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المكـان صـالة المغـادرين, بمMـار  ١٩٥٦مايو من  ١٥الزمان 

  .الخرIوم الدويل
نــا أجــول بنظــري متمعنــا وجــوه أعــىل بعــد خMــوات منــى, و

ع بشـريت, المسافرين التي غلبت عليهم السحنة الغيـر متجانسـة مـ
جلست شابة يف مقتبل العمر, مدهشة الجمال, كأهنا مالك نزل لتوه 

بشرهتا البيضاء المشبعة . من السماء, ليجالس البشر يف قاعة واحدة
بالسمرة, وهندامها وشعرها األشقر, جعلتني أتخيل أن كل القاعـة 

كأهنـا ألـه . تنظر صوهبا لتستمد مـن Iاقتهـا الجماليـة دون مقابـل
تمنيت . نحتها للتو» مايكل أنجلو«نحتت من المرمر أكمل إغريقية 

 . أن تكون من ضمن المسافرين إىل بيروت
Iائرة الخMـوU . ليتها معي يف نفس السفرية المتجهة إىل بيروت

مـن سـحر وجـه تلـك الشـابة . ٩الجوية السودانية السـفرية رقـم 
يا لحظي العاثر . المتحدي, أصبت بلوثة, سيMرت عىل كل حواسي

ال أستMيع الحديث معها كمـا كنـت أتحـدث مـع بنـات اإلنجليـز 
واألوروبيات خارج السودان عندما كنت Iالبا بجامعة درم, أقـف 
عاجزا أمام حواجز وأعراف اجتماعية تفصلني عـن هـذه الحوريـة 

هنا مـن فصـيل إ... يا الالهي . الصاخبة األنوثة والجمال المالئكي
المتأففين . رياء وصفوة المجتمعثأسكان مدينة الخرIوم األجانب, 

من بقية شعب السودان األسمر, يف تلك الحقبة من تاريخ منتصـف 
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 . ات يف السودانيالخمسين
. ثنية, وأمسكت حبـال مشـاعري المحبMـةالتزمت حدودي اال

بـل اسـتبعدت . انصرفت عن التمعن يف جبورهتا المالئكي الجبـار
ل, شـغلت نفسـي يف المقابـ. تماما حتى لمحة Iرف منهـا صـوبي

بقراءة وثائق هامة مجعتها ألكتب عـن مأسـاة ملـك اليمـين, جـديت 
 .أم والدي ,»ةمستور«

وكان عـىل مجيـع . مل تقلع الMائرة يف ميعادها, نتيجة لرداءة الجو
إما أنا فشعرت بالملـل . المسافرين المحبMين االنتظار ساعة كاملة
يل إدارة فضـويل صُعب عـ. والضياع بين األوراق المبعثرة بين يدي

المتMلع لفك Iالسم شغفي هبذه الشـابة السـاحرة, ومـرة أخـرى 
بداع الخالق, وسألت نفسـي هـل حقيقـة أهنـا إرجعت أتمعن فيها 

تركت قراءة الوثائق وواصـلت !!. ُخلقت من Iين كما خلقت أنا?
 .التأمل

. يتهـا تتصـفح مجلـدًا ضـخماً أارتفع منسوب فضويل, عندما ر
تسـكع وراء أة عنوانـه, وقمـت مـن مكـاين حاولت جاهـدا معرفـ

فـاتنتي ُمكبـة عـىل الصـفحات  كانـت. الكرسي الذي تجلس عليه
عين البشر التي كانت تلتهمها من كـل االتجاهـات أباجتهاد مل تأبه ب

دون مقابل, والمجلد المتمكن مـن كبـر حجمـه قـاص بحملـه يف 
حرك باءت محاولتي الفاشلة لمعرفة عنوان المجلد, لكن ت. حجرها

. قوى إليجاد شعرة تواصل بيني وبين تلك الشابةأيف داخيل إصرار 
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 Fلدى المسافرين ووس Uويف لحظه انتباه كسرت الركوض واإلحبا
التفــت فجــأة لســماع نــداء مــن  ,هبــينآلضــجيج األIفــال غيــر ا

 : فونوالميكر
, ٩عىل ركاب الMائرة السودانية المتجه إىل بيروت, السفرية رقم  

 .بوابة المغادرة ىلإالتوجه 
هب المسافرون بعد سماع النداء بتفاؤٍل وانشراح واستعداد بعد  

كـل يتفقـد حقيبتـه . اإلحباU الذي سيMر عليهم لمدة ساعة كاملـة
الصـالة هتتـز أركاهنـا . ويستحضر جوازه وبMاقة المغادرة األخيـرة

مام بوابة يقف عليها ضابF أبالحركة والتداخل واالنتظام يف صفين 
كسـبت الرهـان . ات يحمل مالمح سحنتي السودانية البلديـةجواز

لمواصلة اندهاشي ومتابعتي وفضويل عندما بدأت الشـابة الحـراك 
. من مقعدها ببFء وتأكدت أهنـا مـن المسـافرين يف  نفـس الMـائرة

تتبعتها بدقة متناهية قبل أن تقف بقوامها المتناسق, وضـعت قلمـا 
كانـت تMلـع عليهـا, وقفلـت صـفحة آخر كان يف يدها اليسرى يف 

 . وتبين يل العنوان بوضوح. المجلد الضخم
 .رأس المال كارل ماركس

مـاذا . تحول كل تMفيل ولهثي واستفهامي المبعثـر, إىل تعجـب
س أتريد هذه األيقونة المؤنثـة األرسـتقراIية المالئكيـة بكتـاب ر

هذا مستحيل, هل المجلـد مقـرر . صدقأال ! المال? يسارية هي?
وشغلت نفسي . يمي يف التخصص الذي تدرسه? احترت فعالأكاد
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بصفحة جديدة زادت تMفـيل نحـو هـذا اللغـز المستعصـي, رغبـة 
  .أجهلها تماما تدفعني لمعرفة المزيد

فهم منه الكثيـر يف أمل . س المال من أصعب الكتب التي قرأهتاأر
ي يف قرأته باإلنجليزية مرة ثانية بتمعن بحكم دراسـت. القراءة األوىل

كيـف . علم الرياضيات, حتى تمكنت من فهم محتوياتـه المعقـدة
البد ! لهذه الصبية أن تكون بذات صلة قريبة أو بعيدة هبذا الكتاب?

نـاورت التحـرك . فضويل يتوسع بال حدود. عرفهأيف األمر شيء ال 
من خلفها حتى اصMفت بالجانـب اليمينـي ونجحـت يف الوقـوف 

كـان يل ثمـة . ر لعيل أراها عـن قـربخلفها يف صف مراجعة التذاك
شعور ممغنF يدور بينـي وبينهـا يف صـمت كلمـا اقتـرب جسـدي 

شعرها األشقر المرتب بعناية, يتدىل خلفها, يتبعثر حينا . المارد منها
ثم يرجع لوضعه حينا آخر ويكاد يالمس ربMة عنقي الحمراء بفعل 

 .قف بصالة المسافرينسوح الاالهواء المنبعث من مر
ــزال الفــوارق اال   ــالدي تلعــب دورهــا يف الت ــة حينهــا يف ب ثني

ــال اســتقالله مــن الحكــم  ــذي ن الخرIــوم عاصــمة الســودان ال
ال تـزال الفـوارق يف مجتمـع . اإلنجليزي المصري يف نفـس العـام

مثـايل بالتMفـل أو التMـاول وكسـر الخرIوم بالذات, ال تسـمح أل
قـل عنهـا أال الحواجز بلـون بشـريت ولوهنـا البلـوري, رغـم أنـى 

 اوالـدي يشـغل منصـبً .  برجوازية يف كل شيء ما عدى لون بشـريت
نعيش يف أحسن أحياء . دنه أحد اإلنجليز, كان يشغله قبل السوَ اكبيرً 
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لمـاذا سـيMر عـىل . الخرIوم, زيادة عىل وضعي األكاديمي المميز
ن هــذه الســاحرة, تبــادلني مؤشــرات وذبــذبات أشــعور مؤكــد بــ

. جهزيت, التي ال تخMئ الجـنس اللMيـف أبـدامغنMيسية رصدهتا أ
بحكم تجاربي التي عشتها يف بريMانية, ويف جامعات من أنحاء أوربا 

وىل ما يل مـن المعـارف والصـديقات . شرقها, وغرهبا, ويف بيروت
فلمـاذا . المنحدرات من عائالت ثرية ومتعلمة يف الوسF الجامعي

ي, هـل هـو مجالهـا قوة خفيـة كانـت تـدفعن!! هذه الشابة بالذات?
, الذي افهمـه جيـدا وأدرك »س المالأر«م هذا المجلد أالمحرم? 

 .صعوبة فهمه لشابة يف سنها
بينما أنا يف Iابور المراجعة األخيرة للتـذاكر أقـف مـن خلفهـا 
مباشرة, كانت منشغلة بين حقيبتها التي تحملها عـىل يـدها اليمنـى 

ن تمكن يـدها أرادت أيف لحظة . والمجلد الكبير عىل يدها اليسرى
من المجلـد, وقـع القلـم الـذي وضـعته يف الصـفحة التـي كانـت 
تتصفحها, فما كان مني تلقائيا إال اإلسراع واالنحناء بقامتي الفارعة 
صوب القلم يف األرض ووصلت يدي قبل يدها والمست أصابعي 

نجحت يف التقاIـه . كفها المخميل الناعم يف نقMة التقاء لرفع القلم
ابتسمت وقالت بأسلوب مؤدب, ال يخلـو مـن  .ا وتقديمه لهاقبله

 :االهتمام
 .شكرا - 
 : وكان ردي 
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 . عفوا - 
 . نني كنت أود قول الكثيرأقل أكثر من ذلك, رغم أمل 

رى الحافلة أ. هنا تتجه معي إىل حافلة ركاب الدرجة األوىلإيا اهللا 
مامي تكتظ بسرعة لشغل المقاعد باسر مـع أIفـالهم كانـت لهـم أ

عد خMوايت, دخلت بعدها أنا بخلف ساحريت الشقراء, أو. ولويةاأل
ووقفت بجانـب المقعـد الـذي جلسـت عليـه, فبـادرتني مبتسـمة 

 :وقالت
 .تفضل −

الفرحة تجمع شتايت وتكهنايت وفضويل يف بوتقـة اللحظـة قلـت 
 :لها

 .شكرا −
ومحدت اهللا عىل هذه . جلست بجانبها, يف المقعد الوحيد المتاح

الصدفية السريعة, التي ستقودين لمعرفة مـا كـان يـدور يف  الخMوة
. لحظ أي ارتبك مـن جانبهـاأارتبكت يف البداية, لكنى مل . خاIري

 : فقلت لها. ىبل كررت شكرها يل مرة أخر
 . دعيني أساعدك −

منها والذي ثقل محله عـىل نعومتهـا » رأس المال«تناولت مجلد 
 . األنثوية

 :فقالت
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 .شكرا −
 :ؤايل الثاين وقلتأردفت س

 ! هل تدرسين يف بيروت أم زيارة خاصة ألهلك هناك? - 
 :قالت. نا اسحب الكتاب من يدها هبدوءأو
 .درس يف بيروتأنعم ... أنا سودانية ولست لبنانية ... يا سيد  −
أنـا خالـد إبـراهيم النـاير دكتـور محاضـر يف ... مرحبا بـك  −

 .الرياضيات بجامعة بيروت األمريكية
محد الشاهر أكملـت أأنا اسمي ليليان ...فة Iيبة يا دكتور صد −

وسأبدأ عامي الدراسي األول, بكلية الMب الجامعة . كلية تحضيرية
شاء اهللا تكون قضيت وقتا  نإ... وأنت يا دكتور. األمريكية ببيروت
 .مجيال بالسودان

ال بــأس قضــيت وقتــي بــين مدينــة الــدامر مســقF رأســي,  −
هـيل, ولحسـن حظـي قابلـت أصـدقاء أ والخرIوم حيـث يسـكن

وأنت كيـف كـان ... عدنا ذكريات مجيلة جدا أالMفولة يف الدامر, و
 عMلتك يف السودان?

تـزوج . مدر مان والخرIـومأقضيتها يف البيت مع األهل بين  −
خايل من زميلته يف جامعة الخرIوم بعد تخرجهما الشـهر الماضـي 

 .  وفرحنا هبم
مدرج الMـائرة وانتظرنـا حتـى صـعد وصلت الحافلة إىل أسفل 
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األIفال مع ذويهم وقدمت أمامي ليليان وتابعتها بـتمعن مفتـرس, 
محل مجلد مـاركس أنا أوهي تتسلق سلم الMائرة خMوIه خMوة, و

 . الضخم, عىل يدي اليمنى, وحقيبتي وحقيبتها عىل كتفي
وسـألتني . المحاذي للشباك ٩أجلستها المضيفة يف المقعد رقم 

شغل المقعد الوحيد الشاغر والمجاور لهـا, فلـم أت أريد أن إذا كن
انشـغلت المضـيفة . أتردد بعد وضـع حقيبتـي وحقيبتهـا يف الـرف

نـا أبترتيب أماكن األIفال المنتشرين عىل ممرات الMائرة انشغلت 
و عناء لتجلس بجانبي أبضالتي ليليان التي بعثتها السماء دون جهد 

كل شيء ترتب بقدرة السماء حسب  .إلشباع فضويل للتعرف عليها
 :قلت لها بعد التمهل وربF الحزام. ما تمنيت

هل هـو مقـرر !! أريد معرفة هذا الكتاب الكبير الذي تقرئين  −
 دراسي?

 :ضحكت وقالت
نه هديـة مـن خـايل العـريس الـذي كنـت يف عرسـه إ... كال  −

 .األسبوع الفائت
 هل تجدين صعوبة يف فهمه? −
ولكن سأكمله ألنني معجبـة بالكتـاب  ,التعقيدنه شديد إحقا  −

 .اليساريين يف السودان مثل خايل وغيره من كتاب اليسار
يبدو يل أنـك مـن عائلـة برجوازيـة فمالـك وكتـب ,يا ليليان  −
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 !ماركس?
 :ابتسمت بانشراح ظهر عىل وجنتيها الورديتين وقالت

اتك فما هي اهتمام. يا دكتور خالد لنترك موضوع هذا الكتاب −
 !أنت وكتبك التي تفضلها?

 .من نوع هذا الكتاب بجانب الكتب العلمية والرياضيات −
حدثني كيف تعيش يف هـذه . لعلنا قد التقينا يف نقMة... حسنا  −

علم الكثير فيها بحكم سـكني يف أأنا ال ! المدينة الصاخبة بيروت?
 .داخلية تديرها الراهبات

باسـتراق النظـر  مسـحأكنت أعـيش اللحظـة بكـل حواسـي, و
خبرهتا بتMويـل مقصـود بـدايايت بتلـك . جغرافية وجهها المالئكي

كمـا خبرهتـا عـن . المدينة الحضارية بيروت وعـدم تـأقلمي فيهـا
 :س المال وقلت لهاأمعرفتي األكاديمية بمجلد ر

 تريدين أن تفهمي هذا الكتاب? −
 :ضحكت وقالت

 . Iبعا −
 .عىل استعداد لشرحه لك −
وسأكون جـاهزة األسـبوع القـادم بعـد تغييـر . لكيشرفني ذ −

 .سكني لداخلية الMالبات بكلية الMب بالجامعة األمريكية
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 .وسنكون يف اتصال بحكم عميل يف الجامعة... مجيل  −
أنا شغفة جدا هبذا الكتاب, أمامنـا أربـع سـاعات مـن الـزمن  −

 فهال أعMيتني مقدمة نشغل هبا وقتنا?. لنصل إىل بيروت
أنـا شخصـيا بحكـم دراسـتي, . اسـتمعي يل جيـدا...  حسنا −

. اختلف مع ماركس يف كثير من النقاU التي وردت يف هذا الكتـاب
ولعلمـي أن . مع احترامي لمبادرته الشجاعة يف محاربة الرأسـمالية

الماركسية فكر ومشروع متجدد يتMور مع الزمن, بعكس الكثير من 
عندما ... قابلة للتMور هنائياالر اآلراء والمشاريع الفكرية والدينية غي

كتب كارل ماركس هذا الكتاب, كان الزمن غير الزمن, فالنظريات 
وإنما تتغير مـع الـزمن . هوالدراسات االجتماعية ليست قوانين ثابتَ 

وأيضا كتب مـاركس هـذا المجلـد, عنـدما . والتكوين االجتماعي
األوربيـة فـاق الـدول  دوتملك اقتصا عظمىكانت هولندا الدولة ال

 .ن هبا اقتصاد, أقرب إىل ما دعي له ماركسهولندا اآل. بأكملها
 :أوقفتني, وقالت

ثم أتعرف . أريد أوال, فهم ما ورد يف الكتاب... مهال يا دكتور  −
 .عىل رأيك

نتركها اآلن ونحن عىل . يا ليليان هذه مواضيع جافة... حسنا  −
 هل لك معرفة بقراءة الكف?. باب التعارف

  أجرب ذلك فهل تعرفها أنت?مل −
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 نعم −
 .اقرأ يل كفي −
 ليس كذلك?أ. الحظت أنك عسراء −
نعم, وبقدر ما اجتهدت أمي أن اسـتعمل يـدي اليمنـى, فلـم  −
 .تنجح
 .وافق شن Iبق. نا كذلك يا ليليانأو −

ومدت يدها اليسرى واستلمتها بيدي اليسـرى . ضحكت ليليان
د جسها وبع. المخميل الخالص أيضا, وكأين الالمس نعومة الحرير

 :قلت والتMلع عليها عدة ثوانٍ 
 . ستعيشين يا ليليان Iويال, وسترزقين بعشرة أIفال - 

 :ضحكت وسحبت يدها بسرعة وقالت
Iفل واحد مشـكلة, فكيـف ... فأل اهللا وال فألك يا دكتور  - 

 !بالعشرة?
 .مزح معك يا ليليانأأنا  - 

ور ودهشة وضـحك ساعات مل نشعر هبا ونحن يف حب مرت أربع
 .وحوار, أعلن قبMان الMائرة وصولنا لبيروت وربF األحزمة

 :التفت إىل ليليان وسألتها
 هل يقابلك أحد يف المMار لتوصيلك? −
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... سائقة من الراهبات تقـوم بمهمـة اسـتقبايل دائمـا... نعم  −
 وأنت كيف تصل إىل بيتك?

ك سـياريت يف تـرأيف مثل هذه الزيارات القصيرة التي أقوم هبـا  −
لكن أود . موقف المMار فليست هنالك مشكلة يف وصويل إىل البيت

 .االIمئنان عىل مواصالتك قبل توجهي لبيتي
 ...شكرا يا دكتور ال أريد أن أثقل عليك −
وحقا اسـتمتعت . أنا سعيد بالتعرف عليك. ال يا ليليان... ال  −

 .بالنقاش, سأكون جادا يف تدريسك هذا الكتاب الصعب
محل مستقبل أمحل عنها حقيبتها وكأين أهبMت الMائرة ونزلنا معا, 

محل عنها أيضـا كتـاب رأس المـال الضـخم ويف دواخـيل أحيايت و
إحساس مجهول كأن حيايت قد بدأت يف ذلك اليوم الصـديف بـدون 

إحسـاس خاIـب مشـاعري يف العمـق برمـوز . و مقـدماتأميعاد 
 . عرف ليليان منذ الMفولةأتشابكت كأين 

بعد المرور عـىل الجـوازات والجمـارك, انتظـرت معهـا حتـى 
. ساعدهتا يف وضع الحقائب عـىل السـيارة. حضور الراهبة العجوز

وقبل أن أودعها سلمتها بMاقة عميل الشخصي هبا عنواين وتلفونايت 
شكرتني ليليان عىل اهتمامي بمساعدهتا وأيضا . يف البيت والمكتب

 : وقالت بلغة إنجليزية بلكنة إيMالية يتوءشكرتني الراهبة عىل مر
حقا السودانيون لهم أخالق Iيبة ال يشاركهم فيهـا شـعب  - 
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 . آخر
ركبت سياريت وأسرعت متوجها إىل شقتي وعرجـت إىل مMعـم 

وصلت متأخرا الزدحام بيروت . النجمة لشراء قهوة وسندوتشات
ة يلبالسواح والعشاق وبائعات الهوى يف مساء السبت, والبارات اللي

. وصلت شـقتي وكمـا تركتهـا مرتبـة. مكتظة بمختلف الجنسيات
نمت . وأيضا البريد الصويت. راجعت البريد الذي اكتظ به صندوقي

فقت عىل جـرس التلفـون السـاعة العاشـرة والنصـف . نوما عميقا
توقعت التلفون من ليليان لكنه كان من مكتـب الترمجـة يف . صباحا

 .المركز الثقايف األمريكي
)٢( 

خذ محـام أأسرعت بعد . Iٌلب مني الحضور فورا لموضوع هام
ويف الMريق تناولت . دافئ وتوجهت لسياريت يف جراج تحت العمارة

القهوة وساندويتش داخـل السـيارة وبـدأت اسـتعراض التعـارف 
 .ر واالستفهام مع ليليانذالميمون والمشوب بالح

ي وصــلت يف مواعيــدي لمركــز العمليــات والتنســيق األمريكــ
ببيروت أو المركز الثقايف, تجمع ضخم بداخله نادي ثقايف وفنـدق 
كبير ومالعب رياضية ونوادي وبارات ومراقص ودور سينما ودور 

صمم خصيصا لراحة الجنود األمريكـان الـذين يعملـون يف . عبادة
أكملـت مراسـم . بلدان الشـرق األوسـF وشـبه الجزيـرة العربيـة

ليكوبتر بص مع مجموعة من وتوجهت لركوب Iائرة اله. الدخول
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األمريكان وزمالئي المترمجين واتجهنا إىل قاعدة الجيش األمريكي 
 .وسF الجبال خارج حدود لبنان

القاعدة نسيج من الخيال العلمي يبهر أي إنسان حتى شخصي, 
من خالل زيارايت المتعددة للقاعدة, ألول مـرة . دكتور الرياضيات

. زرات ودبابـات وIـائراتأشاهد أسلحة ثقيلـة مـدرعات ومجنـ
معدات غريبة وأجهزة معقدة مل اقرأ عنها حتى يف الكتب والمجالت 
. العلمية رغم اIالعي الواسع لكل ما هو جديد يف عامل االختراعات

ــر ــتلكس ألول م ــاز ال ــب الترمجــة جه ــاز  ةشــاهدت يف مكت وجه
شاهدت الصـور المرسـلة مـن األقمـار . الكمبيوتر الذي نسمع به

عـىل مبنـى يف أبواسـMة صـحن دائـري مثبـت يف سـقف الصناعية 
!!! هـييـا إل. ل يف القاعدة حقا أهبرتنـياألجهزة التي تعم. القاعدة

كيف وصل هؤالء األمريكان لهذا المستوى الذي يضع عامل الشرق 
 !األوسF عىل األقل مخسة قرون خلفهم?

المهمة التي Iلبوين لها يف ذلك اليوم, هي ترمجة رسالة مسـجلة 
تكلـم . راسل يتكلم العربيـة وصـورته عـىل جهـز تلفـاز ضـخملم

المراسل عن قرارات مجال عبد الناصر بما يخص تأميم شركة قنـاة 
ستمع لكلمات عبد الناصـر أكنت . السويس وفكرة بناء السد العايل

شعر باالعتزاز والفخر وكأين أرى انتفاض العامل الثالث قد بدأ من أو
ربا, قمت بمـا لـزم مـن أوأمريكا و مصر سيصل سريعا ويتقدم عىل

الترمجة ومل أكن الوحيد الذي يترجم بل كان هنالك صـديقي كـاظم 
الMويل العراقي ولبناين وصـومايل نقـوم سـويا بالترمجـة لموضـوع 
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واحد يدخل عىل جهاز حاسـوب يقـوم بMبعـه ومجـع المعلومـات 
وتوحيدها يف صياغة موحدة تعـرض عـىل أنـا الوحيـد لوضـعها يف 

 .ائيشكل هن
بعد انتهاء المهمة, رجعت مع المجموعة بـنفس الهليكـوبتر إىل 
من حيث أتينا, رجعنا للمركز الثقايف األمريكي, كعاديت كنت أتجول 
كما أشاء يف المناIق المسموح هبـا ولكـن يف ذلـك اليـوم تفاديـت 

ن أصـدقائي مـن الزنـوج األمريكـان كـانوا الدخول للمـرقص, أل
ويMلبـون . لتفاهم مع صـديقاهتم اللبنانيـاتي بالترمجة يف انيشغلون

نصــحى يف شــتى األمــور الغراميــة والشخصــية لجهلهــم الكامــل 
 . لمعتقدات وعادات الدول العربية

أخذت سياريت ورجعت متعبا إىل شقتي . يف ذلك اليوم مل أتجول
كالعـادة, راجعـت الرسـائل الصـوتية . بعد عمل مضني Iيلة اليوم
رسالة مـن صـديقي جسـتن ابـن السـفير المسجلة رسالة من أبي و

أصابني إحباU . ومل أجد أي رسالة كما توقعت من ليليان. الهولندي
 .عليك االنتظار :ولكن قلت لنفسي

, »مسـتورة«جلست عىل مكتبي ألواصـل مسـودة قصـة جـديت 
بدأت أعيد قراءة صور الوثائق التـي . جديت الُمًسَترقة, ملك اليمين

يرة للخرIـوم مـن دار الوثـائق السـودانية مجعتها أثناء رحلتي األخ
ومقارنتها بالوثائق التي مجعتها سابقا مـن جامعـة درم باإلضـافة إىل 
بعض روايات دونتها يف الدامر من بعض المسنين بما يخص جديت 
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وبدأت كتابة الخMوU العريضة لتسلسل . رمحة اهللا عليها» مستورة«
 .قصتها المؤلمة

محه اهللا, فقد Iرد جديت التـي كانـت جدي الناير, ال سا... نعم 
Iردهـا مـن منزلـه ألهنـا .  ملك يمينه, حسـب الشـرع اإلسـالمي

استجارت بالحاكم اإلداري اإلنجليزي بمدينة الدامر أيـام الحكـم 
البريMاين, وتحصلت عىل ورقة حريتها وبموجبهـا أصـبحت حـرة 

وليست من ضمن رقيق جدي المملوكين له حسب الشـرع  ,قانونيا
ونتيجة المتالكها ورقـة الحريـة, Iالبـت المحكمـة يف . المياإلس

سكتلندي, Iالبت جدي بتوثيق زواجه إالدامر والتي يرأسها قاضي 
بموجب ورقة  ةالشرعي بجديت التي كانت ملك يمين وأصبحت حر

ن له رفض جدي متمسكا بتعاليم اإلسالم أل. الحرية التي ُمنحت لها
وبدون رمحة يف قلبه, . فة خامسةأربع زوجات حرائر وال يمكنه إضا

ن جديت ال أنه ابنه الوحيد وأنزع منها Iفلها الصغير وIردها بحجة 
وهامـت . تملك المقومات المادية لتربيته خارج نMاق بيتـه الكبيـر

المسكينة دون مأوى يحميها من جور الزمان, ما عدى ورقة الحرية 
ة التي عضت عليها بالنواجذ, وخرجـت مـن حـوش جـدي مجبـر

 .ها الوحيدامل الفراق لضنأتحمل يف قلبها مصير مجهول و
 .براهيمإكان ذلك الMفل هو أبى 

وهـي بنـت ) نعمـه(عاش أبي تحت رعاية زوجة جـدي األوىل 
وبوجود . إهنا كانت عاقر :كبيرة السن ويقال ةنعم. الفحل عم جدي
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أبى معها يف أواخر عمره, تمكنت من السيMرة عىل ثـروات األسـرة 
 صـغرىقنعته بMـالق الأيف دحر زوجات جدي الثالث و ونجحت

قل من سـنه, وانفـردت بجـدي لتكـون أسنا ثم الثانية ثم الثالثة يف 
وكان جدي وقت ذاك يف آخر سنوات عمره, تـوىف . زوجته الوحيدة

 .  بعدها بسنتين بعمر فاق التسعين
بعد Iرد جديت, مكسورة الخاIر وال حول وال قوة لها, رحلت 

ة إىل الخرIوم ثم سافرت لقرية قبيلتهـا بعيـدَا عـن الـدامر المسكين
. وفضلت العيش وسF اهلها. لتي منحت لهاالحماية ورقة الحرية 

قلبها اليزال يدمي ويتقMع عىل ابنها الـذي نـزع منهـا قهـرًا وجهـرا 
بعد رحيلها إىل قبيلتها وأقامتها سـنين, حظيـت . وكان عمره سنتين

 . هو عمي أبكر. احدبزواج شرعي, ورزقت بابن و
وبعد وفاة جديت يف قرية قبيلتها, بحث عمي أبكر حسب وصـية 

وتعرف عليه, ونقل له خبر وفاة . امه, عن أبى, وحضر إىل الخرIوم
وهي بنـت ) ةعز(أمهما, أي جديت وكان أبي وقتها متزوجًا من أمي 

 . عمه
ترك جدي الناير ثروة Iائلة, من األراضي الزراعية حول النيـل, 

كلهـا تحـت التصـرف الكامـل بيـد . والبيوت والمواشي والرقيـق
 ةتوفت نعمـ. والتي تربى أبى يف كنفها. , زوجته األوىلةالحاجة نعم

 .فآلت كل الثروة ألبى. بعد جدي بعشرة سنوات
جدي الشيخ المؤمن القاسي, قد أورثني عقدة عنترة بـن شـداد 
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تعكـس الفهـم  وعقدة زيد الدريدي أبMال األساIير العربيـة التـي
ن الـرق أقصة جديت بصـرتنى . العربي المريض نحو اللون األسود

حتى . نظام اقتصادي متوحش, أهان كرامة اإلنسان عىل مر العصور
ولـيس مـن بـاب . ظهور اآللة, التي كانت المحرر الحقيقي للرقيق

وهـو عـدم . وإنما لسبب اقتصادي بحـت. الرمحة أو النزعة الدينية
واحـد يقـوم بعمـل مائـة ) جرار(ن إف. ية للرقيقالجدوى االقتصاد
 .رأس من األرقاء

مأســاة مفجعــة متكاملــة . ال تفــارقني قصــة جــديت... يــا ربــي 
األIراف, توجد مستنداهتا يف دار الوثائق السودانية ومركز الوثـائق 
يف جامعة درم, احتفظت بألمي وحسريت وبكل مـا عرفتـه, وكنـت 

ي من دراسايت الجامعية يف بريMانيا حينها يف سن الثالثين بعد رجوع
 . وحصويل عىل درجة الدكتوراه يف الرياضيات

جبرين أالتي عشعشت يف دواخيل,  هبدأت الدوافع الحقيقية المر
شـعر أوما صلتي بـالعرب, الـذين . عىل معرفة من أنا وما هو أصىل

نه من أبالبعد عنهم منذ Iفولتي, وعن كل ما هو عربي أو من يدعي 
يف كل المراحل الدراسـية . وحتى اللغة التي أتكلم هبا. بيأصل عر

كان يل عدد محدود من األصـدقاء بـالرغم . محل عقدة اللونأكنت 
مــن رغبــة الكثيــر يف التقــرب يل لتميــزي الدراســي, كنــت يف كــل 

نـا Iالـب بمدرسـة وادي أو. المراحل الدراسية األول عىل الجميع
بغضـي لكـل المـذاهب  سيدنا, عبرت بوضوح ألستاذ الدين, عن

. نسانالدينية التي أباحت الرق, والتي أهانت وسمحت باستعباد اإل
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مر بجلدي لولمـا تـدخل نـاظر أحينها, وصمني األستاذ بالزندقة و
يف داخل . سكتلندي الجنسية وأوقف الجلدالمدرسة مستر النج اإل

مرنـا أالـذي  ةالفصل اعترضت مدرس اللغة العربية األسـتاذ سـناد
لسود مختزال جام غضبه عىل لقصيدة المتنبئ التي أساء فيها بحفظ 

 .الحاكم كافور اإلخشيدي األسود اللون
ال تزال ذاكريت تحمـل بحـوثي يف مكتبـة مدرسـة وادي سـيدنا 
العامرة, راجعت بدقة, نظرة اإلسـالم للـرق مـن أمهـات الكتـب, 

ت بمــا وجدتــه مــن عقوصــ. والتفاســير عبــر التــاريخ اإلســالمي
معلومات ربمـا تكـون مدسوسـة عـيل . منذ ذلك الوقت معلومات

 :اإلسالم, مثال
العبد ال يصيل الجمعة كي ال ينشغل عن خدمة سـيده عـن  •

عبـد : الجمعة حق واجـب عـىل كـل مسـلم إال أربعـة«: النبي قال
 . »مملوك, أو امرأة, أو صبي, أو مريض

 ال يحج العبد إال بأذن من سيده •
أيما عبد «: عن النبي قال. سيدهال يتزوج العبد إال بأذن من  •

 .»تزوج بغير إذن مواله فهو عاهر
ينكح العبد اثنـين ولـيس أربعـة كـالحر, ويMلـق Iلقتـين  •

وعـدة المMلقـة . وتحرم عليه زوجته وليس ثالث كما سمح للحـر
 .العبدة شهرين بدل أربعة

 .ذن من سيدهإبنه أو بنته إال باالعبد ليس من حقه تزويج  •
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سالم بأسا بملك اليمـين أن ينـزع الرجـل ال يرى فقهاء اإل •
Mهاؤالجارية من عبده ي. 

 .إذا استولد المسلم عبدة كان ولدها بمنزلة رهبا •
 .العبد يف حال تم عتقه والؤه للمسلمين شاء أم أبى •
يمكــن أيضــا يف الشــريعة اإلســالمية ): االفتــداء بالعبيــد( •

 .استخدام العبيد كفدية بدال من األموالو
ا مؤخرا, ليس اإلسالم وحده الذي عامـل العبيـد حقيقة ادركته

ن وحتى الفالسفة األربي. هبذه النظرة, بل اليهودية والمسيحية أيضا
حكمت !! مجهورية أفالIون المثالية . اشتركوا يف ظلم المستعبدين

 .بحرمان العبيد من حق المواIنة
دون أسبح يف تاريخ المعلومة وأكانت الساعة العاشرة مساًء وانا 

أثنـاء كتـابتي يـرن التلفـون وكانـت . منذ بداية تـاريخي الدراسـي
 :لفرحتي ليليان فتاة حلمي الشقراء

 .لو دكتور خالدأ  −
 .أهال ليليان الحمد هللا عىل السالمة  −
لعدم اتصايل خوفا من إزعاجـك, وأنـت متعـب مـن  ةمتأسف  −

 .رحلة العودة
 .المةكنت أريد التأكد من وصولك بالس... ال واهللا   −
 .ماذا قررت يف موضوع الرحيل  −
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 .لكلية الMب ومل تعجبني التابعة زرت داخلية البنات... حقا   −
 !فما العمل?  −
هيل أبحث عن شقه لوحدي أو االشتراك مع صديقة سودانية أ  −

 .ةم درمان تعمل يف سفارة عربيأيعرفوهنا من 
و برنامجـك ما هـ. شاء اهللا أي مساعده أنا حاضر نإ... خيرا   −

 ةونتقابـل يف كفتريـ ةغدا? يستحسن مناقش موضوع سـكنك برويـ
 .خذك من مكان أقامتكسأحضر آل. الجامعة الساعة العاشرة

, لكن دعها للساعة واحده, بعد االنتهاء من مقابلة ةحلو ةفكر  −
ال لـزوم لتعبـك فـإنني . والنصف العاشرةسكرتيرة القبول الساعة 

 .مر توصييلأدبرت 
 .شكرا عىل التلفون وغدا نلتقي. كذلك وهو  −
 .مع السالمة  −

بعد تلفون ليليان عج تفكيري بأجندة جديدة تتربع عىل عرشـها 
رغـم التشـويش الـذي كنـت » ليليان«ملكة جديد يف حيايت اسمها 

ت يف تلك الليلـة عـىل مواصـلة رنتظره منها عرضا يف حيايت, أصرأ
 .كتابة قصتي جديت

عنيـت . دما تولـت الحاجـة نعمـة تربيتـهبدأ تعليم والدي, عنـ
درس القـرآن وحفظـه يف . بالدرجة األوىل أن يـتعلم أحسـن تعلـيم

واصل تعليمه يف الخرIوم, عنـدما انتقلـت . مسجد والدها الفحل
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المتزوجة بناظر مدرسة الدامر األولية, والذي عين مشرفًا  ةأخت آمن
ان ذلك بعد وفـاة وك. عىل التعليم األويل بوزارة المعارف السودانية

كـان مـن . بفضل نعمة, نال والدي قسMا منظمـا يف التعلـيم. جدي
سافر لبريMانية لحضور عـدة . أوائل خريجي كلية غردون التذكارية
 .دورات دراسية يف القانون البريMاين

جديت الضحية المظلومة التـي مل أرهـا يف حيـايت, هـي موضـوع 
القاسية, وظلمهـا التـاريخ قيدهتا جنازير الرق الحديدية ... قصتي 

ي أثـأر بـأالعربي المسلم وظلمتها كافة األديان, عقدت عزمـي أن 
هـب علمـي أقـررت أن . Iريقة كانت لـدموعها ولقلبهـا المقMـع

ومعرفتي ووقتي ومايل, يف شرح قضيتها لألجيال القادمـة, ليعرفـوا 
لماذا هذه القسوة التي تعامل هبا المجتمع اإلسالمي ممثال يف جدي 

حتى أبي نفسه ابن األمة, كان عاجزا أن يقنعني بما حصـل ! الناير?
كان مغيبا, يف مجتمع تقيده الشريعة والدين, مجتمع تقليدي .  مهأل

 . يسيره النص فقF دون فهم وال يعرف معنى اإلنسانية
الغريب أن المستعمر اإلنجليزي لعـب دور المنقـذ مـن بMـش 

هناء الرق, بريMانيا التي إMالبهم بنسان ويالدين, كان يلقنهم معنى اإل
زنجـي  ٤٨٠٠يقول التاريخ عنها أهنا زودت أمريكا اإلسـبانية بـــ 

وكانـت . وأثرت ليفربول من تجارة العبيد. ١٧٤٣سنويًا حتى عام 
 .تلك وسيلتها لتحقيق التراكم الرأسمايل األوىل

وربما يكون أجداد صديقي الزنجي األمريكي مايكل جيير الذي 
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من القاعدة االمريكية, هم من أهل جديت ومـن نفـس القريـة  عرفته
شعر بقربي له أكثر مـن أي عربـي عرفتـه أالتي ُسلبت منها, فلذلك 

سمعه من أبي المثقف, مـا حصـل أسف, كل ما أوبكل . حتى اآلن
قلـت لـه . مه هو قضاء اهللا وقدره ويجب أن نتقبله دون اعتـراضأل

أن يريد لجـديت الزلـة والهـوان ن اهللا ال يمكن رفض ذلك ألأيوما, 
 .والتحقير والزجر وهي مسلمة تؤمن به وتصيل له

. جديت مل تكن سبية يف فتح إسالمي, لتصبح مما ملكت أيمـاهنم
بل هنبها تجار الرقيق المسلمون وقيدوها بجنازير الـرق الحديديـة 
القاسية, من وسF قريتها اآلمنة, وباعوها قهرا, لتجار الرقيق وهـم 

قهم إىل مصــر لبيعهــا مــرة أخــرى, ولبيــع الصــبية الصــغار يف Iــري
وبمرور تجار الرقيق, عبر شمال السودان, بـاعوا جـديت . لخصيهم

حـد وهي Iفلة صغيرة, مل تبلغ السادسـة, مـن ضـمن بضـاعتهم أل
رياء شيوخ الدامر وأولياء اهللا, وبعد وصولها سن البلوغ, اشتراها ثأ

 .جدي منه
)٣( 

حوث التي قمت هبا, هو خصي الصـبية مـن أبشع ما قرأته يف الب
نـه أومن المؤكـد . وكان من الممكن أن يحصل يل شخصيا. العبيد

 . حصل ألفراد عائلة جديت
يف العهد التركي, كانت تأيت قوافل النخاسين من غـرب وشـرق 

 Fيف . فريقيا, ومعها كمية ضخمة من العبيد اإلناث والـذكورأووس
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وكانـت عمليـة . مصـر الخديويـةIريقهم إىل أسـواق النخاسـة يف 
تجـري يف مـدينتي أسـيوU » عمليـة الجـب«الخصي كمـا تسـمى 

وجرجا, يباشروهنا عىل نحو ثالثمائة من االرقاء صغار السن الذين 
تتراوح أعمارهم من ست سنوات إىل تسع يف كل عـام, وال يقتصـر 
القائمون هبا عىل بتر عضو التذكير وحده, بل يبترون بالموس مجيـع 

جزاء البارزة المرتبMة به ثم يصـبون يف الحـال عـىل مكـان البتـر األ
الزيت المغيل ويركبون أنبوبة يف الجزء البـاقي مـن مجـرى البـول, 
وبعد الزيت, يلقون عىل مكان الجرح مسحوق الحنـة ثـم يـدفنون 
الفتى يف األرض إىل ما فوق بMنه, وبعد أن يتركـوه يف هـذه الحالـة 

من التراب ويدهنون مكان الجرح بعجينة يخرجونه . لمدة يوم كامل
ربع الغلمان الذين تجري عليهم هذه العملية ال . من الMين والزيت

 . يعيشون بعدها
رسال هؤالء الخصية مـن الصـبيان, إىل القصـور لحراسـة إيتم 

وبعضـهم إىل مكـة والمدينـة, لحراسـة . األميرات ونساء الوجهـاء
 . الكعبة وحراسة قبر الرسول

مدونات التاريخ اإلسالمي أن تاريخ الخصيان, يعود وجدت يف 
إىل عهد معاوية بن أبي سفيان فهـو أول مـن وضـع خـداما للكعبـة 

وأول من اتخذ المخصييّن لخدمة الكعبـة هـو . المشرفة من العبيد
ين, يف المسجد الحرام هو يوأول من رتب المخص. يزيد بن معاوية

بـوي الشـريف, فيعـود أما خصـيان الحـرم الن. أبو جعفر المنصور
فهو أول من عين خصـيانًا . تاريخهم إىل زمن صالح الدين األيوبي
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 .لخدمة المسجد النبوي الشريف
 :يرن التلفون واضع قلمي وارد

 هلو  −
 .أهال دكتور خالد أنا جستن  −
 !هاي كيف أحوالك?  −
 .فكرت أنا وصني لزيارتك مساء الغد... بخير   −
 .لقاء عندي بعد الساعة العاشرةوليكن ال. أهال بكما  −
 .حسنا  −
 .إىل اللقاء  −

مل اواصل الكتابة وفضـلت النـوم مبكـرا ويف الصـباح توجهـت 
راجعـت . لمكتبي يف الجامعة ألول مرة, بعد غيـاب دام أسـبوعين

اتصـلت بـبعض . بعناية كل ما يلزم لمحاضرة يوم األربعـاء القـادم
وهي . المساعدة األوىلالمساعدين وIلبت حضور األنسة كلوديا, 

Iلبت منها . شرايف لنيل الماجستير يف الرياضياتإالتي تعمل تحت 
أن تظل يف مكتبي لتنظيم ملفات الMالب, والـرد عـىل المكالمـات 

قررت انتظار ليليان مبكرا يف الكافتيريا وتمشيت هبدوء . أثناء غيابي
ها جودوجأت بعند وصويل ف. ستكون بعد نصف ساعةن مقابلتنا أل

 .قبل مواعيدنا يف الكافتيريا
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 !مبكرا? يبدو أنك حضرت... ان أهال ليلي - 
انتهيت من مكتب القبول يف وقـت قياسـي واتصـلت . نعم - 

 . ردت عىل سيدة. بمكتبك
تحضر للماجسـتير وتعمـل معـي يف . هنا كلوديا من األردنإ - 

 .المكتب
 ماذا اIلب لك?.  لقد Iلبت كوبا من الشاي قبل حضورك - 
 وكيف حالك بعد تعب السفر? .... ضلك قهوة من ف - 
 .لكن موضوع السكن يزعجني ألبعد الحدود... الحمد هللا  - 

جلست يف الكرسي المقابـل لهـا وبـدأت الـتمعن والتـدقيق يف 
وجهها المالئكي الوديع والحظت مع ضـوء النهـار حقيقـة زرقـة 

شعاعها إىل دواخـيل كأشـعة إعيوهنا الناعسة, تتحرك هبدوء يتسرب 
وهي تبدأ يف المغيب تاركة الدهشة والضوء الكايف إلسعاد  الشمس
شغلني سر عيوهنا الذي يوحى ببعض مجاهل تاريخ أصلها . النفس

نه تاريخ  هجين عربي ملـوث أالذي أجهله تماما, تاريخ مل يشعرين ب
 . بالدم والحروب وتقسيم السبايا والرقيق

ىل خيـار وبعد تداول مبسF يف موضوع سـكنها, انتهينـا سـويا إ
شراكة السكن مع السودانية محاسن التي لها معرفة جوار قديم مـع 

مـن الناحيـة . أسرهتا, وتعمل بإحدى السفارات العربية يف بيـروت
األمنية بالنسبة لها هو األحسن يف مدينة تضـج ليـل هنـار بالسـواح 
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 . والMالب ورجال االعمال
ا تعمـل أخبرتني ليليان عن السيدة محاسن, وهي مMلقـة, وأهنـ

مستشارة قانونية يف سفارة عربية, ورجع زوجها السـابق للسـودان, 
وأما هي فقد خيرت اإلقامـة مـع ابنتهـا الصـغيرة, واالسـتمرار يف 

 . العمل والتمتع بمرتب محترم والسكن المدفوع بواسMة السفارة
قررت ليليان أن نزور محاسن سويا يف نفس اليوم بعـد سـاعات 

قة محاسن أخذت ليليان إىل مكتبي وتعرفت قبل التحرك لش. العمل
. عىل كلوديا التي فضلت الخروج من مكتبـي وتركتنـي مـع ليليـان

عـرف مـن أمل . وجدت نفسي مع ليليان ألول مرة يف مكان لوحـدنا
شعرت . عرفها بنفسي بMريقة أسرعأأين ابدأ ألعرف عنها, أو كيف 

ه الشابة التي بأنني منتهك تماما ومشروع قصة جديت متوقف أمام هذ
استمريت يف التداول . دخلت أو أدخلتها بفضويل يف حيايت بالصدفة

 :مع ليليان
يا ليليان من األحسن أن أوصلك لشقة محاسـن وانتظـرك  - 

عرفهـا وربمـا أيضـا تسـتثقل أأنـا ال . حتى تنتهي من التفاهم معها
.... ظهر الحقا بعد أن تأجري منها الحجرةأدعيني . وجودي معك

 ك??فما رأي
 .يا دكتور إال إذا عندك شيء آخر ًئاأنا ال أر فيها شي - 
وربما تكـون مراقبـة  ,ال تنس أن محاسن تشتغل يف سفارة - 

 .فوجودي معك ربما يعقد الموضوع. ةمنيأمن ناحية 
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 .ال مانع أن نتحرك بعد نصف ساعة وهذا هو العنوان - 
كتبت العنوان وبحثت يف خارIة بيروت التـي كانـت يف مكتبـي 

 .ت الMريق بوضوحوعرف
 :سألتني ليليان

 .متى نبدأ دراسة كتاب رأس المال - 
 .من استقرارك أوال األسبوع القادم لننته - 
ذهب أدعني . مل أناقش موضوع السكن مع أهيل. عىل فكره - 

 .رجع فوراألمكتب البريد لالتصال هبم و
 .ممكن أن تتصيل من هنا.... ال لزوم أن تضيعي وقتك  - 

Fلبت من السنترال خI  السودان وتركت ليليان يف اتصال تلفوين
 . مع أهلها وخرجت ألتيح لها حرية الكالم

وشعرت . كانت ليليان قد أهنت االتصال. رجعت بعد ربع ساعة
خرجنا سويا من المكتـب إىل موقـف السـيارات . هنا غير مرتاحةأب

حيث أوقـف سـياريت المرسـيدس المكشـوفة ذات اللـون األمحـر 
 :الغامق وقلت

 . تفضيل - 
 .لو أمكن تغMيها. ةعربيتك ما شاء اهللا حلو - 
 .ال مانع هيا بنا - 
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يا دكتور, أبي غاضب من فكرة تغيير مكـان سـكني, لكـن  - 
مادام أمي اقتنعت مؤكد أهنا ستقنعه وهذه عادتـه تحفـظ زائـد عـن 

 .اللزوم
نـه يخـاف أأكيد ... لوكنت يف مكانه سأعمل نفس الشيء  - 
 .عليك
 ي?م ماركسأفهم أنك رجعي أهل  - 
ونحـن يف السـودان . ننـي رجعـي لحـد مـاأممكن تقـويل  - 

 ال تعتقدين ذلك??أ. رجعيون بالفMرة
ن زواج خايل الذي أهداين مجلد أل. ما قلته يا دكتور حقيقة - 
 س المال, خلق لنا مشكلة يف العائلةأر

 أي نوع من المشاكل?....... خير - 
 أمي وأبي وأخي, مل يكونوا راضين عنه, ألنه تزوج سودانية - 

بـدال عـن الـزواج مـن أفـراد أسـرتنا األلبانيـة .  ةمن قبيلة الشايقي
. زوجته فتحية الرائعة الجميلة, أصـال زميلتـه يف الجامعـة. صلاأل

كان اعتراض أخي, . خايل شخصيه قوية مل يهتم وابتعد عن مجيع اهيل
 .أخي إسالمي متشدد ةصارخا وعىل فكر

 .نا يف انتظركأهذا هو رقم العمارة و - 
نا يف انتظارها داخل سياريت عند موقـف العمـارة أليليان و نزلت
فكر يف موضوع زواج خال ليليـان أأثناء انتظاري, بدأت . الخارجي
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ثنية المعقدة, أعـاد يل عرف تفاصيله, لكنه أثار كوامني االأالذي ال 
وقلت لنفسي, هذا عامل متشابك نعيش . شريF التاريخ المؤمل لجديت

زواج خال ليليان أضاف عالمة تعجب وفرحة وقصة . فيه بعشوائية
 . منيتي الجديدة ليليانأإىل  يف دواخيل وقربني

قل من ربع ساعة نزلت ليليان من العمارة مبتسمة, وأخبرتني أيف 
 :قالـت. لكنها مل تتMرق لموضوع تكلفة الحجـرة. بموافقة محاسن

إن محاســن ستتصــل هبــا بخصــوص التفاصــيل, وميعــاد الرحيــل 
 .جمعة القادمةسيكون ال

. تعودت تناول وجبـايت فيـه. مMعم بجوار شقتي ىلإتوجهنا معا 
جلست مبهورا بجمالها الملفت وفرحا بجلوسها قبايل دون حواجز 

كأين شاعر يناجي Iيفا لفتاة أحالمه, ويMـيل بالكلمـات . أو خوف
هـا ئكنـت شـحيحا يف إعMا. لوحة من أبيات الشعر المنمق الرصين

كذب عليها قF ولكـن احتفظـت بمـا مل أمل . معلومات عن شخصي
كلمتني دون تـردد عـن . ُأسأل عنه, وهكذا تعلمت من البريMانيين

وهـم أكبـر تجـار األقمشـة يف . من أصول البانيـة. أهلها آل الشاهر
علم ذلك بحكم شهرهتم ومحلهم الكبيـر يف شـارع أوانا . السودان

 . الجمهورية يف وسF الخرIوم
 : ت لهاغضبت منى عندما قل

وا للسـودان لمعاونـة الحكـام ؤهلك جاأحسب علمي أن  - 
تـراك األ و المصـريين ثـلالبريMانيين يف إدارة السـودان مـثلهم كم
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يديرون البنـوك والقضـاء والتعلـيم . والسوريين واألرمن وغيرهم
 . ويسيMرون عىل الصادر والوارد داخل شركات من أصول بريMانية

 :قالت بصوت حازم
وا للسودان هربـا مـن ؤأهيل جا.  ور أن تفهمأرجوك يا دكت - 

أجدادي مل يجدوا مفرا . الذي عانوه من الدولة العثمانية. االضMهاد
إال أن يكونوا من ضمن الجالية الشـامية أو السـورية الموجـودة يف 

 .السودان والتي تقصدها
ولكن هذا ما نعرفـه نحـن سـكان البلـد  ,متأسف يا ليليان - 

 .األصليين
إذا أردت أن تـتكلم . األصليين هم الجنوبيونسكان البلد  - 

ولذلك مل تفـرق بـين . أنتم تنظرون للون فقF. عن التاريخ يا دكتور
 اتاريخًيـ اصدقني نحن نعيش تمـذقً . األرمني والسوري والمصري

عليه, ليس هذا الوقت المناسب لمناقشة هـذا . حتى اآلن ااجتماعيً 
 .الموضوع

نا أو. خذيت الموضوع بجديةيبدو أنك أ. ليليان أنا مـتأسف - 
س المـال, إذا أربما يصعب عىل تدريسـك ر. أتكلم لمجرد الكالم

 يس كذلك?لأ. أنت هبذه الحدة
 :وضحكنا سويا, ثم قالت

الكتـاب فيـه . ال تتهـرب مـن وعـدك. هذا موضـوع آخـر - 
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 .أنت دكتور رياضيات. رياضيات ومعادالت أكبر مني
 .وهو كذلك لنرى األسبوع القادم - 

وغيـر قـادر كعـاديت يف إدارة الحـوار,  ,أنني ثقيل الظلشعرت ب
وشعرت بفشيل الكامل يف نقل شخصيتي إىل ليليان يف ذلـك اليـوم, 

هنا تتمتع بدراية غير عادية, وال إ. هنا ليست بالسهلة أبداأواتضح يل 
تجـاربي السـابقة . شـعر بالضـعف أمامهـا. تتصنع الحديث أمامي

. مع الجنس اللMيف, يف أي بلد زرتـهمتشاهبة لحد بعيد, يف الحوار 
ستراتيجيتي نحـو ليليـان إيجب إعادة !! هل أنا أمام Iالبة أم معلمة

ادرة غحان وقت م. فهي رقم آخر تختلف عن غيرها من بنات حواء
وربمـا . فشلت يف تقديم نفسي لها بالصـورة التـي أردهتـا. المMعم

 . أظهرت جهيل ببعض قضايا الوافدين للسودان عامةً 
 :هنضت ليليان من مقعدها وقالت

أفضل الوصول قبـل . ال أزال اسكن تحت رعاية الراهبات - 
 .هيا بنا يا دكتور. السابعة مساء لمنزلتي

 .أو قهوة قبل مغادرتك احسنا فلنشرب شايً  - 
 .الشاي أو القهوة تؤرقني أفضل الذهاب - 
اتركي يل مهمة ترحيلك وسأقوم بترتيب سيارة . وهو كذلك - 

 .التغليفالشحن وعمال 
 .يته يف مكتبك اليومأيا دكتور أنت مشاغلك كثيرة مما ر - 
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 .كلها ساعات. وال يهمك - 
ــان ــين ليلي ــي وب ــة دارت بين ــاء صــاخبة مبهم ــت كيمي . تفاعل

بـالرغم مـن انبهـاري . واستحسان صـامت يـدفعنا الرتبـاU وليـد
وإشباع فضويل يسير بخMوات سريعة, لكني فقدت مقـدرة القيـادة 

ليليـان بصـمة . ع من تعرفت هبن من بنـات حـواءكما كنت دائما م
صــدفية صــادقة تســربت يف دواخــيل وغيــرت اتجــاه مجهــودي يف 
مواصلة مدونايت التـي أكرسـها لكتابـة مأسـاة جـديت التـي ظلمهـا 

ــاريخ ــن . الت ــرا م ــت كثي ــدين وأعجب ــن ال ــنا ع ــق تناقش يف الMري
المــداخالت التــي شــاركتني هبــا, وهــي المرادفــة حقــا لتفكيــري 

انتظـرت حتـى . وصـلنا لمنزلهـا وأوصـلتها إىل البـاب. صيالشخ
 .ودعتها ثم اتجهت إىل سياريت المحاذية للعمارة. دخلت

)٤( 
وبدأت رحلة العـودة صـوب منـزيل . تفارقنا ومل نتفق عىل موعد

ويف الMريق عرجت عىل متجر  .الذي يبعد عشرين كيلو من مسكنها
مهريــة مــن األصــني  ت مــا لــزم لضــيافة جســتن وخMيبتــهواشــتر

 ةمأكوالت ومكسرات وزجاجة وسكي بالك ليبل وزجاجـة فودكـ
 . من بيرة بلزينر التشيكية ةفنلندية وكرتون

قبل وصويل Iلبـت بـالتلفون السـيدة أم محمـد خادمـة منـزيل 
يضا بتحضير األكل أوهي التي تقوم بالنظافة وتقوم . لتسبقني للشقة

بـدأت بالتحضـير  فعال وجدهتا قد. Iلبت حضورها فورا. لضيويف
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. ةعـدت سـفرة شـهيأقبل وصول الزوار بما لزم, من المشـويات و
ابن السفير الهولندي وخMيبتـه » جستن«وبعد نصف ساعة, وصل 

. اإلثيوبية ملكة مجال الجامعة األمريكية المنتخبـة» صني«الدكتورة 
يساند القضـية الفلسـMينية ومـن  ةشاب ذو ميول ماركسي» جستن«

  .محالت اإلغاثة يف إثيوبيا والسودانالذين عملوا يف 
كانت أقـرب الفاتنـات لقلبـي, حـين بـدأت العمـل يف » صني«

سكنت معي يف شقتي أكثر من ثالثة أشهر يف عالقة حـب . الجامعة
ذهب معها إىل الكنيسة اإلثيوبية يف بيروت أمحيمية, لدرجة أين كنت 

الـزواج  مل أكن متأكدا, عنـدما Iلبـت. لحضور القداس أيام األحد
هنا ال ترغب يف الزواج أمنها, يف بداية عالقتي هبا, لكنها صارحتني ب

صارحته بكـل » جستن«وعندما ارتبMت ب . إال بعد إتمام دراستها
 .ما حصل بيني وبينها, مما وIد عالقتهما معا وبدون عقد

اسـتمعنا . أعدنا ذكريات الماضـي. قضينا سهرة ممتعة يف شقتي
تعاIينـا مـا Iـاب لنـا مـن . واستيف وندرألسMوانات ري شارلز 

  و » جسـتن«عند الثانية صباحا وبعد إصرار مني, نـام . المشروبات
. وخيـرت لنفسـي حجـرة الضـيوف. يف حجريت الخاصـة» صني« 

. سمع الضحكات تنبعث مـن حجـرة نـوميأصعب عيل النوم وانا 
إعـادة نفسـه, » صـني«وفجأة بدأ أمامي شريF حيايت الماضي مـع 

فضـلت الجلـوس بعيـدا عـىل مكتبـي المجـاور للصـالون  وأخيرا
 :لمواصلة كتابة قصتي وأضفت لها عدة سMور
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اجتماعيا يف مدينة بيروت, وجدت مكاين التلقائي وبـدون عنـاء 
مع الجنود األمريكان السود المقيمين يف القاعدة األمريكية والمركز 

ال  مل يحملـوا عقـديت ألهنـم. الثقايف بحكم عمـيل معهـم كمتـرجم
كنت أتبادل معهم األفكار السياسية, . يتكلمون العربية وال يفهموهنا

فوجدت أن ما يربMني هبم, أكثر ممـا يربMنـي باللبنـانيين بـل بقيـة 
 : سألت نفسي. وهذه ما دفعني للبحث عن ذايت. العرب

 !  لماذا نتكلم العربية يف بلدي أصال ? - 
يف نـوم وبعد شعوري بالنعاس رجعت لحجرة الضيوف وغبت 

لدهشتي, وجدت نفسي . أفقت مبكرا وتوجهت إىل الحمام. عميق
تراجعـت . وبدون قصد إمام صني تغتسـل عاريـة كمـا خلقهـا اهللا

عرفها بأكملها سابقا ومهست أبسرعة بعد أن تجمعت الصورة التي 
. ردت صني, بضحكة خافتة وأحكمت قفل البـاب. بكلمة سوري

نفس الجسم الرائع األسـمر . هرعندها تذكرهتا أمامي قبل أربعة أش
 .بتضاريسه المثيرة

 : بعد ذلك المشاهد يف ذلك الصباح الجميل, قلت لنفسي
لمـاذا تخليـت  !وما أتعسك يا خالد» جستن«ما أسعدك يا  - 

 عن هذا المالك األسمر وما هو السبب? 
خرجت صني من الحمام وحضرت للمMبخ ومعها جستن كـل 

. مام وتبادلنـا السـالم الصـباحيمنهما يغMي جسده بفوIة من الح
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دار شريF الذكريات يف . وبعد ذلك أسرعت بدوري بعدمها للحمام
مخيلتــي واســتعرض أمــامي أروع النســاء اآليت دخلنــا معــي هــذا 

. بداية من زوجة الملحق العسكري المغربية قبل زواجهـا. الحمام
كانت وقتها Iالبة تحب محاضرايت ومل تكمل دراستها بسبب الزواج 

تـذكرت . وأصبحت الزوجة الثانيـة لرجـل يكبرهـا بـأربعين سـنة
الحلبية كمـا يحلـو يل  ةالمارونية المتدينة المجهولة الهوية وسعدي

تزوجـت بـابن عمهـا بعـد تخرجهـا ومل . مناداهتا من مدينة األبيض
 . ثم صني الصولجان األمهرية. سمع عنهاأ

Fي بـدأ وأفقت من أحالمي عىل ماء الـدش الـذ.  توقف الشري
ــرد ــام وانضــممت . يب ــت جســدي العمــالق يف روب الحم أدخل

قامت . شربنا الشاي وبعدها القهوة األثيوبية. للمجموعة يف المMبخ
بإعدادها بكل الMقوس األمهريـة واألواين الخاصـة, التـي » صني«

 » .جستن«تركتها عندي بعد رحيلها إىل شقة 
لهما . معةيف الصباح تركت جستن وصني يف الشقة توجهت للجا

كنت عىل موعـد لمقابلـة أسـتاذ . المعرفة الكاملة بجغرافية المكان
زائر مـن جامعـة سـتانفورد األمريكيـة لمناقشـة ماجسـتير اآلنسـة 

 .كلوديا
 :بعد نصف ساعة من وصويل لمكتبي يف الجامعة يرن التلفون

 لوأ - 
 .سالم دكتور? ليليان معاك - 
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 !أهال ليليان إيه األخبار? - 
مـا  ةمتأسـف... بيت وردت عـىل زوجتـكاتصلت بك يف ال - 

 .كنت أعرف أنك متزوج
هنا خMيبة صديقي إال ...صني  تقصدي.... مين زوجتي?  - 

 .ابن السفير الهولندي. »جستن«
 .ةعىل أي حال سامحني متأسف - 
يا ليليان الموضوع بسيF ال يوجد أشكال, وأعرفك عليهما  - 
 .قريبا
 .المهم موضوع ترحييل يوم الجمعة الغي - 
 .اهللا اءش نإخير  - 
  .وسيقوم بالواجب. أمس جاء أخي من السودان - 
 .ال تكوين غاضبةأأرجو ... لكن ... خيرا  - 
  .مع السالمة... وشكرا عىل كل شيء قدمته. شكالأال  - 
 عىل أي حال متى نتقابل... شعر أنك غاضبةأمن صوتك  - 
 .مع السالمة... سنرى  - 

ا للهـول يـ. وسكتت ليليان وIار Iائر الحلم الجديد من قلبـي
مجعـت شـتايت مـن آثـار تلـك . انقMع االتصـال يومهـا مـع ليليـان

جـده عـىل أندب حظي واستوحش نفسي, وال سـلMان أالمكالمة, 
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التفـت إىل الزائـر دكتـور . قلبي غير ليليان التي قررت الغياب عني
مازرفسكي وبدأنا مناقشة رسالة الماجستير للمعيدة كلوديا وكانت 

 .بعنوان
ت التفاضلية الجزئية لجسم مرن إىل المعادالت تحويل المعادال

 . التكاملية عىل سMح كرة
وانصرف كال . وبعد المرور عىل العشرة صفحات األوىل, توقفنا

ــا إللقــاء محاضــرته, عــىل أن نســتمر بعــد ســاعة, يف مواصــلة  من
 .المراجعة

تركيزي مل يكن جيدا كعاديت وعاصفة ليليان قـد قفلـت الMريـق 
 هتدي اىل Iريقي الذي وضـعت لبناتـه األوىل عـىلأ كادأمامي فما أ

قلبها الصادق, ومل أكن مرتاحا كالعادة يف إلقاء محاضريت التي كانت 
 : بعنوان

  .حول نظرية االضMراب وتMبيقاهتا عىل المنظومات الديناميكية
تركت قاعة المحاضرات وكأن وجوه الMالب تحيF بي وتتبعني 

وم الـذي كـان مزيجـا مـن الحـب لتعرف كنه مشاعري يف ذلك الي
رجعت إىل مكتبي وIلبت من . ملوالخوف والحزن والسرور واأل

معرفتي بدكتور مازرفسكي . ةدكتور مازرفسكي مرافقتي إىل الكفتري
اليهودي األصل كانت قديمة منذ أن كان مساعدا يف جامعة وارسـو 
ــدا االشــتراكية إىل  ــة بولن ــه مــن موIنــه األول مجهوري وقبــل هروب

اختالفنا السياسي كان محتدما ولكن . واليات المتحدة األمريكيةال
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 .ظللنا أصدقاء تحت لواء الرياضيات
جلست مع صديقي دكتور مازرفسكي وكـل منـا يفضـفض مـا 

. قلـق مضـجعيأمحل من الهم مـا أنا أو. ةبداخله من مشاكل خاص
مـا كـان . ها يف آن واحدءدخل اليأس يف حيايت ورجاأفضياع ليليان 

جابته, اتصـال ليليـان إلني يف تلك اللحظة هاجس صعبت عىل يشغ
. التلفوين السريع, وسوء الفهم وإلقاء مهمتي لمساعدهتا يف الرحيل

مل يكن تركيزي جيدا مع دكتور مازرفسـكي والـذي بـدوره كمـثيل 
فهي يهودية . حدثني عن مأساته العاIفية مع كلوديا. يبكي عىل لياله

مر بالحضور لبيروت كأسـتاذ زائـر, مـع نه غاأو. ذات أصول عربية
الرغبة يف يف الزواج منهـا بـرغم المخـاIر السياسـية, التـي تحـف 

وتMرف الزعيم المصري عبد . المنMقة الملتهبة بالقضية الفلسMينية
 .الناصر

 ةأثناء تواجدي مع الدكتور مازرفسكي دخلـت كلوديـا الكفتريـ
مكتبـي  ىلإء وجلست معنا وIلبت لها كفـي آليت وانسـحبت هبـدو
 . متعلال باتصال تلفوين مهم, وتركت مازرفسكي معها

بحث عن سبيل لترميم حـالتي المبعثـرة بـين أانصرفت منكسرا 
أحداث اليوم الغريبة وغياب ليليـان المفـاجئ عـن حيـايت قبـل أن 

نعـم وقعـت يف حبهـا . أتعرف عليها بMريقة أفضل أو تتعـرف عـىل
نـا رجـل التجـارب أصـابني ومـاذا أ. واستسلمت لهزيمتي أمامها

 ! المستحيلة مع النساء?
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سرع أخرجت من مكتبي واتجهت لمنزيل حزينا, قلت لنفسي ما 
ما بين يوم وليلة تنهد اآلمال العراض التي . تقلبات األيام وما اغرهبا

عند وصويل وجدت الشقة مرتبه بشكل رائع ! كنت مستبشرا ببنائها?
وعـىل . يام التـي قضـتها معـيعمله Iيلة األصني  وهذا ما تعودت

 :Iاولة المMبخ وجدت رسالة منها كتبت فيها
ومل تـذكر  ةشكًرا حبيبي خالد عىل فكره اتصلت بك واحـد - 

 !من هي يا ترى?. ???. اسمها
. راجعت بريدي الصويت متلهفا لرسالة غفران وتسامح من ليليان

ل عـن حـايل, أمـن أمـي, تسـ ةبكل أسف, مل أجد إال رسالة قصـير
بين الخMابـات التـي . بت مني ضرورة االتصال يف مساء اليوموIل

وجدهتا يف بريدي دعوة من الجامعة الخليجية التي تعاقـدت معهـا 
ومرفق مع الدعوة رسالة . نشاء شعبة للرياضياتإمنذ ستة أشهر عىل 

واستالم قيمة التعاقد مقابل .للسفارة للحصول عىل تأشيرة الدخول
  .استشاريت

نـدب حظـي العـاثر, أجي وظل االكتئاب يرافقنـي ومل يتغير مزا
وشعرت باإلرهاق الشديد وتمكنت بعد جهـد مـن معالجـة النـوم 

وبعـد محـام دافـئ نزلـت إىل المMعـم . حتى الساعة التاسعة مسـاء
ورجعت إىل شـقتي ألواصـل . المجاور لتناول وجبة سمك مشوي

يل هبـا قصة جديت التي أمهلتها Iيلة األسـبوع الفائـت, لعـىل انشـغا
 . نا فيه من صدمة من ليليان ربما تكون أيضا عنصريةأينسيني ما 
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جلت عىل مكتبي, وفتحت كراسة المـدونات وراجعـت بحـث 
ثناء الحكـم التركـي وقبـل أالبغاء يف شمال السودان  وءنش هام عن

غMى البحث نشوء بيوت البغاء التـي امتلكهـا . قيام الثورة المهدية
أي » ندايةأ«مجع » نادياأل«رقيق, بما يسمى ثرياء القوم وأصحاب الأ

وُتقدم فيه الخدمات الجنسـية . مكان تعاIي الخمور البلدية. حانه
عن Iريق فتيات صغار السن مـن المسـترقات بمقابـل مـايل يـدفع 

والمستفيدون . لمديرة الحانة وكان يدار بواسMة االرقاء كبار السن
بعد قراءة الورقـة زاد . هم كبار التجار وعلية القوم أصحاب الرقيق

 : جنوين وكتبت
ســتبعد أن تكــون جــديت كانــت مــن بائعــات الهــوى أال  - 

ندايات المنتشرة, حسب األعراف المتبعـة يف ومارست البغاء يف األ
سـتبعد أن جـدي اشـتراها وهـي يف أسف, ال أوبكل . ذلك الوقت

وهـذا أقـرب للحقيقـة الن جـدي حسـب . بوادر الحمل بوالـدي
كـل . ي سمعتها, مل ينجب من حريمة األربع حتى موتهالروايات الت

واجه أهنا جديت تعلمت من سيرهتا كيف إف.  هذا أن كان حقيقة أو ال
و أخجـل أال أزال أحبهـا ولـن . نحنى لمحن الـزمنأالحقائق وال 

مام الخالق يف كل مـا فعلتـه يف أال إثم عليها . أتخىل عن انتمائي لها
 . وال حول وال قوة لها. هذه الدنيا, لقد كانت مجبرة

 : وأضفت
وأثنــاء جلســة شــراب مــع . أثنــاء زيــاريت األخيــرة للبلــد - 
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. الموروث من جدي النـاير. أصدقائي من الMفولة يف منزلنا المميز
وكنا . فيه أثاث مستورد من مصر. مبني من الMوب األمحر والحجارة

. تذكرت النور الجييل. سر, راديو وفونغرافأنملك من ضمن ثالثة 
ورث . نشأ مزارعا فاشـال. كان من ضمن شلتي يف المدرسة األولية

باعها لوكيـل والـدي, وأصـبح . رض أجداده وهم من أعيان البلدأ
متسوال بين األهل واألصدقاء, يعيش عىل العMايا وما يتبرع به اهـل 

كان يMلب مني يف أي زيارة أقوم هبا للبلد, بدون حرج مبـالغ . البلد
لكن يف زياريت األخيرة, Iلـب منـي . له بدون ترددبسيMة وأعMيها 

وIلـب منـي أيضـا أن . نسبيا اكبيرً  اوهذا يعتبر مبلغً  اعشرين جنيهً 
أساعده يف ترمجة رسائل ترد له من الخارج باللغة االنجليزية, لكنني 

يف آخر . من وقتها شعرت بحقده نحوي. هذه المرة تعمدت تجاهله
 :مجلة مل انتبه لها وقتهاجلساتنا وهو يف حالة سكر قال 

 . نسياد يبيعوواأل نالعبيد يشترو - 
الحقيقة أن أبي اشترى معظم . ن النور كان يقصدينأمن المؤكد 

ربما كـان النـور . األراضي المعروضة للبيع يف البلد بواسMة وكيله
ما قاله يعكس حقيقة يصعب عىل . يعرف عن أسريت أكثر مما اعرفه

سيري لما قاله, يف ذلك اليوم, هو الحقد كان تف. اإلمساك بخيوIها
العقدة األكبر التي أوجهها وهي,  ليست جديدة عىل. قلأال أكثر وال 

العنصرية يف داخـل وIنـي نفسـه, تفـوق العنصـرية التـي قـابلتني 
لكن بقوة عزمي واصراري عىل كتابة قصة جديت الحقيقية, . خارجه

لمجهول من تفاصيل ال تأخذين لومة الئم وواجبي هو التعرف عىل ا
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تاريخها, فلذلك قررت يف زياريت القادمة, سـأدفع أي مبلـغ يMلبـه 
مني النور الجييل والبد يل من مسـاعدته يف ترمجـة الخMابـات التـي 
كانت تصله من الخارج, والجلوس معه بMريقة ما ألعرف منـه مـا 

 : نساهاأكان يرمي له عندما قال مجلته التي ال 
 . ياد يبيعواالعبيد يشتروا واالس - 

نظرت إىل الساعة وكانـت الثانيـة صـباحًا, وضـعت قلمـي ثـم 
أخذت معي للسرير من مكتبتي, االتفاقية الخاصة بالرق وقعـت يف 

ــوم  ــف ي ــول ٢٥جني ــبتمبر /أيل ــوم  ١٩٢٦س ــدت لن ــا وخل قرأهت
 .مضMرب

)٥( 
أتوجـه مبكـرا لمكتبـي, أتنـاول . ليليـانمرت أسابيع وال أثـر ل

تحيF بي تعاسة أظلمت Iريقي . فتريه الجامعةاإلفMار والقهوة يف ك
من باب أشغال نفسي وأبعـاد كـابوس . وتMلعايت بعد فقدان ليليان

الكأبة, اتصلت بالسفارة الخليجية مستفسرا عن الدعوة من الجامعة 
. نشـاء شـعبة للرياضـياتإالتي تعاقدت معها منذ ستة أشـهر عـىل 

هـي متMلبـات استفسرت عن موضـوع مـا ورد يف مـذكرهتم, ومـا 
ــيرة ــىل التأش ــتعالمات إىل . الحصــول ع ــكرتيرة االس ــولتني س ح

من لهجتها عرفت أهنا السيدة محاسـن السـودانية التـي . المسؤولة
. رحبـت بـي بكـل أدب واحتـرام. محـدت اهللا. تسكن معها ليليـان

لـيس عـىل . أخبرتني أن Iلب الفيزا بالنسبة يل وصلهم من الجامعة
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. السفر, لختمها وهي معفية من الرسوم إال إحضار صورتين وجواز
مع . إسترليني عبارة عن قيمة التعاقد ألفينزيادة عىل أن هنالك مبلغ 

 . هيلتونوحجز بفندق . تذاكر سفر درجة أويل
نني يف Iريقي أأخبرهتا . شكرت السيدة محاسن عىل المعلومات

مـن  ةعرفه عن السيدة محاسن كـان مجـرد صـدفأكل ما . للسفارة
ال لموضوع السفر . نا يف Iريقي للسفارةأشعرت بالفرحة و. نليليا

أثرها عنـي  ىبل فتح Iريق يوصلني إىل ليليان التي اختف. وملحقاته
منذ أسـابيع والتـي سـيMر Iيفهـا المالئكـي عـىل حيـايت مـن كـل 

 .االتجاهات
شعرت أهنا تعرف عني مـا . استقبلتني محاسن يف مكتبها األنيق

محاسن امـرأة مجيلـة . خارج برتوكول الفيزايتيح لها الحديث معي 
لبستها األنيقة تدل أهنا من . عمرها يقارب عمري. سمر فاتحألوهنا 

كنـت . ختمت الجـواز. سلمتني كل ما يخص رحلتي. بيت متحرر
عىل وشك فتح موضوع ليليان, لكنها تركت كرسي مكتبها وجلست 

هـا, لتواصـل يف الجانب المقابل يل, عىل Iاولة االجتماعات بمكتب
 : وقالت. معي تناول القهوة

 . ننا نسمع الكثير عنك يا دكتور من خالل صحف بيروتإ - 
أقوم بمحاضرات يف النـوادي الثقافيـة خـارج نMـاق . نعم - 

 .ويل ندوة أسبوعية بالمركز الثقايف األمريكي. تخصصي
 .الMالبة الساكنة معي. وأيضا عرفت عنك, من ليليان - 
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. من اليوم الذي منحت فيه الدكتوراه شعرت براحة وتفاؤل أكثر
ن بعد ما قالتـه كنت أريد معرفة أي شيء عن ليليان لكن يبدو يل اآل

 :محاسن سأعرف الكثير بدون مجهود كنت سأبزله وقلت
 ?كيف أحوال ليليان - 
 .منك ةبخير لكنها بصراحة, زعالن - 
 !!لماذا? - 
وعن التعارف يف الMائرة, وكل مـا دار . كلمتني عنك كثيرا - 

. ًئااعترفت يل أهنا ارتاحت لك بدون أن تعرف عنـك شـي... ينكما ب
عـن  ةفضلت Iـي صـفحتك بسـرع. وبعد أن عرفت, أنك متزوج

 .حياهتا
ليليـان مل تعMنـي . أنا غير متزوج.... سوء حظ وسوء فهم  - 
 .واهللا لست متزوجا ومل أفكر بعد يف الزواج. شرح لهاألكي  ةفرص
كلم كـل يـوم معـي يف هـذا تت. هذا خبر مفرح, بالنسبة لها - 

وإذا حبيـت قبـل . ال مانع عندي يف إصالح ذات البـين. الموضوع
 .سفرك, تشرفنا يف البيت, لجبر خاIر هذه البنت الMيبة

وهذا كالم مجيل, لكن البد . محاسن ةكثر اهللا خيرك يا سيد - 
 اوأرجو أال يسبب هذا الموضوع, إزعاًجـ... من موافقة ليليان أوال

 .ولهابالنسبة لِك 
 ما رأيك مساء اليوم?... إذا ال تمانع  - 
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 .لكن أحسن موافقتها أوال. أنا ال أمانع - 
 .سأIلب منها االتصال بك اليوم العصر - 
 هل أخو ليليان موجود? ةعىل فكر - 
 .نه سافر للسعودية, ألداء العمرة أول أمسأعتقد أ - 
ربما أهنا ! يه رأيك لو أنا اتصلت هبا بدال عن اتصالها بي?إ - 

 .غاضبة عيل التزال
وهذا كريت الشخصي وفيه تلفون البيت ... فكرتك أحسن  - 
اتصل بي أوال . هبا قبل يومين اخاًص  الكن ليليان أوصلت تلفونً ... 

 .وانا سأقوم بما لزم
 .مقدرة مجهوداتك الMيبة,. شكرا لك مدام محاسن - 

تحركت محاسن بسـرعة لمقعـدها المكتبـي لتـرد عـىل تلفـون 
 :ورجعت يل وقالت

أتوقـع تلفونـك بعـد . نبني القنصل لموضوع مهم اآليMل - 
 .ثالث ساعات من اآلن يا دكتور

 .مع السالمة وإىل اللقاء. وهو كذلك - 
مكتب محاسن, راجعت  كدت أIير من الفرح بعد خروجي من

من تلك المقابلة . وجدت أهنا المستشارة القانونية للسفارة. بMاقتها
كيف أجاوهبا عىل . ليان العصيةالميمونة, بدأت االستعداد لمقابلة لي
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تأكدت أن . اهتاماهتا الومهية? عليه, مل يخب ظني بعد مقابلة محاسن
 .ليليان تبادلني شعور محبة خفي, بمستوى محبتي الصامتة نحوها

وألحضر نفسـي للقـاء . ألخذ قسMا من الراحة. رجعت لشقتي
 . انتظرت عىل مضض الساعة السادسة, ال خبر من محاسن. واعد

 :فجأة يرن جرس التلفون أسرعت مضMربا للرد عليه
 محاسن?.... لوأ - 
 .من المركز األمريكي. يا دكتور خالد. أنا جون كاسبر - 
 متأسف يا جون كيف حالك? - 
 .نحتاج حضورك بأسرع ما أمكن... بخير  - 
 .متأسف ال أتمكن إال بعد العاشرة مساء - 
 .مع السالمة... حسنا نحن يف انتظارك  - 
 .ر كاسبرإىل اللقاء مست - 

.... وضعت السماعة وانا يف حالة اضـMراب وانتظـار وإسـراع 
انتظرت عشرة . ن ميعاد مهاتفتى للسيدة محاسنالساعة السادسة اآل

 :دقائق واتصلت بعدها
 .لو مدام محاسنأ - 
 .أهال دكتور خالد - 
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 .متأسف إلزعاج وإن شاء اهللا كل شيء تمام - 
ومل أتمكن ن مرحب بك لكن ليليان مل ترجع البيت حتى اآل - 

 . من إيصال الخبر لها
 .أحسن أنا انتظر حتى رجوعها. سوء Iالع - 
 .وهو كذلك لكن بالرحب إذا قررت الحضور - 
 .نتظرأأشكرك مدام محاسن من األفضل أن  - 
معك رقمي يف البMاقة لو سـمحتي اتصـيل بـي إذا رجعـت  - 

 .مع السالمة. ليليان, ووافقت عىل حضوري
 .اهللا خير مع السالمة اءش نإ - 
ينتظـرين .... ضعت السماعة مع شعوري المؤكد بسوء الMالع و

نتظر موضوع هام جدًا وهو أنا أمكتب الترمجة بالمركز بعد العاشرة و
هـم أمـاذا افعـل األن? أيهمـا ... مقابلة ليليان حبيبة قلبـي الغائبـة 

وتوكلت عىل اهللا وبدأت . بالنسبة يل? قررت بإصرار أن تكون ليليان
حتضــنا التلفــون, متصــفحا جريــدة النهــار بملــل االنتظــار المــر م

 .وضجر
 ةمحتـاج لسـاعة كاملـ. ن السابعة والنصفالساعة اآل... يا اهللا 

. ألصل المركز, ومحتاج إىل نصف ساعة ألصل إىل شـقة محاسـن
أي قرار عىل أن اتخذ? إذا تغيبت عن المركز فهنالك شروU جزائية 

قررت .... ن ة الثامنة اآلالساع. تفقدين الوظيفة ودخل ال يستهان به
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 :االتصال بالسيدة محاسن بدال عن االنتظار
 لو مدام محاسن متأسف, غلبني االنتظارآ  −
ربــع ســاعة ونحــن يف ليليــان وصــلت قبــل ... أهــال دكتــور  −

 .ةواحد ةبعد لكن عفوا دقيق موضوعك مل ننته
 »انقMع كالم محاسن«
 .ليليان معاك.... لو دكتور خالد آ - 
أريـد أن . ال اعرف مـاذا أقـول...  عىل االتصالالحمد هللا  - 

 .أتكلم أمامك
الوقت قد تأخر يا دكتور ويستحسن أن نتقابل غدا يف كفتيرة  - 

الن بنت محاسـن تنـام مبكـرا, وأيضـا محاسـن تـذهب . الجامعة
 .نترك الموضوع إىل الغد... لعملها مبكرا يف الصباح 

 !.لكن هل محاسن شرحت لك?... ال مانع   - 
 .ك الموضوع ليوم الغدنتر  - 
شكري محاسـن االمهم ... أ . وهو كذلك لكن كنت أريد  - 

  .شاء اهللا تفهمت الموضوع نإ... وتصبحين بخير. نيابة عني
 .مع السالمة يا دكتور... نتقابل غدا   - 

بين الفرحة واألمل, نزلت للجراج وأخذت سـياريت مسـرعا إىل 
يف الMريـق . تفق عليهمكتب الترمجة محاوال الوصول يف الميعاد الم
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ين اقتربت إىل ليليان ما دمت أنا أأعدت سيناريو المكالمة وشعرت ب
لكن ترك المبـادرة والريـادة والتوجيـه يف يـدها, أصـبح . حق عىل

 .يشكل هاجسا يل
قمت بالترمجة الالزمة التي . وصلت المركز متأخرا عشرة دقائق

وبعـد دمـج  .أخذت ساعة من الزمن بالنسبة لمجموعة المتـرمجين
ــام بالترمجــة  الترمجــات داخــل الحاســوب انتظــرت لوحــدي للقي

 .كانت الساعة الحادية عشر عندما انتهيت. الموحدة
وشـرح يل » فـاكس مـيل«قدم يل مستر كاسبر جهاز جديد يسمى 

كيف يـتم توصـيله بـالتلفون ويمكنـه اسـتقبال مـا يرسـل إىل مـن 
مكتبـه بـنفس هـذه رسال الترمجة إىل إيمكنني من . مكاتبات وصور
أخذت الكتالوج والجهاز معـي يف صـندوق صـغير . اآللة العجيبة

 .ووضعته يف سياريت
ــررت أن أعــرج عــىل الملهــى, غــمل أ ــل ق ــورا, ب ادر المركــز ف

لالستئناس ببعض األصدقاء, وتناول قدحا من البيرة وقMعـة بيسـا 
مل أتوقع مقابلة صديقي الحميم مايكـل جييـر .  قبل رجوعي للبيت

جلسـت معهمـا . ديقته الشركسية الجميلة الصغيرة مجـدولينوص
 . وIبعا انشغلت كالعادة بالترمجة

وال Iريـق لهـا إال . عرفـت أن مجـدولين حامـل... يا للهـول 
مـر أمايكل يعتبر . نواالختفاء من أهلها, وهم شيعة لبنان المتشدد

 وال يعـرف. ال يعرف من هم الشـيعة يف لبنـان. اIبيعيً  ًئاالحمل شي
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كانت المسكينة تبكي وال تعـرف . هلهاأمصير مجدولين إذا عرف 
 . ماذا تفعل

مـن ضـمنها إجهـاض . مايكل رفض الحلول التـي قـدمتها لـه
وقـال سـيعمل . أصر عـىل الجنـين مهمـا كلفـه الـثمن. مجدولين

مجـدولين متعلقـة بمايكـل ولكـن ال . المستحيل يف تحقيق ذلـك
مايكل سرا يف المركز رغم  عرفت أهنا تعيش مع. تعرف أين الحلول

األوامر الواضحة بعدم تواجد أي أحد بعد الساعة الواحدة صـباحا 
 . عدا األمريكان

الحــل الســريع والمســاعدة الفوريــة التــي يمكننــي أن أقــدمها 
لمايكل, هو ترحيل مجدولين معي إىل شقتي, والبحث عن الحلول 

مجـدولين  اقترحت عىل مايكل أال يعرض نفسه أو. الجزرية الحقا
. ستكون هي الضـحية يف هنايـة المMـاف. المسكينة لMائلة القانون

 . عرضت الفكرة لهما, وقبال بالحل المؤقت
مل يكن يل أي مزاج يف الشرب أو الرقص بعـد الـذي علمتـه مـن 

ادرت غIلبت من مجدولين تجهيز نفسها ومالبسها وفعال . مايكل
وقـف . بالعنايـة هبـامع توصيات مايكل المتكررة يل . المركز معي

ضمها إىل صدره مع قبلـة Iويلـة ودس يف . مضMربا بجانب سياريت
فـتح بـاب . مـن المـال احقيبتها المتدلية عيل كتفهـا األيمـن مبلًغـ

 .سياريت, وأجلسها يف المقعد الخلفي خوفا عىل محلها
ها أنـا أتقبـل مسـؤولية مجـدولين المسـكينة وأقـدم مسـاعدة 

 

 

ò†Ô½a@Ší‹bä¦a@òíaë‰ 

٥٤ 

تواجـد . بار للملمات التي تدور حـويللصديقي مايكل, دون االعت
الحبشية عنـدما صني  مجدولين يف شقتي, خيار يهدد إعادة سناريو

فلـذلك فكـرت أن اتصـل بصـديقي .  اتصلت ليليان هباتف شقتي
شـعار إجستن وخMيبته صني, واقترح عليهما إيواء مجدولين حتى 

 .آخر
 مل. توقفت يف الMريق بجانب كول بوكس واتصلت بمنزل جستن

يرد أحد وتركت رسالة توضح موضوع إيواء مجدولين, وواصلت 
. سيري حتى وصلت شقتي التي تعرفهـا مجـدولين حـق المعرفـة

فلكم قضت ليـايل هنـا مـع مايكـل وعـدد مـن أصـدقائي الزنـوج 
بعد الوصول ومعي مجادلين, . األمريكان يف حفالت هناية األسبوع

وبعد ذلك . ن لهاوحليب ساخ. عداد سندوتشات وقهوة يلإقامت ب
 . نا لحجرة نوميأانصرفت لحجرة الضيوف وانصرفت 

عــدت اإلفMــار أيف الصــباح وجــدت مجــدولين يف المMــبخ و
ن الممرضة الفلبينيـة سـتمر أادر أوضحت لها بغقبل أن أ. والقهوة

عليها الساعة العاشرة للكشف عليهـا وتأخـذ الـدم للتحليـل كمـا 
ودعتها عـىل البـاب وهـي  .يوصي مايكل, فعليها أن تحضر نفسها

التزال بفستان النوم ومن فوقه روب الحمام وأوصيتها بعـدم فـتح 
 .الباب إال للممرضة

)٦( 
هنـاء صل الجامعة أوال إلأبدأت اليوم مبكرا, وحرصت عىل أن 
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بعض األعمال المكتبية, ثم الذهاب لمقهى الجامعة لمقابلة ليليان 
الMريـق مكتظـا  لسـوء حظـي كـان. حسب الميعـاد المتفـق عليـه

فكـرت . ةكيلـو يف السـاعة لفتـرة Iويلـ ةوالسرعة مل تزد عن عشـر
بحـث عـن أكغيري من المسرعين وغيرت Iريقي واتجهت يمينـا 

وفعال وجدت Iريقا مكنني من اإلسراع, ولكنه . مخرج من الزحام
 . ومناورات المسرعين تتزايد والقلق ينتابني. أيضا بدأ يزدحم

سائق عيل يميني, يف سيارة أزور ويز بنـتيل  محاولة فاشلة قام هبا
تفقـدت مـؤخرة . دعم سياريت مـن الخلـف واضـMررت للوقـوف

سياريت, والحظت يف السـيارة األخـرى رجـال ضـخما يجلـس يف 
ترجـل السـائق لتفقـد مـا . المقعد الخلفي وفتح الزجـاج المظلـل

وقتها لسوء الMالع, عرفت إنني لن أتمكن من الوصـول يف . حصل
 .اد لمقابلة ليليانالميع

تبادلـت . القانون يلزمني, انتظار شـرIة المـرور لفـتح محضـر
الرجل البدين يف مكانه بالمقعد الخلفي . كلمات مقتضبة مع السائق

يؤشر بيده ويMلب منى الحضور ولكنني تجاهلتـه وحـاول مـرات 
وأخيرا ترجل وحضر ليقف . وتعمدت أن أتجاهله. وهو يومئ بيده
 :ةبجاح أمامي وقال بكل

 أهذه سيارتك?! ماذا تعمل هنا? - 
 . نعم - 
 هل أنت من السعودية - 
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 ال - 
 !!.ما هذه العجرفة?! إذا من عبيد السودان? - 

مل أتمالك أعصابي, فبصقت عىل وجهه وأمسكت برقبته ودفعت 
. تدخل السائق وفك االشتباك بيننا. به إىل سيارته, دون أن أرد عليه

 :ه المحمر وقالتنفس الرجل الصعداء وبدأ تنشيف وجه
 !ما هذه الوحشية? - 

 :نا بحالة هيجانأقلت له و
 .الخنزير الكن لست عبدا, أيه. نعم متوحش - 

بينما ظل السائق يقـف . ورجعت لسياريت. رجع الرجل لمقعده
 :بجانب شباك سياريت, ويقدم يل االعتذارات بصوت منخفض

نـه ال يعـرف إ. متأسف يا زول هذه ملـة حقيـرة متعجرفـة - 
 .ين ومحيتهمالسوداني

 . حتاج العتذاراتكأال . تركني يف حايل يا رجلا - 
نحـن ... يا ابن العـم واهللا لـو مـا العـيش, لضـربته معـاك  - 

 . ن ال حول وال قوة لنا يف هذا البلدون الجئوفلسMيني
 :قبل أن أرد عىل تعليقاته سمعت صوت صحاب السيارة, ينده له

 .يادإتعال يا أبو  - 
 :هوقبل أن يترك مكانه سألت
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 ! ن هذا الخنزير?ومن يك - 
 .عضو برلماين ورجل أعمال كبير» توين فنار«اسمه  - 

وكـذلك . أسرع السائق وحرك السيارة بدون االنتظـار للشـرIة
فعلت بدوري, إذا مل يكن يف سياريت غيـر دمهـة خفيفـة يف التصـادم 

إسراعي لمقابلة ليليان كان هو الهاجس األكبر, بالرغم من . الخلفي
لعنصرية الساذجة والمؤلمة التي قام هبا عضـو البرلمـان المضايقة ا
بالرغم من كل المجهودات التي بذلتها, توضـح سـاعتي . الخنزير

أمـامي مسـافة . دقـائق هنني تأخرت عن ميعاد ليليان ساعة وعشـرأ
 . تحتاج عىل األقل, لنصف ساعة أخرى

عندما وصلت مقهى الجامعة كانت الساعة الثانية عشر والثلث, 
إحباU جديـد سـيMر عـىل . فت يف كل االتجاهات ومل أجد ليليانتل

حواسي فذهبت لمكتبي ودونت يف مذكريت وبسـرعة مـا حصـل يف 
اتصلت بشقتي ألعـرف مـن مجـدولين ميعـاد . ذلك اليوم التعيس
 : الممرضة وأخبرتني

اتصـلت  ةلكـن سـيد. الممرضة مل تحضر حسب المواعيد - 
 .تسأل عنك وأخبرهتا أنك خرجت

. هنا ليليان وللمرة الثانية تتصل هباتفي وترد عليها امرأةإلهول يا ل
. وهذه المرة ردت عليها مجـدولين. المرة األوىل ردت عليها صني

بحـث عـن أنا ُمسْمر يف الكرسي أن المكتب يدور حويل وأشعرت ب
. الخيارات أمامي معدومة. يجب عىل أن افعل شيئا وبسرعة. مخرج
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وهو االتصال بمحاسن يف . إال خيار واحدال سبيل لتاليف ما حصل 
فكيف أبرر وجود مجدولين . السفارة وشرح ما حصل يل يف الMريق

Iلبت قهوة وقفلت مكتبي وكتبت السناريو للحديث مع يف شقتي? 
 :محاسن بكل عناية وتوكلت عىل اهللا وأدرت قرص التلفون

 ممكن أكلم المستشارة القانونية السيدة محاسن? - 
 ?!أقول لها من - 
 .دكتور خالد لو سمحتي - 
 .لحظه - 
أهال دكتور خالد اتصـلت بـك قبـل سـاعتين وردت عـىل  - 

 .نك خرجت مبكرا لمكتبكأالخادمة ب
. تركت مذكرة السناريو والشرح والتبرير جانبا. تنفست الصعداء

 :قلت بنبرة الفرحة. ةومحدت اهللا أهنا جاءت سليم
 .فعال خرجت مبكرا من البيت - 
أخبرك بتغيير الميعاد إىل الثانية ظهـرا Iلبت مني ليليان أن  - 

 ةوأهنا ستنتظرك يف مقهى كلية الMب عشـان عنـدها محاضـرة هامـ
 . وأهنا اتصلت بتلفون شقتك ومل ترد عليها

كيـف حالـك . شكرا مـدام محاسـن سـأكون يف انتظارهـا - 
 . الصغيرة ةوكيف هادي
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بخير والحمد هللا قبل سفرك أرجـو حضـورك لعيـد مـيالد  - 
 .يف البيت هاديه عندنا

 .أكيد ولك الشكر - 
ن شـركة أل. عفوا باهللا كلم ليليان لتتصـل بـي. مع السالمة - 

 .التلفونات ستغير لها الجهاز غدا
 .مجيل ومع السالمة - 

سأقابل ليليان حلمي وحبي الجديد بعـد . كدت أIير من الفرح
قررت ترك سـياريت يف مكاهنـا وتمشـيت لمـدة ربـع سـاعة . ساعة

نـا يف أو. را خوفـا مـن أي سـوء Iـالع آخـرلمقهى كلية الMب مبك
وسـلوك عضـو البرلمـان . الMريق, استعدت شريF اليوم التعـيس

. وتعاIف السائق الفلسMيني المغلـوب عـىل أمـره. اللبناين الحقير
 . تذكرت قصة جديت التي نسيتها يف معترك لهثي يف اكتشاف ليليان

لـس يف تج. بمجرد دخويل بقامتي الفارعة, حددت مكان ليليان
اعتقدت أهنـا . قصى يمين المقهى ومعها شابة سمراء من مالمحهاأ

اندفعت بسالم حار عىل ليليان وصديقتها والتي اتضح من . سودانية
 :قدمت يل نفسها. لهجتها أهنا من الصومال

 .مريم فارح - 
 . أهال يا مريم - 

المقهى . عرفت من ليليان أن مريم, تدرس معها يف نفس الصف
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بعد مراسيم التحية, تنحت . ناء أثرياء الشرق األوسFيعج ببنات وأب
حيث يجلس شاب أنيق, مالمحه . مريم, وتحولت إىل Iاولة أخرى

يف . نه أمريكي أو أوربي, وتركـت يل المجـال مـع ليليـانأتدل عىل 
ــان ــين ليلي ــد بينــي وب . مواجهــة هتــيمن عليهــا مشــاعر حــب ولي

حة أكثر وضوحا, كان ودبلوماسية دقيقة إلعادة بناء الثقة وفتح صف
ليليان كانت أمجـل ممـا كنـت أراهـا . عىل اإلجابة عىل اسأله ليليان

عيوهنا بزرقتها النقية تسيMر بيقين ثابت وكما عرفتها مل تكـن . سابقا
ويبدو أهنا ستقدم يل امتحانا قاسيا يغMي الثالثة أسـابيع التـي . قلقة

 :سألتها. رشفت من قدح القهوة الذي Iلبته. فصلتنا
يبدو أن رياح سفينتي أتـت بمـا ال ... كيف أحوالك ليليان - 

 .اشتهيه
 .أرجو أن تسامحني يا دكتور. كل ما حصل, سوء فهم - 
هنـا إ. بـارك اهللا يف محاسـن. أنا الذي أريدك أن تسامحيني - 

 .أنقذت ما يمكن إنقاذه
 .شهر كامل تاهت بوصلتي يا خالد - 
 .قلبي كان حكما بيننا وقد صدق... ليليان  - 
أشياء أريدك أن تعرفها يـا .... مكنك تأجيل سفرك? هل ي - 
 .دكتور
. مرتبF بعقد أكاديمي بجامعة. موضوع سفري ةأنت عارف - 
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 . لكن الموضوع أسبوع واحد فقF...أظنه صعب تغيير الميعاد
 .صعب تأجيل سفرك. فعال - 
 هل انتهت محاضراتك اليوم? - 
سريعة بخصوص تقـديم هـذه البيانـات التـي  ةانتظر مقابل - 
 .ها منى المسجل إلكمال ملفي الشخصي بالجامعةIلب

كما أدعوك ... دعيني أساعدك لنمأل األوراق معا وبسرعة  - 
 .لنفس المMعم السابق إذا كان يوفقك

 .وهو كذلك - 
تبعثرت األوراق يف يد ليليان, وبدى عليهـا الضـجر لمقترحـي 
البسيF يف مأل ورقة البيانات بمساعديت ولكنها بعد تردد, أخرجـت 

نـا أها وبدأت يف مأل الخانات واإلجابة عـىل األسـئلة الكثيـرة وقلم
ادرة غـهنـاء المهمـة وممعها وبحرص وبدون فضـول أو غـرض إل

مل تكن المهمة صعبة ووجدت أن ليليان قامت . المقهى إىل المMعم
 : الجزء الخاص جدا هبا ويف خانة الوضع المدين قرأت بعفوية ءبمل

 ُمMًلقة 
  . عدد األIفال

 .واحد ذكر  Iفل
بـل كتمتـه بـاحترام لخصوصـيتها, وتـاريخ . أخفيت استغرابي
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اهتـزت توقعـايت . حياهتا الخاصة والـذي ال اعـرف عنـه أي شـيء
ولكـن مل يغيـر كـل ذلـك شـعوري الصـادق, وشـغفي . وحسابايت

اكتملت البيانات وأخذهتا ليليـان إىل . وفضويل المهذب نحو ليليان
رأيـت مـريم . مخـس دقـائق ظللت لوحدي لمدة. مكتب المسجل

اسمه روبرت بترسـن . قدمته يل. الصومالية تقبل عىل ومعها زميلها
معيد بكلية التجارة جامعـة . من والية بنسلفانيا بالواليات المتحدة

لكنـه . بيض أنيقا مفتول العضالت مبتسم الوجهأكان شابا . بيروت
عـودة جلسـا معـي لحـين . قصير القامة نسبيا بجانب مريم الفارعة

نه يعرف عني مـن خـالل نشـرات الجامعـة أوضح روبرت . ليليان
 . ويحضر ندوايت بالمركز األمريكي. ومجتمع أساتذة التدريس

درس بمعهد . عرفت من مريم أن والدها قاضي قضاة الصومال
ولهـا . وأهنا زارت الخرIوم عـدة مـرات. بخت الرضي بالسودان
السـودان قريبـا مـع  وأهنـا تنـوي زيـارة. أصدقاء وصديقات هناك

. صديقها روبرت, والذي يتمنى أن يرى األهرامـات يف البجراويـة
رجعـت . وبعدها إىل القاهرة إلتمام التمتع باآلثار الفرعونية النوبية

. كانت مريم وروبرت معي. ليليان بعد ربع ساعة بعد تسليم الملف
قامت مريم بتعريفها بروربت وقدمت اقتراحـا لنـا سـويا الـذهاب 

 . مMعم آخر معهما, متخصص يف تقديم األسماكل
قبلــت ليليــان االقتــراح ورافقنــا روبــرت ومــريم يف ســياراهتما 

ألول مـرة . جلست بجانب ليليان يف المقعـد الخلفـي. المتواضعة
مل أتكلم كثيرا ومل تـتكلم . مسك يدها بحرارة ورجفة ووجد صادقأ
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. مية مـع روبـرتظللنا نستمع لمريم ومشاريعها الغرا. ليليان أيضا
وزيارهتا األخيرة لبنسـلفانيا, ومقابلـة أسـرة روبـرت واسـتقبالهم 

 . الرائع, واستضافتها لشهر كامل
بين االستماع لمريم, واجتـرار معلومـايت الجديـدة عـن ليليـان 

مل تغير المعلومات . ثالث سنوات ههنا مMلقة وأيضا لها ابن عمرأوب
ا وأكثـر اسـتعدادا لمواصـلة بل زادتني شغفا هب.  نظريت أبدا نحوها

لكن أي مشوار? هل ستمر ليليان عبر دفاتري كأي امرأة . مشواري
ليليان عش بدأ يتمحور داخـل وجـداين ... ال ! مثل صني وغيرها?

 . وليتها تكون نصفي الثاين المفقود
عرف تماما إنني عنصـري ومقهـور بالعنصـرية, بقـدر احتقـار أ

ليليان من أسرة تعرف فيروس . كوربما أكثر من ذل. العرب للسود
يف داخـيل . العنصرية, بحكم نشأهتا يف السودان غابة السود والسمر

وهي أن جديت جارية اشتراها . خفيها عنها, بل أجاهر هباأحقائق ال 
فعالقتي مع ليليان البيضاء الشقراء, كيف . جدي من سوق النخاسة

ن هوية واضحة ن عالقتنا ال تزال بدوإسيMر عىل شعور ب! ستكون?
 .يف داخيل

بين قصص مريم وروبرت, واجترار ملفات العنصرية المعششة 
نا يف المقعد الخلفي داخل سيارة روبرت, كانت كف أيف دواخيل, و

العنصـرية . ليليان تمسك كفي الغيـر متحـرر مـن أهـوال العبوديـة
ومشـهد عضـو البرلمـان اللبنـاين . تتبعني حتى صـباح هـذا اليـوم
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ن غيـر نعت نفسي يف تلك اللحظة, ال سيد عـىل مـن اآلأق. الخنزير
 . ليليان

حـان الترجـل . بضغMة قوية من كف ليليان, فقت من هواجسي
من السيارة ونحن عىل موقف سيارات المMعم الذي يعج باألجانب 

ستراتيجية إعند دخولنا, مل تكن هنالك Iاوالت . وخاصة األمريكان
بجانب ليليان يف وضـع ال  جلست. فارغة غير Iاوالت يف المدخل

يتيح لرواد المMعم الزائرين من رؤيتنا, هتيبا من مقابلة أي شـخص 
 .من القاعدة أو المركز يتعرف عيل

Iلبنا Iبق سمك مشترك كبير وربيان وزجاجة من النبيذ اإلسباين 
اختصرت الكؤوس . ليليان رفضت تعاIي النبيذ. يةزاغومشروبات 

ما لليليان فضلت شـراب الكـوك واحترا. لمريم روبرت وشخصي
ت كأسـي مـن الكـوك يف غـلكنها أخذت زجاجة النبيذ وأفر. معها

 : كوهبا وصبت يل وقالت
إذا كنت تحب النبيذ فال لزوم أن تفوت فرصة هذه الجلسة  - 

 . اللMيفة
شــكرت ليليــان وفــررت زراعــي الMويــل وبقــامتي الشــامخة 

المسـافة اختصـرت . وضممت ليليان بلMف وحنان بحركة بMيئـة
ال روبرت حضن مريم وتقبيلها باستمرار أمامنا Iبيني وبينها, بينما أ

 . دون حيMة أو توجس
سأل ليليان عن المعلومات التي حصلت عليها, أو عرفتها من أمل 
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ه, بالمعلومـة التـي ويبدو أيضا أهنا غير آهبـ. خالل ملفها الشخصي
إثـاريت ألي  ربمـا أكبـرت يفَ عـدم. عاجال أو آجال كنت سأعلم هبا

نا من جانبي, أكبرت فيها شجاعتها التـي ال أو. اسأله بخصوصياهتا
رغـم مـن المشـهد . تخفي يف Iياهتا أي لقـF أو معلومـة تخصـها

الغرامي الذي كان يدور بيننا يف صمت, واحتمال االسـتمرارية, أو 
 .عدمها, بأوراق مكشوفة أو مخفية, لحين امتحان العالقة

أما مريم وروبرت . بيذ الذي صبته ليليانس النأاكتفيت بنصف ك
لكنني ذكرتـه انـه . بل Iلب روبرت قنينة أخرى. انفردا ببقية القنينة

وفعال أشار . فعلية الحذر يف مدينة صاخبة كبيروت. يسوق السيارة
 . للجرسون بإلغاء الMلب

بينما انشغل روبرت بمريم يف مهس خاص استدرت يف جلسـتي 
ة الفرحة وابتسامة رضاء ترسم معـامل وجههـا ألواجه ليليان المتألق

يكـاد صـدرها المتحـدي, . الصايف بصدق ينبعث من داخل عينيها
يقفز من خارج البلوزة الحمراء الداكنة التي تلبسها وهي تواريه من 

 :قلت لها. خلف الشال الترك وازي اللون
 .كيف أحوالك وسكنك ودراستك يا ليليان العصية - 
كـل شـيء ... أنا أم أنت يا دكتـور من العصى? !!!  ةعصي - 

لكنني مسـرورة . تمام بس الشوق ألهيل والبني يوسف يسيMر عىل
 .هبذه الجلسة

 !س المال?أا تواصلين قراءة كارل ماركس ور - 
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 .أنا يف انتظار الدروس... أبدا  - 
 .مريم الصومالية ومن أين عرفِت  - 
فارقـة قابلتها كمسؤولة العالقات العامة التحاد Iـالب األ - 
وكانـت . كانت تشرف عىل أول لقاء للMالب الجدد. كلية الMب يف

هنـا ملكـة مجـال إوقلـوا يل . أظنهـا تخرجـت ةمعها واحـدة حبشـي
 .ما شفته مجال زيها ةبأمان...الجامعة

كـون . رهـب هـذا اليـومأمـا . شعرت بأنني محاصر مرة أخرى
ليليان تعرف عن عالقتي بصني الحبشـية, آخـر مـا أتمنـاه يف هـذه 

ارتبكـت . سأل عنهاأال أريد ألتبرع بمعلومات مل . حلة المبكرةالمر
 :وواصلت مع ليليان. لحد ما

 .حقيقة القرن األفريقي فيه مجال وفقر شديد - 
لقـد أسـرفوا يف . يا دكتور من األحسن أن نتـرك الجماعـة - 

الشراب وانا أخاف عليك وعىل نفسي, من الركوب معهما يف نفس 
 .السيارة

دعيني, أتخلـص مـنهم بعـد ربـع . ليليان حقا ما تقولين يا - 
 .ساعة
رائحـة السـجاير والشيشـة . , أريد أشم الهـواءفةأنا متضاي - 

 .تخنقني
 . دقائق - 
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. ن ليليـان تضـايقت مـن السـجايرأخاIبت مريم ثم روبرت بـ
ندهت الجرسون ودفعت الحساب دون علم . اسمحوا لنا إذا أمكن

تمشـى عـىل تأهبت للخـروج مـن المMعـم مـع ليليـان لن. روبرت
. فاذا بي وجه لوجه مع مايكل جيير يف مدخل المMعـم. الكورنيش

بادرين مايكل بالسالم . معه مجموعة من الزنوج والبيض األمريكان
لحسـن الحـظ كـان حريصـا يف الكـالم عـن . ثم سلم عـىل ليليـان

 .ةمجدولين صديقته الحامل والتي تقيم يف شقتي بصفة مؤقت
ى بي جانبا وسألني عن ليليان مايكل رجل مهذب خجول, تنح 

فكان ردي سأخبرك الحقا وأوضح يل انـه اتصـل ب مجـدولين يف 
عرفت منه أيضا, أن . وان الممرضة أجرت لها الفحوصات. شقتي

ودعني, . إدارة القاعدة األمريكية, تحقق معه يف موضوع مجدولين
ليلحــق بالمجموعــة مــن جنــود كتيبتــه . وأســرع داخــل المMعــم

التفت بسرعة إىل ليليان التـي مل تكتـرث . الصواريخ المتخصصة يف
 :قلت لنفسي. لما قاله يل مايكل

 .اهللا يعدي هذا اليوم بسالم  - 
نسيت كل ما يجلب التوتر لهذا اللقـاء . ارتباك وشعور بالسعادة

هنـا أشـعر بأمل . ليليان عىل يميني يف هدوء ويقـين نتمشـى. الروحي
وبادرتني بسؤال مل . كنت المتلهفمتلهفة لمعرفة المزيد عني بل أنا 

 : أكن مستعدا له
 !!وفشلت مثيل! ... هل جربت الزواج يا دكتور خالد? - 
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 .لكن آن األوان للتجربة... أبدا  - 
أهيل كانوا وراء فشيل يف الزواج يا دكتور, زوجوين بإصـرار  - 

يكبـرين بعشـرين  ةكنت صـغير. مل أكن عىل وفاق معه. البن خالتي
كان ذلك, بعد . لثانية له بعد Iالق زوجته األوىلكنت الزوجة ا. سنه

فضل عمله يف اإلسـالم السياسـي, . هروبه من القاهرة إىل السودان
 .نه مالحق من نظام عبد الناصرأعرفت منه . مهلنيأو

اهللا  ءوأنـت ماشـا! كيف تزوجت هبذه الMريقة يا ليليـان ? - 
 .قل يساريهأامرأة متحررة إذا مل 

. اجبـروين أيضـا عـىل الحجـاب. ببأهيل يا خالد هم الس - 
... باختصار زوجي السابق, عذبني عذابا مرا . رضخ لهمألكنني مل 

 .وأخيرا Iلقني بالثالث ومحدت اهللا
 هل هو يف السودان?! أين هو اآلن ? - 
نه وصل أفغانسـتان, أوسمعت . ال, لقد سافر إىل السعودية - 
 .فوال يسأل عن ابنه يوس. عرف عنه أي شيء بعد ذلكأوال 
واهللا يا ليليان المرأة مظلومة عىل كل المستويات وأكبر ظلم  - 

نالته من كتب التفاسير المغلوIة, التي يمكـن أن تكـون مدسوسـة 
 .عىل الدين

سمح لمخلوق أن يتعدى عىل ألكن أنا لن . حقيقة يا دكتور - 
إذا بقيت يل حقوق يف . حتى لو كان أبي. حقوقي بعد الذي حصل يل
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 .الظامل هذا العامل العربي
. ومثلـك كثـر. عىل أي حال, ما حصل لك مل يكن باختيـارك  −

حتى ما حصل لجداتنا وأجدادنا تحـت ظـل عـرف جـائر يف مجيـع 
 .أنحاء العامل العربي

دون أن نلتفت للوقت, أو الMقس الذي بدأ يف البرودة, استمرينا 
وضعت ستريت عليها وزراعي حـول . سويا يف السير والتحدث معا

 . للمزيد من الدفء كتفيها,
 :سألتني عن مايكل وقالت

ــذي قابلــك يف المMعــم?  -  هــل وصــل ... مــن الرجــل ال
 !الجنوبيون السودانيون إىل هنا?

 . نه أمريكيأمل يكن جنوبيا, ... ال  - 
فوجدت من األحسن أن أوضح لها كل شيء عن مايكـل, بـدال 

  .عن أن ُتفاجأ بوجود مجدولين صديقته الحامل المحتمية بشقتي
 :فقلت

من ضمن عمـيل, يـا ليليـان الترمجـة يف المركـز والقاعـدة  - 
مـن ضـمنهم . وتعرفت بعدد كبير من الزنوج األمريكان. األمريكية

Fعم, مايكل جييـر شـاب بسـيMالشاب الذي قابلنا يف مدخل الم .
نـه مـن األحسـن أخـذ تكـس أواعتقد . سأقص عليك قصته الحقا

 يه رأيك?إ... الجو بارد  للجامعة, ونأخذ سياريت من هناك, الن
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مر عـىل متجـر, لشـراء أعىل فكره أنا الزم .... وهو كذلك  - 
 .اليوم عيد ميالدها. اسنهدية البنه محَ 

مـا . واهللا نسيت محاسن, قدمت يل الدعوة أيضـا... يا اهللا  - 
 .وانا كمان سأشتري هدية مناسبه حسب نصيحتك. فيش مانع

 . حقيقة محاسن تحترمك جداً  - 
 .ولها الفضل يف مجع قلبين. بعزهانا كمان أو - 

  :ضحكت ليليان وقالت
 !تعتقد ذلك? - 
نـا يف مMـار ئواهللا يعلم ما يف قلبـي, منـذ لقا. أكيد يا ليليان - 

وقبل التقاU ذلك القلـم, الـذي اعتبـره الرسـول األول . الخرIوم
ــا, ومجلــد ر س المــال لكــارول مــاركس الرســول الثــاين, ألقلبين

 .ومحاسن خاتمة الرسل
أول مـا . توجهنا إىل الجامعة حيث تقف سياريت. ت تاكسيأوقف

 :قالته ليليان وهي تترجل من التاكسي
ــيب -  ــف!!! ... ةمص ــن الخل ــدومة م ــيارتك مص ــاذا . س م

 !.حصل?
يـداعها لشـركة إعـًيل . لكن الدمهة خفيفـة...  ةقصه Iويل - 
 .ستلمها بعد رجوعي من السفرأوممكن . مين للتصليحأالت
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 !جيل هذه السفرة?أ ال توجد Iريقة لتأ - 
خMـار محاسـن بحضـوري إمن األحسـن ... ليتها تتأجل  - 

 .مامناأهذا هو الكول بوكس ... معك 
بعـدها اتجهنـا بسـياريت . اتصلت ليليان وأكدت حضوري معها
اختـارت ليليـان لبسـة ... لمتجر متخصص يف حاجيـات األIفـال

مدالية واخترت أنا سلسلة من الذهب عيار ثمانية عشر وعليها . أنيقة
بعد مقاومة وإلحاح . قررت دفع التكاليف للهديتين... تشير لبرجها
توجهنا لمنزل محاسن بعد مررونا بحلـواين يف نفـس . قبلت ليليان

الMريق, وسمحت لليليـان بـدفع ثمـن التورتـة التـي كتـب عليهـا 
 .» سنة حلوة هادية«الحلواين 

وجدنا . لبابيف ا ةمعها ابنتها هادي. استقبلتنا محاسن بالترحاب
ســلمنا الهــدايا . مجموعــة مــن الســودانيين وأســرهم وأIفــالهم

جلسنا مع المجموعة التـي . ووضعت ليليان التورتة داخل المMبخ
قدمت محاسن ليليان أوال للضيوف . كانت يف نقاش سياسي مستعر

  :ثم قامت بتقديمي
الــدكتور خالــد مــن الســودان محاضــر بجامعــة بيــروت  - 

 . ية الرياضياتاألمريكية وعميد كل
)٧( 

جلست بجانب ليليـان, وكعـاديت, قليـل الكـالم, والـتحفظ يف 
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بعـد تبـادل . التعرف عىل أي شخص ال تربMنـي بـه عالقـة سـابقة
وتعارف مقتضب مع مجيع الضيوف وكان وبيـنهم رجـل يف منتهـى 

دب , ال يقــل عنــى يف لــون بشــرته ســوادا, مخنــت مــن هندامــه األ
نـه قنصـل ألعقـال العربـي عـىل رأسـه, وجلبابه األبيض الناصع وا

. بجانبه جلست سـيدة تكبـره سـنا. السفارة التي تعمل هبا محاسن
فرضـت هيمنتهـا عـىل . والتكبـر الصـلفيبدو من تقاIيع وجههـا 

كانـت . تأكـد يل اهنـا زوجـة القنصـل. الضيوف بصورة االستعالء
تلبس كميـة مـن . المتباهية والسMحية والمتعالية بين كل السيدات

الحــيل الغيــر متجانســة مــن الــذهب والمجــوهرات بكميــة ملفتــة 
بشرهتا البيضاء المحمصة ولهجتها تدل عىل أهنا من العرب ... للنظر

كرثت اهتمامها يف الكالم معي ومع ليليان أكثر من بقية . المستعربة
ويبدو . تومهت أن ليليان لبنانية. الضيوف, ربما اعتقدت إننا زوجان

سن إنني ذاهب يف رحلة عمل يف األسبوع القادم هنا عرفت من محاأ
 : سألتني وبصوت عايل. لبلد زوجها يف الخليج

 ين درست يا دكتور خالدأ - 
 .درست يف بريMانيا - 
 !هلك?أكانت الدراسة عىل حساب  - 
 .هنا كانت منحة دراسية من بريMانياإ... ال  - 
 ! يف السودان ? ةيا دكتور أنت من أي قبيل - 



 

    

ò†Ô½a@Ší‹bä¦a@òíaë‰

٧٣ 

ولما أصرت وكـررت السـؤال, . رد عليهاتجاهلت سؤالها ومل أ
 :عدة مرات, قلت لها

عرفـه أن جـدي ألكـن مـا . من الصعب أن أصنف نفسـي - 
يصنف نفسه من قبيله تدعي العروبـة يف شـمال السـودان, وجـديت 

 .رمحها اهللا, مما ملكت أيمانه
 : فقالت بتهكم واستعجال 
 !?ةيعني عبد - 

 :فأجبت مجبرا
 .ذلكربما إسالميا تعتبر ك... ال  - 
 :سكتت والتفتت لزوجها وقالت يل 
 .سؤايل كان محرجا. متأسفه يا دكتور - 
 :فقلت لها 
أنا . ةرفض يا مدام أن تسمى جديت عبدأمهما كان سؤلك,  - 

 .ولكن المجتمع الديني ظلمها. اعتبرها سيدة وملكة ولدت حرة
رغــم الموقــف المحــرج الــذي فرضــته تلــك الســيدة, وعــدم 

نفسها وسF كل الحضور, صمت الجميع الحصافة التي زجت فيها 
 : لكن مل تمهلها ليليان وتصدت لها وقالت. من هول الموقف

نـا أاسـمحي يل و. محاسن فهذا بيتك وله حرمتـه ةيا أستاذ - 
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فمـا قالتـه ال يمكـن . مجبرة أن أخاIـب هـذه الهـانم المتعجرفـة
اسمعي يا هانم, وانظري جيـدا للـوين األبـيض, ... السكوت عليه

جدي أنا من أمي كـان ... لعلمك . لزرق, وشعري األشقروعيوين ا
لبانيـه يـا أت تعـرفين أيـن تقـع لبانية, إذا كنأمملوكا من بلد يسمى 

لقد كان جدي مما . بالمعنى الذي يعشش يف عقلك المريض!!! ...
جدي مل يعرف . ملكت إيماهنم, وكذلك جديت, إبان الحكم التركي

. الدي وأمي للقاهرة من العبوديةهرب مع و. مه أو أباه حتى مماتهأ
. رفض رفضا باتا, أن يسمى جدي عبداأ. ثم إىل وIنه الثاين السودان

وتبا للضحالة والسMحية, التي تتمتعين هبا, ويعيشـها أمثالـك مـن 
. فال تتMاويل عىل الدكتور خالد. الجهالء وسF المجتمع اإلسالمي

فانـا أحـر . وال تتMاويل عىل. ف من ملتكرشأفجدته أشرف منك و
 . منك

تكهــرب الجــو, وســكت الجميــع, وحاولــت محاســن تغييــر 
وبعد دقائق, استأذنت السيدة المتعالية وزوجها القنصل . الموضوع
وانتظمـت القعـدة وبـدا الكـالم يف . ادرا شقة محاسنغالمؤدب و

 . مواضيع أخرى
لقد أدهشتني ليليان بجراءهتا, وصـراحتها التـي زادت عنـي, يف 

. شعرت بقربي لها أكثر من أي وقت مضـى. وت عنهكشف المسك
شعرت أهنا تحمل نفس عقديت لكن لوهنا ومجالهـا وعيوهنـا الـزرق 

فلـوين هـو . تغMي أي عيب يف نسبها وحسبها عكـس ممـا أنـا فيـه
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ورفضي للعبودية . مصدر عقديت وسF مجتمع مسلم يحتقر السواد
نـه أ هو عنوان صـمودي يف مجتمـع عربـي, ال يعـرف األسـود إال

وعمله الوقوف تحـت الشـمس . مسترق مصفد بالجنازير المقدسة
ليليان مل يظهر . لخدمة أسياده, مهما كانت مكانته ومؤهالته أو بلده

تكلمت عن أسرهتا, وهي أكثـر . عليها أي نوع من الضجر أو التوتر
مل تفوت الفرصة يف تلقـين زوجـة . أريحية وتبسما, وسF الضيوف

 . رسا ال تنساهالقنصل المتعجرفة د
 :ذين والضيوف منشغلونأمهست ليليان يف 

 .دقيقه يا دكتور - 
 .نعم أنا معاك - 

كميـة مـن الكتـب . جذبتني بيدها وأدخلتني حجرهتا المدهشـة
Fصــورة جــدها األلبــاين . واللوحــات المعلقــة عــىل جــدار الحــائ

المملوك, صوره والدها, أمهـا, وأخيهـا, وخالهـا الماركسـي مـع 
 :قالت. يف مالبس الزفاف السودانية   زوجته الشايقية

هـذه المـرأة ... ءوال يهمك يا دكتور كلنـا يف الهـوى سـو - 
وأكيد تزوجت القنصل ليس حبا يف لونه لكن حبا يف  ةمستجدة نعم

 .ماله
 .هنا مدمنة فتنأواهللا امرأة عجيبة ويبدو  - 
ن, من حتى اآل ةتتصور ما عندنا أي فكر. انظر صورة جدي - 
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تربي صبيا يافعا قويـا لخدمـة عائلـة ثريـة بمدينـة . مهأكان أبوه أو 
هـي أيضـا . انظر لجمالهـا ةبعد أن كبر زوجوه جديت ليليان. دمشق

قـدر اهللا لهـم . يقال إهنا من أصول شركسية. كانت جارية بقصرهم
الهروب لجزيرة قبرص ثم إىل القاهرة وتوفت جديت بعد مولد أبـي 

وكان والـدي قـد . لك فاروقوقبل قيام الثورة المصرية يف وجه الم
قرر الهروب للسودان مع عائالت ذات . تزوج بأمي األرمنية األصل

 .أصول البانية
 :قلت مخاIبا ليليان

 هعـامل عربـي متنـاقض يف مجملـ. يا له مـن عـامل ال يـرحم - 
 .وتفصيله

 . انظر يا خالد إىل زوجة خايل السودانية الشايقية الحلوة - 
 ما شاء اهللا  - 
الكتـاب . س المال لكارول مـاركسأجلد رم... انظر هنا  - 

الذي مجعنا وهذا نفس القلم الـذي التقMتـه يـدك مـن ارض مMـار 
 . الخرIوم

 :ضحكنا سويا وقلت
 .الزم تحافظي عليه... القلم  - 
 . مدى حيايت سأحتفظ به - 
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خرجنا والجميع . من باب الغرفة, أIلت محاسن ودعتنا لألكل
الحديث معه وقدم  جلست بجانب رجل استحسنت. حول المائدة

نفسه يل بكل تواضع, محامي سوداين اسمه بكري الجعيل تخرج من 
جامعة الخرIوم ونال درجة الماجستير يف القانون الدويل من جامعة 

. وهو زميـل دراسـة لمحاسـن. ويعمل منذ زمن يف بيروت. دمشق
. وهـو يـدير فـرع لبنـان. يعمل يف مكتب محماة عالمي مقره لنـدن

المكتــب تــم اختيــار محاســن مستشــارة قانونيــة وبواســMة نفــس 
 . للسفارة

ليليان انصرفت داخل المMبخ تساعد محاسن يف ترتيب األكـل 
 . والشراب

 :بادرين بكري وقال
 !ال هتتم لما قالته?. يا دكتور هذه امرأة ثرثارة - 
 .عامل كله عقد وجهوية! ماذا نقول? - 
. كثيرا نه الرجل الذي خدمناأ. يا دكتور, نحن نعرف والدك - 

 .خرج أخي من الحبس عدة مرات احتراما لعائلة الجعيلأ
 ماذا كانت قصة أخيك?. تشرفت بمعرفتك أستاذ بكرى - 
كان من الشيوعيين, لقد تعـذب الوالـد كثيـرا مـن نشـاIه  - 

 .تويف قبل عامين. اهللا والدي هالسياسي, رمح
 ن?واخوك أين هو اآل. اهللا يرمحه - 
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عـىل ... ومل يرجـع  .سافر لمؤتمر الشـباب يف بوخارسـت - 
لكن هـذه الوليـة نكـدت . فكره القنصل راجل Iيب عىل قدر حاله

هنـا تـركض وراء إ. هذه زوجته الرابعة, تزوجها عرفيا. عليه الحياة
Fخربت علينا الجلسة. المال فق . 

واهللا يا بكري, ما كنت أريد أن يسمع األIفال هذا النوع من  - 
ت أيماهنم, وقبيلـة فـالن وال ذنبهم أيه يعرفوا عما ملك... النقاش 
 ! عالن?

لذلك, أفضيت . صادق يف تعامله. شعرت أن بكري رجل متفتح
نبهني أن أكون حذرا . له بما حصل بيني وبين اللبناين عضو البرلمان

 :من هذا النوع من البشر وقال
هذا النوع من اللبنـانيين خMيـر, لهـم مليشـيات وشـبيحة  - 

ــة ــي تفضــل يف أ. وســالح وســلMات مMلق ــارة مكتب ي وقــت لزي
خاصـة إنـك . االستشاري, لبحث ما يمكن أن تترتب عليه األمـور

 .مددت يدك عليه
وبينما نحن يف الحديث أقبلت ليليان وقدمت لكل منا Iبق مـن 

جلست بجانبي بينما انصرف بكري للكـالم مـع . الحلوى الشرقية
 . ابنته الجالسة يف الMاولة المقابلة

 :قالت ليليان
بعد العمرة سـيخرج إىل : خي من السعودية, وقالهاتفني أ - 
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ونشـر الـدعوة ومحاربـة . نآأفغانستان مع سعوديين لتدريس القـر
: Iبعا رفضت وقلت. وIلب مني أن أكلم أمي بالخبر... الشيوعية

 .ما دام أنت مؤمن بقضيتك, أحسن تكلم أمك بنفسك
 .اهللا يصبر أمك وأبوك. ةمصيب - 
شـقيقي ... يف األمـر شـيء  لكن أبي ال يهمه. ةأمي مسكين - 

 .ةشخصية مملة ومتعنت
. لتقول شكرا عىل الهـدايا. معها ابنتها الوديعة. قاIعتنا محاسن

وتمنيـت لهـا السـعادة . قبلتها عـىل خـدها. ستدخل حجرهتا للنوم
ابنهـا  ةكذلك فعلت ليليان, التي كانت ترى يف الMفلة هادي. والفرح

 .هايوسف, الذي تركته يف السودان مع أهل
بعد عدة دقائق شكرت ليليان واسـتأذنت, بعـد وداع محاسـن, 

خرجـت ليليـان معـي . والضيوف الذين بدأوا يف التهيؤ لالنصراف
تعمدت فتح مواضيع إلIالة مدة وقوفنـا معـا . حتى موقف سياريت
فكـرت أن أضـمها لصـدري مودعـا, لكـن . والغبMة تحيMنا سويا

عىل بالتروي مـادام . توقفت وتذكرت أن المراس مع ليليان صعب
وعند . بيني وبينها كمياء الحب والتقدير واالحترام تعمل يف صمت

وصول أحد ضيوف محاسن إىل سيارته التي كانـت تقـف بجانـب 
سياريت, التفتت ليليان لوداعه بتلويح يدها واتجهت لباب العمـارة 

 :وقالت
 . رجوك االتصال بعد وصولك للبيتأ - 
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 .أكيد وتصبحي عىل خير - 
يف السيارة . توجهت يمين الشارع مسرعا لشقتي. سياريت أدرت

. استعرضت كـل األحـداث التـي مـرت. بدأت إعادة شريF اليوم
عنـدما . استبعدت السـيئ منهـا وركـزت عـىل ردود أفعـال ليليـان

ال . مام الجميع عن أسرهتا, ردا عىل زوجة القنصلأتكلمت بوضوح 
مل . ليها أكثر وأكثـرإي يزال إعجابي بجراءهتا ووضوح رؤيتها, يقربن

Mلكن كيف ومتـى . ين الرؤية, أن ليليان هي أميل لشراكة حيايتأتخ
قضـية . مرهق أنا اآلن واألحداث تتواىل أمـامي كـل يـوم!. ?!وأين

رغم االقتحام الكبيـر المـدوي . جديت وكتابة قصتها ال تزال األهم
 . الذي تمنيته وفرضته ليليان عىل مسار حيايت اآلن

بعدها مباشرة .  إشارة المرور الحمراء, ووقفت عندهاأفقت عىل
فتحت الشقة هبدوء, خوفا من . عرجت يمينا ودخلت جراج العمارة

... لكنني وجدهتا يف المMبخ تعد فMائر عىل الفرن . إزعاج مجدولين
مل أسـتMع . شـكرهتا. وأيضا أعدت يل, بعض السندوتشات للعشـاء

سألت مجـدولين عـن . محاسن أكلها, بعد األكل المتنوع, يف بيت
التلفونات التي وصلت يف ذلك اليوم, وأكدت يل مكالمة من حبيبها 

قالت كان هنالك تلفون ومل تـتمكن مـن . ومكالمة محاسن. مايكل
. والحمد هللا أهنا مل تـرد عليـه... الرد عليه, لوجودها داخل الحمام 
 . لقد كان ذلك التلفون من ليليان

 .ةفوهنا الخاص ألول مراتصلت بليليان عىل تل
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 .هلو ليليان - 
 .الحمد هللا عىل سالمتك - 
ثـم . غدا أضـع سـياريت للتصـليح... يا له من يوم تاريخي - 

يه رأيـك? نتقابـل يف مكتبـي بعـد السـاعة إ. ركب تكسي للجامعةأ
 .الثانية
يه رأيـك لـو أنـا إ... غدا عندي محاضرات حتى الخامسة - 

ء? محاسن, ستأخذ بنتها مسا ةومحاسن زرناك يف البيت الساعة سبع
 .بعدها نزورك يف البيت. هاديه لمدرسة اإلنجليزي

 . تصبحي عل خير... وانا يف االنتظار. ةمجيل ةفكر... مرحبا  - 
 .وأنت من أهله - 

مل . مل أتوقع أن تفاجئني ليليان بفكـرة الزيـارة. وضعت السماعة
خر البد من إيجاد ملجأ آ. مجدولين معي يف الشقة. أكن مستعدا لها

 .لها, قبل هذه الزيارة
جلسـت عـىل . نزعت من جهاز الفاكس, مخسـة أوراق للترمجـة

قمـت ... مكتبي, ودونت ما دار يف هذا اليوم المكـتظ باألحـداث 
بإضافة Iفيفة لقصة جديت مضمنا النقاش الذي دار يف بيت محاسن 

ثم قرأت النصوص المدونة يف صفحات الفاكس وشعرت بأنني ... 
 .ترمجتها يف نفس اليوم قوى عىلأال 
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يف الصباح البـاكر, اتصـلت عـىل صـديقي جسـتن ابـن السـفير 

. التقMـت السـماعة الـدكتورة صـني خMيبتـه األمهريـة. الهولندي
هـا ئشرحت لها موضوع مجدولين وIلبت منها أن تساعدين يف إيوا

 :وافقت ولكن قالت. مؤقتا حتى أجد لها سبيال آخر
لكن, تقديرا لظروفـك, ال . العربسف أنا ال أثق يف أبكل  - 

 . يف الشقة متسع كبير. مانع أن يذهب جستن مساء اليوم وإحضارها
وأتوقـع . إذا أمكن حضوره بعد ساعة, ألنني مشغول اليوم - 

 . ضيوف يف المساء
 . ال مانع وها هو جستن معك - 

دخلـت . شرحت لجستن الموضـوع ووافـق عـىل Iلبـي فـورا
جلسـت معهـا . هوة والفMـائرالمMبخ حيث حضرت مجدولين الق

وشرحت لها ظرويف ومشروع رحيلها بعد ساعة إىل شـقة جسـتن مل 
صـني  وهي تعـرف. بدأت تحضير نفسها للرحيل. تمانع المسكينة

 .وجستن, من خالل الحفالت التي حضرهتا مع مايكل يف شقتي
أثناء انتظاري لوصول جستن بـدأت يف ترمجـة مـا وصـلني مـن 

الموضـوع كـان خMبـة . Iريق جهاز الفاكسالمركز األمريكي عن 
قرأته بسرعة وبدأت . الزعيم مجال عبد الناصر يف تأميم قناة السويس

الترمجة األولية بينما كانت مجدولين تحضر حقيبتها الصغيرة بدون 
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 :كان نص الوارد يف الفاكس هو. انفعال
خMاب الرئيس مجـال عبـد الناصـر يف عيـد الثـورة الرابـع مـن 

 ١٩٥٦يوليو  ٢٦ة خMاب تأميم قناة السويس اإلسكندري
عندما انتهيت مـن ترمجـة الصـفحة الرابعـة, رن جـرس البـاب 

قدمت لنا مجدولين القهوة . الشاب الرائع الشجاع. ووصل جستن
تفامهـت مـع جسـتن يف كيفيـة مسـاعدة . مع الفMائر التي صـنعتها

. مجدولين وصديقها مايكل جيير وشرحت لـه تفاصـيل المشـكلة
ذلك مباشرة خرجت مجدولين ومحلت عنها حقيبتها ورافقتهـا  بعد

 . هيف سيارة جستن إىل شقت
رحبت ثـم سـلمت  ةوبلغة عربية مكسر. بالترحابصني  قابلتنا

. أصرت عىل أن أتناول قهوهتـا المميـزة. باألحضان عىل مجدولين
شربت القهوة عىل . وكم أنا اشتاق لمراسيم وديكور القهوة األثيوبية

رجعت لشقتي, مع جسـتن ليرافقنـي يف تسـليم سـياريت إىل . عجل
وانتظرين لفترة نصف ساعة وأوصلني لمكتبـي . الوكالة إلصالحها

 .  يف الجامعة وانصرف بعد ذلك
بتواجدي يف المكتب يف تلك الساعة المبكرة تمكنت من إتمـام 

وبعد ذلك راجعت بعض المشاريع المقدمـة . الترمجة بصورة جيدة
 : ماجستير, وقدمت محاضرة لMالبي بعنوانمن Iلبة ال

ــبعض ف  ــة ل ــاد الثالث ــين األبع ــة ب ــوف العالق ــاءات تيخون ض
 .والفضاءات العادية
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راجعت البريد الصويت ووجدت رسالة من والدي يMلـب منـى 
ووجدت . راجعت البريد العادي. ةضرورة االتصال به بأسرع فرص

م الجـواز رسالة من السفارة األمريكية, تMلـب حضـوري السـتال
األمريكي الذى قدمت له منذ ستة أشهر أي بعـد شـهر مـن تـاريخ 

نني نسيت موضوع التقديم الـذي أحقيقة . عميل بالمركز األمريكي
شجعني عليه زمييل العراقـي كـاظم الMويـل الـذي يعمـل معـي يف 

يف ذلـك اليـوم بالـذات, مل يكـن يل أي متسـع مـن الوقـت . الترمجة
 تحضـير شـقتي لتناسـب زيـارة ليليـان كان عيلً . للذهاب للسفارة

اتصـلت بـأم محمـد لتسـبقني . ومحاسن مساء اليوم اهم أولويـايت
. خذ ما تراه مناسبا من البقالـة المجـاورةأللشقة لتحضير ما لزم, و

كان مـن . وأثناء انشغايل وترتيب أجنديت اليومية, رن جرس التلفون
, الستالم ن الموظفين بالجامعة, Iلب حضوري شخصياومدير شؤ

مـن  اأسـرعت ووجـدت شـرIيً . رسالة بريد مسجلة وصلت للتـو
Iلب منى اإلمضاء عىل دفتر يحملـه وسـلمني . مكتب النائب العام

فتحـت . رجعـت لمكتبـي. مل اهتم كثيرا استلمت اإلخMار. أخMار
كانت دعوة مقدمة ضدي من عضو البرلمـان السـيد تـوين . الظرف

 . ن الخلففنار الذى دمهت سيارته سياريت م
 : ملخص التهمة

والهـروب مـن . م سيارة الشـاكيهود. والسب. التهجم باليد«
 . »موقع الحادث
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نفـس يـوم . تاريخ المثول أمام القاضي, يـوم الخمـيس القـادم
عرفت أن الخنزير توين فنار, استدل لمكان عميل من نمـرة . سفري
يل  وربما تكون معقـدة, كمـا وضـح. ةوبالMبع قضية ملفق. السيارة

أن أكون حذرا يف التعامـل مـع مثـل هـذه . المحامي بكري الجعيل
 .الشخصيات

. ارتبكت يف البداية! ما ينتظرين, يف مثل هذا اليوم الهام?!!! أهذا
لكن عندما افتكرت نصائح األستاذ بكري الجعـيل اعتبـرت نفسـي 

شـراف عـىل عىل بمقابلته اليوم قبل الذهاب لشـقتي واإل. محظوظا
 .اء مع أم محمدتحضير العش

. اتصلت به وأخبرته بMلب النيابـة. أخرجت بMاقة السيد بكري
وافق عىل مقابلتي بعد ساعة ونصف, ألنه ذاهب للمحكمة يف قضية 

. قرأت عنهـا يف جريـدة النهـار. قتل, شغلت الرأي العام يف بيروت
اسـتقبلتني . Iلبت تكسى ووصـلت نصـف سـاعة قبـل المواعيـد

قدمت يل ما لزم من الضيافة, وانشغلت بمراجعة . سكرتيرته اللبنانية
 .الترمجة أثناء انتظاري

. اIلـع عـىل مرسـوم النيابـة. حضر المحامي بكري يف مواعيده
Iلـب منـي نسـخة مـن . بينت له كل ما دار يف ذلك اليوم العجيـب

 :الجواز فقلت
أيهما السـوداين أم األمريكـي? عـىل فكـره اليـوم وصـلني  - 

 ستلمهأواز األمريكي ومل إخMار بحصويل عىل الج
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هيـا بنـا اآلن للسـفارة . يجب اسـتالمه بأسـرع مـا أمكـن - 
 .األمريكية

 !أيه الحكاية يا أستاذ بكري? الزم اليوم? - 
 .هيا بنا, وسأخبرك لماذا. نعم - 

معه سائقه . ركبت معه يف سيارته الفارهة. رضخت لMلب بكري
, هـو نـه بجانـب سـائقأومن هندامـه, يبـدو يل . إسحاق السوداين

نا جالس يف المقعـد أالحظت و. الحارس الشخصي لألستاذ بكري
يف الMريـق أوضـح يل . سـحاقإ ةالخلفي مسدس صغير داخـل بـز

 :بكري
وسأIالب لك . ةمادام عندك جواز أمريكي, القضية محلول - 

 .ألف جنيه إسترليني ١٠٠بتعويض ال يقل 
 ?يعني لو مشيت بالجواز السوداين كنا رحنا فيها ةواهللا قص - 
لكـن األمريكـاين معنـاه . الجواز السوداين مقدر هنا... ال  - 
حتى رئيس البلـد ال يسـتMيع أن يعمـل ضـدك . دبلوماسية ةحصان
 .شيئا

استلمت الجواز, ومعه هويـة . دخلت بمفردي. وصلنا السفارة
توجهنا لمكتب . الجنسية األمريكية, بعد تأدية Iقوس أمام القنصل

 :از وسلمني األصل وقالبكري حيث تم عمل نسخ من الجو
ــويض -  ــدك. حضــر نفســك للتع ــافر يف مواعي ــأقوم . س س
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 .بالمرافعة عنك أمام النيابة يف يوم الخميس
. خارجنا من الورIة دي. يا سيد بكري, خلينا من التعويض - 

 .وخالس
ــا يل... ال  -  ــة دي اتركه ــتعجالأو. اللعب ــواق . راك مس الس

 .سيوصلك يل شقتك
 .شكرا وفعال أنا مستعجل - 

Iيلة الMريق مل يتكلم معـي . ت مع إسحاق يف وقت قياسيوصل
أم محمد قامت بالواجب عىل . ودعني بأدب ورجع. يف أي موضوع
بواسMة جهاز الفاكس قمت بإرسال الترمجـة للمركـز .  أحسن حال
 :بعد ذلك مباشرة اتصلت بالسودان لمكالمة الوالد. األمريكي

يل مـدة مل . اعـذريني. كيـف األحـوال. أمي, سالم... لو أ - 
 .اتصل من شدة االنشغال

Iلبت مـن والـدك . لك يا خالد ةواهللا كم مشتاق. أهال ابني - 
 رسال تذاكر لحضورك العيد معنا يف السودانإب

 .وانا أيضا مشتاق جدا - 
 .بجانبي والدك تكلم معه - 
نـا يف أكيف صحتك وأحوالك رسالتك وجـدهتا و... أبي  - 

 .مكتب الجامعة
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 .اهللا خير اءش نإ   −
لقـد أكمـل الدراسـة يف خـور Iقـت . وضوع عمك أبكرم - 

وقبلوه يف جامعة الخرIوم كلية  Grade Oneحصل عىل . الثانوية
وجـدت لـه بعثـه . ةلكنه مصر أن يسافر الخارج ألي جامع. الMب

 أللمانيا ما هو رأيك?
ــازة -  ــه عــن الجامعــات المناســبة, أســ. فكــره ممت بحت ل

 .وخاIركم بعد رجوعي من السفر
 شاء اهللا? نإأين  ىلإ - 
جامعة خليجية, Iلبوين باالسـم, . موضوع أكاديمي بحت - 

 . نشاء شعبة للرياضياتبحكم تخصصي, إل
 .أرجوك االبتعاد عن السياسة. خير يا دكتور - 
عىل فكره يا أبـوي, تحصـلت عـىل الجـواز ... اهللا  اءش نإ - 

 .األمريكي اليوم
أ تريـد الـتخلص مـن جنسـيتك ! مـا معنـى هـذا?... نعم  - 
 .ابدأال أوافق !! ... انيةالسود
 .مل أتخىل عن الجنسية السودانية. يا أبي - 
. نـا وكيـل عـام وزارة الداخليـةأو! ماذا يقول الناس عنا? - 

هل يجـوز . هذه البلد علمتك وتنتظر خدمتك. حرام عليك يا خالد
أمـك تبكـي وتريـد التحـدث !! ... ?اأمريكيً  اتركها وتصبح مواIنً 
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 .معك
 .ا الموضوعمل تفهمو... يا أمي  - 
لـن أرضـي ! ا تريد أن تكون خواجـة?. هذه مصيبة يا ابني - 

 !ماذا يقول الناس عنا?... وال يف اآلخرة. عليك يف الدنيا
 .سأشرح لكم الموضوع. يا أمي أرجوك أنا - 
مادام أنت قادم هنـا أيـام العيـد, سـنعرف أكثـر عـن هـذا  - 

وأنـت تعـرف وضـع . الرجاء عدم إخMار أي شـخص. الموضوع
  .والدك
 .نراكم بعد أيام. مع السالمة يا أمي - 
 .كاكلم أب... يف وداعة اهللا يا ولدي  - 
عنـد زيـاريت سـنتكلم وحتـى . ةيا أبي واهللا ال توجد مشكل - 

 .موضوع عمي سأناقشه معك
ال أوافق عىل حصولك للجـواز . ةأنا كلمتي واحد. بنيايا  - 

 .ومع السالمة... األمريكي 
لوصـول  ةدقيقـ ةس عشـروبقي من الزمن مخـ. انتهت المحادثة

 :وفعال رن التلفون, وكانت ليليان. ليليان ومحاسن
 حسب مواعيدنا . مساء الخير يا دكتور - 
 .نا يف االنتظارأو. ألف مرحبة - 
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صـفت . أسرعت إىل باب العمـارة الخلفـي نصف ساعةبعد  −
فتحـت . السيدة محاسن سيارهتا يف الجانـب االيمـن مـن العمـارة

. حيث كانت تجلس بجـوار محاسـن. بنفسهاليليان الباب السيارة 
 :أسرعت وفتحت لمحاسن الباب, ورحبت بابتسامة عريضة

 .تفضلوا - 
 :قالت محاسن

عملتـه ليليـان . يا دكتور, يف ظهرية السيارة, خبيـز خـاص - 
 .بمساعديت المتواضعة

 .ولكن أنا فرح به. م للتعبوما يف لز... شكرا  - 
 :قالت ليليان

يـزة يف بيـروت مـن حيـث شقتك يـا دكتـور, يف مكـان مم - 
 .الخضرة, ومجال العمارة

كنا . أصال هذه الشقة, اشتراها الوالد قبل سنتين.... شكرا  - 
 .تفضلوا. نقضي الصيف دائما هنا

. شقتي يف الMابق األول. مل يكن هنالك داعي الستعمال المصعد
دخلـت ليليـان أوال بلبسـها األنيـق, . دخلت ويف يدي علبة الخبيز

وبلوفر وردي اللون . يظهر تضاريس جسدها الشاب. بنMلون ضيق
UاMصدرها المحافظ وخصرها الضيق . م Uتعرج من عنقها ثم أحا

يف ثـوب . بعـدها دخلـت محاسـن. إىل النصف األعىل من أردافهـا
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مل أميـزه هـل هـو . يفوح بMيب مثيـر. سوداين جذاب, سمني اللون
 ! باريسي أو خليF عMر سوداين بعMر العود الهندي?

وأسـرعت . لسنا سويا يف الصالون المMل مباشرة عـىل البحـرج
. بدوري إىل المMبخ إلحضار المشروبات وIبـق مـن المكسـرات

وضعتها يف Iاولة يسهل الوصول اليها من الكرسـي الـذي تجلـس 
رجعـت . عليه محاسن, لكنني غيرت وضعها لتصـل ليليـان أيضـا

ليليـان للمMبخ إلحضار المزيد من فروض الضـيافة فلحقـت بـي 
 :وقالت

دعني أساعدك يا دكتور وال لـزوم لكـل هـذه المـأكوالت  - 
 .محاسن تمارس الرجيم بدقه وانا ال أكثر من الحلويات بMبيعتي

حســنا أرجــو مســاعديت يف تحضــير المــأكوالت الخفيفــة  - 
 والشاي أو القهوة?

ــدل الصــالون ــنا يف المMــبخ ب ــان بتحضــير . جلس ــت ليلي قام
ودخلنا يف . نا بإحضار الشاي والقهوةالمأكوالت وتسخينها وقمت أ

عدنا شريF المناقشات أشتى المواضيع السياسية وأخبار السودان و
كان تركيزي عـىل ليليـان واليـزال . ةالتي حدثت يف عيد ميالد هادي

تأكدت . فضويل يتابعها برغم معرفتي الصدفية ألدق تفاصيل حياهتا
. متعلق هبا أكثـر وأكثـر نا متأكد بأننيأهنا تميل إىل بروح صادقة وأب

بعد االنتهاء من األكـل والشـرب رجعنـا للصـالون وأدرت جهـاز 
األســMوانات واســتمعنا بســوU هــادئ ألســMوانة كرومــه وأوالد 
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 .واتس ريدنق. الماحي ثم أسMوانات ري شارلس
تحركت من الصالون لمكتبي وتبعتني ليليـان وصـارحتني أهنـا 

بينمـا كانـت محاسـن . صـيلمعجبة بالشـقة وتريـد أن تراهـا بالتف
تجولت مع ليليان حول الشـقة, .... مشغولة بمراجعة األسMوانات

وعندما دخلنا غرفة الضيوف وبنفس الجراءة التي عرفتها فيها قالت 
 :ليليان وبسخرية وابتسامة

لمن يكن, قميص النوم النسائي الشفاف الجميـل هـذا يـا  - 
 !?!دكتور

تمعنت فوجـدت مـا مل . يانارتبكت ومل أدرك عن ماذا تتكلم ليل
 :يكن بالحسبان, وبخجل شديد قلت

 .أكيد نسيته مجدولين يف الشماعة - 
 ?من تكن مجدولين - 
مـن جنـود . صديقة مايكل جير الـذي قابلنـاه يف المMعـم - 

 وهذه قصـة تMـول إذا رغبتـي االسـتماع الهيـا. القاعدة األمريكية
 .بالتفاصيل الكاملة

 :بحزن وضح عىل وجهها قالت ليليان
 .... ال داعي  - 

وخرجت مسرعة من حجرة الضيوف, وجلست بجوار محاسن 
ثـم صـمتت يف . امحر وجهها ومهست لمحاسن لفتـرة. يف الصالون
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 .ذهول واستغراب
هو قميص نوم نسيته مجدولين أثناء تحضير نفسها . لسوء حظي

كان يف شماعة حجـرة الضـيوف ومل . الشقة إىل شقة جستن ةادرغلم
لعنت . لماذا يف هذا اليوم ىالمصائب ال تأتى فرادإن . الحظ مكانه

حظي يف صمت وتبعت ليليان للصالون ووقفت بينها وبين محاسن 
مل أجـد خيـارا غيـر المزيـد مـن الصـراحة . التي عرفت الموضوع

 :وتوضيح موضوع مجدولين بتفاصيله فقلت
سف, دربنا ملئ باألشواك من البداية أيبدو بكل ... ليليان  - 
قصة مجـدولين وبكـل صـدق ... ن يل أمام محاسن اآل اسمعي... 

 . وأمانه
 .مجدولين ومايكل  جييراسترسلت بدون تردد يف تفاصيل قصة 

كانت ليليان تستمع يل بكل حواسها وأيضا محاسن والتي قالت 
 :مباشرة بعد انتهاء سردي

شعر بصدقك يف كل كلمة قلتها يـا أنا أواهللا ما فيش لزوم و - 
 .دكتور خالد

ا تدخلت ليليان بعد زوال اللبس عن وجهها وبدأت تستعيد وهن
 :روحها المرحة وقالت

ــور و -  ــا دكت ــدقكأي ــا أص ــا أيض ــي . ن ــك داع ــيس هنال ل
ومـا دمـت تسـاعد هبـذه . ونحن عىل أبواب التعارف. الستجوابك
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المروءة فأبارك لك ما فعلت وانا أتشوق لمعرفة مجدولين ويراودين 
نـا أيضـا أو. ربنا يساعدها ويحفظهاهنا تشبهني لحد بعيد وأشعور ب

 .مستعدة لمساعدهتا إذا لزم األمر
. شـعر أشـقر, وعيـون زرق. فعال يـا ليليـان أهنـا تشـبهك - 

 .سترينها قريبا بعد رجوعي من السفر
نا يف االسـتماع راسـتمر. نجىل الموقف تمامـا بعـد توضـيحيا

 للموسيقى يف الصالون وأمامنا البار المحاU بMاولة نصـف دائريـة
جلسـت . من الرخام اإليMايل البني اللون ومقاعد عالية من النيكـل

عىل واحد من المقاعد لتغيير أسMوانة ووضع أخرى من حقيبة الفن 
لحقتنـي . تناولت من الثالجة زجاجة بيرة بلزينـر. للمMرب كرومه

. فاجأتني بMلب زجاجة بيرة. محاسن وجلست يف الكرسي اليميني
يت لهـا البيـرة يف كـوب مـن الكريسـتال أسرعت لتلبية Iلبها وصب

 : البهيمي وسألتها
 ! هل ليليان تريد أيضا? - 
ن أوال تحـب . هنا مل تجرب أي شراب كحـويل يف حياهتـاإ  - 

 . تجرب
اكتفـت بزجاجـة . انضمت ليليان للجلوس عىل البار يف يسـاري

 : العصير التي كانت يف يدها, وقالت
, يف موضـوع مـا أرجوك أال تلوم اإلسـالم. يا دكتور خالد - 
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مل يكن اإلسالم النظام الوحيد الذي عامل األسرى . ملكت أيمانكم
 .كلها قساوة... هكذا كانت المسيحية واليهودية ... كرقيق
 !معي يا ليليان إن األديان مل تأيت بالخالص? نهل تتفقي - 
 هل البوذية مل تستعبد يا دكتور?... مثال  - 

)٩( 
 :سرعت وتناولت السماعةن أرد عليها يرن التلفون وأأقبل 

 الو  - 
نسة مجدولين بحالة صحية اآل. جستن معك يا دكتور خالد - 

مل أرد إزعاجك لكن اتصلت بمايكل جيـر ألخMـاره, ... سيئة جدا 
ال اعـرف مـاذا . نـه يف الحـبس, فلـذلك أردت أخMـاركأوعلمت 
وأخــاف عليهــا مــن . وهــي ال تعــرف غيــر اللغــة العربيــة. اعمــل

دكتوره صني . ثر عليها وهي كما تعلم حاملمضاعفات يمكن إن تأ
 .خارج الشقة يف زيارة لصديقة لها

سأكون عندك حاال وسأIلب الممرضة الفلبينية لترافقنـي  - 
 هل تعرف السبب? ! إن مايكل يف الحبس? :تقول. أيضا
 .عرف السببأال  - 
 .معي ضيوف سأتركهم, وسأصلك بالتاكسي حاال - 

. دار بيني وبين جستن استمعت ليليان ومحاسن للحديث الذي
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بـل Iلبـت مرافقـة . أصرت ليليان لمعرفـة المزيـد مـن التفاصـيل
ومل أر أي مانع . الموقف أصبح مربكا. الممرضة إلسعاف مجدولين

 .وهذه فرصة. أن تلمس ليليان حقيقة مجدولين بنفسها
من جانبي اتصلت . تدخلت محاسن وIلبت مساعدتنا بسيارهتا

 لت ليليان وقا. بالممرضة ومل أجدها
  ةبما لدي من المعرفة القليلة من كتب الMب أريد المساعد - 

قل من عشرة أيف . تركنا كل شيء بشقتي كما هو. خرجنا بسرعة
نـه أعرفت جستن بليليان, ووجـدت . دقائق وصلنا إىل شقة جستن

Iلبـت منـه بـأن ال . يعرف محاسن من خالل حفـالت السـفارات
. بس, وهـي يف هـذه الحالـةتعرف مجدولين وجود مايكل يف الحـ

. قامت ليليان بقياس حرارهتـا المرتفعـة. أسرعنا لحجرة مجدولين
محاسن تساعد ليليـان يف عمـل مـا . وضعت مضمدات عىل جبينها

 . أمكن معا, وهي مشدوهة من حال مجدولين
تشاورت مع جستن وقررنا االتصال بالدكتور الخاص بالسفارة 

قل من نصف ساعة وصل أير, ويف الهولندية بعد أخMار والده السف
الدكتور وقام بالكشف عىل مجدولين وIمأننا أن األمـر لـيس غيـر 

ولتخفيف آالمها قام بحقنها يف العضـل وأعMاهـا . أعراض الحمل
Iلـب الـدكتور تسـجيل اسـمها . أقراص مسكنة كانـت يف حقيبتـه

وهويتها, لكنني شرحت له ظروف مجدولين الغير عادية وقمت من 
كتابة شيك لتغMية أتعابه بدال عن أرسـال فـاتورة للسـفارة جانبي ب
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 .الهولندية
تغيـر وضـعها . ادرة الدكتور دخلت لحجـرة مجـدولينغبعد م

. وكانت تتبادل الحديث مع ليليـان ومحاسـن وهـي تبتسـم. تماما
 . ذينأمهست ليليان يف 

 . واهللا كأهنا أختي الصغيرة! قل لك أهنا تشبهني?أمل أ - 
فقامـت . ن يحمل القهـوة والشـاي وهـو فـرحدخل علينا جست

منعتهـا محاسـن . مجدولين من السـرير وبـدأت يف صـب القهـوة
استأذنت مجدولين ودخلـت الحمـام . وقامت بالنيابة عنها بما لزم

ورجعت بعد دقائق وقد صفت شعرها وأصلحت هنـدامها وبـدت 
كمالك صغير بعيوهنـا الزرقـاء البريئـة وبسـمتها الMبيعيـة وبـدون 

 :جلست بجوار ليليان وقالت. اجمكي
نـا أأشكرك يا دكتور خالد وأشكركم مجيعا لالهتمام بـي و - 

 .بخير والحمد هللا
المهم سالمتك يا مجدولين وأعرفك عىل األخت محاسن  - 

من السودان وتعمل يف بيروت وليليان Iالبة من السودان يف جامعة 
 .بيروت

هنم ما كنـت اعـرف يف السـودان يف نـاس لـو... هال فيكم  - 
 .من لون عيوهنا وشعرها ةعتقد ليليان لبنانيأوكنت . ابيض
 .يف السودان خليF من األلوان والبشر كما ترينا اآلن - 
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وغيـر . عنـدما شـعرت أن مجـدولين سـاذجة. تدخلت ليليـان
 :فقالت. ال تعرف أي شيء عن العامل. ةمتعلم
شـاء اهللا  نإإذا مكنتنـا الظـروف فـ. سالمتك يا مجـدولين - 

 .وترى الناس هناك. ا السوداننأخذك معن
الشبه بيني وبينـك . أنا أختك الصغيرة.... ال مانع يا ليليان - 

 .سبحان اهللا عجيب
وسأزورك يوميا ألIمئن . عنك ةمن اليوم اعتبريني مسؤول - 

خاصة وان دكتور خالد سيسافر يوم الخميس يف مهمه . عىل حالتك
 وعليـك بأخـذ وعليه تأخر الوقت اآلن ويف رعاية اهللا. لمدة أسبوع

 .األقراص يف وقتها كما أوصى الدكتور
ومـع . سأعمل بنصيحة الدكتور. نا بخير اآلنأشكرا لكم و - 

 .السالمة
ويف الMريق, Iلبت مـن محاسـن .... ودعنا مجدولين وجستن 

لكــن ذكرتنــي . وليليــان, االســتمرار يف مواصــلة جلســتنا بشــقتي
أمام مدخل . إلنجليزيةن بنتها تنتظرها عند مدرسة اللغة اأمحاسن, ب

نـا مرهـق مـن عنـاء أدخلت شقتي و. نزلت. شقتي أوقفت سيارهتا
. ل أي مجهود يف ترتيب الشقةذبأهيأت حاىل للنوم, بدون أن . اليوم

 . م محمدوتركت كل ذلك أل
 :يرن جرس التلفون فكانت ليليان



 

    

ò†Ô½a@Ší‹bä¦a@òíaë‰

٩٩ 

 دكتور خالد ... لو أ - 
امحوين سـ... اهللا وصـلتوا بالسـالمة  اءشـ نإأهال ليليـان  - 

 .أتعبتكم
ما فيش تعب ونحن ننضم لك لمساعدة أناس يحتاجون لنا  - 
 .ونقدم المستMاع... 
ألهنـا مل تـر أمهـا . أنا أحس بمعاناهتا... مجدولين  ةمسكين - 

ن عشيرهتا أومن المؤكد . وال تستMيع الرجوع لضاحيتها. منذ محلها
 .تبحث عنها

 .ال حول وال قوة إال باهللا هذا ظلم - 
صـديقها يقضـي فتـرة سـجن يف  كبيرة, مايكـلالمصيبة ال - 

 .والسبب من المؤكد هو إيواء مجدولين المسكينة. داخل القاعدة
ــد تلفــون صــديقك جســتن, ألتمكــن مــن االتصــال  -  أري

 .ومساعدهتا بكل ما أستMيع. بمجدولين
من فضـلك, ال تتعرضـي يف الحـديث معهـا, عـن حـبس  - 

غـدا  غوًال سـأكون مشـ... وهي حامل ةربما تصاب بصدم. مايكل
 .بالتحضير للسفر

نـا ومحاسـن سـنأخذك يـوم الخمـيس للمMـار أال تغلق ف - 
وسـأخذ منـك تلفـون . بواسMة سائق السفارة كما تقـول محاسـن

 .جستن
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من ضمن ما أريد عمله غدا مقابلة المحامي بكري الجعيل,  - 
قـدمي شـكري . وسأتصل بك الحقـا. الستشارته يف بعض األمور

 .مع السالمة. ن الوقت قد تأخرأللك الشكر ونامي . لمحاسن
... حراج شعر اآلن بـاإلأو. لتي السخيفةأسأمن  ةأنا متأسف - 

 .أمسي عىل خير. مجدولين مسكينة, وتستحق الشفقة
 .ومع السالمة... ال تأخذي يف خاIرك  - 

. أيقظنـي جـرس البـاب. وضعت السماعة وغبت يف نوم عميق
. اتبها الشهريوكانت أم محمد قد حضرت لترتيب الشقة وألخذ ر

. تعودت تركه لها يف ظرف عىل Iاولـة المMـبخ يف أخـر كـل شـهر
. وتركت لها الشقة لتقوم بترتيبها كما تعودت. رجعت لحجرة النوم

بعد االنتهاء مـن عملهـا, وهـي . خذ بقايا األكل الغير تالف معهاأو
عىل باب الشقة, ندهت لها وأخبرهتا عن سفري لمدة أسبوع لعمـل 

. شـكرتني. وضعت يف يدها مرتب أسـبوع إضـايف. نانيف خارج لب
أخذت معها األكياس التي مجعت فيها أIعمة من . وتمنت يل التوفيق
 .ودعتني وخرجت. المMبخ والبراد

موضوع مايكل ومجدولين, أصبح أمامي كصورة مدبلجـة مـن 
شخصي وحبية قلبي ليليان, ولذلك خبر حبس مايكل يشغلني ألين 

. رى شخص ليليان يف مجدولين المسـكينةأو. أرى شخصي داخله
. فقمت باالتصاالت بصديق يف المركز لمعرفة أسباب حبس مايكل

قامتها يف فنـدق المركـز بـالتخفي إعلم مسبقا أهنا مجدولين وأنا أو
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وفعال الكاميرات أثبتت تخفـي مجـدولين . ودون علم المسؤولين
من المعتقـد مع مايكل ويف اليوم الذي وجهت التهمة لمايكل, كان 

وجود مجدولين معه ولكن لحسن حظه مل تكن, مما خفف عقوبتـه 
لحبس شهر واحد بدأ يف اليـوم الثـاين مـن زيـاريت للمركـز, الـذي 

 . أخذت فيه مجدولين معي
فورا اتصلت بصـديقي . شعرت ببعض االرتياح لمعرفة الحقيقة

م أكدت عليه للمرة الثانية عد. جستن وأخبرته بما علمت عن مايكل
قبل إهناء المكالمـة معـه, Iلبـت الحـديث مـع . أخMار مجدولين

. هنا بخيـر وعافيـةأمجدولين واIمأنت عليها وشعرت من صوهتا ب
. نـه يف ظـرف خـاص ال يمكنـه مكالمتهـاأIمأنتها عىل مايكـل وب

وعليها . أوعدهتا خيرا بعد رجوعي من السفر سنتقابل كلنا يف شقتي
 .باتباع تعليمات الMبيب

 : ك اتصلت بالمحامي بكري الجعيل لالستشارةبعد ذل
أي جواز يمكنني استعماله ... صباح الخير يا أستاذ بكري  - 

 ! يف السفر
سافر بالجواز السوداين لكن الجواز األمريكي ال يحتاج إىل  - 
هـل  ةعىل فكـر. وبكره سوف أكون أمام النيابة يف موضوعك. فيزه

 تتذكر السائق الفلسMيني الذي دعم سيارتك?
 .أكيد وحتى اسمه أبو إياد - 
لقـد قمـت . هذا مهم جدا ألين سأIلبه كشاهد يف القضـية - 
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بتحريايت الالزمة يف قضيتك وعلمـت, أن السـائق يف السـجن منـذ 
. لبسه قضـية اإلمهـالأتاريخ الحادث الن السيد المحترم توين فنار 

والقضية هي اإلمهال واسـتعمال السـيارة يف . ودعم سيارته الفارهة
قام مكتب توين القانوين بكل ذلـك ألبعـاده عـن . يره الخاصةمشاو

كل هذا هين لكن كما ذكرت لك . قضيتك التي أودعها لدى النيابة
يـأتمرون  ةلمثل هذا النوع من رجـال األعمـال مليشـيات وشـبيح

بأمرهم لتصفية أي خالف بينهم وبين شخص آخر, فعليك بالحذر 
نMالب بتســعين ألــف تقــديري لتســوية القضــية ســ... يــا دكتــور 
ألي زنجي  جركلمة ني. لكونك تحمل الجواز األمريكي. إسترليني

أمريكي داخل الواليات المتحدة معناها السجن الMويـل وال تقبـل 
 .حتى التسوية

 !هل تعتقد, السائق سيشهد ويقول الحقيقة? - 
نه ال يخاف من قول الحقيقة خاصة, السيد توين قـام أأكيد  - 

بعـاد السـائق إا أن القصة مضمونه بالنسبة له وبالخMأ الفادح معتقد
 . ثبات االهتاموتلفيق قضية له كأسرع Iريق إل

أال تعتقد أن تسعين ألف مبلغ كبير ممكن أن يMول القضية  - 
 بينك وبين محامي هذا الخنزير?

هل أنت تعرف هـذا المفتـري تـوين ... يا دكتور دي لعبتنا  - 
ما Iلبته, ال شيء بالنسبة  يجلس عىل ثروة قوامها مليون إسترليني?

يف قامتـك العلميـة وتحمـل الجـواز  انه يواجه شخًصـأله إذا علم ب
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له استثمارات واسعة يف فلوريدا وكاليفورنيا وهو يخاف . األمريكي
يا دكتور إذا ال تريد الفلوس فنحن المحامون نحبها حبا مجـا . عليها

 أريـد يف قضيتك هذه واهللا ال... وضحك ضحكة Iويلة واسترسل 
 . غير أتعاب المكتب وهي عشرون المئة

نـا إذا نجحـت أشكرا سيد بكري سنرى مـاذا سيحصـل و - 
 . القضية, يل باب فاتح لصرف هذا المال عىل أهل جديت رمحها اهللا

سيقوم سائق سياريت إسحاق بالبحث عـن سـائق مناسـب  - 
 .ويكون أيضا حارسا مسلحا لتغMيتك يف هذه الظروف

 . تسمح بوجود سائقجدا ال ةسياريت صغير - 
أي نوع تفضل مـن .... نا سأقوم بما لزم أخيل الموضوع و - 

 السيارات?
 .Iبعا المرسيدس - 
ــل المرســيدس  -  ــي بوكي وســتجد ... تمــام سيتصــل مكتب

أي لون تفضل يـا . سيارتك الجديدة والسائق يف انتظارك يف المMار
 دكتور?

 .دعنا نرى ما بعـد القضـية. يا سيد بكري ال لزوم لكل هذا - 
اللون المفضل بالنسـبة يل هـو نفـس لـون سـياريت الحاليـة األمحـر 

 .الداكن
. يا دكتور وجودك يوم الخميس يف بيروت ليس بالضـرورة - 
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إذا أردت أشراك خMيبتك ليليان أثناء غيابـك فـال مـانع أن تـذهب 
 .معي للوكالة الختيار السيارة المناسبة

موضوع أي ليليان ال تعرف عن هذا ال... ال يا أستاذ بكري  - 
شيء وال السيدة محاسن وليليان ليست خMيبتي كما تعتقد وال نزال 

 .علم ماذا يخبئ القدر لها ويلأيف مرحلة التعارف واهللا 
األسعار مهولة . فال هتول موضوع السيارة... أمرك يا دكتور  - 
وأفضل لك عربة بنفس . سنين أو أكثر ةألقساI Uويلة األمد مخساو

والمقـدم بسـيF . الMلق النـاري واأللغـامضد . مواصفات سياريت
اتركني يـا دكتـور أتكفـل % ٥واألقساU لمدة مخس سنوات بربحية 

ك كثيرة علينا وهذه فرصة يأفضال أب... بكل ما لزم لحين حضورك 
 .وعىل فكره أنا المستشار القانوين لتوكيل المرسيدس. لردها
الرجاء أرسال إسحاق . وهو كذلك.... شكرا أخي بكري  - 

 .منزيل اآلن ألبعث معه شيك لحين حضوريل
 .تكفيني موافقتك وشكرا... يستحيل أن ترسل أي شيء  - 
 ...رسال إسحاقإأخجلتني يا بكري أرجوك  - 
 .سأرسل لك إسحاق غدا لتوصيلك للمMار - 
أيضا موضوع توصييل للمMار محسوم ... يا بكري أرجوك  - 

 .وليليان نمع محاس
ن إسحاق أل.... حاسنوقد ألقيت ترتيبات م... علم ذلك أ - 
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 .بعد توصيلك سيرجع للحضور معي للمحكمة
 .مع السالمة  .كتر اهللا خيرك يا بكري واهللا أتعبتك - 

. وضعت السماعة وبدأت أفكر فيما قاله المحامي بكري الجعيل
مــن الواضــح أن قصــة تــوين فنــار ليســت . المصــائب تتــواىل عــىل

السائق كـل  كيف لو أنكر. بالموضوع السهل كما فهمت من بكري
تغيير ملفـي الشخصـي بالجامعـة بعـد  وعىلّ ! ما يبني عليه بكري?

كـل هـذا . وكذلك رخصة السـواقة. حصويل عىل الجواز األمريكي
هـا ل درسوهي التي تنتظـرين أل!! لكن ماذا لو عرفت ليليان?. هين

, بـالد اأمريكًيـ اوإذا بي أصـبح مواIنًـ. رأس المال لكارل ماركس
 :جرس التلفونيرن . الرأسمالية

 الو ليليان كيف أصبحت? - 
هـل اتصـلت . شعر بالشفقة نحـو مجـدولينأبخير ولكن  - 

 لتعرف حالها اليوم?
 .وهي بخير وبتسلم عليك. نعم اتصلت - 
إعMــائي تلفــون جســتن, ألتمكــن مــن  ىال تنســأأرجــو  - 

 الحديث مع مجدولين,
 .الزم نتقابل قبل سفري - 
 .للمMار محاسن أخبرتني أن سائق بكري سيقوم بتوصيلك - 
وسأمر عىل شقة محاسن لوداعك وتسليمك تلفون ... نعم  - 
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 .جستن
 .إىل اللقاء ومع السالمة يا دكتور - 

خـذ أ. الساعة العاشـرة صـباحاً . وصل سائق بكري يف مواعيده
مل يكلفنــي . حقــائبي مــن الشــقة وتوجهنــا معــا إىل منــزل محاســن

ة وصعدت تركته أمام العمار. بالوصف ألنه كان يعرف الMريق جيداً 
 :استقبلتني ليليان بالترحاب. ب ٣٩إىل شقة محاسن رقم 

 .يا صباح الخير - 
 .تفضل...  مرحب يا دكتور  - 

قدمت يل كوبا من الشكالء الساخنة, . دخلت لحجرة االستقبال
 :وقالت

بنتهـا للمدرسـة كالعـادة وبعـد ذلـك امحاسن ذهبت مـع  - 
 .للسفارة

يا ليليان, أريد لكن ... سلمي عليها واشكريها عىل خدماهتا  - 
. ترك مفتاح شقتي عندك وأيضا مفتاح العربية التي تركتها للتصليح

 .وهذا تلفون جستن
 .ةشكرا عىل الثقة لكن هذه مسؤولية كبير - 
 .ممكن الMائرة تتحMم.... المقدر غير معروف  - 

 : تقدمت ليليان نحوي خMوتين وأمسكت بالكرافات وقالت
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أرى نفـس ... السـالمة فأل اهللا وال فألك يا دكتور تصـل ب - 
 .بMة العنق التي رايتها عليك منذ تعارفنا األول يف مMار الخرIومر

 . وهي المفضلة عندي دائماً ...  ةمجرد صدف... فعال  - 
ر الولهان نحوها, وهي ذوقفت كالتلميذ أمام ليليان واقتربت بح

ضغMت بأصابعي عىل كفها الناعم, ووضـعته . ممسكة بربMة عنقي
سمع نبضات قلبي أثنـاء لحظـة الصـمت التـي أنت ك. عىل صدري

تفاجأت هبا مشاعري المMربة بين رهبـة ليليـان المتأكـدة مـن كـل 
خMوة تخMها يف Iريق صلتنا الجديدة, وبين شخصـي الـذي فقـد 

حضـنتها بلMـف وحـذر, حتـى . مالت بقوامها اللدن نحـوي. ظله
. مهأكأهنا Iفل يركن بحضن . صدرها بخجل قامتي العمالقةالمس 

ونفـرت مـن حضـني بـالتراجع إىل الخلـف  أفاقت ليليان بعد ثوانٍ 
 . فأخليت سبيلها

Iل االنتظار أمامها, خوفا أن تظن إنني اسـتخف بشخصـها, أمل 
أخرجـت دفتـر شـيكايت ومعـه . خاصة أهنا كانت لوحدها يف الشقة

ألف إسترليني نصف مـا تحصـلت عليـه مـن السـفارة واحتفظـت 
منها إيداع المبلغ يف البنك واالحتفاظ بدفتر  Iلبت. بالباقي للرحلة

تضايقت من Iلبي لكنها اقتنعت أن تقوم . الشيكات لحين رجوعي
ودعتها بقبلة خفيفة عىل . نني يف خدمتهاأبخدمتي كما أشعرهتا دائما 
 .جبينها ونحن يف باب الشقة

 :قالت
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 .الرجاء االتصال بمجرد وصولك وتتبعك السالمة - 
 .ا ليليانأكيد وسلمك اهللا ي - 
لو احتاجت إىل أي فلوس, أرجو . ةمساعدة مجدولين مهم - 

 .التصرف يف المبلغ المتروك يف عهدتك
 .هنا أختي الصغيرةإوال هتتم ف. سأتصل هبا اآلن - 
 .مع السالمة وإىل اللقاء - 

ولوال مهارة إسحاق, لتأخرت عن الوصول . أسرعت إىل السيارة
 : يف الMريق أوضح يل إسحاق. يف المواعيد

كان يعمـل يف . هو ابن عمى. وجدت السائق المناسب لك - 
القوات المسلحة, لكنه وفر بعد انسـحاب القـوات البريMانيـة مـن 

 . لكنه فضل الحضور هنا ليكون معي. عمل يف القاهرة. السودان
 .شكرته عىل مجهوده وأوعدته خيرا بعد رجوعي

)١٠( 
معي . قل من نصف ساعة, كنت داخل Iائرة الشرق األوسFأيف 

. بعض الشيوخ وعوائلهم وبعض رجال األعمـال يف الدرجة األوىل
ــوة  ــاي والقه ــات والش ــديم المرIب ــدأ تق ــائرة ب Mــالع ال ــد إق بع

انشغلت بقراءة جريدة التايمز اللندنية وأمامي كوب . والكحوليات
بالجانب المحاذي يل التفت إىل . من بيرة هاينكين الهولندية الباردة
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 :ية وخاIبني بإنجليزية مكسرةرجل يلبس بدلة رماد
 سيادتكم من الواليات المتحدة?... عفوا  - 
 .ال أنا من السودان - 

 : فغير لغته للعربية, وخاIبني
أقدم نفسي أنا الشـيخ عبـد . متأسف ومرحبا بك... يا هال  - 

 .وتاجر عقار ووكيل شركات عالمية. اهللا الشمهري مدير البلدية
ر أستاذ رياضيات بالجامعة نا الدكتور خالد النايأ... مرحبا  - 

 . سعيد بالتعرف عليك... األمريكية ببيروت 
واهللا السـودانيين ال يوجـد مـثلهم يف ... يـا أخـي . والنعم - 

وانا شخصيا درست عىل أيادي أساتذة سودانيين . األمانة والشهامة
 .بارك اهللا فيهم

 .شكرا أخي عبد اهللا عىل هذه الشهادة الجميلة - 
تساعدين يف إيجاد مدير سوداين لمكتبي أريد منك يا دكتور  - 

 .تعبت من اللبنانيين والفلسMينيين... يف بيروت 
ولكــن هــذه بMاقــة عمــيل ونكــون عــىل ... ال أعــدك اآلن  - 

 .اتصال
ن نتقابـل قبـل أ مشكور وهذه بMاقـة عمـيل أيضـا وأرجـو - 

 .أين تقيم يا دكتور.... رجوعك لبيروت
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 .يف فندق الهلتون - 
Mيران المتواصل, أعلن الكابتن وصول بعد ثالث ساعات من ال

هبMت الMائرة وانشغل . جلس كل عىل مقعدة وربF الحزام. الMائرة
. الجميع بتنزيل الحقائب, وأكياس المشتريات من رفـوف الMـائرة

تفـاكرت . الزمت الشيخ عبد اهللا الشمهري, حتى غرفة كبار الزوار
ي المحامي تذكرت صديق. جاد مدير مناسبإيمعه بجدية يف كيفية 

ربما يكون أقدر مني يف إيجـاد الشـخص المناسـب . بكري الجعيل
وIرحت الفكرة عىل الشـيخ بسـرعة . لمكتب الشمهري يف بيروت

 : فرح الهتمامي وقال. حتى ظهرت الحقائب
أتمنـى لـو تكـون أنـت يـا . ي Iريقـةأأريد مدير سوداين ب - 
 .دكتور
 . شاء اهللا نإ - 

كـان يف . توصـييل للفنـدق المMـار, اقتـرح الشـيخ ةادرغـقبل م
سحنته وتقـاIيع وجهـه أقـرب . انتظاره امام الصالة سائقه الخاص

شكرته وأوضحت له أن شخصا ما, . للسوداين منه إىل الهنود السود
 . سيقابلني من الجامعة

توجهـت إىل الشـخص وكـان مـن . رأيت الفتة تحمـل اسـمي
 :قدم نفسهتعانقنا بالMريقة السودانية و. األساتذة السودانيين

 .معك دكتور قاسم الجرايف... مرحب دكتور خالد  - 
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 .وكيف أحوالكم مع هؤالء القوم... شكرا عىل استقبالك - 
نـا حضـرت مـن أو... بلد حار يف كل المواسم . الحمد هللا - 

 .جامعة مالمو ويمكنك تخيل فارق درجة الحرارة
 .اهللا يكون يف عونكم - 

شـرح يل أن . لهلتونركبت مع دكتور قاسم سيارته وتوجهنا إىل ا
عميد الجامعة سيقيم حفل عشـاء السـتقبايل مسـاء الغـد, أمـا هـو 

ن, سيحضرون مساء اليوم وسيحضر شخصـيا وواألساتذة السوداني
  .مع زوجته السويدية ليرافقني لمكان اللقاء داخل المدينة

. بعد ذهاب دكتور قاسم, الذي رافقني, حتى حجريت يف الفندق
 :صال بليليانأول ما قمت به االت

 لو ليليانأ - 
 .كيف الجو عندكم... أهال دكتور الحمد هللا عىل السالمة  - 
 .برنامجي يبدأ غدا... نار اهللا الموقدة  - 
عرفت منـه أن . اتصلت ب جستن. بعد سفرك صباح اليوم - 

نا يف انتظار محاسن لنـذهب سـويا أو. مجدولين نقلت للمستشفى
 .لزيارهتا

 تشفى?مل يوضح جستن سبب نقلها للمسأ - 
 .سألهأحقيقة مل ... ال  - 
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عىل أي حال, ال تضـعي الفلـوس التـي تركتهـا معـك, يف  - 
أتمنى إال . البنك وأرجو دفع كل تكاليف عالج مجدولين نيابة عني

 .يكتشف أهلها بوجودها يف المستشفى
 .المهم سأوفيك بكل المستجدات بعد زياريت - 
 أنا متأسف عىل إدخالـك معـي يف مثـل هـذه. شكرا ليليان - 

 .المشاكل
فتخر بشهامتك ومروءتك النادرة يف هذه أ... ال هتتم حبيبي  - 
 .سأقوم بما لزم نحو مجدولين حتى حضورك... األيام
ــن -  ــالمي لمحاس ــكرا وس ــة . ش ــتن لمعرف سأتصــل بجس

 .التفاصيل منه
 .مع السالمة يا دكتور وخد بالك من نفسك يا حبيبي - 

ي مـن وكدت أن أIير من الفرح عنـد سـماع. وضعت السماعة
أدرت . بجانب قلقي عىل مجـدولين المسـكينة. ليليان كلمة حبيبي

. قرص التلفون لمعرفة المزيد عن مجدولين من جسـتن ومل أجـده
 ةاتصلت يف فترات متعددة, وبعـد ثـالث سـاعات وجـدت دكتـور

 :صني األمهرية
 لوأ - 
كيـف ... عرفت أنك قد سـافرت ... صني معاك يا دكتور  - 

 حالك?
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 .ل لمجدولينماذا حص... بخير  - 
قمــت مــع جســتن بأخــذها . أصــيبت مجــدولين بنزيــف - 

 .وتركتها قبل ساعتين بعد استقرار حالتها. للمستشفى الجامعي
 .أي تكاليف مالية ستقوم ليليان بدفعها نيابة عني - 
واهللا منتهـى الجمـال . يا دكتور نسيت أن أبارك لك ليليـان - 

... يه رأيكإ قل مني بكثير والألكن جسمها ... والروعة والشهامة 
قابلتها للمرة الثانية قبل ساعتين . مل تكلمني عنها ومتى تعرفت عليها

وعرفت من . تقريبا, يف المستشفى الجامعي ومعها محاسن حبيبتي
كانت  المرة األوىل. ألف مبروك. محاسن ما يدور بينك وبين ليليان

ا يف مقابلة اتحاد الMالب ولفتت انتباهي عيوهنا الزرق وتـدعي أهنـ
رى بنفسـي هـل أالزم أسافر السـودان و. مش ممكن. من السودان

فهل يعقل أن تكون ! السودانيون أحباش كما يؤكد التاريخ أم يهود?
جسـتن عـىل البـاب يريـد  ةعليـ!... أنت سوداين وليليان سودانية?

 .مكالمتك
مجدولين ستكون بخير قبل رجوعـك مـن ... هاي دكتور  - 
نه ال أمحادثة مايكل جيير وعرفت منه بMريقة ما تمكنت من . السفر

ولكنه شرح موقفه اإلنساين من صديقته مجدولين يزال يف الحبس, 
. وIلــب الســماح لــه بــالزواج منهــا. لهيئــة المحكمــة العســكرية

. مقـر عائلتـه رسالها ألمريكية لتضع مولوده يف أتالنتـا جورجيـاإو
. ولينIمأنته عـىل حالـة مجـد. ن مدة حبسه ستكون أقصرأوتأكد ب
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 كيف حالك أنت?. وهو متلهف لرؤيتها
بخير ولك الشكر عـىل كـل مـا قمـت بـه نحـو مجـدولين  - 

وضحت لصني أن تكاليف العالج ستقوم ليليـان بـدفعها . ومايكل
 .أرجو تسليمها فواتير المستشفى. نيابة عنى

فال توجد أي التزامات . نا قمت بدفعهاأال هتتم, ف... حسنا  - 
. ي هي الدكتورة المباشرة لرعاية مجدولينخاصة, صن. مالية الحقة

 .المهم أن تقضي مهمتك ونراك األسبوع القادم
 .مع السالمة. احتفظ بالفواتير لحين رجوعي... ألف شكر  - 

بعد االستحمام نزلت إىل هبو الفندق المصمم . وضعت السماعة
. العمــال والعــامالت معظمهــم مــن الهنــود. بالزخــارف العربيــة

وتقدمت شابة تميل إىل السمرة تعمـل يف  تصفحت بعض الصحف
من مالمحها يبـدو أهنـا . صبت يل فنجانا من القهوة العربية. الفندق
ذكرتني بصني نفس . قوام مفصل عىل لبستها الفندقية األنيقة. حبشية

كانت ترغبنـي عـن بعـد وهـي . المالمح والتقاIيع وكأهنا شقيقتها
شـكرهتا . ان الثـاينأسرعت لتصـب يل الفنجـ. تحمل إبريق القهوة
لكنها رفضت رفضـا باتـا وأشـعرتني . شيشقومددت لها نقود, كب

 . بالحرج
غبــت يف نــوم عميــق لمــدة . تركــت البهــو ورجعــت لحجــريت

فقت عىل جرس التلفون من دكتور قاسم, الـذي ينتظـرين . ساعتين
. جهزت نفسـي بسـرعة ونزلـت. مع زوجته السويدية يف االستقبال
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رب سويا بعـض المرIبـات, أو البيـرة قبـل ت عليهما أن نشرأصر
 . التوجه لمMعم السمك المتفق عليه

انMلقنا بسـيارة الـدكتور . تناول كل منا قنينة من البيرة الهولندية
قاسم, حيث كان يف انتظارنا بقية األساتذة السـودانيين العـاملين يف 

بعد التعـارف بـدانا عشـاء . دكتور خوجيل ودكتور الوليد. الجامعة
وتكـوين الحكومـة وصـراع . سمك ومناقشة السياسة السـودانيةال

الحزب «ة المعادية لالستعمار هومواقف الجب. األنصار مع األشقاء
 »الشيوعي السوداين

بعد جلسة رائعة مع الزمالء السـودانيين, غلـب عليهـا النقـاش 
عىل أن نلتقي غدا يف . رجعت مع دكتور قاسم إىل الفندق. السياسي

قضـيت كـل اليـوم يف الفنـدق . دمة من عميد الجامعـةالدعوة المق
التـي صـغتها يف كتيـب عبـارة عـن . منكبا عىل مراجعة المقترحات

يف السابعة . الخMوات الالزمة الفتتاح شعبة الرياضيات يف الجامعة
بالســيارة التــي خصصــتها الجامعــة . مســاء جــاء الســائق الهنــدي

لحضـور دعـوة . أوصلني السائق لصـالة فنـدق شـرتون. لخدمتي
يف مـدخل الصـالة, رحـب بـي . العشاء, المقدمة من مدير الجامعة

. سـمر اللـون يبـدو يف العقـد الخـامس مـن العمـرأرجل . المدير
ثالثـة بيـنهم . معه بعض األسـاتذة. عقالرة والغتيلبس ال. متواضع

 . ن مع زوجاهتم وفلسMيني ومصري ولبناينوسودانيين وثالثة أوربي
بينما تجمع الضيوف يف مجموعـات . لمديركان مقعدي جوار ا
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أمههــا الMقــس ودرجــات . تلقائيــة يتكلمــون يف شــتى المواضــيع
وعىل يمينـه . دكتور قاسم جلس بالجانب المقابل للمدير. الحرارة

هي أيضا تعمل يف شعبة الكمياء . زوجته الدكتورة السويدية كرستين
مـا ُتوصـل  لكنهـا دائمـا. تتكلم العربيـة المكسـرة. قسم الMالبات

 . رسالتها بوضوح
 :عندما بدأ المدير يتكلم بلغة إنجليزية رصينة, صمت الجميع

. نرحب بالدكتور خالد إبراهيم الناير, من أهلنا السودانيين - 
. نشـاء شـعبة الرياضـيات يف جامعتنـاإيشرفنا للمساعدة بخبرته يف 

وحصـل . الدكتور خالد تخرج بمرتبة الشرف من جامعة الخرIوم
عمـل . لماجستير والدكتوراه يف جامعة درم بالمملكة المتحدةعىل ا

وجامعـة وارسـو . ستاذ زائر يف جامعة ميونخ بألمانيـا االتحاديـةأك
. ثم عمل أسـتاذا بجامعـة الخرIـوم. بجمهورية بولندا االشتراكية

له . األن يعمل مديرا لشعبة الرياضيات بالجامعة األمريكية ببيروت
 . رحبوا معي بالدكتور خالد. ت علميةعدة بحوث نشرت يف مجال

 :ثم عقبت عىل حديث المدير وقلت. صفق الجميع
. شكر السيد المدير الدكتور إبـراهيم فيـروز الستضـافتيأ - 

 .وأشكركم مجيعا لحسن استقبايل
كل . المجال متاح للتعارف مع الجميع, وبدأ األكل نظام البوفيه

هية مـن فواكـه يحمل Iبقه بنفسه ويتجول حول المعروضات الشـ
. حويل دكتور قاسم ودكتور خوجيل ودكتور الوليد. البحر الخليجية
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. وتجـارب الحيـاة يف الخلـيج. انشغلنا مرة أخرى بأخبار السودان
دكتور قاسم كان نجم النقاش لما له مـن نـوادر . وتجاربي يف لبنان

قــال وهــو . زوجتــه تلتصــق بــه يف أي خMــوة يخMوهــا. مضــحكة
 :يضحك

ية جلبت يل فضول أهل البلد بلوهنـا األبـيض هذه الخواج - 
يف يـوم مـن األيـام, يف سـوق . وشعرها األشقر وعيوهنا الخضـراء

 : سود اللون من أهل البلد وقال يلأشعبي, استوقفني رجل مسن 
 !. كيف زوجوك هذه البيضاء وأنت اسود? - 

 : كان ردي
قـام . عندما قامت الثورة المهدية, وهزم المهـدي األتـراك - 

خليفته عبد اهللا التعايشي رضى اهللا عنه, بغزو بريMانيا العظمى بعده 
وبعد دخول البريMانيين والسـويديين اإلسـالم, قسـمت . والسويد

وكان جدي اهللا يرمحـه . الغنائم من سالح, وحصين, وهبائم, ونساء
فمنح بعد . من الصحابة الذين خاضوا المعارك بسيوفهم وجيادهم

  مــن  اي الســويديات, ومخًســالمعركــة, عشــرين مــن الجــوار
. البريMانيات, من هذا النوع األشقر, وأصبحن مما ملكـت أيمانـه

مما ملكت إيماين والبقية يف  ةهذه واحد. نا ورثت من جدي مخسةأو
 . السودان

 : فكان رد المسن
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 . ةIال عمرك أنا أبي أسافر السودان واشتري عشر - 
 : فقلت له

 .جهز جوازك لكن الدفع مقدم - 
وهي تحفظ القصة عـن . كما ضحكت كرستين. يعناضحكنا مج

 : ظهر قلب وأضافت من جانبها
هـذا العبـد  نوحتى بنات الجامعة, يسألنني كيف تتـزوجي - 

عندما فتح السويديون السـودان, . فقلت لهن نفس السيرة. األسود
أشياء . وما ملكت إيماين. كان دكتور قاسم واحد من عبيدي العشرة

 . المزحفال Iريق إال. ال تصدق
رغبة مني يف التعرف عـىل الجميـع تركـت إخـويت السـودانيين, 

وكل . وتفرغت لحديث مع الخواجات الذين تجمعوا حول المدير
بادرتني زوجة أحد . واحد منهم ممسك بزوجته بكل أدب واحترام

 :الخواجات وسألتني
ما هي انMباعاتك عند زيارتك لجامعة كرا كوف يف بولندا?  - 

. هـاجر والـدي إىل بريMانيـا. ر, أنا من أصل بولنديحقيقة يا دكتو
 .وتربيت ودرست فيها

. الحقيقة, الشعب البولندي من أميز الشعوب التي عرفتهـا - 
  .نساء بولندا من أمجل نساء القارة األوربية عىل األIالق.  وأكرمها

البولنديات هجين مجع شرق وغرب وجنوب وشمال القارة  - 
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النســاء العربيــات, أمجــل بكثيــر مــن عتقــد أن ألكننــي . األوربيــة
 .األوربيات فما هو رأيك

حقيقة أن الفتوحات اإلسالمية يف أسيا وأروبـا وأفريقيـا Iيلـة  - 
الحقب التاريخية ونظام السبي اإلسالمي ألسرى الحروب من النساء 
وبما يسمى ملك اليمين, حسن نسل الجزيرة العربية خاصة من أصول 

 .أمد التاريخ بالجمال والقواميت ُعرفن من الالفارسيات ال
يف اللحظة التي بدأ فيها دكتور إبراهيم فيروز التعليق عىل ما قلته, 

كان . أقدم نحوي مسرعا بالترحاب. أشار يل بيده أحد زوار المMعم
رجل األعمال الشـيخ عبـد اهللا . نفس الرجل الذي قابلته يف الMائرة

وز باالسـم مـا يـدل سلم بحرارة عىل دكتور إبراهيم فير. الشمهري
 :وقال. هنما معارفأ

استأذنك دقائق . أنا سعيد بمقابلتك يا دكتور إبراهيم فيروز - 
كنت معـه يف نفـس الMـائرة  ةعىل فكر. أن أكلم ضيفك دكتور خالد

 .القادمة من بيروت
 .تفضل والزم تزورين يف هذا األسبوع يف الجامعة - 
 .شاء اهللا نإ - 

Mعـم بعيـدة عـن البوفيـه أخذين الشمهري لMاولـة يف عمـق الم
وقدمني لسكرتيرته الخاصـة اآلنسـة شـرين التـي تعمـل يف مكتبـه 

 :ببيروت وقال
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. شرين للمرة الثانية من حسن الحظ أن أقابل دكتور خالـد - 
دكتـور . أريد أن اخذ من وقتك يا دكتور خالد. والذي أخبرتك عنه

شرين ستتصل بـك غـدا . يعرفني جيدا. إبراهيم فيروز صديق قديم
 .لتنظيم عشاء إذا يناسبك الوقت

يف انتظار . سأعرف غدا كل البرامج المعدة بواسMة الجامعة - 
 .تلفون شرين وهذا تلفوين يف فندق الهلتون

أذكرك . دعني أرجعك للمجموعة. لك الشكر دكتور خالد - 
 .وصيتي يف إيجاد مدير سوداين لمكتبي يف بيروت

إىل حيـث تبعنـي الشـيخ الشـمهري . ودعت شرين واسـتأذنت
هذه المرة جلسـت بجانـب . ورجع لMاولته يف عمق المMعم. كنت

انضم لنا دكتـور . دكتور رزق المصري, ودكتور فيصل من فلسMين
 :ا الضحك يف نكته قالها دكتور رزققاسم الجرايف وواصلن

شفتوا البحر األمحر هذا أنا اليل لونته : ن قال األولوثالثة خليجي
الميت أنا اليل قتلتـه وقـال الثالـث شـفتوا  وقال الثاين شفتوا البحر

 .المحيF الهندي هذا أنا كفيله
ضحك الجميع, وأما أنا ضحكت من باب المجاملـة ألننـي ال 

. لكن دكتور فيصل قام بشرحها يل. عرف المقصود من كلمة كفيلأ
بمجرد دخويل, ُفجـأت . انتهت الحفلة وأرجعني السائق إىل الفندق

 :سلمت عليها. تجلس لوحدهابوجود شرين يف البهو 
 .اآلنسة شرين أم شبيهتها. السالم عليكم - 



 

    

ò†Ô½a@Ší‹bä¦a@òíaë‰

١٢١

 .تفضل... وصلت لتوي من المMعم . مرحب دكتور خالد - 
  .شكرا جزيال - 

تمعنـت يف وجههـا المرهـق . جلست عىل المقعد المقابـل لهـا
ملبسـها .  شابة يف الثالثينات, مجال متوسF. وعيوهنا الماكرة الذكية
امرأة جسور لكنها مل تكن من النوع . فيها سافرا األنيق جعل األغراء

 :الذي يلفت نظري وقلت
 هل أنت مقيمة بالفندق? - 
نعم منذ يوم أمس, بعد حضوري مع الشيخ الشمهري مـن  - 

كنـت أنـا يف الدرجـة . عرف أنـك كنـت تجلـس بجانبـهأ. بيروت
 .السياحية

 .نا معكم يف المMعمألماذا مل تخبريني, و - 
 . لشيخ الشمهري قد أخبركعتقد أن اأكنت . عفوا - 
سـأعرف . أتوقع تلفونك غدا حسب ما اتفقنا... مل يخبرين  - 

هل تريدين أي نوع من . بعد أول اجتماع يل بالجامعة. برنامجي غدا
 .الشراب

 .شكرا الوقت متأخر لكن سأتناول قدحا من القهوة العربية - 
 .نده عىل الجرسونأحسنا س - 

. وجههـا الهـادئ الجميـلب. وفعال أقبلت علينا نفس األثيوبيـة
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ثم قدمت . وقدمت قدحا لشرين. مهري الشابوتقاسيم جسمها األ
وأحضـرت يل مظـروف بداخلـه . شكرهتا ورجعـت إىل مكاهنـا. يل

 :مذكرة كتب فيها
 . »من ليليان الرجاء االتصال« - 

 :استأذنت من شرين وتوجهت لالستقبال وIلبت ليليان
 لو ليليان أ - 
 .حاجة لمكالمتكشد الأحبيبي خالد كنت يف  - 
خبرينـي كيـف أنـت وكيـف حـال ... أنا بخير والحمد هللا  - 

 مجدولين?
ومجـدولين رحلتهـا معـي يف . أنا أيضا بخيـر والحمـد هللا - 

 .حجريت
 .خبريني يا ليليان. هل هي بخير... ماذا حصل?  - 
وقررت ترك شقة . اختالف حصل بينها وبين صني الحبشية - 

 .جستن
أخاف . تعمل يف سفارةن محاسن أل. يها لشقتيذأرجوك خ - 

 .ويمكنك اإلقامة معها يف الشقة لحين حضوري. عليها من المراقبة
وأيضـا, . سأناقش هذا الموضوع مع محاسن صباح الغـد - 

علمت منهم, ال . اتصلت بشركة التأمين بخصوص إصالح سيارتك
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 .يتم إصالحها إال بعد تقرير الشرIة
 ولكـن. اتركي موضـوع السـيارة لحـين حضـوري. حسنا - 

 .سأخابرك صبح الغد. أتمنى أن ترحيل مجدولين وتنتظري معها
 .خذ بالك من نفسك. مع السالمة - 

رجعت إىل شرين واعتذرت لها, واستأذنتها, ألين . ودعت ليليان
وانصـرفت . حضر بعض المواد لمقابلة أساتذة الجامعـةأيجب أن 

عـىل  ةتركتها واقفـ. بعد تكرار اسفي مما جعل شرين تنصرف أيضا
قمت بترتيب أوراقي والمقترحـات . ستقبال وصعدت لجناحياال

سـتعرض شخصـية أوخلدت إىل النوم وانا . التي أعددهتا ليوم الغد
أنا مثقـل . وماذا يا ترى يريد الشيخ الشمهري مني. شرين الغامضة

 . بالعديد من المصائب وتواتر األحداث
لك مأبتعد عن شرين وعن الشيخ الشمهري, ألنني ال أيجب أن 

الوقت الكايف لمساعدة أي شخص, خاصة وأنا عىل أعتـاب عالقـة 
محل يف ظهري أيضا مشاكل مجـدولين أ. من نوع مصيري مع ليليان

. وإصـالح سـياريت. وقضـية عضـو البرلمـان تـوين. ومايكل جيير
ومواصــلة قصــة جــديت التــي نســيتها أصــال بــين الصــراع اليــومي 

ألهنـا قبلـت . سـعيدا كنـت. يف الصباح اتصلت بليليان. لألحداث
لكنها فضلت أن تظـل يف شـقة . اقتراحي بترحيل مجدولين لشقتي

وأثنـاء محـادثتي معهـا, . بل تقبلت قرارها. مل أصر عليها. محاسن
. استأذنت ليليان عىل موعـد اتصـال يف المسـاء. حضر دكتور قاسم
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كان يف استقبايل المدير, ونفس األسـاتذة . ذهبت مع قاسم للجامعة
قـدمت . بـدأ برنـامج العمـل. كانوا يف حفل العشاء البارحـةالذين 

شـرحتها . للجميع مقترحايت يف ورقة عمل كانت باللغة اإلنجليزيـة
 .شرحا وافيا, لمدة ساعة كاملة, وبعد ذلك بدأ الحوار

. قادر الجميع مكتـب مـدير الجامعـة. انتهى اليوم األول بنجاح
 .فتـرة تواجـديين المسجل للمكتب الذي خصص يل أثنـاء ذخأو

راء آوظـل معـي دكتـور قاسـم نسـتMلع سـويا . جلست يف مكتبـي
أوضحت لقاسم بأنني سأوصي . األساتذة الذين حضروا االجتماع

فكـان رد . دكتور فيروز, بوضعه كـأول رئـيس لشـعبة الرياضـيات
 :من الجد والهزل اومزيجً  ادكتور قاسم سريعً 

. لعامل العربـييا دكتور خالد, أنت ال تعرف هذا الجزء من ا - 
عرف دكتور فيـروز رجـل يف أنا أمع شكري وتقديري لمقترحك, ف

كمـا ذكـر . لكن عقدته الزواج بامرأة لها صفة الحور. منتهى الMيبة
رى الحورية من شدة بياضـها يـ. واعظينابن القيم يف كتابه بستان ال
 . مخ ساقها من وراء لحمها

 !ما هي مشكلته?. فهم ما تقولأال  - 
والقبلية أكبـر . يف مجيع الدول العربية عقدة اللون .يا حبيبي - 

 .من عقدة الجهل
 ماذا تقصد? - 
قبل رجوع الدكتور فيروز مـن أمريكـا, حـاول أن يتـزوج  - 
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وبعـد رجوعـه . بأمريكية, له ابن منها لكن السلMات رفضت Iلبـه
مه أفريقية, بمعنـى أالسبب يقال إن . حاول الزواج محليا ومل ينجح

بالرغم . إسالمي خالص, هي مما ملكت أيماهنم أهنا خادم وبمعنى
نجح ابن له مـن أوهو . علمه أحسن تعليم. أن والده من أعيان البلد

 .وعملوا بالتجارة كوالدهم. أبنائه العشرين الذين رفضوا التعليم
ما علينا يـا . لو عرفت مصيبة غيرك لهانت عليك مصيبتك - 

 .دكتور قاسم
يف منصـب عميـد لعلمك دكتور رزق المصـري, سـيكون  - 

والسبب أن أخته ستكون قريبـا زوجـة الـدكتور . شعبة الرياضيات
 .مصرية بيضاء اللون من المنصورة. فيروز
أهكــذا األمــور حتــى عــىل المســتوى .... صــدق أال  - 

. قل منـك بكثيـر يف مسـتواه األكـاديميأدكتور رزق ! األكاديمي?
ر معترف نه نال الدكتوراه من جامعة المنصورة الغيأحسب علمي, 

عـىل أي حـال يف هنايـة . حسـبنا اهللا. هبا أصال, يف عـامل الرياضـيات
 .مهمتي سأقدم تقريري الرسمي لدكتور فيروز

وتريـد أن . أصلو كرسـتين حامـل. أنا زاهد يف أي منصب - 
منصـبي يف . بالش وجع راس مع العرب. تضع عند أهلها يف مالمو

 .اجامعة مالمو اليزال شاغرً 
اآلن أرجوك المسـاعدة يف كيفيـة . ء مهمتيهناإلنتفاكر بعد  - 

عرف أال . يل موضوع مهم لصديق يف بيروت. استعمال التلفون هنا
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 .خذ الكرت وساعدين من فضلك. استعمال التلفون من عندكم
 :عندما اIلع دكتور قاسم عىل الكرت استغرب وسألني

نـه إيـا أخـي ! هل هو اليزال يف بيروت?!! بكري الجعيل? - 
 . كتاب, حتى مدرسة وادي سيدنازمييل من ال

وحقيقـة مل . تعرفت عليه قبل عشرة أيـام. انه صديق جديد - 
أنا أيضا من وادي سـيدنا دفعـة . نه من وادي سيدنا الثانويةأعرف أ

 .عامل صغير. الشاعر با زرعه والكاتب الMيب صالح
 هل زوجته السورية ال تزال معه?. ال نحن بعدكم - 
لكن قابلته يف حفل عيـد . لكواهللا ال اعرف أي شيء عن ذ - 

. المزيج العربي السوداين ىمن تقاIيعها تر. ميالد, وكانت معه بنته
 .نه نال الماجستير يف القانون الدويل بجامعة دمشقأعرف غير أال 

 .تفضل التلفون يرن - 
ن بكـري أاعتذرت ب. كانت عىل التلفون سكرتيرة بكري الجعيل

رسـالة, بـأنني سأتصـل يف تركت عنـدها . ال يوجد حاليا بالمكتب
دكتور قاسم بمرحة الذي عهدتـه فيـه, وروحـه الصـديقة, . المساء

سـتمع لـه أكثـر مـن أفلـذلك حرصـت أن . نه ال يكـتم سـراأيبدو 
وأثناء وجودنا معا يف المكتب, دخلت دكتـورة كرسـتين . التحدث

مل أمانع كثيرا بعـد . زوجته وأصرت أن أتغدى معهم يف البيت اليوم
الجامعة إىل بيـت قادرنا  .كري بالMالق وزوجته تضحكإن حلف ب
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قدمت كرستين بمساعدة خادمتها الهندية مأكوالت . الدكتور قاسم
وهي . ومشروب الكركدي, والعرديب, والقونقليس. شبه سودانية

تشــرح يل فوائــدها الكيماويــة بحكــم مهنتهــا وأنــواع الفيتامينــات 
 : حكت يل كرستين. الموجودة فيها

. ستقرار يف السودان, مع أهل قاسم بقرية الجريفأردت اال - 
بعـد وضـوعي يف السـويد, أريـد الرجـوع إىل . لكن قاسم مل يوافـق

وبقدر ما حبيـت السـودانيين لكننـي أتضـايق مـن نعـت . السودان
أقارب قاسـم يل, بـأنني غلفـاء أي غيـر مختونـة, وأننـي حلبيـة أو 

مختونـة مل يتـزوج  هم يعتبرون الجعيل إذا تزوج امرأة غيـر. غجرية
يحبونني كثيرا لكن يريدون من قاسم الزواج مـن واحـدة مـن . بعد

 .وإذا رضخ قاسم لكالمهم, سأقتله. أهله يف الجريف
 .وضحكت

بعد ثرثرة مستمرة, عرفت مـن . ضحك مع قاسمأستمع وأكنت 
كـانوا دفعـة . قاسم, أن بكري الجعيل تربMه صلة قرابة مع محاسن

ن زوج محاســن Iلقهــا ألســباب أIــوم وواحــدة يف جامعــة الخر
نه كان يغير عليها بصورة مزعجة ويشك ألكن يف تقديري . مجهولة

 .يف تصرفاهتا خاصة عندما انتقل للعمل يف بيروت
شد االندهاش لكـل هـذا الكـم مـن األخبـار الغريبـة أكنت يف 

 :وسألت دكتور قاسم
 !كيف عرفت كل هذا? - 
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دفعتنـا مـن جامعـة  تم لقاء. قبل سنتين, كنت يف الخرIوم - 
أيه رأيك . قابلت بكري ومحاسن والكثير من األصدقاء. الخرIوم

 لو اتصلنا ببكري اآلن?
 .ويل موضوع هام معه, وال اعرف ماذا تم فيه. ةفكرة حلو - 

هـذه . ن بكـري غيـر موجـودأللمرة الثانية, ردت السكرتيرة, بـ
. فيـهالمرة تركت لها تلفوين يف الفندق ورقم الجناح الـذي اسـكن 

. شعرت أن الدكتورة كرستين تحتاج إىل راحة ويجب عىل الـذهاب
كان يف انتظاري السائق الهندي, مع العربة المخصصة يل عـىل بـاب 

 .فلة قاسم
)١١( 

تحسبا . عىل أن يرجع يف التاسعة. وصلت متعبا وصرفت السائق
ألي ارتباU متوقع مع الشيخ الشمهري, والذي أتمنى إال يتم, بعـد 

يف Iريقي . األولية لشخصية سكرتيرته شرين, الغير مريحة معرفتي
للجناح, سلمني مكتب استقبال الضـيوف رسـالتين, رسـالة كتـب 

 : عليها
رسالة أخـرى, كتـب . اتصل بك األستاذ بكري من بيروت - 

 .٤٥٠عليها دكتور, خالد الرجاء االتصال برقم 
 :اتصلت أوال ببكري وكان تلفون منزله

 .لو أستاذ بكريأ - 
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 .ا راجل أوال مبروك وثانيا مبروكي - 
 .خير يا أستاذ بكري - 
ــبناه  -  ــة كس ــا, %. ١٠٠باختصــار أوال موضــوع النياب وثاني

ذن اهللا يف انتظـارك بالمMـار إموضوع العربية المرسيديس ستكون ب
 .مع السائق

 .الفضل يرجع ليك يا أستاذ بكري - 
الفضـل يرجـع للجـواز . ستعرف الحقا ما تـم يف القضـية - 

المستشار القانوين لعضـو البرلمـان تـوين فنـار . ا دكتوراألمريكي ي
وخاصـة أن . ولكـن رفضـت. الغير محترم حضر لمكتبي للتسـوية

سا عىل أدىل بشهادة صادقة قلبت الموضوع رأسائق سيارة توين فنار 
 . ول جلسةأولذلك حسمت القضية من . عقب
 .Iيب يا أستاذ بكري, ال تنس مكافأة السائق - 
 .عليهIبعا وال تخاف  - 
 كيف أخبار بيروت? - 
أهنـا اآلن . وعرفت من محاسن, موضوع مجـدولين. تمام - 

 .تسكن يف شقتك
وأشـكرك عـىل . مجدولين اهللا يكون يف عوهنا ةمسكين. نعم - 

 .ذن اهللا سيكون رجوعي يف المواعيدإوب. المعلومات
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 .خد بالك من نفسك ومع السالمة - 
تصـال بـرقم تمعنت يف المذكرة الثانية دكتور خالـد الرجـاء اال

ن هذا الرقم هـو رقـم الحجـرة المقابلـة لجنـاحي تعجبت أل ٤٥٠
Fترددت يف البداية ولكن اتصلت. بالضب: 

 الو  - 
كيف . يف انتظارك منذ ساعتين. أهال دكتور... شرين معاك  - 

 كان يومك?
 .وكيف أخبارك. الحمد هللا تمام - 
سيرجع مساء الغد, . عاجلة ةالشيخ الشمهري سافر يف مهم - 

 .خMاركإنى وIلب م
 .واتصل بك. سأعرف غدا برنامجي. خير - 
 هل لك ارتباU مساء اليوم? - 
 .ال اعرف حتى اآلن وربما - 
 .دقيقة وسأكون عندك. يه رأيك? أنا عندي ليك برنامجإ - 

قبل انتهاء . ك شل تفكيري تمامااوضعت السماعة وأصابني ارتب
لقادمة الدقيقة استدعيت كل خبرايت الMويلة يف التعامل مع اللحظة ا

فتحت الباب وإذا بشرين أمـامي . Iرق عىل الباب. وكيف أتصدى
عىل التعامل بمهنية مع هذا . مر واقعأأصبحت أمام . بروب الحمام
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لكن أنا عىل وشك ارتباU جاد مع ليليان, ارتبـاU . النوع من النساء
! مـاذا افعـل?. اعتقل كل مشاعري واهتمـامي ومسـتقبيل وفكـري

 . فقلت
 .رينتفضيل مدام ش - 
. نا هبذا اللـبسأاعذرين و. إلزعاجك ةمتأسف. شكرا دكتور - 

وحبيت . نا يف Iريقي إىل حوض السباحة الخاص بالسيداتأعفوا ف
 .نك تسكن جواريأأن أتأكد 

 .الجو ساخن!!! حسنا أقدم لك مشروبا مثلجا  - 
 .باي... شكرا سأتناول شرابا يف بار المسبح  - 

 إظهـار مؤخرهتـا خرجت شرين وهي تشد الروب متعمدًة عـىل
تنفست الصعداء رغم أنى . التي بدت بتضاريس مثيرة وقفلت الباب

ة شـرين وشرعت فورا يف تخMيF سريع لمجاهب. عرف القادم أكبرأ
قبـل بدايـة السـناريو . قررت االتصال بحبيبتـي ليليـان. المتوحشة

اتصلت بمحاسن أيضـا . يرن التلفون وال مجيب. المجهول القادم
وشـكرتني عـىل . لت بشقتي فردت عـىل مجـدوليناتص. ال مجيب

وأهنـا بـدأت يف . اهتمامي وأهنا بخير وتسـاعدها ليليـان يف الترمجـة
. وقالـت تفضـل يـا دكتـور. كورس لغة إنجليزية وعربية مع ليليان

 :ليليان معاك
 .كيف أحوالك يا حبيبي. منتهى الشوق. لو دكتور خالدأ - 
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 .رائع وأول يوم كان. األمور بخير. الحمد هللا - 
 .حسب Iلبك, أنا اآلن أعيش يف شقتك مع مجدولين - 
اكتبـي عنـدك هـذا . كم أنت رائعة يا ليليـان ولـك الشـكر - 

 .تلزمكما يف الشقة ةم محمد واIلبي منها أي خدمالتلفون أل
فعــال نحتاجهــا الن مجــدولين منشــغلة بكــورس . شــكرا - 

عهـا أنام م. ي شيء آخرأال أريدها االنشغال ب. العربي واإلنجليزي
. لكنهـا مريحـة ةفلقـد أحضـرت فرشـة مؤقتـ. يف حجرة الضيوف

 .أحوال الدراسة والجامعة تمام
 .يا ليليان أرجوك استعمال غرفتي - 
 .وخاصة مجدولين تحتاج إىل رعاية. ال باهللا, اتركني كما أنا - 
 .والقرار قرارك. ال أصر - 
 .يك السالمدوهت. محاسن معانا - 
 . سلمى عليها واشكريها نيابة عني - 
 .ع السالمة وخد بالك يا حبيبي من نفسكم - 

دخلـت الحمـام واغتسـلت ولبسـت . وضعت سماعة التلفون
جلست عىل مكتبي لترتيب بعض األوراق المهمة الجتماع . البجامة

. تـرددت يف فتحـه. اسمع Iرق خافت عـىل البـاب. الغد بالجامعة
. ذا بي, أمام فتاة من الحـور العـين, مل تكـن شـرينإف. ولكن فتحته
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 :أIبقت عىل الدهشة فقلت
 .أهال - 
 ممكن ادخل? - 
 !!تفضيل من أنت? - 
 .فقلت أتعرف عليك. سمعت عنك من شرين. أنا جوليا - 
 . مرحبا بك - 

نـا يف حالـة أقـدمت لهـا مشـروبا بـاردا و. أجلستها يف الصالون
ال . أضـع حسـابا لكـل شـيء كعـاديت. استنفار ورهبة من الموقف

. ور أكيد أن يف األمـر شـيءيل شع. أهتور, ال أضع نفسي يف مMبات
أخـاف أن أكـون تحـت !! ن شـرين?ووماذا تكـ! ماذا تكن جوليا?

تفحصـت . المجهر ألمر ما, شيء غير عادي يدور يف هـذا الفنـدق
الحـذر كـان هـديف . أركان الجناح إذا كانت هنالك كمرات مراقبة

األول رغم اإلغواء الفاضح الذي هيمن عَيل بوجود هـذه الحوريـة 
وصاف التي هبMت داخل جناحي وأراهـا ماثلـة أمـامي األالكاملة 

ن وقع كوب الماء البارد أاIربت لدرجة . كحلم من مصباح سحري
وشغلت نفسي بتجفيف السجاد بعد . ن أقدمه لجولياأمن يدي قبل 

ــرأ ــا آخ ــا كوب ــدمت له ــن الشــك . ن ق ــا م ــعوري مزيج ــان ش ك
لمثل هذا  استدعيت خبرايت القديمة لكنها مل تستجب. واالستغراب

ومل أتمكن من حل اللغز  ةمرت نصف ساعة كامل. السناريو المعقد
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. هبـام وعـدم الموضـوعيةوكان حديثي مـع جوليـا مزيجـا مـن اإل
 :وفجأة, حضرت شرين وجلست بجانب جوليا فقلت لها

 ما هو المMلوب منى اآلن? - 
 .سود يف حياهتاأأرسلت لك جوليا, ألهنا مل تجرب رجال  - 
 .ت عىل بابي قبل ساعةإذا هي التي Iرق - 
 .فتصرف... نعم هي  - 

غراء والخوف والتردد اجتمعت كلها االستغراب والتعجب واإل
. يف األمـر شـيء. وفقدت المنMق فانا يف شرك ال فـرار منـه. أمامي

. من فوقها الروب. شرين بمالبس النوم. ويجب قMع الشك بليغين
فتحـت  .جوليا بفستان كأهنا عروس عـىل أبـواب فـارس أحالمهـا

وصبت كاسـا مـن . صبت كأسا من البالك ليبل لنفسها. جوليا البار
لنفسـي العنـان لكننـي مل  أIلقـت. االنتكوري حسب Iلب شـرين

واستمرت السهرة الحمراء Iول الليل دون . شرب غير كأس واحدأ
ال بد يل . بكامل وعيي حتى الساعة السادسة صبحا. تخMيF أو دليل
Iلبـت . ي الجتماع اليوم يف الجامعـةوتحضير نفس. من مجع شتايت

قـدمت لكـل . أيقظت شرين مـن نومهـا. من جوليا ارتداء مالبسها
إسترليني وفنجانا من القهوة, وقـبالت  اتواحدة منهن مخسة جنيه
ما دم األمر بالتراضي بيني . ال أقول خMيئة. مصMنعة عىل عتبة الباب

ب القـوانين حسـ. ةوبين شرين وعمر جوليا فوق الثمانية عشرة سن
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لـو لمـا . يـا للهـول. األوربية التي أعيش هبا يف عقليتـي حتـى هنـا
السرية, التي أحMت هبا نفسـي, كنـت سـأرجم, أمـام المـأل حتـى 

 .مري هناأإذا ُكشف . الموت
مــن . أجرمــت يف حقهــا ألين أحببتهــا. أجرمــت يف حــق ليليــان
انـة ما قمت به يف تلك الليلـة هـو خي. المفروض أن احترم حبي لها

تخيلتها يف مكاين, قامت بعد تعريف عليهـا . عظمى بمصMلح الحب
شـعور يل ! فلماذا?. من المؤكد سيجن جنوين!!! بنفس فعلتي هذه

أريـد أن . قوي أن ليليان شعرت يف نفس هذه الليلـة بمـا قمـت بـه
, أم تظـل !لكن هل ليليان تريـد أن تعـرف?. اعترف لها بما فعلتهو

ضـميري الـذي نـام . أنا مبعثـر! عليه? فعلتي يف ملفات المسكوت
عنى حتـى السادسـة صـباحا, أراه صـاحيا اآلن يحاسـبني بأجنـدة 

ال أجد المنMق لإلجابة عليها وانا يف انتظار السائق, الذي . مجدولة
 .سيأخذين للمقابلة الثانية مع أساتذة الجامعة

 ما قمـت بـه يف. ي للمرة الثانية مع األساتذة بمهنية كاملةئتم لقا
ألبعد الحدود, رغم  يقًظامل يتبعني فلذلك كنت . الفندق انتهى هناك
عند رجوعي لمكتبي من قاعة االجتماعات بادرين . اإلرهاق العضيل

 :دكتور قاسم وهو رجل لماح
 . أراك مرهقا يا دكتور - 
 .ةلكن اتركها مستور. فعال مرهق - 
أتـذكر عنـدما . توقعـهأوهذا ما كنت ! Iبعا مجاعة الفندق? - 
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ويامـا رأيـت مـن ... نت يف الجامعة, سكنت يف جناح الهلتـون تعي
 .األهوال

 .مجرد إرهاق مؤقت والزم ارجع الفندق حاال... ال  - 
 .ىل اللقاء مساءإ. ها هو السائق أمامك - 
 .مع السالمة... حسنا  - 

توجهت للفندق وعىل السرير مباشرة, مل أفق إال الساعة التاسعة 
 :عىل جرس تلفون من ليليان

 مساء الخير حبيبي لو أ - 
 مرحب ليليان كيف حالك? - 
 صوتك تعبان هل أنت نائم? - 
 كيف أنت وكيف مجدولين?... خفيفة  ةأخذت غفو... ال  - 
. مجدولين عملت لها الفحوص الالزمة... كل شيء تمام  - 

وسـاعدهتا يف الترمجــة, . تكلمـت مـع مايكــل جييـر مسـاء األمــس
 .ن مدة حبسه تخفضت ألسبوعينأوعرفت 

 .وأنت هل تكيفت مع البيت. يدةأخبار ج - 
أم محمــد الشــغالة, ســاعدتنا يف عمــل األكــل والغســيل  - 

تصـدق أمـس بالليـل, . مجدولين جيده جـدا يف الـتعلم.  والنظافة
ــا مخلوعــأانزعجــت فجــأة وصــحيت مــن النــوم و وصــحيت  ةن



 

    

ò†Ô½a@Ší‹bä¦a@òíaë‰

١٣٧

شعرت بشيء غريب حصـل لـك . نم حتى الصباحأومل . مجدولين
باهللا Iمئنـي عليـك يـا ... غريب  اهللا أنت بخير صوتك اءش نإ... 

 .حبيبي
المهـم عنـدما ارجــع . مجـرد إرهـاق ال شـيء غيــر ذلـك - 

 . سأحكي لك كل تفاصيل الرحلة
 .بالسالمة خيل بالك من نفسك باهللا - 
 .قبل هناية األسبوع. وربما أرجع مبكرا. ني يا حبيبتيئIما - 
 .من األحسن أن تنام ومع السالمة... نراك قريبا  - 
 .يل بالك من نفسك يا ليليانخ. مع السالمة - 

. وعقدة الذنب تحيF بي من كل االتجاهـات. وضعت السماعة
لعنت اليوم الذي عرفني بالشـيخ الشـمهري وسـكرتيرته الشـريرة 

. فعـلأيا هللا ماذا . وها هي فعلتي الشنيعة, شعرت هبا ليليان. شرين
 فال يراودين الشك أهنـا. من خالل الحاسة السادسة, كشفتني ليليان

شخصـية ليليـان منـذ أن عرفتهـا . شعرت بليلتي الحمراء الشـنيعة
 . أكدت يل أهنا تملك هذه الحاسة
ظللت يف حالـة اسـتنفار وشـعور . مل أنم بعد محادثتي مع ليليان

إصرار من ضميري أن أخبرها بكل ما فعلته يف تلك الليلة . متذبذب
. أو اجـألواال فان لها المقـدرة لمعرفـة مـا حـويل عـاجال . الدنيئة

خر, إذا عرفت ستكون هناية ومن الجانب اآل. وتكتشف أنى كذاب
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وللعلـم . فالبد يل من إيجاد معادلة لهـذا الموضـوع. عالقتي معها
فجأة تلفون من مكتب االستقبال . أساليبه ومقدرته يف إيجاد الحلول

 : هنا من يريد التحدث معك يا دكتور خالد... 
يف الحقيقــة . شــمهريأنــا محمــد مخــيس ســائق الشــيخ ال - 

 .أرسلني الشيخ وهو ينتظرك يف قصره
 .ال أستMع اليوم الرتباIي. شكرا يا محمد - 
 .ومع السالمة. ومتأسف إلزعاجك. سأخبر الشيخ - 

راودين شـعور أن الشـيخ سـوف ال يتركنـي . وضعت السـماعة
الشيخ الشمهري يكلمني بنفسه, ويكرر . لحايل, وفعال يرن التلفون

د ضغF وإصرار, قبلت دعوته وغيـرت مالبسـي بع. إصراره ويلح
يتـه يف المMـار ينتظـر الشـيخ أنفس السائق محمد الـذي ر. ونزلت

Iيلة الMريق, كان . الشمهري, قدم يل نفسه, مفتخرا انه من السودان
 :قال. ةأكثر من ثالثين سن. يحكى سيرته يف خدمة الشيخ

مـن الـذين عملـوا يف . أبي كان أحد عبيـد الشـيخ الكبيـر - 
يف داوات أو المراكــب . اصـMياد اللؤلـؤ الخليجــي يف األربعينـات

 . الشراعية التابعة لوالد الشيخ
يومية وما يدور فيها من غنـاء الشبه حكى يل عن حفالت الشيخ 

وIرب وشـراب ونسـاء مـن كـل الجنسـيات العربيـة واألسـيوية 
استشـفيت مـن كالمـه مـا . ستمع لمحمد بتمعنأكنت . واألوربية
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 .ين الفاجرة سكرتيرة الشيخ يف ليلة البارحةأكدته شر
)١٢( 

وصلنا إىل القصر المبني عىل صخرة تMل مباشرة عىل مياه البحر 
عند وصولنا كان يف استقبايل عند الباب الشيخ نفسـه . الزرقاء النقية

تفضل ارحبوا بي مجيعهم ويرددون كلمة . ونفر من أصدقائه الشباب
 . كتوروالنعم شرفتنا يا د ,يا دكتور

يف ممشى محاU بالورود واألشجار النادرة, سرنا لمدة دقيقتين, 
. حتى وصلنا إىل حوض السباحة الكبير المحـاU بـاألنوار الخافتـة

المسـبح . التي تنعكس أشعتها عىل القاع المبني من المرمر األبيض
يعج بخليF من الحسناوات وهن بمالبس البكيني, التي ال تستر إال 

ه عىل أIراف المسبح ومع كل واحـد كـأس ؤوأصدقاالشيخ . قليال
 . يMوف عليهم جرسونات هنود يرتدون زيا موحدا. من المشروب

البار الملحق بالمسبح, يكتظ بكل ما عرفت أو سمعت بـه مـن 
وتنساب من مكبرات الصوت الموزعـة حولـه, . أنواع الكحوليات

ت ذان, رغم هرج ومرج وضحك الحسناواموسيقى هادئة تمتع اآل
 . والضيوف

جلست بجانب مضيفي الشيخ الشمهري عىل أريكة وثيرة, وهو 
يجلس عىل أريكة بالجانب األيمن, بيننا Iاولة اكتظت بالمكسرات 

وقـــف خلفنـــا باســـتمرار أحـــد . والمشـــروبات والكحوليـــات
ظهر اندهاشي برغم مما أراه من أمل . الجرسونات ُخصص لخدمتنا
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. , ومـدونات قصـور شـهرياربزخ, فاق أقاصيص ألف ليلـة وليلـة
استعرض يل الشيخ تاريخ أعماله وتوكيالتـه المحليـة وشـركاته يف 

كنـت مسـتمعا جيـدا . أمريكا ولنـدن واليابـان وبيـروت والقـاهرة
رشف منه هبـدوء حتـى ال أس ويسكي بلو ليبل أوأمامي ك. كعاديت

جتر بأسف ما قمت به أكنت . أغيب يف هذا المشهد الخرايف الماجن
هنـا يف أالبارحة وصورة ليليان تستوقفني يف كل لحظة لتـذكرين ليلة 

 .انتظاري
 : , ينبعث من اتجاه المسبحانسائيً  افجأة اسمع صوتً 

 . مساء الخير يا دكتور خالد - 
نصـفها داخـل المسـبح, والنصـف الثـاين . كانت شرين اللعينة

ماذا تريـد منـى هـذه الغاويـة . أمامي, بصدرها المكبر بالهرمونات
 :فرديت عليها. ا مل يكفي يوم أمس! يMان?الش

 .أهال مدام شرين - 
 . يتك فيها بمMعم أمواجأآخر مرة ر. اختفيت يا دكتور - 

. إلسماع الشيخ, الذي ابتسـم كأنـه يؤكـد كالمهـا بصوت عالٍ 
 :قلت
 .انشغلت كثيرا مع برامج الجامعة - 
 .أهال بك - 
 .شكرا لك وللشيخ الستضافتكم يل - 
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ىل هبـو إنفس البكينـي واتجهـت وب. خرجت شرين من المسبح
عــدد مــن الشــباب يحتضــنون الفتيــات وهــن يخــرجن . القصــر

واسـتمر الشـيخ يف Iـرح . كاألسماك الذهبية, من حوض السباحة
عروض أعمال بالنسبة يل, وأعرب عن رغبته يف تعييني مستشارا لـه 

 . يف كل أعماله يف الخارج
أنـا يف فـخ ... ماذا يريد منى هـذا الشـيخ الغـامض ! لماذا أنا ?

اعرف . عجزت كل معلومايت الرياضية وافتراضايت وغيرها يف فهمه
حاضـر يف وقـت غيـاب . ةأنى قـوي عنـد المحـك, ووقـت الشـد

لكن مـع شـرين الشـريرة, والشـيخ الشـمهري, ومحمـد . المنMق
امتثل أمامي تناقض كامل يف هذه . السائق, وجوليا الحورية عاجز أنا

? أم إنني أعـيش يف !ناولت Iعم مصيديتهل ت. الشخصيات الغريبة
وربما عقدة الشعور بالذنب, التي سيMرت عىل . وهم صنعته بنفسي

 .تفكيري, بعد تلك الليلة الحمراء يف الفندق
مـن بوابـة . ن وقت العشـاء قـد حـانأنبهنا الجرسون الهندي ب

ربست, دخلت المجلس المغMى بالسجاد الفارسي محلية بنقش اإل
ئك الجلدية والمخملية تتجمع يف أشكال هندسية تتيح راالفاخر, اآل

قف العـايل محـىل سال. جلسات خصوصية لكل مجموعة عىل حدة
سـالت . بالزخارف الفارسية والجـدران مـزين باللوحـات الزيتيـة

لعـىل اعـرف . الشيخ عن واحدة من اللوحات التي أثارت اهتمامي
 : سف قالألكنه بكل . عنها وعن الفنان الذي رسمها
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وأما أنا فـال . مدير القصر اللبناين هو من وضع هذه الصور - 
 . أفقه فيها أي شيء

عرجنا يمينا لنـدخل السـفرة . مل أعقب عىل كالمه تفاديا للحرج
التي عرضت عليها المأكوالت العربية واألجنبية والتي تسـاوي يف 

حـول الMاولـة تنـاثرت . مجملها عشرات أضعاف عـدد الضـيوف
وات مع بعض الشباب يختارون ما Iاب لهـم مجموعة من الحسنا

أما أنا والشيخ فانتحينا جانبـا حيـث أعـدت لنـا سـفرة . من الMعام
عربية حول صينية ضخمة ومعنا عدد من المقربين للشيخ, وبعـض 

بكامـل بـدلتي الصـيفية . علينا مجيعا جلـوس القرفصـاء. األجانب
اخـل مجعت أرجيل الMويلة, فـدفعت زراعـي الشـمال ليصـل إىل د

الصينية المكتنزة بالرز البسمتي والمشويات مـن الفـراخ وخـروف 
شهيتي كانت مقفولة تماما ولكنى . مشوي بأكمله يف نصف الصينية

وكضـيف هـام, . نجحت يف المجاملة والتظاهر باألقبال عىل األكل
كنت استمع فقF وأتكلـم بقـدر مـا . كان عىل عمل ما يقوم به الكل
ل نفـس يف تعجـب بـين الفينـة أوأسـ. يكفي مـن إجابـة أو تعليـق

هل أحضرين . واألخرى, هل يعلم الشيخ بما فعلته شرين يف الفندق
 . سأعلم يف هناية هذا اليوم الغريب!!. هنا بعد وقوعي يف الشباك?

بعد انتهاء العشاء, اختفى الضيوف مع الحسان هبدوء يف الغرف 
فجـأة . رالممتدة عىل Iول الممشى الـذي يـؤدي إىل واجهـة البحـ

فصلتني عن الشيخ الذي انشغل بضيف أجنبي . رأيت شرين أمامي
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فاذا هبـا تفـتح أحـد . حضر متأخرا وكأهنا تقودين ألرى منظر البحر
دخلت مترددا فاذا بي وجه لوجـه . تفضل يا دكتوراالغرف, وتقول 

تعوذت والتفت لشرين ولكن مل تكن معنا قفلـت البـاب . مع جوليا
 :أقوله غيرواختفت فلم أجد ما 

 !!أنت هنا أيضا?. أهال, جوليا - 
 .نعم أنا هنا - 

راعيا وضمتني إىل صدرها بلهفة وIوقتني بيديها ذوارتمت بين 
الناعمتين وأغمضت عيناها ووجهت وجهها نحو وجهي يف انتظار 

نا انتشلها من الجكـوزي يف ليلـة الفنـدق أقبلة عميقة كالتي نالتها و
ت نحـو البـاب, فأسـرعت قـبيل حاولت االبتعاد وتوجه. الحمراء

الحجرة ال تقل حجما عن الجناح الفنـدقي الـذي . وأحكمت قفله
شغله بالهلتون, ستائر محراء تتديل من السـقف المنقـوش بـالجس أ

شرفة ذات خصوصـية ال تـرى . بار ملحق يMل عىل البحر. األبيض
ال يجوز جلست بجانبها ... صرخ أ! ?!ماذا افعل...  منها إال الماء 

 :راعي حولها وهي تقولذ السرير ويف
 . أهال يا دكتور - 
 .رجع للفندقأسف يا جوليا الزم أبكل  - 
 !هل تشعر أنى قبيحة اليوم?... معقول - 
لكـن أرجـو تأجيـل ... عفوا أنت أمجل ما رأيت يا, جوليا  - 
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 .الموضوع ليوم آخر لو تسمحي
 .سمح حبيبيأال  - 
الجنـاح يف  وال أزال يف نفس. ال أستMيع اليوم... يا جوليا  - 

 .فندق الهلتون
واتجهت للباب وخرجـت . وأخفيت يف صدرها حفنة من المال

يف الممـر الMويـل الـذي يقـود إىل البهـو, قابلـت أحـد . دون دليل
تبعتـه . الجرسونات الهنود وIلبت منه أن يدلني إىل مكـان الشـيخ

لعدة دقائق وأشار يل اتجاه المسبح حيـث يجلـس الشـيخ وحولـه 
هنض الشيخ من الكرسي . تكلمون اللغة اإلنجليزيةضيوف أجانب ي

 :وقام بتقديمي لضيوفه بلغة إنجليزية مكسرة قائال
أقدم لكم الدكتور خالد دكتـور يف الرياضـيات وأسـتاذ يف  - 

يسرين إخMاركم بـأنني قـد عرضـت عليـه منصـب . جامعة بيروت
 .مستشار شركات الشمهري العالمية وانا يف انتظار رده

 :ضبافكان ردي مقت
وأتمنى بعـد رجـوعي لبيـروت أن أخMـر . أهال بكم مجيعا - 

يؤسفني أن أودعكم اآلن الرتباIي ونـراكم . الشيخ بقراري األخير
 .قريبا

 :هب الشيخ واقفا, وانتحى بي جنبا وقال
 .أين ونحن مل نبدأ الحفل ىلإ... يا دكتور  - 
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ورائي تحضير هام جدا جدا الجتمـاع غـدا, .... اسمح يل  - 
 .رجع للفندقأن أالبد يل 

مل يعجبـك المكـان? الراقصـة أ!! ... تتركنا هبذه السرعة? - 
 .ةالشيشانية توها واصله ومعها راقصة مصرية مشهور

 .ال أستMيع لقد تأخر الوقت... ال ال ال  - 
 .نتقابل قبل سفرك يا دكتور خالد... صر نت مُ أمادام  - 

. حد الخدم, وأشار له بMلب السائق محمد بسرعةنده الشيخ أل
كان يتكلم عن سـائقه محمـد . واصل السير معي حتى بوابة القصر

ودعني بحراره وتوجهت إىل الفندق مـع . ه وإخالصهئذكابمخيس و
وأثناء الMريق واصل محمد مخيس يـزودين بأسـرار . السائق محمد

تعجبت وامتعضت عندما أخبرين محمـد أن . القصر وأسرار الشيخ
 : الوق. نومعظم الضيوف يف القصر مثلي

لونـه . سائق هندي من والية كـارال! هل تصدق يا دكتور? - 
هربت معه . وهي من أم أخرى. سود مثلنا هربت معه ُأخت الشيخأ

لكنهم صادوها وصادوا الهندي وقتلوها يف األردن وال . إىل بريMانيا
أخو الشـيخ الصـغير مصـاب بانفصـام . يعلم بذلك أي أحد غيري

لهم يف حجـرة تقـ. ل مـن البنغـالقبل شهر قتل ثالثة عما. شخصية
ولفقت القضية بواسMة النيابة وسافرت . بمزرعته الهتامهم بالسرقة

ودفعت لكل أسره مبلغ من المال وانتهت . امينثأنا شخصيا مع الج
 . القصة
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يا دكتور خالد أقص عليك كل هـذه القصـص المؤلمـة, ألننـي 
ا ضـحية أنـ. ال أريدك أن تحتك هبؤالء البشـر. أحس بقربي نحوك

. مات حبيسـا يف قصـور هـذه العائلـة. عبودية والدي رمحة اهللا عليه
لكـن مل . أتمنى من اهللا, أن يجد يل مخرجا من هذه الحيـاة التعيسـة

عـرف القـراءة أال . ولـدت Iفـال دون رعايـة. يستجب اهللا لMلبـي
سمعها يوميا بمضض وال حول وال أوكلمة عبد . والكتابة حتى اآلن

قـد حوشـت . يعMوين مـا أريـده, خوفـا مـن هروبـيماديا . قوة يل
ف إسترليني اخفيها يف حفرة من الآبMريقتي مبلغ يربو عىل الخمسة 

أرسـلوين للسـودان ألجـد . اآلن ىلإمل أتزوج . أركان حديقة القصر
زوجة, هناك سكنت يف فندق السودان, عرفني مدير الفندق األرمني 

دما قـدمني إىل عائلتهـا يف وعن.  عىل شابة مجيلة تعمل سكرتيرة معه
منMقة بري, رفض أبوها والذي يعمل أصال Iباخا بالفندق, بحجة 

ومـن وقتهـا أصـبحت ال . أنى غير متعلم وأيضا عدم أصول قبيلتي
أبايل بعدم الزواج وأعيش عىل بقايا وفتات الضـيوف مـن القحـاب 
السكارى يف ليايل القصر, مثل قوادة اسمها شرين تسـكن معكـم يف 

 . ق الهلتونفند
مهها تامين نفسـي مـن أي خMـر أو. الفMرة علمتني أشياء كثيرة

حفظ األشياء عن ظهر قلب حتـى اللغـة اإلنجليزيـة, أ. يهدد حيايت
أجــدهتا بــدون كتابــة الرتبــاIي بالخواجــات الــذين اســتقبلهم يف 

إيماين باهللا قوى ولكن بقدر ما Iلبت من اهللا أنا يفكني مـن . المMار
هـل . أبي وأمي رحال من هـذا الوجـود. ال أراه فاعالهذه الورIة ف
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كـان أبـي !! سيبعثون مع البشر أو مع الحيوانـات يف يـوم القيامـة?
وملـك اليمـين ال يعاملـه . وكانت أمي ملـك يمـين لوالـد الشـيخ

 .كما رأيت وكما أعيش أنا اليوم. المسلمون كبشر
 يف هذا المشوار القصير, أخذت درسا من المسكوت عليـه مـن

هذا السائق البسيF, فتح يل جرحا أعمـق . تاريخ العروبة واإلسالم
ما كنت أتوقـع أن يكـون يف هـذا الكـون . من جرح جديت رمحها اهللا

نا جاهل أف. حدثا أقبح وأسوء مما مرت به جديت من إهانة إلنسانيتها
محمد السائق الذي تعلم من الممارسة ومما شاهد . تماما بالمقارنة

يج جامعات ورجل اخـتلF بعليـة القـوم Iيلـة حياتـه أنا خر. بعينه
ال أعرف المعلومات التي عرفتها من محمد مخيس أثناء . البرجوازية

البد يل أن أعيد دراستي للحياة بعد القصـص . هذا المشوار القصير
يقنت ان الممارسة اقـوى تعلـيم يتالقـاه أ. التي سمعتها من محمد

 :كرر عىل الMلب وقال. ندقأوصلني محمد للف. نسان يف حياتهاإل
 . نا من لحمك ودمكأال تتركني يا دكتور ف - 

ادر كتبـت لـه تلفـوين يف الفنـدق غبكى وهو يودعني, وقبل أن ي
 :وتلفوين يف بيروت لكنه قال

 . قرأأقلها يل شفويا يا دكتور أنا ال  - 
فردد بصوته األرقام . أمليت عليه تلفونات يف الفندق ويف بيروت

نزلـت مـن عينـي . وقادر ىدعني بالحضن مرة أخربدقة للتأكد وو
يـا اهللا أي عـامل . شيع بMريف السيارة التي يقودهـا محمـدأنا أدمعة و
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رض عاش فيهـا سـيد الخلـق أأهكذا يعيش السود يف !! نعيش فيه?
! حسـبي اهللا?!! ونبـع فيهـا الـدين اإلسـالمي?. وخاتم المرسلين
يف بلـد . ديتـهفهو بعيد جـدا عـن التحـرر مـن عبو. مسكين محمد

كانـت . تجردت من اإلنسانية ومحمد مخيس يعيش فيها منذ مولـده
شـعرت . الساعة منتصف الليل, عندما دخلت جنـاحي يف الفنـدق

. بالرغبة الشديدة يف التحدث لليليان ولكن الوقـت قـد تـأخر جـدا
حاولـت النـوم ولكـن شـريF . رجاء المكالمة لصباح الغدإقررت 

مـاذا ... والسؤال الملح يف ذاكـريت . جااألحداث كان Iويال ومزع
 . بالكوابيس يًئاوكان نومي متقMعا ومل. يريد هذا الشيخ منى

صحوت مفزوعـا, . نا أضاجع شرين يف مسبح القصرأحلمت و
حلمـت بليليـان . فغيرت سريري ونمت عىل األريكـة يف الصـالون

صحوت مخلوعا برؤية الشيخ يدخل عيل يف . تستجوبني عن جوليا
أعاقب نفسيا لفعلتي الحقيرة مـع شـرين التـي . أعوذ باهللا. يجناح

أشــركتني مــع محمــد الســائق والكثيــر مــن الضــيوف, المثليــين 
أمام ضميري, صحوت . والمدنسين الذين مجعتني هبم حفلة القصر

عجزت أن أجدها يف كـل العلـوم التـي . بحث عن إجاباتأمبكرا, 
الرياضـيات التـي  ةتـورادرستها يف تاريخي األكاديمي مل تنفعني دك

 : لفت فيها كتابي األول بعنوانأ
حساب مجاميع المتسلسالت بالرواسـب والتمثيـل المMـابق «

  .»للمضلعات يف التحليل العقدي
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س المـال لكـارل أمل تنفعني حتى مجالت العلـوم وال كتـاب ر
. وال آيات القرآن الـذي حفظتـه يف خلـوة جـدي الفحـل. ماركس

وددت الرجـوع . بالرغبة للحديث مع أمـيشعرت يف ذلك الصباح 
. لMفولتي الغنية بالرعاية والحب وراحة البال والحـرص األسـري

قلـت . هي معلمي األول وانا أخMـو أول خMـوة يف حيـايت أمامهـا
مل . لنفسي, هذا هروب من الواقع لرجل مثيل جاب العامل وجامعاتـه

 وضـعت. تكلمـت مـع أمـي التليفـون, أفكر Iويال وأدرت قرص
السماعة وشعرت أن نصف الحموالت والكوابيس والعقد النفسية 
اختفت من ذاكريت بعد كالمي مع أمي, وفعال كـدت أن أقـول لهـا 

كسير حيايت الجديد, لكـن قـررت االكثير عن ليليان التي أصبحت 
مجع أIرايف التي تناثرت ما بين بيروت والهلتون أالتريث قليال حتى 

سائق والحقائق المـرة يف ليلـة العهـر وقصر الشيخ ودموع محمد ال
. التي احتقرت نفسي فيها قبل أن احتقر أو اللوم فيها شرين وجوليا

يا له من سر يف كنه األم يصـعب . عالجت نفسي بسماع صوت أمي
بعد المحادثة مع أمي جلست يف مكتبي وقمت . علينا تفسيره علميا

بيـروت  ىلإ كما قررت الرجـوع. بتحضير تقريري النهائي للجامعة
هربا من جحيم ما رأيت وما سمعت يف الهلتون وقصر الشيخ ومما 

هربـا مـن أهـوال خلقـت معظمهـا بنفسـي, . قاله يل محمد السائق
 . وخلقت الصدفة بعضا منها

وبـنفس الشـهامة التـي . مل تغب دمعة محمد مخيس عن ذاكـريت
دفعتني لمساعدة مايكل جيير ومجدولين, قررت أن أساعد محمـد 
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نسان كما حMمـت إسائق وفكه من جنازير العبودية التي حMمته كال
نفـس المالبسـات التـي . والده ووالدتـه يف ذلـك القصـر الـنجس

أجـد نفسـي . جرحت قلب جديت رمحها اهللا يف حوش جـدي النـاير
سلكت . أنا دكتور رياضيات. مربوIا بحبل واحد مع محمد السائق

السائق البسيF يعيش لكن محمد . Iريقي بعلمي وخبريت واIالعي
كـان مـن الممكـن أن أكـون أنـا يف مكـان . بجهل القرون الوسMى

 .محمد مخيس بالعبودية وملك اليمين ومحمد يف مكاين
)١٣( 

عندما شارفت الساعة الثامنة صباحا شعرت بأنني عىل اسـتعداد 
 :كامل للحديث مع ليليان وأدرت قرص التلفون

 لو ليليانأ - 
اللحظة أنك تدير قرص التلفـون علم يف هذه أحبيبي كنت  - 

 .لتكلمني
 كيف أنت وكيف مجدولين? - 
تتصـور أهنـا تحفـظ كـل . ةمجدولين هذه معجز.... تمام  - 

ذكـاء غيـر ... الدروس العربية واإلنجليزيـة وترددهـا بحـذافيرها 
 . عادي
واألمجل وصويل عندكم يف بيروت مساء اليوم ... خبر مجيل  - 
 .دعيني أتأكد من الحجز...  ال أستMيع إكمال األسبوع هنا... 
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عرفته موضـوع سـيارتك  ةوعىل فكر... يا سالم خبر مجيل  - 
اليوم ما شاء اهللا صوتك واضح   .الجديدة لكن ما أشاهدها إىل اآلن

 .مسأليس كيوم 
 كيف الجامعة? - 
لكـن التشـريح الزلـت . ةبالنسبة يل الدروس أكثر من سهل - 

. بة منزل أمام مجدولينلكنني Iبي. تدريجيا سأتعود عليه. أخاف منه
يـا خالـد يجـب علينـا . وكل يوم أسجل ضغMها وحالتها الصـحية

 .ألهنا يوميا تبكي عندما تتذكرها. توصيل هذه الشابة بأمها
هـي المحبـة بـدون . األم كل شيء يف الحياة. نعم يا ليليان - 

المهم يف األسبوع القادم سندرس كيف نجمعهـا . شروU ألIفالها
 .بأمها
 .سن وسنقابك سوياسأخبر محا - 
 .أرجو انتظار ردي بعد تأكيد الحجز - 
 .يف انتظار تلفونك... مع السالمة  - 
 .ىل اللقاءإمع السالمة حبيبتي ليليان و - 

Iلبت منه تغيير حجـزي . اتصلت بمكتب المسجل يف الجامعة
بعـد ذلـك اتصـلت . لMائرة مساء اليوم وإخMاري بأسرع ما أمكـن

 :بدكتور قاسم

 

 

ò†Ô½a@Ší‹bä¦a@òíaë‰ 

١٥٢

 لو دكتور قاسمأ - 
السـودانيين حضـروا  ةباح الخير يف انتظارك وعىل فكـرص - 

محـد أيف قاعة البليارد بعد بكره عىل شرفك وفيـه الفنـان  اكبيرً  حفالً 
 .المصMفى

 .الزم أسافر مساء اليوم. يا قاسم متأسف - 
 !!كيف تسافر?. يا راجل أنت مل تنته من مهمتك - 
 .حضرت تقريري النهائي سأقدمه لكم اليوم - 
ن ضــمن توصــياتك عمــاديت لشــعبة ن مــوارجــو أال تكــ - 

 .الرياضيات, كما قلت يل أمس
 .ال خيار غيرك - 
 .أنا راجع للسويد كما أخبرتك. ال ال أرجوك - 
 .يف Iريقي للجامعة. لنتقابل قبل االجتماع - 
 .يف انتظارك... حسنا  - 

نـا خـارج أو. مجعت التقرير النهائي وأوراقي يف حقيبتي ونزلـت
ت وبصحبتي السـائق الهنـدي, من الباب المؤدي لمواقف السيارا

السـيارة  ى عىلخفأمام الفندق أفاجأ بالسيارة االوروزرويز التي ال ت
تجمعـت الكـوابيس مـن حـويل مـرة أخـرى . التي يقودها محمـد

هي نفس العربة بـدون . وشعرت بارتباك وربما تكون سيارة أخرى
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. نمر ولوهنا األسود الداكن يؤكد أهنا السيارة التـي يقودهـا محمـد
توقفت قليال وتركـت السـائق الهنـدي يتقـدمني لتحريـك سـيارة 

تعجبت عندما شاهدت محمد يخرج من . الجامعة لحين حضوري
 :ين وقالآتوقف عندما ر. الفندق ويتجه للسيارة

اتصلت بك قبـل قليـل, . دكتور خالد, صبحك اهللا بالخير - 
 .جدكأألصبح عليك ومل 

عمــل أنــا أ. أهــال محمــد, أنــا ســعيد بمقابلتــك, اIمــئن - 
 .المستحيل لمساعدتك

 .نسانا, انفتح قلبي له مثلما انفتح لكإمل أقابل . أنا متأكد - 
يل صديق اسمه دكتور قاسم أستاذ يف الجامعة هنا ... حسنا  - 

تـرك كـل أو. اتصل به لكن ال تتصل من قصر الشـيخ. وهذا تلفونه
. ترك تعليمايت عنده, لتعرفها بالضبFأنا أيضا سأو. المعلومات عنده

 .أرجوك أال تخبر الشيخ أبدا. نا سأسافر مساء اليومأو
سأفعل أي شيء تأمرين !! ليه يا دكتور تاركنا هبذه السرعة? - 
 .الرجل اسمه دكتور قاسم, وحفظت تلفونه تمام. به

يا محمد, أول شيء اترك فلوسك عنده, بدل دفنها يف حفره  - 
المهم أنا  ....ا هنممكن يجدها العمال ويأخذو. داخل حديقة القصر

. ن تعلم, ال أنا, وال دكتور قاسم, محتاجين لهاأوعليك ... الضامن 
ذن اهللا سوف تكـون إوأنت ب. لك يف المستقبل ةلكن أريدها كضمان
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 . خارج هذه البلد بأسرع فرصه
. .... من فمك هللا يا دكتور أنا سأتصل الليلة بدكتور قاسـم - 

س قحبات مـن حضرت ومعي مخ. ومع السالمة. ال أخذ من وقتك
» شـرين«وادة الكبيـرة التـي أخبرتـك عنهـا قـليلة أمس ومعهـم ال

رجـع للشـيخ يريـدين قبـل أأحضرهتم قبل دقـائق للفنـدق, والزم 
 .فMارإلا

نـا أتلفـت يمنـه ويسـري أودعت محمد المسكين بالحضـن, و
سـا عـىل عقـب كمـا فعلـت أخوفا من تراين شرين وتقلب يـومي ر

ي وقابلت دكتور قاسم الذي انتظرين ركبت مع السائق الهند. سابقا
شرحت له قصة محمد السائق باختصار وما هي خMتـي . يف مكتبي

لمساعدته وحتى عن الفلوس وضحك الدكتور قاسم بأعىل صـوته 
 :وقال
نـه إدكتور خالد أرجوك ابتعد عن هؤالء الناس وال تقل يل  - 

مـن الرقيق هنا كلهم من زنجبار لكنهم يومهوك بـأهنم .... سوداين 
 .ريد التدخل يف هذا الموضوعأهؤالء سذج وال ... السودان 

أرجوك اعتبر المساعدة لمحمـد .... دكتور قاسم أرجوك  - 
 .مساعدة بالنسبة يل شخصيا

يا رجل هـؤالء أنـاس ال يسـتحقون ... كالم فارغ يا خالد  - 
يا دكتور ال تعمل من نفسـك المسـيح . نصفهم ميؤوس منه. الرمحة

 بن مريم?ا
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أنا شخصيا عشـت نفـس الظـروف : لكن أقول لك ... ال  - 
 .التي يعيشها محمد

 .فهم ما تقول, يا دكتورأال  - 
 .قصدهأدعنا نذهب لالجتماع وسأشرح لك الحقا ما  - 
 .يف توصياتك األخيرة ىكما أوضحت لك, ال أريد ذكر - 
 . دعني يا دكتور قاسم, أراجع الموضوع مع دكتور فيروز - 

ائق الهنـدي وهـو يحمـل خروجنا من المكتب, دخل السـقبل 
ويـرن . ورقه من مكتب اإلدارة تؤكد تغييـر حجـزي لمسـاء اليـوم

تلفون محول من مكتب دكتور قاسـم لمكتبـي وسـلمت السـماعة 
ن المتحدث أدكتور قاسم ب إىلوبعد تبادل مجل مقتضبه أشار . لقاسم

ن أأخذت السماعة من قاسم وأكدت لمحمـد بـ. هو محمد السائق
. انتهـت المحادثـة. نه اتصل هبذه السـرعةإنا قاسم سيساعده وحس

 : فقال دكتور قاسم
غيرت رأيي بعد سماعي لمحمد, وسأعمل مـا يف وسـعي  - 

 . لمساعدته
اتفقنا عىل آليات الخMة, التي يمكننا بواسMتها أن ُنسـِفر محمـد 

 .لبيروت, ومن هناك يبدأ تحريره من عبوديته من قصر الشيخ
ري للجميع بأنني سأسافر مساء يف اجتماع األساتذة, قدمت عذ

وعـىل اسـتعداد لزيـارة أخـرى إذا لزمـت . اليوم لظروف أجبرتنـي
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, وكـان عـَيل ولـذلك كـان االجتمـاع مMـوالً . الحاجة لحضـوري
نشـاء شـعبة سأله كثيرة بخصوص التحضـير األويل إلأاإلجابة عىل 
. تقدمت بتقريري األخير وبه كـل التوصـيات الالزمـة. الرياضيات

جلست بجانب الدكتور فيروز . الجتماع بتصفيق الحاضرينانتهى ا
مل يكن الدكتور فيروز ملحا, . مدير الجامعة واعتذرت له مرة أخرى

لنـدن بخصـوص  إىلنه سيسـافر مسـاء اليـوم أيضـا أإذ عرفت منه 
ودعته وتمنيت لها الشفاء وIلبت منـه أن . فحوصات Iبية لوالدته

ودعـت . خاص للمرة الثانيـةيMمانني عىل صحتها وأعMيته كريت ال
لكن الدكاترة السودانيين العـاملين يف الجامعـة, تجمعـوا . الجميع

هنـم قـد أعـدوا أحويل يMالبوين بإعادة النظر يف سفر اليوم, خاصـة 
محد المصMفى وكل السودانيين المتواجدين أالقاعة وأخبروا الفنان 

ها وكتمتها عرفأنا متأكد وألسباب ألكن حاولت إقناعهم و. يف البلد
 . يف سري

شباح ال تفارقني, شرين, أمامي أتظهر . تعقدت من وجودي هنا
كوابيس نكدت حيايت والبد . جوليا, الشيخ الشمهري, زيارة القصر

صراري, يف النهايـة وافقـوا بتغييـر العشـاء لغـداء إبعد . من سفري
فبدل رجـوعي للفنـدق توجهـت معهـم لصـالة . وانتهت المشكلة

دأت االتصـاالت وتوافـد السـودانيون والسـودانيات البليارد, وبـ
محــد المصــMفى وفرقتــه اعتــذروا عــن الحضــور ألكــن . للصــالة

النشغالهم بتلبية غداء مع أحـد المـواIنين األثريـاء والعـب كـرة 
انتهى اللقـاء مـع العـدد المحـدود مـن . شهير, من أصول سودانية
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تور قاسـم ودعـت الـدك. السودانيين الذين قبلـوا تغييـر المواعيـد
واتصــلت فــورا . وزوجتــه الــدكتورة كرســتين وتوجهــت للفنــدق

 :بليليان
 لو ليليانأ - 
 .أهال دكتور خالد... أنا مجدولين  - 
 .كيف حالك وصحتك - 
علمتنـي اإلنجليـزي . والفضـل يرجـع لليليـان. أنا بخيـر - 

أتمنى يا دكتور لـو . وتفحص صحتي كل يوم والحمد هللا. والعربي
 متى رجوعك?. حاصل عليهاأقدر أقابل أمي واعرف ال

 .شاء اهللا نإمساء اليوم  - 
 .ليليان ولنا مجيعا ةكبير ةواهللا فرح - 
 أين ليليان? - 
 .يف الجامعة - 
 ةا أن Iائريت ستصل بيـروت السـاعة الحاديـة عشـرهتخبر - 
 . وقويل لها تتصل بي ومع السالمة. بالليل

من فرU تعبي النفسي والجسـدي, حاولـت . وضعت السماعة
يرن . عة, قبل حضور السائق الهندي ليرافقني للمMارالنوم لمده سا

 :رفع السماعةأجرس التلفون وتعوذت قبل أن 

 

 

ò†Ô½a@Ší‹bä¦a@òíaë‰ 

١٥٨

 لوأ - 
. سألقاك يف المMـار.... يا له من خبر سار ... ليليان معاك  - 

 .ةاألستاذ بكري نظم كل حاج
 .يا ليليان الوقت متأخر عليك - 
 .ما الباقي ليكن مفاجأةأو. معي محاسن. ال تخف عىل - 
 بالسالمة... نراكم  - 

السـائق . بدأت يف مجع مالبسي وترتيب أوراقـي يف حقيبـة اليـد
ــدان جــوازي . ســيكون معــي بعــد ســاعة ونصــف تفاجــأت بفق

األمريكي, وفقدان مئة جنيه إسترليني شيكات سياحية من تومـاس 
نا أتكتم أفعل وألكن ماذا . شك لحظة يف أن الفاعل شرينأمل . كوك

ويل إيمان قاIع أن أي !! ليلة المشؤومة?عىل عالقتي هبا منذ تلك ال
أنا ارتكبت ذنبا ال يغتفر يف . جرم يرتكبه اإلنسان يتم عقابه يف الدنيا

لو علمت بـه لصـفعتني وأزاحـت بوجههـا عنـي إىل . حبي لليليان
أمـا . الشيكات السياحية يمكنني التبليغ عنها وينتهـي األمـر. األبد

عليهـا بكـري كـل قضـية  ىنالجواز األمريكي فتلك مصيبتي التي ب
 . توين فنار وضمن به تعويض مايل كبير يل وله

أنـا ! فعل ومل يبقى من الوقت إال ساعة من ذهابي للمMار?أماذا 
. أخMـرت إدارة الفنـدق بمـا حصـل. متيقن أن الفعلة تشبه شـرين

حضر المتحرون, وقاموا بتفقد جناحي وأخذوا البصمات من كـل 
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هم بصمة ركـزوا عليهـا, كانـت أ. الشربمكان, بما يف ذلك أواين 
. لخمس أصابع حول زجاجة الويسكي بالك ليبـل النصـف فارقـة

قام التحري بأخذ البصمات من أبـواب . وجدت يف مكتبي بالجناح
سـألوين عـدة . الحجر التي تحيF بجناحي وبصمات خدم الفنـدق

إسالة عن ضيويف أثناء إقامتي يف الفندق, فلـم أسـتMع الكـالم عـن 
 .ين أو جولياشر

اكتفيت بذكر دكتور قاسم, الذي رافقني يف أول يوم ودخل معي 
تحليـل . أردت إخMار دكتور قاسم ولكن عدلت عن رأي. الجناح

. البصمات كان سريعا وتركز االهتام عىل الحجرة المقابلة لجنـاحي
Iلبوا منى عناوين االتصال . مر ضيقأيا للهول أنا يف . حجرة شرين

نات الحجـز يف الفنـدق التـي تبـين الكنهم اكتفوا ببي بي يف بيروت,
تم إبالغ مكتب . تلفون شقتي ببيروت ومكتبي يف الجامعة األمريكية

تـم كـل شـيء بمهنيـة . تومس كـوك بأرقـام الشـيكات المسـروقة
شـكرين . ن إدارة الشرIة كانـت بيـد البريMـانيينسكوتالند يارد أل

تعـابير وجهـه األمحـر أشـعرين ب. ببرود إنجليـزي» جورج«الميجر 
وجد خصلة شعر يف . ن هنالك حلقة مفقودة يف التحريأالمستهتر, ب

. ركن الحمام ويف األريكة التي نامت عليهـا شـرين يف تلـك الليلـة
حضر السائق ومحل أمتعتـي إىل . أخذها يف كيس بالستيكي للتحليل

يف االستقبال, ُفوجئت بوجود دكتـور قاسـم الـذي حضـر . السيارة
وسـمع . عـيل اوالحظ التوتر الذي بـد. عىل مرافقتي للمMاروأصر 

 . وهو يودعني. مدير الفندق اللبناين يعتذر يل
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 :فتدخل دكتور قاسم بسؤال سريع
 !ماذا حصل يا دكتور خالد? - 
 .مصيبة لكن بسيMة - 

ربما . يف Iريقنا للمMار, اضMررت أن أقص عليه القصة الكاملة
, بعد اجتمـاعي مـع األسـاتذة مسك خيMها عندما قابلني ثاين يومأ

  :وقال يل
 !! راك متعبا يا دكتورأ  - 

 : وكان ردي
 . لنتركها مستوره  - 

 : فقال يل. مل تعد مستورة اآلن
ثالثـة أشـهر, ويف  ةنا أثناء سكني لمدأف. مل تفعل شيئا غريبا - 

لكن حرصـت عـىل أوراقـي . فعلت مامل يفعله إبليس. نفس الفندق
 ةك يف هذه البلد, لكن نتركها مستورشيء عادي يا سعادت. وفلوسي
الجواز األمريكاين . سأواصل مع الشرIة وأبلغك النتيجة. كما قلت

 .الف الجنيهات وأحسن تعمل بدل فاقدآيكون اتباع ب
. لقد أخذت نسخة من البالغ ألسلمها للسفارة األمريكيـة - 

 .أما الفلوس يف ستين داهية
تكـون قـد  الفلوس لو ما اسـتعملتها أمـس هـذه القحبـة, - 
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ولمعلوميتك الجوازات تتـزور وتبـاع . الكالم هو الجواز. أوقفت
 .عندكم يف بيروت

محدت اهللا, أنى أفضيت لدكتور قاسم بكل ما حصل بالتفاصـيل 
شـعرت بـأنني . وساعد ذلك يف رفع اليأس والضجر عنـي. المملة

ودعت دكتور قاسم . سأقابل ليليان كما يجب فرحا ومشتاقا ومحبا
أتممت إجراءات الـدخول . ول لبوابة المقادرين بالمMارقبل الدخ

كانـت . ويف شباك مراجعة الجوازات ُأخMرت بحظري مـن السـفر
رجعــت يل أمتعتــي, واتصــلت بــدكتور قاســم أ. صــدمة مدويــة يل
ن سـفري أبعد ذلك اتصلت بليليان وأخبرهتا ب. وأخبرته بما حصل

ولكنهـا كانـت  ائً ن يف األمـر شـيأأشعرتني بـ. ربما ليوم آخر. تأخر
. ابالنسبة يل أصـبح كـل شـيء مفضـوًح . كعادهتا مهذبة يف تعاملها

اسـتعديت لكـل مـا يمكـن أن . وربما يدخلني السجن يف بلد كهذه
 .يحصل يل

)١٤( 
هناء هذه إقرر استضافتي بمنزله لحين . رجع دكتور قاسم للمMار

ادر المMار راجعنـا مكتـب الشـرIة, لنعـرف غوقبل أن ن. المصيبة
لكن وجهونا لمركز . مل نعرف منهم شيء. أسباب حظري من السفر
. توجهنـا إىل هنـاك. لمعرفة أسـباب المنـع. الشرIة يف داخل البلد

. وكان وقتها الضابF المناوب يف المركز, فاروق الحبر من السودان
. اهللا خيـر اءش نإوقال  اوماء باردً  اIلب لنا شايً . استقبلنا بكل أدب
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 : وبدأ يسألني.  وفتح محضر .شرحت له حالتي
 فقدته ومل تبلغ عنه?  .هل لك جواز سفر آخر يا دكتور - 
 .بلغت عنه قبل مخس ساعات. نعم - 
 .ال نعرف عن أي بالغ هنا باسمك - 

اخـرج ملـف كـان بداخلـه جـواز, . فتح خزانة كانت من خلفه
 :وقال
 هل هذا هو الجواز? 
 .سمى عليهاصوريت و. نعم - 
لبنانية ليلة  ةمشبوه كانت فيه شاب وجد هذا الجواز يف منزل - 
 فما عالقتك هبا?. اسمها, جوليا. أمس
أوضحت للضابF ما دار بينـي وبـين . مجعت كل شجاعتي - 
 .حتى سهرة القصر. جوليا
 هل فقدت شيكات سياحية? - 
 .مئة إسترليني. نعم - 
. المتهمة اعترفت بكل ما قلته بالضبF. كل أقوالك حقيقية - 

راحها بـأمر أحـد كبـار سـالشابة أIلقنا  .عليك الحذر يا دكتور هنا
أما جوازك فالبد من مثولـك أمـام المحكمـة . الشيوخ صباح اليوم

 .الستالمه غدا
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 ! فعل?أماذا . وضع ال فكاك منه. تكاد األرض أن تخسف بي
. ما قاله الضابF السوداين مأمون الحبر ال لقـF وال محابـاة فيـه

أحيـي . ألين مـن السـودان مل ينحـاز يل. يؤدي عمله بمهنية والتـزام
أنـا اآلن, أتجـرع السـم الـذي صـنعته . موقفه الشـجاع والواضـح

بجـانبي دكتـور قاسـم . فهنا ال تنفعني دكتوراه وال منصب. لنفسي
 .مسمر يف الكرسي وكالنا فقد المنMق تماما

 :هنا تدخل دكتور قاسم بMريقته اللماحة وقال للضابF السوداين
الـدكتور موقفـه حسـاس, . حسعادة الضابF, بالش فضائ - 

وأنت تعرف . هذا الموضوع سيخرب بيوتنا. ونحنا أستاذة جامعات
هل من Iريقة أخرى تمكننـا الخـروج مـن !!!. إذا ذهبنا للمحكمة

 !!هذه الورIة?
سـف الجـواز أبكل . عمل حسب التعليماتأأنا . يا دكتور - 

 ويجـب أن يرسـل اجديد وال توجد فيه أي تأشيره فهو يعتبر مـزورً 
 .وهذه كلها أشياء خارج إراديت. للسفارة األمريكية للتحقق
Fيا للهول . جلسنا للتشاور يف الموضوع. خرجنا من عند الضاب

 :فجأة سألني قاسم. ستحق ما حصلأأنا فعال 
 هل عندك تلفون الشيخ? - 
 . ها هو. بحث عنه بين أوراقيأدعني . نعم - 

عدنا يف رجعنــا مــرة أخــرى للضــابF الســوداين وIلبنــا أن يســا
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بعد عدة محاوالت, سلمني الضابF . االتصال مع الشيخ الشمهري
شـرحت لـه موضـوع . السماعة, وكان المجيـب الشـيخ شخصـيا

وبعد تبادل مجل قصـيرة أخبـرين . فMلب التحدث للضابF. الجواز
Fالضاب: 

أن منــدوب الشــيخ سيحضــر وسنســلمه الجــواز حســب  - 
 . تعليماته

زمـه أخـري, ألكنها تجـر . نفراجفيبدو أن األزمة يف Iريقها لال
مـاذا يريـد منـي هـذا . وهي الشـيخ الشـمهري نفسـه. هتربت منها

انتظرنـا يف مكتـب الضـابF . ةغها أنـا يف يـده لقمـة سـائ! الرجل?
 : وبدون ذلك كما قال. الذي أشعرنا بفرحه لتدخل الشيخ. السوداين

دون ذلك, األمـر يف . الحمد هللا يا دكتور عىل تدخل الشيخ - 
 . هى التعقيدمنت

Fمل . كانت المفاجأة, دخول السائق محمد مخيس لمكتب الضاب
سلم عـىل . يكن يعرف بوجودي وال وجود دكتور قاسم يف المخفر

 :دكتور قاسم وعيل الضابF بالحضن وقال بالحضن وعىل
 واهللا أنا افتكرتك سافرت?! جوازك أنت يا دكتور خالد? - 
 .نعم - 
 .الحمد هللا الموضوع منتهي - 

حمد مخيس بتسليم الضابF السوداين فـاروق الحبـر ورقـة قام م
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يف نفـس . سـتلم جـوازيأمختومة من الشيخ الشـمري وبموجبهـا 
اللحظة, أصدر الضابF السوداين المناوب, فاروق الحبر التعليمات 

. وتـم إلقـاء مـذكرة حظـر السـفر بالنسـبة يل. تلفونيا ألمن المMار
. دعنـا بـأدب واحتـراموخرجنا ثالثتنا من مكتب الضـابF الـذي و

روزورويز بنتيل السوداء بـدون أرقـام تقـف أمـام وكانت العربة األ
Iلبت من محمد أن يجلـس معنـا يف عربـة دكتـور قاسـم . المخفر

. قمت بتقـديم محمـد مخـيس للـدكتور قاسـم. الفولفو المتواضعة
شكر دكتور قاسم محمد مخـيس, . وألول مرة يتقابالن وجها لوجه

 :وقال. ذه الساعة المتأخرة من الليلعىل مجهوده يف ه
 .نني قابلتك يا محمدأوالحمد هللا . ربا ضارة نافعة - 

لقد كان اللقاء الثالثي بوجود دكتور قاسم فرصة لشرح مخMMي 
كان محمـد مسـتمعا جيـدا . لتحرير محمد, وكيفية هتريبه من البلد

وعرف ما يجب عليه من أدوار يف خMتي, وما عىل دكتور قاسم مـن 
يف موضــوع فلوســه المدفونــة يف حديقــة . وار يف إنجــاح الخMــةأد

. لك الخيـار يف تسـليمها لـدكتور قاسـم أو دونـه: القصر, قلت له
 : أجاب محمد

سأسلمها غدا الصبح بعـد توصـيل واحـدة مـن القحـاب  - 
مر الشيخ بMردها بعد القبض عليها يف بيت مشـبوه مسـاء أ. للمMار
 .أمس

لمMرودة التي يقصدها محمد, هي من كالمه, عرفت أن القحبة ا
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وبعد شرح دام نصف ساعة, وال يزال جوازي يف يده محمد . جوليا
 :السائق قال

 .الشيخ يف انتظارك يا دكتور. هيا بنا - 
 .نا يل ارتباU بدكتور قاسمأالوقت متأخر و - 
 .الشيخ ترى بزعل عليك... ال يا دكتور  - 

. وح معـكنر... تدخل قاسم وقال لمحمد ما دم الشيخ بزعل, 
فلم يتردد محمد ابدأ لثقتـه العميـاء . تركنا يف عربيتنا ونحنا نتبعكا

 :بل سلمني الجواز يف يدي وبدأنا المشوار فقال قاسم. بي
 .يا رجل دخلتنا يف مشاكل ال يعلم هبا إال اهللا - 
عـرض أن أومـا كـان يل . سـتحقأمتأسف وبين وبينك أنا  - 

 .نفسي لمثل هذه المهازل
ت هنا قمت هبذه الفعلة, فما عساك فاعل يف إذا أن... عجبي  - 

 .بيروت يا دكتور
 .يف بيروت, تبت توبة نصوحة بعد تعريف عىل ليليان - 
 !!من هي ليليان? - 
وكل ما حصل . لكن أحببتها وأحبتني بصدق...  اليس مهمً  - 

 .وما كان يل أن افعل ما فعلته... يل هنا, هو انتقام لحبها وصدقها 
 .أم هو مجرد حب نظري! ?هل نمت معها... يا رجل  - 
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 .مل أقابل مثلها يف حيايت ةبأمان. مجرد تنظير إىل اآلن - 
يموت الهوى مني إذا القيتهـا ويحيـا : ذكرتني قول الشاعر - 

 . إذا فارقتها ويزيدُ 
الشيء المحزن أنى قـررت أن أكلمهـا بكـل شـيء عملتـه  - 

 .ومتأكد ستتركني إىل األبد. وبالتفاصيل
يـا أخـي . ا دكتور اترك التنظيري... تقصد اعتراف مسيحي  - 

 .ابلع القصة واسكت مادام تعرفت عىل بنت حالل
 .ضميري يا دكتور - 
أين كان ضميرك عندما جلسـت بـين قحبتـين مـن الـوزن  - 

 الثقيل?
 !!ماذا أقول لك? - 

وقف أو. أوقف محمد السيارة الضخمة الفارهة أمام باب القصر
سيدس والفراري قاسم سيارته المتواضعة بين مجع من سيارات المر

وأخذنا محمد هذه المرة إىل فال . نزلنا بحزر وتخوف. ستن مارتنأو
. البحـر جانبية داخل القصر بنيت عىل النمF اإلنجليزي مMلة عـىل

انتظرنا نصف ساعة يف الصالون الزجاجي بإIاللتـه الخرافيـة عـىل 
غاب عنا محمد لفترة, ثم رجع ليخبرنا . مياه البحر, ومل يظهر الشيخ

. األصغر هقصر أخي إىلن مهمة مستعجلة اضMرت الشيخ للذهاب أ
ن يخـيل سـبيلنا أوأقنعت محمد ب. كان غياب الشيخ خبرا مريحا لنا
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 :فقال
 .حضر لكم العشاءأمادام الشيخ غير موجود, اتركوين  - 
ألنه دكتور قاسـم يسـكن . ال يا محمد يجب علينا الذهاب - 
 .بعيدا
 .مانتظروين دقائق من فضلك. ال مانع - 

كنا عـىل مجـر, خوفـا مـن ظهـور . خرج محمد لمدة عشر دقائق
 :رجع محمد وهو يحمل كيسا كبيرا وقال. الشيخ
. وحسب تعليمتك يا دكتور, فلوسي أسلمها لدكتور قاسم - 

 .وها هي الفلوس, ال نضيع الوقت
فلوسـك يف امـأن ... والباقي علينـا . خMوة صحيحة منك - 

 .بأكملها
فتح ظهرية السـيارة ووضـع . قاسموصل محمد معنا إىل سيارة 

نه ال يعرف كمية الفلوس بالضبF, ومعها أالكيس الكبير, وأوضح ب
كلها كما قال كانت يف شكل . مصوغات الذهبية وخواتم من الماس

ودعنـا محمـد . نـه مل يسـرق شـيئا يف حياتـهأقسم أعMايا وهدايا, و
دخلنـا وبعد مشوار ساعة كاملـة, . وروحه المعنوية كانت يف قمتها

وبعد أن تناولنا أكله خفيفـة, . فيلة قاسم وكانت كرستين يف انتظارنا
أحضـرنا الكـيس وبـدأنا يف العـد . استأذنت كرستين وذهبت لتنام

ال تقل عـن  بالتقدير األوىل. لحصر الذهب والمجوهرات والكاش
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 . جنيه إسترليني آالفعشرة 
 : دكتور قاسم رفض أن يظل المبلغ معه وقال

كرستين لـو . دي يف حيايت عىل هذا الكم من المالمل أضع ي - 
 . سMوت عىل بنك ارات هذا ال تصدقني وتعتبرين سارقً 

ال توجـد موانـع . خـذ كـل األمـوال معـي لبيـروتآن أالحل ب
 .ألخذها من هنا أو دخولها لبيروت

اتصل قاسم بخMوU الشرق األوسF وحاول الحجز يل بMـائرة  
ا يف Iـائرة الصـباح لكـن مل يجـد يل المساء تفاديا للسفر مع, جوليـ

فمقابلة . مقعدا حتى يف الدرجة السياحية, فالخيار هو Iائرة الصبح
يف الصباح البـاكر وصـلنا أنـا وبكـري . جوليا يف الMائرة ال مفر منه

وصلنا المMـار, امحـل يف . لتفادي أي عقبات تقف يف Iريق سفري
فورا قمـت . ةحقيبتي الشخصية كيس بداخله أموال محمد الخرافي

والنصف  ةباالتصال بليليان وأخبرهتا بوصويل الساعة الحادية عشر
عندما انتهيـت . فرحت كثيرا وستكون يف انتظاري بالمMار. صباحا

من المكالمة رأيت محمد السائق وعىل يمينـه, جوليـا يسـاعدها يف 
أومأت له ودون أن تراين جوليا, انتحيت به جانبـا . إجراءات السفر

 : وقال. نئأن أمواله معي وعلية أن يMم وأخبرته
 .مادامت فلوسي عندك يا دكتور فانا مMمأن - 
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بقامتي الفارعة دون كل . تنفست الصعداء عندما أقلعت الMائرة

ركاب الMائرة, كنت متأكدا أن جوليا رأتني وتفادتني كمـا تفاديتهـا 
بـت وIل. أيقظتني المضـيفة. نمت بعمق مل أذقه Iيلة رحلتي. أيضا

وبـدأ الركـاب يف محـل حقـائبهم . نزلت الMـائرة. منى ربF الحزام
هم ألخذ حقيبتي, وقفت أمامي جوليا, يبدو عليها أنا أو. المصاحبة

 :اإلرهاق والحزن ومع ذلك ظلت مجيلة بشباهبا األخاذ وقالت
هل تصدق, إذا قلت لك, أن مـا حصـل ... سالم يا دكتور - 

 .فيسأكان مدبرا من شرين? أرجوك تقبل 
 .ةوالحمد هللا أهنا جاءت سليم. أصدقك يا جوليا - 
وليس معي يف حقيبتي حتى أجرة . ةبالنسبة يل ليست سليم - 

وكل ما حصـل . أخذت منى حتى الفلوس التي دفعتها يل. التاكسي
هو خالف بيني وبينها ألهنا أوعدتني بعمل سكرتارية ولكن زجـت 

 ئبـرأال . ن يف بيـروتشكر اهللا أنى أنا اآلأو. بي يف عامل أنت تعرفه
نـا ضـحية أفكما أخMأت أنا يف جسـدي ف. نفسي أيضا مما قمت به

 .أخMائي
نا متأسف لما حصل أعىل أي حال خذي منى هذا المبلغ و - 
 .لك

قابلـك يف أأتمنـى أن . ولك ألف شكر. مبلغ كبير يا دكتور - 
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 .بيروت وهذا تلفوين
ن لك. أنا مقدر لشعورك نحوي. أكون صريح معاك يا جوليا - 

إذا سمحت يل الظروف يف مسـاعدتك . أنا ملتزم وعىل أبواب زواج
 .بإيجاد عمل شريف, سوف ال أقصر وسوف اتصل بك

تأكـد . تكفيني يا دكتور هذه الكلمات الجميلة الMيبة منك - 
هي التي وضـعت جـوازك . إنني ضحية شرين وال حوله وال قوة يل

شقة المشبوهة والشيكات السياحية يف حقيبتي هي التي أوصلتني لل
 .د بي خيراارأولعل اهللا أراد بك و. وتركتني هناك

. اهنمرت دموع جوليا بتنهدات مكتومة متقMعة وهي تتكلم معي
كالنا كان . انفMر قلبي لضياع شباهبا ومجالها األخاذ وجسمها البض
ن الصدق ضحية شرين وشعرت بإصرار عىل مساعدهتا يف يوم ما, أل

 . ائهتين يف عامل الظلم والخMيئةكان يبرق من عينيها الت
 : ساعدهتا يف انتشال حقيبتها من وسF الزحام وقلت لها

صـني  .وصـيتي لـك. أنا متأسف يا جوليا مما فعلته معك - 
 . نفسك من لهو الرجال

رجعت ومجعت أغراضي, . شيعتها بعيوين وهي تخرج من الباب
. تفـيمحـل فيهـا أمـوال محمـد الMائلـة بكأوظلت حقيبة اليد التي 

ولكن عرجت عىل السـوقة . حقيبتي المشحونة خلت من أي هدايا
 . الحرة واشتريت ما لزم للجميع
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يف باب الوصول, أول من احتضـني بفرحـة االسـتقبال, بـدون 
قبلتها أمام الجميـع عـىل . صدري إىلضممتها . تحفظ كانت ليليان

. سلمت عـىل محاسـن. جبينها وشعرت براحة كأين أولد من جديد
مـا هـي . تاذ بكري الجعيل بنفسه كان مـن ضـمن المسـتقبليناألس

سـتحمل أال !!! المفاجآت التي ذكرهتا ليليان يف آخر محادثة بيننا?
قـدم يل بكـري . أي مفاجئات أكثر مما قابلتني يف رحلتـي األخيـرة

نس وجهـه أمل . إياد مفتاح سياريت الجديدة, وقدم يل سائق اسمه أبو
سائق النائب البرلمـاين تـوين فنـار مـاذا  فهو. يف يوم حادث سياريت

رتاح لهذا أمل . أوضح يل بكري هو الذي سيقود سياريت!. يفعل هنا?
 سلمت عـىل أبـو. ولكن اعرف بكري ال يخMئ التصرف. جراءاإل

أياد, وركبت مع ليليان يف المقعد الخلفي المفصول تماما عن مقعد 
لني عـن حضـن فخامة السيارة وزجاجها المخفـي مل يشـغ. السائق

توقـف تخـويف مـن ليليـان . ليليان بزراعـي األيمـن Iيلـة الرحلـة
أيـاد بكـل مهنيـة يف  قام أبـو. وشكوكها حول أسباب تأخير سفري
قـال يل . الشقة إىلمحل الحقائب . وضع السيارة الضخمة يف الجراج

. فتحت باب الشقة. انه متواجد يف امام العمارة وينتظر أي تعليمات
كMفلة . ن تشب فوق عنقى وتعانقني من فرU فرحتهاذا بمجدوليإف

ضممتها لصدري كأب حنون وهي . رأت أباها وهو عائد من السفر
خاIبتني باللغة اإلنجليزية . تبتسم وعىل عيوهنا دموع الشوق والفرح

دخــل بكــري . لتســتعرض مــدى تقــدمها يف الــدروس مــع ليليــان
الشـاي  ينجلسنا يف الصالون وقدمت ليليـان ومجـدول. ومحاسن



 

    

ò†Ô½a@Ší‹bä¦a@òíaë‰

١٧٣

انشغل النواعم بأنفسهن بينما جلـس . والقهوة وسندوتشات خفيفة
 :بكري معي يف البار وقال

لألسف, السائق السوداين, ابـن عـم . يا دكتور ةألف سالم - 
أياد  أبو. إسحاق الذي أوعدناك به, مل يحصل عل رخصة سواقة بعد

سها دفعت عنه الغرامات التي الب. عينته بعد أن أخرجته من الحبس
وأيضا ألسباب استراتيجية تتعلـق بمعرفتـه بـأدق . له الخنزير توين

مقدرتـه  إىلإضـافة . والشبيحة التي تحيF بـه. تصرفات رجال توين
لكن إذا ال تريده فعندي له أكثـر . الفائقة يف معرفة الMرق يف بيروت

 .من وظيفة
هنالـك . وفيـت وكفيـت... ماذا أقول لك . عزيزي بكري - 

 .خبرك هبا ولكن فيما بعدأمور كثيرة سأ
أنا يف Iريقي الستالم التسوية يف . أعMيني الجواز األمريكي - 

اتفقت معهم عىل ثالثين ألف إسـترليني بعـد أن كانـت . قضية فنار
 . مائة
 .دي تسوية هائلة مل أتوقعها... يا أستاذ بكري  - 
بعد األتعاب ونصيب المكتب سأضع يف حسـابك المبلـغ  - 

 .يك اليومفورا عند استالمي الش
 أياد أتعاب األدالء بشهادته? هل دفعت ألبو - 
بعد دفع الغرامات إلخراجه مـن الحـبس ومكافأتـه, . نعم - 
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عىل فكره إذا أصر مستشار فنار عىل كتابة الشيك . تعابهأقمت بدفع 
 .بعد تمرير الشيك. باسمك, فعليك تسليمي ألف إسترليني

 ماذا عن السيارة? - 
نـا أالستمرار يف األقسـاU فإذا أردت ا. هذا حساب لوحده - 

إذا أردت دفعها كاش فعليك بسعر السيارة بدون . دفعت لك المقدم
 .دئفوا

يـا أخـي ألـف . أفضل أن ادفعها كاش بعد استالم الشـيك - 
 .ألف شكر

» بلوبنكت«تركت بكري يف البار وفتحت حقيبتي وسلمته القلم 
 ووزعت الروائح البارسـية وحقائـب. الهدية ومعه زجاجة وسكي

استأذن بكري ووضع . للسيدات واهنالت عىل القبل من كل الجهات
. جوازي األمريكي يف جيبه وودع الجميع بينما ظلت محاسن معنـا

شـعرت بتعـب . وعرفت منها أهنا يف إجـازة مرضـية لمـدة أسـبوع
ــان  ــان عــىل وجــودي يف شــقتي ومعــي ليلي مفــاجئ بعــد االIمئن

هنـا ال أان مهسـت يل بليليـ. ومجدولين المالئكية ومحاسن الملكة
ــوم ــة الي ــذهاب للجامع ــد ال ــه . تري ــي للتوج ــام  إىلودفعتن الحم
كانت حجريت المرتبـة والمعMـرة . واالسترخاء ونفض تعب السفر

ساعات بـدون  وفعال غبت أربع. لته مغرية للنومكعريس يف يوم دخ
اســتيقظت عــيل رنــين األواين يف المMــبخ . انقMــاع يف نــوم عميــق
د أعدت األIباق التي أفضلها بينمـا انشـغلت ووجدت أم محمد ق
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لت عـن أبعد السالم عىل أم محمد, س. ليليان يف تدريس مجدولين
فعلمت أهنـا رجعـت لشـقتها برفقـة أبـو أيـاد يف سـياريت . محاسن
جلست . كل الكوابيس التي سيMرت عىل رحلتي, انجلت. الجديدة

ليليـان . ةشعرت بأنني رب أسر. عىل السفرة بين ليليان ومجدولين
بينمـا ظلـت مجـدولين البنـت . ا مكمال لروح البيتءً أصبحت جز

تشعل بروحها الجميلة, كل أركان الشقة بالحياة . المMيعة والمثابرة
 .واألمل

مل أجد غير رسالة من . راجعت بريدي المكتوب وبريدي الصويت
هـم شـيء, أ. كانت أثناء تواجده يف لنـدن األسـبوع الماضـي. أبي

يليان, أن أحد الضباU األمريكان مـن المركـز جـاء أول عرفته من ل
مل يسـلمها . وكان يحمل مظروف به أوراق تخص مجدولين. أمس
انصـرفت أم . ووجود مجـدولين. وأصر أن يتم ذلك بوجودي. لها

سريرها بحجـرة الضـيوف لمراجعـة  إىلوذهبت مجدولين . محمد
عن الرحلة حدثتها . وانفردت وحدي بليليان يف الصالون. دروسها

حـدثتها عـن محمـد . وعن دكتور قاسم الجرايف وزوجته كرسـتين
السائق, ومخFM انتشاله من جنازير الـرق الـذي يعيشـه يف القـرن 

استمعت يل كأين أقـص . وعن أمواله التي أحضرهتا معي. العشرين
مل تصـدق إننـي أحضـرت أمـوال . عليها أساIير القرون الوسـMي

Iلبت منها أن تختار مـا تحـب مـن . يهامحمد إال بعد أن رأهتا بعين
المجوهرات, وأقـوم أنـا بـدفع سـعرها السـوقي لصـالح حسـاب 

إهنـا ال تحـب وال  :وقالـت. لكن ليليان رفضت رفضا باتـا. محمد
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اقترحـت عـىل . تحتاج لمثل هذه المجوهرات المبالغ يف أحجامها
ليليان الرحيل مع مجـدولين لحجـريت الواسـعة وتكفينـي حجـرة 

. هنا سترجع اليوم لحجرهتا مع محاسـنألكنها فاجأتني ب .الضيوف
 : لكنها قالت يل. حاولت المستحيل

 . وجودي هنا غير قانوين وال عريف - 
عــىل أن تظــل مــع . بعــد نقــاش مســتفيض, قبلــت باالســتمرار

مجدولين بحجرة الضيوف لحين إيجاد سكن لمجدولين يف مكـان 
سـفري وبـه نفـس  سلمتني نفس الظرف الذي سلمته لها قبل. أخر

ظلت ليليان جالسة بجـانبي يف . مل تتصرف يف فلس واحد. الفلوس
Iلبت منها أن تـريح جسـمها مـن . الصالون وهي يف لبس الجامعة

 .ذهبت لمكاهنا يف حجرة الضيوف لتغيير مالبسها. حزام البنMلون
فقمت نحـو . يف هذا األثناء, تذكرت أنني مل اتصل بدكتور قاسم

وعىل األفكار . شكرته عىل المساعدات. واتصلت بهIاولة التلفون 
أعدت معـه خMـة هتريـب . التي أمدين هبا يف أحلك ظرويف وانا معه

بعـد ذلـك اتصـلت . محمد وكيف يمكننا مساعدته بMريقة مبتكرة
كان محور . بأمي واIمأنت عليها وعرفت أن والدي اليزال يف لندن

مل تسأل ابدأ هـل . اكالم أمي عن العروس من هي وما لوهنا وشعره
أهنيت المكالمة مع أمي يف اللحظـة التـي رجعـت فيهـا . أنا أحببتها

ليليان بعد أن ارتدت جلباب مغربي مريح وفكت شـعرها الMويـل 
األشقر منسابا خلفها وجزء منه أمامها تحاول أن تغMي به صـدرها 
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ريكـة جلسـت يف نفـس األ. الذي اكتنز تحت الجلباب الفضـفاض
 :بدون مقدمات أو تخMيF مسبق سألت ليليان. منبجانبي األي

 أيه رأيك يا ليليان نتزوج? - 
أعدت صينية . قامت من مكاهنا وذهبت للمMبخ. سكتت ليليان

وهـي مبتسـمه . هبا إبريق شاي وأكواب ووضعتها يف الMاولة أمامنا
. يدويا بيض مشغوًال أثم ذهبت لحجرة الضيوف وأحضرت منديل 

أخـذت المنـديل وقبلتـه . وسـلمتني لـه» حبيبي خالد«كتبت عليه 
بعمق وشوق وإعجـاب, وقبـل أن تجلـس ليليـان وقفـت بقـامتي 

راعيها ذبقوة وانتشاء وهي تحيF خصـري بـإىل  الMويلة وضممتها
وشعرها الـذهبي يتـدىل منسـابا بـين قميصـي ووجههـا وصـدرها 

 : المندس يف حضني وقالت
 أخيرا?  - 

وحشــة, بصــورة ظللــت احتضــنها بوضــع أهــاج غرائــزي المت
أبعدت نصفي األسفل . حاولت إمخادها ومل تستجب. استحيت منها

عن جسم ليليان اللدن وأفردت زراعي األيمـن ومحلـت سـاقاها يف 
وجهـي . يميني, وعىل يـدي اليسـرة النصـف األعـىل مـن جسـمها

ريكة وهـي محلها بكلتا يديا عىل األأنا أجلست و. ووجهها متقابالن
 .من قبضتيتحاول التهرب كالعMر 

تمكنت بحنية مفرIة من وضـع نصـفها مـن بعـد الخصـر عـىل 
حجري, ووجهها يواجه وجهي تماما, وبدون أي مقدمات, وعيوهنا 
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. مغمضة, قبلتها قبلة استمرت وحلقنا سويا يف حلم وردي التفاصيل
نسـينا مـا حولنـا نتحـرك بحنيـة . وكل الشـقة يف صـمت وخشـوع

بصـينية الشـاي وIاحـت عـىل  فجأًة ارتMمت قدم ليليـان. ونعومة
عـىل سـماع الصـوت . األرض بصوت عايل كسر الصمت يف الشقة

وقبل وصولها قفزت ليليان . هرعت مجدولين من حجرة الضيوف
من حجري كالغزال الشارد أمام صياد, وشرعت يف تصليح هندامها 

...  ةومجع محتويات الصـينية مـن الموكيـت وهـي هتمهـم متأسـف
مجـدولين وذهبـت أنـا للمMـبخ وأحضـرت فانضمت لها  ةمتأسف

حاولت ليليان من . بشكير صبيت عليه ماء ساخن لتنشيف الموكيت
ولكسـر مجـود . دون جدوى إخفاء وجهها المحمر مـن مجـدولين

اللحظة, تكلمت مـع مجـدولين باإلنجليزيـة فـردت عـيل بMالقـة 
وهنـا قالـت يل ليليـان وهـي . وضحكنا كلنـا, ورجعـت لحجرهتـا

 :تضحك
شـكرا ... كنـت غائبـة تمامـا .... حـرام ... عليـك حرام  - 

للصينية وهي التي حررتني من عضالتك المنيعة التي هيمنت عـىل 
 .جسدي الضعيف

 .لقد أخبرت أمي يا ليليان, عن فكرة زواجنا - 
 !!هل نزغرد? - 
هلك أأريدك أن تكلمي ... بالجد أنا كلمتها بدون تفاصيل  - 
 !?!يه رأيكإ... 
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 .سأكلم خايل أوال - 
 .الهاتف أمامك... البر عاجله  خير - 
 .أتمنى أن يكون موجودا يف البيت - 

كانـت المتحدثـة فتحيـة زوجـة . أدارت ليليان قـرص التلفـون
 :خالها
 لوأ - 
 .اختفيت لك زمن! ?!ين أنتأليليان حبيبتي  - 
 .واهللا انشغلت يف الدراسة ةيا فتحي. سامحيني - 
نا الحقيقة, أ... كلميني كيف أخبارك وأخبار بيروت معاك  - 

 .وخالك لنا النية يف التصيف عندك
أريــده يف ... هــل خــايل موجــود ... يــا ســالم خبــر مجيــل - 

 .موضوع
 موجود  - 

... يا محمـود تعـال بنـت ُأختـك معـك : بصوت عايلوندهت 
 :واستمرت ليليان

ــوي . ليــك ةمشــتاق. ســالم خــايل -  كيــف أنــت وأمــي وأب
 ويوسف?

معـي أداوم عـىل زيـارهتم واحضـر . تركهمأمل . كلهم بخير - 
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 .يقضي يوم يمين مع فتحيه. يوسف أحيانا
 .ا غيركموضوعي كبير, ال يقدر علية أحدً  - 
 .خير - 
 . تقدم أحد لزواجي - 
 .أرجو أال يكون لبنانيا - 
 .سوداين.... ال  - 
 !أ تريديني, أن أخبر أباك وأمك?. اهللا خير اءش نإ - 
 .أريد مباركتك أوال.... ال  - 
 .قويل يل المواصفات!. يعني ال تريدين رأيي? - 
دكتور يف الرياضيات ورئـيس شـعبة الرياضـيات بجامعـة  - 

 .بيروت األمريكية
 .اهللا أكبر شيء كبير جدا - 
 .من أهلنا الحلبة السودانيين - 
 .من ناس الخرIوم لكن لونه جنوبي... ال  - 
 !ماذا تقصدين? - 
 .يعني شديد السواد - 
عىل األقل هـل أهلـه ... حسنا ...  ابدأاللون ال يفرق معي  - 
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 رمان أو الخرIوم?مدأن يف ومعروف
 .والده وكيل وزارة الداخلية - 
العقيد إبـراهيم النـاير? يـا . اإلنجليزي األسود... اهللا أكبر  - 

 .ة, هؤالء برجوازية رجعيةبنت يا يساري
 .دكتور خالد يساري مثلك... أيه رأيك إذا قلت لك  - 
 .متشوق ألقابله أو أكلمه - 
 .حسنا يا خايل, سأكلمك قريبا من مكتبه يف الجامعة - 
وتزغـرد وتقـول . ها هي فتحيه الرجعية تسـمعني. مبروك - 

 .بيت مال وعيال
عليك بإيجاد الMريقـة المناسـبة مـع أبـي . مشكور يا خايل - 
 .وانا وخالد عندكم يف العيد. وأمي
 .نا مِعكأمرحب بيه و - 
حضـر يوسـف أ... أكلمـك يـوم الجمعـة ... مع السالمة  - 
 .اشتاق له اشد الشوق وأريد أن أكلمه. معاك
 .وربنا يتمم بخير. حاضر يا بMه - 

وضعت ليليان السماعة وارتمت عىل تحتضني ودمـوع الفرحـة 
مسحت عىل وجهها بنفس المنديل الذي أهدته يل . تتألأل عيل عيناها

 :وقلت
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تأكدي يا ليليان أن يوسف سيكون تحت رعايتي وأحبه كما  - 
انـدهي مجـدولين .... لنشـرب نخـب اللحظـة يـا ليليـان . تحبينه
 .ةعبسر
 .أمامنا مشوار Iويل. يا خالد دعنا نتريث قليال - 
 . فهم ما تقلين يا مجدولينأال  - 
 .قصد مشورة أبيك وأبي يا دكتورأ - 
 .ال يوقفنا أي عائق... ال يهم سنواصل مشوارنا سويا - 

ندهت لمجـدولين, . البارإىل  افتكت ليليان من حضني وقادتني
مبســMة  شــرحت بكلمــات. مــن العصــير اوتنــاول كــل منــا كوًبــ

لمجدولين المناسبة, فما كان منها إال أن أIلقت زغرودة وحضنت 
فضـمتها . ليليان وحضنتني, وهي تردد ألف مبروك وربنا يتم بخير

شـاء هللا ربنـا يـتم ويحقـق كـل  نإليليان يف حضنها, وقالـت لهـا, 
 .أحالمك أنت أيضا

)١٦( 
Iلب مني أحـد . يرن جرس التلفون, كان من المركز األمريكي

باU القاعدة, مقابلته غدا يف شقتي, بخصـوص الجنـدي مايكـل ض
أعMيته . رحبت به وسأكون يف انتظاره الساعة العاشرة صباحا. جيير

انصرفت ليليـان . عرفت الموضوع يخص مجدولين. عنوان الشقة
لمواصلة دروس مجدولين وخرجت لجراج العمارة أتفقد سـياريت 
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ال منتظرا ومنشـغال بتلميـع ياد اليزإالجديدة الفارهة ووجدت أبو 
أعجبني كـل شـيء فيهـا مـا عـدى الزجـاج . تفقدهتا بدقة. السيارة

من داخل السيارة تـرى كـل شـيء . المخفي, لكن أبو أياد شرح يل
بشكل عادى ولكن ال يراك أحد من خـارج السـيارة إال إذا أنزلـت 

اقتنعت بالفكرة وصرفت السائق, عىل أن يرجع غدا الساعة . الزجاج
 .الجامعةإىل  تاسعة صباحا ألخذ ليليانال

رجعت للشقة واهنمكت يف مراجعة أوراقي وحسابايت وجـدول 
عــىل إتمــام مراجعــة رســالة . األســبوع القــادم. عمــيل يف الجامعــة
والتـي بـدأهتا قبـل ثالثـة أسـابيع مـع دكتـور . الماجستير لكلوديا

ن كان الوقت يقارب منتصف الليل عندما دخلت ليليا. مزروفسكي
. مكتبي وقد جهزت نفسها للنوم وهي تلـبس قمـيص غيـر شـفاف

Iوعت نصف قوامها اللدن بدون مجهـود وجلسـت بـه يف Iـرف 
بعـد معرفـة البرنـامج, . المكتب لتراجع معي برنامج صـباح الغـد

 : مهست هبدوء
 . أمسي عىل خير - 

وIبعت قبلة سريعة عىل خدي األيسر فأدرت لها خدي األيمـن 
وفعلـت نفـس الشـيء  ىتبخل عىل بقبلة أخـروأمسكت بيدها فلم 

جلس كثيرا بعد انصـراف ليليـان وذهبـت لحجـريت أمل . وانصرفت
 .ونمت نوما عميقا خايل من الكوابيس

يف الصباح وجدت مجـدولين تمـارس رياضـتها اليوميـة بينمـا 

 

 

ò†Ô½a@Ší‹bä¦a@òíaë‰ 

١٨٤

أعدت ليليان القهوة والشاي مع خبيز عملته قبـل يـومين اسـتعدادا 
خـذ أحضـر أبـو إيـاد يف مواعيـده و. سويا شربنا الشاي. الستقبايل

يف السـاعة . ليليان للجامعة وانا كنت يف انتظار الضابF األمريكـاين
 Fرن الجرس وفتحت الباب ألجد الضاب Fالعاشرة والنصف بالضب
األمريكي الذي هـاتفني مسـاء األمـس, شـاب مفتـول العضـالت 

 :وسألني
 هل أنت الدكتور خالد  - 

 :فقلت
 . تفضل... خالد نا الدكتور أنعم  - 

جلســنا يف . ثبــات شخصــيتيقــدمت لــه جــوازي األمريكــي إل
صالوين المMل عيل البحر وبعد شرح Iويل لقصة صـديقي مايكـل 

Iلـب أيضـا مشـاركة مجـدولين . جيير الذي اختارين وكـيال عنـه
ندهت لمجـدولين وكانـت خائفـة . صديقة مايكل لسماع ما يقوله

سلمها الضابF . رجم لها بدقةنا أتألكني Iمأنتها وجلست تستمع و
باسم مجدولين امحد الظاهر حسب البMاقة التي . وثيقة سفر أمريكية

وسـلمها . وبنفس الصـورة الفوتوغرافيـة. كانت تدخل هبا للقاعدة
وقعـت . أيضا تذاكر لمدينة أتالنتا جورجيـا ومخسـين دوالر كـاش

صبعها وتوقيع خMـي تعلمتـه مـن إمجدولين عىل استالمها ببصمة 
ثم سلمني خMاب من صديقي مايكل الذي أرسل لمهمه يف . ليليان

اندهشـت حقـا كمـا اندهشـت .  الحدود السورية لمدة أسـبوعين
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كانـت بـين . مجدولين المسكينة وهي جاهلـة تمامـا بمـا يحصـل
أشـهر عنـدما  ةن أمها المMلقـة مل ترهـا منـذ سـتالفرحة والحزن أل

 . جيير هربت إىل المركز األمريكي لتعش مع مايكل
بعد خروج الضابF انتحبت مجدولين من الفرح بتباشير الرجوع 

مجـدولين تعلـم جيـدا, . ومـن الحـزن لفـراق أمهـا. لعش مايكل
وبـدأت . الرجوع ألهلها هو اّلذبح الشرعي بما يسـمى رد الشـرف

ضممتها لصدري بحنان واستMعت إفهامهـا . تصرخ أريد أمي معي
عليها السـفر أوال لخMـورة  ن موضوع أمها ليس بالصعب, ولكنأب

وأقنعتها بحكم حصولها عىل الجنسية األمريكية فلها الحق . موقفها
تقبلـت مجـدولين كالمـي . سهم أمهـاأها وعىل رءبان تحضر أقربا

وقالـت سأسـمي مولـودي خالـد عـىل . بالفرحة كالMفلة الصغيرة
حبيبتـك . وإذا بنت سأسميها ليليـان. ن كان ذكراإاسمك يا دكتور 

 .وبارك اهللا فيك ويف عروستك ليليان. جتكوزو
من عبر تلك المقابلة, بدا خالص مجدولين من كوابيس الًغلب 

لقد كان ملفها من . بدأ مجهودي يثمر تدريجيا. والضجر والهروب
شعرت بأنني قد قمت بـدور شـهم . األجندة الساخنة التي شغلتني

. يFنحوها ونحو صـديقي مايكـل جييـر الزنجـي األمريكـي البسـ
وتوفـق يف . والذي تعلق بحبـه لمجـدولين. صاحب القلب الMيب
وامتثــال الضـباU لMلبــه المتـوج بالحــب . تخفيـف الحكــم عليـه

بداية من اليوم, يف يـدها . مجدولين بدأت مرتاحة البال. واإلنسانية
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وستسـافر . وثيقـة السـفر األمريكيـة. قوى هوية شخصية يف العاملأ
عبوديـة مـر هبـا اإلنسـان يف  أحتضن أسـوبلد ا. ألقوى بلد يف العامل

الزنوج الـذين . تاريخه, بلد استوعب درس نضال الزنوج المنهجي
خذوا حريتهم بأيديهم فرضخ الرجل األبـيض لثـورهتم ومـن ثـم أ

كلنا اآلن . شعار الحرية للجميع ويف مجيع أنحاء العامل اكيرفعت أمر
ليليان مسـاعدة بدأت . يف انتظار عودة مايكل, من مهمته العسكرية

مجدولين يف شراء مستلزمات سفرها, ألهنا ال تجرؤ عـىل الخـروج 
كـان عـىل ليليـان . من شقتي خوفا عىل نفسها من معارفها أو أهلهـا

توعيتها وتحضيرها بما لزم لمقابلة عامل جديد ستسافر له فوضـعت 
سـألتني ماجـدلين بعـد . لها برنامج دراسي مبسF تسير عليه يوميا

 :ضابF األمريكيمقادرة ال
 هل يمكنني إعMاء هذا المبلغ ألمي?  - 

 : قلت لها
نا سـأدفع أأميركية, وإىل  أحتفِظ به تحتاجينه عند وصولك - 

 . مك يف الوقت المناسبمن جانبي أل
بكت المسكينة وأخذت تردد بارك اهللا فيك يـا دكتـور بـارك اهللا 

 . فيك
عربيـة أسهمت ليليان, يف تعلـيم مجـدولين أبجـديات اللغـة ال 

عاب يوكانت مجدولين تتمتع بذكاء غير عادي يف است. واإلنجليزية
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قل من شهر عرفت الكتابة باإلنجليزية والتحدث بما أويف . الدروس
كما أهنا عرفت كتابة اسـمها . الواليات المتحدةإىل  يكفي لدخولها

هونت ليليان عليهـا شـهور . وما تيسر من اللغة العربية واإلنجليزية
فصـلت لهـا فسـتان زفـاف, إلتمـام مراسـيم . غير مخMـFمحلها ال

بمسـاعدة ليليـان . أتالنتـاإىل  زواجها مـن مايكـل, بعـد وصـولها
ومساعدة القابلة الفلبينيـة تمـت التحاليـل الالزمـة لمجـدولين يف 

كانت مجدولين كـالمالك الوديـع بشـعرها الـذهبي . مراحل محلها
ت بأجنحتها الناعمة المترامي حول عنقها الMويل كأهنا حورية Iار

 إحـدىعمرهـا . رض ال تـرحم اإلنـاثأوهبMت دون قصـد عـىل 
تعمـل أمهـا . وعشرون سنه عاشت مآسي جنوب لبنان والضـاحية

 . خادمة منزل بعد Iالقها قبل مولدها
)١٧( 

يف الساعة الواحدة ظهـرا أرسـل يل بكـري سـائقه وIلـب منـى 
أموال محمد أخذت معي حقيبة وضعت فيها . الحضور فورا لمكتبه

استلمت الشـيك المكتـوب باسـمي مـن . السائق واتجهت لمكتبه
مستشار توين فنار شخصيا والـذي انتظـرين بمكتـب بكـري حيـث 

ادرة المستشار تشاورت غبعد م. وقعت عىل إيصال استالم كان معه
مع بكري يف موضوع السائق محمد وسردت له قصصي مـع زميلـه 

مر الشيك وقررنـا أىل عجلة من كان بكري ع.  دكتور قاسم الجرايف
اتصـلت بالمـدير . الذهاب للبنك الفرنسي الذي يوجد فيه حسابي
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يف موضوع أموال محمد السائق, نصح بكري بفتح . ليتيح لنا مقابلته
. حساب ادخاري منفصل له ووضع المجوهرات يف صندوق خاص

دفعت مستحقات بكـري وسـعر . استقبلنا المدير وتم إيداع ما لزم
 . يت الجديدة لحساب بكري بالتحويل المباشرسيار

يف موضوع مخMMي, لتخليص محمد مخيس من عبوديته, نصح 
نصـح . فبدال عن عمل جواز مزور ليخرج به. بكري بتعديل الخMة

بإحضاره لبيروت, بنفس جواز بلده وعند حضوره هنا نقوم بعمـل 
د مجيـع لفت نظري أيضا, أن القاعدة األمريكية تقوم بتجنيـ. ما لزم

ميـادين القتـال المنتشـرة يف إىل  الجنسيات, وتـدريبها, وأرسـالها,
. وأضاف, أن أموال محمد كفيلة بشراء حتى جواز دبلوماسي. العامل

إىل  , لوصـولهةبـل يجـب إيجـاد Iريقـه محكمـ. فال خوف عليـه
رجعت مع بكري لمكتبه واتصلنا بدكتور قاسم بعد تبـادل . بيروت

أخـذت . مة مMولة بينـه وبـين بكـريسالم وقصص وذكريات قدي
السماعة وبينت لقاسم تغيير خMة هتريـب محمـد السـائق, حسـب 

. فوافق عىل أهنا األحسن, إذا نفذناها بصـورة محكمـة. رأي بكري
. فاجأنا قاسم بنيته يف زيارتنا قريبا, مـع زوجتـه الـدكتورة كرسـتين

وأضاف أن موضوع محمد سيكون محكما, إذا تمكن من الحضور 
وقررنا االتصال . الفكرة مجيله. محمد السائق معه يف نفس الMائرةو

 .بقاسم غدا لمعرفة ما يمكن عمله
نني أدخلت بكري بدون أذن منـه, يف مشـاريعي الMوعيـة أيبدو 
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كلمتـه عـن مجـدولين فـتحمس . التي تمـت إىل الخيـال معظمهـا
وقرر أن نقيم لها ولمايكـل جييـر حفـل زفـاف بفلتـه . لموضوعها

نه أوأضاف أيضا . مة المMلة عىل البحر يف حي جونيا ببيروتالضخ
هـذا مـا . سيكون يف نفس اليوم خMوبتـه مـن المستشـارة محاسـن

باركت لبكري وأخبرته بقراري يف خMبة ليليان فقـال . أفرحني أكثر
أضفنا فرحـة رابعـة بحضـور بكـري . ثالث مناسبات يف يوم واحد

مـن مكتـب بكـري قبـل  .وزوجته ومحمد إذا سارت األمور بخير
رجوعي للبيت, اتصلت بالضابF األمريكي الـذي زارين يف شـقتي 

Iلبت منه إمكانية مقابلة مايكل بعد . بخصوص مايكل ومجدولين
أوعدين خيرا وسيتصل بي بعد ترتيب . الرجوع من مهمته يف سوريا

تبادلت الفكرة مع بكري عـن كيفيـة ترتيـب . المقابلة بأسرع فرصة
اتفقنا أن ليليان بحكم شبهها للبنانين هي . لين مع أمهامقابلة مجدو

بعـد معرفـة العنـوان . خير من يقوم بمهمة االتصـال بـأم جـدولين
Fبالضب. 

وانشغلت . كانت ليليان قد رجعت من الجامعة. اتصلت بشقتي
شرحت لهـا خMـة إحضـار أم مجـدولين قبـل . بتدريس مجدولين

لقيـام بالمهمـة يـوم وقـررت ا. تحمست ليليان للموضوع. سفرها
يف هـذا األثنـاء, . الجمعة, الحتمال تواجـد أم مجـدولين يف بيتهـا

لكـن ردت . مل أجده. اتصلت بصديقي جستن ابن السفير الهولندي
وكانـت . عىل صني, واتفقت معها عىل اللقاء مساء عندي يف الشـقة

ترك كرسـي . Iلب بكري من سكرتيرته تحضير القهوة. فرحة جدا
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بـدأت . نـه يريـد منـى شـيئا هامـاأشعرت ب. بجانبيمكتبه وجلس 
عرف مسبقا أنا أ. توضح قصة خMوبته وعالقته مع محاسن, بتحفظ

ولشعور بكري بالتقارب بيننا . من دكتور قاسم تقريبا بعض األشياء
يف أمور عدة, خاصة الفلوس التي استMاع نزعها بمهنية وحنكة من 

 شـراء السـيارة الجديـدة النائب البرلماين توين فنـار ومسـاعديت يف
. بحساسية وتحفظ, سرد Iالق محاسن من زوجها األول. الفخمة
 :وقال
الMالق كـان بحكـم المحكمـة الشـرعية السـودانية التـي  - 

اشتكى فيها والد محاسـن عـدم شـرعية وتكـافؤ زوجهـا السـابق, 
عدم التكافؤ االجتمـاعي . ويسمى مبارك وكان وقتها نائب محافظ

ثبت بالوثـائق حقيقـة والـد مبـارك ويسـمى أإذا بينه وبين محاسن 
 . المتمة ةنه كان من أرقاء عمدأو. مبروك

 : وواصل بكري
. شخصيا كقانوين كنت ضد قرار المحكمة الشرعية القاسي - 
ن محاسن أحبت مبارك مبروك الذي عرفتـه أثنـاء نا ابن عمها, ألأو

هلهـا وضـربت ألذلك ضحت ب. دراستهما معا يف جامعة الخرIوم
لبنان حيـث إىل  قرار المحكمة عرض الحائF, وبالتايل رحلت معهب

بعد والدة ابنتها نشبت . عمل يف السفارة التي تعمل هبا محاسن اآلن
بين محاسن ومبارك مشاكل ربما تكون عادية, لكنها يف يوم الMالق 

فما كـان منـه إال أن رمـى . وصفته محاسن بالعبد يف مشادة كالمية
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مل تفلح أي محاوالت . بالثالث ورجع للسودان عليها يمين الMالق
وتحول الحب إىل كراهية عارمة مـن . و منى للعدول عن رأيهأمنها 

 .جانب مبارك
بعد سماع القصة, رجـع يل هـاجس جـديت وهـواجس الرقيـق, 

. ين كسوداين, أعيش يف عامل هش مفكـكأشعرت ب. وتعامل األديان
عالقتـي مـع األسـتاذ . المسكوت عنه أكثر بكثير مما نعلمـه ونـراه

فتـرة, يف بعد . بكري بدأت ترى التحفظ والتباعد بMريقة غير معلنة
Iالقه مـن زوجتـه . مقابلة عرضية, سمعت من بكري القصة الثانية

 :السورية
Iالقـي مـن زوجتـي . المعادلة يا دكتـور كانـت متسـاوية - 

السورية كان تقريبا لنفس األسباب, العنصرية بين األبيض واألسود 
كان . ندما شعرت باالضMهاد المستمر يل كأسمر وسF السوريينع

لدرجة أهنا من . خيار الMالق مباركا من زوجتي التي أحبها وتحبني
يتها معي يف شقة محاسن أالضغF االجتماعي, تركت يل ابنتها التي ر

 . ن هبا سمرة خفيفةأل
سألت نفسي, أين دكتـورة كرسـتين, السـويدية, زوجـة دكتـور 

ما أكبر الفرق بين ! ... من زوجة بكري السورية?. , العالمةالجرايف
كـان مـن الصـعب عـىل ! المجتمع العربـي والمجتمـع األوربـي?

 : اكتفيت بجملة واحدة. التعليق, بعد سماع القصتين
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نحن يا أستاذ بكري, ندين بنصوص قرآنيـة مل توضـح لنـا « - 
 » كيف نMيق بعضنا البعض

ري مـن محاسـن يف تلـك وقبل الخوض يف موضوع خMوبة بك
الجلسة, وصل السائق واضMررت لالنصراف, وقررت المرور عىل 

يف مكتبي, قمـت بمراجعـة . مكتبي يف الجامعة قبل الذهاب للبيت
. هناء تصحيح رسالة الماجستير لكلوديـاإجداول التدريس, وخMة 

اتصلت بالدكتور مزروفسكي ألخMاره برجـوعي ووجدتـه مكتئبـا 
 :جدا واكتفي بقوله

 .سأوضح لك أسباب اكتئابي الحقا - 
ــد التســوق ــان ومجــدولين . رجعــت لشــقتي بع وجــدت ليلي

. خادمة منزيل, أم محمد تعد مائـدة العشـاء. ن يف الدروسيمنهمكت
يرن جرس الشقة ويدخل جسـتن وصـني المتشـوقة للقـاء ليليـان 

جستن . نا يف األكل والشرب واالستماع للموسيقىأومجدولين وبد
وتركنــا البنــات جنبــا مــع . ه الجــم تنحــي بــي جانبــابرزانتــه وأدبــ

. مجدولين, وهي تسـتعرض بيـنهن مقـدرهتا يف اللغـة اإلنجليزيـة
مل يحضرها . ت عىل جستن تسليمي فواتير استشفاء مجدولينرأصر

قمت بتسـليمه هديتـه التـي . معه ورفض رفضا باتا استالم أي مبلغ
. زجاجة وسـكيالقميص الحريري و. اشتريتها له من السوق الحر

 . وقامت ليليان بتسليم زجاجة عMر للدكتورة صني
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قبل بدأ جلستنا يف الصالون, يـرن جـرس التلفـون مـن المركـز 

نه قد نظـم يل لقـاء يف أنفس الضابF الذي زارين يخبرين . األمريكي
, بعـد الظهـر يف ةمعية مجدولين صباح الغـد السـاعة الثانيـة عشـر

كانـت . فMفحت تبكي من شدة الفـرحأخبرت مجدولين, . المركز
صـني  الساعة بعد منتصف الليل, عندما انصرف جسـتن ودكتـورة

جلست مع ليليان يف البار . وذهبت مجدولين لحجرة الضيوف لتنام
أولها كانت قصة محاسن التي سمعتها . وبدانا مراجعة أحداث اليوم

وجدت ليليان تعرفها بل أضافت أن زواجها من بكـري . من بكري
 :فقلت. سيكون شكليا

 .فهم قصدكأال  - 
من الشروU الدينية إذا Iلقت المرأة المسلمة ثالث مرات,  - 

لزوجهـا  الزواج من شخص ثاين يسـمى المحلـل, لتصـبح حـالًال 
 .األول, إذا رغب يف إرجاعها

 واهللا ما فاهم - 
لكن هي متعلقة . محاسن Iُلقت بالثالثة من مبارك مبروك - 

 .به حتى اآلن
 !و يريد إرجاعها?هل ه... حسنا  - 
 .هنا تحبه وهو يحبهاأحسب ما عرفته من محاسن ب - 
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 !خبريني ما هو موضوع زواج بكري? - 
 .إلتمام شرU التحليل حسب نصوص الشريعة - 
 صدقأال  - 
بكري يقوم بزواج صوري, ويسجل الـزواج يف المحكمـة  - 

ال تنس, بكري . الشرعية, وإذا اقتنع مبارك بإرجاعها يMلقها بكري
 .يد مساعدهتاابن عمها وير

 .هذه مسرحية ال يوجد فيها أي نوع من اإلنسانية - 
 !هل عندك حل آخر?... يا حبيبي هذه حدود اهللا  - 
ن يقبال, هبذا النوع أصدق بكري وال محاسن الحكيمة أال  - 

 .من الحلول
 .يعني ال يضاجعها....  ةيا دكتور هي مجرد ورق - 
 .فهميني يا ليليان واهللا ما فاهم حتى اآلن - 
بـالرغم مـن الـنص الـديني .  يمارس معها الجنسيعني ال - 

 :يف قوله تعاىل. الذي يلزم مضاجعتها ليتم التحليل الكامل
 {     Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Íz   

أنا لست متفقهة يف الدين, لكن مع محاسن كنا نبحث عـن  - 
المMلقة ال تعود لزوجها إال بعـد أن ينكحهـا . مخرج آخر ومل نجده

 : ل آخر كما تقول سورة البقرةرج
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 -  {   Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í
  ë  ê  é  è  ç  æå  ä  ã   â  á     à   ß  Þ  Ý  Ü

   í  ìz  ] ٢٣٠:البقرة[. 
وتخييل نفسك يف نفس الموقـف, ! هل هذا مقنع يا ليليان? - 

 تعميل أيه?
 :ضحكت وقالت

ن زوجـي Iلقنـي أخبـرك أمل أانا فعـال يف نفـس الموقـف  - 
إذا فكرت يف الرجوع اليه وهو موافق, سأختارك يا دكتور . بالثالث

 .لتكون المحلل
 : أمل تسمعي قول الرسول?!. ?ايعني أكون تيًس  - 
 :بىل يا رسول اهللا قال: , قالوا)أال أخبركم بالتيس المستعار( - 

 ).هو المحل فلعن اهللا المحل والمحلل له(
إىل  وضممت ليليـان. منا يواجه اآلخر ضحكنا سويا ووقفنا كل

أجلسـت . صدري وقررنا الجلوس يف البلكونة المMلة عـىل البحـر
تناولنا . ليليان عىل حجري وخدي ملصق عىل خدها بحميمية دافئة

موضوعنا الخاص واإلسراع يف Iلب يدها مـن أهلهـا أثنـاء زيـارة 
. منا للنوماتفقنا عىل كل التفاصيل وبقبلة عميقة انصرف كل . العيد

وبعـد اإلفMـار والقهـوة التـي أعـدهتا . حضر السـائق يف مواعيـده
لمقابلة اليوم لبست مجدولين . مجدولين, ذهبت ليليان إىل الجامعة
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فستان خـاص بالحمـل لتـذهب معـي لمقابلـة مايكـل يف المركـز 
نا بـين الحـذر أو. كانت مجدولين بين الضجر والفرحة. األمريكي
. ها أحد من أهلهـا وهـي تخـرج مـن شـقتيخوفا أن يرا. والترقب

الجراج الذي تركـت إىل  ذهبت. تحسبا ألي Iارئ, أخذت تاكسي
أخذت السيارة ورجعـت . فيه سياريت المرسيدس القديمة للتصليح

 .للشقة وأخذت مجدولين معي للمقابلة يف المركز
Fأحضـان . مكتبه حيث كان مايكل يف انتظارنـاإىل  أخذنا الضاب
ودموع الفرحـة بعـد فـراق دام أكثـر مـن . ومايكل وقبل مجدولين

انسحبت مع الضابF, وتركنا مجدولين مع حبيبها مايكـل . شهرين
ــة  ــة باللغ ــدرهتا المتواضــعة, يف المخاIب ــن مق ــدهش م ــذي ان ال

أوضح يل الضابF أن . فلم يكن وجودي ضرورة للترمجة. اإلنجليزية
جيـا لمقابلـة ذن خاص, سيرافق مجدولين إىل أتالنتا جورإمايكل ب

أسرته بعد عشرة أيام, وربما يقيم مراسيم زواج لها يف الكنيسـة, إذا 
لكن رسميا, هو . ت مجدولينأأو يف مسجد إذا ر. رات عائلته ذلك

شكرت الضـابF, ثـم رجعـت . وهي مواIنة أمريكية. متزوج منها
شـفاه مجـدولين . للمكتب الثاين, حيث يوجد مايكل ومجـدولين

ن كم القبـل المنهـال عليهـا وهـي تجلـس يف وخدودها امحرت, م
عمـل جـادا يف مجعهـا بوالـدهتا, قبـل أأخبرهتا إننـي . حضن مايكل
عندما سمعت وعدي, قفـزت مـن حضـن مايكـل . اسفرها ألميرك

 :وقال مايكل. وعانقتني وهي تردد اهللا يخليك يا دكتور
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 . حقا يا دكتور خالد أنت مسيح هذا القرن - 
وكتب مايكل مـذكرة موجهـة لليليـان  ضحكنا وتبادنا األمنيات

. يشكرها عـىل مجهودهـا يف تـدريس مجـدولين اللغـة اإلنجليزيـة
ودع مجـدولين وهـو . انتهت فترة الزيـارة المسـموح هبـا لمايكـل

 ورجعت آمنا. أوعدته باالتصال قريبا. يحتضنها حتى موقف سياريت
 .الشقة مع مجدولينإىل 

)١٩( 
وهي االستفادة . كتبي يف الشقةنا جالس بمأخMرت ببايل فكرة, و

بدال عن وضع ليليان يف تجربة . من جوليا إلحضار والدة مجدولين
علم جيدا أو. صعبة كهذه, خاصة أن لهجتها ال تمت للبنانيين بصلة

قبـل . حساسية صلتي بجوليا, ومدى خMورة تعـرف ليليـان عليهـا
سأله أمل . كان يريدين لموضوع هام. خروجي, اتصل بي أستاذ بكري

كان معه يف المكتب, سمسـار . مكتبهإىل  توجهت فورا. عن السبب
بعـد التعـارف خـرج . به عروض عديـدة ايحمل كتالوًج . عقارات

حجرة إىل  بكري من حجرة مكتبه إىل الكريدور, وIلب منى مرافقته
جلست معه . أخرى, بينما ظل السمسار, مشغوال بتحضير العروض

 :فقال
المهولة التي معك اآلن, فـإنني أري دكتور خالد, بالمبالغ  - 

 .اسمع يل جيدا. له عائد مضاعف. استثمارها يف العقار
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 .Iبعا يا أستاذ, والفضل يرجع لك أوال - 
أنا اشتريت فيلتـي المMلـة . حتى ال نضيع الوقت... عفوا  - 

اشـتريتها . اآلن تضاعف سـعرها. عيل البحر يف حي جونيا قبل سنة
الفال المالصقة لفلتي, وشـبيهة . كنداإىل  من فلسMيني لبناين هاجر

يتها مـن أاآلن ر. لها تماما, تتبع لشقيق الشخص الذي اشتريت منه
ــه بيــع اضــMراري ألأضــمن معروضــات السمســار ويبــدو يل  ن ن

فمن الواضح صاحبها قد هاجر أيضـا . األساسات من ضمن البيعة
 .والـدفع كـاش. ي سـعر مناسـبأويريد بيعها يف يومين ب. إىل كندا

 يه رأيك?إ!. وأنت تعرف مين يملك كاش يف هذه األيام?
 مبدئيا موافق لكن هل ممكن معاينتها? - 
 .حاال إذا عندك وقت اآلن - 
 .أكيد - 

صـدق مـا أمل . أسرع بنا إسحاق سائق بكري, ومعنـا السمسـار
Iوابق, وسMوح بـه حـوض سـباحة,  تتكون الفال من ثالث. يتهأر

ثالثـة مجـالس وثالثـة . احديقة واسعة, عشرة حجر نوم بحماماهت
. مMابخ, زائد ملحق يف ركن الحديقـة خـاص بالسـواقين والخـدم

أمجل أساس دنمـاركي يف الMـابق األول, يف الMـابق الثـاين أسـاس 
الجدران محىل باللوحات الزيتية . سوري ويف الثالث أساس دمياIي

 .ةالمي ةقل لبكري أكثر من موافق ميأمل . العربية
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كتبــت الشــيكات . ري ومعنــا السمســارمكتــب بكــإىل  رجعنــا
 . المMلوبة وسلمتها لبكري وتركت له إتمام األمور القانونية

وجــدت ليليــان مشــغولة مــع . شــقتيإىل  اســتأذنت واتجهــت
بعد كل هـذه . سلمتها الرسالة المرسلة من مايكل جيير. مجدولين

ــأم مجــدولين تشــغلني ــزال أحاسيســي ب أمهــا . اإلنجــازات, ال ت
لتي تبحث عن ابنتها, وقلبها يتقMع لفقداهنا, كما تقMـع المسكينة, ا

قلب جديت, وهي تMرد من حوش جدي الناير وتترك ابنها الوحيـد 
أجد نفسـي . إحساس ال يعرفه غيري ومجدولين المسكينة. مكرهة

مجـدولين يف مقابلـة أمهـا قبـل  ةمنيـأيف سباق مع الزمن, ألحقـق 
 .سفرها بعد عدة أيام

السـائق, مـن أكبـر التحـديات الجديـدة موضوع محمد مخيس 
لذلك اتصلت بدكتور . مواله معي تحت تصريفأن أأمامي, خاصة و

قاسم, وأوضـحت لـه الخMـة, وهـي اسـتدراج شـرين شخصـيا, 
قناع الشيخ الشمهري ليسمح له بالسفر للزواج من بمكافأة مالية, إل

. ويرجع بعد انتهاء مراسيم زواجه الـومهي. سودانية تسكن بيروت
تركت التفاصيل لقاسم, بإحضار محمد لمكتبه يف الجامعة وشـرح 

وجد دكتور قاسم الخMـة أحسـن, مـن عمـل جـواز سـفر . الخMة
 .ةوأوعدين بالنتيجة بأسرع فرص. مزور

وتفاديت إدخالها يف . شراك ليليان يف رؤوس المواضيعإتعودت 
Mلـة وكما تعودنا يوميا نقضي وقتا Iويال يف البلكونة الم. التفاصيل
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ن ليليان تـود أن تقـول يل شـيء أشعرت يف هذه الليلة ب. عيل البحر
انصرف . لكنها تبحث عن الوقت المناسب فلذلك مل أضايقها. هام

إىل  يف الصـباح أخـذنا السـائق أبـو أيـاد. كل واحـد منـا لمMرحـه
ذهبت ليليان لمحاضراهتا وذهبت لمكتبي حيث انتظـرين . الجامعة

يف . ه بإيجاز رسالة الماجستير لكلودياقمت مع. دكتور مزروفسكي
. مبسMة اجتمع فيها لفيف من أصدقاء كلوديا يف الكافتيريـا ئةاحتفا

حضرهتا مع دكتور مزروفسكي تناولنا المرIبات وتقبلنا التبريكات 
 .والشكر من أهلها

رجعت المكتب لمراجعة بعـض الجـداول وبمسـاعدة كلوديـا 
. النهائي لشعبة الرياضياتقمت بتصحيح امتحانات الفترة للصف 

بعد انصراف . مل يرجع مزروفسكي كعادته للجلوس معي يف مكتبي
 :سألته عن السبب فقـال. كلوديا جاء ويبدو عليه اإلرهاق والحزن

إن أسرته اليهودية من بولندا ال تعترف بـاليهود الشـرقيين أي أهـل 
ل أن وبدون إقناعهم يستحي. ولذلك ال يوافقون عىل زواجه. كلوديا
خر بالرغم مـن أن الديانـة آمجمل القول, عنصرية من نوع . يتزوج
تبادلت معـه بعـض األفكـار الدينيـة والسياسـية فوجدتـه . واحدة

متصلب الفكر واألفق وال يقرر لنفسه أنما عائلتـه هـي التـي تمـيل 
 :قاIعنا جرس التلفون. شروIها عليه

 لو أ - 
 .مبروك مفتاح الفال معي. بكري يا دكتور - 
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 .راجل هبذه السرعةيا  - 
وسافر اليـوم السـاعة . صاحب الفال كان يريد الثمن كاش - 

هناء كل شيء معي شخصـيا مـن التاسـعة صـباحا يف إالواحدة بعد 
استعملت صور جوازك األمريكي وسجلت الفـال . الشهر العقاري

أنا . يه رأيك نتقابل هناكإ. نا بدوري أخذت عمولتي منهأو. باسمك
 .اأصبحنا جيرانً و. راجع البيت اآلن

 .مسافة الMريق وايل اللقاء - 
كلية الMب إىل  نزلت إىل الموقف حيث ينتظرين السائق, وتوجهنا

حـي جونيـا حسـب إىل  وتوجهنا سـويا. ووجدنا ليليان يف انتظارنا
  تركـت الموضـوع كمفاجـأة . العنوان الذي كان سهال عىل أبو أيـاد

اور ترجل منهـا وتقابلنـا رأينا سيارة بكري أمام منزله المج. ليليانل
ي وقال تبادلت ليليان السالم مع بكر. سويا يف مدخل فلتي الجديدة

اليزال . ليليان مبروك وهي ال تعلم شيئافقلت ل. لها مبروك ودخلنا
 .الحارس القديم والبستاين موجودان وال يعلما شيئا عن البيع

 قالت ليليان 
 . تستحق يا دكتور - 

وأخذت تردد عندما وصلنا . ما رأتا وهي فرحة بيهلإوضمتني 
 .السMوح حيث يوجد حوض السباحة وإIاللة عىل البحر

هذا قصر واهللا يـا خالـد, ليسـت . ألف مبروك ألف مبروك - 
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 . فال
فعال ال نحتاج إلحضار أي شيء حتى الثالجات كانـت مكتظـة 

يمكننا المبيت إذا أردنا, لكن تذكرنا أننا . بالمشروبات والمأكوالت
 .ترك مجدولين يف الشقة لوحدها ال يمكن

ودعنا بكري وشكرناه وسلمنا المفاتيح للحارس وانصرفنا ويف 
الMريق أخبرتني ليليان بعدم موافقة أهلها بفكرة زواجي معها وهي 

ستراتيجية إرضاء األهل جزء هام مـن إاتفقنا أن . مل تتوقع غير ذلك
ب أخرى كمـا وبالعدم لنا مآر. فرحة الزواج فلذلك علينا أن نسعى

 . فعلت محاسن المناضلة
 :قالت ليليان

نا متأكـدة مـن أأنا من جانبي يهمني ابني أوال ثم أمي ثانيا ف - 
 .قناع أميإ

 .قناع أميإأنا أيضا متأكد من  - 
 .يا خالد الشقة تكفينا! لماذا هذه الفلة الكبيرة? - 
ممكن إحضار أهلنا معانا ويسكنوا معنا ... يا بنت الحالل  - 
 .أيضا
اهللا كالمك  اءش نإ. ي فيك يا خلود, التنظير والخياليعجبن - 

 .يصبح حقيقة
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أنـا متوقـع . العيد قريب, سنسافر البلد ونرى ماذا يحصـل - 
كرسـتين أن يكونـوا معانـا يف  ةصديقي دكتور قاسم وزوجته دكتور

ليرى أهيل واهلـك كيـف سـلوك الخواجـات, . السودان أيام العيد
 .وكيف سلوكنا

لت أهلنا وتغيرنا ازأواجية لكن األقدار بالمنMق أنا أصال خ - 
مسلمين ونعيش يف دول عربية كتبت علينا إىل  قهرا يف العهد التركي

 .الرجعية
كـان . ضحكت ليليان وضحكت معها مؤكـدا مـا قالتـه حقيقـة

. وقتها قد صف السائق السيارة الجديـدة بجانـب سـياريت القديمـة
ح التصـادم الخلفـي خذ سياريت القديمة وإصالأياد إIلبت من أبو 

كانـت مجـدولين يف انتظارنـا بالعشـاء . بMريقته ويف أي مكان يراه
وأخبرتني أن شخص باسم قاسم اتصل فعرفت أن موضوع محمـد 

 :قبل أن اجلس للعشاء اتصلت بدكتور قاسم. السائق قد تحرك
 الو - 
 . يا رجل. كنت يف انتظارك - 
ضوع اهللا األمور تحركت يف مو اءش نإمرحب دكتور قاسم  - 

 .محمد
 .شMر منيأنه اشMر منك وأمحمد مخيس اتضح  - 
 .خير! ... يه?إحصل  - 
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 .الموضوع ال يحتاج يل شرين وال غيرها - 
والشيخ . نه ذاهب للزواج يف الصومالأقنع الشيخ بأمحمد  - 

. لزوم سد المال امحترمً  اوافق وحضر له الجواز وأيضا سلمه مبلغً 
اكتـب الـرقم . شـبيلبعد بكره سيصل إىل مقديشو يف هوتيل اسـمه 

 . عندك
وفر علينا مصروفات وكافانا شـر .... واهللا خبر عظيم جدا  - 
 .شرين
ما نريده اآلن شـخص يقابلـه هنـاك ويسـهل لـه السـفر يل  - 

 .بيروت
وعليـه متوقـع .... يا دكتور عملته ما أمكنك والباقي عـىل  - 

 .حضورك الخميس القادم مع كرستين
 .مورقلب األأحسنا دعني  - 

ة والتفت ووجدت ليليان واقفة مـن خلفـي ومل وضعت السماع
. هناء المحادثة والرجوع لمائدة العشـاءانتبه لها وهي يف انتظاري إل
 :سألتني وباستغراب وزعل

 ! مين تكون شرين دي يا خالد? - 
ن اسم شرين هـو االسـم الوحيـد الـذي خشـيت أن تلعثمت أل
 . ن والكذب آخر ما أتعامل بهماذا افعل اآل. تعرفه ليليان
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 .ةأقولها لك مرة ثاني. ةقصة Iويل - 
أريـد النـوم مبكـرة, غـدا . دعنا نتعشى مجدولين تنتظرنـا - 

شــتري مالبــس جديــدة يل مجــدولين أوالزم . عنــدي عمــل كثيــر
 .وحقائب سفر

كنـت أتوقـع أن . مل تجلس معي ليليان يف البلكونة كما تعـودت
اتجهت  تشاركني الفرحة بشراء الفال, وماذا نخFM سويا فيها لكنها

جلست لوحـدي يف مكتبـي ومل . راسا مع مجدولين لغرفة الضيوف
عـاودين مـرة أخـرى الشـعور أن ليليـان تسـتعمل . خرج للبلكونةأ

الحاسة السادسة وبدون شك أهنا تعرف ما دار بيني وبين شـرين يف 
. ال بد يل ان أخبرهـا لكـن يف الوقـت المناسـب. تلك الليلة اللعينة

يف الصـباح . برنامجي مكتظ جدا يـوم غـد نذهبت بدوري ألنام أل
حضر أبو إياد سياريت القديمة بحالة جيد جدا وتم إصالح التصادم أ

 . الخلفي كأن مل يحصل لها أي شيء, تصادم مMابق تماما لألصل
قبل أن أودع ليليـان, Iلبـت منهـا االتصـال بمـريم الصـومالية 
وIلــب المســاعدة منهــا بخصــوص محمــد الســائق والــذي مــن 

مفروض أن يصل مقديشو عاصمة الصومال مساء الغد كتبت لها ال
. ورقة فيها اسمه بالكامل واسـم الفنـدق وميعـاد وصـول الMـائرة

وتوجهـت للجامعـة مـع  ,مـن جانبهـا ةوودعتني ليليان بقبلة باهتـ
 . السائق
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نا يف مكتبي, أن وقت السفر قـد اقتـرب جـدا بالنسـبة أفكرت و

ستعين أكان قراري أن . ها قبل سفرهالمجدولين ويجب أن ترى أم
انتظرتني يف . اتصلت هبا وقابلتها يف مMعم قريب من منزلها. بجوليا

الباب برونقها ومالبسها المشدودة عىل جسدها الشاب توقعا منهـا 
رافقتنــي يف ســياريت المرســيدس الصــغيرة . ننــي أريــدها لنفســيأ

لهـا مهمـة الجديـدة ويف الMريـق شـرحت  ىوتوجهنا سويا إىل فلت
 . إحضار والدة مجدولين
ن يستقبل, جوليا بعد الرجوع من مهمتها, يف أأخبرت الحارس ب

حجرة نوم كبيرة يف الMابق الثالث من الفال ومعها السيدة مسـيلة أم 
أصـيبت . مـن الليـرات اللبنانيـة ًغـامجدولين وسلمت, جوليا مبل

.  المهمـةهنا أكثر من مستعدة لمساعديت يفأباالندهاش وأشعرتني ب
أوضـحت . مجيل والدة مجدولين ةاستلمت منى عنوان سكن مسيل

لها خMورة المهمة, وربما تكون مسيله مراقبة من قبل أهلها, فيجب 
 . اتفقنا أن نتقابل يف الفال بعد ثالث ساعات. الحرص ألبعد الحدود

حرصا عيل سالمة الخMة أوصلت, جوليا لموقف التكسي عـىل 
تركــت . اق يف الفــال بعــد ثــالث ســاعاتأن نلتقــي حســب االتفــ
حضـرت ن يتصـل بمكتبـي يف الجامعـة إذا أتعليمات للحـارس بـ

جـن . ساعات ومل يصلني أي تلفون جلست منتظرا أربع. السيدتان
 : جنوين واتصلت من جانبي بالحارس فقال يل
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ولكن وصـلت السـيدتان  ,متأسف مل أفلح يف االتصال بك - 
 . منذ ساعتين

لت بشقتي وIلبـت مـن مجـدولين أن تلـبس محدت اهللا, واتص
وبسـرعة جنونيـة وصـلت . أحسن مالبسـها وتنتظـرين يف الجـراج

دخل معها بل أمرت الحارس بتوصـيلها أوأخذهتا إىل الفال ولكن مل 
ن أللMابق الثالث ومعها كمية مـن األكـل الMـازج والمشـروبات و

 يف حضار السيدة مسيال للفـال, بـاينإيخMر جوليا, التي نجحت يف 
 . انتظارها أمام الباب

نزلت, جوليا بعد دقائق وهي تبكي وجلست بجانبي يف السيارة 
. شكرهتا كثيرا ومل أوضح لها تفاصيل القصة. تحكي يل مشهد اللقاء

مجيلهـا  ىنسـأيف الMريق أوعدت جوليا بأنني ملتزم بمساعدهتا وال 
جعـت رجعت الشقة ووجدت ليليان قـد ر. فيما قامت به اليوم اابد

أخبرهتا بتفاصيل اللقاء بين مجدولين وأمها بدون ذكر . من الجامعة
وتوجهنا سويا مـع السـائق إىل الفـيال  ةجوليا مل تمهلني دقيقة واحد

 . ومعنا باقة كبيرة من الزهور ومالبس وروائح
ونحن يف الMريق, أخبرتني ليليان بتفاصـيل مقابلتهـا مـع مـريم 

وفعال اتصـلت بأختهـا . يسالصومالية بخصوص السائق محمد مخ
وIلبت منهـا التوجـه مـن مدينـة هرجيسـة إىل مقديشـو العاصـمة 

وغدا سـوف تخابرهـا للتأكـد, وستتصـل بنـا يف . الستقبال محمد
 . المساء
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بعد وصويل مع ليليـان للفـال سـبقتني مسـرعة للMـابق الثالـث 
وبمجـرد ظهـوري, . مهـاأفرحة مجدولين بعد مقابلة  للوقوف عىل
لين يف رقبتي وقبلتني يف كل أجزاء وجهي وهـي تبكـي شبت مجدو
مها هذا هو الرجل الذي أنقذ حيايت ومعه أختي وحبيبتـي وتقول أل

سيدة مجيلـة . لصدري ةنا أضم السيدة مسيلأدمعت عيناي و. ليليان
. أرهقها الـدهر وبـدأت التجاعيـد عـيل جبهتهـا وأIـراف وجههـا

. ىخـرأمـرة حاولت تقبيـل يـدي فسـحبتها وضـممتها لصـدري 
مجدولين وترحب  ئليليان بدموع الفرحة ورهبة اللقاء هتن استمرت

لكسر المشهد الدرامي المهيـب, وإيقـاف الـدموع . بالسيدة مسيله
المنهمرة منا مجيعا, ومن الوقفة السـعيدة التـي أحكمـت إخراجهـا 

 : بسالم, وقفت وقلت
 ت اليوم هنا فما رأيكم? ياسمعوين كلنا سنب - 

 : فقالوا مجيعا
 . شكرا لك يا دكتور فكرة رائعة - 

مجيعنا جلسنا يف المMبخ, أكلنـا وشـربنا وتبادلنـا القصـص مـع 
 : وهي تردد ةالسيدة مسيل

 ! صدق أهذا حلم ?أال  - 
 : وترد عليها مجدولين

عملـوا . ال يا ماما هذا دكتور خالد أبي, وهذه ليليان أختي - 
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 . ليل المستحيل وبعد بكره سترين عريس بنتك مايك
انشـغل . امت مجادلين من مكاهنا وضـمت أمهـا إىل صـدرهاق

Iلبـت مـن السـائق اإلسـراع . الجميع يف تبادل المشاعر والحـب
كنـت . لشقتي واحضار مالبس تخصني وتخص مجدولين وليليان
كيـف . فخورا هبذا اإلنجاز الذي لعبـت جوليـا فيـه الـدور األكبـر

شعر بمقـدريت يف أال !. ?!يمكنني أن أفصح لليليان بتفاصيل القصة
الكذب عـىل ليليـان, فهـي شخصـية خارقـة الـذكاء, ومتحـررة يف 

تفتـى نفسـها أوال, . ال تقف قوانين الدين والتقاليد أمامهـا. فكرها
Iيلة الفترة التي مجعتني هبا . وتسخر من أي راي ال يمت إىل المنMق

, ةهزمت مواقفي يف جـوالت عـد. كنت أتعلم منها أكثر من اعلمها
وال تنـدم عـىل . صريحة وال تقدم عىل شيء أال وهي واثقة منهألهنا 

  قررت أن اترك تفاصـيل كيفيـة لقـاء . فعل شيء ما دامت مقتنعة به
 .ما جدلين بأمها, أال إذا استجوبت من قبل ليليان

كل المشهد كان شبيها بفلـم بMـوالت وتضـحيات وغراميـات 
هذا الفلـم شـعرت يف قرارة نفسي كبMل ل. وانتصار البMل يف النهاية

االعتراف لهذه المرأة التي أحبتني بدون مقدمات وحببتها . بالهزيمة
ن ال تعـرف أففعال الحـب بـ. نا أجهلها جهال تاما, أصبح حتمياأو

اليوم هو يـوم . شيئا وإذا مل ينجيني الصدق معها فالكذب ال ينجيني
مهـا يف تلك الليلة, بعد أن هيأنا لمجـدولين وأ. االعتراف بالهزيمة

كل شيء يف الMابق الثالث انسـحبنا أنـا وليليـان إىل الMـابق الثـاين 
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ساخن كما فعلت أنا يف الحمـام الثـاين وغيرنـا  اوأخذت ليليان دًش 
جلسـنا حـول بركـة السـباحة نتهـامس . مالبسنا وصعدنا للسMوح

ونجتر عظمة هذا المكان الذي مجع بين مجدولين وأمهـا يف مشـهد 
 . ح السحريأقرب إىل خيال المصبا

وبينما نحن سويا نداعب حلم نسعى سويا لتحقيقه, كـان نسـيم 
ونقـاء السـماء المMلـة . البحر المنساب من الشمال ينعش روحينا

قررت ليليان الـدخول يف البركـة . بنجومها التي تتألأل دون انقMاع
شـعرها . بمالبسها العادية, اختفـي نصـفها األسـفل داخـل المـاء

. الذهبي تدىل من خلفها يسبح مع موج البركة المتأين بزخات النسيم
حول جسدها المتمرد, تجمعت انعكاسات النجـوم الراقصـة عـىل 

ن جالس عىل كرسي وجـه لوجـه قبالـة ليليـانا أو. سMح ماء البركة
ابتل قميصها والتصق عـىل . أتأملها, كأهنا عروس من عرائس البحر

. صدرها المكتنز الذي بانت حلماته وهو يهتز كلما تحركت بعفوية
أدهشتني وهي تسبح بمهنية, تقاوم كثافة الماء بساقيها كأهنا سمكة 

 . ناء من الكريستال الخالصإزينة ذهبية تمرح, يف 
هذه ليليان أم حورية بحر قفـزت وهل . صدقأال ! ?!أنا يف حلم

ظللت صامتا أشاهد بشغف لهذا الجسـد !. للماء من وسF العدم?
تحرك داخيل وحش كاسر البد من تسـكينه, فهـذه . المستبد المثير

هنــا شــريكة حيــايت يف إ. ليليــان وليســت شــرين يف مســبح الشــيخ
بعد مشوارها القصـير داخـل المسـبح, رجعـت ليليـان . المستقبل
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ن حضر المالبـس مـن الشـقة, ألأن اسرح السائق الذي أبونبهتني 
نزلـت لجـراج الفـال . واسـتمرت يف السـباحة. الساعة قد تأخرت

واستلمت المالبس من السائق وIلبت منه الـذهاب للشـقة وتـرك 
 .العربة هناك والحضور غدا بعد الظهر

رجعت بسرعة ووجدت ليليان تركت حوض السباحة ودخلـت 
بدأت بدوري يف تحضير حجريت ودخلت . الثاين محام غرفتها بالدور

عندما انتهيت فتحـت بـاب غرفـة ليليـان . الحمام ولبست بجامتي
وجدهتا مندسـة تحـت اللحـاف الحريـري وهـي . مسيها بالخيرأل
. ئ بشـيء مل أحـل Iالسـمهسمة وعيوهنا تـتألأل بالفرحـة وتنبـمبت

 :فقالت
عـن  ضع المالبس يف الخزانة واجلس هنا بجنبي, وقـل يل - 

 .ةرحلتك بأمان
 :جلست بتردد عىل Iرف السرير وقلت

 .يًئامل أدس عنك ش - 
!! وقصـص سـفرك المثيـرة! شرين وجوليـا?... ماذا عن  - 

قل يل ... أنا أحب التفاصيل كنت أحس بك يف تلك الليلة ... حبيبي 
 .يا دكتور

 .لكن نتركها ليوم ثانٍ ... أقول لك س - 
 .أريد سماعها يف هذه الليلة - 
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 .رجوك ليس هذا اليومليليان أ - 
 .قل!! ... لو صحيح أنت حبيبي? - 

)٢١( 
مقولـة  ىوتذكرت مرة أخـر. توكلت عىل الحي الذي ال يموت

لـو الصـدق مل ينجـك الكـذب ال «الصويف الشيخ فـرح ود تكتـوك 
أرجوك ... وبدأت سرد قصتي باختصار, وليليان تقول ال . »ينجيك

حواسـها وعيوهنـا عد من جديد, وهي تستمع بكـل أ... التفاصيل 
المتأللئة المثيرة وجسدها المندس تحت اللحاف وهي تمسك يدي 

وعندما انتهيت من سردي الMويل وتفاصيله المثيـرة . بحنية ولMف
ليليان ظلت ممسكة بيـدي . المخجلة, شعرت بأنني غسلت نفسي

 :وقالت
 !هل تحبني حقا يا خالد? - 
 . نعم - 
 !لكن لماذا? - 
 - Mةأكيد غل. 
 !?ىس غلMتك هل ترضلو أنا عملته نف - 
 .Iبعا ال - 
لكن معادالتك الرياضية البسيMة, تقول واحد ناقص واحد  - 
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 !ليس كذلك?أيساوي زيرو 
 .هذا صحيح - 
 .أيضا, لنكن سواسية ةسوف أقوم بغلM... لذا  - 

أIفأت ليليان نور الشمعدان بيدها اليسرى, وجذبتني إىل شفتيها 
اللحـاف,  ر شـديد معهـا تحـتذتسللت بحـ. وقبلتني قبلة Iويلة

التحم جسمها المخميل العاري تماما بجسمي, تفصلني البجامة عن 
ال نفسها الصـاعد والنـازل مـن إال اسمع . تفاصيلها الخفية المثيرة

سـمع أعماق صدرها الذي اندس وجهي بين تضاريسـه اللدنـة, وأ
تأوهايت المتقMعة بقبل اللهفة يف كـل شـبر مـن المسـاحة المتاحـة 

نزعـت . ان لكنـى أرى كـل شـيء بوضـوحمغمضـت ينـيع. أمامي
Iوقـت .  البجامة عن جسدي, واسـتباحت يل المسـتور دون عنـاء

نفـي يف صـدرها يستنشـق عبـق أعنقي بزراعيها الناعمتين, ليندس 
عMرها المثير والذي محل بصمتها الخاصة ومل يكن كغيره من عMور 

رايت لحظة استنفار مل تدون مذكرايت مثلها عبـر تـاريخ مغـام. النساء
هـا هـي . بنـي حلمـي حولـهأليليان المستحيل الـذي . الرومانسية

هنرت أنا أمامها, ها هي ليليان تبـادلني صـدقها ااهنارت أمامي كما 
 . دون تصنع

اسـتمرينا يف تنـاعم . ثارهتا يغيب العقل والمنMـقإالمرة األوىل ب
. حتى استوينا. يدي تمتد برضائها تارة وتمنْعها تارة أخرى. ولMف

لهفة . رك كل منا فMرة اهللا بين الذكر واألنثى تنساب بصنع الصانعوت
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ومل يعـد سـاتر يحـول . رمينا الغMاء بأرجلنـا. وحب ورغبة وتناغم
قف, والجدران, رأتنا كما خلقنـا اهللا, ستشهد علينا الستائر, ال. بيننا

انسابت ليليان يف وسF جسمي العمالق كقMعة . لقد كنت متوحشا
راعي األيمن, وتمسك صدرها بيدي ذن, تتوسد زبد يف جسم ساخ

. قامتي استدارت حول جسدها المخمـيل الـدافئ, وغبنـا. اليسرى
 :سمع مهساأويف الصباح شعرت بيد ناعمة تمر بخدي هبدوء و

 .صباح الخير يا خالد - 
فركت عيني ورأيت ليليان تجلس بجانبي تلبس قمـيص النـوم, 

تشـعان بالبهجـة والفـرح  وجهها متورد وعيناها. ويف يدها بجامتي
 :ىوهتمس مرة أخر

 .ةالساعة عشر. صحي النوم يا دكتور - 
 !ليليان هل هذا حلم? - 

أردت إدخالهـا . جذبتها إىل صدري وقبلتها قبلـة حـارة Iويلـة
تحت اللحاف كما فعلت بي البارحة, لكنها قاومت وابتعدت عنـي 
. وهي تضحك حتى لبست بجامتي وأخذتني إىل الحمـام وتركتنـي

ــا خر ــا الMــاهر وأمه جــت للمMــبخ ووجــدت مجــدولين بوجهه
حضره أيحتضنان بعضهما وليليان تصب القهوة وتوزع الخبيز الذي 

جلست وجلست ليليان عـىل حجـري . Iباخ جاري األستاذ بكري
 :وهي تتبسم ويدها اليمنى حول عنقي قالت بصوت خافت
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 .ذهب للجامعة اليومألن  - 
 !حصل إيه?... Iبعا  - 
 .دكتورسال نفسك يا ا - 
وأنت رجل متوحش . صدق ما فعلتهأخجولة من نفسي ال  - 
... لـو عرفـت محاسـن ةفضيح. ال أستMيع الوقوف عىل رجيل... 

 .اجلس يف حجرك اآلن ألين ال أستMيع الجلوس عىل الكرسي
 .تساوي صفر ةناقص غلM ةغلM... يا ليليان  كما قلِت  - 

أمهـا  سـألأبدأت . ضحكنا سويا واندمجنا مع مجدولين وأمها
 :عن Iبيعة عملها فقاIعتني مجدولين

ماما من اليوم سوف ال تعمل بالليرات القليلة التي تحصل  - 
كميـة مـن الـدوالرات يف . سأرسل لها من أمريكـا. عليها يف الشهر

 .الشهر
! إيه رأيك يا مجـدولين إذا اشـتغلت أمـك هنـا يف الفـال? - 

 .وتسكن أيضا هنا معنا. مرتبها يف الشهر كما تريد
 .ال أريدها ترجع للضاحية.  يبارك فيك يا دكتوراهللا - 
وتشتري كل المالبس التي . غدا تذهب للسوق مع أبو إياد - 

 .تريدها
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)٢٢( 
. أم مجدولين, من الكرسـي وباسـت يـدي ةقامت السيدة مسيل

وصـل . فقامت ليليان من حجري وضمتها إىل صدرها. وهي تبكي
ر وسـلمني مـذكرة Iباخ األستاذ بكري مع كمية من أIباق اإلفMـا

 : كتبها األستاذ بكري
  .الرجاء االتصال فورا بالدكتور قاسم الجرايف يف مكتبه - 

 :هتم بالفMور الشهي بل أدرت قرص التلفونأمل 
 لو دكتورأ - 
... تلفون محمد يف فندق شبيل مقديشـو . أوال اكتب عندك - 

 .قال يل انه قرر الزواج من فتاة قابلته يف الفندق
Iالبـه . ربما تكـون أخـت مـريم.... Mير نه رجل خإواهللا  - 

ان والدها رئيس القضـاء  : صومالية مع ليليان يف كلية الMب, تقول
 .يف الصومال

 .نه سيسافر هرجيسة معها غداأقال . القصة أصبحت حقيقة - 
يف انتظـارك . أذكـرك يـا قاسـم... شكرا سأتصل بـه فـورا  - 

 ين الجديدوفيواكتب رقم تل. حسب وعدنا
 .ليانتحيايت يل لي - 
 .مع السالمة - 
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 : فرحت وقالت. نقلت أخبار محمد لليليان
 . مثلها ةأكيد شقيقة مريم تكون مجيل - 

تناولنا مجيعنـا اإلفMـار وقامـت أم مجـدولين بخدمـة المناولـة 
قمـت . حضر أبـو إيـاد يف مواعيـده وأوصـلني للجامعـة. والنظافة

اتصلت بأمي يف البيت وIلبت . بتقديم محاضرتين ورجعت مكتبي
ألين أريـد . رسال السائق إلحضار عمـي أبكـر مـن الجامعـةإمنها 

تفاديت الكالم عن العرس مـع . بعد ساعة مهممر أالتحدث معه يف 
وهـو بمكتبـه يف وزارة . علمت منها أيضا رجوع أبي من لندن. أمي

 . الداخلية
Iلبت من . قررت االتصال بمحمد مخيس, قبل االتصال بوالدي

لفون للصـومال, وتـم توصـييل بمحمـد بعـد السنترال رقم فتح الت
 :ةمحاوالت عد

 .لو محمد معك دكتور خالد من بيروتأ - 
 كيف أخبارك?... الحمد هللا سمعته صوتك . أهال - 
إيـه ... واهللا أنت راجـل ذكـي . ما شاء اهللا عليك... بخير  - 

 !موضوع العرس?
بنت مل أر أمجـل منهـا يف . يا دكتور فرصه ال يمكن أن أفوهتا - 
غـدا . مل اصدق أهنا تقبلنـي هبـذه السـرعة, لكـن الحمـد هللا. حيايت

 .سنسافر معا لبلدها لمقابلة والدها
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 . وفلوسك هنا يف أمان اودعتها البنك. يا رجل ألف مبروك - 
ال تستعجلوا عًىل, البلد هنا ... ما دامت يف يدك أنا مMمئن  - 

مبلغ ومعي الحمد هللا . أريد شهر العسل هنا, إذا هون اهللا. مجيله جدا
 .كبير من الشيخ يكفي ويزيد

 .مع السالمة. اعمل حسابك وخليك يف اتصال. مبروك - 
حلل شخصية ليليـان التـي عجـزت أو. جلست أدون ليلة أمس

كيف تنهـار . تماما التكهن هبا, وكتبت شخصية اقوى مما تصورت
هنا محافظة ولها مبادئ راسـخة يف كـل إ! أمامي هبذا الشبق العارم?

عرفه أن حبـي أكل ما ... محتار أنا.  كل المواقفهزمتني يف. شيء
حقـا !  لماذا قمت بفعلتي أثنـاء سـفري األخيـر?. لها مل ولن يتغير

كانت غلMة ال تغتفر, وما فعلته ليليان معي يف السرير ليلة أمس, هل 
ربما قررت ليليان أن تحتفظ بحبي وشبقي وهتوري لهـا ! هو خMأ?

. خارج الدائرة التي تربMنـا معـابتعد عن أي رغبات أوحدها, لكي 
. سأله يعـج هبـا راسـيأ! وهل زواجنا مؤكد يف مثل هذه الظروف?

 :شعرت بأنني أريد الحديث مع ليليان فأدرت قرص التلفون
 !!وكيف حالك?. لو حبيبتي كيف يومكأ - 
 .تمكنت من الحراك. الحمد هللا - 
 .حبي لك أكثر مما كان. قسم باهللا يا ليليانأ - 
عرف عنه أالجنس مل ... كيف أهيل زوجوين  يا خالد بتعرف - 
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كمـا يقـال الجـوع ... لكن العميل كان ليلـة األمـس . إال يف الكتب
كفر, ويف هذه الليلة ألتم لك الناقص, سأرقص ألكن السكس . كافر

 لك إيه رأيك? 
 :ضحكت ليليان بأعىل صوهتا وضحكت معها وقلت

 !مراهقة وال إيه يا ليليان? - 
المراهقة قبل  ةوهل كانت يل فرص. راهقأدعنى ! ?...مل ال  - 

 !ذلك?
الختار . سوداين, مصري, وال أوربي! أي نوع من الرقص? - 

 .لك األسMوانة المناسبة
والـرقص المصـري . محاسن علمتني رقـص الرقبـة. كله - 

ال أريـد . حضر مالبسـنا مـن الشـقةأعىل فكره ... عرفهأواألوربي 
 . ىل ذوقكأريد منك شراء قمصان نوم ع. الرجوع هناك

عىل فكـره بكـري ومحاسـن . Iلباتك أوامر يا حبيبة قلبي - 
 . سيحضرون للغداء عندنا اليوم لمباركة الفال

 انا بالذات, اشتهي خروفً أو. حضر معاك مأكوالت جاهزةأ - 
 .سأخبر محاسن لتحضر يل مالبس من البيت. امشويً 
 .حسنا سأحضر فورا بعد مكالمة عمي يف السودان - 
 .لميكاب تبعي يف الشقةباهللا ال تنسى ا - 
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مـع ... حضره معي أواهللا ال تحتاجين لميكاب لكن سوف  - 
 .السالمة

 : وجدت عمي يف انتظاري, قلت له. اتصلت ببيتنا يف السودان
نشاء معهد علمي للبنات باسم إأريد . لك التحية عمى ابكر - 

وأريـدك أن تقـوم بدراسـة » عد الفرسـان«جديت مستورة يف قريتها 
عداد الخMة أريد إيف حالة . الميزانية مفتوحة. فرصةجدوى بأسرع 
دراسـية ألنـك شخصـيا سـتقوم بالصـرف وكـل  ةمنك تجميد سن

ميزانية المشـروع سـأودعها يف حسـاب خـاص باسـمك يف البنـك 
 . العثماين

وتأكد يـا خالـد أن المشـروع . عداد الدراسةإسأقوم فورا ب - 
 .سيتم قبل حضورك للعيد

وضوع قبولك يف جامعة األلمانية م. لك الشكر عمي العزيز - 
 . وفقنا اهللا عل أهناء المشروع. سيتم بعد انتهائي من تحريايت

 .ومع السالمة. نحن هنا يف انتظارك - 
 .أريد مواصلة الكالم مع أمي... شكرا  - 

ين سأصـارح أبـي يف اتصـال مسـاء أتكلمت مع أمي وأوعدهتا ب
وين الجديـد اليوم, يف موضوع زواجي من ليليان وتركت ألمي تلفـ

توجهت مع أبو إياد لشقتي ومحلنا معنا كـل مـا يمكـن محلـه . بالفال
يف الMريق استلمنا Iلب الخروف . للفال ومن ضمنها جهاز الفاكس
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 .المشوي من محالت حضرموت
ت بـذوق ليليـان ئـجوبعد وصويل للفال, صعدت للسـMوح, فُ  

ل الرفيع وقد أعدت مائدة الغداء بمسـاعدة مجـدولين وأمهـا حـو
. وزعت باقات الزهـور عـىل الMاولـة المسـتMيلة. حوض السباحة

األIباق عدت بدقة ورونق, وحتى الموسيقى الهادئة تعرفت ليليان 
 :استقبلتها بالحضن ومهست يل. عىل تشغيل معداهتا بمهنية

أنـا مMربـة يـا ...  ال أستMيع المشي ... Iبيب  ةأريد مقابل - 
 !ماذا أقول للناس?. خالد
هـل يمكـن أن ... يـا ليليـان وسـأعمل الـالزم  أنا السبب - 

 تستحميل حتى رحيل الضيوف?
ربما أحسن بالنسبة يل لبس فستاين الMويل الكحيل لتغMيـة  - 

 !أال ترى البقع السوداء عليها?. الكدمات الظاهرة عىل رجيل اليمنى
أحضــرت لــك مــا Iلبتــي .... حســنا اذهبــي لحجرتــك  - 

 .ووضعته يف الدوالب
 .ل بالسلمال أستMيع النزو - 
قـدمت  ةعىل فكـر.... دعيني أمحلك قبل حضور الضيوف  - 

الدعوة لصديقي جسـتن والـدكتورة صـني الحبشـية مـا رأيـك أن 
 !تكشف عليك?

حرام عليك أن تفضحني مع من كانت صـاحبتك وتسـكن  - 
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 .معك
 !هبذه المعلومة ? من أين أتيت - 
 .كلمتني بنفسها عندما رحلت مجدولين من شقتهم - 
.... ماذا أقـول... واهللا مصيبة ... إال باهللا  ال حول وال قوة - 

سأIلب من جستن االتصال بدكتور السـفارة الهولنديـة ويحضـره 
 .معه
اتـرك .... ترك رجـال يمسـني بيـده بعـدك ألن ... ال ال ال  - 

 .الموضوع يا خالد
راعي إىل حجرة النوم يف الMابق الثاين, ذأوصلت ليليان محمولة ب
ا استمرت ممسكة بعنقـي بقبلـة عميقـة وقبل أن أضعها عىل رجليه

 . استمرت حتى سمعنا صوت محاسن وهي تقول بيت مال وعيال
تركت ليليان يف الغرفة, وخرجت فورا الستقبال محاسن ومعها 

تبادلنــا التبريكــات وتوجهنــا . بكــري وبنتــه لمــيس وابنتهــا هاديــه
وصلت أم محمد . عد الMعام بواسMة Iباخ بكريأللسMوح, حيث 

وبدأت فورا يف نظافة الحمامـات وترتيـب  ةت زغرودة IويلوأIلق
وأول . إىل السMوحصني  وصل جستن ومعه. الحجرات يف كل الفال

 : ما قالته صني
 !. أين ليليان ? - 

دليتها إىل مكاهنا فنزلت ودخلـت عليهـا وهـي تلـبس الفسـتان 
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. الMويل وسألتها عن البقـع السـوداء التـي الحظتهـا عـىل رجليهـا
قامـت . ليليان بمـا حصـل بينـي وبينهـا يف ليلـة األمـسصارحتها 

حضـرها السـائق مـن الصـيدلية أ ةبالكشف عليها وIلبت لها أدوي
تمت اإلسعافات األولية وضـمدت أمـاكن االلتهابـات . المجاورة
تركتهـا . إىل السMوح ومعهـا ليليـان متعافيـة تمامـاصني  ورجعت

 :التأمامي وهي تضحك, وقصني  تستقبل الزوار, ووقفت
 !  حرام عليك يا خالد ماذا فعلت يف هذه البنت المسكينة? - 
 !ماذا حصل? - 
هنا تريد شـهرا كـامال إ...  ةنفس ما حصل يل معاك أول مر - 

 .حتى تصير صالحة
 !حرام عليك شهر كامل? - 
 نعم شهر كامل وضحكت - 
 !?!أال يوجد عالج سريع - 
 .عتقدأال  - 

هـي تمشـى بينما أنا يف حديثي مع صني أقبلت ليليـان نحونـا و
 :بصورة Iبيعية, وقالت وهي متوردة الخدود من الخجل

هيـا بنـا لMاولـة . ي الحمد هللا أنا بخيـرشكرا يا دكتوره صنَ  - 
 .األكل
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ــة ــة رائع ــت مقابل ــرب . كان ــل والش ــع باألك ــتمتع الجمي اس
أيضا بكشف Iبي كامـل عـىل مجـدولين صني  قامت. والموسيقى

جسـتن وصـني  تفرق الضـيوف وIلبـت مـن. وIمأنتها عىل محلها
ذهبت مجدولين وأمها للنوم وصرفت أبو إياد عىل . قضاء الليلة معنا

 . أن يرجع غدا يف الظهر
)٢٣( 

صـني  يف جو مجيل ونحن نشرب ونستمع للموسيقى, اقترحـت
نــا أمــا أ. ارتـداء مالبــس الســباحة, ونزلــت مـع جســتن يف البركــة
باء, إذا ع اآلفانشغلت مع ليليان نتكلم يف موضوع الزواج وكيفية إقنا

ألول مرة تمكنت من إقناع ليليان . ال توجد أي مشكلة مع األمهات
ن تحرر ذهنها ولو لفتـرة قصـيرة أبشراب القليل من البيرة, عساها 

 .تجاوبت معي وشربت نصف كوب. من الجدية والمنMق
دار بذهني سـؤال سـخيف, تـرددت يف Iرحـه, لكـن تجـرأت 

 :وسالت ليليان
يدور بذهني سؤال ملح وسخيف يف نفس . ..عفوا يا ليليان  - 

نفسك بمضاجعتي يف  كيف اقنعت. ترددت مرارا يف Iرحه الوقت,
 !تلك الليلة?

وانتفضـت ثـائرة ووقفـت . وضعت الكوب بعنف عىل الMاولـة
 :أمامي وقالت
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 .نه سؤال سخيف يا خالدإفعال  - 
 .نا ما قاصد أي شيء سيئأمتأسف و  - 
كنك هبذا السؤال قـد ل. شعوري نحوك يا خالد كان صادقا - 
اشـتهاء, كمـا  نألين ببساIة أقنعت نفسي بذلك, النسـاء لهـ. قتلته

لكم, لكننا نكتمه خوفا وخجال من تحقيركم, يف بعض األحايين ال 
ندم عىل أفال تجعلني . نستMيع الكتمان, وهذا ما حصل يل ليلة أمس

 .فعلتي كما ندمت أنت من مضاجعة القحاب يف رحلتك األخيرة
 .قول لك متأسف وسؤايل فعال سخيفأ ةثاني ةيليان مريا ل - 
وأنـت تعـرف, . أنـا لسـت قحبـة... ال تبخسني يا خالـد  - 

قتنـع هبـا, ألهنـا مليئـة أبالرغم من تربيتي الدينية التقليديـة التـي مل 
ومل يكن . كذب وال أمثلأوجهي واحد وال . بالتصنع وتعدد األوجه

يـتم زواجنـا, لـيكن يف صعب عيل أن أمثل عليك دون انقMاع حتى 
علمك, لو كذبت عىل يف استجوابي لك ليلة أمس عن شرين وجوليا 

عــرف شخصــك المقــارب أوألين . لمــا اســتبحت لــك جســدي
وإذا أنت نـادم عـيل, . ال ذلك لتفاديتك من أول يومولو. لشخصي

وتراين رخصت أمامك بعد تلك الليلة, وعاتب عىل نفسك يف أنـك 
فهذا فراق بيني وبينك إىل األبد . تكون عني نت ابعد ماأانتهكتني, ف

 .وشكرا يا خالد
هنضت ليليان وIفحت تبكي بصوت متشنج, اتجهت إىل السلم, 
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. جري بخلفها محاوال هتدئتها, واالعتذار عن سؤايل السخيفأنا أو
دخلت حجرهتا وبدأت يف مجـع مالبسـها . مل تسمح يل حتى بلمسها

جبارة ومارد ال توقفها األيدي  تحولت إىل قوة. وهي تواصل البكاء
 :أو الحواجز وصرخت يف وجهي

. غب عن وجهـي اآلن. لليوم الذي عرفتك فيه اتبا لك وتبً  - 
ال . ي Iريقـةأسأخرج للشارع وسأصل إىل حجريت عند محاسن بـ

حبـك وأنـت ال أحبـك وأمـع كـل هـذا . أريدك توصييل يـا خالـد
 .أريد أن أنسى وأتخلص من حبي لك. تستحق

 .يان الدنيا ليل اتركي الموضوع للصباحيا ليل - 
 .ال يمكن أبيت معك تحت سقف واحد ابتعد عني - 

 : دفعتني بيدها وصرخت
 ... ابتعد عني ... اتركني ... اتركني  - 

واقتحمــا . يف هــذه اللحظــة وصــل جســتن وصــني مــذعورين
كانت ليليان تحمل يف يدها حقيبة, وضعت أغراضها فيها, . حجرتنا

 : حلقهاوهي تصرخ حتى جف 
 . ابتعدوا عني اتركوين - 

أحضر جستن كوبـا . وضمتها إىل صدرهاصني  أسرعت نحوها
شـربت منـه قلـيال وجلسـت عـىل السـرير وهـي تغMـي . من الماء
مل يكـن يل خيـار غيـر . ال تريد أن ترى أحدا أو تنظر نحوي. وجهها
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 . نوتركنا ليليان وصني لوحده. الخروج من الحجرة مع جستن
جلسـت معـه . د مل يستجوبني جستن عن أي شـيءبأدبه المعهو

صامتا مشـتت الفكـر, منكفئـا عـىل وجهـي كمجـرم ينتظـر سـاعة 
من حجرة ليليان, وIلبت صني  بعد فترة وجيزة, خرجت. اإلعدام

. من جستن مساعدهتا يف توصيل ليليان إىل منزلها يف بيـت محاسـن
ت يف ظلل. منى عدم التعرض لها, أو حتى الكالم معهاصني  Iلبت

مهس جستن يل, وIبMب عـىل ظهـري معبـرا عـن . مكاين بالمMبخ
. ووعدين بتسوية الموضوع غدا. ننه ال يعلم شيئا حتى اآلأسفه, وأ

نا أري ليليان تخـرج أو. توقف تفكيري تماما. أظلمت الدنيا أمامي
بكل ما أتيـت مـن . وجستنصني  من الفال تحمل أغراضها بصحبة
مل . نشل عقيلا. لموقف أو إقناع ليليانعلم وخبرة عجزت يف عالج ا

 . عد أرى Iعما لحيايت يف الفال أو المال المتوفر يف يديأ
بعشوائية غير مسبوقة يف تاريخ حيايت, وإرباك كمـا الزلـزال مـن 
وقـع الموقـف, انتــابني شـعور فقــدت مـن خاللــه مـوIئ قــدمي 

ي أحينها قررت التوقف هنائيا عن أي تفاعل يربMني بـ. وشخصيي
يف تلك الساعة من ساعات الليل, تغيرت إىل شخص سالب . نسانإ

تذكرت . تذكرت شيئا واحدا. مل أنم ثانية واحدة. ال يقدم وال يؤخر
جديت وهي تثبت أمام إهانة كرامتها وتثبت أمام قساوة سـلب ابنهـا 
الوحيد من حضنها, تذكرهتا وهي قد أعـادت صـياغة حياهتـا مـرة 

لبسيMة التـي مل تكتسـب أي تعلـيم كل ذلك حصل لجديت ا. أخرى
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إيماهنا بـاهللا وبنفسـها كـان المعـين لهـا . يعينها عىل مصائب الدهر
أين أنا اآلن ضعيف وال حول وال قـوة ... اإليمان بالنفس . الوحيد

ذهبت حبيبتي ليليان الملهمة لكل ما خMته ! أين إيماين بنفسي?. يل
 .يداي معها ونفذته عزيمتي بقوهتا

بالضعف, دائما أحس بضرورة التحدث مع أمـي, عند شعوري 
بدون أي موضوع مجرد سماع صوهتا كفيـل بإلهـامي  ةبدون أجند

كانت الساعة السادسة صباحا أدرت قـرص . وإعادة الثقة يف نفسي
 :التلفون

 الو - 
... ليه ما اتصلت أمس كنت يف انتظارك . خالد صباح الخير - 

 .أمك خبرتني أنك ستتصل بي يف موضوع زواجك
 متأسف كنت مشغوال ... يا أبي  - 
 !ال تحفظ أي احترام ألبيك? - 
 .متأسف - 
 !?!ما هو موضوع زواجك  - 
 مي? أكلم أن أهل تسمح يل  - 
 .شيء عجيب! ن تستشير أمك?أتريد . يا دكتور! أمك? - 
 .ريد التحدث معهاأ... قصد شيئا أال  - 
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 :استلمت أمي السماعة وخنقتها عبرة وقالت
حدثني كان يل !! اذا حصل لك?م... ابني ... حبيبي خالد  - 

 .مر حصل لك يا بنيأشعور يف هذه الليلة ثم 
 .ريد السالم عليكأكنت  - 
 !هل أنت بخير?! صوتك متغير?... صابك يا ابني أماذا  - 
 .ريد حضورك لبيروتأ - 
 !!كيف يمكنني الحضور بالMائرة لوحدي?! ماذا حصل? - 
 .مر مع عمي ابكردبر هذا األأس - 
عيد عىل األبواب وحضورك هنا معنا ال! وماذا يقول والدك? - 
 .وعدتأكما 
 - Fموضوع هام بيني وبينك فق. 
 .مع السالمة. مر كذلك سأخابر عمكمادام األ - 

مـي, دخلـت أم محمـد أبعد االنتهاء من مكالمتي المبعثرة مـع 
ت الشـاي والقهـوة دمMبخ الدور الثاين كعادهتـا يف الصـباح, أعـد

تظـاهرت . ن عن ليليانسألتني مجدولي. وندهت لمجدولين وأمها
أخبرهتـا أهنـا . أعادت السـؤال مـرة أخـرى. سمع السؤالأبأنني مل 

نزلـت . رجعت لحجرهتا مع محاسن لنشوب مشـكلة بينـي وبينهـا
 :دمعة من عينها وقالت
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مايكل بكره الزم يشـوف . بكره حفل زواجي... يا دكتور  - 
 الزم تكون معانا... الزم ... ليليان 

 .مستحيليا مجدولين سأعمل ال - 
 مي لنتكلم معها?أما رأيك إذا ذهبت لها مع  - 
 . ةفكره جيد - 

 :يرن جرس التلفون
 لو أ - 
 .محاسن معاك - 
 .أهال محاسن - 
. ليليان فاقدة الوعي تمامـا. أنا يف مستشفى األمل من أمس - 

 .وهي يف اإلنعاش
... أنـا السـبب يـا محاسـن ... أنا السبب ... ال إله إال اهللا  - 

 !لحاصل خبريني يا محاسن?إيه ا. حاال أكون عندكم
هنا زعالنه أقالت يل ب. أمس بالليلصني  حضرت ليليان مع - 

صحيت الصباح, وجدهتا عىل . ودخلت حجرهتا. بدون أي تفاصيل
. ةاكتشفت أهنا شربت زجاجة مMهر كامل... األرض يف باب الحمام

مل . واهللا دي عين سحروكم يا دكتـور... انتحار واضح لكن اهللا ستر
 .هنا تكون متهورة بالMريقة ديأتوقع أ
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 .مسافة الMريق يا محاسن... ال باهللا إال حول وال قوة  - 
مل أكلــم أم محمــد وال مجــدولين, لبســت يف دقــائق وخرجــت 

كسي وانMلقت اIلبت من الحارس إحضار ت. مسرعا إىل باب الفال
. أمام حجرة اإلنعاش وجدت محاسن تنتظرين. إىل مستشفى األمل

 : قالت
ى ســجل الحالــة كشــروع يف االنتحــار وقضــية المستشــف - 

 . جنائية
. مل يسمح يل بالدخول لرؤيتها إال بعـد إهنـاء تحريـات الشـرIة

األخذ والرد مع  وتوىل. حضر بنفسه. اتصلت بأستاذ بكري لمشورته
تم الكشف الكامل عىل ليليان . الضابMة المتحرية من نساء الشرIة

الMبيبة لكنها تـرددت أن تسلمت محاسن تقرير . بعد غسيل المعدة
بكـري بـي جانبـا يف  ىانتحـ. سلمته لألستاذ بكـري. تMلعني عليه

 : حجرة استقبال المستشفى, وكان مضMربا للغاية وقال
خMار أهل ليليـان يف إالموضوع جنائي, وكبير جدا, والبد  - 

وبما أنك الشخص المعنى بصورة مباشـرة يف . السودان بما حصل
حراج أمام من معالجة التقرير وتغييره لدرء اإل تقرير األIباء, فال بد

 .أهل ليليان
 : قلت لبكري

 . فهم ما تقصدأال  - 
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عرض عىل التقرير وقرأت بذهول مجلة فيه حتى وقعت األوراق 
 من يدي, 

تعرضت المريضة ... الشروع يف االنتحار ... قضية جنائية  - 
ليليان الغتصاب وحشـي يجـب البحـث عـن الجـاين ومحاكمتـه 

 . كمة المريضة ليليان بعد امتثالها للشفاءومحا
بكـل . وضعني أمـام األمـر الواقـع. مل يستجوبني بكري كعادته
أوعـدين بفعـل المسـتحيل وتغMيـة . خجل اعترفت له بكل شـيء

 .ن النيابة ستأخذ ليليان للحبس بعد شفائهاأعلما ب. الفضيحة
خرجـت . انتظرنا حتى أفاقت ليليان وسمح لمحاسـن برؤيتهـا

أخبرتنـي . اسن ثم سمح بدخول األستاذ بكري وظللت منتظرامح
 :محاسن

 .لت عنكأليليان بكت وس - 
 !! هل يمكنني الدخول لرؤيتها? - 
قالت يل سلمي عىل خالد, لكن ال ...  يا دكتور خالد ةمتأسف - 

 .صابتكم العينأواهللا لقد . أريد رؤيته
 !?!فعلأماذا ... مصيبة  - 

 :ة وقالخرج بكري من حجرة العناية المركز
الخروج من ورIـة النيابـة يف موضـوع االغتصـاب يحـتم  - 
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ما موضوع االنتحار يجـب أن أ. ةبأسرع فرص ةإصدار شهادة مغاير
نـه دواء يسـاعدها يف أهنا شـربت مـا كانـت تعتقـد أتعترف ليليان ب

صني  ولذلك البد من االتصال بالدكتورة. االلتهابات التي أصابتها
 . حاال لمعالجة التقرير

 :ت بكريسأل
 !!هل يمكنني رؤيتها? - 
لقد أقنعتها بخMورة الوضع إذا مل ... ن تدخل معي أممكن  - 

عرفت منها أهنا هـي جـزء مـن السـبب فيمـا . تكن معنا يف الصورة
 .حصل, وتأسفت

أوعـدين بالحضـور . اتصلت فورا بجستن وأفهمتـه الموضـوع
قبل . وصل السائق ومعه مجدولين وأمها. مكن مع صنيأبأسرع ما 

دخويل مع بكري أسرعت مجدولين ودفعت الباب ودخلـت وهـي 
سـمع بكـاء أدخلت مع بكري وانتظـرت بخلـف السـتارة و. تبكي

 : ليليان وعويل مجدولين وهي تردد
ريـدك يـا حبيبتـي يف فرحـى غـدا أ! حبيبتي مـاذا حصـل? - 

مـاذا . حبك يا ليليان وأحـب بابـا خالـدأنا أومايكل معنا يا ليليان, 
  .حصل يا حبيبتي

انضـممت بـدموعي معهـم وأمسـكت يـد . مل أتمالك أعصابي
ملت نحوها وقبلتها عىل جبينها قبلة خفيفة, وهـي تحتضـن . ليليان
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 : يدي عىل صدرها وتقول
 . سامحني يا خالد - 

 : قلت لها
 .نا الغلMانأف. سامحيني أوال - 

معها أوراقها التي . لحجرة العناية المركزةصني  ةوصلت دكتور
Iلبت التقرير الMبي بعد إظهار . يبة الشخصية لليليانتثبت أهنا الMب

ابتعـدت بـدوري عـن سـرير . بMاقتها الشخصية كدكتورة مسـجلة
تركت المجال لصني للتفاهم معها وخرجت من الحجرة مع . ليليان
 :أوضح بكري لوكيلة النيابة. بكري
انتحـارا «أن الموضوع ليس كما يقـول تقريـر المستشـفى  - 

وإنما خMأ يف خلـF . ك زوجها دكتور خالدأمام. »وتحرش جنسي
 .دكتورهتا الخاصةصني  الدكتورة هاألدوية تشهد علي

تMلعت وكيلة النيابة نحوي بشيء من التعجب واإلعجـاب ثـم 
تمت التسوية . وانصرفت مبتسمةً . وقعت عىل تقرير الدكتورة صني

دفعهــا بكــري .  مــع المستشــفى وتكــاليف اإلســعاف يف مجملهــا
. عنا مـن المستشـفى ومعنـا ليليـان إىل منـزل محاسـنوخرجنا مجي

توجـه الجميـع . تركتني المجموعة مع محاسن وليليان يف سـياريت
راعها, حتـى ذعند الباب أخذت ليليـان ممسـكا بـ. لمنزل محاسن

 :وقالت. وهي تمشي بتعسر. حجرهتا
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نـا أو ةفضـيح... ىل كابوس يا خالد إالجميل انقلب الحلم  - 
ومـا كنـت ... منـك  ةحبك وأيضا زعالنـأزال لكن ال أ... السبب 

كنـا حلـوين . النتيجـة فضـيحه... عرف أنى فظيعة هبـذه الMريقـة أ
 .كلهم يعرفون قصتنا اآلن. ومستورين

الدنيا ... والحصل حصل ال يمكن إرجاعه . ليليان أرجوك - 
 !ومن كان يتنبأ بالذي حصل?. فيها دروس مستمرة

يف حجـري وقبلتنـي  بعد دخويل مـع ليليـان لحجرهتـا جلسـت
 :ولفت يداها حول عنقي وقالت. بشوق
ماذا كان سيحصل لك ... كنت عىل وشك الموت يا خالد  - 

 !بعدي?
لو ... صدق يا ليليانأال ... كنت سأحصلك يف نفس اليوم  - 

 .خليت سبيلك من الفالأعرف أنك هكذا, لما أكنت 
فضـحت نفسـي ... حبيبي خلود أنا خجالنـة مـن نفسـي  - 

 .بت الناس كلهموفضحتك وعذ
لبيت محاسن, صني  وصلت مجدولين وأمها وجستن ودكتوره

جلسنا . إما بكري فلم يسمح له الوقت لمواعيد مسبقة يف المحكمة
تفادى الجميـع . مجيعنا يف الصالون وقدمت محاسن البارد والشاي

 : لليليان تقالصني  ما عدا. الحديث فيما حصل
خذي بالـك . يف هذه الدنياينتظرك الكثير ! لماذا يا ليليان? - 
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وعليـك أن . رجل قلبه كبير فال تغضبي منـه. من نفسك ومن خالد
 . تفهمي يا ليليان, أن هذه الدنيا لعب ولهو

مجدولين وأمها ال يعرفن حتى تلك اللحظة ما حصل فتمسكت 
. مجدولين وأصرت أهنا ال ترجع إىل الفال إال إذا كانت معها ليليـان

قالت للجميع وبنبـرة . تضننا سويا باستمرارجلست بيني وبينها تح
 : بكائية
عد يل حفلة فرحي, كلكم أريدكم معي وكلكـم أأبي خالد  - 

غـدا . وهذه أمـي وأختـي ليليـان. ساعدتموين يف خلق حياة كريمة
 . شرفوين ألنكم أنتم أهيل الوحيدين. مايكل وأصحابه معنا

 .ثم أجهشت يف البكاء
فلحقـت . وجهت لحجرهتادمعت ليليان وحضنت مجدولين وت

هبا بعد عشر دقـائق ووجـدهتا قـد أعـدت حقيبتـين مـن أغراضـها 
 :وعانقتني ومهست

اهللا يعلم كيـف ... هل ترضي بي بعد كل ما فعلت يا خالد  - 
 .حبي لك

بعد خروجك مـن الفـال قـررت أن ... ليليان حبيبتي واهللا  - 
كنت أودع الحياة, الشيء الوحيد الذي أبقاين حتى الصبح هي أمي, 

وبعـد محادثـة أمـي . منتظرا ألسمع صوهتا وأودعها الوداع األخير
 .مباشرة وصلني خبرك من محاسن هذه المرأة العظيمة
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لكن راجعه معاك . خجل مما فعلتهأو... ال يزال زعىل معي  - 
لكـن . كما قلت يا حبيبي, ما حصل ال يمكـن إرجاعـه... اىل الفال 

 .ةديبأعاب درسه, والحياة مدرسة يممكن است
فكم لنا مـن . تى رحلت عنيلارجعي يل روحي ا... هيا بنا  - 

. ال معك, يـا حبيبـة قلبـيإال يمكنني إنجازها . أعمال خير تنتظرنا
 .ومتأسف جدا لما بدر مني, وفعال سؤايل مل يكن يف مكانه

)٢٤( 
فراج محل الحقائب كسجين تم اإلأنا أخرجت من حجرة ليليان و
الفرحة واتجهـوا للسـيارات وقـررت عنه, فوقف الجميع وهللوا ب

. مـامي بجانـب السـائقمحاسن مرافقتنـا وجلسـت يف المقعـد األ
ومحـل . نا بالجانـب اآلخـرأاحتضنت مجدولين ليليان من جانب و

أم محمـد أعـدت . وصـلنا إىل الفـال. السائق الحقائب إىل السـيارة
دخلــت ليليــان إىل حجرهتــا ومعهــا محاســن . شــهي المــأكوالتأ

ورتـبن المالبـس بالخزانـة وانضـمت لهـن أم محمـد ومجدولين 
وأخذت ليليان إىل الحمام حيـث أعـدت لهـا الجكـوزي وتركتهـا 

قامـت محاسـن . لترويح جسدها المتعب من عناء الليلـة الماضـية
نزلت إىل الحديقة ومجعت بوكي ورود . Iالق بخور يف كل المكانإب

رتني محاسن لت عنها فأخبأس. محراء رائع وأحضرته لحجرة ليليان
إهنا تستحم يف الجكوزي وشجعتني بالدخول عليها وتسليمها باقـة 

 .ولكن ترددت تخوفا أن تنفجر ليليان يف وجهي كليلة أمس. الورد
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. بعد إصرار محاسن دخلت عىل ليليـان ويف يـدي باقـة الزهـور
كانت عارية تماما نصـفها داخـل الجكـوزي, مـدت يـدها اليمنـى 

قبلتهـا قبلـة . غMت هبا صـدرها العـاري الستالم الزهور واليسرى
جلست عىل . محيمية قبل أن تحجب باقة الورد وجهها المتورد عني

يمينها يف حافة الجكوزي وأخذت الورود منها, بعـد أن استنشـقت 
وضعت الباقـة . بنفس Iويل رائحتها التي Iغت عىل رائحة البخور

ظللـت  .يف زهرية الكريستال التي تتوسF زجاج الحمـام المخفـي
اخترقـت ليليـان . صامتا وحذرا يف كل خMوة أقوم هبـا مـع ليليـان

 :الصمت وقالت
 .كلمهاأمل  ةيل فتر... أريد أن أكلم أمي يا خالد  - 
يضا أريـد مكالمـة أنا أو... حسنا سأحضر التلفون لك هنا  - 

 .أمي بعدك
حبيبـي ! ... لماذا أنت حذر هبذه الصورة?... حبيبي خالد  - 

إذا موافق, اIلب من بكري إذا أمكن, أن يعد لنا  ...لنرجع كما كنا 
 .ريد االنتظار أكثر من ذلك يا خالدأال . شهادة زواج مدين

 .لكن ال هتم كثيرا. ةن موافقة األهل مهمأولو ... موافق  - 
 .عالن زواجناإإذا يف حفل مايكل ومجدولين, يستحسن  - 
ن نحتفل به مع محاسن وبكري ألكن من األحسن . ال مانع - 
 .ور دكتور قاسم وكرستينبحض
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 .مي بعد الغداءأحسنا سأكلم  - 
اجتمعنا كلنا حول المائدة التي أحسنت أم محمـد تنويعهـا بمـا 

التـف الجميـع حـول ليليـان التـي خرجـت مـن . يناسب الجميـع
وردي اللون  اشفافً  احجرهتا كالعروسة البكر المحفلة, تلبس فستانً 
عرها وتحمل يف يدها وضعت وردة محراء عىل الجانب األيمن من ش

تفاديـت .  باقة الورد التي تقربت هبا قربانا لعودة حياتنا مـن جديـد
الجلوس بجانبها ألتركها تفضفض عما يف صدرها من آالم بعـد أن 

صـدقاء بعـد العشـاء, انصـرف األ. أصبحت قصتنا حديث الجميع
حتى أم محمد ذهبت لتستريح يف حجرة الخدم ومجـدولين وأمهـا 

 .رهتن يف الMابق الثالثانصرفتا لحج
 خذهتا بلMف وحنيةأ. وجدت نفسي وحيدا مع ليليان يف المMبخ

ذكرهتــا باالتصــال بوالــدهتا واســتأذنت بعــد أن . حجــرة النــومإىل 
ذهبت لحجرة مكتبي الكبيـرة يف . ضممتها لصدري بحميمية حذرة

الMابق األرضي والتي صممتها قبل يـومين ووضـعت فيهـا جهـاز 
 : ونات, اتصلت باألستاذ بكريالفاكس والتلف

تحيـايت أسـتاذ بكـري, سأرسـل شـيك لتسـوية حســابات  - 
 .مستشفى األمل

 . حسنا ال داعي لالستعجال - 
 . عرف إمكانية إصدار شهادة زواج يل وليليانأن أوأريد  - 
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ال توجد صعوبة لكن البد من شهادة من السودان توضـح  - 
ل عىل شهادة أن ليليان غير متزوجة وإذا كانت مMلقة يجب الحصو

حتاج إال الجواز هذا من ناحية أإما بالنسبة لك شخصيا, ال . الMالق
ولكـن إذا أردنـا شـهادة مدنيـة فـال توجـد أي . المحكمة الشرعية

 .عقبات من هذا النوع
 . رد عليه بعد التشاور مع ليليانأس  - 

رجعت لليليان ووجدهتا التزال تتكلم, ثـم قـدمت يل السـماعة 
 :لصومالية تريد التحدث إليكوقالت هذه مريم ا

 .أهال مريم وشكرا عىل المساعدة - 
يا دكتور خالد والدي اتصـل مـن مدينـة هرجيسـة ويريـد  - 

 .نه سوداين لكن لهجته خليجيةإيقول . معرفة المزيد عن محمد
 !يا مريم وضحي يل الحاصل? - 
وهـي أيضـا . محمد يريد الزواج من أختي الصغيرة حليمة - 

 .تعلقت به بشدة
 .بروك عليهمام. حسنا - 
 .لكن أبي يريد معرفته محمد أكثر. نعم - 
. ن عشـاء عنـدنااأنـت وصـديقك مـدعو. حسنا يـا مـريم - 

 .سأوضح لك كل شيء واكتبي عندك العنوان
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 .سنكون عندكم غدا وشكرا... تمام  - 
 .مع السالمة - 

شعرت أهنا . وضعت السماعة وجلست بجانب ليليان يف السرير
 :متوترة ولكن مل أتدخل فقالت

قالـت أبـي سيحضـر لبيـروت . رحت ألمـي كـل شـيءش - 
 .األسبوع القادم

يضـا أمـي وعمـي سيحضـران يف األسـبوع أأنـا ... غريبه  - 
 .القادم
 !ماذا نعمل يا خالد? - 
قناع االهل ستراتيجية جديدة إلإبصراحة علينا وضع خMة  - 

 .بزواجنا
 .مامنا أسبوعأالمهم  - 

)٢٥( 
أعجبت به . جديدنزلت مع ليليان للدور األرضي لترى مكتبي ال

وIلبـت بعـض التغييـرات الMفيفـة يف وضـع الكراسـي وتمهلــت 
بـدوري اتصـلت . بجسدها عىل األريكة الجلدية بعد تغيير وضعها

بالمركز الثقايف األمريكي وأخبرت الضابF كاسبر ودعوته لمناسـبة 
ودعوت معه بقية أصدقاء مايكل . فرح مايكل ومجدولين مساء الغد
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له العنوان وأرسـلت خريMـة المكـان بواسـMة تركت . والمترمجين
 . الفاكس

صعدت مع ليليان للسـMوح وجلسـنا يف مكاننـا المعهـود عـىل 
السيدة مسيال والـدة مجـدولين كانـت مـع . Iرف حوض السباحة

أم . السائق يف السوق لشراء مالبس لها ولمجدولين تليق بالمناسبة
لين ويف محمد جهزت العشاء أمامنا يف السـMوح ونـدهت لمجـدو

نفس اللحظة رجعت أم مجدولين من التسوق واستعرضت علينا ما 
 .أحضرته لنفسها والبنتها من المالبس الفاخرة

مكنـه الحضـور مـع محاسـن أاتصلت ببكري وIلبـت منـه إذا 
يف أثناء العشاء جلسـت بجانـب بكـري وعـيل يمينـي . للعشاء معنا

مدين واتفقنا أن  ليليان واستفسرنا عن إمكانية استخراج شهادة زواج
وصـية بكـري . نتقابل بمقر المجلس البلدي ومعنا جوازات السفر

بالنسبة يل هو استعمال الجواز األمريكي ألسباب عـدة منهـا عـدم 
ن الجواز األمريكي ال يبين هوية خضوعي ألي تساؤل عن ديانتي أل

. نه يمهد لليليان الحصول عىل الهوية األمريكية مستقبالأالديانة كما 
تشاورت مع بكري يف موضوع محمد السائق والتفاهم مع مريم غدا 
حول المشاكل التي يمكن أن تقف حجـر عثـرة يف زواجـه بأخـت 

 .مريم يف الصومال
الجميع وانصرفت مجدولين إىل حجرهتا مع أمهـا  عندما انفضَّ 

ــرت الفــرش  ــا وغي ــان ونظمته دخلــت أم محمــد إىل حجــرة ليلي
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كما فعلت نفس الشيء يف الحجرة . ووضعت باقة كبيرة من الزهور
ظللت عىل Iرف حوض السباحة مع ليليان وهي تتوسد . المجاورة

زراعي األيمن ويدي اليسرى تملس شعرها األشقر المنساب عـىل 
فتحـت . كتفها كقMة أوت لصاحبها تبحـث عـن الـدفء والراحـة

ليليان أزرار قميصي وهي تمشـF بأناملهـا الدقيقـة شـعر صـدري 
داخيل نشـوة الحـب والسـكينة كأهنـا تعتـذر يل بـدون وتبعث يف م

 . كلمات
تخـتلF ببعضـها . النجوم تتألأل منعكسة عىل ماء بركة السـباحة
رائحـة الالفنـدر . كلما هبت نسمة من البحر لتحرك المـاء السـكن

والنرجس والورود المتنوعة المنبعثـة مـن حـديقتي ومـن حديقـة 
ألـف ليلـة وليلـة,  جاري بكري, تنعش المكان وتوحي بأقاصيص

وأقاصــيص حــريم الســلMان يف عهــود العبوديــة يف البانيــة وتركيــا 
مخيلتي أIلقت لنفسها العنان, ولكن ال أزال حذرا يف أي . العثمانية

خMوة أخMوها مع ليليان, بعد الذي حدث ومـا ترتبـت عليـه مـن 
 :مهست إىل ليليان. أحداث مدوية يف محيF معارفنا المحدود

 . شعر بالتعبأأنا  هيا يا حبيبي - 
 . ألف سالمة هيا بنا - 

. هنضت من مكاين حامال بكلتا يديا ليليان ونزلت هبا إىل حجرهتا
وضعتها عىل السرير بكل عنايـة, قامـت مـن السـرير, ودخلـت إىل 

غيـرت مالبسـها وارتـدت قمـيص نـوم . حجرة المالبس الملحقة
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توجهت لحجـريت ولبسـت . شفاف وردي فاتح وتوجهت للحمام
وبينما أنا منشغل بغسيل وجهـي وأسـناين يف . امة حريرية بيضاءبج

 :الحمام, أحس بزراعي ليليان تحيF خصري وهتمس
 ال تتركني وحدي يا حبيبي ... تعال يا خالد  - 
 .سأكون معك حاال - 
 .أنا انتظرك حبيبي - 

كنت مرعوبا من نفسي وتكرار الماضـي, لكـن دخلـت حجـرة 
صا يعكـس أنـوار الحديقـة مـن ليليان وقد أIفأت األنوار إال بصي

ودخلت تحت . خلف الستائر الشفافة مكنني من الوصول لسريرها
اللحاف واحتضنت جسـدها, الـذي يفصـلني عنـه قمـيص نومهـا 

احتضنتها وسيMرت عىل شـهويت, حتـى نامـت . الشفاف وبجامتي
وحبيبتـي . متعنـي  النـومأوبعد ذلك . كالMفل تتوسد يدي اليسرى

 . ليليان عىل جنبي
يف الصباح وحسب المواعيد مع بكـري, لبسـنا أفخـر الثيـاب, 

وأمـام القاضـي . ومعنا دبل غالية الثمن حضرناها منذ بداية تعارفنا
المدين والمحامي بكري, أصبحت زوجا رسميا لليليان, باستخراج 

وثيقة الزواج التي حصلنا عليها بالMبع . شهادة من المجلس البلدي
شعار اجتماعي محترم إو. معي يف الفالدعمت شرعية تواجد ليليان 

إما موضوع اعتراف أبي أو أبوها فاليزال عقبة . بين معارفنا يف لبنان
 . شد الفرحأعىل أي حال كان كالنا يف . علينا اجتيازها
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. مجعنا بعض األغراض التي نحتاجها. يف Iريقنا ذهبنا إىل الشقة
جد سـيارات جيـب وعند اقترابنا للفال, لفت السائق نظري, إىل توا

هبـا جنـود . حـول الفـال مـن مجيـع االتجاهـات ةعسكرية مرابضـ
تخوفت ليليان وIلبت الرجوع للشقة . يستعملون هواتف ال سلكية

ولكن Iمأنتها أن تواجد الجنود األمريكـان مـرتبF بزيـارة مايكـل 
. هه لفلتنا مساء اليـوم, ممـا يحـتم علـيهم حراسـة مشـددَ ئوأصدقا

نا الفال التي قام متعهدون بتهيئتها بـاألنوار دخل. تفهمت الموضوع
دخلت ليليان عىل مجـدولين يف الMـابق الثالـث, وبـدأت . والزينة

 . هتيئتها مع أمها بمالبس الزفاف التي أحضرهتا لها
راجعت الرسائل الصوتية بمكتبي فوجدت رسـالة مـن والـدي 

 وهـذا هـو. ستغرب من الرسالةأمل . Iويلة صدمتني ألبعد الحدود
مل . عنصرية وجهل وإصرار يف الفـارغ. المتوقع من أبي اهللا يسامحه

ــري ــديم يف تفكي ــد أو ق ــي أي جدي ــالة أب ــر رس ــه . تغي ــو واجهت ل
والـدي . بالمسكوت عليه يف يوم من األيام, لما أرسل هذه الرسالة

هـل . يدور حول حلقة مفرقة يفرضها عىل لتصفية مـرارات قديمـة
يا له من عامل ال ! لك اليمين مستورة?مه جديت المناضلة مأنسي أبي 

نMيق فيه بعضـنا الـبعض, عـامل مـيلء بمـرارات وأحقـاد وأخMـاء 
الماضي, عامل زادته التقاليد والجهوية, والمعتقـدات الخاIئـة مـن 

 . رث الكتب الدينية مرارة وفرقةإ
جلست عىل األريكة الجلدية وهي . يف مكتبي دخلت ليليان عىل
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ويتـوج قصـة . هبذا اليوم الذي يتـوج عالقتنـامرتاحة البال وفرحة 
مجدولين الMويلة, والتي سامهت شخصيا يف هنايتها السعيدة بتعليم 

مـددت ليليـان جسـمها . مجدولين ورعايتها إىل هذا اليوم المفـرح
 :بأكمله عىل األريكة وقالت

 .نحن حالل عىل بعض... ىل جنبي إحبيبي خلود تعال  - 
 .ه المذكرة حاالأكيد حبيبتي دعيني أكمل هذ - 
 !مالك مضMرب وغاضب يا خالد ? - 
 .ةأرسل يل رسالة مخجل. بيأغاضب عىل  - 
. اترك الغضـب جانبـا يـا خالـد... يا سيدي ماذا تتوقع منه - 

 .اليوم يومنا
 .وفعال هذا يوم زواجنا رضى الكبار أم أبوا...  ىدعنا ننس - 

األيسر جسد ليليان,  هاراعيذأحMت ب. جلست عىل حافة االريكة
قبلتهـا قبلـة . رفعتها وأجلستها عىل حجري ودون تخوف أو ترددو

صعدت . راعيها عل عنقيذIويلة كتمت أنفاسها وهي متعلقة بكلتا 
وضـعتها عـىل . كالMفل الرضيع راعيذإىل الدور الثاين وليليان بين 

 :السرير وقلت
 ?...إيه رأيك يف ... الباقي ساعتين لحين حضور الضيوف  - 
 .نيلسنا متزوجأ... نفس ما أفكر فيه  - 
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 .ن تكون االلتهابات قد انتهتأأتمنى  - 
. المرة األوىل معك كنت كمـا البكـر... انتهت والحمد هللا  - 

أنـا ... عـرف الجـنس منـك أبعد أربع سنين من الMالق أول مـرة 
 .جاهزة يا حبيبي

 .نا ايضا يا حبيبتيأو - 
لهـا بجراءة كاملة بنيت بليليان ساعة من المتعة التي مل أمارس مث

يف حيايت العامرة بالحسان, وهي تصرخ وتتـأوه وتضـحك وتبكـي 
وتقبل وتتقلب وتلتوي يف أقبال وإدبار مل نتوقف إال بدخول الحمام 

 :خرجت من الحمام آخر مرة وقالت. لدقائق والرجوع إىل السرير
حضر نفـس لمقابلـة أدعني . هذا يكفي يا روحى... خالد  - 

 .لتي اخترهتا لك قبل أسبوعوأنت عليك لبس البدلة ا. الضيوف
 .هيا بنا نلبس... حسنا  - 

ن هنالك مجموعة أبينما أنا منشغل بلبسي, اتصل بي الحارس ب
عرفت أهنـا . من األجانب تحمل معدات موسيقية تريد دخول الفال

. الفرقة الموسيقية مـن المركـز األمريكـي حضـرت لفـرح مايكـل
ة, حيث أعـدت خرجت الستقبالهم وتوجهت هبم إىل بركة السباح

قامــت أم محمــد بــإكرامهم لحــين وصــول . الزينــة والمــأكوالت
 . الضيوف

وأIلقت زغرودة Iويلة يف قلب الفـال, وهـي . وصلت محاسن
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. تردد مبروك عيل ليليان وعىل مجدولين وعيل خالـد وعـيل مايكـل
كانتــا يف لــبس الزفــاف . خرجــت ليليــان ومجــدولين الســتقبالها

حتى الحمل مل يظهـر عـىل . وس األعىلكحوريتين عىل أعتاب الفرد
ليليــان . مجــدولين بجســمها المتماســك وقوامهــا الــبض الشــاب

رض الحقيقة أبجمالها وأناقة ملبسها وحليها كانت كخيال هبF عىل 
 . دون استئذان

)٢٦( 
منتصف الممشى بين البوابـة ومـدخل الفـال, وقفـت وعـىل يف 

وخلفي جستن . مايكليميني ليليان وعىل شمايل مجدولين يف انتظار 
. وصني ومحاسن ووالدة مجدولين ومـريم الصـومالية وصـديقها

ترجل منهـا مايكـل وهـو يلـبس بدلـة . دخلت سيارة جيب خاصة
بيضاء ويحمل باقة كبيرة من الزهور, ومعه المستر كاسبر وضـابMة 

فلتت مجدولين من أ. أمريكية بيضاء من سالح الصواريخ الموجهة
راعيـه, ذاحتضـنها ورفعهـا ب.  مايكـليدي, وجرت وارتمت عـىل
تبعه الضيوف األمريكان زنـوج وبـيض . وتوجه هبا إىل مدخل الفال

ن ومسـتر كاسـبر منشـغل هباتفـه ووزمالئي المترمجـ. رجال ونساء
تسمر كـل . وبدأت فرقة الجاز تعزف السالم األمريكي. الالسلكي

 .العزف ىأمريكي يف مكانه وهو يحيي بالMريقة العسكرية حتى انته
 Fبـدأت موسـيقى . عجاب الضيوفإزغردت أم مجدولين وس

ووقفــت بخلــف البــار الملحــق ببركــة الســباحة . الجــاز الراقصــة



 

    

ò†Ô½a@Ší‹bä¦a@òíaë‰

٢٤٩

اهنـال . الضابMة, األمريكية التي كانت مع مايكل يف سيارة الجيـب
. عليها الضيوف وهي توزع الشامبين والبيرة والويسكي والكونياك

وصـل . برقصـها المتواصـل الحبشية فتنت الجميـعصني  دكتوره
بكري متأخرا, النشغاله كالعادة لساعات متأخرة مـن الليـل يتـابع 

جلـس بجانـب محاسـن واسـتجاب . القضايا التي يعج هبا مكتبـه
Iلبـت مـريم . عرفته بمريم الصومالية وصديقها. لMلبها يف الرقص

وفعـال انتحينـا . الحديث معي عىل انفراد بما يخص محمد السـائق
. السMوح بعيدا عن صخب الموسيقى وضجيج الضـيوف جانبا يف

Iلبت منها أن تسمح لألستاذ بكري بصفته القانونيـة أن نشـركه يف 
مل تمــانع وفعــال نزلنــا ســويا إىل مكتبــي يف الMــابق األول . النقــاش

 :بادرت مريم وقالت. وتبادلنا المعلومات
مع احترامـي للسـودانيين, ونحـن أهـل, لكـن القبليـة يف  - 

والـدي كـرئيس . ال تزال الحكم والعدل بين الصوماليين الصومال
للقضاء الشرعي يف الصومال ال يجد Iريقة تمكنه من معرفة أصـل 

أختي مـن جانبهـا . محمد السائق, حتى يقر نكاح أختي الصغيرة به
نحن أصال من شمال الصومال أصـولنا . مقتنعة بالزواج من محمد

وابن عمي يريد زواج أختي, . يةيمنية يف غاية التأخر والعصبية العرق
تكلمت مع أمي اليوم فهـي مقتنعـة . لكن ظهور محمد عقد األمور

أنـا . بزواج محمد كما اقتنعت بزواجي من األمريكي الذي تعرفونه
 .مع أختي, ويجب أن تترك لها حرية اختيار زوجها
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من كالم مريم اتضحت العنصرية العرقية الموروثة أيضا يف بلـد 
. فكنت واضحا معها يف توضيح من هو محمد السـائق. كالصومال

رأيت تحررها الواضح وهي خارج بالدهـا, وارتباIهـا بأمريكـاين 
 . فيمكنني تجنيدها فكريا, ليتم زواج محمد. بيض روبرت بترسنأ

 :قلت لمريم
. يجب علينا يا مريم أن نحارب العنصرية بجميـع أنواعهـا - 

ده كتركـة مـن أمـوال ورثه سي. أوضحت لك أن محمد من األرقاء
نـا أيضـا أو. ووالد محمد أيضا رقيـق مملـوك حتـى مماتـه. والده

الدكتور خالد هبيبتـه أمامـك, جـديت كانـت مـن الرقيـق فهـل مـن 
 !المقبول أن نظل أرقاء?

تدخل أستاذ بكري بما لـه مـن تجـارب ومعرفـه مـن النـواحي 
 :إىل مريم هالقانونية وقال موجها حديث

سـف أاء يف العـامل قاIبـًة, لكـن بكـل قانونيا ال يوجد أرقـ - 
اليزال العامل العربي واإلسالمي يصر عـىل إبقـاء الرقيـق ويجـد لـه 

محمد يمكنه أن يتزوج . التبريرات الدينية من أمهات كتب التفاسير
إذا كـان الـزواج . من أمريكا أو أي بلد غير عربي بدون أي مشـكلة
علينا . كة مجال العاملبالمال فلمحمد من المال ما يمكنه أن يتزوج مل

أوال يا مريم, تحرير محمد من الدونية التي عاشـها Iيلـة عمـره يف 
عمليا سيتم تحرير محمد تماما بعد وصوله إىل بيروت ثم نقله . بلده

ذا إفـ. وبحمد اهللا له من المال ما يساعد يف كل ذلك. لبلد غير عربي
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تقبال ومسـ. كانت شقيقتك راضية بمحمد يا مريم فسنحضرها هنـا
 !سترافقك يف رحلتك إىل أمريكا فما رأيك?

ملك من المنMـق أمـام أبـي, أوسأعمل بكل ما . أنا معكم - 
 .حتى إذا اضMررت للسفر لوحدي, أو مع خMيبي روبرت بترسن

 :فقلت بعد سماع ما قالته مريم
يتـي مرافقـة أوإذا ر. سنحضر لك تذاكر السـفر والرجـوع - 

عىل أي حال سأتصل بمحمـد . صديقك أيضا نجهز له تذاكر السفر
 .يف فندق مدينة هرجيسة بالصومال ونعرف منه آخر األخبار

 :قالت مريم
 .نا عىل أتم استعداد للسفرأو. فكره مجيلة - 

 :وقلت. لمريم, هنضت. بعد اتضاح قصة محمد مخيس السائق
وأوفيكم بأخبار محمد يف صـباح . هيا بنا لمواصلة الحفل - 
 .الغد

وجدت ليليان تـرقص . عىل السMوح الموسيقي والهرج يسيMر
مع مايكل ومجدولين ترقص مـع كاسـبر وأم مجـدولين مـع أحـد 

بكـري يـرقص مـع . الجميع يف فرح مـا بعـده فـرح. الجنود السود
واستمر الحفل للساعة الثانية صباحا عندما أعلـن كاسـبر . محاسن

مر أ. انصراف الجميع لكنه سمح لمايكل بقضاء الليلة معنا يف الفال
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نود الحرس بمواصلة تواجـدهم حـول الفـال, للحراسـة لحـين ج
توصيل مايكل ومجدولين إىل مMار بيـروت غـدا السـاعة الواحـدة 

 . ظهرا
نـا أمـا أ. ةحضرت أم محمد غرفة مالصقة لغرفتها للسيدة مسيل

معلـق الفجلست مع ليليان عىل حافة المسبح نناقش مستقبلنا شـبه 
ئنان عىل راحة ونوم الجميع دخلنا وبعد االIم. عىل رقبة أبيها وأبي

حجـرة النـوم ومل نفــق إال عـىل حركــة أم محمـد وأم مجــدولين يف 
فMار األخير لمجـدولين يف وIنهـا لبنـان, وهـي وكان اإل. المMبخ

 .تتجه لوIنها الجديد أميركا مع زوجها مايكل
, حضـر السـائق ومعـه الحـارس ألخـذ ةيف الساعة الثانية عشر
ت عربة جيب من المركز األمريكي وهبـا حقائب مجدولين وحضر

توجهنا مجيعنـا إىل مMـار بيـروت وودعنـا مايكـل . أغراض مايكل
فرحـة . ومجدولين وهي تبكي وتحتضن أمها الباكية Iيلة الMريـق

مل فراقها, سيMرتا عىل ليليان ونزلت دموعها يف أالنجاة لمجدولين و
ا شـامخا كان مشـهدا مهيبـا وانتصـار. صمت ونحن نتجه لسيارتنا

ومجهـود ليليـان الصـادق يف . لمجهودي الذي بذلتـه دون مقابـل
 .مساعدة مجدولين

)٢٧( 
حجرهتـا  يف Iريق العودة من المMار, قررت ليليان المرور عـىل

ــدها ــة بري ــقة محاســن لمراجع جلســت لوحــدي يف حجــرة . بش
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Iالت مدة انتظاري ولكن أمهلتهـا حتـى خرجـت مـن . االستقبال
 : ر وغضب وقالتحجرهتا يف حالة توت

تـرك يل ... ن ابي أصابه جنـون أالظاهر ... هيا بنا يا خالد  - 
 .رسالة مؤلمة 

 .أخبريني عن الحاصل... ماذا حصل يا ليليان  - 
 .ال لزوم يا خالد - 
نسـيت أننـا ... مـا يخصـك يخصـني ... كيف يـا ليليـان  - 

 !متزوجان?
صــراحة ... لكــن مــا توقعــت أبـي هبــذا الشــكل ... نعـم  - 

 .مهخجلني كالأ
 .مهما كان كالمه, لزم علينا الوضوح مع بعض - 
 .رجع السودانأبعد الذي سمعته من أبي, لن  - 
حضري الشـريF أ. ةيا ليليان رسالة أبي كانت أيضا مخجل - 

 .معك ونسمع الرسالتين يف الفال لنقرر ماذا نعمل
 .البحر من ورائكم, والعدو أمامكم. موقفنا كMارق بن زياد - 
 .والمنMق مع أهلنا ونقنعهم .علينا أن نمارس الجدل - 

درت أعند وصولنا الفال, دخلنا مكتبي IأIأت رأسي خجال, و
 :الجهاز لتستمع ليليان رسالة والدي المسجلة
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يا خالد يا ابني أنت تتهرب مني يف موضوع ... صباح الخير  - 
... كالم غيـر مقبـول . زواجك وتريد استشارة أمك قبل استشاريت

ن تتزوجها, وهـي بنـت الشـاهر تـاجر أيد عرفنا أهل البنت التي تر
األقمشة الشامي المعروف يف شارع الجامعة, يا ابني, نحن ال نتزوج 

مـاذا ! ?!ن تدخل علينا حلبية يف البيتأتريد أ. »الغجر«من الحلب 
لعلمك أي بنت بلد أحسـن ! ين نخفي وجهنا?أ! يقول الناس عنا ?
. نندم عىل التعب يف تربيتكوال تتركنا . يا ابني فكر. ةمنها بمليون مر

لمـاذا تتـزوج . نت خالك ال تريدها, هنا ألف بنت بلد تتمنـاكإذا بِ 
يـا . ننتظرك يف العيد وأمك عندها مرشحات ال حصر لهن! حلبيه?

أبن وكيـل وزارة ! بيك, ماذا يقول الناس عنى?أخالد احترم مكانة 
ن, زواج يا ابنـي عنـدنا الـزواج يف السـودا! ?ةالداخلية تزوج حلبي

لو تفهـم ! ?ةالعائلة قبل البنت, من هي ومن أي عائلة ومن أي قبيل
 .مع السالمة. األصول يا دكتور

بعد االستماع, ضحكت ليليان, ثم بكـت فجـأة وارتمـت عـىل 
 :حضني وقالت

ال . ينتظرنا الكثير إلصالحه يف مجتمعنا المسـلم يـا خالـد - 
عتقـد أكنـت ... فلسـفية يمكنهـا تغييـر مجتمعنـا  ةعتقد أي نظريأ

 . الماركسية كفيلة بتغيير مجتمعاتنا, لكن ال اعتقد اآلن يا خالد
من رسالة أبي, الملحوظ قمة التناقض والعقلية العنصـرية  - 

أول خMوة هي إصرارنا كشباب ... البد من وجود عالج . المريضة



 

    

ò†Ô½a@Ší‹bä¦a@òíaë‰

٢٥٥

 . األيادي من العائلةعىل تفكيرنا ورفض ىل
وري ال يحترم المـرأة هذا بالنسبة لك كرجل يف مجتمع ذك - 

 .ةأو عشيق ةخMيب−خت أأم − ةزوج –مهما كانت, 
 .ماذا قال أبوك ثم ندرس خMتنا. دعينا نستمع - 

 :وضعت ليليان الشريF, واستمعنا لما قاله والدها
فهـم بعـد أهل . جدك يف البيتأاتصلت بك عدة مرات ومل  - 

خالك ! تركك لداخلية الراهبات, أصبحت مارقة عىل حل شعرك?
بـداء إقبـل . وفهمت منها كل شـيء. مكشيوعي أوصل الخبر ألال

جل أرجاعك من إرأيي, زوجك السابق عزيز أبو ولدك يوسف يريد 
نا استشرت شيخ األمين أو. ةقصة الMالق بالثالثة ليست مشكل. ابنه

انتظـر موافقتـك والزم تـوقفي . خبرين عن الحلـولأعبدالرمحن, و
موضوع دكتـور  ىنسا. فغانستانالدراسة حاال حتى نكلم عزيز يف ا

نعم وكيل وزارة الداخلية . ما عندنا بنات نزوجها لرقيق. خالد الناير
إبراهيم أبوه راجل محترم وساعدنا كتير يف شغلنا وسهل لينـا فـتح 

لكن ليس معنى ذلك ان يتجرأ ابنه . مكتب شندي المسجل باسمك
هـؤالء  !ين هـؤالء?أهل تعرفين من ... ويتقدم لزواجك مستحيل 

تريـدين ان . رقاء, علمهم اإلنجليز ووضعوهم فوق رؤوس الناسأ
أ تعـرفين !! اتتزوجي رقيًقـ! يه?إتصبحي مثل خالك الشيوعي وال 

ريد ردك أ. اسمعي كالمي ورجوعك لعزيز مؤكد. معنى كلمة عبيد
 .سأكون عندك يف بيروت األسبوع القادم. مع السالمة. ةبأسرع فرص
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 ئوانا مMأI. راعي األيمنذيان ممسكة باستمعت للشريF, وليل
كلمـات كانـت كالسـكاكين . الرأس, انظر لـألرض تحـت أرجـيل

تـال شخصـي وتثيـر يف قوت. اربـإ اربإالحادة تقMع قلبي ومشاعري 
وقع الكلمات أعاد يل وجه جديت . داخيل فيروس العنصرية البغيض

. عاشــت معذبـة مهزومـة وضــيعة أمـام أســيادها. عليهـا رمحـة اهللا
لكن لو . استمعت جديت وجها لوجه لكالم أقبح مما قاله والد ليليان

قال والد ليليان ما قاله يف هذه الرسالة مباشرة أمامي, لبصقت عـىل 
 . هوجه

دموع ليليان منهمرة مـن األسـى . كان البد يل من كسر الصمت
 :فقلت. والحزن والخجل حتى بللت كوم قميصي

أبـي وراي أبيـك, رأيـان ال فـرق بـين رأى ... سبحان اهللا  - 
كل . ىينسخان بعضهما البعض وهذا يضعنا االثنين يف كف متساو

لكن علينا الصـمود . ومؤسف ىما ورد يف الرسالتين محبF ومخز
خاصة ونحـن نحمـل شـهادة زواج . يا ليليان ومواجهة المستحيل

حقا تألمت يا ليليان, لكن ال خيـار غيـر . اآلن, الدفاع عنها واجب
 .ا إىل األبدالصمود مع

ظلت ليليان تدفن وجهها ورأسها وشعرها المبعثر يف مساحات 
وسF صدري, وعيوهنا الدامعة الزرقاء الناعسة الحزينـة تعبـر عـن 

ليليـان كانـت والتـزال, تلهـم . رفضها واستنكارها لما قاله أبوهـا
 :وقالت. مشاعري للصمود أمام أهوال المستقبل المجهول
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متأسفة يا خالد لهذه الرسالة البشعة ... متأسفة ... متأسفة  - 
سمح كما قلت لك سـابقا, ألي أحـد, حتـى أبـي, أن ألكن لن ... 
مـا أبـو يوسـف, أ... تال شخصـية مـن أحـب قتال شخصيتي ويقي

نـت عضـدي أف. وأفضل المـوت مـن دونـه. فيستحيل رجوعي له
ال شيء . عتمد عليه من اآلن لحمايتيأوزوجي وحبيبي وأبي, الذي 

ال . لن أسـافر للسـودان بعـد اليـوم. الدنيا يفرقنا عن بعضيف هذه 
ن نعـالج أنا وأنت جديران بأو. ال ابني وأميإيهمني بعدك يا حبيبي 

قضيتنا, ما دمنـا نعـالج قضـايا غيرنـا مـن المظـاليم يف هـذا العـامل 
 .سأظل معك وسأتم دراستي بعزمي وعزمك. المتوحش

ح وجلسـنا كالعـادة أمسكت بيدها وقبلتها, وصعدنا إىل السـMو
مل أعىل الMرف األيمن مـن المسـبح أروح عليهـا مـرارة المشـهد و

ال خيار أمامي إال السير يف الدرب . الصدمة التي أصابتها وأصابتني
 . الذي بدأته مع ليليان

)٢٨( 
وهو . فجأة ذكرتني ليليان, وعد مريم الصومالية واألستاذ بكري

فبـدال مـن مناقشـة . ةاالتصال مع محمد السـائق بفنـدق هرجيسـ
. مشكلتنا الماثلة أمامنا فضلنا شـغل أنفسـنا مؤقتـا بقضـية محمـد

وقمـت باالتصـال . احتضرت التلفون ووضعته يف الMاولـة أمامنـا
 :المباشر بفندق هرجيسة

 لو أ - 
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 .خدمة العمالء... معاك فندق هرجيسة  - 
 ?٢٢ممكن أكلم محمد حجرة رقم  - 
 .خMيرةمحمد نقل للمستشفى يوم أمس يف حالة  - 
 هل يمكن معرفة األسباب?... ال حول وال قوة إال باهللا  - 
نـه وجـد داخـل أكل مـا نعرفـه ... التفاصيل عند الشرIة  - 

 .حجرته وسددت له ثالث Iعنات ولكنه مل يفارق الحياة
 تلفون المستشفى? هل يمكن الحصول عىل - 

بعــد الحصــول عــىل رقــم تلفــون المستشــفى أخبــرت ليليــان 
 :ليقهابالتفاصيل وكان تع

 . صدقأال  - 
أكيـد . كالمستجير مـن الرمضـاء بالنـار... مسكين محمد  - 

 .محاولة سرقة
 .ىالمصائب ال تأتى فراد - 
 .ال يوجد حل غير سفري وإنقاذ هذا المسكين - 
 !كيف يا خالد, تتركني يف هذه الفال الواسعة لوحدي? - 
واهللا مصيبة كبيرة . ليليان أنت خياري األول يف كل األحوال - 
 .السببنا أو... 
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لكن . إيه رأيك لو أرسلت مريم ومعها صاحبها األمريكاين - 
 .إذا البد من السفر بنفسك, فسأرافقك يا خالد

 .سأتصل بالمستشفى أوال لالستفسار عن الحالة - 
حاولت عدة مـرات ومل أفلـح, رجعـت لمراجعـة الفنـدق مـرة 

أخيرا اتصـلت . أخري, أعMوين رقم آخر وأيضا فشلت يف الوصول
مـريم الصـومالية وأبلغتهـا بـالخبر وقامـت مـريم بـدورها ليليان ب

 . االتصال بأختها يف هرجيسة
ساعات من االنتظار, عرفنا أخيرا مـن قـام بمحاولـة  وبعد أربع

وعرفنـا أن حليمـة أصـرت عـىل الـزواج مـن . قتل محمد مجهول
وهـو . محمد, بالرغم من رفـض والـدها قاضـي قضـاة الصـومال

 عبـد امي, بعـد أن عـرف أن محمـدً متمسك بحكم الشرع اإلسـال
 :ن النص يقولإلبنته, إذ  ًءامملوك وال يعتبره كف

أال يزوج النساء إال األوليـاء, «:−قوله صىل اهللا عليه وسلم  - 
ال تنكحـوا النسـاء إال مـن «: ويف رواية »وال يزوجن إال من األكفاء

 »األكفاء, وال يزوجهن إال األولياء
لمراجع الفقهية أكثر منـي بحكـم كانت ليليان تجيد البحث يف ا
ويبدو أن رسالة أبيهـا المسـجلة . زواجها السابق بأحد اإلسالميين

والتي تكلم فيها عن رجوعها لزوجها األول بعد Iالق الثالث دفعها 
لتحضير بحث أIلعتني بما فيه من معلومات كنـت أجهلهـا تمامـا 

 :وهي
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يجامعها ـ زوج المMلقة ثالثًا, ُتحرم عىل زوجها, حتى يMأها أي 
 : غيره, حسب قول اهللا تعاىل

 -  {×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í z ]ـــــرة : البق
٢٣٠[ . 

المعنى المقصود, حتى تتزوج زوجًا, وال يمكن أن يكون زوجًا 
وحتى لو الزوج الثـاين تزوجهـا بعقـد . إال إذا كان النكاح صحيحاً 

ودليـل . ل لـألولصحيح, ودخل عليها ولكن مل يMأها, فإهنا ال تح
ذلك قصة امرأة رفاعة القرظي, فـإن رفاعـة زوجهـا, Iلقهـا ثالثـة 

ير, ولكنه ليس عنـده بوتزوجت بعده بعبد الرمحن بن الزُّ  تMليقات,
قدرة عىل النكاح, وجاءت تشتكي إىل الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم 

 : تقول له
بن إن رفاعة Iلقها وبتَّ Iالقها, وإهنا تزوجت عبد الرمحن  - 

بير, وليس معه إال مثل هدبة الثوب وأشارت بثوهبـا, فقـال لهـا  الزَّ
أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة? ال, حتى «: النبي صّلى اهللا عليه وسّلم

يؤخـذ مـن هـذا أنـه ال بـد مـن » تذوقي عسيلته, ويذوق عسيلتك
 .الجماع, حتى يكون النكاح مرادًا حقاً 

ومـات حـول الMـالق عندما قرات يل ليليان مـا مجعتـه مـن معل
بالثالث, شعرت بإهانة للمرأة, يف الوقت الذي كرم اإلسالم المرأة 

مل نجلس حـول بركـة السـباحة يف ذلـك . كما يقال يف كتب الفقهاء
جلسنا يف مكتبي نراجع المسندات ونبحث عن أفضل مخرج . اليوم
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ووصلنا إىل أحسـن الحلـول حسـب . إلرضاء والد ليليان ووالدي
يف السـاعة . حساباتنا المبنية عـىل الوضـوح والمواجهـةتقديراتنا و

 .الثانية صباحا خلدنا للنوم
ليليـان يف كليـة . يف الصباح توجهنا سويا للجامعـة مـع السـائق

يف الساعة الواحدة ظهرا تقابلنا سويا يف . نا لمكتبيأالMب وتوجهت 
صيل الكافتيريا وأشركنا معنا مريم الصومالية لمعرفة المزيد من التفا

مل يكن لديها أكثر مما عرفناه وقررنا استشـارة األسـتاذ . عن محمد
يـه أبكري واIالعه عما أصاب محمد يف هرجيسة واالستفادة من ر

 .القانوين
بعد اتصايل الهاتفي مع بكري, Iلب منا مجيعا الحضـور للغـداء 

بعـد الغـداء, جلسـنا يف الصـالون . معه وبحضور محاسن يف فلتـه
يكـال قضـية محمـد لمكتـب إبعدها, قرر بكري . واستمعنا لمريم

محاماة متعاون معه يف مدينة هرجيسة بدال عن سفري أو سفر مريم 
تيال محمد وعـدم وجـود غن هنالك قضية جنائية وهي محاولة األ

والتي منعها أبوها من . أي شخص لصيق به غير حليمة شقيقة مريم
» ي حرسـيعبـد«قـام بكـري باالتصـال بالمحـامي . أي اتصال به

أعMاه اسم المستشفى والفنـدق حيـث يقـيم . وشرح له الموضوع
لضرورة التفـاهم . لح بكري عىل االتصال الفوري بمحمدأ. محمد
ومن ثم رفـع . ثم الشروع مع نيابة هرجيسة للدفاع عن محمد. معه

 .قضية عىل الجاين المجهول
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بعد ساعتين رن التلفون بمنـزل بكـري وكـان المـتكلم محمـد 
 :بعد تبادل السالم مع بكري أخذت السماعة وقلتمخيس 

 ألف سالمة يا محمد - 
 .خرةلو ال إرادة اهللا يا دكتور, كنت انتقلت للدار اآل - 
 !كيف أنت اآلن? - 
 .لكن احتاج لنقاهة لعدة أيام... الحمد هللا تمت العملية  - 
» عبدي حرسي«لكن األستاذ ... ال أريد أن أتعبك بالكالم  - 

 .ن الجاينسيتوىل القضية وسيجدو
 .وIول الوقت معي يف المستشفى. مل تقصر معي حليمة - 
وسـيقوم مكتـب . نتوقع وصولك يف هذا األسبوع لبيروت - 

 .ة بعمل الالزماالمحام
وإن أنـا عـارف . بدون حليمـة هاادرغال يمكن أ. يا دكتور - 

لكن لن أتراجع مهما كلفني األمر ما دامت هي راضية . أبوها رافض
 .بزواجي

وإذا لزم األمر سأحضر ... سيتم كل شيء بخير  شاء اهللا نإ - 
 ممكن أكلم اآلنسة حليمة?. بنفسي للصومال

 .تفضل يا دكتور فهي بجانبي اآلن - 
وبعـد تشـاور دام . فضلت ترك السماعة لمـريم, لـتكلم أختهـا
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دقائق بينهما باللغة الصومالية, عرفنا من مريم أن والدها غير  هعشر
لتهجم عىل محمد, وأهنا لن تقبل أي موجود يف هرجيسة, عندما تم ا

 .يزال مع النيابة إما موضوع التهجم عليه فال. زواج غير محمد
قـام سـائق سـياريت بتوصـيل مـريم إىل . ادرنا فلة بكريغمجيعنا 

 . شقتها
ويف الصباح قبل اإلفMـار, دخلـت أم محمـد حجرتنـا مسـرعة 

 :جياومعها التلفون, كان المتكلم مايكل جير من أتالنتا جور
ــد أ -  ــور خال ــو دكت ــر... ل ــك الشــكر عــىل . وصــلنا بخي ل

 .المساعدات التي قدمتموها لنا
وأتمنى لك ولمجـدولين, اسـعد الحيـاة . سعيد باتصالك - 
 .معا

 . مجدولين بجانبي تريد مخاIبتك - 
 .مجدولين الحمد هللا عىل السالمة... الو  - 
يف . التحية لليليان أختي الحبيبـة. أشكرك أبي دكتور خالد - 
 .ها السعادة هنا مع أم وأخوات مايكلمنت

وأمـك بخيـر وستحضـر فـورا ... ليليان تريد أن تكلمـك  - 
 لتخاIبك

لحـين . تبادلت ليليان ومجدولين عبـارات الشـوق والتمنيـات
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بـدموع الفرحـة واصـلت . حضور السيدة مسيلة أمها من حجرهتـا
تركناهـا بحجرتنـا وذهبنـا للمMـبخ . السيدة مسيلة الكالم مع بنتها

بعـد االنتهـاء مـن  ةانضمت لنا السيدة مسـيل. تناول Iعام اإلفMارل
 .مكالمتها, وتبادلنا معا أخبار مجدولين وحياهتا الجديدة يف أميركية

سلمتها . يف الصباح قامت ليليان بتحضير المرتبات لخدم المنزل
يف Iريقي للجامعة مع ليليان عرفت من . م محمد لتوزيعها عليهمأل

. ةجته توفيت يوم أمس, بعد غارة إسـرائيلية عـىل غـزأبو أياد أن زو
وسمحنا له بالسفر يوم الغد مع مبلـغ إضـايف لتغMيـة . ترمحنا عليها

 . مصاريف العزاء
)٢٩( 

انتهاء المحاضـرات, اصـMحبت ليليـان لمكتـب األسـتاذ بعد 
يـاد إ يللمساعدة يف تحضير أوراق ثبوتية تتـيح للسـائق أبـ. بكري

ويف موضـوع محمـد مخـيس . د رفـع المـأتمالرجوع إىل لبنـان بعـ
الموجود بالمستشفى يف مدينة هرجيسة بالصومال, أوضح بكري أن 

ن مكتب المحامـاة يف الصـومال أو. القضية تحتاج لشهر عىل األقل
بمدينة هرقيسا, سيشرف عىل تواجد محمد بالمستشفى وأقامتـه يف 

بكل ماله ولحسن الحظ, محمد احتفظ . الفندق لحين انتهاء القضية
 .عند إدارة الفندق

هبذا الوضع, وجدنا أنا وليليان, الوقت الكـايف لقضـية زواجنـا 
قمنا بوضعه ودرسناه سويا ليجعل . اتفقنا عىل مخFM دقيق. الشائكة
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ســارت حيــايت مــع ليليــان يف الفــال مليئــة بالنشــاU . حلهــا ســهال
لين واالتصاالت الشبه يومية بمحمد يف الصومال وتتبع أخبار مجدو

وكذلك عميل يف الجامعة, ومكتب الترمجـة . ومايكل جيير يف أتالنتا
 . يف القاعدة سار بصورة روتينية

. مشروع السودان, أتم عمي أبكر دراسة الفكرة التي Iلبتها منـه
. وهو بناء معهد يف قرية عد الفرسان بدارفور باسم جـديت مسـتورة

أن أبـي مل يكـن  بـالرغم. أرسلت له التمويل الالزم عن Iريق أبـي
نا أتـابع التقـارير التـي أشعرت براحة نفسية و. متحمسا للموضوع

 .تصلني أسبوعيا من عمي
Iلب صـديقة  قرر األستاذ بكري تأجيل زواجه من محاسن عىل

جـل زيارتـه لبيـروت لظـروف العمـل أدكتور قاسم الجرايف الذي 
رافقـا وغياب عميد الجامعة, الدكتور فيروز لفترة Iويلة يف لنـدن م

مخMMنـا  ءلبـد اكل هذه العوامل جعلـت الجـو هادًئـ. مه للعالجأ
 . الدقيق أنا وليليان يف األسبوع القادم

محـد الشـاهر يف مMـار أبعد أسبوع ويف يوم الثالثاء وصل السيد 
قابلته ليليان . بيروت حسب ما قاله البنته ليليان يف رسالته المسجلة

خMـة التـي وضـعناها أنـا محاسن ال علـم لهـا بال. ومعها محاسن
وليليان, ال تعرف غير المساعدة يف توصيل والد ليليان إىل بيـروت 

واصMحابه إىل شقتها أوال لتفقد حجـرة . هلتون حيث تم الحجز له
 . ليليان
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كان السيد الشاهر منشرحا وهو يستقبل محاسن مع ابنته ليليان, 
فهـو . هنقل لمحاسن أخبار أهلها مع بعض الخMابات المرسلة معـ

يعرف عائلة محاسن منذ تاريخ وصوله السودان, والسـكن بجـوار 
مدرمان, وبدايـة تجارتـه هبـا أعائلة محاسن يف منزله القديم بمدينة 

بجانب دكان والد محاسن, قبل انتقاله لفلتـه الحاليـة المMلـة عـىل 
 . النيل األزرق يف الخرIوم

تفـتح معـه مل . ظلت ليليان مستمعة بأدب وحذر يف حضرة أبيها
بعد شراب الشاي, ويف غمرة أخبـار السـودان . أي موضوع جانبي

والتعرف عىل حيـاة ليليـان يف بيـروت, Iلـب السـيد الشـاهر مـن 
 .محاسن الذهاب للفندق ألنه كان يحس باإلرهاق من عناء السفر

بسيارة محاسـن ويف الMريـق إىل الفنـدق, كـان السـيد الشـاهر 
مع الصحف التي وجدها بجانبـه  يجلس يف المقعد الخلفي منهمكا

يف المقعــد الخلفــي, بينمــا كانــت ليليــان مــع محاســن يف المقعــد 
خاIب الشاهر محاسن وباستغراب  وفجأة وبصوت عالٍ . األمامي

هل حقيقة أن وكيـل وزارة الداخليـة السـودانية سيحضـر غـدا إىل 
فقرأ لها الخبـر . بيروت? فردت عليه محاسن ال علم يل بالموضوع

 :وب عىل صحيفة النهار الصادرة اليومالمكت
سيصل إىل بيروت يف يوم األربعاء غدا السـيد اللـواء إبـراهيم « 

الناير وكيـل وزارة الداخليـة السـودانية لفتـرة أسـبوع لالسـتجمام 
اللواء إبراهيم هو والد الدكتور المعروف خالـد إبـراهيم . والراحة
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ومرحبـا . ية ببيروتالناير عميد شعبة الرياضيات بالجامعة األمريك
 » بالضيف الكريم

وجهها ابتسامة  استغربت محاسن بينما ظلت ليليان صامتة وعىل
ظل الشاهر يتلعثم ويردد واهللا ال علم يل مل اسمع هذا الخبر يف . خفية

عتقد أن اللبنانيين يهتمون بشـؤون أما كنت ... الصحف السودانية 
له فللرجـل فضـائل كثيـرة البد يل أن أقاب... السودان هبذه الMريقة 

 . علينا
أمام الفندق نزل والد ليليان مسرعا مMربـا وودع محاسـن, ثـم 
ترجلت ليليان من السيارة وودعته وحاول أن يتبـادل معهـا بعـض 

لكنها أسرعت ورجعت لسيارة محاسن بحجة أن سيارة . الكلمات
يف Iريق الرجعة لمنزلها . محاسن, قفلت ممر العربات أمام الفندق

لكـن ليليـان . صحبة ليليان, كانت محاسن متشوقة لمعرفة القصةب
محاسن مل تقتنع وأصـرت عـىل معرفـة . هنا مجرد صدفةأأكدت لها 

ت ليليان بالصمت, رغم إصرار محاسن ذوال. هذه المفاجأة الغريبة
 .المتواصل

أما أنا ففي صباح يوم األربعـاء توجهـت بسـياريت المرسـيدس 
لمقابلة والـدي قادمـا بـالخMوU الجويـة  القديمة إىل مMار بيروت

السودانية من الخرIـوم, وتفاجـأت أن أمـي كانـت ترافقـه بـدون 
فرحتي برؤية أمي سيMرت عىل المشهد وركضت فاتحـا . إخMاري

ت بالMمأنينـة سـحسأزراعي وضممتها بقوة إىل هـامتي الفارعـة و
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 . بعد ذلك سلمت عىل والدي بالحضن. بتواجدها
بي وأشرت Iلب تاكسي ألأئب, اضMررت أن بعد استالم الحقا

لسائق التاكسـي بالتوجـه إىل بيـروت هلتـون واصـMحبت أمـي يف 
وتغيـر المسـار إذ أن Iـائرة . كان الMريق مكتظـا. سياريت الصغيرة

. إسرائيلية ضـربت تجمعـا للمجاهـدين الشـيعة يف Iريـق المMـار
نـا ولدراية سائق التاكسي بشعاب بيروت وصل الفندق مع أبـي قبل

 .بساعة كاملة
عندما دخلت هبو الفندق وأجلست أمي يف جانب قصـي اتجهـت 

بـادرين الموظـف . ستقبال ألرى ما تم يف استقبال والـديلمكتب اإل
/ وسألني إذا ما كنت ابحث عـن السـوداين الـذي قـدم اليـوم السـيد

ذا بـي أراه إف. إبراهيم الناير قبل أن أجاوبه, أشار إىل حيث يجلس أبي
ع شخص أشقر, من مالمحه هو والـد ليليـان الرجـل الـذي جالسا م

ليهما, كنت ادرس كل خMوة إتوجهت . يفترض أن يكون والد زوجتي
وقفت بقامتي الفارعـة مواجهـا . وماذا أقول وكيف أتصرف. أقوم هبا

بـي سـبب اعتـذرت ووضـحت أل. أبي تاركـا الرجـل خلفـي تمامـا
 :سيد الشاهر وقالمل يرد عىل والدي, وبادر بتقديم ال. تأخيري

 . سلم عىل عمك الشاهر - 
كانـت عـىل وجـه السـيد الشـاهر . سلمت عليه بحـراة مفتعلـة

م نه مل ينأمن الواضح . عالمات االستفهام والتعب واإلرهاق ظاهرة
 .Iوال الليل وهو يفكر فيما قاله البنته عن والدي وعني
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لة الشاهر حتى تلك اللحظة ال يعرف ماذا قال أبي عنه يف الرسـا
 :المسجلة

ولو عرف الشـاهر مـا قالـه أبـي عنـه, لخفـف عليـه كـل الهـم 
يمسـك السـيد . كالمها ال يعرف مـاذا قـال اآلخـر عنـه. واالرتباك

الشاهر, أنفاسه لكيال يعرف وكيل وزارة الداخلية السودانية, ما قاله 
عنه يف رسالته المسجلة البنته, خوفا عىل مصالحه التجارية والمالية 

من الجانب الثاين يغMي وجه أبي الخجل لكيال . يف السودانالكبيرة 
 . يعرف السيد الشاهر ما قاله يل عنه

أبي . أنا وليليان من يملكا المعلومة الكاملة. شكرا للتكنولوجية
والسيد الشاهر يعرف مـا . كان يعرف ما قاله يل يف رسالته المسجلة

 . قاله البنته ليليان يف رسالته المسجلة
وتركـت والـدي مـع السـيد الشـاهر, وذهبـت ألمـي  انسحبت

وأخذهتا إىل الجناح ومعنا خادم الفندق يحمل الحقائب وبعد عشر 
 . دقائق حضر الوالد

أمـي بـدأت يف . كان أبي مMربا ومنزعجا جدا من مقابلة الشاهر
. فتح الحقائب وترتيب المالبس يف خزانات حجرة النـوم الفارهـة

نـه يشـتم أشـعرت ب. تقبال بالجنـاحجلست مع أبي يف حجرة االس
نه وكيل وزارة الداخلية وله تجارب ودراسات أرائحة مقلب, سيما 

 :وممارسات عدة يف البحث عن الحقيقة, عندما بادرين بسؤال
كيف حضر هذا الشاهر بالتوافق مع حضوري وكيف حجز  - 
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 !شيء غريب?. يف نفس الفندق
 .يا أبي ةمجرد ةأظنها صدف - 
ف اللبنـانيون بزيـاريت ليكتبـوا عنـي يف ثم ثانيا, كيـف عـر - 

 .ال بد أن يكون يف األمر شيء! الصفحة األوىل من صحيفة النهار?
ال تعـرف هنـا يف لبنـان, يكنـون التقـدير لحكومـة أيا أبي  - 

الديمقراIيـة الوحيـدة مـع  ةموليس السودان هو الحكأ! السودان?
 .لبنان يف العامل العربي

أو نسـكن يف  ةسـرع فرصـاحجز يل فورا يف مكان آخـر وبأ - 
 .ال أريد رؤية هذا الشخص... شقتنا 
شقتنا تحت الصيانة السنوية, ومن الصـعوبة إيجـاد مكـان  - 

 .لكن سأحاول... آخر وهذا موسم الصيف للسواح 
وال أريد . بدأأيا خالد أرجوك ال تتكلم عن موضوع الزواج  - 

 .أن يعرف هذا الرجل ما سجلته لك يف الرسالة
Iبعا ال أقول له, بالرغم عىل إصـراري عـىل  ن يا أبي,ئاIم - 

 .الزواج من ابنته
يا ابني ليليان مMلقة فالبد أن يكون فيها عيب عليك بشـابة  - 

 .أصغر وبكر
 :سمعت والديت النقاش وانضمت لنا وقالت
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 .ما دام هذه هي رغبة ابني, فلنترك له حرية االختيار - 
 .البلد مليئة! ال يوجد اختيار غيرها?أ - 
 .وبعدها نحكم. لد, أنا أريد رؤية ليليانيا أبو خا - 

شـرحت ألمـي وأبـي, لمـاذا . تدخلت مـن جـانبي يف النقـاش
 :اخترت ليليان فقلت

ليليان بالرغم مما قاله والدي عنها, فهـي راضـية بـالزواج  - 
 .مني

 :قفز والدي من مقعدة مذعورا وقال
 !هل أسمعتها التسجيل? - 
صـدق مـن وواجـب عـىل أن أجاهرهـا بال... نعم يـا أبـي  - 

 .فبدون الصدق ال معنى لزواجي منها. البداية
معنى هذا الكالم أهنا سـتخبر, ... ال حول وال قوة إال باهللا  - 

 .أباها بما قلته لك يف التسجيل
لكـن سـأIلب منهـا . وليس بالضرورة... هنالك احتمال  - 

 .بعدم ذكر محتويات الشريF ألبيها
نع من جانبي ما دام هذا رأيك ورأي أمك, فال ما... حسنا  - 
خبار أبيهـا إأرجوك أن تقنعها بعدم . لقد لويت زراعي يا دكتور... 

Fبما قلته لك يف الشري. 
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 .مشروIةالغير أنا أريد منك الموافقة ... أبي ال يا  - 
 :تدخلت أمي وقالت

 .وربنا يتمم بالخير. مبروك عليك يا ولدي - 
واقسـم أنـك أحسـن مـن المتعلمـات . أمي أنا فخور بك - 

 .سأحاول يف تدبير لقاء لك مع ليليان بأسرع فرصة. ينوالمتعلم
بمMعم الفندق وIلبت األكل المفضل للوالد والوالـدة اتصلت 

واستأذنت بحجة أن سياريت ال تزال أمام الفندق وانصـرفت هبـدوء 
وصـلت لمكتبـي يف الجامعـة . فرحا بما حققته بدون جدل وعنـاء

وضحت لها ما تـم . حيث كانت تنتظرين ليليان عيل أحر من الجمر
 قالت بأعىل صوهتا. بالتفصيل

 - Yes  ... سليم يا خالد... نعم FيMهذا رائع تخ. 
هنا يف Iريقها إىل أاتصلت ليليان فورا بوالدها من مكتبي وأخبرته 

بعـد سـاعة اتصـلت . وأخذهتا بسياريت وتركتها ورجعـت. الفندق
 .هاليليان من مكتب االستقبال يف الفندق وIلبت حضوري ألخذ

كادت تMير من الفرح وهي تقفز داخل سياريت وقالـت بصـوت 
 :عايل
 .هذا رائع تخMيF سليم يا حبيبي - 
 .خبريني بربك! ... ماذا حصل يا ليليان? - 
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سردت يل تفاصيل اللقاء مع والدها, وبلساهنا تم الحـوار التـايل 
 . بينهما

 :بادرها أبوها وقال
بيـروت يف  ممكن تشرحي يل كيف جاء اللـواء إبـراهيم إىل - 

 !نفس مواعيد تواجدي هنا يا ليليان?
 .هنا هي مجرد صدفة يا أبيأعتقد أ... عرف أال  - 
 .أريد الرحيل اليوم! ولماذا حجز يف نفس الفندق? - 
وال اعتقد أن هنالك خيارات يف شـهور ... ال علم يل لماذا  - 

 .الموسم يف بيروت
 !.هل وصلتك الرسالة التي سجلتها لك يف التلفون? - 
وأريد أن أؤكد لك عدم رغبتي يف الرجوع ... صلتني نعم و - 

الرجـاء يـا أبـي أن . وأنت تعرف ذلك.  لرجل Iلقني ثالث مرات
 .تفكر يف مصلحتي وخياري

 .يستحيل... تقصدي دكتور خالد?  - 
 لماذا?? - 
 .ي يف الرسالة المسجلةألقد وضحت لك ر - 
 .لكنه متسمك بي حتى بعد االستماع لرسلتك المسجلة - 

 :حاج الشاهر من مقعده غاضبا وقالهنا قفز ال
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 !?!تقصدي أن دكتور خالد, سمع رسالتي بالكامل - 
نعم يا أبي أسمعتها له ألرى ردة فعله نحوي, فبالرغم مـن  - 

قساوهتا البغيضة, وجدت الدكتور خالـد أكثـر إصـرارا الرتباIنـا, 
وهذا ما قدرته فيه لثقتـه بنفسـه وحبـه لشخصـي وأيضـا تسـامحه 

 .وشهامته
فللرجل فضائل علينا ... أن تصل رسالتي إىل والده  ال أريد - 

فلو انقلب علينا فمعنى ذلك أن مصالحنا ضاعت وربما يMردنا من 
 .السودان بسحب الجنسية منا

فهو ليس رجل انتقام وتـآمر يـا ... نه يفعل ذلك أعتقد أال  - 
أنسيت يـا أبـي أن جـديت كمـا . أبي, لقد وصفته يف رسالتك بالعبد

ا, من ملك اليمين يف قصر سـيد قرشـي يف الالذقيـة, ذكرت يل سابق
اIمـئن يـا أبـي عـىل !. بان الحكم العثمـاين تسـراها مـن البانيـة?إ

سأؤكد لك اليوم, عـدم نقـل الرسـالة إىل وكيـل وزارة . مصالحك
 .الداخلية اللواء إبراهيم الناير

رأيت دكتور خالد اليوم مع والده ... صدفة غريبة يا ليليان  - 
نه رجـل إتعرفت عليه وحقا . نه رجل ذو خلقأفندق, يبدو هنا يف ال

 .سود اللون يا ليليانأوسيم وعامل وذو مكانة, لكنه 
ما العيب يف األسود يا أبـي نحـن بشـر ُخلقنـا مـن أب وأم  - 

مل يقـل اإلسـالم أننـا سواسـية كأسـنان أ! لمـاذا نفـرق?... واحدة 
?Fيف زواج أريـد موافقتـك يـا أبـي عـىل رغبتـي الصـادقة !. المش
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 .الدكتور خالد
فكري يا ... يا بنتي, عندنا خيارات داخل األسرة وخارجها  - 

 .ليليان وال تلوي ذراعي
 .دعين أخابر أمك مساء اليوم - 
 .ن خايل أقنعها, وأنت تعرف ذلكأمي ال تمانع أل - 
... ال يعرف اللواء إبراهيم ما قلتـه أهم شيء عندي اآلن, أ - 

اليوم, ليس يل وجـه أقابلـه بـه  تأكدي من الدكتور خالد وردي عىل
 .وهو معي يف نفس الفندق

سأذهب لمكتب الدكتور خالد يف الجامعة ألIلب منه عدم  - 
 .ريب ما سمعه يف الشريF ألي شخص آخر وخاصة أبيهست

 .نا يف انتظاركأأسرعي و - 
 !فهم أنك موافق عىل زواجي بالدكتور خالد?أهل  - 
 .ن شاء اهللا خيرإ - 

وضمت أبيها لصدرها وبكـت بـدموع قامت ليليان من مقعدها 
 .الفرح وانصرفت لتجدين يف انتظارها يف موقف سيارات الفندق

من باب الفنـدق توجهـت مـع ليليـان لبيـت محاسـن, وقررنـا 
توضيح المخFM الذي رسمناه ونفذناه لكي تكون معنا يف الصورة, 

 . هنا ستقيم دعوة عشاء عىل شرف والد ليليانأخاصة 
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 :الشقة, فتحت محاسن الباب وقلت لهاعند وصولنا 

 .كيف حالك... أهال وسهال محاسن - 
لكن يا شباب, أرجو أن تشـركوين معكمـا يف ... الحمد هللا  - 

... الموضوع ألين سأقوم بعد الغد بدعوتك ووالد ليليـان للعشـاء 
 !?ةهل ما حصل هو مجرد صدف. فهمأأريد أن 

هنمـا إقبل كل شيء, أرجو إضافة أبـي وأمـي للمـدعوين ف - 
 .وصال اليوم الصباح

... نـا سـعيدة جـدا أالحمد هللا عىل حضورمها و. صدقأال  - 
صـدق أن تلعـب أوال . فهم حتـى اآلنألكن ال ... هذا تدبير رباين 
 .الصدف هذا ابدأ

حـان الوقـت ألخبـرك . محاسـنلك ألف حق يا عزيـزيت  - 
. نه المخFM الذي قمت بـه مـع ليليـان قبـل أسـبوعإ... بالحقيقة 

Mبنيناه عىل رسالة مسجلة من والد ليليان وأخـرالمخ Fمسـجلة  ى
والحمد هللا نجح تماما يف هـذا اليـوم . من والدي بخصوص الزواج

أكد والد ليليـان حضـوره إىل −: كان المخFM كما ييل. كما رسمناه
وقبل وصوله كان عىل ليليان الرجوع إىل . بيروت أول أمس الثالثاء

من جانبي تفامهت أيضـا مـع . لدهاحجرهتا معك تحسبا لمقابلة وا
أن يحضر يوم األربعاء لمناقشة زواجي, أرسلت له أيضا  الوالد عىل
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يـه, أو تغييـر ميعـاد حضـوره النشـغاله أالتذاكر خوفا مـن تغييـر ر
قمـت . وأيضا أكدت له الحجـز. المستمر بأمور األمن يف السودان

اإلضافة ب. بحجز جناح لكل منهما ويف نفس الفندق بيروت هيلتون
مـدفوع األجـر بالصـفحة األوىل يف جريـدة  اإىل ذلك نشرت إعالًنـ

. النهار نصه كما قرأه عليك الحـاج الشـاهر وهـو داخـل سـيارتك
 .وضعت ليليان عنوة صحيفة النهار بجانبه يف المقعد الخلفي

وضعت محاسن يداها عىل رأسـها مـن الدهشـة وقالـت بـأعىل 
 : صوهتا

فهل ... محكمة وذكية للغاية  ةحبك إهنا... يا لكما من دهاة  - 
 !?!نبارك

 :قالت ليليان
وأيضـا . لقد وافق أبـي... عليك يا محاسن بزغرودة كبيرة - 

حقيقة أننا انتزعنا موافقتهما االثنين بدون عناء وتسويف . اهووافق أب
ــل ــاب نصــف . وتأجي ــة مواجهــة الخصــمين وغي اســتعملنا نظري

 .المعلومة عن كل منهما
وضمت ليليان إىل . أركان الشقة زلزلترودة أIلقت محاسن زغ

. صدرها فرحا, وباركت لنا واتصلت فورا باألستاذ بكـري الجعـيل
وقررنا أن نتقابل سويا معه بمMعم أريـج المجـاور لشـقة محاسـن 

 . للمباركة ووضع برنامج تكريم الزوار
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وعندما سمع من محاسـن . حضر األستاذ بكري متأخرا كعادته
. هذا المخFM هو صميم ما يقوم به المحـامي :التفاصيل قصتنا, ق

امتالك المعلومة واألدلة من الخصمين واستعمالها يف المرافعة أمام 
وألف . منتهى الذكاء يا دكتور. القضاة للحصول عىل الحكم النهائي

وخير البـر . اقترح أن يتم التكريم بفلتك يا خالد مساء الغد. مبروك
 . ر لصمودها المدهشوليليان تستحق كل خي. عاجله

بعد خروجنا من المMعم ومواصلة خMتنـا المشـتركة, رجعـت 
حجرهتا ومن تلفوهنا الخاص اتصلت بوالدها إىل  ليليان مع محاسن

وIمأنته حسب Iلبـه بعـدم تفشـي محتويـات الرسـالة ألي حـد, 
وأضافت مـن عنـدها . واالIمئنان للسيد اللواء إبراهيم ومكاشفته

خMاره مبدئيا بقبـول فكـرة إرج, يستحسن وكي ال يكون هنالك ح
 .الزواج

ذهبت إىل الفندق وIلبـت الوالـد ومعـه أمـي, يف جولـة حـول 
 : اعتذر الوالد وقال. بيروت

نا معـزوم للعشـاء مـع السـيد الشـاهر, ولـو ال ذلـك أمتأسف, 
 . لرافقتكم

استشــفيت مــن كــالم أبــي أن رســالة ليليــان ألبيهــا قــد قامــت 
شراك أمي يف معاينة فلتي, وتحقيـق إدي هو وبما أن قص. بمفعولها

عل ضوء ذلك أخMرت أم محمـد ومسـيلة . أمنيتها يف مقابلة ليليان
 .بتحضير عشاء فاخر وتحضير حجرة يف الMابق الثاين الستقبال أمي
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واسـيته . ةعند وصويل للفال, وجدت السائق قد رجـع مـن غـز
اصة, Iلبـت وبدون اإلIالة معه يف أموره الخ. وترمحت عىل زوجته

يف المدخل استقبلتنا . منه اإلسراع وإحضار ليليان من شقة محاسن
أخـذهتا . ة من الورود ألمـيقوقدمت با. أم محمد بالترحاب الحار

تفوح منها رائحة بخور الصندل . لحجرهتا المعدة بالذوق السوداين
 . المختلMة برائحة النرجس والورد الجبيل

غرودة سودانية Iويلة, بجانب أIلقت ز. مل تتمالك أمي فرحتها
ضمتني إىل . زغرودة السيدة مسيلة أم مجدولين وزغرودة أم محمد

وجلسنا يف السفرة المعدة حول حـوض . صدرها بالفرحة الصادقة
Iلبت من أم محمد ومن مسيلة الجلوس معنا عىل الMاولة . السباحة

واستمعت أمي بالتفصيل قصة مجـدولين مـن أمهـا . تكريما ألمي
ومن أم محمد قصة موت زوجها يف السـجون اإلسـرائيلية, . لةمسي

وكيف عوضها اهللا بمعرفتي ومعرفة ليليان وهي تخـدمنا بـإخالص 
 . وحب

وهي يف الفستان األبيض الذي . وصلت ليليان بعد نصف ساعة
صفت شعرها األشقر مسدال مـن . اشتريناه بمناسبة زواجنا المدين

عينـاه . فها وصل إىل خاصـرهتااألمام يكاد يغMي صدرها, ومن خل
بالحضن عـىل صـدر أمـي وعـىل . تشعان بالفرحة واألمل واإلرادة

جلست ملتصقة بأمي وهي . رموشها دمعات الفرحة وحرارة اللقاء
تحتضنها وزغاريد أم محمد ومسيلة تكسب الجلسـة روح البهجـة 
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اهللا يـتمم . »عروس السرور يا خالـد«: أمي استمرت تردد. والفرح
هي تمرر يدها عىل شعر ليليـان باسـتمرار وتـتمعن بدقـة يف ليكم و

 :وقالت لها. عيوهنا الزرقاء
حفالت العرس عىل أنا يف بيروت . عروس السرور يا ليليان - 

 . نا بيدي ذي حنة ولديأوحنتك بختها . ويف الخرIوم ويف الدامر
بعد لقاء مدهش ومفرح استمر لساعات من الليـل, تأكـدت أن 

ودعتها باألحضان بعد العشـاء راجعـه . أمي صادقاعجاب ليليان بإ
 :ويف Iريقي لتوصيلها للسيارة قالت يل. إىل حجرهتا يف شقة محاسن

 .إهنا مجيلة حقا. رزق بنتا تشبه أمكأأتمنى أن  - 
حبيبتي ليليان, أمامنا مشاوير ومهام ضخمة قبل التفكير يف  - 
 .نجاباإل

قـول لـك أكن من السابق ألوانه, ل! أنسيت يا خالد ليلتنا? - 
 .إنني اشعر بحمل

وأمامنا عقبات ال يعلم ! ماذا تقولين يا ليليان?... صدق أال  - 
 .هبا أال اهللا

 !تقول هذا يا خالد?... بعد كل ما حصل بيننا  - 
وأتمنى . ال يا ليليان واهللا سأقف معك ولو عىل جثتي... ال  - 

 .عتقدألكن ال ... أن يكون الحمل حقيقة 
أمـس عـىل خيـر ... بوعين سأعرف لنرى يا حبيبي بعد أس - 
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 .باءولنكن عىل أهبة االستعداد ليوم الغد أمام اآل
 .عندي خMة ليوم الغد - 
 !?!ماهي يا خالد - 
ما رأيك يف اصMحاب محاسـن معـك ... غدا يوم الجمعة  - 

كم مجيعا يف مقهى الفندق ؤلزيارة أبيك يف الفندق, عىل أن يكون لقا
ساعة, سأحضر مع أمي وبعد وصولك بنصف . عىل الدور األرضي

 .للفندق أيضا لنفس المقهى, ونترك األشياء عىل Iبيعتها
واىل اللقـاء . هذه تتمة للخMة األصلية يا خالد. فكرة رائعة - 
 .غدا
 . شاء اهللا نإالنصر لنا  - 

بدال عن التوجه إىل السيارة التي كانت تنتظـر ليليـان عـىل بـاب 
هـا, ومـن خلـف الفال مباشرة, جذبتها بلMف ودخلت الحديقة مع

شجرة الالفندر التي تفصلنا عن الباب, قبلتها وضممتها إىل صدري 
يف صمت لدقائق ثم اتجهـت معهـا لبـاب السـيارة وانMلقـت مـع 

 . السائق
قصـيت . بعد انصراف الجميع جلست مع أمـي حـول المسـبح

عليها تفاصيل تعريف عىل ليليان, وكيف تـم شـراء الفـال بمسـاعدة 
مل أبخـل . اسن ومساعداهتا لليليان ويل أيضـاتكلمنا عن مح. بكري

عىل أمي يف توضيح قصة التخMيF لحضور أبي ووالد ليليان يف نفس 
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ولكن مل أخبرها برسالة أبي المسجلة وال . األسبوع ويف نفس الفندق
 .رسالة السيد الشاهر البنته ليليان

 FـMمل تخفي أمي فرحتها بعد التعرف عىل ليليان, بل وضعت خ
مـدرمان اشـتراه أن يكون يف منـزل كبيـر لنـا يف ألعرسي عىل فورية 

فهي ال تريد عمـل . الوالد بجوار منزل أهل محاسن بحي المسالمة
وبدال من أن تMلب منى ترميم . العرس يف منزل الحكومة بالخرIوم

المنزل وتحضيره لحسابي, قررت بيع ذهبها الخاص والصرف عىل 
 .المشروع

تأيت بعـدها . هي األكبر واألهم يف حيايت أمي الحبيبة يف حسابايت
رفض خMMها العاجلـة, جبـرا لخاIرهـا أمل . ليليان ثم بقية األسرة
عــرض عليهــا أقـررت أخــذها غــدا للبنـك و. الـذي يتــوج حيــايت

ضـع المقابـل نقـدا أمجوهرات محمد مخيس لتنتقي منها ما تريد و
ر يف ن يل من المال ما يمكنني مـن شـراء قصـأمي تعرف أ. لصالحه
لكن حبها كأم هو مـا تريـد أن تغمـرين بـه وبحـر مالهـا, . السودان

 . لتفرحني وتفرح نفسها وعائلتها
يف تلك الليلة المباركة, جربت أمي محام الجكـوزي ألول مـرة, 

بعد اإلفMار الذي أصرت أن . ونامت نوما هانئا. بمساعدة أم محمد
صر عىل بأكل تضع بصماهتا المMبخية عليه, جلست بجانبها, وهي ت

 .كل ما Iبخته, يف ذلك الصباح الرائع
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)٣١( 
ردت عـىل خادمـة . اتصلت مبكـرا بليليـان للتأكـد مـن الخMـة

محاسن وأكدت يل أن محاسن وليليان قد اتجهتا للفندق قبل عشرة 
لبست البدلة . ن المواعيد المتفق عليها مل تحن بعدتعجبت أل. دقائق

أصرت أمـي عـىل تغييـر ربMـة  .التي ظهرت هبا يوم زواجنا المدين
. العنق إىل التي اشترهتا يف الMائرة من ضمن الهدايا التي أحضرهتا يل

FMلقنا إىل الفندق حسب المخMامتثلت لخيارها الموفق, وان . 
وجـدت . كانت الدهشة إذ مل نجد ليليان وال أبوها وال محاسـن

يل, قال قبل سؤا. مفتاح باب جناح أبي أيضا معلق مع بقية المفاتيح
مجيعهم ذهبوا لمستشـفى السـالم مـع السـيد . يل موظف االستقبال

 .الشاهر الذي أصيب بنوبة قلبية صباح اليوم
مي معي يف السـيارة وهـي بـدورها ال تعـرف شـيئا أاصMحبت 

ــا صــوب المستشــفى ــد وصــولنا, أشــارت مســؤولة . واتجهن عن
سـيد االستقبال إىل حجرة العنايـة المركـزة بعـد سـؤايل لهـا عـن ال

نفـس المكـان الـذي كانـت فيـه ليليـان قبـل ... يا للهول . الشاهر
ركض أمام أمي وبذاكريت رعب ذلك أنا أشعرت بالدوران و. سابيعأ

. وجدت أبي ومحاسن يف باب غرفة العناية المركزة. اليوم المخيف
قبل االنتهاء من سؤايل لهما وصـلت أمـي وسـلمت عـىل محاسـن 

تـركتهم . قريب أو بعيد بالموضـوع بالحضن وهي ال دراية لها من
 .سويا وليست هنالك سابق معرفة قوية تربF أبي وأمي مع محاسن
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ــدون اســتئذان. نتظــرأمل  ــة ب حاولــت . دخلــت منزعجــا للغرف
كان السيد الشاهر يف . متثل حتى تدخلت ليليانأمل . الممرضة منعي
ظلـت . وقفت بعيدا ولبست مثل ليليان سترة معقمـة. غيبوبة كاملة

ن السـحر قـد أأشـعرتني بـ. ليليان ممسكة بيد أهبا, وعيوهنا دامعـة
بيروت كان إىل  ن مخMMنا الذي جاء بوالدهاأانقلب عىل الساحر, و

. عـرف التفاصـيلأال . يا للهول مل أستMع الكالم مـع ليليـان. قاتال
ن يخرجت من الحجرة ووجدت أبي وأمي وأيضـا محاسـن صـامت

 : فقال أبي. كاألموات
 !رف شيئا يا خالد?مل تعأ - 
 ماذا حصل يف الفندق?... ال يا أبي  - 
كنت جالسا مع السـيد الشـاهر يف مقهـى الفنـدق نشـرب  - 

قبل القهوة تناول الشاهر حبة أسبرين أمـامي وكـان عـادي . القهوة
قمـت بـدوري بـبعض اإلسـعافات . وفجأة وقع عىل األرض. جدا

فندق باتصـال قامت إدارة ال. األولية وIلبت مساعدة إدارة الفندق
وصـل . هاتفي حضرت بعده ابنته ليليـان ومعهـا السـيدة محاسـن

كانـت ليليـان . اإلسعاف يف عشر دقائق وكان البـد يل مـن مرافقتـه
هنا أيف اإلسعاف قال الMبيب . ةيامتماسكة وقوية تتصرف بوعي ودر

 .جلMة
 :قالت أمي

 . ابنته الMيبة ويستر عىل. اهللا يستر عليه - 
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 :قالت محاسن
. اهللا يغMي عىل دكتور خالد وعيل ليليـان...  هذه عين واهللا - 

 .شاء اهللا أبوها يMلع بخير من المستشفى نإ
بعد عشر دقائق خرجت ليليان والحزن يغMي وجههـا المحمـر 

بـي وسـلمت عليـه بـأدب سلمت عىل أمي بالحضـن واتجهـت أل
 :واحترام وقالت

فـأبي يحتـاج لعمليـة قلـب . أشكركم مجيعا عىل المساعدة - 
العمليـة سـتبدأ فـورا فهـو تحـت البـنج . مفتوح وتجديد شـرايين

أرجـوكم . هنـاء العمليـةإسأظل يف المستشفى معـه حتـى . الكامل
 .ترتاحوا وترجعوا للفندق

 :قال والدي وأشار إىل بيده
اهللا يصــبرها وعمــك الشــاهر يحتــاج . خليــك مــع ليليــان - 

 . ال تتركه وحده. لمساعدتك
 :قالت أمي

وخالـد واقـف معـاك وأنشـأ اهللا ... يا بنتيك اربنا يشفي أب - 
 .العملية تنجح يا رب
 :قالت محاسن

سأظل معكم يا دكتور . يا ليليان ةربنا يجيب العواقب سليم - 
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 .خالد
خـذ أرجـع مـرة أخـرى و. خذ السائق أمـي وأبـي إىل الفنـدقأ

ن محاسن, بعد إصراري وإصرار ليليان عـىل رجوعهـا لشـقتها, أل
  .ابنتها هاديه تحتاجها

كالعادة كانت . ونحن يف انتظار العملية, ظللت ممسكا بيد ليليان
مـن جـانبي كنـت . االحتماالت أليليان قوية ومنMقية يف توقع أسو

ــدعاء  حــذرا يف الكــالم عــن أي توقعــات ســيئة واســتمريت يف ال
 . والتمنيات أمام ليليان بشفاء والدها

بالموافقة  Iلبت إدارة المستشفى من ليليان توقيع أوراق رسمية
وعنـدما اIلعـت . وIلب منى أيضا التوقيـع كشـهود. عىل العملية

سكرتيرة المستشـفى عـىل هويـة ليليـان وعـىل هـويتي وجـدت يف 
أخذت األوراق لمدير . سجالهتا حادثة محاولة انتحار باسم ليليان

 :وقال لليليان. المستشفى الذي Iلب مقابلتنا
تم العمليـة بخيـر شـاء اهللا سـت نإ... تفضـيل مـدام ليليـان  - 

 . وتMمئني عىل والدك
 .شاء اهللا نإ - 
وجـدت عنـدنا يف سـجالت  ةسيده ليليـان, مجـرد صـدف - 

سابيع يف حادث تسمم أالحوادث ما يوضح أنك تعالجت عندنا قبل 
 .كيف كانت معاملة األIباء والممرضين أ كانت Iيبة?...!! وا
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 .كانت جيدة جدا... شكرا يا دكتور  - 
مراجعة وضعك الصحي بعد خروجك لكن مل ترجعي لنا ل - 

والبيانـات هنـا تتMلـب حضـورك بعـد أسـبوع مـن . من المشـفى
لو تكرمتـي, بعـد عمليـة . وأنت ما شاء اهللا Iالبة Iب... خروجك

والدك سنقوم بالالزم نحوك, ونتأكد مـن صـحتك ونقفـل الملـف 
 .هنائيا
 .ولك الشكر. ال مانع يا دكتور - 

نـه لـيس أ عمري ويبـدو كان يف. التفت مدير المستشفى نحوي
 :Iبيبا وربما يكون ابن صاحب المستشفى وقال بتهكم

بعد توقيعك الرجاء تحرير شيك بمبلغ مخسـين ... يا خالد  - 
عبارة عـن تكـاليف العمليـة للسـيد الشـاهر والـد . جنيه إسترليني

 .شاء اهللا كل شيء يتم بالسالمة نإو. زوجتك
ات مــن حضـر دفتــر الشـيكأدعنــي ... حاضـر يــا دكتـور  - 

 . السيارة
. وخرجت من مبني المستشـفى. تركت ليليان يف مكتب المدير

أحضرت دفتر الشيكات من سياريت, وقبل تحريـر الشـيك, قالـت 
. ليليان وهي يف حالة من الغضب الواضـح الـذي حاولـت إخفـاءه

 :ومدير المستشفى ظل صامتا يف الكرسي
 .ال تكتب الشيك اآلن يا دكتور خالد - 
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 .يان العملية ستتم اآلنلماذا يا ليل - 
 .ال تكتبه وسأخبرك بعد العملية - 

خرج مدير المستشفى مسرعا قبل خروجنا من مكتبـه بMريقـة مل 
توجهنا إىل حجرة العملية وسمح لنا بمشاهدة العملية مـن . فهمهاأ

خرجت . ساعات أخذت العملية ثالث. ك زجاجي صغيرخالل شبا
نا االنتظار لساعة, لحـين Iلبت م. الممرضة لتبشرنا بنجاح العملية
Iيلة تلك الساعة مل تتكلم ليليـان . عودة الوعي الكامل لوالد ليليان

كانت وامجة أشعرتني ثمة شيء حصل يف مكتب مدير . كلمة واحدة
يف شيء  انصبَّ . لكن تفكيري توقف عن التجميع تماما. المستشفى

 .واحد, هو خروج والد ليليان سليما من العملية
 وقفـت ليليـان عـىل. عة وربع, سمح لنا بالدخولبعد مضى سا

وقفت من خلفهـا عنـدما فـتح . يمين السرير الذي يرقد فيه والدها
 :قالت ليليان. السيد الشاهر عيونه ألول مرة

 .الحمد هللا عىل سالمتك... بابا ... بابا  - 
أين السيد اللواء إبراهيم وأين الدكتور ... الحمد هللا يا بنتي  - 
 .خالد
الدكتور لكن Iلبت من السـيد إبـراهيم وزوجتـه معي هنا  - 

 .الرجوع للفندق لالستجمام كانوا معنا آلخر لحظة
. تقدمت خMـوة نحـو السـرير الـذي يرقـد فيـه السـيد الشـاهر
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 :وأصبحت محاذيا لليليان وقلت
 .نحمد اهللا عىل نجاح العملية. سالمتك يا حاج - 
ك خليـ. ةيـا ابنـي الـدنيا مـا معروفـ. وهللا الحمد والشـكر - 

أبـوك وقـف معانـا يف أعمالنـا . حريص عىل ليليان وربنـا يـوفقكم
 .وله احترامنا وتقديرنا يا دكتور. وساعدنا بما فيه الكفاية

ذن اهللا ليليـان سـتكون معـي يف الحفـظ إبـ. اIمئن يا حاج - 
 .والصون

)٣٢( 
عندما سمعت ليليان ما قاله أبوها ضغMت عىل يدي بشدة كأهنـا 

مرة الثالثة وتؤكد نجاح مخMMنا, ومهست لل »Yes« :تريد أن تقول
. يل أن الممرضة يف انتظارهـا لتحليـل الـدم الـذي تجاهلتـه سـابقا

تركتني مع والدها الذي استرسل يف الحديث عن نفسه ونجاحاتـه, 
وهو الوحيد الموزع لشركات األقمشة اليابانية والصوف اإلنجليزي 

مار واألبـيض وله فروع يف بورتسـودان وشـندي والـد. يف السودان
وهــو الوحيــد الــذي يفــوز . بجانــب الفــرع الــرئيس يف الخرIــوم

ــد  ــدي يف توري ــة ومســاعدة وال ــة بمبارك بعMــاءات وزارة الداخلي
بيني وبين نفسي . المالبس والمستلزمات السنوية لمالبس الشرIة

أتساءل, كيف يستوي ما قاله هذا الرجل المنافق يف رسالته لليليـان 
مجتمــع يعــيش عــىل الكــذب والشــكليات !!. !ومــا يقولــه يل اآلن
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 .والظواهر
. رجعت ليليان بعد ربـع سـاعة ووقفـت معـي بجانـب السـرير

فجأة حـاول والـدها رفـع . استمرينا يف تبادل المجامالت مع أبيها
أسرعت ليليان وأمسكت رأسـه . مهًمارأسه من السرير ليقول شيئا 

 :وأرجعته إىل مكانه وهو ممسك بيدها وقال
. حضري, حقيبتـي الخاصـة مـن الفنـدقأأسرعي و ليليان - 

 .المقدر ما معروف. هنالك أشياء هامة أريدك أن تعرفيها
ــاح -  ــزوم ألي معلومــات اآلن. أبــي أرجــوك أن ترت . وال ل

 .صحتك هي األهم
أخـوك دروش مـع . الزم, وأنت عارفـه مـا عنـدي غيـرك - 

حضـري أ. يـن سـافرأوما معـروف . اإلسالميين السلفيين وخالنا
 .تي اآلنحقيب

والسائق منتظـر يف . أشرت من جانبي إىل ليليان أن تأخذ سياريت
ليحضر  I١٢لبت منها أن تخMر والدي يف الجناح . باب المستشفى

قبلت ليليان الفكـرة وذهبـت إىل الفنـدق وأحضـرت حقيبـة . معها
 . والدها وحضر أبي معها

جلس والدي عىل كرسي بجانب سرير السيد الشاهر بعد أن محد 
انشغل أبي وأبو ليليان بالحديث والذكريات, . اهللا عىل نجاح العملية

قلـت . وانصرفت مع ليليان جانبا نراجع وقع األحداث المتالحقـة



 

    

ò†Ô½a@Ší‹bä¦a@òíaë‰

٢٩١

 :لها
أرجـو أال يكـون . دعيني أسلم الشـيك إلدارة المستشـفى - 

ال يا . قصد أبيك بإحضار حقيبته الخاصة هو دفع تكلفة المستشفى
 .تكلفةليليان سأقوم بدفع كل ال

لكن ال . عرف كرمك وشهامتك ومقدرتكأحبيبي خالد أنا  - 
 .ننتظر ليوم الغد ومقابلة المدير شخصيا. نتدفع اآل

 .شعر بشيء ال اعرفهألكنني . أمرك يا ليليان - 
نحمد اهللا أن األمور تسير مـن أحسـن إىل . سأخبرك حبيبي - 

 .أحسن
ل أوراق عىل ليليان, أقبلت علينا الممرضة وهي تحم قبل أن أردَّ 
 :يف يدها وقالت

لكـن . ابـدألـيس هنالـك تسـمم . نتيجة فحص الدم تمت - 
مبـروك يـا مـدام ليليـان, . وضحت التحاليل شيء آخر أبشركم بـه

 .نت حاملأف
 ! ?!أنا حامل... نعم  - 
 .هذه هي النتيجة وألف مبروك - 

وقـع . استلمت األوراق من الممرضة بين المصدق والمكـذب
كان . توقعها, رغم إرهاصات ليليان السابقةالمعلومة كان مفاجأة مل أ
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وممسـكة ببMنهـا  ةالبد يل أن أقول شيء لليليان التي ظلـت صـامت
 :الضامرة, وتنظر باستغراب

الحمـد هللا أن المعلومـة وصـلت ... مبروك علينا يا ليليان  - 
 .ونحن لوحدنا دون علم أبي وأبيك

. فها هي اآلن حقيقـة. مزح معك يف موضوع الحملأكنت  - 
ودراسة الجامعة ورعاية أمـي . أبي مريض اآلن. ذا نفعل يا خالدما

 !وأهيل?
ما دامت لنا المقدرة يف حـل مشـاكل ... ال هتتمي يا ليليان  - 

لنترك الخبر السـار بيننـا يـا . األخرين, فهذا الموضوع مقدور عليه
 .حبيبتي

وضممتها إىل . انتحيت مع ليليان جانبا بعيدا عن رؤية أبي وأبيها
 :وقالت بعفوية. بحنيةحضني 

أحبهـا شـبيه . اعمل حسابك يا خالد ال تضغF عـىل ابنتـي - 
 .شاء اهللا نإمك الجميلة أل

تصوري لو . ذن اهللا ستكون أمجل Iفلة أو Iفل يف الوجودإب - 
 !!كنا بجانب سرير أبيك وسمع الخبر من الممرضة

أي نظرية خلقت هذه الظروف يـا ربـي هـل هـذا حلـم أم  - 
 !علم?
ليـان تـذكرين بملحمـة جلجـامش األسـMورة قصتنا يـا لي - 
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 الواح من الMين قبل سـتة وعشـرين قرًنـأالسومرية التي دونت عىل 
 .قبل الميالد

ماذا يقول مـاركس يف كتابـه . اترك األساIير جانبا يا خالد - 
عرفه, اإلسالم يـأمر أما . رأس المال عن هذا الوضع الذي نحن فيه

 . هيإليا . برمجنا سويا
ذهبـت معـه خـارج . , وIلـب اسـتعمال الحمـامنده يل والدي

بعـد رجـوع . حقيبته التزال بيدهالحجرة, وتركت ليليان مع أبيها و
ودع أبـي . ادرة الـزوارغـي من الحمام, Iلبت إدارة المستشفى مأب

حاولـت ليليـان إدارة المستشـفى . السيد الشاهر كما ودعته أيضـا
. تشفى ال تسـمحليسمح لها بالمبيت مع والدها, لكن قوانين المس

قبـل مغادرهتـا, سـلمها أبوهـا, حقيبتـه . ودعت ليليان أباها أيضـا
 . الخاصة, وIلب منها مراجعتها

خرجنا من المستشفى وأوصلنا والدي للفندق وتوجهنا سويا إىل 
هنـا نامـت عـىل كتفـي وهـي يف أكانت ليليان مرهقة بصـورة . الفال

األحداث جعلتنـي تمكن منى العناء أيضا, ولكن ضخامة . السيارة
ستعرض وقعها عىل ليليان ووالدها, بجانب مسؤوليتي التي أمتيقظا 

 . بدأت تتضخم بشكل غير متوقع بحمل ليليان
دخلنـا الحمـام سـويا . أيقظت ليليـان ونحـن عـل بـاب الفـال

وســاعدهتا يف اخــذ دش دافــئ ونشــفت شــعرها وصــدرها بلMــف 
 :وضعت يدي عىل بMنها الضامرة وقلت. وحنية
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 .احي عىل يدي ابنتي الجميلةارت - 
ضــحكت ليليــان وانقشــعت الهمــوم واألحــزان عــن وجههــا 

محلتهـا عـىل . المالئكي وبدت كالوردة التي تقبـل شـمس الصـباح
Iلبتها أن تنام من عناء ما جري من . بشكير كبير ووضعتها يف السرير

لكنها بعد االستحمام الدافئ اسـتعادت حيويتهـا . صباح هذا اليوم
 :ى وقالتمرة أخر

أنا جوعانة يا خالد وأنت مل تأكـل . كل جبن مع عيشأأريد  - 
 .أي شيء من الصباح

 .هيا بنا للمMبخ... حقا  - 
دخلنا المMبخ ووجـدنا أم محمـد قـد أعـدت المائـدة كالعـادة 

أحضرت ليليان حقيبة والدها معها, وبعد العشاء . تحسبا لحضورنا
 . بدأت يف تفقد محتوياهتا كما Iلب منها

 . به كمية من الجنيهات اإلسترليني الكاش اجت ظرفً أخر
حسابات والدها يف البنك الفرنس اللبناين, وديعـة بمبلـغ ثالثـة 

 . جنيه فرانك آالف
 . ليرة لبنانية آالف ةحساب جاري به ثالث

جنيــه  آالفالبنــك العثمــاين الخرIــوم حســاب جــاري عشــرة 
 . مصري

ي مخسـة ألـف بنك Iوكيو المركزي حساب جـاري باإلسـترلين
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 . جنيه
 . بنك مصر اثنين ألف جنيه مصري
رفعـت . جنيـة إسـترليني آالففتحت الظرف وجدت به مخسـة 

 :ليليان راسها بعد المراجعة وضحكت وقالت يل
 . غنى من حكومة السودانأيبدو يل يا خالد, أن أبي  - 
نـه كـان أمـن المؤكـد . ما شاء اهللا عىل والدك. اعتقد ذلك - 

 .يعمل بجد
وال بد مـن تحديـد مكـان . خMار أمي بما حصلإ البد من - 

فعـل إذا رحـل أوماذا . األعمار بيد اهللا... أخي ليعلم بوضع الوالد 
 !والدي عن الوجود?

علينـا االتصـال . أبوك بخير بعد العملية. ال يا ليليان... ال  - 
. خMار أمك بMريقتهإبخالك وتوضيح ما صار اليوم, وبدوره يمكن 

مستحيل مع مكتب االستخبارات يف القاعـدة أما أخوك فسأعمل ال
 .ليساعدونا يف تحديد مكانه وعنوانه

 :رديت عىل التلفون وكانت محاسن
 لو أ - 
 أهال محاسن  - 
 Iمئني يا خالد كيف حالة الحاج الشاهر? - 
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 .اترك ليليان لتكلمك... الحمد هللا العملية تمت بسالم  - 
 :استلمت ليليان سماعة التلفون

مل يسـمح . هللا كل شيء عىل ما يرام حبيبتي محاسن, الحمد - 
 .المستشفى يل بالمبيت لكن تركناه بأحسن حال

بـاهللا . ربنا يMمئنـك يـا ليليـان... الحمد هللا رب العالمين  - 
 .أرجوك مروا عىل الصبح عشان أزوره

 .ةكيف هادي...  شأ اهللا  نإ - 
 .بخير لكن مل تعد تحب الذهاب إىل المدرسة - 
كلنا كنـا ... ال تخايف عليها  .أكيد ستحب المدرسة يوما ما - 
 .لك الشكر حبيبتي محاسن... كان وهبا ... مثلها

)٣٣( 
حرصت عىل نوم ليليان بعد تعب هذا اليـوم العاصـف, خاصـة 

تحســبا لقيامنــا يف الصــباح وزيــارة والــدها يف . وهــي اآلن حامــل
تركتها يف حجرة النوم ونزلت لمكتبـي يف الـدور . مستشفى السالم

جعة برنامج عميل يف الجامعة, واالنتهـاء مـن ترمجـة لمرا. األرضي
 :تخص المركز األمريكي لمقالة كتبت يف األهرام المصرية بعنوان

 » حرب البترول« - 
. اتصلت أيضا بمحمد مخيس يف الصومال ومل أجده يف المستشفى
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اتصلت باألستاذ بكري لمعرفة ما تم يف موضوع محمد, فقرأ يل عىل 
 :»عبدي حرسي«يل الوارد من مكتب المحامي التلفون التقرير التا

إىل حضرة األستاذ المحامي بكري الجعيل, بعد التحريات   - 
التي قام هبا مكتبنا بالتعاون مع النيابة والشرIة, اتضح أن ابـن عـم 
األنسة حليمة, كان هو المتهم األول وتم اعتقاله واعترف بجريمته 

خMيبتـه, لكنهـا  من منMلق الدفاع عن الشـرف, مـدعيا أن حليمـة
وهو المجنـي . خرجت عن الMوع وبدأت االرتباU بشخص أجنبي

وبما أن الMعنات كانت قاتلة, والقصد منها قتل . عليه محمد مخيس
حدى الMعنات أتلفـت الكليـة إثبت أوالتقرير الMبي . المجني عليه

نحن هيئة الدفاع نMالب بنصف ديـة لصـالح . اليمنى للمجني عليه
رسال مبلغ مخسة عشر إالرجاء . وقدرها سبعين بعيراالمجني عليه, 

وحسـب . جنيه إسترليني لحساب القضـية لحـين النMـق بـالحكم
ئـة مـن مجمـل االمبن ياتفاقاتنا السابقة سيكون نصيب مكتبنا عشر

مـع شـكرنا واهللا . الدية بعد خصـم الرسـوم والمصـارف اإلداريـة
 .»عبدي حرسي«المحامي . الموفق

 :يفقلت لألستاذ بكر
سأرسـل لـك شـيك . شكرا أستاذ بكـري عـىل مجهـودك - 

يعنـى ذلـك محمـد مخـيس بخيـر ونتوقـع . بالمبلغ مع السائق غدا
 !وصوله هنا يف األسبوعين القادمين?

 ةألف سـالم. نعم يا دكتور إذا سارت األمور بشكل Iبيعي - 
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 .أخبرتني محاسن بالموضوع. ليليان يعىل أب
. يف المستشـفى نعم وسنكون مجيعنا غـدا ومعنـا محاسـن - 

هنالك موضوع مهم جدا وهو أن الحاج الشاهر سـلم ابنتـه ليليـان 
أوراق أعمال ومستندات وحسابات البنوك التي يتعامل معها وهـو 

فال أنـا وال ليليـان ال نعـرف مـا هـي . Iريح الفراش يف المستشفى
. الصفة القانونية, التي تترتب عىل ليليان هبذه المسـؤولية الضـخمة

رصده ومدخرات مالية تفوق الخمسين ألف جنيـه أشاهر للشيخ ال
 .إسترليني

الموقف يدل عـىل . يا دكتور مرت علينا مثل هذه الحاالت - 
وكما تعلم هو فوق الخمسـة . أن الحاج الشاهر له شعور بدنو أجله

إذا سلم ليليان المستندات Iوعا, معناهـا تفـويض . والثمانين سنة
التوقيع عليه لصـالح ابنتـه نيابـة ويجب عىل الحاج الشاهر . قانوين
إذا ال قدر اهللا ورحـل قبـل . مع كل الجهات التي يتعامل معها. عنه

وربنـا يجيـب . التوقيع, فهنالك Iريق آخـر لكنـه أIـول ومكلـف
 .العواقب سليمة

 .شكرا عىل المعلومات وسأخبر ليليان بالتفاصيل - 
من جانبي سأخبر أحد العاملين بمكتبي لتحضير التفويض,  - 
اصة أن صور بMاقة وجواز ليليان عندنا يف المكتب منـذ تسـجيل خ

وسأرسـلها . الزواج المدين لكما قبل أسـبوعين يف مكتـب البلديـة
 .لكم
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ألف شكر, أرجو أال تفهم ليليان, أن الوثيقة Iمـع منـى يف  - 
 .أموال أبيها

ليليان شابة متفتحة وقوية وواقعية . عتقد ذلك يا دكتورأال  - 
 . لك من المال ما يغنيك عن أي مMامع نتأف. كما عرفتها

 .شكرا أستاذ بكري, واىل اللقاء غدا - 
رسال الترمجة بالفاكس إىل المركز إبعد أهناء محادثايت التلفونية و

األمريكي, صعدت للMـابق الثـاين ودخلـت لحجـرة النـوم بحـذر 
تسـللت إىل . شديد, خوفا من إزعاج ليليان وهي تغF يف نوم عميق

ستعرض شريF مـزعج أنا أكان نومي متقMعا و. عاجالسرير دون إز
من تراكم األحداث وضخامة المسؤوليات أمامي وفوق كل ذلـك, 

 .ليليان حامل
وجـدت ليليـان قـد سـبقتني . يف الصباح فقت من نومي متأخرا

هـا وأمامهـا كـوب مـن يللمMبخ وهي تراجـع محتويـات حقيبـة أب
لها ما دار بينـي  شرحت. جلست بجانبها وضممتها وقبلتها. القهوة

وبعـد مخـس دقـائق . وجدهتا عىل وفاق معـي. وبين األستاذ بكري
جاءت أم محمد وهي تحمل الوثيقة التي أرسلها األستاذ بكري مع 

قـرأت ليليـان الوثيقـة . سائقة إسحاق حسب اتفاقنا ليلـة البارحـة
 :وقالت

هذا منMقي يا خالد, لكن يصعب عىل تقديمها لوالدي, ماذا  - 
 !?!يقول
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مـادام هـذا شـعورك, لـيس مـن . مدرك لموقفك يا ليليان - 
 . وربنا يحفظ أباك. الضرورة تقدميها له

ليرى ابنتـي . وعمر أIول. أدعو اهللا ليظل أبي بصحة جيدة - 
 .الجميلة القادمة

تلمست بMن ليليـان الضـامرة مـن تحـت روب النـوم وقبلتهـا 
 :وقلت
 .شاء اهللا نإ - 

س لتحضير نفسها للذهاب رجعت ليليان إىل حجرة خزانة المالب
إىل المستشفى وجلست لوحـدي يف المMـبخ أتنـاول قهـويت التـي 

 :يرن التلفون وكانت محاسن. أعدهتا أم محمد
 لو محاسنأ - 
اتصل المستشفى . يا خالد أسرع وال تكلم ليليان بالتفاصيل - 

اآلن برقم ليليان الخاص, يقولون الحاج الشاهر حالته متأخرة جدا 
 . ليان فوراويريدون حضور لي

فورا سـأكون ! ?!ما هذا الخبر... ال حول وال قوة أال باهللا  - 
 .يف المستشفى

 .سأحضر بسياريت - 
 .مع السالمة وربنا يستر - 
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خرجنا سـويا للبوابـة . خMار ليليان بالخبر, لبست بسرعةإدون 
. أحضرت ليليان معها حقيبة والدها الخاصة. حيث انتظرنا السائق

والتي . ليليان تتكلم بتردد يف موضوع الوثيقةيف أثناء المشوار كانت 
وأفقتها بعدم تقـديمها لعلمـي أن . من المفروض عرضها عىل أبيها

 .الحاج بحالة متأخرة
تفاجـأت ليليـان . وصلنا واتجهنا سويا لحجرة العناية المركـزة
عرفت منهم أن . بوقوف الدكاترة حول سرير أبيها لكنه كان صاحيا

رفع الحـاج الشـاهر يـده . د ضخ دم إضايفحالته تحسنت نسبيا بع
 : مسك بليليان وقالأو

واكتبـي مـا  احضري ورقـة وقلًمـأ. األعمار بيد اهللا يا بنتي - 
 . مليه عليكأ

بلغة قانونية . نيابة عنها أحضرت الورقة ألهنا كانت يف قبضة أبيها
كتب نيابة أنا أرصينة وبسوU محشرج, أمىل الحاج الشاهر وصيته و

كانت الوصية بنفس المعنى الذي صاغه مكتب األستاذ  .عن ليليان
فكـت ليليـان . بعد االنتهاء Iلب أبوها قلما لإلمضاء عليها. بكري

يدها من قبضة أبيها, ويف عملية ذكية وسريعة وبدون تـردد فتحـت 
شنMة أبيها الخاصـة وأخرجـت ختمـه الخـاص وسـلمته الوثيقـة 

بـدال عـن التـي المMبوعة والمحضرة من جانب المحـامي بكـري 
ختم عليها يف المكان المMلوب, وبعد ذلك وقع . كتبتها بالنيابة عنها

 : وقال بصوت متقMع. بقلم سلمته له ليليان كان يف حقيبته
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عمــارات يف ســوق الخرIــوم مســجلة باســمك,  الــثالث - 
 .وعمارة الخرIوم بحري وبورتسودان مسجلة باسم أخيك

 . اهللا يMول عمرك يا أبي, ويحفظك لنا - 
أخـوك اهللا يهديـه سـاعديه يـا . اتصيل بأمك وخبريها اليوم - 

 . ليليان يف االبتعاد عن الخرافات الدينية التي يعيش فيها
 .أعدك يا أبي... شاء اهللا  نإ - 
انـه رجـل شـهم ... اهتمي يا بنتي بخMيبك الدكتور خالـد - 

سـتغفر اهللا لعلـه أسـف عـىل مـا قلتـه عنـه وآنـا أو. وكريم ومهـتم
 .يسامحني

 . هو بجانبي اآلن يستمع لكالمك... يا أبي نعم  - 
حضـرت أيضـا . حضر والدي وأمـي مـع السـائق مـن الفنـدق

يف حجرة االسـتقبال يف المستشـفى . محاسن ومعها األستاذ بكري
سلم األستاذ بكري عىل أمي ووالدي الذي يعرفه بكري منذ أن كان 

ليـان نظمت الدخول واحدا تلو اآلخـر لمواسـاة لي. Iالبا بالجامعة
 . ظل الجميع يدعون ويصلون لشفائه. ومشاهدة والدها المريض

عندما دخلت مع أبي, ووقفنا سويا يف جانـب السـرير, وليليـان 
تقف من الجانب اآلخر, بدأ الحاج الشاهر يردد فضائل أبي عليـه, 
وكيف ساعده يف توسيع عمله, وتسهيل استيراد األقمشـة لمالبـس 

ناقصات السنوية, التي تMرحها وزارة الشرIة, يف السودان لكل الم
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 . الداخلية
 Fالحظت امتعاض أبي وهو يستمع له, كأن سرا خفيا كـان يـرب

مل اهتم كثيرا إال عنـدما . أبي وكيل وزارة الداخلية هبذا التاجر النافذ
 :قال
سيادة العقيد إبراهيم, يشرفني ارتباU ابنك الـدكتور خالـد  - 

والـزمن مـا معـروف, . لك منهموأرجوك تأخذ با. مع ابنتي ليليان
 .واألعمار بيد اهللا

 . وربنا يجيب العواقب سليمة. يا حاج الشاهر اIمئن - 
يا لـه مـن . يا اهللا, أبي ينافق وأبوها ينافق أيضا يف هذه اللحظات

نتظـر أال ! عامل ال يستحى, أين اإلسالم وأين الوقار يف هذه السـن?
 : كدت أن قول للحاج الشاهر. اإلجابة من أحد

 ! مل تصفني, وتوصف أبي, بالعبيد, أيها المنافق?أ - 
ن أو. يف تلك اللحظة كان عىل أن أنافق مثلهم بأضـعف األيمـان

 . أتظاهر باألدب والزم الصمت
حتى الخMة التي وضعتها مع ليليان, لمكاسب شخصية, سـعينا 

مجتمع مسلم ... يا اهللا . لها معا وحققناها, هي أيضا نوع من النفاق
بالرغم من نبل ليليان . ق, ال يعرف الشفافية من غريب أو بعيدومناف

أنا وليليان جزء من نسيج . الشفيف, وبالرغم من شخصى المصادم
سكت عليـه الـذين خلفونـا ونحـن اآلن ال نسـتMيع . تاريخ كاذب
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 .السكوت عليه
 !! أمل نتعلم يف الصف األول من أبجديات اإلسالم

 بدال عن » ضوا حاجاتكم بالكتماناق. إذا بليتم بشيء فاستتروا«
ــوا عــن العــالج« ــتم بشــيء فتكلمــوا وابحث أو اقضــوا . إذا بلي

 حاجاتكم بالشفافية والوضوح
 !وممن الكتمان?! ممن االستتار?... نعم  «
ــا يف ظــل مجتمــع كهــذا, أن تعشــعش العنصــرية   فلــيس غريب

. مثل التي عاشتها جديت مستورة يف حوش جـدي النـاير. والعبودية
ونزع مـن حضـنها أبـي وهـو Iفلهـا . ورحلت قسرا. هانة محقرةم

 . الوحيد
بينما أنـا سـاهيا, أتجـول بفكـري مسـتهجنا المجتمـع وفهمـه 
. الخاIئ للممارسات الحياتية, جذب أبي يدي وهـم باالنصـراف
. أخذته خارج الغرفة وأشرت للسائق بتوصيله مع أمـي إىل الفنـدق

ي بدل الفندق لكي يراها أبي وIلبت الذهاب إىل فلت. اعترضت أمي
اتصـلت بـأم محمـد . وفعال اتجهت العربـة إىل حـي جونيـا. بعينه

 .لتستقبلهما وهتيئ لهما الMابق الثالث بأكمله
)٣٤( 

. ويف Iريقي بعد المحادثة التلفونية, راجعا من مكتب االستقبال
إىل حجرة والد ليليان المريض, قابلت عرضا مدير المستشفى الذي 
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نا مثقل هبموم ال يعلم هبـا أال أهتم بأمره وأمل . لحديث معيتفادى ا
اهللا, لكن تأكدت أن ثمة إساءة عنصرية بخصوصـي تفـوه هبـا هـذا 

شعرت فجأة بدافع قوي يقودين لمكتبـه لتصـفية . الغذم أمام ليليان
بدون مشورة ليليان وبدون معرفة األسباب, اقتحمت . حسابي معه

ب المدير واقفا من الخوف ه. تصريح بقامتي الفارعة مكتبه وبدون
وتظاهرت بالشر واالنتقام, وكأين عرفت من ليليـان مـا دار . أمامي

 :بينه وبينها, وقلت له بصوت عدواين أشر
 !لماذا?... لماذا  - 
تقبـل ... قصد أي شيء أال واهللا مل ... أنا متأسف يا دكتور  - 

 .سفي يا دكتورأ
هبـذا األسـلوب  لماذا تكلم زوجتـي! سفك ?ألماذا أتقبل  - 

 !الفج ?
 .ليس يل ما أقوله أكثر من إنني متأسف - 
ماذا تريـد . إن مل يرق لك لوين األسود, فستعلم من أنا اآلن - 

 منا غير دفع شيك 
 .أرجوك يا دكتور. متأسف وال أريد منكم دفع الشيك - 
نـا أف... ال تتفضل عىل بمالـك ... أنت جبان وحقير وندل  - 

 مزلقا ايهأيمكنني أن أشتريك 
. يف تلك اللحظة دخلت سكرتيرته, ويبدو أهنـا سـمعت صـويت
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بعـد خروجـي مـن مكتـب . وأمامها بصقت عىل وجهـه وخرجـت
. أخبرهتا بما حصل. المدير, وجدت ليليان يف الكريدور تبحث عني

خذته معهـا واسـتأذنت منـي ودخلـت أIلبت مني تحرير الشيك و
المه وضعته ومدت له الشيك, عندما أحجم عن است. مكتب المدير

 :يف الMولة, وقالت
 .م حقيرقزأنك  - 

خرجت من مكتب المدير, ودخلنا سويا لحجرة الحاج الشـاهر 
قررت ليليان Iلب . وقد تحسن كثيرا بالمقارنة لوضعه صباح اليوم

وفعال . أمها من تلفون المستشفى وتحويل المكالمة إىل حجرة أبيها
 استمر يف الحديث,  أخبرهتا بما حصل وأعMت التلفون ألبيها الذي

من فرU التعب جلسـنا يف أريكـة . خرجت مع ليليان للكريدور
يف . االحتمـاالت أبمبـادرة مـن ليليـان ناقشـنا سـويا أسـو. جانبية

ها, قررنا Iلب مسـاعدة المسـتر كاسـبر مـن القاعـدة يخأموضوع 
 . ليوافينا بأخباره عبر الفاكس

ا سلمته ونحن جلوس, حضرت سكرتيرة المدير, تحمل مظروف
كان داخل المظروف نفـس الشـيك الـذي . إىل ليليان, ثم انصرفت

وبسرعة تلقائية لتصـفية حسـاهبا مـع . تركته ليليان يف Iاولة المدير
قتـه زمدير المستشفى, أخذت ليليان الشيك وذهبـت إىل مكتبـه وم

كانت ليليان تعـرف مـدى مـذاق . أمامه ورمته عىل وجهه ورجعت
سـمعه لهـا أمر الواقع, فلم تجـاهر يل بمـا ألالمر مما نحن فيه من ا
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مدير المستشفى الحقير من العبارات العنصرية, ومل أصر من جانبي 
 . لمعرفة التفاصيل

مع توقع األسوأ للحالة الصحية للحاج الشاهر, وسـكويت امـام 
ليليان, ولعدم التفرغ الكامل ألعمـال والـدها, قررنـا سـويا إيـداع 

ان بموجبـه وكيلـة عـن أبيهـا, لـدى المستند الـذي أصـبحت ليليـ
المحامي بكري لدراسـته ومخاIبـة البنـوك والوكـاالت التجاريـة 
. وشركات األسهم نيابة عن ليليان, يف تغييـر التوقيعـات والملكيـة

م ليليان السيدة لييل الخاشـوقي والبنهـا قررنا أيضا أرسال تذاكر أل
الشـرق يوسف ولخالها محمود وزوجته فتحية للحضور يف Iـائرة 

 .وفعال حضروا مجيعهم. األوسF غدا
تم إلغاء حجز جناح والد ليليان يف بيروت هيلتـون وتخصـيص 

أما . الMابق األول بالفال له ولزوجته, معهم يوسف ابن ليليان أيضا
أبـي . خال ليليان محمود وزوجته فتحية, خصصـنا الMـابق الثـاين

 حجرة واحـدة ليليان مع ابنها يف. وأمي وشخصي يف الMابق الثالث
أحضـرنا . تم المخFM بأكملـه. يف الMابق األول بجانب أمها وأبيها

والد ليليان للفال برفقتنا باإلسعاف, ومعـه ممرضـة خاصـة تتابعـه 
جلسـنا يف المسـاء كلنـا يف صـالون الMـابق . أربعة وعشرون ساعة

األول نتنــاول الشــاي والمرIبــات لنشــارك الحــاج الشــاهر عــىل 
زوجهــا محمــود خــال ليليــان كانــا دائمــا أروع فتحيــة و. ســالمته

أنا وليليان نشرف عىل الخـدمات . المستأنسين بالنكات والضحك
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يف اليوم الثلث مـن إقامـة . المقدمة لضيوفنا وحسن أداء خدم الفال
الجميع يف الفال, Iلبني أبي وهـو جـالس بجانـب الحـاج الشـاهر 

 :وقال
ركـة زواجـك يا خالد أنا وعمك الحاج الشـاهر قررنـا مبا - 

 .بليليان
 :ثم أردف الحاج الشاهر قائال

ليليان أمانـة يف رقبتـك وكـذلك ابنهـا . يا ابني اهللا يوفقكم - 
 .ليةووانت يا ابني جدير بالمسؤ. يوسف

 :تدخلت بكل أدب وقلت
فهل . مع شكري واحترامي, ال أوفق إال بموافقة ليليان أوال - 

 يمكن أناديها اآلن?
 :بصوت واحد فقال والدي والحاج الشاهر

 .دعها تحضر. نعم - 
 :دخلت ليليان وهي تعرف ما دار وقالت

 .ال بحضور كل األسرة هناإال أوافق  - 
وأم ليليـان وهـزت  ةقل من مخسة, دقائق دخلت أمي وفتحيأيف 

 :الزغاريد أرجاء الفال ثم دخل محمود واقترح فورا
 . لنقرأ الفاتحة اآلن, وألف مبروك - 
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أت الفاتحـة, ووزعـت أم محمـد رفع الجميـع أيـديهم هللا وقـر
الحاج الشاهر, عىل السـرير . والسيدة مسيلة, الشربات عىل الجميع

يتهامسـان بارتيـاح ومهـا  أمـيأبـي و. وبجانبه الممرضة وزوجتـه
تركـت ليليـان يف . جلوس عىل أريكة قريبة من سرير الحاج الشاهر

وسMهم ودخلت مكتبي وIلبت األستاذ بكـري ليسـعفنا بمـأذون 
فتحت الخزانة وأخرجـت الـدبل الذهبيـة . بأسرع ما أمكنشرعي 

المرصعة بالماس التي لبسناها يف زواجنا المدين السابق واضMررنا 
 . إلخفائها عند زيارة والدي ووالد ليليان

رجعت لمكاين وجلست بجانب ليليـان وكانـت دمـوع الفـرح 
قامت أمي وأIلقـت . تنهمر من مغلتيها وهي تحتضن ابنها يوسف

ودة مدوية وقبلت ليليان وقبلتني, ثم تبعتها أم ليليان بزغـرودة زغر
قمت من مكاين وجلست عىل يمين أمي وسلمتها الصناديق . أخرى

. ميأقبلت ليليان وجلست عىل شمال أو. المخملية وبداخلها الدبل
وتحت وابل من الزغاريد والتبريكات والقبل, الَبسُت ليليان خـاتم 

تلك اللحظة التاريخية التي . ستني هي أيضاالزواج الشرعي كما الب
جلها مع ليليان كيد واحدة, كانت لحظـة النصـر التـي أناضلت من 

مـام والـدي ووالـد أIوعنا فيها المستحيل وتوجنا مـا خMMنـا لـه 
 .  مايهجوف من كلليليان, رغم التعنصر األ

الحالة الصحية التي أقعدت والد ليليـان, مل تسـمح لنـا بأعـداد 
قام متعهد بعمـل مـا . اء حول المسبح يف السMوح كالعادةحفل عش

 

 

ò†Ô½a@Ší‹bä¦a@òíaë‰ 

٣١٠

تمت . حضر بكري ومحاسن ومعهم المأذون. يلزم يف حديقة الفال
عقد الـزواج الشـرعي بشـهادة أبـي وشـهادة  المراسيم ووقعنا عىل

أحاIت الزغاريد بنا من كـل االتجاهـات وخاصـة . الحاج الشاهر
 .مجيعا فتحية التي سيMرت عليها الفرحة أكثر منا

يف التاســعة مســاء اضــMررنا بحمــل ســرير الحــاج الشــاهر إىل 
حجرته, وباشرت الممرضة الفحوصات اليومية والجرعات المقرر 

 واصل الجميع الفرح والغناء والرقص بعد وصـول. له من الMبيب
أنا وبكـري كنـا نشـرب . وجستن ومريم الصومالية وخMيبهاصني 

اسـتأذن أبـي  ةحاديـة عشـرسرا مع ضـيوفنا خوفـا مـن أبـي, يف ال
حلو الرقص والشرب حتى الساعات األخيـرة أ. وانصرف لحجرته

 :تشاورت ليليان بصوت خافت مع خالها محمود وسألته. من الليل
 ! ننا زوج وزوجة?أأال تعتقد يا خايل إسالميا,  - 
 .نعم أؤكد لك ذلك وهذه ليلتك يا ليليان - 
 .أتقصد ليلة الدخلة - 
 .تريدين لك الحرية فيما... نعم  - 
 !?!أتسمع يا دكتور خالد - 

اقتـرح األسـتاذ . حان االنصراف وكانت الساعة الثانية صـباحا
كـذلك . بكري مرافقته وقضاء بقية الليـل يف الMـابق الثالـث بفلتـه

اقترح جستن وصني نفس الشيء لكـن اعترضـت ليليـان ألسـباب 
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ي تحت إصرار ليليان الذهاب لشقتي يف نصـف أاستقر الر. عرفهاأ
بلد, لكن محاسن لفتت نظرها أن علينـا التواجـد يف الفـال سـاعة ال

 .اإلفMار عىل األقل, وبعد مسافة الشقة ال يتيح ذلك
رجاء قصة إاستقر الرأي أخيرا أن يظل كل واحد منا يف مكانه, و

دخلت . ذهبت ليليان ونامت بجانب ابنها يوسف. الدخلة ليوم آخر
عض الفقرات الهامة لقصة مكتبي لمراجعة بعض األشياء وإضافة ب

جهاز الفاكس مجع كمية من المواد للترمجـة, بـدأت . ةجديت مستور
ــرع  ــن ف ــبر م ــتر كاس ــين األوراق, رد المس ــا, وجــدت ب يف فرزه

 :المخابرات بما يخص استفساري عن أخو ليليان فوجدت
 . ناصر –االسم 

 .الشاهر –اسم العائلة 
 .سوداين–الجنسية 

 .١٩٣٠مايو  ١٥تاريخ الميالد 
 .الخرIوم–مكان الميالد 

 .متزوج –الوضع االجتماعي 
ــل  ــم انتق ــعودية ث ــرة يف الس ــر والهج ــة التكفي ــق بجماع التح

 .ألفغانستان
 .وجد مقتوال يف معسكر التجنيد
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 .تاريخ وفاته غير معروف
 .صورة من شهادة الوفاة مرفقة

عرف أشعرت بصدمة, بالرغم أنى ال . تMلعت عىل شهادة الوفاة
كيف يمكننـي نقـل الخبـر ألختـه ليليـان . ومل أقابله يف حيايتناصر 

ال بد من كتمان الخبر عىل األقل . والمه وألبيه?, وهذا يوم زواجي
يف البريــد . يف هـذه األيــام, والجميــع ضــيويف ويحتفلــون بزواجنــا

مــن مكتــب المحــامي بكــري  مرســالً  االمكتــوب وجــدت تقريــرً 
ــا بم ــة هرجيســة يف بخصــوص محمــد مخــيس المتواجــد حالي دين

وصـدمت . الصومال, مرسل من مكتب المحـامي عبـدي حرسـي
 :قرأهأنا أصدمة ثانية و

أرسـل لكـم التقريـر األول بعـد . السيد المحامي بكري الجعيل
وبما أن القضية . الجلسة األوىل يف قضية المجني عليه محمد مخيس

نيـة تحاكم يف المحكمة الشرعية يف هرجيسة, فقابلتنا إشـكالية قانو
 :شرعية مفادها

 :مقادير ديات النفوس
 .مائة من اإلبل: دية الرجل المسلم الحر−١
مخسـون مـن : دية المرأة المسلمة الحرة نصف ديـة الرجـل−٢
 .اإلبل
دية الكافر سواء كان كتابيًا كاليهود والنصارى, أو غير كتابي −٣
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 .مخسون من اإلبل: كالمجوس وعباد األصنام, نصف دية المسلم
مخـس وعشـرون مـن : ة نساء الكفار نصف ديـة رجـالهمدي−٤
 .اإلبل
دية العبد الرقيق قيمته, أي سعره الذي اشتري بـه أو يحـدده −٥

 .السوق, سواء كان ذكرًا أو أنثى, وسواء كان كبيرًا أو صغيراً 
ن المحكمة تنتظـر إوعىل ضوء هذه القوانين الشرعية الملزمة, ف

ة يف البلـد الـذي جـاء منـه منا صكا مختوما من المحكمـة الشـرعي
يبين قيمته المادية أو سعره كرقيق مملوك, من مالكه . محمد مخيس

 .الشيخ الشمهري
 . أفادتكم لنا ضرورية لكي نواصل الترافع يف القضية

 .»عبدي حرسي«مع الشكر المحامي                                       
ميقـة جارحـة شـعرت بعبـرة تخنقنـي, وُقصـة ع... يا للحسرة 

. رجحت بكفة النصر الذي حققناه أنـا وليليـان أمـام أهـيل وأهلهـا
صدق أن الـدين قـد أال . محت حتى الفرح والبهجة داخل أعماقي

البد أن هنالـك . فرق بين الناس حتى يف الممات ناهيك عن الحياة
 .خMأ ما

راجعــت بعــض الشــرائع الدينيــة . تناولــت ملــف قصــة جــديت
تربMهـا . فات جدليـة لقصـة جـديت مسـتورةالموثقة, وقمت بإضا

ــه  ــال المجنــي علي ــة المحكمــة الشــرعية يف الصــومال حي بمعامل
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بذلك تكون قصـة جـديت يف باهبـا األخيـر, . المملوك محمد مخيس
جلست لمـدة نصـف سـاعة, . ومجهزة للنشر يف هناية هذا األسبوع

أراجع وأتأمل األحداث البركانية, التي مرت عىل برامجـي يف هـذا 
تسللت هبدوء إىل الMابق الثالـث, حيـث ينـام أبـي وأمـي, . الشهر

 .ونمت متوترا حتى الصبح
ب الخدم قأمي كانت ترا. تقابلنا مجيعنا يف مMعم الMابق األرضي

والـدة . وتدير عملية فMور العريس كما تتبع يف العادات السـودانية
ة فتحيـ. ليليان كانت Iيلة الوقت تتعامـل بـأدب الضـيفة والنسـيبة

كانت المسـاعدة النشـMة ألمـي, مل تتوقـف عـن الMـبخ وتحضـير 
والـد ليليـان يجلـس عـىل الكرسـي . األIباق السـودانية الخاصـة
أبي ال يزال يف دهشته وعدم تصديقه . المتحرك وبصحبته الممرضة

خـال ليليـان . ابـدأال يتكلم كثيـرا وال يعلـق . لما هو حاصل أمامه
يع, كان المشـجع يل ولليليـان, محمود كان الدينامو المحرك للجم

بممارسة حقوقنا المشـروعة كعـريس وعـروس, بـدون خجـل أو 
 .اعتبار للعائلتين

وأصـرت عـىل جلوسـنا . أعدت أمي أIباق خاصة يل ولليليـان
. وبخور الصندل يعMـر الجـو بعبـق الفـرح والبهجـة. لصق بعضنا

 شعرت ليليان بعدم تركيزي, لكنها استمرت يف أداء دورها كعروس
زال أعـيش هـول مـا أ أمـا أنـا ال. دخلت قفصها الذهبي ليلة أمس

. علمته عن موت أخيها يف أفغانستان, ومأساة قضية محمـد مخـيس
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بالرغم من ذلك, تجاوبت مع ليليان بالقـدر المسـتMاع وضـممتها 
انضـم محمـود . بساعدي األيمن بمرأى من أبيهـا وأمهـا ووالـدي

 .األكليسر لتشجيعنا عىل لجانب ليليان األ
بعد اإلفMار دخلت مكتبي عىل انفراد واتصلت باألستاذ بكـري 

 :وأوضحت
 .صباح الخير أستاذ بكري - 
بخصـوص محمـد  اأرسلت لـك تقريـرً ... أهال يا عريس  - 

 .مخيس وما تم يف الجلسة األوىل
 .من رأيي أال نصعد الموضوع. نعم وصلني وقرأته - 
أن يقـوم  وممكـن... عتقد أيضا ال لزوم للمMالبة بالديـة أ - 

 .محمد بالعفو عن الجاين ونخرج عن موضوع الدية
مل يكـن صـادرا عـن  أخاف أن ترفض المحكمة الMلب ما - 

الشيخ الشمهري الذي يملك محمد مخيس, كأحـد أرقائـه حسـب 
حتـى شـقيقة . ما يهمني حقا هو حضور محمـد لبيـروت. الشريعة

 .مريم ليس بالضرورة أن يتزوجها, أمامه فرص كثيرة
ال هتتم, أنت عريس ضع . فكر يا دكتور يف الموضوعدعني أ - 

 .مهك كله يف ليليان
 .أكيد أستاذ بكري, لك الشكر... ضحكت  - 
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)٣٥( 
س, اصMحبت اعىل أبواب عMلة الجامعة وقرب أعياد الكريسم

ليليان يف الصباح إىل مكتبي بشعبة الرياضيات ألهناء بعـض األمـور 
عيين خالها وزوجته فتحية يف الMريق Iرحت عليها فكرة ت. اإلدارية

الـذي » الشبكة الدولية لتحرير الرقيق«يف إدارة مكتبنا الذي سميناه 
. استقبلت ليليان االقتراح بالفرحـة. قررنا تأسيسه يف شقتي القديمة

وعـىل مبـدأ الصـراحة . ووافقت أن تقوم بنفسـها بعـرض الوظيفـة
رة بعد تردد, المتفق عليه بيننا هو عدم كتم األسرار, ونحن يف السيا

بمقدمة موجزة عرضت عليها الوثائق التي . راعيذضممت ليليان ب
بكت المسكينة حتى بللت دموع . توضح موت أخيها يف أفغانستان

بـرغم مـن حزهنـا . الحزن مالبسها, وIلبت منـي الرجـوع للبيـت
خMـار أمهـا وأبيهـا بـالخبر يف هـذه إالعميق, اتفقت معي عىل عدم 

 .ياماأل
وهنـدمت وجههـا ومالبسـها . فور معها إىل الفالرجعت عىل ال

وجدت رسالة صـوتية مـن . وسلمنا عىل الجميع ثم دخلنا المكتب
Iلـب منـى تحضـير السـيدة مسـيال والـدة . صديقي مايكل جييـر

وأوضـح أن . مجدولين للسفر ألمريكا بعد أن اكتملت كل أوراقها
ثـائق مستر كاسبر يف القاعـدة سيتصـل بـي لمقابلتهـا وتسـليمها و

مل أجـد . ظلت ليليان صامتة عىل شـجنها يف فقـدان أخيهـا. سفرها
ساعدها, لكن دخول خالها محمود وزوجتـه الكلمات المناسبة أل
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 .وفتحيه للمكتب غير المشهد
محمود رجل واسع األفق, ذو تفكيـر حـر وIرفـة ال تفارقـه, مل 

 :يعرف بعد عن موت ابن أخته قال يل بMريقة عفوية وهو يضحك
 !من أين لك هذا?... كتور خالد يا د - 

 :ردت عليه ليليان, وقالت
 !أتريد يا خايل أن تكون لك ثروة أيضا مثل خالد? - 
لقد تعبنا من الكدح والتقشف مع الكادحين يف ... يت يا ر - 

 .السودان
 العمل معنا? ةهل تقبل أنت وفتحي - 
 .وفتحيه أراها ملت حياة الفقر الذي نعيشه... نعم  - 

 :لتضحكت فتحية, وقا
يا ليليان شوفوا لينا Iريقة, ال نملك بيت حتـى اآلن, غيـر  - 

 .حوش أهيل وعائشين معهم
 :تدخلت وقلت

 .شرف لنا لو مثلكم وبمستواكم يعملون معنا - 
 :قال محمود

 نحن عىل استعداد - 
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 :فقلت له
نـا وليليـان ممتنـون أو. ستقوم ليليان بعرضنا لكمـا اليـوم - 

 .لدعمكم المعنوي لنا والوقوف بجانبنا
بينما كانت ليليان تكتب العرض عىل مكينة الMباعة, يرن جرس 

 :التلفون وكان المتكلم األستاذ بكري
 لو أ - 
 .بكري معك يا دكتور - 
 .كنت يف انتظار مكالمتك... أهال  - 
موضوع محمد مخيس تمت تسويته وقبلت المحكمة عفوه  - 

 .عىل الجاين ابن عم حليمة
 الحمد هللا  - 
حليمة وجد يف محمد الرجل الMريف يف الموضوع أن والد  - 

األنسب لبنته خاصة بعد أن أعلن عفوه عن الجـاين, وبـذلك توقـع 
 .هناء مراسيم الزواجإوصوله قريبا بعد 

 .نا سعيد بالنتيجةأُرْبا ضارة نافعة, و... هي إليا  - 
قبل حضوره اقترح حجز جناح له يف الهلتون لقضـاء شـهر  - 

ختيار السكن المناسـب وبعد ذلك له الخيار مع زوجته يف ا. العسل
 .لهما
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وسأكون عندك يف المكتب غدا للتسوية المالية . فكرة رائعة - 
 .مع الشكر ومع السالمة... 

بعد االنتهاء من محادثتي مع األستاذ بكري, انتهت ليليـان مـن 
مل . Iباعة عقد العمل وسلمته لخالها ونسخة أخرى لزوجته فتحيـة

تبـه الشـهري ومرتـب إسـترليني مر ايصدق محمود عشرين جنيًهـ
زغـردت فتحيـة . د السكن والسـيارةئا أيضا زاهفتحية عشرون جني

 . وضمت ليليان لصدرها
 :يرن تلفون آخر من بكري

وصلتني موافقة البنك الفرنسي ببيروت ... لو دكتور خالد أ - 
إذا أمكـن . بخصوص تغيير توقيع الحـاج الشـاهر إىل ابنتـه ليليـان

وإذا كانت . جراء تغيير التوقيعإنتظار حضورها فورا الن المدير يف ا
 .هنالك أي إيداعات تريد القيام هبا اليوم

 .سأل ليليان أوالأال مانع, دعني  - 
 .يف انتظارك عىل السماعة - 

أخبرت ليليان ووافقت عىل المقابلة, واقترحت أيضا اصMحاب 
خالها وفتحيه لمعاينة الشقة التي سوف تكون مكـان سـكن لهمـا, 

 :رجعت لبكري وقلت. رح ونحن يف Iريقنا للبنكوالمكتب المقت
مسـافة . عفوا أستاذ بكري, لنتقابل فورا يف البنك الفرنسي - 

 .الMريق
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ركبنا كلنا مع السائق, وأخذت ليليان حقيبة والـدها معهـا, هبـا 
يف  ةتركنـا محمـود وفتحيـ. الفلوس الكاش ووثائق وسندات مالية

اإلجـراءات الالزمـة تمـت كـل . السيارة ودخلت مع ليليان البنك
وأخــذت دفتــر شــيكات جديــد وبMاقــة بنكيــة جديــدة ووضــعت 

 اتفقنا مع بكري عـىل. المسندات الهامة يف صندوق خاص يف البنك
توجهنـا لشـقتي التـي . المقابلة غدا للتسويات الماليـة بيننـا وبينـه

قرر محمود البدء فورا يف عملـه مـن يـوم . ةأدهشت محمود وفتحي
فات الخاصة بمحمد مخيس الموجود يف الصومال سلمته المل. الغد

والسـيدة مسـيلة والـدة مجـدلين, . قادما من الخليج مسقF رأسـه
وملف اإلنشاءات التي يقوم هبا عمـي يف السـودان وملفـات خـدم 

كما قررت ليليان من جانبهـا . البيت والسائق والعربات والتأمينات
المـريض إلدارهتـا أيضا, تسليمه أعمالها التي آلت لها من والـدها 

وأول شـيك تحـرره يف دفترهـا الجديـد كـان . لكي تتفرغ للدراسة
 .لخالها وزوجته فتحية امقدمً 

أمـي كانـت يف منتهـى . رجعنا للفال وكـان الجميـع يف انتظارنـا
 :الزعل وقالت لليليان ويل

الزم عليكم ... يا أوالد, العريس والعروس فيهم المالئكة  - 
 . د خروج أحدا من هذه الحجرة بعد اليومال أري. الراحة يف البيت

أخذتنا أمي وتصحبها والدة ليليان إىل حجرتنا الواسعة يف الMابق 
بخور . الثاين, الحجرة زينت بستائر جديدة وفرش خاص من الحرير
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فركة مـن القرمصـيص . الصندل يسيMر برائحته عىل الMابق بأكمله
Iاوالت الMابق الزهور تناثرت عىل . الحريري غMت سMح السرير

 .بأكمله
مل أوافق عىل . ع مع فتحية للشقةوIلب محمود, السماح يل بالرج

وأكـدت ليليـان نفـس . فكرته, وIلبت منهما البقاء مع المجموعة
وتحت إصرار محمود, ليهيئ لنا يوم الدخلة وبدايـة شـهر . الشيء

 اأصبح الMابق بأكمله متاًحـ. العسل, محل السائق حقائبهما بأكملها
. يوسف ابن ليليان يكون مع جدته يف الMابق األول.  وليليان فقFيل

وكيـف تجعـل . استمرت أمي تحاضر ليليان عن واجبات العروس
احتفظـت أم ليليـان ببنتهـا يف . من يوم الدخلة هبجة لها ولعريسـها

محر شفاف اختارتـه مـن أداخل الحجرة الثانية وألبستها قميص نوم 
مت بتسريح شعرها وتـدليكها بـالعMر قا. حجرة المالبس الملحقة

 . والصندل
بعد ساعة انصرفت أمي وأم ليليان, ودخلت ليليان لحجرة النوم 
. وكأهنا نجمة سعد متوهجة نزلت من السماء يف تلك الليلة المباركة

بكت ومل . خاها المتويفأضحكنا يف بداية اللقاء, لكن ليليان تذكرت 
بتــه ويفــك أIرافــه تســتMع فــك جســمها المــنكمش, ليشــرح رغ

ونامـت . لها العذر ومل أكن أنانيا شبقا. المنكمشة عىل سرير العرس
وتغMينـا فركـة . راعي بعد تملل Iويل عـىل السـرير المهـولذعىل 

 .القرمصيص المشبعة بالعMور السودانية
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بعدنا دخلت أمي متعجبـة . يف الصباح كنا أول من دخل المMبخ
مل نرضـخ لMلبهـا وجلسـنا . لسريرمرتنا بالرجوع إىل اأمن سلوكنا و

عـداده إمعها نأكل ما لذ وIاب من فMـور العـريس الـذي قامـت ب
عرفنا من الممرضة تدهور . حضر الجميع إال والد ليليان. شخصيا

 .حالته وال بد من إرجاعه للمستشفى بأسرع فرصة
)٣٦( 

بمساعديت . قام البواب بMلب اإلسعاف الذي نقل الحاج الشاهر
أبي وأمي وأم ليليان رافقوا . عة ومعي ليليان والممرضةتحركنا بسر
زمحة الMريق مل تمكننا . ياد, واتجهنا إىل مستشفى السالمإ االسائق أب

مــن الوصــول إىل المستشــفى بالســرعة المMلوبــة, باشــر الMــاقم 
إسعافاته بعناية كاملة, ولكن لفظ الحاج الشـاهر أنفاسـه األخيـرة, 

لك ليليان نفسها وصرخت بأعىل صـوهتا مل تتما. نا ممسك برأسهأو
الممرضة وIاقم اإلسعاف قاموا بكـل . أبي ال تتركنا أبي ال تذهب

قمـت . ما لزم من التـدابير يف الMريـق, وال حـراك للحـاج الشـاهر
 . بتغMية وجهه, ودخلت ليليان يف غيبوبة كاملة

وصلنا المستشفى واتجهت مـع الممرضـة إىل العنايـة المركـزة 
. تأكد بواسMة الدكتور المناوب من موت الحاج الشاهرحيث تم ال

وأخــذهتا يف حجــرة حــدى موظفــات االســتقبال بليليــان إاعتنــت 
نقلت . دقائق, وصل والدي ومعه أم ليليان وأمي بعد عشر. لوحدها

جـل أمل تكن أم ليليان مرعوبـة لشـعورها بقـرب . لهم الخبر بعناية
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بدأت . هتا ممسكا بكتفهاسألتني عن ليليان وأخذ. زوجها منذ شهور
. ليليان باستيعاب الحدث وهي أيضا كانت لها نفـس شـعور أمهـا

راودين شــعور مفــاجئ . اســتمرتا ســويا يف بكــاء وحــزن وذهــول
باإلرهاق اهتزت له عزيمتي وعيل صـبري عـىل التـراكم المسـتمر 

أبـي ظـل متشـائما . سـفأأمي مل تكتمل فرحتها بكـل . لألحداث
 .ضجره المستمربوضوح من تعليقاته و

تم إصدار شـهادة الوفـاة وقـام . حضر األستاذ بكري ومحاسن
مكتب األستاذ بكري بكل اإلجراءات الالزمـة لتحضـير الجثمـان 

اتصلت بمحمـود خـال ليليـان ونقلـت لـه . وترتيب نقله للسودان
مل يكن مستغربا ألنه يعلم الحاالت المرضية الصعبة التي مر . الخبر

وصفت له عنوان المستشفى .  الشهور األخيرةهبا الحاج الشاهر يف
احتضن أخته وليليـان وكـان . وحضر بعد نصف ساعة ومعه فتحية

فتحيـة أجهشـت يف البكـاء وهـي تحتضـن . متماسكا يف تصبيرمها
مان للثالجة وانصرفنا مجيعنا إىل الفال بوجوه حزينة ثخذ الجأ. ليليان

 .وحيرة مؤلمة
بالحجز للجميع يف مساء نفس جلس معي محمود يف مكتبي, قمنا 

قرر محمود البقاء مع فتحية يف بيـروت . اليوم عىل الخMوU السودانية
لمواصلة العمل نيابة عني وعن ليليان بجانب األشراف عىل الفال أثناء 

إسـترليني للتصـرف يف أي  جنيًها عشرةحررت له شيك بمبلغ . غيابنا
قام محمـود . عاون معه, وأمرت السائق, وبقية خدم الفال يف التIارئ
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 .باالتصال ببقية أسرته ونقل لهم الخبر والتحضير للمأتم
سـود وغMـت أدخلت علينا ليليان يف المكتـب, تلـبس فسـتانا 

تمكن الحزن من وجهها وكأهنا هرمت عشرة سنين يف ذلك . رأسها
كانـت كعادهتـا واقعيـة تتماسـك سـريعا بعـد مـرور . اليوم المـؤمل

مل . إلجراءات التي اتخذناها أنا وخالها محمودأخبرناها با. الفاجعة
خMار خالها بوفاة أخيها يف أفغانستان, إتعترض عىل شيء بل قررت 

تـرحم . وIلبـت منـه إيصـال الخبـر ألمهـا. وسلمته شهادة الوفاة
رجاء الخبـر لحـين إمحمود عىل الفقد وحضن ليليان, ولكن Iلب 

 .  أيام المأتم الوصول للسودان وسيرسله يف شكل تلغراف أثناء
بعـد انصـراف محمـود وليليـان, دخـل والـدي لمكتبـي وقــام 
باتصاالت مMولة بمكتبه وIلب مقابلة الجثمان بالمMـار, وIلـب 
من مدير مكتبه مقابلة الحاج نصار أخو المرحوم الشاهر, واالتفاق 
معه يف صياغة عـزاء المرحـوم, ونشـره يف كـل مـن جريـدة األيـام 

م, بمسـاحة صـفحات كاملـة بتوقيـع عائلـة ي العاأوالصحافة والر
 . الشاهر, ودفع التكلفة من جانبه

يف التاسعة مساء قام أبو إياد, واألستاذ محمود بتنظـيم الترحيـل 
ــام مكتــب األســتاذ بكــري بتخلــيص الجثمــان مــن  للمMــار, وق
المستشفى وإكمال اإلجراءات القانونيـة مـع القنصـلية السـودانية 

ركبنـا مجيعنـا يف . تحيه وبكـري ومحاسـنودعنا خالد وف. والمMار
ليليان بجانب أمها يف مالبس سوداء ومعهما يوسف . الدرجة األوىل
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جلسـت يف . أمي بجانب أبـي. المسكين الذي مل يستوعب الموقف
مـر شـريF . مقعد خلفي لوحدي وشغلت نفسـي بكتابـة مـذكرايت

ان وبجانبي ليلي ٩األحداث أمامي منذ جلوسي يف نفس المقعد رقم 
منذ شهور وتعارفنا وما كان من المفاجئـات والخMـF والمشـاريع 

 . مل وتMلع للحياة وحتى هذا اليومأوحب و
رفعـت رأسـي وكانـت ليليـان . فجأة أحس بMبMبة عـىل كتفـي

 :تجلس بجانبي وتقول
 ?!أ تذكر هذا المقعد يا خالد - 
 . ذكره يا حبيبتيأكيف ال ... آه  - 
 .ال Iعم للدنيا يف هذا اليوم. هللاأيا ! ماذا يخبئ القدر لنا ? - 
 .علينا قبول الواقع وعلينا التماسك يا حبيبتي - 
ــوس  -  ــوم عب أســريت العنصــرية وأســرتك العنصــرية ... ي

 .سيتقابالن يف المMار
ال هتتمي فلقد انتهى كـل شـيء وهـا نحـن أمـام الجميـع  - 

 .متزوجان
ســأرجع ... عفــوا ... سنصــمد ســويا ... نعــم يــا خالــد  - 

 . ن وصول الMائرةلمقعدي فلقد أعل
وصلت الMائرة ونـزل . رجعت ليليان لمقعدها, وربMت الحزام
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اسـتقبلني أهـل ليليـان وخاصـة عمهـا . الجميع, وكان اللقاء مهيبا
نـي ويهنـئ ئبعضهم يبكي والـبعض يهن. نصار بأحسن مما توقعت

من الواضح مهد محمود للقائنا مع أهلـه بتوضـيح . ليليان بالزواج
ربما Iالبهم باحترامي وشرح لهـم أثنـاء وجـود  .كل ما هو إيجابي

سلم الرجال عىل والدي . المرحوم وزوجته ومواقفي المشرفة معهم
شعرت . بكل احترام واهتمام بصفته وكيل وزارة الداخلية وكنسيب

 . ليليان براحة نفسية عندما ضمها عمها وبارك لها ثم ترحم عىل أخيه
رسمية, بجانب أصدقاء  تم استقبال والدي ببرتوكوالت وزارية

توجهـت عربـة مـن . أبي وعمي أبكر ومعه بعض Iالب الجامعـة
محلت  ىوزارة الداخلية خاصة لحمل الجثمان وعربات فارهة أخر

. أهل ليليان وأهيل لبيت المرحوم الضخم المMل عىل النيل األزرق
يف الواحدة صباحا, أصر . نصبت سرادق كزام وقفل الشارع بأكمله

قضيت ليلتـي نائمـا مـع بعـض . عىل والدي باالنصرافعم ليليان 
تـم الـدفن السـاعة . شباب عائلة ليليان عىل األبسـMة يف السـرداق

التاسعة صباحا بحضور أبي وكبار رجاالت وزارة الداخلية ومـدير 
 .مكتب أبي, بعد الصالة عىل المرحوم يف جامع فاروق
عين للMريقـة ظل المأتم ثالثة أيام, حسب عادة أهل ليليان التـاب

يف اليـوم الرابـع . قضيت األيام الثالثة معهم دون انقMـاع. الشاذلية
بالنسبة يل . كما هو متفق, أرسل محمود تلغراف خبر وفاة أخ ليليان

. ولليليان كان الخبر عاديا ولكن كان البد لنا مـن مواصـلة الحـزن
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أشرف . غمى عليها ونقلت للمستشفى بعد سماع خبر الوفاةأوالدته 
عليها أحد زمالئي الدكتور حسن أخصـائي بمستشـفى الخرIـوم, 

 . وبحمد هللا رجعت للبيت يف نفس اليوم
ثنائها أقوم مع ليليـان كـل أكنت . دخل المأتم يف اليوم السادس

يف اليــوم الســابع . صـباح االتصــال بخالهــا مــدير مكتبنــا ببيــروت
ألول . اصMحبت ليليان بسيارة أبي الخاصة إىل منزلنا بحي المMـار

جلس مع عمي أبكر الـذي حضـر لمواسـايت يف وفـاة نسـيبي أمرة 
تعرفت عليـة ليليـان أيضـا, وأعجبـت . ومباركة زواجي يف المMار

 . بذكائه وبالMريقة التي شرح هبا ما تم يف مشروع عد الفرسان
يف جلستنا تلك وبحضور عمي أهدت أمـي لليليـان عقـدا مـن 

زوجة جدي  ةمنآالمرحومة نه كان ضمن مقتنيات أالذهب, عرفت 
العقـد عبـارة عـن منظومـة . الناير, السيدة التي تربى أبي عىل يدها

. جنيهات ماريا تيريزا النمساوي من الذهب عيـار واحـد وعشـرين
وتقبلتها بكـل حـب . برغم أيام الحزن واألمل فرحت ليليان بالهدية

 :وامتنان وحضنت أمي وقبلتها وقالت
د ولـك الشـكر عـىل هـذه الهديـة أنا سعيدة جدا يا أم خال - 

 . التاريخية القيمة
)٣٨( 

. لبست العقد الثمين, وتجولت معي يف حديقة المنـزل الكبيـرة
وأثناء تواجدنا حول الMاولـة . حضرت أمي مشروبات باردة وشاي
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حضر أحـد خـدم المنـزل التلفـون, وكانـت أمع أمي وعمي أبكر, 
 :مكالمة من بيروت, السيد محمود خال ليليان

 لو أ - 
 .كيف األحوال وكيف ليليان. أهال يا دكتور - 
 الحمد هللا بخير, كيف أخبارك وأخبار المكتب? - 
إهنـا مـديرة مكتـب  :قالت. اتصلت بي سيدة اسمها شرين - 

. ن الشيخ موجـود يف بيـروتأل. الشيخ الشمهري, وتريد مقابلتك
 .ويصر عل مقابلتك

وت الرجاء عدم إعMائها أي معلومات, غير إنني خارج بير - 
Fفق. 
 .ولكنها تتصل يوميا لتعرف أين أنت. وفعال هذا ما قلته لها - 
 .ابدأال هتتم هبا وال تقابلها  - 
توقع حضور محمد مخيس من الصومال, . الموضوع الثاين - 

ليتاليا الخMوU الجوية اإليMالية, القادمـة إمع زوجته حليمة بMائرة 
 .من روما يوم األربعاء أي بعد يومين

يس, اتصل بالمحامي بكـري الجعـيل يف موضوع محمد مخ - 
احجـز . ليقوم باستقباله يف المMار بمرافقتك, وهو يعلم بموضوعه

له جناح فندقي خارج بيروت لقضـاء شـهر العسـل وقـدم لـه كـل 
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ليليـان . من جانبي أيضا سأتصل ببكري حـاال. الخدمات الممكنة
 .تريد التحدث معك

تحيـة قبل الحديث مع ليليان, حسـب تعليماتـك قامـت ف - 
بترمجة كل المواضيع التي وصلت بالفاكس من المركز األمريكـي, 

 .وأرسلناها يف نفس اليوم
 .حسنا وألف شكر, ليليان معك - 

 :سلمت السماعة لليليان
تــم . خـايل لــك التحيـة والشــكر عـىل مســاعداتك القيمـة - 

 .استقبالنا هنا بصورة جيدة
لقد أخبرت عمك نصار بمواقـف الـدكتور خالـد ... نعم  - 
عـىل فكـرة, . فال غرابة أن يحسن أهلنا مقـابلتكم. هامته وكرمهوش
حضر يل مكتب السـيد بكـري نصـوص موافقـة كـل البنـوك عـىل أ

وصـلتني أيضـا, قـوائم األربـاح عـىل الودائـع ومجمـل . توقيعك
 . األرصدة

 اهللا مبسوIة? اءش نإكيف أخبار فتحية ... شكرا يا خايل  - 
 .حامل مبسوIة خالص خاصة بعد أن عرفت أهنا - 
 .شاء اهللا نإوسنتصل بك غدا . ألف مبروك - 

استمرينا يف الجلوس مع أمـي وعمـي, وليليـان تـتفحص عقـد 
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لحسن الحظ مل هتتم باسـتجوابي عـن . عجابإجنيهات مريا تريزا ب
وال خبر وصول الشيخ الشمهري إىل . األخبار التي وردت من خالها

روسـته بيروت ومعه شرين, وأيضا توقع وصول محمـد مخـيس وع
FيMتعمدت . لبيروت, كل ما ورد اليوم, يحتاج منى إىل بصيرة وتخ

ي شيء يشتت اهتمامي, وليليان وأمـي يجلسـان أبعدم االنشغال ب
 .فهما كل شيء يهمني يف الوجود اآلن. معي

حضر سائق المرحوم الشـاهر, ومعـه مـدير األعمـال األسـتاذ 
والدها المرحـوم ىل مكتب إن ليليان Iلبت منه مرافقتها مرجان, أل

لمراجعــة الحســابات, وأيضــا المــرور عــىل العمــارات المســجلة 
 . رافقها يف تلك الجولةأأصرت ليليان أن . باسمها

سود اللون مـن أمدير المكتب مرجان مبروك رجل يكبرين سنا, 
عمل مـع المرحـوم منـذ تخرجـه مـن معهـد . سكان حي الموردة
الذين عملوا مـع الشـاهر  كان والده كبير الخدم. التجارة بامدرمان

كـان فخـورا بنفسـه ينظـر إىل . مـدرمانأمنذ فتح متجره القـديم يف 
عجاب واسـتغراب يف آن واحـد كـزوج البنـة المرحـوم الشـاهر إب

بعـد وصـولنا لمكاتـب شـركة الشـاهر وأثنـاء . البيضاء ويل نعمته
نا بجانبها أتصفح جريـدة اإليـام, أمراجعة الحسابات أمام ليليان و

: المرة األوىل. سم أبي عىل لسان مرجان أثناء المراجعة مرتينورد ا
مدرمان بيع للعميد إبراهيم النـاير قبـل سـنتين أبخصوص منزل يف 

عمـوالت دفعـت لكبـار : المـرة الثانيـة. بمبلغ ألف جنيه مل تسـدد
للحصـول عـىل  االمسؤولين بوزارة الداخلية تسـاوي عشـرة جنيًهـ
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. ة لتوريـد مالبـس لبـوليس السـودانعMاء الوزارة يف السنة األخير
عندما سمعت ذلك فضلت الخروج من المكتب وانتظار ليليـان يف 

بعد فترة, خرجـت ليليـان وتجولنـا يف منتصـف . مكتب االستقبال
Iلبت رأيي . الخرIوم وشاهدنا العمارات الثالثة المسجلة باسمها

يف أخالء عمارة المحMـة الوسـMى وتغييرهـا لمعهـد مهنـي باسـم 
لدها لتأهيل السيدات المMلقات واألرامل وأيضا كفرع للشـبكة وا

 :الدولية لتحرير الرقيق فقلت
 .فكرة عظيمة, لكن يجب عمل دراسة قبل بداية المشروع - 
فهل لك أحـد المعـارف . من المؤكد يجب عمل الدراسة - 

 .ليقوم هبذا العمل
 .دعيني أفكر - 
. كعىل فكرة أوكلت إدارة أعمال مكتب أبى لمرجان مبرو - 

 .رجل أمين ويعرف إدارة المحالت وفروعها
, من الMريقة التـي ءنه رجل كفأشعر بأأنا أيضا ... حسنا  - 

 .نظم هبا الحسابات
. وأيضــا أعMيتــه صــالحية إمضــاء الشــيكات نيابــة عنــي - 

 .وسأقابل معه غدا البنوك التي نتعامل معها
! أال تعتقدين استشارة أمك ضرورة يف مثل هذه الحاالت? - 

 .كون عمك أجدر باإلدارةوربما ي
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يا خالد أمي توافق عىل أي شيء من عندي, ولكننـي أيضـا  - 
كـان يف . سـف لـيس الرجـل المناسـبأأما عمي بكـل . سأخبرها

 . خالف دائم مع أبي, بجانب أن له مصالحه الخاصة
وبما أن والدهتا التـزال يف الحـبس . وصلت العربة لبيت ليليان

. ا عليهـا أن تالزمهـا هـذه الفتـرةالشرعي إلتمام العدة, كـان لزامـ
أعدت أمي الغداء وحضر الوالـد وعمـي . أوصلني السائق إىل بيتنا

أبكر ومعه بعض Iالب الجامعة, ومع أبـي بعـض كبـار رجـاالت 
ي رأى أيكثر التفكير وال يديل ب. أبي كعادته قليل الحديث. الداخلية
لمـان تكلم الضيوف عن الجالء واستقالل السـودان والبر. سياسي

واالنتخابات والصراع بين حزب األمة بزعامة السـيد عبـد الـرمحن 
انتقـدوا مـا . المهدي, وحزب األشقاء بزعامة السيد عىل الميرغني

ــدالرمحن  ــها عب ــتعمار, ورئيس ــة لالس ــة المعادي ــم الجبه ــاء له ش
عبدالرحيم الوسيلة, ونائبهـا يف البرلمـان االنتقـايل حسـن الMـاهر 

 .زروق
أعجبنـي دفاعـه عـن الجبهـة .  يسارية عمـيألول مرة تتضح يل

كـان . ه يف تلك الجلسةئالمعادية لالستعمار, وأعجبني منMق زمال
أحدا اآلخر, رغـم صـغر  زمستوي النقاش حضاريا, مل يتفه أو يستف

مدير  اعد. سن عمي وزمالئه الMالب المرافقين له بالنسبة للحضور
عبـد الناصـر  بدى تMرفه الـديني وسـب الـزعيمأمكتب أبي الذي 

. كان االحترام المتبادل سـيد الموقـف. ووصفه بالشيوعي الملحد
رجل . توضأ الجميع وصىل بنا مدير مكتب أبي. حانت صالة العصر
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نـه بعـد االنتهـاء مـن أالحظـت . رتاح له أبدا دون أسباب معينةأمل 
الصالة, واصل الركعات بالرغم من وضع كوب الشاي أمامه حتى 

ــرد ــت . ب ــعر بأكن ــتدالل ش ــر االس ــية, يكث ــرفاته االستعراض تص
 .باألحاديث واآليات يف كل نقاشه

)٣٨( 
حدى سيارات أبـي أخـذت إ. خرج الجميع يف الساعة الخامسة
كانت . أخذتني إىل بيت ليليان ىعمي وصحبه للجامعة وسيارة أخر

مقاباليت معهـا يف المكتـب الخـاص بـالمرحوم يف داخـل منـزلهم 
هوة وفاتحتها يف موضوع أبي وما ورد عنـه شربنا سويا الق. الضخم

. يف كشف الحسابات الذي استعرضته مع مدير مكتبها صباح اليوم
 :فقلت
بصراحة يا ليليان, لنا أجندة واسعة ومواضيع ال تعد, لكن  - 

ما ورد عن أبي يف دفاتر حساباتكم صباح اليوم, يحتم عىل مناقشتك 
 .ه مرتشىنأنا لست راضيا عن والدي إذا اتضح أو. فيه

عرف مدى اإلحراج الذي أصابك يف أال تقل هذا يا خالد,  - 
صباح اليوم ولكن بعد خروجك اتضح مـن الحسـابات أن والـدك 

مدرمان بشيكات شهرية, لكـن والـدي مل يقـدمها أسدد قيمة منزل 
أما بخصوص عمولة رجال الداخلية فعرفت مـن . للبنك حتى اآلن
ب أبيـك, وال توجـد صـلة نه سـلمها لمـدير مكتـأاألستاذ مرجان 
 .لوالدك هبا بتاتا
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خMار مرجان بتحصيلها فـورا إموضوع الشيكات فأرجوك  - 
مدير مكتب الوالد وصلته هبذه الرشـوة الكبيـرة, ال . وبدون تأخير

ينقذ أبي من المسؤولية إال إذا تمت التحريات الالزمة ومعاقبة مدير 
 .مكتبه فورا

لMـة أبيـك مدرمان, ليسـت هـي غأموضوع شيكات بيت  - 
اقتــرح نســيان هــذا . ربــان لتقــرب والــدي المرحــومقوإنمــا هــي 

الموضوع, يف النهاية البيت ملكك يـا خالـد وانـا أيضـا يـا حبيبـي 
. موضوع الرشوة يمكن تتسبب يف سقوU الحكومة يا خالد. ملكك

 .دعنا نجنح للسلم
أريـد االIمئنـان عـىل . يا ليليان, ال أوافق أبدا... ال ... ال  - 

 .أبيكرامة 
رجاء الموضوع لحين, حتـى تمـر هـذه األيـام إهل يمكن  - 

 . الصعبة
 اعذريني يا ليليان,  - 
ربما يكون هذا أول خالف أسرى يقع ... يا حبيبي أرجوك  - 
 .نترك الموضوع. باهللا يا خالد. بيننا
ال أريد خلق مشكلة الحـد, لكـن أنـا شخصـيا أعـيش يف  - 

... رامـة أسـريت اسمحي يل بحلها بالMريقة التـي تحفـظ ك. مشكلة
يـا ليليـان, دعينـا نتعامـل بالشـفافية التـي  ةونحن اآلن أسرة واحد
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 !ليس كذلك?أ... عهدتك من أنصارها 
سـأذهب ... لنترك الموضوع ليوم الغد, اسمح يل يا خالـد  - 

 .إىل أمي واجلس بجانبها اآلن
 .أراك غدا حبيبتي... حسنا  - 

من  غىلأكنت . اودعت ليليان بقبلة عىل جبينها, وتوجهت لمنزلن
مل تMاوعني أعصابي يف إدارة غضبي واستحال عىل إرجـاء . الغضب

دخلت البيت وجلست عـىل انفـراد مـع أبـي . الموضوع ليوم الغد
 :وسردت له بالتفصيل

عرفت من حسابات مكتب الشاهر أنك يا أبى مل تدفع سعر  - 
مدرمان وأيضا موضوع عمولة دفعت من شركة الشاهر للفوز أبيت 
 . سلمها مدير مكتب الشاهر لمدير مكتبك. وزارة الداخلية بعMاء

بدون انفعال استمع أبي لحديثي, وبرهن يل مقدرتـه الفائقـة يف  
 :وقال هبدوء. إدارة غضبه

المرحـوم . بيت امدرمان سلمت شـيكاته يف وقتهـا تمامـا - 
فمـن الناحيـة . الشاهر كان مراوغا ومل يقدم الشيكات للتقرب منـي

سلمت األقساU يف وقتها بشيكات لمكتـب . في سليمالقانونية موق
بعثـت بمـذكرات . الشاهر ورصدت ما يعادلها يف البنك حتى اآلن

ن يصـرف الشـيكات ولكنـه مل أمتوالية للشاهر وعندي نسخ منها بـ
ستلم عمولة أبخصوص العمولة أوضح لك يا ابني إنني مل . يستجب
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 .حاال ما سأفعله ستلمها, وسترىألكنني اآلن عرفت من . يف حيايت
بعد االنتهاء من كالمه قام أبي ودخل مكتبه الخـاص يف البيـت, 

خـرج مـع . عرف فحواهاأيته يكتب مذكرة عىل عجل, ولكنني مل أر
سـاعتين  ةغـاب لمـد. السائق هبدوء ومعه المذكرة وبعض الدفاتر

توجه لمكتبه الخاص يرتب أوراق ويكتـب . مل يجلس معي. ورجع
الكالم معه, جلست مع أمي نتبادل فكرة إقامة فضلت عدم . ويدون

 Fوم, إذ اليزال الحزن يحـيIحفل عرسي يف الدامر بعيدا عن الخر
يف الصباح وجدت أبي يف الحديقة يشرب الشاي ويقرأ . الشاهربآل 

جلست بجانبه وتناولت . مل يذهب كعادته للمكتب. الجرائد اليومية
 :منشية بالخF العريض جريدة األيام, وقرأت عىل صفحتها األويل

وكيل وزارة الداخليـة اللـواء إبـراهيم النـاير يسـتقيل مـن  - 
 .التفاصيل يف صفحة ثالثة. منصبه

 :سألته. صدمت للخبر وأبي يجلس أمامي
 ? هل فعال استقلت?!ما هذا يا أبي  - 
 .نعم - 
 هل أنت المعني بما قلته لك أمس?... ولماذا  - 
ومـع أن . لـدليلنعم, ما ذكرته يل كنت أحس به ومل أجـد ا - 

» وقيـع اهللا الخيـر«المرتشي هو مدير مكتبي, هذا المتأسلم الحقير 
السـجود, مـا فعلـه هـذا  ةوالذي شاهدته يصيل وعـىل جبهتـه ذبيبـ
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 .المرتشي, ال يعفيني عن مسؤوليتي الحساسة يف هذه الوزارة
 .لكن استقالتك تدينك يا أبي - 
تأخـذ  لكـي. عرفـه جيـداأأنا رجل قـانون و... ال يا خالد - 

 .العدالة مجراها, البد يل أن أتنحى أوال
 وهبذه السرعة يا أبي? - 
ذهبت بعد التأكد مما قلتـه, إىل وزيـر الداخليـة يف ...نعم   - 

وبعده فورا ذهبت . منزله وقدمت استقالتي وشرحت له المالبسات
 . بنفسي لجريدة األيام وسلمتهم نسخة من االستقالة

ل عىل نزاهتـك واحتـرام ن موقفك يدإمهما تكن النتيجة, ف - 
 .هنالك من يتصيدون يف الماء العكر من السياسيين يا أبي. اسمك

. ال يهمني ما دام هنالك قضاء عادل ومسـتقل يف السـودان - 
 .علم يا ابنيأوربك 

لكنهـا برهنـت يل . عىل كتفي مشكلة جديدة أضفتها, وبالصدفة
زاد . ئرنه رجل نظيف وال يمد يده للصغاأتأكدت . رجولة وقوة أبي
يف المساء حضر عمي أبكر يحمل معه جريدة األيـام . ميزان ثقتي به

 : كتبت. وجريدة الميدان السرية التابعة للحزب الشيوعي
اإلنجليـزي األسـود ... فضيحة رشـوة يف وزارة الداخليـة  - 

 . الرائد إبراهيم الناير يستقيل من منصبه
 . بيIلبت من عمي عدم عرض جريدة الميدان أل
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ت صـحف الخرIـوم لمـدة أسـبوع كامـل, يف موضـوع انشغل
كانت هنالك اقتراحات صحفية بMرح صـوت ثقـة يف . استقالة أبي
قامت النيابة بالتحقيقـات وقـدم وقيـع اهللا الخيـر مـدير . الحكومة

» استالم رشوة«. مل يستMع إنكارها ةمكتب أبي للمحاكمة بتهمة ثابت
. جنيـه آالف ةسـحكم عليه بالسجن لمدة مخس سنوات وغرامة مخ

وكما وصل فورا خMاب رسمي لمكتب الشاهر من وزارة الداخلية, 
مفاده عدم التعامل مع شركات الشاهر وفرضت عليها غرامة عشرة 

كـل ذلـك . جنيه تحت جناية تقديم رشوة لموظـف حكومـة آالف
 .أشعرين بالفخر من جانب أبي ومن جانب حكومة السودان

مالها وحساباهتا, ومتابعـة أخبـار انشغلت مع ليليان يف تنظيم أع
بيروت, ووصول محمد مخيس وزوجتـه وسـفر السـيدة مسـيلة إىل 

موضوع استقالة أبي من منصبه الكبير, وما قابلهـا . أتالنتا جورجيا
من زخم سياسي داخل أروقة الدولة, وما كتـب عنهـا يف الصـحف 

فخورا  بل أصبحت. اليومية, مل يؤثر عىل عالقتي مع ليليان أو أسرهتا
بي خاصة بعد رفض وزير الداخلية الستقالته, وإصـرار أبـي أجدا ب

. حتى بعد نقاشي معه ومحـاوالت أمـي المسـتمرة. عىل االستقالة
. بذلك تحرر أبي من الروتين والقيود الحكومية, وأصبح حرا Iليقا

قررت شراء فال ضخمة ال تبعد عن بيت آلـ الشاهر ألنقل فيها أمـي 
لكن أبـي رفـض رفضـا باتـا . خالء بيت الحكومةإوأبي قبل ميعاد 

 : بحجة
 ! ماذا يقول الناس? - 
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مدرمان وبأسرع ما أوتم االتفاق داخل األسرة, عىل إصالح بيت 
أوكلنا الموضوع لعمـى أبكـر الـذي وفـر مبلغـا كبيـرا مـن . أمكن

 .مشروع عد الفرسان يكفي لترميم البيت
)٣٩( 

عـن ليليـان أثقـاال يف بيروت محل عنـي و ةوجود محمود وفتحي
ن عMلـة أخاصـة و. معقدة, مما شجعنا عىل مد إقامتنا يف السـودان

قمت مع أبي وأمي بزيارة إىل الـدامر لتنظـيم . الجامعة مل تنتهي بعد
سـألت عـن . تفرغت لمقابلة أصحابي القـدامى. ممتلكات العائلة

ذهبـت مـع . نه قد تويف بالسل العام الماضيأالنور الجييل وعرفت 
 .بي لمنزل عمه لتقديم العزاءأصحا

الحلقة المفقودة يف قصة جديت, ستظل كما هي, بعد وفاة زميـل 
ين قبل أشهر وهو يف حالة زالذي استف. Iفولتي الحاقد النور الجييل

سكر, عندما قال موجها الكالم إىل يف جلسة مع نفس المجموعة من 
 : أصدقائي

 !!  ننحن نبيع والعبيد يشترو - 
الحقيقة . هة النور لمعرفة المزيد عن جديت السرهكنت أريد مواج

ريـاء ثأن مندوب أبي اشترى كل أراضـي آلــ الجـييل وغيـره مـن أ
نـا أمل يعد موضوع المرحوم النور الجييل مهما يف أجنـديت و. الدامر

بل أرسلت معونة مالية كبيرة لعائلة الجييل مـع . منشغل بما هو أكبر
ظل أبي يف كل صباح, يقابـل . زاءمندوب الوالد مسامهة مني يف الع
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الفقراء والمحتاجين بصالون منزلنـا بالـدامر, وبمسـاعدة مندوبـة 
من بين هـؤالء, جـاءت عجـوز Iاعنـة يف . يوزع العMايا واألموال
هنا كانـت ملـك يمـين لجـدي إبي قالت أل. السن تMلب المساعدة

الناير, لكنها هربت لفترة من الزمن الصعب, عرضت أوراقها وهي 
 تبكي, 

بوجود تلك العجوز المسنة أمـامي, عـادت قصـة جـديت بكـل 
Iلبت من أحد الخدم توصيل العجوز لتنتظـرين . تفاصيلها المؤلمة

كانت العجوز تجلس . وبعد عشر دقائق دخلت حجريت. يف حجريت
. لوس عـىل الكرسـي لكنهـا رفضـتIلبت منها الج. عىل األرض

 اIلبت لها شايً . ىل كرسيت عليها ورفعتها بالقوة وأجلستها عوألح
بعد أن انفرجـت . أكلت بنهم وهي تردد الشكر آللـ الناير. اوإفMارً 

 :أساريرها واIمأنت, سألتها
 ?ةما اسمك يا حاج - 
لكـن . أسمي الشول كنت من خدم الشيخ الجييل اهللا يرمحه - 

نا مـا حجيـت ألكن يا ولدي . يف سنة الفيضان, اشتراين جدك الناير
 .اللهم أوعدين يا رب... بيت اهللا الحرام 

خبر عبدالعال ليقوم بكل أوس. شاء اهللا تحجي السنة دي نإ - 
 .وال يهمك. ما لزم
حبوبتك نمشي  ةأنا وأختي مستور. اهللا يبارك فيك يا ولدي - 

 .الحج مع بعض كان اهللا هون
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 !كويس? ةبتعريف حبوبتي مستور - 
يا ولدي أنا وحبوبتك بنات عم لـزم, كنـا صـغار, ... كيف - 
اشترانا من تجار جالبة جو من الغرب وكـان . نا يف بيت الجييلتربي

لكن جدك الناير اهللا يرمحه, اشـترى . غنى راجل يف الدامرأاهللا يرمحه 
أنا محلت من الجييل بي بـت مجيلـة سـموها . حبوبتك بعد ما بلغت
الدامر دي كلها كانت تتكلم عنها, والشعراء . هديه ذي بنات الحور

لكن قبل ما تصل سن . قالوا فيها المسادير ة, الهمباتكتبوا فيها أغاين
النـور اهللا يرمحـه, !! البلوغ, الجييل باعها يل تجار ما بعرفن من ويـن

, جـاب يل منهـا ةلكن ولد الشيخ الجييل, قبال مـا يمـوت بـي سـن
باإلنجليزي وما لقينا واحد يف الـدامر يورينـا  ةمكتوب ةجوابات كتير

 .الفيها
 ن الجوابات?م ةعرفتي أي حاج - 
 . يف مصر ةبكره بجيب ليك الجوابات, وأظنها بتي عايش - 
 .?!تتذكري كيف كانت حبوبتي أيام صغرها - 
ليها ويل زمن ما  ةحبوبتك وين مشت يا ولدي? واهللا مشتاق - 
يا ولدي, الشيخ الجييل فتاها قبـل مـا يبيعـه يل  ةواهللا البعرف. شفتها

 .الشيخ الناير
اها أزال بكارهتا وهو تقليـد متبـع عنـد فتاها باللغة العامية معن(

 .)أسياد الرقيق يف السودان
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نا أمام الشول بنت عم جديت, اكتملت الحلقة أيف تلك اللحظة و
 : المفقودة لقصة المرحومة جديت مستوره عندما قالت

 . فتاها الشيخ الجييل - 
يا للهول جـديت . وصدقت توقعايت التي مل أتمنى يوما أن تصدق

ل أن يشتريها جدي االفتراضي الناير وهو رجل عاقر كانت حامل قب
 ... ومل ينجب من زوجاته األربعة 

لماذا سـمحت لنفسـي الغـور يف عمـق األحـداث ... يا للهول 
بي? ماذا أقول ألمي? انقلب التاريخ أمـامي والتاريخ? ماذا أقول أل

وال مجال لتغيير قصة جديت . وال مجال لترميمه وإنكاره أو إصالحه
ي Iبعتها, ومن المفروض تقديمها يف الشهر القادم أمام الكتـاب الت

الحقيقة الجديدة, . والصحفيين يف المركز الثقايف األمريكي ببيروت
بي مـن الشـيخ الجـييل ولـيس مـن الشـيخ النـاير, أجديت محلت بـ

والمفروض أن يكون اسم أبي إبراهيم الجييل وليس كما يعرف اآلن 
 .إبراهيم الناير
جديت المرحومة مستورة هي جـديت بـدون . الحقيقة نعم تجلت

لكنه ابـن . إبراهيم هو أبي بدون شك. لكن الناير ليس جدي. شك
هي عمتي وبنت الجييل الغير شرعية وهي أيضا أخت  ةهدي. الجييل

ن والنور هو عمـي أل. غير معترف هبا لزمييل الحاقد المرحوم النور
صعبة, ال يحـل Iالسـمها  معادلة نسبية. والده الشرعي هو الجييل

كدت أن يغمى عـيل لكننـي . أحد من الذين يعيشون اآلن يف الدامر
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ال حـول . هذه حياة األرقاء, فرضت عليهم. تماسكت, مل استغرب
 .وال قوة لهم

)٤٠( 
بكت الشول عندما علمت بوفاة جديت وبكيت معهـا وحضـنتها 

ح نـدهت لعبـدالعال وIلبـت منـه فـت. بجسمها الهزيل إىل صدري
الحجرة الواقعة يف الركن الغربي من الحوش الخلفي لمنزل جـدي 

دخلت مـع الشـول . الحجرة التي عاشت فيها جديت. الناير الفسيح
كانت الحجـرة كبيـت األشـباح لهـا . ةوهي تتوكأ عىل عصاة مهتري

قف منـه إىل سـشباك صغير واحد بني عليه العنكبوت, أقـرب إىل ال
 . ساس أو إثر ألساس قديمال يوجد هبا أ. أرضية الحجرة

عىل الـركن األيمـن مـن البـاب, الحظـت كميـة مـن الجنـازير 
رفعت Iرف . الحديدية الصدئة المثبتة بأحكام عىل أرضية الحجرة

حلقـات مـن شـدة  انفصـلت منـه ثـالث. ن تلك الجنازيرواحد م
 . لفيتها بمندييل ووضعتها يف جيبي. الصدأ

كان يقيد هبـا رئـيس الحـرس هنا الجنازير التي أأخبرتني الشول 
حكـت يل . والد عبدالعال الجواري يف الليل ويقفل عليهن الحجرة

كيف تم كسر الجنازير ذات ليلة وهربت هي وجديت مسـتورة بحثـا 
وكيف دفـع والـد . عن ورقة الحرية من الضابF اإلنجليزي بالدامر

منذ ذلك اليـوم اعتبـرت .   عبدالعال الثمن بجلده وIرده من عمله
Iلبت من عبدالعال مدير أعمـال أبـي . لشول رمزا لجديت الراحلةا
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باصMحاهبا للسوق وشراء الكسوة التي تريدها استعدادا لحج البيت 
وتحضير وإصـالح تلـك الحجـرة القديمـة لتعـيش فيهـا الشـول, 

ال . وذكرته أيضا باستالم الخMابات التي وصلت للشول مـن بنتهـا
هـو عـين . ام أبـي أو أمـيمجال لذكر مـا سـمعته مـن الشـول أمـ

 . عتقدأالمسكوت عليه, لكن هل يمكنني السكوت أمام ليليان? ال 
بعد نقاش مقتضب بيني وبين أبـي, اتفقنـا عـىل هـدم منزلنـا يف 

عـدا . الدامر, وتغييره إىل مستشفى للوالدة أقـوم شخصـيا بتمويلـه
كانت تلك خMتـي . المكان المخصص للشول يترك ويتم إصالحه

تـم تعيـين . مل يعد جـدي أبـدا. الناير بعد معرفة الحقيقة لمحو آثار
مقاول ليقوم بالهدم والبناء الجديد تحت إشراف زمـييل المهنـدس 

قبل رجوعي للخرIوم حرصت بتذكير عبـدالعال, لتجهيـز . بشرى
جديت الرمزية الشول, لقضاء مناسك الحج عىل حسـابي الخـاص, 

 . وربF مرتب شهري لها وتعيين خادمة ترعاها
نشاءه, لكنه إاقترحت عىل أبي إدارة مستشفى الوالدة الذي ننوي 

بحجـة أن كـل أصـدقاءه مـن كليـة غـردون يتمركـزون يف . رفض
شعر بعدم ارتيـاح أبـي يف أإضافة لذلك كنت . مدرمان والخرIومأ

وجـدت ليليـان . رجعنـا الخرIـوم. عرف بعضهاأالدامر ألسباب 
التـزال يف . التي ورثتها من أبيها منشغلة بممتلكاهتا وأموالها الهائلة

تالزم . لبسها األسود مع القناع الحريري األسود الشفاف عىل رأسها
كل المخMMات تسير هبدوء وعيد األضحى . أمها Iيلة أيام الحبس
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 . عىل األبواب
مدرمان وتحضيره أصبح الشغل الشـاغل البـي وخاصـة أمنزل 

العيـد . ية, وقـرار أمـيبعد استقالته الشجاعة كوكيل لوزارة الداخل
مشروع عمارة ليليان يف المحMة األوسMي مل . مدرمانأهذا العام يف 

دراسة المشروع تسير . خالءيبدأ, وذلك لرفض بعض المؤجرين اإل
كان دوامي اليومي مع ليليـان بمكتبهـا يف عمارهتـا بشـارع . بمهنية

أو الجمهورية أحيانا لمراجعة الحسابات مع مدير مكتبها مرجـان, 
الجناح الذي استأجرناه يف فندق السودان لممارسة حياتنا الزوجيـة 

واألسـتاذ بكـري كـان شـبه  ةاالتصال بمحمود وفتحيـ. حين آخر
 . يومي

ِحمل ليليان قد تجاوز الشهرين اآلن, وعليها بمراجعة الMبيـب 
أوكلـت المهمـة لـزمييل . لالIمئنان عىل صـحتها وصـحة الMفـل

بكل شـيء وتـاريخ احتمـل الحمـل  الدكتور حسن الذي صارحته
وسـارت الفحوصـات . الذي يتعارض مع قسيمة زواجي الشـرعية

 .بشكل Iيب
وتم تسليم منزل . م درمانقبل الوقفة بيومين, تم رحيل أسريت أل

مل أكـن فرحـا . الحكومة الذي عشنا فيه سـبع سـنين وثالثـة أشـهر
 بالرحيل, لبعدي عن ليليان, لكـن مجاملـة ألمـي وإصـراري عـىل

شـاركتنا ليليـان كـل خMـوات . مشاركتها الفرحـة بالرحيـل لبيتنـا
. الرحيل بل خصصت فريق كامل من عمال شركتها يف نقل األثـاث
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. شراف الدقيق يف نقل األثاث أشرف عليه, مرجان مدير أعمالهااإل
 .بالرغم من انشغاله يف التحضير لزواجه المزمع ثالث أيام العيد

وال تزال والـدة ليليـان يف الحـبس . هرمل تنتهي أحزان أهل الشا
. خFM والديت يف االحتفـاء بزواجـي ظلـت مؤجلـة. إلكمال عدهتا

استلم والدي استحقاقاته من الحكومة وقام بشـراء سـيارة جديـدة 
. مـدرمانأصالون ماركة هلمن وأودع البـاقي يف البنـك العثمـاين ب

 اكافًيـوكان معاشه الشهري وما يرد له مـن زراعـة أراضـي الـدامر 
ترحـايل بـين . لمعيشته هـو وأمـي وتغMيـة مصـاريف عمـى أبكـر

مدرمان يوميا, كان بسيارة أبي الجديدة أو سيارة ليليان أالخرIوم و
  :كتبت يف مدونايت الشخصية بالقلم األمحر. أحيانا

. كنت أسوق سيارة أبـي الهلمـن الجديـدة يف شـارع األربعـين
 :شايقية, وقالاستوقفني شرIي مرور عىل وجهه شلوخ ال

 ?ةعندك رخص - 
 .نعم - 
 شغال سواق مع منو? - 
 .هذه سيارة والدي - 

 :فقال الشرIي بحدة
اIلـع بـرا ! هو الشـبهك دا, أبـوه عنـدوه عربيـه ذي دي? - 

 .العربية, ووريني رخصة العربية
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لة العنصرية التي تلقيتها, مـن ذلـك ذتمالكت أعصابي, من الم
Fي البسيIلسناريو العنيف الذي وإعادة ا. قررت عدم التهور. الشر

 اأنا أواجه سودانيً . انتهجته يف بيروت, مع العضو البرلماين توين فنار
ممارسـته العشـوائية, ال . يؤدي وظيفته دون ضوابF تكبح جهويته

تتعدى أسلوب الجهل الذي اكتسبه من التعامل القبيل يف المجتمـع 
. ترجلت من السيارة وسلمته رخصتي ورخصـة السـيارة. السوداين

 :ظهر االنضباU وجاء صوته مهزوما مؤدبا وقالأفجأة . اIلع عليها
 .تفضل. عربية وكيل وزارة الداخلية. خومتأسف يا اإل - 

كتبـت اسـمه مـن شـارته . كان البد يل من تلقينـه درسـا عمليـا
 :الشرIية ورقمه, وقلت له

. أنت ال تصلح لهذه الوظيفـة. سنتقابل أمام قاضي المرور - 
 .غنم يا جاهلوال تصلح لرعي ال

ــل وزارة  -  ــد وكي ــا كنــت عارفــك ول ــا متأســف وم واهللا أن
 .ما تقMع عىل عيشي. الداخلية

وال تسـتحق المعـاش . والكلـب أفضـل منـك. أنت كلب - 
 .الذي تأخذه من الحكومة

يف تلك اللحظة تجمع مجاهير الشارع حولنـا وسـمعوا الشـتائم 
س العنـوا وترددت أصوات األجاويد يا نا. الشرIي التي كلتها عىل

 .الشيMان
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تركت مشهد التجمهر, وواصـلت مشـواري إىل . أدرت السيارة
كيف قابلت اإلهانات . ويف الMريق تذكرت جديت. بيتنا يف أم درمان

حينها, اقتنعت بأنني أعMيت . لة يف حياهتا, وسF مجتمع جاهلذوال
 .صعد األمر أكثر من ذلكأومل . الشرIي الدرس الالزم
راش, عن مأتم الحاج الشـاهر وابنـه, أصـبح منذ تاريخ رفع الف

الجناح بفندق السودان, هـو األنسـب لمواصـلة أعمالنـا وحياتنـا 
نتقابل يوميـا مـن السـاعة الحاديـة . الزوجية بدال عن مكتب ليليان

صحبها لمنزلها بسيارة أبي الجديدة أظهرا وبعدها  ةعشر حتى الثالث
وبعـد قضـاء فتـرة . نزلهابينما يتبعنا سائق سيارهتا المرسيدس إىل م

كنت حريصا لتناول الغداء . مدر مانأوجيزة معها أتوجه لمنزلنا يف 
 . مدر مانأمع أمي وأبي وكنت أحيانا اصMحب معي ليليان إىل 

كانت ضيفة أمي يف يـوم الوقفـة, جارتنـا السـيدة عزيـزة والـدة 
كنت سعيدا بلقائها وتجاذبنا الحديث . صديقتنا يف بيروت. محاسن

بعد . بيروت وعن بكري, لكننا مل نتMرق عن زواجها أو Iالقها عن
انصرافها, علمت من أمي أن محاسن ستتزوج بكـري ابـن عمهـا, 

ألنـه هـاجر إىل . وأهنا صرفت النظر عن الرجـوع لزوجهـا السـابق
 . وتزوج وأقام هناك وانقMعت اخباره. الحبشة

ت مـرهج يف مساء يوم الوقفة, كنت أتسوق مع ليليان, يف محـال
وسـبحة . اشتريت عقد من الـذهب, هديـة لهـا. بالمحMة الوسMى

. كما اشتريت ستة أسورة مـن الـذهب ألمـي. محالة بالفضة المها
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خذ أوقررنا . يس كريمتناولنا المرIبات واآل. ومررنا بمحالت زكي
ومـن سـودان بكشـوب . ستديو غـردونأصورة تذكارية لنا سويا ب

يـك وزوالتـايمز اللندنيـة والنيمجلـة  اشـتريت سـياريتحيث تقف 
ن أأخبرين البواب ب. وبعد ذلك أوصلت ليليان لمنزلها. والدييل ميل
دخلـت مـع ليليـان يف الحجـرة . تريد التحدث معـي. أمي اتصلت

عرفت منها, وصـول . اتصلت بأمي. المخصصة لنا يف الMابق الثاين
ول يف تلغراف من بعثة الحج السودانية, يحمل نبأ وفاة الحاجة الشـ

 . ترمحت عليها وتوجهت حزينا لمنزلنا. ودفنت هناك. مكة
مل . م درمان تذكرت عبدالعال وكيل أبـي يف الـدامريف Iريقي أل

بعد الغـداء . يسلمني الخMابات التي أوعدتني هبا المرحومة الشول
اختليت بنفسي يف حجريت واتصلت بعبدالعال وأخبرته بوفاة الشول 

ليق بمقامها, كما Iلبت منه القيام بالواجب وIلبت منه إقامة مأتم ي
نــه ســلم أنيابــة عنــا يف الــدامر, وســألته عــن الخMابــات, أوضــح 

يف مظرف داخل كيس, قبل سفرنا مـن الـدامر يف . الخMابات ألمي
 . نفس اليوم

Iلبـت منهـا . أسرعت إىل المMبخ حيث التزال أمي تعد الشاي
به ظرف مغبر . لكيساستلمت ا. الكيس الذي استلمته من عبدالعال

داخله عشرات الخMابـات المكتوبـة باللغـة اإلنجليزيـة وبعضـها 
أرسلت يف فترات متباعدة بعضها من القـاهرة وبعضـها . باإليMالية

. من روما ومعظمها من مدينة تورونتو عاصمة إقليم أونتاريو بكندا
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خMابات أرسلتها ابنة الشول هديه المباعة, لتجار رقيق أجانب, قبل 
 . شرات األعوامع

بنـت  ةبدأت بنهم شـديد قـراءة الخMابـات المرسـلة مـن هديـ
الشيخ الجـييل والـدها . واخت أبي الغير شقيقة. المرحومة الشول

 .يف الحسبة هي عمتي ةلذا تكون هدي. ووالد أبي البيولوجي
)٤١( 

أقـرب إىل الخيـال مـن . , أسـMورة ال تصـدقةقصًة عمتي هدي
كـأين اقـرأ سـردا . سMور تلك الخMابـات قصة قرأهتا بين. الحقيقة

ليتني لـو اسـتجبت لMلـب . كرستي أجايتيحبس األنفاس للكاتبة 
التـي Iلبهـا منـي,  االمرحوم النور الجييل يف دفـع العشـرين جنيًهـ

وليتني لو ترمجت له الخMابات, الخMابات التي كانت ستغير فقرات 
لقـد . دي اآلنالخMابات بي. هامة من قصة جديت, يف Iبعتها األوىل

 . هزت كياين وتاريخي
لكن ال مجـال . كلوين إضافة هائلة لقصتي ةعمتي الدكتورة هدي

خMارها بوفاة أمها إاالتصال هبديه, و. لإلضافة بعد أن Iبعت القصة
أجلـت كـل . البد من مقدمات وتعـارف Iويـل. غير مناسب اآلن

ألعـرف . ذلك حتى رجوعي لبيروت ألكتب ملـف تـاريخ شـامل
هبديـه أوال, وبعـد ذلـك دعوهتـا هـي وزوجهـا إىل بيـروت  نفسي

لحضور تقديم قصة جـديت الجنـازير المقدسـة يف المركـز الثقـايف 
ثـم التشـاور معهـا يف ترمجـة القصـة إىل . األمريكي يف الشهر القادم
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 . ضافتها يف الMبعة الثانيةإاإلنجليزية مع 
صـغيرة  حالفها الحظ وهي جارية. سبحان اهللا, اكتشفت يل عمة

 ةرملـأاشـترهتا . مصفدة األيدي واألرجل تحـت رمحـة النخاسـين
عاملتها كابنتها ونقلتها معها إىل . إيMالية ثرية كانت تعيش يف القاهرة

مصـر «إيMاليا, مـع تنـامي الحركـة الوIنيـة بمصـر تحـت شـعار 
ومقتل رئيس الوزراء بMـرس غـايل الـذي كـان شـديد » للمصريين

ها تلك األرملـة اإليMاليـة, أحسـن تعلـيم يف علمت. الوالء لبريMانيا
تزوجهـا . جامعة ميالنو حتى أصبحت محاضرة يف نفـس الجامعـة

سافرت معه إىل . زميلها من الجامعة, شاب كندي من أصول إيMالية
 ةهديـ. تورونتو ليتوىل أعمال والده كلوين وهو من أثريـاء تورونتـو
ة قسـم واصلت مهنتهـا يف التـدريس وأصـبحت محاضـرة ورئيسـ

كــل . لهــا بنــت وولــدين. الدراســات األفريقيــة بجامعــة تورونتــو
مها كانـت عـن Iريـق وكيـل البوسـMة الخMابات التي أرسلتها أل

من الواضـح أن . والتلغراف بمدينة الدامر موجهة إىل الشيخ الجييل
النور وجـد الخMابـات بعـد وفـاة والـده, لكنـه مل يهـتم بتسـليمها 

أي  ةوبالتـايل مل تتسـلم هديـ. وفاته بسنةللمرحومة الشول, إال قبل 
 . ردود عبر السنين من أمها الشول

أقمنا حفـال مختصـرا . مر العيد وانتهت أيام العدة لوالدة ليليان
لزواجنا بالنادي السوري يف الخرIوم, حضره العديد مـن زمالئـي 

حاولـت مـع . وأهيل واهل ليليان, تحدثت عنه صـحافة الخرIـوم
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لكنها كانت . ا لييل الخاشوقجي بالسفر معنا لبيروتقناع أمهإليليان 
ن تعـيش يف بلـدها أوعزيمتهـا القويـة . مصرة عىل اإلقامة يف بيتهـا

بل اشترIت علينا بقاء يوسف ابـن . السودان, مهما كانت الظروف
وIلبــت منــى أيضــا . ليليــان معهــا لمواصــلة تعليمــه يف الســودان

من باكستان لتعيش معها يف مساعدهتا يف إحضار زوجة ابنها المتويف 
 .السودان

سف مل يتم زواجه يف ثالـث أيـام العيـد أمرجان المسكين, بكل 
. خMيبته ليىل التي اختارها كانت بنت الجيـران. كما كان مخMMا له

. مدرمانألة الكاتبة يف تخرجت من معهد اآل. أحبها منذ أيام الMفولة
سـنتين بمكتـب  اتفق معها عىل كـل التفاصـيل وعينهـا كاتبـة منـذ

عرفت من ليليان أسـباب رفـض والـد العـروس . المرحوم الشاهر
ل ابن عمها فجأة مـن البلـد ويريـد وتزويجها لمرجان, بحجة وص

 : ولكن كما قالت ليليان. الزواج منها
مرجان سليل زنـوج المـوردة . السبب الحقيقي, العنصرية - 

لـوا مـع السـودانيين الـذين دخ. المنحدرين من بقايا جنـود الفـتح
أهلهـا مـن الهاشـماب  العروس ليىل. الجيش المصري اإلنجليزي

. الذين يعتبرون أنفسهم من العرب وال يريدون االخـتالU بـالزنج
الحقيقة المرة, تـم رفضـه ألسـباب مسـكوت عنهـا يف العالقـات 

رغم الفقر المدقع الذي تعـيش فيـه األسـرة . االجتماعية السودانية
 . عىل مرتب ليىل المتواضع
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تألمت كثيرا لمرجان والبد يل مـن عـودة لهـذا الحـدث الـذي 
تعمـل بمكتـب ليليـان  يالمس مشاعري كسليل رق, ومادامت ليىل

 . حاليا
)٤٢( 

الفتتــاح المعهــد العلمــي للبنــات الــذي شــيدناه يف قريــة عــد 
الفرسان, تخليدا السم جديت مستورة قررت السفر مع ليليان وأبـي 

رافقنـا وكيـل وزارة . ه يف الجامعـةوعمي أبكر واثنـين مـن زمالئـ
أويل يف قMـار  ةحجزنا ثالثة قمرات نـوم درجـ. المعارف ومساعده
من األبيض استأجر عمي ثالثة عربة النـدروفر . الخرIوم األبيض
محلت معنا المـأكوالت والعصـائر والحلويـات . واثنين لوري نقل

عد أذي بجانب العربة الكومر الحكومي ال. والفاكهة لحفل االفتتاح
خرجت القرية . لنقل مساعد وكيل وزارة المعارف وبعض االساتذة

يوما مشهودا يف عد الفرسان عنـدما أزاح . عن بكرة أبيها الستقبالنا
 : والدي وهو دامع العينين, الستارة التي نقش عليها

افتتحه ابنهـا اللـواء إبـراهيم . معهد مستورة لتأهيل النساء - 
 . ١٩٥٨مارس  ١٨ة السودانية بتاريخ الناير وكيل وزارة الداخلي

بعد مقدمة قصيرة, ترحم أبي عىل روحهـا ورفـع الفاتحـة أمـام 
فيـه  ىتاله مساعد وكيل وزارة المعارف بسرد Iويل اثنـ. الحضور

ن الوزارة قد تولـت أعىل جهد عائلة الناير وتمويلها لبناء المعهد, و
 . اإلدارة وتعيين المعلمات
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وبـدون تـردد قـرأت بعـض . تكلمـينتعمدت أن أكون آخر الم
الوثــائق التــي أحضــرهتا مــن جامعــة درم البريMانيــة ودار الوثــائق 

نا أنزلت مني دمعات و. السودانية والتي تثبت استرقاق وحرية جديت
لكـن عمـي أبكـر . انقلب الحفل لمأتم يف لحظات. خر وثيقةآقرأ أ

ي كان حصيفا وشجاعا وقف بجانب والده يونس زوج جديت الشرع
 : وقدم ليليان أمام الحضور وقال. ةالمرحومة مستور

ليليـان  ال عبوديـة بعـد اليـوم وهـذه. أبشركم بفجر جديد - 
 .زوجة ابن أخي الدكتور خالد إبراهيم

خلـدنا . يف اليوم الثـاين رجعنـا إىل األبـيض وبعـدها للخرIـوم
ناقشـنا موضـوع . للراحة ليوم كامل من عناء السفر يف بيـت ليليـان

اتصلت ليليـان . قناع أهل العروسرسمنا خMة مكتملة إلمرجان و
 :بمكتبها وردت عليها لييل

 أهال ليىل كيف الشغل يف المكتب? - 
 .بخير والحمد هللا, ومحد هللا عىل رجوعكم للخرIوم - 
أنا والدكتور خالد ننـوي مسـاء اليـوم زيـارتكم يف ... ليىل  - 

 رأيك?يه إلمباركة العيد وموضوع زواجك من مرجان, ... البيت 
كنـت أريـد التحـدث معـاك يف موضـوع . واهللا أنا سـعيدة - 

 .مرجان
 .Iيب قويل يا ليىل - 
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 .مهما عمل أبوي أو أهيل. واهللا لن أتجوز غير مرجان - 
 .Iيب الحل كيف - 
. ي األهـلأزيارتك ألهيل مع الدكتور خالد, ممكن تغير ر - 
 .نا متأكدةأو

 .Iيب خالص توقعونا الساعة سبعة ونصف - 
 .يف االنتظارشكرا جزيال ونحن  - 
 . ومع السالمة. أرجوك ال تكلمي مرجان - 

استقبلنا والد ليىل . هل ليىلأذهبنا يف المواعيد المتفق عليها لبيت 
حضرنا معنا هدايا يف أربعة كراتين باتفـاق مـع أ. يف الباب ومعه ابنه

لييل, قام سائق سيارة ليليان بإحضارها داخل المنزل, كانت عبـارة 
ا الفقيـرة مـن الملـبس واألكـل والحلويـات عن احتياجات أسرهت

جلسنا يف حوش المنزل المتواضـع وقامـت لـيىل وأمهـا . والعMور
والدها عبدالصمد كان متضايقا ولعله فهـم الغـرض مـن . بخدمتنا
بعـد شـراب الشـاي . منـاكـرظل يردد الشكر والثناء عـىل . الزيارة

 :واجهته ليليان بسؤال مباشر
 مرجان? يا عمي عبدالصمد ليه رفضت - 
 .وهم جيرانا نعرفهم ويعرفونا, لكن. ال واهللا راجل محترم - 
حرام يا عمى عبدالصمد, مرجـان راجـل مـتعلم ومـؤدب  - 
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 .ةولييل قالت يل كل حاج
 .ي األهلأتي لكن نعمل أيه مع رنح يا بكالمك ص - 

 :هنا تدخلت شخصيا وواجهت عبد الصمد
يا حـاج عبدالصـمد, أنـا عـارف المشـكلة ألهنـا قـابلتني  - 

نـا أشخصيا, ما فـيش لـزوم للعنصـرية, ليليـان زوجتـي قـدامك و
 !هل تريد معرفة السبب?. أبوها اهللا يرمحه ما رفضني. قدامك

 .العفو يا دكتور, أنت فوق راسنا ومرجان ولدنا... ال  - 
 :تدخلت ليليان ووجهت سؤال لوالدة لييل

 .وأنت بتعريف بنتك جيدا! رأيك شنوا يا حاجه خديجة? - 
 .ي الرجالأي رأواهللا الر - 
 !ي?أيعني ليىل ما عندها ر - 
نا واهللا ما شايفه أي أو. همأين ألكن األهل ر. عندها يا بتي - 

 .عوجه يف مرجان, متعلم ومؤدب ونعرفه مما كان وليد صغير
أخرجت من جيبي مئة جنيه وضعتها يف الMاولة وأخرجـت مئـة 

 :وقلت. وضعتها من فوقها ىجنيه أخر
جنيه التـي دفعهـا مرجـان لسـد  يا حاجة خديجة دي الميه - 

خلونـا . والمئة الثانية إضافة منى ومـن ليليـان. المال وأرجعتموها
نريد نعمل يل مرجان أكبر عرس يف المـوردة . نبارك ونشيل الفاتحة
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ونرحل العروس يل بيتها الجديد يف الخرIوم بحري قبل مـا نسـافر 
. والفنانين كل التكاليف األكل. ةال نريد منكم أي حاج. بعد أسبوع
 . محد المصMفىأأبو داود و

 :تدخل والد لييل وقال
لكن أعMونا . واهللا شاكرين جدا جدا عىل زيارتكم الكريمة - 
 . للرد ةفرص
ولكم الشكر وربنـا يـتمم عـىل . Iبعا من حقكم تتشاوروا - 
 .خير

. تين جنيـه عنـوة يف مكاهنـاائودعنا أسرة عبدالصمد, وتركنا الم
رجـع المبلـغ ألحق بنا الحـاج عبدالصـمد و بعد ركوبنا يف السيارة

ين جنيه تساوي سعر شراء البيت الـذي يسـكن فيـه ائتالم. بإصرار
. يف الMريق راهنت ليليان عـىل مـوافقتهم عكـس تـوقعي. باإليجار

وفعال يف صباح اليوم التايل, حضرت ليىل للمكتب وأخبرت الجميع 
نتظرنا مرجـان يف وعند حضورنا يف الساعة العاشرة ا. بموافقة أهلها

باركنا . الباب مهلال ومستبشرا وقد وزع البارد والحلويات للجميع
له وجلسنا معه ومع ليىل ووضعنا مخFM الفـرح, ومنحـت ليليـان 

 . عMله مفتوحة لليىل لتحضير نفسها للزواج
ويف مساء يوم الموافقة, تقدم أهل مرجـان مـرة أخـرى بالشـيلة 

لزغاريـد مـن منـزل عبدالصـمد انMلقـت ا. وسدوا المـال برفقتنـا
بعد يومين, تم الزواج الذي تحدثت عنه . ونحرت ذبيحه للضيوف
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الموردة ورحلت لييل مع مرجان للبيت الجديد الكبير الذي اشترته 
 .ليليان لهما يف مدينة الخرIوم بحري, ورحل معها أهلها البسMاء

)٤٣( 
ت بعد يومين شـدينا الرحـال إىل بيـروت, حيـث تنتظرنـا ملفـا

شائكة, أمهها ملف محمـد مخـيس, وعروسـه حليمـة الصـومالية, 
والملف الجديد عمتي . وملف الشيخ الشمهري وسكرتيرته شرين

» الجنـازير المقدسـة«أسبوعين أمامي لتقديم كتـابي, . كلوين ةهدي
أمــام الصــحافة والكتــاب العــرب واألجانــب, يف المركــز الثقــايف 

 . األمريكي
محمود خـال ليليـان وزوجتـه فتحيـة  يف مMار بيروت, استقبلنا

ومعهما البMل . واألستاذ بكري الجعيل وصديقتنا محاسن بنت عمه
ــة  ــاحرة حليم ــابة الس ــه الش ــيس وزوجت ــد مخ ــMوري محم األس

أخذين . ختها مريم وخMيبها األمريكي روبرت بترسنأالصومالية, و
محمد مخيس بالحضن ودموع الفرحة عىل عينيـه, حضـنت ليليـان 

. وتشابكت األيدي بالتهاين والتبريكات واإلعجاب. يمةزوجته حل
واســتمرينا يف الحــديث . توجهنــا مجيعنــا إىل فلتــي يف حــي جونيــا

انصـرف . واالستئناس وسرد القصص والمفاجئـات حتـى الفجـر
قبل أن نخلد للنوم, أرسلت . بكري ومعه محاسن إىل فلته المجاورة

 شمال بيروت, لدفع السائق ومعه محمود, إىل فندق هوليدي أين يف
الحساب وإحضار كل األغـراض التـي تخـص محمـد وعروسـه, 
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وتقابلنا يف الصباح يف . ووضعها يف الMابق الثالث ليسكنا مؤقتا معنا
حجرة الMعام, حيث أعدت أم محمد فMور فاخر استمر ألكثر مـن 

راجعنا خاللها أنشMة المكتب والملفات أثناء فترة غيابنا, . ساعتين
وانفرد محمود جانبا وراجع مع ليليان . محمد مخيس البنكيةوودائع 

عرفت من محمود أن محمد قد قـرر شـراء فـال ال . ودائعها المالية
وتـم . تبعد عنا يف ضاحية جونيا وسيتم اسـتالمها األسـبوع القـادم

 .توظيف مدرسين لتحضيره لشهادة الثانوية العامة
وال بد مـن . ة يلكلوين, أصبح األهم بالنسب ةموضوع عمتي هدي

لهيا ودعوهتا هي وزوجها لحضـور تقـديم كتـابي الـذي إالوصول 
 ةللتأكد من عنوان عمتي هديـ. يحمل يف صفحاته ما يهمها ويهمني

وتلفوناهتا, اتصلت بمايكل جير لتكليفـه يف إيجـاد معلومـات عـن 
 . عمتي

تفهـم مايكـل . والتعرف عليها ورقم هاتفهـا بأسـرع مـا أمكـن
مع وزوجها يف بيروت, لحضور تقديم كتـابي  ةهديضرورة تواجد 

ويف صـباح اليـوم . يف المركز الثقايف األمريكي» الجنازير المقدسة«
وأضاف أيضـا أن . الثاين, وصلتني المعلومات المMلوبة من مايكل

زوجها تيري كلوين, من أكبر رجال األعمال يف تورونتو, وله متاجر 
كة إعالنات ضخمة, تعمل يف وسلسلة من المMاعم اإليMالية, وشر

وشـريك يف أكبـر مكتـب . كل الواليات الكندية يديرها مـع أوالده
 . دارتهإقانوين, ويعمل ابنه األكبر رئيسا لمجلس 
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قبل أي خMوة لالتصال بعمتي هديه, Iلبـت مـن فتحيـة ترمجـة 
مختصرة لقصة جديت مستورة, مع ترمجة كاملة لكـل الوثـائق التـي 

. أعMيت فتحية يـومين فقـF. رقاق جديتكانت معي بخصوص است
اتصلت بالمركز الثقايف األمريكي ببيروت, وIلبت تأجيـل تقـديم 
كتابي ألسبوع, وذلك لضرورة حضور شخصيات من كندا يخصهم 

ن المركز قـام بـدعوة سف ُرفض Iلبي, ألأبكل . موضوع الكتاب
رئيس نادي الكتاب األمريكان ذوي األصول األفريقية, وعضو من 

كونجرس يرأس حقيبة الشرق األوسF, وكالمها له ارتباIـات ال ال
 . تسمح بالتأجيل

هنـاء الترمجـة يف وركزت بنفسي مع فتحيه إل. قبلت األمر الواقع
, ةوفعال تم تجميـع ملـف معـه خMـابي الخـاص لهديـ. يوم واحد

روح أمها الشول المتوفية قبل أسابيع يف مكة  والذي ترمحت فيه عىل
أشرت . عرفتها فيه بشخصي, وصلتي بأمها وهبا. حجأثناء موسم ال

ودعويت لها مـع . مها مع نسخ منهافيه عىل خMاباهتا التي أرسلتها أل
زوجهــا للحضــور إىل بيــروت وتشــريفي بتقــديم كتــابي الجنــازير 
المقدسة كما أوضحت لها نشاIي يف محاربـة العنصـرية بتأسـيس 

عنــواين وأرقــام أرفقــت . مكتـب الشــبكة الدوليــة لتحريــر الرقيـق
أقامتهما عـىل حسـابي وأيضـا تـذاكر «وأضفت ملحوظة . هواتفي
اتصـلت بالمسـتر كاسـبر صـديقي يف القاعـدة األمريكيـة . »السفر

لمساعديت يف إرسال الملف عـن Iريـق الحقيبـة العسـكرية, التـي 
وفعال أرسـل . ترسل Iائرة يوميا إىل العاصمة األمريكية من بيروت
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 . نزيل ألخذ الملفكاسبر أحد الجنود لم
قام محمود مدير مكتبنا, بترحيل محمد مخـيس وزوجتـه للفـال 

وتم شراء سيارة مرسـيدس لـه مMابقـة لمواصـفات . التي اشتراها
أصر محمد مخيس عىل مـريم أخـت . اسودانيً  اعين له سائقً . سياريت

 أقمنا حفـًال . زوجته, وخMيبها روبرت بترسن بالسكن معه يف الفال
 .دقاء, ترحيبا بمحمد وزوجته حليمةمجع كل األص

نا يف سـرير نـومي أبعد أربعة أيام, ويف الساعة الواحدة صباحا و
كلوين, بعـد تقـديم  ةوبجانبي ليليان, وصلني تلفون من عمتي هدي

سمع منها إال نشيج أقرب إىل الصمت منـه إىل أنفسها بصوت باٍك مل 
الجمل بينها  تجمدت الكلمات عىل شفتيها بتأوهات تاهت. العويل

Iلبت منهـا أن هتـدأ قلـيال . ومل تستMع االستمرار يف الحديث معي
خـذ السـماعة أونعاود الحديث مرة أخـرى, لكـن زوجهـا كلـوين 

 :وواصل معي
دكتور خالد لنا الشـرف للتعـرف عليـك, رحـم اهللا والـدة  - 

وصـول ملفـك . , وكم كنت حريصا لرؤيتها يومـا مـاةزوجتي هدي
منذ زواجنا كانت تبحث عن هذه . لد جديد لهاكان بمثابة مو ةلهدي

 .اللحظة
ت عمـري لمـا سأنا أيضا كر. عظيم الشرف يل مستر كلوين - 

 .ةتبحث عنه هدي
مرنـا هنـا خـالل أسنكون عندكم يف بيـروت بعـد ترتيـب  - 
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وكالة سفر تابعة ألعمايل سـتقوم بترتيـب . ال هتتم بالتذاكر. أسبوع
 .ولك الشكر. الحجوزات لنا

وكـم يل مـن الـذكريات . د بقبولكمـا دعـويتكم أنـا سـعي - 
 .والتاريخ للسرد عند وصولكما هنا

ضـليع  هـو محـامٍ . سأحاول ابنـي األكبـر للحضـور معنـا - 
. وباحث يف قضايا الكنديين واألمريكـان ذوي األصـول األفريقيـة

منـذ . وعمل يف مكتب مارتن لوزر كنك كباحث يف قضايا العنصرية
جبته فكرة الشبكة الدولية لتحرير عأوصول خMابك وعلم بما فيه, 

وسيMلب موافقتكم يف تبنـي الفكـرة يف أميركيـة الشـمالية, . الرقيق
بفتح فرع يف مدينة تورونتو, وفرع آخـر يف مدينـة ديترويـت بواليـة 

 .متشجن
 .وأتمنى أن تحضر كل العائلة معك. هذا بالMبع أروع - 
قد هـدأت اآلن, وتريـد مواصـلة الكـالم ...  ةها هي هدي - 
 .معك

 :أخذت عمتي هديه السماعة وواصلت الحديث معي وقالت
. رحم اهللا أمي, ال أتـذكر وجههـا لسـوء حظـي...هي إليا  - 

سعد وأصعب أ, ما !لماذا أخذها القدر, وال تعرف أين أنا يا خالد ?
كم أنا حزينة بفقد أمي, . شعر باين ولدت من جديدأ, !!هذه اللحظة 

يـا . نسأها يوما من األيـامأتي مل وري الذوسعيدة بعودة تاريخي وج
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لمـاذا عملـت !. لماذا أراد اهللا لنا كـل هـذا?!. اهللا ماذا أقول لك ?
أبشرك يا حبيبي خالـد أننـا سـنكون . يا للهول! األديان فينا هكذا?

ــورا إىل  ــه ف ــا ترمجت ــك, وقررن ــديم كتاب ــوم تق ــروت ي معــك يف بي
ورونتـو, قسـم اإلنجليزية, يف نفس القسم الذي أترأسه يف جامعـة ت

وسأوصي بتدريسه هنا من ضـمن المقـررات . الدراسات األفريقية
 .يف العام القادم

ــور  -  ــر مــن األم ســعيد جــدا, ويل الشــرف وهنالــك الكثي
 .الIالعك عليها, أثناء الزيارة لبيروت

زيارتنا ستشمل السودان أيضا, إذا سمح الوقت, وبمرافقة  - 
جـار Iـائرة خاصـة, فلقد قـام زوجـي بإي. زوجتك الجميلة ليليان

ستأخذنا إىل بيروت ثم الخرIوم, ومـن هنـاك إىل الـدامر, وبعـدها 
للفاشر لزيارة قبر جدتك, ومشاهدة المعهد الذي أنشأته مع والدك 

 يف عد الفرسان
 !هل أنا يف حلم?. د أن أIير من الفرحاكأ. هذا فوق توقعايت - 
كما قرر مجلس إدارة شـركاتنا . هذه حقائق يا دكتور خالد - 

. يوم أمس التبرع لدعم مشاريعكم يف السودان ومكتبكم يف بيـروت
 .  الشبكة الدولية لتحرير الرقيق

معـي زوجتـي ليليـان . هذا كرم ال أجد أي كلمات لوصفه - 
 .تتشوق للحديث معك
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 :أعMيت السماعة لليليان وقالت
رحـم اهللا والـدتنا . ةيا لها من لحظة تاريخية يا دكتوره هدي - 

وألـف . نحن سـعداء بقبـولكم الـدعوة.  فقدهاالشول وصبرنا عىل
 .شكر لدعم مشارعنا الهادفة لمحاربة العنصرية

. سعد يا ليليان وأتMلـع لمقابلتـك يف األسـبوع القـادمأأنا  - 
صورتك التي أرسلها دكتور خالد تظهر روعة شابة مخلصة لزوجها 

 .يف حياتك وحيايت مهمّ اهتمي بخالد فهو رقم . ولقضيته
 .جل خالدأنا أعيش من ال هتتمي فا - 
وستصـلكم تفاصـيل وصـول . إىل اللقاء يف السبت القـادم - 

 .ومع السالمة. الMائرة
صعدت . , مل نستMع النومةبعد المحادثة التلفونية مع عمتي هدي

جلسـنا عـىل Iـرف بركـة السـباحة نجتـر مـا . مع ليليان للسـMوح
عـادي  تقديم كتابي سيكون غير. بدأت األمور تكبر أمامنا. سمعناه

بال شك, بوجود عمتي وزوجها, وشخصيات هامة مـن المجتمـع 
يف زخم األحداث, وجدنا أننا قد أمهلنا . األمريكي والكتاب العرب

 :قالت ليليان. حياتنا الشخصية وحياتنا الرومانسية
 !ثالثة أيام يا خالد ومل نباشر أي نشاU محيمي, ماذا أصابنا? - 
مـا . واللـوم عـيل. لف حقلك أ! ... ?!ماذا أقول يا ليليان  - 

 .ن البركة مدفأةإرأيك تحت الماء بدل السرير خاصة و
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 .ةموافق - 
وقفـت أمـامي . مل تتردد ليليان لحظة يف خلع مالبسـها بالكامـل

تستعرض جسدها البلوري المتقن العاري تماما, وقفـزت برشـاقة 
مـارد اسـود . بسرعة جنونية فعلـت نفـس الشـيء. داخل الحوض

مل ننMق بكلمة واحـدة لمـدة نصـف سـاعة . هاوقفزت بعد. عاري
شعرنا بعدها بالنعاس ورجعنا لحجرة النوم وكانت . محيمية اإلمتاع

بينمـا  الساعة الرابعة صباحا, ونامت ليليان ورأسـها عـىل صـدري
 .انسدل شعرها الذهبي عىل كتفي يف استسالم مالئكي

)٤٤( 
كان مـن  .استيقظت منزعجا يف العاشرة صباحا عىل رنة التلفون

 :محمود مدير مكتبنا ببيروت
 متأسف إلزعاجك . صباح الخير دكتور خالد - 
 .خير يا محمود - 
شرين من مكتب الشيخ الشمهري جاءت عندنا يف المكتب  - 

معها مظـروف هـام جـدا . هنا ومعها مدير مكتب الشيخ يف بيروت
 .قالت وصى الشمهري مدير مكتبه الذي يرافقها بتسليمه لك

 .ىل عنوان المكتبمن أين تعرفت ع - 
 .قالت إهنا ذهبت إىل الجامعة وتحصلت عىل العنوان - 
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 .سأكون عندكم بعد ساعة, شكرا ومع السالمة - 
مل تتحرك ليليان من نومتها عـىل صـدري ولكنهـا غيـرت وضـع 

ت كـفك. رأسها عىل المخدة, وتوسدت شـعرها دون فـتح عينيهـا
ذهبـت . حماماالشتباك بيني وبينها بحذر وتسللت من السرير إىل ال

نني ذاهب أبدأت كتابة مذكرة لليليان ألوضح لها . للمMبخ لإلفMار
وقبل إكمال المذكرة, دخلت ليليان المMبخ بقميص النوم . للمكتب

الشفاف, وبدت عيوهنا الزرقاء الناعسة تناور بين النوم والصـحيان 
أحضـرت لهـا أم محمـد الـروب . وكأهنا عروس بعد يوم دخلتهـا

بـدأنا سـويا اإلفMـار وأخبرهتـا . ملتصـقة بجسـدي وألبستها وهي
Iلبـت منهـا مرافقتـي . بالمهمة التي ذاهب من أجلها إىل المكتـب

يف . مل تعلق وهي تعرف إنني سأقابل شرين الملعونة. لكنها اعتذرت
أول من استقبلني بالترحاب كانـت . قل من ساعة كنت يف المكتبأ

يف بيـروت األسـتاذ  قدمت يل مدير أعمال الشيخ الشمهري. شرين
قدم . نه لبناين من أصول سوريةأمن لهجته عرفت . »مؤيد العجالن«

 :يل المظروف وذكر يل
لكنــه اضــMر للســفر إىل . الشــيخ كــان حريصــا لمقابلتــك - 

 . بريMانيا لموضوع هام يخص أعماله
خMــاب يل . فتحــت المظــروف المكــون مــن ثالثــة خMابــات

وخMـاب لمحمـد  شخصيا, خMاب لمكتـب محامـاة يف بيـروت,
اندهشت غاية االندهاش ومل أتمكن من تخمـين أي غـرض . مخيس
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 .قد تكون هذه الخMابات الثالث
خرجت من حجرة المكتـب . فتحت الخMاب المعنون يل بلهفة

جلسـت يف الحجـرة . التي ضمت محمود وشرين واألسـتاذ مؤيـد
 :الثانية بجانب فتحية, وبدأت قراءة الخMاب

 دالمحترم الدكتور خال - 
 .بعد التحية

ولكن لثقتي يف شخصـك الكـريم . ربما يدهشك هذا المكتوب
ريخ مقابلتنـا يف اوبدون معرفة كاملة تمت بيننـا, أقـول لـك منـذ تـ

ننـي وجـدت ضـالتي أالMائرة ستة أشهر مضت, كنت أقول لنفسي 
 .لحل المشكلة التي أعيشها

اجعـا يف ذلك اليوم الذي تقابلنا بالصدفة معا يف الMائرة, كنت ر
من عزاء رجل سوري يسـمى العجـالن يعـيش بلبنـان كـان ذلـك 

تسلمت بعد . الرجل, هو مدير أعمال أبي الشيخ عبد اهللا الشمهري
كان . وفاته دفترا أوصى ابنه مؤيد مدير مكتبي يف بيروت بتسليمه يل

ذلك الدفتر يحمل تاريخ عائلتنا بالتفصيل منذ القرن الماضي حيث 
من ذلك الدفتر اتضح يل باألدلـة . ل ألعمالناعمل والده أيضا كوكي

والبراهين إنني ابن جارية شركسية من ملك اليمين, كانت تعمل يف 
ه ئاعترف والدي بي كأكبر أبنا. قصرنا جلبها جدي من شمال سوريا

وأما محمد مخيس سائقي الذي تعرفه, هو أخـي . السبعة والعشرين
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. ريـة جلبـت مـن زنجبـارمـه جاأ. الغير شقيق مل يعترف أبي بأبوته
نـه عبـد أعرف محمد مخيس غير أوIيلة حيايت, مل . تربيت يف قصرنا

 .يعمل يف قصرنا بجوار والده مخيس المنسوب له
بعد معرفتي لحقيقة مسكوت عليها عشرات السنين, بان محمد 
مخيس هو أخي الغير معترف به يف القصـر, كـان مـن الصـعب عـيل 

أشاهر نسبي له, وهـو يعمـل معـي حسب األعراف المتبعة عندنا, 
فلـذلك . لكن ضميري يؤنبني بعد معرفـة الحقيقـة. كعبد وكسائق

نصافه, لعيل امسح عنه عذاب الثالثين سنة المرة التي عاشها إقررت 
 . صالح ما أفسده الدهر وتقبله العرف القبيلإأريد . كعبد وليس كأخ

م مـن وفرت له ما لز. محمد اآلن يف الصومال يبحث عن زوجة
قررت أنصاف محمد لعـل . المال للزواج ولكنه مل يرجع حتى اآلن

. اهللا يغفر يل, بعيدا عن األهل الذين ال يعترفون بما أقولـه لـك اآلن
 :فلذلك أريد مساعدتك فيما ييل جزاك اهللا

 .البحث عن محمد وإحضاره لبيروت ليعيش قريبا منك − ١
 .سمهفلل يف بيروت با إتمام تسجيل مخس عمارات وثالث − ٢
إسترليني  آالف عشرةفتح حساب باسم محمد بشيك قدره  − ٣

 .تستلمه من مدير مكتبي ببيروت مؤيد العجالن
أن تقبل إدارة مكتبي ببيروت براتب شـهري يسـاوي ألـف  − ٤

جنيه إسترليني شهريا وتدريب محمد الستالم العمل وهو شـخص 
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 . ذكي جدا
وم مقابلة مكتب المحاماة الذي نتعامل معه يف بيـروت ليقـ − ٥

بتسجيل كل توكياليت يف بريMانيا وأمريكيـة باسـم محمـد بجانـب 
 . تسجيل العقار ببيروت

نسـة شـرين, بما يخص المدير الحايل مؤيد العجـالن واآل − ٦
األمر متروك لك ولمحمد يف االحتفاظ هبما أو فصلهما عن العمـل 

 .ودفع مستحقات كل منهما
مرفق نسخة لعلمك مـن الخMـاب الصـادر منـى لمكتـب  − ٧

 .محاماةال
خMاب موجه لمحمد مخيس شخصيا, أرجـو فتحـه أمامـه  − ٨

 .وقراءته له
مر ببيـروت لمقابلتـك وأتمنـى أن أيف Iريق عوديت من لندن سـ

مرفـق كـريت . يجمعنا اهللا بمحمـد مخـيس الـذي انقMعـت أخبـاره
 .الشخصي وبه أرقام هواتفي
 .لك منى الود واالحترام

 .يخ الشمهري محمد الشمهريالش                                   
الدهشـة تملكتنـي بصـورة . قرأت الخMـاب مـرتين السـتيعابه

, ورجعـت ةسلمت الخMـاب لفتحيـ. أنستني كل جداول أولويايت
اتصلت بمكتب األستاذ بكري الجعيل, وأخبـرت . لمكتب محمود
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ين يف Iريقي له, وأريده أن يفرغ نفسـه كـل هـذا اليـوم أسكرتيرته ب
أخذت معي شـرين واألسـتاذ مؤيـد وتوجهنـا . لموضوع هام جدا

لمكتب بكري وIلبت من محمـود وفتحيـه الحضـور فـورا معـي 
 .بالسيارة األخرى

يف غرفة االجتماعات بمكتب األستاذ بكري ومعي األستاذ مؤيد 
وIلبـت مـن . العجالن ومحمود مدير مكتبنا عقـدنا جلسـة هامـة

ن االنتهـاء فتحية الجلوس مع شرين يف حجرة سكرتيرة بكري لحي
مجع بكري المعلومات من خالل الخMاب الموجه يل . من اجتماعنا

من الشيخ الشمهري ونسخة الخMاب الموجـه منـه أيضـا لمكتـب 
اتضح أن بكـري يعـرف جيـدا مكتـب المحامـاة الـذي . المحاماة

تركنا فتحية وشرين يف مكتب بكـري . يتعامل معه الشيخ الشمهري
باره عن مربع كامل يتكـون مـن وتوجهنا لمكتب الشمهري وهو ع

جنيـه  آالفاستلمت الشـيك المشـار لـه وهـو ثالثـة . أربع Iوابق
اسـتقبلنا المـدير . توجهنا بعـد ذلـك لمكتـب المحمـاة. إسترليني

تم توثيقي . بالترحاب بعد أن عرف أننا برفقة األستاذ بكري الجعيل
أمام مدير المكتب بتوكيل األستاذ بكري ليقـوم بمـا هـو مMلـوب 

تركت مكتـب المـدير وأمامـه بكـري . لحين حضور محمد مخيس
ومؤيد ومحمود للقيام بما لزم, ورجعت للفال حيث انتظرتني ليليان 

سردت لها القصة وقالت يل أن قصة محمد . بتشوق لمعرفة األخبار
اتصـلت بمحمـد . ةمخيس, أقرب إىل الخيال من قصـة عمتـي هديـ

خMاب هام يخصه من مخيس وIلبت منه الحضور لفلتي لموضوع 
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بعـد تنـاول المرIبـات . حضر مع زوجته فورا. قبل الشيخ الشاهر
 :جلست معه منفردا يف مكتب الفال وفتحت الخMاب أمامه وقرأت

 أخي العزيز محمد - 
ولكن . نك أخي, ووالدي هو والدكأسامحني, عليك أن تعلم ب

أتركك مع الـدكتور خالـد ليشـرح لـك كـل . قدر اهللا ما حصل لك
. يف انتظـار أخبـارك. أتمنى أن تكون قد وفقـت يف زواجـك .شيء

 .ومرة أخرى أقول لك سامحني
 .أخوك الشيخ الشمهري محمد الشمهري

 : فقال. قرأت لمحمد الخMاب القصير
 . فهم هذا المكتوبأال   - 

خذ أ. وبدأ يستوعب الموضوع هبدوء. وبدأت له الشرح المMول
ينها نزلت دمعات الخMاب منى وقرأه بوضوح وبصوت مسموع ح

 : من عيونه وقال
ن أل!. لماذا أردت يا اهللا بي هذا التاريخ المـر?. حسبي اهللا - 

! مه جارية بيضـاء?أن الشمهري كانت أمي كانت جارية سوداء وأل
نـا مرتـد إىل أنا ال أسـامحه وأوأقول لك يا دكتور خالد . تبا لألديان

 .اد لوينسأبحث عن الدين الذي يحترمني ويقبلني بسو. األبد
يا محمد أنا مقدر لموقفك, لكن لنترك الموضوع اليوم إىل  - 
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ثقتك باهللا وبنفسك . الغد, وإعMاء نفسك الفرصة للتفكير والتمعن
 .يا رجل

أنـا ال أصـلح للعـيش يف أي !!. عن أي إله تتكلم يا دكتور  - 
ابعثني إىل حيث . قMر عربي أو إسالمي, أرسلني ألي بلد يف أفريقيا

 . ولدت أمي
بارتعاش مفاجئ, أجهش محمد يبكـي, بحرقـة سـيMرت عـىل 

 :قمت من مكاين, وIبMبت عىل ظهره وقلت. جسمه
أراد الشـيخ لـك الخيـر, ويريـد . هدأ يا محمد وال تنفعلا - 

دعنا ننتهي أوال من استالمك لممتلكاتك ومكتبك, . التسامح معك
بعـد ذلـك سأسـاعدك, يف كيفيـة . ووضع هذا الشيك يف حسـابك

 .مع عالمك الحر الجديد, ومع أموالك الضخمة يا رجل التعامل
 :قام محمد من الكرسي وتوقف عن البكاء وسألني

. هل قابلت يا دكتور القوادة شـرين? ال أريـد رؤيتهـا أبـدا - 
 .سأقتلها إذا ظهرت أمامي

وليسـت هـي أصـال Iرفـا يف الموضـوع وال . نعم قابلتها - 
وم بكل ما لـزم األستاذ بكري كمحامي متخصص, سيق. تعرف عنه
 .لمصلحتك

 :سألته. تفاديا لذكر الشيخ, أردت الترويح عن محمد
 .كيف تسير دراستك هذه األيام 
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صدقني يا دكتور, إنني أكثـر علمـا مـن الـذين يدرسـونني  - 
بحمـد . ولذلك, Iلبت من األخ محمود تعيين أساتذة جـدد. اآلن

مـا أ. ولةاهللا يمكنني قراءة الجرائد العربيـة واإلنجليزيـة بكـل سـه
 .الرياضيات, ربما تكون أنت الوحيد الذي يتحداين فيها

. أنك رجل عبقري, وهبك اهللا ذكاء غير عـادي. ما شاء اهللا - 
نـا متأكـد, أنـك أسأتعاون معك يف إدارة مكتبك وأعمالك لفترة, و
اعتقد أنك تعلـم, . تملك المقدرة الكافية, إلدارة أعمالك بمفردك

, بتقديم كتابي الجنازير المقدسة يف المركز انشغايل يف األيام القادمة
وبعد ذلك, سنقوم معا باستالم المكتب, وبدايـة . الثقايف األمريكي
 .األعمال باسمك

. أتMلع ليوم الخميس القادم, لحضـور االحتفـاء بكتابـك - 
لحين تفرغك لمساعديت, سـأقوم بالتشـاور مـع زوجتـي حليمـة, 

 . الستيعاب وضعنا الجديد
 .Mبخ لتناول ما أعدته أم محمددعنا نذهب للم - 

)٤٥( 
اليوم أرى محمد مخيس الذي نجحـت يف تحريـره مـن جنـازير 

لكنه . العبودية التي فرضت عليه يف موIنه العربي, قد ولد من جديد
المسكين . اليزال حتى هذه اللحظة, يلبس جلباب العبودية القديم

باب يحتاج لبعض الوقت, الستيعاب وضعه الجديد, لكي يلبس جل
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نه ابن شـيخ, ولـيس عبـدا, أألول مرة, يعرف فيها . الحرية الجديد
كيـف يعـيش ليتعامـل مـع هـذه . كما عاش الثالثين سنة الماضـية

 !. األموال الضخمة, التي نزلت عليه من السماء?
. بعد ساعة انصرف محمد وزوجته وبقيت مـع ليليـان لوحـدي

محمـد . دارت فصول مسلسل محمد مخيس, داخل شاشة الـذاكرة
السائق البسيF, الذي أراد له القـدر أن يظـل عبـدا, وخادمـا لمـدة 

, وضرب الرق عليه الجنازير المقدسة كل هـذه المـدة, ةثالثين سن
يـا هللا كيـف مكنـت السـلMات . ا وصاحب أموالواليوم أصبح حرً 

كيـف !!. واألديان ألصحاب الرقيق الـتحكم يف مصـائر أرقـائهم?
جـديت مسـتورة . أشبه قصتي بقصة محمد ما!!. تالعبوا بأنساهبم?

أين كـان . تحملت آالم ومزلة السنين, يف بيت الجييل ثم بيت الناير
 ! اهللا من هذا كله?

تذكرت مجلة قالها يل محمد مخيس عندما قابلتـه أول مـرة وكـان 
 : يبكي بمرارة

يا دكتور خالـد كـم صـليت وIلبـت مـن اهللا فـك أسـرى  - 
ثالثون عاما من عمري .  يستجب يلوتخلصيي من العبودية, لكنه مل

 !! ضاعت, ماذا يريد اهللا مني?
وبينما أنا يف دوامة التفكير يف قصة محمد مخيس وقصـة جـديت, 
تحركت ليليان الجالسـة لصـقا يل, وإذا بصـدرها الـدافئ يضـمني 

 : وقالت
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نا ثالثة أيام للتحضير لالحتفاء وتقديم ماأم... حبيبي خلود  - 
 دسة كتابك الجنازير المق

وأيضا علينا مراجعـة الكلمـة التـي سـأقرأها أمـام ... نعم  - 
وعلينا بتحضير الMابق الثالث بالفال السـتقبال عمتـي . الحاضرين

 . وزوجها وابنها بعد الغد, ووضع برنامج زيارهتم للسودان ةهدي
ال تنس يا حبيبي حصر نسخ الكتـب التـي سـتقدم كهـدايا  - 

 .ر النشر للبيعللحضور وحصر النسخ التي ستعرضها دا
هنمـا إ. عفـوا... ال . ةلنترك هذا الموضوع لمحمود وفتحي - 

دار . مشغوالن مع األستاذ بكري يف تثبيـت حقـوق محمـد مخـيس
 .النافذة للنشر ستقوم بما يلزم وال يهمك

. خايل وحده كفيل بالمهمة, لكن فتحيـة عليهـا مسـاعدتنا - 
 .الوقت قد أزف

 .ا البرنامجاتصيل هبا اآلن يا ليليان ووضحي له - 
تركت ليليان يف المMبخ ودخلت مكتبي لمراجعة األحداث التي 

أثنـاء ذلـك وصـلني فـاكس . تراكمت حويل واهنمكت يف تـدوينها
من مدينة  ةيوضح مواعيد وصول الMائرة الخاصة بأسرة عمتي هدي

 . تورونتو كندا
وبعد ساعتين, خرجت مع ليليان, إذ كان عـىل تسـجيل الكلمـة 

دم هبا كتابي أمام المستمعين, للمركز الثقايف األمريكي التي سوف أق
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Fومكتب . الذي يريد تسجيلها لصالح صوت أمريكا للشرق األوس
البعثــة الســودانية ببيــروت, يريــدون تســجل كلمتــي إلذاعــة هنــا 

 . مدرمانأ
أول مرة نخرج ومعنا السائق السوداين الجديد, إبراهيم يعقـوب 

كان . محمود مفتاح غرفته بجناح الخدمسلمه . من أبناء الجزيرة أبا
يف الMريـق . قليـل الكـالم. قوي البنية, متمكنا يعرف بيروت جيدا

 : Iلبت منه تعريف نفسه, فقال
جريمتي تسبيب إعاقة . خرجت من السجن قبل ستة أشهر - 

نعتنـي . مستديمة لمخدمي اللبناين, أجلسته عىل الكرسي المتحرك
ليـه بلكمـة أردتـه عـىل األرض فرديـت ع. بالعبد األسود وصفعني

 . مشلوال إىل األبد
وقتها تذكرت حادثتي مع الخنزير توين فنـار النائـب البرلمـاين, 

 .قصة تتابعني يف هذه المدينة المعدومة األمان
مدرمان, أيف مقر البعثة السودانية قبل تسجيل كلمتي إلذاعة هنا   

 بلداِن الّشـاِم كنت محظوظا بمقابلة أّوَل قنصل سوداين غير مقيم يف
كان نوبي األصل حضر وقتها لتلبية دعويت لـه بحضـور . والمشرق

كان رجال مثقفا من الدرجة األوىل, تبادل معـي اآلراء . تقديم كتابي
عن موضوع العنصرية, وعبر يل عن تشوقه لقراءة كتابي بعد استالم 

 بعد رجوعنا إىل الفال, اتصـل بـي األسـتاذ. نسخته يف يوم االحتفاء
 :بكري ليوضح يل
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يا دكتور, لقد انتهيت من كل اإلجراءات الالزمة بخصوص  - 
تسجيل الفلل, والعمارات, والتـوكيالت التجاريـة, . محمد مخيس

وحضرنا مكتبا له ومكتـب لـك يف عمـارة الشـيخ . وحساب البنك
 .الشمهري التي أصبحت اآلن من ضمن ممتلكات محمد مخيس

الشمهري وأوضح له ما شكرا, سأتصل مساء اليوم بالشيخ  - 
سأكون معكم جسما وعقال بعد االنتهاء من تقديم كتـابي بعـد . تم

 .الغد
 .أكيد يا دكتور ومع السالمة - 

يف الساعة العاشرة مساء بتوقيت لندن, اتصلت بفندق ريـتس يف 
 :لندن وخابرت الشيخ الشمهري

 .دكتور خالد من بيروت... لو أ - 
 .حياك اهللا يا دكتور... يا هال  - 
تحصلت عىل مكتوبـك وبحمـد . ال بك شيخ الشمهريأه - 

 .اهللا قمت بتنفيذ ما Iلبته مني
 !هل استMعت إيجاد محمد مخيس? - 
كان هو أصال معي يف بيروت, وهـذه قصـة Iويلـة ... نعم  - 

 .سأخبرك هبا عند مرورك ببيروت
 .وهل تزوج فعال. أنا ممنون. هذا عظيم يا دكتور - 
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 .ا تتصورزوجته الصومالية من أمجل م... نعم  - 
نا متأكد أنـك خيـر مـن يرعـى مصـالح محمـد أمحدا هللا و - 
 .ولعلك أدركت اآلن ماذا كنت أريد منك. مخيس
سأبدأ فورا يف مساعدة محمد, بعد االنتهاء من تقديم كتابي  - 

 .بعد الغد يف المركز الثقايف األمريكي ببيروت» الجنازير المقدسة«
نية نبذة عن قرأت أول أمس يف جريدة الشرق األوسF اللند - 

ولـو تمكنـت مـن إيجـاد حجـز . بقلم الناشـر دار النافـذة. كتابك
 .لبيروت, سأحضر معكم يف ميعاد االحتفاء

وفخـر يل أن يكـون شخصـك بـين . يشرفني وجودك معنا - 
 .الحاضرين

 .تصبح عىل خير. فرصة سعيدة يا دكتور خالد - 
. مل أجد يف حجـرة النـوم وال المMـبخ. خرجت باحثا عن ليليان

قامت برسم جدول ينظم . يرا وجدهتا يف المكتب بالدور األرضيأخ
االستقبال بالمMار لعمتي هديه القادمة من كندا مع أسـرهتا بMـائرة 

وحفـل االسـتقبال يف . نظمت عدد المـدعوين السـتقبالها. خاصة
بجانـب تنظـيم . الفال بحضـور ضـيف الشـرف السـفير السـوداين

 الهاتف باستمرار, تنسـق مـع كانت ليليان عىل. السائقين والعربات
جلسـت بجانبهـا . شعرت باالرتياح. خالها محمود وزوجته فتحية

 .رتجلها بعد الغد أمام الضيوفأأعيد قراءة ورقة التقديم التي س
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)٤٦( 
الساعة العاشرة صباحا, تجمعنا يف صالة كبـار الـزوار الخاصـة 

. قاءبمMار بيروت الستقبال عمتي هديه وأسرهتا ومعنا كل األصـد
األمهريـة, لبسـن صـني  وأيضـا الـدكتورة ةمحاسن وليليان وفتحي

شخصـي . لبستا القنتينو الصـومايل ةالثوب السوداين, مريم وحليم
 . ومحمود ومحمد مخيس لبسنا الجلباب والعمة السودانية

بمجـرد دخـول . وصلت الMائرة الكندية المؤجرة يف مواعيـدها
ا منذ عشـرات السـنين, لوهنـا عرفهأهديه لصالة كبار الزوار وكأين 

األسمر الفاتح وشعرها المسدل عىل كتفيها هي صورة تMابق مجـال 
هرعت وضـممتها باألحضـان . من خلفها يسير زوجها كلوين. أمي

. إىل صدري ودموع الفرح والشوق عىل خديها وهـي تـردد اسـمي
عانقت بعدها مستر كلوين زوجها, وبعدي عانقتها ليليـان ثـم بقيـة 

قام محمـود . اعتذر كلوين لعدم تمكن ابنه من الحضور. اءاألصدق
 .بتخليص جوازات السفر والحقائب

كـان . توجهنا حسب البروتكول, الذي أعدتـه ليليـان إىل الفـال
كلوين زوج عمتي يجلس بجوار السائق وجلست عمتي بيني وبـين 
ليليان تقبلني تارة ثم تقبل ليليان تارة أخرى, والتزال الـدموع عـىل 

يف الدور الثالث هيأت أم محمد لهما أسباب الراحة من عناء . ينيهاع
وظلت معهما تعد محـام . السفر الMويل من تورونتو عن Iريق لندن

 . كلأالجكوزي وما Iاب من مشروب و
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مجموعــة األصــدقاء انتظــروا معنــا يف الMــابق األرضــي نأكــل 
ي ن عمتـأوعندما أكدت لنـا أم محمـد بـ. ونشرب ونتبادل النكات

وزوجها قد أفاقا مـن النـوم يف السـاعة الثامنـة مسـاء, انتقلنـا كلنـا 
عد متعهد المناسبات عشاء أللسMوح حول حوض السباحة, حيث 

لقت كلمـة ترحيـب أ, قامت فتحية بتنظيم الحفل, ونيابة عنا افاخرً 
 .قصيرة رد عليها المستر كلوين باقتضاب

ي جلست عمتي بجـانبي Iيلـة الوقـت تتحسـس وجهـي وكفـ
 : Iيلة الوقت كانت تسألني. وأصابعي بفرحة وحزن معا

هل أشبه أمي يا خالد? أين أمي اآلن? هـل يمكننـي زيـارة  - 
 قبرها بمكة? هل ماتت ومعها ورقة حريتها? 

جستن ودكتوره صـني األمهريـة, جلسـا حـول المسـتر كلـوين 
. يتناقشون يف أوضاع أفريقيا وأثر المجاعـة التـي ضـربت المنMقـة

يس جلس مع ليليان واألستاذ بكري يناقش وضعه الجديد محمد مخ
فتحيـة تتفقـد الجميـع . ويشكرها عىل المجهود الـذي أعMينـاه لـه

محاسن استأذنت وذهبت لفلة بكـري, لكـي . لتMمئن عىل راحتهم
تسلم بنتها إىل مربية بنت األستاذ بكـري لتنـام, ورجعـت لتواصـل 

 .معنا
, لكي يستعد الجميع ليـوم هناء الحفل مبكراإ نبهني محمود عىل

ــذاتأالغــد, و ــا بال ــابي . ن ــوم المشــهود لتقــديم كت ــازير «الي الجن
قمـت . ةوفعال انصرف الجميع السـاعة الحاديـة عشـر. »المقدسة
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وزوجها المسـتر كلـوين للMـابق  ةومعي ليليان, أوصلنا عمتي هدي
 الثالث, وتمنينا لهم نوما هنيا, ثم أدلفنا إىل حجرة نومنـا يف الMـابق

بعد تصريف الضـيوف والسـائقين, نامـا يف  ةمحمود وفتحي. الثاين
 .الMابق األول بعد مراجعة البرنامج المرسوم ليوم الغد

كانت الساعة التاسعة صباحا, عندما فتحت ستارة حجرة النوم, 
ورأيت عمتـي وزوجهـا يف حديقـة الفـال, يتجـوالن بـين الزهـور 

هنما قـد أيبدو . جو كندا الباردواألشجار النادرة, التي مل يعرفاها يف 
لبسـت بسـرعة . أفاقا مبكرا, لفارق الوقت بـين تورونتـو وبيـروت

وجدت فتحية بثوهبـا األخضـر يف . ونزلت للحديقة ألصبح عليهما
المMبخ, تحضر باهتمام اإلفMار مـع أم محمـد, أمـا محمـود كـان 

جلسـت عـىل أريكـة . مشغوال داخل مكتبـي يراجـع أجنـدة اليـوم
, وارتجلـت الخMبـة التـي سـوف ةلحديقة مع عمتي هديـتتوسF ا

قـدمت يل بعـض التوجيهـات . أقدمها عصر اليـوم أمـام الضـيوف
جعل المستمعين أكثر شغفا وانتباها للرواية بصـفتي أالمهمة, لكي 

 .الراوي
بعد نصف ساعة ظهرت ليليان, تحمل عىل يدها باقة من األزهار 

أقدم من الركن الشـمايل . ضانالنادرة وقدمتها لعمتي وقبلتها باألح
للحديقة المستر كلوين, يحمل أيضا باقة متنوعة من زهور حديقتنا, 

مسـكنا بأيـدي أ. قMفها بيده وقدمها لليليان وIبع قبلة عـىل خـدها
استقبلتنا فتحية ومحمود, بدأ اإلفMار وكلنا . بعضنا ودخلنا المMبخ
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 ةمع عمتي هدي نستمع لمستر كلوين الذي سرد لنا تاريخه باختصار,
. منذ مقابلتها بجامعة ميالنو, وحتـى زواجهمـا وسـفرمها إىل كنـدا

صعدت عمتي للMابق الثالث, وأحضرت البوم كبير عرضت علينـا 
صور عائلتهـا ومنزلهـا الضـخم الـذي يقـع عـىل مشـارف بحيـرة 

 .أونتاريو
حضر أ. نا منهمك بالصور وألول مرة نرى وقتها صورًا ملونةأو

 :ن وسلمني السماعةمحمود التلفو
 لوأ - 
معـك الشـيخ الشـمهري, ... صباح الخبـر دكتـور خالـد  - 

حضرت مساء األمس خصيصا لحضـور االحتفـاء بتقـديم كتابـك 
 .اليوم
. ويل عظيم الشـرف... أهال بالشيخ يا لها من مفاجأة مجيلة  - 

 .أين أنت اآلن
 .أنا بفلتي الواقعة يف منMقة غدير - 
سأرسـل السـائق ...  يشرفني حضورك معنا هنـا يف جونيـا - 

 .إلحضارك
ال ضـرورة ... هل يا ترى سأقابل أخي محمد مخيس اليوم  - 
 .رسال سائق, معي سائق سيوصلنيإل

وسأتصل بك . حاال سأخبره... محمد ليس بعيدا عن فلتي  - 
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 .بالسالمة. العنوان معاك وانا يف انتظارك... إذا وجدته
دم قررت ع. بعد أن وضعت السماعة, شعرت بإحساس غريب

االتصال بمحمد مخيس, تخوفت من النقلة المفاجـأة التـي تجمـع 
 ااالثنين, يف هذا اليوم ويف منزيل كأخوة بعد ثالثين عـام, كانـا سـيدً 

تذكرت انفعال محمد, عندما قرأت له رسالة الشيخ ... وعبده, نعم 
أمـامي, ثـم  الشمهري ثم أخذها منى وقرأها بوضوح وصوت عالٍ 

 :دكتور خالد ثم قالفهم هذا يا أقال ال 
الن . لماذا أردت يا اهللا بي هذا التاريخ المـر... حسبنا اهللا  - 

ن الشمهري كانـت أمي كانت جارية سوداء وأنت الذي خلقتها وأل
وأقول لك يـا دكتـور خالـد بـرغم . تبا لألديان! امه جارية بيضاء?

ىل األموال الضخمة التي أعMاين لها الشيخ فانا ال أسامحه وانا مرتد إ
 .سأبحث عن الدين الذي يحترمني ويقبلني بسواد لوين. األبد

بعد هذا الهاجس, الذي سيMر عىل تفكيـري, اتصـلت بالشـيخ 
 :الشمهري

. يف سـكنه امل أجـد محمـدً ... هال بالشيخ متأسف ... لو أ - 
يـه رأيـك نـنظم اللقـاء مباشـرة يف المركـز الثقـايف إولبعد المسافة 

 .األمريكي
 .سأرتاح قليال. من السفر اأزال متعبً نا ال أال مانع و - 
 .ألف سالمه ولنا اتصال - 
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أزعجنـي . فشـال اللقـاء بـين األخـوين عمـداإمحدت اهللا عـىل 
فقبلـت تبريـري ممـا . تشـاورت مـع ليليـان. ين كـذبتأشعوري ب
رتجل كلمتي عصـر اليـوم عىل مجع كل Iاقايت وهدوئي أل. أراحني

ىل محمد مخيس يف الذهاب إ ةIلبت من محمود وفتحي. دون ضجر
ن الشـيخ الشـمهري أخMاره بإبيته والتحدث معه بحضور زوجته و

ا لمقابلته ن الشيخ حضر خصيًص أو. سيحضر بروح Iيبة للقائه اليوم
استمرت جلسـتنا أنـا وليليـان مـع . وللمشاركة يف االحتفاء بكتابي

 .عمتي وزوجها, ثم خلدنا للراحة لمدة ساعتين
)٤٧( 

وا ؤلـبس الجميـع, وهتيـ. صفر بعد الغـداءتولت ليليان ساعة ال
كان لزاما عىل الذهاب, قبـل . للذهاب إىل المركز الثقايف األمريكي

 ةالضيوف بنصف ساعة, أما ليليـان ستحضـر بصـحبة عمتـي هديـ
محمـود . وزوجها المسـتر كلـوين والجلـوس يف الصـف األمـامي

ة وفتحيه عليهما مالزمة محمد مخيس وزوجته, يف المقاعـد الخلفيـ
 . تحسبا ألي هتور, يقوم به نحو الشيخ

بعد وصويل بربع ساعة, وتنسـيقي الكامـل مـع مـدير المركـز, 
ومدير دار النافذة للنشر, وتوقيعي عىل كل النسخ التي سوف توزع, 

توسMهم . عىل الضيوف بالمجان, أفاجأ بMاقم السلك الدبلوماسي
ريكـان السفير األمريكي ومعه ضيف الشـرف, عميـد الكتـاب األم

ــة ــول األفريقي ــو . ذوي األص ــاين عض ــرف الث ــه ضــيف الش ويلي
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الكونجرس ومدير قلم الشرق األوسF, وبجانبـه قنصـل السـفارة 
التي تعمل هبا محاسن والذي ال يغبي عيل وعىل يمينه زوجته ومعهم 

مـن خلفهـم جلسـت محاسـن تلـوح يل بيـدها . الشيخ الشـمهري
ان وتسالمنا باألحضـان دخل سفير السود. وبجانبها األستاذ بكري

وأجلســته يف مكانــه بــين ســفير مصــر ومــدير الجامعــة األمريكيــة 
الشيخ الشمهري بالحضـن  ببيروت, اغتنمت الفرصة وسلمت عىل

 . ثم القنصل
وزوجها المستر كلوين, جلسوا  ةوصلت ليليان ومعها عمتي هدي

السفير الهولندي وابنـه جسـتن وخMيبتـه  يف الصف األمامي بجوار
ويف الصـفوف الخلفيـة رأيـت محمـود . األمهريـةصـني  تورةالدك

أما أختها مريم, كانـت مـع . ومحمد مخيس وزوجته حليمة ةوفتحي
تمنيـت لـو كـان أبـي وأمـي يف . خMيبها األمريكي روبرت بترسـن

هنما ال يهتمان كثيرا بموضوع جديت, أعرف ألكن . الصف األمامي
يف المنصة جلست يف . فضال عىل أن أبى عارض كتابة الرواية أصال

النصف, وعىل شمايل مدير دار النافذة للنشـر, وعـىل يمينـي مـدير 
بعد أن اكتظت الصالة بالمدعوين, وقـف . المركز الثقايف األمريكي

 :مدير المركز ورحب بالضيوف وقال
أيها السادة, يسر المركز الثقايف األمريكي يف بيروت, تقديم  - 

يـد شـعبة الرياضـيات بالجامعـة الدكتور خالـد إبـراهيم النـاير عم
» الجنازير المقدسة«األمريكية, ليسرد لكم ملخص مختصر لروايته 
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التي ستنزل رسميا يوم الغد للمكتبات, ويسر المركز تقديم نسـخة 
» دار النافـذة«مجانية لكل ضيف معنا يف هذه الليلة, تبرع هبا الناشر 

اء السـلك والتي يشاركنا مديرها األسـتاذ جـيالين, أرحـب بأعضـ
الدبلوماسي وضيوف الشرف المسـتر جـاك هـييل عميـد الكتـاب 
األمريكان ذوي األصول األفريقية وعضو الكـونجرس األمريكـي 

مـن كنـدا أرحـب . ومدير قلم الشرق األوسF المستر روبرت هيج
الدكتور خالـد وزوجهـا رجـل األعمـال  ةعم. كلوين ةبالسيدة هدي

ل الكتـاب العـرب, ومـديرة كما أرحـب بممثـ. الشهير قلبر كلوين
أتمنى لكـم مجيعـا . ومجيع ضيوفنا الكرام. النادي السوداين للكتاب

 .وقتا ممتعا معنا
 :وقف السيد جيالين مدير دار النافذة للنشر وقال

لدار النافذة السبق دائما, يف تبني معظم الكتب, والروايات  - 
ولحسـن حظـي, كـان يل . التي تحـارب العنصـرية بشـتى أنواعهـا

لشرف بالتعرف شخصيا, عىل دكتـور خالـد مؤلـف هـذه الروايـة ا
إذا نشـرناها يف حلقـات بمجلتنـا . منـذ سـنين» الجنازير المقدسة«
وقبل ظهور الروايـة للسـوق, . عجابكمإأتمنى أن تحوز . »النافذة«

اتصلت بنا عدة دور للنشر والترمجة للتشـاور يف ترمجتهـا إىل لغـات 
ومسرحين إلخراجها يف مسلسالت  عدة وأيضا مخرجين سينمائيين

دون إIالـة سـيدايت سـاديت, أتـرككم مـع المؤلـف نفســه . أو فلـم
 .وشكرا
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الجنـازير «محل عاليا بيدي اليمنى كتابي, أوقفت أمام الضيوف, 
وعىل يدي اليسرى رفعت الثالثة حلقات, مـن الجنزيـر . »المقدسة

 الحقيقي, الذي أحضرته من حجرة جديت, حيث كانـت تـربF مـع
بقية ما ملكت أيماهنم من المسترقات, خوفا من هـروهبن يف الليـل 

 :وقلت
سيدايت ساديت, الضيوف الكرام, انظروا أوال لهذه الحلقات  - 

الجنازير التي كانت تقيـد . أهنا من أصل الجنازير المقدسة. الثالث
هبا جديت داخل منزل سيدها المسلم جدي, لكيال هتـرب وتMالـب 

لحـزن والفـرح اليـوم, بتقـديم روايتـي التـي يغلب عىل ا. بحريتها
تMاردين أحداثها حتى هذه اللحظة, سعيد بتكوين الشـبكة الدوليـة 

وقبل إصدار كتـابي . لتحرير الرقيق بمساعدة زوجتي ليليان الشاهر
الذي بين أيديكم, فتحنا فرعنا األول يف بيروت والثاين يف الخرIوم 

المتحدة والرابـع يف تورونتـو والثالث يف أتالنتا جورجيا بالواليات 
ونأمل يف فتح المزيد مـن المكاتـب يف مجيـع . والية أونتاريو بكندا

أنحاء العامل لمساعدة األرقاء المملوكين, الذين عانوا فظاعة التفرقة 
األرقـاء . لة والهوان كجديت مسـتورة بMلـة روايتـيذوالقسوة والم

ال رمحـة, وبمباركـة الذين يعانون حتى اآلن يف مجيع أنحـاء العـامل بـ
الجنازير المقدسة ستكشف . الحكام والحكومات, ومباركة األديان

. لكم الكثيـر الـذي ال تعرفونـه عـن الـرق, ومـا ملكـت أيمـانكم
 .نساننسان ألخيه اإلستكشف لكم ظلم اإل
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. ت يف ارتجال كلمتي أمام الحضور لمدة نصـف سـاعةراستمر
كانت . لة والتعليقاتئألسوبعد ذلك بدأ مدير المركز يف االستماع ل

تقدمت للمنصة بصحبة زوجها المسـتر . أول المعلقين ةعمتي هدي
حكت قصتها باختصار ثم أثنت عىل فكرة الشـبكة الدوليـة . كلوين

لتحرير الرقيق وأعلنت عن فتح مكتب تورونتو الذي سيقوم بترمجة 
 ن ألف دوالريالرواية, ثم قدم زوجها أمام الحضور تبرع بمبلغ عشر

Fأمريكي باسم شركات كلوين, لـدعم الشـبكة يف الشـرق األوسـ .
 .واهتزت القاعة بالتصفيق

سـرد قصـته التـي أذهلـت . اعتىل المنصة بعد عمتي الشيخ الشاهر
الجميع, إذ كيف اكتشف أن عبده أصال أخاه من صلب أبيه من جاريـة 

  قــرر أمــام الحضــور بفــتح مكتــب. ســوداء وهــو مــن جاريــة بيضــاء
  دولية لتحريـر الرقيـق يف بلـده الخلـيج العربـي وقـدم شـيكالشبكة ال

ــة عشــرة   ــا يف  آالفبقيم ــة وفروعه ــدعم رئاســة المنظم   إســترليني ل
 .أفريقيا

سـمع أ, الشـمهرييف اللحظة التي استلمت فيها الشيك, من الشيخ 
أصـاب الMلـق . Iلق ناري موجه من الصفوف الخلفية تجـاه المنصـة

نا يف العناية المركـزة أإال صباح اليوم الثاين ومل أفق بعده . زراعي األيمن
  وزوجهـا  ةحـويل ليليـان وعمتـي هديـ. بمستشفى المركـز األمريكـي

ــود وفتحيــ ــتر كلــوين ومحم ــن واألســتاذ بكــري ةالمس   . ومحاس
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وقبل أن انMق بكلمة قالت . حاولت التحرك فوجدت يدي يلفها الجبس
 :ليليان
 .الحمد هللا يا حبيبي عىل سالمتك - 
 . ماذا حصليا هللا - 
من فضلك اشرب هـذا ... ستعرف ... تمهل قليال يا خالد  - 

 .العصير
)٤٨( 

قبل أن أكمل العصير, بدأ األستاذ بكري يف سرد ما دار يف تلـك 
 :الليلة وقال

مـن المـارينز ينتظـر يف خـارج الحجـرة  ان ضابMً أأنبهك ب - 
هـو اآلن . ولعلمك من أIلق النار, هو محمد مخـيس. الستجوابك

لكني Iلبت منه بعدم الحديث . حبس االنفرادي داخل المركزيف ال
 .إال بحضوري

 .صدق الفاعل, محمد مخيسأيا اهللا ال  - 
لكنـه كـان يقصـد قتـل الشـيخ ... نه محمـد مخـيس إنعم  - 

 .الشمهري
 .لماذا? وماذا حصل للشيخ... ال حول وال قوة إال باهللا  - 
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وســافر للنــدن مســاء . الحمــد هللا مل يحصــل لــه أي شــيء - 
وعليـه, بعـد اسـتجواب ضـابF المـارينز لـك, سـأذهب . مساأل

 .لمساعدة محمد
 ماذا أقول إذا سألوين عن محمد? - 
نك أثناء سفرك للخليج, إ: قل... لكي نخفف عليه الحكم  - 

ربمـا أراد : وقـل... تحرشت هبذا الرجل يف مشادة كالمية, وهددته
 .القصة كلها ورIة تحتاج لفبركة. االنتقام منى
 ن بكري لضابF المارينز باستجوابي, اتصل بالدكتورةقبل أن يأذ

ووضح لها التفاصيل وعليها بالحضور سريعا, وكتابة تقريـر صني 
. انتهى استجوابي. يقلل من خMورة اإلصابة, بصفتها دكتورة العائلة

أسرع بكري للوقوف بجانب . التقرير المMلوبصني  كتبت دكتورة
راعـي ذمصيبة نسـيت آالم من هول ال. محمد مخيس قبل استجوابه

 احرص عىل كتابة تقريرً . محمود مل يفارقني دقيقة واحدة. المكسور
وضـع التقريـر أمـامي وخـرج . عمـا حصـل يف تلـك الليلـة كامًال 

 .لتصريف أمور المكتب والفال نيابة عنى
 :قرأت التقرير الذي وضح

خذ خفية المسـدس المـرخص مـن سـائق أمحمد مخيس   - 
. ن عامـاينه سينتقم من الشيخ الذي استعبده ثالثإوقال بوضوح . عربته
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نه ال يرى أي تعويض لما فقده تحت وIأة العبودية Iيلة تلك الفتـرة أو
Iفح يصرخ ويبكي عندما . غير مقتل سيده الذي أصبح له أخا بالصدفة

 . كان يعتقد أنك قد مت. أصابتك الMلقة
س وتسـفيره يف نفـ الشـمهريولولما تخليصنا بسرعة للشـيخ  - 

لحسـن الحـظ تمكنـت فرقـة مـن . الليلة, لكان يف حساب المفقودين
المارينز السيMرة عىل الموقـف واسـتلموا المسـدس واعتقلـوا محمـد 

 .  مخيس ومل تتدخل الشرIة اللبنانية
كان أسبوعا حزينا بالنسبة يل, ولكل مـن كـان حـويل, وخاصـة 

رنامج الحادث غير ب. وزوجها ةزوجتي وحبيبتي ليليان وعمتي هدي
تأجلـت رحلـة . حزينان للغاية مما شـاهداه ورجعاعمتي وزوجها 

توىل بكري هندسة التحريات . نسب يف المستقبلأالسودان إىل وقت 
مع الضباU األمريكان الذين عرفتهم عن قرب وتعاملـت معهـم يف 

بعد مداوالت عدة مع بكـري وإدارة المركـز, تـم إIـالق . المركز
 . رادي وتم مصادرة المسدسمحمد مخيس من محبسه االنف

تسرب الخبـر للصـحافة اللبنانيـة, وكتبـت صـحيفة الحيـاة يف 
Fصفحة الجريمة منشية متوس: 

 سودانيون يصفون خالفاهتم العرقية يف بيروت  - 
قبال عليها ورد اسمي واسم الرواية الجنازير المقدسة مما زاد اإل
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 . مخيس لحسن الحظ مل يرد اسم محمد. يف مجيع البلدان العربية
نظـم بكـري جلسـة . راعيذوأزيل الجبس من . تماثلت للشفاء

اعتـذر محمـد . مقفلة معي يف الفال تضم محمـد مخـيس ومحمـود
تفهم ما قام به بكري من تغMية . أمامنا حتى سالت الدموع من عينيه

ولوال ذلـك لقـدم للمحـاكم اللبنانيـة . لتخليصه من سجن محتوم
تفهـم الورIـة . سـنوات ل مخـسستأخذ من عمره عىل األق وكانت

الحرجة التي وضعنا فيها, نحـن مـن قمنـا لنصـرته وتحريـره مـن 
 :بعد سماعه بإنصات مركز لما ذكرناه, قال محمد. العبودية

Iـال الـزمن أو قصـر, يل . صفح عن الشيخ الشمهريألن   - 
ن وهل ممكن أن يتخيل واحد منكم يـا أسـاتذة, ثالثـ. حساب معه

لقد أعدمني الشـاهر, . ا يساوي حكم باإلعدامهذ. عاما يف العبودية
نـا ال أبعد كل السنين التي قضيتها يف جنازير الـرق, ف. وعىل إعدامه

 . أنا صاحب ثأر... سامحوين . أخاف من شيء يف هذا العامل الظامل
 :تدخلت من جانبي وقلت لمحمد

 .ه Iيلة هذه المدةويا محمد, الرجل مل يعرف أنك أخ - 
بصـرف النظـر عـن أنـى . دكتـور خالـدليس هذا مهما يـا  - 

مرارة الهوان الذي ذقت, أحس به يف حلقي . أصبحت أخا حقيقيا له
الشمهري, خلق منى مسخا شـيMاين, . الست بشرا عاديً . حتى اآلن
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ليت . أنت الذي حررتني من الرق يا دكتور خالد. عليه بتحمل تبعته
فزوالـه مـن شعر بالحرية, أبوجوده ال . الشمهري لو ظل بعيدا عني

 .هذه الدنيا البد منه
 :تدخل األستاذ بكري وقال

عليك بـابتالع مـرارات . ال يا محمد, لست مسخا شيMانيا - 
هـم, زوجتـك وأIفالـك يف أالماضي كما فعلنا نحن, مـا ينتظـرك 

 .تذكر من يحتاج لوجودك. كؤونحن أصدقا. المستقبل
 لكـنكم مل تلبسـوا جلبـاب. يا أستاذ بكري أنا أتعلم مـنكم - 

 .الرق الذي لبسته ثالثين عاما
وذقنـا مرارتـه . نـا بنفـق العنصـريةركلنـا مر. ال يا محمـد - 

 .وقررنا العيش لمحاربته. وتسامحنا مع أنفسنا
أعMوين فرصة التفكر مع نفسي ومع زوجتي, لعل الوقـت  - 

 .يلعب دوره يف تغيير المواقف
اهللا يوفق الجميع, تـذكر غـدا موعـدنا يف مكاتبـك للقيـام  - 
 .مك المهام الجديدةبتسلي
تـرى . نعم أتذكر, لكن الرجاء حضـورك يـا دكتـور خالـد - 

 .سوى شيءأبدنوك أنا ال 
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انصرف الجميع وتفرقت للجلوس مع عمتـي وزوجهـا ومعنـا 
 :سألتني عمتي. ليليان
هل يمكنني الجلوس مع محمد مخيس لمدة ساعتين? أريد  - 

أو  الًمـيننـي أريـد إخـراج فأالفكـرة . التعرف عىل قصته مع الشيخ
 مسلسل للتلفزيون الكندي بعنوان ثالثون عاما من العبودية

حقيقة الفكرة رائعة, لكن محمد مخيس يعيش هذه األيام يف  - 
 .وضع غير Iبيعي بعد محاولته قتل أخيه يوم أمس

إذا قبل الحديث معي وهـو هبـذه الحالـة, . حتاجهأهذا ما  - 
 .وانا معي جهاز تسجيل الصوت. فسيكون صادقا

انع وسيكون معكم مساء الغد ألنه سينشغل يف الصباح ال م - 
 .باستالم ممتلكاته ومكاتبه

. حضر الصـحف اليوميـة كالعـادةأيف هذا األثناء دخل السائق و
 :وقرأت يف الصفحة األوىل

 ٠٢١سقوI Uائرة الخMوU الجوية البريMانية الرحلة رقم  - 
 .بعد إقالعها مساء أمس من مMار بيروت

د, الذي أكد يل أهنا نفس الMائرة التي سـافر اتصلت فورا بمحمو
 . رباك وأسفت عىل الشيخ الشمهريإأصابني . فيها الشيخ ليلة أمس
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خرجت من الفال واتجهت لمكتب بكري لمرافقتـه مـع محمـد 
مخيس ومحمود إلتمام عملية اسـتالم المكاتـب وتنصـيب محمـد 

مع لحسن الحظ مل يكن هنالك أحدا س. بديال عن الشيخ الشمهري
 .عن سقوU الMائرة وحتى موت الشمهري مل يؤكد بعد

. بإشراف األستاذ بكري الجعيل, تمت عملية التسـليم والتسـلم
هو صاحب المكتب ورئيس مجلس  اوتم محضر يوضح أن محمدً 

حضـر مـع . الدوائر المختصة والبنوك ىاإلدارة واعتماد توقيعه لد
ترسـن المعيـد محمد عديلة المحاسب القانوين, المستر روبـرت ب

. أوكلت له بعد االجتماع مراجعـة الحسـابات. بالجامعة األمريكية
. ألقوم بإعانة محمد يف ترتيب أموره وتدريبه عـىل الMـرق اإلداريـة

 .حسب Iلب الشيخ استلمت قمة الهرم اإلداري للشركة
 ةوحسـب Iلـب عمتـي هديـ. اجتماعنا يف الثامنـة مسـاء ىانته

تهـا والتحـدث معهـا عـن تـاريخ أخذت محمد معي للفـال لمقابل
تم اللقاء بصورة درامية, . الثالثين سنة التي أمضاها يف عبودية أخيه

سـاعات  د بكل ما يجوش يف صـدره لمـدة ثـالثإذ فضفض محم
واستعملت عمتي المسجل الصـويت . وباللغة اإلنجليزية الواضحة

Fممغن Fلبـت عمتـي مـن محمـد . عىل شريI ,يف هنايـة التسـجيل
ن عاما يف يثالث«سينمائي بعنوان  المً يعىل تفويضها بإخراج فالتوقيع 
 .وقع محمد عىل التفويض بكل سرور. يحكي مأساته» العبودية

 

 

ò†Ô½a@Ší‹bä¦a@òíaë‰ 

٣٩٦

مما لفت النظر يف اعترافات محمد مخـيس أثنـاء سـرده, البكـاء 
ومن . مر ثالثة مرات من جانب آل الشاهر بقتل بشرأنه أعندما ذكر 

ت الشيخ الشـمهري نفسـه التـي خأمر بقتلهم, كانت أضمن الذين 
أرجعوها بعد هروهبا إىل لندن مـع السـائق الهنـدي, ولكنـه رفـض 

 . االنصياع وُعقب بالجلد والسجن
ن محمد أبعد االنتهاء من الجلسة وخروج محمد, اتفقنا مجيعنا ب

. يحتاج لعالج نفسي للخروج من أهوال الماضي القديم كعبد يؤمر
وعىل ضوء ذلك . سب وضعه الجديدثم تحول فجأة إىل سيد يأمر ح

اتصــلت بصــديقي الــدكتور حســن المتخصــص يف علــم الــنفس, 
وIلبـت . وIلبت حضوره لبيروت بأسرع ما أمكن لمعالجة محمد

منه إحضار عمي أبكر تلميذه بكلية الMب جامعة الخرIوم لزيـاريت 
وفعـال . يف بيروت, ألنه ال يعلـم أي شـيء عـن السـفر بالMـائرات

بدأ عالج محمد . سن ومعه عمي ابكر بعد ثالثة أيامحضرا دكتور ح
الذى تعرف عىل عمي الذي يقاربه عمرا أثناء مرافقة دكتـور حسـن 

 . يف جلسات العالج
س القادم مع عمتـي هديـه يف كنـدا, اعيل وعد حضور الكريسم

ودعناها يف الصباح الباكر وزوجها المستر كلـوين يف مMـار بيـروت 
ومـن هنالـك . ما يف تمام العاشرة صـباحاوأقلعت Iائرهت. بالدموع

اتجهت فورا لمكاتب محمد مخيس حيـث عـرف الجميـع بمـوت 
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الشيخ الشمهري يف حادث الMائرة بعـد ظهـور التفاصـيل بأسـماء 
 . المفقودين يف الصحف

 :دخلت عىل محمد وقد سمع الخبر, فقال يل
 . أول مرة يستجيب اهللا لدعائي 

. لمت منه مذكرة كتبها بخـF يـدهاست. مل أساير محمد يف الكالم
هناء خدمات كل من شرين الباز واألستاذ مؤيد العجـالن إامر فيها ب

أقنعته بإيقاف األمـر حاليـا, إذ البـد مـن معرفـة . مدير عام الشركة
خـالء الMـرف, فلبرمـا إملفات المذكورين والتحري عنهمـا قبـل 

همـا, هنالك أشياء هامة جدا يجب الوقوف عليها قبل الـتخلص من
 . هنما كانا األقرب للمرحوم الشيخ الشمهريأبحكم 

بعد ساعة من التشـاور مـع محمـد, دخلـت علينـا السـكرتيرة, 
 : وقالت

السيد نكوال زكي المحامي رئيس مكتب المحامـاة التـابع  - 
 . للشيخ ينتظر يف قاعة االجتماعات ولديه موضوع هام جدا

حضـر أحـوم, بعد الترحم عـيل المر. ذهبت مع محمد لمقابلته
ن الشيخ وصـى بفتحـه بحضـور محمـد يف إ :نكوال مظروف وقال
وعىل الفور استدعيت األستاذ بكري للحضور . حالة مرضه أو وفاته
وعند حضوره فتح نكوال المظروف وكانت فيه . قبل فتح المظروف

 : وصية الشيخ, قرأها أمامنا
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يرث محمد مخيس كـل ممتلكـايت يف الـوIن والخـارج يف  - 
 . تفاصيل الممتلكات ملحقة مع الوصية. ايتحالة وف

استلم بكري الوصية بصفته مدير مكتب المحاماة الجديد الذي 
 .يدير أعمال محمد مخيس

تقاIيع وجه محمد مل تتغير بعد قراءة الوصية, التي ربما تضـيف 
من الواضح أن محمـد اليـزال يعـيش يف . عشرات الماليين لثروته

األوضاع الماليـة وال أمهيتهـا وسـF جلباب عبوديته وال يستوعب 
 .المجتمع, من هذا تأكدت أن اإلسراع يف عالجه أصبح ضرورة

رجعت مع محمد مخيس للمكتب وIلبنـا بعـض الملفـات مـن 
ضمنها ملف شرين الباز وملف المدير العام األستاذ مؤيد العجالن 

Iلب محمد من عديلة المستر روبرت بترسن المعيـد يف . للدراسة
محاسبة وإدارة األعمال بالجامعة األمريكيـة اسـتالم قسـم شعبة ال

وجلسنا . الحسابات فورا وعليه أيضا مراجعة الفيالت التي Iلبناها
لساعة متأخرة مـن الليـل نراجـع الملفـات ومعنـا األسـتاذ بكـري 

بعد أسابيع من المداومة يف مكاتب محمد مخيس, وحسب . الجعيل
ت, اتضح لدي مؤيـد العجـالن المراجعات التي قام هبا مستر روبر

جنيـه  ألـفعهدة مالية يف بنك باركليز فرع نيقوسيا تساوي مخسـين 
إسترليني لتنفيذ مشـروع الكنـاري للشـاليهات الفـاخرة يف جزيـرة 

تمت مراجعتها وتم إيقافه عـن مواصـلة المشـروع وعـين . قبرص
شخص آخر إلدارتـه وأحيـل مؤيـد للتحقيـق المـايل لعـدم ثبـوت 
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هنـا تعمـل أمـا شـرين فاتضـح أ. لت إىل ألف جنيـهمنصرفات وص
بتفـويض منـه بمسـمى . كجاسوسة عىل مكاتب الشـيخ يف بيـروت

والشقة التي تملكها كانت هديـة لهـا مـن الشـيخ . سكرتيرة خاصة
خـالء إأوقفت مـن العمـل بـدون حقـوق و. لكن مل تسجل باسمها

الشقة بعد شهر بأمر مـن محمـد, لعـدم ثبـوت اسـمها يف جـداول 
 .شركةال

ردا لجميل قامت به اآلنسة جوليا يف إحضـار والـدة مجـدولين 
وهي الشابة الجميلة التي قابلتها يف الهلتون الخليجي ووعدي لهـا 
بإيجاد وظيفة شريفة, استدعيتها للحضور للمقابلة ومعهـا أوراقهـا 

سلمت بكل أدب . دخلت جوليا مكتب محمد مخيس. الثبوتية والصحية
حضن وكانت عىل عينيها دمعة فيها مزيج من الفرح عىل وعىل محمد بال

ها مل تعد ضامرة كما عرفتها سـابقا, قـام بمعاينتهـا الحظت أنَّ . والحزن
 . له المستر روبرت وعينها يف قسم الحسابات كمساعدة

ن محمد مخيس رفض العودة إىل بلده ألسـباب نفسـية, ونسبة أل
حسن, فلقد تقـرر  باإلضافة انه يواصل جلسات العالج مع الدكتور

سفر بكري الجعيل مع روبرت إىل موIن محمد مخـيس يف الخلـيج 
 .العربي الستالم الورثة التي وصى هبا الشيخ الشمهري

)٤٩( 
يـام لزمت البيـت يف األ. تمر الشهور وليليان عىل أبواب الوالدة

وبمــا أن تــاريخ محلهــا يرجــع إىل شــهرين قبــل زواجنــا . األخيــرة
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فر إىل تورونتو واستقبال المولودة يف كندا لعـدم الشرعي, قررنا الس
س مـع عمتـي الفت أنظار معارفنا وأهلنا وأيضا لحضور الكريسـم

تـويل محمـود وفتحيـه كـل أعمالنـا يف . حسب وعدنا سـابقا ةهدي
بيروت بجانب مكتب محاربة العنصـرية الشـبكة الدوليـة لتحريـر 

ألول مـرة . عمتـي كان يف استقبالنا يف مMار تورونتو عائلـة. الرقيق
كالمهـا يحمـل مجـال عمتـي ولـون . أقابل ابنها روبير وبنتها سلين

بعـد عـنهم الجينـات أأبيهما اإليMايل األصل, وشعر اسود سـبيبي 
كان االستقبال دافئا, ودرجة البرودة كانت عشـرة تحـت . األفريقية
مع . اتجهنا إىل منزل عمتي الفخم المMل عىل بحيرة أونتاريو. الصفر

رق الوقت بين بيروت وتورونتو مل ننم Iول الليل وعمتي وعائلتها فا
ألحت سـلين عـيل ليليـان أن تنـام معهـا يف . حولنا نتبادل الحديث

ت مع رأما أنا فاستمر. عندما شعرت أهنا متعبة وهي حامل. غرفتها
 .البقية نتكلم حتى الفجر

 س, قام نادي الكتـاب ذوي األصـولابعد انتهاء أعياد الكريسم
األفريقية يف أمريكا الشمالية بدعويت للتحدث معهم وجه لوجه عن 

قامت . لغات عالمية نازير المقدسة التي ترمجت إىل ستروايتي الج
زوجتي ليليان بتقديمي ورفعت كتاب كـارل مـاركس رأس المـال 

وقالت تعرفت عـىل زوجـي هبـذا الكتـاب . ومعه قلم الحبر الشهير
 . وسردت قصة زواجنا وهذا القلم يف مMار الخرIوم

من الرواية, عند إعـادة Iبعهـا  اتلتها عمتي, التي أصبحت جزءً 
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أعلنـت عـن تقـديم فلمهـا . ثم ختمت حـديثها. باللغة اإلنجليزية
ثالثون سنة يف «الجديد الذي تناولت فيه قصة محمد مخيس بعنوان 

والـذي سـيعرض بسـينما سـنتر تورونتـو الشـهر القـادم » العبودية
من جانبي, أهديت لمتحف العبوديـة . د مخيس بنفسهبحضور محم

بنادي الكتاب, الثالث حلقات من الجنزير الحديدي الذي ُقيـدت 
 .به جديت كجارية يف مدينة الدامر

أنا وليليان, شعرنا براحة البال والهدوء يف كندا, فلذلك اشـترينا 
 مزرعة يف ضواحي لندن أونتاريو هبا منزل كبير استقبلنا فيه يوسـف

ويف عيـد .  ةابن ليليان وأمها وكذلك أمي ووالدي ومحمود وفتحيـ
رأس السنة استقبلنا مولوديت الجديدة وسميناها ليليانه تيمنا بجـدة 

لبانية وعاشت كجارية من ملـك اليمـين يف أليليان والتي سبيت من 
صل دراسـته ايوسف ابن زوجتي ليليان, و. بيت هاشمي يف األردن

باإلقامة معنا, أمي مـن جانبهـا قـررت مالزمـة يف كندا واقنع جدته 
فأصـبحنا أسـرة ممتـدة تـنعم بالسـعادة . حفيدهتا وأقنعت والـدي

 . فرجعا إىل بيروت لمواصلة العمل ةأما محمود وفتحي. والحب
خوفا من جرح مشاعره والـدي, أو أحـراج والـديت, مل تصـارح 

متـي يف استمرت ع. أبي باهنا أخته ومن أب واحد وهو الجييل ةهدي
دورها كابنة للشول رمحة اهللا عليها, تم تعيـين أبـي مـديرا لمكتـب 
الشبكة الدولية لتحرير الرقيق يف تورونتو وأصبح روبير ابن عمتـي 

 .مسؤوال عن مكتب ديترويت متشجن
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ليليان مل تنس دعوة تلميذهتا مجدلين, من أتالنتا جورجيا ومعها 
أقاموا معنـا . مها مسيالIفلها األول خالد, وزوجها مايكل جير, وأ

يف حفلـة أقمناهـا بمزرعتنـا . شهرا كامال أعدنا فيه ذكريات بيروت
لكل األهل واألحبـاب, قـدم المسـتر كلـوين زوج عمتـي, وظيفـة 

قبل مايكل الوظيفة واشتري منزال بـالقرب منـا ممـا . لمايكل جير
شجع ليليان ومجدولين للخروج معا باألIفال ليليانه وخالد للعب 

 . بعد مرور مخسة سنين واصلت ليليان دراسة الMب يف الجامعة. معا
أصـبح إمبراIـورا يف مملكتـه, التـي . محمد مخيس تم عالجـه

واسـا أمـه, يف قريـة أامتدت إىل أفريقيا حيث تمكن من معرفة أهل 
غمـرهم بـالعون المـايل المسـتدام يف . ثيوبياإواسا يف أ ةحول بحير

ويف الصومال ويف . رس والمستشفياتبنى لهم المدا. تMوير الزراعة
س زوجته, قام ببنـاء قصـر لنسـيبه وشـيد أمدينة هارجيسا مسقF ر

 .وشركة مواصالت برية ىمدرسة ثانوية مختلMة ومستشف
)٥٠( 
الـذي » ثالثـون سـنة يف العبوديـة«قبل يومين من تدشـين فلـم 

والذي يحكي قصة محمد مخيس, حضر محمد  ةأخرجته عمتي هدي
مة لمدينة تورونتـو أونتـاريو بصـحبة الـدكتور حسـن وزوجته حلي

حجزت لهم ثالثة أجنحة يف هويل دي أين التي . لحضور أول عرض
سـتقبلهم يف المMـار, أنـا أت وئـجوال تبعد كثيـرا عـن مزرعتـي, فُ 

يف Iريقنـا مـن المMـار, . بحضور عمي أبكر واآلنسة جوليا معهـم
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راء لكنه عـين عرفت من محمد مخيس انه عين عدة مستشارين وخب
وواصـل عمـي . عمي أبكر كمعلم خاص وحافظ سره بعد سـفري

. دراسته يف الجامعة األمريكية ببيروت, بدال عن جامعـة الخرIـوم
أما جوليا فلقد Iلب عمي أبكر حضورها مع المجموعة, ألنه ينوي 

جن عندما عرفت مـن محمـد موضـوع عمـي أكدت . الزواج منها
ويف نفس اليوم ويف جلسـة خاصـة مـع . مل أستMع االنتظار. وجوليا

عمي أبكر يف احـدى قهـاوي لنـدن أونتـاريو التقليديـة تناقشـنا يف 
 :موضوع جوليا, وقلت له

 .أرجوك يا عمي االبتعاد عن هذه المرأة - 
 !هل يوجد فيها عيب?... لماذا  - 
 !?اقرأت يف سيرهتا الذاتية أن لها مولودً  - 
 !وهل هذا عيب?... اعرف ذلك  - 
 الMفل?أتعرف من أب  - 
 !?!هل هذا يفرق - 
 .عتقد ذلكأ - 
يا دكتور بعد كل الذي ورد يف روايتك الجنازير المقدسة عـن  −

, فهل تعتقد عالقات جوليا السـابقة, مشـكلة بالنسـبة ةأمي مستور
 !لنا?
 .مهما كانت األسباب. أرجوك االبتعاد عنها... أكيد  - 
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 !حتى إذا حبتني وأحببتها? - 
 .نعم حتى إذا أحببتها - 
هذا الزخم والنضال ضد العنصرية الذي تقوم بـه, بعد كل  - 

هل تتذكر يا دكتـور, السـنة . ما كنت اعتقد أنك عنصري حتى اآلن
 .الماضية حين قابلتها يف الهلتون

 !عني? ًئاهل قالت شي - 
 . نعم يا دكتور - 
 ماذا قالت لك? - 
... نه ابن محمد مخـيس, نعـم أقالت إن Iفلها ليس ابنك,  - 

 .يمنا بكوسمته خلدون ت. هو ابنه
 !ماذا تقول يا عمي?! ... ابن محمد مخيس? - 
 .انه ابن محمد مخيس... أقول لك  - 
 كيف عرفت ذلك - 
نـه يحمـل أفضال عىل ذلـك, . صدقهاأنا أو. ألهنا قالت يل - 

 .تقاIيع محمد مخيس
. سي أمام عمي أبكرأIأIأت ر. تسمر جسمي يف الكرسي تماما

نه ليس أت اهللا محد. وتمنيت أن تخسف بي األرض يف تلك اللحظة
راودين شـعور .  كان عمي متأكدا من نفسه ويتكلم بكل جدية. ابني

ن ليليـان أو. إنني عىل حافة الهاوية وهناية كل ما بنيته من عز واسـم
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. والبد لها أن تعرف كما عودهتا. زوجتي سترفض حتما زواج عمي
فقدت المنMق تماما أمام عمي, فMلبت منه الـذهاب سـويا ونأخـذ 

جوليا لمنزل عمتي هديـه يف تورونتـو لنتحـدث معهـا يف هـذا معنا 
رفض عمي Iلبي وأصر الذهاب اوال إىل الفندق لنتكلم . الموضوع

Fدخلنا . مل تكن يل حجة غير الموافقة عىل رأيه. مع جوليا أنا وهو فق
. الجناح الذي يسكن فيـه عمـي معهـا, وكانـت وقتهـا يف الحمـام

, وكـأين أرى الماضـي بعينـي خرجت علينا وهي يف روب الحمـام
. سلمت عىل بكل أدب وجلست! ماذا أقول?. يا للهول. أمامي اآلن

 :فجمعت شتايت وقلت لها
 .لماذا مل تخبري محمد مخيس يا جوليا بالمولود... عفوا  - 
مل أر داعي لذلك لكيال أهز مضاجعه وهو يف عامل امرأة حبته  - 

 . وأحبها
 .يا جولياهم أمر المولود ألكن . هذا نبل منك - 
بعـد أن Iردتنـي ...لقد قررت العيش معه عىل قـدر حـايل  - 

لكن لك . سف كان لونهأأسريت وخلدون من المنزل, والسبب بكل 
حبيت أبكـر . لقد تذكرتني وعوضتني هبذه الوظيفة الكبيرة. الشكر

 .نه هو عمك إال بعد فترةأعرف أدون مقدمات وأحبني, وحقيقة مل 
استأذنت . ا عىل خدودها المحمرةبكت جوليا واستمرت دموعه

IبMب عمي . وذهبت للحمام لتجفيف دموعها ورجعت مرة أخري
 :وسألتها. عىل كتفها, وواصلت الكالم معها دون جرح لمشاعرها
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 كيف خلدون وأين هو اآلن? - 
 .نه مجيلإنه Iفل مجيل واهللا إ... يعيش مع خالتي يف الضيعة  - 
وحـدك ا تركك د مخيس لمصدقيني يا جوليا, لو علم محم - 

 .لحظة واحدة
هل يضمني كزوجة ثانية? وانا . كيف يا دكتور وهو متزوج - 

 !مسيحية
 .قصد ذلك يا جولياأال  - 
 هل تمانع إذا تزوجت عمك أبكر?  - 
 . ال أمانع - 

التفت إىل عمي أبكر والذي كان مسـتمعا ومل يشـاركنا النقـاش, 
 :وسألته

 ما رأيك يا عمي? - 
شــرعي هــو . بالشــرع أوال أنــا لســت متــدينا وال علــم يل - 

أمـي أو . جوليا تريد الزواج منى وانـا أريـد الـزواج منهـا. المنMق
جدتك يا دكتور, التي كتبت عنها روايتك الجنـازير المقدسـة هـي 

مل يكن لها حـول وال قـوة فيمـا . المرجع الذي تعلمت منه منهجي
فعلته يف الحياة فقد كانت ملك يمين فال يمكن أن تحاسب عىل فعل 

بي فهي أولكن بعد الحصول عىل حريتها وزواجها ب. ء آنذاكأي شي
بالرغم من تغير الزمن, فجوليـا ليسـت ملـك . مسؤولة عن أفعالها
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يمين ولكن أرغمها المجتمع والبيئة التي تربت فيها مع الحاجة التي 
لكـن حررهتـا الوظيفـة التـي . جرهتا ألفعال أنت تعرفها يـا دكتـور

 . ولة عن نفسها وأفعالهافهي اآلن مسؤ. تشغلها اآلن
كيف يكـون نسـب خلـدون يف . أنت عىل حق يا عمي أبكر - 

 . المستقبل
ليس هذا مهم يف نظري, ألنه ابن محمد مخيس, أو كان ابن  - 
فهل الزنوج الذين تـدافع عـنهم وبـاعوهم تجـار الرقيـق إىل . غيره

أمريكا أو للعامل العربي يحملون شجرة نسب? هل أنت بنفسـك يـا 
محل شجرة نسـب مـن ناحيـة أبـي أمل شجرة نسب? أنا دكتور تح

بالمفهوم الديني يف قريتي عد الفرسـان التـي ولـدت فيهـا ويرجـع 
 .خلدون سيحمل اسمي. لكن هل هذا مهم. الف السنينتاريخها آل

 .اقتنعت بمنMقك يا عمي وأبارك زواجك - 
فقامت جوليا من مكاهنا وضمت عمي أبكر لحضنها وقبلته قبلة 

 :الت يلوق. Iويلة
. هـذا األمـر يـا دكتـور ال أريد مصارحة محمد مخـيس, يف - 

 .لزوجي وصديقة ألسرتك وألسرته إذا قبلت سأظل مخلصةً 
 .سامحيني يا جوليا إذا أخMأت يف حقك - 
ولوالك لما وجـدت . لقد كنت رجال كريما وعMوفا... ال  - 

سأصـيل اليـوم يف الكنيسـة المجـاورة . أبكر, هذا الرجـل العظـيم
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Iلـب غفرانـه فيمـا اغترفـت يف حـق أرب عيل توفيقي, وألشكر ال
 .نفسي سابقا

لنذهب معك أنا وعمي للكنيسة, وبعد ذلك لنذهب سـويا  - 
 .ةلزيارة عمتي هدي

بعد حضـور القـداس يف الكنيسـة, ذهبنـا لعمتـي وبعـد شـرح 
موضوع عمي أبكر وجوليا, تفهمت الوضع بصدر رحب, وIلبت 

لكنني Iلبت منها مرافقتي . يومخMار زوجتي ليليان يف نفس الإمنى 
أقنعتني أن أقوم بمفردي لمواجهة ليليان بالحقيقة دون . ومساعديت

وصـلت المزرعـة مــتأخرا ووجـدت ليليـان . تدخل Iرف ثالـث
انتظرت قليال واسترجعت الماضي, عندما . منشغلة بإرضاع ليليانه
بمصـارحتها بالتفصـيل عمـا فعلتـه يف سـفريت  أصرت ليليان عـىل

وبــنفس العــزم مجعــت شــجاعتي . يجيــة مــع شــرين وجوليــاالخل
وصراحتي وسردت موضوع مشروع زواج عمي أبكر مـن جونيـا, 

استمعت دون مقاIعة ويف النهاية, بكت . والقصة بأكملها بالتفصيل
 :بحرقة وقامت من مكاهنا وأخذت Iفلتها إىل حضنها وقالت

مرة أخرى يعود كابوس جوليـا وشـرين يـا خالـد? كيـف  - 
 !لعمك بالزواج من مومس? تسمح
 فعل?أماذا يمكنني أن  - 

خرجت ليليان من الحجـرة وابنتهـا يف يـدها واتصـلت بعمتـي 
تكلمت معهـا لمـدة Iويلـة, مل ترجـع لغرفتنـا وجلسـت يف . ةهدي
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تذكرت قصة رحيلهـا لحجرهتـا يف بيـت . الصالون وبنتها بين يديها
أخـرى تخوفت من إعادة نفـس السـناريو مـرة . محاسن يف بيروت

بعد ساعة صمت مرت كأهنا دهـر, . رغبها بحذر شديدأت راستمر
جلست معها لمدة نصف ساعة ثم اسـتدعتني . وصلت عمتي هديه

سـار . قد تمكنت عمتي من تMويع ليليـان لحـد مـا. وجلسنا سويا
. غيرت مكاين وجلست مالصقا لزوجتي. النقاش منMقيا وصريحا

بعــدها, ذهبــت . ســمحت يل بأخــذ ليليانــه ووضــعتها يف حجــري
رجعـت لمكاهنـا . للمMبخ وأحضـرت قهـوة وفMـائر ومشـروبات

هنا ال تـزال تعـيش أراعي, لكن شعرت بذحاولت ضمها ب. بجانبي
 . اكتفيت بوجودي مالصقا لها. صدمة الحدث

ومعنـا . اقترحت عمتي أن نرافقها سويا إىل بيتهـا لقضـاء الليلـة
لكبير, هيأت عمتي حجرة يف بيتها ا. وافقت ليليان. الصغيرة ةليليان

قصدت إعMائي الفرصة . يف الMابق األعىل وأخذت ليليانة لتنام معها
للتفاهم وجها لوجه مع زوجتي, اختليت بليليان وسـيMر الصـمت 

 :لعشر دقائق وبعدها قالت ليليان
أغضبني يف كل هذا, يا حبيبي, أنك مل تخبرين أن جوليا هي  - 

أم البـاقي حقـا كـان . لفـالالتي أحضرت مسيال والدة مجـدولين ل
ننـي أنثـى تقتلهـا أتـذكر . مؤلما لمشاعري, لكن سامحتك يا خالد

 .الغيرة عىل زوجها
ن إحضـار أم أل. مل أتكلم يف موضوع جوليا معك. أوافقك - 
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. الوضوح يـا حبيبتـي هـو شـعارنا. مجدولين كان الهدف وحققناه
. حبيبتـي! وكيف أخفى عنك, وأنت تملكـين الحاسـة السادسـة?

 .عز ما يملكه قلبي يف هذا الوجودأأنت وليليانة وأمي, . سامحيني
بكـت يف صـمت ثـم . ارتمت ليليان عيل وضـمتني إىل صـدرها

نامـت يف هـدوء عميـق يف . للرضـاعة ةIلبت منـى إحضـار ليليانـ
يف الصباح . الجانب األيمن من السرير تفصلني عنها Iفلتنا الصغيرة

. مناسبة العـرض السـينمائياتصلت بأمي وصبحت عليها وذكرهتا 
رجعت للحجرة ووجدت . أكدت يل أن الجميع عىل استعداد كامل

ضـممتها إىل صـدري وقبلتهـا . ليليان انشغلت بتغيير مالبس بنتهـا
زال الحزن عن وجهها الجميل ورجعت تتألق . وكانت Iيعة ودافئة

ويف Iريقنـا مـن تورونتـو إىل . كنجمة صبح تسري داخـل وجـداين
 :قالت يلمزرعتنا, 

 .أريد رؤية خلدون ربما يكون ابنك - 
 .إن أباه محمد مخيس :عتقد ذلك وأمه هي التي قالتأال  - 
 .نا أوىل بهأإذا هو ابنك, ف. أريدك أن تتأكد يا خالد - 
عمي أكـد اهتمامـه بخلـدون وال يريـد مصـارحة محمـد  - 
 . مخيس
سـأقابلها اليـوم ألول مـرة يف دار . جوليا سـتظل صـديقتنا - 

 .العرض
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ان حبيبتـي سـامحيني ألين أحرجتـك كثيـرا بتصـرفايت ليلي - 
 .الرعناء

ال تتركني يف . يا خالد أنا اقتنعت أن الرجال من كوكب آخر - 
 .حبكأهذا الكوكب لوحدي ألين 

 .ال يفرقنا حتى الموت سندفن سويا - 
. فMرنا مجيعنا كالعادة. انتظرتنا والديت يف الباب. وصلنا المزرعة

ركبنـا السـيارة العائليـة . ضـور العـرضثم بدأنا تجهيز أنفسـنا لح
ثم توجهنـا . معها ةوتوجهنا إىل منزل مجدلين وتركنا ليليان. الكبيرة

الجميع كـان يف انتظرنـا يف الصـالة, يتقـدمهم محمـد . إىل تورونتو
وصلت عمتي وعائلتهـا . مخيس وعمى أبكر وجوليا ودكتور حسن

لكندي الجنسية من بين الحضور جاء الممثلون وبMل الفلم ا. بعدنا
ــيس ــد مخ ــة لمحم ــه المقارب ــون . بتقاIيع ــا المخرج ــر أيض حض

التفوا مجيعهم حول محمد مخـيس . ودور النشر الكندية. األمريكان
 . الذي ظهر بلبسه الخليجي الذي لفت أنظار الجميع

تم اللقاء يف انسـجام .  ألول مرة وجها لوجه تقابل ليليان جوليا
قرأت عمتـي للحضـور . لستا سوياعندما دخلنا دار العرض ج. تام

أعقبها ابنها روبيرتو وبجانبه محمد . حيثيات الفلم يف مقدمة قصيرة
 . مخيس وصفقت الصالة بالترحاب

بعدها تكلـم محمـد . بكلمات مقتضبة تكلم روبرتو عن محمد
أعلـن محمـد مخـيس . بنفسه بالغة العربية وقام بالترمجة عمي أبكـر
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صـفق . شبكة الدوليـة لتحريـر الرقيـقتبرعه بثالثين ألف دوالر لل
. »ثالثون عاما يف العبوديـة«الحاضرون ثم لزموا الصمت وبدأ فلم 

ودعنـا بعضـنا . لمدة ساعة ونصف, يف هناية الفلـم صـفق الجميـع
 .البعض وانصرفنا

حقـق إيـرادات . بعد أسبوع كتبت صحف تورونتـو عـن الفلـم
العقـد كـان, حسـب . ت ثالثة ماليين يف أسـبوع واحـدغقياسية بل

نصيب محمد مخيس صاحب القصة عشرة المئة, لكنه رفضها وتبرع 
يف جلسة أسرية بمزرعتنـا وبحضـور . هبا لنادي الكتاب السودانيين

أقمنا . قناع أبي بزواج عميإومحمد مخيس, تم  ةجوليا وعمتي هدي
لهما حفل عرس حضرته الجالية السودانية يف تورونتو وتبرع محمد 

 . وكذلك تبرع ببناء دار للجالية. لغ كبيرمخيس لهما بمب
)٥١( 

. شعرنا بالوحشة يف كندا بعد سفر محمـد وحاشـيته إىل بيـروت
مرت السنين, ولزم والدي المستشفى لمدة سنتين تعالج فيهـا مـن 

حسب وصيته أن . مرض القلب والشرايين وبعدها بمدة قصيرة توىف
ىل الخرIوم وقابلني مان إثسافرت مع الج. محد شريفأيدفن يف مقابر 

هناك عمي الـدكتور أبكـر قادمـا مـن بيـروت ومعـه ابنـه بـالتبني, 
خلدون يعرف أن والده . ةالمهندس خلدون وابنته المحاسبة مستور

مسـتورة ابنتـه كانـت آيـة مـن . هو أبكر حسب االتفاق مـع جوليـا
الجمال الرباين, هتافت أهل عمي عىل زواجها لكنها فضلت االنتظار 
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 . يد وظيفتهاحتى تجو
قبل وفاة أبي بثمانيـة سـنين, أتمـت ليليـان كليـة الMـب لكنهـا 

أتمـت . فضلت البيـت بـدال عـن العمـل لمسـاعدة ابنتهـا وابنهـا
مايكل . مجدولين معهد التمريض لكنها واصلت إلتمام كلية الMب

هم مدراء شـركة كلـوين واشـتري مزرعـة تالصـق أجير أصبح من 
دخلوا الجامعة سويا يف تخصـص  ةيليانابنه خالد وابنتي ل. مزرعتي

 . IBMبعد التخرج تدربا عىل نظام . واحد لدراسة نظام الحاسوب
مسـؤول . تعين خالد ابن مايكل جير, يف السفارة الكندية بلبنـان

ليليانـة سـافرت إىل دارفـور . عن أنظمـة االتصـاالت والحاسـوب
دت يف قريـة استقر هبا المقام كما أرا. كمتMوعة مع المعونة الكندية

. عد الفرسان كمدرسة للغـة اإلنجليزيـة يف معهـد جـديت مسـتورة
باإلضـافة . ونجحت يف توجيـه المعونـة الكنديـة لتMـوير المعهـد

 . لألموال الهائلة التي تبرعت هبا والدهتا ليليان لتوسيع مباين المعهد
. مؤسسة محمد مخيس الخيرية, تبرعت ببناء جامعـة يف دار فـور

يوسـف . وابنه المهندس إبراهيم محمد مخيس ةليانشراف ليإتحت 
ابن زوجتي التحق ضابMا يف الجيش الكندي بعد تخرجه مـن كليـة 

أجـاد اللغـة . الهندسة بجامعة ميغيل يف مونتريـال مقاIعـة كوبيـك
عمل بالقاعدة الجوية بأونتاريو وواصل السـكن معنـا يف . الفرنسية
 . المزرعة

س اظـل الكريسـم. حـاء العـاملتشتت األبنـاء واألصـدقاء يف أن
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أثنـاء . ومزرعـة صـديقي مايكـل جيـر. يجمعنا كل سنة يف مزرعتنا
إقامتي المستدامة يف كندا والحصول عىل الجواز الكندي, تمكنـت 

توفـت . من تأليف عشرة كتب وبعدها قررت إحالة نفسي للمعاش
أم ليليان يف السنة الماضية ودفناها حسب وصـيتها يف مدينـة لنـدن 

 . تاريوأون
س األخير كان حزينا ومل تشاركنا فيه أمي ألهنـا كانـت االكريسم

ــفى ــة المستش ــا إىل . Iريح ــافرنا مجيعن ــنة فس ــت يف رأس الس توف
أثناء تواجـدنا . محد شريف بجوار قبر أبيأالخرIوم ودفناها يف مقابر 

يف السودان, أقمنا مجيعنا بمنزل ليليان والذي يشغل شق منه مرجان 
المأتم محمد مخـيس, الـذي غيـر مركـز أعمالـه إىل  حضر. وأسرته

معه ابنه المهندس إبراهيم وعمي الـدكتور . ثيوبيا بدال عن بيروتإ
حضـر . أبكر الذي يدير مكاتب شركات محمـد مخـيس يف بيـروت

 . أيضا محمود وزوجته فتحية وابنه المهندس Iالل
البنـه  ةبعد رفع الفراش, Iلب محمد مخـيس منـى ابنتـي ليليانـ

بعد التشاور مع زوجتي قررنا أن يتم الـزواج يف . لمهندس إبراهيما
تمـت . س يف لنـدن أونتـاريوامـع أعيـاد الكريسـم. السنة القادمـة

إىل نـيال,  ةبعدها بأيـام سـافرت ليليانـ. الخMوبة يف شكل متواضع
نشــاء لمواصــلة عملهــا مــع المهنــدس إبــراهيم محمــد مخــيس إل

بعدهم سافرت مع زوجتي . واوسافر الجميع من حيث أت. الجامعة
 . ليليان إىل كندا
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, تقلصت لحد بعيد, فلـذلك ةمسؤوليتنا المنزلية بعد سفر ليليان
قررت ليليـان االنخـراU يف السياسـة وانضـمت للحـزب اللبـرايل 

وُرشـحت يف دائـرة لنـدن أونتـاريو ونجحـت يف دخـول . الكندي
ة الشبكة الدولية أما أنا فواصلت مكان أبي يف إدار. البرلمان يف أتوا
وبروفسـير زائـر لعـدة جامعـات يف كنـدا وأمريكـا .لتحرير الرقيق

 .وجامعة الخرIوم
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א 

 
 عبد اهللا محمد سعيد األسد −
 .مهندس مستشار −
هبيئـة اليونيـدو التابعـة  خبير سـابق −

 .لألمم المتحدة
من مواليد الجزيـرة مركـز كوسـتي  −
 .١٩٣٩مايو  ١٥
 .١٩٥٩خرج من مدرسة خور Iقت الثانوية عام ت −
 .المعهد الفني الخرIوم جامعة السودان  −
جامعة وارسو بجمهورية بولندا تخرج منها بشهادة الماجستير  −

 .١٩٦٧يف سباكة المعادن عام 
 .١٩٧٣أسس مسبك الخرIوم المركزي عام  −
ة أسس دار النافذة بمدينة مونتريال كندا وأصدر مجلـة النافـذ −

 .٢٠٠٠ثم منتدى النافذة عام  ١٩٩٤اإللكترونية باللغة العربية عام 
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