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)1( 
بل روحه ة الطويلة، مل يكن جسده املرهق وحسب ا بعد هذه الليلدخل إىل منزله منهكً **

الرقص طوال الليل معهن مل يكن بغرض املتعة وال هي املنهكة، اخلمر تلعب برأسه و  باألحرى
ال يعلم . بل كان بغرض اهلروب من نفسه ،األخرية اآلونةحىت بغرض التمرد الذي اعتاده يف 

 ً ا وجدها، آخر صورة له قبل دخوله اجلحيم، ملاذا فتح كتاب صوره الفوتوغرافية القدمية، وأخري
: وخ مل يعد يعرفه اآلن، صرخت روحه، مشاألسود طفل صغري يقف بشموخ بني ذا، وها ه

  أنت؟ وهل أنت محزة نفسه؟ هل أنت ه
ا يف سقف حجرته مث راح بعينني دامعتني يتذكر أول ليلة له يف قلب ق سريره حمملقً ارمتى فو 
  .أول ليلة له يف جوانتانامو اجلحيم،

  

*********************************  
جنون حراس املعتقل  فلقد ُجن ،سريره يف زنزانته الضيقة يف إعياء شديد بكر علىو جلس أب

لتعذيب ا؛ تعذيبهم للسجناء وتكليفهم باألعمال الشاقةزادوا من معدل منذ الصباح و 
اإلهانة واألعمال الشاقة هم أشياء معتادة يف كل حلظة يف هذا املكان املقيت ومن واملعاناة و 

أعصاب ، حد خميف ، اجلنون زائد إىلخمتلف اليومولكن هذا  ،هؤالء السجانني املقيتني
فوجئ  نهبكر النوم ولكو اول أبح. السبب السجانني مشدودة وال أحد من املسجونني يدري

  .السرير املقابل ا ما مغطى ببطانية ويلقون به علىبسجانني يقتحمون غرفته وحيملون شيئً 
ولكن هذه ضعون اجلثث يف الزنزانات؟؟؟؟ ي هذا؟؟؟؟؟؟ هل هذه جثة؟؟؟؟ ومنذ مىت ما

اإ! ااجلثة غريبة جًد  أرعبته الفكرة ؟؟؟ طفلهل هي جثة  ،يا إهلي ،ا صغرية احلجم وكأ
 .فقفز من سريره بدافع من حرقة قلبه

  
 هل هذه جثة طفل؟؟؟ :باإلجنليزية يوجه حديثه للسجانبكر و أب**
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 .ال شأن لك: احلارس يف خشونة**
  
 أسألك هل هذا طفل ميت؟؟؟ :أبوبكر صارخا**
  

بكر رأس أيب هذه املرة مل تكن االجابة سوى صفعات وضربات قوية من احلراس على جسد و 
األرض والدماء تسيل من فمه وخرج السجانون  بقسوة ودون متييز، حىت سقط على

 .وأحكموا إغالق الزنزانة
ض بأسرع ما ميكنه وجلس ، بكر من مكانه مسع أنينا يصدر من اجلثةو قبل أن ينهض أب

اخلامسة عشر  حوايلإنه طفل يف ، راعه ما رأيذاك الشيء وأزاح الغطاء عن الوجه و جبانب 
ظهره ، هناك عدة جروح خميطة يف صدره و ا بل يكادوليس ميتً  ،الرابعة عشر من عمره وأ

 .املميز ملعتقل جوانتانامو الربتقايلا باللون ملونً  بنطاًال العاريني إال من الضمادات ويرتدي 
ً : لصيب بضعف شديد وقال بصوت واهنحتركت شفتا ا  .أريد ماء

  
ً يف الكوب مث أسند رأس الصيب  ووجرى حنبكر من ذهوله و أفاق أب** الزجاجة وأفرغ منها ماء

يف  ، مث أسند الصيب رأسه إىل السرير مرة أخرىجعله يرتشف املاء ببطءعلى ذراعه حبذر و 
 .وهن وأغمض عينيه

  
املالمح العربية والذي أخفت  ويرى هذا الصيب ذ ومازال الذهول يسيطر على أيب بكر وه**
ومع هذا فإنه قد طلب املاء بلهجة  ،ا من وسامتهجوانب وجهه بعًض  لىماء املتجمدة عالد

ا  .إجنليزية طليقة ال عيب فيها وال لكنة معينة تشو
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جنليزيته ذات بكر أن يفيق من ذهوله وسأله بصوت مرتعش من أثر االنفعال وبإو حاول أب**
 ما امسك؟؟؟: اللكنة الباكستانية

  
 .محزة :رد بصوت واهني ويفتح عينيه وهحاول الصيب أن **
  
 .إنك بعمر أصغر أبنائيرباه،  :-متأملا ملنظر الصيبمشدوها و -بكر و أب**
  
 .أربعة عشر عاما: ع من عيين الصيب قائال بصوت واهنسالت بعض الدمو **
  
 ماذا؟؟؟: الصيب فاقرتب من فمه قليال قائالبكر جيدا لضعف صوت و بمل يسمع أ**
  
ن بعيين أيب بكر مث أضاف خبوف وعيناه معلقتا. ة عشر عاماعمري أربع: وهنمحزة يف **

 ماذا سيفعلون يب؟؟؟: ودموعه تسيل
  
ً ، ال ختف: من وضع وسادة الصيب يف حنان أبوييعدل  ووهأبوبكر ** أنا ، ن شاء اهللا إخري

 وال ختَش  من اآلن، متعبحبييب فأنت جمروح و  اسرتح وال تتحدث كثريا يا، معك اآلن يا بين
كنُت و ل ين حىتنادِ ألي شيء فال ترتدد و  ذا احتجت، إبكرو نا العم أب، أشيئا إن شاء اهللا

 .انائمً 
  
أما ،  النوممث أغمض عينيه حماوًال  ،زالت تسيل متأملة ودموعه ال ابتسم له محزة ابتسامةً **
؛ هل ان الشديدمحزة ظهره ليسمح لدموعه باجلري بكر فقد تظاهر بالنوم على سريره وأوىلو أب

م السفالة إىل ب بطلق ناري وقد مصاة و صيب يف الرابعة عشر ؟؟؟؟ هذا احلد وصلت 
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ليست احلسرة فقط هي !!! السجن حبالته هذه قبل أن تلتئم جراحه أخرجوه من املشفى إىل
مرعوب من أن يأيت هؤالء ، ما كانت تقتلع قلبه من صدره يف هذه اللحظة بل الرعب أيضا

أال حيدث  إليكرباه أتوسل (( وراح يناجي ربه، يقتلوه ويعذبوا الصيب حبالته تلك أاألبالسة و 
  .ا ال رجعة فيها حازمً مث قرر يف نفسه قرارً )). أقسم أنين مل أعد أحتمل املزيد من املآسي، هذا

 شقيقه فوشى به بعض خصومه القدامى حيضر زفافكندا حىت   باكستان من لقد خرج إىل
 ه السلطات الباكستانية وسلمته إىلعليقبضت ف ،وشاية كاذبة بأنه يعمل مع تنظيم القاعدة

بال ذنب اقرتفه، لقد ظن من شدة  والقوات األمريكية اليت زجت به يف جحيم جوانتانام
ا فليكن استشهاده هناغالظ  ب أنه سيستشهد بني أيدي احملققنيالعذا إذا مس ؛ القلوب، إًذ

على حالته هذه فسيموت فداءه وتزهق روحه  والقذرين هذا الصيب بسوء وههؤالء  أحد من
  .ا عنهمدافعً 

ا البنه من الشياطني؟؟؟؟ كيف ينام من ظل طوال الليل حارًس وبالفعل مل ينم ليلته تلك، و 
يف مثل عمره  وفه) مصعب(ابنه الصغري وبكر يف هذه اللحظة أن محزة هو نعم فقد أحس أب

ا فال    .أهبة االستعداد نوم الليلة وليظل علىتقريبا، إًذ
 

******************* 
  

فنهضت  ،يف قلبها تيقظت حبيبة ذات العشرين عاما على انقباضةجنلرتا فقد اسأما يف إ
 .اآلخر وحيتويها بذراعه وا هبسرعة فزعة فإذا بزوجها ينهض فزًع 

  
 ؟؟؟ما بِك حبيبيت، : أمحد**
  
 .فجأة شعرت بانقباضة شديدةال أعلم يا أمحد، : حبيبة خمطوفة األنفاس**
  



 

9 

 انقباضة يف بطنك؟؟: أمحد بفزع شديد**
  
 .ليس ما تظن هذه املرةال ال، ال ختف، : لمس وجنتهتحبيبة **
  
ا: على شعرهاسح أمحد مي**  ماذا حدث؟؟ حفظك اهللا وحفظ جنيننا، إًذ
  
مفاجئة وقوية يف قليب، أيب وأمي يا أمحد، حسام ومحزة  قباضةانال أدري، : حبيبة بقلق**

 .مكروهويامسني وعمر، البد أنه قد حدث ألحد 
  
 .استعيذي باهللا، إنه الشيطان يا حبيبة ال ختايف: أمحد**
  
ا قد وقع أشعر أن مكروًه ، ال أعرف يا أمحد: عاذت حبيبة مث وجدت دموعها تسيلاست**

 اآلن؟؟ همعليفكيف سأطمئن 
  
 .اجلنني ك وعلىعلي، فاالنفعال خطر أرجوك يا حبيبيت اهدأي اآلن: أمحد**
  
 اجلنني؟؟و  كل ما يهمك ه ،اجلنني ،اجلنني: من بني دموعها هاتفةً حبيبة **
  
 .ن تكرار جتاربنا املريرة مرة أخرىأنا فقط خائف م، مل أعين هذا واهللا: أمحد**
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ا ني الَذين فقدنامها مها جنيناي أيًض األول لقد كان اجلنينني :زالت تصيح باكية وماحبيبة **
ومل أكن أنا اليت قتلتهما ولكنها مشيئة اهللا اليت ال تريد أنت أن ترضى  ،وليسا طفليك وحدك

 .ا
  
ض من السرير يسيطر على وها أمحد طويال وهإلينظر **  مشاعر غضبه مث أطرق برأسه مث 

ما يستنش  أسندت هي رأسها إىل ق نسمات الليل لعله يهدأ قليال،ووقف يف شرفة حجر
ا فجأة، أمواج  السرير وأغمضت عينيها ودموعها تسيل يف صمت، ال تدري ما الذي أصا

 .بعد قليل عاد أمحد جبوارها من املشاعر املضطربة تعصف بقلبها،
  
كما معا، الطفل عليحبيبة، يا قرة عيين، أنا أحبكما معا وأخاف : أمحد ميسح على شعرها**

هل تشعرين ، هل تفهمينين؟؟؟أنت ألنين أحبك أنا أريد طفال منِك ليس له معىنً بدونك، 
 يب؟؟؟

  
ت حبيبة كثريا لكالم زوجها الذي حتبه حد العشق فارمتت بني ذراعيه باكيةً ** أنا آسفة : رّق

أسريت  لقة علىان جنيين للمرة الثالثة وقخائفة من فقد، أنا فقط أعصايب مشدودة، يا حبييب
ً  العراق ووحيدة أنا وأنت هنا، بكاملها يف  .اا، متعبة جًد أنا متعبة نفسي

  
لقد فقدنا ا يرام، م ال تقلقي حبيبيت، إن شاء اهللا سيكون كل شيء على: أمحد يبتسم**

اجلنينني ألن هذه مشيئة اهللا مث ألننا كنا يف العراق يف ظروف من الصعب أن تعيش فيها امرأة 
هنا بعد اإلجهاض  ن أباك أصرّ أن نعود أنا وأنت إىلوأنت تعلمني أ ،رقيقة مثلكحامل و 

 .الثاين
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 .همعليليتين كنت معهم اآلن يف العراق ألطمئن العراق؟؟ : ببصرها سارحةً حبيبة **
  
العراق هي أمجل البالد بنظري، فلوال جتميع مساعدات : ه يف حنانإليأمحد يرفع وجهها **

يف بداية احلرب ملا تعرفت على والدك وملا رأيتك وأحببتك، جنلرتا إاملسلمني الطبية هلم هنا يف 
 إذا رزقنا اهللا بفتاة أن نسميها بغداد؟ ما رأيك

  
  .أحبك: د مث نظرت حبيبة يف عينيه قائلةضحكت حبيبة وضحك أمح**
  .وأنا أحبك أكثر :بل يدهاأمحد يق**

 

************************** 
  

 .أسرته إىل وقد وصل نبأ انتقال محزة من املشفى إىل جوانتانامأما هناك يف العراق ف
  
لقد كان ، إنه ال يزال طفال؟؟؟؟ جوانتانامو ماذا؟؟ أخذوه إىل: األم من بني دموعها الغزيرة**

 .مث أجهشت بالبكاء املرير؟؟ ملاذا هناك؟؟ ملاذا أخذوه إىل، مصابا ومل تنته مدة عالجه بعد
  
رتكه اهللا وحده ولن إن شاء اهللا لن ي :ها واحتضنها قائال يف حزن شديدإليقام األب **

 .م مينعون عنه الزيارة اآلناألوالد، مث إ من أجل يا سعاد متاسكي قليالً  أرجوِك يرتكنا، 
  
: احلائط بيده يف غضب شديد قائال عشر عاما السبعة وضرب االبن األكرب حسام ذ**

م جمرد ككالب،  صابيت الشديدة يف ذراعي أال يكفيهم إمن الضمري،  خاليةالب متوحشة إ
 طفال أيضا؟؟؟ اكبري من رجال املقاومة ليعتقلو   وقتل عدد
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، حنن منر امسعوا يا أحبايب :هد األب مث أطرق قليال مث نظر إىل ابنه وزوجته قائال يف حزنتن**
إن كان أحد ، ولكنكم تعلمون متاما ملاذا حنن هنا، أسرتنا اآلن بأصعب موقف مير على

ذا وال خيش شيئا فلن أغضب،  .جنلرتاا إىل إسأعيده فور و  منكم يظن أنين ظلمته فليصرح 
  
، كنا نستطيع ناملاذا تقول هذا يا محدي؟؟؟؟ أنت تعلم أننا هنا مبحض إرادت :األم مسرعة**

أن نكون  دك ولكنين عاهدتك ومنذ زواجنا علىهنا وتؤدي واجبك وح أن نرتكك تأيت إىل
ب أوالدنا هللا و ا يف السرامعً  الدنا يعرفون هذا واحلمد هللا فإن أو ، لإلسالمء والضراء وأن 

كلفت جنلرتا إال أنك  حبيبة ابنتنا الكربى وزوجها مل مينعهما عن القدوم من إ حىت ،جيدا
راق بسبب زوجها بإدارة مستشفاك اخلاص حلني عودتنا بعد أن أجهضت جنينني هنا يف الع

واهللا لن يرتك محزة  ،نا ستمر إن شاء اهللاعلياألوقات الصعبة  وهذهصعوبة ظروف املعيشة، 
عينيها وراحت يف بكاء صامت  نفسها فوضعت كفها علىهنا مل تتمالك األم و (( وحده
 .))مؤمل
  
ّل يده قائالركبتيه  االبن األكرب حسام وجثا علىقام ** أنا مل أقصد من   :أمام مقعد أبيه وقب

نعم حنن ، العراق لنساعد أهلها  أننا نشعر بالظلم ألننا تركنا إجنلرتا وجئنا إىلكلمايت يا أيب
ذراعي أصيبت ، لسنا أطباء مثلك ولكن واجبنا جتاه إخواننا ال يقل أبدا عن واجبك حنوهم

م مسلمون و  ،يل اهللا ولست نادما أبدا على ذلكبيف س عرب مثلنا متاما والبد من إمتام إ
 .واجبنا الكامل حنوهم

  
يكاد يصرخ من األمل ولكنه ال  شخٌص  أن هناك ادثات األسرة مل ينتبه اجلميع إىلوأثناء حم**

ا ابنة عمتهمإال كتمان دموعه،  يستطيع اليت كانت و  عشر عاما ذات الثانية ))يامسني(( إ
ا  .تبكي مبرارة يف حجر
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قلوبنا مها عمر ويامسني أوالد أخيت  ولكننا نسينا شخصني عزيزين على: األب يف حزن**

 أين مها؟؟؟، رمحها اهللا
  
ما، البد أن يامسني تبكي وختجل من بكائها أمامنا، : سح دموعهامتسعاد ** ما يف حجر إ

ي واآلن هعدت عن حبيبة حني جئنا إىل هنا لقد ابتو أنت تعلم مدى تعلقها حبمزة وحبيبة، 
ا حبمزة متعلق جًد  وفه ،اآلخر وخوها يبكي هتبتعد عن محزة فك اهللا أسره، والبد أن عمر أ

 .ويقلده يف كل صغرية وكبرية
  
 .هما وأحتدث معهماإليحسنا سأذهب  )):األب(( محدي**
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)2( 
اضعة طرف السرير و  ا جتلس علىحجرة يامسني فوجدها كما توقع متامً  إىلدخل محدي 

 ً حني رآها مل حيتمل فأسرع حنوها ونظر . ا بصوت مكتوممريرً  وجهها بني كفيها وتبكي بكاء
سنوات جيري حنوه من الردهة اجلانبية  عمر الصغري ذا العشر يف أحناء احلجرة فوجد أخيها

 ً أحس باضطراب . اهدآ متامً  ح يربت على رأسيهما حىت، فاحتضنهما ورا اآلخر وا هباكي
ساحماين  :، مث وجد نفسه يقول بصوت هامسال يعلم من أين يبدأ حديثه معهماو شديد فه

  .يا ابنا أخيت
  ؟خايلنساحمك على ماذا يا : وهي متسح دموعها متعجبةيامسني **
  .أنين أقحمتكما معي يف هذا األمر على: محدي يف حزن**
  ؟خايلا يا عنّ  هل كنت تريد أن تتخلى: تتنهديامسني **
  ؟بالطبع ال حبيبيت، ملاذا تقولني هذا: اندهًش محدي م**
  : يامسني وقد عادت دموعها تسيل**
ا ؟ أنت ربيتنا منذ مات أيب وأمي منذ كنت يف كيف تقول أنك أقحمتنا يف أموركم إًذ

من مصر  نا وعمرلنا حينها أر يف الثالثة من عمره فقط، انتقوكان عم .السادسة من عمري
وحسام ومحزة ومل نشعر معكم  احتضنتمونا كأننا حبيبةإىل احلياة معكم يف إجنلرتا، راعيتمونا و 

فكيف عندما قررمت أن تسافروا إىل العراق  بالغربة بل عوضنا اهللا بكم عن عائلتنا اليت فقدناها
ا قلبنا وعقلنا وكل وهذ خايلمبادئك يف احلياة يا  ترتكوننا؟ لقد تربينا على ه املبادئ اقتنع 

، خايلحنن معكم يف السراء والضراء يا ، ولقد قضينا هنا عاما كامال يف العراق ،جوارحنا
مث وضعت وجهها بني كفيها وراحت يف بكاء (( .محزة ولكنين فقط أخاف على ،ولكنين

 ))مرير
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كرب من سنك ا أن عقلك أعلم جيًد كنت أ: دي للمرة الثانية يف تأثر وقالاحتضنها مح**
 ؟الردهة يف قرار مصريي يا ابنيت ا يفا معً ن نتكلم مجيعً هل تسمحني أ. والديأ ا مثلمتامً 
  
  .بنا هيا خايلبالطبع يا : يامسني متسح دموعها بسرعة**
  هل تسمح يا عمر؟: ا البن أختهمبتسمً محدي **
 .خايلبالطبع يا  :عمر ميسح دموعه**
   .ختها خرج محدي ومعه ابين**
  .جنلرتانا أن نعود إىل إليعجيب : محدي**
أن أصيب محزة وأخذه األمريكان ا بقراره منذ فهي تعلم مسبًق  ؛عدا سعاد هش اجلميع مادُ **
  .العسكري فىاملش إىل
معوناتنا  الت دائرة هنا والناس حيتاجون إىلز  ولكن يا أيب احلرب ما :حسام يف دهشة**

  .الطبية واملادية
  .ألخيك بين ولكننا جيب أن نبحث عن حماٍم  حقا يا: تتنهدسعاد **
ً ، حسنا يا أيب :أطرق حسام قليال مث قال** أن يشاء  ا فاتركوين أنا هنا إىلإن كان هذا ضروري
  .اهللا
 وحدك يا حسام؟ هنا يف احلرب؟: عمر بسرعة**
  .نعم يا عمر وحدي: حسام**
  ،ولكن يا بين: ربت على كفه يف هلفةتسعاد **
  ؟ ولكن ماذا يا أمي؟ أال ترينين رجال: ا يف حنانمقاطعً حسام **
ِعم الرجل يا بين،  :األب يربت على كتفه يف قوة** احلمد هللا الذي أكرمين بذرية بل أنت ن

 .مثلكم
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م ال د الذي مزق قلبه مع كلمات أبيه، األمل احلا االبتسام رغم أجرب حسام نفسه على** إ
  .ال يعلمون شيئا أبدا عن خطأه القاتلفعله، يعلمون شيئا عن حقيقة ما 

 

*************************** 
  
وجود محزة يف زنزانته مع أيب بكر الذي كان يرعاه بقدر ما يستطيع  أسبوع على حوايلمرّ **

العجيب أن  ،يت من حني آلخر ليضمد جراح الصيبوكان هناك طبيبا يأ ،ويوليه كل اهتمامه
 .محزة بسوء ويتعرض أحد من السجانني أليب بكر أسبوع مل األ طوال هذا

  
  كيف تشعر اآلن يا محزة؟: بكر باإلجنليزيةو أب**
ً  :غمض عينيهي محزة** ً نفسي   ؟اا أم جسدي
 :كأسلوب الرجل الناضج فقال يف دهشة وبكر بأسلوب الصيب الذي يبدو تفاجأ أب**

 ً   .األقل ا علىجسدي
وأريد أن  جروحي تلتئم بشكل جيد، ااحلمد هللا أنا خبري متامً  :ه برأسهإليمحزة يلتفت **

  .سهرك معي طوال الوقت أشكرك يا عماه على
  .ا بدون مقابلولكنين ال أفعل شيئً : امازًح أبوبكر **
  ؟وما املقابل الذي تريده :ا يف دهشةيعتدل جالًس محزة **
دوءو أب**  ف ما قصتك منذ البداية؟يد أن أعر أر : بكر يساعده على االعتدال يف جلسته 

   طفل بعمرك هذا إىل جوانتانامو؟وكيف يأيت
  .ا وال جييبه حمرًج إليمحزة ينظر **
  أال تطمئن يل؟: بكر يف هدوئه املعتادو أب**
  .ا بطرف مالءة السرير وال جييبمحزة يطرق برأسه عابثً **
  .تطفليحسنا، أنا آسف لتدخلي يف شؤونك و : أبوبكر يتنهد مبتسما**
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  .اال يا عماه األمر ليس كذلك فأنا ال أشك بك مطلقً : امسرًع محزة **
دوءو أب** ا ما األمر: بكر    ؟إًذ
  .مث يطرق برأسه وال يتكلم ه طويالً إليمحزة ينظر **
ا: يتنهدبكر و أب**   .حسنا، كما تريد إًذ
  .يف الوقت املناسب أرجوك أال تغضب مين، سأخربك كل شيء: محزة يف رجاء**
ً بكر له متفهمً و أبيبتسم ** رمبا الصيب الذي يتصرف حبذر كالكبار و ا من هذا ا ومتعجب

  .أفضل
 

             ********************** 
  

إىل منزهلم يف إجنلرتا ماعدا حسام، سبوع قد استعد محدي وأسرته للسفر بعد أأما يف العراق ف
ابيه فيف ليلة طرق حسام باب حجرة مكتب أو    .تحدث معه قليالله بالدخول لي إًذ

  يف قليب أود احلديث معك عنه أيب، هناك شيء :يف حزن مرتدد_حسام**
  تفضل باجللوس، بالطبع يا بين: منتبها بكل جوارحه_محدي**
بشأن املعركة اليت اعتقل فيها أخي ، أيب :لده مث قال يف تردد واضحجلس حسام قبالة وا**

  محزة
 نعم :يف انتباه_محدي**
 ميزق قليب هناك شيء ...إنه ،أقصد أنين :يف تردد_حسام**
  قل يا حبييب وال ختش شيئا :حيثه على احلديث_محدي**
اح يقول بصوت متقطع مكتب أبيه ور  فجأة ألقي رأسه علىه حسام مليا مث إلينظر **

  .، جبان خائن، أنا ال شيءألخي أنا السبب فيما حدث! أنا خائن يا أيب :وببكاء شديد
ه بيده ناظرا إليوجهه  مسرعا من خلف مكتبه وجلس قبالة حسام ورفع تفاجأ محدي فقام**

  ماذا تقصد يا حسام؟؟؟ عن ماذا تتحدث؟؟؟ :يف عينيه
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ما مغناطيسمل يستطع حسام أن حيول بصره بعيدا عن عيين** ذب جي  أبيه القويتني وكأ
بالطعام  وب ه، مل يكن يتوجب على محزة أن يذهاليومذاك : ه فقال ودموعه تسيلإليعينيه 

أن أوصل هلم أنا الطعام بنفسي ألن )) ياسر وأب((لقد طلب مين ، رجال املقاومة العراقية إىل
  املوقع خطر ولكنين تكاسلت فأرسلت محزة بدال مين وحدث ما حدث بعدها

  أرسلت محزة بدال منك؟؟؟ :هإليوقد بدأ الغضب يتسلل _محدي**
  نعم :زالت دموعه تسيل وما_حسام**
ا: زال يكظم غيظه وما_يمحد**   ؟؟؟؟وذراعك؟؟؟ كيف أصيب ذراعك إًذ
ه بعد عليعندما علمت أن األمريكان علموا باملوقع وهجموا : ودموعه تسيل_حسام**

املكان ومعي بندقييت وكان الرصاص شديدا جدا  وه فأسرعت حنعليذهاب محزة خفت 
ذراعي ولكنين كنت  أصيبت ما حاولت التسلل ودخول املوقع إىل أخي ورجال املقاومةوعند

  ،،،،مث،،مث،،أستطيع احلركة
مث ماذا؟؟؟  :ها متلهفا لسماع املزيدعلي زال ممسكا بذقن ابنه احلليق ويضغط وما_محدي**

 ،تكلم
مث رأيت اثنان منهم  :أغرقت يد أبيه املمسكة بذقنه وقد زادت دموعه حىت_حسام**

 حيملون محزة ويذهبون به
  فقط؟؟ وبقية اجلنود؟؟؟اثنان  :منزعجا_محدي**
ومحزة واجلنديني يف املكان الذي أنا فيه  مل يكن أحد من بقية اجلنود موجود :حسام**

لقد انشغل الباقون باقتحام املوقع بالداخل ليشتبكوا مع بقية رجال ، اآلخرين األمريكيني
  .املقاومة

 نيه يف أمليغمض عي وسطح مكتبه وه دي ذقن ابنه بعنف وضرب بقبضته علىترك مح**
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إطالق النار لقد كان بإمكاين ، أرجوك يا أيب ساحمين :يركع عند مقعد والده_حسام**
  .إنقاذ أخي وقت انشغال اجلنود اآلخرين داخل املوقع ولكنين خفتهما و علي
  خفت؟؟؟ تركت هلم أخاك؟؟؟  تركته هلم؟؟؟ :مقاطعا يف أمل وغضب_محدي**
  جبان ،أنت جبان :مني قائالالي الغزير ودفع رأسه إىلمة شعر ابنه مث أمسك بقوة مبقد**
أقسم باهللا أنين مل  :سالركبيت أبيه متو  يبكي ووضع كفيه على ويعا وهاعتدل حسام سر **

اشتبكت مع  ولقد كان مصابا ال يستطيع احلركة ول، ه هويعللقد خفت ، نفسي أخف على
تهم من بعيد يضعونه داخل السيارة الطبية مث إين رأي، اجلنديني رمبا أصابته طلقة فأردته قتيال

م سينق م أنين مل أعلم أن األمر أقس، وفقط ولن يعتقلوه لصغر سنه لونه إىل املشفىفظننت أ
  .االعتقالسيصل إىل 

أنت ، وها قد وصل األمر جلوانتانامو :ه قائال يف غضبإليهّب محدي واقفا وموليا ظهره **
م قذرون و  ، يف قبضتهم واآلن ه؟ واآلنمن املمكن أن يفعلوا بالصيب أي شيء، تعلم أ
  .املوت رباه، سيعذبونه حىت

يا أيب  كفى  :بني كفيه صائحا بصوت متهدج األرض واضعا وجهه جثا حسام على**
  .أرجوك ال جتعلين أكره نفسي أكثر من ذلك

رع محدي إىل ابنه ، أسبالدخول يستأذنالباب وصوت سعاد القلق  وفجأة مسعا طرقا على
  هل تفهم؟؟متاسك وال خترب أمك بشيء، قف و  :قدميه قائال يوقفه على

اميسح عينيه بسرعة ف وأومأ حسام برأسه إجيابا وه** محدي لزوجته بالدخول فدخلت  إًذ
  .حسام ووجهها ناظرة حن عالمات القلق علىو 

ماذا  ،وتصرخمسعت صوتك كأنك تبكي ؟؟ ما بك يا حبييب ..حسام :بلهفة_سعاد**
  حدث؟؟؟

  .هعليال شيء، ال تقلقي، حسام فقط يفتقد محزة وخياف  :مسرعا_ديمح**



 

20 

ه يا بين ولكن عليكلنا خناف   :ابنها واحتضنته قائلة يف صوت متهدج إىلالتفتت سعاد **
  .نا ساملاإليحبييب أن حيفظه ويرده  ادعُ له اهللا يا، الدعاء له إالليس لنا 

وينظر يف عيين والده خلفها كأنه خياطبها هي ولكنه خياطب والده يف حيتضن أمه _حسام**
ذا، صدقيين، أقسم لِك أنين لن أترك ثأر أخي يا أمي :احلقيقة بعيون متوسلة   .أعدك 

يعبث  وه فأشاح بوجهه يف أمل مكتوم وهإليفهم محدي أن حسام يوجه تلك الكلمات **
هذا ظين بك  :يف حني قالت سعاد باكية ،ازال غاضب بقلم يف يده فوق سطح املكتب وما

 .ساملني  أخاكو  نا أنتإلي، حفظك اهللا لنا وأعادك يا ولدي
  .اذهب للنوم فقد تأخر الوقتهيا اآلن،  :يف هدوء صارم_محدي**
  ولكن يا أيب :حسام**
أوصي رجال املقاومة بك فقد  ، البد أن نستيقظ مبكرا حىتليس هناك لكن :محدي**

موعات   .خريوين مع من أريدك أن تتدرب من ا
  واخرتت من؟؟؟ :متلهفا_حسام**
  .زلت أفكر ال :مثبتا عينيه يف عيين حسام_محدي**
ب لقد أخربه حسام من قبل أنه حي، فهم حسام من نظرة أبيه أنه لن يغفر له بسهولة**

شباب املقاومة القتال حتت إمرته ولكنه وبعد أن علم مجيع  الذي يتمىن)) أبا ثابت((القائد 
د أن أباه سيمنحه هذا أبيه باجلرم الذي اقرتفه يف حق أخيه مل يعد يستحق ذلك وال يعتق

 .حجرته هم التحية ومضى منكسرا إىلعليالشرف فألقى 
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)3( 
 

حبرية  ان يتحدثو أ ملدة نصف ساعة هلم فيها ونتاناميف فناء جوا)) فسحة((خرج املعتقلني يف 
قليال ففوجئ بصوت محزة يقول يف  بكر يتمشىو كان أبيقرأوا،   ورياضيا أ ميارسوا نشاطا وأ

  كمعليالسالم  :مرح بإجنليزيته الرائعة
 كم السالم ورمحة اهللا وبركاتهعليو  :يف هدوء_أبوبكر**
  إليكاشتقت  :مبتسما ابتسامة واسعة_محزة**
مخس  حوايلمنذ ، حقا؟؟ منذ فرتة طويلة مل أرك :قائال بكر فقد فهم الدعابةو ضحك أب**

  دقائق
  نعم أحب من يفهم دعابايت :ضحك محزة قائال**
  مسجونني جدد؟؟ ملاذا ال تتعرف على :مبتسما_وبكرأب**
قد طلب مين أن أحكي له قصيت منذ  علىألن هناك إنسانا عزيزا  :يغمز بعينه_محزة**

  البداية
  اه نعم :لألفقمبتسما وناظرا _أبوبكر**
ية ولكنين والدي طبيب مصري وأمي معلمة فلسطين: قصيت كاآليت ،حسنا :مبتسما_محزة**

ومل نزر فرتات متباعدة ولوقت قصري  ومجيع إخويت ولدنا يف إجنلرتا وكنا نزور مصر على
 أيب ربانااإلجنليزية، أيب وأمي حيمالن اجلنسية . صال تعيش يف مصرفلسطني أبدا فعائلة أمي أ

التضحية من أجل اآلخرين خصوصا املظلومني واحملتاجني وتشربنا من أمي حب اجلهاد  على
وما كانت حتكيه لنا عن جهاد والدها وأعمامها وكيف استشهد والدها رمحه اهللا يف معارك 

ومل يكن هذا ، خنوض معركتنا حنن أيضا ذات يوم وأحببنا هذه احلياة ومتنينا ل، مع الصهاينة
ا ضد العراق كما تعلمبعي اليوم بعد شهور ، دا فالعام املاضي بدأت اإلدارة األمريكية حر

قليلة من احلرب اختذ أيب قراره بالسفر ملساعدة الناس يف العراق باملساعدات الطبية والغذائية 
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مجيعا  اخلطر بدوننا وبالطبع وافقنا رفضت أن يرحل إىل_ ليت حتبه كثرياا_ ولكن أمي، واملادية
الغضب بقلوبنا، شعب   ذهبنا للعراق لكن الوضع املأساوي هناك أشعل. السفر معه على

 يعذب ألسباب واهية، مل يعد الوضع مقتصرا على احلاجة ملساعدات طبية،كامل ميوت و 
م حيتاجون إىل ما ه األكرب حسام انضممنا لصفوف املقاومة وقد دربوا أيب وأخي  أكرب، وإ

  .فلم يدربوين لصغر سينالسالح أما أنا على محل 
ا :أبوبكر**   ك من موقع قتال؟؟؟عليكيف قبضوا   إًذ
حسنا كان دوري أن أشرتي لرجال املقاومة الطعام من السوق وأن أساعدهم يف  :محزة**
  ،،،،،،الطعام وتنظيف املنزل و وطه
ميكنك جتاوز هذا اجلزء ، ال بأس :خطري فقال بكر أنه شيءو صمت وشرد قليال ففهم أب**
  ...و

ونقل املعلومات والرسائل : امه كأنه يسرتجع شريط ذكرياتهمقاطعا وناظرا لألفق أم_محزة**
  كذلك؟؟؟  أليس؟ بعمري فمن سيشك يف طفل صغري، قائدهم والعكس منهم إىل

  نعم طبعا :بكرو أب**
بعض األشياء من أخربين أخي حسام أن القائد يأمرين أن أشرتي  اعتقايليف يوم و  :محزة**
ه وحدي من قبل ولكنين إليموقع رجال املقاومة يف مكان مل أذهب  وق وأنقلها إىلالس

علمت أن القائد قد  :مث ابتسم مضيفا، مرات مع أيب وأخي، فقد زرته مرات و أحفظ طريقه
  .طلب ذلك من أخي ولكنه تكاسل فأرسلين بدال منه

  وكيف عرفت ذلك؟؟؟ :بكرو أب**
، مث هإليخطر جدا والقائد ال يرسل الِصبية  ايلببساطة هذا املوقع القت :ضاحكا خبفة_محزة**

إن القائد رفض تدرييب على محل السالح فكيف يبعثين إىل مكان خطري كهذا فجأة؟ هل 
  !!يريد قتلي مثال

  وهل أخوك يريد قتلك مثال؟؟ :متعجبا_أبوبكر**
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هذا املوقع  إىلمث إن املسافة من السوق  اليومولكن متلكه الكسل ذلك ، بالطبع ال :محزة**
إال أن  علىنا مل يكن ، وأاخلطري ورغم طوهلا فهي ليست خطرية بل مكان املوقع نفسه ه

 يف صحيفة أن هذا مكتوب عند اهللا ، وال تنسىأوصل الطعام وأعود فورا دون البقاء فيه
  .هاعليمن قدري قبل خلق األرض و 

 ، ولكن ملاذا وافقت أنت علىنعم باهللاو  :عقيدة الصيب قائالجدا بثبات بكر و تفاجأ أب**
  الذهاب؟؟؟

ا ماذا؟؟؟ هل :ضاحكا بصوت عاٍل _محزة** فأنت ال  تأتيين فرصة كهذه وأضيعها؟؟؟ إًذ
 إنين فكرت يف مث، جديد يا سيدي وه أنا عاشق للمغامرات ولتجربة كل ما، تعرف محزة

، الذي كنت فيه فإنه سيفعل شيئني ال ثالث هلماأيب وأخربه باملكان  أنين حني أعود إىل
محل السالح وتدرييب ملكان خطر وسيقتنع بقدريت على املواجهة و  ايلسيوبخ أخي على إرس

  مع الشباب
  حرك رأسه ميينا ويسارا متعجباابتسم أبوبكر و **
رابة بل ظللت معهم ق مل أستمع ألوامر أخي بأن أعطيهم الطعام وأعود فورا :متنهدا_محزة**

وفجأة ودون سابق إنذار  ،هاعليأسلحتهم وأسأهلم عن أجزائها وأتعرف  نصف ساعة أرى
خبأين أحد الرجال يف غرفة ولكنين ، نا من كل اجلوانبعليالرصاص تساقط ؛ فُتح اجلحيم

خفت من أصوات الرصاص اليت تقرتب بسرعة فحاولت اهلروب من النافذة وهنا أصابتين 
ي مث استيقظت ألجد كنت بني احلياة واملوت وفقدت وعي،  يالرصاصات يف أحناء جسد

ظللت أسبوعا كامال حتت العالج مث بدأوا يف استجوايب مث ، العسكري نفسي يف املشفى
  هنا إىلنقلوين 

  استجوبوك وأنت جريح :يف هلجة تقرير حزينة وليست هلجة استفسار_ أبوبكر**
رأسه خبفة يداعب شعره  بكر علىو أبربت ، أومأ محزة برأسه اجيابا مبتسما ابتسامة أمل**

  الغزير
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  باألمس عندما سألتك؟؟؟ اآلن ومل حتكه ولكن ملاذا حكيت يل هذا :بكرو أب**
م يضعون يف الزنازين كامريات مراقبة خفية أ :بلهجة جادة_محزة** حىت  ومن الوارد جدا أ

  املساجني  ميكروفونات للتجسس على
أنت  :يدري ماذا يقول وظل صامتا لفرتة مث قال بلهجة جادة ه أبوبكر مشدوها الإلي نظر**

م يكرهونك، ذكي جدا يا بين فخذ حذرك  سيزيد كرههم لك عندما يكتشفون مدىو  إ
  املعركة بينكم ستكون شرسة يا محزة فال تستسلم، سيحاولون حتطيمك، ذكائك

، فامسي معناه زةمح ال ختف على :مسرحية مضحكة قائال نفسه بطريقة أشار محزة إىل**
  بالعربية األسد

  أنت ال تكف عن املزاح أبدا :ضاحكا_بكرو أب**
  سلوب الثاين الذي أواجه به خويف األ وهصدقين مزاحي هذا  :بابتسامة متيل للقلق_محزة**
  كذلك؟؟؟  أليسقراءة القرآن  وسلوب األول هواأل :بابتسامة كبرية_بكرو أب**
  مسعتين؟؟هل .. هل :بابتسامة خجولة_محزة**
بالطبع فصوتك رائع اجلمال ولكن ملاذا كنت تقرأ القرآن  :بابتسامة عريضة_بكرو أب**

  مهسا؟؟
  لألسف خائف من احلراس :خبجل_محزة**
  هاعليال ختجل من خماوفك بل تعلم كيف تواجهها وتتغلب  انظر يا بين :بكرو أب**

لقيود يف ام احلراس ليضعوا اانتهاء فرتة الراحة فذهبوا ليصطفوا أمبهم وهنا دق جرس ينبئ
بكر و أب إىلبكر ومحزة لالصطفاف التفت محزة و حينما استعد أبأرجلهم وأيديهم مرة أخرى، و 

  ال حديث عما قلناه هنا يف الزنزانة  :قائال بصرامة
له  يا، بكر موافقا ومبتسما لذلك الصيب الذي يتحدث بطريقة القائد العسكريو أومأ له أب
 !من صيب

            ************************ 
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ه دائما إليفأبوه ال يكلمه إال للضرورة ونظراته ، أما يف العراق فقد كان حسام يف أسوأ حاالته
ام كما أنه مل خيربه حىت نظرات موعة اليت اخ فيها ا ال جيرؤ و ها وهإليتاره لينضم اآلن عن ا

كيف ترك   فك جيلده بسياط الندم كلما تذكرضمريه الذي ال ينجانب  على سؤاله، هذا إىل
القائد  إىلوم املوعود أخربه والده بأن يتجهز ألنه سيصطحبه الييف أخاه للجنود األمريكيني، و 

  سؤال والده من يكون هذا القائد؟؟ مل معه وكالعادة مل جيرؤ حسام علىالذي اختاره للع
  املنشود فوجئ بوالده يكلمه املكان وسارا حنالطريق بعدما نزال من السيارة و  يفو 

  مل تسألين أي قائد اخرتتك له؟؟ :هإليال ينظر و يف هلجة صارمة وه_محدي**
  ما تأمر به سأنفذه يا أيب :يف حياء_حسام**
  أنت ستعمل مع القائد أيب ثابت :متنهدا يف ضيق_محدي**
أنا ال  :محدي مث قالإليه نظر ، توقف حسام عن السري حمملقا يف وجه أبيه بدهشة**

  تكون رجالتتعلم كيف  أكافئك طبعا ولكنين جعلتك معه حىت
ما  إىلوصال  رض يف خجل ومل يتكلم حىتاأل أطرق حسام إىل** موقع القائد الذي رحب 

كتف حسام بابتسامة   بيه كليا أمام القائد فقد ربت علىفوجئ حسام بتبدل حال أ ،بشدة
 .واسعة موجها كالمه للقائد

أن يتشرب منك بعض صفاتك والذي  وسيدي القائد هذا ابين حسام الذي أرج :محدي**
  .عد رعاية اهللا تعاىلسأتركه يف رعايتك ب

  إن شاء اهللا سيكون أفضل مين :بود شديد_ثابتو أب**
 ابتسم حسام بود كبري فقد أحب القائد فور أن رآه بل من قبل أن يراه أيضا**
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)4( 
بكر و صوت اقتحام السجانني لباب زنزانتهما يف حني قام أب علىانتفض محزة منتصف الليل 

م سيأخذونه ه، النوم بتثاقل من أثر م يسحبون أبا وظن محزة أ بكر  ولكنه فوجئ 
يف حني ارتسم اهللع ه من باب الزنزانة نبكر ليطمئنه وهم خيرجو و بوحشية كبرية فابتسم له أب

محزة ومتأل  أذينبكر متأل  ة إال وصرخات أيبمل متض ربع ساع، وجه محزة بأدق صوره على
يف الزنزانة كنمر صغري حبيس وال  ، يذهب وجييءألول مرة يسمع محزة ذلك، بأكمله املبىن

ل الذي أحبه واستعد ألن ميوت فداءه منذ اللحظة يتحرق إلنقاذ الرج؟ يدري ماذا يفعل
 وآالم أيب بكر الذي تبد ىقلبه حيرتق ال خوفا بل أملا عل! وال يدري كيف يفعل األوىل

م يقتلعون عينيه حيا مع أيب بكر قرابة الشهر ويعلم مدى قوته لقد عاش ، صرخاته وكأ
؟؟ رباه ما الذي يفعلونه به؟؟ ميانه وقوة حتمله فما مقدار العذاب الذي جيعله يصرخ هكذاوإ

اهللا أن  وويدع فمه مرجتفا يهمس بآيات من القرآن الكرمي إىلضم الصيب يديه صرخة أخرى و 
قوية من أيب بكر فلم يستطع  ، دوت صرخة أخرىالرمحة وعدميينقذ أبا بكر من براثن هؤالء 

ال إله إال أنت سبحانك  :األرض يف وضع السجود صائحا فارمتى على محزة االحتمال أكثر
  .إين كنت من الظاملني

 ،انقطع كليةً  يهدأ حىتلنجاة مث بدأ صوت الصراخ ا وظل يكررها تكرار الغريق الذي يرج
 !لقد قتلوا الرجل، رباه، وهنا هبَّ محزة واقفا يف ذعر

******************** 
هم من عليفور خروج حسام مع أبيه من عند القائد مسع اجلميع هدير طائرات تصب املوت 

  ، الناس تتهاوىابس وحترق أرض العراق العريقالينريان الصواريخ حترق األخضر و ، السماء
كان حسام ،  كأن القيامة قد قامت بغتة، األشالء تتناثر يف كل مكان و كأوراق األشجار

 أمسك بذراعه وقد انفجر الدم منهووالده خلف تلة وفجأة صرخ حسام و 
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  !ولدي! حسام :صارخا_محدي**
ا شظية، ال ختف يا أيب :متأملا_ حسام**   .إ
الصراخ ، منازل املدنيني مهدمة ومشتعلة، هدأت األصوات وبدأت عالمات الكارثة تتضح**

  .، عويل النساء واألطفال يتعاىلوالدماء يف كل مكان
  .اإلسعاف وأنا سأذهب ملساعدة من أستطيع تأيت سيارات بين حىت هنا يا ابَق  :محدي**
 ، ساعدين فقط يف خلع قميصي وربط ذراعي املصاب به حىتال يا أيب :متأملا_حسام**

  يهدأ النزيف
ا ، أنت أصال حتتاج للمساعدة الطبية، كيف؟؟ ذراعك تنزف بشدة  :هاتفا_يمحد** إ

  نفس الذراع اليت أصيبت من قبل
ا جمرد شظية، ال ختف يا أيب :حسام** الناس ينتظرون ، أرجوك ساعدين يف ربطها، إ

  املساعدة
نعلم ، حنن ال بين من املمكن أن تتعرض حياتك للخطر بسبب النزيف يا :متأثرا_محدي**
  البد أن الطرقات مقطوعة، تصل سيارات اإلسعاف مىت
هنا إال لنعرض حياتنا للخطر لنحمي  إىلحنن مل نأت ! أيب :مبتسما يف أمل_حسام**

  الضعفاء وننقذهم
 ؛ عاطفة املقاتل وعاطفة األب، حىت دوىه متأملا تتنازعه عاطفتانإليظل محدي ينظر **

  فقدته الباعويل امرأة تندب غ
الناس متوت ، ال وقت لدينا، ساعدين لنربط ذراعي، أرجوك يا أيب :منتفضا_حسام**

  باخلارج
ض ومل يشعر محدي بنفسه إال وه** االثنان بسرعة  يسرع بربط ذراع ولده بقوة وسرعة و
 رحىملساعدة اجل جهة غري اآلخر إىل، أسرع كل منهما الشارع فوجدا اهلول يلف املكان إىل

ملح حسام القائد أيب ثابت حيمل طفال مصابا ، خل البيوت الصغرية املشتعلةواحملجوزين دا
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صابة ذراعه ، فرغم إبني ذراعيه ويركض بسرعة فأسرع حنوه حيمل الطفل ليوصله بطريقة أسرع
 إال أنه شاب وحركته أسرع

  
 وذه بسرعة فهخ، سيارات اإلسعاف تقرتب :يعطي الطفل حلسام وهاتفا وه_ثابتو أب**

 .بشدةينزف 
  ثابت أن ذراع حسام تنزف  مث الحظ القائد أبا

  .أنت مصاب وحتتاج للعالج فورا يا بين :هاتفا_ثابتو أب**
  سيدي ك يايعلال  :الطفل يركض مبتعدا حامال ويهتف وه_حسام**
ال و مدار نصف ساعة وه ، كان حسام ينقل املصابني علىعن ناظري أيب ثابت مث اختفى**

مك  ،ثابت القائد أبايعلم أين أباه وال  لكن قوته ، نسيهما متاما يف اإلنقاذ حىتفلقد ا
لقد نزف كثريا جدا ؛ األرض تستطع جماراة قلبه اجلسور فتهاوى فجأة إىل البشرية الشابة مل

اور للممرضني بنقله للمحفة وحماولة إنقاذه  .وكان آخر ما مسعه من الدنيا صراخ الطبيب ا
*********************** 

كانت يامسني جتهز حقيبة مالبسها ومالبس أخيها الصغري عمر استعدادا للسفر كما أخربمها 
ا علىاثن، خاهلما محدي هذا الوجه  اء ذلك سقطت صورة هلا مع خاهلا وأبنائه، توقفت نظرا

االثنا عشر عاما مبا ال تعرف   وماج قلبها ذاختلجت مشاعرها البكر و . وجه محزة؛ املالئكي
هلا حسام مبا مع ابن خا خاهلا وال حىتتتساءل ملاذا ال تشعر مع أخيها عمر وال مع  كنهه

ا كانت سعيدة جدا جبوارهتشعر به مع محزة؟  قلقة جدا حني يغيب عن ، ال تعرف إال أ
وم وهي تعلم أنه بني يدي أولئك الذين ال يرمحون كهال اليقلبها يعتصر أملا ، العودة للمنزل

ما قد  لما صور هلا خياهلا الطفويل الربيءروحها تزهق وتفارق جسدها كتكاد ، وال طفال
ها؟ شعور ينقلها بني عامل العذاب والسعادة يف عليا هذا الشعور اجلديد مترُى  ،يفعلوه به
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ا تشتاق إىل محزة،آن نزلت  ه جدا،عليختشى  ه السجن،عليختشى و  ه جدا،إليتشتاق  ، إ
 .أعده ساملارب كن معه و  يا :وقلبها يهتفدموعها احلارقة تشعل وجنتيها 

  
 ولدي :وهنا مسعت يامسني صوت سعاد زوجة خاهلا تصيح صيحة مكتومة**
  
يكاد  ووه آخر يسندان حسام خاهلا ومعه رجل الردهة فوجدت وركضت يامسني حن**

  .ه اإلرهاق الشديدعلي وخاهلا يبد ، حىتذراعه مضمدةيسقط من شدة اإلعياء و 
موقعهم الذي ظنوه آمنا ، مبوقعهم خائن ؛ لقد وشىعلموا من خاهلا ما حدثبعد قليل 

هي طائرات االحتالل تقصف املوقع وتقتل الكثري من  ها، لوجوده متواريا بني منازل املدنيني
  .دنيني أيضا وتقتل وجترح الكثريينوتقصف منازل امل الفدائيني

عادلة إال إذا مت القضاء على  حلربلن تكون هذه ا :مث أضاف يف غضب ممزوج باألسى
 ولكننا سنظل إن شاء اهللا، الطريق أمام هذا البلد طويل، احملتل اخلونة أوال مث القضاء على

 .سائرين
*******************  
ه صدره جالسا يف ركن احلجرة مسندا رأس كان محزة يرجتف ذعرا مبحبسه وقد ضم قدميه إىل

ركبتيه يهمس بآيات من القرآن الكرمي ودموعه تغسل وجهه وجسده الضئيل ينتفض من  إىل
الفراش  بكر شبه فاقد للوعي مث ألقوه على دخل احلراس حيملون أبا ، حىتحني آلخر

أيب بكر يهزه يف  انتفض محزة مث أسرع إىل. املتهالك املخصص له بال اهتمام وخرجوا
  .هيسترييا

  عماه ،يب بكرعمي أ :صارخا_محزة**
  ،امسع يا بين، محزة :صعوبة مث قال بصوت متهالك خفيضه ببكر عينيو فتح أب**
  ال ترهق نفسك بالكالم أرجوك :باكيا_محزة**
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 أنزلوا يب هذا العذاب الشديد حىت لقد، امسعين، ال وقت :حبروف خترج بصعوبة_بكرو أب**
  يرهبوك أنت

  أنا؟؟ :مندهشا من بني دموعه_محزة**
لقد فهمت اآلن ملاذا تركوين معك يف هذه احلجرة ، نعم يا بين :بصوت متهالك_ربكو أب**

واآلن حان الوقت ليحققوا  ،عالقتك يب تقوى حىت، فعلوا ذلك شهرا كامال بال تعذيب
  .معك ولكن كان جيب أن يفعلوا يب هذا إلرهابك

الصيب وسحبوه خارج احلجرة بال رمحة فأخذ  أة دخل اجلنود الغالظ وانقضوا علىوفج**
، ال ختن، ثبت يا بينا :ال يفهمه اجلنود رخ مبا تيسر له من لغة عربية فصحى حىتبكر يصو أب

  .أسد جسور، اثبت فأنت مثل امسك منذ عرفتك، ال تفشي سرا
بع يف قلبه الصغريمث اختفى اجلنود بالصيب الذي وعى كل ما مسع من أ**  يب بكر كأمنا ُط

اوى علىو أما أب ،الشجاع ريب ال تكله  :فراشه املتهالك سائال اهللا بدموع مدرارة بكر فقد 
  .هم وال متكنهم منهعليريب كن له ، هلم
ا شفتاه بال صوت واجلنود يسحبونه حن**  وأما محزة فراح يردد آيات من القرآن الكرمي حيرك 

هول ا  ، حىت أدخلوه إىلال الراسياتولكن كلمات أيب بكر قد ثبتت قلبه كاجلب ،ا حجرة 
  .مامه كرسيبط يف األربعني من عمره تقريبا وأمكتب جيلس خلفه ضا

  مسحت واجلس ل :محزة مشريا إىل_الضابط**
 جلس محزة يف هدوء وثبات**
  كيف حالك يا بين؟؟ :الضابط**
  .الشكر هللا :تعجب محزة من هذه الصيغة يف احلوار ولكنه تعمد أن يقول**
  ألنك يف عمر ابين األصغر ،شعر أنك ابين، أأنت صيب مجيل جدا :الضابط**
 ابنك؟؟ :بسخرية_محزة**
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آه كم أشتاق ، أنت بعمر ابين مارك، بالطبع يا محزة :يشعل غليونه ببطء ووه_الضابط**
  .أسرتك ، البد أنك أيضا تشتاق إىلهإلي
الضابط املاكر يطرق متعمدا على وتر أن هذا  ويبد اهتز قلب الصيب إثر تذكريه بأسرته،**

  .الضابط يف ثبات ومل جيب لكنه نظر إىل املشاعر،
  .حنان أمكالبد أنك اشتقت إىل منزلك وإىل أصوات إخوتك وإىل  :الضابط**
يذوب حنينا حلضن أمه وعطف أبيه ال يالحظ الضابط كيف أنه  هرب محزة بعينيه حىت**

احتالل لتلك الدموع اليت تنوي خذالنه و  يتصدى، حاول الصيب بكل صالبته أن وإخوته
  .مقلتيه

كتفه قائال يف صوت حاول جعله   دار حول محزة ببطء مث وضع يده علىوقف الضابط و **
، حيث أسرتك، حيث تعيش، يف بريطانيا مكانك هناك، بين مكانك ليس هنا يا :رقيقا

  كذلك؟؟  أليس، أصدقائك، منزلك
  .أنا هنا ألنكم تريدونين هنا :عيين الضابط مث قال نظر يفاستجمع محزة شجاعته و **
، حنن حنن ال نريدك هنا :تعجب الضابط من نظرات الصيب الشجاعة لكنه قال بثبات**

  .ولكننا لن نستطيع إعادتك إال عندما تساعدنا، ن تعود ملنزلكنريدك أ
  ؟؟ترى وكيف أساعدكم يا :بثبات_محزة**
  غري فقط ال، أمساء وأماكن منك سوى ، ال نريدأمساء :مبتسما_الضابط**
  أمساء من؟؟ :بثبات وبلهجة تساؤل_محزة**
أمساء كل من كنت تراهم من اإلرهابيني  :مبتسما بارتياح وقد علم أنه نال مراده_الضابط**

  املعادين لنا يف بغداد
  ؟؟وملاذا تسميهم باإلرهابيني :مبتسما_محزة**
م يقتلون  :بتعجب_الضابط** اراجنودنا أل يف البصرة، يف الفلوجة ويف   ، يف بغداد،ليال و

  .كل مكان
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  بالدهم ملا قتلوكم مل تأتوا إىل ول :دوء_محزة**
  من هم مثلكم ملاذا تقفون معهم؟؟و ! أسرتكوأنت؟؟ و  :وقد بدأ يغضب_الضابط**
  أنا منهم :دوء_محزة**
  أنت بريطاين :الضابط**
أنا ، مسلم قبل كل هذا، أنا عريب و ي فلسطينيةأم، أنا يف األصل مصري :دوء_محزة**

  منهم
م النتشاهلم من مستنقع هإليحنن جئنا  :ضرب الضابط املكتب بقبضته يف غضب هاتفا**

  مراتب املدنية والتحضر اإلرهاب واجلهل إىل
 وحتضر؟؟ وما تفعلونه بالسجناء هنا هل ه وما فعلتموه بأيب بكر هل هو  :دوء_محزة**

 مدنية؟؟
عاون معنا فتأكد متاما إن مل تت، امسع أيها الصيب :مواجها محزة وهاتفا يف غضب_الضابط**

  أنك لن ترى أسرتك مرة أخرى
  لن أشي بأحد، آسف :يف ثبات_محزة**
مث  ،الكرسي فكاد يسقط من على وجه محزة هوت صفعة حادة من يد الضابط على**

  لن أشي بأحد :رغم األمل عة ناظرا بعني الضابط قائال بتحٍد اعتدل بسر 
  .تكلم :وجه الصيب أسقطته أرضا والضابط يصرخ هوت صفعة أقوى على**
وقف محزة مواجها الضابط لكن دموع األمل تساقطت رغما عنه كما سالت دماؤه من **

  .أبدا، لن أشي بأحد :ركن فمه ولكنه قال بثبات
يصرخ به سابًا إياه  ووجهه ورأسه وه على متتاليةابط فراح يضربه ضربات جن جنون الض**

ه فتوقف الضابط األهوج ليلتقط أنفاسه عليسقط الصيب مغشيا  ، حىتبأفظع الشتائم املمكنة
 وا هاألرض الباردة وكأمن وحده على خاليةحجرة  الهثة مث أمر حارسان بقذف محزة يفال

  .علوا احلريات شيعاهم من قسموا الناس طوائفا وجوليس إنسانا، وكيف ال و  باليةخرقة 
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)5( 
أنا ، أعلم أنك رجل حبق يا حسام :قائالكتفه يف قوة   احتضن محدي ابنه مث ربت على**

 وتساعد املقاومة وتستمع ألوامرههنا يف بغداد )) ثابت أيب((إمرة ستكون حتت ، أثق بك
 معك والعراقية كما اتفقنا انا وه

  
 ال تقلق، بالطبع يا أيب :حسام**
  
 أبيك  وارفع رأسنيتك هللا  أخلص: ابنهقبلة على رأس  يطبعمحدي **
  
 شاء اهللا يا أيب إن: أبيهحسام يقبل يد **
  
ا ** حسام أن  ومل يستطعاحتضنت سعاد ابنها طويال ومل تستطع كتمان دموعها وشهقا

ا ومسح للقليليتماسك أكثر من ذلك فخبأ وجهه يف  من دموعه بالنزول مث تركته أمه  حجا
ء فمسح دموعه ومتاسك وهي متسك بذراعيه وتتأمل وجهه وقد استعاد عافيته بعد ببط

 من احلادث األخري أسبوع
  
 ،قوي وشجاع مثله...انت تشبه أباك كثريا يا حبييب :تتماسكن سعاد وهي حتاول أ**

 نفسك علىك احرص عليهذا جيدا ولكن باهللا  أعرف
  
ك يا أمي أن يوفقين اهللا يف مهامي وأن أحيطيين بدعوات فقط :حنانيف  حسام مبتسما**

 يرزقين الشهادة
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ّل حسام  وأجهشت بالبكاءامتألت عينا سعاد بالدموع واحتضنت ابنها ** رغما عنها مث قب
أرجوك يا أمي دعيين أري ابتسامة عينيك اجلميلتني  :حبنانيديها ومسح دموعها بيديه قائال 

 قبل مغادرتكم
  
اوجه  علىجارف  وربتت حبنانابتسمت سعاد من بني دموعها ** تقدمه بيديها إىل  ابنها إ

ا إىل اهللا مث إىل أمتها  الذهيب إنهمعدنه  ليجليالنار  مقربا زهرة عمرها لتنبت  العربية أهد
ا  أشجعهن تزفما ! أراضيهم، فلله در أمهات العرب والفداء فوقباحلرية  ابنها للموت كأ

فه إىل عروس مجيلة، راحت عيناها ترتشف من قسمات وجه ابنها العزيز اليت ال تدري هل تز 
 وداعهما األخري ومرة أخري أم أن هذا ه الغاليةسرتي مالحمه 

   .             ******************٠ 
ظل احلراس حمتجزين محزة اسبوعا كامال بأمر من الضابط الذي كان حيقق معه يوميا ويف **

ضج  وعيه،يفقد الصيب املسكني  حىتاية كل حتقيق يفقد أعصابه فيضربه ضربا وحشيا 
حقد الضباط  وعشقوا جسارته، ازدادأحبه اجلميع  حىتالسجن بقصة هذا الصيب الشجاع 

 ه فقرروا ربطهعلي
يود يف عامود نصبوه يف منتصف فناء السجن اخللفي ليكون عربة لبقية املساجني وقد  بالق 

كان هذا الفناء عبارة عن ساحة من الرمال تلتف حوهلا زنزانات صغرية ال تكفي اال 
ا  ،لشخص واحد وهلا بوابات حديدية مفرغة حمكمة الغلق يظل السجني املسكني مقيدا 

 شيء يدفئهمن حرّ الصيف وال  شيءال يظله .. وال سقفاألرض بال أثاث  إىلمن رجله 
  طيف اجلحيم إدارة ،هم من إدارة املعتقلعليهؤالء هم املغضوب  ،قرّ الشتاءمن 
كان الصيب رّث اهليئة شاحب الوجه ثابت النظرات كقائد عظيم يساق حلبل املشنقة بيد **

يديه النحيلتني باألغالل  ربطوا ،بعنف ساقوه ،مبا حيدث له يبايلال  ،عصبة من السفلة
  !من رعاة حلقوق الطفل يا هلم ،احلديدية حتت هليب الشمس
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آيات من ذكر ربه بصوت مالئكي مسموع ال  واحلزن تليكان الصيب كلما حزبه اخلوف **
شعر النزالء املعتقلون بالفخر به أول النهار مث  ،مبال باحلراس غري.. جهريخفيض وال 

كان منظر  آخره فقد ورفض الذلالنهار مث ماجت نفوسهم بالثورة ه وسط علياالشفاق 
غلي يف صدورهم دماء الكرامة املهدرة  ُ أتون  علىالصيب ال ميزق قلوب من حوله قدر ما كان ي

  الرجولة
م بال أن ينقذه أحد؟؟ عذَّب هكذا أمام عيو ُ ينقذونه  ولكن كيف فكيف لطفل صغري أن ي

وكيف سيتواصلون مع بعضهم وقد اختلفت ألسنتهم وهم مكبلون باألغالل هكذا؟؟ 
م اليت جاءوا منها؟؟   باختالف اوطا

وانطلقت  يوقفها اختالف اللسان؟؟ ول أولكن من زعم أن الثورة للكرامة تقيدها األغال
عندما جاء احلارس الليلي بطعام  ،الفكرة كالصاروخ من أحدهم وانتشرت كالنار يف اهلشيم

األرض أمام احلارس عالمة  علىالعشاء الزهيد قذف أحد الشباب املعتقلني بذاك الطعام 
ال  ،الرفض وبداية اإلضراب عن الطعام على الشاب ضربا فقذف   علىتفاجأ احلارس مث ا

 ثالثيينوشاب اربعيين رابع  وقذف رجلكهل آخر من املساجني يف زنزانة أخري بطعامه 
سادس بالطعام واشتعلت الزنازين حول الفناء كلها بقذف الطعام  وفيت عشريينخامس 

  ،املوجعة من احلراس غالظ القلوب املتواليةوالضربات 
الفناء ووقف وقفته املتعجرفة قائال مبنتهي  إىلنزل قائد السجن للحراسة الليلية بنفسه 

متوتوا جوعا لتفسحوا أماكن  وهمين أن تأكلوا أال ي أنا ،امسعوا يا حثالة البشر :العنجهية
 هل ،لكن ال أحد يستطيع خمالفة أوامري ،أخري يف زنازينكم ملساجني آخرين من جنسكم

  تسمعون؟؟؟
ازدادت ثورة املساجني فراحوا يضربون حديد األبواب املفرغ بأطباقهم والضرب ينهال **
 هم من احلراسعلي
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 ن تفعلون كل هذا من أجله؟؟هل هذا م :ساخرا القائد يضحك**
  

اك  إىلاألرض مقيدا  علىمحزة املنهك اجلالس  إىلمث توجه  العامود وعيناه تبتسمان بإ
: صائحااقرتب منه القائد مث جذبه بقوة من شعره الغزير  ،للمساجني وكأنه يشكرهم بعينيه

 من تفعلون كل هذا ألجله؟؟ وهذا ه هل
  
 الغضب علىصاح املساجني بعبارات متداخلة غري مفهومة عالمة **
  
 هل هذا هو؟؟ :صائحاسال دمه  حىتوجهه  علىاستفزهم القائد أكثر فصفع محزة بقوة **
  
ازداد صياح املساجني كأسود حبيسة مث جن جنون القائد فراح جيذب رأس محزة ويصفعه **

اأروين  :صائحا  حثالة ماذا ستفعلون إلنقاذه يا إًذ
  
سارت موجة من تسونامي الغضب يف الزنازين فراح املسجونون يضربون احلراس جبنون **

ال احلراس بالضرب والسب وظل األمر كذلك ربع ساعة   حىتوبكل ما توفر هلم من قوة وا
 أطلق القائد طلقة من مسدسه يف اهلواء

  
 ...أيها ال غالبا وضىالفمثن هذه  ستدفعون: صاحوقف القائد يف منتصف الفناء مث **
  
حجرات  ،ما أدراك ما هيو  ،االنفرادي يف زنازين العزلبدأ العقاب باحلبس  التايل اليوميف **

عينيه  علىيعزلون فيها املسجون عن كل حواسه فيلبسونه عصابات مسيكة  ضيقة جدا
وإذا  ،ركبتيه مقيدة يداه من اخللف للفرتة اليت يريدون علىوجيلس  أذنيه على ومساعات مسيكة
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طالت املدة فتؤدي  إذا وبصرية أمامسعية  هالوس. بسيط وان تعرف ما ضرر ذلك فه أردت
 )حقيقة*(أحيانا للجنون

  
الرجال  وهم يسحبوناحلراس  إىلمازال مقيدا بالعامود يف الفناء ينظر  محزة الذيكان **

 ،لكنهم يعلمون ،أين يذهبون إىلال يعلم و مبتسمني يف رضا وه إليهوالشباب الذين ينظرون 
 يعلمون مبصريهم داخل زنازين العزل ولكنهم مع ذلك راضون متاما عما فعلوه باألمس

  
 وإعادة محزةولكن اإلضراب عن الطعام انتشر يف املعتقل كله مما أدي لرضوخ إدارة املعتقل **
 حني إىل ولقد انتصرت اإلرادة ول ،زنزانته يف املبين مع أيب بكر إىل
  
 محزة واحتضنه بقوة وعيناه تذرفان إىلض أبوبكر مسرعا **
  
اكابتسم محزة ابتسامته الوادعة الساحرة قائال ** أنا خبري واحلمد هللا   ،ال تبك يا عمي :بإ

اك  ،كما ترى  ؟؟إىلأم أنك اشتقت _ مث أضاف مازحا فقط،قليل من اال
  
أنت عظيم يا  كم  ،يا ولدي إليكنعم اشتقت  :قائالمن بني دموعه  ابتسم أبوبكر**

 بارك اهللا بك ،لقد فجرت فينا روحا مل تدب فينا منذ زمن بعيد ،صغريي
  
هم وال فضل يل أبدا بل لعل عليو  علىهذا من فضل اهللا  :قائالابتسم محزة يف احراج **

 فعلوه يب من عذابالفضل بعد اهللا يرجع ألولئك احلراس غالظ القلوب مبا 
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م :غضبيف نظرة بكر و أب**  إىلهيا اآلن _ مث أضاف بنظرة تفيض حنانا_ال بارك اهللا 
 فراشك فأنت يف أشد احلاجة للراحة

  
إنه كان يعطيه من طعامه  حىتحبمزة بكل ما توافر له  بكر يعتين وأبومضي أسبوع **

تعلق قلب الصيب جدا بذاك الرجل الذي يفيض حنانا  الصيب،ليستعيد قوته رغم رفض 
كل و  اجلحيمهذا  وغريبان يفأن أبابكر غريب عنه، فهما مسكينان  يعد يشعرمل  ،وتقوى

 ( (أيب ((بـ بل )) عمي((صار الصيب ال يناديه ب نسيب، لقدغريب للغريب 
************************** 

كيف يفعلون هذا؟؟ يعتقلون طفال صغريا يف   :وهي تقولتبكي حبرقة )) حبيبة((كانت **
 عنه احملامني؟؟ وأيضا مينعونهذا املكان البغيض؟؟ 

  
ا؟؟؟ اإل أين حقوق :العينني سعاد دامعة**  نسان وحقوق الطفل اليت يتشدقون 
  
د األمر  ، إنأنا لن أسكت على منع احملامني عن محزة :بثباتمحدي **  إىلشاء اهللا سأصعّ

 لطفلمنظمات حقوق ا
  
حق محزة بل  علىال ميكن السكوت ، نعم يا عمي معك حق :مكتومغضب  أمحد يف**

 جيب فضح زيف مبادئهم اليت
م القذرةعليبنوا    اعتربين كحسام متاما، أنا معك يف كل ما تطلب، ها حر
  
أنت لست زوج ابنيت بل أنت ، بالطبع يا أمحد :حببكتف أمحد قائال   شد محدي على**

 مثل حسام ومحزة متاماابين مثلك 
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ابتسمت سعاد له رغم دموع عينيها فلقد رأت يف مالحمه الشابة يف تلك اللحظة مالمح **

 ولديها الغائبني
.       *****************٠٠٠٠ 
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))6(( 
شباب  علىبدأ يتعرف يف أوقات فسحة املعتقل و بدأ محزة يستعيد قواه شيئا فشيئا ** 

وجود ضجة مث  الفسحة الحظيف وقت و أحبوه ولكنه يف يوم من األيام و رجال كثر أحبهم و 
  وجهه آثار االرتباك علىرأي أبا بكر قادما حنوه و 

  ما هذه الضجة يا أيب؟؟ :محزة**
  ال تشغل بالك يا بين :مرتبكا_ بكرو أب**
 علىاألرض فيعينه زمالءه  إىليسقط و  حبرقة ويصرخبا يبكي وفجأة رأي االثنان شا**

بوجه محزة  وهو يصرخزمالؤه مينعونه و  حنو محزةالنهوض وهم حمزونون مث اندفع ذلك الشاب 
حنو  وهو يشريأخذ يصرخ حبرقة تقطع نياط القلوب و وال يفهمها محزة  تبدو هنديةبلهجة 

 الفناءابتعد به زمالؤه واختفوا يف جانب  حىت محزة
  
ملاذا يشري و  ؟؟ماذا يقول ذلك الشاب يا أيب :يف ذهولو أيب بكر بقوة وه إىل محزة يلتفت**

 حنوي ويصرخ بوجهي؟؟
  
 ك يا بينعليال  :يف تردد حزين_بكرو أب**
  
 ؟؟س كذلكأليأنت تفهم لغته ، أرجوك أخربين :منفعال باحلزن_محزة**
  
 أطرق أبوبكر يف حزن ومل جيب**
  
 أرجوك، أستحلفك باهللا يا أيب أخربين :رجاءيف _محزة**
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 إنه ينطق بكلمات ال يعنيها :يف تردد حزين_أبوبكر**
  
 أيب أرجوك :مقاطعا يف رجاء_محزة**
  
  يقول إنك  :صمت أبوبكر مث قال**

 _رضوان بالعربية_صديقه)) ريزوان(( السبب فيما حدث ل
  
 ماذا حدث لريزوان؟؟و  :يف حذر_محزة**
  
 فقد عقله :ترقبو مطرقا قليال مث قال حبزن  بكرو بصمت أ**
  

  وكيف :يف صدمة حزينة_محزة** 
 أكون أنا السبب يف ذلك؟؟ 
  
ريزوان فقد عقله بسبب وضعه يف حجرة العزل ملدة اسبوعني منذ  :مرتددا حزينا_أبوبكر**

أول شاب  وريزوان ه، حادثة اإلضراب عن الطعام لرفض سوء معاملة إدارة املعتقل معك
 .األرض لينصرك إىلقذف بطعامه 

  
فن وجهه بني كفيه وراح دو أواله ظهره و األرض  علىأيب بكر قليال مث جلس  إىلنظر محزة **

 ً  مريرا يبكي بكاء
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ال ، محزة يا بين :أداره ليواجهه يف قوة قائال بعطف مغلف بالقوةو أمسك أبوبكر بكتفيه **
و األرض وه علىف معك لذلك ألقي بطعامه الشاب تعاط، ذنب لك فيما حدث لريزوان
 .يعلم متاما ما الذي قد ينتظره

  
ذا عرّض حياته ولكن ملاذا فعل هذا من أجلي؟؟؟ ملا :هاتفا من بني دموعه_محزة**

 يب؟؟؟؟للخطر؟؟ ملاذا يا أ
  

 ؟؟؟؟ووالدك ملاذا ذهب بكم مجيعا للعراق :يف ثبات_بكرو اب** 
  
م إخوتنا  :مث قالسكت محزة مفكرا من بني دموعه **  حيتاجون املساعدةو أل
  
كان يستطيع ترككم يف بريطانيا ويذهب وحده ليؤدي واجبه كطبيب فلماذا   :أبوبكر**

 اصطحبكم معه؟؟
  
، ألنه قال إنه سيبيع كل ما لديه هللا كما فعل املسلمون األوائل :سكت محزة مث قال**

باألخص و لنا هو يد أن يعلمنا أن كل ما هقال إنه ير ، املهاجرين واألنصار، رسول اهللا صحابة
قال لنا هذا قبل و ه، غري مسلمو هللا مث ملن حيتاجه ممن يستنجد بنا سواء أكان مسلما أ

 سفرنا للعراق مرارا وتكرارا
  
 أما خاف من فقدكم؟؟؟ :أبوبكر**
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اهللا اإلنسان بعد  علىأغلي  شيءنعم بالطبع ولكنه كان يقول أنه ال : شاردا ببصره_محزة**
 مبادئه اإلنسانيةو من دينه 

  
ا :أبوبكر**  فقد أبوك حياته فهل يكون العراقيون هم السبب يف ذلك؟؟و هل ل إًذ
  
 بل قناعاته الشخصية، ال :زال شاردا وما_محزة**
  
 وهل قناعاته الشخصية تلك خاطئة؟؟ :أبوبكر**
  
فالتضحية من أجل  أعتقد،بل صحيحة كما ، ال :شاردا ولكن عينيه بعيين أيب بكر_محزة**

 .ساٍم ونبيل شيءاآلخرين 
  
ا :أبوبكر** ذهب فداءا ملا يؤمن و ال أضرته قناعاته الشخصية بل هو فأنت مل تضر ريزوان  إًذ

 .به خبطي ثابتة غري حمزون وال مرتدد وليجعل اهللا جزاءه عنده خري اجلزاء آمني
  
ا :وعيناه تذرفان_محزة**  املسؤولية؟؟؟فلماذا ُحيملين صديقه  إًذ
  
لسنا مجيعنا منتلك نفس القدر من الفهم  :رأس محزة يف حنان علىيربت _أبوبكر**
 .سيثوب لرشده قريبا إن شاء اهللاو أحزنته الصدمة ، الشجاعة وعميق اإلميان يا بينو 
  
ّتَّ ، جزاك اهللا خريا يا أيب :يقولو مسح محزة دموعه وه**  .قليب ثب
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يبتسم من بني صفرة العناء اليت و كرب قليال من محزة وهأو هنا اقرتب منهم شاب يبدو **
صديقنا ، هذا نضال :كتفه برفق قائال بابتسامة حنونة  علىوجهه فوضع أبوبكر يده و تكس

 .عمره مثانية عشر عاما، الفلسطيين
  
هل ، أهال بك :مّد نضال يده ليصافح محزة فصافحه محزة يف حرارة قائال بابتسامة حمببة**

  نصف فلسطيين؟؟تعلم أنين
  
 حقا؟؟ :ناطقا بإجنليزية صحيحة يبتسم حبرارة_نضال**
  
 .نعم فأمي فلسطينية: مبتسما حبرارة_محزة**
  
ا: بابتسامة مازحة_نضال**  .فأنا خالك إًذ
  
 .أنك ال تكربين إال بأربع سنوات فقطو يشرفين هذا ول :مبتسما_محزة**
  
 أخربين هل أتيت من اسرتاحة العراق؟؟ولكن ، ال فرق :يبتسم رغم شحوبه_نضال **
  
ا حرب مستعرة: مبتسما بتعجب_محزة**  .اسرتاحة؟؟ إ
  
إننا نطلق لقب ، نعم أعلم هذا فقد أتيت من هناك أيضا :ضاحكا بلطف_نضال**

 .اسرتاحة هكذا مزاحا فجحيم احلرب هناك أبسط من هليب اجلحيم هنا
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 .آثاره على قسمات وجهك جبالءو اجلحيم هنا تبد :مبتسما يف مرارة_محزة**
  
ثالثة أيام يف أحضان العزل ، كعليال  :يهز كتفيه باستخفاف رجل مبعين الكلمة_نضال**

 .صديقي غسان من سوريا علىتعال أعرفك . ، ال يهماالنفرادي
  
يداه  مكبلةو ه فإذا هإليمتوسطة نظر محزة  شاب ذي حلية إىلذنا أبا بكر مث توجها استأ**
ال يسقط ومع ذلك فقد  و يتحرك ببطء يف الفناء حىترجليه بسلسلة حديدية طويلة وه إىل

 .ابتسم هلما ابتسامة وادعة
  
 .كم غسانعليالسالم  :بابتسامة واسعة_نضال**
  
 كيف حالك يا نضال؟؟،  كم السالم ورمحة اهللا وبركاتهعليو  :مبتسما_غسان**
  
إنه بطلنا محزة سبب هذه  :ئال بابتسامةكتف محزة قا  علىمث ربت . احلمد هللا: نضال**

 .السالسل
  
 يا محزة عليكحقا؟؟؟ احلمد هللا أنين تعرفت  :ضاحكا_غسان**
  
 آسف ملا حدث لكم بسبيب :حياء محزة يف**
  
وهل أنت السبب يف أنين حتمست بشكل كبري فقذفت احلارس بطبق  :غسان ضاحكا**

 األرض كبقية الزمالء؟؟ علىوجهه بدال من قذفه  علىالطعام 
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 حقا فعلت؟؟ :مبهورا_محزة**
  
 نعم لذلك انا مقيد هكذا :غسان مبتسما**
  
أنت غسان الذي عرفته منذ عام  غسان هلتعجبت لفعلتك هذه يا  :نضال ضاحكا**

يغضب احلراس حىت ميضي عقوبته  شيءال يفعل أي و هنا؟؟ الذي كان يضيق ذرعا بالسجن 
  حياته الرغدة؟ساملا ليعود سريعا إىل

  
 الفضل لبطلنا الصغري بعد اهللا :غسان ضاحكا**
  
 وهل جئت من اسرتاحة العراق ايضا؟؟ :محزة مازحا**
  
) -:مظاهرة يف أمريكا ضد أمريكا نا كنت يف أ ،مل أنل هذا الشرف ،ال :غسان ضاحكا**

ا ضد العراق املظاهرة  ،عامنيأدرس يف أمريكا منذ  ،أقصد ضد احلكومة األمريكية يف حر
احتدمت وقذفت باحلجارة مع من قذفوا اجلنود االمريكيني فرأوا أن يستضيفونين هنا يف 

 .املريح لألعصاب ومنتجع جوانتانام
  
ضحك ثالثتهم ولكن فجأة أقبل جمموعة من احلراس فابتسم غسان يف بعض األسي **

 .ماالبتسا عليّ آسف عرضتكما للخطر فلقد نسيت أنه حمرم  :قائال
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نضال بعيدا عن غسان آمرين إياهم باالبتعاد عنه مث و وصل احلراس وهم يدفعون محزة **
يومئ هلما  وجذبه اثنان منهم بغلظة وفيما كانوا يقتادونه لزنزانته نظر غسان حلمزة ونضال وه

 .مبتسمابعني واحدة يغمز بعينه 
  
شيبانا و كهوال و ملعتقلني شبابا باقي ا وإىلنضال  وإىليبتعد  ووه إليهلقد كان محزة ينظر **
م و يتعجب من ثبات هؤالء الناس  ووه م رغم ويالت العذاب الذي و ابتساما رسوخ إميا

 راح يتساءل يف نفسه هل هؤالء رجال أم جبال؟؟و  ،يتجرعونه يوميا
  
صحيح أنه ال يناله من النريان إال  ،محزة يعيش يف جحيم مل يكن خيطر ببالهو مرت أشهرا **

اك مشاعره الغضة ،الشرر مقارنة ببقية املسجونني عذاب  ،إال أن ذلك الشرر كان كفيال بإ
 االستجواب الطويلة ايلويالت يف ليو شتائم وتكليف باألعمال الشاقة و صفعات و وإهانات 

كان قلبه ينزف أملا ال لنفسه فقط بل جلميع املعتقلني  ،حماوالت عديدة لسحق كرامة اجلميعو 
خيفف عنه  شيءمل يكن ،))نضالو غسان ((صديقيهو )) أبو بكر((م ابوه الروحيّ رأسه علىو 

األرض يف سجود طويل  علىجبهته املنبسطة و عذابات قلبه األخضر سوي اهلمس بالقرآن 
اق و يناجي به ربه  بنفسه مل يكن  وحينما كان خيل ،اجلميع علىه و يعلعطف أيب بكر الدّف

أيب ((ا كأنه يبعث رسالة ألبيهأبيه بل كان دائما يغمض عينيه مبتسما هامس علىغاضبا 
 ))صواب حني صحبتنا للعراق علىأوقن أنك كنت و أنا أحبك  ،لست غاضبا منك ،الغايل

  
يا و غسان و كان محزة ** آخرين ينظفون دورات مياه املعتقل بأمر من إدارة املعتقل وبعدما أ

 .كان غسان شاردا ببصره ،جدار إىلليال مستندين عملهما جلسا خارج احلمام ق
  
 أين ذهبت؟؟ إىل ،هيه :بيده أمام وجه غسان مازحا عاليايصدر صوتا _محزة**
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 غسان كأنه أفاق من حلم مث ابتسم يف مرارة إليهنظر **
  
 غسان ما بك؟؟ :يعتدل يف جدية_محزة**
  
حلب، مث  إىل ،مزاح أيب إىل ،أمي إىلاشتقت  :وابتسامته املريرة ال تفارق ثغره_غسان**

ا  إىلذبت شوقا  ،حلب الشهباء: تنهد حبرارة هامسا  ،املساجد ،الشوارع ،كل ما 
غضب أعمامي أحيانا من أيب بسبب  حىت ،خااليترائحة طعام أمي و  ،ضحكات األطفال

ا وال ابنا آخر ال بنت ،مل يطعمين اهللا غريه ،إنه ولدي الوحيد :رد أيب الدائمو تدليله الزائد يل 
 .ابننا أيضا وال نريد إال رشاده وه :فكيف ال أدهللا؟؟ فيجيبونه

  
 .ه حالهإليما آل و لريوا ابنهم املدلل و فليأتوا اآلن  :مث دمعت عيناه هامسا**
  
غسان  :ذراع غسان قائال علىتأّثر محزة جدا بنربة احلزن العميق بصوت غسان فوضع كفه **

 .هللا لريفعه درجات فقل احلمد وإن اهللا يبتلي العبد ليكفر ذنوبه أ
  
 هإليستغفر اهللا العظيم وأتوب أ ،احلمد هللا :مسح غسان عينيه متمتما**
  
فرغم  ، لتثبتين يا محزة ّ إىلأشعر أن اهللا أرسلك  :محزة واعتدل يف جلسته قائال إىلمث نظر **
  .كغر سنك إال أن اهللا قد أنقذين بص
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منذ أن وطأت قدماي أرض جحيمنا البغيض هذا وأنا أكفر كل يوم  :مث شرد ببصره هامسا
أيها الغيب ملاذا خرجت بتلك  :كنت ألعن نفسي كل ليلة وأكاد أصرخ ،مببادئي

املظاهرات؟؟؟ ملاذا عال صوتك بكلمة احلق؟؟؟ ملاذا مل ختنع كما خنع الكثريون؟؟ ملاذا 
حياة هانئة مل  علىنعم بدأت أتعرف هنا  ،هم؟؟؟ ملاذا؟؟ألقيت بنفسك يف أتون جحيم

يار بدأت  ،حياة املسلم احلقيقي ،فرتة حرييت ايلختطر بب بعد مرحلة الصدمة األويل واال
سقيت و  ،تعلمت الصرب مع الدعاء ،رجال بنفس موقفي ولكنهم ثابتني كاجلبال علىأتعرف 

تفسريا و محلت كتاب اهللا بني جوانح قليب حفظا و  ،السننو الرضا بقضاء اهللا مع الفرائض 
من   وصحابته فأصبحت تلك اللحية أغلى عليأطلقت حلييت تشبها برسول اهللا ،جتويداو 

أوامر  كنت أول من جييب ،ولكنين رغم هذا كنت أتوارى بظل اجلدران خوفا ،عيين
اليت ترتدد طعامي وشرايب بل أنفاسي و اخلوف كان زادي  ،خوفا من العقاب السّجانني
  .بصدري

أن  إىل :فتذوب يف حليته اليمىندمعة تسقط سريعا من عينه و محزة قائال  إىلمث التفت **
بالسالسل وسط  صيب صغري البنية مقيدا ،وم وأنا أقدم الشاي حلراسكاليرأيتك ذلك 

ترتمن بآيات اهللا مهسا  ،مسعت صوتك العذبو  ،لكن عينيك ال تعرفان اخلوف، الساحة
قذفت بالطعام بوجه و ذاك خويف الدائم  فاحتقرت عند ،يف غري خوف من احلراسمسموعا 

  .لقد حررتين من داء اخلوف البغيض ،جزاك اهللا عين خريا ،سّجاين يف اللحظة احلامسة
  .كتف غسان مبتسما وبعينيه حبر من دموع فلم يستطع الكالم  علىربت محزة **
م ال إ ،كعلىبل  ،نفسي علىخائفا محزة أنا اآلن لست  :يف إشفاق شديد_غسان**

هم يف رغبة وال تنكسر إليبل عد نفسك أال تركن  ،مبادئنا فعدينيريدون منا إال التخلي عن 
 ،من يتنازل مرة يتنازل ألف مرة ،أعلم أن األمر شاق جدا لكن صدقين ،أمامهم يف رهبة أبدا

 هل تعي قويل؟؟؟
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 .أسأل اهللا يل ولكم مجيعا الثبات .خرياجزاك اهللا  ،نعم يا أخي :يف تأثر_محزة**
  
  .اإلدارة مبىن إىلجيرانه و ه عليفجأة مرّ من امامهم حارسني يسحبان معتقال مغشيا **
 
 من هذا؟؟ :يف لوعة_محزة**
  
 ايلأخ صوم)) ياسني((إنه :يف مرارة_غسان**
  
 ما له جيرونه هكذا؟؟و  :محزة**
  
إنه يف الدرك األسفل  ..يف جحيمنا هذا ءياسني من أكثر الناس ابتال :يف حزن_غسان**

  جحيمهم ولكن كل إنسان منا مبتلىنعم مجيعنا يف ،ال تتعجب ،من غضب إدارة املعتقل
 .بعذاب خاص دون اآلخر

  
 وما ابتالؤه؟؟ :محزة**
  
 .ه أال يصليعليلقد حكموا  :غسان**
  
 منفردا؟؟ وول حىتالصالة مطلقا؟؟  :محزة**
  
 .منفردا وول حىت :يف أسف_غسان٠*
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م يسمحون لنا بالصالة :متعجبا_محزة**  .ملاذا؟؟ إ
  
م يعتربون أنفسهم آهلة هذا املكان :يف مرارة متهكمةغسان **  علىحيكمون مبا شاءوا  ،إ

 من شاءوا بال إبداء سبب يا صديقي
  
 ما عقابه إن صلى؟؟و  :يف حزن_محزة**
  
 .ه احلياء فصمتعليتردد غسان قليال وبدا **
  
 ما عقابه؟؟ :محزة**
  
م وه :يف حزن شديد مشبوب باحلياء_غسان** مقيد  ويبعثون له مبجندتني من عاهرا

  .محزة ومهس بكلمات جعلت الدم يغلي بعروقه غضبا أذناقرتب غسان من _،باألغالل مث
م :مقطبا جبينه يف غضب شديد_محزة**   ه؟؟عليمغشي  وولكن ملاذا ه ،سفلة منحطون إ

ما مسعناه أنه دفع جمندة منهما بكتفه بقوة فارتطمت رأسها باحلائط  :إشفاق يف_غسان** 
كلمايت بعدم   هل وعيت اآلن معىن ،أن فقد وعيه إىلفظلوا يعذبونه انتقاما منه  نزفتو 

  االنكسار أمامهم يف رهبة؟؟
 .وعيت ذلك متاما ،نعم :وعيناه تتقدان غضبا_محزة**

.             *************** 

محدي يكاد يفقد عقله مما عايشه من تناقض يف فكر العامل الذي يسمي و مرّ ت عدة أشهر 
ال يستطيع توكيل حمامي لينتشل ابنه الطفل و يدور على حماكم البلد وه ،نفسه عاملا متحضرا

 علىنعم صرخ بأ ،ولكن من قال إن اجلريح ال ميكنه الصراخ ،من براثن الوحشية واهلمجية
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أخريا أخرج اهللا كل من كان بقلبه مثقال ذرة من رمحة و كل فرد من أسرته صرخ معه  و صوته 
تنادي و هيئة مظاهرة حاشدة ترفع صور محزة  علىمن جحيم التبلد فانسابت موجة رمحة 

  .اإلخوةو األم و يف مقدمتها األب و باحلرية واحرتام حقوق الطفل 
يز يهتفون تنديدا بكل من لكن سدود التعصب أوقفت السيل وهاهم املتعصبون من اإلجنل 

بدأت السماء متطر وابال من احلجارة قادمة من و )) اإلرهابيني العراقيني((جانب  إىليقف 
م  سقط عدد و جهة املتعصبني ومل تستطع الشرطة محاية أنصار حقوق الطفل فتفرقت مظاهر

مامها وجه من املتظاهرين أرضا، كانت من بينهم حبيبة أخت محزة اليت كان آخر ما رأته أ
ا فتقاذفتها إلييهتف بامسها مندفعا حنوها مادا  وزوجها وه ها ذراعا مل تستطع التمسك 

 أمواج البشر املتالطمة

************************** 
  ))األيام حبلى باألحداث((

 جوانتانامو كانتزمالئه يف جحيم و مجلة لطاملا مسعناها بنشرات األخبار لكن أيام محزة  
ة مر. النقيض على من بعض يف  مستنسخة، بعضها..ثالثة أعوام كاملة كل أيامها متشا

در عن  ،يعذب بال رمحة رتيب، جسدجهنمي  صوابه إيقاعتوأمة تكاد تفقد الرشيد  كرامة 
من انطالقها مع كل إهانة فتتعلق حببل اهللا راجية النجاة من احملنة  أجزاءروح تفقد  ،عمد

ظلمات مرتاكمة إذا أخرج يده مل  ،زة يوما بعد يوم يف ظلمات األسريكرب مح ..فك الكربو 
 ..زهرة أيامه تذبل بني غياهب السجون بال رمحة ،أمت بطلنا السابعة عشر عاما ،يكد يراها

ركبتيه  علىخلف ظهره جاثيا  اليدينمقيد  وتالطمت كل تلك األفكار بعقل محزة وه
  علىوكسرات خبز ملقاة أمامه 

مقيدا بنفس هيئة محزة )) نضال((بعد قليل دخل احلارس ممسكا ب ،وعاء األرض بال 
 :األرض علىكسرات اخلبز   إىلاألرض جوار محزة بعنف مث قال متشفيا مشريا  علىوأجلسه 

  .مث خرج وأغلق الباب بعنف هذا طعامكما أيها الكلبني فكاله كما تأكل الكالب
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 ملاذا فعلت هذا يا نضال؟ :يف ضيق محزة**
  
 أردت ان أؤنسك أم أنك أحببت ان تعاقب وحدك؟؟ :بابتسامة_نضال**
  
أنا من أسقطت طعام ذلك احلارس األمحق دون قصد  ،نضال أنا ال أمزح: محزة يف ضيق**

فلماذا عندما رأيته يصفعين أسقطت طعام حارسك عمدا من  إليهأنا أقدمه و من يدي 
 يدك؟؟

  
ومبالغا أما إذا  أليماحدك فسيكون العقاب عاقبوك و إذا  ؟؟حتظنين أمز  وهل: نضال**

 .عاقبونا معا فستخف حدة العقاب قليال كما تري
  
ال يف الرابعة عشر؟؟ وما ذنبك أن تشاركين عقايب؟؟ هل تراين ما زلت طف :صائحا__محزة**

 ي تستمتع بتعذيبهم لك؟؟؟أم أنك مازوش
  
 .ومل جيب إليه نظرة عتابصدم نضال من كلماته لكنه نظر **
  
 ،أنا فقط ،نضال أنا آسف :أسلوبه فقال متداركا يف رجاءو محزة بفداحة كلماته  شعر**
 .أنا فعال ال أستحق تضحيتك من أجلي ،ساحمين أرجوك ،مل أعد أحتمل هذا املكان.. .أنا
  
مث ما الذي  ما هذا؟؟؟ هل ستحول املوقف لدراما؟؟؟ :مبتسما ليخفي صدمته__نضال**

 ،فلنتناول طعامنا الفاخر.. .هيا هيا..الرائع ذي اخلمس جنوم هذا؟؟؟ال يعجبك يف معتقلنا 
 عدوا لنا من طعام؟؟؟ بيتزا أم برجر؟؟ترى ماذا أ يا
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محزة صامتا قليال مث بدأ يضحك فضحك نضال مث تعالت ضحكات محزة فراح  إليهنظر **

محزة شفتيه يف حني أخذت ضحكات  علىذابلة ذاهلة  وابتسامة. بدهشةنضال يرمقه 
 أكثرتعاىل ت

  
 محزة :بصوت خفيض مندهش_ نضال**
  
 تعالت ضحكات محزة اهليستريية **
  
 ؟؟محزة: نضال**
  
مازال يضحك فانتفض و ظهره  علىسقط  حىتتلوي جسم محزة بشدة من الضحك **

 اقرتب منه قدر املستطاع حىتجواره تعيقه يداه املقيدتان خلف ظهره  إىلزحف و نضال 
  
 محزة ما بك؟؟ :نضال متعجبا**
  
توقفت عجلة  حىتحلت حملها سعالت خفيفة و تناقصت وترية ضحكات محزة **

راح و وجهه أقسي ابتسامة مغموسة باملرارة واحلزن  علىنضال و  إىلالضحكات متاما مث نظر 
  حيدث نضال وكأنه حيدث نفسه

 ت هل تعلم يا أخي ما املضحك حقا؟؟؟ املضحك أنين نزف :قائال بصوت ينزف أملا 
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أنين نسيت كيف يعيش من هم يف  القرب حىتثالثة اعوام من أروع أيام حيايت هنا يف هذا 
م الطبيعية  هل الطبيعي ان تكون داخل  ،تكون احلياة طبيعية؟؟ باخلارج وكيفسين حيا

  كل ساعتني ون نصحالقضبان أم خارجها؟؟ هل الطبيعي أ
ان ليال للتفتيش بيد احلراس أم النوم اهلادئ اهلن  نشتم بسبب و ئ؟؟؟ هل الطبيعي أن 

من السجني؟؟؟ اختلطت و ؟؟؟؟ من منا احلر هو الطبيعيوبدون سبب أم أن حفظ الكرامة 
 مل أعد أميز بينها حىتاملعاين 

  
 :هذه فارتبك قائال اليائسةهيئته  علىتفاجأ نضال فهذه املرة األويل الذي يري فيها محزة **

 ...وللصابر أجر صربه و هذه اقدارنا وما من حمنة إال وتنجلي إن شاء اهللا 
  
انا ال  قوله وصدقينصدقين أعرف كل ما تنوي  :بنربة خفيضة حزينة وتائهة__محزة**

 ،سئمت هذا احلبس بال حماكمة ،أنا فقط سئمت نذالة املخلوقني ،أعرتض على قضاء اخلالق
 شيءسئمت كل  ،سئمت

  
  طويال يف صمت فحاول محزة  إليهنظر نضال **

 صامتا إليهنضال فوجده مازال ينظر  إىلجلس بصعوبة مث نظر  حىتاالعتدال 
  
  ماذا؟؟ :يف هدوء__محزة**
 ال أدري :يف مسحة حزن__نضال**
  
 ال تدري ماذا؟؟ :كأمنا يدرك ما جييش به صدر نضال  متسائالو ناظرا أمامه __محزة**
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بطله الذي و ال أدري إال أنك أسطورة هذا السجن  :ال تفارقه ونربة احلزن املرتدد_نضال**
 يبث بثباته الثبات يف قلوب املعذبني هنا

  
 خمطئون  :مقطبا جبينه يف مسحة غضب خفية__محزة**
  
 من هم؟؟ :يف هدوء مشبوب بالدهشة_نضال**
  
ذا احللم :قال بنربة غضب وبصوت ينذر بالعاصفةو  إليهالتفت محزة ** من  ،من تعلقوا 

  لست  ،جمرد إنسان ،أنا إنسان ،يثبتون بثبايت
 أتظاهر بالقوة ألجلهم، ،حيملونين ما ال طاقة يل به ،هذا سئمته حىت ،لست نبيا ،مالكا

أخاف  ،أفرغ ما بقليب وأصرخ باكيا وفيه ل أخذهلم، يف الوقت الذي أمتىنو ألجل أال أضعفهم 
الناس هنا كغرقي يف حبر  ،ال يسقط بعضهم بسقوطي حىتأن أسقط من اإلعياء النفسي 

ا ستثبتهم  القشة تعبت من و  ،أسود ويتعلقون بقشة ظانني أ
يار؟؟؟ أليس يل احلق يف البكاء؟؟؟  أيلأخربين  ،األمحال يار  حىتيل احلق يف اال حق اال

األبالسة  يد هؤالء علىيد من حيبونين ليس أقل من عذايب  علىصدقين عذايب  ،سلبوه مين
يف داخله  وهو املرء من أن يراه الناس جبال يتقوون به  على فليس أقسى ،حكام هذا السجن

لقد تعبت من كل  ،يدرك متاما أنه أصبح ريشة يف مهب الريح بعد كل سنوات العذاب تلك
 .هذا
  
  نفس  علىتالشي نقع هذه الكلمات الثقيلة **



 

57 

فال محزة  ،وجهي بعضهما يف صدمة صامتة لىعالشابني بطيئا فيما ظلت أعينهما مثبتتان 
محزة الذي  ويصدق أنه أخريا باح مبا يثقل قلبه وال نضال يصدق أن هذا الذي أمامه ه

  ..يعرف
  

اجلدار شاردا ناظرا لسقف الزنزانة فيما تراجع نضال قليال مسندا رأسه  إىلأسند محزة ظهره 
حدث ما كان خيشاه و  ،لقد كرب محزة ،جدار الزنزانة الرطب دون أن ينبس ببنت شفة إىل

إن نضال يكربه بأربع  ..مرحلة تالطم املشاعر ،زعزعة ما بعد الثبات ،مرحلة الصدمة ،نضال
ذه املراحل ويعرف مدي تالطمها محزة من  على إنه ال خيشى ،سنوات فقط لكنه مر 

 !!له من خوف ويا ،محزة من محزة على إنه خيشى ،األمريكان
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7)( 
ا يلهج بالدعاء  علىكانت سعاد جتلس **   ،عينيها جتودان بكنوزمهاو سجادة الصالة ولسا

يا  تلك الكنوز اليت هي اغلي من حبات اللؤلؤ ولكن هل هي أغلي من أجزاء قلبها؟؟؟
  ..تناثرت يف كل أرضو لقد تفتت أجزاء قلبها  ،أرحم الرامحني

ال ميلكون  وصغريها احملبب ملقي يف جحيم جوانتانام ،مين النفسو قرة العني  ،محزة وفها ه
م ممنوعة مرافعات حماميهم ممنوعة رسائلهم   ،إيهله ضرا وال نفعا أما هم فممنوعة له زيارا

  ..يدي سجانيه على يرتىبو ثالث سنوات كاملة مل يروا ابنهم الذي يكرب بني جدران معتقله 
سندها من بعد اهللا وسند أبيه قد انقطعت أخباره يف حربه و فرحة أيامها  ،حسام وها هو 

  .أرض العراق فمنذ عام ال يعلمون عنه خريا وال شرا على
ا حبيبةو  رحيانتها من الدنيا قد فقدت جنينها للمرة الثالثة يف املظاهرات منذ  ،ها هي وحيد

تدور يف دوامات العالج و إلجناب مرة أخري ا علىهي مهددة بأن تفقد القدرة و ثالثة أعوام 
  .املتشابكة

  .غصنها علىقد فقدت مرحها كوردة ذبلت  يامسني ابنة أخت زوجها حىت
عدل ّيف  ،ّيف حكمك ماضٍ  ،ناصييت بيدك :ودموعها تتساقط راحت سعاد تردد هامسة

ا قلبها امللتاع الصبور ألبنائمث أخذت تتمتم بدعوات . قضاؤك ها وأبناء أخت زوجها يلهج 
  .الواثق برمحة الرمحنو 

ا كانت يامسني شاردة الذهن متاما**** ا  تتعدى ،يف حجر الشارع  إىلأفكارها شرفة حجر
سوط و مياه احمليطات مث تعرب جدران السجن و صحاري احلدود  إىلكل املروج اخلضراء   إىل

 السجان لتهدي
كيف  ،لكنها سخرت جدا من نفسها ،للحبيب القابع داخل اجلحيم استحياء ىعلالسالم  

ا ال تعلم ما شكل محزة اآلن  كل ما و يتعلق قلبها بصيب يف الرابعة عشر من عمره؟؟؟ نعم فإ
ا تعرف أنه  ،تذكره من مالحمه هي مالحمه حني كان يف الرابعة عشر ال شك كرب  اليومنعم إ
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أن عمره اآلن قد صار سبعة عشر عاما ولكنها ال تعلم كيف أصبح  البد ،يكربها بعام وفه
  شكله؟؟؟

ا حني تتذكره تتذكر ذلك الصيب الذكي النشيط طيب القلب    ،كيف كربت مالحمه؟؟؟ إ
أبيه احيانا يف مرح وسرور  وإىلأمحد زوج أخته و حسام و عمر  إىل يركل الكرة وتتذكره وه

وحبات العرق تتجمع فوق جبينه وابتسامته الطفولية متأل وجهه لكن قلبها خيفق رغم شكله 
  اآلن يف أوائل مرحلة شبابه؟؟؟ وولكن كيف يبد ،الطفويل هذا

  
أغمضت عينيها  ،هل يشبه حسام؟؟؟ أم يشبه خاهلا محدي فقد كان قريب الشبه به جدا

كانت جتيد الرسم؟؟؟؟ لرمست له آالف الصور من خياهلا لعل  وآه ل ،حتاول رسم صورة له
وم وشيكا فربكان حبها الياللهم اجعل هذا  ،باللقاءتعاىل اهللا  يأذن حىتقلبها يهدأ قليال 

 .صربا مجيالو يتعاظم يوما بعد يوم وهي حتاول إمخاده ليس إال طاعة هللا 
  

كرسي جبانب املدفأة حني   علىكان محدي يطوي صفحات كتاب كان يطالعه جالسا *** 
 ،يتجاهلها ومل يغري محدي من هيئته وه ،أحاطت سعاد كتفيه بذراعها من اخللف يف حنان

 أنا آسفة :هأذنفهمت هي سبب جتاهله فقبلت رأسه يف حنان مث مهست ب
  
 لألسف  وليس هناك ما يدع :زالت عينيه الغاضبتني يف كتابه وما_محدي**
  
  بل البد أن أعتذر عن كل كلمة بدرت مين باألمس :شعره يف حنان علىتربت __سعاد**
نسيت  ،ملاذا تعتذرين؟؟؟ أنا حقا كما وصفتين باألمس: :زال ينظر بكتابه ماو __محدي**

ومنهمك بعملي  أنا ال أهتم ألبنائي ،تركت مشاكلنا ألحل مشاكل الناس واملرضيو ابناي 
 فقط
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ما دفعين هلذه و حزين العميق ه ،مل تكن أبدا كذلك :تأثرو يف حنان جارف __سعاد**

األيتام برباطة جأش يف حني أن ابنينا يف و الفقراء و رؤييت لك حتل مشاكل مرضاك  ،الكلمات
مك بأنك مل تعد تلتفت ملشكلة محزة   اختفاء حسام الو حمن خمتلفة جعلين اندفع وا

  
 وما الذي غري رأيك يب؟؟ :بقليل من السخرية_ديمح**
  
كنت ترفع ذراعيك للسماء وأنت تظن أننا مننا  ،مسعتك قدرا :بصوت متهدج__سعاد**

ا  :مجيعا مث رأيتك تدفن وجهك بني كفيك متمتما يعً ِمْ َمجِ ِينِ  َ ي ِ ت ْأ َ ُ َأن ي ٌ َعَسى اللَّه يل رٌ َمجِ فََصبـْ
ُ ُه  كم متنيت وقتها أن أغمرك بني ذراعيّ ولكنين   ،يف بكاء مرير رحتو م احلكيم عليالْ  وإِنَّه

  كنت حمرجة جدا من كالمي معك وقت غضيب
هم عليقلقي و  مل تتأكدي من صدق حيب ألبنائي ويعين أنك ل :يف مرارة ساخرة__محدي**
 زلت ال تفهمني مشاعري؟ اثنان وعشرون عاما من الزواج وما ،غّريِت فكرتك عين اآلن مل
أنا ،محدي أرجوك :األرض واضعة يديها فوق يديه عليركبتيها أمامه  علىجتلس _سعاد**

نعم رأيت الكثري من املآسي  ،نا أمبالنهاية أ ،أنا أم ،أرجوك افهمين ،جدا آسفةو حقا خمطئة 
يف  أشالء عماميأنعم رأيت  ،يد الصهاينة علىنعم رأيت أيب مضرجا بدمائه  ،يف صغري

م ضد  ظل أخي و مصر  إىلإخويت البنات و نعم ُهّجرت أنا وأمي  ،دم بيتنانعم  ،اليهودحر
تقتلين يا و حمنة ولداي متزقين  ،القتال لكنين يف النهاية أم علىيصر و بالقدس يرفض املغادرة 

 .عليكمحدي افهمين باهللا 
  
رأسها  علىها فاحتواها يف حضنه رابتا برفق عليمث راحت يف بكاء مرير فأشفق محدي **

 .كعليال  ،اهدأي ،أنا اآلسف ،ك حبيبيتعليال  :لتهدأ هامسا
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تعاىل قضاء اهللا  علىأنا ال أعرتض  :كتفه قائلة بصوت متهدج  علىتركت دموعها تنساب **
اآلن فقط  ،قدره كله عدل ولكن ما من ابتالء وقعت به كمثل هذا االبتالءو موالي  وفه

 .حني كانت تنقطع أخبار أخي بالقدسدموعها الساخنة و أعرف تصدع قلب أمي 
  
مث توقفت فجأة عن الكالم واعتدلت ونظرت نظرة ذعر بعيين محدي هامسة بصوت **

 ،يا اهللا ،أخي فال شك سيقتلون محزة وعرفوا من ه ول ،أخي؟؟ يا اهللا رمحتك :مصدوم
م يريدون االنت ذا من قبل؟؟ لعلهم مينعون عنه حمامي الدفاع أل قام منه كيف مل أفكر 

  .رباه ،بسبب موضوع أخي
اترِك األمر كله هللا يا  :صدره هامسا علىبكائها املكتوم يزداد و احتضنها محدي بقوة **

  لن يضيعهما ولن يضيعناتعاىل واثق أنه و  ،أرحم حبمزة وحسام منا واهللا فه على توكلي ،سعاد
اخلاطر الذي يؤرق مضجعه منذ  ولقد كان هذا اخلاطر الذي أرق زوجته اآلن فقط ه**

خيفي يف و ابنته و أن يتظاهر بالقوة ليثبت قلب زوجته  عليهلكن قدره كرجل حيتم و اعتقل محزة 
 قمة اخلوف ،خوفو اضطراب و قلبه كل ما يشعر به من قلق 
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 حقا أغبياء أغبياء أنتم :ضرب نائب آمر املعتقل اجلديد مكتبه بيده صارخا يف غضب**
  

 حنن ال نفهم فيم أخطأنا يا سيدي :يف اضطراب_1جنرال ** 
  
نكم يف هذا املوقع احلساس ه :يف غضب_نائب اآلمر** ّ  املخطئ ولستم املخطئني بل من عي
  
  مات نائب عليلقد كنا ننفذ ت :يف تردد_2جنرال **

 فقط يا سيديو اآلمر السابق 
  
 غيب هو اآلخر :غضب اآلمر يفنائب **
  

التفوه  علىصعق اجلنراالن ملا مسعاه من سب نائب اآلمر اجلديد للقدمي ولكنهما مل جيرؤا ** 
 بكلمة

  
لفحت أنفاسه الغاضبة وجه هذا األخري قائال بغضب  حىت1اقرتب النائب من الضابط **

  كم سجني لديك هنا أيها اجلنرال؟؟؟  :مكتوم
 سجني سيدي 1:500اجلنرال **
  
م قبل سجنهم أيها اجلنرال؟؟هل تعر  :نائب اآلمر**  ف حيا
  
 ليس متاما سيدي :عسكرية اجلنرال بلهجة**
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  أنتم فعال مثار فخر :مبتسما بسخرية_نائب اآلمر**
 لإلدارة األمريكية 
  

إبداء أي إشارة  علىشعر اجلنراالن بالغضب الشديد لسخريته منهما لكنهما مل يقويا ** 
 مضض علىهذا فصمتا  على

  
حسني ((أثبتت لكم منذ قليل خطأ طرق تعاملكم مع  :اآلمر يف تباهي أكمل نائب**

اآلن سأثبت لكم خطأ طرقكم و )) عبد اهللا احلسناوي((و)) أبو مروان ذاكر((و)) اهلداوي
 ؟؟؟هو خالهتعلمون من  ، هل))الرمايلمحزة محدي ((مع 
  
 ال سيدي :اجلنراالن**
  
 ه حقا أغبياءآ :مغمضا عينيه ومبتسما بسخرية_نائب اآلمر**
  
 سكتا مرغمنيو تبادل اجلنراالن النظرات الغاضبة اخلاطفة **
  
 :كل حرف مراقبا تعبريات وجهيهما  على وهو يضغطفتح نائب اآلمر عينيه ببطء قائال **

 زحلةأبو عمارّ ياسني 
  
م الصمت ** ّ استطاع أحدمها  حىتاجلنراالن نظرات الدهشة  احلجرة وتبادل علىالصدمة و خي

 أخريا احلديث



 

64 

  
 زحلة اإلرهايب املعروف؟؟أبو عمار  :يف صدمة_2جنرال ** 
  

 ابتسامة السخرية ال تفارق شفتيهو أومأ نائب اآلمر برأسه إجيابا ** 
  
 سعاد امحد بسيون ولكن أم محزة هذا ختتلف كنيتها عن كنية عمار فامسها هو  :1جنرال **
  

أخوها من جهة أمها أيها  وعمار ه :أضراس فكيه غضبا مث قال علىضغط نائب اآلمر ** 
 اهلمام

  
ا :2جنرال   محزة هذا علىجيب القضاء  إًذ

  
 ملاذا؟؟ :كامتا غضبه_نائب اآلمر **
  
أخوه و  ،والده يساعد اإلرهابيني يف العراق ،إنه ينحدر من عائلة من االرهابيني :1جنرال **

زحلة اإلرهايب الذي دمر العديد  وعمار أب وأن خاله ه واآلن نعرف ،كان معهم ووه ،معهم
ضد  قتاليةقبل ذلك كم نفذ رجاله عمليات و ورجاله يف العراق  وجنودنا هو من معداتنا 

  .غري معلوم املكان وهو اآلنحلفائنا يف دولة إسرائيل 
هل وجدت كنزا من  :اقرتب منه نائب اآلمر جدا مث حتدث ببطء كفحيح األفاعي قائال**

 وه)) الرمايلمحزة محدي ((اذا تفعل إن وجدت كنزا؟؟ أقول لك إن قبل أيها اجلنرال؟؟ م
 كنزه بيديه؟؟  علىهل يقضي املرء  ،أنا صائد كنوزو  ،كنزي
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وعالمات احلرية تربز من عينيه فاعتدل نائب اآلمر يف وقفته مث قال بنفاذ  إليهنظر اجلنرال **
   :صرب
يعتربونه بطال ألنه أصغر  ،بني املساجنيمحزة هذا له شعبية كاسحة هنا يف املعتقل .. امسعا

خاله مشهور جدا و  ،ثابت كجبل لعني وطفل ومع ذلك فه وسجني بينهم وقد مت اعتقاله وه
م يسمونه حىتوحمبوب يف كل العامل اإلسالمي  أبوه الطبيب له و )) صالح الدين اجلديد((إ

 إىلاضطهدناه فسريفعونه  واذا قتلنا ذلك الفيت أ ،فكرا ،كبرية بني مقاتلي العراق شعبية
إذا أغرقناه  ،أبعدناه عن طريقه هذا شيئا فشيئا ولكن يا عزيزاي إذا ،مكانة القديسني ولكن

 جنحنا يف جعله يتخلىو زعزعنا عقيدته و إذا ضممناه لصفنا حنن  ،يف حبر من العسل املمنوع
وقتها  ،شر حنن كل ذلكننو خاله ويهامجهما علنا و جيهر مبعاداته ملبادئ أبيه  حىتعن مبادئه 

القاعدة األهم  ..ووقتها فقط سنكون قد فزنا بزعزعة عقيدة كل من ثبتوا بثبات محزة ذلك
حينئذ ضرب مبادئ  عليكفيسهل  ،القدوة ،إذا أردت حتطيم قوم ما فاضرب الرمز :تقول

  .بقية القطيع
انا عليف ،فهمتك سيدي :ابتسامة ساخرة  مبتسما 2جنرال** أن نقرب هذا الفيت من  إًذ

  .دائرتنا ونبعده عن دائرة أصدقائه املساجني شيئا فشيئا
ولكننا لن نقربه هكذا  ،بدأ عقلك يعمل. .ممتاز :مبتسما ابتسامة الشيطان_ نائب اآلمر**

بشدة   عليهلكننا سنتصيد له خطأ ونعاقبه  ،قد يفهم نواياناو الفيت ذكي جدا  ..بدون سبب
مث يأيت __ وازدادت ابتسامته اتساعا وشيطنة مث أكمل قائال__بل   مثكما مل نعاقبه من ق

  .دوري أنا عندئذ
  أليسسياسة الشرطي الشرير والشرطي الطيب  ،نعم سيدي :مبتسما يف شر_2جنرال **

  ؟؟كذلك
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عاقَب عقابا  الو  ،طبعا :اتسعت ابتسامة نائب اآلمر وقال** ُ شك أن الضابط الشرير سي
 شديدا

  
االضابط الشرير  ومن هو  :وازدرد ريقه هامسا 2انطفأت ابتسامة جنرال **  ؟؟إًذ
  
 العموم علىليس أحد منكما  ،ال تقلق :علت ضحكات نائب اآلمر مث قال**
  
 1مالمح جنرال  علىيف ارتياح يف حني ظل التوتر مرسوما 2ارختت مالمح اجلنرال **
  
متمسك مببادئه ألقصى حد رغم صغر و ولكن هذا الفيت صلب جدا  :مرتددا_1جنرال **

 سنه وال أعتقد أن اإليقاع به سهل
  
معتقل ها هنا بعيدا عن أي متع يف و  ،شابو  ،إنه بشر :مبتسما بغموض_نائب اآلمر**

أما إذا وجد املاء  ،العطش فقط ألنه ال جيد ماءا علىإنه كالظمآن الذي يصرب  ،احلياة
 علىيعتاد  حىتفقط أن نقدم له ذلك املاء رويدا رويدا نا علي ،العذب الرائق فسيغرق فيه غرقا

إن احلرب  ،أن نبدل أفكاره ونغسل خمه وواجلانب األهم ه ،الرِّّي فال يطيق عطشا بعد ذلك
أعمق أثرا يا و فحرب العقول أكثر جناحا  ،بيننا هي حرب عقول قبل أن تكون حرب بنادق

هيا انطلقا حلربنا  ..كسب إلدارتنام وكل ساقط منهم يف حرب العقول هذه هو  ..صديقي
 .قصف الفكر بالفكرو حرب العقول  ،املقدسة

.       *********************** 
غري مرتاحة و يف زنزانته كانت مالمح محزةغامضة وتبدو  ..وشيكا ))الفسحة((كان وقت ** 

 البئر لقد امتأل ...كأنه حيمل مها يفوق اجلبالو 
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 ما بك صامتا هكذا يا بين؟؟ :املعتاديف حنانه األبوي _أبوبكر**
  
 يا أيب شيءال  :متنهدا_محزة**
  
 ...مهموما و ونعم لكنك تبد :يف إشفاق_أبوبكر**
  
 يب شيءأخربتك أال  ،أيب أنا خبري :مقاطعا يف نفاذ صرب_محزة**
  
 تعجب أبوبكر من هلجته اليت تؤكد أن بقلبه هم كبري لكنه سكت**
  
ذه الطريقة :صادق مستدركا يف اعتذار_محزة**  أيب أنا آسف مل أقصد أن أحدثك 
  
هل أنت مستعد  ..املهم اآلن ،يا ولدي عليكال  :مبتسما ابتسامة تفيض حبا_أبوبكر**

 إللقاء الدرس؟؟
  
 نعم برعاية اهللا مث رعايتك :حماوال االبتسام_محزة**
  
أ السجانون يفتحون بدو كتف محزة يف تشجيع مث دوي نفري   علىابتسم أبوبكر واضعا يده **

 الزنازين استعدادا لفرتة فسحة املعتقلني يف فناء املعتقل
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م و مكان باألرض  علىجلس محزة ** جبانبه أبوبكر وحوهلما التف عدد من املساجني كعاد
هم  ،لطاملا ذكره مشهد املساجني املساكني هؤالء مبشهد أصحاب اجلحيم ،منذ عام

هناك من وضعوا له قيدا بسيطا و  ،جلس بال قيود مثلهفمن هؤالء املساجني من  ،دركات
طوهلا بني  علىهناك من تربط السلسلة و  ،بقدميه طويل السلسلة ليتيح له احلركة باعتدال

أما من هم يف الدرك األسفل من السجن فهم حمبوسون يف زنازينهم  ،قدميه إىليديه وصوال 
 ،يسيمهم احملققون سوء العذاب وأ ،بةيف حجرات العزل الرهي وأ ،ال فسحة هلم وال متنفس

بدأ و حاول نفض هذه األفكار عن رأسه  ،تتفاوت دركات بؤسهم لكنهم يف اجلحيم سواء
ً كان يعلم من أراد منهم أحكام التجويد وقراءة القرآن ب ،درسه طلبهم منه منذ عام  على ناء

كان جيذب بعض جانب صوته العذب الذي   إىلجييدها وجييد االجنليزية والعربية  وفه
م فيعودون  احلراسة  إىلالسجانني أنفسهم فيقفون مستمعني قليال قبل أن يفيقوا ملكا

 .وقد أفلح من اهتدى ،صامتني
  
 ماذا تفعلون؟؟ :مجعهم قائال بغلظة إىلعشر دقائق جاء سجان  ايلبعد حو **
  
 علم مبا نفعل علىإدارة املعتقل  :رد أحدهم**
  
 قلت ماذا تفعلون؟؟ :صائحا بصوت غليظكرر السجان سؤاله **
  
 كتابنا املقدس ،نتدارس القرآن :دوء_محزة**
  
أنتم إرهابيون معاقبون  ،شابه ما ولن حيدث تدريس هنا أ ،هيا هيا انفضوا :السجان**

 باحلبس ولستم يف مسجد



 

69 

  
 علم ومل متانع يف هذا منذ عام مضى علىإدارة السجن  :يف هدوء_محزة**
  
ا أيها املتحذلقعليإدارة السجن غريت ت :يف غلظة_السجان**  ما
  
ا كما تريدون؟؟و  :يهب واقفا يف غضب_محزة** مي حتركو ما الضرر  هل حنن جمموعة دُ

ني يف أغالهلم ملساجني الراسخمعتقلكم اجلحيميّ هذا من تدارس جمموعة من ا علىالعائد 
م املقدس؟؟ أم أنه اإلذالل فقط؟؟  لكتا

  
  توقع نفسك يف املشاكلمحزة اهدأ ال :وقف أبوبكر بسرعة ممسكا بذراع محزة برفق قائال**
  
 هذا األمر علىيا أيب لكنين لن أسكت  علىال تقلق  :يف غضب_محزة**
  
ميت اختذت أمك هذا  ،أيب؟؟؟ :ضحك السجان مقهقها بسخرية مث قال مستفزا محزة**

 األمحق عشيقا لتنجبك منه؟؟
  
 علىالسجان مسقطا إياه أرضا مكيال له اللكمات القوية  علىمحزة فانقض  طار صواب**

أينطق لسانك القذر هذا عن ،))...((يا ابن ال ،أيها السافل :يصرخ وهشمها وه حىتأنفه 
 .أمي؟ سأقتلع لسانك هذا من مكانه

  
بعض املسجونني و بكر  أبوو كان السجان يصرخ أملا والدماء تنزف بغزارة من أنفه املهشمة **

م من إدارة ليال يتعرض للعذاب األ حىتمحزة وجذبه بعيدا عن السجان  علىحياولون السيطرة 
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ركال مفرغا شحنات غضب و كاإلعصار ضربا للسجان   محزة ماضٍ  ،السجن لكن هيهات
أخذوا يضربون و املكان  إىلهرع بقية السجانني  ،خمتزنة بداخله منذ ثالث سنوات كاملة

محزة فضربوا األول بشدة و أيب بكر  إىلوصلوا  حىتقاعدة بنادقهم ليفرقوهم املساجني ب
ا  يركل ويصرخ ويسب كما مل يسب  واألرض وه علىمسقطني إياه أرضا مث جروا محزة جرّ

ليختاروا أي عذاب جهنمي  بىنامل إىلسحبوه متاما  حىته ضربا عليمن قبل وهم ينهالون 
 .أي أتون سيلقونه فيهو سيلحقونه به 

.         ******************* 
املبين مث تلقي اتصاال  علىكان نائب اآلمر يتابع املشهد كله من خلف زجاج مكتبه أ**

اآلن  ،؟ حسنا؟67هل وضعتموه يف الزنزانة  ،حسنا ،نعم ،الو :التقط السماعة قائال ،داخليا
 هعليمتفق  وصيدنا الثمني وليتعامل كما ه إىلفليذهب  ،))إريك((جاء دور 

  
 للفىت وبكر يبيت الليل ساجدا لربه يدع وأب ،أسبوعا كامال ال أحد يعلم شيئا عن محزة**

نضال حياول تلمس أخبار و غسان يكاد يفقد عقله  ،مصاله مغرقا بدموعهو النجاة و بالثبات 
سليما كما ذهب فهناك كثري   أن يعود الفىتاهللاو  كل معتقل بالسجن يدع ،محزة بال طائل

 األبد إىلفاقدين أنفسهم رمبا  وعادوا بأجسادهم فاقدين عقوهلم أ ممن
  

**********************  
ذي  ،تعصف احلمى جبسدها رغم العالج ،حالتها منذ أسبوع علىكانت سعاد ال تزال **

 الطبيب النفسي ،اجلميع حوهلا لكنها ال تشعر بأحد ،))محزة((يف مرضها بكلمة واحدة
ال  ،محدي بال فائدة وال حتسنو حبيبة و املمرضة تبيت عندها مع يامسني و يزورها يوميا 

ا يامسني باملطبخ مث فجأة سقط و سبوع كانت تعد الطعام هي منذ أ ،يفهمون ما الذي أصا
  .محزة :أمسكت صدرها هامسةو طبق من يدها 
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 خالة سعاد ما بك؟؟ :ذراعها بلهفة قائلة على تربتاقرتبت منها يامسني **
  
 محزة ابين :ها بعينني زائغتني دامعتني قائلةإليرت سعاد نظ**
  
 ال أفهم :ها من إحساس سعاد اخلفي باخلوفإلييف نظرة خوف انتقلت _يامسني**
  
 أشعر أن مكروها أصاب ابين ،أشعر أن مكروها أصابه :منتحبة_سعاد**
  
 وفمها شاهقة خبوف مث ركضت بسرعة حن علىاتسعت عينا يامسني ذعرا ووضعت كفها **

 أدرك اخلالة سعاد ،ايلخ :الردهة حيث جيلس محدي هاتفة
  
ا؟؟ :انتفض محدي واقفا قائال**  ما 
  
ذي بكلمات غري مفهومة :بعينني دامعتني_يامسني**  تبكي و
  
األرض واضعة وجهها  علىاملطبخ فوجدا سعاد جالسة  إىلركض محدي وخلفه يامسني **

سعاد حبيبيت ما  :جلس محدي جوارها ممسكا بيديها قائال بلهفة ،كفيها يف بكاء مريربني  
  بك؟؟

محزة يا  ،ابنك أصابه مكروه ،ابين يا محدي :ممسكة بذراعيه كغريق يلتمس النجاة_سعاد**
 !لصغريي يا ،محدي
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 ،إنك ترجتفني..رباه ،أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم :حمتضنا إياها يف ذعر_محدي** 
  حرارتك ارتفعت

لتبعث سيارة  اتصلي باملشفى :مث التفت موجها كالمه ليامسني املذعورة عند باب املطبخ**
  اإلسعاف حاال

ا ** ل الالزمة ولكن مل يعرفوا حقيقة علتها اليوفعلوا كل التح كل أقسام املشفى  علىداروا 
ا ذاك  ،أبدا ا للمنزل لتغذيتها بشعور األمان فاضطرا نصحهم الطبيب النفساين بالعودة 

 ،سبوع ومل تتحسنفعلوا هذا ومضي أ ،إن كان ال يدري تشخيصه أيضاو نفسي حمض 
أملا ألجل زوجة خاهلا اليت ربتها بعد  أسبوع وهي تتلوى ،تذكرت يامسني كل هذا بعيون دامعة

  .أمها
يثور بركان  ،أشعر أن مكروها أصاب محزة :بها كلما تذكرت تلك الكلماتتشتعل النريان بقل

ماذا ترى  ،أيها العزيز القابع خلف جدران الظلم ،محزة ،ه إال دموع عينيهافال تطفئ خوفها
  اآلن؟؟؟ حيدث لك

أيب إىل و اخرتت امي  ،يا واسع الرمحة ،يارب :ينادي قلبها األخضر مع صمت شفتيها
  ألمه وللجميعو لكن عافيتك هي أوسع يل  ،قضائك علىال اعرتاض  ،محزةجوارك فأبِق يل 

فاقت واستعدت للذهاب لفتحه فأشارت  يف دموعها إذا جرس الباب يدق فأفيما يامسني**
نظرت من العني السحرية فلم تصدق  ،هلا حبيبة باجللوس مث أسرعت هي لفتح باب الشقة

مالحمها للفرحة العارمة املمزوجة  تغريت ،فتحت الباب بسرعة وهي حتملق بشدة ،عينيها
 حسام :بدموعها الغزيرة وألقت نفسها بني ذراعي الشاب الواقف عند الباب صارخة
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))9(( 
أمه  ،يعلمه شيئا ماو  يشاكسه أ ووجه حسام وه ،أمه حتتضنه ،وجه أمه وأبيه يبتسمان**

وضفريتيها حتركهما الرياح وجه يامسني وهي تضحك ضحكتها الصغرية احللوة  ،حتتضنه
وجه أيب بكر يرمقه يف   ،يقلده يف كل صغرية وكبرية ووجه عمر وه ،أمه حتتضنه ..اللطيفة

وجه نزار  ،وجوه املعتقلني ،وجه نضال اهلادئ دوما ،وجه غسان الثائر دوما ،كون من احلنان
وجوه  ،العراقوجه مقاومي  ،اهللا املبتسم رغم التعذيب وجه عبد ،املقتول حتت التعذيب

 ..بغداد ،املكتبة ..مدرسته حديقة ،همعلمي ،صفه زمالء ،اجنلرتا ،وجوه الشعب ..القادة
ز الكون ..شهداء ،قنابل ،مدافع تدور يف  ..األرض تدور بسرعة به ،صيحة اهللا أكرب 
ّ أسود وحبار تغيض وجتفو مشوس تسطع فوق العادة  ،جنون  ،أقمار تُبلع داخل ثقب كوين

يكره اجلغرافيا  ..زااليامنحت ابتسامة املونو وسقط برج بيزا املائل  ))بيج بن((اعة التشققت س
أمه  ،أمه حتتضنه بقوة ،أمه حتتضنه ،هاعليفّضله و لطاملا عشق التاريخ  ،يكرهها بشدة ..دوما

فتح محزة عينيه  هل فقد عقله أم يكاد؟؟ ..ما كل هذا الضوء؟؟ ،حتتضنه بقوة وحنان
نونة هذهاملرهقتني   ..محلق يف سقف زنزانته ذات الرقم املؤمل ..ببطء ليوقف سيل األفكار ا

جمردا متاما  ،دان والقدماناليمقيد  ..األرض الباردة علىممّددا  ،حاله علىزال  كان ما 67
انتفض جسده ذعرا  ،فجأة انفتح باب الزنزانة ،من كرامته ومن حق اإلنسانو مالبسه  من

جسده مل يعد حيتمل عذابا أكثر  ،قلبه هبط كنيزك حمرتق ،عتدال جالسالكنه مل يستطع اال
رب إما أن تنقذين  يا ،ِعرضه مل يعد يطيق انتهاكا أكثرو روحه مل تعد حتتمل إذالال أكثر و 

 إىلمن دلف و كان نائب آمر املعتقل ه ،رمحتك الواسعة إىلتأخذين اآلن  ومن أيديهم أ
  الزنزانة

هؤالء األوغاد  ماذا فعل بك ،رباه: :))آل باتشينو((  أداء متثيلي يفوقيف __نائب اآلمر**
  يا بين؟؟
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 علىوجهه فساعده  علىجلس جبانب محزة رامسا احلزن العميق و مث جاء بغطاء من القطن **
حلّ قيود محزة والنائب و احلارس فدخل  على لسا مث دثره جيدا بالغطاء مث نادىاالعتدال جا

زال  كان محزة ما ،الشديد واالعتذار العميق وعيناه تكاد تذرفان حزنايردد عبارات األسف 
 .متعجبا متأملا مشدوها صامتا

  
ما فعله  علىسينال أشد العقاب )) باتريك((إن هذا الكلب  :يف غضب_نائب اآلمر**
إداريت اجلديدة ال و وم يإلىاملعتقل  إىللقد وصلُت  ،عقابه علىوستكون أنت شاهدا  ..بك

ذه األس ترضى  .ب الوحشية يف التعامل مع السجناءاليأبدا 
  
ا؟؟ هل يلطم نائب اآلمر ** ّ  علىمل يدِر محزة ماذا يفعل؟؟ هل يبكي؟؟ هل يصرخ ساب

هل غريوا  ،وجهه؟؟ مث من هذا أصال؟؟ إنه ال يعرف نائب اآلمر اجلديد هذا
 دتنينائب اآلمر بعينني جام إىلجتمدت ردود فعله فراح ينظر ،القدمي؟؟

  
سيارة  إىلستخرج اآلن يا بين  :واصل نائب اآلمر أداءه التمثيلي قائال حبنان األفاعي**

 ...سأتابع أطباءك بنفسي وو ك علياإلسعاف املنتظرة أمام الزنزانة ملعاجلة جروحك ولنطمئن 
  
 أريد أن أستحم: :سبوع التعذيبصوت متحشرج من كثرة الصياح طوال أمقاطعا ب_محزة**
  
ماذا تقول يا  :يسمع نائب اآلمر جيدا بسبب حشرجة محزة القوية فاقرتب مستوضحامل **

 بين؟؟
  
  أريد االستحمام :محزة**
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م جيهزون لك اآلن محاما دافئا منعشا ولكن زر الطبيب  ،طبعا يا ولدي :نائب اآلمر** إ
 أوالً 
  
ي :مغمضا عينيه يف إعياء_محزة**  أستحم أوًال ُألصّل
  
 إىلاحلمام الدافئ مث يأخذك  إىلسيأخذك احلارس  ،حسنا يا بين كما تشاء :نائب اآلمر**

 كتفي  إىلستند ا ،هيا ،غرفيت للصالة كما تشاء مث أذهب معك لطبيب السجن بنفسي
  
كتف احلارس   علىاستند  حىتالنهوض فنهض خبطوات مثقلة باإلعياء  علىأعانه النائب **

 سيارة اإلسعاف إىلالذي أوصله برفق 
  
الصالة؟؟ هذا أول ما فكرت به بعد كل  :مبتسما بسخرية بعد رحيل محزة_نائب اآلمر**

كم سيدوم ثباتك عندما تتذوق من   سنرى،هذا العذاب اجلسدي والنفسي؟؟ حسنا يا فيت
 .حبر العسل ،حبرنا

************************** 
املسكني ثالثة أيام يف  الدامع حبمزة مث قضىو ترحاب أيب بكر واألصدقاء احلافل  انقضى**

مع أيب بكر  حىتال يتحدث بكلمة  ،زنزانته صامتا نائما كل الوقت ما عدا أوقات الصالة
كان قلب أيب بكر حيرتق  ،ت له إدارة السجن بذلكأذنويقضي وقت الفسحة يف النوم وقد 

طريقته الفيت ولكنه يريد أن يرتك له مساحة من الوقت ليخرج كل مشاعره ب علىخوفا و أملا 
ال يعلم بالضبط ما فعلوه معه من عذابات لكنه يعلم جيدا أن  ..يلفظ كل آالمه بأسلوبهو 

م ال يراعون فيه إال  وال ذمة بكر يتنهد حبرقة خمربا غسان و كان أب ..من يقع يف أيديهم فإ
  هعليكلمة واحدة ألطمئن  ،أنه ينطق بكلمة فقط ول :ونضال حينما يطمئنانه
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 اآلمر ونائبه محزة أيام استدعى بعد ثالثة** 
  

يا بين حنن نعتذر لك بشدة عما بدر من ذلك الضابط األمحق  :ميثل دور اآلسف_اآلمر** 
 ك بنفسهإليوسيعتذر  ))باتريك((
  

روحه فلم يطق محزة و كرامته و تعذيب جسد الفيت  علىدخل الضابط الذي كان يشرف ** 
 وجهه علىه ويرسم الندم إليعتذر أشاح ببصره يف غضب والضابط يو النظر حنوه 

  
ستتم حماكمته و باعتذاره يا محزة بل لقد مت فصله من اخلدمة  نكتِف إننا مل  :نائب اآلمر**

 ما فعل علىعسكريا 
  

أما أنت يا بين فلك عندنا  :ه قائالإليظل محزة صامتا فيما خرج الضابط مث وّجه اآلمر كالمه 
ة  مفاجأة سارّ

  
 الورود فجأة يف قاع اجلحيم؟؟س محزة فبعد كل ما حدث هل ستزهر مل يتحم**
  
لقد قرر حضرة اآلمر  :.هعليتأثري كل كلمة  يتفرس يف مالمح محزة لريى ووه_نائب اآلمر**

تعيني حمامي لك وبالتواصل الكتاّيب مع  علىاملوافقة و أن لك احلق يف إكمال دراستك 
  أسرتك باجنلرتا

  ماذا؟ :بسرعة قائال ه عيناهإليرفع محزة **
  نعم بالطبع :نائب اآلمر**
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أرجوكم أال تتالعبوا مبشاعري أكثر من  :التمينو يشيح بوجهه يف مزيج من الغضب _محزة**
 هذا
  
 ،إكمالك دراستك علىهذه نسخة من املوافقة  ،خذ وانظر بنفسك :يعطيه ورقة_اآلمر**

ا بدر من اإلدارات السابقةولتعتربها اعتذارا رمسيا من إدارة املعتقل اجلديدة   عمّ
  
يبذل  وهم وهإليراح يلتهم سطورها التهاما بعينيه مث رفع وجهه و أمسك محزة الورقة بقوة **

ال يغرق فيضان مشاعره وجهه مث قال بصوت حاول  حىتما أويت من رباطة جأش  أقصى
 لكنه مقبول، غري كاٍف و  ،اعتذاركم متأخر :جعله ثابتا

  
ا :كتف محزة مث قال  علىواضعا كفه  ابتسم نائب اآلمر** يا بطل عد اآلن وسنبلغك  إًذ

 بالرتتيبات غدا
  
دوء ووقار ظاهري فيما يرقص قلبه فرحا**  ،هعليفرحا جديدا  ،خرج محزة مع السّجان 

 ،ليطلق لقلبه العنان ليفرح اآلن متناسيا طعم العلقم ،فليكن ،فرحا ممزوجا ببقايا مرارة العذاب
وجهه  علىانفعاالت قوية  بكر فرأىو ه أبإليالتفت  حىتأغلق الباب و ما إن أدخله السّجان 

  ودموعا متأل عينيه لكنها تأيب التساقط
  ما بك؟؟ ،بين :دهشة يف_بكرو أب**
 ألقي محزة بنفسه بني ذراعي أيب بكر باكيا بصوت متهدج**
  
 ماذا حدث؟ جبينمحزة أ ؟؟ماذا بك :بكر بقوة قائال يف لوعةو احتضنه أب**
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دوء و بدأ محزة يهدأ رويدا رويدا فأجلسه أب** استطاع محزة  حىتبنظرات مستفسرة و بكر 
التواصل الكتايب مع أهلي و سيسمحون يل بإمتام دراسيت  :الكالم قائال بصوت مزقه البكاء

 بتعيني حمام لرفع قضية لصاحلي حملاولة اخلروج من هناو 
  
 هل هذا أكيد؟؟ :بكر برهة مث قالفاجأة لسان أيب أجلمت امل**
  
نعم يا  :تساقطت دموع الفرحة من عيين محزة فقال بثغر باسم ختتلط ابتسامته بدموعه**
 أخريا سينصفين اهللا منهم إن شاء اهللا ،أيب
  
 احلمد لرب العاملني ،احلمد هللا الرمحن :دمعت عيناه مرددا حىتتأثر أبوبكر **
  
لكن شيئا ما يف قلب  ،رأسه حبنانه املعهود علىاحتضنه محزة من جديد فراح يربت أبوبكر **

لكنه يعلم أنه  ،ما ال يدري كنهه شيء ،كامل قلبه  إىلأيب بكر ال يسمح له بانسياب الفرح 
 جدا سيء..شيء سيء

.   ************************٠*٠ 
تبتسم فقط له فيحتضنها  ،الكالم كانت سعاد تشعر بوجود حسام لكنها ال تستطيع

حال  علىمحدي فقد كانوا يكتمون دموعهم  حىتيامسني و و أما حبيبة  ،دموعه متأل عينيهو 
 واليت ال دواء هلا، الذراع املشلولة وحسام ذ ،حسام

  
مؤمن و قلبها راض بقضاء اهللا  ،أما حبيبة فهي أرق قلبا من أن حتتمل كل هذه االبتالءات**

منذ فقدت محلها األخري يف املظاهرة  ،روحها قد تصّدعت من محل تلك اهلمومبقدره لكن 
إىل جانب أملها األكرب بسجن  ،استحالة احلمل مرة أخرى وهي تعيش يف مرارة صعوبة أو 
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ته مع أمها ،محلته بني ذراعيها ،محزة أخيها الذي كانت يف العاشرة من عمرها حني ولد  ،محمّ
مث مرض أمها  ،هي أمه بعد أمه ،لديها أخطاءه الطفولية الربيئةأخفت عن واأطعمته بيديها 

حتريك  علىمث حسام الذي فقد القدرة  ،صديقتها من بني الناسو اليت هي رفيقتها يف الدنيا 
حبيبة ليست من و  ،مث هللا األمر من قبل ومن بعد ،زال يف ريعان شبابه ما وذراعه لألبد وه

 وقد ،لكنها ختفي اآلالم يف خزانة قلبها ،بشكواهن النساء الاليت ميألن الكون ضجيجا
 .هاعليسقطت مغشيا  ،فقط سقطت ،مل تتكلم ،مل تبِك  ،امتألت اخلزانة

  
ا اليت كانت هلا قبل زواجها مبنزل والدها ** أفاقت حبيبة لتجد نفسها يف سريرها حبجر
 .جوارها إىلمحدي والطبيب و أمحد جبانبها ميسك يديها يف حب و 
  
 كيف أنت اآلن؟؟ ،حبيبيت :دأمح**
  
 ألين أخفتكم هلذه الدرجة ، آسفة ،احلمد هللا :يف إعياء_حبيبة**
  
 ..سالمتك علىمحدا هللا  ،ك يا ابنيتعليال  :يف إشفاق_محدي**
  
 علىأن تواظيب و  اشك وال تنهضي إال للضرورة القصوىجيب أن ترتاحي يف فر  :الطبيب**

 هذه األدوية
  
اك_حبيبة**  أمي مريضة كما تعلم وحتتاج لرعاييتو كيف هذا أيها الطبيب   :يف إ
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ا ممرضتها :محدي** يامسني وهي حبجرة ليست بعيدة عن حجرتك وعندما و  أمك تعتين 
 ها تذهبني مث تعودين لفراشك هذاليعتريدين االطمئنان 

  
 ...ولكن يا أيب :حبيبة**
  
وف أعني لك انت أيضا ممرضة سو  ،ال اعرتاض ،ال اعرتاض يا حبيبة :مقاطعا_محدي**

نطمئن  حىتأن يتم شفاؤك إن شاء اهللا  إىلأمحد و تتعايف وستظلني معنا هنا أنت  حىت ترعاِك 
 ذا يا أمحد؟؟ تأذنفهل  ..والدتك معا علىك و علي
  
 كما حتب ،حسنا عماه :أمحد**
  
جلس  ،أمحد مع الطبيب ليستفهما جيدا عن حالة حبيبةو دخل حسام فيما خرج محدي **

 ابتسمت له يف إرهاق ،حسام جبانب حبيبة
  
الطبيب قد  وهل أخلع حجابك لرتتاحي قليال؟؟ ها ه :مبتسما ليخفي حزنه_حسام**

 خرج
  

ا برفق مث ربت و أومأت حبيبة موافقة يف تعب شديد فمد يده **  شعرها يف  علىخلع حجا
 رقت عيناه بالدموعها بابتسامة متأملة مث مل يتمالك نفسه أن اغرو نظر إلي ،حنان

  
 حسام أرجوك ال تبكي :يف إشفاق_حبيبة**
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 كثريا جدا، ،حتملِت كثريا يا حبيبة :احتضنته فاحتواها بذراعه السليمة قائال بصوت متهدج
 حتملتم الكثري مجيعا

  
هل نسيت أنين  :اعتدلت حبيبة واحتوت وجهه بني كفيها مبتسمة من بني دموعها قائلة**

 ريد أن أرىأ ،يا أستاذ؟؟ من حيمل مهومكم إن مل يكن أنا؟؟ هيا اآلن الكربىأختكم 
 ابتسامتك

  
لها ** ّ  ،ليتين مل أعد اآلن :وجنتها مث قال شاردا ببصره علىابتسم حسام من بني دموعه مث قب

 ضاعفت مهومكم مجيعا
  
ذا حت ،أريد أن أمسعك تقول هذا مرة أخرى ال ،ال يا حسام :مقاطعة_حبيبة** زنين أنت 
 أيبو آالم أمي و تزيد آالمي و 
  
مل أقصد هذا  :أغمض حسام عينيه قائال بأمل تنوء حبمله اجلبال ودموعه تتساقط دون رادع**
أكره  ،يف هذا اجلحيم ولكنين أشعر بذنب محزة يثقل كاهلي كلما مرت سنواته وه ،أبدا

حبيبة لقد أخربتك  ،يف انعكاس عيونكم حىتأكره رؤية وجهي  ،أكره املرآة ،نفسي يا حبيبة
 أنت تعلمني خطيئيت متاما ،يف خطابايت من العراق مبا أجرمت حبق محزة

  
ال تقُس  ،قضاء اهللا ال راد لقضائه ،هذا قدر يا حسام :كتفه يف إشفاق  علىتربت _حبيبة**

عشر  كان عمرك وقتها سبعة ،لقد كان هذا منذ ثالثة أعوام ،نفسك هكذا يا حبييب على
 كنت صغريا ومل حتسب أن كل هذا سيحدث ألخينا ،عاما فقط
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سبعة عشر  ،عمر محزة اآلن وكما ه ،سبعة عشر عاما :أغمض حسام عينيه قائال بأمل**
 متضي أمجل سنوات عمره خلف قضبان الظلم ،أصبح رجال ،عاما

  
ال تفر دموعها من عينيها نابعة من قلبها الذي ميوج باألمل  حىتأطرقت حبيبة برأسها **

 قل ال حول وال قوة إال باهللا ،قل احلمد هللا يا حسام :لكنها متاسكت مث رفعت رأسها قائلة
  
 هإليأتوب و أستغفر اهللا  ،مجيع قدره علىاحلمد هللا  ،ال حول وال قوة إال باهللا :ردد حسام**
  
 دنا مجيعا؟؟ هل تريد إسعا ،حسام :حبيبة**
  
 طبعا يا حبيبة :حسام**
  
 أكمل دراستك :حبيبة**
  
 التوقيت املناسب؟؟ ووهل هذا ه :حسام**
  
توقيت إدخال  وهذا ه ،أنسب توقيت لذلك وهذا ه ،نعم :إصرارو حبماس _حبيبة**

 أرجوك ،حياتنا إىلأدخل البسمة  ،ثق برأيي ،أبينا يا حسامو أمنا  علىالبسمة 
  
 إن شاء اهللا ىل،اإن شاء اهللا تع :متنهدا_حسام**
  
ا يامسني :الباب فقالت حبيبة علىمسع االثنان طرقات استئذان **  ادخلي يا يامسني ،البد أ
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 حبيبيت حبيبة كيف حالك اآلن؟؟ :دخلت يامسني فاقرتبت من حبيبة مقبلة وجنتها قائلة**
  
 احلمد هللا يا يامسني ال تقلقي أنا خبري :حبيبة**
  
 ؟تأذننيِك فهل عليلالطمئنان أذن أخي عمر يست :يامسني**
  
 طبعا :حبيبة**
  
ا **  علىحسام يعّدل من وضع الغطاء و راحت يامسني تساعد حبيبة يف ارتداء حجا

 جسدها مرة أخري كما كان وقت وجود الطبيب مث ذهبت يامسني وحضرت مع أخيها
  
كيف  ،بأس طهور إن شاء اهللاال  ،ك يا أبلة حبيبةعليال بأس  ،كمعليالسالم  :عمر**

 حالك اآلن؟؟
  
احلمد هللا يا عمر أنا خبري  :مبتسمة لعمر الذي تشبه مالحمه مالمح محزة كثريا_حبيبة**
 شكرا لسؤالكو 
  
  

أما خارج احلجرة فقد كان محدي ميسح وجهه بيديه يف إرهاق بعد ذهاب الطبيب **** 
 ه أمحد كثرياعليفأشفق 
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يزول إن و ابتالء  ،يا عمي كل شيء  علىاحلمد هللا  :اه يف إشفاقكتف مح  علىرابتا _أمحد**
زها الرياحو أنت هلا  ،شاء اهللا  اجلبال ال 

  
 ىلابيد اهللا تع كل شيء  ،احلمد هللا :محدي**
  
راتب املمرضة اليت ستختارها لتعتين حببيبة سيكون من  ،ولكن عمي إذا مسحت يل :أمحد**
 اخلاص ىلام
  
ست حبيبة ابنيت؟؟ مث إننا أليأمحد وهل هناك فرق بيننا؟؟ ألست ابين أيضا؟؟  :محدي**

 كل حال فلماذا هذه احلساسية؟؟  علىندفع ملمرضة سعاد 
  
عرف طباعي جيدا يا عمي فأرجوك ليست حساسية وبالطبع أنتم أهلي لكنك ت :أمحد**
 ح قليبأر 
  
 كما حتب ،حسنا أيها العنيد :متنهدا بابتسامة بسيطة_محدي**
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)). ((10  
 
مرها وكان محزة سعيدا جدا مبا حيرزه من تقدم يف و األشهر حبلوها و األسابيع و مضت األيام **

يشاركه يف تلك الدراسة جمند و لقد عينت له إدارة املعتقل معلما يساعده يف دراسته  ،دراسته
يكربه بثالث سنوات قد طلب أن يكمل )) مارك((أمريكي شاب حديث التجنيد يدعي 

ه اآلن ليحسن من مستواه العلمي واملهين فيما علي ومما ه علىمؤهل أ علىدراسته ليحصل 
ان دروس  ،بعد ّ  ذا املبىنمن يدخل ه ،هما من هذا املعلم يف مبين ملحق بفناء املعتقلكانا يتلقي

واحة وسط صحراء  إن هذا املبىن ،املعتقل الرهيب وال يشعر أبدا أنه ضمن حدود جوانتانام
بسيط يتكون من ثالثة طوابق كل طابق مبثابة شقة صغرية تتكون من حجرة  مبىن وه ،قاحلة

ا تلفاز   ،مقاعد مرحية جدا مث املطبخ وبه أحدث األجهزة الكهربائية مث احلمامو نوم وصالة 
من يطل من شرفة حجرة النوم الواسعة يري مباين وشرفات املعتقل بعيدة جدا وبالكاد 

واحد من عدة مباين جماورة له  ملبىنا ،يستطيع أن يري األشخاص املطلني من هذه الشرفات
كانت الدروس  ،خمصصة كاسرتاحات جلنود حراسة املعتقل حتيط باملباين مجيعا حديقة رائعة

كان محزة ينهل من العلم كظمآن يرتوي من  ،السابعة مساءا حىتالثانية ظهرا تبدأ من و يومية 
أسرع حتصيال لذلك  و عقله متقد الذكاء، يستوعب املعلومات أعمق من مارك  ،بعد عطشه

ثناء املعلم ولكن مع هذا كان مارك ودودا جدا معه فتوطدت  علىكان يستحوذ غالبا 
ن محزة يعود مرة أخرى إىل زنزانته، يشعر يوميا بأنه بعد انتهاء الدرس كا صداقتهما بسرعة،

ينتقل من جنة إىل جحيم، من فضاء رحب إىل  ،أليميسقط من حلم سحري مجيل إىل واقع 
ياط   َسم اخلِ

ألقي  ،زنزانته بعد الدرس كعادته فوجد أبا بكر ووجهه متغري قليال إىلعاد محزة يوما **
 سريره مطلقا تنهيدة إرهاق على السالم مث استلقى
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 وم يف دروسك؟؟اليكيف أبليت  ،كم السالم ورمحة اهللا يا بينعليو  :بكرو أب**
  
ً  :بسعادة_محزة**  حسنا بالء
  
 احلمد هللا :أبوبكر**
  
 احلمد هللا :محزة**
  
 هل ستنام اآلن؟؟ هل صليت العشاء؟؟ :متعجبا_أبوبكر**
  
مل أصلي الظهر وال العصر وال  ،آه يا أيب :اقيفرك عيناه يف إره واعتدل محزة جالسا وه**

 املغرب وال العشاء
  
 ،هذا احلال منذ أسبوع يا محزة علىأنت  :يف حزن عميق وبصوت مشفق هادئ_أبوبكر**

 هل مينعونك من الصالة هناك؟؟ ،كل يوم تصلي مجيع الصلوات معا عند العشاء
  
ثالث بدون قطرة علم واحدة لكنين قضيت سنوات  ،ال :يف بعض غضب مكتوم_محزة**

ل من العلم املتاح يل وال أستطيع إفالت حلظة منه، واملعلم ال يتوقف عن  وهذا ما جيعلين أ
  الشرح عند قيامي للصالة

  
املؤمنني كتابا  علىإن الصالة كانت  ،هذا ال جيوز يا محزة :بصوت حزين هادئ_أبوبكر**

 ة يا بين كما تعلمال بارك اهللا يف عمل يلهي عن الصال ..موقوتا
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 :الوضوء من وعاء املاء املخصص لذلك فرارا من استمرار أيب بكر يف لومه إىليسرع _محزة**

م  ،بكر بالصمت املريرو مث وقف مكربا فالذ أب إن شاء اهللا أفعل ،حسنا يا أيب لقد بدأوا حر
 ضد الفىت الغض عدمي التجارب

***************** 
  ل هذه حتسنت حبيبة جدا خال** 

األشهر الثالثة فيما كانت سعاد تتحسن ببطء فقرر أمحد أن يصنع لزوجته احتفاال صغريا 
رة حبيبة اليت كانت املمرضة حج إىلدق باب احلجرة مث دلف  ،مبناسبة قرب الشفاء

كان أمحد حيمل هدية مزينة بورق  ،تسحب احلقنة من وريدها يف تلك اللحظة)) هدى((
 مجيل المع بني يديه

  
 ؟ما هذه يا أمحد :بفرحة_حبيبة**
  
هذه هدية ألمرييت احلبيبة حبيبة مبناسبة قرب الشفاء  :جيلس جوارها قائال بسعادة_أمحد**

 إن شاء اهللا
  
 حبييب :مل تتمالك حبيبة نفسها فاحتضنته قائلة**
  
 سقطت دون إرادة مين ،املعذرة :فجأة سقطت احلقنة من يد املمرضة فارتبكت قائلةو **
  
واهللا _مث أضافت يف مرح_حنن نتعبك معنا ،عليك يا هدىال  : جيب أمحد فقالت حبيبةمل**

 سهرها معي طوال هذه املدة علىهي من تستحق هذه اهلدية شكرا هلا  يا أمحد إن هدى
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شكرناك ال  مهما ،معك حق حبيبيت :هدى إىلارتبك أمحد قليال وقال دون أن ينظر **

 نوفيك حقك يا آنسة هدى
  
 ،أداء عمله علىأمحد وال يشكر اإلنسان .هذا عملي يا د :جدا قائلةهدى تبكت ار **

 حفظ اهللا مدام حبيبة لك
  
 آمني :أمحد**
  
؟ فأنا أشعر ؟عذرا هل أخرج ألغسل وجهي مباء بارد :من جديد قائلةهدى ارتبكت **

 بقليل من احلرارة
  
 تفضليهدى طبعا حبيبيت  :حبيبة**
  
وجنته يف دالل من  علىبعد أن خرجت كان أمحد شارد الذهن قليال فاجتذبته قبلة حبيبة **

قت عنقه بذراعيها ،شروده  استفاق فاحتضنها فطوّ
  

 ك كثرياإليأال تبيت معي الليلة؟؟ لقد اشتقت  ،أمحد :حبيبة** 
  
ا تؤمله بشدة لكنه ابتسم قائال** حي من املبيت حبيبيت أنت تعلمني أنين است :كانت كلما

 هنا عند والدك يوميا
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ملاذا؟؟ لقد كنت تبيت معنا هنا يوميا يف الشهر األول من مرضي فلماذا تستحي  :حبيبة**
 اآلن؟؟ 

  
أما  ..األول وما كان يل االبتعاد عنك ألنك كنت مريضة جدا يف الشهر :مرتبكا_أمحد**

 بعد هذا فقد بدأت حالتك بالتحسن سريعا فما الداعي؟؟
  
 إن قلت لك ألجل خاطري؟و  حىت :بدالل_حبيبة**
  
 ...ألن عليّ ال يا حبيبة أرجوك أال تضغطي  :أمحد**
  
ابتعدت قليال برقة  ،اوت دفاعاتهو أغمض عيناه  ،شفتيه علىقاطعته بطبع قبلة طويلة **

 بت معي الليلة ،أرجوك :ونعومة مث نظرت بعينيه هامسة بدالل
  
، مث استدرك وكأنه أفاق من كما تأمر امللكة حبيبة ،حسنا :تنّهد أمحد مبتسما هامسا**

 ؟؟حلم ولكن أين ستبيت هدى
  
 جزاها اهللا عين خريا هذه الفتاة ،يف حجرة يامسني كما كانت تبيت يف بداية مرضي :حبيبة**
  
 آمني :شاردا_أمحد**
  
فطرقت باب هدى مث قام فدخل احلمام الصغري امللحق باحلجرة ويف تلك األثناء عادت **

 ت هلا حبيبة بالدخولأذناحلجرة ف
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 حنن متأسفان جدا هل تبيتني الليلة مع يامسني؟؟هدى  :بابتسامة طفولية مشرقة_حبيبة**
  

ألضعها يف  غراضيل أمجع بعض أه ،حسنا ،طبعا :املقصود فارتبكت قائلةهدى فهمت ** 
 خزانة يامسني؟؟

  
 تفضلي ،طبعا :بابتسامة رائعة_حبيبة**
  
ا مث تركتها لتضع مالبسها يف اخلزانة حبرية وأغلقت البابدى بت يامسني رح**  ،يف حجر

ا يف املرآةهدى فتحت  وقفت تنظر لنفسها قليال مث مل تتمالك مشاعرها  ،اخلزانة فرأت صور
اللهم اجعل يل  ،رب أهلمين الصرب يا :أكثر فغطت وجهها بكفيها يف بكاء شديد هامسة

 خمرجاو من ذاك الكرب فرجا 
  
سقوط  ،رأسه علىأما أمحد فقد كانت أفكاره تتهادي كزّخات ماء االستحمام البارد **

وخروجها مسرعة حبجة غسل هدى ارتباك  ،عندما احتضنته حبيبةهدى احلقنة من يد 
ن ه سواء يف املنزل اضطراب هدى كلما رأته  ..دعائها على ووجهها بعد أن دعت حلبيبة فأمّ

إحساسه بأنه حمق  ..واهم؟؟ آه يا رب وهل هما معىن كل هذا؟؟ ما معناه؟؟  ،املشفى وأ
أرجع أمحد رأسه للوراء ساحما لزّخات أكثر من املياه  ،إحساسه بأنه واهم يكويهو يكويه 

 ه هدوءه الذي فقده فجأة منذ أشهرإليقلبه فتعيد  إىلبغسيل وجهه بنعومة لعلها تتغلغل 
****************** 

 فراشه يف زنزانته مرهقا جدا على عاد محزة كعادته من درسه فارمتى* *
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 ...محزة هل :أبوبكر**
  
، النهوض للصالة علىأرجوك يا أيب اتركين ألنام فأنا ال أقوى اآلن  :يف صوت نائم_محزة**
الزنزانات فقال اصطفوا أمام  ،صوت نفري السجن كالعادة علىيف الصباح استيقظ باكرا و 

 صباح اخلري يا أيب :محزة خلسة بابتسامة كعادته
  

 صباح اخلري يا محزة :عابسا لكنه مهس بكرو كان أب** 
  
 اشتمّ محزة رائحة الغضب واحلزن من كلمات أيب بكر املقتضبة ومالمح وجهه العابسة**

 إىلد املساجني عا ،املساجني علىومية اليلكن مل يتسع الوقت ملناقشته فقد وزعت املهام 
مفاحتته  علىزال عابسا ال يتحدث ومحزة ال جيرؤ  ما م قبل الظهر بقليل وكان أبوبكرزنزانا

ايل نفس وم التاليدرسه وعاد ليال فوجد أبا بكر نائما مث حدث يف  إىلمث ذهب  يف شيء
 أيب ما بك؟؟ :فاختلس  محزة حلظة وّجه فيها كالمه أليب بكر قائال الشيء

  
 بكر برأسه نافيا دون كلمة و أب أومأ** 
  
ا ** مفاحتة أيب بكر  علىعندما عاد محزة من مهمته كمسجون كالعادة قبل الظهر كان مصرّ

 قبل ذهابه للدراسة
  
 مسحت ك لوإليأيب أريد التحدث  :محزة**
  

 مسحت أنا مرهق اآلن ومحزة ل :أبوبكر** 
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هذه  طريقتك الطبيعية يف التعامل معي،هذه ليست و  هذا ليس إرهاقا، ،ال يا أيب :محزة**

 بيننا ال ميكن أن تستمر القطيعةو  قطيعة خفية،
  
دوء إىلاعتدل أبوبكر جالسا دون النظر **  أمسعك ،قل :محزة قائال 
  
وجهي  إىلأنت ال تطيق النظر  :الفراش قائال حبزن حياول إخفاءه علىجلس محزة أمامه **

 أهلذا احلد غاضب مين؟؟ حىت،
  
محزة  ال أرى ،ك ولكن ال أراكإليها أنا أنظر  :بكر قائال يف هدوء غاضبو ه أبإلينظر **

ال  ،محزة الذي يثبت املسجونون خجال من ثباته ال أرى ،الذي جاء بطال منذ ثالث سنوات
أرى محزة الذي يبث األمل يف قلوب هؤالء املعذبني بأن الثبات رغم كل هذا العذاب أمر 

ط يف مبادئه وال يستهنيال أري مح ،ممكن  زة الذي ال يلني وال يفرّ
  

ألول مرة يراه  ،اجلراح علىقلب محزة نزول امللح  علىنزلت كلمات أيب بكر الغاضبة ** 
نفسه عامل بتقصريه لكن  علىغاضب  وأما محزة فيعلم متاما فداحة خطأه وه ،غاضبا هكذا

 لغد حينا فترتنح خطاه ترنح السكرانالتربير حينا واخلوف من او تتقاذفه رياح الندم حينا 
  
 ماذا أيضا؟؟و  :يف هدوء متأمل_محزة**
  
ثالثة اشهر فقط معهم  ،حقا ال أدري ،ال أدري :صوته  ووقد بدأ الغضب يكس_أبوبكر**
لت حتوال غريباو  الصلوات املفروضة جتمعها  حىت ،سنن مل تعد تصلي ،قرآن مل تعد تقرأ ،حتوّ
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باهللا أخربين من  الذي أعرفه منذ ثالث سنوات؟؟ من أنت؟؟هل أنت محزة  ،بال اكرتاث
 أنت؟؟

  
 ...معك حق يا أيب :أطرق محزة قليال مث قال بنربة بدأت يف التصاعد تدرجييا من الغضب** 

م قتلوين  .نا محزة الذي تعرفهبالطبع مل أعد أ ألنين  ،أحيوا شابا آخرو هل تدري ملاذا؟؟ أل
أعشه منذ وطأت قدماي أرض هذا اجلحيم منذ ثالث عشت جحيما يف سبعة أيام مل 

م استباحوا كراميت  ،سنوات ألن كل ما حدث يل  ..بال مثن ،روحي بال رادعو ِعرضي و أل
طوع  ،لكنين هنا فريستهم ،كنا خارج أسوار هذا السجن وها القانون لعلييعد جرائم يعاقب 

م عن إيذائي، عن قتلي ببطء عرب قتل  يديهم، ال أحد يستطيع ردهم كدمية تتقاذفها أ  ،بنا
 كراميت، عن التهام سنوات عمري كما يشاؤون، ال رادع هلم عين وال عن أي منكم

  
أنت تبيعها هلم  ،روحك والثمن ه ،أنت قد نسيت كل هذاو  :يف غضب متأمل_أبوبكر**

ذا الشكل  طبق من ذهب علىتقدمها هلم  ،اآلن 
  
 لكنين أتناسى ،بدا ما فعلوه يبأ لن أنسىو  ،ما نسيت :غاضبا_محزة**
  

 ملاذا؟؟ :غاضبا_أبوبكر** 
  
إما  ،إذا مل أتناسي سأموت ،كي أعيش طبيعيا  :هاتفا والدموع تتجمع بعينيه_محزة**

 وهل مويت أ؟فهل هذا يرضيك؟؟ هل هكذا أصبح بطال؟ ،سأقتل نفسي وسأقتلهم أ
 واهلدف؟؟ املغزى وانتحاري ه
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مشاعره املائجة باألمل ألجله والغضب من عدم فهمه  علىأغمض أبوبكر عينيه ليسيطر **
 ،اجلميع هنا تعرّض ملا تعرضت له ولكن ال أحد استسلم :مث قال غاضباعدم اكرتاثه  وللعبة أ

م علىبل يزدادون ثباتا  ك منهم عليأنا أخشى  فهل تسقط أنت يف أول اختبار؟؟؟ ،عقيد
م ال ،بال خربات ،قلبك مازال أخضرا ،زةومن نفسك يا مح أال  ،يريدون إال هذا القلب إ

 تعي ذلك؟؟
  
للتعلم قد حضر وكان محزة يف قمة  املبىن إىلكان السجان املوكل بالذهاب مع محزة يوميا **

 حد اهلذيان فنطق بكلمات ال يعي كيف خرجت منه إىلغضبه 
  
 بل أنت الذي ال تعي حقيقة األمر :وقد أعماه الغضب_محزة**
  
 أي أمر؟؟ :متعجبا من طريقة محزة_أبوبكر**
  
مبا ميزق و لذلك لن تشعر يب  ،أيب احلقيقيحقيقة األمر أنك لست  :ومازال غاضبا_محزة**

قُِذفت يف جحيم السبعة  لقد ستظل تردد شعاراتك اجلوفاء دون أن حتاول فهمي، داخلي،
يف  ال تتمادى ،فأرجوك كفى ،أن هذا كان غباءا مين ويبدو ، أيام بسبب منادايت لك بأيب

نصائحك، أنا لست مصعب، ولدك مصعب باخلارج ينعم باحلرية  عليّ دور األب وال متلي 
 وليس هنا

  
 املبىن إىلمحزة مع السّجان  الرد فيما مضى على إليه مبهوتا ال يقوىنظر أبوبكر **

محله فقد كانت مشاعره مضطربة   علىرجليه  واملخصص لدرسه ويف منتصف الطريق مل تق
ه به فسقط و كربكان بني الندم  أمره النهوض و تعجب سّجانه  ،األرض علىالغضب ملا تفوّ
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ّ  ،هذا على وفلم يق عيادة الطبيب وبعد  وان محال محزة حنأطلق السّجان صفارة فحضر جندي
تركهما الطبيب  ،وّصف الطبيب حالته باضطراب نفسي حاد ،))مارك((ه إليقليل حضر 
 وحدمها قليال

  
 ماذا حدث يا صديقي؟؟ :كتف محزة  علىيربت _مارك**
  
ه به حن**  وصمت محزة قليال مث حكي له ما حدث مع أيب بكر وكيف أن الندم ميزقه ملا تفوّ

 علىالرجل الذي عامله كأفضل أب منذ وطأت قدماه أرض هذا املعتقل جرحيا يوشك 
بين الدرس مث خرج مارك م إىلالنهوض فتوجه مع مارك والسّجان أخريا استطاع محزة  ،املوت

مكتب  إىلمساعد نائب اآلمر الذي أمر محزة بالتوجه معه  وومعه جنرال ه قليال مث عاد
ال  ..ماذا يريدون به مرة أخري؟؟ ،دلف محزة متعجبا ينبض قلبه حبلقه ،نائب اآلمر فورا

مالحمه تشبه  ،باالضطراب رغم مودته الظاهريةيدري ملاذا تصيبه مالمح نائب اآلمر دوما 
 خيفي ارتعاشة قلبه واملكتب وه إىلدلف  ،الذئب

  
 كيف حالك يا محزة؟  :نائب اآلمر**
  
 خبري :محزة**
  
 مسعت عن مشكلتك مع زميلك بالزنزانة :نائب اآلمر**
  
يف اختالف  وإمنا هو ليست هناك أي مشكلة مع العم أيب بكر  :خيفي اضطرابه_محزة**

 وجهات النظر
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 املبىن إىلعموما لقد قررت إدارة املعتقل نقل إقامتك كلية  ،حسنا حسنا:نائب اآلمر**

 املخصص للدرس
  
 أنا؟؟ ملاذا؟؟ :ت محزة ملا مسع فقال ذاهال**
  
 س هذا أفضل؟؟ألي :نائب اآلمر**
  
 لكنين مل أشتِك  :محزة**
  
 اشتكيت ملاركو ك بسبب ذلك الرجل شريكك يف الزنزانة عليكاد يغشي   :نائب اآلمر**
  
ذا، :غاضبا_محزة**  إنه غيب أمحقيتدخل فيما ليس يعنيه؟ و كيف جيرؤ  ليس ملارك شأن 
  
هل نسيت أنك يف معتقل وتتحدث  ،118أيها السجني رقم  :هتف نائب اآلمر غاضبا**

 عن أحد جمنديه؟؟ قف باعتدال
  
ضرب األرض و مبا يشبه وقفة اجلنود  ونزالء جوانتانام فها كلوقف محزة وقفة رمسية يعر **

 بقدمه
  
 هل أنت هنا يف رحلة؟ أجب بلهجة رمسية :هاتفا بصوت قوي_نائب اآلمر**
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 ال سيدي :بصوت قوي كصوت اجلنود_محزة**
  
 ملاذا أنت هنا؟ :بصوت قوي_نائب اآلمر**
  
 ألنين ،ألنين :بصوته القوي مقطبا جبينه_محزة**
  
 ألنك ماذا؟؟ :هاتفا_نائب اآلمر**
  
 ألنين مذنب سيدي :هاتفا بقوة بلهجة رمسية_محزة**
  
ندين؟؟ وهل جيوز للسجني املذنب االعرتاض أ :نائب اآلمر**  سب أحد ا
  
 ال سيدي :محزة**
  
 هل جيوز للسجني املذنب االختيار؟؟ :نائب اآلمر**
  
 ال سيدي :محزة**
  
ا :نائب اآلمر**  عد بأغراضك فوراو فاذهب  إًذ
  
 حسنا سيدي:محزة**
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يكاد يتميز من الغيظ الذي ال يستطيع أن يظهر منه قيد أمنلة وذهب مع  وخرج محزة وه**
جلس و وجد أبوبكر يسجد فغلبته الرقة  ،زنزانته فدخل وحده دون السّجان إىلالسّجان 

 ،أكثر مما كان يتصوراألمر صعب  ،رباه ،جياهد لكي ال تنزل دموعه واألرض وه علىجبانبه 
ى ،إنه ال يتخيل حياته بدون أيب بكر ظلّ مطرقا برأسه و الرجل صالته لكنه مل ينظر حلمزة  أ

ا ّح سرّ  يسب
  
 سينقلونين :أطرق محزة برأسه قليال مث قال بصوت خفيض متأمل**
  
 قّطب أبوبكر جبينه ناظرا حلمزة بال استيعاب**
  
ائي مبىن إىلمر النائب بنقلي أ :يزدرد لعابه يف أمل قائال_محزة**  الدرس بشكل 
  
قلبه خيفق بشدة كطري ذبيح مث استطاع لسانه و محزة صامتا مصدوما  إىلظل أبوبكر ناظرا **

 ماذا تقول؟؟ ماذا؟؟ :التحرك أخريا فقال يف صدمة
  
متهدج وقد  سه بني ذراعي أيب بكر قائال بصوتمل يستطع محزة االحتمال أكثر فألقى بنف**
نادم  ،كل حرف قلته لك  علىنادم  ،أرجوك ساحمين ،ساحمين يا أيب :أسر دموعه أخريا فّك 

خطأي القاتل أنين كنت غاضبا لذلك أخربت  ينَّ جيدي ندمي اآلن؟؟لكن أ ،حد املوت
أبتاه، أرجوك ال  ،مارك مبا حدث من مشادة بيين وبينك فأخرب اإلدارة اليت أمرت بنقلي فورا

 أمي وإخويتو يكفيين فراق أيب  ،ال ترتكهم يأخذوين منك ،ترتكهم يبعدوين عنك
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أغمض أبوبكر عيناه يف أمل يفتت قلبه تفتيتا مث أبعد محزة قليال ليواجهه وجها لوجه مث قال **
مار دموعه أنت  ،ال تكن ضعيفا أمامهم ،اثبت يا بين ،اثبت يا محزة :بقوة وثبات رغم ا

 ال تظهر هلم جزعك يا بين ،رجل ،رجل
  
كيف سأعيش معهم بدونك؟؟ ال ترتكين  ،لكنين ال أستطيع االبتعاد عنك :باكيا_محزة**
 هلم
  
إن كانوا  ،اهللا معك :حيتوي وجه محزة بني كفيه ناظرا بعينيه مباشرة قائال يف قوة_أبوبكر**

 ما أبوبكر؟؟ ،سندك وه ،حسبك وه ،سيبعدونك عين فال أحد يستطيع إبعادك عن ربك
استعن به  ،احلي الذي ال ميوت وأما اهللا فه ،يذهب وميوتو ميرض  ،ضعيفأبوبكر بشر 

 تعلق حببله املتني وال تفلته أبدا ه يكن لك أبدا ما أحياك،عليتوكل و 
  
 لساين األرعنو اغفر لكلمايت الطائشة  ،ما أغضبتك علىساحمين  :يف بكاء شديد_محزة**
  
 علىساحمين أنت  ،بين تك ياساحم ،ساحمتك :يضمه حلضنه بقوة من جديد_أبوبكر**

 أسلويب اجلاف يف نصيحتك
  
يار_محزة** أعلم أن كلماتك  ال تزيد عذايب، ،أرجوك أبيت ال تطلب مين   السماح :يف ا

لكن شيطاين جعلين أكابر  ،أعلم هذا جيدا على،خوفك و خرجت قاسية حلبك يل 
 جعلين أعمى ،أغضبو 
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وم كله اليلن نقضي  ..سرعأ ..118هيا أيها املسجون  :هتف السّجان بصوته األجش**
 هنا
  
 ،وتذكر ما أخربتك ،هيا يا بين :ذراعيه يف قوة قائال علىأوقف محزة شاّدا و وقف أبوبكر **

مث احتوي وجهه بني _كن هللا كما حيب يكن لك فوق ما حتب ،ال تدعهم يطمسون هويتك
وليكن  ،كال ترتكهم يفسدون مبادئ ،عقيدتك ،دينك يا بين :يديه مرة أخري يف حنان قائال

 القرآن دليلك يف ليل الفنت كما كان أنيسك يف ليل العذاب
  
 ال تنساين من دعائك يا أيب ،اهللا يل ادعِ  :من بني دموعه_محزة**
  
 :الكالم فهمس بصوت متهدج علىتأثر أبوبكر كثريا فسالت دموعه مدرارا ومل يعد يقوي **

وم وقد اليفكيف ب ..يوم رأيتك فيه منذ ثالثة أعوام ومل أكن أعرفكدعوت اهللا لك يف أول 
 املرء ابنه؟؟ وهل ينسى ،كيف أنساك يا محزة  ،أصبحت قطعة من روحي

  
مث زجمر  ،احتضن كال منهما اآلخر بقوة يف وداع كسته الدموع فيضا من أمسي املشاعر**

ال يذرف  حىتوذهب مسرعا السّجان خارج الباب مرة أخري فحمل محزة أشياءه القليلة 
كانت عيناه جتودان  ،طرف فراشه كمن يسقط من علٍ  علىجلس أبوبكر  ،مزيدا من الدموع

ك عليليتين ما قسوت  ،غفرانكو اللهم عفوك  :ربه إىلما زالتا فدفن وجهه بني كفيه هامسا 
 ،إهلي ،املسكني مثلهستدفع اآلن يا أبا بكر مثنا باهظا أمتين أال يدفع الفيت  .بين هلذا احلد يا

 أنقذه من حبائلهمو جنّه من مكائدهم 
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 )١١(  
  

ال  ،ال يستطيع أن ينسي أبا بكر ،محزة ال يستطيع التأقلم مع الوضع اجلديدو مضت أيام **
ة كعادته  ،يستطيع أن ينسي أصدقاءه مّ متجه إىل الصالة و صامت معظم الوقت و ال يدرس 

فهم ال يريدون ذحبه وال اجتاهه ملداواة  ..احلياة إىلآخر إلعادته شيء فقرر األبالسة جتربة 
 جراحه بالصالة وقراءة القرآن بل يريدون تطويعه

  
 البشرى ،يا محزة البشرى :يركض قائال يف فرح دخل مارك ببذته العسكرية**
  
 ما ذاك؟؟و  :بغري محاس_محزة**
  
ية ، أهلك :مارك**  أهلك إىلتستطيع بعث الرسائل واخلطابات حبرّ
  
 هل أنت جاد؟؟ :هّب محزة واقفا هاتفا بفرح مل يذقه منذ أيام**
  
ا ،هي األوراق واألقالم بيدي ها ،نعم بالطبع :مارك**  قد مسحوا لك 
  
زجاجة مخر معه أفرغ منها  إىلاألقالم بشوق كبري فيما اجته مارك و التقط محزة األوراق **

خنب  :محزة مصطنعا الفرح الشديد قائال وحن األخرى دواليلقليل يف كأسني رافعا يد ا
 اخلطاب األول

  
 أنت تعرف أنين ال أشرب اخلمر يا مارك :مبتسما_محزة**
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 ))مث أفرغ كوبا من عصري التوت ناوله حلمزة قائال(( ،حسنا حسنا :مصطنعا املرح_مارك**

بصحة  ،العنيد محزة ولتشرب أنت عصري التوت أيها املتزمتأشرب أنا خنيب مث خنب صديقي 
 أول خطاب لألهل

مث تركه مارك ليخرج . بصحة أول خطاب لألهل :قارعا كوبه بكأس ماركو ضاحكا _محزة**
 تركك اآلن وأعود ملكان خدميت مث أراك يف ميعاد الدرسأ :قائال

  
 ما أكتب؟؟ علىرقيب  هكذا؟؟ وحدي أكتب؟؟ بال :ه محزة يف عجب قائالإلينظر **
  
كتب ما شئت حبرية فلن ا .. بلدي هي موطن احلرية يا صديقي :يغمز بطرف عينه_مارك**

 خبطوات واسعة تاركا محزة يف نشوة فرحه ، مث مضىيعرتض أحد قلمك
.                *************** 

 خطاب من محزة يا أمي ،إنه خطاب يا أيب :كان حسام يقفز صائحا يف فرح**
  
مث ركض صاعدا درجات السلم الصغري الذي يفصل الدور األول من البيت عن الدور **

 ماذا؟؟ محزة؟؟ :الثاين حيث غرف النوم فالتقطه أبوه يف منتصف السلم هاتفا
  
ا  وركضت حبيبة ويامسني وعمر حن** تف من حجر السلم فيما مسع اجلميع صوت سعاد 

 حبييب ،ولدي محزة :النزول من فراشها علىوهي ال تقوي 
  
دخلوا حجرة  حىتحجرة أمه وبيده اخلطاب واجلميع يركضون وراءه  وركض حسام حن**

ه لكن قدماها الضعيفتان مل تستطيعا محلها إليسعاد فوجدوها وقفت جبانب سريرها تستند 
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وي أرضا فاحتضنها حسام بسرعة بذراعه السليمة نظرت  أسرع محدي إلسنادها،و  فكادت 
 صغرينا ،ولدنا ،محزة يا محدي :قائلة ودموعها تنهمربعينيه 

  
سنقرأ و اهدئي اآلن  ،نعم ،نعم يا حبيبيت :قال محدي يف تأثر وقد أوشك على البكاء**

 ايلتع ،أرجوك اهدئي فقط ،خطابه معا
  
شوقا و تفيض حنانا و كانت كلماته موجعة   ..بدأ حسام يقرأو أجلسها يف سريرها برفق **

ال ميزق  حىتمل يسهب يف شرح عذابه  ،ا على مدار ثالث سنوات بكل حلظة حبس مرّ 
م لكنهم مع هذا استشفوا الكثري مما وراء احلروف والكلمات ومما وراء تلك الكتل  قلو

أت الكثري من عبارات الفىتإدارة املع إن.. الورق علىالسوداء  ّ خلف كتل سوداء من  تقل خب
حبيبة وحسام و كانت سعاد  ؟؟ء عذاب اجلحيملكن هل هناك من يستطيع إخفاو  ،احلرب

مشاعره  علىعمر تنهمر دموعهم مع كل كلمة من اخلطاب يف حني أطرق محدي ليسيطر و 
ال يالحظ  حىته تكبح دموعها إليباب احلجرة املفتوح فاستندت  إىلأما يامسني فقد التجأت 

مالمح  علىهر جليا قلبها خيفق جبنون وعنفوان يظ ،أحد أن قدميها ال تستطيعان محلها
ى؟وجهها اجلميل ولكن من يالحظ هذا اآلن ه إليحسام قراءة اخلطاب نظرت  ؟ فور أن أ

  أرين اخلطاب يا حسام :أمه قائلة
تلك الكتل  إنه ال يريدها أن ترى ..كالم أمه بعينني دامعتني بال إىلتردد حسام ونظر **

  ال يكتوي قلبها حىتالسوداء 
هناك   ،الكتل السوداء انغرزت بقلبها كسهام قاتلة ،ده ونظرتاختطفته سعاد من ي** 

لعله كان  ..لعله كان يتأمل عرب قلمه ،همإليمنعوها هم من الوصول و كلمات كتبها ابنها 
ا حتتضن ابنها نفسه  ،صرخته الصامتة حبسوها حىت ،يصرخ عرب الورق احتضنت ورقاته كأ
 كإلياشتقت  ،حبييبك يا إلياشتقت  ،ولدي :وهي تبكي قائلة
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قلبك ال حيتمل هذا  ،أرجوك اهدأي قليال ،أمي :احتضنتها حبيبة قائلة من بني دموعها**

 االنفعال أرجوك
  
صرخت حبيبة  ،هاعلىكتفها مغشيا   علىسقطت رأس أمها  حىتوما كادت تنهي مجلتها **

 واتصلي يامسني اذهيب :فصرخ حسام إفاقتها بال جدوى فيما حاول محدي وحسام جبنون
  باإلسعاف حاال 

  
اعة اهلاتف  إىلركضت يامسني **  حىتالطابق السفلي واتصلت باإلسعاف وما إن أغلقت مسّ

إنه  ،تعاىلمحدا هللا  :أقرب مقعد خمبئة وجهها بني كفيها هامسة من بني دموعها علىاوت 
 محدا هللا ،خبري

***************************  
منزل  على اليومكأن الشمس الصبوحة احلنونة تشرق  ،أشرقت مشس ليست ككل مشس

لقد  ،ليس ككل يوماليوم  ،تنشر نورها فيصافح آالمهم لعلها ختفف منها قليال ،محدي فقط
أصبح حلمزة حمامي رمسي يتقدم بقضيته للمحاكم، لقد مت االتفاق رمسيا وأوراق القضية اآلن 

ا أصغرو ،بدت سعاد ))روجر((بني يدي األستاذ  البسمة تنري حنايا  بعشر سنوات، كأ
  الشكر لك رباه زال هناك أمل، ما الثقة يف اهللا تسكن قلبها، وجهها،

 خده علىطبعت قبلة  ،حبيبة نازلة السلم لتستقبله إليهعاد أمحد من عمله فركضت **
  
جة_أمحد**  مجيلة أنت حني تفرحني ،حبيبيت الصغرية :مبتسما بصفاء و
  
 أفرح فقط؟؟حني  :بدالل_حبيبة**
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 صغرييت املدللة أنت مجيلة بكل أحوالك، :ملس وجهها بأنامله هامسا**
  
ا :قالت بدالل**  أريد طلبا إًذ
  
 طلبك جماب أمرييت :أمحد**
  
  أريد أن أؤدي مناسك العمرة معك ككل عام :مبتسمة_حبيبة**
تشفي  حىتال بالطبع حبيبيت وهذا ما كنت أنويه لكنين قلت لننتظر قلي :يف سعادة_أمحد**

  أمي سعاد لنسافر وحنن مطمئنني
 ،تعاىلأمي تتحسن بفضل اهللا  ال تقلق حبييب، :كتفه  علىحتتضنه مرحية رأسها _حبيبة**

  لن ترتكها أيضاهدى كما أننا سنرتكها بأمانة أيب واجلميع و 
  ؟؟هدى :شفتيه علىتركها ببطء مستفهما وبقايا ابتسامة مصدومة **
أن ترعى هي أمي طبيا من اآلن فصاعدا بدال  علىأنا اتفقت معها  ،نعم :بتلقائية_حبيبة**

  إّن أمي ترتاح هلا كثريا، فما رأيك؟؟ حىت ،من ممرضتها
ملاذا تتعقد  ال يستطيع إخفاء نظرته املصدومة، رأسه كارثة، علىكانت نظراته كمن وقعت **

  ماذا خيبئ له القدر؟ ترى، هذا احلد؟ إىلاألمور 
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حجرته يف منزله غاضبا يدفع الباب بقوة فيما كانت حبيبة تسرع اخلطى  إىلدلف أمحد **

 هاإليه والعجب ميألبدأ يفك ربطة عنقه بقوة وغضب وحبيبة تنظر  خلفه،
  
منزلنا بعد طول غياب  إىلأمحد أنا ال أدري سر كل هذا الغضب، حنن نعود  :حبيبة**

؟ َ  لقضاء بعض األيام السعيدة معا وأنت تفسد األمر بغضبك الغري مربر هذا، مل
  
 ّ◌  إىلمبفردك دون الرجوع و ألنك تتخذين قرارات غريبة  :غاضبا_أمحد**
  
 !هذه الدرجة؟ إىلتغضب  حىتهل هذا قرار يتعلق حبياتنا حنن و  :يف عجب_حبيبة**
  
 عليهمأمل تكوين أنِت من اقرتحِت  مل يتعلق هذا القرار حبياتنا،إن و  حىت :غاضبا_أمحد**

 معهم للعناية بوالدتك؟؟هدى بقاء 
  
 هذا احلد؟  إىلتعادي وجودها  حىتهدى وماذا رأيت من  :يف عجب بالغ_حبيبة**
  
ا ليست كفء :غاضبا_أمحد** ذه املهمة وحدها قلت لِك إ  للقيام 
  
 أيب بنفسه قد شهد هلا قامت بعملها حنوي خري قيام؟؟كيف؟؟كيف وقد رعتين و :حبيبة**
  
احسنا  :غاضبا_أمحد**   كما تريدون  إًذ
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ا فقالت مشدوهة**    قل يل ملاذا ترفض؟ :غلفت الصدمة عقل حبيبة وانفعاال
  
لن أقول شيئا  :يواصل تبديل ثيابه يف غضب شديد ومل ينظر أمحد حنوها بل قال وه**

 لكم ووافعلوا ما حيل
 
ا تفّكر**  ألول مرة أراك ضد إنسان ضعيف، :متتمت حبيبة يف صوت خفيض كأ

ي؟؟هدى ملاذا؟،هل  هل تعرف عن  فاشلة بعملها؟؟ هل هي سارقة؟؟ هل سلوكها غري سوّ
 أخالقها شيئا سيئا ختفيه عنّا؟

  
مساع املزيد من هذه النعوت السيئة عن  علىانتفض قلب أمحد بني ضلوعه ومل يعد قادرا **
ِهت دى ه ُ  مل أقل هذا أبدا :أغمض عينيه قائال يف مهٍس رغما عنهو فب
  
صدره يف حنان قائلة بنربة  علىعلى وجهه يف رقة واضعة رأسها  تربتاقرتبت منه حبيبة **

هذا احلد؟ أنت تعلم  إىلهدى حبييب، أنت إنسان رحيم رقيق القلب فلماذا تكره  :خفيضة
موم تنوء حبملها اجلبال، ا مسكينة قد مرّت  ا مرّت بتجربة زواج قاسية  أ أنت تعلم أ

ا و  ا  أسقط جنينها هنا يف بالد الغربة ومت سجنه، حىتفاشلة وأن زوجها كان يضر وتعلم أ
اخيها الذي يدرس تعلم أنه ليس هلا بعد اهللا إال أمها العجوز و  مرّت بإجراءات طالق مريرة،

من هدى أرجوك يا حبييب إنّ  أيب يثق برأيك كثريا فال تتسبب بطرد  باملدرسة املتوسطة،
ا وحيدة وحتتاج  عملها لدينا، إن  و  حىتهذا العمل جدا وهي مسلمة وعربية مثلنا  إىلإ

ا  كانت ليست مصرية فنحن مجيعا جتمعنا أخوة اإلسالم أينما ُكنّ
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ا، ألول مرة يعجز هكذا متاما أمام قلبه،ظلّ أمحد ناظرا **  بعيين زوجته احلبيبة اليت متزقه براء
رقتها أول و ماذا سيحدث بعد؟؟هل يكون حنان زوجته  رباه، ال يعرف ما الذي دهاه،

ُدق بنعش زواجهما؟؟ هل يكون عطفها السكني الذي يذبح قلبه وقلبها؟؟ لقد   مسمار ي
لينساها و هذا احلد وأن ترتك العمل لدى منزل أصهاره  إىلهدى كان يتمين أن تنتهي قصة 

لكّن زوجته اليت يقاوم قلبه من أجلها هي من تدفعه دفعا للسقوط يف هاوية ال يدري  متاما
  اللهم جنّين من الفنت ما ظهر منها وما بطن   آخرها،

  
 ا تريدين،كم حسنا يا حبيبة، :قال بصوت هادئ خيفي فيه نربة األمل أخريا استطاع الكالم،

 نيتك الطيبة يا مالكي علىجزاِك اهللا خريا 
  
 أنت أرحم رجٍل عرفته يف حيايت :يف فرحة كبرية_حبيبة**
  
ّب** كم رجالً عرفتيه يف حياتك يا و  :رفع أمحد حاجبيه مصدوما مث ابتسم قائال مبرح ُحمب

 هامن؟؟
  
 كثري  :التقطت حبيبة خيط املزاح فقالت ضاحكة**
  
قة هكذا و أخربيين بأمسائهم  :عاليةرفعها أمحد من خصرها قائال بضحكة ** عّل إال أبقيتك مُ

 )-:لألبد 
  
عمي رمحه اهللا وهناك شخص أحبه كثريا و  عمر، محزة، حسام، أيب، :ضحكت حبيبة قائلة**

 لن أخربك بامسه
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 أخربيين :رافعا حاجبه يف مرح_أمحد**
  
 ال :بعناد طفويل_حبيبة**
  
ا حول نفسه بسرعة كبرية وهي تصرخ يف مرحأخذ أ**  سأخربكو قف  قف، :محد يدور 
  
 امسه أمحد :توقف رويدا رويدا فقالت هي يف حب صادق**
  
ال أريدك  أنا أحبك ملء قليب يا حبيبة، :أنزهلا برفق ناظرا بعينيها يف حنان جارف هامسا**

  أن تشكي يف هذا حلظة
** 

  أعلم هذا، أعلم هذا جيدا حبييب :يف حب كتفه قائلة  علىأغمضت عينيها ملقية برأسها 
********************* 

فته إدارة املعتقل يف غري أوقات الدرس  كان محزة يرعى ** احلديقة احمليطة مببناه كما كّل
ركض ليستطلع  ،االنتهاء نادي حارس بامسه علىوعندما  أوشكت ساعات عمله املقررة 
انتفض قلبه بني ضلوعه،، ال شك أنه خطاب من   األمر، فإذا احلارس يعطيه مظروفا كبريا،،

ا، أعطي التحية العسكرية لكبري احلراس الذي ،أسرته املبين،، تواثب  إىلله باالنصراف  إًذ
طابقه باملبين، تكاد دقات قلبه أن  ومسرعا تنهب خطواته الذائبة شوقا الطريَق القصري حن

حجرته الهثا من فرط انفعاله، جلس أرضا فاّضا غالف  إىلبعد ميل، دلف  علىتُسمع 
رفق بصورة فوتوغرافية  ،، رباهخياليةاملظروف يف سرعة  إنه ليس فقط خطاب، إنه خطاب مُ

صدِّق يتطلع فيها عامّ  ا بكلتا يديه غري مُ ة دون متييز للوجوه، حديثة ألفراد أسرته،، أمسك 
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عه من مرار قد تعاور قلبه يف تلك الل  حظة، فجأة خلعت روحه رداء التناسيكأن كل ما جتّرّ
الصرب املهرتئ فبدت عارية أمام حقيقة األمل العاصف، بدأت روحه تتمزق كمريض و التغافل و 

، كأن أفراد عاودته آالم الذكرياتو قد أفاق  وراح يف غيبوبته لثالث سنوات كاملة مث ها ه
شهقات بكائه و بدأت الرِعدة تعصف جبسده رغما عنه  ،أسرته الساعة ماثلني بني يديه

وجه والدته فاجته كفه  علىهبوطا، وقع بصره  و املسموع تعصف بضلوع صدره صعودا 
مدار  علىكتفه حيث أكرب عالمة من عالمات جراحه اليت مألت جسده اهلزيل   إىلتلقائيا 

 إىلكأنه يشكوها و تتلمسها يده  ،ذه العالمة فقد أيب الدهر أن ميحوهاثالث سنوات أما ه
ار من البكاء،،  أمه، مث راح يتلمس بأصابعه وجه والدته يف الصورة فلم يتمالك نفسه أن ا

 ً   .صنوف العلقمو يغسل به جراحات احلاضر  بكاء
س يف أرضية حجرته مببين املعت علىحاله، جالسا  على ومرّت ساعة كاملة وه** قل، يتفرّ

ات  م مبا يزيد و مالمح وجوه أسرته مرّ ات، قرأ خطا ات، الدموع تغرق وجهه   علىمرّ مخس مرّ
 علىرِهق قلبه فكأمنا كان ينزف دموعا، جاء مارك بعد انتهاء مناوبته ليجد محزة أكله وقد 

عة، جلس أمامه مسرعا ممسكا بذراعه قائال يف دهشة   ك؟محزة، ما ب :تلك احلالة املروّ
اك جسده فنظر **   علىمل جيب، لقد أوشك و ببطء  إليهكانت روح محزة منهكة فوق إ

تعال  ،هيا :الوقوف قائال علىكتفه حمتضنا خصره بذراعه ليعينه   إىلاإلغماء، أسنده مارك 
 معي

ام  يعود للفيت رشده  حىتأدار املاء البارد قليال قليال و وضع مارك رأس محزة حتت صنبور احلمّ
  عليهالسرير فأراحه  وأسنده حنو مث جفف له رأسه باملنشفة 

  ما حالتك هذه؟؟ ماذا حدث؟؟ :يف حزن مصطنع_مارك**
 
اك شديد**   الصورة :أجاب محزة يف إ
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  أي صورة؟؟ :مارك**
  
اك قائال**   اليت فوق األريكة :أغمض محزة عينيه يف إ
  
َق و األريكة مصطنعا اخلوف  وركض مارك حن** مسرعا بالصورة  إليهصديقه مث عاد  علىالَفرَ

  واخلطاب
  
  ما هذا؟؟ :مصطنعا الدهشة_مارك**
  
اك_محزة**   خطاب من أسريت وصورة فوتوغرافية هلم :يف إ
  
  ؟سيءهل هناك خرب :مصطنعا القلق_مارك**
  
  احلمد هللا ال، :مغمضا عينيه يف إرهاق_محزة**
  
ا، :مارك**   !!بكاؤك هذا إًذ
  
ال، فقط اجنرفْت قليال خلف  :شعر محزة باحلياء من رؤية مارك له على هذه احلال فقال**

  فأنا مل أر أسريت منذ ثالثة أعوام كما تعلم مشاعري،
  
  ، خذ قسطا من الراحة اآلنعليكحسنا يا صديقي، ال  :كتفه  علىيربت _مارك**
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  الدرس؟؟و :محزة**
  
  وحتتاج للراحةاليوم القائد أنك منهك جدا ، سأبلغ عليكال  :مارك**
  
  ال أعرف كيف أشكرك :يف امتنان_محزة**
  
  هيا يا رجل، ألسنا صديقني؟؟ :مارك**
  
  بالطبع نعم :مبتسما برقة_محزة**
  
  أراك غدا يا صديقي :مبتسما مبرح_مارك**
 
أيب  :لنفسه: خرج مارك فيما راح محزة يتأمل الصورة واخلطاب من جديد مث تنهد قائال**

  أسريت وإىلكثريا   إليكليتك كنت معي اآلن، اشتقت  ،))بكرو أب(( احلبيب
  
  ومجيع قدر اهللا خري مث راح يف سبات عميق تاركا قلم األقدار يسري مبا أراد اهللا له،**

.            ******************* 
شر  إىلعاد محدي **  إىلدلف  حىتوجهه أمسي آيات االنطالق والسرور  علىمنزله يرسم الِب

  االطمئنان إىلحجرة نومه، تلقته عينا سعاد بنار اللهفة 
  
  ماذا أخربك احملامي يا محدي؟ :سعاد**
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احلمد هللا حبيبيت، لقد حتدد ميعاد ألول جلسة  :رأسها يف حنان علىيربت _محدي**
  هللاحملاكمة ابننا أخريا مطلع الشهر املقبل إن شاء ا

  
لته بردا وسالما علىرباه، لقد نزلت كلماته * أخذت تردد من بني  ،جحيم قلبها فحوّ

  رب احلمد هللا، احلمد لك يا :دموعها
  
دري هذه الآللئ من عينيك بعد اآلن إال  :مسح محدي دموعها بيده هامسا يف حب** ال 

فرج عنه إن شاء اهللا ُ   فرحا عندما تأخذين محزة يف احضانك بعد أن ي
  
سيحصل  ؟كذلك  أليسسيرتكونه  :وجنتيها وقالت يف رجاء على تربتتعلقت يديها بيده **

  كذلك؟أليس  الرباءة  على
  
طبعا، طبعا يا مجيليت، إنه مازال طفال يف عرف القانون الدويل  :يف حنان وتفاؤل_محدي**
ليق حبياة ال ي _يقصد جوانتانامو _مل يتم عامه الثامن عشر بعد وهذا املكان املقيت وفه

مث إن قضيته ال شك ستقيم موجة عاصفة من االعرتاضات الدولية هكذا أكد يل  طفل،
  األستاذ روجر احملامي 

  أال ميكنين حضور احملاكمة؟؟ :سعاد**
احملاكمة لن تكون هنا يا سعاد، بل ستكون يف  :يديها يف حنان علىيربت _محدي**

باألساس  ووانتاناماألمريكية املسؤولة عن معتقل جمة الواليات املتحدة، ألننا نقاضي احلكو 
  مث إن صحتك ال حتتمل السفر أنا كويل أمره فقط،و وغري مسموح حبضور أحد إال احملامي 
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سأكون خبري، فقط أكون خارج احملكمة مع اخوته وسأكون خبري إن شاء  :يف هلفة_سعاد**
  اهللا
  
  ...لكنو  :محدي**
  
  صغريي يتحدد مصريه يف بلد آخرو يق البقاء هنا أرجوك يا محدي، لن أط :سعاد**
  
 إىلخيرج معنا من احملاكمة عائدا  وحسنا، إن شاء اهللا ترينه بعينيك وه :يف حنان_محدي**

  منزلنا هذا كما عاد حسام
  
  يا رب :يف رجاء_سعاد**
  
دعوة ثقتنا بال حدود، إن اهللا يرفع و أملنا يف اهللا كبري جدا،  :احتضنها يف حنان قائال**

ا ول   بعد حني واملظلوم فوق الغمام ويقسم لينصر
***************************  

استيقظ محزة أكثر نشاطا وتناول الفطور املقرر له مث ذهب لعمله املعتاد يف  التايلاليوم يف **
املبين فوجد مارك يستقبله يف سرور، بادله التحية  إىلاحلديقة وبعد انتهاء ساعاته املقررة عاد 

  االستحمام مث خرج ليجلس قليال معه قبل الدرس إىلمث ذهب 
  
فين  :مارك**   أفراد أسرتك علىولكنك مل تعرّ
  
  هذه أمي، وهذا أيب :أحضر محزة الصورة وبدأ يشري قائال**
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  أنت تشبه أباك جدا :مارك**
ل التصوير فقط  ،إنه ال حيب الصور سام،أعلم، وهذا أخي ح :مبتسما_محزة** البد أنه قِب

  من أجلي
  يشبه أباكو نعم، إنه أيضا يشبهك  :مارك**
  نعم :محزة**
،كنا قريبني جدا،يقلدين يف كل ما !وهذا ابن عميت عمر، آه يا عمر كم كربت :محزة**

  زوجها رمحهما اهللاو وأخته بعد وفاة عميت  ومعنا ه ترىب أفعل،
ابن عمتك يشبهك ويشبه  حىتما خطبكم؟ ! هلذه العائلة يا :شديد يف عجب_مارك**

  أبيك، هل كل الذكور يف عائلتكم هم نسخة عن أبيك؟
هكذا أيب دائما، رجل قوي مسيطر  :ضحك محزة ضحكة صافية نابعة من قلبه مث قال**

  من حوله حىت يف اجلينات كما يبدو على
ولكنك ختتلف عن  :براءته اجلوفاء قائالنظر مارك إىل الصورة يف خبث متواري خلف **

 وقسمات وجهك، أما والدك فيبد على حىتهذا  ووالدك، أنت إنسان حنون رقيق يبد
  الشيءيل قاسيا بعض  وهكذا، ال أعلم، يبد

قسمات وجه محزة شاردا يف تفاصيل املاضي مث  علىتالشت الضحكة شيئا فشيئا من **
النسبة يل، مل يكن قاسيا دوما، وال حنونا دوما، أيب شخص غامض ب :قال كأنه حيدث نفسه

البلدان املنكوبة ليساعد اهلها، ولكن حنن، ماذا عنا حنن؟ مل يكن  إىلدائما كان يسافر 
إذا تعرض أحد منا ملكروه فلم يكن  حىتجبوارنا يف مرضنا، مل يلعب معنا مباراة كرة قدم، 
  من أن يبكي لعله أقوى إىل عيونه، يبكي أبدا، يتصرف بعملية وال تعرف الدموع سبيال

  لعل األمر ال يعنيه وأ :قال مارك يف خبث مصطنعا العفوية**
  ماذا تقصد؟ :هامسا إليهالتفت محزة **
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حبا بنظره بعيدا قائال األريكة سا إىلفأسند ظهره  أليمةتظاهر مارك بأنه يتذكر ذكريات **
 وأمي وأخيت أبدا، كان العمل هو ا لقد كان أيب هكذا، ال يهتم مبشاعري أن :بصوت خفيض
يف أيام أعياد ميالدنا مل يكن معنا، الكريسماس، اهلالوين، احلفالت  حىترأس أولوياته، 

كيف ذاك وأنا أري و  مل أشعر يوما أنين طفل كباقي األطفال، املدرسية، كلها قضيناها بدونه،
املارجيوانا ومل يهتم  علىأخيت تركها تلقي بنفسها يف هوي شاب مدمن  حىتأيب بالكاد؟ 

حينما هربت أخيت معه واختفت متاما ملدة عامني مث عادت  حىتبإبعادها عنه بل مل يهتم 
  وقد أجنبت منه وقد هجرها

أخيت   حىتنساء بيته،  علىولكن أيب ليس كذلك، إنه غيور جدا  :هامسا يف شرود_محزة**
  زوجها علىكان دقيق جدا يف املوافقة 

  بك يف جحيم العراق بعمر أربعة عشر عاما لقىلكنه أ :مارك**
عليه محزة وقد بدأت مسوم مارك تتغلغل بعقله، شعر مارك بتأثري كلماته  إليهالتفت **

روية، فّضل مارك أن يغري جمري و هي خطط نائب اآلمر تسري بنجاح  قلبه، ها فانتشى
  موضوع آخر إىلاحلديث ليستدرجه 

  من هؤالء؟و  :مارك**
أمحد زوج أخيت، وهذه أخيت حبيبة، .ها؟، نعم، هذا د :من شروده البعيد قائالعاد محزة **
ا أخت عمر الذي حدثتك عنهو    هذه ابنة عميت يامسني، إ

  أختك تشبه والدتك، الشكر للرب أخريا فرد من عائلتكم ال يشبه أباك :مارك**
ما فقال مار ** ك يف خبث عاد محزة للضحك مرة أخري وشاركه مارك مث هدأت ضحكا

  لكن هل هذه ابنة عمتك؟؟و  :مغلف بالرباءة الزائفة
  نعم، يامسني :يف تلقائية بريئة_محزة**
  عجبا :مارك**
  ما العجب يف هذا؟؟و  :محزة**
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ا بارعة احلسن :مارك** ا تأسر من ينظر  ،إ مل أكن أعلم أن من ذوي  يا رجل، إليهاعيو
ا   ...األصول العربية فاتنات كهذه، إ

إياك أن .. مارك :قاطعه محزة بأن أمسكه بقوة من ياقة قميصه قائال بعينني تتقدان شررا**
  ، هل فهمت؟؟ا عن بنت من بنات عائليت مرة أخرىتتحدث هكذ

محزة هل جننت؟ إذا رآك أحد وأنت متسك يب هكذا فستتعرض  :مصطنعا اخلوف_مارك**
  للعقوبة

مين العقوبة :هاتفا بغضب_محزة**   ال 
، وصف نا أنا أعتذر منك، مل أكن أقصد شيء سيءحسنا حس :مصطنعا األسف_اركم**

  املرأة باجلمال عندنا يعد مدحا ليس أكثر
  مارك :هاتفا_محزة**
  ال تغضب مين يا صديقي، مل أعين أي إهانة لك ،حسنا أنا آسف مرة أخرى :مارك**
  ويهبط من أثر الغضب وتركه محزة ببطء وصدره يعل**
حتت مظهرك النحيف هذا يكمن  :ميسح جبينه مث قال يف مزاح وك بقوة وهتنفس مار **

  رجعيو رجل شرقي قوي 
ديد قائال نظر محزة بعينيه مباشرة** فاحذر أن تعبث مع هذا الشرقي  :بال مزاح وبلهجة 

االرجعي    إًذ
  أعدك، أال نستعد للدرس؟ ،املرة األويل واألخرية :يرفع يديه مستسلما يف مرح_مارك**
  لنستعد ..حسنا :زفر محزة ليخرج طاقة الغضب من جسده مث قال مقطبا جبينه**
ت ساعة النوم اإلجباريةو انتهى الدرس ** أما محزة فقد كان فوق سريره ال يستطيع أن  ،حّل

ةٍ منه، شاب حديث السن هو،  كلمات  السموم تسري بدم الشباب أسرع،و ميسك بزمام ِسنَ
تصاحبها الذكريات، لطاملا كانت أمه هي صديقتهم يف  مارك عن أبيه تضرب رأسه بقوة

مشاعره،  علىوتدهم يف اهلموم، أما أبيه، فقوته طاغية أبدا و بلسمهم يف احلزن و الفرح 
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ال يؤمن بالعقاب  ،ليس ديكتاتورا، ليس قاسيا ويتصرف تلقاء احلوادث بعملية كبرية، نعم ه
رؤوس األشهاد، تقّلب يف  وعلىبه علنا البدين ألبنائه، لكنه أيضا ليس حنونا يتقاطر ح

م يف أتون حرب شعواء حقا و سريره، يكاد يتذكر كل موقف بينه  بني أبيه، أيكون قد قذف 
ا  اهم و ألنه ال يهتم ملصريهم؟ أم ملبادئه اليت يؤمن  ّ واليت هي خط أمحر بالنسبة  عليهااليت رب

يامسني، انتفض جالسا حني  وا عنه حنمث انسابت تلك األفكار رغم له؟ شردت أفكاره كثريا،
راح و ارتطمت ذاكرته بكلمات مارك املسمومة عنها، عادت الدماء تغلي بعروقه من جديد 

يهبط غضبا مرة أخرى، بتلقائية أمسك الصورة األسرية يف غضب، راح ينظر و  وصدره يعل
ا الفضفاض الذي يكشف عن وجه صبوح  إىل يَّ و يامسني، حبجا ا و ة ابتسامتها احليـَ نظر

قلبه  علىليحل حملها شعور آخر، شعور جديد  والربيئة، شيئا فشيئا بدأت حدة غضبه ختب
ا كما هي،  األخضر، ال يعرف ماهية هذا الشعور، شعر كأمنا يري يامسني بعني جديدة، إ

ا أصبح فضفاضا أكثر فقط،   نضجا باملالمح فقط،و ازدادت طوال و مالحمها مل تتغري، حجا
اية اخلطاب كتب كل فرد من أسرته كلمة وجهها  ،اخلطاب دون وعي وكفه حنزحفت   يف 

أما حسام  ، كاملتنيحتنيمحزة ممهورة باسم كاتبها، كتب والده صفحة ووالدته صف إىل
ما يقارب صفحة، أما يامسني فلم تكتب إال  إليهعمر فقد كتب كل منهم و وحبيبة وأمحد 

ارا مع  وأدع((يقرأ ذلك السطر بوعي جديد، سطرا واحدا ممهورا بامسها، راح  اهللا ليال و
،  ))يامسني ،نا ساملا فالعامل مل يعد مجيال كما كانإليأن خترج و اجلميع هنا أن يفك اهللا كربك 

ا املقتضبة سرت   إىلقلبه كما مل تسِر عندما قرأ اخلطاب أول مرة، عاد لينظر  إىلكلما
ا من جديد لكن صفعة ما ضربت  فزع   ،}قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم{ :عقلهصور

ما، أغمض عينيه حماوال النوم  كأمنا أيقظه أحد من غفلة، وضع الصورة واخلطاب مكا
ا بني جفونه،  ما الذي حيدث لك يا فتح عينيه حمملقا يف سقف الغرفة، فتمثلت له صور

  !محزة؟؟ أم أنك
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))١٣((  
  

 :مساءا مبنزل الطبيب محدي فركضت حبيبة مسرعة وقائلةرن جرس الباب يف متام الثامنة 
  هذا ال شك أمحد

  
ال ألخته مومئا بعينه يف تراجع حسام الذي كان يف طريقه ليفتح الباب م* فسحا ا
حجرته، ابتسمت حبيبة يف حياء مث أكملت  وضاحكة ذات معين مث غّري طريقه حن)) غمزة((

ا، احتضنها رابتا  الباب لتستقبل زوجها حبضن وطريقها حن   رأسها يف حنان علىدافئ كعاد
  سالمتك حبييب علىمحدا هللا  :حبيبة**
  حبيبيتإليِك اشتقت  :مبتسما يف حب_أمحد**
ا يف مزاح_حبيبة**   افتضح أمري حىت إليكأنا اشتقت و  :خافضة صو
  عند من؟؟ ..يا ويلي :خافضا صوته يف اندهاش مازح_أمحد**
ا_حبيبة** رم املشهود وأنا أركض كالبلهاء  :خافضة صو ُ عند أخي حسام، ضبطين باجل

  الستقبالك
ةٍ ال تعرف التظاهر   أنِت  :هامسا يف حب_أمحد** ّ   لسِت بلهاءو كطفلة صادقة ُحمب
حبنا قد انفضح أمام أهلي أيها العاشق فاهرب قبل أن  وها ه :ضاحكة يف مهس_حبيبة**

  كعلييقبضوا 
قلب ميت، ال أهاب املوت يف سبيل  وأنا عاشق ذ :مازحا التقط أمحد خيط املزاح فهمس**

  حمبوبيت
دعك من دور عنرتة ابن شداد هذا فأعمامي من  :استمرت حبيبة يف مزاحها اهلامس قائلة**

شك أنك خائف لكنك  مما يعين أنك هالك ال حمالة، ال )القدس(من  وأخوايلصعيد مصر، 
  تكابر
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ين أخربِك إن كنت خائفا عليجتو ال تستفزيين  :ضحك هامسا يفو  حمتضنا زوجته بقوة_أمحد**
  حقا أم ال

  أمحد هل جننت؟؟ :تبعده وهي تضحك هامسة_حبيبة**
وابتعد بسرعة عن حبيبة قائال  تعلمهم بقدومه فارتبك أمحد حياء هنا سعل حسام سعلةو **

  كيف حالك يا حسام؟؟  :يف توتر
ا يف حني صافحه حسام مث عاد **  إىلأثار رد فعله التلقائي ذهول حبيبة فجمدت مكا

األرض  علىجثت  حىتزوجها مث انفجرت ضاحكة  إىلحجرته، نظرت حبيبة املصدومة 
 :لتقف قائال يف بعض التأفف إليهاركبتيها، أثار ضحكها بعضا من حنقه فمّد يده  على

ضي،   !!ضحكك؟هلذا احلد أثرُت ن كثرة الضحك، أستقعني م ا
، عاشقي الذي ال فارسي املغوار :النهوض من كثرة الضحك على وهي ال تقوى_حبيبة**

  يهاب أحدا
يف غضب مث ما لبث أن أصابته  هاإليمث راحت يف نوبة ضحك جديدة، وقف أمحد ناظرا 

  األرض من شدة الضحك علىجلس جوارها  حىتالضحك أيضا  عدوى
ال يوقن أحد  حىتحجرتك  إىلحبيبة، حبيبة، هيا  :من شدة الضحكميسح وجهه _أمحد**

  أننا قد مّسنا اجلنون
احلجرة، يف  وذراعه متوجهان حن إىلالوقوف وهي تستند  علىوقف أمحد وساعدها **

ا مبنزل والدها كانت حبيبة تضع الطعام برتتيب مجيل لزوجها    حجر
  سلمت يداِك حبيبيت دين بارعتني،ما شاء اهللا، طعام لذيذ من ي :مبتسما_أمحد**
  سلمَت من كل شر حبييب :مبتسمة_حبيبة**
عِمَ أمحد مما صنعت زوجته يف سعادة كبرية** ض ليغسل يديه َط   و
ا من وقت آلخر خالل الليل  أستأذنكأمحد حبييب هل  :حبيبة** أن أتفقد أمي يف حجر

  ألن أيب يبيت يف مشفاه؟؟
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  ؟أين هدىو  :يديهجيفف  وبتلقائية وه_أمحد**
ا مريضة فأيت جارٌ هلا  :حبيبة**   منزهلا باكرا إىلاصطحبها و والد
ت أمحد ملا مسع فتوقف قليال وقد أحس أن عروقه تنتفض داخل جسده رغما عنه لكنه ** ُ

ا كل يومني؟ وأخوها هأليس  :نربة صوته قائال حبيادية علىسيطر    من يأيت الصطحا
  جارها واصطحبهادري، جاء ال أ :بتلقائية_حبيبة**
  هل جارها هذا صغري السن؟؟ ،هل :صوته علىحماوال السيطرة _أمحد**
ا امرأة ملتزمة  ال ليس كذلك، إنه من سنها تقريبا، أنا أيضا تعجبت، :بال مباالة_حبيبة** إ

ا، وبدينها لكن يبد غدا إن شاء اهللا  أن ظروفها هي من مسحت جلارها ذاك باصطحا
  هلا سوى اخلري ويف هذا األمر فأنا ال أرجأحادثها 

 :كاد أمحد أن يضرب احلائط بقبضته غضبا لكنه رسم ابتسامة جوفاء على وجهه قائال**
  شفاها اهللا وعافاها حسنا حبيبيت بالطبع ميكنك تفقد والدتك،

ا ووجنته شاكرًة له مث انطلقت حن علىطبعت حبيبة قبلة سريعة ** فقد  وأما ه حجرة والد
مسح شعره بكلتا يديه يف غضب شديد مغمضا عينيه مث قال لنفسه هامسا بصوت بالكاد 

ستستمر حالتك هذه؟؟ ملاذا يغلي  مىت إىلما بك؟؟  :مسموعا لعل نفسه تفيق مما هي فيه
حنقا هكذا؟ ماذا يغضبك إن كانت هدى خرجت مع جارها أم أخيها؟ ماذا و دمك غريًة 

َط زوجتك و تسقط  وإما أن تفيق أيها الشاب أ  ها هكذا؟عليتعين لك حىت تغضب  تُسقِ
شداو     .بيتك يف دوامة ال آخر هلا، رِب هيء يل من أمري رَ

              ***************************  
كان معه اآلن ألرشده و كان يفكر بأيب بكر، ل  ،أما محزة فلقد ظل أياما يتقلب على اجلمر

ا من خطئها، رباه، ما الذي أنا علية للصواب، إنه يتخبط يف مشاعر جديد ه ال يدري صوا
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ىو عندما استيقظ عليه؟؟ مقدمٌ  كان محزة   ،أعماله حان موعد الدرس فأتى مارك كالعادة أ
  شاردا

  ما بك؟؟ ...هاي :مارك**
  ها؟؟ ال شيء :كأمنا أفاق من غفلة_محزة**
  أنت شارد الذهن كثريا منذ عدة أيام :مارك**
  هل، هل أسألك سؤاال؟؟ :ه يف ترددإليمطيال النظر _محزة**
  الرحب والسعة  على :مارك**
  ه يف تردد وال يتحدثإليينظر  محزة**
ُح مبا تريد محزة، ملاذا هذا الرتدد؟ :كتف محزة  علىيضع يده _مارك**   أنا صديقك، ب
ندة اليت معنا هنا يف  ))تينا(( أمل ختربين أنك حتب :استحياء علىه محزة مث تكلم إلينظر ** ا

  جوانتانامو؟؟
  حتبينو بالطبع، أحبها  :مارك**
ا :يف تردد_محزة** ا ،إًذ   كيف عرفت أنك حتبها؟؟  إًذ
ماذا؟ هل  :كتف محزة ضاحكا بقوة  علىاعتدل مارك فجأة يف جلسته ووضع يده **

  سقطت يف بئر احلب يا أستاذ محزة؟؟
  حسنا أنا املخطئ إذ سألتك :انتفض محزة واقفا قائال**
، مل أقصد إهانة ال ال، ال تغضب فورا هكذا يا صديقي :وقف مارك ممسكا ذراعه بلطف**

  اهدأ ، أعتذر لك، ال تغضب،استهزاء وأ
يف البداية  :مضض أما مارك فقد أغمض عينيه قائال بصوت مؤثر علىجلس محزة **

َفٍس أتنفسه، أختيل أحسست أنين ال أستطيع النوم إال ألجل أن أحلم  ا مع كل نَـ ا، أفكر 
أحكي هلا أفراحي، ينبض و ، ايلهلا أحزاين يف خي وإن مل تكن معي، أشكو أنين أحادثها حىت 

ل حتييين، أتنفسها، أحياها بكو قليب بامسها، أذوب حني أري عينيها، تقتلين ابتسامتها 
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ٌ حالك ال قمر فيه، غضبها لو  روحي ببهائها، تفاصيلها، رضاها مشٌس تسطع فتضيء يل
  .جحيمهو عيناها جنة فؤادي 

كان محزة مغمضا عينيه، يشعر بكلمات مارك تتغلغل داخل أدق زوايا روحه، الكلمات 
بدايات خطوط بزوغ  ويامسني ه وترسم حالته متاما، إنه اآلن موقن أن ما بقلبه حنو تأسره 

  حب بدأ منذ اللحظة
  بطء،فتح عينيه ب األويل يغسل جراح قلبه، 

ا األروع، هنيئا لك بأيام احلب  :كان مارك مستمرا بكلماته ذه األيام يا صديقي، إ متّسك 
األويل، احلنني، اللهفة للقاء، اللهفة للكلمات، اخليال اجلامح، أتعرف؟؟ أغمض عيين مث 

  ...مث ،أسرتسل يف شعرهاو أترك نفسي للخيال مستمتعا به، أختيل أنين أملس وجنتيها 
دوء ففتح مارك عينيه مستفهما علىوضع محزة يده ** أومأ محزة برأسه مينة  ،فم مارك 

ال تكمل يا مارك، ال تفسد  :الرفض يف هدوء مث قال مبتسما يف وداعة علىويسرة عالمة 
روعة ما قلته آنفا، أنا ال أريد وصفا أكثر من هذا، هذا فقط يكفيين، وهذا فقط ما أفكر 

اختالجة النفس ونبضات القلب، ذلك احلب الصايف الذي ال  ،الصافيةبه، تلك املشاعر 
ا  وتشوبه الغرائز، أنا ال أستطيع أن أفكر فيمن أحب ول خباطرة تقلل من قدرها عندي، إ

متك ثقافتك عن املرأة وعن احلب، ال تساويها كنوز الدنيا غالية جدا يا مارك، أغلى   .مما عّل
ميت أصبحتَ  هكذا؟ و كيف  محزة، ال أصدق، :يف صدمة اعتدل مارك يف جلسته قائال**

  هنيئا لك :مث أومأ بعينه قائال أصبحتَ  عاشقا يف ليلة وضحاها
لقد جاء يف  لطخت دماء احلياء وجنتيه ومل ينقذه إال وصول املعلم للدرس،و ارتبك محزة **

  الوقت املناسب
  

***********************************  
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ك قلمها يف حركة عصبية وهي تستذكر دروسها، فقد المت نفسها ألف ظلت يامسني حتر **
ا  محزة، داخلها صراع حمموم، إىلتلك اجلملة اليت خطتها بيمينها  علىمرة  عقلها يهتف 

إن خفي عمن حولك، إنه  و ملاذا كتبِت هذه اجلملة؟؟ لقد بدا حبك له سافرا واضحا لعينيه 
ر ك إىلكبري اآلن مبا يكفي ليصل  َ   حىتلماتك تلك ب

   .يسرب غور قلبكو بال قارب  
أخفيت  ،أمللكنين مل أكتب سوى غيض من فيض، قطرة من  :استحياء علىفريد قلبها 

  .قدر ما تستطيع سنوات عمري الغضة أن حتتمل مشاعري عنه قدر اإلمكان،
ك أن تتحمل عليإن كان قدر اإلمكان هذا ليس كافيا؟؟ و  :فيهتف العقل بالقلب غاضبا

ا كلعبة بالنار، أكثر، أنت جديد يف هذه التجربة،   .ك بطاعة أمريعليو  فاعلم أ
الذي كان حمض أخ يل،  خايلابن  إىلأمكنين طاعتك ما ألقيت بنفسي  ول :فينتحب القلب

القابع اآلن خلف أسوار سجن ال يعلم إال اهللا ميت خيرج منه، اإلنسان الذي أعلم متاما أن 
ّين، علىلكنه سهم أصابين  بغريي، واح ما يغنيه عن التفكري يب ألديه من اهلموم واجلر   غفلة مِ

،،أرجوك فُكفَّ عن َجلدي و  وحدين حل وسهم ذ رّ   .شأينو تعذييب، اتركين أيها العقل و مُ
حسٌن إذاً ، أنت طلبت احلرية من قيودي، فليكن عاقبة أمرك خريا،  :فريد العقل يف حنق**

  وال تعد يل باكيا بعد هذا
ا الصغري ** عينيها يف إرهاق  علىوضعت يديها  حىتظلت هذه احلرب دائرة تكوي كيا

ليتِك ما كتبِت له هذه اجلملة يا يامسني، إن فهمها بشكل صحيح وعلم حقيقة  :هامسة
مشاعرِك حنوه فماذا ستكون ردة فعله؟؟ كيف سينظر لِك حينها؟؟ ملاذا ألقيتِ  بنفسك يف 

ُكنُّ لِك نفسحبر من ال   .، ليتين مل أفعلاملشاعر؟؟ رباه  ي
*************************  

مل يستطع أمحد أن يتخلص من هذا الغضب الكامن بقلبه منذ عدة أيام، الغرية تنهش عقله 
نازال الَدرَج حني صادف هدى أمامه صاعدة نفس الَدرَج،  كيانه كله، كان يف املشفىو قلبه و 



 

125 

أمحد لكنها تداركت  علىتفاجأت لرؤيته وخفق قلبها بشدة كعادته كلما وقعت عيناها 
  فقد اشتعلت نريان الغضب بعينيه ومتاسكت، أما هو نفسها 

  أمحد.كم دعليالسالم  :هدي**
  كم السالموعلي :ال ينظر حنوهاو كامتا غضبه وه_أمحد**
  
فة من أجل ذهايب مبكرا آس :كاد يكمل طريقه يف غضب حني قالت هي بسالمة نية**

  تلك الليلة يف غري مواعيد عطليت
  
ماذا عن جارك و  :غضبه قائال علىالشرر يتطاير منها حماوال السيطرة و ها إليرفع عينيه **

  منزلك؟ إىلالذي أوصلك 
  
دوء** آه، نعم، إنه حممود جاء  :تعجبت من طريقة حديثه اليت تنبئ بالغضب لكنها قالت 

  ...ليوصلين ألن
  
  من يصطحبك؟؟  وأمل يكن أخوِك ه :قاطعهّا أمحد مندفعا وراء غريته بال وعي**
  
  ..نعم لكن جاري هذا :بنربة مصدومة من ردة فعله ردت**
  
حكم الرجل األجنيب  وماذا؟؟ أال تعلمني أن حكمه هجارك  :رّد أمحد غاضبا دون وعي**

اللعيان  والذي يبد تقواِك و عنك؟؟ أين صالحِك   مسعتك؟؟ أنِت  على؟؟ أين حفاظِك إًذ
أم أنِك ظننِت أنِك يف مأمن  ،جنليزي هذا يف جمتمع عريب داخل جمتمعنا اإلمطلقة وتعيشني
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أعتقد أن للحرية ضوابط حتكمنا مهما اختلف  يف جمتمع أورويب؟؟ ألنِك  من سوء ظن الناس
  موقعنا

  ...أمحد أنا.، دأمحد.د :فكتمت دموعها بالكاد قائلةهدى أصاب الدوار **
  
ال شأن يل حبياتك  ضجة مبا يكفي ملعرفة عاقبة أمرك،ناو حرة  أنِت  :هاإليال ينظر _أمحد**

  .إذنكبعد اآلن، هذه هي املرة األويل واألخرية، بعد 
ا املرجتف من خلفه عند منتصف السلم قائلة حىتمث نزل مسرعا ** جاري هذا  :أوقفه صو
راسخة منذ ما قبل والدتنا، سافرت أسرتينا معا و ا قوية ، عالقة أسرتينةأخي من الرضاع وه

  .حميط جرياننا العرب كلهم يعرفون أنه أخيو من بلدنا إىل هنا منذ سنوات 
  

ال تتساقط دموعها أمام  حىتحجرة املمرضات  وواسعة حن قالت مجلتها مث أسرعت خبُطى
ما الذي سيحدث، لقد  فقد ظل جامدا مكانه برهة ال يدري ماذا حدث وال و، أما هعينيه

  .أجلمه املوقف متاما
.     ***************************  

ندة مبعتقل جوانتانام)) تينا((أتت  حجرة محزة،  وبزيها العسكري املميز جتد اخلطي حن وا
ا الصديقة هو ها مباشرة كالعادة فإليطرقت الباب ففتح محزة، مل ينظر  ال حيبها رغم أ

  .ماركاحلميمة لصديقه 
  
  يف انتظارك مبكتب نائب اآلمر وحماميك وه محزة هيا أسرع، لقد أتى :يف فرحة زائفة_تينا**
  
غري مصدق ما مسع، ارتسمت أبلغ  ها رمبا ألول مرة منذ رآها منذ عام،إليرفع محزة عينيه **

  ؟ ؟ماذا؟؟ حماميّ  :وجهه مث قال أخريا علىعالمات الدهشة 
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  ال يضجر نائب اآلمر حىتسيم ما بك؟؟ هيا أسرع نعم أيها الو  :ضاحكة_تينا**
 فارتدى حجرة نومه ووجهه رغما عنه مث قفز حن علىارتسمت ابتسامة مشرقة مذهولة **

ت تينا أذنحجرة نائب اآلمر، است ومالبس املعتقل الرمسية بسرعة الربق مث اجته مع تينا حن
تاركني محزة مع حماميه وحدمها يف نائب اآلمر و هلا فدخلت ومعها محزة مث خرجت تينا  أذنف

  .املكتب
احملامي الذي وّكلين والدك السيد  ،أنا روجر روبن :ماّدا يده للمصافحةو مبتسما _احملامي**

  .محدي للدفاع عنك
  .مشاعره املختلطة علىحياول السيطرة  وصافحه محزة وه**
ثالث  علىا يزيد كما تثبت األوراق فإنك هنا منذ م  :ناظرا يف أوراق بيده_احملامي**

  ...سنوات، مت اعتقالك يوم
  
قد فقد و مقاطعا  ظل محزة صامتا ال يكاد يسمع حرفا مما يقوله احملامي مث نطق فجأة**

  هل هناك أمل يف خروجي؟؟ :فيض مشاعره علىالسيطرة 
  األربعني عاما نظرة دهشة متفاجأً  وه احملامي ذإلينظر **
  هل هناك أمل يف خروجي من هنا سيد روجر؟ :بكرر محزة يف نظرة رجاء تفتت القلو **
نعم يا محزة، ظروف  :ه إشفاقا صادقا فابتسم يف رقة قائال بنربة مطمئنةعليأشفق احملامي **

  .غري رجعة إىلاعتقالك ضد القوانني الدولية، ال تقلق، أيام احلبس ستويل 
دموعه  علىحماميه والدموع تتجمع بعينيه، حاول السيطرة  إىلرغما عنه أخذ محزة ينظر **

راح يف بكاء و طرف املكتب  إىلفلم يستطع فدفن وجهه بني كفيه متكئا بوجهه املغلف بيديه 
ة، تصّدع قلب احملامي فأخذ يربت  رأسه يف حنان  علىبال صوت إال من زفرات صدره احلارّ

  . يا بين َّ إىلمحزة، محزة انظر  :حقيقي قائال
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محزة أرجوك،  :كتفه قائال يف صدق  علىمل يستطع محزة التوقف عن بكائه فربت احملامي **
  متاسك قليال فقط

  
مازالت بقايا و احملامي  إىلرفع محزة رأسه عن املكتب ومازال مطرقا برأسه دون النظر **

أعلم أنك قاسيت  :ساعده قائال علىيهبط، ربت احملامي و  وصدره يعلو دموعه تتساقط 
الكثري يا بين، لكنك أقوي من هذا كله، انظر اآلن، لقد اعتقلوك وعمرك أربعة عشر عاما 

ها أنت اآلن، ما زلت قويا أمام الصعاب وقد أصبحتَ  رجال، أفال تصرب عدة أيام و فقط، 
  فقط؟؟

  أنا آسف :مسح محزة دموعه مث نظر للمحامي قائال**
 وها البطل، ستخرج من هنا وتعيش كما حيلال أسف بعد ذلك أي :ابتسم احملامي يف محاس**

  هل تثق يب؟ لك، أعدك،
  أثق بك :محزة**
اهيا  :ابتسم احملامي ابتسامة صافية قائال**   ، أرين ابتسامتك املشرقةإًذ
  ابتسم محزة قليال**
  لن أتنازل عن ابتسامة مشرقة :مازحا_احملامي**
أنارت وجهه ومعها ابتسم قلبه ابتسامة مل يعد يعرفها منذ وقت  حىتاتسعت ابتسامة محزة **

  طويل
أحر من  علىكان ينتظر مارك   ،كان محزة ال يسع قلبه العامل كله فرحا حني عاد ملبناه**

  جاء هذا األخري الهثا حىتاجلمر، 
  
أحضرت معي ما طلبت، ماذا ستفعل و جئتك مسرعا كما طلبت يا أستاذ،  :الهثا_مارك**
ا بصعوبة بالغةذ   ه األشياء العجيبة، لقد استطعت أخذ تصريح 
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  كعكة  :ضاحكا_محزة**
  كعكة؟؟ أنت من ستصنعها؟؟ وهل تعرف الطريقة؟؟  :يف ذهول_مارك**
  
  نصيبكو أنت  :ضاحكا_محزة**
  
  ال أرجوك، أنا ال أريد أن أصاب بالتسمم :مارك**
  
  سيحضر معنا االحتفال هناك ضيف :استغرق محزة يف ضحكته الصافية مث قال**
  
  من؟؟ :يف فضول_مارك**
  
  املطبخ لتساعدين، هيا أسرع إىلمفاجأة، تعال  :محزة**

. ******************************  
 خيرب سعاد مبا أخربه احملامي من حديثه مع محزة، وهو  كان محدي يستقي طعم السعادة**

  لكنه مل خيربها أن ابنهما كان  يبكي بادئ األمر
  
احلمد هللا، اللهم لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك ولعظيم  :يف فرح شديد_سعاد**

  سلطانك
  احلمد هللا، هيا تعايف بسرعة يا حبيبيت، فيوم احملاكمة يقرتب :يف ابتسامة صافية_محدي**
  إن شاء اهللا :يف فرح_سعاد**
  اآلن يا حلويت أستأذنك :محدي**
  أين؟؟ إىل :سعاد**
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 علىشكرا تعاىل حجرة مكتيب، ال أقل من أن أقضي الليلة كلها قياما هللا  إىل :محدي**
  فضلهو عطائه 

  
، تعاىلمعك كل احلق يا حبييب، أنا أيضا سأقضي الليلة يف الصالة إن شاء اهللا  :سعاد**

  البد أن قرة عيين محزة سيقضي ليلته يف الصالة شكرا هللا أيضا
  
  ما حتب وترضى علىاللهم عجِّل لنا بلقاء قريب  :محدي**
  
  آمني يا أرحم الرامحني :سعاد**

.     ***************************  
  اإلعجاب علىأخرج محزة الكعكة املزينة من الثالجة فأطلق مارك صفريا دليال **
  ال تستهن بقدرايت بعد ذلك :ضاحكا_محزة**
  يده علىمد مارك إصبعه ليتذوق الكعكة لكن محزة ضربه مبزاح **
  يا رجل لقد سال لعايب :مارك**
  سنأكلها حني يأيت الضيف**

  لنري من هذا الضيف الذي جعنا ألجله :دق الباب فخرج مارك مسرعا يف حنق قائال
ا ** قد ارتدت فستانا للسهرة، وقف مارك مذهوال و )) تينا((فتح الباب فدهش ملا رأي، إ

زة خيرج من املطبخ حامال الكعكة محزة تينا لالحتفال، كان مح وفلم يكن يتوقع أن يدع
مبتسما يف فرح مث ذبلت ابتسامته عندما رأي تينا ترتدي هذا الفستان غري احملتشم، لكنه 

  تفضلي تينا :أن يقول إىلاضطر 
تينا بعض الكؤوس أما محزة و شرب مارك و تناولوا الكعك و احتفلوا و غىن الشباب الثالثة **

  فقد رفض كعادته
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  محزة، أعلم أنك تكرهين منذ عرفتين لكن ملاذا دعوتين لالحتفال؟ :ليالوهي مثلة ق_تينا**
  فيه وجهيكما وال وجه أي أحد هنا بعده الذي لن أرىاليوم احتفاال ب :بامسا_محزة**
كنت أعلم، كنت أعلم متاما أنك ال   :استغرقت تينا يف الضحك قائلةو ضحك مارك **

  مارك صديقكلكنين مل أكن أعلم أنك تكره مارك،  حتبين،
  اذهبا قبل أن تنال منها اخلمر أكثر من هذاو مارك، خذها  :ضاحكا_ محزة**
ا علىمال مارك ** دعنا نبيت عندك الليلة فأنا ال أري أمامي كي و كن شهما   :محزة قائال إًذ

  اسرتاحتها إىلأوصلها 
  هل هذا رجاء صديق أم أمر جندي ألسريه؟ :محزة**
  موقفنا هذا؟ إنه حمض رجاء صديق طبعاأسري ماذا يف و جندي  :مارك**
  حسنا يا صديقي :بامسا_محزة**
 وإن كان رجاء صديق فه: بابتسامةبابتسامة كبرية فأردف محزة قائال لل وجه مارك **

  مرفوض
  أال تليب طلبا يل أبدا؟ :انطفأت ابتسامة مارك سريعا يف مشهد مضحك قائال**
  يدا يا مارك، آسف جداأنت تعرف مبدأي يف هذا األمر ج :محزة**
الكعكة يا صديق،  علىحسنا يا محزة، عموما شكرا لك  :وقف مارك مسندا تينا قائال**

  أراك غدا
اململوءة، أنت تعلم أن اإلدارة و الفارغة  انتظر، خذ معك زجاجات مخرك هذه، :محزة**

  تبعث بواحد من املعتقلني يوميا لتنظيف احلجرة
نقاء صورتك أمام زمالئك  علىها، لكم حترص حسنا سآخذ :ضحك مارك قائال**

  صداقتنا هكذا علىليتك حترص  ،املعتقلني
  انينا يا محزة :ضحك محزة مث اقرتبت منه تينا مرتحنة تريد احتضانه وهي تقول**
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  حسنا حسنا تينا، شكرا لِك  :قائال أبعدها محزة برفق قبل أن تقرتب أكثر**
ا مارك برفق وه** ذه الطريقة؟؟ :قائاليرتنح  وجذ   أال تعرفني أنه ال حيب الوداع 
االحتضان،  وحسنا حسنا نسيت، السيد محزة عد :كتف مارك قائلة  إىلترحنت مستندة **
ا   أحالم سعيدة سيد محزة إًذ

لوّح هلما محزة مودعا ما بني سعادته وبني ذلك الوخز املؤمل داخل قلبه، وخز خيربه بأنه ال 
  استسالمو إيالم و ينسلخ من جلده ببطء أنه و يفعل صوابا، 

.        ***********************  
كذلك كان يفعل هو، أما و أمحد متاما،  إىلتتحاشي النظر )) هدى((ومرّت عدة أيام **

بني و  ،قلبه فلم يهدأ، صراع داٍم مرير ذي ضحايا بني حبه لزوجته اليت تتفاين يف إسعاده
كاد يصم   حىتاليت ال يستطيع كبحها بل يزداد رنينها  ، تلك الدقاتهدى ودقات قلبه حن

هذا الوضع الذي ضرُّه أقرب من نفعه،  علىسيظل  مىت إىلسيظل هكذا؟؟  مىت إىليه، أذن
قلبه أن جيرح زوجته  علىرباه ماذا يفعل؟؟ يعلم أن ما يفكر به حالل ال ريب، لكنه يعزّ 

جيرحها قبل أن يستشري و من زوجته فيؤملها  الرقيقة كجناح فراشة، مث من أين يبدأ؟؟ هل يبدأ
 زوجته بال فائدة، بنيو ؟؟ يكون قد حفر صدعا ال يلتئم بينه رفضت هدى وماذا لو هدي؟؟ 

دى   .؟؟ يكاد رأسه أن ينفجر، ال يدري ماذا يفعلأم يبدأ 
  
** ً غري  علىتالحظ هذا املوقف، زوجها شارد مهموم  من أال أما حبيبة فهي أكثر ذكاء

لسانه سؤال خيشى البوح به، زفرات صدره  علىعادته، ترمقها عيناه بنظرات حزن مبهمة، 
فحالتها هدى خترج حارة حني يظنها نائمة فيسمح لربكان قلبه بالتنفس قليال، كذلك 

 حىتفيه  والكالم الطيب مع أمحد، تتحاشي التواجد يف مكان ه حىتعجيبة، تتحاشي متاما 
 إىلاملنزل انقلب حاهلا  إىلإذا عاد أمحد  حىتين، تتصرف بطبيعية يف وجود اآلخر  ول
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ا احلزن، يف نفس حبيبة شيء حزين ال تعرف كنهه، شيء خيربها أو الشرود و االضطراب 
  .رشاد أمرها إىلستفقد كنزا قريبا جدا، دعت اهللا كثريا أن يهديها 

  
ن شاب أسلم منذ عدة جاءت املنحة من السماء فقد علمت من املركز اإلسالمي ع**

حدثتهم  ،الشاب مدير املركز أن يبحثوا له عن زوجة ذات أصول عربية أشهر وقد أوصى
ا و فطلبوا منها مفاحتتها هدى حبيبة عن  ترتيب لقاء، خرجت حبيبة من املركز وهي تشعر كأ

حتمل يف قلبها حصان طروادة، هل هي حمنة يف ثوب منحة؟؟ ال تدري، نعم قلبها يرجف 
  .فاملوت أهون من انتظاره كما يقولون ،فا، لكنها ستؤدي هذا االختبارخو 
األهم يف هذه املعادلة الصعبة، حاولت أن تفاحته أثناء الطعام  وقررت أن تبدأ بزوجها فه**

هذا  إىلهل صار مؤمنا ! ه أال يتم طعامه بعد يوم عمل شاق، يا ويح قلبهاعليفأشفق قلبها 
ُكنُّ مشاعر ما حن ؟؟ هل صار داخلها موقن أنه سيحزن عند مساعه هدى واحلد أن زوجها ي

  .أنه أصعب بكثري وأن املوت ليس أسهل من انتظاره أبدا، يبد وخرب العريس املرتقب؟؟ يبد
  
يف املركز اليوم  :استجمعت شجاعتها بعد الغداء قائلة وهي تتظاهر مبطالعة جملة أدبية**

  .ي كان هناك شاب حديث اإلسالم قد أوصي مدير املركز بالبحث عن عروس لهاإلسالم
  
ا؟ :يقلب قنوات التلفاز بالرميوت ورد أمحد بال اهتمام وه**   ؟وإًذ
  
لةو مسامع زوجها وهي ترد  إىلكاد دوي نبضات قلبها املرجتفة أن تصل **  :عينيها يف ا

  عروس ذات أصول عربية
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تيبست أصابعه فوق الرميوت وكأمنا اجلليد يغلف كل و التلفاز شاشة  علىجتمدت عيناه **
حبيبة قائال بصوت مسعت هي فيه  إىلعظمة من جسده، حاول السيطرة على مشاعره فنظر 

ا؟ :نربة ارجتافة رغم اجتهاده يف اإلخفاء   ؟وإًذ
اكاد قلبها يتوقف مما التقطته ** لكنها من ارتعاشة صوته، مل تستطع رفع عينيها حنوه،  أذ

لة علىسيطرت  ا فقالت ومازالت تنظر با   رشحُت هلم هدى :صو
األرض، قام مسرعا  علىّشم و مل يشعر أمحد بنفسه إال وقد سقط الرميوت من يده **

  آسف، سآيت بوعاء أمجع فيه أجزاءه :ليخفي اضطرابه قائال بابتسامة باهتة
يارها، نظرت  واملطبخ فيما أسرعت حبيبة حن ومث أسرع اخلطى حن املرآة  إىلاحلمام لتخفي ا

ارت جالسة  وعلى  إىلاألرض مسندة ظهرها  علىوجهها أعىت عالمات الصدمة، مث ا
الباب املغلق دافنة وجهها بني كفيها يف بكاء مكتوم، أما أمحد فقد كانت األرض تدور به، 

  .سواء السبيل إىلرشدين أرباه  :السماء هامسا إىلالصدمة تغلف كيانه كله، نظر 
حبيبة  إىلمجر كأنه مجر الغضا، أما أمحد فقد كاد يفقد عقله، ينظر  علىنام كال الزوجني **

أنا  :اليت تتظاهر بالنوم العميق، يلمس وجهها بأطراف أصابعه، كادت تقفز باكية صارخة
دوء واضعا رأسه   علىأحبك، لكن شيئا ما منعها من ذلك، أذهلها أن أمحد اقرتب منها 

تسمح لربكان دموعها بالثوران يف صمت،  حىتكتفها حمتضنا إياها يف حنان، أولته ظهرها 
صوت قوي داخلها خيربها أنه حيبها، لكن قلب الرجال يسع أربعا، ليس كقلب املرأة الذي 

من حق زوجها أن يبحث عمن أليس ال ميلكه إال أمري واحد، أخذ عقلها يدور يف دوامات، 
جة دنياه كما كان يتمين دائما؟؟ ديه ولدا من صل من حقه أن أليس به يكون قرة عينه و

الندم املرير؟؟  إىلفيعود أمره  الغاليةيبحث عن هذا الولد قبل أن تنفرط سنوات الشباب 
جاهد و صرب معها و أنانية منها أن حترمه هذه السعادة بعدما أهداها حبه الصايف  أليست

نزَّها عن رغبات الدنيا؟؟ إنه بشرلعالجها بال طائل؟؟ ماذا كانت   ،تظن زوجها؟؟ مالكا مُ
دون أن خيرب هدى كان رجال آخر لرمبا تزوج من و ل ،بشر يبحث عن السعادة كأي بشر
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 علىنيته للزواج منها دون إشفاق و دى رمبا صفعها بكلماته عن حبه هل وزوجته أبدا، أ
يا أحكم احلاكمني، يا من وهبت احلكماء حكمتهم، آتين احلكمة ومن  رب، مشاعرها، يا

ا  علىيؤتى احلكمة فقد أويت خريا كثريا، أغمضت عينيها   حىتدموعها مسلمة أمرها لر
  .يقضي اهللا أمرا كان مفعوال

حبيبة اليت  إىلأخذ ينظر و  باملشفىيف الصباح كان أمحد يستعد للذهاب إىل عمله **
كتفيها مديرا إياها برفق   علىغال برتتيب الفراش، اقرتب منها واضعا كفيه تظاهرت باالنش

تغرق الكون كله لكنها اكتفت برفع  حىتلتواجهه، كادت تلقي بنفسها بني ذراعيه باكية 
ا    .شفتيها علىرامسة ابتسامة باهتة  إليهنظرا

س يف مالحمها كأنه يراها ألول مرة** حزن ظن أنه استطاع  ظالل ووجهه تبد على ،كان يتفرّ
  .حبيبة، أنا أحبك :إخفائها عن زوجته، استطاع أخريا أن يتكلم هامسا يف صدق

  
ر أمل مث استطاعت أخريا الرد بصوت باهت كابتسامتها  إليهنظرت ** بعينني ذابلتني ختفيان 

  .أعلم :املزيفة قائلة
متنّت أن تزهق روحها اآلن بني ذراعيه، وهل هناك ميتة أسعد من  حىتاحتضنها بقوة **

كأنه يتمين البوح و ينظر بعينيها مباشرة  واملوت بني يدي احلبيب؟،بعد برهة أرسلها يف رفق وه
وجهه، آملها أمله، تردده، كتمانه  علىبسر ما، استسلم لرتدده فرسم أخريا ابتسامة حزينة 

  .ستطيع تركه يتعذب أكثرمشاعره ليصون مشاعرها، ال ت
  هل أطلب طلبا؟ :مدت كفها برفق حميطة وجنته قائلة بصوت مبحوح رغما عنها**
ريين :رد بصوت يعتصره األمل**   مُ
  منزلنا ليال؟ إىلهل نذهب  :ردت**
  كما تشائني  :رد بصوته املكلوم دون استفسار**
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نفسه، ظلت حبيبة  الباب كأنه يهرب من وحن جبينها وأسرع اخلطى علىمث طبع قبلة 
ا برهة، مث  ارت باكية ،متجمدة مكا ار  علىا ِدت، لقد ا ل فراشها يف حنيب مل تعرفه منذ وُ

ا دفعة واحدة كجبل جليد ذاب فجأة ليغرق أرض قلبها ومن    .هاعليجبل قو
**********************************  

صخرة فرح  علىمشاعر متالطمة كموج حبر ثائر جتتاح قلبه الغض الصغري، موجة تلقي بقلبه 
 إىل، مث تقتلعه موجة أخري لتقذفه خالصه من جحيم ذاك املعتقل القميءجمنون بقرب 

او صخرة احلنني حني يتذكر عيين أمه  صخرة ذاك  علىلتأيت موجة أخري تلقي به  ،أحضا
راح يتأملها من و ابنة عمته، أخرج الصورة الفوتوغرافية  وتاحه حنالشعور اجلديد الذي جي

هت عيناي )مارك(جديد، أال ال جزاك اهللا خريا يا  ّ حبر عينيها ذاك الذي بال  إىل، أنت من نب
ا وباحلرية، و شطآن  كأنَك شققَت قليب بسكني رقيق و من ليلتها وأنا ال أكاد أفكر إال 

قدتين  حىتفوق رأسي البدر فلم أبصره و كأنين كنت أعمي  وفأخرجت بركانا كان خامدا، أ
  .هإليأنت 
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))١٤((  
  
وضعت حبيبة آخر الرتوش من ألوان زينتها الرقيقة وعّدلت من طريقة تصفيف شعرها مث **

ا ذاك الذي ارتدته يف أول ليلة من زواجها وأرادت أن ترتديه  لكنّها اليوم أمسكت بفستا
ا تريد أن جتد  عدلت عن ذلك فارتدت فستانا آخر وأمسكت باألول لتضعه يف مكانه، إ

إن  و ه ضغوطا نفسية من أي نوع حىت عليزوجها وال تريد أن تضع و حّال جذريا ملشكلتها 
ما اليت  وكانت جمرد ثياب حيبها ه ما السعيدة، حيا ا تذكره بالليلة األويل من حيا أل

مبنعطف خطري، هي ال تريد شفقته، ال تريد تضحيته، ال تريد أن تستغل حبه اآلن  ستمر
ا تريد احلقيقة فقط، هلا،   .املستعان ووستتقبلها كيفما كانت واهللا ه إ
ُكنُّه هلدى من مشاعر وبعزمه  علىأما أمحد فقد عقد العزم **  علىمصارحة حبيبة الليلة مبا ي

ه يف نفس الوقت البد أن يفهمها أنه حيبها كأنه وضع تلك املشاعر يف إطار شرعي، ولكن
ا ستظل أنسه   وأن ما حدث فه ،سكنهو تزوجها باألمس فقط، أنه جيد راحة قلبه معها، أ

له أبدا حن ورغما عنه، أنه ل سواها، وأنه لن يطيق يوما واحدا يف احلياة  وميلك زمام قلبه ملا حوّ
ا، اجتاحت قلبه مشاعر حبه حلبيبة  فاقه على قلبها الرقيق من احلقيقة فتوقفت يده إشو بدو

  .عن إدارة مفتاح باب الشقة، أطرق قليال وأغمض عينيه مث فتح الباب بسم اهللا
طفأة والشموع ينبعث منها أضواء ملونة خافتة دخل أمحد ففاجأه ما رأى** ، املصابيح مُ
ابتسامة  ة مل يرها من قبل،إذا حبوريته خترج الستقباله بابتسامو  يغلف املكان رائحة مجيلة،و 

ا خلف  ضحك لكنّه ضحك كالبكاء، كانت رائعة اجلمال، حزينة العينني ختفي حز
ّل جبهتها يف حنان، نظر يف  ابتسامتها، رباه، إن مهمته أشق مما كان يتصور، اقرتبت فقب

ك شفتيه قائال بصوت خافت   .حبيبيت، أنت رائعة اجلمال :عينيها طويال مث حرّ
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ة سحيقة وقالت  وعلى تلك الدوامة اليت جتتاح مشاعرها لتسحبها حن سيطرت** أعماق ُهوّ
  .تفضل، تناول عشاءك قبل أن يربد :ثغر مبتسمو بصوت خافت جريح 

  
مل يعرف طعم الطعام من مهه رغم تنظيم األطباق بشكل مجيل، كان ساكنا يف ظاهره **

بعد العشاء كانت حبيبة جالسة  العشاء،مل ينطقا حبرف أثناء  لكّن عاصفة متوج يف باطنه،
 علىغارق يف شروده فأصدرت آهة أمل فجأة، ركض أمحد وجثا  وجواره تقّطع فاكهة وه

  .ركبتيه لريي ما حدث ليدها فإذا السكني جرحته فسالت بعض الدماء
  
  أطهر لك اجلرح مث أربط لك يدك يا حبيبة تعال :أمحد**
  
ذا املنديلبسيطة سألفه :تكتم أملها_حبيبة**   ا 
  
  ال بل هيا ألربطها لك بالضمادة :أمحد**
  
  ما املوضوع الذي أردت احلديث فيه؟؟ :يف هدوء_حبيبة**
  
ض ببطء ليعود إليتفاجأ أمحد فرفع رأسه ** مكان جلوسه األول، نظر  إىلها بسرعة مث 

  .بالكالمإليها مث سكت، مل يطعه لسانه 
  
دى؟؟ :لتهمساستجمعت حبيبة كل شجاعة الكون ** ق    هل املوضوع متعّل
  
  ها مصدوما، ال يدري مباذا جييبها؟إلينظر **
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ما عن بعضهما البعض  إىلظلت عيناه مشدودة  أن  إىلعينيها ال يستطيعان أن ُحيوِّال نظرا

ل أمحد نظراته  جهة أخري دون أن يتكلم، استشفت هي من نظراته الصراع الذي  إىلحوّ
ها يف رقة فوجدت أعىت إليأدارت وجهه  ،رغم أملها، اقرتبت منهه علييعانيه فأشفقت 

  .عالمات األمل يف عينيه
أحبك، و أمحد، أنا زوجتك،  :نطقت حبيبة بصوت يقطر أملا ختفيه خلف ابتسامة عينيها**
نفي ما أشعر به، ود أأكأكثر من يشعر بك يف هذا الكون، أخربين احلقيقة فقط، و  ِ أعلم  ا

ٌ لك عليّ أنك تشفق  يل من هذا البحر املؤمل الذي أسبح  ن صدقين، احلقيقة مهما كانت خري
  .فيه بال أمل للنجاة

ها ويف عينيه مسحة من دمع فاغرورقت عيناها بالدموع مث مسحتها بسرعة قائلة إلينظر **
  ؟؟حتبها :بصوت متهدج

  نعم :ها قليال مث نطق بصوت خافتإلينظر **
لهما يف و عينيها رغما عنها فأمسك أمحد بيديها الدموع تتساقط من و ظلت مبتسمة ** ّ قب

حبيبة أنا لن أبرر ما حدث ولكنين أقسم  :حب حقيقي مث قال بصوت هامس حزين صادق
ذا، أنا أحبك ول أنت  مل ينبض هذا القلب المرأة قبلك، ،كان بيدي مل أكن ألمسح 

وسيظل قليب ينبض حببك أبدا ما أحياين اهللا  تعرفني هذا وتعرفني قيمة وعمق احلب األول،
ِعم الزوجة علىأشهده و هذا  علىأنا أشهد اهللا و تعاىل،  كان األمر بيدي ملا جرحت و ل ،أنك ن

خارج عن  أحبك حد املوت يا حبيبة، لكنه شيء قلبك الرقيق أبدا حبيبيت، أقسم أنين
  .إراديت

صوت فاحتضنها زوجها يف حنان راحت يف بكاء بال و وضعت حبيبة وجهها بني كفيها **
مل أرد أن أجرحك  عشقي،و أنا آسف حبيبيت، يا سكين  :جارف مث قال بصوت متهدج

أقسم أنين مل أفكر يف إحزانك أبدا، أنا أحبك يا حبيبة، أحبك وال أجد كلمة أعمق  أبدا،
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ا عما يف قليب لك، وسيظل هذا القلب ينبض بامسك ما دامت دماؤه  من هذه ألعرب 
  .دفقتت
  
أحاط وجهها بيديه يف حنان ناظرا بعينيها و استمرت يف بكائها بني ذراعيه فأرسلها ببطء **

لكنين  حبيبة لقد ُحبُت لِك مبا يف نفسي حىت ال أخدعك، :الدامعتني هامسا يف صدق
  .انتظرت كل العمر و، حىت ولتأذينإال بعد أن هدى أعدك أنين لن أختذ أية خطوة جتاه 

  
دأ شيئا فشيئا بدأت حبيب** متسح دموعها مث استطاعت الكالم أخريا فنطقت بصوت و ة 

ل هذا الذنب على كاهليأنا لن و  :متهدج فكيف ستحيا بكل هذه املشاعر جتاهها  ،أحتمّ
  .لك مطلق احلرية فيما تريد أن تفعل داخلك بال رباط شرعي؟

  
ّل أمحد رأسها مث مهس** فّك اهللا  ،قبل أن نطمئن على حماكمة محزة لن حيدث شيء :قب

  .أسره عاجال غري آجل
  
يف هدى ، هل تسمح يل بأن أبيت عند أيب الليلة؟؟ آمني :مسحت حبيبة وجهها هامسة**

  .عطلة ملدة ثالثة أيام
  
ا تريد االبتعاد قليال فقال راجيا** االبتعاد ليس حال يا حبيبة، إذا : تأمل أمحد لشعوره أ

غاضبة و ال إجناح حبنا، أعرف أنك حزينة و  تيار البعد فلن نستطيع الصمود اجنرفنا يف
  .األملو ومصدومة وأنا أمتزق لكل هذا لكن البعد ال جيلب إال البعد 
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قد أكون حزينة ومصدومة لكنين لسُت  صدقين، ،أنا لسُت غاضبة :مهست حبيبة**
  .غاضبة، فقط أريد وقتا أسكب فيه أملي وأعاجل جرحي وحدي

  
  .بالطبع ال ميكن ملن كان سببا يف هذا اجلرح أن يعاجله وال حيق له ذلكو  :يف أمل_أمحد**
  
سببا يف أي سوء أمل َّ يب، صدقين أنا ال أنظر لك تلك النظرة فال  أنت لست :حبيبة**

  .أعود إن شاء اهللاو بضعة أيام فقط  حتزن،
  كما تريدين حبيبيت، هيا سأوصلك  :متنهدا_أمحد

ا فأغمض عينيه هامسا وتوجهت حن   .اللهم أهلمين الرشاد :حجر
***************************************  

ا زلزال مدمر، سواد وجسد بال روح، أ محزة  وهذا ه ،ظالم حالك، جمرد ُحطام ،روح أصا
املشاهد متر برأسه كحلم هادئ مث   يلفه الدمار بعد قرار احملكمة بتجديد حبسه، اآلن، الفىت

طائرته اليت ستقله من املعتقل إىل الواليات املتحدة  ويتوجه حن ووس جامث، مشهده وهككاب
قاعة احملكمة مستبشر الوجه ملهوف العينني يبحث  إىلمفعما باألمل يف اخلالص، يدخل 

ُسمح ألحد حبضور اجللسة سوى  عن عيين والدته بالذات، تتالقى عيناه بعيين أبيه فلم ي
 ،اشتياقا فيما يبدو والده راسخا كجبل يشري له بعالمة النصر مبتسماوالده، تغرورق عيناه 

الشهود، احلكم القاسي، تستنجد عيناه بعيين والده  احملامي، أسئلتهم، إجاباته، القضاة،
اس و العودة للقيود  ،وتتجمد الدموع، والده مازال ثابتا كجبل ال يهتز  ولألمل، متجها حنو للحرّ

ميسك و ته خارج احملكمة من بعيد، تركض حنوه باكية فيمنعها احلراس سيارة الشرطة يلمح والد
يار، يسقط إىل األرض فلم يعد قلبه و أخيه و ا والده  زوج أخته الباكية هي األخرى يف ا

حسام يهتف من بعيد  العربة املصفحة، وحيتمل املزيد، يوقفه احلراس على قدميه ويقتادونه حن
،ظالم يغلف عينيه يف وضح النهار، ال يكاد ))هللا يا أخيضع ثقتك يف ا((من بني دموعه



 

142 

قيد السّجان يف بالد غريبة، مجدت عيناه عن  إىلحضن والدته بل  إىليصدق أنه لن يعود 
ينظر إىل الدنيا  ،البكاء، مجدت روحه عن احللم، حىت لسانه ولألسف قد مجد عن الدعاء

منه السجن اآلن كما يشاء، فلم يعد به بعينني ميتتني، إنه يتمزق بال أدىن صوت، فلينل 
  .رغبة للنضال حىت من أجل احلياة نفسها

بل ويرفض مقابلة  ال يكاد يأكل، ظل محزة يف حمبسه هكذا شهرا كامال، ال يكاد يتكلم،**
  .حماميه حىت استدعاه نائب اآلمر بنفسه إىل مكتبه

ا لكنك ترفض مقابلة محزة يؤسفين أن أبلغك خربا كهذ :يصطنع احلزن_نائب اآلمر**
  حماميك وال سبيل لنخربك غري أن أخربك بنفسي

  إن كنتم تنوون إعدامي فهذا ما أرجوه :يتنهد_محزة**
واملعارك . نوب لبنانال، بل إنه يؤسفين أن أخربك بأن والدك قد ذهب إىل ج :نائب اآلمر**

فقدت و قد اصطحب والدتك معه ولألسف، أصيبت والدتك بطلق ناري و هناك دائرة 
ا   حيا

أليس  أنت متزح معي  :ظل محزة حيدق يف وجهه صامتا برهة مث انفجر ضاحكا قائال**
  كذلك؟؟

  متالك نفسك يا بين ،محزة :يف هدوء_نائب اآلمر**
  
  أنت كاذب، مجيعكم كاذبون، مجيعكم قتلة :صارخا_محزة**
  
واحد منهم حقنة ما زال يصرخ بكلماته هذه مث أعطاه  وأمسك احلراس حبمزة بسرعة وه**

محلوه إىل حجرته يف املبين حتت حراسة مشددة بأمر و يهدأ قليال  حىتخمدرة سريعة يف العنق 
  .من نائب اآلمر
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 ،باطنه غاضب كربكان ثائرو  ،يف صمت مطبق، ظاهره ساكن كقرب التاليةقضى محزة أيامه **
ن يصب  قد واتته و ه ذاك الغضب، عليغضب ال يعرف سببه لكن ال شك يف أنه يبحث عمّ

كلمات مارك من قبل و فقد كانت كلمات نائب اآلمر  ،الفرصة برتتيب من إخوان الشياطني
اتعصف برأسه،  م يف أتون العراق ومل  ،سبب أحزان أسرته كلها وأبوه ه إًذ كان   ،يبايلألقى 
مث  ،يف احملكمة يةاملبالالزج به يف غياهب ذاك اجلحيم، مالحمه اجلامدة غري و سببا يف نكبته 

والدته، كيف يصطحبها معه إىل مكان ميوج باالضطراب وهي مل تتعاىف بعد من مرضها وال 
أهلذا احلد يفّضل جمده ؟،من صدمتها يف حماكمة ابنها؟؟ أهلذا احلد ال يرى غري ما يريد

أمام الناس على أنه ذاك املنقذ للمبتلني  والشخصي على مصلحة عائلته، يفّضل أن يبد
  ،النصري للمستضعفني بال أي مراعاة حىت لشريكة حياتهو 
ثُل و لقد أحرق بلهيب غضبه كل ما كان يربطه بأبيه   ا و أخالق، و كل ما علمه إياه من مُ كأ

فرصة ال لتنفيس غضبه فقط بل لالنسالخ من جلده القدمي متاما، إذا كان سيقضي بقية 
ر من قيودٍ ظنّها قي قلب  ،سيعيش منذ اآلن بقلب جديد ،ود أبيهعمره يف هذا السجن فليتحرّ

محزة  ،يامسني؟؟ لتكن يامسني هي آخر ما يربط محزة مباضيهو ال ميتُّ لقلبه القدمي بصلة، 
  .اجلديد
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ترتدي ثوبا فضفاضا  ،أغمض محزة عينيه املثقلتني باحلياة اليت تنوء اجلبال بثقل محلها فرآها
اهليئة اليت تركها يوم  علىيراها اآلن  ،مل تتغري مالحمها اجلميلة ،أبيضا كعروس يوم زفافها

ا املعتادة ،أسروه ا نظرة عتاب  ،أمه الرؤوم ولكن ما بعينيها اآلن ليست نظرة حنا إ
 علىبأ نادى ،أُوِصَدت من بينهما قضبان سوداء قاسية ،ركض حنوها بكل قواه ،منكسرة

  ...أمي: صوته
ه نظرة انكسار يإلن لكن القضبان أدمت يديها فأخذت تنظر حاولت هي حتريك القضبا

مسو    ملاذا وضعت هذه القضبان بيننا يا ولدي؟؟ :ر دموعها يفيض وهي 
  هم من سجنوين بتلك القضبان يا أمي :تفاجأ محزة فصرخ**
 ، من حبل الوريد يا بين َّ إىللقد كنَت يف حبسك أقرب  :أغمضت عينيها يف أمل مث قالت**

 ،قضبان سجانيك مل حتل بيين وبينك يوما أما اآلن فأنت من صنعت هذه القضبان بيننا
وراء سجانيك تنهل من مائهم نسيت كل ما سقيناك أنا وأبوك من صايف النبع مث ركضت 

  .اآلسن
أنِت  ،إنه ذنبكما ،ليس هذا ذنيب :ركبتيه صارخا وعيناه تغرقهما الدموع علىجثا محزة **
 علىه ملاذا وافقت  يب هذا؟؟؟علنيكيف تف ه ولده فكيف بك؟؟عليقد هان  وإن كان ه ،أيبو 

  م اهلائج؟؟اليذلك  إىلذهابنا معه للعراق؟؟؟ ملاذا قذفِت يب 
اً إليقذفتك  :هتفت أمه من بني دموعها** نًا الو هم لتكون هلم عدوّ   .تابعاً  َحزَ
أمام   وقين؟؟ أنا لست موسي ألجنمل يدر خبلدك أن ميَّ الفنت قد يغر و  :باكيا يف صياح_محزة**

  أنا لست موسى ،كل هذه الفنت يا أمي
اختفت متاما ومحزة  حىتراحت صورة أمه عند ذاك تبهت رويدا رويدا وتتالشي رويدا رويدا 

  .ف بامسها ملتاعا لفراقها مرة أخرىما زال يهت
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  أماه ،أماه :يهمس وكان جسد محزة يهتز بعنف يف نومه وه**
  .استيقظ يا بين ، محزة ،محزة :ه فأسرع حنوه وراح يهز كتفيه بلطفعليخشى أبوبكر **
انتفض محزة مث اعتدل جالسا حمدقا فيما حوله مث استوعب عقله أخريا وجود أيب بكر يف **

أحب رجل إىل قلبه جيلس  وه االشتياق وهاو عام كامل من البعد  حجرته فلم يصدق عينيه،
  أيب؟؟  :تفاأمامه اآلن فارمتي بني ذراعيه ها

مث راح يتأمله يف حنان جارف وقد اغرورقت _ إليكلكم اشتقت  ،ولدي :يف تأثر_أبوبكر**
  لقد صرَت رجال ،ما شاء اهللا اللهم بارك :عيناه بالدموع قائال

كتف الرجل   علىوكأنه خيرج كل آثام قلبه وجسده  يستطع محزة الكالم من شدة بكائه مل**
ِعم األب يف معتقله والذي طاملا استقى منه  دينه يوم كان ينعم  تعاليمالذي طاملا كان له ن

ه عليتعرف ما الذي صرُت  وآه يا أيب ل :راح عقله يهمس يف أمل ،بقربه سنوات سجنه األويل
  .اآلن
دوء  علىبكر فراح ميسح  أبو أما ظنا  اآلخر يغالب دمعه ويسكن وه حىترأس الشاب 

هدأ محزة بعد  ،يف املعتقل البغيض الشوق وشعور الغربة ومنه أن سبب سيل دموعه هذا ه
هنا  إىلكيف أتيت   :ميسح عينيه مث ابتسم قائال بصوت ضعيف وفرتة فاعتدل يف جلسته وه

  يا أيب؟؟
  بعثوين لتنظيف حجرتك يا بين :يف ابتسامة حنونة__أبوبكر**
  هذا واهللا لن يكون ،حثالة :يقول وانتفض محزة واقفا وه**
إن هذا ما   ،أهدأ واجلس يا بين :بكر بساعد محزة ليجلسه قائال بابتسامة أمسك أبو**

أنا مستعد ألن يفعلوا يب أي شيء مقابل  ،حجرتك هذه إىلاهللا به منذ نقلوك  وكنت أدع
  كعليأطمئن و أن ألقاك 

تقبيلها لكن هذا األخري سحبها بسرعة تأثر محزة كثريا فجلس آخذا بيد أيب بكر حماوال **
  وقوة مث احتضنه من جديد
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  كيف أنت يا بين؟؟ كيف حالك مع اهللا؟؟  :يف حنان جارف_بكرو أب**
  أنا؟؟ احلمد هللا :معتدال يف هدوء خجول_محزة**
أعلم أنك مررَت بشدائد ال حيتملها إال  :ه يف إشفاق رابتا على كتفه قائالإليبكر و نظر أب**

  كن فرج اهللا قريب إن شاء اهللالرجال ول
  هعليعينيه مومئا برأسه يف إجياب خمفيا أثر كلمات أيب بكر  أغمض محزة**
  أسأل اهللا أن يفرج كربك كما فرّج كريب :بكرو أب**
  ما ذاك؟و  :اعتدل محزة قائال باهتمام**
  سيتم اإلفراج عين وترحيلي إىل وطين بعد يومني إن شاء اهللا :بكر قائالو ابتسم أب**
للوهلة األوىل نطقت مالمح محزة وقلبه بالسعادة لنجاة أيب بكر لكن سرعان ما ارتسمت **

  عالمات احلزن على قسمات وجهه رغما عنه
  ما بك يا ولدي؟:بكرو أب**
  يعلم ريب كم فرحت لنجاتك  ،احلمد هللا :مبتسما يف حزن_محزة**
  لكن؟؟و  :بكرو أب**
  ولكن حىت أنت سترتكين وحيدا هنا يا أيب؟؟ :محزة**

َرباته يف حني قال أبو احتضنه أب كان و ل :بكر يف صوت متهدجو بكر بقوة فاستسلم محزة لعَ
كان بيدي ما خرجت إال ومجيعكم و ل ،األمر بيدي ما خرجت إال ويدي يف يديك يا بين

  أمضي بل أترك قطعة من قليبو يعلم اهللا أين ال أتركك  تسبقونين إىل احلرية، لكنه أمر اهللا،
 ،مل أقصد أن أبرت فرحتك أنا آسف يا أيب، :مسح محزة عرباته وحاول االبتسام قائال**

  جزاك عنا مجيعا خرياو عوضك اهللا عن آالمك 
 وفالصرب ه أوصيك بالصرب يا ولدي، :يدي محزة هامسا يف تأثر علىبكر يشد و راح أب**

الك    اصرب حىت جيعل اهللا لك فرجا وخمرجا ،الدين كلهمِ
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من أين يأيت ذاك الصرب و  :أومأ برأسه موافقا فيما قلبه يهتفو ابتسم محزة ابتسامة متفهمة **
كان يباع يف احلوانيت لبذلت روحي ألشرتيه، مل يعد يب طاقة للصرب يا أيب، و يا أيب؟ ل

  صدقين، مل يعد يب طاقة بعد اآلن
  

*********************************************************************
***  
، نظر إىل سقف احلجرة فاعتدل جالسا فجأة يف ذعر، أذنيهاستيقظ محزة على طنني يصم **

أين أنا؟ جالت عيناه باملكان، السقف مزركش بورود راقية مثبت فوق حوائط غرفة واسعة 
ا تسر الناظرين، عاد ه مغطى جو علييتوسطها سرير  وثري جيلس ه سده بفرش رائعة فاقع لو

  عقله إىل الوراء بسرعة درامية إىل أن اسرتد وعيه كامال
  
إنه اآلن ليس محزة الفىت ذي الثمانية عشر ربيعا، إنه محزة الشاب ابن الرابعة والعشرين **

ألوىل حني عاما، إنه اآلن حرٌ طليٌق يف بيت أبيه بلندن، عادت ذاكرته إىل حلظات حريته ا
قبلت احملكمة استئناف حماميه أخريا وبعد سبع سنني من القضايا، أطلقت احملكمة سراحه 

حتت مراقبة احلكومة ملدة عام ممنوع فيها من  وبسن الرابعة والعشرين كإجراء مشروط، فه ووه
  ممنوع من ممارسة حقوقه املدنية حىت تصدق احملكمة على براءته النهائيةو مغادرة لندن 

  
مث  ببطء، فرحته الغامرة باخلالص، الطائرة العسكرية، سيارة الشرطة، يتذكر كل شيء**

سيارة أبيه، عينا أبيه الدامعتني فرحا مقابل مشاعر محزة الصخرية جتاهه، حضن أبيه الدافئ 
مقابل حضنه البارد وقلبه املتحجر جتاهه، يتذكر كيف ذاب كل ذاك اجلليد حينما رأى 

يئة األمهات، يتذكر كيف ارمتى حبضنها وراح  ،))حبيبة((أخته رباه لقد كربت وصارت 
جيهش بالبكاء ويشتم فيها رائحة أمه الراحلة، يتذكر كيف احتضنه حسام بلهفة أب وليس 
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قالت  ،أخ، يتذكر كيف توقفت الكرة األرضية عن الدوران حني التقت عيناه بعيين يامسني
ً  جدول رائق رغمعيناها كالما أصفى من  ا خفضتهما حياء ا  أ حني رأته، يستشعر اضطرا

إن استطاعت إخفاء اختالجة و رغم اختفاء مالحمها خلف النقاب الذي ترتديه، لكن 
ا أ بريق عينيها؟؟ لقد اهتز قلبه بني  وقسمات وجهها فكيف تستطيع مواراة ارتعاشة صو

ا حنوه مثل ما به حنوها، يا ليت   .ضلوعه، لعل ما 
  
مسع طرقات على باب حجرته مث صوت ينهر أحدا فقفز بسرعة وفتح الباب، وجد فجأة **

آسفة يا محزة لقد هرب الولد  :حبيبة تبتسم له يف خجل وهي تسحب صبيا من يده قائلة
  من يدي وطرق بابك

  
  وأريد حمادثته خايلملاذا متنعيين يا ماما؟؟ إنه  :ها يف تربم قائالإلينظر الطفل *
  
اإنه محزة الصغري  :يفتح ذراعيه للصغري قائال ومبتسما ابتسامة واسعة وهجثا محزة ** ، ما إًذ

  يا صغريي تعالَ  !أمجله
  
هل تعرف  :متمتما للطفل نظر إىل حبيبة هامسا بصوت متهدج احتضن محزة الطفل مث**

  خالك محزة ما امسي؟ أنا محزة أيضا،
  
لقد أعددتُ  لك الطعام املفضل حبييب محزة  :مسحت حبيبة دموعها مث قالت مبتسمة**

  لديك
  
  منذ قليل يا أميلكنين أكلُت  :ها الطفل قائالإلينظر **
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أنه  وأمك تقصدين أنا يا صغريي، يبد :ضحكت حبيبة واستغرق محزة يف الضحك مث قال**

  سمستحدث فوضى عارمة بسبب اال
  
  ذنب أمحدو هذا ذنيب  :ضحكت حبيبة قائلة**
  
قليال كأنه ال يصدق عينيه فركض محزة حنوه وتعانقا مث  فرح مث وقفجاء أمحد مهروال يف **

 محزة، محدا هللا على سالمتك، لقد كربت وصرت شابا، :أرسله ببطء متأمال مث قال يف حب
  ما شاء اهللا

  
  كعليتعرّف كربت كثريا يا أخي أمحد فلم أكد أنعم وأنت   :ضاحكا_محزة**
  
  جتيد املزاح أيضاصرت و  :ضحك أمحد متفاجئا مث قال**
  
  دعوكما من املزاح اآلن فكالكما ال شك يتضور جوعا :ضاحكة_حبيبة**
  
يامسني ال تكاد تتفوه بكلمة و كان اجلميع جيلسون يف حجرة الضيوف بعد انتهاء الغداء **
  ها حينا بعد حني إليمحزة يعود بنظراته و 
  
ا :موجها كالمه إىل الطفل_محزة**   ل تشبه قويت أيضا أم ال؟يا شبيه امسي أرين ه إًذ
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)) ريست((ـاملنضدة وراحا يلعبان لعبة ال إىلأسند باطن عضده و أمسك كف الطفل بكفه **
  فانتصر محزة الكبري يف أربع جوالت

  
  ؟؟ايلكيف أهزمك يا خ:عابسا_الطفل**
  
زمين وأنت محزة؟و  :ضاحكا_محزة**   كيف ال 
  
  أنا محزة صغري ولكنك محزة كبري :الطفل**
  
أسرته ممررا أصابعه بني خصالت شعره بسرعة كمن  وه محزة متعجبا مث نظر حنإلينظر **

سم، أنت محزة األصغر االكيف فاتنا هذا؟ حل مشكلة   :يفكر يف شكل مضحك مث قال
  أنا محزة األكربو 
  
  !األكرب؟و األصغر  :ضاحكا_عمر**
  
  نعم وحقوق الطبع حمفوظة ألهرامات اجليزة :محزة**
  
قليال فقطعتها بسرعة واعتذرت مث  عاليةضحك اجلميع ولكن نّدت من يامسني ضحكة **

ل نظراته إلينظر محزة  ،الداخل ووقامت مسرعة حن استأذنت هم بسرعة مث جاء إليها مث حوّ
يتضاحكون، مث و صمت صمتا مطبقا فيما اجلميع يتحدثون و فتغّري وجه محزة )) محدي((

يف طريقه للخروج كاد يصطدم بيامسني و املطبخ  وهض متجها حنأحس أنه ال يطيق اجللسة فن
  .اليت نزلت الَدرَج الداخلي فرتاجعت بسرعة
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  آسفة جدا :يف اضطراب شديد_يامسني**
  
  ملاذا تتأسفني كثريا؟؟ :محزة**
  
  ماذا؟ :تفاجأت يامسني من رده فقالت بتلقائية**
  
الثاين أن و األمريات ال تعتذرن كثريا، أريد أن أخربك بشيئني، األول أنك أمرية و  :محزة**

  ضحكتك أمجل من أن ختجلى منها
  
ا فنظرت ** ا من  وصاعدة حن سرعت اخلطىمث أه دون كلمة إليأجلمت املفاجأة لسا حجر

جديد، أغلقت الباب واضعة كفها فوق قلبها لعله يسكن وال يقفز من بني ضلوعها، ما 
ً ،محزة هذا؟ قاحة تستوجب ترسيم حدودٍ يستحق الطريان فرحا؟ أم و  هل تعترب كلماته إطراء

ا النسيان؟ رباه، قلبها يتقافز كفتاة يف السادسة عشر، يبد بينهما؟ أن  وأم جمرد جماملة مكا
  احلياة جوار هذا الكائن لن تكون يسرية باملرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 

152 

))16(( 
كانت خطوات محزة تتسارع كأنه يهرب من ماضيه كله، يركض ويركض ويركض وعقله **

يركض يف مشاهد متباينة بني املاضي واحلاضر حني مسع صوتا أنثويا يناديه، أبطأ سرعته 
تدرجييا ملتفتا خلفه فوجد فتاة محراء الشعر حتاول اللحاق به يف مضمار اجلري، توقفت 

  جانب شجرة ضخمة إىلوقفا  حىتقدماه ببطء 
  عفوا هل تعرفينين؟ :محزة**
  كيف ال ونصف هذا البلد يعرفكو  :مبتسمة_الفتاة**
  قطب جبينه متعجباو ابتسم محزة **
  بل رمبا نصف العامل :الفتاة**
  بالطبع تبالغني ،ال :ضاحكا_محزة**
بال أحرار (( ناشطة جبماعة كاثرين كريسيت،  :ضحكت الفتاة مث مدت يدها تصافحه قائلة**

  ))حدود
  أهال تشرفت مبعرفتك :صافحها محزة قائال**
  أنا متابعة لقضيتك منذ ثالثة أعوام وأنا جارتكم باملناسبة :كاثرين**
  !جارتنا؟ :متعجبا_محزة**
هل  ،أعرف حبيبة ويامسني ،بنفس الشارع88ومنزيل رقم  82نعم فمنزلك رقم  :كاثرين**

  تتناول مشروبا دافئا معي؟
  ولكن: محزة**
  ليس هناك لكن فهذا أول طلب أطلبه منك يا جاري العزيز :كاثرين**
  حسنا :مبتسما_محزة**
  دخل محزة بصحبة كاثرين إىل منزهلا الفاره ذي احلديقة اجلميلة**
  هل تعيشني وحدك؟ :محزة**
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  هل هناك مشكلة؟ :كاثرين**
  بالطبع ال ال، :مضطربا قليال_محزة**
  ولكن أنت خمتلف عن عائلتك :وال الساخنة وهي تقوله كاثرين مشروب الشوكإليقدمت **
  كيف؟  :محزة**
م يف أي اجتاه  إيلَّ مثال، أنت تنظر  :كاثرين** أثناء حديثك أما رجال أسرتك فتتجول عيو

م ال يصافحونين  ، كذلك باليدبعيدا عن اجتاه جسدي، كذلك فقد صافحتين يف حني أ
  فأنت جتلس معي

حىت  والبنة عمتك أ واآلن وأنت تعرف أنين مبفردي أما هم فال يسمحون حىت ألختك أ 
م يف أمر و لزوجة أخيك حسام بزياريت إال  هّن معا وللضرورة القصوى حني أطلب مساعد

  .بدون سبب قط ومل تزرين إحداهن وحدها أ ما،
  أنا خمتلف عنهم قليال :ابتسم محزة ابتسامة صغرية مريرة قائال**
  ؟قليال :مبتسمة_كاثرين**
  لعله كثريا، ولعله كثريا جدا :شاردا_محزة**
مع يامسني هل تركُت بييت ألكون معك أم  :عاد محزة إىل منزل أبيه فاستقبلته حبيبة مازحة**

  إليكلكنين اشتقت و على فكرة أنا مل أشتق ليامسني فبييت ليس بعيد  يف املطبخ نعد الفطور؟
  
  آسف حبيبيت، فقط تعرفت على صديقة جديدة :ويبتسميقبل رأسها _محزة**
  من هي؟ :حبيبة**
  هاإليدخلت يامسني تضع الطعام على الطاولة ملقية السالم فشرد محزة قليال ناظرا **
  من هي يا أستاذ؟ :حبيبة**
ا كاثرين جارتنا، قابلتها يف مضمار اجلري  :محزة** أصرت أن أتناول مشروبا و ها؟ نعم، إ

  معها ففعلتساخنا 
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  أين؟ :حبيبة**
  يف منزهلا :محزة**
لتنظيف  املطبخ متحججة جبلب شيء وسقط الطبق من يد يامسني ارتباكا فأسرعت حن**

األرض يف حني كانت عينا حبيبة ترمقها يف حزن صامت مث رن جرس اهلاتف فذهبت للرد 
 ايا الطبق املكسور،لرفع بق ملطبخ ملساعدة يامسني يف إحضار شيءيف حني أسرع محزة إىل ا

وجدها خترج مسرعة حيث تفاجأت بوجوده فرتاجعت وتراجع، نظرت إىل األرض بتلقائية 
ا كانت تبكي ونظر إىل عينيها بتلقائية، ا حممرة وكأ   النقاب يغطي مالمح وجهها لكن جفو

  ...يامسني هل :متعجبا_محزة**
  سأنظف األرضية إذنكعن  :مقاطعة_يامسني**
  
د منها ** ا اجلافة، وامحرار عينيها، لقد تعوّ نربة مرح و  نربة حياء أحيانا، علىتعّجب من نرب

  لكن نربة جافة كهذه؟؟ ملاذا؟؟ كثرية،  اننربة ارتباك أحياو  خجول أحيانا،
حبيبة  استأذنتيف املساء و  قضى يومه حياول أن حيادثها يف أي موضوع فال تكاد جتيب،**
  هلا فأذنه يف حجرته علي
  ألن تودعين قبل عوديت لبييت؟؟ :مبتسمة_حبيبة**
  ملاذا ستعودين؟ ابقي معنا قليال :متفاجئا_محزة**
  ملاذا ال تأيت معنا؟؟ لقد تركت بييت مخسة أيام كاملة، ،يكفي هذا ،ال ال :مازحة_حبيبة**
  كمليعال أريد أن أثقل  :يف حياء_محزة**
أنت ابين يا محزة أم أنك  ! نا؟عليا تقول؟ تثقل ماذ :واضعة كفها على خده حبنان_حبيبة**

  كربت على حبيبة؟؟
اق منذ صغرمها** ا الدّف   احتضنها يف حنان جارف مبادال إياها حنا
  أنتِ  أمي بعد أمي رمحها اهللا :محزة**
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ا :مبتسمة يف تردد_حبيبة**   ، هل لألم أن تتحدث مع ابنها قليال؟؟إًذ
  
تشعرون أنين لست محزة الذي تعرفونه،  رف هذا يا حبيبة،تغريت، أع :تنّهد محزة قائال**

م استبدلوين بآخر  أرسلوا و رمبا قتلوين  وأ_ مث أضاف مازحا يف ابتسامة أمل_تشعرون أ
  م شبيهيإليك

  
ال و  بل أنت محزة أخي، ال أحد له عينان مثل عينيك الدافئتني، :يف حب صادق_حبيبة**

تبدلت مالحمك  واخشوشن صوتك أ وعمرك أمهما تقدم  قلب مثل قلبك األخضر،
  ابن أيب وأمي، ابن هذا البيتو أخي  ،الطفولية بتلك املالمح الرجولية، أنت محزة

  
  لكن؟و  :يف أمل_محزة**
  
 وفقط ل ليست لكن مبعىن لكن، إمنا أشعر أن هناك بعض الغبار يغطي روحك، :حبيبة**

ه عن روحك لعدت إىل م ول أزلَت هذا الغبار، لكل جواد   عدنك الطيب من جديد،غسلتَ
  فال تَُطل كبوتك لطاملا كنَت هكذا، أنت جواد رابح إن شاء اهللا،و  كبوة يا أخي،

  
  .هيعلال تعرفني شيئا، ال تعرفني الشخص الذي أصبحت أنِت : محزة**
ن تزيل ال أريد أن أعرف، ال أريد أن أعرف يا محزة، أريدك فقط أ :يف حرارة حمبة_حبيبة**

اءهذا  بعد اهللا ال أحد يستطيع أن يزيل هذا  ك لتعود إىل روحك القدمية،الغبار الذي خيفي 
  الغبار سواك
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  دار محزة بعينيه يف أحناء الغرفة ومل جيب**
  
لذلك لن أحتدث عن  قد فهمتين،و أنا أعرف أنك حاّد الذكاء،  :خده علىتربت _حبيبة**

وال عن ذهابك إىل بيت   ،اجلريئة إىل يامسنيصلواتك اليت مل أرك تصليها، وال عن نظراتك 
  .كاثرين وهي تعيش وحدها، أنت تعرف جيدا أن كل هذا

  
أن كل هذا و ن كل هذا ضد مبادئ هذا البيت، أ :قاطعها محزة قائال يف سخرية حزينة**

  كذلك؟أليس  يغضب أيب 
  
لت يف هلجته من غضب مكنون لكنها تداركت صدمتها وقا وُصدمت حبيبة مما يبد**

  .يغضب ربك سبحانه وهو  دينك، تعاليمضد  وبل ه ،ال :دوء
  
ا اليت نزلت كالصاعقة على قلبه فعاد إىل الصمت من جديد، ** تفاجأ من هدوئها وكلما

  .سأنتظرك يا أخي لزياريت فال ترتدد :اقرتبت منه مث طبعت قبلة حانية على رأسه قائلة
  
  ركض محزة الصغري حنوه ففتح له محزة ذراعيه أومأ برأسه موافقا فألقت السالم وفجأة**
  
دوء :موجهة كالمها للطفل_حبيبة**   محزة 
  ألستُ  خاله؟ دعيه يا حبيبة، :محزة**
  حىت ال نتأخر  تعالَ قبِّله مث  حسنا،:ضاحكة_حبيبة**

دوء من احلجرة مغلقة الباب خلفها،  استندت إىل الباب قليال تستجمع نفسها، وخرجت 
بذاك املسكني ليتحول إىل هذا الرجل الذي تراه اآلن أمامها؟؟ اللهم آته رشده  ماذا فعلوا
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هِ شر نفسه، أما هو  ِ فقد استعرت نريان الصراع داخله بعد رحيل أخته، استلقى على ظهره  وق
وكالعادة صب جامّ  ،كلمات حبيبة مؤملة رغم توقعه لألسوأ كردود أفعال للجميع  ،مفكرا

احلنق يزداد أواره  ،احنداره الشخصي أيضاو كأنه صار رمزا لكل متاعبه بل و غضبه على والده 
لكن سيل أفكاره توقف فجأة عند هاتني العينني احلبيبتني، يامسني، ترى هل كانت  ،اشتعاال
   ...إن يكن فما الذي جعلها تبكي؟ هلو  تبكي،

ا ،وانتفض جالسا، هل ميكن هلا أن تكون عقل أ ُ ون هذا؟ مىت جن حتبه؟ أي... هل ي
انفس املدة والطريقة؟؟ ما املانع  أليستوأنت مىت أحببتها؟؟ ! أحبته؟ ا حتبك؟؟ ال  إًذ يف أ

ا ،تستسغ األوهامو ال تكن أمحقا  ،ال بسيط أمرها، فلتصطنع بعض احليل لتكشف مكنون  إًذ
ان حينما غريمها مل يكونا يعبثو )) مارك((و) 'تينا((قلبها، وأنت يا محزة لن تعدم احليلة، ف

لكنه عاد  يف بث مسومهم بعقلك أميا إخالص،ا و فقد أخلص ،قررت أن تسلم روحك هلم
تنفريها، فقط يريد سرب  وإنه ال يريد إخافتها منه أ ،رقتهاو ، تذكر يامسني وأين هو تذكر أباه و 

اغور قلبها، يريد أن يتأكد من مدى حبها له،  فلتكن احليلة بسيطة قدر اإلمكان،  إًذ
افليستعد    .ليعد عدتهو  إًذ

أسبوع كامل فعملها يف املركز اإلسالمي مع  حوايلعادت حبيبة إىل منزل والدها بعد ** 
رعاية محزة الصغري تستنزف كل وقتها، الحظت أن يامسني ال تأكل إال بضع لقيمات 

ا صامتة شاردة معظم الوقت،  ها من وقت آلخر، إلية يسرتق النظر أن محز و صغرية، وأ
  .دخلت إىل حجرة يامسني وجلست جوارها

  .شاردةو يامسني ما بك؟ هل أنتِ  مريضة حبيبيت؟ تبدين شاحبة  :حبيبة**
  .أطرقت يامسني برأسها ومل جتب** 
  يامسني أتستحني مين؟ ألست أختك الكربى؟ :حبيبة**
  .هدوء بدأت الدموع تتقاطر من عينيها اجلميلتني يف**
  حبيبيت ما بك؟ :يف ارتياع_حبيبة**
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  .محزة :بصوت متهدج_يامسني**
  هل ضايقك؟ :حبيبة**
يثين على  ،إنه حيب كاثرين، يسألين عنها كثريا جدا ،ال :قالت يامسني يف صوت متهدج**

تمع وو خفة ظلها و مجاهلا  يذهب إىل منزهلا  ،أشياء كثرية...و... و... وعيها بقضايا ا
  يوميا، يتقابل معها كثريا، إنه حيبها يا حبيبة حيبها

  .اء هذا اجلنون البد أن ننقذه معا من كاثرين هذهماذا؟ لكنين لن أصمت إز  :حبيبة**
ا علنيماذا ستف :متسح دموعها_ يامسني**   ؟ هل ستستجدين حبه يل؟إًذ
آسفة فقد ارتبك عقلي، حسنا انتظريين ما الذي أقوله،  آسفة يا يامسني، :يف رقة_حبيبة**
  .هنا
جلست جبوار  أمحد يتضاحكون،و ذهبت حبيبة خارجا فوجدت محزة جيلس مع حسام **

دوء معتذرا مث قامت  .وافين إىل حجرتك :ت له أناآلخرين أسرّ  يف غفلة منو محزة مث  قام 
  .هإليهي حىت دخلت 

  يامسني؟ محزة، ماذا تريد من :يف صوت منخفض غاضب_حبيبة**
  ماذا تقصدين؟ :متفاجئا_محزة**
ال يغرنك  لقد حذرتك من العبث مبشاعرها، يامسني من أكثر فتيات الدنيا براءة، :حبيبة**

سنوات عمرها االثنتني والعشرين، إن قلبها قلب طفلة يف السادسة عشر، ينبوع صاف لن 
  ...مث إنك ،أمسح لك بتكديره

  أنا أحبها :قاطعها محزة مبتسما يف هدوء**
  !ماذا؟ :تفاجأت حبيبة قائلة**
  أريد أن أخطبها :محزة**
مث تذكرت كاثرين فجأة فأرسلته حقا؟؟ مبارك لكما يا حبييب،  :حتتضنه يف فرح بالغ_حبيبة**

  كاثرين؟؟و  :بصورة مضحكة قائلة بغضب
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  جمرد جارة :يف ال مباالة_ محزة**
ا :حبيبة**   امسني؟؟ملاذا تتحدث عنها كثريا أمام ي إًذ
  .أخترب شعور يامسني حنوي للتأكد من حبها يل :ها مبتسما قائالإلينظر محزة **
من أين  :يف مسحة حزن ممزوجة بابتسامة دهشة ُصعقت حبيبة فسكتت قليال تتأمله قائلة**

  ؟األساليبتعلمت تلك 
  قع؟؟نها عن رأيها قبل مفاحتة أيب أم أضعكم أمام األمر الواأليهل ستس :مازحا_محزة**
  سيكون كما حتب إن شاء اهللا شيء ال تقلق أيها الوسيم، كل :ابتسمت حبيبة قائلة**
  
ا سرتفع ذاك الشيء كذلك،أليس  سأراها  :استوقفها محزة قائال**   عن وجهها؟ أقصد أ
  
  نعم سرتفعه من أجل الرؤية الشرعية إن شاء اهللا النقاب، :قاطعته حبيبة مصححة**
  ها عن رأيهاأليحسنا، هيا اذهيب واس :ةمتحمسيف ابتسامة _محزة**
  
ا حبيبة أنه حيبها ويفعل ذاك ليخترب حبها ** مل تكد الدنيا تسعها من السعادة عندما أخرب

ا لت خرب محزة مبوافقتها ومن مث له، واشتعلت وجنتيها خجال عندما خرجت حبيبة من حجر
أغمضت عينيها متذكرة ذاك و ا خرجت حبيبة فوقفت يامسني أمام مرآ ،مع أبيه يتحدث

ا ترفض كل عريس يتقدم خلطبتهااليوم  حني بعث  ،منذ ثالث سنوات حينما الحظ خاهلا أ
تتساءل عن السبب، حينها بكت يامسني ومل تبح بسرها إال حني و ها حبيبة لتتحدث معها إلي

ا أن قلبها مل يتعلق عليضغطت  إال بابن خاهلا ها حبيبة كثريا، وقتها بكت يامسني وأخرب
هول املصري، املعذَّب بال ذنب اقرتفته يداه، تذكرت كيف  القابع خلف جدران الظلم، ذاك ا

تت حبيبة وتعجبت من ذاك احلب الذي تنبت بذرته بعيدا عن ماء يرويه،  هل هناك ماءو  ُ
لكن مجال يامسني  ،،لكنها بكت معها ومتنت هلما اخلري؟يروي نبتة حب سوى الوصال
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فقررت الفتاة الغضة عندئذ أن ترتدي النقاب حىت ختتفي عن أعني   ،فت أنظار اخلطابيل
ها قد جاء  له قلبها، مسحت دمعة نّدت من عينيها، وكل الرجال انتظارا لرجل واحد يهف

الذي كانت حتيا من أجله، حلمها قد بدأ يتجسد أمام ناظريها، محزة، هل يرضى اهللا اليوم 
  عين فأٌكن لك حقا؟؟

  
  (- :ولكن، من قال إن الرياح تأيت مبا تشتهي السفن؟؟ **

*************************  
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))١٧((  
 
كان محزة مع والده يف حجرة املكتب ميهد لرغبته يف اخلطبة قبل حضور عمر ملفاحتته رمسيا **

ا حتبس أنفاسها رغم يقينها بأن خاهلا لن يرفض يف املوضوع، كانت يامسني يف  حجر
ربع ساعة مث مسع اجلميع صوت محزة املرتفع يف غضب  ايلمضى حو  خطبتها من ابنه،

حجرة املكتب فاصطدمت حبمزة الذي كان يفتح الباب يف  وشديد، هرولت حبيبة تلقائيا حن
  الشرر يتطاير من عينيهو نفس اللحظة 

  ؟لكماما با :يف فزع_حبيبة**
  وامسعي ماذا يقول والدك تعايلامسعي،  :يف غضب أعمى_محزة**
  ؟ماذا :يف فزع_ حبيبة**
  ال أعلم ملاذا يصر على تأجيل اخلطبة  :صارخا_محزة**
حسنا حسنا ال بأس، لعله يريد أن يؤجلها حىت متضي فرتة مراقبتك  :حماولة التهدئة_حبيبة**
  يا أيب؟كذلك أليس  حرمانك من حقوقك املدنية، و 
  
كلما سألته إىل مىت فال   ،ال :ها حبزن خفي ومل جيب يف حني هتف محزةإلينظر والدها **

  .سليه بنفسك سليه، جييب، سألته ملاذا فلم جيب،
  
هرولت يامسني إىل الَدرَج الداخلي ووقفت تسمع ما حيدث من بعيد وقلبها يكاد يهبط **

  .ال يريد أن يلقيه على كتفي أحد آخركأنه حيمل جبال و ظل محدي صامتا  ،إىل قدميها
  
أخربنا فقط  أيب ارجوك، :من والدها قائلة يف صوت مهذب ملئ بالرجاء اقرتبت حبيبة**

  حنن سنتفهم صدقنا ؟ملاذا
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  ها محدي لكن لسانه مل يتحركإلينظر **
  أخربنا مبا يف قلبك إن هذا القرار مصريي، أرجوك يا أيب،: حبيبة**
  .من أجل هذا :الرهيب على أعصابه املنهكة فهتف بصوت متهدجشعر محدي بالضغط **
  

للوهلة األوىل مل تفهم  ،))الكانز((مث أخرج علبتني فارغتني تشبهان علبة املياه الغازية الصغرية
  حبيبة يف حني وقف محزة مبهوتا صامتا

  
  ما هذا يا أيب؟... ما :غري مصدقة_حبيبة**
  
  !سليه ما هذا ،ه يف سلة مهمالت حجرة أخيكوجدتُ هذا ما  :يف حزن شديد_محدي**
  
  !!هل هذه ،محزة :محزة يف ذهول وتدير رأسها حن_حبيبة**
  
منذ   ،نعم، أنا أشرب اخلمر :استبدل الصدمة بغضبة جاهلية فهتفو أفاق محزة من ذهوله **

ا، نعم أنا مل أعد محزة الذي تعرفونو كنت يف املعتقل   ليست اخلمر فقط هي ماو  ،أنا أشر
  محدي.سيجعلك تتقزز مينِّ يا د

  
  أوهنت الصدمة قدمي يامسني فجلست مصدومة على الدرج واضعة رأسها بني كفيها**
  محزة :هتفت حبيبة من بني دموعها**
ولكن بأي حق حتطم : قائال واصل محزة صراخه يف وجه أبيه وكأنه ال يسمع صوت حبيبة**

أتعلم مىت شربُت مخرا ألول مرة؟ بعد أن علمُت  حيايت اآلن بعد أن حطمت حياتنا مجيعا؟
  .حب الظهور لديكو مبوت أمي، أمي اليت قتلها تباهيك 
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** ً زه بشدة هاتفة كانت حبيبة تبكي بكاء ِق  :مريرا لكنها أمسكت بذراعه  ماذا تقول؟ أف

  أفق يا محزة ،ُكف عن اهلراءو 
يستطع أحد إخبارك به، أنت  نعم، سأخربك مبا مل :واصل محزة هتافه كأنه مل يسمعها**

استغللت و بصغر سننا  تبايلقذفتنا إىل جحيم العراق ومل  ،سبب نكبة كل فرد يف أسرتنا هذه
ذقُت مامل و إىل جحيم ليس مثله جحيم على األرض بسببك  محاسنا الساذج حينها، أُلقيُت 

لشائكة؟ عن ماذا تعرف أنت عن القضبان احلديدية؟ عن األسالك ا ،حيتمله بشر باملعتقل
متارس  ل حلظة من هذا العذاب، وأنت خارًجادموع الرجال؟ أنا عشت كو القهر و اإلهانة 

وكأنك ال  علىرأيتك يوم حماكميت تقف جامد املالمح حىت بعد احلكم  هواية حب الظهور،
الذي أجنبته لتلقيه يف التهلكة، حسام فقد ذراعه يف العراق  شيءملصري ذاك الال تبايل

تم مبرضها و بسببك،   علىفزعها مما حكموا به و األهم من كل هذا أمي، أمي اليت مل 
ا إىل أتون حرب أخرى لتلق ، سنوات ي حتفها هناك، أنت أخذت مين كل شيءفألقيت 

إذا كنت  واآلن تسعى ألن حترمين من حيب الوحيد أيضا، أمي،و  منزيل،و كراميت، و طفوليت، 
  أجنبتنا؟تكرهنا إىل هذا احلد فلماذا 

زه من بني دموعها الغزيرة وهي ال تكاد تصدق ** اخرس يا محزة  :قائلة أذنيهاعادت حبيبة 
  مباذا تتفوه؟  أأنت خممور؟

  
لكنين  ومل أمتىن أن أفيق يوما، أنا خممور منذ ماتت أمي، :والدموع تتساقط من عينيه_محزة**

  .اآلن فقط ،أفقُت اآلن
  
زل لكنه وجد يامسني تقف منتصف الدرج وعينيها تنهمران من باب املن ومث خرج مسرعا حن**

ا، ها نظرة حزينة مث مسح عينيه بسرعة متوجها بنفس السرعة خارج الباب  إلينظر  خلف نقا
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ظل محدي على حاله منذ  ساد صمت املكان كأنه صمت القبور، مغلقا إياه مبنتهى العنف،
ا برهة مث صامتا يستند إىل م ه،عليبدأ محزة بصب غضبه  كتبه مطرقا، مجدت حبيبة مكا

 أرجوك يا أيب ال حتزن، :أفاقت أخريا فتوجهت حنو والدها يف حنان قائلة من بني دموعها
فورة غضب شيطانية وستذهب إىل  ،ه، إنه يهذي وال يعي ما قالعليأرجوك ال تغضب 

  .حال سبيلها
  مسحِت  ون يا حبيبة لاتركيين اآل: ها بيده قائال بصوت متهدجإليأشار محدي **
 ملا قال، تبايلال  ،أيب :مل تستطع أن ترتكه هكذا فألقت بنفسها يف حضنه باكية قائلة**

عاش أياما  ،إنه فقط متأمل أرجوك، إنه طائش فال حيزن قلبك، أنت أفضل أب يف الوجود،
  .صعبة جدا، ال حتزنك كلماته، سيفيق بعد قليل

دوء  ،كلمة حىت ال ترى طيف الدموع بعينيهربت محدي على رأسها بال أدىن  ** تركته 
الدرج الذي تركته يامسني  ووخرجت وأغلقت باب املكتب خلفها كما حيب أبوها، اجتهت حن

ار، منذ قليل،   .األبدرمبا إىل  يامسني اليت أيقنت أن عاملها كله قد ا
                **********************  

 ،سوداوان على اجلميع، استجاب محزة إلحلاح أخته للمبيت يف منزهلا اناليالت اليومانمرّ **
كان صباحا مشرقا حينما   ،ال يكاد يتكلم مع أحد ،قضامها محزة يف احلجرة املخصصة له

ادق محزة الصغري باب حجرة محزة الذي  له بالدخول اقرتب الصغري حىت جلس جوار  إًذ
ّل رأسه   .محزة، ابتسم ذاك األخري له يف حب مث قب

  ؟خايلهل أنت غاضب من جدي محدي يا  :الطفل**
  من أخربك هذا يا صغريي؟ :مبتسما يف أمل_محزة**
  مسعت أمي خترب أيب:الطفل**
  ال تقلق، مشكلة صغرية وانتهت ،ال :يربت على شعر الطفل_محزة**
ا :الطفل**   ستعود ملنزل جدي؟ إًذ
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  وهل تريدين أن أعود؟ :مبتسما_محزة**
  طبعا ال ،ال :الطفل**
ا :مبتسما_محزة**   سأظل معك إًذ
ا :قفز الطفل يف فرح مصفقا**  نذهب إىل منتزه مثستأيت معنا غدا إىل جديت صفية  إًذ

  األطفال جوار منزهلا؟
  جدتك صفية؟لكن من هي و  حسنا كما تشاء، :ضاحكا_محزة**
  هي جديت، أم والديت هدى رمحها اهللا :الطفل**
  من هي والدتك هدى رمحها اهللا؟؟و  :مبتسما يف غري فهم_محزة**
إنه   بيده ما يشبه الكتاب،و حجرة أخرى مث عاد مسرعا  وركض حن_ حلظة واحدة :الطفل**

  ))ألبوم(( كتاب صور فوتوغرافية
  هذه هي ماما هدى رمحها اهللا :يشري إىل الصورو يفتح األلبوم _الطفل**

مث، ما هذا؟؟  ،صورا لنفس الشابة جبوار امرأة عجوزو كانت صورا لشابة حتمل طفال صغريا، 
ا صورة نفس الشابة جبوار زوج أخته ومها متشابكي األيدي  هل هذه حقيقة أم أنه حيلم، إ
من هذه .. من :يف قمة العجب مث قال محزة إىل الطفل وهووحيمالن طفال صغريا، نظر 

  املرأة؟
ا هدى ،نعم :مسع صوتا مألوفا من خلفه يقول** أم محزة و  ،زوجيت الثانية رمحها اهللا ،إ

  .احلقيقية
كانت أعىت عالمات الدهشة املمزوجة   ،التفت محزة ليجد أمحد يقف خلفه يف هدوء**

األمر، ظلت نظراته  ادئمل ينطلق لسانه حبرف يف ب ،بالغضب ترتسم على وجه محزة
  .مث استطاع الكالم أخريا متشابكة مع نظرات زوج أخته وعقله يدور يف دوامات بال فهم،

  هل ختربين أنين لسُت خال هذا الطفل حقا؟:يف ذهول خيفي غضبه_محزة**
  ...ـنوعا ما ف: أمحد**



 

166 

يت هل ختربين أنك تزوجت امرأة أخرى غري أخ :مقاطعا يف هدوء مصدوم غاضب_محزة**
ا اآلن تريب ابن تلك األخرى؟؟و    أ

  .محزة، إنه حسام جاء لرياك: بال علم مبا جيري وصلت حبيبة احلجرة قائلة بتلقائية**
  .كتم محزة غضبه مث خرج إىل حيث أخيه حسام**
  كيف حالك يا محزة؟  :مبتسما يف أمل يكتمه_حسام ** 
  .احلمد هللا يا أخي  :هادئا يف غضب يكتمه_محزة**
ألن تعود إىل  :نقا مث جلسا قليال مث وضع حسام يده على ساعد أخيه قائال يف حبتعا**

  بيتك يا أخي؟
وقريبا جدا سأستأجر شقة ببعض مرياثي من  ،مل يعد هذا بييت يا حسام :يف ثبات_محزة**

  أمي رمحها اهللا
يك فكرتك عن أب محزة صدقين، :أخفى حسام أمله املمزوج بالغضب قائال يف هدوء ُحمب**

  ...خاطئة متاما وال أعلم من الذي زرعها برأسك و
  ...حسام أرجوك، إذا كنَت قد جئَت لتوخبين فاألمر :مقاطعا يف هدوء يسرت ثورته_محزة**
  ...بل جئُت خوفا على مل آيت لتوبيخك يا محزة،: مقاطعا يف هلفة_حسام**
كم متأمل_محزة** ق  :مقاطعا يف  ُل خوفا على أخيك األصغر ذاك الطفل املدلل فاسد اخلُ

  ؟كذلكأليس  
  
سندي بعد اهللا، ذراع أبيك يف كرب  بل خوفا على أخي، :تفاجأ حسام لكنه قال يف هدوء**

  سنه بعدما ضاعت ذراعي يا محزة
ما متشابكة برهة قبل أن يطرق محزة ليخفي جهاده يف منع قلبه من التأثر مث ** ظلت نظرا

آسف يا حسام،   :استعاد رباطة جأشه القاسية فرفع رأسه ينظر إىل حسام قائال يف ثبات
فساعدين يف الفوز بابنة  عليكلماتك لن تغري من األمر شيئا ولكن إذا كنَت حقا ختشى 
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 يصر أبوك علىو ه علييامسني يا حسام هي ما أسعى جاهدا للحصول  ،يامسني عمتك،
  .التفريق بيين وبينها

  
أبوك ال يسعى للتفريق بينك وبينها يا محزة، كل ما يف األمر أن أيب  :يف إشفاق_محسا**

 وزوجها باحلادث رمحهما اهللا، وهو رّىب يامسني وعمر كأبنائه متاما كما تعلم منذ ماتت عمتك 
ا عهده فيك    ...لعله ال يأمنو يرى حالك اآلن قد تغريَّ عمّ

  
كذلك؟ قلها، قلها وال أليس  ها معي، عليال يأمن : هبَّ محزة واقفا قائال يف غضب شديد**

  ختَش شيئا
  
  محزة امسعين لتفهم مرادي :حسام**
  
أي مراد تقصد يا أخي، بأي حق يعتقد أبوك أن قرارايت خاطئة  :هاتفا يف غضب_محزة**

  خلاطئةا ووحيايت خاطئة رغم أن حيايت كلها فسدت بسبب قراراته ه
ل والدك املسؤولية !!!! بأي حق؟؟ :يف غضب_حسام** حبق أبوته لك يا محزة، ملاذا حتمّ

ِسك يتقلب يف عليعن قدر قد كتبه اهللا  ك؟؟ والدك الذي تتهمه بأبشع التهم كان منذ َحبْ
م  جحيم ال يقل عن جحيمك باملعتقل، مل يكن أيب وال أي فرد منا يتوقع أن يصل 

كلنا كنا  ،متك األوىلاعتقال طفل، لقد أصيب بنوبة قلبية فور حماكاالحنطاط إىل حد 
ى بسعريك وأنت تظننا منرح يف النعيم غري مب   .الينينُصَل

  
مل ميهلها حىت تشفى من  مث ماذا؟ مث تسبب يف قتل أمي بعدها بشهر واحد،: هاتفا_محزة**

ا النفسي ألجلي   .مرضها اجلسدي وعذا
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عن هذا؟ أمك رمحها اهللا هي من طلبت وأحلت على أبيك أن وماذا تعرف أنت  :حسام**

كانت  لعله يفرج كربك،تعاىل اختذت ذلك قرىب هللا  يذهبا مع قافلة املساعدات إىل لبنان،
يوميا حىت رضي بأن يصطحبها معهم إىل جنوب لبنان لتقدمي املساعدات الطبية  هإليتتوسل 
  .والغذائية

  
قد أمي  :هاتفا_محزة** ِ قرار خاطئ، أنا أحتمل دائما نتيجة قراراتكم اخلاطئة، حتملت ف

أرسلين  والذل بسبب قراراتكما اخلاطئة، هو بسبب قرار خاطئ منه، وحتملت سنوات احلبس 
املوقع اخلطري بدال منك فضاعت سنوات طفوليت أنت أرسلتين إىل ذاك و إىل جحيم العراق 

  .كل شيءو وضاعت كراميت 
  
وغضب  دموع منهمرةو سام واقفا حميطا وجه محزة بكلتا يديه قائال بصوت متهدج هبَّ ح**

أنا أدفع مثن خطيئيت تلك مع كل نفس من و  معك حق، معك كل احلق، :مكتوم على نفسه
ارا، ذنيب الذي أبقاين يف العراق أقاتل وأقاتل حىت فقدُت  أنفاسي، ذنيب الذي ميزقين ليال و
ومع هذا ال أرى ذلك كافيا فقد كنت أسعى لفقد حيايت  ُأكّفر عنه، عليذراعي ل

غتفر إال من رب العاملني واالستشهاد لعلين أنال الغفران، ُ معك كل احلق يف   ،ذنيب الذي ال ي
والقصاص مين أمام اهللا يوم القيامة، صدقين لقد   يتيف عدم مساحم يف صفعي حىت، كراهييت،

استشهدت بدال  واعتُقلت أو نا ذهبت إىل املوقع كنُت أو كنت يف كل حلظة من حيايت أمتىن ل
منك، هل تعلم مدى جحيم مسؤوليتك عن عذاب من حتب؟ مسؤوليتك عن عذاب أخيك 

تك جتلدين سنوا جتلدين نظرات أيب، األصغر؟ جتلدين دمعات أمي رغم جهلها جبرمييت،
بك صباح  هنجتلدين ظنوين وأفكاري حول ما يفعلو  ،الضائعة داخل ذاك املكان القميء

  .ليتين قُّطعُت إربا ومل ميسوا شعرة من رأسك بسوء مساء،
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ار حسا** زفرات لطاملا أحرقت قلبه و تاركا العنان لدموع  م على املقعد مطرقا برأسهمث ا
أملا كعاٍص يستعذب دموع توبته و وأثقلت كاهله لسنوات وكأنه يتحرر منها مجيعا اآلن ندما 

جواره وأحاط كتفي أخيه بذراعيه حمتضنا رأسه على صدره، قلبه جلس محزة  ،يف حمراب الندم
مار، تتبعثر أشالؤه رقةً  التواق  ألخيه لكن عيناه تأىب اخلضوع لسيل دموعه التواق لال

بنفسه كحائط صلد بينه وبني حىت  وقيد وضعه ه للتحرر من قيد مجوده الدخيل على نفسه،
  .من حيبونه

ال تقُس على نفسك  أنا آسف يا حسام،: في تأثره قائالنطق محزة أخريا يف هدوء خي**
أنت أخي  وأنا هنا اآلن ال أمحل يف صدري ذرة ضغينة لك، أرجوك، ما كان قد كان،

  .وستظل أخي وصديقي إىل آخر نفس يف صدري وصديقي،
  
ه قائال يف إليظلت دموع حسام تنهمر برهة على صدر أخيه مث استطاع أخريا رفع رأسه **

  كيف تستطيع أن تساحمين وال تسمح نفسك مبساحمة أيب؟ :توسل
وهنا دخلت حبيبة إىل احلجرة ذات الباب املفتوح مسبقا قائلة يف نربة هادئة لكنها **

طئا كي تتم آسفة لك يا حسام لكن أيب ليس خمو  ،آسفة على التدخل يف حواركما :غاضبة
لقد وهبنا هللا منذ والدتنا وكذلك يف سبيل اهللا يا محزة،  مساحمته، أبوك قد ضحى بكل شيء

فعلت أمي رمحها اهللا، كما أنه كان يستشرينا يف كل خطوة خيطوها ومل يكن يتخذ قرارا إال 
  .ه من الصغري قبل الكبري حىت قرار سفرنا إىل العراقعليبعد إمجاع املوافقة 

  .سذاجتنا وكنا صغارا، كنا صغارا واستغل ه: وقف محزة قائال يف غضب**
  .تأدب يف كالمك عن والدك يا محزة فلقد جتاوزت حدودك معه كثريا :حبيبة**
أنت تدافعني عنه ألن قراراتك خاطئة مثله متاما، هل هناك امرأة عاقلة توافق على  :محزة**

ا مع أخرى بل    تريب ابنه من األخرى أيضا؟و االستمرار يف احلياة مع زوجها رغم أنه خا
ذا؟من أخرب  :مندهشة_حبيبة**   ك 
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رضاؤك خبيانة زوجك و قرارك اخلاطئ وسذاجتك  واملهم ه ليس مهما من أخربين، :محزة**

  .لك بكل خنوع
يا محزة، زوجي تزوج على سنة اهللا ورسوله كما أحل اهللا  زوجي مل خيُين :يف غضب_حبيبة**
بالزواج مث ماذا تعرف أنت عن هذا؟ ماذا تعرف عن زوج مل جيرح مشاعري ومل يرض  له،

منها بغري استئذاين؟؟ ماذا تعرف عن امرأته األخرى اليت رفضت الزواج به حىت ال جترحين ومل 
ا بنفسي مبوافقيت، ذا تعرف عن رضيعهما الذي مسياه ما تتم هذا األمر إال بعد أن أخرب

حبا لك، ماذا تعرف عن مرض الزوجة الثانية اخلطري املفاجئ و با خلاطري باسم أخي تطي
  يتها يل باعتبار ابنها كابين؟ ماذا تعرف عن إحساسيووص

ا طوال حيايت ومل أُرزقها؟ فر   يكرب أمام عيناي شيئا  ووه حيتباألمومة اليت عشت أحلم 
  .فشيئا وأنا أناديه باسم من أغلى األمساء على قليب، امسك

ك مل تبكي ال تقنعيين أن ال تقنعيين أنك مل حتزين لزواجه بأخرى، :هتف محزة غاضبا**
  .تتأملي فأنا أعرف مقدار حبك لهو 

نعم تأملت، نعم بكيت أليام طويلة ومتزقت بال  :هاتفة والدموع تتجمع بعينيها_حبيبة**
إبداء أي شيء أمام أمحد، بل كنت أساعده يف إمتام زواجه من هدى رمحها اهللا ومل أجرؤ 

  على فعل غري ذلك هل تدري ملاذا؟
  .مل يساندك ضد زوج باعك كما يفعل األب الصاحلألن أباك  :هاتفا_محزة**
ال، بل ألنين مل أجرؤ على حرمان من أحب من : هتفت حبيبة بال وعي من بني دموعها**

  .ا بسببكأن يصبح أبا بعد أن ُحرمُت من أن أصبح أمً 
  بسبيب أنا؟ :مبهوتا من أثر الصدمة هامسا تراجع محزة**
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أمحد جنيننا يف مظاهرة للدفاع عنك، تضرر و نعم، لقد فقدت أنا : استمرت حبيبة باكية**
التهم جذافا فليست حياتك  تلِق رمحي ومل أعد قادرة على اإلجناب مرة أخرى فأرجوك ال 

مِّرَت يف هذه العائلة يا محزة   .وحدها اليت دُ
  
ته فدخل أمحد حيتضن زوجته حجر  ووقف محزة برهة مصدوما ال ينطق مث أسرع اخلطى حن**

دئتها  ارت من البكاء حماوال  د قليل خرج محزة حيمل بع ،األسفو مكررا االعتذار و اليت ا
  .ه، ركض حسام حنوهحتوي مالبس حقيبته اليت

  
  محزة، محزة إىل أين تذهب؟ :حسام**
  .ال شأن ألحد يب ،إىل جهنم حىت :محزة**
ك وال جتعل للشيطان عليا محزة، اهدأ يا أخي باهللا اهدأ ي :أمسك حسام ذراع أخيه راجيا**
  ك سبيالعلي
  أرجوك اتركين ،اتركين يا حسام :غاضبا_محزة **
  محزة وأسرع أمحد وحبيبة حن**
  اهدأو استعذ باهللا من الشيطان  ؟محزة ماذا تفعل؟ إىل أين تذهب :أمحد**
 الكلمات، إن كل شيءرف كيف قلت هذه محزة أنا آسفة، ال أع: تتعلق بذراعه_حبيبة**

  بقدر اهللا وال ذنب لك فيما حدث
أعلم أنك ِ ال تعنني ما  :أحاط محزة وجهها بكفيه رغم غضبه ناظرا بعينيها قائال يف ثبات**

 قلتيه ولكن اعلمي شيئا واحدا، ما قلتيه اآلن جيعلين أضع الذنب على كاهل أبيك أكثر،
  حدث كل هذا فلوال أفعاله منذ البداية ملا

ّل محزة رأس أخته مث نظر إىل أمحد قائال** حافظ على هذه املرأة فلن جتد يف الدنيا من  :قب
ا مثل حبيبة   تساحمك على زواجك بأخرى وتظل حمتفظة حببها لك وتريب ابن ضر
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  إىل أين تذهب يا أخي؟ :يف هلفة_حسام**
  
  ال تقلقوا، سأتصل بكم فور أن أنتقل إىل شقيت املستأجرة :محزة**
  

ا :حسام**  قريب جدا من منزلنا  وتذهب زوجيت إىل منزل محاي فهو عش يف منزيل  تعالَ  إًذ
  وهم حيبونك كثريا

  
أخرب أباك على لساين أنه إن مل يوافق على  ،منك شيئا واحدا وحسام أرج ،ال: محزة**

 زلت نين ماولن يسمع عين خربا أبدا وليفرض أارتباطي بيامسني فلن يرى وجهي مرة أخرى 
  .أنين قد مت، ال أحد يتبعين أرجوكم وباملعتقل أ

  .مث خرج وتركهم صامتني كأن على رؤوسهم الطري** 
***********************  

ا ذي اللونني السماوي واألبيض فوق فستان ** كاد قلبها يتوقف فرحا وهي ترتدي حجا
ا يف املرآة خطبتها ذي اللون السماوي، حبيبة تضع فوق و  كانت تنظر إىل انعكاس صور

الرقيق مثلها، نزلت الدرج الداخلي تتهادى يف حياء ويف يدها باقة  اليامسنيرأسها طوقا من 
دخلتا إىل  ،من الزينة املصطنعة باحلبور والفرح اخلايلخلفها حبيبة ينطق وجهها و يامسني 

نابض القلب ال وذاك الشاب ذو عمر و كان باحلجرة خاهلا  حجرة بعيدة عن مكان الضيوف،
بال  كان يعلم أن من حقه أن يراها رؤية شرعية العينني املتلهفتني للقاء، وبعنف وعنفوان، ذ

نقاب قبل اخلطبة، لكنه أّجل هذه الرؤية إىل يوم اخلطبة ذاته لتكون يف فستان يشبه األمريات  
ا و كما عاش عمره يتمناها  ا، دخلت فكأمنا سطعت مشس يف جمرته، يف فستا يتخيل صور

ا هي كما كانت تبد ،السماوي بدت كقطعة من مساء صافية يزينها خجلها يف طفولتها  وإ
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ا هي حبيبة عمره، جلست إىل جوار أخيها الذي كان جيلس بينها  ،لكنها كثمرة نضجت إ
 اقرتبت منه حبيبة مبتسمة ،زال واقف ال يدري أنه ما ووبني محزة الذي ظل واقفا وه

  .اجلس يا عريس :هامسة
لبسها أختهو )) الشبكة(( كان محزة ميسك بقطع حلي العرس ُ  ،يعطي قطعة قطعة إىل عمر في

يوم زواجهما ال خطبتهما لكن والده مل يرَض عن ذلك  وهاليوم كان يتمىن أن يكون هذا 
ما زال سجينا ليس فقط  وووافق محزة على مضض فه فقد أصر أن يكون األمر جمرد خطبة،

 ولكنه سيمتطي الصرب حىت ينال كل ما يريد حىت ل أبيه أيضا،حلكم احملكمة بل حلكم 
  .استخرجه من فم الليث

 بركان مشاعره املكنون البنة عمته مل يكن ليهدأ حلظة، مل ينم بعد انتهاء حفل اخلطبة،**
اتفه ليحادثها لكنه  ،ها جارفاإليكان يتقلب يف فراشه بشقته املستأجرة، كان شوقه  أمسك 

رتوين وكتب هلا رسالة كلمات قرأها قدميا ليكصار متأخرا، دخل إىل موقعه اال تراجع فالوقت
  :وعشقها لقصيدة ال يتذكر كاتبها يقول

غ حبيبا ثنايا القلب مسكنه ِ   أبل
ُ و أين  ، ألقاه ُ   إن كنُت ال ألقاه

  إن طريف ملوصول برؤيتهو 
  إن تباعد عن سكناَي سكناهو 

ه يا ليته   يعلم أن لسُت أَذكرُ
  أذكره إذ لسُت أنساهكيف و 

يف الصباح الباكر قام إىل حاسوبه متلهفا لرؤية ردها، شعر بارجتافة قلبه وأصابعه متر على 
شكرا  ردها من كلمتني اثنتني، أنار امسها الشاشة فصدمه ما قرأ، أزرار احلاسوب بسرعة،

  .لك
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هذا ال  ؟ إن ردها؟؟؟ هل هذا ردها على سيل مشاعرهيءهل هذا كل ش ؟؟)شكرا لك**(
ا مع  يراه يف عينيها دائما من طوفان مشاعر، يتناسب مع ما فلماذا ال تتجاوب نبضا

  صدى صوت وهله؟ 
ا املقتضبة،** مل يكن  تكررت إحباطاته كثريا مع كل سيل من أحاسيسه حيده سد من كلما

حب يصل  يعلم أن سيل مشاعره يلفها دوما يف دوامات حب وسعادة تكاد تغرق قلبها،
ا لطوفان مشاعر قلبها أن جيرفهما تيار  ،أحيانا إىل حد البكاء لكنها ختشى إن استسلم لسا

ا تقوي قلبها اهلش لتكبح مجاحه حىت يصبح حالهلا وتصبح حالله  ،ذاك احلب بعيدا إ
يوم علم محزة  احلزين،اليوم مث جاء ذاك  فترتك العنان لقلبها ليحرك دفتها يف حبه كما شاء،

ما أن صديق كفاحهما غسان قد فقد عقله حتت وطأة التعذيب يف من نضال  عرب مراسال
م سلموه إىل أهله هاذيا ذاهال عن الدنيا وما فيها، وجوانتانام ما إن رأى محزة ذاك و  وأ

  غسان أم أنه شبحه؟  والتسجيل املصور لغسان حىت ارتعد قلبه حد املوت، هل هذا حقا ه
آخر ذكرى مجعت بينه وبني غسان، كان األخري ينظف  ،عصفت الذكريات برأس محزة**

حجرة محزة يف مبناه املنفصل عن زنزانات املعتقلني، تكرر تكليف إدارة املعتقل له بتنظيف 
تكررت مشاهدات غسان لزجاجات اخلمر الفارغة يف حجرة محزة لكنه كان و  حجرة محزة،

زة إىل الرجوع لطريق اهللا باملداراة والكالم يكرر تغافله عنها وكأنه مل يرها وكان حياول دعوة مح
يعلم متاما أن محزة واقع حتت ضغط أكرب من كل من يف املعتقل وأن شياطني  وغري املباشر فه

كانت تينا  أما يف اللقاء األخري فقد انفجر الربكان، اإلنس قد اختارته لتغمره بشرورها،
ا تشاجرت مع مارك شجارا كبريا سي اخلمر بشراهة وتذرف دموع راحت حتت ،تدعي أ
طلبت من محزة أن يراقصها على أنغام هادئة  التماسيح شاكية إىل محزة خيانة مارك هلا،

دخلت إىل سريره فأغلق الباب خلفها  ،طلبت منه أن تبيت يف حجرته فوافق مرغما ففعل،
افق، طلبت منه كأسا آخر فو  وذهب لينام على األريكة اخلارجية، خرجت ترتنح كأفعى،

غضبت  طلبت منه أكثر من هذا فرفض رفضا تاما ال يدري سببه احلقيقي، اقرتبت منه،
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يف الصباح  نام محزة على األريكة حيث كان، وتركت له احلجرة صافعة الباب خلفها بقوة،
  .الباكر جاء غسان لينظف احلجرة مث خرج غاضبا كربكان

  ما هذا يا محزة؟؟ :هاتفا يف غضب_غسان**
  يف يده مبالبس نسائية كان ميسك

ا؟ :مبهوتا_محزة**   ما هذا؟ من أين أتيت 
  .بكر ابنهو يا من يعتربك العم أب من حتت فراشك يا محزة، :غاضبا_غسان**
  األمر ليس كما تظن يا غسان: محزة**
ك دينك إىل هذا احلد؟ هل عليهل وصل بك األمر هلذا أيضا؟ هل هان : غاضبا_غسان**

  ك نفسك؟عليهانت 
  امسعين يا غسان: محزة**
اآلن نساء أيضا؟؟ هل و  ترك للعبادات،و ماذا أمسع؟ وكأنك شخص آخر، مخر : غسان**

اهد؟.ه والدك دعلينسيت كل ما رباك    محدي ذاك الطبيب ا
امسع يا غسان،  :تصاعدت دماء غضبة شيطانية إىل رأس محزة عند ذكر اسم والده فهتف**

  همت؟هل ف يل، وأفعل ما حيل ،أنا حر
ك حىت أنفاسك؟ هل نسيت عليهل نسيت أن اهللا يراك ويسمعك وحيصي  ؟حر :غسان**

  والدك؟و بكر؟ و ما عّلمك أب
  ملاذا ال ترتكوين وشأين مجيعا: صارخا_محزة**
تشابك االثنان باأليدي فدخل جندي على إثر صوتيهما املرتفع نافخا يف صفارته وبعد **

كان محزة وغسان  بينهما حىت جاء الضابط املسؤول،جهد جهيد استطاع جنديان التفريق 
  يقفان يف وضع انتباه والضابط يتحرك جيئة وذهابا أمامهما

ذا العراك،: الضابط**   فمن بدأه؟ لقد انتهكتما قانونا من قوانني السجن 
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 وسقط قلب محزة يف قدميه فمنذ كان يف السابعة عشر من عمره مل يتعرض لتعذيب أ**
  نتاناموإهانة يف جوا

  أنا من بدأت سيدي: نطق غسان بثبات**
  غسان وطار عقل محزة دهشة لكنه مل جيرؤ على االلتفات حن**
جيب معاقبتكما كليكما لكنك اعرتفت بأنك بدأت العراك فهل تتحمل العقاب  :الضابط**

  وحدك؟
  نعم سيدي: انسغ**
  هل تعفي زميلك من العقاب؟: الضابط**
  نعم سيدي: غسان**
  ستتحمل عقابا مضاعفا :الضابط**
 حسنا سيدي: غسان**
هول، يف  واقتاد الضابط غسان حن* توسل محزة إىل نائب اآلمر ليزور غسان  التايلاليوم ا

اك علي وولكن من هذا؟ لقد وجده يف حال يرثى هلا يبد ه،إليوبالفعل دخل  قد حلقوا و ه اإل
ا،  محزة حزنا على صديقه لكنه مل يبدي ذلك، ارجتف قلب حليته الكثة اليت كان يعتز 

  ملاذا فعلت هذا؟: اقرتب منه قائال
  ه غسان ومل جيبإلينظر **
ملاذا مل  مل أعد ذلك الطفل الصغري لتفتديين بنفسك، عمري أربعة وعشرون عاما،: محزة**

  ترتكين أتقاسم العقاب معك؟
اكإلينظر ** كنت تفتدينا مجيعا بنفسك،  حينما كنت صغريا  : ه غسان طويال مث قال بإ

اهدة أما اآلن فقد نسيت  الثابتة فتثبت قلوبنا بثباتك، كنت تبث فينا من روحك ا
اونت، صدقين أنت اآلن أصغر  االستسالم، ألقيت سالح روحك ورفعت راية وابتعدت و
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خالك و بل ألجل والدك  ما دمت صغريا فسأظل أفتديك ليس ألجلك،و  من ذي قبل،
  .يب بكرأو املناضل 

: كادت الدموع متأل عينيه لكنه كتمها بصعوبة مث جلس إىل جوار غسان قائال بثبات**
ستبتعد عن طريقي و  ،اليومسأطلب من نائب اآلمر اآلن عدم إرسالك لتنظيف حجريت بعد 

  .فأنا مل أعد محزة الذي تعرف متاما يا غسان، هذا ملصلحتك،
لقد حدث هذا قبل خروجه من السجن بأربعة  ه هذه الذكرى حىت أدمت قلبه،يعلأحلّت **

هل استمر عقابه على أيدي  ترى، ،بعدها مل يسمع عن غسان أي شيء أشهر فقط،
إن قلبه  ،ما حلَّ على رأس صديقه؟ السببا في واألبالسة حىت فقد عقله؟ ترى، هل يكون ه

ل هذا كانت  األشجار،حرق و هدم املنازل  الصياح، يريد البكاء، ،ال يستطيع أن يتحمّ
اجته  ،قطرات الندى الصباحية ما تزال تتهادى فوق نافذته، ارتدى مالبسه وخرج مسرعا

ر حزنه يف حبر حبها، ذهب لييإل ال  مسك مبا تبقى له من نفسه، ذهب لكيها ليسكب 
فلت محزة القدمي إىل األبد،  ُ   من سواها؟ يامسنيو ي

م يف هذا الوقت املبكر؟ اقرتبت من من سي قرع باب أبيه فجأة فانتفضت يامسني،** طرق با
  من الطارق؟: سألت الباب،

  أنا: يف صوت غري متوازن_محزة**
دق قلبها فرحا، ألصقت ظهرها بالباب وأمسكت قلبها بيدها حىت ال يسمع محزة **

آسفة يا : متالكت نفسها قليال مث نطقت أخريا بصوت مهتز ارتبكت، ابتسمت، انتفاضته،
  عمر ليسا باملنزل، ال أحد هنا سوايو  ايلخلكن  محزة،

  أريد التحدث معك يا يامسني: محزة**
أرجوك ال تغضب  أقسم أنين آسفة جدا يا محزة، :ارجتف قلبها عشقا لكنها نطقت**

  أخي وأ خايلولكنين لن أستطيع أن أتركك تدخل يف غري وجود 
ذا  وه: يف غضب_محزة**   كذلك؟أليس  من أمرك 
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  من تقصد؟: قلبها وقالت تصاعدت دقات**
  محدي العظيم .خالك، د: يف غضب شديد_محزة**
أرجوك يا محزة ال تصعِّب املوقف، سيأيت عمر من جامعته بعد : يف صوت متوسل_يامسني**

غلق هذا الباب دونك ُ د وقتها ولن ي   ساعة، عُ
  لن آيت، ولكن ال تذريف الدموع بعد هذا: غاضبا_محزة**
  
يف حزن  ا فشيئا فأسندت جبهتها إىل البابضبة عن الباب شيئابتعدت خطواته الغا**

  شديد
********************************  
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)18( 
اكانت خطواته حتمله على غري هدًى ** ا أعمى ألقى به أمام با ا ّ ب إنه  ،، سفينة غضبه رُ

رَسى، جرس الباب ففتحت دون سراب بقيعة حيسبه الظمآن ماءا، دق  بئر يظنه األمحق مَ
فكل الطارقني عندها سواء، كان يقف بقلب مهزوم مكلوم على صديقه، حمموم  سؤال،

بإحساس مسؤوليته عما حدث لغّسان، مندفعا يف غضبه على حبيبته اليت توصد دونه 
ها برهة وهي مندهشة من هيئته الدالة على حطام نفس تتعّذب، ألقى إلياألبواب، نظر 
عيها مفرغا شحنة دموعه بال مقدمات، مل تسأل عن السبب، راحت تربت بنفسه بني ذرا

عل يامسني معه وبني  ِ على رأسه كطفل صغري مث اصطحبته للداخل، تعّجب من املقارنة بني ف
تعامله كغريب؟ أم كاثرين  ه اليتفعل كاثرين، من منهما اليت حتبه حقا؟ ابنة عمته وخطيبت

  ها كحبيب عاد بعد غياب؟تلك الغريبة اليت فتحت له ذراعي
حكى لكاثرين كل ما حدث يف اللقاء األخري بينه وبني غسان مث ما حدث لغسان **

نت  ذنب غسان لتدخله يف  ورفعت املسؤولية عنه، أخربته أن الذنب ه ه،علياملسكني، هوّ
ا سّكنت آالم روحه كقاتل خيربه الناس  شؤون محزة اخلاصة، مث ذنب من قام بتعذيبه، كلما

إصابة الضحية بالسعال  وبل السبب احلقيقي ه أن سكينه مل تكن السبب يف قتل الضحية،
  .قبيل قتلها

ا ولكنها  ظلت يامسني كغريق حياول التشبث للنجاة،** ال تعلم كيف ترضيه، فتحت حاسو
  حتركت أصابعها بارتعاشة ه فهذه هي جتربتها األوىل،إليمل تعرف كيف تبدأ رسالة 

  )كم ورمحة اهللا، كيف حالك يا محزة؟عليالسالم : (يامسني**
  )؟حايلما يهمك من و :( حتركت أنامله فوق األزرار بغضب**
زلنا يف فرتة خطبة، أنا لست  يا محزة افهمين أرجوك، حنن ما:( كتبت يامسني متوسلة**

  )ال جيوز لنا أن خنتلي معا يف غري وجود حمرم زوجتك،
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شم ** هل ختافني مين؟ هل تظنني أنين سأفعل بك : ( يكتب واألزرار وهكادت أصابعه 
  )سوءا؟

الذي تربيت معه يف منزل واحد  خايليا محزة أنت ابن  ،ال ال: (كتبت يامسني بصدق**
ال نلقي للدنيا باال، إن أراد العامل كله يب سوءا فلن حيميين بعد اهللا سواك، لكننا  وصغارا نله

انا، و نفعل ما أمرنا  ،حنن عبيد هللا لسنا أحرارا، أنا ال أحب أن نبدأ طريقنا و ننتهي عما 
نَّ    )من أنبض قلبك يب وأنبض قليب بك ،اليأسنا بنعمة اللقاء بعد عليمبعصية من مَ

  )ختافني اهللا أم ختافني خالك؟:(كتب محزة **
  )ملاذا تتحامل على أبيك دوما؟:(يامسني**
  )يامسني:(كتب محزة يف غضب**
  )حسنا دعك من هذا، ما املوضوع الذي أردت حمادثيت فيه؟:(استشعرت غضبه فكتبت**
د أن جيرحها فكتبو كان غاضبا ** فلقد وجدت من  ِك من مهومي،عليال :( جمروحا فتعمّ

  )يعرف كيف خيفف عين تلك اهلموم
  )ماذا تقصد؟( كتبت يامسني بسرعة**
ا امرأة ال تنتظ: (يف شره كتب وقد متادى** ا يل، إذنًار إ ا  لفتح با امرأة تستطيع فتح با

ا كاثرين يل بال حسابات مسبقة، كاثرين اليت امتصت حزين بعناق واحد، على األقل قد  ،إ
  )من أحد إذنمسحت يل بإرسال دموعي على كتفها من دون انتظار 

ا،** ذا هل ينطق صدقا أم يتعمد ذحبها بسكني بارد فقط؟ مل تدر ما مادت األرض 
ائها؟ قرأت اجلملة عليتكتب؟ ماذا تفعل؟ هل الليل أظلم باكرا أم أن الشمس سقطت من 

ا فانشق قلبها نصفني، فانغرست سكني بقلبها، ا فسال نزيف قلبها دمعا ماحلا   مث قرأ مث قرأ
ا اآلن ال تبكي بل تنزف دما من بني جفنيها، كموج حبر يغرق عينيها، ارت وتوقفت  إ ا

  )يامسني، يامسني( أن سهمه أصاب قلب صاحبته فعاد يكتب وأحس ه ابة،عن الكت
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ا على هاتفها اخلاص فلم جتب،  يوم ويومان وثالثة أيام وهي ال جتيب، وملا مل جتب اتصل 
ّدا من تكرار زيارته يف نفس موعد خروج أبيه  ُ وقفت  دق الباب،و اقرتب  ابن عمته،و مل جيد ب

  قربه ومل جتب
  مسعت خطواتك يامسني أعلم أنك قرب الباب، :محزة**
ماذا تريد مين؟ أجب ماذا تريد؟ إذا كنت تنسى مهك بعناق من  : بصوت منهار_يامسني**

  ماذا يفعل خامت خطبتك يف إصبعي؟و كاثرين فلماذا أتيت اآلن؟ 
ا الباكي هز قلبه بقوة فألصق جبهته بالباب قائال يف رقة**   .يامسني أرجوك: صو
ملاذا تتعمد جرحي يا محزة؟ إذا كنت ال حتبين فلماذا تقدمت : ا بتوسل حزينخرج صو **

  خلطبيت؟ ملاذا مل ترتكين وشأين فقط؟
ا العميق فقال بلهجة صادقة** ا الصادق وحز  ،يامسني، أنا أحبك: رق قلبه جدا لصو

ل من سراب، منذ كنت يف السابعة عشر وأنا أحب ك، تعمدت جرحك ألين أشعر أنين أ
أنا أحبك، كنت أحلم بك بني قضبان السجن وبني و منذ قرأت رسالتك األوىل يف سجين 

اين منو كنِت مشسي  يدي السّجان ويف حجرات األمل،   أملي الذي جنّ
شكرا (ـمث ماذا؟ مث جتيبني على فيض مشاعري ب حىت االنتحار، واجلنون أ واالستسالم أ 

ي أما كفاِك ما قاسيته يف حبس من نظرايت دوما، ربني بنظراتك ،توصدين الباب دوينو ) لك
  حىت تعذبينين بتلك الطرق أيضا؟

  ...أخربتك أنه: باكية_يامسني**
كل ما أعرفه أنين أحبك، فإن كان قلبك  ال شأن يل بكل ما ستقولني،: مقاطعا_محزة**

ا نداء قليب،  ،)شكرا لك(ال مزيد من  ينبض يب كما تقولني فسأنتظر حمادثاتك  جتيبني 
على اليوم لن ألومك بعد ، ))أخفي مشاعري ملا بعد عقد القران((، و))بارك اهللا بك(و

  .دِت باب حبك دوين فألرحل يف هدوءأما إذا أوص إيصاد باب منزلك دوين يا يامسني،
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ك التنازالت، يامسني اليت كانت ختتزن و تركها تتقاذفها أمواج احلزن و ذهب ** رَ احلرية، وبدأ دَ
من كانت تعلم متاما أن من تعّجل  ،الساحر حني يصبح محزة زوجهااليوم عرها لذاك مشا

أدمنت كلماته، كانت أسرية تنهل مما يقدمه هلا  أدمنت محزة، ،شيئا قبل أوانه عوقب حبرمانه
فقد كان ماهرا يف سحر  وأما ه جتيب مبثلها،و آسرها من عبارات جتاوزت حدود الشرع، بل 

  .تأسر قلبها الغضو كلماته السحرية تسكر عقلها الغض  ونا،فاتنا مفت عقلها،
كلماته   ،مث كانت ليلة سحرية بكل ما حتمل الكلمة من معىن والكلمات، الليايلتوالت و **

ً و وعشقا اليت تقطر حبا  صوته الذي يزداد دفئا حني يهاتفها فيبث يف تلك  ،أخرى أشياء
تشعر بقلبها يهتز كلهب مشعة  ،املتداعية حببهالكلمات من روحه مذيبا روحها الشفافة 

الدفء حييط بروحها مع أنفاسه العاشقة اهلامسة وهج غري شاعرة كم هي حترق نفسها، تت
أغمضت عينيها لتغرق يف عامل صوته العميق أكثر  ،كأنه حيتضنها حتت ضوء القمرو فتشعر 

نسفت و اضت البحار غ ،الزمان واملكان تالشت هي، تالشى ،فتالشي الكون من حوهلا
ار وامنحت األوطان حيكم  ))محزة((مل يعد بالكون من وطن سوى  ،اجلبال وجفت األ

 ،فيطيع يف استسالم قلبها األخضر الديكتاتورية يأمر وحل ،االستبداد عاملها صوته سحري
ى ذه السهولة أخريا فك أسرها وأ  ،املكاملة لكن هيهات أن يطلق صوته سراح قلبها 

احتضنت ، شهد كلماتهو صوته  زالت يف أسر صدى املكاملة لكن مشاعرها ما انتهت
ا وأغمضت عينيها لعلها تراه يف حلمها ولكنه مل يأت يف حلمها بل وجدته يطرق  ،وساد

كان اجلميع قد غادروا وهي ارتدت مالبسها لتلحق جبامعتها  ،باب املنزل يف السابعة صباحا
اهتز قلبها  ،محزة ،إنه هو ،تت ملا رأتو عني السحرية نظرت يف ال ،حني دق جرس الباب

فرحا وشوقا وعشقا وكل ما ميكن أن حيمل قلبها الغض فنادت من خلف الباب بصوت 
  .وعمر ليسا هنا يا محزة خايل :فضحه العشق

  .سأعود حاالو جئت أسلم فقط  ،حسنا آسف :اقرتب محزة من الباب قليال مبتسما**
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ا تفتح الباباستدار ليعود ** مل يصدق عينيه للوهلة األوىل وهي  ،أدراجه لكنه فوجئ بأ
كلماته ورنني صوته  تدري ملاذا فعلت هذا لكنها منذ األمس وهي حتت تأثري سحر أيضا ال

  .مسلوبة اإلرادة
  كيف حالك؟  :ابتسم محزة يف تردد قائال**
  احلمد هللا :ردت بصوت خفيض**
أنك  وأنت يبد حىت ،اعتقدت أن أيب هنا :محزة يف ارتباكساد الصمت للحظة مث قال **

  .ذاهبة للجامعة
الصمت من  أي كالم يف حضرة ملك الكلمات؟؟و  ،أومأت برأسها أن نعم دون كالم**

  الباكرة؟؟ ملاذا جئت يف هذه الساعة :جديد مث استطاعت النطق أخريا بصوت ضعيف
  .هما الضياععلي ألخذ كتابني مهمني نسيتهما وأخشى جئت :محزة**
ا ويتحدث بدال عنها قالت دون وعي علىوكأمنا هناك من يسيطر **   .خذمهاو تفضل  :لسا
  أدخل؟؟ :تفاجأ محزة فقال مستوضحا**
نعم فأنا سأرتدي قفازي وحذائي فقط وأخرج  :كأمنا تربر لنفسهاو شعرت باإلحراج فقالت **
  .فورا
أخذ  ،حجرته اليت تقع جوار باب املنزل مبسافة قليلة إىلمل يغلق الباب ذاهبا فورا و دخل **

الباب يف حني وقفت يامسني خلف  الكتابني من فوق املكتب يف حلظة وخرج يف طريقه حنو
  .الباب مباشرة ترتدي قفازيها يف وجوم وشرود

  شكرا :خارج قائال ابتسم هلا محزة يف تردد وهو**
 ،رباه ،ظنت أن محزة قد مسعه حىتيدق بعنف  أومأت برأسها دون كالم كاملسحورة وقلبها**

ا ،ها يف وجودهعلي يغشىيكاد  يامسني  :فقال مقطبا جبينه يف جدية، الحظ محزة اضطرا
  هل أنت مريضة؟؟
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ا بعينني دامعتني مث مل تتمالك نفسها أن بكت بصوت مكتومإلينظرت **  ،ه من خلف نقا
  يامسني ما بك؟؟ :الاملائدة قائ علىصعق محزة لبكائها فرتك كتبه 

ها فأغلق الباب مث أشار هلا أن عليكاد يفقد عقله إشفاقا  ،مل تستطع الرد وازداد بكاؤها**
املطبخ  إىلأسرع  ،اجلسي يامسني سأحضر لك ماءا :كرسي املائدة قائال يف حزن  علىجتلس 

 علىها وجلس إليالكرسي فقدمه  علىمث عاد حامال كوب ماء يف حني جلست هي 
ها يف حني أخذت هي بعض رشفات من املاء من حتت إليالكرسي املقابل مطرقا ال ينظر 

ا   .النقاب لتهدأ انفعاال
  ملاذا؟؟ :ها قائالإليهدأت قليال مث نظر  حىتظل محزة مطرقا صامتا **
  ملاذا أنت؟؟ :استطاعت الكالم أخريا فقالت بصوت ضعيف**
  ماذا تقصدين؟؟ :محزة**
  ملاذا أتيت اآلن؟؟ :تهدج من أثر البكاءقالت يف صوت م**
أقسم مل تذق عيين النوم طوال الليل  ،مل أطق صربا :صمت محزة قليال مث قال يف صدق**

وددت فقط  ،إليكفوجدت قدماي حتملين الشمس أشرقت  ..إليكوكاد عقلي يطري شوقا 
  .أن أراك يا يامسني فتذرعت بالكتب

تنسل من بني شفتيه  ..تدك كلماته حصون قلبها ..عينيهاكانت مطرقة برأسها مغمضة **
فاإلعصار يعصف بقلبه العاشق وجتيش مشاعره  وأما ه ،روحها فتمتلكها رغما عنها إىل

  .يامسني أنا أحبك :لسانه أمجل كلمة بالوجود علىدون أن يستطع ردها فتنساب 
يدي كلماته  علىق اآلن لعل روحها ستزه ،صوته يكاد يقتلها لعمقه بكلمته تلك ،رباه**

لكنها  ،للنفسو لكن أثرها وجها لوجه أوقع يف النفس  ..نعم قاهلا هلا مرارا باهلاتف ..وصوته
  مل تبادله كلمته

  آسف ،أنين فعال ازعجتك حبضوري ويبد :مشاعره فوقف هامسا علىحاول السيطرة **
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  أحبك حد اجلنون :استدار للرحيل فوقفت مسلوبة اإلرادة قائلة**
مل يكن يدرك أن  ،ألول مرة يسمعها منها ...أذنيهال يكاد يصدق و ها وهإلياستدار ببطء **

ذه القوةعليوقعها  اقرتب منها رغما  ،صبيحة يوم العيد اهتز قلبه كطفل سعيد ،ه سيكون 
ا بأنامله ،أطرقت برأسها دون أن تعرتض ،عنه   .رجعت للخلف مرجتفة ،ملس نقا
  
اشتقت  ،عينيك أنا ال أريد إال أن أرى ،يامسني أرجوك :رجاءو هامسا يف حب _محزة**

  ا؟؟ عليّ هل تبخلني  ،نظرة واحدة ..اشتاقت عيين ملالحمك ،لقسمات وجهك
  
ا برفق**  ،رباه كم هي مجيلة ورقيقة وبريئة ،وجهها إىلنظر  ،كأمنا هي مكبلة تركته يزيح نقا

ذا احلسن طوال الوقت؟؟ ا  هل كانت  ا  ،سحرت لبهأحس أ أكثر سحرا حىت من اليوم إ
رباه لقد  ،هاعلي ي من مالحمها وهي مطرقة يكاد يغشىأخذت عينيه ترتو  ،يوم خطبتهما

ا حني فك النقاب فكاد قلبها يتوقف   .المست بشرته بشر
  
  .انظري بعيين :هامسا كاملسحور_محزة**
  
نونقلبها يهذي بالنبضات   ،هإليمل تستطع أن ترفع عينيها ** سيخرج اآلن خمرتقا  ،كا

  .أضلعها ليسكن بصدر محزة
قلبها وتكاد تصهر كليهما بال شفقة و رباه إن النريان تشتعل بقلبه  ،قرّب أنامله من وجهها**

ذه  ،رجوك ال تقتلين اآلنأ ،علييا محزة أبِق  :ولسان حاهلا يهتف بال صوت ال تقتلين 
ا هربا  رفع وجهها برفق لتواجه عيناها ،الطريقة العسليتني عيناه للحظة تبعثرت بعدها نظرا

اقرتب  ،سقطت الراية ،القتال علىاوت سدود دفاعهما ومل يعودا قادرين  ،من عينيه
ذابت بني ذراعيه   ،بل مل تُفق ،االعرتاض على ومل تق ،حنانو قوة و احتضنها ببطء  ..أكثر
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ما األرض أم ،كقطعة ثلج يف ماء ساخن  علىمحزة  ومل يق يتخيالن ذلك؟؟ رباه هل متيد 
 ،أغمض عينيه.. أحاط وجهها بكفيهو رقة من بني ذراعيه و أرسلها ببطء  ،التحمل أكثر

اهاَ (( ،اقرتب بوجهه من وجهها نَ يـْ ةُ َأْحيـَ تَ يْ ُض اْلمَ ُمُ اْألَرْ ٌة هلَّ َ آي انتفض جسدها فجأة قبل  ،))وَ
عيناها حمملقتان بقوة وقد  ،املوتأن يلمسها وابتعدت مولية ظهرها له وكأمنا بعثت من 

ا  علىفقد أيقظته انتفاضتها فشعر كأمنا صفعه أحد ما  وأما ه ،أفاقت أخريا من سكر
املوقف يلجم  ،اد حيدث منه ليس من الرجولة يف شيءما يوخز رجولته فما ك شيءو وجهه 

مل أقصد  ،نا آسفيامسني أ :قائال استطاع محزة الكالم أخريا ،يريق ماء الوجه خجالو اللسان 
  .فقط اجنرفت قليال خلف مشاعري ،سوءا صدقيين

زالت مولية ظهرها له  استطاعت يامسني أخريا أن تتحدث ولكن بصوت مصدوم وما**
  .اخرج يا محزة :قائلة

  
  ..يامسني أرجوك امسعيين أنا :راجيا_محزة**
  .مسحت واخرج ل :بقوة_يامسني**
 علىيامسني بل  علىغلقه بقوة من خلفه مسرعا يف خطوات غاضبة ليست فتح الباب مث أ**

ا امللقى ،نفسه  إىلأمسكته بني يديها وجلست  ،املائدة على أما هي فقد أمسكت بنقا
ً  ضاألر    .حنرها وسيل دموعها يغرقه ويغرق عاملها بأسره إىلهيسترييا وحتتضنه  تبكي بكاء
يكاد يفقد  ها،إليعلى الباب، ال يعلم كيف يصل  أغلقت هاتفها، ال جتيب على طرقاته**

بيت أبيه ويهتف بامسها حىت يراها فقط، مل جيد بّدا من الذهاب  ويكاد يسري حن عقله،
ا يف بيت أبيه انكشف ما حدث فلن  ورفضت مقابلته؟ ل وماذا ل دق قلبه بعنف، ،لزيار

ا أبيه بال شك وستتأكد نبوءته السيئة حوله، كل ما يهمه   ،بأحد يبايلمل يعد إنه  يزوجه 
رؤية يامسني فقط، لكن توقعاته باءت بالفشل حلسن احلظ حني جاءت يامسني، كانت  وه
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يتمىن أن يتوسلها علنا ملساحمته، جلست قليال مث  وها برهة وهإلينظر  ،عيناها ذابلتني حزنا
ا، ماذا يفعل  عت بالتعب فقامت إىل حجر اتذرّ   حملادثتها؟ إًذ

عمر لطيفا حني اصطحبها إىل ذلك املطعم املطل على حديقة تطل بدورها على كان **
جلسا وطلبا  أخربها أنه يراها حزينة منذ عدة أيام وأنه اصطحبها ليفرج عنها، حبرية رائعة،

يف أثناء حديثهما رأت شبحا و قد خفَّ ثقل مهها قليال و كانت تتحدث مبتسمة  فطورمها،
ما مألوفا قادما من بعيد خبطى هبت  ،واسعة، تيبست قدماها حىت وقف محزة قرب مائد

  .هما يف غضبإليواقفة ناظرة 
دوء** مسحِت، لقد أخربين محزة أنكما  ويامسني ل: وقف عمر ممسكا كفها يف رقة قائال 

  .ه هذه اخلطة لتتحادثاعليمتخاصمني فاقرتحت 
  هل أخربك سبب خصامنا؟: بصوت منخفض غاضب_يامسني**
  يامسني أرجوك هّال نتحدث قليال؟: زة يف احلوار مسرعاتدخل مح**
لكن ما أعرفه أن أي خصام  ،أنا مل أسأله عن السبب يا يامسني وال أريد أن أعرف: عمر**

أنا سأجلس على هذه املائدة اليت أمامك و  حتدثي معه،و ميكن حله باحلوار، أرجوك اجلسي 
  .مباشرة

اورة مث و ** وأخذ يراجع ِورده من  بأذنيهضع مساعات اهلاتف جلس عمر على املائدة ا
يقول يف  وتلعثم محزة قليال وه القرآن الكرمي، ظلت يامسني تنظر إىل محزة يف غضب برهة،

  مسحتِ ؟ وهّال جتلسني قليال ل: خجل
  جلست بعنف ينبئ عن غضبها التام**
  ...هل حتبني مشروبا معينا أم ،هل: يف تردد_محزة**
يء: ةيف هلجة غاضبمقاطعة _يامسني**   ذه الطريقة؟ ملاذا أتيت وأجربتين على ا
  جئت ألعتذر: بلهجة سريعة وعينني صادقتني حزينتني_محزة**
  نظرت جانبا يف صمت أخرس وعيناها تنطق بالغضب **
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  أخربيين ماذا يرضيِك وسأفعله: أطرق محزة قليال مث رفع رأسه قائال يف حب صادق**
  أيًا كان؟: مث قالتصمتت يامسني قليال **
  أيًا كان: محزة**
محزة، حينما كنت أحلم بأن يقرتن امسي بامسك كنت أنوي أال : تنهدت يامسني مث قالت**

وال  أعصي اهللا فيك أبدا، أنا لن أنكر أنين ارتديت النقاب ليس تقليدا ألمهات املؤمنني،
 ارتديته من أجلك، ،ستطاعبل ارتديته حىت أبعد اخلّطاب عين قدر امل حىت من باب احلشمة،

  .لكنين مل أكن أعرف أنين سأكتشف أنه غاٍل على قليب إىل هذا احلد
  .مل أفهم يا يامسني: محزة**
ما أعنيه أنين حىت قبل ارتدائي النقاب كنت حريصة قدر املستطاع على عالقيت : يامسني**

مره، كنت أمتىن أن يقربين بارك اهللا يف ع وخايلعلى ذلك رباين والدَي رمحهما اهللا  مع اهللا،
ً  ،لكنين لألسف يف احندار مستمر ،حبك من ريب أكثر  ختليت عن كثري من مبادئي إرضاء

  .ما أمتناه معك يا محزةو مل يكن هذا ه تغربت عن نفسي وطالت غربيت، لك،
  يامسني، أرجوك ال ختربيين أنك تريدين فسخ خطبتنا: مصدوما_محزة**
أمامنا  ،نا تصحيح مسارنا يف احلياة يا محزةعليولكن واجب  ،ال: تنهدت يامسني قائلة**

  ..لتزم بآداب اخلطبة كما يرضي ربناثالث هلما، إما أن ن حالن ال
 ن أال نتحدث يف املنزل إال يف وجود حمرمآداب اخلطبة؟ تقصدي: مقاطعا يف سخرية_محزة**

كالم  وأشواقنا بل هو ا إذا حتدثنا فال يكون كالمنا عن حبنو مبكان ليس بعيد جدا عنا، 
إىل جانب ما نفعله بالفعل من عدم  ،رمبا التخطيط للمستقبلو عادي عن أمور احلياة 

  كذلك؟أليس  خروجنا من املنزل معا إال يف وجود حمرم 
  
هذا ما يرضي اهللا ويرضيين حىت يتم : رمقته يامسني بنظرة نارية ردا على سخريته مث قالت**

  .عقد زواجنا
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  احلل اآلخر؟و : مث قالزفر محزة **
  
حىت يكون كالمنا  ،يعلإىل أن يتم زواجنا الف حالياعقد قراننا  خايلأن نطلب من : يامسني**
  .مزاحنا والتعبري عن مشاعرنا حالال تاماو 
  
ملاذا كل هذه التعقيدات؟ ملاذا كل هذه القيود؟ ملاذا ال نعيش : يف غضب مكتوم_محزة**

  ؟أحرارا
  
  هل تريد العيش حرا عن أوامر ربك؟: قائلة يف هدوء كتمت يامسني غضبها**
  
  .ال أحد يكره احلرية املطلقة: محزة**
  
ا: يف هدوء_يامسني** لكه، ال تأكل من زرعه، ال تشرب من مائه،ا إًذ اهرب و  خرج خارج مُ

  من املوت حني يأتيك
  
  ملاذا تصرين على تعقيد األمور؟: غاضبا_محزة**
  
دمت حتبين كما تقول؟ أمل تكن تريد عقد قراننا يف  فكرة الزواج ماوملاذا ترفض : يامسني**

  بادئ األمر؟
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لقد عشت عمري مطيعا لألوامر  شروطه، عليّ ألنين ال أحب أن ميلي أحد : غاضبا_محزة**
  طريقة تفكريك هذه ستزيد التباعد بيننا إن مل نتوافق منذ اآلنو  فماذا رحبت؟

  
ا: غاضبة_يامسني**   اب اخلطبةنلتزم بآد إًذ
  
ا: محزة**   أخربيين أنك ال حتبينين وال تريدين حمادثيت حبرية كاملة إًذ
  
  وال يكون التعبري عن احلب إال مبا يغضب اهللا؟: يامسني**
  
  ال تتحدثي عن الدين يف كل حرف ننطقه يا يامسني: محزة**
  
يت هللا رب نسكي وحمياي ومماو قل إن صاليت {كل حياتنا يا محزة،  والدين ه: يامسني**

  ،حمياي مبعىن كل حيايت}العاملني
  
  يامسني، اختاري حال ثالثا : محزة**
  
  تغريت متاما، أنا آسفة جدا حقا  لقد تغريت كثريا يا محزة،: هبت يامسني واقفة قائلة حبسرة**
  
إما أن تقبليين   ه أبدا،عليلن أعود ملا كنت و  لقد تغريت، نعم،: وقف محزة قائال بغضب**

  ...اآلن أوكما أنا 
  
   خايلها بعد اآلن يا ابن عليقناعايت اليت تربيت و أنا لن أبيع ديين و : يامسني**
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  هل تتنازلني عين بتلك السهولة؟: مصدوما_محزة**
  
أنت من وضعتنا يف هذا االختيار يا محزة، : جتمعت الدموع بعينيها فقالت بصوت متهدج**

  أنا آسفة جدا
  
  رأي الدموع بعينيهاو عمر فوضعت يدها على كتفه فانتبه واقفا  وحتركت يامسني بعصبية حن**
  
  يامسني ماذا حدث؟: اندهاشو يف حزن _عمر**
  
  سأخربك فيما بعد: بصوت متهدج_يامسني**
  
غاضب على  براكني العامل تتفجر يف صدره، غاضب على نفسه، يسري على غري هدى،**

رغبة و بتان، رغبة يف تلبية أمنيات حبيبته، تتنازعه رغ ،غاضب على أبيه ال يدري ملاذا يامسني،
كأنه اختزن كل  ،يف التمرد والعصيان، كأن التمرد صار جزءا منه ال يستطيع االنفصال عنه

حىت يف وجه من حيبهم اليوم مترداته اليت مل يستطع أن يطلقها يف وجه سّجانيه ليطلقها 
  !محزة لشقاء روحك يا يا وحيبونه،

  
  
  حبيبة حتاول بعد قرار يامسني االنفصال عن محزة،انقلبت الدنيا **
الوالد صامت ال صمت و حسام حياول التقريب، عمر حياول معرفة األسباب،  اإلصالح، 

ا حتتفظ باألسباب لنفسها، رفض، م أ محزة صامت يبتلع غضبه و  وال صمت رضا، أخرب
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اإلنسانة الوحيدة أن  أحسَّ  ،يف اخلمر من جديد وغرق هو  فُسخت اخلطبة، يكنُّه بداخله،و 
اء،اليت أحبَّ  اإلنسانة اليت حفظ نفسه ألجلها رغم فعله لكثري من  ها قد صفعته صفعة صمّ
افما جدوى حفظ النفس  الذنوب،   ؟؟إًذ

  
بل روحه  حسب،و دخل إىل الشقة منهكا بعد هذه الليلة الطويلة، مل يكن جسده املرهق **

الرقص طوال الليل معهن مل يكن بغرض املتعة وال و باألحرى هي املنهكة، اخلمر تلعب برأسه 
ال يعلم  بل كان بغرض اهلروب من نفسه، ،اآلونة األخرية حىت بغرض التمرد الذي اعتاده يف

ملاذا فتح كتاب صوره الفوتوغرافية القدمية، وأخريا وجدها، آخر صورة له قبل دخوله اجلحيم، 
 :وخ مل يعد يعرفه اآلن، صرخت روحهمش ،طفل صغري يقف بشموخ بني األسود ذا،و ها ه

  أنت؟ وهل أنت محزة نفسه؟ هل أنت ه
 

ارمتى فوق سريره حمملقا يف سقف حجرته مث راح بعينني دامعتني يتذكر أول ليلة له يف قلب 
   أول ليلة له يف جوانتانامو اجلحيم،

  
  :هاإليحاسوبه وكتب رسالته األخرية  وانتفض واقفا مث اجته حن**
ِ  لتشفقي على قتيلك الذي ذحب ِ إليكال أكتب (( ه بدم بارد وقلب ثابت، أعرف أنين صعب ت

حطام بشر مل لكن لتعلمي أنين  املراس، أعلم أنين أصبحت كابوسك بعد أن كنت حلمك،
 مع دفة علنيماذا تفو  تعديل الدفة،و من القارب ومل حتاويل التماسك  تستطيعي مجعه، فقفزِت 

يب يف السجن، ال تبغي االعتدال  مراهق علمه السجن،و  أصال وال تنتويه؟ أنا جمرد طفل رُ
 شاب كّربه السّجان، أنا شخص عنيد ال تلني نفسي حىت لرغبة من أحب مع األسف،و 

أمتىن أال أرى دموع حزن يف  موقفك يزيد مجاح عنادي الذي ال أستطيع أنا نفسي كبحه،
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ِ و عينيك، ولتعلمي أنك  فإين لن أتنازل عن  مهام اخلاطب واحلبيب،ين على ترك إن أجربت
  .مهمة ابن اخلال وقت شدتك اليت أمتىن املوت قبل أن أراها

))محزة محدي/ ابن خالك   
  
ا تزداد  وأنفاسها تعلو كانت احلروف ترتاقص أمام عينيها والدموع تغطيها ** بط وشهقا و

اية آخر كلمة ألقت بنفسها على األرض يف   يا: [وضع السجود هاتفةمع كل كلمة، مع 
ألجلك فدلين على  إيلَّ أحب الناس  وتعلم أنين تركته وهو  رب، أنت تعلم ما يف قليب له،

إن كان قد عشق التمرد و  اللهم إن كان ينوي العودة إىل طريقك فامجعنا على خري، الطريق،
  ]العصيان فاهده سواء السبيلو 
  
قامت  حىت ملعت فكرة يف رأسها فجأة، رفعت جبهتها عن األرض مغمضة عينيها يف أمل**

ا وكتبت  هل تنوي يوما الرجوع كعهدك السابق كما حيب اهللا ( ه رسالة أخريةإليإىل حاسو
  )ويرضى؟

  
ذا،( رد بعد قليل**   )فلقد سئمت القيود ال أعدك 
  
  ))أستودعك اهللا الذي ال تضيع عنده الودائع يا محزة((عاملها كتبت واألسى يغلف **
  

  دموعها مدرارا،طالبة من اهللا العونو مث أغمضت عينيها 
****************************  
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مرّت حياة محزة بعد هذا من قاع إىل قاع، الفجر حليفه حني يعود من سهراته، الكأس **
قررت يامسني  حىت صديقه الذي ال يفارقه، ابتسامته الزائفة ال تفارق ثغره كما السجائر،

ا فقرر محزة عندئذ ختطي عليالواليات املتحدة األمريكية إلكمال دراستيهما ال عمر السفر إىلو 
ذهب إىل منزل كاثرين الذي مل يقربه منذ خصامه مع يامسني، لقد قرر خيانتها   ،احلد األمحر

  .كما خانته هي وسافرت دون حىت كلمة وداع
  
الورقية قبل أن تكسرها  رحبت به كاثرين كالعادة، كان كطفل يعاند الريح فيكسر طائرته**

شعور  الريح، كان كدمية تركت نفسها لكاثرين حتركه كيفما تشاء، لكنه انتفض فجأة،
ليس حبه ليامسني، لكنه فكرة، كلما اقرتب من هذه األفعى كاثرين ارجتف  ،غامض اجتاحه

  .ال يعلم ما املغزى لكنه مل يعد يستطيع االحتمال قلبه لفكرة املوت فجأة،
  
  آسف لن أستطيع يا كاثي، :محزة**
  
  ملاذا؟ ما الذي حدث فجأة؟: مندهشة_كاثرين**
  
  هل حتبينين؟: محزة**
  
  نعم: كاثرين**
  
ا: محزة**   نتزوج إًذ
  



 

195 

ا يف هدوء مفكرة مث و ه كاثرين متعجبة مث أشعلت سيجارة إلينظرت ** أخذت تنفث دخا
  احلرية املطلقة؟نستطيع أن نفعل ما نريد بال زواج، أال تؤمن بفكرة : قالت

لكنين، ال أعرف لكن هناك حاجزا ما مينعين عن فعل ذلك إال و  نعم ولكن،: محزة**
  .بالزواج

احسنا، فلنكتب تلك الورقة عدمية القيمة : فكرت مليا مث ابتسمت باستخفاف قائلة**   .إًذ
 نعم، فلنكتب هذه: أخذ السيجارة من فمها فنفثها يف هدوء قائال ببطء وكأنه يفكر**

االورقة عدمية القيمة    إًذ
  

******************************  
ارت حبيبة من البكاء قائلة**   سيتزوجها يا أيب، سيتزوجها: ا
م زواج املسلم من الكتابية : صمت الوالد يف حزن مث قال أمحد** اهدئي حبيبيت، اهللا مل حيرّ

  على العموم
ا إنسانة  و يا أمحد، فهل هحسنة السريو هذا إذا كانت حمصنة : باكية_حبيبة** متأكد من أ

  ؟حالياشريفة؟ هل يعرف ماضيها؟ هل يعرف أحد منا كيف تعيش 
  لألسف محزة أصبح عنيدا كما مل نعهده من قبل يا حبيبة: يف حزن_حسام**
  
جيب أن جنعله يفيق من غفلته  ،جيب أن ننقذه يا حسام: من بني دموعها بلهفة_ حبيبة**

  ه تلك اليت ستودي ب
  
ل جبل يثقل روحه، جسد يف احنناءة ظهره تنبئ عن مح ،قام محدي من مقعده فجأة**

صمت  أغلق املزالج،و حجرته صامتا  والقوة، اجته حن وحيمل ثقال تنوء به العصبة أول الستني
  وليدكأن الليل قد حلّ فجأة فأخرس انطالقة مشس الضحى الو اجلمع دفعة واحدة 
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متثاقال جير قدميه إثر سهرة امتدت ملا بعد الفجر كالعادة، فتح  دق جرس الباب، قام محزة**
حدقت عيناه مث اتسعتا عن آخرها، ال يكاد يصدق عينيه، كيف جاء إىل هنا  ،الباب

  ومىت؟؟
: زالت خبري مث قال ها أن الدنيا ماإليابتسم أبوبكر ابتسامته اليت تشعرك مبجرد النظر ** 

  كم يا بينعليالسالم 
ف محزة مباذا جييب؟  أدرك سر جميئه دفعة واحدة لكنه ال يعرف ماذا يقول؟ مل يعر ** 

راح يف بكاء صامت و اشتعل الشوق يف صدره لكن كيف يعّرب؟ بطريقة تلقائية أدار ظهره 
رماه منذ و عميق، ملاذا تثري رؤية أيب بكر بالذات كل هذا الشعور بالعودة إىل جلد خلعه 

 وإفراغ محزة ملشاعره فوقف صامتا إىل أن أفرغ محزة كل ما بقلبه أبكر حلظة و احرتم أب وقت؟
ى قشرته اخلارجية وضع يديه على كتفه فأدار جسده حىت واجهه فاحتضن   فقط، فلنقل أ

  تفضل: كال منهما االخر، ترك محزة العنان لدموعه بني ذراعي أيب بكر من جديد مث مهس
بكر فجلس على أريكة قريبة، املنزل مهمل النظافة حيث تنتشر املالبس واألوراق و دخل أب**

  زجاجات اخلمر الفارغة يف كل مكان مما يشي بانتهاء حفلة صاخبة أمسو امللونة 
  تفضل يا أيب :قام محزة مث عاد إىل ضيفه حامال كوب عصري قائال**
ب أب** دوء و صوّ أعلم أن زجاجات اخلمر متأل : خجلبكر نظره إىل وجه محزة فقال األخري 

  املكان لكنين بعد ما نسيت طباعك، إنه عصري تفاح بال كحول، حالل
بكر بالكوب يف هدوء مث جلس محزة على املقعد الوثري املقابل مث نطق قائال يف و أمسك أب**

م نعم، هذه هي حيايت اجلديدة يا أيب، هذا أنا منذ سبع سنني، أعل: اخلجلو مزيج من احلزن 
  ...لعلكو ولعلك تلعنين يف سرك  لعلك صدمت،و  ،حايلأنه ال يرضيك 

  إليكاشتقت : بكر يف هدوء قائالو قاطعه أب**
  عفوا؟: شعر محزة كأنه مسع الكلمة بشكل خاطئ فاستوضح**
  كثريا يا ولدي  إليكاشتقت : بكرو أب**
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لي هم من أعلم أن أه: أغمض محزة عينيه يف أمل مث قال بصوت متهدج حيبس دموعه**

  ...أعلم سبب جميئك وو  تواصلوا معك،
، منذ خروجك من جئت ألين افتقدتك: بكر حمتفظا بابتسامته احلزينة قائالو ظل أب**

يء أفشل حىت يسر اهللا يل لقاءنا ذاك، نعم حّدثين والدك عن و  إليك السجن وأنا أحاول ا
  ...تلك الفتاة لكن

  لقد تزوجتها: باحلزنقاطعه محزة قائال بصوت هادئ مشوب **
  مل جيبو بكر و أطرق أب**
  محدي .أعلم أن هذا ال يرضي د: احلزنو بصوت هادئ حيمل مزجيا من الغضب _محزة**
  والدك؟: يف هلجة ذات معين_بكرو أب**
  
  ...محدي .أعلم متاما أن مبادئ دو : التقط محزة طرف خيط الكالم لكنه استمر قائال**
  
  تعين والدك: بكر بلهجة ذات معىنو أعاد أب**
  
  نعم، والدي،والدي: نطق محزة يف ضيق أخفاه**
  
  مبارك زواجك يا بين: بكر حمتفظا بابتسامته يف صوت حزينو أجاب أب**
  
  بارك اهللا بك: تفاجأ محزة برد فعل أيب بكر فأطرق صامتا مث قال**
  

  القدمي؟وكيف حال معيشتك يا أيب؟ هل عدت إىل عملك : صمت قليال مث نطق أخريا قائال
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يقول أنين من أرباب السوابق، لكنين  ال، مل يرض صاحب العمل يب جمددا،: بكرو أب**
  افتتحت متجرا صغريا واحلمد هللا

إن شاء اهللا بوجوده إىل جانب راتب املعتقل ستتحسن أوضاعك و بارك اهللا لك فيه، : محزة**
  قريبا
  أية راتب من املعتقل؟ :يف دهشة_بكرو أب**
مة ومت : مندهشا_محزة** الراتب الشهري، الذي متنحه إدارة املعتقل للذين مل تثبت ضدهم 

  أنا أعيش من هذا الراتب اإلفراج عنهم يا أيب،
م يشرتون الشاب بكل معىن الكلمة،و شعر أب** مل أمسع : قال أخريا بكر بغصة يف قلبه، إ

  مبثل هذا من قبل يا بين ال معي وال مع أي سجني آخر
ايدور يف جنون، هل أنا الوحيد  راح عقل محزة** ؟  ملاذا أنا؟ ما الذي خيفى عين؟ لكنه مل إًذ

  بكر أن روح الشاب تُعّذب بسياط احلرية والضياعو أحس أب يبِد شيئا على قسمات وجهه،
   

  هل تقبل هدييت؟: فقال مبتسما ليخفي حزنه**
  
  رؤيتك أكرب هدية يا أيب: مبتسما ليخفي حريته_محزة**
  
شكلها متاما بسبب  وال يبد ما شابه، و أهداه شيئا كبريا يبدوا كلوحة أبكر مثو ابتسم أب**

  فلديَّ عدة أمور أفعلها ك للذهاب يا ولدي،أذنأست: بكر قائالو غالفها املزركش، وقف أب
  
  أال تبق قليال يا أيب؟: يف رجاء_محزة**
  
  يف املرة القادمة إن شاء اهللا: بكرو أب**
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  اقرتبا من باب الشقة وقلب محزة يتمزق للفراقتصافحا وتعانقا مث **
  
  كذلك؟أليس  ستزورين مرات أخريات يا أيب : شفاق حياول إخفاؤهيف ا_محزة**
  
  !كيف ال؟و  بالطبع يا بين،: دموعا بعينيهو مبتسما _أبوبكر**
  
ال تنساين من : دموعهما تنهمر معا مث أرسله يف بطء قائالو اعتنقه محزة بعاطفة جارفة **

  دعائك، لعل ما انكسر يلتئم صاحل
  
ذا : ميسح دموعه_بكرو أب** اهللا ال خييب رجاء من و سيلتئم، سيلتئم إن شاء اهللا، أشعر 

  ظننا به حسناو إنه عند ظن عبده به،  رجاه،
لزفرات  وأذندخل محزة إىل منزله مطلقا لدموعه العنان  ،بكرو اعتنقا من جديد مث مضى أب**

به )) برواز((أمسك باهلدية يف حب فأزاح غالفها فإذا به إطار  بعد أن هدأ صدره باخلروج،
َا { :آية واحدة فقط وِْ َد مَ عْ َ َض بـ ي اْألَرْ ِي ُحيْ نَ اْحلَيِّ وَ يَِّت مِ ُخيْرُِج اْلمَ يِِّت وَ نَ اْلمَ  ◌ۚ ُخيْرُِج اْحلَيَّ مِ
ُجونَ  َِك ُختْرَ ل   }وََكَذٰ

  
بكر من إهدائه إياها، لكنه شعر بشعاع ملست اآلية قلب محزة رغم عدم معرفته ملغزى أيب 

  .ضعيف من نور يتسلل داخل كتلة قلبه حثيثا حثيثا، نور نساه منذ سنوات
*******************************  

العامل اجلديد ذي و أصدقائها و ال ينسى تلك الزيارة رغم غرقه يف حبر كاثرين و أيام مرت وه**
ه أن هناك مؤمترا صحفيا ستعقده صحيفة مشهورة فجأة اتصل حماميه وأخرب  ،اللمعان الزائف
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ذا؟ لتصحيح بعض املفاهيم، وعامليا مع نائب آمر جوانتانام أخربه  تعجب محزة وما شأين 
أن شهادته مطلوبة بإحلاح وإال سيتم قطع راتبه عنه و احملامي بأن قضيته اكتسبت شهرة عاملية 

اك؟ وافق حتت إحلاح كاثرين اليت تعجب بشدة ما شأن هذا بذ حسب ما أخربه النائب،
ا لن حتتمل االستمرار معه إذا قُطع الراتب فه دام مل يصدر  ال ميكنه العمل ما وأخربته أ

ائيا من احملكمة حبقه   .حكم الرباءة 
تابه يف تلك اللحظة ان ،طلب النائب مقابلته قبيل الظهور يف املؤمتر الصحفي على التلفاز**

ه عليشعر حرفيا أنه عبد يباع يف سوق الرقيق، إن النائب يكاد ميلي  شعور غريب مؤمل، لقد
دمية بيده؟  وعصى، هل ه ويرهبه إن هو أطاع  ويكاد يغريه إن ه ،ما جيب قوله وما ال جيب

اوقت حبسه  بتعاليمهاأين احلرية اليت أختموه    ؟إًذ
فقد كان الُسكر  وه أما يف املساء كادت كاثرين تطري فرحا، األموال تدفقت على زوجها،**

غىن صارخا بأعلى صوته كأنه ال يغين لالستمتاع بل و التهى و شرب و ضحك  يلعب برأسه،
مرات من شعور العبد يف سوق الرقيق يالزمه، إنه و يرسل آهاته صراخا، شعور أسوأ مرات 

بيع يف سوق العبيد فصار و حر اختطف  شعور ،شعور املرأة اليت تبيع نفسها ألشباه الرجال
دى ملن يدفع أكثرس إنه ذل أسلوب العصا واجلزرة، كان على التلفاز ميتدح من  ،لعة ُ

يذم أسلوب قومه ويصفهم بالتشدد تارة، و بين جلدته تارة، و أماتوا كرامته وأهانوا دينه و عذبوه 
رآه اآلن من عرفوه يف صغره ملا عرفوه، أحس بتلك الكلمات حترق حنجرته وهي تتدفق  ول

  انه فتزيل مع كل حرف جزءا من روحههكذا على لس
  من ُحتمِّل مسؤولية حبسك يف تلك السن الصغرية؟: مث جاء السؤال الذي قسم ظهر البعري* 
  ه املتشددةأيب ومبادئ: مالكوه اجلدد فرّد بعد برهة اجلواب الذي أراده*
 كأن شخصني ال يعلم ملاذا آمله اجلواب رغم حتميله ذنب كل مصائب الكون ألبيه،*

أن الظاملني هم من دمروا و طريق الرشاد  وشخص يؤمن متاما أن ما علمه أبوه ه يسكنانه،
 شخص متمرد يتهم أباه بكل شاردة وواردة من املصائب،و  كانوا يدا يف كل مصائبه،و حياته 
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رته كاثرينو ظل يهذي  ا سيجارة حىت  كان خممورا  ،حيرق بعضا من وريقات أمواله وكأ
منذ زمن بعيد ينظر إىل السماء راجيا معرفة الطريق الصحيح، يريد فقط لكنه ألول مرة 

  .أية إشارة إشارة،
أحرار بال (( توالت األحداث كلقطات الكامريا، رفضه الدائم لالشرتاك يف مجاعة زوجته**

، تكاسله عن القيام بأي عمل وال حىت أي نشاط رياضي، النوم كثريا كحيلة دفاعية ))حدود
ليلة حىت ضجرت منه   التدخني بشراهة، الُسكر كل عليه،لة االكتئاب املسيطرة نابعة من حا

  .كاثرين نفسها
جلس يطالع مواقع الشبكة و صنع كوبا من القهوة  ،ذات يوم كان امللل يقتله حرفياو 

العنكبوتية بال اهتمام حقيقي، واتته فكرة كأمنا هي تفاحة سقطت على رأسه فجأة تاركة 
ا لتهديه سر  ها زوجته، بدأ إلياجلماعة اليت تنتمي  فليتصفح موقع تلك ،ا عظيماشجر

بالتصفح بال مباالة، كلمات عن احلرية، مبادئ وأفكار منها ما تشدق به الكثريون مرارا 
: مل يسمع به من قبل، ضحك متمتما يف سخرية جرئ بعض الشيء ووتكرارا ومنها ما ه

أراد أن ني، كاد يغلق احلاسوب ملال لكنه انتنتمي جلماعة من ا الغاليةأن زوجيت  ويبد
  .صريا أخريا ألعضاء لتلك اجلماعةيشاهد فيلما ق

جنازاكي مباشرة فوق رأسه، هل و انفجرت قنبليت هريوشيما و فجأة تفجر الكون فوق كتفيه 
العديد و هذه كاثرين أم أنه قد عمي إثر الصدمة؟؟ ممارسات إباحية مجاعية بني حرمه املصون 

من أشباه الرجال، لقطات مصورة هلا ولغريها يف أوضاع ال حتمل فقط احنطاط أخالقي بل 
معاداة للفطرة السليمة، مؤمترات للجماعة املشبوهة لرتويج أفكارهم و تغثي من يراها رُخصا 

عرب االنرتنت بكل وقاحة مما يعين افتخارهم مبا يؤمنون، شعر بالغثيان والدوار يف نفس 
يصفعها ويركلها  وة اليت دلفت كاثرين وصديق هلا إىل املنزل فلم يدِر محزة بنفسه إال وهاللحظ

قد فرّ صديقها قبل أن حترقه شظايا الغضب، فهمت املوضوع من  و األلفاظ  ويسبها بأفظع
السباب بشبيهه حىت جاء صديقها مسرعا ومعه و ردت الضربات مبثلها  كلماته وهتافه،
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الوا ضربا  كوا قواه متاما مث أركبوه سيارة وألقوا به أمام منزل آخران فا مربحا على محزة حىت أ
م و تذكر ركالت اجلنود  ه من أثر الضربات والركالت،عليأبيه بكل وقاحة، يكاد يغشى  سبا

العامل يدور  ،إن اختلفت الوجوه، أفاعي حتمل نفس السمو يف املعتقل، نفس الشخصيات 
أبواق سيارة اإلسعاف، هرولة حسام وأمحد، حبيبة  مللهوف الباكي،وجه أبيه ا برأسه الدامي،

يار واليت تدع وجه محزة الصغري احملمر من أثر بكاء شديد، األبيض يلف املكان،  ،اهللا يف ا
تك بغشاء البطن، حالة  أبيض، أبيض، ألوان الكون الساطعة أم أنوار غرفة العمليات؟

  .ن احلقيقيمث بدأ اهلذيا خطرة، حقنة خمدرة،
يا  إّيل عد  تعال، هات يدك، ،هيا: وجه أمه آمنا مطمئنا تفتح حضنها وتقول يف سرور**

 ولدي، وجه كاثرين اللعوب يتهمه بالرجعية والتخلف، وجه يامسني حني أزاح عنها النقاب،
أسديل نقابك وال تتبعي : يهتف قلبه دون أن يستطيع لسانه احلركة ،يغمض عينيه بقوة

  .شيطاين
انفتح الباب فجأة، أمواج عاتية يفصلها عنه سور،  ظالم يلف املكان، قلبه يرجف خوفا،

ال : السور، صوت أبيه يهتف به وفضوله يدفعه دفعا حن تطآن على الشوك وتدميان،قدماه و 
لك نفسك   تتسلق السور، ال 

  أال تراه؟ الشوك يؤملين،: يهتف بأبيه**
  .الشوك آملنا مجيعا فصربنا فنجونا اصرب، فقط اصرب،: يهتف أباه**
: يصرخ يغرق، تتقاذفه األمواج، يغرق، يسقط،و يتسلق السور مندفعا  بكلمات أبيه، يبايلال 

أعمل صاحلا فيما تركت، تأيت سفينة تشق عباب  عليفقط فرصة واحدة ل أريد فرصة أخرى،
  .يفتح عينيه ببطء متأمل، إنه باملشفى يركب بأمان، املاء شقا،

مراحل صعبة  ومراحل أصعب تتماوج حنو إفاقات و شرة أيام صعبة ما بني إغماءات ع**
بدأت اإلفاقات متتلك املشهد شيئا فشيئا، كان  اخلطر، برمحة اهللا على شاطئ ختطى وترس

م و اجلميع حوله يلفونه بلهفتهم الدائمة  حبهم الصادق، عيناه كانتا تستمدان من دفء عيو
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ا  تتشتت يف كل النواحي و شفاء روحه، عينان فقط كانت نظراته تنحين خجال أمامها و أما
ا أكثر األعني احمليطة به دفئا، هما وال إلي وعينان كان قلبه يهفو  عينا أبيه، فرارا منها رغم أ

ا هنا فلقد كان عمر معهم دائما، جيرؤ حىت على  متين رؤيتهما،  عينا يامسني، كان يعرف أ
شعر بروحها متأل قلبه أمال، لكن كل احلق معها و  إىل عمر رأى عينيها يف عينيه، كلما نظر

ا يف عدم زيارته يف حجرته مباشرة بعد كل ما حدث،  راٍض بأن  تصبح أمريته راٍض، وه إًذ
مل يكن  النماء، مل يكن يعرف شيئا،و بعيدة لكنها متنح روحه املتعبة الدفء  ،كالشمس

لكرهها له بل إشفاقا على نفسه،  وه أعلية ترفض أن تراه ال لغضبها يعرف أن الفتاة املسكين
مأل العامل فهي ال تستطيع أن تراه على حالته هذه، محزة الذي مأل العامل ضحكات طفال  و 

اآلن يرقد حمطم اجلسد كسري الروح  وها ه ،بأخباره ضجيجا شابا مأل العاملو شجاعة صبيا، 
  .من بعدو األمر من قبل هللا  على يد جمموعة من السفلة،

وجدها  ،منزهلم وعمر حنو حبيبة و زوج أخته وجبواره أبيه و خرج محزة مستندا إىل كتفي أخيه **
ا  باغتته املفاجأة كسجني يف قاع مظلم باغته ضوء  جالهلا،و تفتح الباب حبياء مكللة بنقا

  .الشمس فجأة
ا حييا((خايل محدا هللا على سالمتك يا ابن **   ))يف غري خضوع بالقول خرج صو
  سلمك اهللا من كل شر :أطرق برأسه تلقائيا قائال يف صوت أقرب للهمس**
ا مل تكن، كان كمن يرى منزله للمرة اليوم اختفت طوال ** حبيبته متاما من أمام ناظريه كأ

فقط املؤمل؟؟  ومن قال إن خروج الروح من اجلسد ه ،كل ذرة من كيانه تنضح باألمل  ،األوىل
جنبات نفسه  إىليشعر بروحه القدمية تعود  ،أن عودة الروح للجسد مؤملة بنفس القدر وبدي

ا  لكنها عودة مؤملة بقدر  ،تُسكِّن غربته فتمحوها شيئا فشيئاو شيئا فشيئا فتضئ ظلما
يوما كامال يتحمل آالم جسده  ه،يإليغلق بابه رافضا إدخال أحد  ويوما كامال وه غربته،

كأنه يطهر روحه  من سنوات الظلم و  ،يوما كامال قضاه يف البكاء، وحده روحه وحده،و 
الغربة عن نفسه لسنوات طوال، أخرج كل هذا بالبكاء رافضا و اإلهانة مث االبتعاد و الذل و 
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حىت خدمته، كان اجلميع يتمزق أملا  واملكوث معه أو ه إليبالدخول إخوته و حماوالت أبيه 
اصة تلك، صمتوا وهم يتقلبون على مجر مشتعل إىل أن فتح ألجله لكنهم احرتموا حلظته اخل

 ،ه، أسنده بسرعة قبل أن يتهاوى مث أدخله إىل سريرهإليباب حجرته، كان حسام أسرعهم 
ا تسأل اهللا هلا إليعمر و أخته و أسرع أبوه    .له  القوة واملنحةو ه فيما كانت يامسني يف حجر

  مسحتم، هل يل أن أحادث أيب وحدنا؟ ول: امساإخوته يف إعياء شديد ه نظر محزة إىل** 
  حبييب أنت مرهق جدا، وجهك شاحب جدا: يف إشفاق أجابت حبيبة**
  يف الغد إن شاء اهللا نتحدث كما شئتو ارتح اآلن يا بين : فيما قال محدي يف حب**
 واآلن فلن أستطع النوم أ إليكإن مل أحتدث  أرجوك يا أيب،: كرر محزة راجيا يف إعياء**

  قليال وفدعين أحادثك ول حيتإذا كنت تريد را الراحة،
  حسنا يا أخي، حنن يف اجلوار إن احتجتما شيئا يا أيب :حسام**
دوء مث جلس محدي جوار محزة مطرقا قليال مث مبتسما يف و خرج اجلميع ** أغلقوا الباب 

ن أيب رمحه اهللا هل تعلم يا بين؟ عندما كنُت طفال كا: ناظرا لألعلى كمن حيلم قائالو حب 
آمن يب رغم  رحيما جدا يب رغم مشاكسايت، كان يعلمين يف صرب رغم تعثري الدراسي،

فقد ظل معي حىت صرت  وأما ه كانت أمي تبكي من أجلي، عالمايت الدراسية املتدنية،
كان سندي حقا بعد اهللا يف ما عاش معي من حياته  حكيما،و أبا و متفوقا، كان معلما 

عندما مات كنت أنا يف املرحلة  وكأنه كان يعدين ليوم لن أراه بعده، اهللا، رمحه القصرية،
لكنين  ،كنت أقرب إىل التداعي الكامل تعثرت خطوايت بشكل قوي،و الثانوية، ُزلزل كياين 

ما طفلني تائهني يف  عمك بارك اهللا يف عمره،و عمتك رمحها اهللا  نظرت إىل إخويت، وجد
تما مرتني، علىاحلياة فعزّ  َ ي ُ أن أرى أمي وحيدة يف مواجهة احلياة فتقويت  عليعزّ و  أن يـ

  .درست حىت رست سفينتنا على بر األمان حبمد اهللاو عملت و 
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ه يف مزيج من احلب إليميأل عينيه منه،  ينظر  ألول مرة، كان محزة ينظر إىل أبيه كأنه يراه**
جبل لكنه  وجهه الصبوح، واعيد تغز بدأت التجو لقد كربت سن الرجل  اإلشفاق،و والندم 

تذكر أباه يوم   جبل عجوز حيتاج إىل سند، ذكريات العراق مرت أمام عينيه كشريط سينما،
حيمل هذا و  كان كاألسد اهلصور بني القنابل واجلرحى والشهداء، يساعد هذا  وينقذ هذا

طاع، كيف استطاع هذا اجلبل حتمل كل هذه اآلالم؟و  ُ ألصغر، مث فقد سجن ابنه ا يأمر في
كان بعيدا لقد   مث موت زوجته احلبيبة، رباه، عودته بعاهة يف ذراعه،و ابنه األكرب لسنوات 
ِمما وجهه شطر آالمه الشخصية غافال عن آالم كل من حوله،متاما عن آالم أبيه م َ كم   ي

  !كنت أنانيا يا محزة
ه القريبة باكيا ومقبال فقاطع كلمات أبيه منكبا على يد تداعت أسوار نفسه دفعة واحدة**

تفاجأ محدي أوالً مث راح يربت على رأسه والدموع متأل عينيه مث قال  إياها وطالبا للغفران،
ن على نفسك يا حبييب، أنت ال: بصوت متهدج   .اهدأ زلت مريضا، هوّ

نعم يا أيب أنا مريض، ولكنين : رفع محزة وجهه املكلل بالدموع قائال بصوت حيرتق ندما**
سنوات و أذلين وسرق كراميت و رضُت نفسي بنفسي، كنت لقمة سائغة ملن ظلمين من أم

ضللُت و أخطأت صديقي  ،ت يف صحرائهمو تنازلت و لعبة لينة بأيديهم، بعُت  عمري،
عدوي، كرهُت قدري وعندما مل أستطع أن أعرتف لنفسي بأنين أمترد على ريب سبحانه 

وكأنك أنت من  ،ألقيت بكل ما علمتين عرض احلائط ،على ما قّدر يل اختذتك أنت عدواو 
بل حقدُت  ، مل أحقد على عدوي احلقيقي الذي سلبين كل حقوقي،التعاليماخرتعت هذه 

له  _بعد اهللا_ مكثت بني يديه من عمري سنني، حقدُت على منو على من رباين وليدا 
لتك كل ما حدث يل من أقدار ألن قليب كان ،عليالفضل العظيم  أضعف من الصرب  محّ

ركضت و هم إليفررت من أعدائي  كتفاي كانتا أتفه من أن حتمل ذاك احلِمل كالرجال،و 
م، بعت نفسي  نضال و بعت غسان  بعتك،و ديين و بأقصى سرعيت أللقي نفسي بني أحضا

لكنين مل أستطع  بعت كل أصحاب السجن وكل من ثبت بثبايت ذات يوم، ،)أبا بكر( أيبو 
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ال إىل هؤالء  ،كنت مذبذبا مل أكن منهم وال منكم، ال أن أعود مثلكم،أن أصبح مثلهم و 
مث مل  الصخب لكنين مل أستطع أن أمس امرأة ال حتل يل،و أدمنت اخلمر  وال إىل هؤالء،

م، و فجورها و أستطع أن أحتمل خيانتها  حبت بسكني ماديا أفعاهلا امللوثة بدماء فطرة ُذ
لقد كان ريب يب رحيما  هم بال عقل،إليحنن منساقون و ه إليرأيت فيها كل ما يريدون حتويلنا 

  .أكرب وإذ اقتصر يف االنتقام مين على ذاك األمل فقط مع استحقاقي ملا ه
: مث راح يف بكاء مرير فاحتضنه محدي املنهمرة عيناه بالدموع مث استطاع الكالم أخريا قائال**

  .نا عظيماعليإن فضل اهللا  عودتك، محدا هللا على ،كعليال بأس  ك يا ولدي،عليال بأس 
لقد كان معك كل احلق يا أيب حني رفضت عقد : أردف محزة من بني دموعه الغزيرة**

فحىت هذه اإلنسانة اليت مدت يدها لتنقذين مما أنا  أبيتَ  إال اخلطبة،و زواجي من يامسني 
يه بسبيب، لقد كنُت دفعتها لكراهييت حىت تركت منزهلا الذي ربيت فو فيه، أدميت أنا قلبها 

  إنسانا تعيسا ال جيلب إال التعاسة ملن حوله
 ،لكنك إن شاء اهللا ستعود: أحاط محدي وجه ابنه بيديه مبتسما من بني دموعه قائال**

جة هذه الدار  ستعود أنت محزة القدمي من كانت ضحكاته متأل حياتنا  فرحتها،و ستعود 
  بل قل سأكون إن شاء اهللا ل كنت،سرورا، ال تقو حتول أحزاننا بِشرا و فرحا 

نظر محزة بكل احلب إىل والده مث احتضنه بأقوى ما ميلك قائال بصوت متهدج يضج **
  ساحمين واسأل يل اهللا الغفران ساحمين يا أيب،: ندما
 ،لك الغفرانو أسأل اهللا يل و ساحمتك، : ربت محدي على رأس ابنه قائال ودموعه تنهمر**
  ولدي لتساحمين أنت أيضا ياو 

؟ :نظر محزة إىل والده مندهشا قائال**    أنا؟ أساحمك؟ عالمَ
على كل  إلخوتك فيها عن حيب لكم كما ينبغي،و على كل حلظة مل أعرب لك : محدي**

م حبا لكن  ساحمين يا بين، حلظة شغلين فيها العمل واحلياة عنكم، فبعض الناس تفيض قلو
يفعلون، كانت أمك رمحها اهللا  ور احلب وودوا ليعجزون عن إظها ،ألسنتهم حتسر عن التعبري
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كانت من  تفيض حبا وحنانا ظاهرا وباطنا رغم ما قاست يف طفولتها من ويالت االحتالل،
 شعراء يف آن،و احلرب، أخوالك مناضلون و حيوي احلب  بيت حيمل بني طياته األعاجيب،

 قادة يف احلرب أمراء للشعر، إخواين: مقدسيون حقا، كانت أمك رمحها اهللا أحيانا متزح قائلة
  أنت طبيب تداوي اجلراح أفال تكون شاعرا؟؟و 

  حرب وال عالقة هلا بسالم أ الشعر هبة يهبها اهللا ملن يشاء،: فكنت أبتسم قائال
افلتنظر : فتبتسم قائلة ا من شعر  علىمث تقرأ (ماذا كتب أخي مؤخرا،  إًذ ما كتب أحد إخو

كنت أتعجب،   الطبيعة الغنّاء،و يفيض عاطفة كأن من كتبه ال يدري من الدنيا سوى احلب 
ار يبيت بني اخلنادق  رصاصات و كيف لشاب حيمل بيده السالح مدافعا عن أرضه ليل 

  صدره يف كل وقت أن يفيق ليكتب كل هذا احلب؟ ومصوبة حن والعد
  فقط أحبك ،أحبك: أبتسم ناظرا بعينيها قائالكنت بعد كل قصيدة 

دواوينه، هنيئا يل، و هذه أمجل من كل قصائد الشعر : فكانت تنظر بعيين قائلة يف صدق
ا ليست أقل من سعادة زوجات إخواين بقصائد أزواجهن   فسعاديت 

  
  رمحها اهللا: ابتسم محزة قليال قائال**
وى الشعر منذ الصغرلكن اهللا عوضين بك، ك: ابتسم محدي قائال** أرى عينيك و  ،نت 

فال تكتم ذاك احلب عن أبنائك أبدا يا بين  تفيضان حبا ال يعجز لسانك عن التعبري عنه،
  واصدح به

لقد آملتك كثريا يا أيب، لكنين أشهد اهللا أنين سأفعل كل ما : سكت محزة هنيهة مث قال**
  بوسعي لتفخر يب من جديد

  
 أنا فخور بك منذ اآلن يا ولدي،: ب يف حب حقيقي قائالربت محدي على وجنة الشا**

بل وقف ثابتا من  ما قتلته مسومهن،و عاش يف جحر األفاعي سنني  فمن له ابن كابين؟؟



 

208 

أرضى، فكن هللا يا و أسد كما مسيتك، أنت يل اآلن كما أحب  أنت بطل يا محزة، جديد،
  .ادك من بعد سنوات التيهمن أع وهو  الرضا،و فإنه أوىل باحلب  يرضى،و بين كما حيب 

: مست كلماته قلب محزة فسكت هنيهة حىت سيطر على عرباته مث قال بصوت متهدج**
  أفعل إن شاء اهللا أفعل إن شاء اهللا يا أيب،

فاحملامي سيأيت غدا إن  من وارتاح اآلن يا حبييب حىت تستعيد عافيتك،: ابتسم محدي قائال**
الرجالن اآلخران اللذان آذوك كل و ضيتنا ضد كاثرين شاء اهللا ليطلعنا على آخر تطورات ق

  هذا األذى
ا؟ لقد بقي ثالثة و : يف هلفة_محزة** قضييت األخرى يا أيب؟ هل ستؤثر قضييت تلك يف جمريا

طلق سراحي بشكل كامل أم سأظل حمدد اإلقامة  ُ أشهر فقط على حتديد مصريي إن كان سي
  أم سأعود مرة أخرى للمعتقل.. يف لندن أم

أخرجت كاثرين ورقة زواجكما فقد حتدث متاعب  وفل ال أدري يا بين،: تنهد محدي قائال**
فأنت ممنوع بأمر احملكمة من حقوقك املدنية ملدة عام كامل حىت تبت احملكمة  ال قدر اهللا،

حىت يامسني فقبل  ال تستطيع الزواج رمسيا وال البيع وال الشراء بشكل رمسي، يف أمر براءتك،
ما كنت أفكر يف عقد زواجكما بيننا كأسرة بال توثيق يف احملكمة حىت يثبت اهللا خطبتك

  .براءتك كاملة إن شاء اهللا
يعلم اهللا يا أيب أنين مل أكتب ورقة زواجي من كاثرين هذه : أطرق محزة حزينا مث قال**
م اهللا أكثر من هذا، حعليأشهدت و  اولت ها شاهدين إال لعدم مقدريت على اخلوض فيما حرّ

  .لعل فضل اهللا أنقذين من تلك احلماقة حينئذ ،وما استطعت
أنت تركت  ،إنه رؤوف رحيم ،يقيين باهللا أنه سينجيك من ذاك الكرب أيضاو : محدي**

  فكن على ثقة برمحة اهللا من ترك شيئا هللا عوضه اهللا خريا منه،و  احلرام خوفا من اهللا،
  رب يا: يف رجاء_محزة**

***************************  
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يتمتم حبمد اهللا على بداية عودة الشاب إىل جادة  وخرج محدي من حجرة ابنه وه**
رب العاملني حيقق له ما كان و  ه وها مل يكن يائسا من رمحة اهللا أبدا، الصواب من جديد،

 له، أذنتفاستأنذها  يامسني، خرج متوجها رأسا إىل حجرة ابنة أخته، يبكي به يف سجوده،
جلس  جتاهل آثار البكاء البادية بوضوح على عينيها، ،دخل فوجدها كمن مل ينم منذ سنني
حاولت االبتسام له لكنها  ،ها مليا بكل حب العاملإليإىل جانبها على طرف سريرها ناظرا 

عندئذ تقاطرت دموعها يف  ه،عليخرجت ابتسامة حزينة، قرّب رأسها منه مث طبع قبلة حانية 
  صمت

ما تريدين ولكن، هذا  ويامسني، يا ابنيت، أعلم أن ما سأقول اآلن قد ال يكون ه: محدي**
  ه من جديدإليقد آن األوان لتعودا و  ،بيت عمرو بيتك يا ابنيت 

  ...ايليا خ: انفطر قلبها يف صمت فنطقت بصوت ضعيف متهدج**
البلد بسبب ابين، و أنا أعلم أنك تركت البيت  حبيبيت،: قاطعها محدي قائال يف حب أبوي**
كل حماوالتنا للصلح   رفضِت و خطبته  لذي أفسد األمور بينكما حىت فسخِت ال أعلم ما او 
لكن ما أعرفه أن محزة قد  له اجنلرتا كلها وتغربت إىل بلد آخر، وال أريد أن أعرف، تركِت و 

ِ الطباع كما وج يعد سيءقد عاد إىل ما نألفه ومل  تغري،   .هدت
به يعد ضربا أعلم أن ما أطل: أطرقت يامسني صامتة فسكت محدي هنيهة مث قال يف حزن**

ال هناك، من اجلنون، فقد هيأِت نفسك لدراسة املاجيستري وقطعِت  وعمر  شوطا يف ذاك ا
  ...مستمر بدراسته و

ا قائلة رفعت يامسني إىل خاهلا عينني باكيتني فصمت مندهشا مث استطاعت أن حترك لسا**
  .خايلأنا مل أجنح يا : بصوت ممزوج حبزن الدنيا

  ماذا؟: محدي مندهشا**
  كلها رسبت يف املواد التمهيدية للماجيستري، نعم،: يامسني**
  ولكن ملاذا؟ أنت فتاة متفوقة دوما يا ابنيت ال حول وال قوة إال باهللا،: محدي**
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، خايلال أعرف، مل أجتز امتحانا واحدا يا : أطرقت يامسني مث قالت بصوت متهدج**
مل أستطع أن أعتاد االبتعاد عنكم وعن  مل أستطع أن أتأقلم مع الغربة، رسبت يف اجلميع،

  .مل أستطع صديقايت، عن مسجدي واملركز اإلسالمي،و عن جرياين  شوارع لندن،
ا من ترديده، كان قلبها يهتف بشيء** فالفتاة مل تستطع التأقلم مع فكرة أن  خجل لسا

ا هي من زهدت فيه، من قال أن حب  ولكن، محزة قد تزوج من فتاة ككاثرين رغم أ
اهللا أن يعيده محزة القدمي من جديد ال ليتزوج  والسنوات ميوت بلحظة؟ لقد تركته وهي تدع

جلها فرتكت دموعها تنساب على صدره بتلك الطريقة، احتضنها محدي وقلبه ينفطر أل
  .األبوي احلنون

 ،فأنِت ابنيت - عين نفسهي-  إىل حضن والدكو عودي إىل منزلك  عودي يا ابنيت، :محدي**
 نا ولكنه يصرب فقط ألجلك،إلييتساقط حنينا و  على عمر من الغربة فهو ِك عليأنا أشفق 

ون أخا لِك كعمر متاما وال سيك عودي يا يامسني وأعدك بأن محزة لن حيزنك من جديد،
  .أحد يطلب منك أكثر من ذلك

لها،و أمسك يدها برفق  يف هذه األثناء كانت حبيبة تضع الطعام بفم محزة يف حجرته،*** ّ  قب
لته على جبينه الناصع هامسةو أطرقت  ّ   .محدا هللا على سالمتك يا أخي: سالت دموعها مث قب

مث مد يده ليمسح ، احلمد هللا لقد شبعت ،كفى: أجاب بصوت منهك وبابتسامة عذبة**
  حسنا؟ ة تلك مرة أخرى،اليوال أريد أن أرى دموعك الغ: دموع أخته قائال

  حسنا: مسحتها وهي تبتسم هامسة**
  أريد أن أطلب منك طلبا حبيبة،: ابتسم محزة يف تعب مث عاد ليقول**
  فلتطلب عيناي إذا شئت: حبيبة**
  ولكن يامسني ،سلمتا: محزة**
ديه عينيها لكن يامسني أصبحت بالنسبة له  ارجتف قلب حبيبة،** فهي قد تستطيع أن 

ا: سكتت هنيهة مث قالت جنمة صعبة املنال،   ...محزة، محزة حبييب إ
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أنِت تعرفني أن يامسني تركت  أقصد، ،ال ،ال: أدرك محزة ما فهمته أخته فأسرع مصححا**
  .إىل املنزل عمرو أنا أريد أن تعود هي و  البلد بسبيب،

  
عن  عليها، الفتاة مل تنطق بشيءأمتىن ذلك ولكن الوضع سيكون صعبا : مرتددة_حبيبة**

  .لكنها كانت جمروحة بشدة سبب خالفها معك وال حىت ألخيها،
  
أنا نادم على كل ما مضى وآسف : تأمل محزة كثريا لتلك الكلمات لكنه قال يف صدق**

  ،أما أنا فلن أبقى هناليهإفلتعد  منزهلا،و أن هذا هبلغيها أسفي وأخربيها  لكم مجيعا،
  
  أين ستكون؟و : يف دهشة_حبيبة**
  سأستأجر شقة: محزة**
ه بعد كل هذه إليلقد عدت  ،إليكملاذا يا محزة؟ إن أباك يف حاجة : يف حزن_حبيبة**

ربت ك باهلداية أن تبتعد عنه من جديد؟ لقد كيعلمث تريد بعد أن مّن اهللا  ،السنوات غريبا
  سنه يا أخي ومل يعد قادرا على حتمل عذاب االشتياق

إىل  أنا واهللا يف أشد احلاجة إىل تعويض أيب عما فات،و : جتمعت الدموع بعيين محزة مث قال**
  أخرى وما ارتويت منهما إىل االرتواء من عينيه اليت قد أعود للمعتقل مرة حضنه وقت حزين،

ال تقل  ال تقل هذا يا محزة،: عة رغم دموعها قائلةاقرتبت منه حبيبة تشد على يده مشج**
لن تعود لذاك املكان أبدا وستصبح و هذا يا أخي، إن شاء اهللا ستحصل على الرباءة الكاملة 

  مواطنا مكتمل احلقوق من جديد
آمني، لكن األهم عندي اآلن أن يرى اهللا مين : سالت عربات محزة قائال بصوت متهدج**

ال أريد أن أكون  صدقيين يا حبيبة فقليب مل يعد متعلقا بسواه، التقصري،خريا بعد كل هذا 
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اهللا بعد كل ما  أريد رضا لكم وللعامل،و أريد السالم يل  سببا يف عذاب أحد مرة أخرى،
  .فقط وه ،وأريده ه نسيت وفرطت،و عصيت 

  
ا: مسحت حبيبة دموعها قائلة**   تعال للعيش معي ومع أمحد ومحزة الصغري إًذ
يا حبيبة ماذا يفعل من طالت : ابتسم محزة واضعا يده على خدها حبنان قائال يف صدق**

  ه من جديد؟إليغيبته عن حبيبه مث عاد 
  خيتلي به عن الناس: حبيبة**
بكاملي  ذلك شعوري اآلن جتاه ريب، أريد أن أكون بكاملي معه، :والدموع بعينيه_محزة**

  احل مع محزة القدمي من جديدأريد أن أتص ال يشغلين عنه بشر، ملكه،
  ك يا أخي أن تعيش غريبا أبدا؟عليهل ُكتب  :قالت حبيبة يف حزن**
ولن أكون  سأعود إن شاء اهللا بعد أن أعود إىل نفسي، سأعود،: مبتسما يف حزن_محزة**

يها يف أنين أذناستو  أخربي يامسني أن هذه رغبيت، بعيدا، سأستأجر شقة قريبة من منزل أيب،
ولن آيت إىل املنزل إال بعد  املبيت عند أيب يومي اجلمعة والسبت فقط من كل أسبوع،أريد 

  التأكد من وجوده باملنزلو مهاتفة أيب 
  كانت حبيبة تبكي يف صمت**
سأكون سعيدا هكذا حىت يقضي اهللا  هذه رغبيت حبق، صدقيين يا حبيبة،: مبتسما_محزة**

  مسحِت  هيا اذهيب وأخربيها إذا أمرا كان مفعوال،
فهنيئا  محزة الذي عرفته قدميا، قد عاد من جديد، وهذا ه ه حبيبة طويال،إلينظرت **

  طبعت قبلة على جبينه مث محلت بقايا الطعام ومضت  وهنيئا له بنفسه، للجميع به،
**************  

ه، تلخص يومه بني إليمل جتدي حماوالت اجلميع عن إثنائه عما مضى و وّىف الشاب بوعده 
املسجد والتضرع بني يدي اهللا طوال ليله، ومل يدِر شيئا عن تلك النفس اليت تتعذب و دراسة ال
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ملاذا حتمل أملا مثل اجلبل يثقل روحها ال يزول إال للحظات  ؟مل تدِر يامسني ما دهاها ألجله،
ويومني من كل أسبوع، يأيت الشاب لزيارة أبيه وقضاء متطلبات  يكون فيها محزة يف املنزل،

يعود إال بعد  وال يذهب بعد الغداء،و ملنزل من مشرتيات خارجية كل يوم بعد صالة الظهر، ا
ا حلظات علي، ساعات متر التايلاليوم ذنا يف القدوم بعد ظهر أن يهاتف أباه مستأ ها كأ

مث يعود األمل ليجثم فوق صدرها بعد رحيله عن املنزل،  تشعر فيها أن أمل نفسها قد زال،
عت إىل ا بالسؤال، هل حقا نسيها؟ أم يظن  اهللا كثريا، طلبت العون كثريا، تضرّ مث ضج كيا

ا حقا ال تريده، كانت ترجع األمر إىل انشغاله بقضيتيه، ا حقا قد نسيته وأ  وه ولكن ها أ
انتصر يف معركتيه، حصل على الرباءة الكاملة من احملكمة و هم مجيعا يعلاهللا قد جتلت رمحته 

انتصر على كاثرين و له كامل احلقوق الدستورية كمواطن بريطاين، و بح حرا الدولية وأص
فما الذي مينعه اآلن من  ه ورفضه للتعويض،عليهم العتدائهم عليوعصابتها فتم احلكم 

ا تراه يوميا فرتة الظهر،  كثريا ما ختتلق األعذار لتخرج و معاودة طلب يدها من جديد؟ إ
لكن كل ذلك ال جيدي نفعا، يؤملها  متنع قلبها عنه، خارج املنزل يف ذلك الوقت حىت

ترى  قريبا على بعِد، يؤملها كنهه ذلك الذي أضحى بعيدا على قرٍب، يؤملها ابتعاده، وجوده،
ا لكنه خيشى جتدد رفضها إياه،  النجوم وال تستطيع امتالكها، تؤرقها فكرة أنه يفكر 

كيف سيجرؤ و ه؟ علي إلقاء السالم فكيف سيعرف مكنون صدرها وهي ال تفعل شيئا إال
على طلب يدها من جديد بعد ما كان؟ ولكن من ينبهه إىل كل هذا؟ من حيمل مرسال 

  ه؟ إليروحها 
سبوع، ستكتب يأيت ليبيت عندهم كعادته من كل أ عقدت خطتها، يومو فكرت ألشهر 

ا عبارة واحدة ساحمتك على  لقد (( تلك الورقة وتضعها من حتت باب حجرته، مكتوب 
ا كل املعاين، ،))كل ما كان فإن كان يريدها فلتقرّ  اللبيب باإلشارة يفهم،و  مجلة واحدة 

،   .إن كانت األخرى فلتصرب ولتحتسبو  عينًا
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إىل أن  ،ينبض قلبها بشدة ويغلبها احلياء فترتاجع عن تنفيذ خطتهاو ترتعش يدها  يف كل مرة
ا وصلت إىل داخل حجرته  حىتت بابه جاءت الليلة املوعودة، وضعت الورقة حت اطمأنت أ

رب من شيءمث ن ا  لكنها مرّت حبجرة املكتب املغلقة فسمعت  ،زلت الدرج مسرعة كأ
إنه ليس صوت خاهلا يف هذه الساعة املتأخرة من الليل ومجيع من باملنزل  اقرتبت، مههمة،

  ماذا حيدث؟ نيام،
وال يردد  إنه يبكي، ت أكثر،محزة، أصغ خاهلا،إنه صوت ابن  ت السمع،أصغ اقرتبت أكثر،

إن مل تغفر يل وترمحين ألكونن من و رِب إين ظلمُت نفسي ظلما كثريا (( إال مجلة واحدة
ا، ،))اخلاسرين  يكررها ويبكي ويبكي ويبكي، دق قلبها بعنف، سحبت نفسها إىل حجر

ا،ركزت بصرها على  أغلقت الباب ووقفت تتأمل نفسها يف املرآة، ا الفضفاض ونقا  حجا
ً من نفسها، إن نفسها تذوب  باألرض  غري عابئ ألجل فىت يتقاطر شوقا لربه،جلست حياء

ا صغرية،و ها، بكت بشدة عليومن  قد نفذ قدر اهللا و  ،رغما عنها لكن كل شيء أحست بأ
  .فراق إىل األبد وإما بشرى أ ال شك سيقرأ ورقتها، عندئذ ينجلي الضحى من الدجى،و 

ا،** ا أن يلهمها الرشاد قضت ليلتها تصلي لر ا رغما  ،داعية بعربا نامت فوق سجاد
ا يوقظها  لصالة الفجر دون أن يدخل عنها واستيقظت على صوت طرقات عمر على با

ا   .حجر
ا بلهفة فما وجدت و أفاقت  ا استيقظت، فجأة خطر هلا خاطر، نظرت حتت با أجابته بأ

ا و أغلقته بيأس  ا باحثة يف رسائله فلم جتد جديدا،شيئا، أضاءت حاسو  حياء، ارتدت نقا
ا للصالة، وجدته قد رحل باكرا  التايلاليوم صباح  وخرجت للوضوء مث عادت إىل حجر

ترى هل غضب من رسالتها؟ وماذا فيها ليغضب؟ أم هل  على غري عادته، اضطرب قلبها،
ا حتت الباب متاما إىل حجرته؟ ظلت تتقاذفها كيف وقد تأكدت من عبورهو تراه مل يرها؟ 

مل تستطع الرتكيز على دراستها، شعرت باحلزن يغلف روحها، هل  ،الظنون طوال يومها
ها فصوال دراسية ما عرب الربيد إليهاتفتها صديقتها وطلبت منها أن ترسل  جتاهلها عن عمد؟
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ا ألجل ذلك على م يف مزاج جيد ألي ضض فهي مل تعد اإللكرتوين، أضاءت حاسو
 ها باسم محزة، ارجتف قلبها،إليرسالة  ، فجأة أنارت الشاشة بامسه، محلقت يف دهشة،شيء

تلك الرسالة ستحدد مصري قلبها، أغمضت عينيها  ارتعشت أصابعها فوق أزرار احلاسوب،
دأ قليال،و   لكن متتمت، راضية أنا جبميع قدرك يا إهلي، أغلقت قبضتها على صدرها لعلها 

ا مجلة واحدة، أخريا فتحتها بإصبع يرجتف، عافيتك هي أوسع يل، مجلة غريت  وجدت 
  )صرباً فإن الصرب لألحرار زادُ ( مجلة بني قوسني شعورها متاما،

ا،**  ،اليأسالصرب معناه عدم و  ،جييبها، الصرب وه هاو وفهم ما فيها،  نعم، لقد التقط إشار
ازال يريدها  إنه ما بأخرى  وكان سالها لكان قد أخربها بطريقة أ ول جيدا،، هي تعرفه إًذ

ا فتاة ذكية صرحية فيكون رفضه هلا مهينا وجارحا إذا )) أحبك(( مل تكتب له ،وذلك أل
ا تعرف أنه ال جيوز هلا البوح له بذلك صراحة بغري ارتباط شرعي، لكنها  رفضها، كما أ

حفظت حق و ه، فإن رفضها فقد حفظت كرامتها عليوالتلميح ال تثريب  استخدمت التلميح،
ا  االصرب  إن قبلها فهذا ما تنعم به نفسها،و ها، علير احلمد هللا الذي : ، ابتسمت، متتمتإًذ

  .احلاتبنعمته تتم الص
دارت حول نفسها فاحتة ذراعيها كفراشة حتلق يف أجواء سحرية من بعد طول حبسها، لقد  

ا وجدت يف مجلته البسيطة كل مآر ل حبها و ا، لقد أجا وعدها بأمجل ما تتمىن يف آن، و قِب
ي اخلجول، ِي َ ا على لسان رسوله فهنيئا هلا حببها احل من ((قد آتى مثاره وما نست موعود ر

 ،فحمدا هللا على هذا الفن، فن التقاط اإلشارات النقية،))ترك شيئا هللا عوضه اهللا خريا منه
سأصرب حىت يعجز الصرب عن (( متتمت ات قلبها،حفظتها داخل طيو وقد التقطت إشارته 

ا مازالت تسكن  ،))سأصرب حىت ينظر الرمحن يف أمري** صربي فما دام قلبها قد اطمأن بأ
أما اآلن، فإىل الدراسة بكل  قريبا جدا،و  لتدعُ اهللا بأن يكتب مجعهما قريبا،و روحه فلتصرب 

ا    ...كل عزميتها وو قو
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ضحكت من قلبها مث  صديقتها ورسائل فصوهلا الدراسية متاما،رباه، صديقتها، لقد نسيت 
  .عادت تبعث برسائلها العلمية من جديد

ا ما**  أما بطلنا فقد ابتهجت الدنيا يف عينيه املثقلتني باهلموم، رغم أنه كان متأكدا من أ
ا قد ساحمته،و زالت تريده  يف أسعد والرجال يفكرون دوما بالعقل واملنطق حىت  رجل، وفه أ
كانت مل تساحمه بعد فلماذا أتت لزيارته باملشفى مع أخيها؟  وأكثرها بؤسا، فل واللحظات أ

ا القليلة؟  ا دائما متهدجا عندما حتدثه بكلما وملاذا ظلت كل تلك األيام؟ وملاذا كان صو
وملاذا كانت تضطرب وحتاول أن ختفي كل ذلك االضطراب حني يأيت ملنزل أبيه؟ لكن 

ا تتوق ألن تصبح له عاجال كما يتوق،إليتها رسال وهذا كفيل بأن يقلل من  ه أكدت أ
كان جيلس على مقهى له بابان،  آخر متاما، شيء وحجم مهومه، لكن ما يشغل باله ه

دائما ما جيلس على ذلك املقهى الذي  ،باب منهما يطل على باب املسجد الذي يالزمه
ا شجريات مكللة بورود يطل بابه اآلخر على شارع طويل متس ع تتوسطه حديقة صغرية 
جتاذبا أطراف احلديث حىت  لوح له مبتسما من بعيد، ،تبهج نفسه، كان صديقه آدم بانتظاره

  ما يثقل روحه واجته حديثهما حن
  كيف أخبار العمل؟و : آدم**
  احلال يا صديقي، مل أجد يل موطأ قدٍم بعد وكما ه: يف أسى_محزة**
  ك، كل اجلراح تشفى مع الوقتعليال : آدم**
تمع، ينظرون : محزة** أنا ال أقبل أن أكون و  زالوا، بريبة ما إّيل لكن جرحي غائر مع ذلك ا

  عبئا على أيب رغم إحلاحه
  ذه الطريقة رغم أن احملكمة قد برأتك إليكال أعلم ملاذا ينظرون : يف حرية_آدم**
تمع مل يربئين، مازالوا يعتقدون نعم، برأتين : يرشف من قهوتهو وه_محزة** احملكمة لكن ا

ازدواجية املعايري  ،ال يريد توظيفي معهو اجلميع يف هذا البلد يعرف قصيت  أنين إرهابيا،
  حتاصرين هنا
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هذا ظلم بواح، ملاذا يعتربون كل الشعوب األوروبية اليت ناضلت ضد : يف حزن_قال آدم**
  نا باإلرهاب إذا ما قاومنا حنن املستعمر؟يصمونو االستعمار بكل أشكاله أبطاال 

تمع ضدي كذلك وخاصة، : تنهد محزة قائال** املشكلة أن قضية كاثرين تستفز مشاعر ا
  يف مدينتنا هذه، فهم يرون أنين السبب يف إدخال بعضا من أبنائهم إىل السجن

  جمتمع يف غاية الغرابة: آدم*
  ما الذي يضحكك؟: عجب آدم جدا قائاله محزة مليًا مث انفجر ضاحكا، تإلينظر **
مل يستطع محزة النطق بسبب الضحك أمام نظرات آدم املتعجبة مث بدأ يهدأ شيئا فشيئا **

  ميسح دموعا جتمعت بعينيه بسبب الضحك ومع سعال خفيف حىت هدأ متاما وه
  ما ذاك؟؟و : آدم**
تمع هكذا ال: وبقايا ضحك بفمه_محزة**    يظن أنك منهمن يراك تتحدث عن هذا ا
تؤملين نظرة الغرب و نعم أنا من أصول أمريكية لكنين أيضا مسلم : ابتسم آدم قليال قائال**

م إرهابيون بال متييز   للمسلمني على أ
  أسلمَت منذ شهرين وتتحدث كمسلم منذ عشرين عاما ،ها أنت ذا: مازحا_محزة**
ها أنت تفعل مثل البعض : ةه مصوبا إصبعه قائال بلهجة حتذير فكاهيإليأشار آدم **
  متارس ضدي متييزا عنصرياو 

نقطة ما خلفه متاما،  وعيناه مصوبتان حنو فجأة وجد آدم أن ابتسامة عيين محزة تذبل **
التفت آدم بطريقة غريزية فراعه ما رأى، جمموعة من الرجال املدججني بالسالح حيلقون 

يثريون الذعر يف و حون صيحات مرعبة شعرهم بطريقة مميزة ويلبسون شارة موحدة مميزة يصي
م النارية حن يطلقون و أسود البشرة  وكل من ه واملكان مقرتبني من املقهى يصوبون طلقا

هّب محزة  ،عبارات عنصرية ضد السود، تدافع الناس داخل املقهى يف ذعر وهم يصيحون
: فجأة وقد ملعت برأسه فكرة للنجاة بالناس من هذا املوت احملقق، صاح بصاحب املقهى

  افتح الباب اآلخر املطل على املسجد
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  هل لديك خطة؟: صاح صاحب املقهى يف ذعر**
  نغلق بابه الكبري بإحكام ونتصل بالشرطةو نعم، سنختبئ باملسجد  نعم،: صاح محزة**
  
  املسجد مغلق لكن باب: صاح آدم**
  
  هيا أسرعوا فهم يقرتبون معي مفتاحه،: صاح محزة**
باب املسجد ففتحه  ووبسرعة الربق فتح صاحب املقهى بابه وانطلق محزة كالسهم حن**
املسجد مذعورين  واملقهى من جديد خيرج الناس إىل املسجد، ركض اجلميع حن وركض حنو 

كان آدم يساعد  ،يرتادون ذاك املقهى بكثرةوخاصة أصحاب البشرة السوداء الذين كانوا 
يأمر النساء و املسجد يهدئ من روع الناس  وقد ركض محزة حنو محزة يف إخراج الناس 

 األطفال بالصعود إىل طابقه العلوي يف حني ينظم صفوف الرجال حىت يدعموا بابو 
كل من حيمل   األحذية اخلشبية مع االتصال بالشرطة من املسجد بكل ما يتوافر من خزانات

آدم وقد و هاتفا نقاال، دخلت آخر جمموعة من اهلاربني إىل املسجد حاملني صاحب املقهى 
صاحب املقهى إىل و أصيبا بطلقات نارية إصابات بالغة، أمر محزة بعض الشباب حبمل آدم 

  .زاوية املسجد لربط جرحهما حىت تصل إمدادات اإلسعاف والشرطة
 بقوة وتدعيمه باخلزانات وغلق مجيع نوافذه، وقف قائد مت إغالق باب املسجد الكبري**

نعرف أنكم داخل املسجد، حنن ال : عصبة الشر خارج املسجد يهتف مبن يف داخله قائال
نا يإلأخرجوهم  باملسلمني منكم، نريد فقط هؤالء القذرين أصحاب البشرة احملرتقة، نريد أذًى 

  .أمنوا على أرواحكمو 
م جمرد أناس مل يؤذوا أحدا منكم: املسجدهتف محزة من داخل **   ملاذا تفعلون هذا؟ إ
  
  تعاملهم كربيطانني أصليني؟و أي ضرر أكرب من وجودهم على أرضنا و : صاح قائد العصبة**
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م مواطنون مثلك متاما: هتف محزة** م بكراهيتك هلم؟ ،إ   ما عالقة لون بشر
  
 اقتحمت إالو األمحق، افتح الباب  هذه أشياء لن تفهمها أيها: صاح قائد العصبة**

  .مسجدك هذا غري مباٍل بشيء
  
لن أفتح الباب ولن أسلمك أحدا ممن استغاث ببيت اهللا، ستأيت الشرطة اآلن : صاح محزة**

  وستعرف حجمك احلقيقي حينها
  
تعالت أصوات الطلقات النارية باخلارج وبدأ من جتمعوا داخل املسجد بعمل عالمة **

آدم حماوال مع  ووههم وصدورهم فقد أيقنوا باهلالك ال حمالة، ركض محزة حنالصليب على وج
  .وصاحب املقهى دون جدوى وبعض الشباب إنقاذه ه

  
آدم، اصمد  اصمد يا: مهس والدموع بعينيه ،نظر محزة إىل صديقه فراعه جرحه العميق**

  فستأيت الشرطة واإلسعاف حاال إن شاء اهللا
  
ال  ك يا محزة،يعلال : مث أمسك بذراع محزة يف إشفاق قائال ،كان آدم يتنفس بصعوبة**
  ك يا صديقييعل
  
  أرجوك ال جتهد نفسك بالكالم يا أخي،: محزة**
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هل مويت يعد شهادة يف سبيل ..فقط، فقط أخربين، هل: حتركت شفتا آدم بصعوبة قائال**
  اهللا؟ هل دفاعي عن هؤالء الناس يعد كذلك؟ أم أن دمائي سالت هدرا؟

  
اهدأ اآلن يا آدم، ال جتهد : بكى محزة بصوت مرتفع مسندا رأس آدم اىل ذراعه قائال**

  نفسك بالكالم
  
أخربين الصدق يا أخي، : تعلقت كف آدم مبالبس محزة معيدا كلماته بصوت يزداد وهناً **

  أرجوك
  
من اهللا أن يكون موتك شهادة، فقد دافعت عن  وأرج: بكى محزة مرة أخرى مث قال**

  عن هؤالء األبرياء، فِطب بذلك نفسا يا أخيو  عين،و  نفسك،
  
  احلمد هللا ،احلمد هللا: ابتسم آدم يف وهن مث قال**
  
هل رأيت؟ ال : أجهش محزة بالبكاء حمتضنا آدم برفق فابتسم آدم يف وهن ممازحا وهامسا**

هادة من كرمه ريب بالش علىذا مين  ها أنا فرق بيين وبني من أسلم منذ عشرين عاما يا أخي،
  فال حتزن ملويت الواسع،

  
  ال جتهد نفسك بالكالم أرجوك يا أخي،: نطق محزة بصوت مبحوح راجيا**
  
شر ** اثبت يا محزة : زاغت نظراته ونطق بصوت ضعيف جدا قائالو فجأة أنار وجه آدم بالِب

ثالثة فاجلنة ال خيطر مجاهلا على بال أحد، احلمد هللا الذي مجعين بك منذ  على األمر،
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أيب لإلسالم  و أمي هدى اهللا أن ي وإين ألرجو  فلوالك بعد اهللا ما آمنت باهللا األحد، أشهر،
  سبحان ريب ما أعظمه كما شرح صدري به،

  
  مث راح يردد الشهادتني إىل أن مخدت أنفاسه على قول ال إله إال اهللا

  
مث مسع اجلميع  ))هللاال حول وال قوة إال با(( جيهش بالبكاء مرددا واحتضنه محزة بقوة وه

  صوت أبواق الشرطة واإلسعاف تقرتب مع صوت تبادل كثيف إلطالق النار
  

******************  
  
وحليته متوسطة  بعناية،صفف شعره املو  ،بتلك البزة السوداء كان محزة يف كامل أناقته،**

وعقله سابح لكن عينيه كانتا تنضحان حبزن عميق، كان جيلس يف حفل التكرمي هذا  الطول،
رئيس البلدية وجبواره حاكم  ومع آخر مشاهده مع آدم وقلبه ينفطر أملا، كان مقدم احلفل ه

تمع املدين الربيطاين لتكرمي ومنح ذاك و املدينة  لفيف من القيادات العسكرية وقيادات ا
 ه،البطل الذي أنقذ عشرات األرواح وساما تشريفيا ساميا، مث جاء دور محزة إللقاء كلمت

وقف يقول  وقف أمام العامل أمجع يلقي خطابه الذي تنقله وكاالت األنباء الربيطانية والعاملية،
  بتؤدة وبصوت هادئ 

 تكرمي،و بسم اهللا الرمحن الرحيم، أود أوال أن أشكركم على كل ما قدمتم يل من احتفاءات ((
من هداين إىل و أن الفضل كله هللا، هو  أن أذكر نفسي أنه ال فضل يل يف كل ما حدث،و 

ا اهللا هؤالء األبرياء،  وبل ه ،ايلإن البطل احلقيقي هنا ليس محزة الرم تلك الفكرة اليت أنقذ 
 ً آدم هنري كما  ولألبرياء من أبناء وطنه، إنه آدم عبد اهللا، أ بطل آخر ضحى بروحه فداء

وأنقذ املسلمني  ين،قد أنقذ وتعرفونه، إن آدم مل يفتدي رواد املقهى ذاك الصباح فقط، إمنا ه
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 نعم، أنقذ البشرية مجعاء،و  أنقذ بين وطنه مجيعا من مسلمني وغري مسلمني،و من بين دينه، 
لقد أنقذين آدم عبد اهللا من نظرة جمتمع أىب إال أن يصمين بعار اإلرهاب رغم  ال تتعجبوا،

ني من وصمة أنقذ آدم عبد اهللا املسلمو اإلرهاب،   مسي من صفةال تربئة احملكمة الدولية
ا بال متييز،  وأ قد نسوا،و  اإلرهاب اليت يصر بعض األشخاص على وصم مجيع املسلمني 

اخلشن، و الطاحل، الرب والفاجر، اللني و أن املسلمني بشر ككل البشر، منهم الصاحل  تناسوا،
 ،أبدا إىل اهلمجية بل إىل إعمار األرض وحفظ األرواح تعاليمهأن اإلسالم كدين ال تدعوا و 
فساد يف  ومن قتل نفسا بغري نفس أ(( القرآن الكرمي يقول يف كتابه  املقدس،تعاىل أن اهللا و 

، ولقد أنقذ آدم عبد اهللا بين وطنه والعامل من صفة ))األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا
جنس، فآدم مل يكن بريطانيا، كان جمرد  وِعرق أ وفئة أ والتعصب األعمى ضد دين أ

مل لدى صحيفة بريطانية، لكنه مل يدافع عن الربيطانيني بصفته مواطنا صحفي أمريكي يع
مه دينه أن يتصرف يف مثل هذه  غربيا، بل تصرف بتلقائية كمسلم يتصرف وفق ما عّل

ا عرب دمائه، أنه ال فرق بني  املواقف، لقد أطلق آدم عبد اهللا صرخة صامتة صادقة هتف 
م متساوون كأسنان املشط  و  ،الناس كما قال النيب حممد رسول اإلسالم، وكما قال أيضا أ

أنه ال فضل لعريب على أعجمي إال بالتقوى، أي أنه ال فضل بني إنسان وآخر إال بدرجة 
لقد كان  الناس أمجعني، ووالصاحل حن جمتمعه، وحن والصاحل ربه، والصاحل حن عمله الصاحل،

م ولكل عليينبغي أن يكونوا آدم عبد اهللا وسيظل مثاال حيتذى للمسلمني على ما  تمعا ه 
  .))صالحا فوق أي أرض وحتت أي مساء مثاال لكل إنسان يبغيو  جمتمع يعيشون فيه،

  
نزل محزة بعد أن مت تكرميه من فوق املنصة بعد ان أدمع العيون بكلماته الصادقة، تفاجأ **

شة مث اتسعت عيناه ها بدهإلينظر  بسيدة عجوز ترتدي حجابا تقرتب منه دامعة العينني،
  والدة آدم؟: عن آخرها قائال بصوت متهدج

  كيف عرفتين؟ نعم يا بين،: ردت املرأة بصوت متهدج وعيون دامعة**
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  .أنت تشبهينه متاما، مبارك لِك اإلسالم يا أمي: مبتسما ودموعه تتساقط_محزة**
ما عّلمت ولدي جزاك خريا على و  بارك اهللا بك،: مبتسمة من بني دموعها_قالت املرأة**

ه إليفلطاملا دعاين  من دين اهللا، آه، كنت أمتىن أن حييا ولدي ليقر عينا بإسالمي هذا،
  لهو غفر اهللا يل  فصددته وأمسعته ما يكره حىت تدمع عيناه،

اآلن عند اهللا أفضل حاال إن شاء  واحلمد هللا على كل حال، ه: من بني دموعه_محزة**
  والده؟ ما حالو اهللا، 

زال كذلك ال يؤمن  زال حتت تأثري صدمته يف موت آدم، لكنه ما ما: املرأة حبزنردت **
  له اهلداية وأرج ،بوجود إله

  وال تنسيين يا أمي من صاحل دعائك آمني،: محزة**
  إليكلك يف كل صالة وأعتذر  وأدع: مبتسمة من بني دموعها_املرأة**
  ؟تعتذرين ألي شيء: مندهشا_محزة**
أعتذر نيابة عن قومي الذين عذبك بعضهم وسرق سنوات عمرك باملعتقل  :يف حزن_املرأة**

مث ها أنت تنقذ ابنا من أبنائهم وتدله على طريق اخلري والبطولة بعد أن كان مثاال سيئا 
إنه ابين آدم الذي تبدلت أخالقه من النقيض للنقيض منذ عرفك وعرف  للشاب املستهرت،

  اإلسالم، شكرا لك يا بين
ها محزة متفاجئا وعاجزا عن الكلمات مث مل يستطع أن يتمالك نفسه فدفن وجهه يإلنظر **

  بني كفيه وراح يف بكاء صامت
فما دام بالكون  أمثالك فُحق للكون أن  ال تبك يا بين،: مبتسمة من بني دموعها_املرأة**

  يكون سعيدا
  إمنا الفضل هللا يا أمي: رفع محزة وجهه قائال بصدق من بني دموعه**
يف كل ما كان يفعل من خري د اهللا واعدك أن أكمل مسرية آدم إين ألعو احلمد هللا، : املرأة**

  كم ورمحة اهللاعليالسالم  ألقى اهللا راضيا عين، دمت ساملا يا بين،و حىت ألقاه 
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رد محزة حتيتها بتأثر بالغ مث استدار ليمسح عينيه الباكيتني فوجد يدا توضع على كتفه **
ا عينيه يف والده مبتسما، ألقى محزة نفسه برفق بني ذراعي والده مغمًض  وفالتفت فإذا ه

  إحساس عميق باألمان
  تعلم كم أنا فخور بك يا بين ول: محدي**
  هذا من فضلك بعد فضل اهللا يا أيب: محزة**
  سأمشي بني الناس رافعا رأسي بفخر ألنك أخي: مازحا_حسام**
امنزل ألن نذهب لل: ضحك محزة مث قالت حبيبة**   ؟ لقد مت جوعاإًذ
ه أوالً  إذا يإللكن هناك مكان جيب أن أذهب و  سنذهب،: نطق محزة بصوت غامض**

  عمرو وافق أيب 
  أي مكان؟ ال نريد أن نتأخر على يامسني يف املنزل: رد عمر مندهشا**
ا وال ينبغي لن لقد تأخرنا على يامسني كثريا، معك حق،: رد محزة وعيناه تسبحان يف األفق**

  ذلك بعدئذ
***************************  

تعجبت يامسني جدا  ،استأذنتهادخلت حبيبة إىل حجرة يامسني خبطوات مسرعة بعد أن **
  من مشهدها

  ما بك؟ حبيبة،: يامسني**
  محزة أخي ،محزة: الهثة_حبيبة**
  ؟يءما به محزة؟ هل أصابه ش: انتفضت يامسني واقفة قائلة بلهفة**
  !هلف نفسي على ما أصابه نعم أصابه، يانعم، : حبيبة**
  ما به؟ ماذا أصابه؟: ارتاعت يامسني هاتفة**
  أصابه سهم حبك: حبيبة بنفس اللهفة املصطنعة**
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ه إلي خذيينخبري؟  وهل هو : مل تستوعب يامسني يف بادئ األمر فاستمرت يف االرتياع قائلة**
  ...هل
ماذا تقولني؟ ماذا؟ : فيق من غيبوبةفقالت كمن يمث صمتت وقد بدأت تستوعب األمر **

  ماذا أصابه؟
ساحميين حبيبيت، لقد كان البد : اقرتبت حبيبة حمتضنة يامسني مبتسمة يف حنان قائلة حبب**

  ها بالدليل الدامغعليها حنن قد حصلنا و  لنا من أخذ موافقة العروس،
سريرها جمهشة ها يامسني مث وضعت وجهها بني كفيها جالسة على طرف إلينظرت **

يامسني أنا آسفة :  بالبكاء، اندهشت يامسني فجلست جوارها حتتضن كتفيها قائلة يف صدق
لكنهم أرادوا معرفة رأيك حىت إذا  ،إليِك أعتذر  ،أرجوك ال تبكي مل أقصد إخافتك، جدا،

وافقِت ذهبنا مجيعا إىل مكتب تسجيل الزواج لعقد قرانكما على أن نقيم حفل زفاف بعد 
  اد الرتتيباتإعد
ماذا؟ عقد قران؟ هل وافق محزة على  :رفعت يامسني عينيها الدامعتني قائلة بلهجة طفولية**

  عقد القران؟
بفارغ اليوم لك من مسكينة، إنه ينتظر هذا  وافق؟ يا: ضحكت حبيبة قائلة مبرحها املعهود**

  ...إنه الصرب،
هيا قومي وارتدي  ك بعد العقد،من سيخرب  وه لن أخربك،: مث سكتت هنيهة مث قالت مبرح

  أمجل ثيابك يا أمجل عروس
  
لقد  أسعدكما اهللا حبيبيت،: أنارت الفرحة وجه يامسني فابتسمت حبيبة قائلة بنربة حاملة**

 ِ   ...لقد كنت يف قمة سعاديت و يوم عقد قراين على أمحد، حيتين بفر ذكرت
  !أمحد، مل أتصل ألخرب زوجي مبا جيري!! أمحد؟؟ :اتسعت عيناها فجأة قائلة
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ا ومث أسرعت حن   .اخلارج تاركة يامسني غارقة يف ضحكا
************************  

  
  أعتذر بشدة عن تأخري أيها العريس: دخل أمحد منزل محاه مهروال قائال بابتسامة**
  عقد قراين حدث متاما يومتأخرت مثلما : ابتسم محزة قائال**
  
تأخريي فهي مل تعلمين  يف يوم عقد قرانك كانت أختك هي سبب ،ال :ضاحكا_أمحد**

  بعقد القران إال قبلها بربع ساعة
  
  احذر أن تسمعك فتتشاجرا: ضاحكا_حسام**
  
  مجيع النساء مع العروس حيتفلن بالطابق العلويو كيف ستسمعين : ضاحكا_أمحد**
  
  للحيطان آذان يا زوج أخيت :ضاحكا_محزة**
  
  ال تقلق يا أمحد فأنا إىل جوارك: رد محدي ضاحكا**
  
ا: ضاحكا_أمحد** م من جديد إليككم يف حتية بقية احلضور مث القدوم أذنأنا يف أمان،أست إًذ

  يا عريس
  
  فقد عشق تلك الكلمة  ابتسم محزة ابتسامة خترج من قلبه،**

****************************  
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حبا ميأل  و يف شقة مهندمة صغرية سعيدة اجتمع احلبيبان أخريا بال عوائق، محزة ببزته الرائعة **
اق و  كونه ألوان سعادة، ّ ا األبيض الرب خفقات قلبها و ابتسامتها اخلجولة و يامسني بفستا

ا بإمامته مث رفعت غطاء رأسها املخصص للصالة حبرص  ،املتتاليةالسعيدة  يت صال أ
أعادت الغاللة القماشية الرقيقة على وجهها كما  و ت خصالت شعرها على كتفيها فاسرتسل

يده لريفع تلك  أوقفها برفق، مدّ و مس يديها  ها محزة،إليبكامل أناقتها، التفت  وكانت لتبد
دىل من تاج العروس مغطية وجهها بطبقة رقيقة تشف عن وجهها مرورا تالغاللة الرقيقة اليت ت
  الرائعبشعرها املسرتسل 

  
أليس   ،هك أمرييتحيق يل أن أرفع الغطاء عن وجاليوم : ابتسم محزة قائال يف مهس عاشق**

  كذلك؟
  
رفع محزة وجهها بطرف إصبعه ناظرا  ابتسمت يامسني يف حياء مث أطرقت برأسها خجال،**

أنا مراهق يف سجين، و كثريا، كثريا جدا، متنيتك اليوم  لقد انتظرت هذا : بعينيها مباشرة هامسا
ستظلني أمجل و متنيتك يوم رأيتك بعد خروجي من األسر، و متنيتك وأنا شاب يف حبسي، و 

َ إىل آخر نفس يف صدري،   .آخر نبضة يف قليبو  أماين
  
، ابتسم قائال برقة** ً   ؟ألن ختربيين بشيء: ارتفع صدرها وهبط فرحا وحياء
  
مس صا**   أحبك، مل أحب غريك يوما: دقابتسمت مغضية عيناها يف حياء قائلة 
  
ر منك لكل ذاك أعتذر منك حبيبيت، أعتذ: تأملها قليال مث ضمها برفق بني ذراعيه هامسا**

 ِ لكنين مل أِرد أن آتيِك شريدا منبوذا  ،ينين فيه، كنت أعرف أنك تنتظرينالوقت الذي انتظرت
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تمع حىت بعد تربئيت من احملكمة، أنِت ملكة  بد للملكة من ملك عزيز،  وال ،غاليةمن ا
اآلن أستطيع أن أكون جديرا بك، بعد أن عادت كراميت وبراءيت وحصلت على عمل 

  أعدك أنين لن أخذلك أبدا إن شاء اهللاو  يناسب مكانتك يف قليب،
  
ا فأرسلها برفق، نظر بعينيها ومسح و دمعت عيناها ** ترددت الزفرات يف صدرها فشعر 

 أبكيتك أنا كثريا،و  األيام كثريا، اء بعد اآلن يا أمرييت، لقد أبكتينال بك: دموعها برقة هامسا
اآلن ال ينبغي هلاتني العينني اللتني سحرتاين إال السعادة إن شاء اهللا، أحبك يا يامسني، يا و 

  .سيدتهو مليكة قليب 
  
ها يف وله شغوف، ابتسم هلا يعلعلى وجهها بأصابعها مث طبعت قبلة  تربتملست يده **

فشعرت أنه يسحرها مبعىن الكلمة، سحرا مل يعرفه كهنة الفراعنة وال سحرة بابل وال رأته 
ال قلبها الذي حيركه إ رادة ال تتبعبت بني ذراعيه من جديد مسلوبة اإلعينان من قبل، ذا
  حبيبها بإشارة منه

  
حلب حبا يف نعم او سعيدا بتأثريه على حبيبته، فنعمت اللغة لغة القلب،  يف رقة وابتسم ه**

وم، مستحقا لعقابك، اليقد كنت فاسدا ذلك ل: ئال يف أسف حقيقيرضا اهللا، مهس قا
  كما اعتذرت إىل اهللا  إليكلكنين أعتذر 

  ...فنحناليوم محزة ال داعي لتذّكر ذلك : ردت بعينني راجيتني**
اهامسا يف  قاطعها محزة** ثا أتوق حديثا البد لنا من إكماله، حدياليوم لكن لذلك : أذ

  إلكماله وأشتعل شوقا له
  فهمت قصده فأطرقت مبتسمة يف حياء**
  هل ستمنعينين من جديد؟؟: ابتسم هامسا**
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ذهبا يف و محلها بني ذراعيه مث أغمضا عينيهما،  حركت رأسها بعالمة النفي،و ابتسمت **
  .رحلة إىل كون سعيد مل يشهداه من قبل

  
  

  متت حبمد اهللا                                      
  
  


