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 إرھابىتخاریف
منھا. جانباً راویاً جئتكم عاصرتھا وأحداث عشتھ تاریخ على شھادتى ھى أو روایتى ھى ھذه 

وھذا منظور، جانب لكل لكن بظاھر، جانب كل فما بالطبع الروایة بأشخاص اتصل الذى الجانب 
ھو ما نظرت فنقلت فھل أنتم مصدقى ؟ أرجو أن تكونوا. 

وحقائق تؤرقنى أخبار ھى أعلم ال : فأجیبكم . علینا تقص بما علمنا من تبغى وما : إذاً سائلى لعلكم 
تقض مضجعى، وال یحق لى اإلنفراد بمعرفتھا . شاركونى ما أعلم وقرروا معى العمل .

آخر بعضاً لعل لكن . فلیفعل ، قراءتھا بعد یكرھنى بعضكم لعل . ضحیتھا أنا أو الروایة بطل أنا 
؟ نصرة تملك ال وھى تفعل كیف لكن . تنصرنى فئة لعل بل معى یتعاطفون آخرین أو على، یشفق 

فى نحیا كلنا . مكبلون مثلى لكنھم حالى من قلیالً أحسن حالھم لعل أو منى حاالً بأحسن ھم فما 
السجون أنا فى صغیر وأنتم فى كبیر. 

أبادركم بما انتھیت إلیھ وأقص علیكم من حیث آلیت ، من السجن .
لم تمض على فیھ سوى أیام .....

یبدو مضطرب بخط أخرى فقرة تحتھا كتبت ثم المعالم، واضح منمق جمیل بخط الفقرة ھذه كتبت 
كاتبھ فى عجلة من أمره، وبوضوح أقل كثیراً مضیفاً الفقرة التالیة : 

فھل أقل، إفاقتى ولحظات قلیل الوقت ؟ لى سیسمحون ھل . ال أم بدأت ما أكمل أن أیمكننى أدرى ال 
أستطیع أن أتم ما بدأت ؟ 

من مثلى تكون أن أرجو لكنى تعرفنى، وال أعرفك ال أفلح. لم فأنا الكلمات تلك تقرأ كنتَ إن 
العذاب صنوف من أذوق ما تذوق أنك الظن فأغلب أرجو كما كنت فإن الحراس، ال المسجونین 

القھر ھذا بكل غیرنا دون نختص لماذا والعذاب؟ الظلم مرارة اإلسالمیین نحن نتجرع لماذا واأللم. 
طبق لو جمیعاً: أبشركم حقاً؟ هللا دین تطبیق یخشون ألنھم أم هللا؟ دین عن ندافع أألننا واإلضطھاد؟ 

محتكر وال البلد لثروات ناھب منا ولیس سارق، وال لص منا فما منا، بالسجن األولى فأنتم هللا دین 
یا أنت أما منتھون. إنكم قلیالً فاھنأوا لتھنأوا. وتضطھدوننا لتنعموا الشعب تُشقون لكنكم لمقدراتھا. 

من وجدتَ رسالتى فإنى آلمل أن تكون فى حال أفضل من حالى. 
أملى لكن اإلحصاء، من أكثر لھ ووسائلھم كالجبال، فیھ والعذاب اإلحتمال، من أكبر على الضغط 

یعرفون لعلھم مكان، كل فى الناس على وانشره فأوصلھ تاماً ووجدتھ ھذا قرأتَ لو صوتى. یبلغ أن 
ما نعانى، ولعلھم لو عرفوا جمیعاً الستطاعوا أن یوقفوا عذابنا.

قوة من بى بقى ما أن أحسب وما عزمى، وضعف جسدى وھن فقد العمل أتم لن أنى الظن أغلب 
وانقل ترى، ما أنت فاكتب مضطرباً أو ناقصاً العمل وجدت لو با�: أستحلفك بدأت. ما إلتمام بكافٍ 
بنفیھ. المدعین وبكذب نحتمل، التى وبالمحن نذوق، الذى بالعذاب وأعلمھم الحقائق، تلك كل للناس 

نفیھ؟ یالیتھم یكتفون بالنفى. إنھم لیقولون أنَّا فى نعیم.
دورة فى ولكن زنزانتھ فى یجدھا لم القصاصة. ھذه إلى أحمد قادت التى ھى وحدھا الصدفة   

قد یكن ولم آلخر، حین من یعاوده بطنھ فى بألم أحمد أحس البرد قارسة شتویة لیلة ففى المیاه. 
وعفتھ السجن، طعام حالة لسوء غیره یتناول ما قلیالً كان اإلفطار. وجبة منذ الطعام من شیئاً تناول 

إلیھا یدلف ھو وبینما المیاه، دورة إلى مسرعاً ذھب الوجع بھ اشتد فلما األحیان، من كثیر فى عنھ 
فاستند الحائط من منزویاً جانبا یده طالت حتى بجسده فمال یتعثر، أن وكاد توازنھ اختل إذ متعجالً 

علیھ بقوة فإذا بجزء منھ یتھاوى.
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وبینما باإلھمال، اتھامھ من خائفاً قلقاً إلیھا عاد ثم قضاھا حتى فانتظر علیھ، تلح والحاجة یلتفت لم 
وإذا الحائط داخل صغیراً جیباً یشبھ ما یجد بھ إذا یعالجھ وكیف جرى ما جرى كیف لیفھم ینظر ھو 

بتلك الورقة بھ مطویة ومخبأة فى ذلك الركن الركین.
بالحائط تلف من فیھ تسبب ما الیكفیھ كأنھ الورقة، یقرأ وھو عرقاً وتصبب بشدة أحمد قلب خفق 
أن الواضح من الورقة؟ ھذه كتب ومتى الرجل؟ ھذا من حجره. فى تلقى التھمة الورقة بھذه فإذا 

اصفراراً الورقة اصفرت فما الطول، بالغ لیس أیضاً ولكنھ قصیر، غیر وقت علیھا مر الورقة 
تحدید الیمكنھ فھو وبالتالى ومكانھ، تخبئتھ لطریقة الصُفرة تعود ربما قلیل. منھ بھ كان وإن شدیداً 
وكم اآلن؟ عمره وكم شاب؟ بعد ھو أم رجل أھو ترى الرجل. ھذا مسكین الورقة. ھذه كتابة وقت 
توفاه أم حیاً بعد أمازال ترى المسكین. لھ تعرض الذى العذاب المھم عمره، الیھم كتبھا؟ حین كان 
ثمة العھد یمثل وھل سابق؟ عھد فى أم العھد ھذا فى وذكره لھ تعرض الذى التعذیب كان ھل هللا؟ 

لفصیل ینتمى المسكین ھذا أن المؤكد من حین. كل فى منھا جزء والتعذیب سواء العھود كل فارق؟ 
فصیل من  أنھ یبدو لكن  غیرُھم؟ یُعذَّب وھل إلیھا، نفسھ أحمد ینتمى التى اإلسالمیة الفصائل من 
أذى أو تعذیب ألى یتعرض لم نفسھ فأحمد الخطورة، شدید تنظیم أنھ شك ال وبأساً. خطراً أشد 

ولم اإلھانة، أشكال من شكل ألى یتعرض لم اللحظة ھذه وحتى اعتُقِل ومنذ بل سجنھ، طوال 
من لعلھ التكفیریة. الجماعات إلحدى ینتمى المسكین ھذا أن یبدو واحداً. " قلماً " حتى یضرب 

وإھانتھ لتعذیبھ مدعاة ذلك أیكون أیھما من كان لو حتى لكن والھجرة"، "التكفیر من أو "الجھاد" 
تفاصیل ذكر أو كتابتھ إتمام على حتى یقو لم المسكین كلماتھ؟!. خالل من بھ یبدو الذى الشكل بھذا 

ما تعرض لھ.
یالھا المتھاوى؟ بالحائط یفعل وماذا یمزقھا؟ أم یلقیھا أم أیخبئھا الورقة؟ بھذه ھو یفعل ماذا واآلن  

من مصیبة.!!
غیر فجوة بدت وإن ھى، كما وضعھا أعاد ثم الحائط، من سلیمة أجزاء من تبقى ما یلملم أحمد أخذ 
یھوى أن الطبیعى ومن بدایة لھ الیعرف قدماً قدیم فالمكان البأس العین. تخطئھا ال الجدار فى قلیلة 

من جداره جزء، لكن المھم ھو الورقة.
إلى وعاد مالبسھ، فى وخبأھا فطواھا بالورقة، یحتفظ أن أحمد قرر قصیرة غیر فترة وبعد أخیراً 

على ھلع من مابدا إال اللھم شیئاً التحوى لكنھا الورقة؟ تلك ینشر وكیف اآلن؟ یفعل ماذا زنزانتھ. 
ھم؟ من ترى سجانیھ؟ أیدى على بالسجن وعذابھ بؤسھ على الدالة كلماتھ من ظھر وما كاتبھا، 
لكن الشراسة، بالغ منھم كثیراً أن صحیح اآلن؟ الموجودین أنفسھم السجانین ھم یكونوا أن أیمكن 

بعضھم طیب القلب حقاً، وما ھم بقادرین على مثل ذلك التصرف أبداً.
یفعل ماذا لكن مثلھ. علیھا یقدر ال وكثیرة شدیدة متاعب علیھ ستجلب فھى ینشرھا أال علیھ ال، ال 

الناس معرفة فى المسكین الرجل أمل أضاع كمن لكان ینشرھا لم لو إنھ ثم لھ؟ الرجل باستحالف 
ھو إذن فاالختیار الیعرفھ، الرجل لكن الرجل. ذلك علیھ ألقاھا جسیمة مسئولیة أنھا شك ال للحقیقة. 
الحیرة، كل حائر ولكنى أعترض ال یاربى ال "ال القدر؟. معارضة على ھو یقوى أو القدر، اختیار 
فى وقع قد كلھ ذلك یكون أن الممكن من ألیس بھا". لى قبل ال ویالت على یجر أن یمكن فاألمر 

یمكن أال لكن  للنشر. داعى ال إذاً طیبة؟ معاملة شخصیاً ھو یعامل أال مثیل؟ لھ یعد ولم ولى عھد 
أن یتكرر األمر مع غیره؟ إذن البد للناس أن یعرفوا الحقیقة وھم من یقرر ماذا یفعل. 

لم ما یروى وكیف الیعرفھ؟ وھو یتمھ كیف لكن عملھ، یتم لم ما ھو یكمل أن أوصاه اللفافة صاحب 
؟ متدین أألنھ یسجن ولماذا ذنب. بال لألذى ویتعرض جریمة. بال اآلن یسجن نفسھ ھو لكنھ یر؟ 
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قدر على فلیكن لذلك اختاره قد القدر أن وطالما یتمھ، ولم بفعلھ الرجل ھم ما یفعل أن إذاً علیھ 
المسئولیة، ولیرو للناس ما الیعلمون.

للناس ذلك سیكون بنفسھ. ھو عاشھ وما ھو روایتھ إال یروى لن فإنھ یروى أن علیھ كان إن لكن  
مفیداً بال شك، أما الورقة فستكون بصدر الروایة ولیعلم الناس كل الحقائق.      

                                   
................................                                    

...........                                                
السجن إلى الحال بھ آل كیف والیفھم االرھابى، ھو من والیعلم االرھاب، ما الیدرى ؟ االرھاب 

سبباً یكون أن یمكن جرماً قط حیاتھ فى یرتكب لم أنھ اإلدراك تمام یدرك لكنھ االرھاب؟ بتھمة 
فلم أمكن، ما والقوانین بالقواعد ملتزماً مااستطاع, المثالیة عن باحثاً كلھا حیاتھ عاش فقد لسجنھ, 

یمارس العنف أبداً، ولم یقنع بالفكر العنیف ولو للحظة.
ویرونھ ویذمونھ، ینبذونھ ممن كان ولكنھ األخیرة، الحقبة فى الفكر ھذا شاعھا قد البالد أن صحیح 
القدر وإنھ تعصف، كیفما بالناس تعصف الحیاة لكنھا نفسھ, والدین والناس المجتمع على خطراً 

بعد تصفو فلعلھا سماءه أظلت قد غیوم األفق فى الحت وقد والیوم یشاء، كیف الرحمن یصرفھ 
ظلماً بھ وصم بما ووصموا ظلموا ممن كثیر على فرجت كما الضیق، بعد تفرج ولعلھا كدر، 

وجوراً.  ترى أقریب ما یأمل ھو أم بعید ؟      - لیس یملك إال األمل. 
حسن محمد "أحمد قبع المھیب السجن ھذا فى الصغیرة الزنزانة ھذه من الكئیبة البقعة تلك فى  

المكان ھذا إلى الحال بھ آل لم نفسھ: ویسائل األحداث, ماضى ویسترجع الفكر ترتیب یعید الھادى"، 
ذنوب من علیھ هللا من نقمة ھى ھل ترى افتقدھا؟ حیلة من أم اقترفھ؟ ذنب من أم الموحش؟ 

اقترفھا؟ أم ھى درجات وابتالءات خص هللا بھا عباده الصالحین؟ 
- حاضر فالیومُ الماضى, فكرُ بل الغد, فكرَ وال الیوم فكرَ ال الفكر, یوم فالیوم الحقیقة. یعلم أن لھ آن 

_ بدأ حیث من النظر یعید أن إذاً بھ فجدیر المستقبل, على ومشرف بالماضى موصول والحاضر 
فى وھو والیوم _ الشخصیة لتلك األولى السمات تقبع البعید وبالماضى ، الحقائق تكمن فھناك 
الحیاة تلك فى والتأمل النظر یعید أن علیھ حق فقد السجن, إلى أفضى ما بھ أفضى وقد شبابھ ریعان 

المدیدة, الحافلة باإلنجازات واإلخفاقات, والملیئة باألعاجیب والغرائب.
الحقیقة إلى بھ یصل ولن یكفیھ لن فإنھ – عمیقاً كان وإن أوتأمالً ثاقباً, كان وإن فكراً- لعل ولكن 
على یده ویضع ھنّات من بھا ما فیستعید تفاصیلھ، ویكتب كلھ ذلك یدون أن دون یبتغیھا، التى 

أو فینقضَھ، وینقدَه الناتج یُقیمَ أن الفكر، وتدقیق النظر إمعان مع ولعلھ والخطأ. الصواب مواطن 
یمدحھ فیثبتھ، فیصل بذلك إلى مبتغاه، وأن یقف على األسباب التى أدت إلى ھذه النتائج.

من حیاتھ فى وماالقى أحداث، من صادف ما بھا یروى مذكراتھ، بكتابة قراره كان ھنا من 
 سواء متفاوتة، بدرجات - الناس حیاة وفى - حیاتھ فى تأثیر بعید أو قریب من لھم كانت أشخاص 

یعرف عساه والدینیة، السیاسیة الشخصیات على فیھا یركز أن على باإلیجاب، أو بالسلب كانت 
السبب الذى أدى بھ إلى ھذا السجن الكئیب.

مستقیم منھم ورأى, فكر كل ومن وحدب صوب كل من البشر من وألواناً صنوفاً حقاً صادف لقد  
یمیل ممن دائماً كان إذ اآلخر، من ونفر األول فصادق الجامح, الطائش ومنھم الرأى، معتدل الفكر 

إلى الدعة والھدوء, وإن لم تمنعھ دعتھ من الخوض والتجربة والذھاب إلى أقصى حدود الممكن.
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أنھ أم علیھ؟ حصل لما مساویاً عطاؤه كان ھل حصل؟ ما وعلى جنى ماذا السنین ھذه كل بعد ترى 
ورثھ الذى حرصھ ورغم مبتغاه؟ على یحصل ولم والجھد الوقت من الكثیر بذل البشر معظم كمثل 
من غیره طالت كما طالتھ األمنى الغدر ید أن إال دائماً- بھ أوصاه الذى للحرص وامتثالھ أبیھ، عن 
أنھ رغم , فصیل أو جماعة، أیة إلى ھو الینتمى بینما یعرفھا، جماعات إلى ینتمون منھم كثیر قبل, 

یعرف منھم أعداداً غیر قلیلة, إال أن كل تلك األعداد فشلت فى استقطابھ ألى منھا.
أن صحیح أخرى, تجارب أیة ومن األفراد مع تجاربھ من كثیراً أھم كانت الجماعات مع تجاربھ  

إال تافھاً أو كان مُھِمَاً الفكر, من مشتركاً قدراً یحملون أفراد ولكنھم األفراد، من تتكون الجماعات 
عالقتھ كانت كیف لیرى بالذاكرة یرجع أن إذاً بھ فجدیر ولِیفْعلَ یُفھم, أن یجب فكر النھایة فى أنھ 

بتلك الجماعات، وإلى ما أفضت تلك العالقة.
والشھرة, المال من وأھم والسلطة, الجاه من وأھم والمناصب, األماكن من أھم عنده الفكر فھم كان 

فإن ذلك یمكنھ وحتى واألیدیولوجیات. األفكار فھم على تركیزه یصوب أن اآلن یكتب وھو وعلیھ 
علیھ أن یسرد كثیراً من األحداث والمواقف التى تعرض لھا على أن یستخلص منھا الفكرة والعبرة.

اإلسالمیة والتیارات الفصائل من العدید من فاقترب ممكنة تجربة كل خوض من شیئ یمنعھ لم 
مذھب, كل وذھب وحضر, وسافر وغرب, فشرق المختلفة, اتجاھاتھا بین كثیراً وتردد والسیاسیة 

فارعوى عاد یضمھ- أن كاد حتى فریقاً صاحب كلما فكان منھا, أى أعماق فى أبداً ینخرط لم ولكنھ 
وھمَّ عنھا عدل وحلمھ- وتتعارض فكره تناقض وجدھا جماعة- أو فكرة أعجبتھ وكلما یستمر, ولم 

بغیرھا, أو انتظر وفكر حتى یظھر لھ جدید.
وأسرتھ البسیطة نشأتھ بحكم السیاسیة، من إلیھ أحب كانت االسالمیة الفصائل أن المؤكد من لكن  

لم فإنھ السیاسیة الفصائل أما المصریین, لمعظم المحبب المعتدل بالتدین الناس بین عرفت التى 
من إال ذلك یجرب لم ألنھ ربما رموزھا, ببعض وعارفاً فِكَرھا ببعض ملماً إال كثیراً منھا یقترب 

قبیل التدین والعمل الصالح والظن بأن ھذا الفریق أو ذاك ھو األصلح لشئون الدین وشعائره.
ومرھا بحلوھا مضت, التى واللیالى األیام فى ماصادف ویكتب یتذكر جلس بالسجن زنزانتھ فى  

بھ أودى خطأً كان وأیھا صواباً, كان أیھا متأمالً - وأفعالھ مواقفھ بین فیھا ویفتش العبر منھا یتلمس 
إلى ھذه الزنزانة التى حرص عمره كلھ على اجتنابھا.

استرجاع ھو األول ونیسھ ولكن والمذاھب, الفكر شتى من كُثُراً أناساً بالمعتقل یزامل أنھ صحیح 
وعبرات أسطر كلمات وبین الناس. من إلیھ أحب أضحت حتى نفسھ, وبین بینھ الذكریات تلك 

موقف جلس یكتب ویسجل تاریخھ الطویل.
ھو ما إلى بھ أفضت ما ھى الناس ومعرفة الناس بأن عنھ الینفك شعور یراوده لماذا الیدرى ھو  

فجأة شعر ألنھ أوربما ربما, حبسھ؟ قبل استجوابھ فى عنھ ماسئل أول كانوا الناس أألن اآلن؟ علیھ 
سند دون إلیھ أفضى ما إلى أفضى وأنھ شیئاً عنھ تغن لم المعارف ھذه وكل الناس ھؤالء كل أن 

وبال عجب.
وھؤالء، ھؤالء عرف أنھ الشك وسنداً؟ عوناً منھم كثیر كان أم ضرراً علیھ كانوا الناس أكل لكن 

للتیار المنتمین أوالء سواء العام، المشھد من القریبین أولئك والشك كانوا وتأثیراً خطراً وأكثرھم 
وتناقض تباین من فیھما ما وبكل الفریقین فصائل بكل السیاسى، للتیار المنتمین أولئك أو اإلسالمى، 

أو حتى اتفاق.
الذى الخفى السبب ذلك یعلم وحتى الغرض ھذا أجل من مذكراتھ كتابة على إذاً العزم أحمد عقد 

غاب عنھ وأودى بھ إلى ذلك النفق المظلم وإن كان الیدرى ھل السجن ھو أول النفق أم آخره ؟
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سیاسى موقف لھ الرجل ناصح. اسمھ آخر رجل وبصحبتھ فیھا یجلس وھو ومملة, موحشة الزنزانة 
كما الیسارى, باتجاھھ عرف وإنما اإلسالمى التیار ضمن الیصنف منھ العكس على وھو معروف, 

وإن واألصدقاء, األھل سوى الیعرفھ عكسھ على الناس, من عریض قطاع لدى شھرة ذو رجل أنھ 
كانوا كثیرین.

ربما الجواب؟ یكمن أین ولكن نجاتھ، خیط عینھ ھو السؤال ھذا جواب یسجن؟ لماذا اعتقل؟ لماذا  
بھ أفضى الذى السبب ھى الدینیة نشأتھ كانت ھل ترى السبب؟ ما لماذا؟ – السؤال إلى العود علیھ 
لیس أو مصر؟ أھل نشأة عن غریبة نشأتھ كانت ھل لكن ربما, اآلن؟ علیھ ھو ما إلى النھایة فى 

عادات ھى تلك لیست أو شعائره؟ أداء على ویحرصون الدین ویحبون متدینین المصریین معظم 
مثلما یعتقلوا ولم وأصحابھ أقرانھ من اآلالف مئات نشأ مثلما ینشأ ألم وتقالیدھھم؟ المصریین 

المصاحب األكبر العامل ھى علیھم والتعارف الناس ود إلى ونزعتھ الشخصى سلوكھ أن أم اعتقل؟ 
لھ دائما فى كل نكباتھ ومآسیھ؟ 

من ولیطمسھا ینكر، من فلینكرھا باإلنجازات, آیضا حافلة ولكنھا باألخطاء، ملیئة مدیدة حیاة إنھا 
فى تنفعھ لم ولو رأسھ, على تاج ودرة لھ مفخرة ستظل ولكنھا الباخسون، قدرھا ولیبخس یطمس، 

الدنیا فھى عند ربھ ستفعل، وعند هللا یحتسب.
یعتنقھ الذى المبدأ – المبدأ إنھ فلكھ؟ فى ودار معھ وعاش بھ بدأ رابط من لھ البد یبدأ؟ أین من ترى 
الرابط ھذا عرى عنده تنفك فال ھو أما أكثر, مثلھ فى والیفكر كثیر، عنھ ویحید الناس، من قلیل 
ملتصقة لھ مالزمة الفكرة لتظل عراھا، لیوثق یعود ما فسرعان فإنھ حیناً شدتھ ارتخت وإن أبداً، 

بھ، الیفترقان وال یبتعدان إال لیعودا فیلتقیا. 
جزءاً باتت حتى یوماً فكره برحت ما التى الحمیمة الصلة تلك وماھى ؟ الرابط ھذا ھو ما ترى 

الینفصل عن شخصیتھ؟ 
الوعى، بدایات منذ معھ بدأ الذى الرابط ھذا لیعلم ملیاً التأمل أو الفكر تدقیق إلى بحاجة أنھ الیظن 

لكن متى كانت تلك البدایات؟ وكیف كانت؟ وماذا حوت؟ وماھو الرابط؟
واحد بخیط إال رباط من الحافلة لحیاتھ فما كان، إن واحد؟ رابط الحافلة الحیاة ألھذه الحیاة؟ رابط 

منذ النشأة وحتى المعتقل. ھذا الخیط آخره اآلن فى الزنزانة وأولھ ..... أین أولھ؟ 
.............

.....
.

من أول الدویدار- یشبك األمیر إلى منشؤه یعود الذى العتیق الحى ھذا أولھ, یقبع القبة حدائق بحى 
باشا، على محمد ابنُ باشا إبراھیم ھو واألجملَ األشھرَ القبةِ قصرَ بنى الذى كان وإن القبة, أنشأ 
النسق ذات الفیالت القصر حول من أنشئت ثم أنفسھم. على المصریون نصبھ حاكم أول یعد الذى 

فصار كلھا، المنطقة زینت التى المورقة الجمیلة األشجار حولھ من وزرعت األثرى، المعمارى 
الحى بعدھا شھیراً بھا، ولعلھ من كثرتھا سمى بعد ذلك باسم  "الحدائق".

شارعُھا فسُمِىَ القبة، قصر والسودان مصر ملك فاروق الملك سكن أجیال بعدة باشا إبراھیم بعد 
شارع ویظل لیصبح یولیو ثورة عقب ملك كلمة اقتطعت ثم "، والسودان مصر ملك " باسم األشھر 

مصر والسودان.
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شارع ھى لھ الدائمة فتسمیتھا والسودان, مصر شارع قالت أنھا أمھ عن أبداً یذكر لم أحمد وعى منذ 
وتحب القدیمة للذكریات تمیل أنھا أم سیاسى؟ موقف عن منھا تعبیراً ذلك كان ھل الیدرى "الملك", 

تسمیة األشیاء بما ارتبطت بھ فى ذھنھا؟ أغلب الظن أن كال السببین صحیح.
الصغیر الطفل ذاك یسكن "الملك" شارع من یتفرع شارع فى النشأة، وھاھنا الحى، ھو إذن ھذا 

االستودیو ذلك حول كثیراً یحوم لكنھ ذاك، جالل ھو من الیدرى جالل. استودیو بشارع أبیھ ببیت 
ولطالما أصدقائھ, مع لھوه معالم من معلم االستودیو بھا یقع التى العمارة أبداً. یدخلھ لم أنھ رغم 

لم ھذا رجاءه لكن الفنانات أو الفنانین أحد صادف لربما العمارة، بباب ووقف باالستودیو تربص 
یتحقق قط. 

تحوى ولكنھا كثیراً الترتفع الوقت, ذلك فى المنطقة عمارات كل مثل مثلھا - كبیرة عمارة ھى  
لعل المدة. تلك طول واحد ارتفاع على العریق الحى ھذا حافظ كیف الیدرى الشقق. من الكثیر 

المنطقة أفقدت حتى الشاھقة العمارات تلك كل وبغیره بھ ذلك بعد علت كیف ھو األنسب السؤال 
والقاھرة كلھا نسقھا المعمارى وروعتھا اإلنشائیة؟ 

یقطن الثانى بالدور وبشقة مبانٍ, ببضعة إال جالل استودیو عمارة عن بھا یقطن التى العمارة التبتعد 
أبوه الذى استأجر تلك الشقة قبل الثورة بعام واحد.

تركھا أن بعد إلیھا انتقل وإنما بسنوات, إلیھا سبقوه بل بالعمارة, األُوَل القاطنین مع أبوه یقطن لم 
مستأجرھا لھجرتھ إلى الخارج.

بالعمارة الوحیدین العریسین كانا فقد وزوجتھ, ألبیھ مناسبة كانت ولكنھا الحجم صغیرة الشقة 
عام وبعد الجیران. وألفھما الناس ألفا حتى طویالً وقتاً یمكثا لم أنھما إال بھا حداثتھما ورغم آنذاك, 
آنذاك الرضیعة ھبة قبعت الفور وعلى الحبیبة, أختھ ھبة ھى جمیلة بابنة رزقا زواجھما من واحد 

بالغرفة الوحیدة المعدة لألطفال.
الشقة آخر فى تقعان اللتین االثنتین بحجرتیھا قلبھ, إلى حبیبة جمیلة كانت ولكنھا كبیرة الشقة تكن لم 

صغیر. شباك وبھا الیمین, إلى الشقة آخر فى تقع وھى والدیھ غرفة ھى كبراھما الباب, ناحیة من 
من مصنع بشباك إغالقھا إلى حین بعد والده اضطر صغیرة شرفة توجد الغرفة تلك یمین عن 

من اللصوص من وحرزاً األمان فى وزیادة ناحیة, من للشقة وتوسعة للغرفة، امتداداً فكانت الحدید 
أختھ سكنتھا التى األخرى الغرفة تقع والدیھ غرفة مواجھة وفى اآلخر الطرف على أخرى. ناحیة 

غرفتھ والده استبدل الولد، وجاء البنت وكبرت الوالدان كبر وحین فترة وبعد مجیئھ, قبل وحدھا 
یتوسط وأختھ. ھو وحاجاتھ لمالبسھ ویتسع معاً بتواجدھما یسمح متسع لھما یكون حتى بغرفتھما, 

الجھة فى المدخل عند أولھا یقع بینما للشقة امتداد آخر النوم غرفتى بین القابع الجزء الحمام 
السندرة فوقھ ومن الیمین عن المطبخ بین - یربط صغیر ممر یمتد مباشرة الباب عقب المقابلة. 
وفى مباشرة الممر وبعد الشمال، عن الصالون غرفة وبین - اآلن مثیل لھا یعد لم التى العجیبة 
التلیفزیون بھا یوجد التى الصالة اثنین, قسمین إلى بدوره ینقسم الذى الشقة بھو تقریباً الشقة مركز 

والرادیو وعن یمینھا غرفة السفرة.
فى یكتفى ولكنھ منھما لكل مكتباً تحوى أنھا صحیح لھ, ملك ھى مما أكثر ألختھ ملك غرفتھ  

تقضى التى أختھ من العكس على منامھ، وقت إال بھا والیقضى علیھ، الكتب وضع بمجرد األغلب 
بھا أوقاتاً طویلة، وكثیراً ما تغلق الباب وھى بداخلھا فال یدخلھا أحد إال بإذن منھا.
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وقتھ ویقضى الطعام، بغرفة دروسھ فیذاكر كلھ بالبیت واألماكن الغرف بین التنقل فیحب ھو أما 
بصحبة البیت خارج فیقضیھ وقتھ أكثر أما بالمطبخ, أمھ مع بالحدیث یتسلى أو الجلوس، بغرفة 

األقران من الجیران وأھل الحى.
صخبھم وفیھا وحكایاتھا سمرھا ففیھا اجتماعاتھا, معظم األسرة تعقد التلیفزیون وحیث الصالة فى 

وھمسھم, وفى الصالة یشاھدون التلیفزیون ویتابعون األخبار ویتبادلون الحدیث.

.........
..

وإن وھم الحى، أھل من وكثیر المصریة األسر من كثیر كمثل ذلك عنھا اشتھر متدینة أسرة أسرتھ 
والجیران الناس وبین بینھم والود متزمتة, أو متشددة أسرة أبداً یكونوا لم فإنھم بالتدین اشتھروا 

واألھل واألقارب واألصدقاء الینقطع أبداً, تكثر زیاراتھم ویكثر زوارھم ویأتنس الجمیع لصحبتھم.
والدتھ لقصة كانت كاملة. سنوات بتسع تكبره ھبة وشقیقتھ كذلك, والوحید لوالدیھ األصغر االبن ھو 

واحدة بسنة ألختھ إنجابھما بعد والداه تعرض فقد عجیبة, مالبسات المدة تلك طول بعد ألبویھ 
وأختھ ھو ظل وقد االنجاب, على معاً قدرتھما أو أحدھما قدرة على یبدو فیما أثر سیارة- لحادث 
الحرص كل حریصاً ووالدتھ والده من كل كان فقد الشأن، بھذا الحقیقة الیعلمان عمرھما طوال 
الطیبة الزوجیة للحیاة رائعاً نموذجاً البعض لبعضھما وحبھما وفاؤھما وكان اآلخر، مشاعر على 

 - كلھ السنین ھذه بعد علیھما- هللا منة فى سبباً كانا السكینة وتلك الھدوء ذلك أن ویبدو الھادئة, 
یكتفیا وأن الھدف ذلك ینسیا أن كادا حتى السبل، بھما وتقطعت الحیل أعیتھما أن بعد بھ برزقھما 

بطفلتھما الوحیدة- فإذا بأمھ فجأة حامل بھ فیما یشبھ المعجزة.
..........

فى بعد كان أن منذ فیھ ومؤثراً لھ مالزماً ذلك صار حتى األسرة فى العجیبة والدتھ قصة شاعت 
وكان جمیعاً, األسرة بأفراد عالقتھ فى مھم أثر ذات العجیبة قصتھ وباتت األولى, طفولتھ مراحل 
أنھ  ظنت فقد أمھ, على تركتھ الذى األثر ھو األسرة- أفراد من فرد على القصة تركتھ أثر- أعجب 

منقذاً ظنتھ حتى منھ ورجائھا أملھا فى تمادت بل أسرتھا, على بھ أنعم هللا من ومنة طفل مجرد لیس 
قد خیالھا أن ویبدو حولھ, من كل على منكر غیر أثر ذى عظیم، أمر لخوض خاصاً ومبعوثاً ملھماً، 
قالت حین مرة أول منھا سماعھ عند أخافھ بشیئ یوماً لھ أسرت حتى تضخمت، قد آمالھا وأن جمح 

شأن لھ حیكون طفل دى السنة حیتولد إنھ قال عالمى عراف فیھ إن سمعت بأیام والدتك قبل لھ: 
بشویة وبعدھا فیك، حملت لسھ أنا ماكنتش وحتى لسھ، اتولدت انت وماكنتش - العالم فى كبیر 

صغیرة حملت فیك یاحبیبى، أنا بیتھیأ لى كده ان انت حتكون الشخص ده.
بالخوارق لإلیمان دائماً تمیل كانت التى شخصیتھا، عن بحق تعبر أمھ، قالتھا التى المقولة ھذه  

المرأة طبع ھو ھذا أنما طوال سنوات بعد إال یفھم ولم والصالحین، لألولیاء والكرامات والمعجزات 
التى تمیل للغیبیات أكثر مما یمیل الرجل.

یدرى وال أبداً، ینسھ لم أنھ إال كثیراً ذلك بعد سمعھ على یتردد لم أنھ ورغم مرة أول أمھ قول أخافھ 
ذلك ورث أنھ أم العام؟ بالشأن الدائم االھتمام إلى دفعتھ التى األسباب من سبباً أمھ كلمات كانت ھل 
تعبیراً إال دھالیزه فى ینخرطا ولم أبداً العام العمل فى یعمال لم وعمھ أباه أن على وعمھ؟ أبیھ عن 

عن أرائھما وتنفیساً عما یفكران فیھ.
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الدائمة محاوالتھ فى مھم تأثیر الوقت ذلك فى أمھ من سمعھا التى الكلمات لتلك كان ربما ولكن 
الواقع فى یكن لم وإن مااستطاع, مثالیاً شخصاً یكون أن فى الدائمة والرغبة الصغائر, عن للترفع 

واالقتراب ألفتھم ویحب الناس، على والتفاخر التعالى الیحب بسیط كشخص سلوكھ على أثر قد 
والفارق وحیداً ولداً كان وأنھ خاصة اآلخرین، عن والبعد بالوحدة أحس كلما ویفتقدھم بل منھم، 

التى الكلمات تلك تظل الذكریات، بھ كثرت أو الزمن، بھ طال ومھما كبیر. الوحیدة أختھ وبین بینھ 
قالتھا لھ أمھ یومئذ خاطرة یتبسم لھا كلما ذكرھا. 

العطف، رائع الحس، مرھف شخص ھى الناس. بكل الناس أحن ھى بل بھ، الناس أحن ھى أمھ 
أرجاء كل فى تشع المتكلف, غیر الدافق وحبھا ورحمتھا بعطفھا ینعم حولھا من كل الرحمة, فیاض 

األسرة حناناً شدید الدفق، وتعطف على الناس والحیوان والنبات.
ال أمھ و البعض، بعضھا من توالدت التى بالقطط ملیئاً بیتھم جعلت التى األسباب أحد ھذا كان ربما  

بقایا ومن اللبن من الطعام لھا تعد فھى الرعایة، أفضل الجمیلة الحیوانات ھذه رعایة عن تتوانى 
الذى الوعاء فى إال تتبرز أو تبول ال حتى وتعلمھا وترعاھا، وتحممھا وغیرھا، واللحوم الدجاج 

تحرص دائماً على ملئھ بالرمل وتنظیفھ كل یوم.
وحیدة أختھ ھبة كانت حین بقلیل مولده قبل ذلك كان بالبیت. القطط وجود فى السبب ھى ھبة أختھ 

الطلب من فترة بعد وحدتھا. تؤنس قطة لھا یحضر لكى أبیھا على تلح فظلت إخوة، غیر من بالبیت 
بدیالً كان وإن الحین، ذلك فى ابنتھ منھ حرمت الذى األخوة، حنان عن بدیالً القطة فى األب رأى 
ابنتھ إللحاح الرضوخ إلى أبوه فاضطر حینھ، فى المتاح كان ولكنھ المقومات، من الكثیر إلى یفتقد 

فى تربیة القطة فاشترى لھا بالفعل قطة من النوع "السیامى" الجمیل وأسموھا " زیزى ".
القطة كانت ھو جاء إذا حتى للقطة، شرائھم من فقط أشھر ثالثة بعد بھ أمھ تحمل أن القدر شاء ثم  

قد سبقتھ إلى البیت وصارت جزءاً منھ.
كانت كبیراً فراغاً بھا مألت وأنیسة، صدیقة واتخذتھا "زیزى"، اسم للقطة أختھ ھبة اختارت  

وجودھا واعتاد فتأقلم واحد، بعام تكبره زیزى كانت ولِد إذا حتى مجیئھ، قبل لھ بحاجة بالفعل 
لعبت أو حولھ تقافزت كلما ویضحك ویحبھا، لوجودھا ویأنس ویالعبھا، تالعبھ وصارت بالبیت 

حتى فى بعض األحیان مع ذیلھا ھى نفسھا .
أن إلى لھ ودیع جمیل أنیس وصدیق بیتھ، من وجزء لعبھ من جزء و"زیزى" مھده أعوام مرت ثم 

جاء یوم تعبت فیھ قطتھم ھذه، فأصبح الطفل الصغیر یوماً وقد رأى وجھ أمھ قلقاً.
 : مالك یاماما ؟

ماعرفش یاحبیبى زیزى تعبانة لیھ؟ 
انتھائھ وقت حان قد أنھ والظاھر فترة، علیھ مرت الذى حملھا بسبب "زیزى" تعب أن یبدو 

مشاكل حل فى وكعادتھم الفكر, أعیتھم حتى القطة لوالدة مناسب مكان عن كثیرا بحثوا بوالدتھا. 
أمھ، ھى غالباً والمضحى تضحیة من البد أیضاً وكالعادة بالحل. أمھ أریحة تجود والبیت األسرة 

التى لم تتاون یوماً عن التضحیة إلسعاد أسرتھا.
بھ السفلى الرف ھو كامالً رفاً بل دوالبھا من جزءاً أخلت الشدید، وعطفھا البالغ أمھ فلحنان   

األعین عن وبعیداً وأماناً دفئاً لھا یكون حتى نظیفة جدیدة مالءة بھ ففرشت لقطتھا، وجھزتھ 
لتستریح وتلد فى أمان.
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دون الدوالب ضلفة علیھا وأوصدوا واحدة، لیلة فیھ وباتت المخدع، ذلك إلى "زیزى" أوت بالفعل 
" زیزى " وجدوا التالى الیوم صباح فى حولھا. من بنظر تتأذى وال مأمن فى تكون حتى یغلقوه أن 

قد وضعت بالفعل أربع قطط صغیرة جمیلة. 
إذ لألسف طویالً تدم لم فرحتھم لكن األسرة، فرحت وكذلك شدیداً، فرحاً القطط بصغار أحمد فرح 

اآلخر وألختھ "تاتا" أسموه واحداً لھ فجعلوا ذكرین وكانا اثنتان وبقیت قطتان، األربع تلك من ماتت 
وأسموه "زوزو".

لكن األم، القطة فى ممثلة قبل من القطط عاشر أنھ صحیح علیھ. جمیل وقع لھ القطط صغار ظھور 
وحسنھا الجمال، بالغة وشقاوتھا التنتھى، قفزاتھا للعب.  ومیالً ومرحاً إمتاعاً أكثر الصغیرة القطط 

مثیر لإلعجاب، حتى صارت تلك الصغیرات أحب ألعابھ وأخلص أصدقائھ.
ذلك فى تنشأ كانت التى شخصیتھ وفى حیاتھ، فى أثراً التربیة ولھذه القطط لتلك أن أحمد یدر لم 

للمرح ومیالً وتمتاز، القطط بھ تتمیز حناناً المبكرة الطفولة تلك منذ للقطط تربیتھم فأكسبتھ الحین، 
وحب اللھو واالنطالق، وكان ذلك كلھ جزءاً من تلك الشخصیة التى تتشكل عندئذ.

غیر تعب فیھ بدا حزین یوم جاء حتى ومرحاً، وحناناً شقاوة البیت تمأل والقطط سنین بضع مرت  
معتاد على القطة األم " زیزى ".

صادفھم الذى الموقف ذلك مع للتعامل الكافیة الخبرة لدیھم یكن لم إذ تتصرف، كیف األسرة تع لم  
عنھ، تعرض ثم الطعام تشم فأصبحت القطة على غریباً سلوكاً وجدوا رویداً حیاتھم. فى مرة ألول 

وتتثاقل فى خطاھا وتُعرض حتى عن صغارھا.
لم اللحظة تلك وحتى أنھم إال السنین تلك كل ورغم كلھا، األسرة وشغل كثیراً، أمھ األمر شغل 

مرض كان ربما المرض ذلك أن قط منھم أى بخلد یَدُرْ فلم قصیر، القطط عمر أن قبل من یعلموا 
الموت.
آلخر، حین من تنظیفھ مع فضالتھا القطط فیھ تخرج الذى الرمل ووعاء - الطعام إعداد بخالف 
ذلك وراء التعرف األسرة ھذه فإن – أشھر بضعة كل الدافئ بالماء نفسھا القطط تنظیف وكذلك 

شیئاً.
أن ظنت القطة، ولدت حین قبل من تصرفت فكما الحل، ظنتھ بعمل أمھ قریحة جادت أخیراً 

فوضعتھا قطتھا وحملت ذاتھ، المكان لھا فأعدت الحل، ھو للراحة مناسب مكان بتھیئة تصرفھا 
فترقد كامالً یوماً بھزال تحوم وظلت رافضة، منھ وخرجت كثیراً بالمكان تلبث لم القطة لكن فیھ، 

یتابعونھا وھم جدید، من فترقد تعود حتى التطول أخرى مرة بھزال فتحوم متثاقلة تقوم ثم كثیراً، 
بقلق حتى تعبوا فناموا جمیعاً.

األسرة اجتمعت الحركة. على قادرة غیر األرض على ممدة "زیزى" وجدوا الصبح طلوع عند 
ھم بینما ولألسف ولكن بطبیب االستعانة ھبة عقل على أخیراً خطر حتى "زیزى" حول كلھا 

یبحثون عنھ كانت القطة قد لفظت بالفعل أنفاسھا األخیرة. 
لھم فراقھا فكان منھم، أى لدى خبرة سابقة أیة دون قطتھم إلیھ أفضت الذى الموت مرض إذن كان  

قطة أنھا صحیح الفراق. بألم الصغیر الطفل یشعر مرة وألول كلھا. األسرة على حقاً حزیناً فراقاً 
أبداً السھل من ولیس وونیسھ، ولعبتھ صدیقتھ فكانت مھده، سنوات معھا وعاش فرآھا، ولد لكنھ 

علیھ أال یراھا بعد الیوم.
على الحزن حدود عند یقف لم أنھ ویبدو بینھم، أثراً األكبر كان قطتھا فراق على أمھ حزن لكن 

فجاءتھ أخرى قطط فقد احتمال على تقوَ فلم المجھول، القادم من الخوف إلى تعداه بل فحسب، قطتھا 
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بتحب انت یاحبیبى حمادة لھ: قائلةً البكاء شدة من العینین منتفخة الوجھ شاحبة وھى التالى الیوم فى 
القطط أوى؟

فرد بدھشة األطفال: آه یاماما بحبھا.
: یعنى ما تقدرش تستغنى عنھا؟

: قصدك إیھ یاماما؟ ھو عشان زیزى ماتت الزم زوزو وتاتا كمان یموتوا؟
كمان ھمھ بس الدنیا، حال وده كبرت ھى الزم، مش یاحبیبى ال لھ: وقالت حنان فى أمھ ابتسمت 

الزم حیموتوا بعد كام سنة.
: كام سنة یعنى یاماما؟

عمرنا من أصغر عمرھم نعرف. كناش ما واحنا صغیر القطط عمر طلع بس یاحبیبى، ماعرفش : 
زعلت أنا ما زى علیھم، فتزعل یموتوا وبعدین بیھم تتعلق عایزاك مش یاحبیبى كده عشان بكتیر. 

على أمھم.
: طب وحنعمل فیھم إیھ یاماما؟

وھو القطط بیحب ویكون علیھم، یحافظ حد ألى نھادیھم حتى وال نبیعھم، قلت أنا یاحبیبى بص : 
بقى یتحمل تربیتھم.

اللى تشوفیھ یاماما، بس یاریت یكون حد قریب عشان أقدر أروح ألعب معاھم.
عمھ أن الحظ حسن من قططھ. فراق على فوافق أختھ، وعلى علیھ ولخوفھا أمھ لمشاعر أحمد تفھم 
بفراق لیقبل كان ما ذلك ولوال أراد، كلما رؤیتھا علیھ سھالً فأصبح لدیھ القطط أخذ على وافق 

لمدى منھ فھماً إال قططھ بفراق لیرضى وماكان أھم، عنده كان لھا وحبھ أمھ رضا أن على قططھ. 
حنان أمھ وعطفھ علیھ وعلى أختھ وخوفھا من تعرضھما للحزن كما حزنت.

بالبیت وبات آخر، بھَمٍ نفسھ شغل یحاول منھم كل وأصبح القطط فقدان على حزیناً كلھ البیت أصبح 
فراغ كبیر طرأ علیھ عقب فراغھ من القطط.

عن لھا تبحث وھى تھدأ فلم كثیراً، بھا الحزن استبد فقد األكبر، النصیب ھو الحزن من أمھ نصیب  
تربیة عن االستعاضة عن ذھنھا تفتق حتى یوماً، عنھ تتخل ولم طریقھ، عشقت لطالما جدید عطاء 

القطط بتربیة الزرع.
فقد یسیراً، علیھا ذلك وكان الكثیرة. اھتماماتھا ضمن لیكون فشیئاً شیئاً بالزرع تھتم أمھ بدأت  

العطاءات ھذه أن والغریب حجمھ، تقدیر فى العقول تتوه حب استیعاب على قادراً قلباً هللا وھبھا 
لم لكنھ أسرتھا، عن لھا بالشاغل الدافق الحنان ذلك یكن فلم األساسى، عطائھا عن أبداً تلھھا لم كلھا 
مھماً جزءً أصبحت التى النباتات حتى حولھا شیئ كل وسع ربما فحنانھا علیھا، بالقاصر أیضاً یكن 

من شواغلھا وصار لھا من اھتمامھا بھا ما جعل ذلك جزءً مھماً من حیاة األسرة كلھا.
الھوس حد إلى عاشقة المخلوقات بكل عطفھا جوار إلى فأمھ اللحظة، ولید االھتمام ذلك یكن لم 

وترتیبھ نظافتھ على الحرص كل وتحرص البیت أرجاء كل فى عنھ تبحث والجمال، بالزینة 
ركناً تعد التى الزینة تلك من شك وال والنبات شكالً, وأبھجھا ذوقاً وأرقاھا التكالیف بأقل وتزیینھ 

ركیناً من زینة البیت والشرفات والردھات.
من مھمة سمة كانت التى والسكینة للھدوء مھمل غیر سبب بالبیت الدائم الزرع لمنظر كان ربما  

بینھ والحین الحین بین تقع كانت التى المناوشات بعض من إال - منھا جزء وأحمد - األسرة سمات 
بالشیئ أبداً تكن لم ولكنھا آخر، إلى وقت من وأمھ أبیھ بین تدب التى المشاجرات أو أختھ، وبین 
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من ساعات بعض إال حاالتھا أسوأ فى تتجاوز ولم النفس، على السیطرة معھ تفقد الذى الكبیر 
الجفوة والخصام، یعود عقبھا أى من طرفى النزاع  إلى حضن اآلخر ولو لم یكن مذنبا. 

.........                                           
...                                              
.                                               

كما ربتھ بھ, الحنو بالغة علیھ, العطف شدیدة فھى شئ, كل ومن أحد كل من إلیھ أحب أختھ ھبة 
كبر ولما عنایة, كل بھ وتعتنى مالبسھ، لھ وتغیر تحممھ مھده فى كانت بسواء, سواءً أمھ ربتھ 

فتستمع، علیھا ویقص فتنصت إلیھا یسر إلیھ, أصدقائھ وأحب أقرب صارت عوده واشتد 
ویستشیرھا فتشیر بحكمة بالغة ورأى سدید.

یالال لھا: فتقول أمھا وتداعبھا بالغاً، حنواً علیھ وتحنو أمھ، كانت لو كما طفولتھ فى تعاملھ كانت 
زى ضاحكة: فترد حمادة، زى كده حلو طفل لنا وتجیبى وتتجوزى سنة كام كلھا عشان حیلك شدى 

حمادة؟ ماظنش حاجیب فى حالوتھ وطعامتھ أبداً.
لم ولكنھ كثیراً, حولھ ممن علیھ وتتكرر والشك، وتستھویھ تعجبھ واإلطراء التدلیل كلمات كانت 
یعیره أو أبداً ذلك یعِ ولم بھ، وأختھ ھو یتمتع كان الذى الشكلى الجمال مسألة إلى أبداً یلتفت 

المھمة اآلثار من أثر الضعف لھذا وكان الحجم، قلیل البنیة ضعیف كان أنھ خاصة اھتماماً، 
والمكونة لشخصیتھ التى كانت تتشكل فى ھذا السن الصغیر.

من كثیراً عانى وقد علیھ، االستقواء فى زمالئھ طمع فى سبباً بنیتھ، وضعف حجمھ صغر كان  
ھو كان وإن حجماً، وأضخم عوداً وأشد جسماً منھ أقوى فھم بھ, یتربصون ما دائماً كانوا زمالء 
ودفع مكرھم لصد الحیلة إلى اللجوء إلى یضطر فكان حركة، منھم وأسرع عقالً منھم أذكى 

ضربة أو بلطمة فیفاجئھم سھوة منھم ینتظر وإنما للرجل، الرجل مجابھة أبداً یجابھھم فال شرورھم، 
أو رفسة، ثم یسرع فى الجرى بعیداً فال یلحقوا بھ أبداً.

لكن ھذا الضعف فى البنیة والجسم- ظل ھاجساً یؤرق نومھ وألماً یمأل نفسھ وال یدرى لھ عالجاً.
إلى الوصول فى أعیتھم حیلھم لكن كیداً، لھ فكادوا بشر، زمالؤه فكر المدرسة أیام من لھ یوم وفى  

الذین األطفال طراز – بھ ھو تمتع الذى الطراز ذلك من یكونوا لم إذ علیھ، بھا یقدرون ماكرة فكرة 
القوة إلى اللجوء إال سبیالً یجدوا فلم یجیدوا، ولم استخدامھ أجاد الذى العقل، استخدام یجیدون 

كعادتھم، ولكنھا كانت فى تلك المرة قوة مفرطة وإن كانت بحیلة ساذجة.
لملمة فى منھمك ھو وبینما التالیة الحصة بدء وقبل بالفصل، وھم أحدھم فاجأه حتى بھ تربصوا   

حمالً فحملھ - قوة وأشدھم حجماً أكبرھم وكان – أحدھم إلیھ جرى مباشرةً المدرس خروج بعد كتبھ 
ألقاه حتى النافذة إلى مسرعاً بھ یجرى بصاحبھ فوجئ ولكنھ فضحك، دعابة أنھا ببراءة أحمد فظن 

منھا بالفعل، وسط ضحكات صاحبھ ھذا وبعض زمالئھ.
دم إثره على سال ساقھ فى جرحاً إال شرخ، وال كسر منھا إلقائھ عن ینشأ فلم عالیة، النافذة تكن لم 

وشعر بساقھ ألماً، لكن ألمھ النفسى كان أشد علیھ من ألم ساقھ. 
أمكر كان كعادتھ ولكنھ ضعفین، المكیال لھ كالوا وأنھم علیھ انتصروا أنھم ومجموعتھ صاحبھ ظن 

تأكد حتى انتظر ولكنھ الحال- فى یفعل أن مقدوره فى -وكان للفصل یعد ولم فتباطأ وأذكى، منھم 
من دخول المُدرِسة وابتدائھا للحصة، ثم جاءھا یعرج ویتأوه والدم یمأل سروالھ.
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الیقین، علم یعلمھ وكان إیاه المُدَرسة أفھمتھ ما وھو ممنوعاً، المدرس دخول بعد الفصل دخول كان  
اللى وھمھ أھیھ- مكانھا فى لسھ كتبى حتى وماخرجتش- بدرى من حاضر أنا بقولھ: فاجأھا ولكنھ 

رمونى من الشباك وعورونى، وأشار إلى ساقھ الذى امتأل بالدم ... فكان یوماً بالمدرسة مشھوداً.
ولم والمقدارھا، كنھھا یعلم یكن لم ولكنھ بھا، إیقاعھم إلى سعى عاقبة، زمالئھ لفعلة أن یعلم كان 

یظن أبداً أن األمر یمكن أن یتطور إلى ماتطور إلیھ.
أولیاء من وكثیراً القصة أطراف كل المدرسة إدارة واستدعت عقب، على رأساً المدرسة انقلبت  

قلبھا فظل أمھ أما المدرسة فى من كل متوعداً وصاح یومھا أبوه ھاج الفصل. ذلك طالب أمور 
یخفق اضطراباً وقلقاً على ابنھا الوحید.

تروح الزم ألبیھ: كالمھا موجھة المقطوع سروالھ یمأل والدم ابنھا رأت عندما تبكى وھى قالت 
المدرسة وتقابل الناظر وتمنع الوحوش دول عن الولد. 

: حاضر حاضر اھدى بس انت وأنا حاقوم بالالزم.
: الالزم انھم یتفصلوا م المدرسة خالص دول ممكن یعملوا جریمة دول مش أطفال دول وحوش.

: حاضر حاضر.
جاء حتى مراراً الطلب علیھ تعید وھى ابنھ حق باسترداد ویعدھا كلھ الیوم أمھ یھدئ أبوه ظل 

صباح الیوم التالى فكان صباحاً الینسى.
أباه وجد علیھ دخل ولما الناظر، مكتب إلى استدعى حتى دقائق، بضع األولى الحصة من تمض لم 

فى انتظاره فعاجلھ الناظر بالسؤال: إیھ اللى حصل بینك وبین زمایلك امبارح یاأحمد؟
: رد الطفل بوجل زمایلى رمونى من الشباك.

: مین فیھم اللى عمل كده؟
: رمزى وشلتھ.

: رمزى وشلتھ كلھم مع بعض؟
: ال رمزى ھو اللى شالنى ورمانى وكلھم بیضحكوا ویشاوروا على.

وماھى سوى لحظات حتى استدعى الناظر رمزى.
: انت صحیح رمیت أحمد من الشباك؟

لكن رمزى لم یرد وإنما اكتفى بإطراق رأسھ.
: رد على انت صحیح رمیت احمد من الشباك؟ 

ظل الناظر یسأل وظل رمزى صامتاً الیتكلم.
مش انت دى؟ عملتك من إیھ لھ یحصل ممكن كان عارف مش انت فعل: أنھ أیقن وقد لھ فقال 

ظھره؟ وال رجلھ لھ تكسر ممكن وكان صاحبك عورت انت جدا؟ كبیرة غلطة دى ان عارف 
عارف یعنى ایھ؟

لكن رمزى لم ینبس ببنت شفا، فما كان من الناظر إال أن قال لھ روح خد كتبك وروح البیت.
أباه ولكن كثیراً، االعتذار زمیلھ أبو حاول وأبوه. ھو بالمدرسة رمزى والد كان التالى الصباح فى 

الوحید ابنھا ده أبداً، حتسامحنى مش مراتى ابنك سامحت لو الطفل لوالد وقال االعتذار رفض 
أرجوك حاول تفھم.

المدرسة وجدت فعلتھ. الیكرر حتى الولد معاقبة على فأصر أبیھ مع الترضیة محاوالت تفلح لم  
الیتھم وحتى لكنھ- فیھ، لھ خیار ال أمر خضم فى نفسھ الناظر ووجد الحرج، بالغ موقف فى نفسھا 
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واحداً واحداً وسألھم المدرسین فاستدعى البحث رقعة توسعة إلى اضطر فقد أحد- على بالتحامل 
عن كال الولدین.

لما المقابل فى ومقدراً لھ، مقدراً لذلك مطمئنا وكان لھ، مدرسیھ حب من نصیبھ یعلم أحمد كان 
لرمزى من نصیب معاكس.

وقد لرمزى داعمة آراؤھم تكن لم إذ صاحبھ، على آخر وباالً إال المدرسین آراء تأت لم بالفعل 
شھادات جاءت الذى أحمد عكس على ضده، كلھا شھاداتھم فكانت والشقاوة، بالمشاكسة بینھم اشتھر 

مدرسیھ داعمة ومادحة فیھ.
إلى فاضطر األمر، حسم من بداً الناظر یجد فلم رمزى، على العقاب أركان كل ذاك إذ اكتملت 

مطالبة أبى الولد بسحب ابنھ من المدرسة والتقدیم فى أخرى بدالً من أن ترسل إلیھ رسالة فصل. 
ما إلى سیتطور األمر أن یعلم یكن لم ولكنھ زمیلھ، على بالسلب ستؤثر شكواه أن یعلم أحمد كان 

عایز مش أنا بابا مسرعاً: أبیھ إلى فذھب لصاحبھ وقع ما ھالھ باألمر علم فلما أبداً، إلیھ تطور 
رمزى یسیب المدرسة.

: لیھ ھو مش ضربك وأذاك وعمل عملة كان ممكن تسبب لك مشكلة أكبر؟
: أیوه یابابا بس الحمد � ربنا ستر وماحصلش حاجة.

: انت مش اتعورت؟
: یابابا ما أنا بتعور من غیر حاجة وبتعور وأنا بلعب.

: یعنى انت عایزه یعمل جریمة مایتعاقبش علیھا؟
: أل طبعا یتعاقب بس كفایة اللى حصل لھ.

: احنا یابنى عایزین نمنعھ ونمنع غیره انھ یفكر بإجرام، یبقى الزم عقاب شدید.
: بس ده یایابا عقاب أكبر من الجریمة نفسھا.

: قول ان انت خایف من زمایلك لیكرھوك.
: ال أنا مش خایف من زمایلى. بس طبعا مش عایزھم یكرھونى وده مش عیب.

: یعنى انت عایز إیھ؟
: عایزه یرجع المدرسة.
التفت أبوه إلى أمھ سائالً

: إیھ رأیك یاحاجة؟
: اللى تشوفھ یاحاج.

قدام لك یعتذر ییجى بشرط بس یسامحھ انھ الناظر من وأطلب المدرسة حاروح هللا شاء إن بكره : 
زمایلك والمدرسة كلھا. 

...............                                            
..........                                              

....                                                 
الكبیر منصبھ یمنعھ لم واحد, آن فى مھاباً شدیداً وحازماً عطوفاً, ودوداً رحیماً أباً كان فقد أبوه أما 

فى وزارة المالیة من التردد على المسجد، مصطحباً معھ ابنھ الصغیر الوحید.
الید طاھر موظفاً كان أنھ إال المرموق، ومركزه المحترم منصبھ رغم الغنى بالرجل لیس أبوه  

ویحرص یدخر الذى القلیل منھا ویفیض األسرة، احتیاجات یكفى الضئیل راتبھ وكان الذمة, عفیف 
فیھا تتوفر میسورة عیشة یعیشون كانوا بل والشظفاً عنتاً ذلك فى وأسرتھ ھو یلق لم ادخاره. على 



14

ذلك، على أباه ماساعد فإن وللحق ولكن آلخر, حین من الكمالیات من وقلیل األساسیة الحاجات كل 
تبد لم وإن هللا نعم على والحمد بالقلیل، الرضا على األب ھذا رباھا التى األسرة، مطامع قلة ھو 

كویس، شایفینھا مش احنا بس كتیرة، علینا ربنا نعم لھ: قال ذلك عن أباه سأل إذا وكان كثیرة, 
والعیاذ وناس التعلیم، مصاریف القیة مش وناس شغل، القیة مش ناس وفیھ یاكل، القى مش غیرنا 

با� عیانة على طول، واحنا ربنا كفانا ده كلھ والحمد �.
بغیر المتدینة، البسیطة األسرة تلك مال رأس معظم ھو الحقیقى، والرضا الصادق اإلیمان ھذا كان 

إفراط وال تفریط كطبیعة الشعب المصرى فى عمومھ.
جدیراً وكان بالتدین الناس بین واشتھر عاش الذى بأبیھ عالقتھ ھو بالدین لھ ربط أول كان ھنا من 

بما اشتھر بھ.
وصولھ فى سبب الدینیة نشأتھ ھل سؤالھ: إلى وعاد المواقف تلك یتذكر وھو الكتابة عن أحمد توقف 

نشأتھ بین یقارن نفسھ ووجد السؤال ھذا نفسھ یسائل وھو أحمد نفس الحسرة مألت السجن؟ إلى 
ألصحاب الفاحش الغنى ذلك - الیوم أغنیاء وبین الید طاھر الشریف العفیف أبیھ بیت فى البسیطة 

الملیارات والیخوت والقصور !!
كیف تعجب وإن علیھ, أبوه رباھم الذى الحالل ونعمة الرضا نعمة على هللا یحمد أن الیلبث لكنھ 

بأعمالھ الدنیا یمأل كان الذى الثرى الرجل ذلك بعیدة- غیر زنزانة فى السجن- عقوبة معھ یقضى 
وممتلكاتھ وإعالناتھ، ثم لم یغن كل ذلك عنھ شیئاً، وألقى بھ فى السجن بعد ثبوت تھم الفساد علیھ؟! 

أباً عفیفاً شریفاً كلھ عمره عاش من وھو ھو– تساوى إذ وألماً حسرة إال یزیده یكن لم ذلك أن على 
الكئیب، السجن ذلك غیاھب فى معاً بھما فأُلقِى فساد، فى فساداً كلھا حیاتھ عاش الذى وھذا جد- عن 

ھو بتھم سیاسیة ملفقة وذاك بتھم مالیة حقیقیة !!.
ومواقفھ أبیھ كلمات فیتذكر للكتابة یعود وھو نفسھ عن یذھب أن الیلبث یعتصره وھو األلم أن على 
أشد وكان ضر, كشف طالباً أو عطاءً سائالً ربھ إلى لیشكو المسجد إلى وھروبھ علیھا, رباھم التى 

صلى النبى حدیث أظفاره نعومة منذ منھ فتعلم بالمسجد العشاء صالة ھو أدائھ على أبوه یحرص ما 
جماعة فى الفجر صلى ومن اللیل نصف قام كمن كان جماعة فى العشاء صلى "من وسلم علیھ هللا 

بالبیت الفجر أبوه بھم ویصلى بالمسجد، سویاً العشاء یصلیان كانا لذلك كلھ"، اللیل قام كمن كان 
قبل الشروق یومیاً، وقبل أن یتوجھ ھو وأختھ إلى دراستھما ویتوجھ أبوھما إلى عملھ .

المسجد, إلى معھ النزول إلى یدعوه حین الرد بھذا أبیھ على یرد كان ما كثیرا البیت, فى حصلى : 
فیرد أبوه: البنات والستات بیعدوا فى البیت ألن البیت أحسن لھم أما انت فراجل لیھ تعد مع النساء؟

إلى النزول على لتحفیزه كافیاً كان أنھ إال یأمره، ولم یَنْھَھُ لم أنھ ورغم لرجولتھ، محفزاً أبیھ رد كان 
بھ ارتباطھ وأصبح حیاتھ فى األھم المكان صار حتى الحین، ذلك منذ بھ عالقتھ بدأت الذى المسجد، 

مالزماً لھ منذ الصغر.
تكن لم تاریخ إلى ترجع أنھا المؤكد فمن المسجد, فیھا دخل التى األولى المرة الیذكر فھو ذلك ومع  

صغیراً طفالً كان أن منذ صالتھ فى معھ یصطحبھ أن أبوه اعتاد إذ بعد, عقلھ فى تكونت قد الذاكرة 
واستمر ذلك ألف حتى فیھ, القرآن وتعلم وقراءة والصالة المسجد ارتیاد اعتیاد على فنشأ الیعى, 
فى ومجازاً بل القرآن، تجوید ألحكام تماماً متقن وھو إال السابع عامھ یتم ولم عمره, طوال یمارسھ 

تعلیمھا، وحافظاً لعشرة أجزاء كاملة من القرآن الكریم.                         
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بأطوار مرت قصص بل والتنمحى، التنسى قصة لھ كانت بل یسیراً، أمراً یكن لم للقرآن حفظھ  
صیف ینتھ ولم عمره من الخامسة فى وھو بالمسجد تعلیمى بشكل القرآن حفظ بدأ وعجیبة. غریبة 

ذلك العام حتى أتم حفظ جزءین كاملین على ید الشیخ محمد مقرئ المسجد.
لكن بعید، زمن منذ قریتھ، كتاب فى طفالً كامال القرآن حفظ وبسیط، طیب رجل نفسھ محمد الشیخ 

النسق على یحفظ أن ألحمد فأراد غیرھا، التحفیظ وال للحفظ طریقة یعرف یكن لم أنھ الغریب 
نفسھ، وھو ما كان سھالً فى طفولة أحمد الباكرة، فحفظ فى عامھ ھذا جزءین من القرآن.

وقتھا تمنى وكم بالقرآن الناس أعلم ھو محمد الشیخ أن الصغیرة السن ھذا فى وھو یظن أحمد كان 
لو أتقن القرآن كما یتقنھ.

یستطیع وأصبح بالمدرسة التحق أن بعد التالى، العام فى یخفت بدأ محمد بالشیخ إعجابھ أن على  
أن یقرأ بنفسھ، فقل اعتماده على شیخھ وقل اھتمام شیخھ بھ.

بعده معھ زاد وحفظھ- علمھ معھ زاد وقت- علیھ مر وكلما عام كل فى الدرس على یتردد أحمد ظل 
إعجابھ بذھاب كفیلة كانت كاملة، سنوات ثالث بالدرس علیھ مرت حتى ومحفظھ، شیخھ عن 

وصوتھ بھا، یرتل التى طریقتھ من أیضاً، والسخریة بل النفور محلھ فحل بالكلیة، محمد بالشیخ 
نفسھ ھو توكیلھ یستسھل صار الشیخ ألن بالكامل، عنھ استغنائھ عن فضالً النشاز، ونغماتھ األجش 
أو السن فى دونھ ھم ممن یجیدونھا، ال من على منصباً تركیزه وأصبح یجیدھا، أنھ طالما بالقراءة 

فى الذكاء والمعرفة، فبات ھمھ ھو كیفیة التخلص من الدرس.
للوصول وأختھ ألمھ اللجوء من بد لھ یكن فلم شدیداً، حرصاً الدرس على حریص أباه أن یعلم كان 

إلى مأربھ، فجاء أمھ یوماً وقال لھا: ماما أنا عایز أسیب الدرس ده.
: لیھ یاحبیبى؟ ده انت ما شاء هللا علیك حفظت كتیر على اید الشیخ محمد.

: ماھى المشكلة كلھا فى الشیخ محمد.
: ازاى یعنى؟

: یاماما ده صوتھ نشاز وقراءتھ كلھا أخطاء.
: قراءتھ كلھا أخطاء ازاى یابنى؟ ده شیخ ومحفظ للحتھ كلھا.

: یاماما ده كل حروفھ مابیطلعش لسانھ فیھا الذال زال والظاء زاء والثاء ساء.
: یوه طب ما البلد كلھا كده یاأحمد.
: أیوه یاماما بس القرآن مش كده.

: عموما بقى الرأى ألبوك.
: طب بس قولى لھ انت.

فى الیوم التالى مباشرة ناداه أبوه فسألھ: انت صحیح عایز تسیب الدرس؟
: یابابا أنا ماعدتش بستفید منھ أساساً.

: امال القرآن اللى انت حفظتھ ده كلھ حفظتھ ازاى؟
: حفظتھ لوحدى.

: یعنى الشیخ محمد ماكانش بیحفظك؟
: زمان كان بیحفظنى بس أنا دلوقتى اللى بقرا لوحدى.

: وانت یعنى بتعرف تقرا لوحدك صح؟
: الحمد � یابابا أنا بقرا أحسن من الشیخ محمد. 

: طب ھات المصحف.
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سورة لى اقرأ قائالً: استوقفھ الذى أبیھ على القرآن تالوة وبدأ المصحف فأحضر أحمد ذھب بالفعل 
البقرة الجزء الثانى.

وعلى علیك هللا لھ: قائالً ویقبلھ إلیھ یضمھ أباه وجد حتى القرآن من ربع قراءة أحمد یكمل ولم 
قرایتك یابنى، انت ماشاء هللا علیك حتبقى نابغة.

: یعنى حبطل أروح الدرس؟
: بس بشرط كل جمعة تروح تسمع اللى حفظتھ. 

للدرس حضوره فأصبح محمد، الشیخ من للتخلص بدایة اعتبره الذى أبیھ اقتراح على أحمد وافق 
مرة واحدة أسبوعیاً، بل وصار وجوده بالمسجد دون حضور الدرس أمراً اعتاد علیھ الجمیع.

إذ المساجد، شیوخ تجاه ومشاعره إحساسھ بھا كون التى البدایة ھو محمد الشیخ من موقفھ كان ربما 
أصبح منذ ذلك التاریخ وشیوخ المساجد والمقرئین ال یحتلون فى نفسھ مكانة طیبة.

ھؤالء تجاه یحسھ ما ھو االزدراء- حد إلى أحیاناً یصل الذى بالنفور- إحساسھ بدأ رویداً ورویداً 
أمثال على فقط قاصراً كان ھذا احساسھ لكن محمد. للشیخ آخر نموذجاً معظمھم فى فیرى الشیوخ, 

تجاه منجذباً نفسھ وجد المقرئین- من العكس فعلى المساجد. أھل لبقیة یمتد أن دون المقرئ ذلك 
حقیقیاً حباً الدین بحب وكذلك والتفھم، بالود تجاھھم فشعر خاصة– منھم الكبار والشیوخ المصلین 

خالیاً من غرض البحث عن لقمة العیش، الذى أبعد شیوخ األوقاف عن الحب الحقیقى.
كل لھم ویكن بل منھم ویتقرب الكبار، الشیوخ ھؤالء إلى یمیل بالفعل نفسھ أحمد وجد فشیئاً شیئاً   

التقدیر والحب واالحترام. 
فى نشأ لماذا السنین: ھذه كل بعد نفسھ یسائل فأخذ األحاسیس تلك زنزانتھ فى قابع وھو أحمد تذكر 
یكن لم إذ أنفسھم، ھم لتصرفاتھم یعود أنھ الظن أغلب ؟ المبكرة السن تلك فى اإلحساس ھذا نفسھ 

من یمثلونھ مما نفوراً كان ولكنھ بالطبع، مناصبھم من نفوراً والعاملین المقرئین أولئك من نفوره 
منھم واألغنیاء للمصلین- والتزلف الدین برداء المغلف التسول فى دائمة ورغبة وطمع جشع 

علیھم العطف شدید تماماً عكسھ على كان أباه أن الغریب والعطایا. الصدقات الستجداء خاصة- 
ودائم العنایة بھم.

وكان آخر إلى حین من ذلك یفعل أن عادتھ من وكان العشاء لتناول البیت إلى أبوه دعاھم یوم فى 
من عادتھ أیضاً أن یحضرھم كل فترة لیقرأوا القرآن بالبیت.

: بابا ھو انت بتجیب الناس دى البیت لیھ؟
: عشان یقروا القرآن ویملو البیت بركة.

: طب ما حنا كلنا بنقراه یابابا.
: ھمھ بیعملوا خاتمة یاحبیبى ودى ثوابھا أكبر.

: یعنى احنا مانعرفش نعمل الخاتمة دى بیننا وبین بعض؟
: طبعا نعرف وأنا والحمد � أنا وماما كل واحد فینا بنختم مرة كل شھر.

: هللا طب لیھ نجیبھم بأه؟
: یاحبیبى دول ناس غالبة وده أكل عیشھم. خلیھم یسترزقوا.

عطفھ كان وكم حقاً رحیماً رجالً أبى كان كم یكتب. وھو والده وبین بینھ الحوار ھذا أحمد تذكر 
األسالیب تلك على یصرون وھم علیھم یعطف لماذا ھو السؤال لكن شدیداً. الناس ھؤالء على 

المنفرة ؟. لعل أباه یحترم ما یحملون من قرآن فیكرمھم من أجل جاللة ما یحملون.
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ویقص إال فرصة والیفوت معھم، الجلوس وال الناس، ھؤالء لقاء یحب فال الصغیر الطفل أحمد أما 
وإكرامھم معھم بالجلوس كلفھ اللیلة تلك فى أباه ولكن بسخریة, لھم مقلداً نبأھم وأختھ أمھ على 

إكرام الضیف نیابة عنھ، ألنھ كان فى شغل لھ شاغل اضطر معھ إلى التغیب عن البیت.
قضاء علیھ وكان الطعام لھم أعدت قد كعادتھا أمھ كانت والده. ضیوف الستقبال أحمد اضطر 
األرز بالطبع متضمنا أمھ أعدتھ الذى الطعام بتقدیم أحمد قام بالفعل ضیافتھم. وإحسان معھم الوقت 

"الحلل" فى الطعام تقدیم استسھل الذى ھو أو استسھلت اللیلة تلك فى أمھ ولكن واللحم، والخضار 
دون أن تضع أنصبة فى األطباق- معتبرة أنھم سیفعلون.

اللحم، حلة یحضر وھو دقاق بضع تأخر ثم الخضار، حلة ثم األرز حلة المائدة على أحمد وضع 
الحلل من یأكلون وجدھم إذ لحظات- مكانھ فى فجمدتھ المفاجأة أذھلتھ حتى إلیھم عاد إن ما ولكنھ 

مباشرة.
ما بأدب: لھم فقال كلھ؟ الطعام یلوثون یتركھم أم أینھرھم یفعل، ما یدر ولم نفسھ، یصدق لم 

تتفضلوا تغرفوا فى األطباق!
: قائالً ضحك قد أحدھم وجد بالرد ھم ولما الطباق، نوسخ عایزین مش یاسیدى، كویس كده ال ال : 

خیر الطعام ما تكاثرت علیھ األیدى. 
طبق فى مایرید منھم كل یتناول أن بضرورة یقنعھم كیف یفكر ھو وبینما الرجل، مقصد یفھم لم 

المرق من فمھ بھا فیمسح كبیرة لقمة لنفسھ یقتطع بأحدھم فوجئ إذ الطعام، بقیة على للحفاظ خاص، 
عن وعاجزاً مندھشاً إلیھ ینظر وأحمد مباشرة، الحلة فى یغمسھا ثم شفاھھ، حول بعضھ سال الذى 

التفوه بكلمة واحدة.
دقائق تمض ولم واحدة، بكلمة النطق عن فعجز لسانھ، وربطت تفكیره، شلت ذاتھا حد فى المفاجأة  

لتركھم ذلك بعد فاضطر الحلل، كل فى أصابعھم ووضعوا التلوث، ألوان كل مارسوا حتى معدودة 
وعاداتھم السیئة، وأقسم أال یمس من ذلك الطعام بعد تلك اللیلة شیئاً.

غیره طبخ إلى غاضبة األخرى ھى أمھ اضطرت بل القسم، ھذا وأقسم ذلك فعل الذى وحده یكن لم  
بأن قناعة لدیھ ذاك مذ وتأكدت نفوراً، إال نفسھ فى القوم ھؤالء الحدث ھذا فمازاد التالى، الیوم فى 

ھذه الفئة بالفعل- غیر جدیرین بما یحملون من القرآن.
بھ المعتادین المصلین من وال نفسھ، المسجد من ینفره لم بالمسجد العاملین من أحمد نفور أن على 

للعبادة أنفسھم وفرغوا أعمالھم عن تقاعدوا الذین الكبار الشیوخ فیھ- إلیھ الناس أحب وكان- 
وتعالیم للدین فھماً الناس وأكثر بالمسجد، المتواجدین أكثر ھم الناس ھؤالء كان المسجد, ومالزمة 
ما دائماً كانوا أنھم خاصة بھ وتعلقھ للمسجد، حبھ فى السبب أبیھ بعد كانوا أنھم والحق اإلسالم، 

بل لسنھ، سابق بأنھ لھ قولھم منھم یعجبھ ما دائماً وكان وحفظھ، قراءتھ على ویثنون یمتدحونھ 
وإصرار البعض على أنھ سیكون لھ فى العلم شأن عظیم.

جزءً بالمسجد عالقتھ وأصبحت نفسھ، إلى ومحبباً وثیقاً ارتباطاً بالمسجد أحمد ارتباط أصبح حتى  
من حیاتھ، ونمطاً من أنماطھا، وعادة ألفھا فلم یفارقھا ولم تفارقھ حتى یومھ ھذا.

الصالة وأحب بالمسجد نشأ ألنھ ھو أمُالمٌ نفسھ: یسائل وظل واقعھ، إلى أحمد عاد اللحظة ھذه عند 
كثیراً صادف فقد ذلك اعتاد الذى الوحید لیس ولكنھ ذلك؟ فى حببھ ألنھ أبوه مالم أم فیھ؟ والمكث 

أولئك خاصة بالمسجد، ومكثاً ارتباطاً منھ أكثر ھو من منھم كان بل فعل، مثلما فعلوا الناس من 
الشیوخ الكبار الذین فرغوا حیاتھم للعبادة بعد بلوغھم سن التقاعد. 
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شاب نشأت نشأت. الكبار– الشیوخ أولئك عن مختلفاً وحیداً نمطاً لكتابھ یعود وھو عندئذ أحمد تذكر 
قلیل باستمرار بھ تواجده رغم وھو المسجد، فى الجماعة فى الصالة على الحرص شدید بسیط، 
الكلمات، وبأقل نادراً، إال غیره والیكلم االختالط، یحب مما أكثر العزلة یحب الناس. مع التواجد 

من الشیخ وكان لھم. المجاور المسجد إمام القیعى للشیخ المقربین التالمذة من ذلك مع كان ولكنھ 
لمسجد نشأت ارتیاد كان لذلك ربما والمریدین. الطالب كثیر یكن لم وإن المعتدلین البارزین العلماء 

شیخھ أكثر من ارتیاده لمسجدھم.
ومتشوق متشوف وھو اللقاء إلى أحمد ذھب بمسجدھم. محاضرة إللقاء القیعى الشیخ دُعِى یوم فى 

صعب بكالم یتكلم فأخذ الحدیث الشیخ بدأ كثر. والناس غفیر الكبیر.الجمع العالم ذلك درس لحضور 
یقول، ما فھم من یمكناه لم أحمد سن وصغر الرجل علم لكن الشیخ یقول ما فھم أحمد حاول الفھم. 
مفھومة، األسئلة سألوه. الناس من كثیر للسؤال. الباب أبوه فتح المحاضرة من الشیخ انتھى إذا حتى 
ھى المفاجأة صعباً. أیضاً بدا سؤاالً الشیخ فسأل أبیھ دور جاء حتى كالدرس، صعبة اإلجابات لكن 
قطة وال مالك وال جن ده ابلیس إیھ فى یھمك انت أخى یا قائالً: أبیھ على ثار الذى الشیخ فعل رد 

حتى. بالش األسئلة اللى ضیعت وقت األمة قرون طویلة بال جواب خلینا فى المھم. 
عودة یتربص وظل الشیخ على حانقاً البیت إلى وعاد الدرس فترك ألبیھ أحمد غضب الفور على 
وعمال عصبى راجل ده الشیخ الراجل یابابا تزعلش ما لیواسیھ: إلیھ ذھب أخیراً عاد إذا حتى أبیھ 

ھو بس كبیر/ عالم ده یابنى وحكمتھ: بحلمھ فاجأه أباه لكن ده؟ لیھ جبتوه انتو مفھوم. مش كالم یتكلم 
كالمھ صعب علیك انت لسھ صغیر.
: وازاى یرد علیك بالشكل ده یابابا؟!

� الكمال ألن نتعلم عشان أخطائھ، على نصبر الزم العالم بس عصبیتھ، ببرر مش أنا یابنى بص : 
وحده، ولو فضلنا نتلكك لكل عالم مش حنتعلم أبداً.

فى حتى علیھ وحرصھ التعلیم على قدرتھ من أكثر تعجب ولكنھ وصبره، أبیھ لحكمة أحمد تعجب 
األوقات الصعبة. فرد أحمد على أبیھ: على فكرة بأه یابابا حضرتك أحسن منھ علماً وخلقاً.

: یاحبیبى أنا أبوك وانت شایفنى كده عشان بتحبنى. المھم تتعلم زى أبوك وتصبر.
بنشأت اختالطھ كان لیشكوه. إلیھ الذھاب فقرر القیعى الشیخ تلمیذ نشأت الشاب أحمد أبصر أیام بعد 

أو المقرأة فى سواء معھ، التواجد وعدم للعزلة نشأت لمیل وكذلك بینھما، السنى للفارق نظراً قلیالً 
غیرھا, لكنھ ما إن رآه حتى ذھب إلیھ قائالً: عاجبك كده رد الشیخ بتاعك على أبویا؟ 

سؤال سأل والدك فكرة على غلط. والدك فھم الشیخ معلش بعطف: لھ قال ثم مبتسماً نشأت إلیھ نظر 
ماتزعلش. كمان انت خاطره. وطیبت كده بعد والدك مع قعدت أنا معناه. ماوضحش بس فلسفى، 

والدك راجل طیب ومحترم.
ذى من إلیھ أقرب بعدھا أصبح ثم الشاب، ھذا فیھا یخاطب التى األولى المرة ھى ھذه كانت ربما 
ال ذاك، حالھ على وھو والسنون األیام ذلك بعد مرت فقد قریبة، غیر مسافة على منھ ظل وإن قبل 

لم نشأت". "بالشیخ إیاه واصفین نشأت عن یتكلمون أصدقائھ بعض سمع أن إلى قلیالً، إال یتحادثان 
بعض وبدأ یزداد، نشأت" "الشیخ عن الحدیث بدأ فشیئاً شیئاً ولكن التفاتاً، یعره ولم الوصف، یعجبھ 

الشباب یتكلمون عنھ بإعجاب وعن قوتھ وجرأتھ وحسن كالمھ.
یر ولم كثیراً، معھ یتحدث لم ألنھ أو ھو، كما علیھ اعتاد ألنھ ربما أبداً، شیخاً نشأت یر لم أنھ الحق 
بالبنان، لھ یشار داعیة وأصبح صیتھ وذاع كبر أن بعد حتى لذلك، یؤھلھ ما العلم عالمات من علیھ 
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ورافقھم بھ وجاورھم بحیھم سكن الذى البسیط الرجل ابن البسیط الشاب نشأت عقلھ فى ظل ولكنھ 
فى صالتھم بالمسجد.

االختالط عن وبعده العزلة إلى نزوعھ إال التطرف، وال العنف أمارات من أى نشأت على تبد لم 
طریقاً سلك وأنھ القیعى، للشیخ المالزمین التالمذة من یعد لم نشأت أن بعد فیما علم ولكنھ بھم، 

والسنین األیام أن الوقت ذلك حتى یعلم یكن لم بنشأت؟ الطریق ذلك یصل مرد أى إلى ترى مختلفاً. 
الشاب ذلك فكر عن التساؤالت ھو المشاكل من واألكثر لنشأت، المشاكل من بكثیر حبلى القادمة 

ومنھجھ الذى بدا بعیداً عن منھجھ ھو وأبیھ. 
فكر من والده بھ ارتبط بما بالمسجد- عالقتھ بدایة فى فشیئاً شیئاً یشب طفل بعد وھو ارتبط- منھجھ 

مااستطاع، فیقلده إلیھ االستماع على یحرص من أكثر وھو معھ, یصحبھ الذى ھو فوالده ومنھج, 
وحداثة آنذاك سنھ لصغر ربما أبداً, مجاراتھ على یقدر یكن لم وإن یفعل، مثلما هللا إلى ویتقرب 

عھده بالمسجد والصالة.
أیام أجمل رمضان. فى یفعل ما وأكثر مجاراتھ على مقدرتھ لعدم أبیھ من یتھرب أحیاناً كان 

والجذابة المتعددة األوان ذو الزجاجى الفانوس یزینھا التى لیالیھ فیھ ما وأجمل رمضان الطفولة 
"وحوى الجمیلة أغانیھم علیھا أصحابھ ھو یردد التى الدافئة الخافتة وأنواره ویغلق یفتح الذى ببابھ 

ینتظر ما وأجمل یشتھى ما أمتع فھما والقطایف الكنافة أما وغیرھا". جانا "رمضان و یاوحوى" 
ھو وأسرتھ من صنع أمھ كل یوم.

مكان أى فى تمضى مما أكثر بمطبخھا تقضى فھى الشھر ھذا فى تعباً الناس أكثر ھى أمھ أن الشك 
یحاول وھو لھا مفیداً یكن لم سنھ لصغر ربما رمضان. فى خاصة فیھ مجالستھا یحب ھو آخر. 

فى منھمكة وقتھا ھى تقضى بینما الوقت، ذلك فى معھا الجلوس یحب ذلك مع لكنھ مساعدتھا، 
قد تكون أن وبعد بساعة، اإلفطار بعد إال تغلقھ ال الذى المذیاع صوت على أسرتھا طعام إعداد 

رفعت ما بقى من طعام وأنھت غسیل األطباق.
والتراویح العشاء فیصلى الصالة یطیل أبوه المسجد. إلى أبیھ بصحبة ینزل العشاء أذان صوت مع 
برامج وأختھ أمھ بصحبة لیشاھد یصعد أن یلبث ال ثم علیھا قلیلة لیالى إال یقوى فال ھو أما 

ومسلسالت التلیفزیون الذى یتجمل كل الجمال فى ذلك الشھر.   
ال تأمره أمھ والتنھاه ولكنھا تسألھ: هللا رجعت لیھ یاحمادة؟ ماكملتش صالة مع بابا لیھ؟

فال یجیبھا وإنما یسألھا: الفوازیر بدأت؟
: لسھ حتبدأ دلوقتى.

ویظل یتابع بصحبة أمھ وأختھ برامج التلیفزیون حتى یعود أبوه لیجده وال یعرف إن كان قد أدى 
الصالة كلھا أم تركھا بعد الفریضة. فیشاركھم الجلوس قلیالً ثم یقوم لینام مبكراً حتى یوقظوه قبل 
الفجر بساعة وما إن ینھوا سحورھم حتى یعود بصحبة أبیھ إلى المسجد انتظاراً لصالة الفجر ثم 

الینام أى منھم إال بعد عودتھم إلى البیت قرب شروق الشمس.
............                                            

....                                                
..                                                 

استطاع، ما للمسجد اصطحابھ على وحرصھ لھ، وأبیھ أمھ تربیة بفضل ھادئة أحمد حیاة مضت 
للخوف تعرضھ من مانعاً یكن لم ذلك أن إال الصغیرة، الطفولة منذ بالمسجد أحمد وجود رغم ولكن 
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فى أحمد عاشھ ما أغرب وكان للحیاة، اكتشافھم وبدایات صغرھم، فى األطفال لھ یتعرض الذى 
طفولتھ من خوف ھو ذلك الحلم الغامض الذى كان یداھمھ من حین آلخر.

حلماً كان فربما محدداً, كُنھاً أو دقیقاً وصفاً التحدید وجھ على لھ یع ولم مرة, أول داھمھ متى الیذكر 
على سبب. بال یعتریھ خوفاً أو جناً أو شبحاً كان لعلھ أو بینھما, مزیجاً كان ربما أو وھماً كان وربما 

كل حال ھو شیئ كان یأتیھ فیكدره كدراً شدیداً ویخیفھ خوفاً رھیباً.
نومھ قبل عادة یأتیھ ولكنھ والبمكان, والبزمن بحدث مرتبطة وغیر منتظمة غیر فترات على یأتیھ  

بالصحو ینتھى الحلم ألن كذلك, یكن لم ولكنھ بالحلم, ذھنھ فى ارتبط لذلك ربما أثناءه, أو بعده أو 
وھذا ماانتھى بھ أبداً، بل یظل یطارده ویؤرقھ حتى وھو صاحٍ واعٍ .

ثم المنظر، كئیبة الحجم صغیرة بیضاء، نقاط سوادھا تشق سوداء، عتمةً مرة كل فى یأتیھ كان 
والخوف تنمو والكنھ، ھویة غیر من أكبر، بقعة إلى رویداً تستحیل حتى قلیالً، إال البقعة تلك التلبث 

معھا، وتكبر فتُكبِرَ الرھبة فى نفسھ, الیسمع لھا صوتاً وال حتى أزیزاً والطنیناً .
سریره من فیھب ھى، تنمو مما بأكثر ینمو نفسھ فى خوفاً إال شیئاً، منھ والتطلب مالمح لھا الیرى  

ویجرى كلھ، المكان لھا فیترك التفارقھ معھ وھى وجالً، خائفاً منتفضاً لیقوم لحظات، بعد فزعاً 
أحشاءه یمأل والخوف تفارقھ، وال التغادره ولكنھا المطبخ، إلى أو الصالة إلى غرفتھ فیغادر آلخر 

وآیة المعوذتین ویقرأ یردده القرآن یذكر أن الیلبث ثم یسمعھ, یكاد حتى بشدة یخفق وقلبھ وأنفاسھ, 
مر كیف الیذكر ثم نومھ، إلى فیعود النعاس یغلبھ حتى كذلك، یظل أن لھ هللا شاء ما ویظل الكرسى، 

ما مكررة تطول أو تقصر أیام بعد تعود ثم أتت حیث من ذھبت وقد ذلك، بعد یفیق أن إلى الوقت 
فعلت من قبل، وتاركة األثر نفسھ فى نفسھ.

لغیره الیذكره سنون علیھ مرت المتكرر. الكابوس بھذا أحد مكاشفة فى یوماً یفكر لم أنھ الغریب 
یزورھم قلبھ إلى محبباً رجالً وكان ألمھ جده على یقصھ أن فقرر مرة الحمل بھ فاض حتى 

ویزورونھ من حین آلخر: تصور یاجدو ان انت اول واحد احكى لھ الحلم ده؟
: وایھ یعنى؟ یمكن لسھ مالحقتش تحكیھ لحد؟

: ما لحقتش ایھ یاجدو ده بقى لھ سنین بیجى لى. 
ألن صح، عملتھ انت اللى بس شأن, لك حیبقى انك یابنى الظاھر جداً, غریب شیئ سنین؟ یاه : 

مایكرھھ رأى وإن ملك، فإنھ بھ فلیحدث یحب ما أحدكم رأى إذا " قال وسلم علیھ هللا صلى النبى 
لكن هللا ذكر عن ویبعدك یؤذیك بیحاول كان الشیطان ده فماتخافش  شیطان". ھو فإنما بھ یحدث فال 

انت كنت بتغلبھ بالقرآن. 
: طب ولیھ ماعادش بیجى لى دلوقتى؟

على الیقدر لكنھ العابد على یقدر یمكن والشیطان القرآن, وبحفظ بالعلم دلوقتى اتسلحت ألنك : 
العالم.

: طب واشمعنا أنا اللى كان بیجى لى بالشكل المتكرر والمخیف ده؟ 
علیھ، مایقدرش عالم وتبقى دى السكة فى لتكمل وخاف لإلیمان، ونزعتك تدینك شایف كان ألنھ : 

فقال یخوفك یمكن تبطل، لكن أدیك الحمد � اتعلمت ولسھ بتتعلم وقھرتھ وغلبتھ.
ذلك نبوءة صدقت لو تتمنى وھى طفولتھ، فى علیھ تردده أمھ كانت الذى والحلم القصة تذكر عندئذ 

كلھ، العالم یغیر شأن لھ لیكون فیھ، ولد الذى العام فى یولد الذى الشخص ذلك فیصبح فیھ, الرجل 
كالمھ صح لو عالماً؟ صار جده قال كما أنھ صحیح ھل الرجل؟ ذلك یصبح أن فعالً یمكن ھل ترى 

فلم الیصبح كما تمنت أمھ؟  
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نفسھ فى تركت أنھا جده، مع حدیثھ لھ كشفھا التى والحقیقة الغامض الحلم ذلك آثار أھم أن على 
المنام لرؤى دائماً ذلك بعد متنبھاً صار إذ وشخصیتھ، ومیولھ الھتماماتھ المكونة اآلثار أھم من أثراً 

وقد وأختھ أمھ على وقصھا حكاھا جمیلة رؤیا رأى كلما وصار وتأویالتھا، واحتماالتھا وأوصافھا 
رأى بعد ذلك من الرؤى الكثیر مما كان لھ بالفعل أثر فى حیاتھ وحیاة غیره.

والحق الصوفیة، مدعى وخزعبالت متاھات فى یغرق ولم بالرؤى، االھتمام فى یسرف لم أنھ على 
الذى التوازن لقیاس الدائم المیزان ھى كانت والصوفى السلفى االتجاھین بین المتوازنة نشأتھ أن 

ظل دائماً أبداً منھجھ الذى نشأ واعتقد وعاش بھ حیاتھ كلھا.
بین أحمد نشأ أمھ، بھا تمتعت الذى بالصوفیة المغلف والحنان أبوه، فیھ رباه الذى المسجد وبین  

متفاھمین كانا بل كذلك یكونا لم وأمھ أباه ألن متضادان، أنھما یعلم ال وھو االتجاھین، ھذین 
متحابین .

ولم الضدین، ھذین بین التناغم ذلك فى السبب كانوا الحسن والخلق والتفاھم الود أن یعلم لم ولكنھ 
الفریقین ھذین وأن فریقین، سیصبحان الضدین ھذین أن یعى الصغیرة السن ھذه فى وھو أحمد یكن 

یكتب سجنھ فى اآلن وھو بالقتال، الصراع ویشتعل صراع، إلى المنافسة تتحول حتى سیتنافسان، 
كیف نشأت فى بیتھ ھو فامتزجتا، وكیف نمت خارجھ الخالفات حتى صارت قتاالً؟

لم علیھا. تربى التى واالتجاھات بھا الدینیة المظاھر عن ویبحث فیھا یفتش نشأتھ إلى أحمد ویعود 
بوجودھا، حتى یعلم یكن ولم متباینة، دینیة اتجاھات وجود یدرك الصغیرة طفولتھ فى وھو یكن 

فشواغلھ فى ذلك الوقت كانت مختلفة، ربما كان أھمھا إحساسھ بالوحدة.

..............                                         
.......                                             

.                                                
یحب  أنھ رغم بالوحدة، یشعر أن الطبیعى من كان لذلك وحیدة، ألخت وحید ولد كطفل أحمد نشأ  

غیر زمناً الزمھ ذلك مع بالوحدة إحساسھ لكن دائماً, منھم المزید معرفة ویحب واألصدقاء، الناس 
من األخوات وال اإلخوة من لھ ولیس بسنوات تكبره الوحیدة أختھ أن إلى ذلك یرجع ربما قصیر. 

ھم فى مثل سنھ یؤانسونھ ویؤانسھم.
منھ أكبر العمارة أھل فمعظم الفجوة, تلك لسد یكفى األصدقاء من بدیل سنھ مثل فى لھ یكن لم  

أما والسكن, الزواج فى أباه سبقوا إذ سناً, منھ أكبر كانوا الشقق مستأجرى أبناء ألن بسنوات, 
ولم علیھ, فیھ تفوقوا الذى طولھ، وقصر الضعیفة لبنیتھ ربما یستضعفونھ، فكانوا المدرسة زمالء 

یكن یمنعھم عن إیذائھ إال تفوقھ علیھم وحب مدرسیھ لھ.
وبینھم, بینھ السنى الفارق رغم بالعمارة الموجودین األطفال إلى التقرب من یمنعھ لم ذلك ولكن 

مدخلھ فكان , وووو السمك وصیادین االستغمایة فیلعبون وبنات, بنین معاً اللعب یحبون وكانوا 
إلیھم لعبة أحضرھا لھ أبوه تسمى بنك الحظ وكان أول من جاء بھا إلى أصدقائھ.

لعبوھا إذا وصاروا إلیھم، لضمھ اضطروا فقد صاحبھا وألنھ بشدة, " الحظ بنك " لعبة استھوتھم  
فیرضى البنات، فریق فى یضعونھ ما دائماً كانواً فقد منھم أصغر وألنھ فریقین، أنفسھم قسموا 

والیشكو كما یفعل غیره إن وضع موضعھ، ألنھ كان شدید الحرص على صحبتھم.
بھ یحس أو أبداً ذلك یفعل فلم ھو أما علیھن، ویتعالون البنات من ینفرون السن تلك فى الغلمان كان 

صحبتھ من أكثر للبنات صحبتھ فصارت البنات, لفریق ینضم مرة كل فى صار حتى مطلقاً، 
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المیل سیستبدلون قلیلة سنوات بعد أنھم یدرون الوقت ذلك فى الصبیة من أصدقاؤه یكن ولم للغلمان. 
للبنات بالنفور الذى كانوا یعاملونھن بھ، وأن أھل ھؤالء الفتیات سیمنعونھن عن اللعب معھم حینئذ. 

الرقیقة، العاطفیة الشخصیة تلك تكوین فى سبباً الصغیرة السن تلك فى للبنات صحبتھ كانت ربما  
كثیراً كانت الحقیقة فى ولكنھا ضعفاً، بھ الیظنوا حتى الناس، عن إخفاءھا كثیراً حاول طالما التى 

  عاطفیاً مشھداً رأى أو مؤثرة قصة سمع إذا خاصة آلخر، حین من علیھ أماراتھا فتبدو تغلبھ ما 
فتغلبھ دموعھ فالیقوى على صدھا.

ھو الحظ" و"بنك الصغیرات، والفتیات الصبیة من بجیرانھ تتوطد الصداقة أواصر بدأت وھكذا 
ویأنسون غاب إذا یفتقدونھ منھم واحداً صار حتى علیھ اعتادوا رویداً ورویداً منھم، قربھ فى السبب 

بھ إذا حضر.
واإلستغمایة الحظ بنك إلى الكرة لعب من األطفال، ألعاب تتنوع كما أصدقائھ مع ألعابھ تنوعت 

عجیبة لعبة فیھ لعبوا عجیب یوم جاء حتى الصغیرة السن تلك فى األطفال  بین انتشر مما وغیرھا، 
غریبة ھى لعبة "المیت مات". 

أخذ اثنتین. بسنتین منھم أكبر ھشام "ھشام". صدیقھم إلیھا دعاھم غریبة لعبة " مات المیت " لعبة 
حتى جیداً منھ یفھموھا لم وجدیدة غریبة لعبة وألنھا وقواعدھا، اللعبة وأصحابھ ألحمد یشرح ھشام 

اتفقوا أخیراً على أن یمارسوھا حتى یفھموھما.
یلعبون كما األطفال ببراءة فلعبوھا عواقبھا، یدرون وال كنھھھا، الیفھمون وھم باللعبة األطفال بدأ 

دائماً مدفوعین بحب التجدید وابتكار اللعب.
اختاروھا التى الكبیرة تامر أخت والء بینھم ومن األول بالدور تامر صاحبھم ببیت جمیعاً اجتمعوا 

سنة عشرة والثانیة الثامنة بین أعمارھم تتراوح وبنات بنین جمیعاً حولھا تجمعوا المیت. دور لتلعب 
بال أیة خبرات وال تجارب.

التعویذة یشبھ ما بقراءة أولھم بدأ ثم صفین، حولھا تجمعوا وقد أمامھم ظھرھا على والء استلقت 
بجواره یجلس من ناحیة بوجھھ متجھاً أولھا بتردید أحدھم یبدأ قصیرة جمل عن عبارة وھى 

حتى وھكذا بعده، لمن متجھاً نفسھا الجملة اآلخر ذلك فیردد الجھر، ودون الھمس فوق بصوت 
والكیفیة ذاتھ بالترتیب جمیعاً یرددونھا أخرى جملة فى األول یبدأ ثم الجملة، تلك جمیعاً یلوكوا 
لذلك ربما مات". المیت " بقولھم االفتتاحیة جملتھا تبدأ التى كلھا التعویذة تنتھى أن إلى نفسھا، 

السبب سموا اللعبة باسم تلك الجملة االفتتاحیة.
والء أختھ اختاروا ولكنھم باللعبة، لھ عالقة ال عفویاً اختیاراً تامر صدیقھم لبیت اختیارھم كان 

رفع على قادرة بالفعل التعویذة ھذه ھل لیروا وزناً، أكثرھم كانت ألنھا المیت دور للعب خصیصاً 
مواجھة فى الكف وباطن السبابتین أصبعیھ منھم طفل كل ووضع أمامھم فاستلقت ال، أم الناس 

األرض بینما ظاھره ألعلى تحت ھذه الفتاة الممدة أمامھم.
بالدور شقة ألنھا یكفى، بما مضیئة تكن لم بھا یلعبون كانوا التى الشقة لكن ظھراً الوقت كان 

یصلھا النھار ضوء كان لذا اثنین، مترین عن التزید مسافة على أخرى تواجھھا والعمارة األرضى 
خافتاً، خاصة وأنھم قد أغلقوا الشیش إال من فتحة قصیرة تنفذ الضوء بالكاد. 

من تدور مقاطع إلى المقطعة والتعویذة الخافت والضوء والفتاة األطفال اللعبة: أركان اكتملت ھكذا 
طفل إلى طفل، حتى بدأوا بالفعل باللعبة وتردید الكلمات.

بینھم فیما ابتسموا وتناقلوھا جملة قالوا وكلما بینھم، وسیطاً موقعھ كان بل بدأ، من أول أحمد یكن لم 
حتى ینفجر أحدھم بالضحك فیعیدون الكرة منذ البدایة.
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مرددین واستكملوھا أخیراً تماسكوا حتى الضحك، بسبب مكتملتین غیر دورتین اللعبة استغرقت 
المقاطع كلھا، من واحد إلى آخر حتى انتھوا من تردیدھا كاملة فرأوا عجب العجاب.

بالفعل الفتاة ھذه رأوا حتى بالكامل، التعویذة لقراءة انھائھم عقب كاملة تردیدھا من ماانتھوا إذ 
فوقعت آخر وضحك البعض شھق تقریباً. متر بمقدار األرض فوق فعلت أمامھم بأصابعھم ترتفع 

الفتاة على األرض متھاویة.
یلعبون كانوا التى الغرفة بلكونة" ب"شیش فإذا فنظروا الشباك ناحیة صوتاً سمعوا ذاتھ الوقت وفى 

فیھا وقد فتح فجأة -وكان شبھ موصد غیر محكم اإلغالق -أو كما یسمونھ "على الشنكل".
یعرفوا لم بخوف األطفال قلوب فدقت الفتیات وصرخت وجوماً، بعضھم ووجم ھلعاً، بعضھم جرى 

أقرب على جلس حتى جراً رجلیھ یجر أحمد قام یفعلوا. أن یمكن ماذا یدروا ولم مثیالً، قبل من لھ 
وقد أخرى مرة فتجمعوا الفارون عاد لحظات بعد الیتحرك. ساكناً مكانھ فى ظل منھم كثیر مقعد. 
عفاریت حضرنا احنا ده إیھ سائالً: أخیراً البیت صاحب تامر نطق حتى جمیعاً ألسنتھم الخوف ألجم 

والایھ؟ فصرخت أختھ والء الفتاة الضحیة التى رفعت قائلة: عفاریت یاخبر اسود؟
فجأة ھاجم الجمیع ھشام صاحب فكرة اللعبة: إنت السبب.

قال ھشام مدافعاً عن نفسھ: یاخوانا عفاریت ایھ بطلوا ھبل.
: امال والء اترفعت لیھ؟

: ماحنا شلناھا كلنا.
ترك من فمنھم قبل، من مثیالً لھ یروا لم الذى خوفھم عن معبراً محتدماً األطفال بین الحوار ظل 

إلى ینظر ظل من ومنھم و"الشیش"، بالفتاة یحدق ظل من ومنھم قط، یومھا إلیھم یعد ولم البیت 
كثیر روع فى وقع وقد " الرجیم الشیطان من با� أعوذ " یردد ھو ظل بینما مصدق، غیر صاحبھ 

قلوبھم فى الخوف فزاد الشریرة، المخلوقات أو الجن ببعض اتصلوا ربما ھذه بلعبتھم أنھم منھم 
یؤرق ظل الذى الشدید الخوف بذلك القلب معلق منھم كل ظل وإن بصعوبة، یومھا افترقوا حتى 

منام بعضھم لیالى عدیدة.
وفسروا الجن بعض استحضروا قد التعویذة بتلك أنھم روعھم فى وقع وقد إال المكان یتركوا ولم 
لذلك یعودوا أال وأقسموا الرجیم الشیطان من با� جمیعاً فاستعاذوا الشباك وانفتاح الفتاة بوقوع ذلك 
أبداً، الیوم بعد معھم للعب تعد لم المیت دور مثلت التى الفتاة والء أن الموضوع فى ما أطرف أبداً. 
بقیة فعلت مثلما فعل ثم الصبیان، مع تلعب أن یصح یعد لم وأنھ كبرت أنھا رأوا قد أھلھا ألن ربما 

الفتیات على فترات متقاربة أو متباعدة كل حسب سنھا.
إن وما كثیراً الكتمان على یقو لم ولكنھ الحدیث، وال الكالم على الیجرؤ فزعاً یومھا بیتھ إلى عاد 

قال ثم باھتمام إلیھ استمع الذى أبیھ، على القصة فقص  سارع حتى التالى الیوم فى الفرصة واتتھ 
لھ: انت عارف ان دى مش لعبة أطفال؟

: امال لعبة مین یابابا؟
: دى یا أحمد لعبة ناس شریرة اوعوا تلعبوھا تانى.

: یعنى ایھ یابابا یعنى احنا بقینا ناس شریرة؟
انكو المھم لكن أطفال لسھ انتوا وبعدین معناھا، فاھمین مش وانتوا لعبتوھا انتوا یاحبیبى ال : 

ربنا افتكر ودایماً الرجیم، الشیطان من با� واستعیذوا بالكوا خلوا ودایما أبداً، تانى لھا ماترجعوش 
واقرأ القرآن اللى انت بتحفظھ خصوصاً آیة الكرسى والمعوذتین.
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أحمد سأل معھم اللعب عن وتغیبھا والء اختفاء وبعد الواقعة، تلك على قلیالً أكثر أو سنة مرور بعد 
-تامر عن أختھ فرد قائالً لھ " أصلھا من محاسیب سیدنا الحسین"!!

انطبع قد منكر غیر أثراً أن على قصده، لیفھم صاحبھ على السؤال یُعِد لم ولكنھ أحمد، الرد أدھش  
بأصحابھ، صداقتھ على تؤثر لم أنھا صحیح الغریبة. اللعبة لتلك أدائھم عقب منھم كل ذھن فى 

ولكنھا أثرت بشكل أو بآخر على كل واحد منھم على حده.
أفكارھم كبرت ومعھم یكبروا، أن لھم هللا ماشاء فیھا األطفال فكبر الواقعة، تلك بعد السنوات مرت  

قلیالً تبعد متباینة مناحٍ بدت حتى فشیئاً، شیئاً ومناھجھم رؤاھم تتشكل وأخذت أحالمھم، ونمت 
ببعضھم عن بعض. 

وبینھم، بینھ السن لفارق سبقھ من ومنھم األخرى، تلو واحدة البنات وخاصة تماماً اختفى من منھم 
غیر عدداً أن للنظر الالفت لكن أحیاناً، وتتباعد حیناً تتقارب انتماءات وبینھم بینھ وجد من ومنھم 

ولم بسنوات، ذلك بعد حیاتھ فى غامضاً اتجاھاً صار الذى الصوفى، التیار إلى اتجھ قد منھم قلیل 
یكن یومئذ یعلم أن ذلك االتجاه سیكون لھ ضداً.

.....................                                        
........                                               

..                                                  

منھم، الكثیر یصاحب بالفعل كان وقد ، كثر أصحاب بمدرستھ لھ یكون أن سنھ فى بطفل حریاً كان 
قریبین یكونوا لم وإن غیرھم من إلیھ األقرب ھم ھؤالء وكان بالحى، جیرانھ معظمھم وأن خاصة 

منھ بالشكل الذى حظى بھ محمد ابن عمھ.
أختھ تصغر فاطمة عمھ وابنة اثنین، بعامین سوى الیكبره إلیھ، أصدقائھ أقرب ھو عمھ ابن فمحمد 

بأربع سنوات، بینما تكبره ھو بخمس سنوات, وھى أیضاً صدیقة لھ وألختھ.
وكان ألبیھ، األصغر األخ ھو فعمھ وحبھم, برعایتھم یحیطونھم معھم دائماً فكانوا وأسرتھ عمھ أما 

أن علیھم السھل من كان ولذلك كثیراً, عنھم التبعد الجبل ترعة بشارع بشقة جوارھما إلى یسكن 
یتزاوروا دائماً, خاصةً أن زوجة عمھ ھى فى الوقت نفسھ ابنة خالة أمھ وصدیقتھا.

إال مغموراً كان أنھ ورغم مجدى, عم وھو تقریباً سنھما مثل وفى منھما قریب عم ابن وعمھ ألبیھ 
علیھ ویغنى یدندن فیظل عوده، ومعھ خمیس كل إلیھم یأتى كان بالفعل. وجمیالً حساساً فناناً كان أنھ 

الجلسات تلك فى إلیھم ینضمون كانوا واألقارب األھل بعض شجیة. وألحان جمیل بصوت 
وابنتھ محمد وابنھ أحمد عمھ أما التالیة, المرات فى غیره ویجئ البعض ذلك یغیب ثم األسبوعیة, 

فاطمة وأمھما عائشة فلم ینقطعوا أبداً عن تلك الزیارة.
أختھ. ھبة من بإیعاز كان عمره، من الرابعة فى بعد وھو كان بینھم وغنى أحمد فیھا تجرأ مرة أول 
أكثر بالطبع كانت كفتاة ولكنھا أجمل، كان ربما بل أخیھا، صوت عن جماالً صوتھا الیقل ھبة 

حیاءاً وخجالً، لذلك ظلت تلح على أحمد حتى یغنى ھو. شجعھ على ذلك عم مجدى حتى یتجرأ.
: طب بص أنا حبتدى وانت تكمل.

: بس تقول حاجة أنا عارفھا.
: ماشى طب حتغنى ایھ؟

: عبد الحلیم طبعا.
: ماشى ایھ لعبد الحلیم؟
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إعجاباً الحضور أعجب لھ. علنى غناء أول ھو الیوم ذلك فكان سواح أحمد غنى بالفعل . :سواح 
رائع عذب بصوت الحاضرین فبھرت أیضاً ھى وغنت ھبة تجرأت حتى وأدائھ أحمد بصوت شدیداً 

وھى تشدو ألم كلثوم أفضل من المحترفات.
ألحمد الرایة یسلم ثم مجدى عم یبدأ إذ والطرب، الغناء یوم ھو الخمیس یوم أصبح الحین ذلك ومنذ 

أما أغانیھا كل وتحفظ وشوقاً حباً بھا تھیم وكانت كلثوم، أم أغنیات ببعض تشدو ھبة فكانت وھبة، 
ھو فالیبارح عبد الحلیم.

عن وحفظھا سمعھا إال أغنیة لھ والیفوت وحكایاتھ، أخباره یتتبع فھو نادر، حب الحلیم لعبد حبھ 
یحفظھا كان التى الحلیم عبد أغانى من جدید بكل لیشدو مجدى عم مجئ یتحین وكان قلب, ظھر 

بمجرد سماعھا من المرة األولى.
القدیم حتى الصعبة بأغانیھا تشدو وكانت كلثوم، بأم ذاتھ التعلق متعلقة األخرى ھى فكانت ھبة أما 

منھا مما الیعرفھ الكثیر من الناس.
أسرتھ مع أحمد قضاھا التى األوقات وأجمل أحلى من الخمیس یوم والطرب السمر جلسات ظلت 

عذبین بصوتین معا نشآ حتى الغناء، فى وألختھ لھ األول المعلم ھو مجدى عم وظل طفولتھ، فى 
رائعین.

ولكنھما  األصدقاء لمحیط أحیاناً امتد ربما أو الجلسات تلك على قاصراً كان أختھ وغناء غناءه لكن 
لم یحترفا الغناء أبداً أو یفكرا حتى مجرد تفكیر فیھ, فما كان ھذا لینبغى ألسرة متدینة كأسرتھم.

الحب كان وكم یومئذ، سعیداً كان كم مذكراتھ. یكتب وھو أحمد یذكرھا جمیلة ذكریات من یالھا 
متأصالً فى قلوب تلك األسرة الطیبة المتدینة.

بین الشدید التفاوت مدى لھ بینت التى األحداث تلك كل تذكر عندما الكتابة، عن أحمد توقف عندئذ 
التقلیدیة، الدینیة أبیھ نزعة بین الشاسع البون وكذلك واحد، بیت فى وجودھا رغم األجیال، أفكار 

یلحظ ولم أبداً، منھما أى على یبد لم البون ھذا أن ھو انتباھھ لفت ما أشد لكن الصوفیة، أمھ ونزعة 
أى منھم مدى ھذا الفارق الشاسع بین االتجاھین، فالحب والود والسالم كانوا سَمْتَ األسرة وسِمَتَھا.

یقع ما وبین أسرتھ، فى باألمس وقع ما بین المقارنة فى خیالھ سرح وقد جانباً، القلم أحمد وضع 
وكیف والتناحر، التقاتل حد إلى وصل الناس، بین وتنافر شقاق من سنوات، منذ المجتمع فى الیوم 
الصوفیة أن والغریب صاحبھ منھما كل ویخون اآلخر، منھما كل یناطح فریقین إلى المجتمع انقسم 

فى اتجاه والتقلیدیة فى آخر!!.
أھل أمر الغرابة بالغ أمر أى ذھنھ: إلى قفزت التى المعانى تلك فى یتأمل وھو الدھشة أحمد أخذت 
األصل فى ھو اآلن الصراع أن صحیح ھل الصراع؟ أصل ھو ھذا یكون أن حقاً یمكن ھل وطنھ؟ 
العمیقة الدولة بین ھو ھل والمعاصرة؟ األصالة بین ھو ھل والحاضر؟ الماضى بین صراع 

یحلف فھذا والسلفیة؟ الصوفیة األصل؟ فى دینین اتجاھین بین صراع الحقیقة فى ھو أم والثورة؟ 
بمظھره عرف وذاك بالصوفیة الناس بین اشتھروا شیوخ ویؤیده الحق، على أنھ بھ ویقسم با� 

لم لماذا ولكن الحق. على أنھ یزعم منھما كل والطرفان والسنة، بالقرآن ویستشھد الدینى وتاریخھ 
سلفیة أمھ؟ كانت أم مصیباً؟ أبوه كان ھل السؤال: ھذا نفسھ یسأل لم لماذا قبل؟ من ذلك فى یفكر 

أبیھ؟ أم صوفیة أمھ؟
.............

....
.
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ھذه أن یعلم یكن ولم عیناه، علیھ تتفتح فكرى اتجاه أول ھى إلیھا أمھ میل بحكم الصوفیة كانت 
 وإنما حینئذ الصغیرة السن ھذه فى وھو ذلك علم وما وأیدیولوجیة، منھجاً تمثل الفكر وتلك الطقوس 

عرفھ بعد ذلك بسنوات.
طریفة، عادات یراھا التى األولى، الصوفیة المظاھر بتلك معجباً كان الصغیرة السن ھذه فى لكنھ 
لھ بدت الطقوس تلك من كثیراً أن والغریب الحقیقة، بفھم لھ سمح ما إلى وصل قد إدراكھ یكن فلم 

فى بیت أبیھ إذ نشأ وتربى.
غلو والیغالى إلیھا، المنتسبین بعض وترھات الصوفیة إلى الیمیل وسطاً، تدیناً متدیناً أبوه كان 

فى وتجد والصالحین، األولیاء زیارة تحب أبیھ، من الصوفیة إلى أقرب فكانت أمھ أما المتشددین, 
حتى الزیارات، تلك من كثیر فى أختھ ھبة معھا تصطحب وكانت ھائلة, وراحة كبیرة متعة ذلك 

القدر مثل تمتلك لم ولكنھا عنھما، هللا رضى والسیدة بالحسین وخاصة بھا، تعلق أیضاً لھبة صار 
من اإلیمان الذى كان علیھ والداھما.

أمھ: أنا رایحة النھاردة أزور سیدنا الحسین. 
فیرد أبوه: اوعى تعملى زى الجھالء اللى بیطوفوا ویتمسحوا.

: وھى دى فیھا ایھ یابابا ؟
یسأل سؤال الطفل الذى لم یفھم بعد فیرد أبوه بحكمة

: یاحبیبى الطواف الینبغى إال للكعبة المشرفة. 
: لیھ اشمعنا الكعبة یعنى؟

: ألنھا بیت هللا.
: وھو مسجد سیدنا الحسین مش بیت هللا برده؟

شرف للكعبة لكن هللا, بیوت من بیت الدنیا فى مسجد كل حق معك ذكائك, على یدل سؤالك : 
ألف بمائة الحرام المسجد فى الصالة بأن قال وسلم علیھ هللا صلى هللا ورسول شرف، الیضاھیھ 

ألننا وملكھ، هللا فلك فى نطوف جمیعا أننا على دلیل بالكعبة الطواف أن عن فضالً غیره, فى صالة 
عبید ولسنا وحده هللا عبید ألننا با� شركاً فیعد غیره أو الحسین بمقام الطواف أما عبیده، جمیعا 
غیره.
صدر سعة على صادقاً وبیاناً أبیھ، مع حواره لرقى نموذجاً الھادئة اللینة اإلجابات تلك مثل كانت 
یحرمھا أمور فى الخوض من الخوف على یربھ ولم والسؤال، الفكر حریة على رباه الذى أبیھ، 
مختلفاً جمیعاً، استیعابھا على قادراً التیارات، كل على متفتحاً نشأ السبب لذلك ربما الناس. من كثیر 
ولم نفسھ على یفرضھ لم الصغر, منذ لھ مالزماً منھجاً ذلك بات حتى آخر, معھا ومتفقاً حیناً معھا 

یسع إلیھ، ولكنھ كان جزءً من ثقافتھ ونشأتھ وتربیتھ.
یعلمھم وھو أخرى جھة من وأبیھ جھة من وأختھ أمھ وبین بینھ الحوار إلى یستمع وھو یوم- فى 

فقرر بینھم، الخالف یدور عما الیفھم تائھاً نفسھ وجد  واألضرحة- والصالحین األولیاء زیارة آداب 
أن أمھ سأل بالفعل سینتمى. فریق أى إلى الحكم یمكنھ حتى الطبیعة، على یشاھد وأن بنفسھ یرى أن 

مجرد ذلك قبل ظلت التى العوالم تلك بنفسھ ویتابع ویشاھد لیرى القادمة، المرة فى معھا تصطحبھ 
حكایات وقصص لم یر منھا شیئاً.

 الذى الیوم ذلك جاء حتى أمھ، حددتھ الذى الزیارة موعد على منھا بقى ما ویعد األیام یترقب ظل 
ذھب فیھ بصحبة أمھ إلى سیدنا الحسین.
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یمآلن بھا وشغفھ علیھا إقبالھ كان لذلك ذاك، وقتھ فى مشكلة الصوفى االتجاه وبین أحمد بین یكن لم 
نفسھ التى تتوق إلى رؤیة ھذا العالم الجدید.

فھو وسلم، علیھ هللا صلى الكریم النبى حفید لزیارة ذاھب ألنھ لیس الزیارة، بھذه جداً سعیداً كان 
الجدید العالم ذلك برؤیة شغوفاً كان ولكنھ الفھم، ھذا بمثل لھ التسمح جداً صغیرة سن فى بعد مازال 
مخیلتھ فى الصغیر عقلھ لھ رسمھا التى العوالم ورؤیة لمعرفتھ فشوقتھ أمھ، عنھ حكت طالما الذى 

رؤیتھ وشك على ھو الذى الجمیل، الجدید العالم لذلك بشغف فاستعد جمیلة، برؤى فرآھا المحدودة، 
للمرة األولى فى حیاتھ.

للمسجد المقابلة الساحة بالفعل دخال حتى كلھ، الشوق ذلك معھ حامالً أمھ بصحبة أحمد ذھب 
والقھاوى المحال كانت ربما للمسجد. الخارجیة الساحة تمأل التى الغفیرة األعداد فاجأتھ الحسینى. 

أعدادھم كانت الذین بالمتسولین اصطدم حتى لحظات إال ھى إن ولكن المكان، فى ما أجمل ھى 
ربما تفوق أعداد المصلین والزائرین.

بین یلفون الذین والمبخرون األرجاء، مأل الذى البخور - عبقاً ویزیده المكان، یلف التاریخ عبق 
المكان أبھة من جزء وتساؤالتھم األطفال دھشة بھیج. بشكل ومھللین هللا اسم مرددین الناس 

إلى الوصول استطاعا شدید جھد وبعد أخیراً للنظر. الفت فأمر والسیاح الناس كثرة أما ورونقھ، 
المسجد وكان ھذا الوصول حدثاً الینسى.

واألعمار واألشكال األطیاف بكل بدوا الذین والزائرین، المصلین من الغفیرة باألعداد فوجئ  
ومنھم المعمم ففیھم ثقافى، أو اجتماعى أو فكرى إطار والیحیطھم سمة، تجمعھم ال واألنماط، 

العامل، منھم الفقیر وبعضھم ذو مسحة راقیة وشكل مھندم، رجاالً ونساءاً، شیوخاً وشباباً وأطفاالً.
تماماً، علیھ غریبة أنماط فمعظمھم تخیل، مما عقلھ على أغرب كانت وأفعالھم سلوكھم لكن 

السالم علیھ الحسین یسأل بعضھم األنوف. تزكم العرق ورائحة بالمرة، لھ مفھومة غیر وتصرفاتھم 
غیر بكلمات ویبكى یھمھم منھم وكثیر غیره، أو ھم زوال أو مریض كشفاء حاجتھ، لھ یقضى أن 

وجدھا عنھا أبوه نھاھم التى النواھى كل ویتمتمون. الضریح حول یطوفون ومعظمھم مفھومة، 
بحذافیرھا طقوساً معتادة لدى الزائرین.

ولباس غریبة ھیئة ذو رجل المداح. یسمونھ الذى الشخص ذاك فھو ھناك لقیھ ما أعجب أما 
واختالط اضطراب وبمثل واحد. طابع لھا لیس متناسقة، غیر وأنماط أشتات بین یجمع عجیب، 

ھیئتھ بدت نغماتھ التى ینشد بھا.
لكنھ الرجل، نغم فى النشاز یلحظ أن والنغمات لأللحان الممیز العاشق وھو أحمد أذن عن تغب لم 

مع ذلك لم ینفر منھ، بل وجده نمطاً طریفاً وعجیباً ومثیراً لاللتفات، وإن لم یفھم صلتھ بالدین.
حد على والمنفردین بالجماعة المصلین جموع بین مختلف نمط من غرائب وجد المسجد باحة داخل 

أما الجماعة, صالة أثناء المنفردین المصلین من األعداد تلك كل تتواجد كیف یفھم لم سواء. 
یعلم كان الذى وھو مكتمالً, ذلك بعد واحداً صفاً األول الصف باستثناء بھا یجد فلم نفسھا الجماعة 

سد بوجوب یعلمھم من الناس بین یجد لم أنھ والغریب الصالة، تمام من الصفوف اكتمال بأن یقیناً 
النقص وإكمال الصف.

ترك لم یفھم ولم المسجد، داخل ال الضریح حول المصلین أعداد فھو حقاً صادف ما أغرب أما 
طبیعیاً ذلك یرون كانوا بالمسجد العاملین أن الغریب بالضریح؟ وصلوا المسجد الناس ھؤالء 

والفقھ لھم العلم بالمسجد العاملین ھؤالء بأن انطباعاً نفسھ فى ذلك فترك مخالفة، فیھ والیرون 
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السبب, یفھم لم كذلك ھو النساء, دخول منعھ سبب عن مستنكراً الناس من واحدٌ أحدَھم سأل بالدین. 
ولكن الرجل رد رداً عجیباً قائالً: ممنوع یاحاج ممنوع. فیعید الرجل السؤال مندھشاً: ممنوع نزور؟

كان المنع أن ذھنھ فى دار ممنوع. دلوقتى ممنوع الستات لك باقول تزوروا؟ ممنوع قلت أنا : 
ھو مستفسراً الرجل فرد الرجال, من أكثر كن الزائرات النساء ألن خاصة الوقت ذلك على قاصراً 

ایھ اللى ممنوع ما الناس مالیة الضریح أھیھ؟
: بقول لك الستات ممنوعة دلوقتى. 

: طب ما الست قاعدة جوه أھیھ.
نظر العامل إلى حیث یشیر الرجل ثم عاد فقال لھ: دى درویشة.

وقتھا ھو یفھم ولم والصاعق، المفحم الرد ذلك من متعجباً بكف كف ضرب من بداً الرجل یجد لم 
ما وأن تماماً، محقاً كان أباه أن وھو واحداً، شیئاً فھم ولكنھ النساء، منع والمعنى درویشة، معنى 

أال ھو الوحید قراره وبات جداً، ومؤسف حقاً غریب أمر ھو شرعیة مخالفات من المكان بھذا یقع 
یكرر الذھاب مع أمھ فى مثل تلك الزیارات بعد الیوم.

یعلم یكن لم إذ عنھ، هللا رضى الحسین ومسجد لحى تاریخیة زیارة وبحق كانت ھذه زیارتھ أن على 
أن تلك الزیارة سیكون لھا ذلك التأثیر السلبي علیھ، وأنھا ستجعلھ یراجع موقفھ من ھذا االتجاه كلھ. 

ذلك من توجس الوقت ذلك مذ لدیھ وبات وجده، ما على آسفاً ضجراً یومھا البیت إلى أحمد عاد 
االتجاه الغریب علیھ وعلى الدین الذى تربى علیھ وفھمھ.

زیارة على ووعى نشأ منذ اعتاد فقد حیاتھ، فى األولى ھى تكن لم الغریبة األنماط تلك أن على  
شخصیتان وھما و"مرجانة"، المنعم" "عبد ھما بعید زمن منذ والدیھ معارف من وامرأة رجل 

غریبتان كانا یزوران والدیھما منفردین من حین آلخر.
یذكر یكن لم ولكنھ والدیھ، ببیت أبداً یلتقیا لم إنھما بل عرفتھ، والھى مرجانة یعرف لم المنعم عبد 

یفھم اآلن ولكنھ بینھما، عقلھ فى الربط ھذا وقع لماذا أبداً یفھم ولم اآلخر، معھ وتذكر إال أحدھما 
مثیالً لھا یجد لم التى شخصیتیھما، وسحر النمط غرابة بسبب ربطاً كان لعلھ یكتب، ما یكتب وھو 

وال صادف لھا شبیھاً، وربما ألن كالً منھما یمثل نموذجاً من نماذج الشعوذة والخرافة.  
وإن فتراتھا، تتقارب لم التى زیارتیھما ألف لكنھ عرفاھما، كیف وال والدیھ زیارة بدآ متى الیعلم 

ظل والداه یعطفان علیھما ویحسنان وفادتھما بالطعام والشراب والكسوة والمال.
فقیراً كان ولكنھ قلیالً، یزید وربما والده سن من قریب سنھ كبیراً، رجالً فكان المنعم عبد أما 

نظارة یرتدى قلیالً، السمنة إلى یمیل طویالً رجالً كان الحدیث. فى أو المظھر فى سواء وغریباً 
سمیكة زجاجھا متسخ دائماً، ولم یفھم أبداً كیف كان الرجل یرى من خالل ھذه النظارة العجیبة.

فوق ویضع قدمھ, لشدة للصفرة مائل أبیض قمیص تحتھا قط، غیرھا یر لم واحدة بدلة دائما ملبسھ  
آنذاك حیاتھ فى یصادف لم السحیق. الزمن فى العثمانیین طرابیش مثل من أحمر "طربوش" رأسھ 

ولم الطربوش، تحت یضعھ بمندیل رأسھ یلف كان أنھ واألغرب غیره، الطربوش یرتدى شخصاً 
یفھم سبب ذلك إال بسؤال أبیھ عن سره.

: عشان یحافظ على الطربوش من العرق وعشان مایتوسخش.
: بس المندیل ممكن یعرقھ أكتر.

: المندیل لما بیعرق بیشیلھ وممكن یحط غیره.
: ده ماعندوش غیره یابابا.

: حبیبى الفقر مش عیب. الراجل طیب وغلبان.
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الرجل إلى الجلوس یحب ھو كان الطعام. أمھ لھ تضع ثم قلیالً أبواه جالسھ جاء إذا المنعم عبد كان 
بالغة بطریقة فیأكل ذاتھ، الوقت فى وفكاھة بغرابة یتصرف الرجل وكان طریفاً شخصاً ویراه 

تستھوى الغریبة التصرفات تلك وكانت شفاھھ, بشمال ویشرب فمھ یمین فى الطعام یضع إذ الغرابة 
الیردد فھو كشخصھ، عجیبة ولكن فقلیلة الرجل كلمات أما مندھشاً. یتابعھ وتجعلھ إلیھ وتشده أحمد 

إال كلمة واحدة  " هللا هللا هللا ..." یظل یكررھا مرات حتى إذا تعب قال "یاحى یاقیوم".
تلك بھ وجھھا البشرة. سمرة شدیدة سودانیة امرأة كانت . المنعم عبد من أعجب فكانت مرجانة أما 

سوداء. وطرحة سوداء مالءة فى دائماً تلتف السودانیین. بعض كدأب عمداً المصنوعة الندب 
أم حقاً سودانیة ھى ھل أبداً یعلم لم ولكنھ كذلك، ومالمحھا السودانى للمظھر االنتماء شدید مظھرھا 

أنھا نوبیة, خاصة أنھ سمع أمھ تقول عنھا أنھا تسكن بقریة شبین الكوم.
سنوات بعد ولكنھ عمره، بدایات فى علیھا یعطف كان أبوه مرجانة, على والداه تعارف كیف یعلم لم 

وبعد أن كبر قلیالً وجد أباه یتذمر من مرجانة و یصفھا بأنھا دجالة ومخرفة.
یوماً لھا ھو یكترث لم بینما إلیھا، واالستماع مرجانة مجالسة تحبان النساء كعادة وأختھ أمھ كانت 

تكن لم ألنھا یتبعھا، أن مرجانة یخاطب من على ینبغى التى الغریبة الطریقة یھوى كان أنھ إال 
حتى المضمومة الیمنى یدھا قرب یتكلم أن محدثھا من تطلب وكانت الناس، یسمع كما تسمع 

یدھا، خالل من تستمع أنھا حقاً یصدق وكان تجربتھ، دائماً یحب مشوقاً نمطاً ذلك یرى كان تسمعھ, 
ولكنھ بعد أن كبر وبدأ یفھم ویعى أصبح یشكك كوالده فى كلمات وقدرات تلك المرأة.

الولیة لك قلت مش زوجتھ: فى وصاح شدیداً غضباً فغضب بالبیت مرجانة فوجد أبوه جاء یوم وفى 
دى ماتخشش البیت تانى؟!

: حاضر حاضر.
: حاضر وترجعى تجیبیھا؟

: وهللا ماجبتھا ده ھى بتیجى تسترزق؟ 
: تسترزق بالدجل والشعوذة ؟ ده حرام.

ولكنھا الباب بجوار تجلس والمرأة الشقة، بآخر مغلقة غرفة فى أمھ یحادث كان أباه أن الغریب 
انتفضت فجأة صائحة بلكنتھا السودانیة: أنا دجالة یامحمد؟ أنا دجالة؟

یحدث منھم وكل وأختھ، أمھ عن مختلفاً جاء أبیھ فعل رد لكن بالبیت، من كل مرجانة كلمات أذھلت 
تدعى دجالة كذابة وأنھا نسمع، كما تسمع بأنھا لكالمھ سماعھا على استدل فأبوه رأى، وبما فھم بما 

الیعلمھ مما الكثیر تعرف بالفعل وأنھا مبروكة امرأة أنھا على وأختھ أمھ استدلت بینما السمع، عدم 
سواء لھم وقال صراحة ذلك منھا وطلب الیوم بعد للبیت دخولھا عدم على أصر أباه أن على الناس. 
من أخطر تبقى ودى "مخاویة" فھى التسمع حقاً كانت إن ألنھا دجالة فھى التسمع أو تسمع كانت 

اللى ما بتسمعش.
حافظ الحلیم عبد علیھم طلع زیارتھم عن تماماً مرجانة فیھا انقطعت سنوات بعد أنھا الطریف 

بأغنیتھ الشھیرة األخیرة "قارئة الفنجان" وحین سمعت أمھ األغنیة قالت دى مرجانة. 
قلیلة أیام وبعد مرجانة، أنھا على أصرت ولكنھا جمیعاً منھم بالضحك سوى أمھ تعلیق یُقابَل لم 

لھ قرأت وأنھا الكوم شبین بقریة األصل نوبیة امرأة قابل الحلیم عبد أن مجلة فى أختھ قرأت 
أنھا الجمیع أیقن عندئذ عنھا. قصیدة لھ یكتب أن القبانى نزار من وطلب بشدة، بھا فتأثر الفنجان 
وعن المفضل نجمھ عن یسألھا حتى مرجانة بطرد أبوه یقم لم لو ساعتھا فتمنى مرجانة، بالفعل 

شخصھ وطبعھ ومرضھ.     



30

................                                       
.....                                             
.                                               

كانوا أنھم فرغم كشك، للشیخ قلیل وحضور وعلم وعى على طفولتھ منذ أحمد نشأ آخر جانب على 
علیھ, التردد كثیر یكن لم أباه أن إال األشھر، كشك الشیخ مسجد یقع حیث القبة حدائق بحى یقطنون 

یطیل المسجد ھذا شیخ بأن المسجد ذلك عن عزوفھما سبب عن یسألھ حین ولده على یرد وكان 
على  ھناك معاً وصلیا مراراً أباه صاحب ذلك مع ولكنھ المصلین, على یشق مما خطبتھ فى كثیراً 

أوقات متفرقة.
بالتجربة مقتنعاً- ھو وبات أبوه، منھم حذره الذین للصوفیة، المدعین أولئك من كشك الشیخ یكن لم  

وبعد ولكنھ ضعیفاً، علیھ أبیھ تردد كان ذلك ومع الدین، حقیقة عن وبعدھم دجلھم من لھ- الشخصیة 
فترة غیر قصیرة عرف السبب الحقیقى لعزوف والده عن الصالة بمسجد الشیخ كشك. 

وتضییق الحاكم النظام مع ومشاغباتھ كشك الشیخ أمر ذاع نفسھ الوقت وفى ویعى، یكبر أحمد بدأ 
قوة أشد إال محبسھ من یرجع یكن ولم أبداً یرھب لم الشیخ ولكن للترھیب, أیاماً وحبسھ علیھ النظام 

وبأساً ونقداً لكل ما فى البلد مما الیعجبھ.
: بالمسجد معھ یصلون الذین والمصلین والجیران األصدقاء عبر إلیھ تنتقل كشك الشیخ أخبار كانت 

بیقولوا الشیخ كشك ھاجم النھارده أم كلثوم وعبد الحلیم حافظ.
: واتریق وضحك الناس علیھم. 

تلك أثرت وقد عمھ، أو أخاه كان لو كما یعشقھ فھو حلیم من الشیخ سخریة بالطبع تعجبھ لم  
السخریة فى مكانة الشیخ كشك لدیھ، فاقتنع ببعد أبیھ عنھ وإن بقى لھ فى نفسھ إعجاب وإكبار.

: "الشیخ كشك خطب النھارده خطبة عظیمة جداً أبكت الناس كلھا". 
: "الشیخ كشك ما خطبش النھارده ألنھ لسھ محبوس فى سجنھ فرج هللا كربھ".

وھو لقاء، كل فى الحاضر فھو أبداً، ینقطع كشك الشیخ عن أصدقائھ وبین بینھ الحدیث یكن لم  
ذا الرجل كان فقد كشك الشیخ ألمر بحق یعجب وكان باألعاجیب. دائماً جعبتھ تمتلئ الذى الرجل 

تلك كل استخدام یجید وكان فذة، لسان وطالقة مھیب، جھورى وصوت فریدة، خطابیة قدرة 
یستخدم وكان الھزر، كثیر الظل خفیف كان ذلك مع ولكنھ الناس, قلوب إلى الوصول فى المقومات 
فى والنقد والسخریة الدعابة یستخدم ثم خطبتھ، فى الرصینة العربیة واللغة والفصاحة الخطابة 

عجبھ ولكن النقیضین، ھذین بین الجمع على الشیخ قدرة من یعجب أحمد كان الصالة. بعد درسھ 
وإن الیعجبھ ما نقد على الدؤوب واستمراره والتحدى الصمود على الرجل قدرة من كان األشد 

تأذى بسبب ذلك كل أذى. 
ویؤثر والسكینة، للدعة یمیل بل جھة، وال أحد مع الصدام إلى الیمیل ودیع مسالم فرجل أبوه أما 

لمریدى كان وربما بھا, ومركزه بالوزارة وعملھ منصبھ على كذلك ویحافظ والھدوء، السالمة 
غنى فى وأسرتھ ھو والشرطة- الدولة أمن لدى ومآخذ مثالب علیھ والمترددین كشك الشیخ ومحبى 

عنھا وعن مشاكلھا, لھذا لم یكن أبوه من المترددین كثیراً على الشیخ كشك ومسجده المرصود أمنیاً.
ماخطبش كشك الشیخ إن لى قالوا أصحابى یوم: ذات لھ فقال مباشرة أباه یسأل أن قرر ولكنھ 

النھارده ألنھ محبوس.
: الشیخ كشك بیبالغ فى الھجوم على الدولة ویصر على الصدام معھا بالمبرر.
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: بس ھو بیھاجم الحكومة بسبب أخطاء بترتكبھا فعالً؟ وال ھو بیتجنى علیھم؟
یُعَلِم عشان المتاحة المساحة فى ویتكلم الصدام یتجنب أنھ واألولى أحیاناً، ومبالغ حیناً محق ھو  : 

شخصیا أنا كنت وإن مبرر. بال داھیة فى تودى اللى الصدامیة األمور عن ویبتعد دینھم الناس 
شایف إن سجنھ ھو أو أى من الشیوخ والعلماء ظلم الیجوز أن یقع فى عھد الثورة.

� بصدق والمحب حقاً المتدین والده، لشخصیة الحقیقى الملخص ھى األخیرة اإلجابة ھذه كانت 
إلى بنفسھ یدفع أن ودون والتفریط، إفراط دون اإلسالم بتعالیم كبیراً التزاماً والملتزم ورسولھ، 

یتطور الذى والحبس الخسارة إلى إال بأصحابھا التؤدى أنھا مسبقاً ویعلم علیھا الیقدر معارك أتون 
أحیاناً إلى الشتم والضرب واإلھانة.

............
...
.

وكان- یزید أو سنوات بعشر یكبره فھو الكثیر عنھ أحمد الیعلم لذلك، نموذج جارھم السعدى أیمن 
بأیمن ألم لما شدیداً ألماً أبوه تألم عمره. من التاسعة فى المعتقل- فى بھ وزج أیمن علي قبض حین 

أن وبیقول وحزناً كمداً حیموت أبوه خبره: علیھم یقص وھو قال مكتئباً, حزیناً یوماً أھلھ وجاء 
والدتھ حتقتل نفسھا من شدة البكاء.

األدب غایة فى ولد ده یعنى؟ عملھ اللى إیھ بس؟ لیھ أخذوه ھمھ علیھ أمھ یاكبد بلوعة: أمھ ردت 
یقبضوا بقى البلطجیة. الفتوات شرابى أو رمضان على یقبضوا انھم بقى األولى كان واألخالق!! 

على السعدى ویسیبوا البلطجیة دول؟ ایھ الظلم ده؟!!
الشباب بیدفعوا اللى وأمثالھ كشك الشیخ عن یبعد الزم كان بالغضب: ممتزج حزن فى أبوه أجاب 

دفعاً إلى الصدام مع الدولة.
رفع ما عمره الشباب، أروع من شاب أیمن والصدمة: الخوف شدة من متقطعة بأنفاس ھبة ردت 
وال عوج سلوك علیھ شفنا ما وعمرنا السالم یرد أو علینا یسلم دوبك یا مننا، واحدة وش فى نظره 

اتعرف عنھ المشى البطال. وبعدین ھو من رواد وقادة الطالب بالجامعة ولھ شعبیة كبیرة بینھم.
: وانت عرفت منین بقى انھ من قادة الطالب بالكلیة؟

: ھدى أخت نورا صاحبتى زمیلتھ فى كلیة الطب.
: وھى قالت لك انھ لھ شعبیة بین زمایلھ؟

بتخفى الدیكتاتوریة الظالمة وحكومتھ الناصر عبد أكید منین؟ حعرف أنا امال طبعا یابابا أیوه : 
ومحبوب كلیتھ فى جداً ناجح شاب أیمن ألن كمان، جریمة ارتكبت تكون بعید ومش كبیرة. مصیبة 

جداً من زمالئھ.
رائع وزعیم المصریین بیحب مصرى رئیس الناصر عبد كده! تقولى إیاك أبوھا: نھرھا عندئذ 

لثورة عظیمة.
: ثورة عظیمة یابابا اللى قادتھا بیعتقلوا الناس ظلماً وجوراً ویعذبوھم ھمھ وأھلھم؟

: دى أخطاء ماحدش یقبلھا وكل ثورة ولھا سلبیاتھا.
: طب وذنب السعدى واللى زیھ ایھ؟ دول أكتر من الھم على القلب وكل ذنبھم انھم اخوان!!

: وانت عرفت منین ان السعدى اخوان؟
متدین شاب انھ واضح بس سالمھ, على برد یادوبك أنا أل، وال إخوان كان ان طبعا ماعرفش أنا : 

وھمھ نقرھم من نقر اإلخوان ماعرفش لیھ.
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: الحقیقة أكبر غلطة فى حكم ناصر ھى عداؤه لإلخوان.
ردت أمھ ببراءة: مش ھمھ اللى حاولوا یقتلوه؟

فترد ھبة : بیقولوا دى تمثیلیة.
لكالم تسمعى وال فیھا تدخلى اوعى بالسیاسة دعوة مالكیش حال كل على حاسماً: األب فیرد 

السیاسیین, أنا عارف ان فیھ طلبة فى الجامعة بیملوا دماغ زمایلھم، اوعى صاحبتك دى تأثر علیك.
فى عندھم ان ھو منھا عرفتھ اللى بس كتیر معاھا بتكلمش ما أنا حضرتك اطمن ال ھبة: فترد 

وبعدین أصالً، ده للفكر بمیل مش وأنا اسالمیة، وجماعة اخوان معظمھم السیاسیین الطلبة الكلیة، 
كلھم فى طب وھندسة وأنا مش ناویة على أى واحدة فیھم. 

ھبة إلى دخل ثم غداءھم أتموا حتى فانتظر واإلخوان السیاسة عن وأختھ أبیھ بین الحوار شده 
فى اإلخوان ذكر بھ جاء الذى األول الیوم ھو الیوم ھذا كان فقد الحوار، من یفھمھ لم عما لیسألھا 
عنھم، لیسألھا علیھا أختھ ھبة وجد التى الدرایة فرصة فانتھز قبل من عنھم سمع قد یكن ولم بیتھم، 

بعد ھبة بسؤال فبادر عجیبة قصصاً عنھم یسمع الذین اإلخوان ھؤالء حقیقة یفھم أن الیوم بھ وحرى 
أن شده الحوار وشوقھ لمعرفتھم فسألھا بینھ وبینھا: ھمھ مین اإلخوان دول یاھبة؟

والمفروض فاروق, الملك عھد فى االسماعیلیة من عربى مدرس أسسھا دینیة جماعة اإلخوان : 
انھم كانوا جماعة تدعو لإلسالم فى البدایة بس الظاھر انھم نسیوا الدین بسبب السیاسة.

: طب ولیھ الریس بیعادیھم وبیكرھھم؟ ھمھ صحیح حاولوا یقتلوه؟
من ناس كده قبل قتلوا اإلخوان ان مایمنعش ده لكن مصدقة. مش أنا دى القتل بحكایة أعلم هللا : 

خصومھم السیاسیین.
: وازاى یبقوا بیدعوا لالسالم ویقتلوا؟

إنھ الدیكتاتورى ناصر لنظام یبحشى ما بردوا ده بس بنفسك. قلت ادیك یاحمادة علیك ینور هللا : 
یبھدل فى الناس كده عمال على بطال. 

اإلخوان عن یسمعھ حوار أول ھو ثنایاه فى اإلخوان ذكر جاء الذى وأختھ أبیھ بین الحوار ھذا كان 
غریبة عدیدة مشاھد أبطال اإلخوان أصبح التاریخ ذلك ومنذ الثانیة المرة كانت ربما أو حیاتھ فى 

سمع التى اللیلة العجیبة، اللیلة تلك فى وقع ما أغربھا لكن فترات على ذلك بعد حیاتھ فى تكررت 
فیھا أول مرة عن اإلخوان.

بجوار الغرفة فى قابع ھو وبینما قلیلة، بأشھر الرابع لعامھ تمامھ بعد صیفیة لیلة فى یومئذ كان 
سمعوا إذ مفتوح، الزجاجى الشباك من ضئیل جزء وبینما الكریتال بالزجاج أغلقوھا التى البلكونة 
قبل. من یروه لم أمر ھذا صیفاً؟!! المطر یتساقط كیف شدیدة دھشة فاندھشوا المطر ھطول صوت 
من صغیر بجزء فإذا فالتفت منھ قریباً یجلس وكان بالزجاج ارتطام صوت سمعوا بلحظات بعدھا 

الزجاج قد كسر فتعجب. جاءت أمھ من مطبخھا تجرى سائلة بابتسامة: ایھ ده مطر فى الصیف؟
: آه یاماما بصى ده فیھ حتة من اإلزاز اتكسرت.

فإذا لترى الستارة من جزءاً فتحت مستغربة. جبینھا فقطبت بالزجاج الكسر فوجدت األم نظرت 
بالمطر ثلجاً یتساقط فقالت: الظاھر حتة تلج ھى اللى كسرت االزاز. سبحان هللا شیئ غریب جداً. 

فى الثلج حد یبلغ شدیداً مطراً السماء تمطر بعد- حتى یره ولم قبل من یره لم الغرابة بالغ أمراً كان 
مطراً فقط لیس أنھ األغرب الصیف. فى نزولھ ویندر فقط شتوى بمصر المطر الصیف؟! فصل 

شدیداً، ولكن أیضاً قطع ثلج صغیرة.
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وال ھو من یعلم لم أعدم. قد المسلمین اإلخوان أفراد أحد بأن علموا نفسھا اللیلة تلك وفى قلیل بعد 
بتمطر السما بالمسجد: أبیھ صاحب سعد الحاج قول عند كثیراً توقف ولكنھ بشخصھ، یومھا اھتم 

ثلج حزناً على إعدام الشھید سید قطب.
نفسھ النبى ان وماتنساش بالحقیقة أعلم هللا ده. الكالم ماتقولش سعد یاحاج لھ: فقال رده أباه ولكن 
"أیھا لھم وقال ابراھیم، ابنھ لموت خسف القمر بأن قولھم عن الصحابة نھى وسلم علیھ هللا صلى 

الناس إن الشمس والقمر آیتان من آیات هللا التكسفان والتخسفان لموت أحد ....". 
واألرض السماء علیھ بكت "فما تعالى قال ثم بھم خسف وكیف فرعون آل عن تكلم هللا ولكن : 

.".....
هللا مخلوقات أن ھو ھنا اآلیة فى والمقصود تلج. بیكون السماء بكاء أن معناه مش ده لكن صحیح : 

كلھا كانت تلعن فرعون وآلھ. 
: معاك حق بس سید قطب عالم جلیل ولھ تفسیر رائع للقرآن.  

 : صحیح ولكنھ أخطأ خطأً فادحاً بتجھیل المجتمع وتشبیھھ بجاھلیة قریش.
: أیوه یا حاج محمد بس ده مایخلیھومش یعدموه بردوا!

: المجتمع الزم یحمى نفسھ یاحاج سعد ولو الشیخ سید قطب مظلوم فأجره على هللا.

...........
...
.

بذلك, لھ التسمح سن فى كان فقد ومذھب، فكر على مبنیاً موقفاً یكن لم الناصر عبد من ھو موقفھ 
ضمن كانت التى خطبھ بعض یحفظ وكان والزعامة، الخطابة فى ناصر أسلوب یعشق كان ولكنھ 

مقلداً الخطب ھذه علیھم فیلقى ویعود فیحفظھا آنذاك, المدارس لطلبة یدرس الذى الدراسى المقرر 
دون وأختھ أمھ لھ تبتسم بینما كثیراً, والده استحسان یلقى ذلك وكان وحركاتھ, صوتھ فى لناصر 
اكتراث.

من عودتھ كانت اإلرھاب. بتھمة الزنزانة فى بھ فإذا ماضیھ من أحمد الحاضر شد اللحظة تلك فى 
رفیق یسأل أن وأیامھ ناصر یتذكر وھو لھ فخطر ضرورة اللحظة تلك فى الحاضر إلى الماضى 

الزنزانة عن ناصر– فناصح رجل یسارى من المؤكد أنھ ناصرى الھوى. 
: إیھ رأیك فى عبد الناصر یاأستاذ ناصح؟

تبسم الرجل ابتسامة ماكرة, وقال ألحمد مازحاً: ھل تستجوبنى أنت أیضاً یاأخ أحمد؟ 
: حاشا � یاأستاذ ده احنا زمایل زنزانة واحدة .

: طیب عایز الحق والابن عمھ؟
: عایز الحق.

دلوقتى ماكنتش ولو ماحصلش. شعر ناصر فى لك حقول رسمى حكلمك كنت لو یاسیدى بص : 
وبتعانیھ بعانیھ أنا اللى الظلم لكن مایطرب, فیھ لك قلت كنت ربما دى الزنزانة فى معاك مسجون 

فھى بیھا كلنا اتغنینا اللى الناصر عبد انجازات كانت مھما لك أقول یخلینى بالتأكید معایا كمان انت 
مالھاش أى قیمة جنب الظلم اللى وقع فى عھده.

: أحییك یاأستاذ على صراحتك.
: بس خلى بالك الكالم ده بینى وبینك بس. على المأل ممكن أنكره.
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والشھرة المصلحة مایؤمنون. لغیر أحیاناً ویَدْعون الیعتقدون بما یتكلمون السیاسیین أمر عجیب 
والزعامة عندھم أھم من اإلیمان والقیمة والمبدأ.

وكرھكم مھم. زعیم ناصر ان لك أؤكد الزم فكرة على بس لھ: فقال فرصة وجدھا الرجل أن ویبدو 
لھ یمكن یكون مقبول لكن قتلھ؟ (وھز رأسھ مستنكراَ).

: على فكرة بقى یا أستاذ ناصح أنا عمرى ما كرھت ناصر وأبویا هللا یرحمھ كان بیحبھ جداً.
: غریبة بس انت كده تبقى خارج عن منظومة الجماعة؟

: قصدك االخوان؟
: طبعاً. 

: ال یا أستاذ أنا مش اخوانى.
: مش اخوانى؟ ده انت تبقى خطر بقى؟

: ضحك ضحكة عالیة وقال لھ: معاك حق تالقیك دلوقت فاكرنى جھاد وال تكفیر!!
الفصیل ھمھ واالخوان السیاسة، فى مالھومش الشرعیة والجمعیة التبلیغ ماھو لیھ؟ مسجون امال : 

كان ولو حدھم, عند یتوقفوا فعالً الزم یبقى خطر والباقیین السیاسة، یتعاطى بیحاول اللى الوحید 
بالسجن، ویبقى مبرَر، أما غیر كده فیبقى انت مسجون لیھ؟

أنى ھو لك أؤكده أقدر اللى لكن أعرف. كمان أنا ونفسى لیھ مسجون أنا عارف مش أنا الحقیقة : 
متفق معك تماماً فى تحلیلك للجماعات وأنا مش عضو فى أى واحدة منھا.

نفسك انت وماتكونش الخطرین من بحد قریبة صلتك تكون ممكن أو فیك. مشتبھین ھمھ أكید یبقى : 
خطر. مش مشكلة لو كان كالمك صح یبقى حیعرفوا الحقیقة ویطلعوك ومش حتطول ھنا. 

یصبح أن یمكن ھل ترى عنھ. أختھ دفاع أیضاً وتذكر بھ حل وما السعدى أیمن أحمد- تذكر عندئذ 
عصر یعود أن یمكن ھل للجنون؟ أقرب بعدھا خرج سنوات حبس الذى السعدى كمصیر مصیره 
إیمانھ یفقد لم كلھ ذلك من بالرغم وأبوه الظلم ذلك كل آخر؟ "سعدى" ھو ویكون بقمعھ ناصر 

التى بالتجاوزات تسلیمھ رغم لھ الشدید وحبھ ناصر عن أبیھ دفاع یذكر وھو ابتسم ناصر. بزعامة 
محبى من كان أباه أن الحق فاسدین. حولھ لرجال یعزونھا ككثیرین كان ولكنھ عھده فى وقعت 
لھ شخصیة مكاسب أیة على بھ یحصل ولم شیئاً، بھ والیبتغى مصلحة أیة على الینبنى حباً ناصر 

أو ألسرتھ, حتى جاء ذلك الیوم الذى رأى فیھ من أبیھ حباً بالغ الغرابة. 
حرب عن بالبلد الحدیث كثر بقلیل الخامس عامھ یتم أن وقبل عام من یقرب بما الحادثة تلك فبعد   

ھو بھا یعملون أخذوا التى باإلحتیاطات شغل وإنما والنتائجھا, الحرب مفھوم یعِ یكن لم وشیكة. 
وأبوه وأھل الحى.

كلھ البیت زجاج طالء فى بحماس ووالده ھو فانھمك األزرق باللون الزجاج طالء فكرة أعجبتھ 
الطوب من بنایةٌ بُنِیَتْ البیوت معظم وأمام فعلوا, مثلما فعلت البیوت كل واحدة. لیلة فى أتموه حتى 

على ارتفاع الیتجاوز مترین لم یفھم حتى الیوم سبباً لبنائھا.
الموسم فى یتردد كان ولكنھ منتظم بشكل بعد بالمدرسة التحق قد یكن لم الحرب. وتبدأ إذن أیام ھى 

بدایات فى وكانوا بفترة قبلھا انتھت قد الدراسة كانت بالمدرسة. الحضانة على لھا السابق الدراسى 
كل ینزل فكان بعد، الشدیدة بحرارتھ ألقى قد الصیف یكن ولم یونیو، شھر أوائل فى الصیف فصل 

الغذاء موعد یحین حتى بالشارع ویظل المجاورة, الحارة أو بالحوش الكرة أقرانھ مع لیلعب صباح 
فیصعد إلى البیت. 
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باللعب معاً یلھون وھم األغانى أطرف فیرددون ببراءة للحرب یستعدون أیضاً وأصدقاؤه ھو أخذ 
العمارات أمام بنیت التى البنایات تلك كانت األرانب. اسرائیل حنحارب حنحارب فیقولون: والغناء 
الحرب بدأت أن إلى "اإلستغمایة"، للعبة لعبھم فى "األُمّة" یعتبرونھا وكانوا لعبھم فى لھم ملھمة 

معاركھا فتغیرت األغانى: طفوا النور یاولیة ده احنا عساكر دوریة.
سأل أباه ببراءة الطفولة: ھو احنا بنطفى النور لیھ یابابا؟

: عشان العدو ما یعرفش مكاننا فیضربنا.
: طب وبننزل المخابئ لیھ؟

األرض تحت فبننزل المدارس أو المساكن ضارب ویروح بطیاراتھ مایفاجئناش العدو عشان : 
نحتمى فى المخبأ.

على جویة غارة بأن للناس منبھاً صوتھ من یعرفونھ عالیاً بوقاً یسمعون كانوا األحیان بعض فى 
البدروم, أو بالجراج العمارات بأسفل المخابئ فى للنزول حینھا یتسارعون وكانوا الوقوع, وشك 

والعمارة التى الیوجد بھا مخبأ كان على سكانھا التوجھ إلى أقرب مخبأ فى العمارات المجاورة.
على بعضھم ویتندر تھوى التى والطائرات یتحقق الذى النصر عن یتحدثون بالمخابئ الناس كان 

حیوقعوھا. والدنا أكید ھو ما لیھ دى الطیارات من نخاف واحنا منھا: آخر بعض ویسخر الغارات 
ده احنا وقعنا والمیت طیارة لغایة دلوقتى!!!

تسیبنا اوعى ال ال ال غاضباً: یصیح أبیھ صوت فجأة سمع إذ غرفتھ فى لعبھ ببعض یلھو ھو وبینما 
تضع وأختھ شدیداً بكاءاً تبكى أمھ وجد أبیھ. صیاح على غرفتھ من مفزوعاً خرج تسیبنا. اوعى 
كرر أحد یجبھ لم ایھ؟ فیھ مندھشاً: سأل آخر. حیناً رأسھا فوق یدیھا وتضع حیناً كفیھا بین وجھھا 
و بجوارھا أجلستھ إلیھا. فذھب أختھ إلیھ أشارت الثالثة فى أحد یجبھ لم الثانیة للمرة ایھ؟ فیھ سؤالھ: 

قالت بصوت منخفض: احنا اتغلبنا فى الحرب. اسرائیل ھزمتنا.
: ھزمتنا ازاى ده احنا كنا بنقول ان احنا حنرمیھا فى البحر.

: ھزت أختھ رأسھا عدة مرار بأسى قائلة: لألسف ده اللى حصل.
: طب ما نرجع نحاربھم ونحاول نھزمھم زى ماھزمونا.

: الحرب وقفت خالص وھمھ اخدوا مننا سینا كمان.
: ھما اذاعوا الخبر فى التلیفزیون؟

: أیوه.
: امال ایھ الطیارات اللى احنا وقعناھا دى كلھا؟

: كل ده كان وھم وكدب. 
: وھم وكدب؟ مین اللى قال كده؟

: عبد الناصر نفسھ طلع دلوقت وقال بیان وقال كمان انھ حیتنحى.
: یتنحى؟ یعنى ایھ؟

یعنى مش حیبقى الریس.
: امال حیبقى ایھ؟

: یبقى زى أى حد فینا.
: امال مین حیبقى الریس؟

ناصر. غیر الریس حیبقى ماحدش قائالً: معا والحزن الغضب شدة فى وھو أبوه انتفض عندئذ 
ماحدش یقدر یقودنا غیره. مش ممكن نسیبھ یمشى مش ممكن نسیبھ یمشى.
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ظل أبوه یردد تلك الجملة عدة مرار ثم تركھم وخرج من المنزل.
بالبقاء ناصر یطالبون البشر من اآلالف ضمن الیوم ذلك فى خرج إنما أباه أن علم بأیام ذلك بعد  

التخلى وعدم بالبقاء ناصر مطالبین بالشوارع وجوھھم على ھائمین وظلوا عنھم, التخلى وبعدم 
ذلك بأن بسنوات بعدھا بعضھم ادعى كما أبداً یكن ولم وغریباً عفویاً المشھد كان  البلد. وعن عنھم 
ھو ذلك كل والھتاف. التظاھر على أكرھوا إنما الناس وأن ممنھج, وفكر مدبرة بخطة تم إنما 

القائد ھو ناصر بأن شدید وإیمان حقیقى حب عن إال ذلك مافعل أباه ألن وافتراء، ھراء محض 
الملھم القادر على تضمید الجراح واستعادة األرض.

خالھ ذلك فى شاركھ بل التاریخى المشھد ذلك فى شارك الذى یعرف فیمن الوحید ھو أبوه یكن لم 
عن ینفثون شعبیة بعفویة یتظاھرون خرجوا والجیران- الحى أھل من وكثیر عمھ وابن وعمھ 

الملتھبة بكلماتھ ناصر لھم صنعھ أمل من لھم الباقیة الوحیدة بالقشة ویتعلقون وحزنھم غضبھم 
تحقیقھ, فى معھ وفشلوا فشل لألسف ولكنھ كلھ، الشعب حلم صار الذى وحلمھ الفذة وخطاباتھ 

وانكسر األمل فى نفوس المالیین وتبدد الحلم على أحالم الواقع.
أكثر ھو كان أباه لكن األلیمة, الذكرى وتلك الحرب ھذه بعد تغیرت مثلما حدث من حیاتھم تتغیر لم 

بعد زیاراتھ عند الغناء من مجدى عم یمنع جعلھ مدى الحزن شدة بھ وبلغت وحزناً تأثراً الناس 
عن األسرة فى والنقاش الحوار بالغناء واستبدل والمناسبات، األعیاد فى إال بھا یسمح ولم ذلك، 

الثأر والنصر المنشود.
فى أنھا طالما استنكار نظرة یوماً األغانى إلى ینظرا ولم بینھما فیما الغناء یمارسان ظال وھبة لكنھ 

بعد إال حیاتھ فى یسمعھ لم الذى السؤال ذلك  یوما ًأحدھم یسأل ولم اإلحتراف، ال الھوایة نطاق 
أصدقائھم وبین بینھم إال البیت حدود األغانى تغادر لم إذ الغناء، حرمة أو حل عن طوال سنوات 

جاء حتى یفعلون، بما وأصدقائھم أنفسھم بإعجاب ویكتفون ھناك أو ھنا ببعضھا یدندنون المقربین، 
ستتخرج التى للدفعة إقامتھ اعتادت الذى األخیر المدرسة حفل فى ستغنى أختھ أن أبوه فیھ علم یوم 

فیھا .
............

...
.

االختالف على فیھ عینھ تفتحت الذى ھو السن ھذا كان ربما . التاسعة سن إلى أحمد وصل  
عادة أختھ فحفل الغناء، بسبب الصراع ھو یراه صراع أول وكان الناس، بین الصراع إلى المفضى 

وھى التخرج عام إلى ھذا عامھا فى وصلت ھبة بخریجیھا. احتفاالً عام كل المدرسة تقیمھا سنویة 
رشحتھا وإنما أبداً، الحفل فى الغناء إلى سعت قد تكن ولم الجامعى التعلیم إلى االنضمام وشك على 

اللى انت یاھبة بصى قائالت: إلیھا فذھبن وإمكاناتھا قدراتھا جیداً یعلمن ھن بھ. للغناء صدیقاتھا 
حتغنى فى الحفلة السنة دى. فردت ھبة بخجل: أغنى فى الحفلة ازاى؟

: بصى مافیش فى المدرسة أحلى من صوتك.
: بابا مش حیرضى. 

: ما تخافیش احنا ممكن نخلى أبلة سماح مدرسة الموسیقى تكلمھ وال حتى الناظرة.
ھى تسع لم بینما الجمیل، ھبة صوت من ذلك على أقدر والیرین الحفل إنجاح یردن ھبة صاحبات 

إن أعرف لو أنا لھا: فقالت صوتھا وحالوة ھبة بأداء انبھرت أیضاً الموسیقى مدرسة أبداً. ذلك إلى 
المدرسة فیھا صوت زى ده ماكنتش سیبتھ أبداً.
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 فردت ھبة بحیاء: بابا حیرفض یا أبلھ.
كلھا المدرسة أصبحت ذلك. فى والدتھا تكلم أن أو تكلمھ أن یمكنھا بأنھا لھا وقلت المدرسة طمأتھا 
بشیئ ذلك من یقنع لم أباه لكن التخرج، حفل فى ھبة إلى االستماع وبانتظار ومتحفزة مستعدة 

ورفضھ رفضاً شدیداً وصل بھ إلى حد تھدید ھبة بالحرمان من الذھاب إلى الحفل.
بین الصراع قمة ھو أو األسرة، فى األجیال بین الصراع أوج ھو أختھ لغناء أبیھ رفض كان ربما 

ولكنھ حقب من بالمجتمع موجود ذاتھ الصراع أختھ. فى متمثلة والمعاصرة أبیھ فى متمثلة األصالة 
لم یكن یدرى أنھ موجود وكان ظھوره بالبیت ھو أول عالماتھ التى رآھا فى حیاتھ.

فكرة على فقالت: الغداء مائدة على جلوس وھم قواھا فاستجمعت األمر مواجھة ھبة قررت حتى 
فیھ حفلة فى المدرسة حیعملوھا عشان التخرج وعایزینى أغنى فیھا.

بسرعة قال أحمد بعفویة تلقائیة: حلو بس ماتغنیش قدیم عشان یفھموا.
لكن أباه قال بحزم: ال قدیم وال جدید ماعندناش بنات بتغنى قدام الناس.

فرد أحمد بتلقائیة: ما ھى بتغنى كل خمیس یابابا قدام الناس.
: ال یافالح دول مش ناس دول أھل وبعدین بتغنى ھنا فى وسطنا وفى البیت.   

دخلت وإنما واحدة بكلمة تنطق ولم عالٍ بصوت بالبكاء فأجھشت الصدمة من نفسھا ھبة تملك لم 
غرفتھا مسرعة مساقة بالحزن. 

ما قائالً: كتفھا على یربت فظل مواساتھا محاوالً إلیھا فدخل شدیداً تأثراً أختھ لحزن أحمد تأثر 
كأن أخرى أمور فى تحادثھ أمھ فوجد أبیھ إلى فعاد علیھ ترد لم ولكنھا ماتزعلیش. یاھبة تزعلیش 

وھمھ، لفكره شاغالً أختھ لحزن حزنھ ظل وإن یفعل، ماذا یدر ولم لألمر فاندھش یحدث، لم شیئاً 
وإن لم یفھم لماذا أصر أبوه ولماذا تجاھلت أمھ األمر كلھ فاضطر للسكوت راغماً فسكت.

الیزداد حتى غضبھ فى تفاتحھ فلم تركتھ إذ زوجھا مع وخبرة بذكاء تعاملت قد أمھ أن یعلم یكن لم  
وقلت رفضھ قل فشیئاً وشیئاً التمل، وھى یقاوم وھو ذلك بعد تراضیھ ظلت ولكنھا وعناداً، غضباً 

حدتھ حتى الن وسمح لھا قائالً: توعدینى إنھا تكون آخر مرة؟
: أوعدك وھبة كمان توعدك.

الغناء برفض مش أنا ان عارفة طبعاً انت قائالً: ھبة إلى األب توجھ علیھما. فنادت للوالد. اندھى : 
مش نفسنا عن نروح عشان بنغنى احنا الغرب. الناس وسط الغناء رافض أنا لكن علیكم، بحرمھ وال 

عشان نروح عن الناس.
: أیوه یابابا أنا فاھمة.

لك حسمح المدرسة فى لیك سنة آخر دى خاطر وعشان علیك اعتمدت الناس خاطر عشان لكن : 
بشرط.

قالت ھبة وقد اعتلت وجھھا ابتسامة عریضة موافقة.
: مش لما تسمعى الشرط؟

: ماشى ایھ الشرط؟
: تبقى أول وآخر مرة.

 فوعدتھ فسمح لھا.
اللقاءات منع فى سبباً یكن لم الحرب فى الھزیمة بسبب والغناء الطرب جلسات اختفاء أن على 

ظھرت وإنما أبداً تنقطع لم لذلك العائلة، كبیر بوصفھ أبیھ بیت فى تتم كانت التى األسبوعیة األسریة 
غریبة نقاشات فظھرت قبل. من بمثلھ یسمع لم الذى والكالم الفكر من غریبة وأنواع أنماط فیھا 
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نحن ھل ھو ویعود إال الینتھى جدالً یثیر الذى السؤال وصار آخر نقاش كل على تطغى أصبحت 
كان ولكنھ وذاك الرأى ھذا بین بالتمییز لھ یسمح الذى بالنضج عقلھ یكن لم مخیرون؟ أم مسیرون 

دائماً كانت التى أختھ كالم سوى یستھویھ یكن ولم النقاش، ھذا فى أھلھ خاض كلما شدیداً سأماً یسأم 
باطن فى یغیبون كانوا الذین والفتیات الشباب عن الكالم إلى الشائكة القضیة تلك عن بالنقاش تحید 

وتشطط بل الفِكَر وتكثر الكلمات تطیش ذاك. تبلع و ھذا فتخطف فجأة علیھم تنشق أن بعد األرض 
أحیاناً فمن قائل بأنھ جن إلى مؤكد على أنھ وھم إلى جانح ألنھم مخلوقات فضائیة وووو.

والحدیث للنقاش آخر مساراً كانت وغیرھا السماء من ھبطوا الذین عن منصور أنیس روایات 
الممتع الذى یستھویھ فضالً عن مسلسالت التلیفزیون وأخبار الكرة والالعبین.

منھ السن قریب كان فقد كذلك وألنھ األصغر خالھ الحوار ھذا فى والمختلفین المشاكسین أكثر وكان 
فى وعاشوا ولدوا الذین یولیو ثورة شباب من وھو ال وكیف ثوریاً. شاباً یراه وھو أحمد وعى ومنذ 

فى یروا ولم مذھبھ وذھبوا فكره اعتنقوا حتى وخطبھ وحلمھ بزعامتھ الناصر عبد فبھرھم حضنھا 
العالم منقذاً وال زعیماً سواه .

إلى الوصول سھل منھم التقرب سریع الناس من قریباً بشوشاً الھزر كثیر المرح شدید ھذا خالھ كان 
ما بقدر الناس صحبة فى یسرع ما وبقدر العبوس، سریع الغضب سریع ذلك مع ولكنھ قلوبھم 
والموسیقى والغناء الطرب یحب مثلھم وألنھ حدیثھ. وحلو قلبھ طیبة رغم أیضاً خسارتھم فى یسرع 
ببیتھم األسبوعیة العائلة جلسة حضور على دائماً المواظبین من كان فقد الحلیم عبد عشاق من ومثلھ 

وكان الوحید الذى یستطیع اختراق الحظر الغنائى الذى فرضھ أبوه علیھم عقب النكسة.
رغم مابینھما التناقض من وبینھما أبیھ عن والمنھج الفكر فى االختالف شدید كان ھذا خالھ لكن 

طریق فى یسیر كان منھما كالً ولكن والمعرفة العلم وحب والتعلم والبیئة النشأة فى تشابھھما 
رجل خالھ بینما �، واألسباب التفسیرات كل یرجع متدین رجل فوالده صاحبھ بطریق أبداً الیلتقى 

كانا لذلك حقیقتھ, كانت كیف وال إیمانھ كان كیف الیقین وجھ على الیدرى "علمانى"، "ناصرى" 
 وأمھ وألختھ لھ حبھما إال یمألھا یكن لم جفوة بینھما صارت حتى یتفقان ما وقلیالً یختلفان ما كثیراً 

أخیراً أحمد أدرك حتى بینھم، وجوده من ببیتھم أسبوعیة جلسة تخل ولم أبداً زیارتھم عن ینقطع فلم 
النھارده الظھر أصلى دخلت قائالً: عاشھا قصة علیھم یقص یوماً خالھ جاءھم إذ محقاً كان أباه أن 
، جدا غریبة حاجة عمل االمام الظھر صالة وفى صاحبنا واحد أبو جنازة فیھ كان عشان مسجد فى 

فسألوه ایھ ھى؟
قال: بعد ما خلص التشھد راح ساجد مرتین وبعدین سلم. 

حرام راجل یا أبوه: لھ قال حتى لخالھ یبدھا ولم خجالً ھو ابتسم بینما ضحكھ كتم أبوه یملك لم عندئذ 
علیك مش عارف سجود السھو؟

العلم لحب دفعتھ ما ھى تعجبھ تكن لم التى واآلراء المستفیضة المناقشات تلك كانت ربما 
وكانت المرحلة تلك فى القراءات نوعیة فى لھ األول الموجھ ھى أختھ المعرفة. من واالستزادة 

بل یقرآنھا اللذین األسرة فى الوحیدین لیسا أنھما األطرف أسبوعیاً. "میكى" مجلة قراءة معھ تتابع 
وجھتھ حتى القراءة من أحمد نصیب ھى میكى وظلت ومتابعتھا. قراءتھا على كذلك أمھما تحرص 

أختھ لقراءة قصص "المغامرین الخمسة" لسھولتھا ومناسبتھا لسنھ.
ویحرص بل منھا جدید كل یتتبع فأخذ كبیرة متعة الخمسة المغامرین قصص فى أحمد وجد بالفعل 
ولكنھا الشیقة البولیسیة الروایات تلك قراءة معھ تتابع أختھ ھبة وجد. إن القدیم اقتناء على أیضاً 

تسبقھ دائماً بخطوة إذ وجدھا یوماً تقرأ كتاباً جدیداً فسألھا: إیھ الكتاب اللى فى ایدیك ده؟
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: ده أرسین لوبین.
: إیھ ده أجنبى؟

: مترجم وفیھ كتب كتیر غیره مترجمة. 
واستھوتھ جداً المترجمة الروایات تلك أعجبتھ إذ جدیداً منحى تنحو الثقافیة أحمد حیاة بدأت ھنا من  

أحمد حیاة فى الروایات أصبحت حتى أبداً، الخمسة المغامرین متابعة من تمنعھ لم لكنھا تماماً، 
عشر" الثالثة "الشیاطین تسمى جدیدة مجموعة ظھور بعد خاصة لھ جداً وممتعاً مھماً مصدراً 

للكاتب نفسھ محمود سالم والتى انضمت لقائمة روایاتھ المحببة. 
إلى ویتطلع ویسأمھا النوعیة تلك یمل المراھقة مرحلة فى أحمد بدأ األعوام مرور ومع رویداً 
بما األسد نصیب منھا كریستى ألجاثا أصبح والتى المترجمة العالمیة القصص ناحیة فمال غیرھا 
الكتب إلى باإلضافة إلیھ الكتب أحب أصبحت حتى بھا فتعلق مشوق غامض جو من تحویھ 

القصص ھذه یتابع أعواماً فظل وغیرھا لوبین أرسین أمثال من المترجمة العالمیة والقصص 
المشوقة بشغف حتى وجد یوماً بین یدیھ قصة لنجیب محفوظ. 

اللحظة من محفوظ أسلوب بھره منتظمة. حلقات على تنشرھا األھرام بصحیفة منشورة القصة 
مشوقة برشاقة الكلمات بین وینتقل العمالقة تمكن أدواتھ من ویتمكن األدب ناصیة یملك وھى األولى 
نجیب صار حتى والترقب األمل ببالغ الجدیدة الحلقة فیھ تصدر الذى الیوم ینتظر أحمد جعلت 

األدب لكن جمیلة عوالمھا وال جمیلة نظره فى تكن لم نفسھا القصص أن رغم المفضل أدیبھ محفوظ 
والسرد والنسق كان أھم ما شد أحمد تجاه أدب محفوظ.

األدبى فاألسلوب تعجبھ لم لكنھا مسلسلة راویات األھرام لھ نشرت آیضاً القدوس عبد احسان 
إلحسان لیس بروعة أسلوب محفوظ أما عوالمھ فأبغض وأسوأ.

ویھتم یتابعھا فظل وقراءتھا أعمالھما على الحصول لھ یسر أسبوعیاً المسلسل بالنشر األھرام تیسیر 
من وافرة حصیلة لدیھ أصبحت حتى منھما أى من جدید فصل فیھ ینشر الذى الیوم وینتظر بھا 

قصصھما فقرأ العدید من الروایات لكال الكاتبین.
والتغییر التطویر تبغى التى الدائمة كعادتھ لكنھ الكبیرین الكاتبین ید على بالقراءة أحمد شغف ازداد 
الروایات ألشخاص اإلنسانیة األنماط یوماً تعجبھ لم أنھ خاصة أخرى نقلة إلى بحاجة أنھ یوماً أحس 
ویكره الجمال ویحب العورات على االطالع یكره نشأ الذى وھو المجتمع، عورات تبدى وھى 

القبح فبدأ یبحث لنفسھ عن مجال آخر یجد فیھ متعتھ.
ولم قام األخیر التشھد لموقف اإلمام وصل إذا حتى الجماعة فى العشاء یصلى كعادتھ وقف لیلة فى 

لم أحمد ولكن جمیعاً الناس معھ قام حتى الوقوف، على وأصر یقعد لم ولكنھ الناس لھ فسبح یقعد 
یفعل وأصر على الجلوس حتى قرأ التشھد وسلم ثم قام یجرى من المسجد قبل أن یلحق بھ أحد.

على فزاد الناس علیھ اعتاد ما اإلمام خالف كیف أیضاً یفھم لم لكنھ ذلك فعل لماذا یدرى ال ھو 
تبعھ لماذا لكن عمد. عن زادھا لكنھ معذوراً لكان نسیاناً زادھا قد كان لو عامداً. ركعة الركعات 

لكن واجبة اإلمام متابعة أن صحیح اعتادوا؟ كما صالتھم استكمال على یصروا لم وكیف الناس؟ 
كیف یدر ولم حیرة فى أحمد جعلت األسئلة ھذه كل الخطأ؟ على اإلصرار عند حتى تجب ھل 

یھتدى إلى الحقیقة حتى أدرك عندئذ أن الثقافة فى الدین ھى األولى فأخذ یبحث عن مصدر لھا.
" اسمھ كتاب یدیھ بین وقع حتى یفیده أن یمكن عما فیھا یبحث وأخذ والده مكتبة إلى أحمد لجأ 

الكتاب ھیئة قدیماً تصدرھا كانت مسلسلة كتب مجموعة عن عبارة الكتاب السنة". من المنتخب 
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حتى أخرى إلى حلقة من وینتقل فیھ یقرأ وأخذ الكتاب أحمد أخذ جمعھا. حتى اجتھد قد أباه أن ویبدو 
قرأ ثالث كتب ولما یھتدى لما یبحث عنھ حتى سمع أذان الفجر.  

نظراً حظاً أكثر بالطبع منھا الدینى الروایات. من بدالً الكتب إلى كبیرة نقلة أحمد نقلت غریبة واقعة 
بأیة اھتمامھ على عنده طغى الذى الدینى بالعلم اھتمامھ وازدیاد الدینیة ونزعتھ بنشأتھ الرتباطھ 

كتب أخرى.
 نھالً الكتب من ینھل صار حتى أخرى أھمتھ مسألة عرف وكلما الدینیة الكتب یقرأ أحمد ظل 

یصوب كان الذى الكتاب معرض ذلك فى مستغالً عام بعد عاماً تكبر ظلت مكتبة لدیھ فأصبحت 
بھا البأس حصیلة لھ صارت حتى سنوات عدة تمض ولم الدینیة، الكتب شراء على تركیزه خاللھ 

من العلم, ظلت تنمو وتزداد مع ازدیاد حرصھ على حضور الخطب والدروس فضالً عن القراءة.
الزمان ذلك فى الناس من الكثیر مثلھ یملك لیس ما العلم من لدیھ أصبح بالطویلة لیست مدة وبعد 

الذى عزت فیھ القراءة وقلت فیھ المعرفة.   
لھم یمكن فیما یتحكم أبوه وكان التلیفزیون لمتابعة الكثیر الوقت من لدیھ یكن لم أخرى جھة على 

سماتھا تغیرت التى األفالم, من الكثیر مشاھدة عن یمنعھم وكان بھ, لھم الیسمح وما مشاھدتھ 
فى مشاھدتھ بالمسموح ذلك یكن ولم ومفاتنھن حسنھن وإبداء التعریة فى یتفنن بطالتھا وأصبحت 

فى أخبارھا یتتبع فكان كثیراً واألفالم السینما تستھویھم ممن كان ولكنھ المتدینة, األسرة تلك 
أجمل ویراھا أمین مرفت بالنجمة اإلعجاب شدید وكان والجرائد والمجالت بالشوارع اإلعالنات 

عرضت ما إذا أفالمھا مشاھدة على الحرص كل ویحرص كانت أینما أخبارھا ویتتبع العالم نساء 
بالتلیفزیون أما السینما فلم یكن یسمح لھم بدخولھا إال بصحبة العائلة كلھا.

للغناء محبة أسرة وألنھم عنھم للترفیھ السینما إلى أسرتھ اصطحاب فیھ األب قرر یوم جاء حتى 
والقصة الحلیم عبد بطولة الفلم ". الشجرة فوق أبى " حافظ الحلیم عبد فیلم اختاروا فقد والطرب 
وجلسوا األمل بذلك األسرة ذھبت وممتعاً. جمیالً الفلم یكون أن إذن البد القدوس. عبد إلحسان 

أن صحیح بالحرج. یحس أحمد بدأ حتى دقائق بضع الفلم من تمض لم الفلم. ویتابعون یشاھدون 
الفلم صناعة فى عیب أذلك والیدرى قصة، بال لوكان كما بدا ولكنھ القدوس عبد احسان قصة الفلم 

أم عیب فى الروایة.  
مشاعر أذت وعربدة وسكر خمر و وأحضان قبالت من إال مضمون وبال تقریباً قصة بال فالفلم  

أال أبیھ بقسم وانتھى جمیل وقت قضاء فى باألمل بدأ فارقاً غریباً یوماً كان كثیراً. وأحرجتھا األسرة 
یذھب بعده إلى السینما أبداً.

بالطبع باإلضافة بھ الوحیدة الحسنة ھى كانت ربما الفلم أبطال ضمن من كانت أمین مرفت حبیبتھ 
بعد یتكدر بدأ لھا حبھ أن على األحب. نجمتھ ھى ومرفت الیوم ذلك ومنذ الحلیم، عبد أغانى إلى 

تبارین الالئى الفنانات من األخریات تجارى فبدأت الحلیم عبد فلم فى علیھ رآھا الذى النمط تغیر 
رآھا لو یتمنى وأصبح علیھا یغار معھ صار درجة بلغ قد لھا حبھ وكان عجیب بشكل التعرى فى 

أكثر حشمة وأقل عریاً وأصبح ینظر إلیھا كأنھا حبیبتھ ال نجمتھ.
السائدة األفالم تلك من بطلتھ ھى جدید لفلم سینما" "أفیش وجد الیومیة الجرائد یطالع وھو یوم فى 

واحدة. مالبس قطعة بال تماماً عاریة وھى لھا مظھراً األفیش كان إساءة. كل رآه ما فساءه حینئذ 
التغطى وھى أظھرتھا أنھا إال الصدر وال العفة مواطن منھا تبد لم الفوتوغرافیة اللقطة صحیح 
یسائل وظل نفسھ فى الغیرة ودبت بعقلھ تلعب األفكار أخذت صدرھا. إلى رجلیھا بضم إال نفسھا 
على بالفلم العاملین أن المؤكد من لكن الیمكن ال باإلعالن؟ ظھر كما بالفلم عاریة بدت ھل نفسھ: 
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یمنى ھو بل لھ. للترویج الفلم صناعى من حیل مجرد ھى ال ال أمھا؟ ولدتھا كما رأوھا قد تقدیر أقل 
ما غیر ویدعى نفسھ على یتحایل فلِم شیئ كل عن تعبر الصورة لھا. حبھ یفقد ال حتى بذلك نفسھ 

ھذا ساءه لشھواتھم. شدیدة إثارة من الناظرین خیال فى تركتھ ما یكفى لیحكم. الفلم یر لم لكنھ یرى؟ 
من ومنھم یبالغ من فمنھم الفلم, رأوا ممن غیرَه المشھد حقیقة عن یسأل فظل أثاره مما بأكثر المشھد 

یھون وھو یسمع ھذا وذاك فى غضب وحزن على محبوبتھ وما آلت إلیھ من سقوط مدوٍ.
تبارین جمیعاً ولكنھن الفن من المسف النوع ھذا إلى لجأن فیمن الوحیدة ھى المحببة نجمتھ تكن لم 

فى المسلحة قواتھ سقطت كما تماماً مصر فى للفن حاد سقوط عن إال تسفر لم مباراة ذلك فى 
معركة ظنھا الجمیع محسومة لصالحھم.

...............                                          
......                                               

.                                                 
فى مروة ظھور إال مایحب- غیر على أمین مرفت حبیبتھ رؤیة إثر بھ جرح الذى جرحھ- یداو لم 

منھن و صاحباتھا, ومعھا آلخر حین من البیت إلى ترجع ھبة كانت  أختھ. ھبة صدیقة مروة حیاتھ. 
صدیقتان التفارق إحداھن األخرى، مروة ومنال.

أخاذاً إنجذاباً نحوھا وجد حتى تبصرانھا عیناه تكد لم الجمال, باھرة الحسن شدیدة شابة مروة 
إلیھا ینظر حتى األوقات ویختلس الدنیا, فى امرأة أجمل ویعتبرھا إلیھا النظر یحب ذاك مذ فأصبح 

ینمو الشوق أخذ ثم إلیھا، شوق إلى بجمالھا إعجابھ تحول حتى عدیدة، دقائق الباب خلف من 
فیجالسھن االستئذان بعد علیھن لیدخل الفرصة ویتحین حباً بھا یھیم صار حتى یتزاید، واإلعجاب 
ما استطاع.

شدیداً رفقاً بھ ویترفقن جداً یحببنھ جمیعاً كن فقد صاحبتھن، أخى بخلد یدور ما الفتیات تدر لم  
أختھ صدیقة مروة إلى والینظر أبداً, الفارق ذلك یرى یكن لم ولكنھ كبیر وبینھن بینھ السنى فالفارق 

أن بعد زوجتھ تصبح أن فى دائماً النفس ویمنى المنشودة, أحالمھ وفتاة الوحید حبھ أنھا على إال 
یكبر.
منھ التخلص على وال بھ البوح على الیقوى ھذا حبھ على وھو والسنون بل والشھور األیام مرت 
لم فھو والعاطفة, الحب فى فاشل وھو الحین ذلك منذ معھا. والجلوس إلیھا بالنظر منھا مكتفیاً 

على قدر كلما یسألھا كان ولكنھ نفسھا, ألختھ حتى وال بالطبع أختھ لصدیقة بحبھ یبوح أن یستطع 
وال الزم مش سؤالھ: سر تفھم ال وھى ھبة فترد منھا؟ أكبر واحد تتجوز الزم البنت لیھ ھو ذلك: 
محمد بسیدنا تزوجت عنھا هللا رضى خدیجة السیدة مش سائالً: الكرة فیعید یفضل. ولكن حاجة 

صلى هللا علیھ وسلم وھو أصغر منھا بخمسة عشر سنة؟
: أیوه بس مین مننا زى ستنا خدیجة ومین فى الرجالة زى سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم؟

: مافیش حد طبعا لكن ده معناه انھ ممكن؟
دى ھى منھ. أكبر اللى بیفضل مش والراجل منھا أصغر اللى بتفضل مش بطبعھا المرأة یاحبیبى : 

طبیعة البشر.
لم ولكنھا بمشاعره، حبیبتھ مصارحة عن وعزوفھ إحباطھ سبب ھى أختھ من اإلجابة ھذه كانت 
واستمرت بھا ھیامھ فى ھو فاستمر طواالً، سنوات معھ استمر الذى لھا حبھ عن كفھ فى سبباً تكن 
واألمور واألساطیر والخزعبالت الترھات بین تخبطھم فى والناس ھدى، بغیر ھیامھا فى بلده معھا 

التى التجدى والتفید. 
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تأثیراً المجتمع على أثرت التى النكسة إنھا المخزى- المآل ھذا إلى المجتمع حال آل لم یفھم اآلن ھو 
بمثل النكسة عن الناس تلھیة إلى الدولة نزعة كان األمر فى األخطر لكن الخطر، وشدید السوء بالغ 

ھذه األفالم وتلك القصص والخرافات لینشغل الناس عما أصابھم من كدر.
وأخرى فضائیة مخلوقات وعن السماء من ھبطوا الذین عن الحكایات تلك أشیعت لماذا فھم عندئذ 

النزعة إنھا واالختیار. الجبر عن الحدیث كثر ولماذا السماء، جذبتھم أو األرض ابتلعتھم أرضیة 
عُرفوا وال أبداً عنھا یحیدوا لم المصریین لدى فطرة الدین وحب فالدین الدین. لحب وإنھ الدینیة 

قادتھم خطأ فداحة مدى یقیناً سیعلمون للدین رجعوا إن وھم بالتدین، إال تاریخھم عبر یوماً 
ینشغلوا أن الدین أمور من أمر فى التفكیر أرادوا إن بالناس فحرى حالھم إلیھ آل عما ولحاسبوھم 

بھذا السؤال العبثى: ھل نحن مخیرون أم مسیرون؟
الشیوخ صوت إال الھابط والفن والخزعبالت بالترھات المفعم الغریب الجو ذلك یشق یكن لم 

وأعذب األصوات بأجمل القرآن ویجودون یرتلون وھم ورفعت والمنشاوى الباسط عبد المقرئین 
الشیخ فتفضالن وأختھ أمھ أما المنشاوى عشاق من ھو بینما رفعت الشیخ عشاق من أبوه النغمات. 

أولئك من وأفضلھا التسجیالت أجمل سماع على دائماً األسرة تحرص وذاك ھذا وبین الباسط. عبد 
الشیوخ العظماء.

كل فى أباه لكن العجیبة األمور بھذه شغلوا أو الناس انشغل ولماذا حزیناً المشھد كان كم یدرك اآلن 
ھزیمتھ رغم وھو بالنصر مصر على هللا منة فى لحظة یشك یكن ولم أبداً إیمانھ یفقد لم المحن تلك 

الغارقة الوطن سفینة تعویم وإعادة الدفة قیادة على الناصر عبد قدرة فى شكھ یتزعزع لم الفادحة 
فانتظر وانتظر معھ الناس ما یمكن أن یخرجھ عبد الناصر من جعبتھ النتشال الشعب مما ھو فیھ .    

ذلك فانتزع حان قد باألجل وإذا فجأة، انتظارھم ینھى بالقدر إذا ینتظرون والشعب أبوه وبینما  
لھ یسمح ولم ھزیمتھ لیعوض الناصر عبد القدر یمھل لم إنذار. وال مقدمات دون بینھم، من القائد 

أجلھ بالوصول إلى النصر فجاءه الموت بغتة.
-------------------                                     

----------                                              
بالطبع یبكى. قبل من یره ولم أبوه وبكى وألم, بحرقة فبكوه المصریین كل الناصر عبد وفاة فاجأت  

قلبھ إلى یكن لم ذلك مع أنھ إال بناصر إعجابھ فرغم ھو أما البكاء كثیرة قبل من كانت وإن أمھ بكتھ 
حبیباً كل ھذا الحب حتى یبكى علیھ كما بكى والداه.

قریباً كان كأنھ أنفسھم ویعزون وانجازاتھ, ناصر ینعون الشوارع فى منھم اآلالف فخرج الناس أما 
أو صدیقاً لكل واحد فیھم.

وكان وخطابتھ زعامتھ وتعجبھ ناصر یعجبھ كان نفسھ فھو عجیباً یوماً تاریخھ فى الیوم ھذا كان 
تجاه غریب حب عن المعبرة الناس فعل ردة أبداً یتصور لم لكنھ وصوتھ وطریقتھ خطبھ فى یقلده 

زعیمھم الذى بدا أنھ- لیس فقط مجرد زعیم- ولكنھ حلم، راح مع فقدانھم لھ.
أخرجتھم إذ الیوم ذلك فى كثیرة أخرى ومدارس مدرستھ فعلتھ ما ھو األمر فى ما أغرب أما  

نشیداً مرددین ساعات بالشوارع یھیمون فظلوا المدرسین, إشراف تحت ناصر جنازة فى لیسیروا 
حزیناً یقول:

الوداع یاجمال یاحبیب المالیین الوداع      ثورتك ثورة كفاح عشت بیھا طول السنین الوداع.
مشھد ھو مباشرة الوفاة قبل لھ زیارة فى كانوا الذین العرب زعماء بعض یودع وھو ناصر مشھد 

أثار الریبة فى نفوس الناس حتى ظل كثیر منھم یھرف بما الیعرف. 
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: ھمھ دول اللى قتلوه.
: منھم �.

: عبد الناصر مات مسموم.
: ال ال دى محاولة قتل ما تعرفش مین اللى كان مقصود بیھا بس لألسف كان ناصر ھو ضحیتھا. 

: المقصود كان عرفات.
: ال كان الملك حسین.

أن علیھا وأن زعیمھا فقدت مصر أن ھى المؤكدة والحقیقة وھناك ھنا مرسلة وأقوال كثیرة تكھنات 
تستعد الستقبال السادات نائب الرئیس لیكون رئیساً جدیداً.

الھائل الفراغ ملء السادات یستطع ولم لزعیمھم، فقدھم بعد الناس نفوس فى ھائل عاطفى خلل وقع 
من كثیر فى وبالسخریة بل باإلھمال أو بالنقد الناس فاستقبلھ كسابقھ ملھم زعیم قائد خلفھ الذى 

األحیان والیدرى لماذا كثرت النكت على السادات بذلك الشكل.
: عارف لیھ السادات عنده زبیبة فى راسھ؟

: آه دى عالمة الصالة.
: ال ده عبد الناصر كان كل ما السادات یتكلم یضربھ على راسھ ویقول لھ اسكت انت.

حتى األغانى المشھورة حرفوا كلماتھا لتتناسب مع النكت. 
: ساب لیك ایھ یاصبیة عبد الناصر لما مات     ساب لى عجل من المنوفیة اسمھ أنور السادات.

أتى قد یكن لم األیدیولوجیات فوقت أیدیولوجیاً موقفاً یكن لم الیوم ذلك فى السادات من ھو موقفھ 
الخطابة فى ناصر وبین بینھ المقارنة وكانت بالرجل اإلعجاب شدید حینذاك یكن لم ولكنھ بعد, علیھ 

یخطب كما فیھم والیخطب الناس یتكلم كما یتكلم فھو اإلطالق، على صالحھ غیر فى والزعامة 
تعبیراً وأفضل كثیراً السادات مالمح من أجمل كانت ومالمحھ ناصر شكل أن عن فضالً الزعیم، 

بعد أنھ یعرف أحمد یكن لم الرجل. تجاه الوقت ذلك فى أبداً باالنجذاب یشعر لم وبالتالى منھ، 
سنوات قلیلة سیغیر رأیھ تماماً فى كال الرجلین.

بعد علیھ. النكات إطالق من ذلك یمنعھم لم وإن لھم رئیساً السادات یعتادون فشیئاً شیئاً الناس بدأ 
وفى والقائد للسیاسى واجبین ودھاء مكر من جعبتھ فى بما الجمیع الرجل فاجأ قصیرة غیر فترة 
من "عجل عنھ قالوا من استطاع السیاسیة والحنكة والمكر الدھاء عن تنم سیاسیة خطوة أول 

واحد, یوم فى جمیعاً منھم یتخلص وأن تاریخیاً سیاسیاً درساً السیاسیین خصومھ  یلقن أن " المنوفیة 
من بھم فإذا إحراجھ قاصدین دستورى فراغ إلحداث بھا تقدموا التى الجماعیة استقاالتھم فقبل 

بعد ھو أسماه فیما بالمعتقل ناصر نظام رموز كل ومعھم جمیعاً ویوضَعون بل ویفشلون یُحرَجون 
ذلك بثورة التصحیح.

وكعادتھ المحافظة مال أبوه إلى السادات وصدق حدیثھ ودافع عنھ: دى ضربة معلم.
لكن ھبة كعادتھا كمحبة للحریة تسأل أباھا مستنكرة: بس لیھ سجنھم؟

: لو ماكانش عمل كده كانوا ھمھ اللى حیعزلوه.
: ھو احنا مانعرفش نعیش مع بعض؟ دایما یاحنا نعیش یاھمھ یعیشوا؟ 

مع علیھ عھده الذى ذاتھ بالحماس یكن لم لكنھ لھ ویتحمس السادات عن یدافع أباه أن صحیح  
ناصر.

بھم ضحى الذین الخصوم ھؤالء مؤیدى من یكن لم وإن الذاك ھذا یرى ال فھو نفسھ ھو أما 
فى بالظھور یھتم فبدأ المصرى الشعب لدى حساساً وتراً یطرق بدأ الرجل أن ,خاصة السادات 
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وجھھ فى الصالة عالمة وجود إلى باإلضافة خطبة كل قبل هللا اسم ویذكر والعیدین الجمعة صلوات 
أباه دفعت التى العوامل من ذلك كل المسلمین. اإلخوان من المسجونین من الكثیر عن إفراجھ ثم 

هللا "ولینصرن تعالى هللا قول دائما یردد وكان یدیھ, على النصر تحقیق فى واألمل السادات لتأیید 
من ینصره إن هللا لقوى عزیز" ویقول: السادات رجل مؤمن وربنا وعد المؤمنین بالنصر.

................
......

.

بین وھمسات قلیلة مناوشات من إال السادات، قیادة فى عاصفتین غیر ھادئتان سنتان بعدھا مرت 
داھمھم ممن كان أبوه حتى األرض, واستعادة التحریر معركة تأخر من ضیقھم عن تعبر الناس 
وأن تعود لن األرض بأن القائلین بقول أبداً یرض ولم السادات فى أبداً إیمانھ یفقد لم وإن القلق 

المعركة لن تقوم أبداً وأن كل مایجرى على الجبھة ھو مجرد ذر للرماد فى العیون.
على ھبت أن إلى أملھ, یفقد الشعب كاد حتى الناس بین شاعت قد األقاویل وھذه النغمة تلك كانت  

األسرة ریح عاصفة التنسى آثارھا ما بقى ألى منھم حیاة بعدھا.
الفجر عند كعادتھا األسرة صحت اإلبتدائى الخامس الصف فى وھو الدراسة أیام من یوم فى 

یصل لم كثیراً. الحركة على الیقدر متعباً الیوم ذلك فى نھض أباه ولكن والدراسة للعمل استعداداً 
على یقدر ولن متعب بأنھ فأجابت أبیھ عن أمھ سأل منفرداً. منھم كل فصلى كعادتھ الفجر بھم 

الصالة معھم وسیصلى فى سریره وربما لن یذھب إلى العمل.
بھ- أباه وجد البیت إلى عاد حین ولكنھ ألبیھ وقع ما الیوم خضم فى ونسى مدرستھ إلى ھو توجھ 
فسأل رعشة, وبجسده خفقة أحمد بقلب فأخذت بساعات- بعدھم البیت إلى یعود أن عادتھ من وكان 

خائفاً عن أبیھ أمَھ مرة أخرى.
: ما تخافش بابا تعبان شویة وان شاء هللا حیبقى كویس.

عن انقطع أنھ حتى الیوم ذلك فى البیت یغادر فلم الحركة، على كثیراً الیقوى وأبوه كلھ الیوم مر 
یومین منذ ألماً اشتكى أباه أن الیوم نھایة فى علموا أنھم الغریب أبداً. یفارقھ لم من وھو المسجد 

ولكنھ تحامل على نفسھ ولم یظھره ألحد منھم.
تطالب أختھ بالبیت- تتصاعد الخوف نبرة فبدأت ذاتھ المشھد تكرر التالى الیوم صبیحة فى 

بالراحة سیذھب ارھاق مجرد بأنھ ویقول كالمھما من یھون وأبوه ذلك على تؤكد أمھ بالطبیب- 
باذن هللا غداً.

لم عالجاً ظنھا التى والراحة تضعف عنده والحركة فراشھ على ممدد واألب كسابقھ مر الیوم ولكن 
وھو اللیل داھمھم حتى والحركة القدرة إلى أبوه یعود أن ودون تحسن بال یمر والوقت بالعالج, تكن 

على الحال نفسھ إلى أن جاءھم عمھ بصحبة الطبیب.
المعانى یفھم لم لھم. مسموع بصوت فتحادثا عمھ بصحبة خرج ثم فأطال أبیھ على الطبیب دخل 
 حیا ما ینساھا لن واحدة جملة یذكر ولكنھ تشخیصھ معنى یعلم ولم بكلماتھا الطبیب تكلم التى 

"عضلة القلب ضعیفة".
وجوه فى الفزع رأى حین ماقال أثر فھم عندئذ الحال. فى المستشفى إلى أبیھ بنقل الطبیب أمر 

أقرب ھو الدمرداش مستشفى وكان المستشفى إلى الفور على بنقلھ سارعت التى العائلة, 
المستشفیات إلیھم فنقلوه إلیھا.
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استمعوا- أنھم على یكفى ما الخبرات من الیمتلكون نواب مجرد الموجودون واألطباء لیل الوقت  
عالج من الكبیر الطبیب ذلك بھ أمر ما لألب فجھزوا البیت- جاءھم الذى الكبیر للطبیب ھاتفیاً 

معھ وترقد بالمستشفى المركزة بالعنایة یرقد أبوه كان معدودة دقائق وبعد ومستلزمات، وأدویة 
قلوب األسرة جمیعاً وإن باتت فى أجساد أصحابھا.

المركزة بالرعایة الصحبة إذ المنزل إلى بالعودة ونصحوھم حالتھ على الموجودون األطباء طمأنھم 
وطالبوھم بالدعوة لھ بالشفاء والعودة فى الصباح الباكر.

إلى العودة قبل مُسَلِماً أبیھ على دخل فیھ. ھو مما أخطر وال أھم أحداث قبل من أحمد على تمر لم 
بصوت لھ قال الذى أباه سریر الصق حتى مضطرباً اقترب یقترب. بأن أبوه إلیھ أشار البیت. 

ضعیف: أحمد أبوك عاش حیاتھ كلھا حر وحیموت حر عارف لیھ أنا حر یاأحمد؟
استغرب أحمد كلمات أبیھ ولم یفھم لھا فى ذلك الموقف سبباً لكنھ جارى أباه فسألھ: لیھ یابابا؟

:  ألنى عبد هللا وحده. انت كمان الزم تعمل زى أبوك یا أحمد الزم. اوعدنى یابنى.
: اوعدك یابابا.

فحسب لیلتھ فى أحمد جفنى الكلمات تلك تؤرق لم كلھ. اللیل نومھ أرق ما أبیھ كلمات من أحمد أحس 
أو فترة الزمن من علیھ مرت وكلما فحواھا فى ویتأمل عقلھ فى یقلبھا وأعواماً أعواماً ظلت بل 

عبرت بخاطره عبرة تذكرھا فتأملھا فرأى فیھا من الفكر ما لم یره من قبل.
بھا وعملھ یوم بعد یوماً یتسع لھا فھمھ ظل المعانى واسعة العمق، شدیدة تلك كلماتھ فى أبیھ فلسفة  

ینمو ویكثر وإیمانھ بھا یترسخ فى وجدانھ شیئاً فشیئاً.
الصحیح وتدینھ با� الشدید وإیمانھ أبیھ لذكاء تماماً وواعیاً مدركاً كلھا حیاتھ عاش أنھ صحیح 
التى العمیقة الفلسفة ھذه بفھم بعد لھ تسمح سن فى یومئذ یكن لم ولكنھ والتطرف، الغلو من الخالى 

البنھ دائم حیاة كمنھج استمرارھا فى والمؤملة حیاتھ, عن والمعبرة الموجزة أبیھ كلمات بھا نضحت 
من بعده.
ولكنھ كعادتھ هللا ذكر من یكثر وكان باألمل ومفعمة مشجعة أبیھ كلمات كانت الكلمات تلك بخالف 
أثراً لدیھ یترك أو ذلك إلى یلتفت لم ولكنھ قبل من ذكره لعلھ أو أمامھ, الموت یذكر مرة وألول 
اللیل ذھب حتى یطارده، أبیھ موت من الخوف وھاجس إال شیئاً یذكر مابات اللیلة تلك فى ولكنھ 

مع حواره یتذكر وھو فراشھ على متقلباً اللیل من قضى ما قضى بل واحدة لحظة ینم لم وھو كلھ 
أبیھ.،حتى یئس فقام وصلى وظل یذكر هللا ویدعوه بالشفاء ألبیھ اللیل كلھ.

طرق حین المستشفى إلى للذھاب تستعد والدعاء السھر طول من المنھكة األسرة كانت الصباح فى 
عمھم باب البیت ومعھ الخبر الصاعق.  

رغم ولكنھ– بأیام قبلھا مریضاً أبوه كان صحیح بالخبر. أنبأتھ التى الكلمات یع ولم سمعھ یصدق لم  
ذلك بأن یصدق أن یشأ لم قل أو بالھ على یخطر لم أنھ إال أباه یشفى بأن � ودعائھ وخوفھ قلقھ 

المرض كان بالفعل مرض موت أبیھ.
وأن انتھت قد طفولتھ أن یومھا أحس إنھ بل طفولتھ, أیام وأتعس أصعب ھو الیوم ذلك كان ربما 

وسنداً ومعلماً أباً كان بل رؤوف حانٍ أب مجرد أبوه یكن فلم األبد, إلى ولتا قد وسعادتھ ھناءه 
وظھراً, كأنھ الیوم بال ظھر أو كأنھ الیوم صدر عارٍ یتلقى السیاط سوطاً سوطاً بكل حسرة وألم.

واألسرة العمر أواسط فى بعد وھو عائلھا فقدت التى المنكوبة األسرة بتلك مشتركاً ھما القلق بات   
مازال أمامھا بعد طریق طویل من العلم والدراسة والزواج وووو. 
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طفالً قبل من بكى أنھ صحیح حیاتھ, فى یبكیھ حزن أول كان ولكنھ حزناً وقتھا بكى كم الیذكر 
توقف. والمتى كیف والیذكر حیا ما أبداً ینساه فال أبیھ على بكاؤه أما الیذكره، لكنھ األطفال كبكاء 

لھ شاء وكما یكون أن لھ شاءا كما رجالً أعینھما فى یظل حتى مااستطاع وأختھ أمھ عن یخفیھ كان 
ذاك منذ دمعتھ وصارت تماما طبیعتھ من حقاً غیر قد أبیھ على الطویل بكاءه أن على كذلك, أبوه 

بین المسجد فى وھو خاصة معھ أبیھ مواقف من موقفاً ذكر كلما تغلبھ دائماً- مقلتیھ من قریبة 
أصدقاء والده. 

قاصراً بكاؤه یعد فلم عدیدة مواقف فى دموعھ استدعى الذى الفاصل العامل كانت الوفاة ھذه كأن 
وسیر تبكیھ وسلم علیھ هللا صلى الرسول وسیرة تبكیھ للقرآن الجمیلة التالوة صارت بل علیھا 

بحق فتحول األفالم، فى یراھا التى تلك حتى اإلنسانیة المواقف من وكثیر واألولیاء الصحابة 
عن ذلك یخفى أن على استطاع ما اجتھد وإن والرقة والعطف الحنو بالغ الحساسیة شدید لشخص 

الناس.
لمجرد فقط لیس كلھا الحیاة أیام أسوأ الیوم ذلك یعد أن ذكریاتھ یسجل وھو اآلن لھ یصح ربما 

كیف الیعلم فھو بعده، من جمیعاً حیاتھم على وقلقھم لخوفھم أیضاً ولكن أبیھم فراق على حزنھم 
أن عمره من العاشرة فى صغیر لطفل یمكن كیف عبء؟ من عاتقھ على ألقى ما یتحمل أن سیمكنھ 
یسأل من والده؟ وفاة بعد یحتمى بمن األسرة؟ رجل أنھ ومامعنى الوحید؟ األسرة رجل فجأة یصیر 

وبینما الخطر. شدیدة مآالتھا وكل مفزعة إجاباتھا كل كثیرة أسئلة ویسترشد؟ یقتدى وبمن بعده من 
عشرات من البد علیھما؟ الحدث وقع كان كیف ترى وأختھ أمھ تذكر إذ مذكراتھ یكتب كذلك ھو 

األسئلة ومئات الھواجس قد طاردتھما. 
والده؟ معاش یكفیھم ھل أمھ. قلب على كآبة الھواجس أكثر كان المالى العبء ھاجس أن المؤكد من 

یمكن كیف االبتدائى. الخامس الصف فى أحمد ومازال بالكلیة لھا الثانى الصف فى ھبة فمازالت 
ھذا حملت كیف الحنون الرؤوم أمھ حقاً مسكینة التعمل؟ وھى المنكوبة األسرة ھذه تقود أن إلمرأة 

الحمل الشاھق وھى بھذا الحال الواھن الضعیف؟!
بشخصھ، واإلعجاب بھ التعلق شدیدة كانت أنھا إال أبیھا مع الفكریة خالفاتھا فرغم أختھ ھبة أما 

ثقافة من كونھما وفكر رؤیة صاحب وألنھ مجاھد عصامى رجل ألنھ ولكن والدھا، ألنھ فقط لیس 
لیرشدھا ألبیھا تلجأ أمر فى احتارت إن وكانت الحیاة، مناحى شتى على عریض واطالع واسعة 

یحمیھا أن یمكنھ اآلن أبیھا مثل فمن ، البرھان قوى الحجة بالغ دائماً ذلك فى وھو یقھرھا أن دون 
ویرشدھا ومن سیقف معھا حین یحین موعد زواجھا؟

یمكنھ ولكنھ حینھا فى إجابة لھا تجد ولم ألذھانھم قفزت أنھا المؤكد من منھا وأكثر األسئلة ھذه كل 
لم عسراً وعسیرة الخطر بالغة جدیدة حیاة ببدء إیذاناً كان الیوم ذلك أن مبالغة بال یسجل أن اآلن 

یعرفوا مثلھ من قبل.     
ومؤنساً كثیراً مواسیاً آخر- ومشجعاً حیناً, مطمئناً زائراً منامھ- فى یأتیھ أبوه ظل قصیرة غیر لمدة 

إال یراه یعد لم حتى وقلت انسحبت كیف والیذكر عددھا الیذكر لیالٍ ذلك فى علیھ مرت حتى أكثر, 
كل حین وحین على فترات ظلت تتباعد وتتباعد حتى قلت أو انعدمت.

على جاثماً شاھقاً جبالً الحزن ویبدأ كبیراً الھم فیبدأ اإلنسان على بھ هللا یمن الذى النسیان إنھ  
الصدور والنفوس ثم الیلبث أن یزول مع الوقت رویداً حتى یذھب كمن لم یأت.

الیوم ذلك منذ یعد ولم مجدى عم وذھب الغناء وأوقات الطرب جلسات بالطبع انقطعت أبیھ وفاة بعد 
عمھ وزاد لھم وحبھم ودھم على وأسرتھ عمھ ظل بینما بالتلیفون, آلخر حین من عنھم سائالً إال أبداً 
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مصاریف سداد على عام كل فى یصر وكان أختھ, وعلى علیھ الدائم والسؤال بھم والصلة الود من 
دراستھما وإحضار الكتب التى كانا یطلبانھا.

حفزتھ التى العظیمة أمھ بكلمات إال منھ یفق لم الوطأة شدید القسوة بالغ أثر نفسھ فى أبیھ لوفاة كان 
دلوقت أنت علیھ, نعتمد راجل لنا ساب أبوك لھ: قائلة والدھم بعد من كلھا أسرتھا ونبھت ونبھتھ 
راجلنا. 

 ولكن الفكرة أعیتھ الثقیلة؟ العجیبة المسئولیة بھذه یعیش أن یمكنھ كیف البیت؟ رجل صار أحقاً 
اإلحساس ذلك أخذ حتى ذاتھ الوقت فى یعجبھ أنھ إال مایقلقھ بقدر البیت رجل أصبح بأنھ إحساسھ 

الیوم أتى حتى ذلك على وتشجعانھ وأختھ أمھ باستمرار نفسھ فى وتنمیھ یوم بعد یوماً نفسھ فى یكبر 
وبحق أنھ جمیعاً للناس یظھر أن علیھ وبات لھا الحقیقى المحك على الجملة تلك فیھ وضِعَت الذى 

رجل ھذه األسرة . وكان ھذا الیوم ھو یوم زفاف أختھ.

.................                                      
....                                             
                                               

 
الدائمة ھبة رغبة بسبب ربما واالختالفات المناوشات من الكثیر بینھما كان وأختھ أباه أن صحیح 

الغناء قصة كانت ربما جماحھا. وكبح الرغبة تلك من الحد فى الدائمة أبیھا ومحاوالت االنطالق فى 
أبیھ شخصیة مع بالكلیة تتناقض التى لھبة الثوریة النزعة ھو األھم ولكن فصولھا من فصالً 

الناصر لعبد الكره حد إلى یصل والذى الرافض والرأى المعارض المنطق ھذا أن ویبدو المحافظة 
ولما الجامعیة دراستھا بعد تنھ لم وھى بھ وارتباطھا بأختھ إسماعیل معرفة فى السبب كان ونظامھ, 

رفضھا رغم نفسھا ھبة تكرارھا. عدم خشیت فرصة العروس أمھ وجدت األخیرة. سنتھا من تنتھى 
فى البدایة لفكرة الزواج قبل إنھاء الدراسة إال أنھا عادت فوافقت مع إصرار إسماعیل.

ولى من للعروس البد للزواج. تستعد عروساً أصبحت ھبة وأختھ عشرة الثانیة سن فى أحمد أصبح 
یشغل أال وعلیھ حرج من أحمد على فال بواجبھ سیقوم أنھ الشك موجود. عمھ هللا. توفاه وأبوه أمر 
یمكنھ التى المسئولیة وماھى یفعل؟ أن علیھ ماذا ترى األسرة. رجل یعدونھ ولكنھم باألمر، بالھ 

االضطالع بھا اآلن؟! یالھا من حیرة ویالھ من موقف عصیب حرج؟
: أحمد تعال.

: أیوه یاعمو؟
: انت اللى حتسلم أختك لعریسھا.

: أنا ازاى یاعمو؟ حضرتك موجود البركة فیك انت.
والزم اختك مسئولیة تتحمل الزم النھارده من وانت بكرة موجود مش لكن النھارده موجود أنا : 

عریسھا وأھلھا یفھموا ان لھا أخ یسأل عنھا وعن مصلحتھا.
كل على معاھم متفق أنا تخافش ما مطمئناً: قال ثم القلق وجھھ فى یرى وھو لحظات عمھ سكت 

من تخافش ما یاحبیبى معاك وأنا المستقبل عشان المشھد فى كده تبان الزم بس انت التفاصیل. 
حاجة.
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بما القیام من بد من لھ یعد لم لكن حیاتھ، لحظات أتعس من السن ھذا فى وھو أختھ زفاف یوم كان 
كلفھ بھ عمھ.

ذراعھ تتأبط وھى معھ فأخذھا غرفتھا أختھ على أحمد دخل العسیرة. اللحظة تلك جاءت حتى 
وسارا معاً بتثاقل شدید– ھو كارھاً لفراقھا وھى مختالةً بجمالھا.

باعتباره الفرح مراسم بدایة فى زوجھا إلى عنھ رغماً ویسلمھا ویودعھا أختھ یفارق بعدھا لحظات  
رجل األسرة مؤذناً لھا ببدایة حیاتھا الجدیدة بعیداً عنھ وعن أمھ.

یحب فھو قلبھ، على شدیداً ھماً حقاً كان ولكنھ عدتھ، لھ وأعد األمر فى كثیراً فكر أحمد أن صحیح 
علیھ القسوة شدیدة لزوجھا تسلیمھا ومسألة بأحد، مثلھ یتعلق لم تعلقاً بھا ویتعلق شدیداً حباً ھبة 

ولكنھ مضطر إلیھا.
یصطحبھا وھو ذراعھ فوق ذراعھا وضعت وقد بأختھ یمسك وھو بطیئة ثقیلة علیھ اللحظات مرت 

لكنھ حینھا فى للناس بدت كیف الیدرى ابتسامة شفتیھ على رسم وإن مضطرباً قلقاً الوجھ شاحب 
اصطنعھا اصطناعاً حتى یلتزم بالقواعد.

ثم نھایة بغیر ساعة لوكانت كما لحظاتھا علیھ فمرت األنفس بشق المھمة أتم جھید جھد وبعد أخیراً 
قادر غیر الفرح ینتھى أن قبل سریعاً فرحل التماسك على ذلك بعد قدرتھ تسعفھ ولم نفسھ یتمالك لم 

على وداع أختھ.
بل ذاتھ القسم فى تكن لم ھبة أن ورغم الفلسفة, فى دكتور اآلداب, كلیة الكلیة, فى أستاذھا عروسھا  

رجل إسماعیل دراستھا. أعوام إحدى فى الفلسفة درست أنھا إال االنجلیزیة اللغة قسم فى كانت 
ذلك مع ولكنھ ومظھره وملبسھ مالمحھ على الثراء أمارات تبدو المظھر منمق الحدیث حلو جذاب 
بھذا یكون كیف ھذا: أختھ زوج أمر عجیب ھمومھم. عن الكالم وكثیر الفقراء عن الدفاع شدید 

الثراء ویدعى الدفاع عن الفقراء؟
النساء. ألباب یخلب الذى الحلو والحدیث الشدیدة الجاذبیة بھذه إسماعیل جاء أین من أحمد الیدرى   

فضالً , قلب وطیبة ورقة جماالً ھى من وھى أختھ إلیھ جذبت التى ھى الخاصة الجاذبیة تلك لعل 
عن مركز أبیھا رحمھ هللا وعمھا المرموقین وسمعة عائلتھا الطیبة.

فتى فى یبحثن ما أول الثراء عن یبحثن النساء أن عمره من المرحلة تلك فى أحمد یدرك لم 
كان للحق – وإسماعیل الطلعة, جمیل فى یرغبن مما أكثر الحدیث حلو فى یرغبن وأنھن أحالمھن, 

لم معھ. التوافق كثیر یكن لم كلھ ذلك ورغم ولكنھ الحدیث, وحلو والجمال المال كلھ: ذلك یمتلك 
بسنوات, بعدھا إال سره یفھم لم لسبب ولكن منھ, أختھ أخذ أنھ بسبب لیس یحبھ, ولم یكرھھ 

كما بالمسجد والوجود الصالة حب على ینشأ ولم كأحمد، الھوى دینى یكن لم أختھ زوج فإسماعیل 
بالجامعة مدرساً كان وإن فإسماعیل والده, إلى یرجع إسماعیل ثراء فى الحقیقى السبب أبوه. رباه 
أبداً أحمد یفھم لم وإن وسطوة ثروة ذا فكان أبوه أما الشدید, الثراء ذلك لھ الیتیح المنصب ھذا أن إال 

سبب ثروتھ والطبیعة عملھ ولم یھتم.
عنھ والمدافعین الناصر عبد الرئیس إلى المقربین من واحد ھو إسماعیل أبا أن تماماً یعى كان ولكنھ 

الفكر فى أباه یعارض فكان ابنھ اسماعیل أما الباطل, أو بالحق ھذا دفاعھم كان سواء وقوة, بصالبة 
أھدافھا عن حادت الثورة أن دائماً یرى وكان ثورتھ ورفاق الناصر عبد ویعارض والرؤیة, 
أھدافھا من واحدة كانت التى بالدیمقراطیة حكمت وال حریاتھم الناس تعط لم إذ غایتھا, ونقضت 

الست المعلنة والمحفوظة لدیھم جمیعاً كطلبة مدارس آنذاك.
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منك آه األیدیولوجیات. على المبنیة المواقف یتذكر وھو الحاضر إلى بھ أطلت الماضى من لمحة 
أإنكِ سجنھ؟! فى أیضاً السبب أتراك الناس. بین الخالف جل فى السبب فأنت األیدیولوجیات! أیتھا 

ألنت من ألقى بھ ھاھنا؟ أغلب الظن أنك كذلك.
دخولھ بعد إال الكلمة معنى یفھم ولم بل منھم كل بفكر الخاصة األیدویولوجیات یفھم لم یومئذ لكنھ 
منتفعى من كان إسماعیل أبا وأن محافظاً, كان أباه أن فعلم الفكر ھذه بمثل واحتكاكھ الكلیة إلى ھو 

بحكم الثورة من ھائلة فائدة استفاد قد كان وإن الذى نفسھ إسماعیل عكس على ناصر, ونظام الثورة 
وراثتھ لثروة أبیھ إال أنھ كان شیوعیاً أو یساریاً.

االبتدائیة فى نتیجتھ إال أختھ فراق على حزنھ من یخرجھ ولم ھبة زواج بعد علیھ ثقیلة األیام مرت 
التى ظھرت عقب الزفاف بیوم واحد.

ھذه وكانت وأقاربھ, أصحابھ كل على بذلك متفوقاً  %95على فیھا حصل رائعة مبھرة نتیجة كانت 
زوجھا عن رائعاً عوضاً ولدھا فى رأت التى أمھ خاصة كلھا األسرة سعادة فى سبباً الرائعة النتیجة 

الذى مات عنھا منذ عامین وعن غیاب ابنتھا الوحیدة عنھا بعد زواجھا.
ولكنھا– بالنتیجة والسعادة الفرح شدیدة كانت أنھا صحیح وعجیباً, غریباً كان أمھ فعل رد لكن  

ذلك عن عبرت وقد حزن أو خوف سعادتھا ویعترى قلقٌ فرحَھا یشوب ما دائماً المصریین- وكعادة 
االجتھاد مراحل ده ال االجتھاد. مراحل آخر أو المطاف نھایة ده ھو إن تظن إیاك لھ: بتنبیھھا فورا 

حیحتاج جاى اللى فات. اللى من كثیر أصعب كده بعد جایة اللى والمواد والدروس ابتدت یادوبك 
أضعاف الجھد اللى فات.

 صوت اختفى النصر. ونشوة الفوز سكرة من لھ المنبھ أو اإلنذار جرس بمثابة أمھ كلمات كانت 
الضحكات العالیة المنتشیة بالنجاح وتراجعت بسمة الثقة وحل محلھا ھاجس الخوف والقلق بنفسھ.

تالحقھ لماذا الیدرى ھو كاھلھ. على المرھقة وأعبائھا الكثیفة بظاللھا المسئولیة تجثم أخرى مرة   
وحیرتھ أمره غریب قلیالً؟ ولو عنھ ابتعدت أنھا ظن كلما تطارده لماذا المالحقة؟ ھذه كل المسئولیة 

ولو إھمالھا حتى أو عنھا التخلى على أبداً الیقدر ولكنھ یكرھھا مثلما شیئاً الیكره المسئولیة من 
قلیالً, بل إحساسھ بھا یتزاید یوماً بعد یوم.

فى ھم من على كبیرة كانت بمسئولیات یضطلع وھو المبكرة السن ھذه فى وھو والده رحل أن منذ 
مثل سنھ حتى صارت جزءً الیتجزأ من شخصیتھ.  

كلمتھ أختھ فى التلیفون تھنئھ على نجاحھ الباھر: مبروك یاأحمد.
: هللا یبارك فیك یاھبة. 

: ألف مبروك یاحبیبى. أنا سعیدة بیك جداً وفخورة بیك جداً جداً جداً. 
: شكرا لك یاھبة. وأنت عاملة ایھ؟ مبسوطة؟

: آه یاحبیبى مبسوطة الحمد �. انتو عاملین ایھ؟
: الحمد � یاھبة خلى بالك من نفسك.

التملك التى األم وھى أخیھا من ابنتھا على لھفة أشد فھى ذلك من أكثر یده فى التلیفون أمھ تدع لم 
یسمع وھو غامرة سعادة سعد كذلك ھو الفخر. كل بھ وفخورة حقاً بھ سعیدة أختھ كانت غیرھا. بنتاً 

أختھ صوت زوجھا. بصحبة العسل شھر تقضى حیث ایطالیا من تحادثھم كانت التى أختھ صوت 
الفرح من سریعاً وتبدلت نبرتھا اختلفت التى أمھ نبرة عكس وعلى والحنان, بالدفء دائما یشعره 

مع الشخصیة ھى سعادتھا انعكست ربما أو وبنجاحھ بھ سعیداً مبتھجاً أختھ صوت كان القلق, إلى 
زوجھا على نبرتھا فى كالمھا مع أخیھا الصغیر.
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حدیثھ أثناء یشعر یكن لم تكبره كانت ألنھا ربما وحنانھا, ألختھ بافتقاده الوقت ذلك فى أحس كم 
ظلھا بخفة دائماً بالبھجة تشعره أختھ وكانت أمھ, یكلم حین بھا یشعر كان كما بالمسئولیة معھا 

ومرحھا الدائم وقلبھا الرائق الرائع.
حین من أمھ یزرن كن الالئى صاحباتھا صوت سوى أختھ رحیل بعد البیت صمت یشق عاد ما 

مروة بالطبع الزائرات بین ومن الحبیبة بأختھ وتذكرھما وأمھ ھو تؤنسھ زیارتھن وكانت آلخر 
تلك یتحین كان أختھ. أخبار ولترصد علیھا لإلطمئنان أمھ تزوران كانتا اللتان صاحبتاھا ومنال 

منھا بالقرب عاطفتھ عطش لرى ویكتفى ذلك، على قدر كلما مروة مع والكالم للجلوس الفرصة 
والتحدث إلیھا وال یدرى ھل كان ھذا یسعده أم یشقیھ؟

الذى الیوم إنھ الفاشل. والحب المؤلمة القصة تلك لینھى سیجئ حتماً كان الذى الیوم جاء أن إلى   
جاءت فیھ تخبرھم بموعد خطبتھا لغیره.

وقع الخبر علیھ وقع الصاعقة وتألم لھ ألماً شدیداً أعاده إلى حاضره فتعجب من نفسھ.
یقیناً یعلم كان الذى وھو الخبر أدھشھ كیف ویعجب معھا فیسرح مذكراتھ یكتب وھو أحمد تذكره 
لم شدیداً حزناً یومھا حزن أنھ أیضاً یذكر أنھ على فیھ؟! أملھ انعدام تماماً ویدرك حبھ فى بفشلھ 
سبب عن یخبرھا ولم فراوغھا بھ ألم عما سألتھ التى الحبیبة أمھ حتى أحد یفھمھ ولم أحد بھ یشعر 
حزنھ.

بدأت التى طفولتھ منھیة الفتوة مرحلة بدأت بأیام فبعدھا طفولتھ مراحل آخر كان الحدث ھذا لعل 
ویعود الطفولة تلك ویقیم الماضى ذلك یتأمل كلھ ذلك یسجل وھو واآلن حزینة. وانتھت مثالیة 

الخاتمة تلك إلى یشیر كان ما بھا ھل الطفولة؟ ھذه فى الخلل أو الخطأ ھو ما األول؟ لسؤالھ 
كانت ھل ارتكب؟ خطأ وأى سجن؟ لماذا یكتب: أجلھ من الذى األول السؤال یكرر عاد الحبیسة؟ 

تلك الطفولة وھذه النشأة خطأً؟ 
التى شخصیتھ منشأ كانت ولكنھا مایؤلم وبھا مایسعد بھا البشر, طفوالت من كغیرھا طفولة إنھا 

انتھت ولكنھا كثیراً كذلك واستمرت مثالیة بدأت أنھا صحیح اآلالم. وصقلتھا األحداث كونتھا 
وانقطاع بخطبتھا لحبیبتھ وأخیراً بزواجھا, ألختھ ثم بوفاتھ, ألبیھ بفراقھ بدءً متعددة, تعیسة نھایات 
خبرھا.

أبوه- علیھ أنشأھا التى الدینیة نشأتھ قبلھا ومن الطفولة- تلك نھایة فى الحزینة األحداث ھذه كل  
وعادة لشخصیتھ عنواناً ظلت العاطفیة, شدیدة مرھفة حساسة شخصیة تكوین فى سبباً كانت 

یعد أنھ على ماكسب منھا وكسب ماعانى منھا فعانى أحیاناً وفشل حیناً إخفائھا فى نجح الزمتھ، 
وإن الیفارقھ مذھباً � حمده فظل تمنى مما بأكثر وفاز خسر مما أكثر كسب قد كلھ ذلك بعد نفسھ 

اعتراه من النسیان مایعترى البشر. 
الخیار لھ وكان الزمان بھ عاد لو ھل ھو األول السؤال إجابة تكمن إجابتھ فى الذى السؤال لكن 

ونشأتھ بأھلھ فخور حقاً فھو كال وألف وهللا كال آخرین؟ أھالً أو مختلفة بیئة أو مختلفة نشأة لتمنى 
وتربیتھ ولیجز هللا الخیر كل الخیر لھم أجمعین.

فى ویتأمل بعد فیما وقع ما یسجل القلم إلى إذن لیعد حسن الحقة؟ مرحلة فى كان إذن الخطأ لعل 
األحداث ودالالتھا.

                  

.............                                              
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وقد إال المرحلة ھذه تنتھ ولما وحزینة، سعیدة مواقف من فیھا ما بكل األولى حیاتھ فترة انتھت 
لم ولكنھ والصوفیة، السلفیة بین جمع الذى الوسط التدین على نشأت التى شخصیتھ براعم تشكلت 

إلیھ مال لما میلھ سوى المذاھب من ما لمذھب المیل أو سیاسى فقھ بتكوین لھ تسمح سن فى بعد یكن 
أبوه من حب الزعماء كعادة التقلیدیین والمحافظین.

إلى والصبا الطفولة من معھا انتقل إذ حیاتھ فى فارقة مرحلة اإلعدادیة إلى اإلبتدائیة من انتقالھ كان 
دیناً رائعة وأسرة مثالیة لنشأة مثالیة شك بال تعد والتى طفولتھ مرحلة بذلك مودعاً والقوة, الفتوة 
بالفتى وصفھ اختالف بال یمكن فتى النھایة فى أنجبت أسباب وكلھا اجتماعیا, ومركزاً وخلقاً 

المثالى.
میلھ وبدا عقلھ فى تشتبك المعاصرة الفكریة االتجاھات بین الصراع حلقات بدأت النقلة تلك ومع 

فى عاش التى الصوفیة من بقلیل مطعماً كان وإن والمذاھب الفكر شتى على یطغى والده التجاه 
كنفھا مع أمھ والثوریة التى تمیزت بھا أختھ.

مدارس أشھر من المدرسة اإلعدادیة. النقراشى مدرسة إلى اإلبتدائیة على حصولھ عقب انتقل 
تخفت وظلت بعدھا خفتت وأھمیتھ شھرتھ ولكن الثورة, قبل كلھ الحى كان كذلك الجمھوریة, 

وتخفت حتى فقد رونقھ وبریقھ حتى وھو بعد قاطن بھ.
الجدیدة ومدرستھ دراستھ فى والتركیز الفاشل حبھ نسیان الجدیدة مرحلتھ على مقبل وھو قرر 

وتكوین صداقات أفضل مما حصل علیھا فى مرحلة اإلبتدائیة.
من كثیراً سیرى أنھ یعلم یكن ولم المرحلة تلك فى عنھ خفى مما القدر جعبة فى ما یعلم یكن لم 

حیاتھ فى المؤثرة والشخصیات المھمة األحداث من بھا لھ وتقع التجارب من كثیراً ویعیش الغرائب 
كلھا من بعد.

جدید من الحرب بقیام فوجئوا حتى األول اإلعدادى بالصف دراستھ من قالئل أیام سوى تمض لم  
لونھ فقد قد البیت زجاج یكن لم الجدیدة. للمعركة الكل والتفت الدراسة توقفت وإسرائیل. مصر بین 
ھذه فى ولكنھم بعد, أزیلت قد األحمر الطوب من الطوبیة البنایات كانت وال النكسة حرب منذ بعد 

تلك فاجأتھم وإنما النكسة, حرب أیام كانوا كما حرب لقیام یتحسبون أو یظنون یكونوا لم المرة 
الحرب مفاجأة كبیرة.

الحدیث فكثر الناس بین الوحید الحدیث تقریباً ھو الحرب عن الحدیث أصبح وضحاھا لیلة وبین 
بینھم فى الشوارع والمسجد والبیت واألھل. 

: بیقولوا إننا عبرنا القناة.
: احنا تخطینا خط بارلیف المنیع. ده خط بارلیف ده من أعتى الخطوط الدفاعیة فى العالم.

فى اإلمام عن ینیب وكان بالمسجد دائماً یصلون الذین الشیوخ وأحد والده صدیق سعد الحاج سأل  
حاالت غیابھ: قال صحیح یاحاج سعد إننا عبرنا القناة وحطمنا خط بارلیف؟

: وهللا یابنى انا خایف لیكونوا بیضحكوا علینا زى المرة اللى فاتت.
تدخل إمام المسجد وكان حاضراً یومھا: بس المرة دى باین علیھا صدق یاحاج.

حكایة صحیح أخرى: مرة أحمد فسألھم سعد، الحاج رد صدق. یكون یاریت محمود یاشیخ وهللا : 
محمد أفندى دى؟ كان یعنى األغنیة الشھیرة التى تتردد بین الناس والتى تقول كلماتھا:

محمد أفندى رفعت العلم    وطولت راسنا ما بین األمم.....
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واحنا صحیح كلھ الكالم بالحكومة: كبیرة صالت على بأنھ مشھوراً رجالً وكان غریب األستاذ رد 
عبرنا فعالً وحطمنا خط بارلیف بحق وحقیق.

اسرائیل بھ واعترفت العالمیة اإلذاعات كل بھ سلمت واقعة حقیقة العبور خبر أصبح قلیلة أیام بعد 
بالزھو شعر نفسھ ھو وأماكنھم. وأشكالھم أعمارھم بكل جمیعاً الناس عمت بالنصر السعادة نفسھا. 
یومھا مشھد أھم أن إال الشارع وفى اإلذاعة وفى البیت فى والحكایات للقصص یستمع وھو والفخر 

صالة عقب سعد الحاج ألقاھا التى العفویة  للكلمة بشغف یستمعون وھم بالمسجد الناس مشھد ھو 
العشاء بعدما تأكدوا من العبور. 

 فى أبداً ینساه حدش ما الزم واللى وحده. النصر واھب ھو فضلھ واشكروا ربكم احمدوا یاخوانا : 
قالوا جنودنا عشان المبارك رمضان شھر فى نصرنا وربنا ، هللا عند من النصر إن ده العظیم الیوم 

"هللا أكبر". 
یفعلوا أن لھم هللا ماشاء یرددونھا وظلوا أكبر. هللا أكبر هللا أكبر هللا فیھ من بكل المسجد ضج عندھا 

نفسھ فى وسرت شعره فانتفض رأسھ جلد معھ اقشعر والفرح والمھابة الحماسة من جواً مضفیة 
نشوة النصر التى عرفھا إذ ذاك ألول مرة فى حیاتھ.

بالحذر مشوب فرح حالة فى الشوارع فى فالناس مرة، ألول یراھا مظاھر للنصر بدا لحظات بعد 
ومن یعرف من معھ الرجل یقل وأحیاناً مألى, كلھا السیارات وأشقاء. اخوة جمیعاً ھم كأنما 

فى المتطوعون یخشاه. أو اآلخر یخاف من بینھم یكن لم الغارات. صافرة تدركھم أن قبل الیعرف 
ملئ وھو یرجع بعضھم المستشفیات. ومتطلبات حاجة من أكثر والنساء الرجال من المستشفیات 

الفراخ طوابیر حتى بالطوابیر, یقفون بالدم المتبرعون المساعدة. على قدرتھ عدم من بالحسرة 
واللحمة لم تكن ككل الطوابیر. كل الناس بینھم سالم ووئام ومحبة ووحدة فى الھدف والغایة.

بل جمیل خریف والفصل وصحو رائع والجو بدیعة ربیعیة األیام تلك كانت النكسة أیام عكس على 
كعادة بدیع الطقس ولكن تتساقط الشجر أوراق أن صحیح بمصر, المناخیة السنة فصول أجمل ھو 

كأن كالربیع، باألتربة المحملة الخماسین ریاح وال كالصیف حر وال كالشتاء برد غیر من الخریف 
الطقس یحتفل معھم بالنصر أو ھى ھبة ربانیة منَّ هللا بھاعلیھم كما منَّ بالنصر.

طرقت الفطر, عید موعد وقرب المبارك رمضان شھر نھایة اقتراب ومع المعركة بدء من أیام بعد 
بابھم إحدى جاراتھم- سألت أمھ: عایزة حاجة یاحبیبتى؟ أنا نازلة السوق أجیب لك معایا حاجة؟

: متشكرة أوى ربنا یخلیك.
ماھى البلد- على نوفر وعشان النصر لنا ویكمل یكرمنا ربنا عشان بعض نساعد كلنا الزم احنا : 

مش ناقصة مصاریف.
: طبعا یاأم حمادة طبعا. قولى لى أم حسن عاملة ایھ؟ ما سمعتش أخبار عن ابنھا؟ 

: الطبعا لسھ كل اللى فى الجبھة مانعرفش عنھم حاجة ربنا ینصرھم.
عادة ھى صحیح ریحتھ. شامة وأنا كحك, عامل حد فیھ ان مزعلنى اللى أنا بس لھم بندعى كلنا : 

بس احنا الزم نراعى شعور بعض خصوصاً الوالد اللى على الجبھة نراعى شعور أمھاتھم.
: كلنا یاحبیتى أمھاتھم ودول والدنا كلنا.

األیام تلك مثل فى كان كما متآلفاً متكاتفاً الشعب یر ولم قط حیاتھ فى مثلھ یر لم رائع إحساس إنھ 
من كثیر رائعة. وطنیة بأغانى كعادتھ بدلوه أدلى المفضل وفنانھ مطربھ حافظ الحلیم عبد الجمیلة. 
وتزیدھم الناس حماس تلھب أغانیھم المجموعة وحتى وشادیة وردة حلیم- فعل مثلما فعل الفنانین 

رغبة فى الثبات, وتبث فى قلوب الناس نشوة النصر وروح الود والحب.
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وعن قومى بطل إلى تحول الذى السادات الرئیس عن سعد الحاج ماقالھ فھو ماسمعھ أجمل أما  
الشیخ عبد الحلیم محمود شیخ األزھر. 

فى المصرى الجیش بنفسھ یقود وھو وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول رأى الحلیم عبد الشیخ : 
المعركة وینتصر على الیھود .

أمر المؤمن والرئیس دى الرؤیة عن السادات للرئیس قال الحلیم عبد الشیخ فكرة على آخر: فیرد 
العوامل أھم من كان وده الجنود. على ووزعتھ منشور بیھا عملت المسلحة القوات وفعال بنشرھا. 

النفسیة المھمة فى النصر. والقوات المسلحة أذاعتھا على الجنود لرفع روحھم المعنویة. 
بكل الكرامة ھذه لكن عنھا، الحدیث أمھ تحب التى بالكرامات تذكره وھى جداً جمیلة الحكایة 

جمیلة برؤیة یختص لكى مبارك رجل الحلیم عبد الشیخ أن الشك قبل. من سمعھا التى الكرامات 
تمض لم إذ الجلیل الشیخ ذلك خصوصیة على الدالة ھى وحدھا القصة ھذه تكن لم الرؤیة. كھذه 

بضع سنوات عقب الحرب حتى كانت لھ مع الشیخ عبد الحلیم قصة عجیبة.
كان أنھ صحیح أومریدیھ, متتبعیھ من حتى یكن ولم أبداً محمود الحلیم عبد بالشیخ أحمد یلتق لم  

ومع عنھم تلقى أو أیدیھم على تربوا الذین العلماء من یعد ال ولكنھ لألزھر كشیخ ویحترمھ یجلھ 
ذلك فإنھ قام من نومھ صباح یوم متذكراً أنھ رأى الشیخ فى منامھ.

ذھب إلى أمھ فقال لھا: على فكرة یاماما الشیخ عبد الحلیم محمود مات.
الرجل رأى أنھ یذكره ما فكل الشیخ، بموت أمھ أخبر لماذا الیعلم اللحظة ھذه حتى أنھ الغریب 

بمنامھ. ربما ألنھ اعتبر تلك الرؤیة زیارة وداع من الشیخ لھ.
 لكنھ فوجئ بنفسھ یخبر أمھ بالفعل بنبأ وفاة الشیخ. فسألتھ أمھ: عرفت منین یاحبیبى؟

: أنا شفتھ فى منامى اللیلة دى.
: شفتھ وال شفت إنھ مات؟

: ماعرفش.. مش فاكر بس ھو مات.
المصریة اإلذاعة خالل من محمود الحلیم عبد الشیخ وفاة نبأ أذیع قالئل ساعات وبعد بالفعل  

لیودعھ زائراً جاءه قد الشیخ وكأن منامھ, فى لھ الشیخ زیارة نبأ حقاً وصدق أحمد رؤیا فصدقت 
قبل موتھ رغم عدم لقائھ بھ فى الدنیا.

لتعلم علیھ تلح وظلت والخوارق الكرامات یحب من وھى علیھ مضت كما أمھ على القصة تمض لم 
النھایة فى لھ قالت أمھ أن على علیھا. یقصھ حتى شیئاً یذكر یكن لم لكنھ رؤیتھ عن أخرى تفاصیل 

. انت باین علیك مبروك یاأحمد یابنى. خلى بالك دى ھبة من هللا حافظ علیھا.
على محافظاً بالمسجد الصالة فى دأبھ على أحمد ظل فقد شیئاً تدینھ نمط فى الواقعة تلك تغیر لم 

الذى العقلى المنھج على بذلك محافظاً ندر فیما إال الخوارق تصدیق وعدم العقل إعمال وعلى السُنَّة 
التى الصوفیة الروح على كثیراً أقل بشكل ولكن كذلك ومحافظاً التباعھ ھو ومال أبوه علیھ رباه 

تحرص وكانت – نور على نور برنامج من حلقة فیھا أمھ تشاھد لیلة جاءت إذا حتى أمھ تعشقھا 
دائماً على مشاھدتھا إذ نادتھ قائلة:أحمد تعال شوف.

: فیھ ایھ یاماما؟ 
: شوف الشیخ ده حیعجبك أوى.

: مین ده؟ 
: اسمھ الشیخ الشعراوى.

: الشیخ الشعراوى؟ آه أظن إنھ من تالمذة الشیخ عبد الحلیم محمود.
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..

.                                              
من المراھقة مرحلة فى فھو صغیرة بعد سنھ الشعراوى, الشیخ فیھا یرى التى األولى المرة ھى 

یقدمھ البرنامج نور". على "نور برنامج یتابع أمھ مع جلس تقریباً. السبعینیات منتصف فى عمره 
بدا األولى الوھلة ومنذ – الدینیة البرامج تقدیم فى بتخصصھ اشتھر الذى فراج" "أحمد اإلعالمى 

الحركة كثیر النحافة شدید شیخ الرجل وإیماءاتھ. وحركاتھ المتمیزة بطلعتھ غریباً عجیباً الشیخ ذلك 
مبھر واعٍ عالم اللسان، طلق جمیالً، یكن لم وإن بھى السن، صغیر یكن لم وإن نشیط البشرة، أسمر 

فذ.
ظھور وصار ظھوره. وینتظر یتتبعھ صار حتى وجدانھ فى بالشیخ أحمد إعجاب استقر الفور على 

الناس علیھ وتھافت متابعوه فكثر نفسھ للبرنامج كبیرة نقلة نور على نور ببرنامج الشعراوى الشیخ 
من كل مكان وبات أھم برنامج یقدم فى التلیفزیون المصرى.

سورة عن حدیث إنھ الشعراوى. متولى محمد الشیخ بحدیث ویستمتعان یستمعان أمھ بصحبة جلس 
والرجل مختلف حدیث والشك إنھ والشیوخ. العلماء من مثلھ كحدیث لیس آیاتھا. وتفسیر الضحى 

نافذ بقواعدھا. وملم العربیة اللغة لناصیة ممتلك جذاب مبھر التمیز. بالغة بصفات یتمتع ریب بال 
أغلب یكن لم لمعانٍ ومبیناً شارحاً فیتناولھا الناس, من كثیر على تخفى رائعة لجوانب ذلك مع 

السامعین یدرون عنھا من قبل شیئاً.
حیناً بھذه فیشرح والعامیة الفصحى بین فیھا یتنقل التى المتمكنة ولغتھ الرائع بأدائھ الشیخ بھره  

با� یقینك والشك ویزداد شرحھ، تأملت إذا ویھزك سمعتھ إذا فیطربك أحیاناً، األخرى إلى ویلتفت 
علیھ یحرص ما أھم ھى التلیفزیون فى الشیخ متابعة باتت حتى إلیھ, وتستمع تراه مرة كل فى 

وأكثر ما یواظب على سماعھ.
من مھماً جزءً وشروحھ حكایاتھ وأصبحت مفرداتھ إلى تتسلل الشیخ كلمات أخذت رویداً رویداً 

العلماء وأحب وأستاذه شیخھ ھو الشعراوى الشیخ وأضحى الدینیة, ومعلوماتھ الثقافى رصیده 
والشیوخ إلى قلبھ, وصار علمھ الذى یتعلمھ منھ راسخاً فى وجدانھ مالكاً لعقلھ وفؤاده.

الشیخ عندئذ: أدركھ ما أھم ھو اإلدراك ھذا وكان وطریقتھ الشیخ لمنھج مدركاً أصبح فشیئاً شیئاً 
ذاتھ ھو ألیس یاللعجب القویم. المنھج یعرف صار اآلن واحد. آن فى وسلفى صوفى الشعراوى 

یضیفھ ما أھم ھو المنھج قریحتك. بھ تجود ما أجمل وما الجلیل الشیخ أیھا أجملك ما علیھ؟! ماتربى 
إلیھا مال التى الفكرة لدیھ تبلورت وبھ السابقة تجاربھ یصقل فبھ حیاتھ فى الشعراوى الشیخ وجود 

وتربى نشأ ما عینھ ھو الشیخ فمنھج الشیخ. منھج فى بالفعل متحققاً واقعاً یراھا إذ طفالً كان أن منذ 
وھو أحضانھ بین ھو نشأ الذى المنھج والصوفیة. السلفیة بین والعجیب الجمیل المزج وھو علیھ 

الیدرى، والجناحان اللذان ضماه منذ الصغر- أبوه السلفى وأمھ الصوفیة.
لم بما الوقت ذاك مذ لحبلى إنك األیام! أیتھا منك آه اآلن. یصطدمان اللذان المنھجان ذاتھما ھما  

الوالدین ھذین بین تربت التى ونفسھ الصوفیة، أمھ وأحب وعایش تزوج السلفى أبوه نعلم. نكن 
أن دون نفسھ فى معاً المنھجین فجمع صفات من ورث ما ضمن من حملت ما منھما كل من حملت 
السلفیة ذاتھما المنھجین جنبیھ بین یجمع یراه الشعراوى الشیخ من ویتعلم یستمع وھو اآلن یشعر. 

اصطدم كیف لكن المنھج. ھو المنھجین بین الجمع المنھج. ھو وھذا الحق على ھو إذن والصوفیة. 
بعد ذلك المنھجان؟.
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إلیھا ینظر إذ مرارتھ الیوم؟ واقع مریر ھو كم متألماً، فینظر حاضره إلى الماضى من أحمد ینتقل 
ألماً قلبھ فیعتصر والشجیة الجمیلة المواقف تلك یذكر وھو فیعجب حلقھ فى أثرھا یجد حتى تنتقل 

السنوات تلك كل تعایشا لماذا الفریقین؟ بین الصراع وقع لماذا نفسھ: یسائل ویظل ببلده ألم لما 
أسرتھما معھما وعاشت ووئام حب فى السنین عشرات وامرأتھ رجل عاش كیف اآلن؟ واصطدما 

بین الواحد شخصھ فى الشیخ جمع كیف بل معاً؟ بھما یتعایش أن المجتمع یستطع ولم فیھما 
فى أمد هللا أن لو بھما؟ یعیش أن وتكاثر تباین من بھ ما على كلھ المجتمع یستطع ولم االتجاھین 

أحق وأنھ بالشیخ الوصل یدعى الطرفین كال أن اآلن الغریب ولكن فوراً، النزاع لحسم الشیخ أجل 
بھ من اآلخر!! والشیخ عاش قدر ما عاش وعلَّم بقدر ما علَّم ومع ذلك اصطدم الناس وتقاتلوا.

آثر الذى ومنھجھ الفتى ومصیر وجھة حدد حدث أھم ھو حیاتھ فى الشعراوى الشیخ ظھور یبقى و 
العیش بھ.

والوقفات، نقالت تشھد لم وسكینة. بھدوء االعدادیة مرحلة معھا مرت حتى والسنون األیام مرت  
محمد وخاصة أبیھ, وفاة بعد وأھلھ بعمھ اشتد الذى ارتباطھ سوى مؤثرة مھمة أحداثاً خاللھا یر ولم 

ابن عمھ وصدیقھ المقرب.
سداد على یصر فكان أبیھ رحیل أحدثھ الذى الفراغ ملء أسرتھ ومعھ جاھداً حاول عمھ أن والحق 

وكان بھم أسرتھ أوصى كما یحتاجونھا، التى الكتب إحضار وعلى سنة كل تعلیمھما مصاریف 
أبیھ فراق على حزنھ من إخراجھ استطاع ما یحاول وھو إلیھ، أصحابھ أقرب ھو عمھ ابن محمد 
وتدریباتھ مباریاتھ فى حتى ورحالتھ نزھاتھ فى معھ ویأخذه ذلك على قدر كلما صحبتھ على فیصر 

على الفریق العبى أفضل كان ربما الشمس. بنادى وممیز رائع العب محمد األحیان. بعض فى 
وخصماً نداً دائماً یكونوا أن استطاعوا ممیزین والعبین نجوماً یضم فریقھ أن رغم اإلطالق 

الیستھان بھ لألھلى والزمالك وكثیراً ما یفوزون على أحدھما.
أفھم نفسى أنا لھ: ویقول بالنادى یصغره الذى الناشئین فریق إلى االنضمام محمد منھ طلب لطالما 

العیب حتبقى للفریق انضمیت ولو جداً موھوب یابنى انت ده لیھ؟ النادى لفریق بتنضم مش انت 
كبیر. 

: ولكنھ كان یرد فى أدب معلش أصل ماما مش حترضى.
: لیھ طب ما أنا بلعب وبذاكر والحمد � ما أقصرتش فى الدراسة والحاجة. 

: معلش انت عارف ان بعد ما أبویا هللا یرحمھ مات، أمى بقت تخاف على زیادة شویتین.
صاحبھ یوم ففى عمھ ابن بصحبة المباریات لتلك حضوره من القدر لھ یخبئھ ما یعلم أحمد یكن لم 

أعداداً العادة غیر على وجد الشمس– نادى نادیھم فى ذلك وكان یلعب- وھو لمشاھدتھ كعادتھ فیھ 
وبالطبع األھلى والنادى نادیھم بین المباراة المباراة. معھ ویتابعون یشھدون جاءوا الناس من كبیرة 

المبارة ألن ربما فریقھم. یشجعون یومئذ جاءوا جمیعاً أنھم إال الناس لدى شعبیة من لھ ما لألھلى 
حضروا الذین الالعبین أھالى من كثیر حضور عن فضالً بالحضور ذلك أغراھم فقد بنادیھم كانت 

لشد أزر أبنائھم.
الوالد ھمھ مباشرة: المباراة بدء قبل یسأل رجالً بجواره وجد المتابعة فى منھمك ھو وبینما  

بیالعبوا مین النھاردة؟
فرد بھدوء: بیالعبوا األھلى.

: أنا بردوا قلت دى فانلة األھلى بس قلت أتأكد, ألن ده كده ماتش كبیر علیھم أوى.
: حضرتك اطمن احنا فرقتنا فرقة جامدة ولھا وزنھا.



56

: ھو انت العیب فى الفرقة؟
: ال ابن عمى العیب فیھا ھو ده وأشار إلیھ.

: احنا كمان ابننا العب فى الفرقة.
: مین ھو؟

: حسام محمد.
: حسام آه ھو فى األساسى النھاردة ؟

: فردت فتاة تجلس بجوار الرجل ال لألسف احتیاطى.
عاشقة أنھا وطریقتھا كلماتھا من ووضح حسام أخت أنھا أدرك والتى تكلمت التى الفتاة إلى التفت 

للكرة فقال لھا: االحتیاطى مھم زیھ زى األساسى وبكرة ده یبقى مكان ده.
لعبة كل فى أنفھ حاشراً نفسھ وجد الفور على إیجاب. فى رأسھا فھزت الكرة فى تفھم الفتاة أن بدا 

اللعب على والتعلیق والتعقیب الشرح متطفالً قل أو متطوعاً فتولى األمور ببواطن العلم مدعیاً 
الفتاة أما ذلك. فى أمھ تفلح لم بینما قلیالً حسام أبو جاراه حین. كل ألرائھم منھم یستمع أن محاوالً 

فتحرجت إال من كلمات قلیلة بدت معھا تعى ما تقول. 
معلقاً صار بل بالكرة شغفھ على قاصراً یعد فلم مختلف طعم ذا المباریات حضور أصبح 

بالحاضرین أكثر من تعلقھ بالالعبین.
وبعد بضع مرات قلیلة صارت الفتاة تشاطره وتشاركھ الرأى والتعلیق.

أواصر وبدأت النادى أرض على تقام التى تلك خاصة للمباریات ذلك بعد العائلة حضور كثر 
الصداقة تتوطد بینھ وبینھم وبدا إعجابھ بشیرین یزداد یوماً بعد یوم.

تبدو بسیط, ھادئ جمال ولكنھ بالخافت وال بالباھر لیس ملحوظ, الجمال من قدر على فتاة شیرین  
یراھا أنھ صحیح البالغة. والرقة الواضح بالحیاء شخصیتھا وتمتاز مالمحھا فى والسكونة الدعة 
كفیلة كانت المتباعدة القلیلة المرات ھذه ولكن أھلھا بصحبة إال والیراھا متباعدة فترات على 

بإضرام عاطفة الحب بقلبھ تجاھھا.
أصبح وقد كلھ الموسم انتھى حتى خفى للزمان تسسل فى وأشھر وأسابیع أیام النحو ذلك على مرت 
ضمن أحیاناً باآلتیة قلبھ تعلق ھو ما بقدر عمھ وبابن بالكرة تعلقاً لیس الكرة, بمباریات معلقاً فؤاده 

الجماھیر.
نشأ كفتى وبطبعھ والمیعاد, استئذان بغیر لقلبھ الزائر الحب ذلك إزاء عملھ یمكنھ ما یفھم لم كعادتھ 

بكلمات ولو معھا والتكلم المحبوبة برؤیة النفس رجاء سوى حبھ من ینل لم والتدین اإلیمان على 
قلیلة ربما لم تترك فى نفسھا ھى أى أثر.

مضت حتى بھ، ابتلى الذى حبھ قلبھ فى مؤكدة أیامھ انسلت األیدى بین من ینسل وھو الزمان كعادة 
وھو والثانویة اإلعدادیة دراستھ مرحلتا أثناءھا انقضت كاملة سنوات ست العابرة العالقة تلك على 
تجاھھ، بھ ھى تحس عما الیدرى وھو شھور أو شھر كل مرة ویراھا نفسھ وبین بینھ شیرین یحب 

فربما كان یعجبھا كما تعجبھ وربما كانت أشد ولكنھ لم یعلم ذلك أبداً.
دائماً بھ یشعر واحد جانب من حب مرة, كل قلبھ یداھم الذى الفاشل الحب من المتكررة السلسلة إنھا 

والیقوى أبداً على البوح بھ أو معرفة- مجرد معرفة- رأى الطرف اآلخر بھ. 
...............                                         

........                                            
..                                               
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عمھ ابن محمد بصحبة ویذھب دراستھ فى استطاع ما یكد النحو: ذلك على باإلعدادیة أیامھ مرت 
ودى للقاء موعد على محمد فیھ كان یوم جاء حتى شیرین للقاء الفرص ویتحین المباریات لحضور 

فى شتویاً الوقت كان النادى. إلى معاً لیذھبا بمحمد أحمد التقى كالعادة بنادیھم. الطیران نادى مع 
أى علیھم یمر أن دون طویالً ظال المترو. محطة إلى وصال حتى معاً فتمشیا تقریباً ینایر منتصف 

أى یأت لم أیضاً والمیرغنى فھمى العزیز عبد یأت. لم ولكنھ عادة یركبانھ ما ھو نزھة مترو مترو. 
منھما. 

: ھو فیھ إیھ؟
: مش عارف لكن الظاھر مافیش متروھات. مافیش غیر إننا نروح مشى.

: النادى بعید جداً وحنتأخر كده. 
: لو القینا أى حاجة فى طریقنا حنركبھا.

غالء وعلى اإلقتصادى الوضع على ثائرة انتفضت إذ البالد فى یقع بما علم على الفتیان یكن لم 
لكنھما بالشارع معتادة غیر وفوضى ھرجاً الفتیان الحظ باآلالف. الشوارع فى الناس سار األسعار. 

لم یعلما أنھا انتفاضة.
تطمئن بھا ھبة مرت بالمصادفة ولدھا. إلى تصل أن التستطیع وھى تفعل ماذا التدرى أمھ المسكینة 

على فجاء بزوجھا ھبة اتصلت بسرعة أخیھا. نبأ علیھا فقصت اإلنتفاضة بخبر معرفتھا عقب علیھا 
أمھ قالت أخیراً یتصل. أو أحمد یظھر أن دون وزوجھا أختھ معھا وانتظرت أمھ انتظرت الفور. 

بلھفة: أنا نازلة أدور علیھ.
: تدورى علیھ فین بس ھو انت عارفة ھو فین؟

: طب حعمل إیھ الحظر قرب یدخل ولو دخل من غیر مایرجع تبقى مصیبة.
: طب استنى خلیك انت وأنا واسماعیل حننزل ندور علیھ.

الحظر ساعة اقتربت جدوى. دون المنطقة یجوبان وأخذ زوجھا بجوار السیارة ھبة استقلت بالفعل 
وال أثر ألحمد. أخیراً سأل اسماعیل زوجتھ: ھو بیلف ف الحتة والبیخرج براھا؟

: مش عارفة مش عارفة. یكون راح فین بس یكون راح النادى؟
: نادى ایھ؟ المواصالت كلھا مقطوعة.

: طب تعال نمشى كده قدام یمكن نالقیھ.
بالفعل ظل اسماعیل یقود السیارة مصطحباً ھبة آملین فى العثور علیھ. قرب روكسى صاحت ھبة 

: لف لفل یاسماعیل أحمد ومحمد ماشیین الناحیة التانیة أھم.
لم تصدق أمھ نفسھا حین وجدتھ فضمتھ ضمة شدیدة وأخذت تقبلھ بحنان.

: ابنك كان عایز یروح النادى مشى.
: ده انت عنید أوى یاأخى ومفترى فعالً مشى.؟

: أنا ماخطرش على بالى خالص ان فیھ قلق ومظاھرات.
السادات الرئیس عن مدافعاً أحمد فیرد عدل. فیھ یكون بقى والزم یفوق ابتدا الشعب إسماعیل: قال 

الذى یعُده رئیساً مؤمناً على عكس إسماعیل الذى ال یعرف عن اإلیمان إال اسمھ.
: یا أخى حرام علیك ھو فیھ عدل زى اللى البلد شافتھ على اید السادات؟

اإلنفتاح فى مش واالشتراكیة المشاركة فى العدل بس. ناصر عصر أول فى كان العدل یابنى : 
واالحتكار.
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یعنى واالشتراكیة؟ المشاركة مغتاظاً: أحمد فسألھ اإلشتراكیة. بمطالبھ المطالبة عن إسماعیل الیكف 
تقبل تتنازل عن ثروتك للغالبة؟

: یابنى أتنازل لیھ ھو الزم كلنا نكون فقرا؟ لیھ مانكونش كلنا أغنیا؟
وتضحك أمھ ویضحكون معاً. كم ھو حالم واھم زوج أختھ!!

وبمجموع كالمعتاد بتفوقھ الوسیطة المرحلة تلك معھا منھیة انتھت حتى سریعاً السنة تلك مرت 
لشخصیتھ جدیدة مالمح بدأت فیھا والتى للمتفوقین الثانویة النقراشى مدرسة لدخول أھلھ باھر 

تتكون.
شخصاً أحمد صار إذ واضحة مالمح الشخصیة لتلك رسخت حتى تمض لم اإلعدادیة مرحلة لكن 

ویلتزم والدین العلم یحب مثقف دراستھ، فى متفوق مجتھد شاب الشخصیة: ممیز السمت واضح 
للشیخ عاشق جمود. غیر من بالسلف متقید سرف. غیر من للصوفیة مائل والطاعات. بالعبادات 

یدرى أن دون ویتألم والیبوح، ویشعر والیُظھِر، یحب رومانسى، عاطفى بھ. ومنبھر الشعراوى 
من حولھ.

..........                                            
....                                               
..                                                

الدینیة عاداتھ بین أفكاره معھا وتطورت حیاتھ فى جدیدة فصول معھا فبدأت الثانویة مرحلة بدأت 
منھجھ على الطاغى ھو الصوفى السلفى النسق وبدا بدایاتھ. مع تشكلت التى الفكریة ومیولھ 

ونزعاتھ بل وتفسیراتھ لألحداث وقراءتھ لما یجرى من حولھ من غیر شطط وال تھوین.
تأثیراً فیھا أثرت وغریبة جدیدة أنماط حیاتھ فى ظھرت الوقت مرور ومع التعلیمى المستوى على 
السابقة دراستھ مراحل طوال صادف قد یكن لم إذ الحدة، بالغة انعطافات میولھ معھا وانعطفت بالغاً 

ضمن یوضع كان ما دائماً ألنھ كمثلھ متفوقین كانوا زمالئھ فمعظم نمطى غیر شخصاً بالمدارس 
من قلیالً عدداً فصلھ فى ماصادف ضمن صادف مرة ألول بالثانویة دراستھ فى أنھ إال المتفوقین, 

لیس الطلبة ھؤالء عدد أن الغریب المدرسین. وحب بتقدیر یحظون وال مبالین غیر أنھم بدا الطلبة 
عمومھ فى متفوق أنھ بدا الذى المتفوق للفصل العامة السمة على یؤثر ال العموم على لكنھ بالقلیل 

كما بدا أنھ أحد ھؤالء المتفوقین.
بعض عكس على قبل– من یره لم لھ زمیل جلوس واحدة تختة على جلوسھ صادف األول الیوم منذ 

زمالئھ الذین انتقلوا معھ وزاملوه من قبل فى مرحلة اإلعدادیة. 
بسرعة تعارفا: أنا أحمد انت اسمك ایھ؟

: عادل – أھالً یاعادل. انت ما كنتش معانا فى النقراشى اإلعدادیة.
: ال أنا كنت فى المنیا وحولت عشان عَزلنا.

: فى المنیا؟ صعیدى؟
: آه یاسیدى صعیدى. ضحك الفتیان وجلسا معاً فى أول یوم دراسى لھما بالمدرسة.

ھذا عادل زمیلھ أن المفاجأة فكانت باسمھ طالب كل ینادى المدرس أخذ حتى لحظات تمض لم 
مسیحى اسمھ عادل غبریال.

الفتى عاد مسیحیاً. زمیالً فیھ یصاحب التى األولى المرة ھى فھذه ینطق فلم أحمد ألجمت المفاجأة 
إلى بیتھ وھو الیدرى ماذا یفعل بصاحبھ ھذا. 
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وایھ طب لھ: فقال زمیلھ خبر علیھ وقص إلیھ فذھب عمھ ابن محمد ھو بالھ على خطر شخص أول 
أحمد تذكر كلنا. وحبیبنا الفرقة فى زمیلنا عمره طول أھوه رأفت عماد معانا احنا ما یابنى یعنى 
تذكره كان وإن عمھ ابن صاحب وإنما ھو صاحبھ یكن لم ولكنھ ودود شخص ھو كم وتذكر عماد 

أضناه األمر. فى لیسألھ إلیھ یذھب عمن یبحث فأخذ الشغوفة نفسھ یشف لم أنھ إال قلیالً طمأنھ قد لھ 
فیھ یثق كان لوالده قدیم صدیق سعد الحاج سعد. الحاج إلى أخیراً عقلھ ھداه حتى الذاكرة فى البحث 

بھ یھدأ ما العلم من لدیھ یكون أن یرجو لذا بالمسجد الدائمین المصلین من كذلك وھو رأیھ. وفى 
إن سعد یاحاج تصور ودیانتھ: عادل زمیلھ خبر علیھ وقص سعد الحاج إلى أحمد توجھ بالفعل قلبھ. 

زمیلى الجدید اللى قاعد معایا على التختة اسمھ عادل غبریال.
: اسمھ عادل غبریال؟ 

: أیوه. فیرد الحاج سعد متعجباً: مش فاھم طب وایھ یعنى؟
: مسیحى یاحاج مسیحى.

: هللا طب واحنا مالنا یابنى إن كان مسیحى وال أل؟
: ازاى یاحاج مش المسیحیین دول كفرة؟

مین فسألھ: عاد ثم الفكرة من ومتذمراً متعجباً الرجل صاح یابنى؟ كده لك قال اللى مین كفرة؟ : 
اللى قال لك الكالم ده یا أحمد؟

" ثالثة ثالث هللا إن قالوا الذین كفر لقد " بیقول والقرآن ربنا كالم حافظ أنا لكن لى قال حدش ما : 
وكمان قال " لقد كفر الذین قالوا إن هللا ھو المسیح ابن مریم ".

لغة الكفر ألن الكفار. یخص اللى الكفر غیر ھنا الكفر لكن العظیم. هللا وصدق صح كالمك تمام : 
معناه الستر یعنى عدم التصدیق با� والمسیحیین یابنى یؤمنون با�.

: أیوه یاحاج بس بیقولوا ان ربنا والمسیح والروح القدس ثالث آلھة فى إلھ واحد یبقوا كفرة.
" آیة حافظ ومش بتكفرھم اللى اآلیات حافظ انت وال كده. سماھم القرآن كتاب. أھل اسمھم دول أل : 

وأنھم ورھبانا قسیسین منھم بأن ذلك نصارى إنا قالوا الذین آمنوا للذین مودة أقربھم ولتجدن 
ایھ بس حافظھا أنا فسألھ: البالغة سعد الحاج حجج إلى یستمع وھو یتراجع أحمد بدأ "؟ الیستكبرون 

معنى الكفر بأه فى اآلیات التانیة؟
فى لكنھ العظیم اإللھ بحقیقة كفر أو هللا بنعمة كفر یكون یمكن یعنى الكفر. دون كفر ده یاحبیبى : 

غلط. هللا عن مفھومھم لكن با� بیؤمنو زینا الكتاب أھل الكفار. وبین بینھم المساواة الیمكن النھایة 
تودھم تقدر یعنى بیھم. خاصة أحكام الشرع فى كمان ولھم نراعیھا الزم حقوق عندنا ولھم 

 سنة واكتر.1400وتصاحبھم وتتعایش معاھم زى ما كل المصریین عاشوا مع بعض 
سعد الحاج وبین بینھ دار الذى الحوار علیھا فقص أمھ فوجد نفسھ اطمأنت وقد بیتھ إلى أحمد عاد 

ھو المسیحى فایز عم ھنا جنبنا ساكن كان احنا ده یابنى یاحمادة غریب أمرك أما ضاحكة: لھ فقالت 
وھمھ بیعیطوا كانوا سافروا ما ویوم ھاجروا. لما لغایة جداً جمیلة وصحبة ود على وكنا وأسرتھ 

كانت اللى بلبن األرز أوى بیحب كان یرحمھ هللا وأبوك جداً. شاطرة ست كانت ومراتھ بیودعونا. 
بتھادیھ لنا.

فیرد أحمد: یعنى ینفع آكل فى بیتھم؟ ومن أكلھم؟ 
: تاكلوا مع بعض عادى یتغدى عندك تتعشى عنده حالل یابنى.

وتضیف أمھ مداعبة بس ماتتجوزش أختھ.
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من والمحصنات " كویس حافظھا أنا بأه دى بس بنات. اخوات مالوش اطمنى ضاحكاً: فیرد 
أتجوزھا حالل یبقى أخت لھ لو یعنى " قبلكم من الكتاب أوتوا الذین من والمحصنات المؤمنات 

الجواز من المسیحیین حالل یاحاجة.
فترد أمھ ضاحكة: اوعى یاواد تكون ناوى تتجوز خواجایة؟ . 

من سمة صارت حتى بھا ونشأ أحمد علیھا تربى حجة للدین العمیق وفھمھما وأمھ أبیھ سماحة 
سماتھ التى ورثھا عن والدیھ فكانت حصناً منیعاً من الشطط واإلنزالق إلى التطرف.

بالمدرسة مضت ولما الضالة، األفكار من كثیر من أحمد عصم سعد الحاج وتوجیھ والدیھ تربیة 
لطیفاً حنوناً شخصاً بالفعل فیھ وجد فقد ودفئاً عمقاً بعادل تزداد أحمد عالقة أخذت واألسابیع األیام 
بحسن إال ومسیحى مسلم بین الفرق أنھ لدیھ تأكد حتى الخلق وطیب العالقة حسن زمالتھ فى ووجد 

الخلق أما عالقة ھذا أو ذاك با� فھو أمر یخص هللا وحده وھو الذى یحكم فیھ یوم القیامة.
ظل كما بشخصھ لصیقاً بالمسجد ارتباطھ فظل علیھ تربى ما على أحمد ظل الدینى الجانب على 
لصالة أداؤه ھو علیھ طرأ الذى والمتغیر المھم الشیئ ولكن شدیداً تعلقاً الشعراوى بالشیخ تعلقھ 

الفجر بالمسجد.
من وصار اعتاده حتى یزداد المسجد فى الفجر صالة على تردده أخذ فیوماً ویوماً فشیئاً شیئاً 

الفجر لصالة أدائھم وعقب بالمسجد لھ یوم وفى وعرفوه. المترددین كل فعرف الیومیة طقوسھ 
جاءه صدیقھ وجاره عالء وھو یختم صالتھ سائالً: أحمد - تقرا قرآن معانا؟

: فرد متعجباً آه أقرا بس انتوا مین؟
: أنا ومجموعة من الرجالة الكبار منھم الحاج سعد والحاج صالح والحاج محمد.

: ھو انتوا بتقروا مع بعض كل یوم؟
: أیوه بنعمل مقرأة.

: ماشى حقرا معاكم.
علیھا محافظاً فظل أحبھا التى عاداتھ من عادة یوم كل بالمقرأة جلوسھ صار یوم بعد ویوماً 

الحاضرین فاجأ األول الیوم فمنذ أحبھم، كما أحبوه أیضاً بالمقرأة الحضور تفوتھ. أال على وحریصاً 
أبھر الذى الجمیل العذب صوتھ عن فضالً التجوید ألحكام وإتقانھ المنضبطة بقراءتھ جمیعاً 

الحاضرین حتى طالبھ كثیر منھم بالمزید من القراءة الستمتاعھم بھا.
فیھا یالقى وھو ال وكیف لصدره. شارحاً لنفسھ محبباً أمراً بالمقرأة وجوده أصبح یوم بعد یوماً 
عن تقاعدوا الذین الكبار الشیوخ من معظمھم أن صحیح حیاتھ؟ فى عرف من أطیب من أناساً 

أصغر وعالء ھو وكان والشباب الرجال بعض كذلك ضمت أنھا إال للعبادة تقریباً وتفرغوا العمل 
الحضور وأكثرھم اجتھاداً ومھارة وحسن قراءة.

مقدم. برتبة شرطة ضابط واآلخر رائد برتبة جیش ضابط أحدھما رجالن المقرأة أفراد بین من 
ھما یبدآ بأن طالبا حضرا إذا كان أنھما صحیح والقراءة. الحضور على الرجلین إصرار جداً أعجبھ 

 بالفعل ألنھما جمیعاً الناس إعجاب مثار دائماً كان حضورھما أن إال بسرعة ینصرفا حتى بالقراءة 
لدیھما الكثیر من المشاغل على عكس معظم الحاضرین.

سیدنا شفت أنا یاخوانا مبشراً: محمد الرائد الجیش ضابط یوماً جاءھم إذ ھذا شأنھ فى ھو وبینما 
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فى المنام وشفتھ حاضر معانا فى المقرأة.

تھللت وجوه الناس واستبشروا بشارة عظیمة وظل كثیر منھم یكبر هللا ویحمده.
: وعلى فكرة كنا كلنا حاضرین بس أحمد ما كانش موجود. فین أحمد فین أحمد فسیدنا النبى طمنا.
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المقرأة على یواظب من وھو الجمیلة الرؤیة بتلك المقرأة عن غیابھ نبأ سمع عندما أحمد اضطرب 
لم لماذا ولكن المقرأة حضر وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول أن والشك جمیل أبداً. تفوتھ وال یومیاً 

یكن ھو موجوداً؟  وإن كان قد سئل عنھ باالسم: امال أحمد فین؟ 
فیھا حاضراً ھو یكون أن دون بالمقرأة لھم زائراً وسلم علیھ هللا صلى النبى الرجل یرى أن ساءه 
بما شعر قد الرجل أن ویبدو وحفظاً, قراءة وأفضلھم علیھا المداومة على حرصاً الناس أكثر وھو 

رأى علیھ من ضیق فقال لھ ده انت الوحید اللى اتسأل علیك باالسم. 
: رد الحاج صالح یابختك یاعم.

وأضاف الحاج محمد: ده انت كده زیك زى اللى حضر.
فرد بعضھم: ده یمكن كمان أحسن.

علیھ وأن بعد یمھد لم الطریق أن یبدو ولكن السلیم الطریق على بالفعل كان ربما بأنھ أحمد شعر  
سئل قد بأنھ صحیح ما. خطباً بصالحھ أن إال صالحاً عبداً حقاً كان لعلھ أو یمھده, أن وحده ھو 

لو آخر؟ شخص أنھ أم نفسھ وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول ھو ھل سأل الذى ھذا من الیدرى عنھ– 
بل هللا رسول یعرفھ أن وشرفاً فخراً لكفاه عنھ سأل الذى ھو وسلم علیھ هللا صلى الرسول كان 

من أھم ھناك وھل مھم. ألمر افتقاده على داالً كان ربما فھذا نفسھ النبى یكن لم إن أما عنھ. ویسأل 
" بالحدیث وسلم علیھ هللا صلى النبى ذكره الذى بالرجل ذكرتھ الرؤیة ولكن النبى؟ بحضرة وجوده 

ھم القوم ال یشقى جلیسھم " فتعلق بذلك األمل فھدأ.
 حضورھا على مداومتھ على مضت حتى عاداتھ من وعادة شواغلھ من شاغالً الفجر مقرأة ظلت 
وشیئاً یعلمھا, یكن لم التى الدین أمور من الكثیر لھ وبینت المعانى من الكثیر لھ ففتحت عدیدة سنون 
الشعراوى الشیخ من یسمعھ مما خاصة إلیھم المعرفة نقل فى الحضور یشارك أیضاً ھو بدأ فشیئاً 

الذى لم ینقطع عن متابعتھ أبداً.
..............

.....
.

فى المسجد فى بالصالة تمسكھ على فظل بھا سنونھ مرت كذلك المنوال، ھذا على ھادئة أیامھ مرت 
الذین حیھ أھل بمعظم تجمعھ كانت التى الجمعة صالة بالطبع منھا القلب وفى األوقات، معظم 
الیوم جاء أن إلى بھ حضورھا على ویواظب ھذا بمسجده یحضرھا فظل ویعرفونھ معظمھم یعرف 

الذى فوجئ بھ الناس بغیاب الشیخ محمود الذى اعتاد على وجوده منذ طفولتھ.
: امال الشیخ محمود فین یاخوانا؟

: الشیخ اتنقل لمسجد تانى.
: لیھ انتقل لیھ؟

: مانعرفش وهللا.
ویرد آخر: باین ھو اللى طلب نقلھ.

: طلب نقلھ؟ لیھ حصل ایھ؟
: هللا أعلم.

واضحة عاطفة صوتھ بنبرة وكانت بھ. البأس خطیباً كان ولكنھ كبیراً عالماً محمود الشیخ یكن لم  
صار حتى األولى طفولتھ فى كان منذ محمود الشیخ وجود اعتیاده عن فضالً سماعھا یحب كان 
سبباً لھا یعرف لم لتى األخبار من تعیساً خبراً المفاجئ غیابھ كان لذا المسجد، معالم من مَعلَماً لدیھ 
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األمر أغلب أمنیة؟ لدواع ھو ھل السبب؟ فما نقالً كان فإن نقل؟ أنھ أم انتقاالً؟ كان ھل اآلن. حتى 
فى یخوض یكن ولم كشك الشیخ جرأة بمثل یتمتع یكن لم محمود فالشیخ مستبعد األمنى الھاجس أن 

تلك كانت ھل األخیرة. اآلونة فى مسجده ومرتادو مریدوه كثر قد محمود الشیخ لكن السیاسة، أمور 
األعداد المتزایدة سبباً فى نقلھ؟ ربما.

یكن لم وإن الصوت حلو رجل سعید الشیخ سعید. الشیخ اإلمامة تولى محمود الشیخ انتقال بعد 
على بشاشتھ ساعدتھ بشوش طیب رجل ولكنھ اللغة– قواعد فى یخطئ ما كثیراً بارعاً. خطیباً 

ذلك صالح غیر فى عنھ وذكریاتھم محمود الشیخ تفوق ظل وإن الناس قلوب إلى بسرعة الوصول 
الوافد الجدید.

المرحلة لطلبة العربیة للغة كمدرس اشتغالھ بعد خاصة یتحسن, سعید أداء الشیخ بدأ فشیئاً شیئاً 
التى وموضوعاتھ ھزیلة محدودة ظلت وثقافتھ أبداً تتحسن لم اللغویة تركیباتھ أن إال االبتدائیة– 

الجمعة خطبة حضور فى النظر إعادة إلى أحمد دفع مما رتیبة مكررة موضوعات یختارھا 
بالمسجد العتیق الذى تربى فیھ.

سعید الشیخ أن صحیح سعید؟ الشیخ خطب من ملل ھو أم جدید محمود" "شیخ عن بحث أھو ترى  
وھو - ألحمد یمكن الذى بالخطیب اعتباره یمكن ال اإلجمال فى لكن الناس من قریب بشوش رجل 
 قراره فكان لخطبتھ. واالستماع إلیھ بالحضور یقنع أن وحفظاً- علماً یوم بعد یوماً یزداد الذى 

بالبحث عن مساجد أخرى وخطباء آخرین.
وكأن القدر قد شاء لھ ماشاء إذ جاءه یوماً جاره وزمیلھ بالمقرأة عالء: سمعت عن مسجد النور؟

: ال إیھ مسجد النور ده؟
: ده مسجد جدید فى العباسیة بناه الشیخ حافظ سالمة. 

: مین الشیخ حافظ سالمة؟
: معقولة ما تعرفش الشیخ حافظ سالمة؟ ده قائد المقاومة الشعبیة فى السویس.

: قائد المقاومة الشعبیة؟ یعنى ایھ؟
الشیخ السویس. عند للحدود وصلوا الثغرة یعملوا وقدروا أكتوبر حرب فى ھاجمونا الیھود لما : 

بعده اضطروا جامد درس وادوھم الیھود قاوموا اللى ھمھ السویس وشعب والشرطة ھو حافظ 
 من شھر أكتوبر بنحتفل بعید السویس.24لالنسحاب. وعشان كده كل یوم 

: یاه ده على كده بأه الشیخ حافظ ده راجل عظیم جداً. ھو بأه اللى بیخطب فى مسجد النور؟
كبار علماء جایب ھو بس أحیاناً بیخطب صحیح ھو افرنجى. ببدلة عادى راجل حافظ الشیخ ال : 

أوى للمسجد ده, وأنا ماعرفتش الكالم ده إال لما الشیخ كشك راح مرة ادى درس ھناك.
من ھنا بدأت معرفة أحمد بمسجد النور فقرر أن یصلى بھ الجمعة التالیة.
بالفعل توجھ إلى المسجد بصحبة عالء لیحضرا معاً أول خطبة لھما بھ.

وھو رمسیس شارع جھة من مباشرة الطب كلیة بعد العباسیة میدان یتوسط مسجد ھو النور مسجد 
منح على وافق السادات الرئیس أن یبدو شاسعة. واسعة ومساحة جداً كبیرة أرض على أقیم مسجد 

أیام البطولیة ووقفتھ لجھوده تقدیراً سالمة حافظ الشیخ أسسھا التى الخیریة للجمعیة األرض تلك 
حرب أكتوبر.

كان فقد مرة أول سمعھ حین الغزالى الشیخ صوت یعجبھ لم الغزالى. محمد الشیخ ھو الخطیب 
لھ األولى الخطبة ومنذ ولكن الرخیمة الرجال طبقات عن تبتعد عالیة طبقات لھ حاداً, ضعیفاً صوتھ 

ونقده الواسعة, وثقافتھ الفذة وجرأتھ الرائعة الشیخ كلمات وشغلتھ صوتھ حدة لحظات بعد نسى 
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بھره حتى دقائق بضع الخطبة من مضت إن وما كلھا. الخاطئة والسلوكیات واألفراد للجماعات 
أداء الشیخ الغزالى وأعجبتھ فصاحتھ فقرر أال یترك الجمعة فى ذلك المسجد أبداً .

نمط إلى أقرب ھو بل محمود، الشیخ نمطھ یمثل الذى المسالم بالرجل لیس الغزالى الشیخ أن بدا  
النقد. یحب رجل أنھ ھى الفریدة میزتھ لكن وھدوءً، حصافةً أكثر كان وإن وجرأتھ كشك الشیخ 
آخر, أحد أى من أكثر اإلسالمیة والجماعات التیارات وینتقد والیبالى, والدولة الحكومة ینتقد 

أصحابھا بمقتضاھا ویتصرف المسلمین بین تنتشر رآھا كثیرة مفاھیم على غضبھ جام ویصب 
عبئاً اإلسالم على وتمثل تدعوھم مما أكثر الناس وتنفر تنفع مما أكثر الدین إلى تسیئ تصرفات 

بأكثر مماتفیده.
المسجد ترتاد التى الغفیرة باألعداد ومنبھر ویتعلم یسمع بما سعیداً المسجد على یتردد أحمد ظل 

للمصلین یتسع یعد لم قلیلة أشھر بعد أنھ إال الشاسعة- مساحتھ ورغم كثرتھا- من أنھا یبدو والتى 
وطوب خرسانات مجرد األرضى كالدور ظلت أخرى أدواراً بھ فبنوا الجمعة أیام فى والمتوافدین 

أن دون الحال تلك على وھو بھ یصلى وھو سنوات ذاك شكلھ على المسجد وظل تشطیب, بال أحمر 
یجد فى ذلك ما ینفره منھ.

أنھ صحیح عنھ. المسجد بعد رغم المواظبة على إصراره فى سبباً كانت ویتعلم یستمع وھو سعادتھ 
بھ واالستمتاع التعلم رغم لكن فیھ. یسكن الذى بالحى یقع ال تقدیر أقل على ولكنھ كثیراً الیبعد 
ما یرى بدأ أنھ إال بھ الشدید العاطفى وتأثیرھم خطابتھم وحسن وفصاحتھم العلماء روعة ورغم 

فى سبباً كانت الغزالى الشیخ كلمات أن یبدو ھناك. مایرى بعض نفسھ فى ینتقد وبدأ الیعجبھ 
المسجد فى فیراھا منھا یحذر الغزالى الشیخ كان التى التصرفات تلك آثار یرى بدأ إذ تلك انتقاداتھ 

سائر وھو الطریق وفى قاعداً أو قائماً بالصف جواره إلى یراه فھو الرجل، فیھ یخطب الذى نفسھ 
كان عیوب على عینیھ فتح الشیخ كأن مكان كل وفى المدرسة وفى فیھ یسكن الذى الحى وفى بھ 

أحمد یراھا فعالً ولكنھ لم یكن یحسن توصیفھا.
جمعتان تمض ولم أخرى مساجد فى بالخطابة النشغالھ الخطابة فى كثیراً الغزالى الشیخ یستمر لم  

حتى فوجئ بخطیب آخر.
: مین الشیخ ده؟

: ده الشیخ رؤوف شلبى.
: الشیخ رؤوف شلبى؟ مین ده؟ 

: ده إمام المسجد. ده دكتور فى األزھر.
بكل رائع خطیب إنھ الغزالى. الشیخ عن الیقل رؤوف فالشیخ زاخرة المسجد ھذا جعبة أن یبدو 

مفوه، عالم فھو شك، محل لیست كخطیب براعتھ عجباً. األكثر الشخص أنھ یبدو لكن الكلمة معنى 
غزیر المعرفة شدید الثقافة، جھورى الصوت بارع فى توظیفھ براعة فائقة. 

أن من موقناً بات حتى ألحمد یتضح المسجد ھذا وعلماء لشیوخ المعالم واضح خط بدأ رویداً رویداً 
الیھود تاریخ من استطاعوا ما ویحذرون إسرائیل مع الصلح وبشدة یرفضون العلماء ھؤالء كل 

الغادر وصفاتھم السیئة وتذكیرھم للمصلین بلعن القرآن لكثیر منھم.
أصحابھ على بسالم یمر لن فھو وبالتالى الدولة لسیاسة مناھض خط بالطبع ھو الواضح الخط ھذا  

أحمد یراود لم الھاجس ذلك لكن تقدیر. أقل على بعضھم حتى أو أنفسھم المصلین من ینل لم ما 
إمام رأسھم وعلى منھم یتعلم الذین والشیوخ بالعلماء انبھاره خضم فى یتنساه أن أراد لعلھ أو كثیراً 

تلك كل فرغم إثارة. األكثر الشخصیة سیصبح أنھ بدا الذى شلبى رؤوف الشیخ المسجد وخطیب 
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بدا فقد كثیرة، أیضاً مشاكل ورائھا من یبدو أنھ إال الرجل بھا یتمتع التى الكثیرة الرائعة الصفات 
على أثراً واألخطر جرأة األكثر الخطب صاحب سیكون شلبى رؤوف الشیخ أن األولى اللحظة منذ 

الناس والمجتمع.
وعلى شنودة البابا على الخطبة فى ھجوماً سمع حتى جمع عدة تمض فلم أحمد حدس صدق بالفعل 

بیھاجم الشیخ ھو صاحبھ: عالء فسأل المسیحیین على الھجوم فكرة أحمد فاجأت عموماً. المسیحیین 
المسیحیین لیھ كده؟

: ما حدش عارف ھمھ ناویین على ایھ بس الظاھر فیھ احتقان عمال یزید بین الطرفین.
غیر من عمرنا طول وعایشین مسیحیین اصحاب لنا كلنا احنا ما جداً، غریبة حاجة دى لیھ؟ لكن : 

مشاكل.
: المشاكل ما بتحصلش عندنا لكن بتحصل فى مناطق تانیة خصوصا المناطق األكثر شعبیة.

واقعة بعد األمة أركان زلزل الذى الھائل الحدث أثر على حقیقیة معركة إلى الحنق تحول أیام بعد 
الزاویة الحمرا.

: ھو إیھ اللى حصل فى الزاویة الحمرا؟
: ما حدش عارف الحقیقة بالظبط لكن واضح إن فیھ قتلى من ھنا ومن ھنا.

خطیباً الناس على السادات الرئیس أخیراً خرج حتى حدتھ وزادت الغضب وازداد الحنق زاد  
الحال یستقر وأن األمور تھدأ أن الرجل أمل كان الحمرا. الزاویة لقصة وشارحاً ومھدئاً, محذراً 

ولكن األمور لم تھدأ بل استمرت تتصاعد و تتفاقم.
یعد ظل ولكنھ الصالة عقب أمھ من بطلب النشغالھ التالیة الجمعة فى النور مسجد عن أحمد غاب 
أنماطاً یضم المسجد أن صحیح صدره. یشفى ما إلى ھناك یستمع عساه المسجد إلى یعود لكى األیام 

یستمع الذین كل من كثیراً أعظم خطباء إلى ویستمع مسجده فى الیتعلمھ ما فیھ یتعلم لكنھ غریبة 
إلیھم عادة.

یألف لم أنماطاً أركانھ بین یضم فھو الھادئ, عالمھ عن تماماً مختلف آخر عالم النور مسجد أن على 
وتطول, تقصر بلحى ملتحون الحاضرین معظم السابقة. حیاتھ فى مثیالً لھا رأى وال قبل من مثلھا 
من القلیل وأقل وجملتھ فجملھا ھذبھا من وقلیل قلیالً, ھذبھا من ومنھم عواھنھا على أطلقھا من منھم 
القمیص یرتدون الحاضرین فمعظم وملبسھ, وھیئتھ بشكلھ بینھم بالغربة یشعر لذا یحلقھا, مثلھ كان 

لحیتھ ویحلق المعتاد القصیر والقمیص "البنطلون" دائماً ھو یرتدى بینما (الجلباب) األبیض الطویل 
من وكل ومدرسیھ بالمدرسة وزمالئھ عمھ وابن وعمھ كأبیھ بینھم نشأ الذین القوم كعادة باستمرار 

جمیعاً كانوا بیتھ بجوار الذى بالمسجد معھ یصلون كانوا الذین الكبار الشیوخ حتى تقریباً، حولھ 
یحلقون لحاھم باستثناء الحاج سعد.

جواره إلى یصلى الذى ھذا یكون أن یمكن ھل ترى بریبة، المصلین ھؤالء بعض إلى ینظر أحیاناً  
جماعة من یكون أن أیمكن متجھماً مشمراً بعید من یأتى الذى اآلخر أو أمامھ یقف الذى ذاك أو 

وقد عبوساً ورآه أحدھم إلى نظر كلما یطارده الھاجس ھذا ظل متطرفة؟ جماعة من أو إرھابیة؟ 
كان لو والھجرة؟ التكفیر جماعة من الرجل ھذا ھل ترى فیھ، فیرتاب بجواره فینظر كثیرین كانوا 
التى الجماعات من التكفیر فجماعة المتطرف؟ فكره تجنب یمكنھ وكیف یعرف؟ أن لھ فكیف ذلك 

الذھبى, الشیخ قتل إلى العسكریة الفنیة حادث من بدءً أفكارھم وتقلق الناس بال تؤرق أعمالھا باتت 
 أال على النور لمسجد حضوره فى یستمر أن أحمد قرر أخیراً أحد؟ منھم النور بمسجد یُكوِن ال فلم 

یكون أیة صداقات بھ.
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لكنھ الثانویة بالمرحلة دراستھ أیام أوائل منذ ثالث سنوات من مایقرب مسجد على یتردد أحمد ظل  
أو الخطبة إلى یستمع كان فقد داخلھ من صداقات تكوین بعدم نفسھ على أخذه الذى للمبدأ إعماالً 

الدرس ثم ینصرف كما دخلھ من غیر صحبة.
عمھ فابن یصحبھ, من یجد یكن لم فألنھ وحیداً الذھاب وأما نفسھ على قطعھ فمبدأ وحیداً العودة أما 

األیام فى متباعدة فترات على إال المساجد إلى كثیراً الیذھب وعمھ وریاضتھ بدراستھ منشغل 
معھ یذھب لم المسجد على دلھ الذى صاحبھ عالء وحتى الجمعة, صالة على إال یحرص وال العادیة 

إلیھ بعد ذلك إال قلیالً. 
.....................                                       

..........                                              
..                                                  

أیضاً إلیھ انضم بل وقائدھم المسیحیین یھاجم الذى الوحید ھو رؤوف الشیخ یعد لم األیام مرور مع 
الشیخ نجیب المطیعى.

وثقافة غزیر علم ذو أنھ وخطابتھ أسلوبھ من واضح الحدیث. علم فى أستاذ المطیعى نجیب الشیخ  
إال األوقات بعض فى صعبة تبدو أنھا رغم وھى وفھمھ علمھ على تدل أیضاً مفرداتھ لكن واسعة 

من تمض لم واالطالع. للقراءة وحبھ المساجد ارتیاده لكثرة نظراً فھمھا فى صعوبة یجد لم أحمد أن 
المسیحیین على وھجوماً وحدة جرأة األكثر ھو المطیعى الشیخ أن بدا حتى دقائق بضع الخطبة 

حتى جاء یوم عجیب سمع فیھ أغرب مقولة على اإلطالق.
"       لھ: قائالً المنبر فوق من شنودة البابا نجیب الشیخ تحدى حین مبلغھ والكره التحدى بلغ فقد  

یاشنودة بقول لك انت وأتباعك من النصارى لو أن كل مسلم منا بال لغرقتم فى بولنا ".
كانت كلمات الشیخ نجیب صادمة ھادرة تنبئ بالخطر الداھم الذى بات یعصف باألجواء المصریة.

فھا جداً غریبة ومسیحیین؟ مسلمین الشكل؟ بھذا االحتقان فیھا لیزداد بالبلد وقع وماذا حدث؟ مالذى 
فیھا كان سنتان زمالتھما على مرت لقد إلیھ. األقرب صدیقھ ویعده ویصادقھ بل عادل یزامل ھو 
غار أن یحدث ولم وتصاحبا وذاكرا معاً وأكال صاحبھ بیت منھما كل دخل األخ. ونعم الصاحب نعم 

أى منھما من اآلخر أو حنق علیھ. 
ھل كلھ. فریقھ وإلى محمد إلى الناس أحب من وھو صاحبھ أیضاً ھو عمھ ابن محمد صاحب عماد 

عادل وعماد غیر سائر المسیحیین؟ ربما لكن لماذا كل ھذا الحنق؟
ولماذا تتجھ كیف الیفھم وھو األحداث تصاعدت كلما وقت علیھ مر وكلما بأحمد الحیرة استبدت 
مأل الذى الھائل المعنوى الشحن یراقب وھو مداه الحنق فیھ بلغ غریب یوم جاء إذا حتى تتصاعد 

البلد؟ منا حیاخدوا انھم فاكرین إیھ؟ على ناویین ھمھ – ؟" الحمرا الزایة شفت " المصلین قلوب 
دول فاكرین البلد بلدھم وفاكرین ان احنا معتدین وبیقولوا علینا العرب الغزاة!

عادل رأى ھو ھل فعالً؟ المصریین المسیحیین رأى ھو ھذا یكون أن أیمكن بالغة حیرة أحمد احتار 
شجار إلى النقاش یتحول وقد الحنق یزداد فقد سألھما إن لكنھ یسألھما. أن علیھ صدیقاه؟ وعماد 

أمر فى الحیرة أحمد تتملك أخرى مرة الحقیقة. یعرف أن یرید إنھ إذن؟ یفعل ماذا صدیقیھ. ویخسر 
وحیداً یجلس كالعادة فیھا. یھدیھ من والیجد مرة كل تنتابھ التى الحیرة ھى ھى الدین. أمور من 

خطبھ تكفى علمیاً، ضعیف إنھ المسجد؟ شیخ سعید الشیخ یستعین. فیمن ویفكر األحوال یتأمل 
لمساجد ذھابھ فى السبب ھو سعید الشیخ ضعف یكن ألم علمھ! ضعف على تدل لكى الضعیفة 
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یدل شیئاً منھ یسمع ولم معتدل الشیخ النور. مسجد شیخ نفسھ شلبى رؤوف الشیخ لیسأل أخرى؟ 
داعى ال النور. بمسجد وجوده من جاءه القلق ھذا وكل التوتر ھذا كل لكن للمسیحیین. كرھھ على 

من ولیس وغضبھم المصلین كلمات من یجئ التوتر المسجد. ھذا شیوخ من شیخ بأى لالستعانة 
مشحوناً یظل نفسھ ھو الحد. عن زائد والشحن المسجد بھذا متوتر كلھ الجو لكن والعلماء. الشیوخ 

طوال یومین على األقل بعد الجمعة بسبب مایراه ھناك. 
فى المیت دور لعبت التى الفتاة والء أخا تامر صدیقھ فجأة أحمد تذكر إذ ھذه حیرتھ فى ھو وبینما 

عن قال أنھ حتى واضحة صوفیة نزعة لھم وأھلھ تامر صغرھم. فى لعبوھا التى مات المیت لعبة 
أختھ والء أنھا من محاسیب سیدنا الحسین. فلیذھب إلى تامر ویسألھ.

: تامر ممكن أتعرف على الشیخ بتاعكم؟
: طبعاً یا أحمد یاریت ده راجل جمیل وحیعجبك جداً.

عن الكالم كُتر ومابحبش شطحات فیھا اللى الحكایات مابحبش انى تامر یا عارف انت بس : 
الكرامات والكالم ده كلھ.

: بس تعال وانت حتتبسط جداً.
بالفعل حدد أحمد موعداً مع صاحبھ لحضور اللقاء مع الشیخ فوزى الشافعى شیخ تامر وأھلھ.

محطة مسافة عنھم یبعد البیت فوزى. الشیخ بیت إلى تامر بصحبة أحمد توجھ تماماً الموعد فى 
ھذا فى شیخھ على التعرف صاحبھ قرر لماذا تامر یفھم حتى مترجلین إلیھ ذھبا ولكنھما واحدة 
أبداً ال بقولھ: واكتفى لقاءه، یرفض أن خشیة الحقیقة عن صاحبھ یخبر لم أحمد لكن بالذات. الوقت 

أنا بحب أعرف كل جدید.
الحقیقة یكن لم ولكنھ الجدید على التعرف فعالً یحب فھو كذباً ولیس صحیح لصاحبھ أحمد ماذكره 

كلھا، بل أخفى جانباً منھا حتى یصل إلى الرجل.
على قلیل ناعم وشعر الطول، متوسطة لحیة ولھ والبنطلون القمیص یرتدى الشكل، غریب الرجل 
تختفیان ضیقتین وعینین ھیئتھ، فى یالحظ ما أول ھو كبیر وأنف كبیرة، صلعة عن ینحسر رأسھ 

تماماً مع ابتسامتھ التى ابتدرھما بھا.
القعود اعتاد أنھ یبدو وثیر مقعد فى فقعد أحد فیھا لیس داخلیة غرفة فى الرجل أقعدھما حتى دخال 
تتكلم ماتبدأش ھامساً: صاحبھ على تامر مال مواجھتھ. فى لآلخر مجاوراً منھما كل قعد بینما علیھ 

إال لما الشیخ یأذن لك.
نظر أحمد إلى صاحبھ مندھشاً ولم یرد مكتفیاً بإیماءة من رأسھ.

نفساً أخذ لحظات- بعد عدتھ أنھى إذا حتى للتدخین، یعده وأخذ غلیوناً الرجل أخرج الفور على  
أحمد فاجأ ثم أنفھ خالل من بھدوء یخرجھ دخاناً األنفاس تلك یزفر وھو قلیالً رأسھ ورفع عمیقاً 

بسؤال عجیب: انت بقى سلفى زى الناس اللى بیصلوا معاك فى المسجد؟
بیتھیأ أنا عموماً بس أل وال سلفیین كانوا ان ماعرفش الحقیقة أجاب: ولكنھ السؤال أحمد استغرب 

لى إنى زیھم.
: اللى أعرفھ من تامر إن والدتك ست طیبة محبة آلل البیت.

: صحیح ھى كده فعالً. بس بیتھیأ لى برضھ إن كلنا كده.
ضحك الرجل قائالً: الحب مش زى الحب.

الدخول فقرر طائل بال سیضیع الوقت بأن وشعر لھ یبدھا لم الرجل من سخریة نفسھ فى أحمد أسر 
فى الموضوع مباشرة. 
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:  إیھ رأى حضرتك فى حكایة الفتنة اللى بین المسلمین والمسیحیین؟
اللى زى سلفى انت األول فى سألتك كده عشان أنا أعجب: رداً ورد السؤال من تعجبھ الرجل أبدى 

بیصلوا معاك فى المسجد وال أل؟
ألن أحمد دفعت أسباباً األغرب وغلیونھ الغریب شكلھ مع الناس تصنیف على الرجل إصرار كان 

كل إلیھ یعزى أن یرید الناس فى مسبقاً رأیاً لدیھ وأن منطقاً وال حجة الیملك الرجل بأن یقتنع 
األسباب والمشكالت.

على اضطراباً. وأشد حیرة أكثر الرجل عند من أحمد وخرج طائل بال الساعة لحوالى الحوار امتد 
فى والغارقین الصوفیة مدعى من الرجل ذلك أمثال تجاه نفور من بھ یشعر كان ما لدیھ تأكد أنھ 

الوھم والخیال.
یالیتھ الشعراوى؟ الشیخ یسأل؟ ومن ذلك بعد یتجھ من فإلى الرجل لقاء بعد أحمد حیرة ازدادت 
ومریدیھ الشیخ أتباع أن المؤكد ومن معارفھ من أحداً یعرف ال ولكنھ إلیھ الوصول یستطیع 

بالمالیین فأنَّى لمثلھ الوصول إلیھ.
بھ بادر ما أول المقرأة. وقائد القدیم والده صدیق سعد الحاج وسؤال لمسجده العودة أحمد قرر أخیراً 

أحمد الحاج سعد ھو سؤالھ عن الحیرة وأسبابھا.
: معقولة یاحاج سعد كل ما أحب أسأل فى أمر من أمور الدین أحتار كده؟

: ولیھ یابنى تحتار؟ ماتیجى فى أى وقت وإن شاء هللا ربنا یفتح علینا وندلك.
: أیوه بس ماتآخذیش یاحاج حضرتك مش متخصص برضھ.

شیوخ إیدین على بتعلم عمرى وطول ومطلع قارئ � الحمد أنا بس حق معاك یابنى صحیح : 
وعلما كبار ولو سألتنى سؤال ماعرفوش مش حادعى أبداً إنى عارف وأفتیك بدون علم.

بیحبك كان یرحمھ هللا بابا إن خصوصاً جداً حضرتك فى بثق وأنا عارف أنا سعد یاحاج أیوه : 
الناس سھلة شرعیة قنوات فیھ مایكونش إزاى الرسمیة المؤسسة عن بسأل أنا لكن فیك، وبیثق 

تسألھا ؟ ولو كان حضرتك مثالً قدامى بقیة الناس تسأل مین؟
: معاك حق تماماً یابنى. بص المؤسسة الرسمیة ھى األزھر واألزھر كل یوم حالھ بیدھور.

: لیھ كده؟ إزاى مایكونش فیھ علما فى المساجد أو على األقل فى الحى؟
: عندك الشیخ القیعى وأھوه راجل عالمة اسألھ.

: الشیخ القیعى راجل عصبى شویة وأنا بخاف أسألھ یحرجنى، مافیش حد تانى أزھرى؟
المجتمع، فى األخالق انھیار معناه وضعفھ عنھ، المسئولة ھى الدولة ده، األزھر موضوع بص : 

وده عمال یزید یوم بعد یوم والنتیجة حتكون كارثة لو فضلنا بالشكل ده.
: ربنا یستر ویسلم.

 أخیراً قرر أحمد سؤال الرجل عما جاء بھ.
: إیھ رأیك فى موضوع الفتنة اللى بین المسلمین والمسیحیین یاحاج سعد؟

طبعاً أشرار؟ مسیحیین فیھ مقصودة. الفتنة لك أضیف وأنا قتنة. دى أھوه، قلت انت یابنى بص : 
والشر ھنا اللى الشر یطلعوا كلنا. بینا یتربصوا قاعدین ناس وفیھ أشرار. مسلمین فیھ كمان لكن 
اللى كل تصدقش وما یابنى الطاھر قلبك مع خلیك حریقة. تبقى عشان النار فى وینفخوا ھنا اللى 

بیتقال. خلیك مصاحب صاحبك واوعى تفاتحھ فى حاجة، مالكومش دعوة بالكالم ده.
: یا حاج سعد أنا عایز أعرف حاجة واحدة ھمھ كلھم شایفینا فعال عرب غزاة وال ده رأى قلة منھم؟

: طبعاً رأى قلة یابنى ألن ده مخالف للحقائق التاریخیة.
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: والحقائق التاریخیة بتقول إیھ یاحاج ؟
كان عنھ هللا رضى الخطاب بن عمر سیدنا عھد فى المسلمین على مصر فتح ربنا لما یابنى بص : 

المصریین فیھم ملل وطوائف كتیرة جداً.
: غریبة یعنى ماكانوش كلھم مسیحیین؟

وكان القدماء المصریین ملة على وثنیین فیھ وكان یھود فیھ كان مسیحیین. كلھم ماكانوش طبعاً ال : 
فیھ ملحدین. وكمان المسیحیین نفسھم كانوا طوائف.

: یاه طوائف؟ ده ماحدش كان یعرف الحكایة دى.
ملة من كانوا ودول الملكانیین، اسمھم كان وخدامھم وأتباعھم الحكام المسیحیین یاحبیبى، بص : 

فیھ كان وكمان تانیة، ملة على كانوا ودول الیعاقبة اسمھم كان اللى المصریین معظم عن مختلفة 
سیدنا إن بیقول كان اللى أریوس المصرى العالم أتباع كانوا ودول األریسیین اسمھم تالتة ملة 

المسیح نبى مش إلھ وال ابن إلھ.
: غریبة جداً أنا أول مرة فى حیاتى أسمع الكالم ده.

وباقى مصر. دخول وقبل للعریش وصل العاص بن عمرو لما أسلموا كلھم دول األریسیین : 
المصریین عند واللغة العربیة. للغة لغتھم غیروا المصریین إن لدرجة تباعاً أسلموا المصریین 

الموضوع عموماً علیھا. یحافظوا بیحبوا وثقافة وتراث ھویة بیعتبروھا ألنھم تتغیر إنھا جداً صعب 
كبیر وممكن تبقى ترجع لكتب جمیلة لما تخلص دراسة حبقى أدیلك كام كتاب فى الموضوع.

على الموضوع، فى أصدقائھ من أیاً یفاتح وأال بھ یعمل أن وقرر سعد الحاج قالھ لما أحمد استراح 
بھ یشعر الذى للشحن یلتفت أال على العزم عقد وإن النور مسجد إلى بالذھاب متمسكاً كذلك ظل أنھ 

كلما ذھب إلیھ. وقرر أال یلتفت إلى ھواجس الفتنة التى یدَّعون وجودھا بین المسلمین والمسیحیین.
تنحى أخذت بل لھ، منھجاً أحمد اتخذه الذى نفسھ النسق على تجرى تكن لم العامة األحداث أن على  

حتى یھدآ، لن والغضب الحنق أن وبدا الناس بال تؤرق باتت حادة اتجاھات وتتجھ متعددة مناحى 
فأصدر الفتنة یخمد بھ الذى الحل أنھ ظن غریباً قراراً السادات الرئیس فیھ قرر عجیب یوم جاء 

البابا إقامة تحدید قرر كما والمفكرین، السیاسیین من وقلیل والعلماء الشیوخ من عدد بحبس قراراً 
التیارات كل على غضبھ جام فیھا صب غاضبة بخطبة الناس على وخرج بأسیوط، دیر فى شنودة 

تحت من خرجت الجماعات كل وأن الفتنة تلك كل فى السبب بأنھا اإلخوان جماعة واتھم اإلسالمیة 
عباءتھا. على أن أغرب ما قالھ یومھا" الدین فى السیاسة والسیاسة فى الدین".

فعالً ویعده ویحبھ السادات الرئیس یقدر ھو للرئیس. الصادم بالقرار جمیعاً الناس مع أحمد فوجئ 
على الرجل یوافق أن أبداً الیمكنھ ذلك مع لكنھ المؤمن"، "الرئیس نفسھ عن ھو یقول أن یحب كما 

ھذه الدیكتاتوریة وھذا اإلستبداد فضالً عن االستھزاء بالشیوخ والعلماء.
المسجد ذلك إلى یذھب بأال وتطالبھ علیھ تلح ظلت أمھ لكن النور مسجد إلى یذھب حتى أحمد انتظر 

أبداً.
:یابنى أنا خایفة علیك.

: یاماما ما تخافیش أنا باحضر الخطبة وبارجع.
: طب بالش الجمعة دى.

للرضوخ اضطر حتى یذھب أال با� وتستحلفھ طلبھا فى تلح ظلت لكنھا أمھ مع جاھداً أحمد حاول 
فاتحھا وكلما لطلبھا، استجابة فترة- إلیھ الیذھب كذلك وظل النور مسجد إلى یذھب فلم طلبھا إلى 

فى األمر كلما وجد منھا صدوداً وإنكاراً.
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الشیخ اآلن؟ یذھب لمن الصادمة. الرئیس كلمات من یؤرقھ الفكر وظل تالزمھ البالغة الحیرة ظلت 
أخباراً علیھ ویقص بعیداً بھ سیحلق أنھ المؤكد من مخرف. رجل ھذا الیمكن ال ال الشافعى؟ فوزى 
الرجل ھذا الشعراوى. للشیخ الوصول یستطیع یالیتھ بھا. یأتى أین من یدرى ال التى كتلك عجیبة 

الشیخ غیر الیوجد إلیھ. الذھاب یمكنھ ال النور؟ مسجد یقرأ. كتاب كأنھ اتصال. غیر من شیخ 
على یمكنھ حتى أخرى مصادر عن یبحث أن علیھ سعد؟ الشیخ یراجع مرة كل فى أیظل سعد.لكن 

الواحد الرأى إلى االستماع أما یھتدى، حتى ذلك بعد بینھا لیقارن ثم األراء كل على التعرف األقل 
والسلفیة- الصوفیة لھما- ثالث ال األساسیان االتجاھان ھما ھما ضیق. نطاق فى یحصره فخطأ 

اآلخر. لإلتجاه المنتمین یكره منھما ألى المنتمین معظم أن الغریب بینھما. ما االختالف من وبینھما 
كارثة ذلك لكان ھذا وقع لو للبلد؟ حاكماً یوماً أصبح أحدھما أن لو یحدث أن یمكن الذى ما ترى 

على الطرف اآلخر إال أن یكون الحاكم واعیاً وفاھماً وقادراً على الجمع بینھما كالشیخ الشعراوى. 
إلى أحمد ذھب بالفعل الشافعى. فوزى الشیخ غیر آخر شیخ عن تامر سؤال إلى تفكیره ھداه أخیراً 

صدیقھ فسألھ: تامر أنا عایز منك خدمة هللا یكرمك.
: خیر یاأحمد؟ اتفضل.

: أنا عایز أروح لحد تانى غیر الشیخ فوزى ممكن؟
على اللى الشیوخ بقیة غیر معاه وتدى وتاخد تعد تعرف قریب راجل فوزى الشیخ یابنى تانى؟ حد : 

ما تسأل حد فیھم یكون ھزأك وبھدلك ورد علیك بكل عجرفة.
: معلش أنا بحب أسمع أراء كتیرة.

لك وأجیب أوصى ممكن لكن شویة بعید ھو بس عالمة شیخ ده راشد اسمھ شیخ فیھ بص طیب : 
میعاد معاه.

: یاریت هللا یكرمك.
صالة أدى حتى أحمد انتظر صاحبھ. لھ وصفھ الذى المسجد باب على أحمد كان المیعاد فى 

المغرب فى المسجد ثم توجھ لحجرة الشیخ راشد التى یتخذھا لنفسھ فیھ.
كصوتھ حادة وجھھ وقسمات خفیفة بلحیة ملتحٍ والقصر الطول بین وسیط نحیف رجل راشد الشیخ 
كانا بالمسجد ووجوده العموم فى الرجل شكل واضحة. تكن لم وإن عالیة طبقات عند یبدأ الذى 

عاملین طمأنا أحمد وجعاله یتفاءل بالوصول إلى مبتغاه.
من فتاة عنده- وجدھا التى بالفتاة لقائھ من الشیخ یفرغ حتى دقائق الحجرة فى بمقعد أحمد انتظر 

كانت الفتاة ھذه أم المسجد. داخل فى أنھا رغم محجبة غیر أنھا الغریب لكن تقریباً، ھو عمره مثل 
من وابنتھا المرأة أن الحوار من یبدو الشیخ. مقعد خلف ضرب ستار خلف تقعد لكنھا أیضاً بالحجرة 
لم مكانة. عنده لھا وأن زمن منذ تعرفھ أنھا الحوار فى طریقتھما من یبدو كما وأتباعھ الشیخ مریدى 
فوجئ حتى لھا نفسھ یحضر وظل أسئلتھ على مركزاً ھمھ كل كان فقد للفتاة وال للحوار أحمد یلتفت 
حاجة. بأه علیھا لى اقرا بتوجعنى فترة لھا بأه فكرة على بتوجعنى. بطنى آه بغتة: للشیخ تقول بالفتاة 

الصدمة ألجمت بكلمات. یتمتم وأخذ الفتاة بطن على بالفعل یده وضع الرجل أن ھى المذھلة المفاجأة 
الذى أھذا یحدث. لما مصدق غیر الدھشة من عیناه اتسعت وقد مستریباً لألمر ینظر فظل أحمد 
ھذا مثل من علیھ یحصل أن یمكن علم أى المسجد؟ داخل فتاة بطن على یده یضع بھ؟ تفاءل 

الدجال؟ 
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نظر سؤالك؟ ده مش والمسیحیین؟ المسلمین بین الفتنة قائالً: وابتدره ألحمد الرجل التفت دقائق بعد 
الرئیس كالم عن أسأل عایز كنت أنا سابقة فترة فى سؤال كان ده ال وقال: مستغرباً للرجل أحمد 

السادات وخصوصاً قولھ " ال دین فى السیاسة وال سیاسة فى الدین". 
موصى ألنھ فوزى– الشیخ من أعرفھ اللى بص جداً. مظبوط كالم طبعاً وحدة: بعصبیة الرجل رد 

ما عشان اآلخر من لك حاجیب أنا كده عشان البیت، آلل ومحبین طیبین ناس أھلك إن علیك- 
أوضة فى وتقعد شویة، تسھر دى واللیلة وتروح، العشا تصلى انت یابنى بص كتیر. وقت تضیعش 
– بقى ازاى تقراھا بص اإلخالص. سورة تقرا وتعد یناموا أھلك كل ما بعد النور وتطفى لوحدك 

بذھول للرجل أحمد نظر تقدر. ما قد على فیھا وتمد هللا" " كلمة على تیجى ما لغایة عادى تقرا 
وقال لھ: بس ده كده مخالف ألحكام التجوید.

بیفھموا وال وخالص، یولعوا عایزین ناس دى لھا بتسمع انت اللى الناس حاجة، وال مخالف ال أل : 
أنت قال لھ یبدھا ولم نفسھ فى أحمد فأسرھا زیھم. تبقى عایز كده شكلك وانت غیره وال الدین فى ال 

شر مكاناً وأضل عن سواء السبیل.
فشكره مزریة مخالفات من الرجل على ما یرى وھو ذلك من أكثر الحوار یطیل أن أحمد یشأ لم 

یقع أن یمكن ماذا ترى والدجالین. المدعین أولئك كثرة على وغضباً سخطاً أكثر عنده من وخرج 
للبلد من كوارث لو حكمھا أحد ھؤالء النصابین؟!!

أخیراً وبعد طول عناء قرر أحمد العود إلى الحاج سعد. 
: إیھ رأیك یاحاج فى كالم السادات؟

: الراجل الظاھر خرف یابنى.
: مش كده؟

: حد یقول على عالم زى الشیخ المحالوى مرمى زى الكلب؟
: ھو حضرتك تعرف الشیخ المحالوى؟

على كده یقول مایصحش كان مھما بس أصالً. اسكندرانى ده لھ. ماسمعت وعمرى ماعرفوش ال : 
عالم أبداً.

: طب إیھ رأیك فى حكایة ان كل الجماعات اإلسالمیة خرجت من تحت عباءة اإلخوان؟
دى الجماعات قال ما زى ألن علیھا، اإلخوان لوم فى حق معاه مش بس فیھا، حق معاه دى : 

خرجت منھا، یعنى ھى مالھاش دعوة بیھا.
: طب وجملة " الدین فى السیاسة وال سیاسة فى الدین".

كمان نفصل وإال الدین عن نفصلھا ممكن مش مھنة أى زى زیھا السیاسة تخریف. فى تخریف ده : 
التجارة والزراعة والھندسة وتبقى الدنیا فوضى.

: بس السیاسة ھى فن الممكن زى مابیقولوا، وبالتالى مش ممكن نربطھا بالدین ألن الدین فیھ تقیید.
على فینا حیتحكموا الحكام وكل مباحة حتبقى الجرائم كل یبقى بالدین انضبطتش ما لو السیاسة ال : 

ھواھم.
یوم جاء حتى یھتدى كیف یعلم ال وھو عقلھ تمأل الحیرة وظلت طاغیاً أحمد ذھن فى اللبس ظل 

السادس من أكتوبر.
اللیلة فى أتعبھ الذى السھر من یستریح وأن مبكراً نومھ من یقوم أال فقرر إجازة یوم كالعادة كان  

بالدرس یھتم أن بھ وجدیر العامة الثانویة فى إنھ والقراءة. المذاكرة كثرة أتعبتھ كما السابقة 
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بعد ھو وبینما یتمناھا. التى الطب بكلیة لیلتحق یبغیھا التى الدرجات على یحصل حتى والتحصیل 
نائم إذ جاءتھ أمھ صائحة: أحمد اصحى یاأحمد اصحى.

: فیھ ایھ یاماما؟
: قتلوا السادات.

: قتلوا السادات یالھوى مین دول؟
: ماحدش یعرف تعال نشوف التلیفزیون.

: قتلوه لیھ؟
: ماھو كمان زودھا أوى بقى حد یقول على شیخ وعالم " أھوه مرمى زى الكلب فى السجن "؟

: وكمان قال على الشیخ حافظ المجنون بتاع السویس.
: أنا مش عارفة إیھ اللى جرى.

: یعنى انت شایفة إن التیارات اإلسالمیة ھى اللى قتلتھ؟
: طبعاً امال مین؟

: بس انت شایفة انھ زودھا؟
: أیوه طبعا زودھا جدا وماحدش یرضى بالسخریة من العلماء، لكن ده مش معناه انھ یتقتل برضھ.

عایزین مش ألنھم األمریكان وال بتاعھم. البابا إقامة حدد عشان قتلوه اللى ھمھ المسیحیین مایمكن : 
منھم أخذ ألنھ الیھود والیمكن عندھم. راح لما وحش قابلوه إنھم وماتنسیش مصر، فى قوى رئیس 

سینا اللى بتعتبر من األرض المقدسة عندھم.
من ومنھم یشطط، من ومنھم یجنح، من فمنھم بدلوه، یدلى وكل الناس بین تتنقل التكھنات ظلت 

یدعى العلم وھو ال یعلم شیئاً، لكن القدر المشترك بینھم جمیعاً ھو الحیرة والتخبط.
ضابط القاتل وأن الجھاد یدعى فصیل ومن اإلسالمى التیار من بالفعل القتلة أن للجمیع تأكد أیام بعد 

بالقوات المسلحة منتمٍ لھذا التیار ویدعى خالد اإلسالمبولى.
بھ؟ یفخر ما وكل وأبھتھ حراسھ وبین جیشھ؟ من أفراد أیدى وعلى مصیبة! من یالھا یقتل؟ الرئیس 

ال أمنى اختراق الجیش؟ داخل إلى المنحرفة الجماعة ھذه تسللت كیف ھذا؟ الغرابة بالغ أمر أى 
سابق لھ.

على بالغ وقلق حیرة فى الناس وأصبح كلھ الشعب معھ وأربك بل شدیداً إرباكاً أحمد المشھد أربك 
من منھم كثیراً أخرج من ھو ألیس المؤمن؟ الرئیس وھو اإلسالمیة التیارات تقتلھ وطنھم. مستقبل 

وھو نفسھ وبین بینھ یتساءل أحمد ظل والحریة؟ والدعوة بالنمو لھم یسمح ألم والمعتقالت؟ السجون 
المجال ھذا فى قدره للرجل یعرف كما وأھمیتھا قدرھا ویعرف الحریة ھذه ظل فى تربى من 

اآلونة فى المشھد أن صحیح وجل. وال خوف بال النور مسجد فى تقال كانت الكلمات فكل بالذات، 
مجرد ولو یظن المتشائمین أسوأ یكن ولم االرتباك، ھذا كل لیرتبك یكن لم لكنھ مرتبكاً كان األخیرة 

ظن بأن مآل ھذا الرئیس الذى أعطى كل تلك الحریة ھو القتل على أیدى من منحھم الحریة.
الھبة تلك منع یحاولون الذیم ھم األشخاص إنما شخص. منحة ولیست ربانیة منحة الحریة ال 

وسخریتھ العلماء على تطاولھ یكفى األخیرة. الفترة فى كثیراً أخطأ السادات إن ثم عنا. الربانیة 
فى سیاسة وال السیاسة فى الدین " العجیبة مقولتھ یكفى الناس. بین علناً سبھم بل منھم العلنیة 

عجیب، ارتباك فى كلھ المصرى الشعب وقوع فى سبباً العجیبة المقولة تلك كانت لقد الدین". 
عن دائماً یسألوا أن یحبون والناس بالدین، شیئ كل ربط على طویلة عقود مدار على تعود فالشعب 
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فى وال المجتمع صالح فى لیس الناس حیاة عن الدین وفصل لیجتنبوه، الحرام وعن لیفعلوه الحالل 
صالح الدولة كلھا.

مستبین أو بمھتد عقالً أكثرھم تجعل ال ما وھى الناس فكر على تسیطر ما ھى الحیرة كل الحیرة 
ھذه من أحمد نصیب الخسائر. بأقل األزمة من الخروج كیفیة عن فضالً وأسبابھ األمر لحقیقة 
المحبب تواجده بحكم بینھم ومتواجداً المتدینین من قریباً دائماً نفسھ یجد كان ألنھ مداه بلغ الحیرة 

األشخاص ھؤالء من بأى قط ما یوماً یلتق لم لكنھ الذكر، ومجالس العلم ودروس الجوامع فى إلیھ 
ھى وما الجماعات؟ ھذه نشأت أین من إذاً الخطیرة. التكفیریة الجماعات تلك إلى ینتمون الذین 
بین أحد منھم كان ھل نفسھ؟ الجمھوریة رئیس قتلت حتى وترعرعت نمت وكیف وجودھا؟ أماكن 
القتل على یحرض یوماً یسمعھ لم لكنھ والدروس الخطب من العدید لھ حضر لقد كشك؟ الشیخ أتباع 

بینھم ولیس فرداً فرداً بھ یصلى من كل یعرف فیھ تربى الذى مسجده الحكام. من أى بتكفیر یقول أو 
بأى رأى مما أكثر والشیوخ العلماء من حوى الذى النور- مسجد حتى أبداً. الفكر ھذا یحمل من 

كان ما كل رغم التكفیر، إلى تدعو أو القتل على تحض واحدة كلمة یوماً بھ یسمع لم آخر- مكان 
أحیاناً، المسیحیین على الحنق وحتى بل الیھود مع للصلح رافض وفكر ثوریة نبرة من بھ یسمعھ 

الفكر ھذا إلى بسامعھا تنحرف أن یمكن واحدة كلمة یسمع لم الحنق ھذا ذروة فى حتى لكن 
المتطرف الغریب. إذاً أین نشأ ھذا الفكر؟

إلى الذھاب استمرار أخیراً فقرر الطریق على وتدلھ حیرتھ تھدى لفكرة وال لطریق أحمد یھتد لم 
الجمعة فى بالفعل الموقف. استبیان خاللھ من ویمكنھ یعرفھ الذى الوحید المكان فھو النور مسجد 
منعھ وحاولت أمھ اعترضت بالطبع النور. مسجد إلى الذھاب قرر مباشرة السادات لمقتل التالیة 
عزمھ عن إثناءه خاللھا حاولت طویلة حوارات أمھ وبین بینھ دارت نھائیاً. قراراً اتخذ قد كان لكنھ 
ومین لیھ حصل ده أعرف الزم حاتجنن مارحتش لو أنا حبیبتى ماما قائالً: رأیھ على أصر لكنھ 

اللى عملھ وعملھ لیھ؟
: یابنى حیقبضوا علیك.

:ھو أنا عملت أى حاجة؟ یقبضوا على لیھ؟ وبعدین حیقبضوا على كل اآلالف دى؟
منھ یجدوا فلم أمھ بھ جاءت ما بمثل جاءوه الذین أھلھا إلى فاشتكتھ موقفھ عن إثنائھ فى أمھ تفلح لم 

أفضل مما وجدتھ ھى.
حاخده خطر بأى حسیت ولو معاه حاروح أنا تخافیش ما بصى قائالً: اصطحابھ خالھ قرر أخیراً 

وأمشى على طول.
وافقت أمھ ووافق ھو على اقتراح خالھ وقررا الذھاب معاً فى ھذا الیوم المشھود.

..........                                           
...                                                
.                                                

وھمة بسرعة متحفزاً. ودخل البیت باب طرق الساعة. بنصف الجمعة قبل بیتھم إلى خالھ ذھب 
جاءه أحمد نشیطاً قائالً: ھا یالال بینا؟

: ال یالال بینا إیھ؟ نتفق األول.
عادت أمھ لرجائھا قائلة: یابنى ما تسیبك بقى من اللى فى دماغك ده وبالش معاندة.

: تانى یاماما ھو احنا مش اتفقنا؟ فرد خالھ قائالً: ال ماتفقناش وعایزین نتفق.
: ما اتفقناش ازاى امال انت جاى لیھ دلوقت مش عشان نروح الجامع؟
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: ماشى بس بشروط. 
شروط؟ شروط ایھ؟

: أوالً تفضل جنبى لحظة بلحظة.
: ماشى.

: ثانیاً ندخل وقت ما أنا أحدد ونمشى وقت ما أنا أحدد.
: نمشى وقت ماتحدد ازاى مش لما نخلص صالة؟

: أیوه طبعا لما نخلص بس لو دعت الضرورة نمشى قبلھا حنمشى.
ما ومعرفة المسجد إلى الذھاب من الیحرم حتى كرھاً علیھا ووافق خالھ شروط لقبول أحمد اضطر 
فى األساسى السبب وھو لھ المحرك األول الدافع ھو یجرى ما بمعرفة شغفھ أحداث. من یجرى 

وھم باإلسالمیین یمتلئ الذى یعرفھ الذى الوحید المكان فھو النور، مسجد إلى التوجھ على إصراره 
محط أنظار الجمیع اآلن.

من أكثر رحلتھما تستغرق لم المسجد. نحو طریقھما فى واتجھا خالھ بجوار السیارة أحمد استقل 
الصالة موعد قبل العباسیة میدان إلى وصال حتى الجمعة یوم كالعادة الطریق لخلو دقائق خمس 
ابن واصطحب السیارة فیھ فوضع المسجد عن بعیداً مكاناً خالھ اختار دقیقة. عشرة خمس من بأكثر 
الغفیرة الجموع رأى حین خالھ أوقفھ المسجد مشارف على سیراً. المسجد ناحیة فاتجھا أختھ 

المسجد عن وبعیداً المحیطة، الشوارع عبر المتوافدین مئات عن فضالً أرجائھ كل فى المحتشدة 
خوفاً قلبھ خفق حتى أحمد أبصرھما إن ما المركزى األمن سیارات من سیارتان وقفت قلیلة بأمتار 

وھو غیظ بنظرة خالھ فرمقھ مرتاباً إلیھ فنظر خالھ فعل ردة من وإنما الجنود من وال منھما لیس – 
یمسك بیده قائالً:آلخر مرة باقول لك نرجع أحسن

فى ال لناش ما احنا وبعدین هللا شاء إن حاجة حیصل مش تخافش ما قائالً: خالھ ید على ربت لكنھ  
السیاسة وال فى حاجة یبقى نخاف من إیھ تعال تعال لما نقعد فى مكان كویس.

حاختاره. أنا اللى المكان فى حانقعد احنا یاحبیبى ال بحدة: فقال اقتراحھ على یوافق لم خالھ لكن 
والمسئولیة خالھ خلد فى دارت التى المختلطة المشاعر مقدراً صاغراً للموافقة أحمد فاضطر 
األذان رفع قد المؤذن یكن لم نقاش. دون خالھ فأطاع عاتقھ على أمھ وألقتھ ھو ألقاھا التى الكبیرة 

بعد حین ھَمَّا بدخول المسجد ولم یكادا یضعا حذائیھما حتى كان المؤذن قد بدأ باألذان.
یكون حتى العلوى للدور الصعود على وأصر رفض لكنھ المسجد صحن إلى خالھ أخذ أحمد حاول 

بعیداً عن اإلمام وعما یمكن أن یقع من مشكالت حولھ.
وھو منزعجاً خالھ بدا األمامیة. الصفوف فى أخرى كثیرة أماكن خلو رغم الباب من بالقرب جلسا 
فنظر الناس ھؤالء مثل على یعتد لم من وھو "الجاللیب" ومرتدى اللحى أصحاب حولھ من یرى 

إلیھ نظرة استنكار فھمھا أحمد على الفور لكنھ لم یعلق مكتفیاً بابتسامة.
الجمیع وجلس الثانى األذان المؤذن فأذن المنبر إلى الخطیب صعد حتى دقائق خمس سوى تمض لم 

من یسمعھ لم مختلف صوت أنھ أحمد أدرك حتى بكلمتین یتفوه الخطیب یكد لم الخطبة. منتظرین 
الرئیس أصدره الذى اإلعتقال أمر شملھم ممن نجیب والشیخ رؤوف الشیخ أن المؤكد من قبل. 

یؤثر وأنھ شیئ فى یخوض لن الخطیب أن األولى اللحظات منذ وضح الماضى. الشھر فى السادات 
إلى جاء فإنما كثیراً أحمد رجاء خاب الناس. كل لدى المحفوظة الموضوعات فى ویتكلم السالمة 
الذین األشخاص ھؤالء ھم من ولیعلم المصیبة تلك وقوع إلى أدت التى األسباب لیفھم المسجد 
جاء مما كثیر وشكاً. حیرة أكثر ربما بل جاء كما یبدو فیما سیعود لكنھ العجیبة الجریمة تلك ارتكبوا 
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الخطیب المحتملة. المستقبل ومآالت واالحتماالت األفكار فى شارد وھو انتباھھ یلفت لم بالخطبة 
انتقلت قد أنھا یبدو التى بسرعة أیضاً بالناس وصلى بسرعة خطبتھ فأنھى یكفى بما ذكیاً كان نفسھ 

الصالة عقب مسرعاً وقام بعنف یده من جذبھ الذى خالھ طلیعتھم وفى الناس من لكثیر عدواھا 
یعرفا لم وصیاحاً ضجیجاً سمعوا إذ بالخروج یھمون ھم وبینما مثلھما فعلوا الناس من كثیر مباشرة. 
بالمیكروفون. یمسك آخر خطیب صوت سمعوا حتى واحدة دقیقة سوى تمض لم سببھ. وال مصدره 

استغرب كثیراً. معھ یصلى كان الذى حیھ وابن جاره نشأت الشیخ إنھ صوتھ أحمد میز الفور على 
من أصبح وھل المكان؟ ھذا إلى یصل أن نشأت لمثل یمكن كیف الدھشة وألجمتھ الموقف أحمد 

أال المتوتر؟ الوقت ھذا فى الموضع ھذا فى نفسھ ووضع تجاسر كیف ثم موقفھم؟ یقف حتى العلماء 
لحماس ملھباً بھ بدا مؤثر متأثر وصوت حادة بنبرة یتحدث ظل أنھ األغرب فعلھ؟ عاقبة یخشى 

الحاضرین.
ویودى نفسھ حیودى شكلھ ده الخطیب قائالً: إلیھ فالتفت خالھ نظر لفتت نشأت صوت حدة أن یبدو 

الناس معاه فى داھیة.
رد أحمد منفعالً: ده الشیخ نشأت ابن حتتنا.

: نشأت مین؟ انت تعرفھ شخصیاً؟
: طبعاً ده كان بیصلى معانا على طول فى المسجد.

: یانھارك احوس طب یالال بسرعة بقى واوعى تجیب سیرة لحد إنك تعرفھ.   
نحو بسرعة یسیران وھما یده من بھ یمسك خالھ بینما نشأت الشیخ كالم من الكثیر أحمد یتبین لم 

األمن جنود أن تبیناھا التى القلیلة نشأت الشیخ كلمات من یفھما أن استطاعا لكنھما الخروج باب 
المركزى دخلوا المسجد مسرعین عقب الصالة مباشرة.

أو وقوعھ خیفة یتوجس وھو بشدة یخفق أحمد قلب وأخذ الناس حنق وازداد التوتر حدة ازدادت 
استطاعا حتى بالخروج مسرعین جریاً انطلقا حتى ذلك سمعا إن ما االعتقال. براثن فى خالھ وقوع 

مباشرة توجھا وإنما كثیراً یلتفتا لم المسجد. من بالفعل یخرجا أن كبیر جھد وبعد شدیدة بصعوبة 
الیصدقان وھما المسجد عن مبتعدین وانطلقا فركباھا شدیدة بسرعة وصالھا حتى السیارة نحو 

أنھما نجیا من ھذا الموقف المثیر.
طرقاً سمع إذ باألخرى وأمھ غرفتھ فى نائم ھو وبینما أیام ثالثة سوى الواقعة تلك على تمض لم 

ھى فإذا بسرعة الساعة فى فنظر نومھ من فزعاً قام الجرس. على عنیفاً ودقاً الباب على شدیداً 
تجرى وأمھ مسرعاً فقام شدیداً انزعاجاً انزعج ولكنھ العنیف الطرق سبب یفھم لم صباحاً. الثالثة 

من خلفھ قائلة فى فزع: یاساتر یارب فیھ ایھ مین اللى بیخبط علینا كده؟
وقف أحمد خلف الباب وأمھ من خلفھ قائالً بصوت متھدج من شدة الخوف : مین؟

فجاءه الصوت الصادم من خلف الباب قائالً فى حدة بالغة: الشرطة افتح.
ولماذا اآلن. حتى سبباً لھا یفھم لم التى المفجعة الواقعة تلك یتذكر وھو ذكریاتھ یسجل أحمد جلس 

لم بالطبع ذاتھ؟ حد فى المفزع الوقت ھذا اختاروا ولماذا واإلحضار؟ الضبط كیفیة فى العنف ھذا 
تجمع یُجدِ ولم سببھ، المفھوم غیر اعتقالھ عن الشرطة إثناء فى بكاؤھا وال أمھ توسالت تفلح 

الجیران وتساؤلھم فى دھشة فكل ذلك ذھب ھباءً مع إصرار الشرطة على القبض علیھ.
...............................                               

....................                                     
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كئیبة منھا لحظة وكل دھر منھا یوم كل كأن بطیئة السجن فى علیھ والشھور واألسابیع األیام مرت 
بالھ، ویشغل لیلھ یؤرق ما أشد ھو مكانھ وال مصیره التعرف التى أمھ على وقلقھ لھا، مثیل ال كآبة 

حین من الحدیث أطراف یتجاذبان بالزنزانة معھ القابع الیسارى المعتقل "ناصح" إال والیؤنسھ 
یسجل الذى الكتاب وھذا القرآن وتالوة الصالة فى یمضیھ األطول ووقتھ الشاغل شغلھ لكن آلخر 

بھ ذكریاتھ.
: ناصح عبد المولى.

إلیھما قدم حتى مبشراً، بدا بصوت یقترب وھو ینادى وظل بعید من جھورى بصوت السجان نادى 
ووقف خلف باب الزنزانة وھما یقفان معاً متلھفین لندائھ.

: مبروك یا أستاذ ناصح ، إفراج.
أیضاً ھو یأتیھ بأن نفسھ ویمنى صاحبھ على نودى كما علیھ ینادى أن ینتظر وھو أحمد قلب خفق 

الفرج كما جاء لزمیلھ الوحید بالزنزانة- لكنھ لم یأت.
بالطبع تفلح لم بكلمات یواسیھ أن ناصح حاول بدوره والنجاح. التوفیق لھ وتمنى وھنأه ناصح عانق 

صاحبھ ألن ولكن بھا سیُمنى التى للوحدة فقط لیس ثقالً آالمَھ زاد زمیلھ یودع وھو ألمُھ شیئ. فى 
فیھ یبقى الیساریین عن أفرجوا طالما قائالً: یودعھ وھو صاحبھ فداعب دونھ من للخروج اختیر 

أمل یفرجوا عن اإلسالمیین.
قالھا أحمد وھو الیصدقھا ولكنھ ال یود أن یبدو كمن فقد روح األمل.

خروج لموقف جاء إذا حتى ویسترسل یكتب وجلس كتابھ فتح وحیداً. أحمد وبقى ناصح خرج  
األیام ویعد دمعھ، یجفف وجلس الكتاب وطوى القلم ترك صفحتھ. ابتلت قد كتابھ فإذا نظر ناصح 

التى تمضى، وكأنھا ال تمضى. 
ناصح غادره یوم اإلثنین؟ ال ال یوم الثالثاء، أم تراه األربعاء؟

األیام كل ھو. أصبح یوم أى یدر یعد لم بل یَعدّ، یَعُد لم یذكر. یعد لم ناصح. غادر یوم أى یدر یعد لم 
وال یتغیر المكان فال ذاتھ المكان ھو بالطبع والمكان سواء. األشكال كل سواء. األوقات كل سواء. 

الزمان یتغیر سواء سواء سواء.
نھایة الجزء األول


