك والدتك تخربك بكل �صيء، ولكن على الآن اأن اأ�صافر م�صرًعا 

لعلى اأرى اأمى قبل اأن ي�صيبها مكروه«..
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وذهب ليجهز حقيبته وزوجته معه.. وجل�ش حممد وعزة وكاأن على 
الآخر،  اإىل  اأن ينظر كل منهما  �صيًئا �صوى  يفعلون  روؤو�صهم الطري ل 
واحلزن  اأمها  اإىل  ابنته  توجهت  حتى  كامل  احلاج  ان�صرف  اأن  وما 
فاأرجوك  تعلمني كل �صيء..  واأنك  اأمى  يا  بد  وقالت: »ل  ميالأ وجهها 

اأخربينى بكل ما حدث فاأنا ل اأطيق النتظار«.. 
فقالت اأمها: »�صوف اأخربك بكل �صيء، فلم يعد لدينا مقدرة حتى 
نخفى عنك ذلك الأمر اأكرث من ذلك«.. ثم وقفت الأم وهى ل تدرى 
متالأ  والدموع  اإليها  ابنتها  نظرت  حتى  حديثها  تبداأ  النقاط  اأى  من 

عينيها ول�صان حالها يتو�صل اإىل اأمها كى تتكلم حتى قالت الأم:
جامعة  فى  هنا  يدر�ش  اأبوك  كان  عاًما  اأربعني  من  اأكرث  »منذ   
اأعمل باأحد املكتبات وعند عودتى  الزقازيق فى كلية الزراعة، وكنت 
تعر�ش ىل بع�ش ال�صباب بالإ�صاءة وكان اأبوك يقف قريًبا اأثناء ذلك، 
ومل اأكن اأعرفه فى ذلك الوقت، ولكنه حاول اأن يدافع عنى حتى اأنه 
قامت بينه وبينهم م�صاجرة حتى انتهت باأن طعنه اأحدهم ب�صكني فى 
جنبه وفر هارًبا، و�صقط اأبوك غارًقا فى دمائه على الر�صيف، فحمله 
النا�ش وذهبوا به اإىل امل�صت�صفى وذهبت معه حتى اأطمئن عليه، وظللت 
بجواره حتى علمت باأنه اأ�صبح فى حالة جيدة، فرتكته وعدت اإىل بيتى 
واأنا ل اأعلم عنه �صيًئا غري اأننى مل اأر ذلك الفعل من �صاب �صواه، ومل 
يكن اأمامى �صوى اأن اأذهب اإليه مرًة اأخرى كى اأطمئن عليه، واأ�صكر 
له فعله فوجدته قد حت�صن كثرًيا، ودار بيننا حديث و�صاألته عن ا�صمه 
علم  حتى  كثرية  اأمور  فى  حتدثنا  ثم  ا�صمي،  عن  ا  اأي�صً اأنا  واأخربته 
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ا كبرية فى  كل منا ما كان يريد اأن يعلمه عن الآخر، وعلم اأن ىل اأمًّ
ال�صن اأرعاها، واأنه ل يوجد لدينا اأى م�صدر للدخل، وطلبت منه بعد 
�صفائه اأن ياأتى لزيارتنا فى بيتنا املتوا�صع لأن اأمى كانت تريد اأن تراه 

وت�صكره على ما فعله معي.. 
ثم  تقبلها،  يده  وانحنت على  اأمى  وقابلته  بيتنا  اإىل  وبالفعل جاء 
الآلف  يفعله  اأن  »اإن ما فعلته كان ممكًنا  توا�صع:  نزع يده وقال فى 
غريى من النا�ش.. ثم ق�صى معنا وقًتا طويل ثم ان�صرف.. واأخذت 
الأيام مت�صى واأنا اأمتنى اأن اأراه مرًة اأخرى، فلقد اأ�صبح ميثل جزًءا 
ا فى حياتى مل اأكن اأطمع فى حبه اأو الزواج منه، فلقد علمنا منه  هامًّ
اأنه من عائلة كبرية ومي�صورة احلال فى ال�صعيد، اأما اأنا فال اأملك من 

حطام الدنيا �صيًئا. 
وم�صت الأيام.. وبعد انتهاء العام الدرا�صى جاء ليودعنا لكنه مل 
وعندما  ال�صالم معها..  وترك ىل  اأمى  ف�صلم على  البيت  يجدنى فى 
اأخربتنى اأمى بذلك مل اأكن اأ�صدق نف�صى وع�صت اأنتظر انتهاء الأجازة 
اأفقد  ومل  اأنتظره  واأنا  كامل  عام  وم�صى  ياأت..  مل  ولكنه  يعود  حتى 
اأمى وكرثت عيون الطامعني  العام ماتت  الأمل فى روؤيته.. وفى هذا 

فـي، ولكنى مل اأنظر اإىل اأى اأحد منهم فقلبى مل يزل م�صغوًل به..
عنا  اجلريان  ف�صاأل  مغلًقا  فوجده  بيتنا  اإىل  جاء  ما  يوم  وفى 
حتى  ينتظرنى  فجل�ش  العمل  فى  واأننى  ماتت  قد  اأمى  اأن  فاأخربوه 
رجعت و�صاعتها مل اأكن اأ�صدق عينى عندما راأيته، فاقرتبت منه فاإذا 
التى  الطويلة  الأيام  هذه  بعد  لتودعنا  جئت  »هل  له:  فقلت  هو..  به 
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غبتها عنا«.
»جئت  يل:  فقال  الده�صة،  فاأخذتنى  لأبقى«.  جئت  »بل  قال: 
اأنتظرك«.  وقد كنت  اأرف�ش،  »كيف  قلت:  توافقني؟«..  فهل  لأتزوجك 

فقال: »هل كنت تعلمني؟«.. 
قلت: »بل كنت اأ�صعر بذلك واأح�صبه«.. فذهبنا اإىل ماأذون وتزوجنا 
فى نف�ش الليلة لأنه رف�ش اأن يدخل معى البيت قبل اأن نتزوج، وع�صنا 
اأجمل ليلة فى عمر اأى زوجني.. ق�صينا فيها على الوح�صة وقطعنا بها 

اأيام البعاد.. 
كانت  ال�صنة  هذه  »اإن  فقال:  غيابه  �صر  عن  �صاألته  ال�صباح  وفى 
ال�صنة الأخرية له فى الكلية، وح�صل على بكالوريو�ش الزراعة و�صافر 
اأن يزوجوه بنت  اأهله  اإىل اجلي�ش، وبعدها قرر  اإىل بلدهم، ثم دخل 
خاله.. فرف�ش وطلب منهم اأن يخطبونى له.. وكان قد حكى لهم كل 
اأخربنى  فعندما  يتزوجني..  كى  هنا  اإىل  فجاء  فرف�صوا  عني،  �صيء 

بذلك علمت اأن زواجنا لن ي�صتمر طوياًل لأنه مت بدون ر�صا اأهله..
ومر اأ�صبوع وفكر اأبوك فى عمل فعمل كم�صرى فى ال�صكة احلديد 

لأن راتبها كان اأكرب من راتب العمل بال�صهادة..
ومرت الأيام وم�صى على زواجنا 5 �صهور وفى يوم ما جاء اأخوه من 
ال�صعيد ومل يجد اأباك فى املنزل فقمت معه بكل واجب وكاأن اأباك فى 
املنزل.. وعند قدوم اأبيك اإىل املنزل اأ�صرع اإليه ليحت�صنه، فاإذا بعمك 

ياأبى ثم يقول له: »لقد جئت لأحتدث معك فى اأمر هام«. 
اأن  عمك  منه  فطلب  الهام؟«  الأمر  هذا  هو  »وما  اأبوك:  له  فقال 
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واأبقاين،  اأباك رف�ش  اأخرج، ولكن  انفراد.. فقمت لكى  يتحدثا على 
اإن زينب زوجتي، ول يوجد بينى وبينك �صيء لأخفيه عنها،  وقال له 
يا  »املفرو�ش  لأبيك:  قال  لقد  فى حديثه..  قا�صًيا  وكان  فتكلم عمك 

كامل اأنك اأخذت غر�صك من البنت دى يعنى النزوة انتهت..
وبلدك  اأهلك  اإىل  وتعود  تطلقها  اأنك  املفرو�ش  اأ�صح  مبعنى   
وكفاية املرمطة دي.. وكفاية اأنك ا�صتغلت كم�صري، فاإذا باأبيك يقول 
والأهم؛  ثانًيا  بنت،  م�ش  يعنى  زينب  وا�صمها  مراتى  دى  »اأوًل؛  له: 
اأنال  اأو  اأجل نزوة  اأحببتها يعنى م�ش من  اأنا تزوجت ال�صت دى لأنى 

غر�صى وال�صالم يا خويه يا كبري«.. 
اأيوه؛  اأبوك:   فقال  كامل؟«،  يا  برتف�ش  »يعنى  يقول:  بعمك  فاإذا 
بارف�ش يا �صامل، وما عندي�ش كالم تانى اأقوله«.. قال عمك: »عداك 
العيب يا كامل.. ب�ش كلمة حتطها حلقة فى ودانك لو رجليك عتبت 

البلد اأنا ها قتلك بيدي«.. 
قالها ثم خرج وهو مملوء بالغ�صب، فاقرتبت من اأبيك اأحدثه كى 
يلحق باأخيه فاإذا به يعتذر ىل عن الإهانات التى قالها اأخوه فى حقي، 

ثم طلب منى األ اأحتدث فى هذا املو�صوع مرًة اأخرى.. 
ومرت الأيام علينا فى �صعادة، ولكن اهلل مل ينعم علينا باخللفة.. 
وم�صت �صبع �صنوات دون اإجناب، وفى يوم من الأيام جاء اأخوه وفى 
هذه املرة جاء لياأخذنا معه اإىل البلدة لنعي�ش و�صط اأهله ومل يع�ش 
اأبوك اأخاه فى هذه املرة، و�صافرنا اإىل ال�صعيد وع�صنا هناك ما يقرب 

من �صهرين مل اأذق فيهما طعم ال�صعادة قط.. 
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اأخيه يلوموننى بقلة اخللفة بطرق كثرية ولكن  اأمه وزوجة  م�صت 
بلده  فى  �صعيد  اأنه  اأ�صعر  كنت  لأننى  اأبيك  اأجل  كل ذلك من  حتملت 
ينجب،  لكى  على  يتزوج  اأن  اأمه  منه  طلبت  ليلة  وذات  اأهله..  و�صط 
فى  يد  لهم  لي�ش  الب�صر  واأن  اهلل،  بيد  الأمر  هذا  اأن  اأبوك  فاأخربها 

ذلك، واأنه لن يطلقنى اأبًدا كما اأنه لن يتزوج علي.. 
تعي�ش  اأن  على  اأمك  وافقت  »لقد  قائاًل:  �صوته  يرفع  بعمك  فاإذا 
اإقناعك ولكنك ترف�ش  اأو لعلها ت�صتطيع  معنا لعلك تعود اإىل ر�صدك 
وب�صدة«.. فقال اأبوك: »ولن اأوافق اأبًدا«.. فقال عمك: »يبقى مالكم�ش 

عي�صة معنا فى هذا البيت ده«..
نرحل  و�صوف  اأبى  مرياث  فى  ن�صيبى  »اأعطنى  اأبوك:  له  فقال 
حاًل،  دلوقتى  ال�صبح..  »وليه  فقال عمك:  وزوجتي،  اأنا  ال�صباح  فى 
واأح�صر عمك مبلغ ع�صرين األف جنيه، واأعطاها لأمه ثم اأح�صر عقًدا 
ليوقع عليها اأبوك، فوقع اأبوك على عقود بيع ن�صيبه فى مرياث اأبيه.. 
اأبيك ثم تقول له: »ابنى كامل  باأمه تقذف الفلو�ش فى وجه  فاإذا 
مات.. واوعى رجلك تعتب هذا البيت طول ما اأنا على قيد احلياة وعلى 
يا  بعد عمر طويل  تفوتيها  ما  بعد  »وحتى  فقال عمك:  الدنيا«..  و�ش 
اأمي.. ومل يكن هذا املبلغ هو كل ن�صيب اأبيك، ولكنه قبل ل�صدة اإميانه 
باهلل، فاأحب اأن يكون مظلوًما بدًل اأن يكون ظاملًا.. وُطِردنا من البلد 
وجئنا اإىل بيتنا وعاد اأبوك اإىل عمله، وقمنا ببناء هذا البيت كما هو 

الآن.. 
ومرت الأيام واأخربنى اأبوك اأن هناك حديًثا لر�صول اهلل �صلى اهلل 
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عليه و�صلم يقول فيه: »زمزم ملا �ُصِرب له«.. وطلب منى اأن نذهب اإىل 
احلج.. وبالفعل ذهبنا و�صربنا ماء زمزم ووقفنا بجوار الكعبة، واأخذنا 
ندعو اهلل اأن يرزقنا اخللف ال�صالح وانتهى مو�صم احلج ورجعنا اإىل 
بلدنا.. ومل مي�ش على رجوعنا من احلج �صوى خم�صة �صهور، و�صعرت 
باحلمل وذهبنا اإىل الدكتور واأخربنى اأننى حامل فى �صهرى الثاين، 

فلم ت�صع الدنيا اأباك من �صدة فرحته.. 
ومرت الأيام علينا ونحن فى لهفة و�صوق اإىل املولود الذى انتظرناه 
منذ ثمان �صنوات.. وبالفعل متت الولدة ورزقنا اهلل بك اأنت فاأ�صرع 

اأبوك يكتب خطاًبا اإىل اأهله يخربهم فيه باأن اهلل قد رزقنا بطفلة.
هذا  اأثر  لريى  م�صرًعا  ففتحه  خطابه  على  الرد  جاء  اأيام  وبعد   
اخلرب عندهم.. فاإذا به يقراأ اخلطاب ثم يغلقه، والدموع فى عينيه.. 
ثم يجل�ش في�صتغفر اهلل وي�صتعيذ باهلل من ال�صيطان الرجيم، ف�صاألته 
ما  اإن  فيه  يقول  بعمك  فاإذا  اخلطاب  فاأعطانى  اخلطاب  فى  عما 
تفرحون به الآن كان ُيْدَفن فى الرتاب وهى ما زالت حيًة قدمًيا حتى 

ل جتلب العار اإىل اأهلها وليتكم تفعلون مثل ما كانوا يفعلون قدمًيا..
فقلت: »ل حول ول قوة اإل باهلل.. ماذا جرى لهوؤلء النا�ش«.. فقال 

اأبوك: »لقد اأعمتهم الفلو�ش واأن�صتهم ذكر اهلل وقدرته فيهم«..
ومن ذلك اليوم مل ت�صلنا عنهم اأى اأخبار ومل ي�صاألوا عنا بخطاب 
واحد اإىل يومنا هذا.. لهذا كله رف�ش اأبوك اأن يحدثك عنهم اأو يذكر 

حتى اأن له اأهل، لأنهم ا�صتنكروه من زمان«..
ومل تكن احلاجة زينب حتكى بهدوء، ولكنها كانت حتكى والدموع 
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عزة  احت�صنتها  احلديث  من  انتهت  وعندما  حديثها،  ت�صاحب 
بابا«.. كل هذا الظلم  يا  يا ماما.. يا حبيبى  وهى تقول: »يا حبيبتى 
حتملتموه وحدكم.. ثم قالت عزة: »اأنا كمان م�ش عاوزه اأعرفهم ول 

اأ�صمع عنهم«..
ثم نظرت عزة واأمها اإىل ال�صبى فاإذا به غارًقا فى همومه �صابًحا 
فقال  احلزن؟«..  هذا  كل  »مل  زينب:  احلاجة  ف�صاألته  دموعه،  فى 
واأن  اأبي،  زوجة  من  اأظلم  هو  من  هناك  اأن  اأعلم  اأكن  »مل  ال�صبي: 
هناك من ارت�صى الظلم مثلي.. ولكنى اأتعجب.. فزوجة اأبى فعلت كل 
هذا بى لأننى ل�صت ابنها.. اأما عمى كامل كيف تفعل به اأمه كل ذلك؟ 

ما نوع هذه الأم وما الذنب الذى ارتكبه فى حقها؟«.. 
وهى  عزة  فقالت  تزوجني«..  اأنه  الوحيد  »ذنبه  احلاجة:  فقالت 
تنظر اإىل ال�صبي: »احلمل زاد واملهمة اأ�صبحت �صعبًة بكثري عما ذى 
من  اأكرث  نذاكر  اأن  بد  »ل  فقالت:  »وملاذا؟«..  ال�صبي:  فقال  قبل«.. 
اأو ملن  اأثبت لعمى  اأهلك مفتخًرا، ولكى  اإىل  تعود  اأى عام �صابق لكى 
فر�صته على الظروف ليكون عمي.. اأن اأبى مل ولن ي�صيبه العار، ولكن 

اهلل اأعطاه كل الفخر وال�صرف يوم اأن اأعطانى له«..
ثم انتهت تلك الليلة احلزينة التى عرفت فيها عزة اأن لها اأهاًل، 
ولكنها ل تريد روؤيتهم كما رف�صوها هم من قبل، بل اأرادوا لها املوت 
واأن ُتْدَفن فى الرتاب وهى على قيد احلياة، فهى ل ت�صتطيع اأن حتدد 

اأى نوع من الب�صر هوؤلء.. 
بعد  الأب  وعاد  اأبيها..  على  قلقًة  عزة  وكانت  قالئل  اأيام  ومرت 
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اأن  اجلميع  فعلم  عينيه..  ميالأ  واحلزن  عاد  �صفره..  من  اأ�صبوعني 
غ�صبه،  �صبب  عن  احلاجة  �صاألته  عندما  وبالفعل  ماتت..  والدته 
اأن  ترجوه  وكانت  �صدره،  على  اإل  متت  ومل  ماتت  اأمه  اأن  فاأخربهم 

ي�صاحمها كما متنت اأنكم لو ذهبتم معى لكى تراكم قبل موتها..
قبل..  من  رف�صتنى  اأنها  رغم  ترانى  اأن  تريد  »الآن  عزة:  فقالت 
اأنها متنت ىل املوت«.. فقال احلاج كامل: »هل  لي�ش هذا فح�صب بل 

اأخربتك اأمك بذلك؟«.. 
قالت عزة: »نعم؛ اأخربتنى بكل �صيء.. اأخربتنى بكل الظلم الذى 
اأن  فاأرجوكم  يفيد..  هذا  يعد  »مل  احلاج:  فقال  وهي«..  اأنت  ع�صته 
لطلبه على  الرحمة«.. فخ�صعت احلاجة  لها  وتطلبوا  ت�صفحوا عنها 
الفور ورفعت يدها اإىل ال�صماء تطلب لها الرحمة، ولكن عزة قالت: 

»لن اأفعل ذلك اأبًدا«.. 
اإن �صاء عذبها واإن  اأمام اهلل  فاإذا بال�صبى يهم�ش لها باأنها الآن 
حما�صن  »اذكروا  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  قال  وكما  لها،  غفر  �صاء 

موتاكم«. فقالت عزة: »وهل كان لها حما�صن لأذكرها؟«.
 فقال ال�صبي: »اإن مل تكن هى ت�صتحق، فافعلى ذلك من اأجل اأبيك 
كى  ال�صماء  اإىل  يدها  عزة  فرفعت  اأمه«.  على  حزنه  تزيدى  ل  حتى 
تر�صى اأباها، ولكن قلبها ما زال ي�صتنكر هوؤلء الب�صر.. ولكن ما زال 
هناك �صيء ما اأكرب من موت اأم احلاج كامل يجعله �صديد احلزن.. 
فقال له ال�صبي: »هل كل هذا احلزن من اأجل موت احلاجة الكبرية.. 

فاأنا اأراك حزيًنا كاأنك تعلم �صاعة موتك«.
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فقال احلاج: »ل؛ لي�ش هذا احلزن على اأمي، ولكن حدث هناك ما 
يجعلنى حزيًنا«.. فقالت احلاجة فى لهفة: »ماذا حدث؟«..

…«.. قالت احلاجة:  »اأخى  وكان احلاج واقًفا فجل�ش، ثم قال: 
الدفنة  وبعد  فقط  بالأم�ش  اأمى  ماتت  »لقد  قال:  فعل؟«..  »ماذا 
يل:  قائاًل  دخوله  من  مينعنى  باأخى  فاإذا  العزاء،  �صوان  اإىل  رجعنا 
فال  احلرمي  اأما  فقط..  الرجال  عزاء  اأجل  من  ال�صوان  هذا  »اإن 
عزاء لهم عندنا.. فلم اأقل له �صيًئا، وان�صرفت فى �صمت اإىل البيت 
فاإذا به يبعث ىل اأحد اأبنائه ليخربنى األ اأجل�ش فى البيت بحجة اأن 
البلدة من فورى  العلم، فرتكت  اأعلمها متام  واأننى  اأمنا  ذلك و�صية 
وجئت اإىل هنا فاإذا بعزة ت�صرخ ب�صوت مرتفع والدموع فى عينها: 
»م�صتحيل ده يكون اأخ! م�صتحيل يكون ده اإن�صان اأو من جن�ش الب�صر! 
ده �صيء فظيع ل ميكن اأن يت�صوره عقل.. فواهلل لن اأ�صفح عنه اأبًدا 

طول حياتي«..
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)عزم ومثابرة(

العام  وبداأ  البيت من جديد..  اإىل  ال�صعادة  الأيام وعادت  ومرت 
الدرا�صى اجلديد والذى ُيَعد اآخر عام بالن�صبة اإىل الأولد فى مدر�صة 

الزراعة، فاإما اأن يتحقق حلمهم، واإما اأن ي�صيع كل �صيء هباًء.
على  مرت  كلما  الأيام  وكانت  املذاكرة..  �صاعات  عدد  وزادت 
�صوف  واأنه  واأخته  اأبيه  وبني  بينه  امل�صافة  بقرب  ي�صعر  كان  ال�صبى 
زادت  التى  عزة  عك�ش  ُتَقدر،  ل  �صعادته  فكانت  قريب..  عن  يراهم 
�صيعود  فحتًما  الفراق..  اقرتبت حلظة  كلما  الآخر  تلو  يوًما  همومها 
ال�صبى اإىل اأهله وتبقى هى وحيدًة كما كانت من ذى قبل، فهى تتمنى 

لو اأنه يبقى معهم اإىل الأبد..
فاإذا  اأهلك؟«..  اإىل  �صرتجع  »هل  عزة:  �صاألته  ليلة  ذات  ففى 
وما  فعلت  »وهل  يقول:  ثم  فزًعا  ويقف  ال�صبي،  وجه  يغري  بال�صوؤال 
زلت اأفعل كل هذا اإل من اأجل العودة اإليهم؟ وهل تركتهم اإل من اأجل 

البقاء معهم؟ وهل ر�صيت بكل ذلك احلرمان اإل من اأجلهم؟«.. 
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اأبى  ح�صن  عن  »البعد  قال:  اإًذا؟«..  احلرمان  »وما  عزة:  قالت 
حرمان، والبعد عن اأختى الوحيدة حرمان، والبعد عن بلدى حرمان، 
كل  اأراأيت؛  اأيام طفولتى حرمان..  فيه  الذى ع�صت  بيتنا  والبعد عن 
هذه اأ�صياء حمروم منها«. فاإذا بال�صبى يرى فى عينيها ت�صاوؤًل تريد 
الإجابة عليه.. ولكنها تخجل اأن تقوله، فقال لها ال�صبي: »فليطمئن 
قلبك فاأنا لن اأعالج حرماًنا بحرمان، فاأنا لن اأن�صاكم اأبًدا ولن اأتخلى 
عنك اأبًدا ما حييت«، فهداأت عزة وعادت اإىل املذاكرة بعد اأن اطمئن 

قلبها على حبها الوحيد فى هذه الدنيا..
وراحت الأيام مت�صى فى �صعادة واجتهاد.. وقبل موعد المتحانات 
ب�صهر قرر احلاج كامل اأن ينقطع ال�صبى للمذاكرة فقط وقال له: »ها 
اأنت ذا ت�صع قدمك على اأول الطريق، فهيا انطلق ب�صرعة ون�صاط حتى 

ت�صل اإىل نهايته قبل اأن يفوت الوقت«.
ترى  عيناه  تكن  فلم  انتحار..  فى  درو�صه  يذاكر  ال�صبى  وم�صى 
ين�صى  مل  لأنه  عونه  فى  دائًما  اهلل  وكان  قالئل،  �صاعات  اإل  النوم 
اأبًدا ذكر اهلل.. وجاءت المتحانات وبداأت اجلولة الأوىل فى معركة 
فرتة  وانتهت  احلدود،  اأبعد  اإىل  موفًقا  ال�صبى  وكان  الذات،  اإثبات 
اإىل عمله فى املحل من جديد ومل يكن  المتحانات على خري، وعاد 
قلًقا على النتيجة لأن ثقته باهلل كبرية واأنه يعلم اأن اهلل ل ي�صيع اأجر 

من اأح�صن عماًل.
وكانت الأيام مت�صى ثقيلًة، وعاد ال�صبى يفكر فى كل حلظة غربة 
َبُعد فيها عن اأهله.. وي�صاأل نف�صه: »يا ترى ماذا حدث لهم؟ ترى هل ما 
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زال عندهم اأمل اأننى �صاأعود اإليهم؟ اأم اأنهم فقدوا الأمل فى عودتى 
ون�صوين؟ واأهل قريتي؛ هل ما زالوا يذكرون ذاك ال�صبى الطيب الذى 

ا؟«.. كثرًيا ما متعهم ب�صوته فى قراءة القراآن اأم اأنهم ن�صونى اأي�صً
اأبى  فاإن  ن�صانى  باأكمله  العامل  اأن  »لو  قائاًل:  نف�صه  اإىل  يعود  ثم 
فى  يكون  قد  اأباه  اأن  ذهنه  اإىل  ثم خطر  اأبًدا«..  ين�صونى  لن  واأختى 
ال�صماء  اإىل  يديه  يرفع  ثم  عينيه  الدموع من  فت�صيل  الأموات،  عداد 

يدعو اهلل عز وجل اأن يكون اأبوه واأخته على قيد احلياة..
ومت�صى الأيام، وتظهر النتيجة، ويحدث ما مل يتوقعه ال�صبى ول 
فى  وزوجته  كامل  احلاج  جعل  ما  حدث  لقد  واأ�صرته..  كامل  احلاج 

�صعادة اأكرب من تلك التى �صعروا بها يوم زواجهم..
لقد جاء ترتيب ال�صبى الأول على حمافظة ال�صرقية وعلى م�صتوى 
اجلمهورية، اأما عزة فكان ترتيبها الثانى على املحافظة والثامن على 
ُتَقدر،  ل  وتفوقه  حممد  بنجاح  �صعادتها  ولكن  اجلمهورية،  م�صتوى 
وكانت ت�صعر وكاأنها هى التى حققت ذلك التفوق، ولكن هذه ال�صعادة 
وكانت  حلظته..  وحانت  �صاعته  جاءت  الذى  الفراق  دموع  تك�صوها 
على  دموعه  وكذلك  ُتَقدر،  ل  واأخته  اأبيه  اإىل  بعودته  ال�صبى  �صعادة 

فراق اأ�صرته الثانية ل ُتَقدر، فكان يوم النجاح هو نف�صه يوم الفراق.
 �صاهد احلاج كامل الدموع فى عينى ال�صبى فقال له: »اأيوجد من 
يبكى يوم تفوقه؟ ل بد واأن �صبب هذا البكاء هو الفرحة بعودتك اإىل 
اأهلك منت�صًرا.. لقد اأ�صبحت �صابًّا يفخر به كل اأب«.. فاإذا بال�صبى 
ينظر فى �صمت ثم يقول: »اإننى اأ�صعر باأننى اأتع�ش اإن�صان فى الوجود.. 
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ا هى فى غاية  لقد ُكِتب على اأن اأفارق اأًبا لأعود اإىل اآخر، واأفارق اأمًّ
احلنان لأعود اإىل زوجة اأب فى غاية الق�صوة.. واأفارق اأخًتا لأعود اإىل 

اأخرى تنتظر عودتى من �صنني طويلة«.
فقال احلاج كامل: »اإن من الظلم لنف�صك اأن تقول ذلك.. بل كان 

يجب اأن ت�صبح اأ�صعد النا�ش فى هذا الوجود«..
فقال ال�صبي: »ومن اأين تاأتى ال�صعادة وقد ُكِتب على الفراق منذ 

نعومة اأظفاري؟«
فقال احلاج كامل: »لقد من اهلل عليك باأبوين بدًل من اأب واحد، 
ا طيبًة بدًل من اأمك التى ُحِرمت منها، واأخًتا ثانيًة بعد  واأعطاك اأمًّ
اأن كانت لك اأخت وحيدة.. األي�صت كل هذه الأ�صياء اأ�صباًبا لل�صعادة؛ 
ا فى احلياة«.. ثم راح احلاج ميد يده فى جيبه  جتعلك اأكرث النا�ش حظًّ
ليعطى مبلغ 2000 جنيه لل�صبي.. ولكن احلرية تنتاب ال�صبي.. ما 

الذى فعله لياأخذ هذا املبلغ، فت�صاءل ال�صبي؟
 ما هذا يا حاج؟ قال: »هذا حقك يا ولدي؟«.. قال ال�صبي: »وهل 

ىل عندكم حق؟«..
اأرباح  تكون  اأن  عهًدا  نف�صى  على  اأخذت  فلقد  »نعم؛  احلاج:  قال 
املحل منا�صفًة بينى وبينك.. فلقد ا�صرتكت اأنا براأ�ش املال و�صاهمت 
باقى  وهذا  الربح،  ن�صيبك من  اأنفق عليك من  كنت  باملجهود،  اأنت 
فلقد ع�صت  اأو معروف..  اأى جميل  لي�ش ىل عندك  اأنه  اأى  ن�صيبك، 

معنا مبالك وعملك«..
فاإذا بال�صبى يرمتى على قدمى احلاج كامل ليقبلها.. فهل يوجد 
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الب�صر؟  فى  هذه  مثل  اأخالق  توجد  وهل  احلياة؟  فى  عدل  هذا  بعد 
النقود وقد زاد حزنه على فراق مثل هوؤلء  ل واهلل.. فاأخذ ال�صبى 
النا�ش.. فلقد دخل هذا البيت وهو ل ميلك �صوى ما عليه من مالب�ش 
ولي�ش معه اإل القليل من النقود، وها هو الآن يخرج منه حاماًل حقيبة 

مالب�ش مملوءة عن اآخرها، ومعه مبلغ كبري من املال..
فقال ال�صبي: »لقد اأعطيتمونى الكثري«.

فقالت عزة: »لقد اأخذت منا ما هو اأثمن عندنا من هذه الأ�صياء 
كلها.. لقد اأخذت معك قلوبنا التى اأحبتك، فرنجو األ تفرط فيها فهى 

اأعز واأغلى ما منلك«..
فى  الأمل  اأعطتنى  التى  وهى  فيها  اأفرط  »كيف  ال�صبي:  فقال 

العودة اإىل اأهلى من جديد؟«
وهم احلاج كامل وال�صبى اأن ين�صرفا، وهنا ارتفع �صوت احلاجة 
منادًيا على ال�صبي.. فاأ�صرع بالعودة اإليها فاحت�صنته ب�صدة والدموع 

فى عينها، ثم قالت: »وداًعا ابنى الغاىل والعزيز والوحيد«.. 
الوجه  هذا  تك�صو  بالدموع  فاإذا  ليودعها  عزة  اإىل  التفت  ثم 
املالئكي.. واإذا بها مت�صك يده لأول مرة منذ اأن تالقيا.. ثم تقول له: 
»وداًعا يا اأعز الأ�صدقاء.. بل يا اأخى الذى مل تلده اأمي«.. ثم ت�صمت 
قلياًل وتنظر اإىل اأبيها واأمها وكاأنها ت�صتاأذنهم فى �صيء ما، ثم تهم�ش 
اإىل  النا�ش  اأحب  يا  وداًعا  الوحيد  حبى  ويا  حبيبى  يا  »وداًعا  قائلًة: 

قلبي«..
فاإذا مبحمد ينظر اإليها والدموع تغمر وجهه اإىل وجوههم جميًعا، 
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الدموع:  تخنقه  ب�صوت  يقول  ثم  املنزل،  جدران  جميع  اإىل  ثم  ومن 
»وداًعا يا اأعز البيوت اإىل قلبي.. وداًعا يا اأعز واأغلى النا�ش«..

ت�صعفه  ل  حممد  خلفه  ويخرج  م�صرًعا  كامل  احلاج  يخرج  ثم 
اخلطوات.. وت�صرخ احلاجة زينب عليه ب�صوتها.. فيقف على �صلم 
البيت ثم ينظر اإليها فريى ال�صمت ميالأ وجهها، ثم يلتفت مرًة اأخرى 
ليتابع �صريه فاإذا بها تقول له: »ل اله اإل اهلل«.. فيجيبها بعد �صمت 

قليل: »حممد ر�صول اهلل«..
ثم مي�صى فى طريقه وكاأنه يتخبط فى جدران هذا احلى الذى 
عا�ش فيه اأجمل اأيام عمره، ثم ينطلق مع احلاج كامل حتى و�صل اإىل 
لي�ش  الثنان فى �صمت رهيب.. �صمت  القطار وهناك جل�ش  حمطة 
له �صوت اإل �صوت اأنني القلوب.. تلك القلوب التى تعت�صر حزًنا على 
الفراق.. ثم يقطع هذا ال�صمت �صوت القطار حتى ركب فيه الثنان 
اأم  اأن مي�صى �صريًعا  اإن كان يريد  مًعا، وم�صى القطار وهو ل يدرى 
اأنه يريد األ مي�صى نهائيًّا.. ولكن القطار مي�صى دون اإرادة اأى منهما 

ودون رغبة منه..
اأنت ذا تعود  ثم يقول احلاج كامل له: »ها هى الأيام م�صت، ها 
مرًة اأخرى اإىل اأح�صان اأبيك واأختك.. اأمل اأثل لك ذلك عندما التقينا 
اأول مرة.. وها اأنت ذا تعود اإىل زوجة اأبيك منت�صًرا عليها مبا حققته 
من جناح، ولكنى اأطلب منك األ تدع احلقد والكراهية يتملكان قلبك 
فبهما تق�صو احلياة، ولكن دائًما ميلوؤه احلب، فاحلب تنعم وبه تهون 

ال�صعاب«.
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اأنه  اإىل  باأمرها وانتهيت  فقال حممد: »لقد حدثت نف�صى طوياًل 
اأجل  اأجلها فمن  اإن مل يكن من  اأمامى �صوى ال�صفح عنها،  ل �صبيل 

اأبيها، والذى لي�ش ىل هم �صوى اأن اأراه �صعيًدا فى حياته«.
فاإذا باحلاج كامل يقول له: »كم كنت اأمتنى اأن تكون ابًنا يل«.

قال حممد: »وهل اأنت ت�صعر اأنى غري ذلك؟«..
البن  منزلة  من  اأقل  لي�صت  عندى  منزلتك  اأن  اهلل  »يعلم  فقال: 
�صديًقا  ىل  كنت  فقد  ابني،  منزلة  من  على  اأعز  اأنت  بل  اأبيه،  عند 
ب�صبب طمعهم  اأهلى  من  فيها  ُحِرمت  �صنوات طويلة  بعد  واأًخا  وابًنا 
النا�ش ومعادنها مبا ميتلكونه  باأن منازل  للدنيا، واعتقادهم  وحبهم 

من اأموال«.. 
ثم ي�صل القطار اإىل اآخر حمطة بالن�صبة له، واإذا مبحمد تك�صو 
وجهه ده�صة، فكل �صيء كما تركه منذ ثالث �صنوات.. مل يتغري �صيء، 
قرية حممد،  اإىل  ي�صال  ال�صيارة حتى  ي�صتقل  �صويًّا حتى  ثم مي�صيا 
والتى ما زالت معاملها حمفورًة فى قلبه، والتى اأخذ يتخيلها ويتذكر 
اأيامه فيها ويتذكر نف�صه وهو خارج منها، ومل يكن يعلم متى �صيعود 
اإليها، ولكن ها هى الأيام مرت وها هو عائد اإليها، مل تف�صله عنها 
�صوى دقائق معدودة ويكون بني اأح�صانها ويقبل ترابها، وها هى تلك 
فيه  يوجد  الذى  ال�صارع  اأول  على  يقف  هو  وها  وتنتهى  دقائق  عدة 
�صالت من  الدموع قد  اإليه ويرى  واإذا باحلاج كامل ينظر  منزلهم.. 

عينيه، فيحاول اأن يجففها واأن يخفف عنه..
منذ  ينتظرها  التى  اللحظة  هى  فتلك  هيهات..  هيهات  ولكن 
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اأقدامه قد حتررت من  وكاأن  ي�صري  �صنوات ثالث.. كل هذا وحممد 
ليطرق  يده  فمد  مغلًقا  بابه  فوجد  منزله،  اأمام  و�صل  حتى  قيودها 
به  فاإذا  بداخله  اأحًدا  يجد  األ  يخ�صى  وكاأنه  مرتددة  خفيفة  بدقات 

ي�صمع �صوًتا من الداخل يقول: »من؟«
فاأجاب فى هدوء وب�صوت متقطع: »اأنا حممد«..

فاذا بال�صوت ال�صادر من داخل البيت ي�صطرب قائاًل: »حممد 
من؟«

�صورتها  زالت  ما  اأمامه  تقف  جميلة  بفتاة  فاإذا  الباب  يفتح  ثم 
تلك  نف�صها  يراها هى  التى  الهيئة  تلك  قلبه..  فى  القدمية حمفورًة 
ال�صورة التى حملها بقلبه منذ ثالث �صنوات، وكذلك هى ترى اأن هذا 
الوجه لي�ش غريًبا بل هو يكون اأقرب ما يكون منها فهو مل يرتكها ليلًة 
واحدًة منذ اأن غاب عنها.. كان دائًما معها كظلها وكاأنه حار�ش لها.. 
التى  األ�صنتهم  من  بدًل  تتحدث  ودموعهما  قلياًل  يقفا  بهما  فاإذا 
كل  يرتك  حتى  قليلة  حلظات  مت�صى  اأن  وما  املوقف  ده�صة  اأثقلتها 
ما  حاجز  يحطمان  وكاأنهما  الآخر  اأح�صان  فى  لتهيم  نف�صه  منهما 
يا  رجع  »حممد  قائلة:  ت�صرخ  بها  واإذا  �صنوات،  ثالث  دام  بينهما 
جدران  تخرب  وكاأنها  مرتفع  وب�صوت  عديدة  مرات  وتكررها  اأبي«.. 

منزلهم واأركانه..
 تلك اجلدران والأركان التى ك�صاها احلزن منذ �صنوات ثالث.. 
غاب فيها عن هذا البيت.. واإذا بالأب يخرج من حجرته على �صراخ 
اأنها  اأم  اأذنيه.. هل هى تهذى فى نومها؟!  ابنته وهو ل يكاد ي�صدق 



49

حب ال يموت

حتدث نف�صها؟ ولكنه يرى اأمامه اأنها احلقيقة التى ظل ينتظرها ملدة 
ثالث �صنوات ق�صاها، واحلزن ميالأ قلبه والدموع مل جتف من عينه؛ 
ق�صاها ويداه مرفوعتان اإىل ال�صماء ول�صانه مل يكل قط من الدعاء هلل 
عز وجل اأن يطيل فى عمره حتى يرى ابنه، ويطلب منه اأن ي�صاحمه 
على ما حدث له من زوجته، واإذا بال�صبى يرى اأمامه اأباه جال�ًصا على 

كر�صيه املتحرك.. 
كادت الفرحة اأن جتعله يرفع ذلك الكر�صى من على الأر�ش وينظر 
اإىل وجه اأبيه وقد غري احلزن معامله، فقد اأ�صناه البعد واأتعبته الآلم 
اأن تركه حممد، وتلعثمت الكلمات  اأو نوًما منذ  وكاأنه مل يذق طعاًما 
على ل�صان حممد ولكن ينابيع الدمع مل جتف، واإذا بالأب من فرحته 
يكاد اأن ين�صى عجزه ويتحرك نحو ابنه ليحت�صنه حتى يذيب �صنوات 
زالت  وما  اأبيه  اأح�صان  فى  بنف�صه  حممد  يلقى  ثم  الطويلة،  البعد 

الفرحة تربط ل�صانه وكذلك الأب ل ي�صتطيع احلديث..
اأما �صقيقته اأنني فقد علمت اأن الرجل املوجود بالباب ل بد واأنه 
ثم  املنزل  اإىل  واأدخلته  به  ترحب  فاأخذت  ما،  ق�صة  باأخيه  تربطه 
ليبارك ويهنئ  ال�صارع  اأهل  اإىل جميع  اأخيها  راحت تزف خرب عودة 

ال�صيخ اإبراهيم بعودة ابنه حممد.
 وبعد اأن مرت حلظات اللقاء الأول وانتهت �صاعات التهنئة، والتى 
اأنه كان ب�صحبته احلاج كامل،  اأن�صته  ن�صى فيها حممد نف�صه والتى 
والذى كان مبثابة اأب اآخر له ملدة ثالث �صنوات، فاأ�صرع اإليه حممد 

بعد اأن اأح�ش اأنه اأخطاأ فى حقه.
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قط،  يتجاهله  اأن  ميكن  ل  حممًدا  اأن  يدرك  كامل  احلاج  ولكن   
اأخذ  اإن احلاج كامل نف�صه  اأن�صته كل �صيء بل  الفرحة والتى  ولكنها 
يوؤنب نف�صه على اأنه مل ير�صل اإىل اأهل حممد خطاًبا واحًدا يطمئنهم 
اأن تلك هى كانت رغبة  فيه على ابنهم الوحيد ولكن عزاءه الوحيد 
حممد، ثم ياأخذ حممد احلاج كامل من يده ويقف به اأمام اأبيه ويقول 
له: »اأما هذا الرجل الطيب فهو احلاج كامل الذى كان مبثابة الأب 

الثانى لبنك فى �صنني غربته الطويلة«..
فاإذا بال�صيخ اإبراهيم والد حممد يحت�صنه ويقول له: »ل اأدرى ماذا 
اأفعل لك، فلو اأمكننى اأن اأقوم من على كر�صى هذا لقبلت قدميك بل 
والأر�ش من حتتك على ما فعلته مع ابنى والذى مل اأعرفه بعد، غري 
اأننى اأراه فى وجه ولدى وكذا اأراه فى وجهك ال�صالح، فمثل وجهك ل 

يكون اإل لرجل خري«.. ثم جل�صوا يتبادلون جميًعا اأطراف احلديث..
وق�صى احلاج كامل معهم ليلًة من الفرح عرف فيها الأب وابنته 
اأنني طعم ال�صعادة بعد اأن هجرتهم ملدة ثالث �صنوات كما علم فيها 
ال�صبى بوفاة زوجة اأبيه، لكنه مل يعرف كيف ماتت ومل يدرى كيف 

مرت تلك ال�صنوات ال�صعاب على اأبيه واأخته..
لها فجًرا ما عدا احلاج  األ يطلع  يتمنوا  ليلًة كانوا  ق�صوا جميًعا 
حتى  ال�صرب  بفارغ  الفجر  بزوغ  ينتظر  كان  الذى  الوحيد  هو  كامل 
يعود اإىل ابنته ليكون بجوارها، ويخفف عنها لأنه يعلم مقدار حبها 

ملحمد..
وها هو ال�صباح ياأتى م�صرًعا ويعود احلاج كامل اإىل زوجته وابنته 
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بعد اأن اأدى الأمانة اإىل اأهلها، وبعد اأن وعد احلاج كامل والد حممد 
باأنه �صوف ياأتى هو وزوجته وابنته فى زيارة قريبة له.

وعاد حممد اإىل بيته بعد اأن ودعه فى حمطة القطار مرًة اأخرى.. 
عاد ليجل�ش مع اأبيه واأخته ليعلم منهم ماذا فعلت بهم الأيام فى �صنني 
غربته، وبعد اأن ق�ش عليهم هو ما حدث له منذ اأن ترك املنزل اإىل 
اأن عاد اإليه، واإذا بالدموع تنهمر من وجه اأبيه معتذًرا اإليه عما حدث 
له من زوجته، واأخربه اأن ذلك كله كان دون علم منه باحلقيقة، ثم 

اأخربه حممد مبا حققه من جناح..
اأخته  وها هى الأيام تبت�صم لهم من جديد، ثم يجل�ش حممد مع 
بعد اأن ذهب اأبوه لينام فى حجرته، ولكن هيهات اأن ينام فظل ي�صلى 
وي�صكر اهلل عز وجل فى حني اأن حممد ي�صتمع اإىل اأخته ما حدث لهم، 

ويعلم منها كيف ماتت زوجة اأبيه..
من  جباًل  �صدرها  عن  تزيح  وكاأنها  لأخيها  حتكى  اأنني  هى  وها 
املنزل  من  اأن خرجت  »بعد  فتقول:  الطوال،  الأيام  تلك  الهم حملته 
جل�ش اأبوك ينتظر عودتك، ولكن دون جدوى فلم يغم�ش لنا جفن فى 
تلك الليلة، وخرجت فى ال�صباح كى اأ�صاأل عنك كل اأ�صدقاءك، فلم 
يدلنى اأحد على مكانك، فرجعت اإىل اأبى ت�صبقنى دموعي، فظل اأبوك 
يبكى بكاًء مريًرا اأياًما ولياٍل طويلة زادت فيه ق�صوة زوجته علينا حتى 
جاءت الليلة الفا�صلة والتى ثار فيها اأبوك على زوجته وارتفع �صوته 
واأخذ يتهمها فى اأنها ال�صبب فيما اآلت اإليه الأمور، واأنها لن تبقى فى 
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هذا البيت دقيقًة من بعدك، وبالفعل طلقها وخرجت من البيت بعد 
اأن اأخذت منا كل ما منلك من مال وحلي، واأخذت حالة اأبيك ت�صوء 

يوًما بعد يوم.. 
اأ�صد  واأباك  اأنا  ا  �صويًّ فيه  ع�صنا  اأن م�صى على غيابك عام  وبعد 
فقد  علينا،  تخفى  زوجته  اأخبار  تكن  ومل  والعذاب،  احلزن  حلظات 
علمنا اأنها قد هاجمها كلب �صال، فتمكن منها ولبخلها وحر�صها على 
يبت مبر�ش ال�صعار والذى  الدنيا مل تعر�ش نف�صها على طبيب، واأُ�صِ
اأنها كانت  متكن منها فاأخذت تهلو�ش وتنه�ش من يقرتب منها حتى 

تهيم فى �صوارع القرية على وجهها.. 
واأخذ النا�ش يرددون اأن هذا هو انتقام اهلل منها، واأن ما يحث لها 
ُعرِث  اآثام فى حقنا، وظلت هكذا حتى  الوحيد ما اقرتفته من  �صببه 
بغ�صلها  وقاموا  القرية  اأهل  فحملها  احلقول،  اأحد  فى  متوفاًة  عليها 
ودفنها وكل منهم ينظر اإىل الآخر، وكاأنهم يريدون اأن يقولوا هذا هو 
ذنب حممد.. ثم تنظر اأنني اإىل اأخيها، فاإذا به ميالأ الدمع وجهه ثم 
ُرُهْم ِلَيْوٍم  ا ُيوؤَخِّ َ امِلُوَن اإِمنهَّ ا َيْعَمُل الظهَّ َ َغاِفاًل َعمهَّ �َصَبهَّ اهللهَّ يقول: {َوَل حَتْ

اُر}.. ثم يقول: »اللهم اغفر لها وارحمها«.. َت�ْصَخ�ُش ِفيِه اْلأَْب�صَ
 وتقول له اأخته: »اأتطلب لها الرحمة بعد كل ما فعلته بنا وبك«، 
معنى  واأ�صرته  كامل  احلاج  من  تعلمت  لقد  ل..  »ومل  حممد:  فيقول 
بعد  لهم  حدث  ما  له  تكمل  اأن  منها  طلب  ثم  املقدرة«..  عند  العفو 
واأخذت  اأبيك وتدهورت �صحته،  »لقد زاد املر�ش على  ذلك فقالت: 
ت�صوء �صحته يوًما بعد يوم، ولكنه مل يفقد الأمل فى عودته حتى اأنه 
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يوًما رفع يده اإىل ال�صماء وهو يقول: »اللهم اإنى ل اأ�صاألك رد الق�صاء، 
اإن كان ولدى قد مات فاأحلقنى به  اأ�صاألك اللطف فيه، اللهم  ولكنى 
على خري فى م�صتقر رحمتك، واإن كان ما زال على قيد احلياة فرده 
اإىل ومد ىل فى عمرى حتى اأراه«.. وكان دائًما يجل�ش فى حجرته بني 
كتبه، ويلقى بنف�صه معهم بني �صطورهم حتى يغلبه النوم وهو يقراأ، 
من  »األ�صت  قال:  ثم  بعجزه  نف�صه  يعذب  اأخذ  مر�صه  عليه  زاد  وملا 
اأبطال حرب اأكتوبر املجيدة؟ األي�ش اأخى من اأبطال احلرب؟ بل األي�ش 
ا من �صحايا احلرب؟ والذى مات حزًنا على اأخي.. اأمل نخرج  اأبى اأي�صً
اأكفنا لندافع عن هذا الوطن وعن  اأرواحنا على  جميًعا ونحن نحمل 
هوؤلء النا�ش الذين يعي�صون مع اأبناءهم فى �صعادة«.. فقلت له: »نعم 

يا اأبي؛ هذا كله �صحيح«..
اأن كل هذا �صحيح فلما مل ميد اإىل اأحد  فقال يل: »يا ابنتى مبا 
العناء«،  بع�ش  اأ�صتحق منهم  األ  ابني..  البحث عن  فى  امل�صاعدة  يد 
ثم قال: »ماذا اأقول لأمك عندما األقاها وعندما ت�صاألنى ماذا فعلت 
بكم.. اأاأقول لها اإننى �صيعتكم؟ اأم اأقول لها اإننى تزوجت كى اأحافظ 
عليكم فاإذا بكم ت�صيعون مني«.. ثم ينهى حديثه هذا بالبكاء، وتاأنيب 
ال�صمري.. وهكذا كانت متر علينا الأيام عذاًبا ودموًعا، ومل يكن ي�صاأل 
عنا اأحد من اأهل القرية �صوى ال�صيخ اأحمد، وهو الذى كان دائًما ياأخذ 

اأباك اإىل امل�صجد..
معك  وعادت  اإلينا،  عدت  حتى  وال�صنون  الأيام  بنا  مرت  وهكذا 
الب�صمة اإىل قلوبنا والفرحة اإىل بيتنا، وعادت من جديد لتعو�صنا عن 
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�صنوات احلرمان التى ع�صناها، وعدت اإلينا ناجًحا متفوًقا منت�صًرا 
على الأيام بالعلم.. فاإذا مبجمد يحت�صن اأخته فى حنان ويعتذر اإليها 
عما حدث لهم فى غيبته ويعاهدها باأنه �صوف يبذل ق�صارى جهده 

حتى يعو�صهم عن تلك ال�صنوات الثالث..
ثم يدخل اإىل حجرة اأبيه ويركع عند قدميه ليقبلها، ويطلب منه 
اأنني هذه اللحظات  اآلم، ثم تنهى  اأن ي�صاحمه على ما �صببه له من 

احلزينة بقولها: »حدثنا عن احلاج كامل واأ�صرته«..
جل�صت  اأننى  فلو  عنه،  اأقول  ماذا  كامل؟  »احلاج  حممد:  فيقول 
معكم هذا الليل بطوله ومن وراءه ليال طويلة كى اأ�صف لكم ما تتمتع 
به هذه الأ�صرة من اأخالق و�صفات حميدة ما اأعطيتهم حقهم، كما 
تلك  بقدر  �صنوات  اإىل  منى  ذلك  ابنته لحتاج  لو حدثتكم عن  اأننى 
ال�صنوات التى ع�صتها معهم، ومل ل؛ فاإنهم اأكرب من اأى و�صف واأعظم 
قريبًة  زيارتهم  تكون  اأن  القدر  ي�صاء  اأن  اأمتنى  ولكم  ت�صبيه،  اأى  من 
عن  و�صفى  يعجز  �صوف  و�صفت  مهما  لأننى  باأعينكم  ترونهم  حتى 

احلقيقة«..
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)بناء ورثاء(

اإل عن احلاج  اأخته  اأيام وحممد لي�ش له حديث مع  وهكذا مرت 
كامل واأ�صرته؛ والذى جاء اإليهم بعد حواىل اأ�صبوعني تقريًبا ليحملوا 
لق�صاء  يدعوهم  واإنه  الأوائل  تكرمي  بحفل  املحافظة  من  دعوًة  اإليه 
يلبى طلب  اإبراهيم  باحلاج  فاإذا  موعد احلفل..  قبل  بيه  فى  اأ�صبوع 
ابنه ويتم �صعادة ابنه، ويطلب من احلاج كامل يد ابنته عزة، فاأخربه 
احلاج كامل اأنه قد خطب حممد لبنته عزة من قبل اأن يعرف اأهله.. 
ا على اأن يكون زوج ابنته فى يوم ما،  اأما الآن فهو اأ�صد النا�ش حر�صً
تكون  اأى  الأوائل..  تكرمي  يوم  ال�صبكة  تكون  اأن  قرارهم  اأخذوا  وقد 

حفلة التكرمي التى تقيمها املحافظة هى نف�صها حفلة اخلطوبة..
موعد  قبل  كامل  احلاج  بيت  اإىل  واأ�صرته  حممد  �صافر  وبالفعل 
احلاجة  اأخذته  الثانى  بيته  اإىل  حممد  عاد  وعندما  باأ�صبوع،  احلفل 
زينب فى اأح�صانها بلهفة الأم التى ا�صتاقت اإىل عودة ابنها الوحيد، 
�صلوعها،  اإىل  عاد  قلبها  وكاأن  �صعادتها  قمة  فى  عزة  كانت  وكذلك 
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وعندما �صاهد ال�صيخ اإبراهيم تلك املقابلة علم اأن ابنه كان فى ماأمن 
مع هوؤلء النا�ش، ثم توجهت عزة اإىل اأنني حتت�صنها وكاأنها اأختها ثم 
قالت: »اأنت اأجمل بكثري من الو�صف الذى و�صفه ىل حممد«.. فقالت 
اأنني: »اأنا الآن فى قمة �صعادتى لأن خطيبة اأخى اآية فى اجلمال، واأنها 
جميًعا  ذهبوا  ثم  خري«.  كل  وي�صتحق  طيب  فاأخى  طيبني،  نا�ش  بنت 
كذلك  كامل..  احلاج  من  ال�صبى  اأخذه  الذى  باملبلغ  ال�صبكة  ل�صراء 
اأ�صر احلاج كامل اأن تكون بدلة العري�ش وف�صتان ال�صبكة على نفقته 

اخلا�صة فهما اأبناوؤه..
ومر الأ�صبوع وكانت حفلة التكرمي، وكان ذلك اليوم اأ�صعد يوم فى 
جديد..  من  له  تبت�صم  عادت  الدنيا  اأن  اآنذاك  و�صعر  ال�صبي،  حياة 
ومل يكن يعلم اأن هذه اآخر ب�صمة له فى الدنيا.. وانتهت احلفلة.. ومر 

يومان وعاد حممد باأهله اإىل قريتهم..
ومرت الأيام والتحق حممد وعزة بكلية الرتبية ال�صعبة الزراعية.. 
عادت  كما  النباتي..  الإنتاج  ق�صم  هو  واحد  ق�صم  فى  الثنان  وكان 
اأنني اإىل الدرا�صة من جديد وم�صى العام الدرا�صى فى �صعادة وحب، 
حقها،  من  اأكرث  نف�صه  يعطى  لن  اأنه  اعتباره  فى  و�صع  حممد  ولكن 
عن  ولو  يدها  بلم�ش  لنف�صه  ي�صمح  مل  اأنه  اإل  لعزة،  خطبته  فربغم 
اأهلها عليه.. وكانا  طريق اخلطاأ.. فاإنه يحفظ كتاب اهلل ويعلم حق 
حم�صودين من زمالئهم على ذلك احلب املالئكى الذى غاب من عامل 

الب�صر واندثر فى زحمة احلياة.
وانتهت المتحانات وطلب حممد من احلاج كامل اأن ي�صافر اإىل 
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الأردن لكى يعمل هناك فرتة ال�صيف كما يفعل زمالوؤه، ولكن الأب 
لن يتحمل فراقه مرًة اأخرى. ولكن حممد اأخذ يقنع اأباه اأن هذا �صوف 
و�صافر  الأب  وافق  واأخرًيا  املال،  من  كبري  مبلغ  ادخار  فى  ي�صاعده 
ا،  حممد للعمل فى الأردن بعد اأن ودع اأ�صرتيه.. وكان العمل هناك �صاقًّ
فلقد عمل فى م�صنع للطوب الإ�صمنتى لكنه كان يتحمل م�صقة العمل 

فى �صعادة..
تخربه  اإليه  عزة  اأر�صلت  �صفره  من  اأ�صبوعان  م�صى  اأن  وبعد 
ا،  جدًّ جيد  بتقدير  الدفعة  على  الأول  هو  واأنه  ظهرت  النتيجة  باأن 
فى  تبداأ  �صوف  الدرا�صة  اأن  واأخربته  جيد،  بتقدير  جنحت  واأنها 
1992/9/17م، ففرح حممد بنجاحه وقرر اأن ي�صتمر فى عمله حتى 

نهاية �صهر اأكتوبر، ثم يعود اإىل م�صر..
ومرت الأيام اإىل اأن جاء اليوم املعلوم الذى وقع فيه الزلزال الذى 
حدث مب�صر.. علم حممد بذلك من اأجهزة الإعالم.. فزاد قلقه على 
اأ�صرتيه ولكن ماذا يفعل؟ وكان الزلزال قد دمر بيت اأبيه وماتت اأخته 
اإبراهيم فى  ال�صيخ  اأنقا�ش املنزل.. فذهب احلاج كامل ليجد  حتت 
يخرب  هل  يفعل؟  فماذا  املوتى  عداد  فى  اأنني  ابنته  ويرى  امل�صت�صفى 
اأر�صل حممد خطاًبا  اأ�صبوع حتى  اإن مر  حممًدا بخطاب ليعود.. وما 
اإىل م�صر يوم 10/29.. وكان الزلزال قد  اأنه �صوف يعود  يقول فيه 

حدث يوم 10/12 فى متام ال�صاعة 3.15 اأثناء �صالة الع�صر..
وعاد حممد وكان معه مبلغ 2000 جنيه ادخرها من عمله.. وكان 
عندما  الطامة  وكانت  جديد..  من  اأ�صرتيه  يرى  �صوف  لأنه  �صعيًدا 
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فلقد  �صهور   4 تركها منذ  التى  لي�صت قريته  اإىل قريته.. فهذه  و�صل 
تغريت معاملها بعد اأن انهار عدد كبري من البيوت، وخيم احلزن على 
اأهاىل القرية ب�صبب كرثة ال�صحايا.. وعندما و�صل حممد اإىل بيتهم 
وجده قد انهار، فاأخذ ي�صاأل فى لهفة.. »اأين اأبي؟ اأين اأختي؟ هل هما 
بخري؟«.. فاأخربه اأهل القرية اأن اأباه فى امل�صت�صفى ومل يجروؤ اأحد على 
اإخباره مبا حدث لأخته الوحيدة.. واأخربوه اأن اأخته فى امل�صت�صفى مع 
اأبيه.. فهرول حتى و�صل اإىل امل�صت�صفى، وهناك وجد عدًدا كبرًيا من 
اأهاىل القرية، ف�صاأل عن اأبيه حتى و�صل اإليه فوجد احلاج كامل اإىل 
اأبيه يقبله فاإذا بالدموع تنهمر من عينيه،  جواره فارمتى فى ح�صن 
فاأح�ش حممد اأن �صيًئا ما حدث لأخته واإن مل يكن يتوقع اأبًدا اأن اأخته 

انتقلت اإىل جوار ربها ف�صاأل اأباه: »اأين اأنني؟ اأين اأختي؟«..
ولكن مباذا يجيب الأب فهو ل يجد كلمات.. واإن ُوِجدت الكلمات، 
فاأين له بال�صجاعة؟ فزاد بكاء الأب، ف�صعر حممد باأن ما مل يتوقعه 
قد حدث، فاأخذ ي�صرخ فى امل�صت�صفى: »ل.. ل.. م�صتحيل«.. فهزت 
ولكن  اجلميع..  فبكى  امل�صت�صفى..  فى  املوجودين  قلوب  �صرخاته 
حممًدا ما زال ي�صعر وكاأنه يحلم.. فم�صى ي�صرخ فى كل احلا�صرين: 
»اأين اأختي؟ اأين اأنني؟«.. ولكن ل يجد اإجابًة على �صوؤاله غري الدموع، 
جواره  اإىل  يقف  كامل  باحلاج  واإذا  حقيقة،  اأنها  العلم  متام  فعلم 
ويطلب منه اأن ي�صتغفر اهلل، ويعود اإىل كتاب اهلل ف�صوف يجد فيه اآيًة 
َدٍة ... {.. تقول: }اأَْيَنَما َتُكوُنوا ُيْدِرُكُكُم امْلَْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ِفى ُبُروٍج ُم�َصيهَّ
اأباه: »كيف ماتت  ي�صاأل  ثم  ويبكى فى �صمت  يهداأ  بال�صبى  فاإذا 
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اأنني؟«، فقال الأب: »جاء احلاج اأحمد لياأخذنى اإىل امل�صجد كما تعود 
اإزعاجها،  اأبِغ  اأنني نائمًة فى حجرتها، فلم  لن�صلى الع�صر.. وكانت 
فرتكتها كما هى نائمة وخرجت مع احلاج اأحمد، وبينما نحن فى �صالة 
الع�صر فاإذا ب�صرخات تهز امل�صجد، فرتك اجلميع �صالة الع�صر.. 
حيث حدث وقتها الزلزال وهربوا من امل�صجد، وبقيت اأنا وحدى لعدم 
مقدرتى على احلركة وبعد ال�صالة اأخذنى احلاج اأحمد ليعود بى اإىل 
النا�ش  فدخل  ابنتي..  ابنتي..  اأ�صرخ:  فاأخذت  انهار  به  فاإذا  املنزل 
واأخرجوها من حتت اأنقا�ش البيت وهى فى عداد املوتى.. فلم اأقوى 
على احتمال املنظر فلم اأ�صعر بنف�صى اإل هنا فى امل�صت�صفى«.. فزاد 
بكاء ال�صبى على تلك املوتة التى ماتت بها اأخته، ثم اأ�صرع اإىل قربها 
يودعها وي�صكو اإليها نار فراقها، ومبا كان يحمله لها من خري وحب، 
ثم قال لها: »لقد رحلت عنك لأعود اإليك ولكنك تركتنى ورحلت بدون 
عودة.. فلم يا رب ل تاأخذنى معها لكى اأراها.. ثم يذهب اإىل حطام 
البيت، ويجل�ش عليه وينادى اأخته واأباه فال جميب له، فيم�صك قلًما 
ويكتب ق�صيدة رثاء ي�صور فيها حال القرية و�صدة حبه لأخته، وكاأنها 

حبيبته التى يع�صقها فقال فيها:
زلزال فى القلوب

فى و�صط دقات القلوب
ح�صيت بهزة فى اجل�صد

ب�صيت لقيت النا�ش بتجري
وكاأنهم ملحو اأ�صد
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والدنيا كانت تايهه بينا
و�صبكه ايدها بني اأيدينا
فى و�صط دقات القلوب

دقات تخلى النا�ش بتعرف
اإيه الأمانى والتمني

هزات تخلى النا�ش بت�صهد
باحلق دامًيا ع التجني

دقات تقول ع النا�ش دي
اأ�صرخ وكاأنهم حته مني
فى و�صط دقات القلوب

هزات تخلى بيوت بتنزل
وقلوب بتنزف من الأنني
هزات تخلى اأنني متوت

والنا�ش بحالهم م�صغولني
هزات متوت اأطفال �صعاف

حتت ال�صالمل وفى املدار�ش مقتولني
هزات تخلى النا�ش بت�صاأل

هى النجاة من حظ مني
فى و�صط دقات القلوب

ح�صيت ب�صوتك بيناديني
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ح�صيت بدمعك فوق جبيني
ح�صيت ب�صوقك وبحنيني
ح�صيت بظلم لو ترتكيني

ح�صيت بقلبك بني �صلوعي
نورت �صم�صك من �صموعي

ولقيت ج�صور امل�صتحيل
ر�صمة طريقى وخطوتي

وتقوىل ام�صى الألف ميل
ودتنى اأجفف دمعتي

فى و�صط دقات القلوب
ح�صيت باأختى وب�صديقي

جريو فى طريق تانى غري طريقي
وباأعلى �صوت ناديت عليهم

عل�صان تكون ايدى فى ايدهم
وبكلمة واحدة عرفوين

اأن طريقهم غري طريقي
ح�صيت باأن دى النهاية

واملوت ن�صيبى بدون حبيبي
وبعد اأن اأنهى ق�صيدته اأخذ يبكى ب�صدة ثم انطلق اإىل اأبيه.. فاإن كان 

القدر قد اختار اأخته، فعليه اأن يحافظ على ما بقى له فى هذه الدنيا..
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ومرت الأيام وقد عاد البيت كما كان، ولكن هيهات اأن تعود اأنني.. 
لقد رحلت بال عودة، وعاد الأب من جديد يدفن نف�صه مع ما بقى له 
من كتب، ولكن فى هذه املرة ل ينتظر عودة اأحد بل ينتظر زيارة ملك 
املوت له، فقد ا�صتاق اإىل روؤية اأبيه واأخيه وزوجته وابنته.. كل هوؤلء 

قد رحلوا عنه وتركوه يتعذب برحيلهم عنه.
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)عودة األنين(

عزة  ولكن  طويل،  انقطاع  بعد  درا�صته  اإىل  عاد  قد  حممد  وكان 
الآلم  يكابد  حممد  وكان  موجود..  وكاأنه  �صيء  كل  له  تكتب  كانت 
والن�صب من رعاية اأبيه واأداء واجباته كطالب جامعي.. وكان حممد 
يدفن اأحزانه فى املذاكرة تارًة وفى كتابة ال�صعر تارًة اأخرى.. ومنت 
موهبة ال�صعر لديه.. فكما اأن احلاجة هى اأم الخرتاع فاإن الأحزان 
اأو الأفراح الدفينة فى قلب اإن�صان هى اأ�صا�ش املوهبة وال�صعر، وكان 
يكتب  �صاعًرا ممتاًزا فم�صى  يجعله  ما  الأحزان  قلب حممد من  فى 
�صعره وق�صائده فى جمالت احلائط بالكلية، وفى ذات مرة اأخربته 
عزة ب�صعادتها بذلك، ثم قالت له: »لعل هذا ين�صيك اأحزانك«. فاإذا 
مبحمد يقول: »وكيف ىل بالن�صيان وهى تعي�ش معي.. فى قلبي.. فى 
�صوتي.. فى نظرات عيني.. لقد كتبت الأحزان فى قدرى وهى جزء 
ترتكنى  ولن  مهرب  منها  فلي�ش ىل  منهاج حياتى  ي�صري  وعليها  منى 

حتى اأموت«..
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ماذا  ولكن  الأجازة،  وبداأت  الدرا�صى  العام  وانتهى  الأيام  ومرت 
اأباه  ويرتك  عمل  عن  يبحث  يخرج  هل  امل�صكني..  هذا  حممد  يفعل 
العاجز اأم ير�صى باأن يكون عاجًزا ويبقى خلدمة اأبيه.. وبالفعل قد 
اأخذ قراره ل�صالح اأبيه، ور�صى باأن يدفن نف�صه مع اأبيه بني الكتب.. 
ومرت الأيام وجنح بتقدير عام جيد، وكذلك عزة والتى كانت ر�صائلها 
اأياًما ق�صتها مع  اأن اأخذت معها  اأبًدا.. ومرت الأجازة بعد  ل تنقطع 

�صخ�ش عاجز لعجز اأبيه.
وجاء العام الدرا�صى اجلديد ومعه ن�صيب ال�صبى من الأحزان.. 
ا �صديًدا ونقله حممد اإىل امل�صت�صفى والتى كانت  فلقد مر�ش اأبوه مر�صً
نفقاتها فوق طاقته فبداأ فى بيع كل �صيء فى املنزل فلم يبق به �صيء 
�صوى مكتبة اأبيه، والتى ق�صى فيها اأغلب حياته، وكانت ت�صم اأكرث من 
األفى كتاب.. فقرر اأن يبيعها فهو على اأمت ال�صتعداد اأن يبيع نف�صه من 
اأجل اأن ي�صفى اأبوه ليبقى معه.. ومل ُتَبع املكتبة اإل مببلغ 500 جنيه ل 
تكفى لأ�صبوع واحد فى امل�صت�صفى.. وبعد كل هذا العذاب قرر الأطباء 
لل�صبى اأن اأباه ل بد واأن ينتقل اإىل معهد الكبد.. وعلمت عزه بذلك، 
فاأخربت والديها وذهبوا لزيارة ال�صيخ اإبراهيم وهناك وجدوا ال�صبى 
وقد اأعياه ال�صهر وهزمه احلزن وعلمت عزة مبا حدث باأنه قد باع كل 
ما ميلك واأنه مل يبق معه �صوى مبلغ �صئيل، فاأ�صارت على والديها اأن 
تبيع �صبكتها وتعطى ثمنها ملحمد فوافق الوالدان على ذلك، وخرجت 
عزة مع اأمها لتعود بالنقود، ولكن حممد يرف�ش ذلك.. ولكن هذا اأبوه 

وتلك هى حياته واأخذ حممد النقود م�صطًرا..
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وكان  اأى حت�صن..  ولكن ل يظهر عليه  اأبيه..  اأ�صبوعان على  ومر 
يوميًّا ع�صرات  وكان يرى  امل�صت�صفى،  لأبيه فى  حممد يجل�ش مرافًقا 

املوتى فى هذا املعهد امل�صوؤوم..
وفى ذات ليلة كان حممد يذاكر وراأ�صه بجوار اأبيه فاإذا به ي�صمع 
تطلب  كى  املمر�صة  اإىل  فوًرا  فتوجه  امل�صاعدة  يطلب  مري�ش  �صوت 
الطبيب.. ولكن هيهات اأن ت�صتجيب املمر�صة اأو اأن ي�صتجيب الطبيب 
لإغاثة ملهوف، فاأ�صرع حممد اإىل املري�ش.. ولكن ماذا يفعل له.. فهو 
ل ميكنه عمل �صيء، فاإذا بالرجل ينطق قائاًل: »�صامح اهلل اأولدي«.. 
ثم اأخذ يق�ش حكايته.. فعلم حممد اأنه رجل غنى اأح�صره اأولده اإىل 
الأولد  من  �صنف  اأى  حممد:  فتعجب  املال..  اأجل  من  وتركوه  هنا، 
اأجل  من  اأباهم  يبيعون  وهم  اأبيه،  اأجل  من  الدنيا  يبيع  فهو  هوؤلء، 
املال وما اإن انتهى الرجل من حكايته حتى انتقلت روحه اإىل الرفيق 
الأعلى.. فرجع حممد اإىل املمر�صة م�صرًعا فاأخربها مبا حدث فاإذا 
بها فى برود متناٍه، تذهب معه وتغطى وجهه ثم ترتكه وتذهب، فده�ش 
حممد األ يحرك موت هذا الرجل هذه املمر�صة كاإن�صانة على الأقل.. 
ولكن  اأبيه،  بجوار  فجل�ش  �صيًئا،  ميلك  ل  فهو  يده؟  فى  ماذا  ولكن 
هيهات اأن ياأتيه النوم فظل م�صتيقًظا حتى طلع عليه ال�صبح، وعادت 
واأ�صوات  املر�صى  من  املعهد  اإىل  القادمني  باأ�صوات  تعج  امل�صت�صفى 
لذاك  الأكرب  البن  وجاء  املعهد،  من  اخلارجني  املوتى  على  الباكني 
الرجل الذى مات بالأم�ش، فاأ�صرع حممد يخربه مبا حدث لعله ي�صكو 
الطبيب واملمر�صة، ولكن هيهات اأن ُتَزاح غ�صاوة املال عن عينيه، فلم 
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ينتبه الرجل اإىل حديث حممد.. ثم قام باإعطاء املمر�صة مبلغ 100 
جنيه نظري رعايتها لأبيه.. فزادت ده�صة ال�صبى اأنها مل تفعل �صيًئا.. 
ولكن ماذا يقول وماذا يفعل؟ لي�ش اأمامه اإل اأن يجل�ش بجوار اأبيه لعله 

يحتاج اإىل �صيء.
ومرت الأيام ونفذ ما معه من مال.. وكان الدفع فى املعهد مقدًما، 
ومل يبق فى مدته غري يوم واحد.. فذهب اإىل مدير املعهد ي�صتعطفه 
ي�صرخ:  مبحمد  فاإذا  فرف�ش..  بفرجه  اهلل  ياأتى  حتى  اأبوه  يبقى  اأن 
»األي�ش اأبى من اأبطال حرب اأكتوبر؟ اأمل ي�صحى بنف�صه من اأجلك ومن 
اأجل هذا الوطن؟ األ ي�صتحق منكم اأن تعاجلوه على نفقة الدولة.. فاإذا 
اإىل  فاذهب  التفاهات..  ملثل هذه  وقت عندى  »ل  له:  يقول  بالطبيب 
اأحًدا منهم ي�صمعك..  اأثرياء احلرب واأخربهم بذلك لعل  منهم من 
اأما اأنا فال يخ�صنى اإل حق امل�صت�صفى، اأما حق اأبيك فلي�ش من �صاأين«.
�صوى  �صيًئا  ل ميلك  فهو  باكية،  بعني  اأبيه  اإىل  يعود  ال�صبى  فاإذا 
وجل�صت  طيبة  ممر�صة  جاءته  دموعه  فى  غارق  هو  فبينما  البكاء.. 
كل هذا احلزن«..  »ل حتزن  له:  فقالت  عليه،  تهون  اأن  واأرادت  معه 
ا..  قال: »وكيف ل اأحزن واأبى �صوف يخرج من هنا وهو ما زال مري�صً
ا«..  اأي�صً ميوت  ف�صوف  هنا  بقى  »واإن  له:  فقالت  مني«..  ميوت  وقد 
فقال: »كيف؟«.. قالت: »هل فعلوا مع اأبيك �صيًئا منذ اأن جاء اإىل هنا 
�صوى اإعطائه الرب�صام واحلقن«.. قال: »ل!«.. قالت: »وهكذا يفعلون 
مع كل املر�صى«.. فقال لها: »وملا هذا؟«.. قالت: »لأن هذا املعهد يتبع 
كلية الطب.. فهو حقل جتارب لطلبة الكلية.. ومن اأجل ذلك فجميع 
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امل�صت�صفيات تر�صل احلالت امليوؤو�ش من عالجها اإىل هنا«..
فاإذا بهذه احلقيقة تنزل على حممد وكاأنها ال�صاعقة، فلقد علم 
اأبيه ميوؤو�ش منه.. ولكن ماذا يفعل؟ فالأمل فى �صفائه ما  اأن �صفاء 
زال فى قلبه.. ولكن املمر�صة ن�صحته اأن يخرج باأبيه ول يكلف نف�صه 
نفقات اأخرى.. واأن فى هذا راحة لأبيه، لأن من الأح�صن له اأن ميوت 
بفرا�صه  له  فاأين  يبكي..  مبحمد  فاإذا  اأهله..  و�صط  فى  فرا�صه  على 
الذى ميوت عليه؟ فلقد باع كل �صيء.. واأين له بالأهل ليموت بينهم.. 
لقد رحلوا جميًعا.. مل يبق �صوى هو.. فاأح�صت الفتاة باأنها اأخطاأت، 
فاأبدت له العتذار.. ولكنه اقتنع بحديثها، فهو مل ير �صوى جثث املوتى 
منذ اأن قدم اإىل هنا.. ولكن كيف يخرب اأباه؟ كيف يقتل عنده الأمل 
فى احلياة؟ ودخل على اأبيه والدموع فى مقلتيه، فاإذا باأبيه يطلب منه 

العودة اإىل البيت لأنه مل يعد يطيق هذه امل�صت�صفى..
اأباه كان ي�صمع حتاوره مع املمر�صة فعاد  فاإذا بالبن ي�صعر وكاأن 
يطلب من اأبيه اأن يبقى واأنه �صوف يت�صرف حتى لو كانت حياته هى 
الثمن، ولكن الأب متم�صك براأيه، فلقد ا�صتاق اإىل بيته، وبالفعل عاد 
الرجل اإىل منزله وعاد معه.. وكان حزن الأب على ولده ل يقدر عندما 
علم اأنه باع كل �صيء فى املنزل من اأجل عالجه، ومل يبق لنف�صه �صيًئا 
حتى فرا�صه الذى ينام عليه لي�ش ملًكا له.. فلقد اقرت�صه له البن من 

اأحد اجلريان لينام عليه اأبوه.. فنعم البن هو ويا ل القدر!!
واأخذ  الأب  على  املر�ش  ا�صتد  ليلة  ذات  وفى  وليال..  اأيام  ومرت 
اأبى واأمى واأختى  اإىل  يتحدث مع ولده كثرًيا؛ فقال له: »لقد ا�صتقت 
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اإىل  ا�صتاقوا  اأنهم  اأ�صعر  واإنى  كثرًيا  وح�صونى  لقد  واأختك..  واأمك 
فنادوين«.. فقال حممد لأبيه: »تريد اأن تذهب اإليهم وترتكونى جميًعا 
وحدى اأعي�ش احلزن واأكابده«.. ثم رفع عينيه اإىل ال�صماء وهو يقول: 
»يا رب األ يوجد فى هذا الكون غريي.. لي�ش بى طاقة على حتمل هذا 

احلزن«..
اأكون �صهيًدا«.. ثم  اأن  اأمتنى  يتكلم فقال: »كم كنت  اأبوه  ثم عاد 
قال لولده: »هل تعلم الفرق بينى وبني عمك؟«.. فقال حممد: »كالكما 
بطل!«.. فقال الأب: »ل؛ اإن عمك مات �صهيًدا على اأر�صه فداء وطنه، 
لي�ش  فرا�ش  على  هنا  فاأموت  اأنا  اأما  الأحياء..  من  اهلل  عند  فكان 
�َصر فى زمرة امل�صاكني،  ملكي«.. فقال حممد: »وهذا خري.. ف�صوف حُتْ
يعي�ش  اأن  و�صلم يطلب من اهلل  فلقد كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
ذا  اأنت  وها  امل�صاكني،  ُيْح�َصر فى زمرة  واأن  م�صكيًنا  م�صكيًنا وميوت 

نلت دعوته«..
فقال الأب: »اإن ما يحز فى نف�صى ويوؤثر فيها هو اأننى �صوف اأتركك 
وحيًدا ل متلك �صيًئا من حطام الدنيا«. قال حممد لأبيه: »ل تقل هذا، 
�صهداء  من  �صهيد  فعمى  مبال  ُيَقدر  ل  الذى  الكثري  ىل  تركت  فلقد 
العامل  كنوز  من  اأف�صل  هذا  األي�ش  اأبطالها..  من  بطل  واأبى  اأكتوبر، 
باأ�صرها«.. فبكى الأب ثم قال: »حتى هذه الأ�صياء مل تعد ت�صاوى عند 
النا�ش �صيًئا«.. ثم زاد بكاوؤه وقال: »لو اأنها ت�صاوى عند النا�ش �صيًئا ملا 
قتلوا زعيمهم يوم عر�صه.. فقال حممد: »من تق�صد؟«.. فقال الأب: 
»وهل هناك زعيم غريه؟! اإنه الرئي�ش ال�صادات الذى �صنع الن�صر لنا 
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واأعاد لنا احلرية والكرامة«.. فقال حممد: »وهل كان يتزوج يوم اأن 
قتلوه؟«.. قال الأب: »لقد كانت فرحته بهذا اليوم اأكرث من فرحته بيوم 
زفافه.. لقد قتلوه يوم ال�صاد�ش من اأكتوبر يوم احتفاله بعيد الن�صر.. 
اأو  يحبه  ل  كان  »ومن  الأب:  فقال  حتبه؟«..  كنت  »هل  البن:  فقال 
يكرهه؟ )ثم قال( لقد كان يقول فى خطاب له: لقد عاهدنا اهلل اأننا 
�صوف ن�صلم تلك الأعالم اإىل جيل �صوف ياأتى بعدنا.. �صريفعها عاليًة 
خم�صبًة  الأعالم  هذه  تكون  وقد  م�صر،  �صماء  فى  ترفرف  خفاقًة 
يا  الأب( مل يكن يدرى  بالدماء، ولكنها �صوف تكون حرًة. )ثم قال 
ولدى اأن هذه الدماء هى دماوؤه التى �صالت بر�صا�ش الغدر واخليانة، 
لو راأيت �صموخه يوم مقتله يا ولدى بينما هرب اجلميع لعلمت اأنه ل 

زعيم غريه«..
قال الرجل هذا ثم اأخذ ينفرط فى البكاء وهو يطلب الرحمة لهذا 
الزعيم الراحل، ثم عاد ليو�صى ابنه اأن ل ياأمن غدر الدنيا ثم طلب 
من ابنه اأن يقراأ له من �صورة ي�ش، فاأخذ البن يقراأ والأب يردد خلفه 
َة َقاَل َيا َلْيَت َقْوِمى  نهَّ حتى و�صل البن اإىل قوله تعاىل: }ِقيَل اْدُخِل اجْلَ

ى َوَجَعَلِنى ِمَن امْلُْكَرِمنَي{.. ا َغَفَر ىِل َربِّ َيْعَلُموَن )26( مِبَ
فتاله الأب ثم قال: »�صدق اهلل العظيم«.. كفى يا حممد اإىل لقاء 
ا اإن �صاء اهلل، ثم نطق ال�صهادة وهو يبت�صم ثم  لي�ش ببعيد قريب جدًّ
قال: »لقد بداأت الرحلة وها اأنا فى الطريق اإىل من وح�صوين«.. قالها 

ثم مات.. �صعدت الروح اإىل خالقها..
فلم ي�صدق البن، لقد كان يتحدث معه الآن، فاأخذ البن ي�صرخ.. 
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ولكن هيهات اأن ي�صمعه اأبوه.. كانت ال�صاعة الرابعة واأو�صك الفجر اأن 
واأخذ  امل�صجد  اإىل  وذهب  الفجر  ل�صالة  وتو�صاأ  البن  فقام  يوؤذن.. 
يدعو لأبيه وبعد ال�صالة.. اأخرب امل�صلني مبا حدث وباأنه ل ميلك ثمن 
كفن اأبيه.. يا ل ق�صوة القدر، ويا ل �صدة اإميان هذا ال�صبي، ف�صاهم 
اأتى  الذى  كامل  باحلاج  ليت�صل  البن  وذهب  كفن..  ل�صراء  اجلميع 
من فوره هو واأ�صرته وح�صر الدفنة والعزاء.. وبعد اأن انتهى كل �صيء 
يعود  واأن  ال�صباح  اأن يرحل معهم فى  طلب احلاج كامل من حممد 
للعي�ش معهم بدًل من اأن يبقى مبفرده، ولكن حممد رف�ش اأن يذهب 
ويغلق بيت اأبيه وحاول معه احلاج كامل فى ذلك كثرًيا.. لكن حممد 
كان قد اتخذ قراره.. ثم اقرتبت منه عزة وطلبت منه اأن يذهب اإىل 
باأنه  فاأخربها  احلالة  تلك  من  اخلروج  فى  ت�صاعده  لعلها  الدرا�صة 

�صوف يذهب فى بداية الأ�صبوع القادم..
وهى  رحلت  قد  عزة  وكانت  �صواه..  اأحد  يبق  ومل  اجلميع  ورحل 
طعًما  يعرف  مل  فهو  حممد..  اأ�صاب  ما  على  احلزن  اأ�صد  حزينة 

لل�صعادة، وقد عزمت على اأن ل تتخلى عنه اأبًدا..
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)وحشة الفراق(

�صوى  البيت  فى  يوجد  فال  جديد  من  نف�صه  ليحدث  حممد  وعاد 
اجلدران، واأخذ الليل ي�صدل �صتائره.. ودموع حممد ل جتف من على 
روؤياهم  اإىل  بال�صوق  اأح�ش  اأهله..  اإىل  بال�صوق  حممد  و�صعر  خده، 
فانطلق اإىل القبور فى ظالم الليل وجل�ش بجوار قربهم واأخذ يتحدث 
اإليهم وهو يبكي، ثم غلبه النوم من �صدة التعب فنام.. فاإذا به يراهم 
فى منامه يلتفون حوله واأخذ يتحدث مع اأبيه ويتحاور معه، وظل حممد 
نائًما من �صدة التعب حتى طلعت عليه �صم�ش ال�صباح، فا�صتيقظ من 
كانوا حوله  لقد  اأهله،  يبحث عن  فاأخذ  القبور  نف�صه فى  ليجد  نومه 
اأنها روؤيا فعاد اإىل املنزل واأغلقه على نف�صه، واأخذ يكتب  لكنه تيقن 
ما دار بينه وبني اأبيه من حوار.. فكتب اأروع واأعظم ق�صيدة �صعر فى 
حياته، ولقد اأ�صماها ق�صيدة الروؤيا، وهى بعنوان العمل اخلالد وهى 

فى �صورة حوار بينه وبني اأبيه وكتب فيها يقول:
العمل اخلالد..
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يا ظلمة ليلى من بعدك
يا جلة موجى فى بعدك

يا قرة عينى يا دمعى ال�صاخن
يا زهرة ب�صتانى العاري

يا عمرى الآتى وعمرى الفاين
فى �صوء القمر اأرى عينيك

اأراك تنادينى اإن غبت عليك
فاأجبيك يا اأبتى لبيك

حتدثنى عن عاملكم ونعيم اهلل
واأحدثك عن عاملنا الذى نحياه

فاأقول يا اأبتى عاملنا اأجمل
فتقول يا ولدى بل عاملنا اأهدى واأجمل

فاأقول يا اأبتى عاملنا اأو�صع
ففيه البحر وفيه ال�صحراء

فتقول يا ولدى بل رو�صة جنة واحدة
اأو�صع من هذا العامل كله

فاأقول يا اأبتى فى عاملنا..
النا�ش ت�صري على الأر�ش

لكن عاملكم يا اأبتى عامل اأرواح
لكن عاملنا يا ولدي..

عامل خلود وبقاء اإىل يوم البعث
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اأما عاملكم هذا ف�صوف يزول
نعم؛ فاحلق يا اأبتى واحلق اأقول

عاملكم اأجمل
فلتمدد يدك لتاأخذنى كى اأ�صعد فيه

فتقول يا ولدى تزود.. ثم تغيب..
فاأعد الزاد والليل يزول والقمر يغيب

ويطول غيابك ثم تعود
وفى �صوء القمر اأرى عينيك

فتنادى على فاأجيبك اأبتى لبيك
فتقول اأاأعددت الزاد

فاأجيبك الزاد كثري فتقول
لكنى يا ولدى ل اأرى �صيء

ها هو ذا يا اأبتى اأمامك فلتنظر فيه
فهذا طعام يكفينى مل�صرية عام

و�صرابى كثري
وهذا ثيابى اأبدلته ف�صار جديد

واملال وفري
فرتاه وت�صخر فاأعجب منك

هل ت�صخر مني؟ فتجيب بل زادك هذا اأ�صخر منه
ت�صخر من زادي. وملا؟ اأقليل هو؟

فتقول يا ولدى اإن جئت معنا ف�صوف يزول
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فماذا اأعد؟ اأاأكرث من هذا؟ 
فتقول يا ولدى اأكرث بكثري

فماذا اأعد.. ماذا اأعد؟
خربنى باهلل عليك

اأنقود العامل تكفينى فتجيب بال
بل عمل اخلري

فهو يبقى والكل يزول
فاأجيبك: عمل اخلري

�صوف اأعده.. ولكن كيف
كيف اأعده

خربنى باهلل عليك
فتقول يا ولدي

لت�صوم نهارك وتزكى مبالك والليل تقوم
فل�صوف اأعده.. �صوف اأعده

فلتمدد يدك لتاأخذين.. ا�صتقت اإليك
يا ولدى ل تعجل فالكل �صياأتى فى دوره

و�صتاأتى اأنت..
ف�صاأدفع ر�صوًة كى اآتى اإليك

اأما الر�صوة يا ولدي
فال يقبلها قائد رحلتنا

ول يدفعها من ياأتى اإلينا
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فلتمدد يدك لتاأخذنى ا�صتقت اإليك
فتقول يا ولدى فلتبق لدورك و�صياأتى اإليك

ولتح�صن زادك تقولها ثم تغيب
والليل يزول والقمر يغيب ويطول غيابك

فمتى باهلل عليك اأرى فى �صوء القمر عينيك
خربنى باهلل عليك

توقيع ابنك امل�صتاق اإليك
..

وبعد اأن انتهى حممد من ق�صيدته التى بني فيها �صدة ا�صتياقه اإىل 
اأبيه.. اأخذت الدموع تنهمر من عينيه..

اإىل درا�صته بعد م�صى �صهر ون�صف..  ومرت الأيام وعاد حممد 
اأبيه..  معا�ش  �صوى  ميلك  ل  وكان  املذاكرة،  فى  حزنه  يدفن  فاأخذ 
الوفاء والإخال�ش  اأعظم مثال فى  الأيام، و�صربت عزة  ومرت عليه 
فال ترتكه يحمل هذا احلمل وحده بل وقفت اإىل جواره حتى ا�صتطاع 

اأن يعرب حدود تلك الأحزان التى تطارده.
وعادت الب�صمة ترت�صم من جديد على �صفاه حممد.. ولكنها كانت 
خمتلطًة بالدموع والأحزان، فهو مل ولن ين�صى الدموع والأحزان.. فهو 
مل ولن ين�صى اأ�صرته التى مل يبق منها اأحد غريه.. وكان كلما ا�صتاق 

اإليهم ذهب اإىل قربهم وجل�ش ليتحدث معهم بال�صاعات..
حممد  وكان  المتحانات..  وبداأت  ومتر..  مت�صى  الأيام  واأخذت 
العام  هذا  فى  الأردن  اإىل  ي�صافر  اأن  وقرر  اهلل..  باإذن  فيها  موفًقا 
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فلمن يبقى؟ مل يعد هناك من يخاف عليه من الوحدة كالعام املا�صي، 
ولكنه  �صدره،  فى  الدفينة  واآهاته  اأحزانه  من  ليهرب  حممد  و�صافر 
اأى  اأن يهرب من قدره الذى ينتظره فى  مهما �صافر وابتعد فهيهات 

مكان يرحل اإليه..
لقد و�صل اإىل الأردن فى منت�صف الليل فخرج من امليناء ليبحث 
عن مكان ينام فيه، ولكنه ل يعلم �صيًئا فاألقى حقيبته بجوار م�صجد 
نومه  فى  ا�صتغرق  اأن  وبعد  عمل..  عن  ليبحث  ال�صباح  حتى  لينام 
ا�صتيقظ على �صربات فى جنبه ي�صربها له �صاب فى جنبه بقدمه.. 
عن  ف�صاألوه  ال�صباب  من  ثالثة  بهم  واإذا  مكانه،  فى  يجل�ش  به  فاإذا 

هويته.. فقال اأنا م�صري..
اأن ما معه  فاأجابهم:  اأن يعطيهم ما معه من نقود..  فطلبوا منه 
قليل يكفيه اإىل اأن يجد عماًل.. ولكن ل �صاأن لهم بذلك فانهالوا عليه 
ولكنه  النقود  عن  فيها  يفت�صوا  واأخذوا  حقيبته  اأخذوا  حتى  �صرًبا 
اأخذ يقاومهم ويرد عليهم ال�صربات حتى طعنه اأحدهم مبطواة فى 
ا على حقيبته بيده..  جنبه ف�صقط على الأر�ش غارًقا فى دمائه قاب�صً
لعله  وي�صرخ  بيده،  يلوح  ال�صبى  فاأخذ  هاربني  وفروا  الثالثة  وتركه 
اأمام �صيارة متر بالطريق فنزل  يلقى بنف�صه  واإذا به  يجد من يغيثه 
من فيها وكانت �صيدًة.. واإذا بها ت�صرخ عندما �صاهدته �صابًحا فى 
حميط من الدماء.. فهمت اأن ترتكه وترحل.. ولكنه اأم�صك باأقدامها 
واأخذ يقبلها وهو يرجوها اأن حتمله اإىل اأقرب م�صت�صفى فهزت كلماته 
قلب ال�صيدة فاأخذتها ال�صفقة به وحملته اإىل امل�صت�صفى وهناك دخل 
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ال�صبى غرفة العمليات فور و�صوله.. وظلت ال�صيدة تنتظره حتى خرج 
منها �صليًما بعد اأن تربعت له بدمها، وجل�صت اإىل جواره تنتظره حتى 
يفيق، وكانت عينها تدمع كلما تذكرت تلك الكلمات التى �صمعتها منه، 

وكانت ترجو العفو من اهلل على غلظة قلبها..
وما  غيبوبته..  فى  يزل  ولكن حممد مل  ال�صباح  �صم�ش  واأ�صرقت 
زالت ال�صيدة جتل�ش اإىل جواره تدعو له اهلل اأن ينجيه، وما اأن انتهت 
ت�صرق  حممد  �صم�ش  وكانت  اإل  ال�صم�ش  �صروق  من  الأوىل  ال�صاعات 
يا  وداًعا  اأبي..  يا  وداًعا  كلماته  اأوىل  وكانت  جديد  من  الدنيا  اإىل 
اأنهم  اأو  اإليهم  زيارة  فى  كان  وكاأنه  الكلمات  بتلك  نطق  لقد  اأختي.. 
كانوا اإىل جواره باأرواحهم يرجون له ال�صفاء ثم قال: »لقد كانوا اإىل 
ميينى  على  اأبى  »كان  قال:  هم؟«..  »من  ال�صيدة:  ف�صاألته  جواري«.. 
واأختى على ي�صارى وكانت الدموع تنهمر من عيونهم وعاتبتهم على 
رحيلهم بدوين«.. ف�صاألته ال�صيدة: »من اأى البالد اأنت؟«.. فقال: »من 

م�صر«.. فقالت: »وملا جئت اإىل هنا؟«.. قال: »جئت لأعمل«..
واأخذت تتبادل معه احلوار حتى علمت منه اأنه طالب وجاء يعمل 
فى فرتة الأجازة.. ولكنها طلبت منه اأن يخرب ال�صرطة فى حتقيقهم 
معه اأنه جاء لزيارة خالته واأنها هى خالته حتى ل تعيده ال�صرطة اإىل 

بلده بعد �صفائه..
ومرت اأيام قالئل ومتاثل حممد لل�صفاء وكانت ال�صيدة قد علمت 
كل �صيء عن حياته فى م�صر وكيف يحيا فى عذاب وهموم فاأخذته 

ليعمل فى حمل جتارى عندها..
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ومرت الأجازة وكانت خطابات عزة ل تنقطع عنه وكذلك هو كان 
يكتب لهم دائًما.. وبعد اأن انتهت الأجازة واأنهى حممد عمله اأعطته 
عندها  من  هديًة  لعرو�صه  الفرح  ف�صتان  اأعطته  كما  ح�صابه  ال�صيدة 
اأ�صبوعان فى منزل احلاج كامل عرفت  وعاد حممد فرًحا.. وم�صى 
له:  يقول  كامل  باحلاج  فاإذا  الأردن..  فى  له  حدث  ما  الأ�صرة  فيها 
الأمل  للياأ�ش وفقدانك  ا�صت�صالمك  اإميانك باهلل وعدم  »ت�صرنى قوة 
فى احلياة، فكرثة م�صائبك دليل على قوة اإميان كما قال �صلى اهلل 
عليه و�صلم: »اإذا اأحب اهلل عبًدا ابتاله«..«.. فقال حممد: »قد تكون 
كرثة البتالء تكفرًيا عن ذنوب ارتكبتها«.. فقال احلاج كامل: »وهل 
ملثلك ذنوب؟«، فقال حممد: »اإنى ارتكبت ذنًبا لن يغتفر يوم اأن فكرت 
فى نف�صى وتركت اأبى واأختي«.. فاأرادت عزة اأن تغري املو�صوع، فقالت 
له: »ماذا تنوى هذا العام؟«.. قال: »�صوف اأ�صكن فى املدينة اجلامعية 

كباقى الطلبة، فاأنا مل اأعد اأحتمل اأعباء ال�صفر«..
بيتهم  اإىل  عاد  ثم  الزقازيق  فى  ق�صاها  التى  الأيام  وانق�صت 
يفعل  كان  كما  معهم  وجل�ش  قربهم،  اإىل  فذهب  اأهله  اإىل  م�صتاًقا 
اأنه  رغم  وخالفه  فر�ش  من  البيت  م�صتلزمات  ب�صراء  قام  ثم  �صابًقا 
قرر ال�صكن فى املدينة اجلامعية اإل اأنه كان يذهب اإىل البيت يومى 
اخلمي�ش واجلمعة ليق�صيها مع اأهله ومرت الأيام.. وزاد حب حممد 
لعزة وكذلك هي.. لقد اأ�صبح حممد كل �صيء فى حياتها.. ولكنهم ل 

يعلمون ماذا يحمل القدر حلبهم..
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)صهرى ظهري(

لقد مر�ش احلاج كامل ف�صافر حممد مع عزة لريى اأباها ومكث 
ثالثة اأيام حيث زاد املر�ش خاللها على احلاج كامل.. فطلب احلاج 
كامل منه اأن يكتب خطاًبا اإىل اأخيه فى ال�صعيد يطلبه فيه.. وبالفعل 
اأول  هى  هذه  وكانت  ال�صعيد..  من  كامل  احلاج  اأخو  �صامل  ح�صر 
مرة يرى فيه حممد �صامل.. فقبل اأن يجل�ش �صاأل �صامل حممد: »من 
اأنت؟«.. فلم يجد حممد كلمات يجيب بها.. فوجه ال�صوؤال اإىل احلاج 
كامل: »من هذا يا حاج؟«.. فقال احلاج: »هذا ابني«.. فقال: »اأنا مل 
اأبناء غري عزة التى مل اأرها حتى الآن! فلم مل تخربنى  اأعلم اأن لك 
عزة«.  ابنتى  خطيب  »اإنه  كامل:  احلاج  فقال  ولًدا؟«..  اأجنبت  باأنك 
فنظر اإليه �صامل فى احتقار ثم قال: »ده خطيب بنتك؟«.. فقال احلاج 
كامل: »وماذا به؟«.. فقال �صامل: »ل �صيء.. )ثم نظر اإىل حممد ثم 
قال له( ما ا�صمك، وما ا�صم عائلتك ومن اأى البالد اأنت؟«.. فاأخربه 
حممد مبا اأراد.. ثم قال �صامل: »ماذا يعمل اأبوك؟«.. فقال حممد: »ل 

يعمل«.. فقال �صامل: »عاطل يعني! فماذا متلك عائلتك؟«..
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تعلم كم  اأنت«.. فقال �صامل: »وهل  »اأكرث مما متلك  قال حممد: 
اأملك اأنا؟«.. فقال حممد: »مهما يكن ملكك فهم ميلكون اأكرث منك«. 
قال �صامل: »فاأين هم؟«.. فقال حممد: »فى رحاب اهلل«.. فقال �صامل: 
»ماذا تعني؟«.. قال حممد: »اأعنى اأنهم ماتوا«.. فقال �صامل: »ماتوا 
فقال  اهلل«..  �صوى  �صيبقى  اأحد  من  »وهل  حممد:  قال  جميًعا؟«.. 
كل  »نعم؛  حممد:  فقال  غريك؟«..  اآخر  وريث  لهم  »اأيوجد  �صامل: 
م�صرى ي�صاركنى مرياثي«.. فتعجب �صامل ثم قال ملحمد: »قل ىل ماذا 
قال  ثم  �صامل  فثار  ال�صرت«..  �صوى  �صيء  »ل  حممد:  فقال  متلك؟«.. 
ملحمد: »اأمل تقل ىل اأن ملكهم اأكرث من ملكي؟«.. فقال حممد: »هكذا 
قال ربى وربك«.. فقال �صامل: »وماذا قال ربنا؟«.. فقال حممد: »قال 
فقال  الدنيا«..  ملك  كل  من  مرات   10 اأكرب  اجلنة  فى  ملك  اأقل  اإن 
اأبيك؟«..  اإرثك من  اإن كل م�صرى �صريك لك فى  �صامل: »فلما قلت 
فقال حممد: »اإن اأبى من اأبطال حرب اأكتوبر، ولقد ترك ىل احلرية، 
وهى من حق كل م�صري.. وبذلك فهم جميًعا �صركاء معي«. فاأنهى 

�صامل احلديث معه بعد اأن عجز عن حماورته..
يعجزه  ل  الذى  مبحمد  الإعجاب  �صديد  كامل  احلاج  وكان 
نقله  ومت  كامل  احلاج  على  املر�ش  وزاد  قالئل  اأيام  ومرت  �صوؤال.. 
وكان  كامل  احلاج  على  املر�ش  زاد  ليلة  ذات  وفى  امل�صت�صفى..  اإىل 
وابنته..  يرى زوجته  اأن  �صامل فطلب احلاج كامل  واأخوه  معه حممد 
اأن  منه  �صامل طلب  ولكن  ليح�صرهم..  اإليهم  يذهب  اأن  فهم حممد 
يبقى، وذهب هو وكان قا�صًيا فى اإخبارهما.. لقد قال لهم: »اإن اأخى 
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ميوت ويريد اأن يراكم«.. فخرجت احلاج وابنتها معه، وبينما هم فى 
الطريق اأخربها �صامل باأن احلاج كامل �صوف ُيْدَفن فى ال�صعيد بجوار 
اأمه.. اأم ح�صبت اأنك �صتاأخذينه منها فى الدنيا ومتنعيه من جوارها 
فى الآخرة؟«.. فردت عليه عزة بقولها: »اإن جدتى هى التى حرمت 
نف�صها من كل �صيء فى الدنيا والآخرة مًعا.. ثم اإن هذا احلديث ي�صبق 

ميعاده.. هذا بدًل من اأن تدعو لأبى بال�صفاء تتحدث فى دفنه«.
الدموع على خد احلاجة قد  امل�صت�صفى كانت  اإىل  وعندما و�صلوا 
اأخذت طريقها من خوفها على زوجها.. ومن ذلك احلديث الذى دار 
بينها وبني �صامل.. ومل يكن حممد يعلم ما حدث فطماأنها على �صحة 
كامل  اإىل احلاج  ما حدث.. فذهب  عليه  ولكن عزة ق�صت  احلاج.. 

وا�صتاأذن منه، ثم خرج اإىل �صامل وا�صتاأذنه فى احلديث..
فقال �صامل: »لي�ش بينى وبينك كالم.. )ثم قال( كوي�ش واهلل ما 
بقا�ش غري العيال تتدخل فى اأمور النا�ش ال�صخ�صية«.. فاأجاب حممد: 
»نعم اأنا اأ�صغر منك فى ال�صن ولكن الرجولة لي�صت بال�صن فقط، ولكن 
ا«.. فغ�صب �صامل و�صفع حممًدا على خده، فقال حممد:  بالعقل اأي�صً
عقلك،  اإليه  ي�صبو  ما  تفعل  تركتك  ما  كله  ج�صدى  قطعت  لو  »واهلل 
وهو اأن تفرق بني احلاج كامل وبني زوجته فى الآخرة لأنك مل ت�صتطع 
فعل ذلك فى الدنيا.. واإن حدث ذلك فال تظن اأنك قد فرقت بينهم، 
تتالقى  فهى  الأرواح  اأما  اجل�صد..  فيها  ُيَوارى  حفرة  اإل  القرب  فما 
وتتعارف فى الآخرة و�صيجمع اهلل بني اأرواحهم حتى لو دفنته فى اأخر 
بالد العامل«.. فهزت كلمات حممد �صامل، فعلم اأن خ�صمه عنيد واأن 
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بعزة  فاإذا  اأخيه، فذهب خلفه..  اإىل  اإميانه باهلل قوى فرتكه وذهب 
اإىل جواره  ليجل�ش  واإذا باحلاج كامل يدعوه  الدموع  تلمح فى عينيه 
فذهب حممد واأم�صك احلاج كامل بيده، ثم قال له: »عاهدنى اأمام 
اهلل«.. فقال حممد: »على اأى �صيء اأعاهدك يا حاج؟«.. فقال: »على 
األ ترتك زوجتى وابنتى وعلى األ تتخلى عنهما مهما حدث، فاأنا ع�صت 
طيلة عمرى اأمتنى من اهلل الولد فرزقنى اهلل بك، فواهلل لو اأعطانى 
اهلل الولد مل اأكن اأتوقع اأن يكون مثلك اأو اأن اأحبه مثلما اأحبك.. )ثم 
قال( وعلى اأن حتمى زوجتى وابنتى مما حتمى نف�صك منه، وعر�صى 
والدموع على خده:  فقال حممد  فعلت فى حياتي«..  كما  فى مماتى 

»اأعاهدك على كل ذلك«..
ثم  حدث«..  مهما  العهد  تخون  لن  اأنك  اأعلم  »واأنا  احلاج:  فقال 
واأم�صك يدها ثم و�صعها فى يد حممد، وقال لهما:  ابنته  نادى على 
ل تفرتقا مهما حدث.. ثم طلب من زوجته اأن تقرتب منه فاقرتبت 
ف�صمها اإىل �صدره، ثم قال: »ليعلم اهلل اأنه مل يفرق بيننا اإل املوت«.. 
ثم طلب من حممد اأن يحافظ عليها لأنها اأحبته كحبها لبنتها عزة، 
ثم �صالت دموع احلاجة حتى نزلت على �صدر احلاج، فقال لها: »ومل 
الدموع ونحن �صوف نلتقى بعد عمر طويل لك«.. فقالت: »ليتنى اأموت 
لو  حتى  احلب  ميوت  فلن  اأنت  اأو  اأنا  مت  »لو  احلاج:  فقال  قبلك«.. 
مات العامل كله.. فاأبًدا لن ميوت احلب«.. ثم نطق بال�صهادة واحت�صن 
ابنته وزوجته وطلب من حممد اأن يقراأ له القراآن، فاأخذ حممد يتلو 
بني  الأمر  يغادرها ح�صم  اأن  قبل  ولكنه  احلياة..  روحه  فارقت  حتى 
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اأخيه وزوجته، فقد اأو�صى اأن ُيْدَفن فى ال�صرقية بجوار ابنته وزوجته 
وفى بلده التى ق�صى فيها عمره وعا�ش فيها اأح�صن اأيام حياته، فبكى 
ال�صماء قائاًل:  اإىل  واأخذت عزة ت�صرخ ثم رفع حممد عينيه  حممد 
»ماذا بينى وبني الدنيا؟ كلما ظننت اأنها �صفت ىل واأنها �صوف تبت�صم 
اأراها تغدر بى من جديد، وكاأنها اأخذت على نف�صها عهًدا األ جتعلنى 

اأعرف معنى ال�صعادة«..
وُدِفن احلاج كامل كما اأراد وكما اأرادت زوجته، واأُِقيم له ال�صوان.. 
ال�صوان  فى  حممد  وجل�ش  العزاء..  يتلقى  اأن  قبل  اأخوه  رحل  ولكن 
وحده.. ومرت الليلة فعلم حممد اأنه قد حتمل عبًئا ثقياًل حيث ينبغى 
عليه اأن يخرج عزة مما فيه من احلزن لكى تعود اإىل الدرا�صة، حيث 
لهم  عام  اآخر  وهذا  معدودة..  اأيام  �صوى  المتحان  على  يبق  مل  اأنه 
حيث  حزنها  من  يخرجها  اأن  فى  وجنح  حممد  وا�صتطاع  بالكلية، 
اأقنعها اأن عجلة احلياة ل بد اأن ت�صتمر واأن الب�صر جميعهم م�صريهم 
حزنها  على  يقل  ل  كامل  احلاج  على  حزنه  اأن  واأخربها  املوت،  اإىل 
عليه، لقد كان اأباه مثلما كان اأباها.. ثم اأخربها اأنه ل خلود لأحد ولو 
ُكِتب اخللود لأحد من الب�صر لكان الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم خري 
وتعاىل  �صبحانه  تلى قول احلق  ثم  به،  النا�ش  اأحق  الب�صر جميًعا هو 
ُكْم  ُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعْنَد َربِّ ُتوَن )30( ُثمهَّ اإِنهَّ ُهْم َميِّ ٌت َواإِنهَّ َك َميِّ لنبيه: }اإِنهَّ
ُموَن{.. ثم قال حممد هذا كالم اهلل الذى ل ياأتيه الباطل من  َتْخَت�صِ

بني يديه ول من خلفه..
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)الصراع المرير(

عهده  مع  حممد  وكان  المتحانات  وجاءت  الأيام  مرت  وبالفعل 
مل  اأنه  اإل  القا�صية  المتحانات  ظروف  فربغم  كامل..  احلاج  مع 
وعاد  المتحانات  وانتهت  عزة..  وابنتها  احلاجة  نحو  واجبه  ين�ش 
احلاجة  مع  يجل�ش  حممد  وكان  اأخرى،  مرًة  املحل  فى  يقف  حممد 
زينب وابنتها كل يوم من بعد �صالة املغرب ليقروؤوا القراآن على روح 
الأموات حتى �صالة الع�صاء كما كان يحفظهم كتاب اهلل.. وفى يوم ما 
جاء �صامل والغ�صب فى عينيه ثم طلب اأن يتحدث مع احلاجة وحدها، 
ولكنها اأ�صرت اأن يكون احلديث اأمام اجلميع فلي�ش هناك اأحد �صوى 
اأبناءها.. فقال �صامل ب�صوت ال�صماتة وكاأن الذى مات لي�ش اأخاه قال: 
اإخوته  نحن  لنا  يكون  وبذلك  ذكوًرا  ينجب  مل  اأخى  اأن  تعلمني  »اأنت 
احلق فى اأن نرث منه، ولكن من املمكن اأن نتنازل عن حقنا هذا ولكن 

ب�صرط«. فقال حممد: »وما هو؟«..
وقد  »كيف  احلاجة:  فقالت  ذلك«.  فى  لك  دخل  »ل  �صامل:  قال 
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فقال  نف�صه«.  منه  يحمى  مما  يحمينا  واأن  يرعانا  اأن  احلاج  اأو�صاه 
اأحد  من  اأخى  بنت  عزة  تتزوج  اأن  هو  ف�صرطى  نختلف؛  »لن  �صامل: 
احلاجة:  فقالت  م�صتحيل«..  »هذا  ت�صرخ:  بالفتاة  فاإذا  اأولدي«.. 
اأخذوا من حياتى ولي�ش البيت  »اهدئى يا ابنتى فهذا لن يحدث ولو 
فقط«.. فقال �صامل: »فى هذه احلالة �صوف ناأخذ حقنا ال�صرعى فى 
الأ�صل  فى  هو  البيت  هذا  اأن  تعلم  »اأنت  احلاجة:  فقالت  املرياث«.. 
بيتى واأنا كتبته با�صم احلاج حتى ل ي�صعر اأن هناك فا�صاًل بني ماله 
يكاد  مو�صوع  قال( هذا  )ثم  كتبته  اأنك  »املهم  �صامل:  فقال  ومايل«. 
يكون منتهًيا لأنه حتت حكم ال�صرع.. ولكن بقى مو�صوع اآخر«.. فقالت 
هى  التى  اأخى  ابنة  بخطيب  يتعلق  »اإنه  فقال:  هو؟«..  »ما  احلاجة: 
ال�صاأن  »بل  �صامل:  �صاأنك بذلك؟«.. فقال  »وما  ابنتي«.. فقالت عزة: 
كله يل، فعلى هذا ال�صبى اأن ين�صى ما اتفق عليه مع اأخي، فهو طيب 
جيًدا  م�صلحته  يعرف  يكن  ومل  النا�ش  مع  يتعامل  كيف  يعرف  ومل 

واأكرب دليل على ذلك تلك الزيجة التى تزوجها«..
للحاج  يتعر�ش  اأن  دون  املو�صوع  فى  يتكلم  اأن  حممد  منه  فطلب 
اأن  فيجب  ابنتى  عزة  تتزوج  اأن  تريد  كنت  »اإذا  �صامل:  فقال  كامل.. 
كرامة..  عندك  كانت  اإن  هذا  ومهر  �صبكة  جنيه  اآلف  ع�صرة  تدفع 
هذا اإذا كنت تريد اأن توفى بو�صية احلاج كامل«.. فقالت عزة: »وما 
دخل و�صية اأبى فى ذلك«.. فقال �صامل: »اأمل يو�صه باأن يحافظ على 

�صرفه؟«.. فقالت عزة: »ل اأفهم �صيًئا«.
فقال �صامل: »يا ابنتي؛ لو اأنه تزوجك دون �صبكة ودون اأن يح�صر 
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لك فر�ًصا جديًدا خا�صًة واأنه �صوف يقيم فى بيتكم.. كل هذا �صيجعل 
اإخفاءه  حاولتم  بينكم  ما  �صيًئا  هناك  واأن  ال�صوء،  بكم  تظن  النا�ش 

بتلك الزيجة«..
فاإذا باحلاجة ت�صرخ فى وجهه: »اأنت ل ميكن اأن تكون اإن�صاًنا«.. 
فاإذا به ينظر اإىل حممد قائاًل له: »ما راأيك فى ذلك؟ طبعا موافق، 
اإذا كان الن�صب وا�صتغالل الظروف من طباعك.. )ثم قال له(  اإل 
وقبل اأن تقول راأيك ل بد اأنك تعلم اأنك لن تبق فى هذا البيت دقيقًة 
واحدًة، ولن تدخله بعد اليوم اإل ومعك ما اأطلبه منك«.. فقالت عزة: 

»ل ت�صمع حلديثه يا حممد فال �صاأن له فى حياتي«..
وبرغم علم حممد بهدف �صامل اللعني اإل اأنه وافق على ذلك فقال 
�صامل: »لي�ش اأمامك �صوى 4 �صهور«.. قال ذلك ثم تركهم وخرج.. وهم 
حممد اأن يجمع ما يخ�صه ويخرج، فقالت عزة: »هل �صتوافقه، واأنت 
تعلم هدفه من كونه يريد اأن ينفرد بنا حتى ياأخذ منا ما يريد دون 
اأن جند من يقف اإىل جوارنا؟«.. فقال حممد: »لقد نزع اهلل من قلب 
عمك الإن�صانية، فهو ل يتورع من فعل اأى �صيء، فقد يكون هو اأول من 
يخرب النا�ش من اأن هناك �صيًئا نريد اأن نخفيه و�صوف ي�صدقه النا�ش 
اإىل احلاجة  نظر  )ثم  نظرهم..  فى  اإليك  النا�ش  واأقرب  لأنه عمك 
وقال لها( اأنت تعلمني ماذا اأق�صد، كما اأنك تعرفني �صامل اأكرث منا«.. 
فقالت: »نعم.. )ثم نظرت اإىل ابنتها وقالت( اإن حر�ش حممد على 
�صرف اأبيك وكرامته اأعز عليه من اأى �صيء حتى لو كان ذلك ال�صيء 

هو حبه لك، فاتركيه يرحل حتى يرى ماذا �صيفعل«..
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بيت  �صوى  �صيًئا  اأنه ل ميلك  اأعلم  واأنا  اأتركه  »كيف  فقالت عزة: 
ومعى  معكم  »اهلل  حممد:  فقال  ق�صرية،  اأمامه  التى  واملدة  �صغري، 
ويرعاكم ويرعاين«.. ثم خرج حممد ودموعه تنهمر على خده وم�صى 
وهو ل يعلم ماذا يفعل؟ وكيف يت�صرف فهو ل ميلك �صوى هذا البيت 
والذى ل ميكن اأن يبيعه لأنه الذكرى الوحيدة التى بقيت له من اأهله، 
وحتى لو تخلى عن هذه الذكرى وفكر اأن يبيعه فلن ي�صاوى اأكرث من 

3000 جنيه، فهو بيت �صغري ومبنى بالطوب اللب..
ومرت الأيام وجنح بتفوق كبري وح�صل على البكالوريو�ش، ولكن 
هذا مل يعد يهمه.. فقرر اأن ي�صافر اإىل القاهرة لعله يجد عماًل عند 

اأحد الأغنياء فيعطيه املبلغ مقابل اأن يخدمه به..
ي�صري  كان  ليلة  ذات  وفى  يبحث عنه..  ما  يجد  الأيام ومل  ومرت 
فى �صوارع القاهرة فاإذا ب�صيارة فاخرة تقف اإىل جواره واإذا ب�صيدة 
تنظر من ال�صيارة وتطلب منه اأن يقرتب، وكانت الدموع فى عينيه.. 
فطلبت منه اأن يركب معها ف�صاألها اإىل اأين.. فقالت: ل تخف ول ت�صاأل 
معها  وركب  بعد..  فيما  تعلم  و�صوف  معي،  تركب  اأن  اإل  عليك  وما 
يق�ش  فاأخذ  خده  على  التى  الدموع  وتلك  �صروده  �صبب  عن  ف�صاألته 
عليها ماأ�صاته، وما اأن انتهى حتى مدت يدها لكى جتفف له دموعه، 
ثم قالت له: »�صوف اأعطيك ما طلبه منك عمها ولكن فى مقابل خدمة 
ب�صيطة توؤديها يل«.. فقال: »وما هي؟«.. فقالت: »�صوف تعرفها فيما 
منه  وطلبت  ما،  مكان  اإىل  و�صلت  حتى  ال�صيارة  تقود  وظلت  بعد.. 
الدور  اإىل  و�صلت  حتى  فتبعها  يتبعها،  اأن  منه  وطلبت  فنزل  النزول 



88

حب ال يموت

اأن  قبل  لكنه  باجللو�ش،  فاأمرته  خلفها  فدخل  �صقًة  ودخلت  الثالث 
يجل�ش �صاألها عن نوع اخلدمة.. فطلبت منه الهدوء حتى تخربه مبا 
اأن  فرف�ش  ما،  م�صروب  فى  يرغب  كان  اإذا  عما  �صاألته  ثم  تريد.. 
فرتكته  الب�صيطة..  اخلدمة  هى  ما  يعرف  اأن  قبل  �صيء  اأى  يتناول 
اإليها، فاإذا بها حجرة نوم  ودخلت حجرًة ثم بعد قليل دعته ليدخل 
واإذا بها ل ي�صرتها �صوى القليل من مالب�صها الداخلية، ففزع حممد 
وعلم ما تريد.. لكنه يف�صل املوت على اأن يفعل مثل هذا ال�صيء فخرج 
الذى  ال�صقة  باب  اأن يخرج من  ولكن هيهات  من احلجرة م�صرًعا.. 
لأن  اإل  ذلك  فعلت  ما  اأنها  واأخربته  خلفه،  فخرجت  غلقه  اأحكمت 
ا، وقد تزوج قبلها 5مرات لكنه مل ينجب واأنه �صوف  زوجها غنى جدًّ
له  كتبت  ثم  ثروته،  ويرث  ا�صمه  يحمل  له من  تنجب  اإذا مل  يطلقها 
ال�صيك واأخربته اأنها لن تخرب اأحًدا، ولن يعلم بذلك اأحد واأن زوجها 
ال�صقة،  اأ�صبوعني فى هذه  واأنهم �صوف يق�صون مًعا  �صافر ملدة �صهر 
تغريه كل  اأن  اأى �صيء من اخلارج.. ولكن هيهات  اإىل  ولن يحتاجوا 
هذه الأ�صياء فهو يحمل كتاب اهلل فى �صدره، فلم جتد من ذلك كله 
اأى فائدة فاقرتبت منه لعلها حترك �صهوته، لكنه يعلم كيف يتحكم 
فى �صهوته فاأخذ يتلو ما قاله نبى اهلل يو�صف عندما دعته زوجة عزيز 
على  به  فت�صقط  ا�صتعاًل  �صهوتها  وتزداد  حتت�صنه  بها  فاإذا  م�صر.. 
الأر�ش واأخذت تقبله وظل يقاومها حتى تخل�ش منها فقام والدموع 
فى عينيه، فاإذا بها ت�صعر بالإهانة.. األي�صت بامراأة؟ اأمل حترك فيه 
�صهوته برغم كل ما فعلت معه؟ واإذا بها ت�صرخ فى وجهه: ما جن�صك؟ 
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فقال والدموع فى عينيه: »اإن�صان يخ�صى اهلل ويخاف عذابه«.. فقالت: 
»األ حتب خطيبتك التى قد ت�صيع منك لقلة النقود؟«.. فقال: »ت�صيع 
هى خري من اأن اأ�صيع اأنا، ثم اإننى لو فعلت ذلك لكنت خائًنا حلبها 

الطاهر«.
�صوف  اأريد  ما  تفعل  »اإذا مل  له:  فقالت  اأخرى،  اإىل حيلة  فلجاأت 
اغت�صابي«..  وحاولت  نومى  دخلت حجرة  اأنك  النا�ش  واأخرب  اأ�صرخ 
فقال حممد: »فعلتها من قبلك فلم تفلح«.. فجن جنون ال�صيدة فجل�صت 
واأخذت تبكي، فهى ل تكاد ت�صدق نف�صها.. هل يوجد  الكر�صى  على 
�صخ�ش بهذا الإميان فى هذا الزمان وبكل هذا احلب والإخال�ش اإىل 
من يحب؟ ولكنها عادت اإىل جنونها فتلك هى فر�صتها فاأخذت تعيد 
اأغم�ش عينه فال  اإنها جتردت من كل مالب�صها، لكنه  ما حدث.. بل 
يرى �صيًئا، ول يريد اأن يرى �صيًئا، فهو م�صغول بتالوة القراآن والدموع 
تنهمر من عينيه ثم طلبت منه اأن يعطيها ما ترغب ليلًة واحدًة فقط، 
فاأجابها: »مرة واحدة مثل األف مرة«.. ثم اأخذ يرجوها والدموع فى 
عينيه اأن ترتكه يرحل اإىل حيث اأتى.. اأما هى فلقد نفذ �صربها كما 
تبكى  واأخذت  وتركته يخرج،  �صقتها  باب  ف�صلت كل حيلها.. ففتحت 
فى جنون.. اأما هو فخرج ومالب�صه تت�صبب عرًقا.. واأخذ مي�صى فى 
ال�صارع حتى وجد حمطة اأتوبي�ش فنام على مقعدها واإذا به يرى اأباه 
اأ�صبحت  »لأنك  له:  فقال  البت�صامة؟  �صبب  ف�صاأله عن  يبت�صم..  وهو 
ثم  ظله«..  اإل  ل ظل  يوم  بظله  اهلل  يظلهم  �صوف  الذين  ال�صبعة  من 
اإىل املال..  اأ�صد احلاجة  واأخذ يبكى فهو فى  تركه ورحل، فا�صتيقظ 
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ولكنه ل يريد اأن يغ�صب اهلل.. وبعد اأن فا�ش به الكيل اجته اإىل مبنى 
الإذاعة والتليفزيون، واأخذ ي�صرخ فى ال�صارع: »اأيها النا�ش.. اأنا ابن 
بطل من اأبطال حرب اأكتوبر اأطلب م�صاعدتكم.. فالحتفال باأكتوبر 
لي�ش بالرق�ش والغناء ولكن بحل م�صاكل اأبناء ال�صهداء الذين �صحوا 
فلقد  اأحد  ي�صمعه  اأن  هيهات  ولكن  تعي�صوا«..  اأن  اأجل  من  باأنف�صهم 
�صوته..  �صاع  حتى  هكذا  يقول  ظل  ولكنه  اآذانهم..  النقود  اأ�صمتت 
امل�صى  اأنهكه  حتى  مي�صى  واأخذ  حياته،  فى  مرة  لأول  الياأ�ش  فتملكه 
فنام حتت �صجرة حتى ال�صباح، فا�صتيقظ ولديه فكرة جديدة.. لقد 
فكر باأن يتربع بكليته لأحد املر�صى بالف�صل الكلوى فى مقابل مبلغ من 
املال.. وبالفعل ذهب اإىل امل�صت�صفى واأخذ يطوف على املر�صى بهذا 
املر�ش.. ولكن منهم من اتهمه باجلنون ومنهم من قال عنه ن�صاب، 
وظل هكذا حتى و�صل اإىل �صاب فى الع�صرين من عمره مري�ش بهذا 
اأنه  املر�ش واأهله اأغنياء.. قبلوا عر�صه باأى مبلغ يطلبه.. فقال لهم 
ل يريد اإل املبلغ الذى يحتاج اإليه.. وق�ش عليهم حكايته.. ولكن والد 
تثبت  عندما  وذلك  جنيه،  األف   25 يعطيه  �صوف  اأنه  اأخربه  ال�صاب 
التحاليل اأنه �صليم واأنه ي�صلح واأنه �صوف يعطيه 15 األف قبل العملية 
انتهت  حتى  يوًما  وع�صرين  ثالثة  بيتهم  فى  ومكث  بعدها  اآلف  و10 
كل التحاليل واأثبتت اأنه ل مانع من اإجراء العملية.. ولكن الطبيب مل 
باأنه قد يتعر�ش مل�صاكل �صحية  يتخلى عن واجبه الإن�صاين، فاأخربه 
بعد ذلك واأخربه باأنه قد ميوت.. ولكن حممد ل يهمه كل ذلك فاأخذ 
النقود املتفق عليها قبل العملية، وحدد الطبيب موعد اجلراحة بعد 
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اأ�صبوعني، وطلب منه حممد اأن يرتكوه ثالثة اأيام على اأن تبقى النقود 
النقود  منه  ياأخذوا  ومل  بذلك  له  ف�صمحوا  اإليهم..  يعود  حتى  معهم 
وقال له الرجل: »لقد مل�صت فى وجهك ال�صدق ولي�صت نقودى عندى 
اأهم من ابني.. وان�صرف حممد ثم توجه اإىل ال�صرقية لكى يودع عزة 
اإليهم بعد غيبته تلك  اآخر لقاء بهم، وعندما و�صل  واأمها لعله يكون 
�صعروا وكاأمنا �صيًئا ثميًنا عاد اإليهم ثم جل�ش يحدثهم عما حدث له 
خالل تلك الأيام وما لقيه من اأمل وما تعر�ش له من عذاب.. اإل اأنه 
اأخربهم باأن اهلل قد وهبه الفرج من عنده.. ومل يخربهم عن ذلك 
الفرج خمافة اأن يوؤثروا على قراره وعاهدهم اأنه �صوف يرتكهم الآن 
على اأن يعود اإليهم فى القريب العاجل.. فقالت له عزة: »لن اأتركك 
ترحل ثانيًة بعد اأن عدت اإيل.. فمن امل�صتحيل اأن تكون هذه هى النهاية 
بيننا، واأنا اأتو�صل اإليك اأن تتم زواجنا دون علم عمي، وليفعل هو ما 
ي�صاء لأنى اأعلم اأن كل ما يهمه هو ما تركه اأبى من مال ولي�ش لكونه 

يريدنى زوجًة لبنه، وهو يعلم اأنه وابنه اأبغ�ش النا�ش اإىل قلبي«..
ولكنى  اأتزوجك..  اأن  �صرورى  دواعى  ملن  »اإنه  حممد:  فاأجابها 
اأخ�صى اأن يوؤول ذلك الزواج على اأنه �صتار على فاح�صة حدثت بيننا، 
وفى هذا طعن فى �صرف رجل عاهدته اأن اأ�صون له عر�صه فى حياته 

وبعد مماته«..
ثم تركهم بعد اأن قال لعزة: »اعلمى اأنك اأحب النا�ش اإىل قلبي، 
واأنه لن يحول بينى وبينك اإل املوت«. ثم عاد اإىل قريته ليودع ذكرياته 
اأبيه واأخته  اأنها حتمل فى طياتها طيف  اإل  األيمًة  بها واإن كانت كلها 
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تنق�صى  اأن  وقبل  ال�صعاب..  هذه  يجابه  وحيًدا  وتركه  رحل  الذى 
الأيام الثالث عاد حممد اإىل امل�صت�صفى مرًة اأخرى ليجد اجلميع فى 
انتظاره وق�صى قبل اجلراحة ليلًة فى قراءة القراآن والت�صرع اإىل اهلل 
عز وجل فى اأن يطيل اهلل بعمره حتى يحقق اأغلى واأحلى اأمانيه، ثم 
طلب من الرجل اأن يكتب باقى املبلغ ب�صيك با�صم عزة اأو اأن يدعه فى 
الأوىل  الدفعة  فيه  اأودع  الذى  واأعطاه رقم احل�صاب  با�صمها،  البنك 
ُيْعَقل  ل  اأنه  اإذ  ذلك..  على  الرجل  وعاهده  ا،  اأي�صً با�صمها  املال  من 
اأن يفعل حممد كل هذا مع الرجل من اأجل ابنه ويبخل هو عليه بهذا 
الطلب الي�صري.. ثم دخال الثنني اإىل غرفة اجلراحة والتى مكثا بها 
اأكرث من �صت �صاعات حتى انتهت تلك العملية بنجاح.. وخرج الثنان 
عا فى غرفة واحدة، ظل حممد يردد ا�صم عزة فى غيبوبته  مًعا، وُو�صِ
حتى اأنه عندما ا�صتفاق طلب منهم اأن يطلبوها فى التليفون ليحدثها، 
اأ�صر  ولكنه  الآن،  بذلك  له  ت�صمح  باأن حالته ل  اأجابه  الطبيب  ولكن 
على ذلك واأخرب الطبيب باأن حالته �صوف تتح�صن بعد اأن يجرى هذا 
�صفتيه فا�صت�صعرت  تتلعثم على  والكلمات  وبالفعل حدثها  الت�صال.. 
هو  التى  امل�صت�صفى  بعنوان  اأخربها  ثم  حدث،  قد  ما  اأمًرا  باأن  هى 
�صقطت  حتى  حديثه  معها  اأنهى  اإن  وما  احل�صور..  منها  وطلب  بها 
باأن حممًدا  م�صرعًة تخربها  اأمها  اإىل  ودخلت  الهاتف  �صماعة  منها 
فى  الثنان  يرتدد  ومل  اإليه،  تذهب  اأن  منها  يطلب  واأنه  بامل�صت�صفى 
تلبية ذلك الطلب.. وما اأن و�صلتا اإىل امل�صت�صفى ودخلتا غرفته حتى 
األقت بنف�صها بجوار �صريره طالبًة منه اأن يخربها مبا حدث.. واأخذت 
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تلح فى طلبها هذا اإىل اأن قال لها: »�صوف اأخربك بكل �صيء«، واأخذ 
ي�صرت�صل فى احلديث وما اإن انتهى من حديثه حتى �صاحت فى وجهه 
فاأجابها  هذا؟«..  نف�صك  فى  تفعل  كيف  جمنون..  اأكيد  »اأنت  قائلًة: 
باأنه حًقا جمنون بحبها.. واأن ما فعله بنف�صه ل ي�صاوى حلظًة واحدًة 
ُيْحَرم فيها منها، واأن كل ذلك ل ُيَعد �صيًئا مما قدمه له اأبوها.. ثم 
بعد اأن هداأت ثورتها جل�صت تتحدث معه وما تركهم يرحلون اإل بعد 
اأن عادت اإليهم الب�صمة وبعد اأن اطماأنوا اأنه فى اأح�صن حال.. وعر�ش 
اأن يقيما معه فى بيته مع  عليهم والد ال�صاب الذى اأخذ كلية حممد 
زوجته حتى تنتهى فرتة عالج حممد بامل�صت�صفى، اإل اأن احلاجة زينب 
ل ت�صتطيع اأن ترتك بيتها يوًما واحًدا.. اأما عزة فف�صلت البقاء حتى 
تكون قريبًة من حممد.. وما هى اإل اأيام قالئل حتى متاثل حممد اإىل 
ال�صفاء وخرج هو وعزة �صويًّا من امل�صت�صفى بعد اأن ودعا ذلك الفتى 

ومتنيا له متام العافية.
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)موعد مع القدر(

ا اإىل بيتهم بال�صرقية.. وبعد اأيام من النقاهة قرروا  ثم عادا �صويًّ
ا..  اأن يت�صلوا بعم عزة واأن يخربوه باأن كل �صيء اأ�صبح جاهًزا ومعدًّ
يلتزم  مل  اأنه  اإل  حل�صوره  موعًدا  لهم  وحدد  بذلك  اأخربوه  وبالفعل 
اأنهم اأخربوه باأنهم قد  معهم مبيعاد وتكرر ذلك اأكرث من مرة حتى 
اإليهم  فليح�صر  امل�صاركة  اأراد  اإذا  واأنه  ال�صبكة،  ل�صراء  يوًما  حددوا 
باأن  حممد  عزة  فاأخربت  لذلك..  ياأبه  مل  ولكنه  املوعد..  ذلك  فى 
عمها لن يح�صر لأن ما كان يبغيه هو اأن ي�صع العقبات اأمام زواجهم 
حتى ل يتم.. واأنه بزوال تلك العقبات مل يعد لديه ما يفعله �صوى اأنه 
يتظاهر بان�صغاله عنه.. ولذا قررت عزة عدم تاأخري املوعد.. وبالفعل 
ذهبوا فى ذلك اليوم املحدد اإىل �صارع ال�صاغة فى الزقازيق، واأخذوا 
انتهوا  اأجود ما فيها حتى  ال�صاغة يتخريون منها  يطوفون مبحالت 
الباردة  امل�صروبات  ب�صراء  يقوم  اأن  حممد  فقرر  اختيارهم،  من 
ليوزعها على احلا�صرين مبحل ال�صاغة احتفاًء منه بهذه املنا�صبة.. 
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وكاأن القدر اأراد اأن يتم ما بداأه مع هذه ال�صبى منذ ميالده.. فما اأن 
خطت قدماه عدة خطوات خارج املحل اإل وقد �صدمته �صيارة طائ�صة 
ف�صقط على اإثرها غارًقا فى دمائه وخرج اجلميع ليرتقبوا ما حدث، 
فاإذا مبحمد ملًقى على الأر�ش غارًقا فى بحر من الدماء.. فهرولت 
اإليه عزة غري م�صدقة ما حدث وهى ت�صرخ من هول املفاجاأة.. وما 
اأن و�صلت اإليه حتى انكبت عليه واحت�صنته على �صدرها وهى ت�صرخ 
باأنه  حممد  فاأجابها  الإ�صعاف  �صيارة  يح�صروا  اأن  احلا�صرين  فى 
ي�صرتيح على  اأن  اإىل  بقدر حاجته  الإ�صعاف  �صيارة  اإىل  لي�ش بحاجة 
�صدرها فى اللحظات املتبقية القليلة.. فاأجابته باأنه ل ميكن اأن ميوت 
اأن ينتهى  اأن تكون هذه هى نهايته.. ول ميكن لهذا احلب  ول ميكن 

هكذا.. ل ميكن اأن يكون قد ُحِكم على هذا احلب باملوت..
فاأجابها باأنه اأبًدا لن ميوت احلب.. فاحلب باق فى كل �صيء.. واأنه 
ل حياة بدونه.. فاأيقنت عزة حينها اأنه مفارقها ل حمالة، واأنه ل حيلة 
لها فى ق�صاء اهلل وقدره اإل اأنها قد اهتدت اإىل اإن تطلب منه الزواج 
فى هذه اللحظات الباقية من حياته لعلها تنعم معه فى الآخرة مبا مل 
تنعم به فى الدنيا.. فقالت له: »زوجتك نف�صى على �صنة اهلل ور�صوله 
واهلل ثم جميع احل�صور الذين حولنا على ما اأقول �صهيد«.. فنظر اإليها 
وكاأنه يجيبها بنظرته تلك اأن هذا هو ما يتمناه، ولكنه يخ�صى اأن يكون 
اأمها والتى ميالأ وجهها الدموع وراأى فى  اإىل  هذا ظلًما لها ثم نظر 
وجهها اإجابًة ملا يجول فى خاطره.. فقد راأى فى عينيها الر�صى عما 
عر�صته عزة عليه.. فقطعت عزة تلك النظرات املتبادلة بني حممد 
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واأمها بقولها: »زوجتك نف�صى على �صنة اهلل ور�صوله«.. فاأجابها: »واأنا 
قبلت الزواج منك«.. فقبلته قبلًة طالت حتى اأنها وكاأنها قبلة احلياة 
بحنان  فخذها  على  فو�صعته  احلياة،  فارق  قد  اأنه  ا�صت�صعرت  حتى 
وهى تقول: »حتى واإن كانت تلك هى النهاية ملا كان بيننا من حب.. 
يجمع اهلل  اأن  اأطمع  فاإنى  علينا  القدر  كان هذا هو حكم  واإن  وحتى 

بيننا فى الآخرة؛ اإذ اأن حبك فى قلبى لن ميوت اأبًدا..

منوت وال ميوت احلب


