
 قصة قصيرة

 قْسمة وقَدر

بعد أن أعياه التطواف بشوارع وأزقة األحياء الشرقية للمدينة، جلس على 
رصيف اسمنتي ممتد تحت ظل شجرة قصيرة مورقة بالحديقة الصغيرة المحاطة 

تأمل برهة ثم شرد به التفكير محدثا نفسه: عجبا يتسابق بالمباني العمرانية الشاهقة، 
بعض الناس في البنيان بينما ال يجد بعضهم سقفا يقيه حر الصيف وقر الشتاء، 
البنيان في تنافس دائم وسرعان ما تتحول المعالم، هذا المكان باألمس كان أرضا 

يها اإلنسان ال تفتأ جرداء وها هو اليوم منطقة ال يرى للتراب فيها أثر...عجبا لك أ
...حقا إنها رحلة الحياة تنتهي حيث تبدأ، !تبني الحجر بينما تتهاوى كورق الشجر

والمغرور فيها من ألهته األماني المعسولة عن المصير المحتوم، فلم يتزود ولم 
يعمل الخير، إني أعرف كثيرا من أصحاب المنازل الفارهة أخذهم األجل قبل أن 

 ...!لتشيدها من أعمارهم وقتا ومن أموالهم وجهدهم كفاليسكنوها وقد أخذت 

قطع تفكيره وقع أقدام شيخ متهدم يقترب من المكان، ألقى تحية باردة بصوت 
مبحوح قبل أن يجلس بمحاذاته، رد التحية بأحسن منها مبتسما، فارتد إليه البصر 

تحملق منه أسى لما رأى: ثياب رثة بالية، نعال مخصوفة بخيط بارز، وجه شاحب 
عينان غائرتان دامعتان تحكيان قصص األلم واالغتراب...ترى كم من المحن يخفي 

 هذا الجسد النحيل، ال شك أن حال هذا أشد ضنكا...

مرة أخرى قطع تفكره صوت كأنما يتكلم من قاع بيت مهجور: يا بني 
يخاطب يقولون إن معرفة الرجال كنز نفيس، فهال عرفتني عليك؟ رد سريعا وكأنما 

خفيرا جاء يستنطقه: اسمي أحمد بن صبيح من آل صالح من أقصى ناحية بدوية. ثم 
الذ بالصمت متذكرا: ال يأمن المرء مكر الغرباء: يسَّر هللا وحصلت على فرصة 
عمل، بقي أن أجد محال للسكن...لي طفلين، أعيش حياة سعيد مع أسرتي وإن 

رقبني كظلي حسدا، يشي بي إلى دوائر اشتدت علينا الماديات وقتّرت...هناك من ي
 حساسة... 

لم ينتظر الشيُخ أن يبادله السؤال وهو الذي كان يبحث عن أذن مصغية، 
انطلق كنهر هادر متشنج: الزمان دوار، واألحوال دول يا أحمد، كنا شبابا مثلكم، 

ياة كنا اغرارا، نلهو ونلعب، نضيع المال وال نقيم الحسب، فلما تحملنا أعباء الح
قست علينا، لم نتعلم ولم نعمل، لقد تزوجت فاطمة، صحيح أنها لم تنجب لي أطفاال 
ولكنها كانت نعم الزوج َخلقا وُخلقا، لم أر منها إال الخير، ظلمتها...صمت بعبرة قبل 
أن يسترسل: كانت بداية تعسي ونحسي يوم غادرتها إلى ال رجعة، واختفيت بين 

عن عمل، كان قدري في معامل الزيتون التي كان هذه الجدر اإلسمنتية، بحثت 
يمتلكها المرحوم الحاج عنيد، كنت عامال مخلصا ال أخون وال أغش، أتفانى فيما 
يسند إلي، حزت ثقة الحاج، فقادني الطمع والغرور إلى طلب يد ابنته العانس 

وسوء العبوس، لم يتقدم إليها غيري وقد  اشتهرت في معامل أبيها بسالطة اللسان، 
الخلق، حادة كاسمها، ال تقيم اعتبارا للرجال وال للنساء، ال الكبار وال 
الصغار...غرني النسب والحسب، وتملكني شوق جامح إلى دفء أسرة صغيرة 



يكون بها األوالد الصغار يمرحون، لم يعترض الحاج عنيد لما تقدمت طالبا يد 
كان يخففه إنجاب االبن الوحيد، ابنته، تزوجنا فلم أذق من آمالي وأحالمي إال أسى 

تحملت مرارة األيام عسى أن يكون لي من أبني سند لكن لما كبر ورشد اصطف مع 
أمه، وناصبني العداء، فلما تولى إدارة المعامل بعد وفاة جده اتخذ بمعية أمه 
قرارهما المشؤوم: ال مكان لهذا الشيخ الهرم بيننا، نستطيع أن ننعم بملذات الحياة إذا 

 أبعدناه ونفيناه. 

كانت ليلة شاتية، مطر غزير مصحوب برذاذ بَرد، أنهيت عمال شاقا في 
تصفيف البراميل البالستيكية رفقة وحدة من العمال التعساء، طرقت الباب، انتظرت 
أن يُفتح لي وال بأس إن تلقيت ألوانا من السباب فتلك عادة ألفتها، راودني الشك، ال 

أبصرت كومة من األمتعة، إنها مالبسي وهذه وسادتي، مجيب، نظرت من حولي، 
صرخت بأعلى صوتي، فؤاد  !وتلك مالءتي...أمر غريب، ما يظنون أنهم فاعلون

ويحك، هذا أبوك، ال تلقي بنفسك في متاهة العقوق...لم أسمع همسا، كررت 
وكررت، أطل من النافذة مرعدا مزبدا: ال مكان لك بيننا بعد اليوم، لست منا، 

طفلت علينا، وضع الحاج المرحوم فيك الثقة، أنت ماذا حققت البنته؟ كنت عبئا ت
ثقيال عليها، كنت عقيما، ظلمتني بإضافتي إلى نسبك، اآلن غادرني إلى ال 
رجعة...إذا رأيتك صباحا أزج بك في سجن يأكل اللحم وال يبقي العظم...قالها 

 واختفى...

أرض هللا واسعة، وما فائدة عيش أدركت الحقيقة، وأبصرت الفشل، همست: 
بين الذئاب، وناديته بأعلى صوتي: تذكر يا بني أنني أبوك وهللا شهيد على ما أقول، 

 وتذكر ما أقدمت عليك يوم يصير لك أبناء...

تركت الكومة وهمت على وجهي، وُغّصة حادة تكاد تقطع مني الوريد، 
اطمة فاتورة ظلمك غالية، استرجعت وحوقلت، تذكرت يوم غادرت فاطمة، آه يا ف

سامحيني أرجوك...بحثت عن مأوى، ال درهم وال دينار، والجسد هدته األوجاع، 
طوحت بي األيام من مكان إلى مكان بعد أن أمضيت منها ما شاء هللا متسوال إلى أن 
جاء بي أحد الشباب اللطفاء المنتسبين إلى الجمعية المشرفة على مساعدة نزالء دار 

يث أقيم اليوم، ال أراك هللا يا ولي دار المسنين: جدر إسمنتية ناطقة المسنين ح
باالغتراب، تحكي أسفا عميقا على بذور زرعناها ولم نحصد منها إال الفراغ... 
أعيش اليوم بين كماشتين: أحدث نفسي أعاتبها في فاطمة التي غادرتنا إلى دار 

عائلتها من سند لتنتزع البقاء، لم تجد مني وفاء ورحمة، وما كان لها من 
الحقوق...وتجابهني نفسي في ماضي اختياري الفاشل الذي جرى خلف السراب 
فأسقطني في وهدة ال قرار لها تسمى دار المسنين...لم أعد أطيقها، غادرتها، بت 
تحت ُشَرف المباني وعلى أعتاب األبواب...قد أرجع أو ال أرجع، أنتظر اللحاق 

ر، ولكن هل تسامحيني يا فاطمة وتقبلي يدي يوم بفاطمة على أحر من الجم
 ساعتي...

ظل أحمد صامتا ومشاعر األسى والحزن تعصر قلبه، وهو يتصفح ثنايا ما 
  !يسمح ليعتبر بخلق هللا...ما أتعس الحياة لوال فسحة األمل



استعبر الشيخ وصمت، سقطت من عينة دمعة حارة، ثم غاص في نحيب 
كسره زقزقة عصفور حزين، عاوده النحيب، وسقط هنيهة، وساد المكان صمت ت

فإذا الشيخ يفتح  !أرضا، هب أحمد مسرعا، ونادى بأعلى صوته، يا ناس المساعدة
عينيه: مرددا سامحيني يا فاطمة، سامحيني...سامحيني...وغادر الحياة....ردد أحمد 

 مجهرا: هللا أكبر..."إنا هلل وإنا إليه راجعون"...

في المكان، وانشغلوا بحمل الجثة بعد أن نادوا الجهات اجتمع بعض من وجد 
المختصة، ووقف أحمد وقد خالطت ذاته دهشة وذهول...بكى بشدة...انطرح 
أرضا...وحوله لفيف من الحضور يسألون ويستطلعون...ال قرابة وال صداقة وال 

 شيء مما تقولون...فهمت، اعتبرت، حمدت هللا، ما بقي من عمري هلل وباهلل...

  


