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حامد فتحي

باحث وصحفي ـ مصر

ال يدري ملاذا عاو َدته ذكرى تلك االبتسامة الصافية لرجلٍ
مل يعرف اسمه وال عنوانه ،عىل الرغم من أ ّن السؤال عن
الس ِّن منعته من ذلك ،أو
هويّته مل يكن صعبًا؛ لرمبا حداثة ِّ
حقيقة اكتفائه برؤية تلك االبتسامة الصافية املنسابة عىل
وجهه البسيط الذي يش ُّع بشاش ًة وطأمنينةً.
أتت تلك الذِّكرى يف وقت بلغ الطفل م ْبل َغ الر َّجال ،ونهل
من الحياة ،وخاض غامرها .فاكتشف أنَّها ليست كام تخ َّيل،
ٍ
أحالم
لحظات متتالي ٍة من السعادة ،وتحقيق
فلم تكن
ِ
العمل ،ونيل الوجاهة والشهرة .ما أقىس ما م ّر به هذا
الطفل مل َّدة ٍ
ٍ
ونصف حتى أدرك الحقيقة التي َمثلت
عقد
ُ
أمام عينيه ،وأعجبته مرا ًرا ،دون أن يُدرك كُنهها.
اليوم وهو وعىل أعتاب العقد الرابع باتت تُراوده تلك
حلم يُجاهد لنيله ،بعد أن كانت
االبتسامةُ ،وأصبحت مبثابة ٍ
يوم ،دون مجاهد ٍة أو مدافعة.
وجو ًدا حقيقيًّا يراه ُّ
كل ٍ
يتذكَّر وجو ًها عديدة يف القرية ،وج ُه ذلك الحالَّق دائ ُم
ِ
العبوس ،ونفوره منه هو ورفاق الطفولة ،ذلك ال َّرجل
الصادح الغاضب،
الذي ع َرف ُه كأنَّه “بُ ْعبُع الطُّفول ِة” بصوت ِه َّ
الذي طاملا أرهب األطفال ،و َخ َّوفهم من الذهاب إىل
الجامع املجاور لبيته.

أدب وفن

القلب
المطمئن
عىل ال َّن ِ
قيض من ذلك يظه ُر وج ُه الكهل البشوش ،ليمحو
النفيس ،والسكينة.
كل الوجوه التي مل تعرف حالوة السالم
ُّ
ِّ
ومنهل
ً
مثَّل الكهل البشوش هب ًة من الله له يف الطفولة،
للسكِّينة ز ّود ُه برشاب بارد ،كث ًريا ما أنعش روحه ،وبقي
ٍ
طبقات من مشاغل
من آثاره وجود ضئيل مختبئ تحت
الحياة.
مثال للطأمنينة والرىض؛
يف قرار ٍة نفسه بات ذاك الوجه ً
كأ َّن السالم ُج ِّسد يف هذا الرجل ،يف هيئته ،وملبسه ،و ِمشيَته،
وحركات جسده ،ورؤيته للحياة .يف الصفوف األوىل لصالة
الجامعة؛ يف صاليت املغرب والعشاء اعتاد رؤيته ،وقطرات
مياه الوضوء تتألأل عىل وجهه الوقور ،فتزيده ضيا ًء ،وهو
يتق َّد ُم بس ِكين ٍة نحو أ َّول الصفوف ،وترتسم عىل وجهه
ابتسامة صافية ال تفارقه أب ًدا.
الكهل عائ ًدا من
َ
الرجل
َ
م َّرات ع َّد ٍة يف طفولته شاهد
حقله وقت غروب الشمس ،ممسكًا بحبل مشدود برفقٍ
إىل ُعنقَي رأسني من املاشية ،تسريان وراءه بالوترية املتم ِّهلة
ٍ
مشهد يسوده الجالل ،مشه ٌد بات مبثابة لوحة
نفسها ،يف
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محفورة يف ذاكرته ،يو ّد لو يطبعها
خشبي ،ويعلِّقها عىل جدا ٍر
عىل لو ٍح
ّ
تظل ُمتَّقدة يف
يف شقّته السكنيَّة ،يك َّ
ذهنه ،وعالمة تذكُّره بأن ال يُفرط
يف االنشغال بالعمل عىل حساب
طأمنينة النفس.
مل يجمع هذا الرجل كث ًريا من
املال ،وال أنفق عمره يف العمل يف
بلدان أجنب ّية لهثًا وراء تكديس
املال ،بينام تربَّ َع عىل عرش حقله
البسيط ملكًا ،حاز الدنيا وما فيها،
وهل هناك أفضل من العودة إىل
البيت بعد يوم عملٍ وعىل الوجه
رض مبا كسبه اإلنسان؛ لينام
ابتسامة ً
دون عب ٍء من مقابلة املدير يف الغد ،أو
قلقٍ عىل أرباح مل تبلغ النصاب املأمول.
طوال سنوات يتذكَّر ذهابه يف طفولته
إىل أقْدم جوامع القرية وأكربها ،مثل
معظم أهل القرية ،حيث رأى الرجل
البشوش مرا ًرا مييش بتَؤدة ،كأنّه يطفو
عىل بساط الجامع .ال تنفصل ذكرى
السم ِّو العمرا ِّين لبناء ذاك الجامع عن
ذكرى الرجل ذو الوجه البشوش ،كأ َّن
لتجل
االثنني يُكْمالن بعضهام ،ليخلقا مشه ًدا ِّ
عظمة اإلميان؛ الرجل بصدق اإلميان ،والجامع
مبا حمله من تراث عمرا ّين أبدعه الف َّنان املسلم
مستلهم تجربته الدين َّية.
عرب قرونٍ ،
ً
مل يكن الجامع بنا ًء يَقي من الشمس واملطر
فقط ،بل كان قطع ًة عمران َّية مليئة بالسكينة
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واألمان ،بأعمدته املرتفعة،
وفضائه الواسع ،وتع ّدد الشبابيك
واألبواب التي سمحت لضوء
النهار بأن يَغْمر فضاءه ،فبدا
الطبيعي مك ّم ًل لهويَّة
الضوء
ُّ
الجامع باعتباره بيتًا من بيوت
الله.
منذ ٍ
عقد ون َّيف مل ي َر صاحب
الوجه الط ّيب ،لك ّن هيئته ما
زالت تحتفظ بنضارتها يف ذاكرته،
يستدعيها حينام تضيْق الدنيا
عليه ،فيصحو من غفلة االنغامس
حق
يف ملذَّات الدنيا ،حني يتذكّر ّ
نفسه يف السكينة والطأمنينة .اليوم
صار يتم َّنى ما كان باديًا أمامه منذ
الطفولة ،ومل يدركه ،صار يتم َّنى السالم
والطأمنينة ،ووجه بشوش ال تعكِّره
منغّصات الدنيا ،وقلب ميلء بالرىض
والتسامح.
طوىب لذلك الكهل أينام كان ،وطوىب
لعالقته بربِّه ،وهنيئًا له حالوة اإلميان،
وهديَّة السكينة التي كُوفئ بها جزا ًء
عىل إخالصه لربَّه ،هكذا اعتاد أن ير ّدد
كلَّام جاءته ذكرى الوجه البشوش ،معاه ًدا
نفسه أن يصنع تجربته الحيات ّية دون انقيا ٍد
للشه أو اإلرساف ،دون حسد ملا يف يد غريه،
َّ
بل طم ًعا يف سكينة مثل التي نالها ذو الوجه
البشوش.

