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 رةـــمغام

 

قبل أن تطؤ قدماي األرض االسكندنافٌة وبالذات الدانمارك لم أكن أفكر فً 

ى حدود فرنسا ٌوم من األٌام الذهاب إلى هناك ألن حلمً فً أروبا لم ٌكن ٌتعد

                                                 التً كنت أرتبط بها ارتباطا  وثٌقا  ؼذى شؽفً بها.

حٌث كانت لؽتً األولى الفرنسٌة، فؤردت اتقانها بطبلقة تخرج عن حدود 

دباإنا ومفكرٌنا فً عقولنا عن    أ                                          المناهج الدراسٌة العادٌة فضبل  عما أوحاه 

اجة االقتصادٌة فرنسا فاسمها كان ٌكفً للتدلٌل على الحب والرفاهٌة وتحت الح

ٌمكن أن تنضج كان البد من االرتحال إلٌها ألنً وجدتها الحقل الخصب الذي 

 فٌه أحبلمً التً كانت تعنً مواجهة الحٌاة.

واكتشاؾ الحٌاة الحدٌثة بؤسمى معانٌها من تقدم ورفاهٌة وتحقٌق أحبلم 

 طال عهدها بنفسً.

وقبل  1975حزمت حقاببً وحجزت تذكرة السفر إلى بارٌس فً صٌؾ 

كل الصحؾ بمنع الطلبة من السفر السفر بؤٌام معدودات فوجبت بخبر ٌملا 

 إلى فرنسا بعد أن زاد عدد الطلبة المسافرٌن وافترشوا األرصفة هناك.

كررت المحاولة فً العام التالً فلم تنجح مثل األولى لذات السبب 

تقابلت مع أحد فاعتقدت بؤننً همت بفرنسا بؤكثر مما تستحق . سٌما بعد أن 

األصدقاء الذٌن سافروا إلى امستردام ، بهولندا ، وحكى لً عنها أكثر مما 

أخفقت فً االنضمام بإحدى  ًأعرفه عن فرنسا فقررت السفر إلٌها إال أنن

االفواج السٌاحٌة بسبب نقص صورة كان المشرؾ على الفوج قد أخذ 

 به.الجوازات وذهب بهم إلى السفارة ولم أستطٌع اللحاق 
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                                                                   وعندما أدركت بؤننً همت بؤوربا بؤكثر مما تستحق فقلت لنفسً، تبا  لكً 

ٌا أروبا، وحٌن هممت بمؽادرة الشركة السٌاحٌة فوجبت بؤحد موظفٌها الذي 

كان ٌرقبنً ٌقترح على الذهاب إلى الدانمارك حٌث أن الشركة تنوي تنظٌم 

                  دون أن أعلم شٌبا  فوج إلى هناك فحولت أوراقً من هولندا إلى الدانمارك 

 عنها.

عدت إلى أطلس الجؽرافٌا أطالع خرٌطتها فوجدتها تحتل أقصى شمال 

ؼرب أوربا فً شبه جزٌرة اسكندناوه وتتبلمس حدودها مع المنطقة القطبٌة 

الجلٌدٌة الشمالٌة وتتكون من عده جزر تعتبر أكبرها جزٌره آرهوس وهً 

لسوٌد والدانمارك والنروٌج االسكندنافً المتكون من اعضوة فً االتحاد 

 وفنلندا واٌسلندا.

 ، وكانوا ٌسمون الفاٌكنج.الدابنٌنوكان ٌعرؾ أهلها بسكان الخلجان، 

تسٌد الفاٌكنج الممالك األوربٌة فً العصر السحٌق بفضل مهارتهم فً 

ركوب البحر التً ال ٌضاهٌهم أي بحارة فً العالم بفضل شجاعتهم وبسالتهم 

تى الممالك فً ذلك الحٌن أما عاصمتها فهً كوبنهاجن قلب وجرأتهم لكونهم أع

 اسكندنافٌا.

                                                       عندما وصلت المطار فجرا  شعرت باضطراب ممزوج بفرح اضطراب 

 من المجهول، وفرح ألن حلمً ٌتحقق.

وكان برفقتً عدد من أصدقابً أصروا على تودٌعً وفً عٌونهم 

مالهم علٌها وسعداء ومضات األمل كؤنهم ٌدفعوننً لحلبة الحٌاة معلقٌن آ

                 لتحقٌقها أخٌرا .

لو وجدوا أنفسهم مكانً فً المنطقة المتجمدة  اعلوكنت أسؤلهم ماذا سٌف

التً طالعتها بكتاب أطلس وكٌؾ سٌطٌقون الجلٌد وٌتحركون خبلله أسبلة 
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كثٌرة تدور بٌنً وبٌنهم جعلت عٌناي متٌقظة وتجنح فً أفق لٌل سماء مطار 

 القاهرة.

 وب وطبلبع نور الفجر تناسب فً لوحة تعبٌرٌة جمٌلة.بدأ اللٌل ٌذ

                                                            واقتربت الساعة من السادسة صباحا  موعد الرحٌل وتساءلت وعٌناي 

متٌقظة كما هً هل ستقلع هذه الرحلة أم ٌا ترى هناك من سٌلؽٌها إلى أن دقت 

                                                                 السادسة فعانقت أصدقابً عناقا  طوٌبل  ؼلفته القببلت الحارة ونصابحهم 

لدافبة ومضات األمل التً تشع من عٌونهم لدافعً إلى عالم الرفاهٌة الشجاعة ا

 .والتقدم

كان الفوج الذي أعددته شركة السٌاحة التً ساعدتنا فً الحصول على 

        طالبا . 66التؤشٌرة وحجزت هذه الرحلة ٌربو على 

                                                                  وكانت مهمة الشركة تنحصر فً تسهٌل دخولنا الدابرة الجمركٌة انتظارا  

نتهً دورها عند هذا الحد وكانت قرارات منع السفر هً الوسٌلة لئلقبلع وٌ

للكسب السرٌع الذي حققته هذه الشركات عن طرٌق اإلعبلن عن أفواج سٌاحٌة 

فً حقٌقتها وهمٌة وجدت نفسً بمفردي على أحد مقاعد الترانزٌت بٌنما كان 

                   تجمعوا معا  وقرروا 4أو  5أعضاء الفوج عبارة عن مجامٌع صؽٌرة كل 

وٌبدو على                                                        السفر معا ، فكان معظمهم منتشً سعٌد وهو ٌمر بٌن المقاعد 

 بعضهم بؤنهم لم تكن هذه الرحلة هً األولى له.

فوحدتً فً مقعدي الوثٌر كانت مبعث سامً وحاولت تبدٌدها بمحاولة 

ترجمة ما ٌذاع فً المٌكرفون الداخلً عن اقبلع أو وصول الطابرات ولكن 

                                                ننً لم أفهم شٌبا  مما ٌذاع فتحسست بٌدي على جٌبً لؤلسؾ تزاٌد قلقً أل

ألطمبن على الخطاب الذي أرسله معً والد أحد العاملٌن بفندق شٌراتون 

بكوبنهاجن ٌوصٌه علً بعد أن اصطحبنً إلٌه أحد أصدقابً قبل الذهاب إلى 
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                                                                        المطار وأٌضا  الورقة التً كان رسمها لً أحد المهندسٌن الذٌن كانوا ٌعملون 

وقابلته فً عجالة واقترح أن أقٌم فً بٌت للشباب اسمه، االكتؾ  هناك

Activeص مكان هناك.خ، باعتباره أر 

وفً وسط هذا الصمت الداخلً فوجبت بشاب أسمر فارغ الطول تتؤلأل 

                                                                          االبتسامة على ثؽره منادٌا  بٌن المقاعد على أبناء الدقهلٌة وٌبدو وأن الوحدة 

 .                                له ٌجد صدٌقا  ٌبدد وحدته هو اآلخرجعلته ٌنطلق بهذه المناداة لع

فنهضت ألوح له وما إن لمحنً حتى أسرع ٌؤخذنً باألحضان وهو 

من طلخا                                                               ٌسؤلنً: من أي بلدة ؟ فقلت له: من المنصورة . فواصل قاببل : وأنا 

ثم صحبنً لٌعرفنً على الشٌخ عبد الحمٌد من أسٌوط فبلحظت أنه متمٌز 

 الحمد هلل على ما شاء وأوصلنا إلى هنا.                              بالدروشة والزمة ٌرددها دابما :

                                                       فجر ضحكات ال ٌهدأ على حال واحد أبدا  دابما  ٌتدخل فً كل           كان طه م  

                                                                    أمر وال ٌتحرك أحد إال وٌعلق علٌه تعلٌقا  ٌكاد ٌفجر الضحكات فً أعماقنا 

وتوقفت ضحكاتنا بمجرد سماع المٌكرفون الداخلً ٌعلن عن استعداد رحلتنا 

 لئلقبلع.
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 لشٌخ : وٌسكًصاح ا

 

                                         مصطفٌن معا  كباقً الركاب متوجهٌن إلى باب وقؾ أعضاء الفوج 

أشقر ملتحً قوي البنٌان كؤسبلفه الفاٌكٌنج،                                الخروج الذي استقبلنا عنده رجبل  

الذي بصحبته مضٌفة حسناء ٌرحبوا بنا وٌطلبوا منا الصعود إلى األتوبٌس 

ابق على السلم لنكون بجوار قادنا إلى قرب سلم طابرة شركة ساس فصعدنا نتس

النافذة فجلست بجوارها مباشرة وجنبً طه ثم الشٌخ عبد الحمٌد والحظت أن 

اللؽة االنجلٌزٌة بدأت هً اللؽة المستعملة مما جعلنً أسؤل طه عن قدرته فٌها 

فؤجاب أنه سٌستعمل لؽة الخرس ألنها اللؽة الوحٌدة المتعارؾ علٌها فً بلدان 

 العالم.

              اله للشٌخ عبد الحمٌد آلخذ رأٌه فً ذلك فؤجاب الشٌخ ثم وجه سإ

 عبد الحمٌد: بالطبع.

فتصاعدت ضحكاتنا تبدد ما تسرب إلً من خوؾ بشؤن اللؽة وردد كابتن 

 الطابرة تحٌاته لنا ورجونا ربط األحزمة.

وكانت المضٌفات تسهل فهم تعلٌماته بعد أن وصؾ لنا سرعة الطابرة وما 

علٌه من ارتفاع والوقت الذي ستستؽرقه للوصول لمحطة الترانزٌت ستكون 

 أثٌنا وننطلق بعدها لكوبنهاجن.

وما هً إال لحظات حتى اخترقت الطابرة السحاب لتصبح القاهرة تحتنا 

كمربعات خضراء منظمة بطرٌقة هندسٌة فرٌدة إلى أن دخلنا فً رحاب البحر 

ع سحب بٌضاء كانت تشبه قطٌع األبٌض فتلون الجو بالزراق باستثناء بض

 الخرفان الذي ٌسٌر وراء بعضه.
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مع شاب وفتاة دانمركٌان كان  باإلنجلٌزٌة دثأدهشنً طه عندما تح

علب سجاٌر كلٌوباترا اشتراها  بإهدابهماٌجلسان خلفه ودعم طه أواصر حدٌثه 

 من السوق الحرة.

د ٌحل محله ثم قام بفضوله من مكانه لٌجلس معهم وأتى الشٌخ عبد الحمٌ

 لٌكون بجواري وهو ٌقول: الحمد هلل على ما شاء وأوصلنً إلى هنا.

 لئلنجلٌزٌةكان سبب اندهاشً هً الطبلقة التً كان ٌتحدث بها طه 

                                                                          وأٌقنت أن مستواه فً اعتقاده دون المستوى أما مستواه بالنسبة لً فكان فابقا  

 مما أحسسنً بضٌاع مرتقب فً تلك الببلد.

ت تحمل صنٌة طعام لكل راكب عبارة عن عٌنات فرٌدة جاءت المضٌفا

من السبلطات واللحوم الباردة وحٌن شعرت بالظمؤ رأٌت الشٌخ عبد الحمٌد 

 ٌطلب المٌاه هو االخر. 

وسرعان ما أحضروا كؤسٌن ما أن بلعت أحدهما حتى وددت أن ألفظها 

وما  .صودالشعوري بمرارة شدٌدة فً حلقً ألنها لم تكن مٌاه بل اتضح أنها 

                                                                        أن بلعها الشٌخ عبد الحمٌد حتى وقؾ صارخا  بالعربٌة ٌقول: أتسقونا الوٌسكً 

 .على أنها مٌاه هذه أشد الجرابم ضراوة

هنا والزم تتعود فاتجه إلٌه أحد المصرٌٌن وحاول تهدبته: دا طعم المٌاه 

 علٌها.

 .هذا هو الفسق بعٌنه .فؤجاب الشٌخ عبد الحمٌد: أتعود على الوٌسكً

 .شرب كاكوال ٌا شٌخ عبده وما تفضحناشإفقال له طه: إبقى 

                                                             فاستكان الشٌخ عبد الحمٌد وجلس مضربا  عن الطعام وهو ٌقول: عشت 

 .ورأٌت العجب ٌا عبده
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ة من وأنا أكاد آهلك من الضحك ولم ٌنقذنً منه سوى هبوط الطابر

بتن ٌعلن األزرق ٌؽلؾ الجو، وجاء صوت الكا ونالسحاب إلى البحر، وعاد الل

 وصولنا لمطار أثٌنا. اقتراب

البحر بجمال صفحته الزرقاء والسفن البٌضاء تسٌر كالمدن فٌه ٌبهرنا 

أكثر من الشاطا الٌونانً المزدحم  واقتربنابجانب الٌخوت المتؤلقة به 

بالمصطافٌن وشهدنا سباق التزلج المابً، حٌث ٌتزحلقون بالزحفات المشدودة 

 تطٌر على صفحة الماء. باللنشات الصؽٌرة التً

 وبعدها ظهرت شوارع الٌونان وآثار االكربول المهٌبة وكانت الشوارع

األطفال والفٌبلت مكسوة باألشجار ومحبله  مملوءة بالسٌارات التً تشبه لعب

 بحمامات السباحة الزرقاء.

لم أرد أن ٌفوت هذا المنظر الشٌخ عبد الحمٌد فدعوته ٌنظر إلى النافذة 

 .                                                  بقراءة الجرابد ولكنه قال: رأٌت هذه المناظر كثٌرا   انشؽاله        بدال  من 

 .فقلت له: سبق وزرت الٌونان؟

       أبدا . -

 .وأٌن رأٌتها؟ -

 .فً الصور الطبٌعٌة والسٌنما -

                                                                 لم أرد أن تطول المناقشة بٌنً وبٌنه ألنه ٌبدو عجٌبا  لن أصل معه ألي 

ٌعة إلى أن المست نتٌجة واتجهت للنافذة أواصل استمتاعً بهذه المناظر البد

                                                                      عجبلت الطابرة أرض الممر لتندفع بتثاقل وهً تهدأ من سرعاتها شٌبا  فشٌبا  

 إلى أن استقرت بمطار أثٌنا.
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دخلنا المطار لنجد أنفسنا فً عالم آخر متمٌز بالصراحة العلنٌة فً التعبٌر 

عن مشاعره ببل خجل أو حٌاء وسط جمع البشر دون أي فضولً ٌحرم أحد 

ظة تعبٌر كان معظمنا ٌنظر إلى هذه المشاهد وكؤنها مشاهد سٌنمابٌة عن أي لح

صادقة بٌن فتى ٌودع فتاته بعناق طوٌل وقببلت ساخنة وأخرى تدلل كلبها 

 .وكؤنه ولٌدها

ونحن فً قمة السعادة واالنبهار، ولمحت طه بٌن صدٌقٌه ٌدخنون بشراهة 

ا وقؾ الشٌخ عبد الحمٌد أمام                                                 وهم ٌتحدثون بود بالػ كؤنهم أتوا الرحلة معا  بٌنم

ٌكاد ٌخرج عن وقاره وٌصرخ  .فتى ٌعانق فتاته بحرارة وهو مذهول ٌتمتم

 .فٌهما

أقلعت الطابرة بنا فً طرٌقها مباشرة لكوبنهاجن والحظت تؽٌٌر طاقم 

 .                                                                      المضٌفات وكانوا أكثر جماال  وجاذبٌة من المضٌفات البلتً أخذونا من القاهرة

وشراب برتقال مثلج بعدها راح أؼلب الركاب فً  وأحضروا وجبة الؽذاء

 النوم والبعض اآلخر أخرج الخرابط لٌحدد مسارنا.

وٌتؤكد من مرورنا على دول تشٌكوسوفكٌا ثم المجر وألمانٌا الؽربٌة التً 

                                                                         كنا نطٌر فوقها على ارتفاعات منخفضة نسبٌا  لٌحقق لنا كابتن الطابرة رؼبتنا 

          نبه الركاب لمرورنا فوقها، بٌنما راح الشٌخ فً مشاهدة تلك الدول وهو ٌ

عبد الحمٌد فً سبات عمٌق وتصاعدت على أثره السمفونٌات المزعجة من 

حنجرته مإكد عدم إزعاجه وكنت قد تبادلت الحدٌث مع طه فؤطلعنً على 

الصداقة المتٌنة الذي ربطه بالفتى والفتاة حٌن وعدوه بتوصٌلة إلى العنوان 

 ٌد الوصول إلٌه بكوبنهاجن.الذي ٌر



-1- 
 

 شمس أوربا المشرقة

 

وظلت الطابرة تطٌر إلى ما ٌقرب من خمس ساعات منذ أن تركنا أثٌنا 

واستٌقظ الركاب حٌن جاء صوت الكابتن ٌعلن عن اقترابنا من مطار 

 كوبنهاجن.

فاتجهت إلى النافذة ألرى هذه المدٌنة أطابق خٌالً بحقٌقتها إال أننً 

ة مذهلة كادت تطٌر عقلً ألننً لم أرى أي مدٌنة على االطبلق صدمت بمفاجؤ

 خضراء كجزٌرة فً وسط البحر متناثرة األشجار الباسقة.سوى أرض شاسعة 

                                                               واعتقدت أن الطابرة تهبط اضطرارٌا  بها لعطل أصاب أجهزتها لم ٌرد 

 الكابتن أن ٌفزعنا به فبرر سبب هبوطنا باقترابنا من مطار كوبنهاجن الذي لم

 إلطبلق.ٌكن له أي أثر على ا

الطٌار ؼلط وال  .وشاركنً طه نفس الشعور حٌن قال: هو إٌه الحكاٌة

 .                                             ال فٌه بٌوت وال شوارع وال حاجة أ مال فٌن المطار؟ .إٌه؟

من  .وهنا أفاق الشٌخ عبد الحمٌد لٌقول: ٌمكن ٌكون المطار تحت األرض

 .التقدم

ابرة ألرى بضع طابرات المست العجبلت أرض الممر واستدارات الط

                                             إلى أن توقفت تماما  لننزل إلى مطار كوبنهاجن.

نهضنا بشؽؾ للخروج من الطابرة لنتؤكد ما إذا كان المطار فوق سطح 

األرض أم تحتها كما قال الشٌخ عبد الحمٌد وتقدمت برفقته ٌسبقنا طه وصدٌقته 

لندخل مباشرة إلى ألفاجا بممر ٌشبه األنبوبة الممتدة من المطار إلى الطابرة 

 المطار.
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تؤكدنا بوجوده فوق سطح األرض المصمم بطرٌقة أفقٌة فتقدمنا مبهورٌن 

 سعداء.

إننا نخطو أول خطوة على بساط الرفاهٌة لنجد أنفسنا مباشرة على أرض 

متحركة تؤخذنا إلى ممر آخر مبطن بالزجاج ومشع باألضواء إلى أن أوقفنا 

تمؤل وجهه وكؤنه ٌرحب بنا وٌختم لنا  أمام ضابط الجوازات واالبتسامة

إلى صالة مترامٌة مقسمة إلى أقسام فخمة من بنوك  لنخطوبالدخول 

وكافتٌرٌات ومكاتب إلى كل ما ٌحتاجه أي قادم للببلد ظللت أتؤمل هذه الصلة 

وأنا مبهور من السكون والهدوء المخٌم على أرجابها والمملوءة بمختلؾ 

 .األجناس

                                                  الحقابب ألجد حقٌبتً تنتظرنً فحملتها عابدا  إلى نفس توجهت إلى مكان 

وخفت أن تكون العدوى أصابته  .الصالة ألجد طه ٌقؾ فً منتصفها وهو ٌتمتم

لم أستطع منع نفسً من  هفؽدوت ألستفسر منه عن حال .من الشٌخ عبد الحمٌد

ما ضٌعت علٌهم الضحك عندما قال لً: تتصور أن أصدقابً الحلوٌن بعد 

السجاٌر على أمل أنهم ٌوصلونً للعنوان بٌجوا لؽاٌة هنا وٌتؤسفون  خرطوشة

 .لً بحجة موعد هام وٌقولوا لً تقدر تؤخذ تاكسً ٌوصلك له

 .                                         على كتفه وقلت له ضاحكا : تعٌش وتؤخذ ؼٌرهابت     فر  

 .                  فؤطرق رأسه صامتا  

ته فوضعنا حقاببنا بوأدركنا الشٌخ عبد الحمٌد وهو ٌدفع عربة علٌها حقٌ

 ا ودفعناها ثبلثتنا.علٌه

                                                                 وما أن اقتربنا من باب الخروج الزجاجً الضخم حتى انفتح أتوماتٌكٌا  

 وعلق الشٌخ عبد الحمٌد: الحمد هلل على ما شاء وأوصلنا إلى هنا.
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خرجنا من المطار ونحن ملتفٌن بمعاطفنا وبلوفراتنا الثقٌلة لتحمٌنا من 

                           صحوا  مشمسا  والسماء زرقاء جلٌد المنطقة القطبٌة وإذ بنا نفاجا أن الجو 

صافٌة ال أثر ألي جلٌد والشمس ساطعة والجو ال ٌفرق عن جو مصر فً 

من نفوسنا وبعثت فٌنا الربٌع بؤي شًء مملوء بالنسمات المنعشة التً لطفت 

                                                                       االطمبنان فخلعنا معاطفنا ووقفنا نستمتع بشمس أوربا ونردد جمٌعا : الحمد هلل 

 .ناعلى ما شاء وأوصلنا إلى ه

علت البسمة ثؽورنا وحاولنا عبور الشارع للرصٌؾ األخر فبلحظنا أن 

جمٌع السٌارات القادمة فً اتجاهنا تتوقؾ فحاولنا التراجع للسماح لهم بالمرور 

والبسمة تمؤل ثؽورهم وٌلوحون لنا                                         أوال  إال أنهم أصروا جمٌعا  إٌقاؾ سٌارتهم 

 بؤٌدٌهم بؤن نمر نحن.

ة االنسان تعلو لبساط األسكندنافً، عرفنا أن قٌممن أول خطوة لنا على ا

 حتى على السٌارة.

وهم ما زالوا ٌلوحون بابتسامتهم الصافٌة عبرنا  اإلصراروتحت هذا 

 وكؤنهم ٌرحبوا وٌحٌونا على سبلمة الوصول.

ونحن مندهشٌن من كرم هذه األخبلق فوقؾ الشٌخ عبد الحمٌد ٌلوح لهم 

 .الستقبالهمعجبٌه الذي توافدوا  وكؤنه نجم ٌحٌى .            عالٌا  بٌدٌه

                                                                   فجذبه طه من ٌده ألنه لو كان ترك لظل مستمرا  فً مكانه وهو ٌلوح بٌدٌه 

ولكان طرٌق المطار قد أؼلق لتكدس السٌارات التً لم ٌبدي أصحابها أي 

 .وهم مبتسمون بؤدب جم اعتراض

صعدنا إلى أتوبٌس شركة )ساس( لٌنطلق بنا ٌخترق المدٌنة ونحن فً 

                                                                          اعدنا الوثٌرة نطالعها فكانت تظهر لنا شٌبا  فشٌبا  لنرى فٌبلتها ذات التصمٌم مق
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األوربً الخبلب الممٌز سطحه بهرمً التكوٌن البنً اللون والمطعمة 

 الوافرة.باألشجار 

والزهور الملونة التً تزٌن نوافذها فً دٌكور رابع ٌخٌل إلٌك أنك فً 

 اء ألنك تحس باألمان والجمال والحٌاة.حدابق بابل المعلقة تجعلك تتنفس الصعد

والشوارع تكاد تكون زجاجٌة من شدة براقتها ونظافتها واألشجار المشذبه 

تحتضنها من كل جانب تلمس التكنولوجٌا الحدٌثة من معدات وأشكال محطات 

البنزٌن المنتشرة على الطرٌق وما أن إقتربنا من المدٌنة حتى بهرتنا العمارات 

ً ٌبدو بعضها ناطحات سحاب والشمس تنعكس على صفحتها الزجاجٌة الت

 فتؤلأل.

ثم ما لبثنا أن شعرنا بالرهبة واإلجبلل ونحن ننظر إلى المبانً الكبلسٌكٌة 

 الضخمة.

وأشد ما أدهشنا، هو بحر الشمال الذي تتدفق مٌاهه فً قنوات واسعة تشق 

وتسٌر  المدٌنة وتقسمها إلى جزر وتتصل ببعض عن طرٌق كباري ملونة

الٌخوت السٌاحٌة الجمٌلة التً تمخر عباب هذه القنوات والملٌبة بالسٌاح 

 .المفتونٌن بجمال المدٌنة
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 وإكتشفنا النافورة

 

 أعجبت بطرٌقة تقسٌم شوارع المدٌنة.

                                                      إلى عدة حارات لتعطً راكبً الدراجات طرٌقا  خاصا  بهم ال تنقسم فكانت 

 اضٌتهم الٌومٌة.تزعجهم السٌارات وٌعمرون قلوبهم برٌ

                                                           والشًء الملفت هو إنك تجد رجاال  ونساء  وأطفاال  من كل األعمار 

دخل بنا األتوبٌس إلى جراجه بعمارة )ساس( الشاهقة  .ٌستخدمونها وسٌلة نقل

لننزل منه لندخل إلى ترانزٌت آخر فخم مبطن بالسجاد الفارسً أعدته شركة 

 دانمارك وٌسمى )األٌرترم(.                                       ساس لٌكون مركزا  إلستقبال وتودٌع زوار ال

جلسنا على مقاعد األٌرترم الوثٌرة، نلتقط أنفاسنا عبر تكٌٌفه المركزي من 

 .عٌوننا بهذه المدٌنة التً أذابتنا فً الطمؤنٌنة بجمالهاكل اإلبهار الذي شؽل 

ثم خرجنا نعبر الطرٌق متوجهٌن إلى محطة السكة الحدٌد لنرى سٌارات 

ودٌل تقؾ فً نظام بدٌع فً انتظار ركابها خلؾ التاكسً المرسٌدس آخر م

 بعضها بكل أدب واحترام حتى أن سابق السٌارة ٌقوم بفتح الباب للراكب.

ودخلنا إلى الصالة الفسٌحة وكؤنها مدٌنة  S M Sدفعنا باب المحطة 

أخرى مستقلة بنفسها بكل األقسام التً وجدتها بالمطار مكاتب خدمات، 

، بنوك، بولٌس، بواسطة سنترال كافترٌات والسكون استعبلمات، سوبر ماركت

ألن القطارات كانت تحت هذه الصالة وتؤخذ ركابها بواسطة  .والهدوء مخٌم

كانت موسٌقى فرقة آبا الناعمة تنساب من كافتٌرٌا المحطة  .السبللم الكهربابٌة

 .لتعطً موسٌقى تصوٌرٌة تنطبق على كل مشهد من مشاهدها
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كشؾ عن جنسٌات رواد المحطة وكؤنها كرنفال ٌضم والمبلبس الوطنٌة ت

 معظم ببلد العالم.

توجهنا إلى صنادٌق األمانات لنضع شنطنا فٌها حتى ال تعوق مسٌرنا فً 

 البحث عن المكان الذي سنؤوي إلٌه.

( كرونات لٌنؽلق على 3أخذت مفتاح الصندوق بعد أن وضعت فٌه )

 أعضاء الفوج.حقاببً كما فعل طه وبعض 

ما الشٌخ عبد الحمٌد أثر أن ٌجلس على حقٌبته حتى ال تفلت منه بٌن

وما زالت القببلت  .ورفض هذا االقتراح وتشبث بها ولم نفلح فً إقناعه

 .                                                        الساخنة التً ٌودع الفتٌان فتٌاتهم تجعله ٌضرب كفا  على كؾ

وفوجبت بـ طه ٌستؤذن منا وٌودعنا لٌتجه إلى العنوان الذي معه بٌنما 

الشٌخ عبد الحمٌد وحٌدٌن ولكن شعور باأللفة والطمؤنٌنة مؤلت صرت أنا و

نفوسنا بالمشاهد الرابعة التً نبعت من رفاهٌة اإلنسان المتقدم والمحسوسة فً 

كل جزء من أجزابها جعلتنا ال نشعر بؽربتنا واذابتنا فً أحضانها من أول لقاء 

 .ى هنابجمالها وجعلنً أردد: الحمد هلل على ما شاء وأوصلنً إل

خرجنا من المحطة لنجد ثبلثة من زمبلء الفوج ٌختلفون عن المكان الذي 

 ٌذهبون إلٌه.

علٌهم أن ٌؤتوا معنا إلى: األكتؾ، وهو بٌت الشباب فوافقوا  اقترحت

مها لً أحد المهندسٌن الذي قابلته قبل سوسرنا على حسب الخرٌطة التً كان ر

مظاهر الشوارع فهً ال تحمل سفري ورسمها لً فً عجالة كانت عابرة عن 

 .عناوٌن

                                                                     فمثبل  كانت بٌانات الخرٌطة كالتالً: من أول شارع المحطة ثم ندلؾ ٌمٌنا  

 .عند أول إشارة مرور
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 .ونسٌر ما ٌقرب من خمس دقابق لتقابلنا نافورة ضخمة فً مٌدان نعبره

وهكذا وأثناء سٌرنا كنت أقول لهم بؤنه ٌجب أن تقابلنا نافورة بعد خمس 

                                                                  قابق فٌثب الشٌخ عبد الحمٌد صارخا  ها هً وكؤنه اكتشؾ مقبرة فرعونٌة د

 فننظر لبعضنا ونبتسم من فرحتنا ونكمل المسٌر.

تقدمنا فرحٌن من هذه االكتشافات المتوالٌة مطمبنٌن بؤننا فً طرٌقنا 

الصحٌح لبٌت الشباب إلى أن وصلنا إلى البوسطة المفترض أن ٌكون البٌت 

 رٌطة إال اننا لم نعثر له على أي أثر.بجوارها حسب الخ

فذهبنا إلٌه ولم نعثر على أثر وهكذا فسؤلنا عنه فدلنا شخص إلى مكان آخر 

إلى أن ظللنا ندور فً حلقة مفرؼة وعرفنا فٌما بعد أنه كان جهل من مترجمنا 

أصابنا اإلعٌاء فارتمٌنا على كنبه خشبٌة كانت بجانب الطرٌق ونحن مترنحٌن 

 .كالسكارى

ألننا إلى اللحظة لم ننام فؽلبنا النعاس إلى أن الحظت أحد الشباب كان 

ٌقؾ أمام فاترٌنه محل فاقترحت على زمبلبً سإاله فنظروا إلى بحنق فقلت 

                                                                    لهم: هل سننام على هذه الكنبة للصباح الساعة أصبحت السادسة مساء  والبد 

 .من إٌجاد حل؟

                             رٌطة ولم ٌفهم شٌبا  سوى كلمة فقمت أنا وسؤلته باإلشارات ونظر إلى الخ

 .األكتؾ المكتوبة باالنجلٌزٌة

فقرر أنه ٌعرفه فتوجهت لزمبلبً وقلت لهم انهضوا وأطلبوا منه 

مساعدتنا فً الوصول إلٌه وما أن عرض مترجمنا علٌه ذلك رحب وتقدم 

أمامنا لٌرشدنا عنه ونحن وراءه والشٌخ عبد الحمٌد رفع حقٌبته على كتفه بٌنما 

ب ٌنظر إلٌه من لحظة إلى األخرى بنظره إعجاب على هذا التصرؾ الذي الشا
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عندهم وما هً لحظات حتى أصبحنا أمام األكتؾ  17لم ٌرى مثلٌه من القرن 

 فؤخذنا نهمره بالقببلت.

أما هو فؤخرج أتوجراؾ من جٌبه وطلب من الشٌخ عبد الحمٌد أن ٌوقع 

 .علٌه بالعربً
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 عنوان ورقم تلٌفون

 

رأٌت سرٌري حتى قذفت نفسً علٌه ألؼط فً سبات عمٌق نهضت ما أن 

 .                                       من النوم الساعة العاشرة صباحا  تقرٌبا  

وقبل أي شًء أخذت أحصً الكرونات المتبقٌة معً والتً حصلت علٌها 

عندما أدركت بحسبه بسٌطة بؤنها ستنفذ خبلل أٌام عت زمن بنك المطار فانف

                           ت من على السرٌر مسرعا  قبل زمس قفمعدودات وذلك مقارنة بما صرفته باأل

أن ٌحاصرنً شبح الخوؾ وتشبثت أحبلمً فً الرسالة التً كنت أحملها من 

 األب ألوصلها ألبنه الذي ٌعمل بفندق شٌراتون.

برفقة بعض أعضاء الفوج بٌنما كان عبد الحمٌد ما زال ٌؽط النوم خرجت 

 .تنجح محاولتً فً إٌقاظه

سؤلت عن فندق شٌراتون ولحسن الحظ كان وعند وسط المدٌنة تفرقنا و

ٌبعد خطوات من مكانً فاتجهت إلٌه دون أدنى مشقة ودخلت إلى المطبخ 

ورأٌت عدد كبٌر من المصرٌٌن ٌعملون به وسؤلت عن صاحب الرسالة فدلونً 

                                                              علٌه وحضر واستقبلنً استقبال ؼٌر عادي مهنبا  بسبلمة وصولً وكؤنه 

 فسً وأعطٌته الرسالة.ٌعرفنً منذ زمن وحٌن عرفته بن

إصطحبنً لفرقة العمال وجلست باألنترٌه رٌثما ٌقرأ الرسالة وطلب لً 

عصٌر مثلج وكنت مبتهج ومسرور من الفخامة التً تحٌطنً وأٌقنت بؤننً 

 سؤنضم إلى عمال هذا الفندق.

 وبعد أن قرأ الرسالة اتجه ناحٌتً وسؤل: متى وصلت؟

 باألمس. -
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 أٌن تقٌم؟ -

 باألكتؾ. -

 بب حضورك؟وما س -

ٌا أبحث عن فرصة عمل وأرجو أن تساعدنً فٌها فؤجابنً بحده وهللا  -

 أخً ال أعرؾ ماذا أقول لك ولكنً مضطر.

 تصرٌح عمل.العمل هنا األن صعب للؽاٌة ألنك ال تحمل  -

 .                                                      لقد رأٌت عدد كبٌر من المصرٌٌن هنا وأنت تعمل هنا أٌضا   -

بترحب بؤي أجنبً  الدانمارك كانت 1973أٌوة هذا الكبلم كان قبل  -

ٌحضر إلٌها وتعطً له فٌزه وتصرٌح بذلك إذا رؼب وكلنا حصلنا 

أما اآلن فالدانمارك بتعانً من البطالة  1971علٌه بعد وصولنا فً 

فٌها ووجدت أن األجانب ال ٌؽادرون ظ على دخل الفرد فوترٌد أن تحا

 أراضٌها مما سبب لها المشاكل.

شتؽال األجانب بدون تصرٌح وأوضح أنه قد صدر قانون ٌحرم ا -

والتصرٌح ال ٌستخرج إال إذا كانت الفٌزه القادم بها األجنبً فٌزه عمل 

فبل تسمح له على االطبلق ولو حصل وصاحب أما الفٌزه السٌاحٌة 

وأنا ال  .وٌدفع ؼرامة كبٌرة همل شؽل أجنبً دون تصرٌح ٌؽلق محلع

 .تفتٌشٌه كل فترةأستطٌع أن اشؽلك هنا ألن البولٌس بٌقوم بحمبلت 

 .                                                            لم أر بعد هذه اإلجابة الواضحة سببا  لبقابً فشكرته ودعته وخرجت -

أول فرصة عمل كنت أتخٌل الحصول علٌها حتى وأنا فً فقدت  -

الطابرة بٌنً وبٌن نفسً سرت بقرؾ فً اتجاه محطة السكة الحدٌد 
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ألخذ حقٌبتً أعود بها لؤلكتؾ وأفكر فً خطواتً التالٌة ففوجبت بؤحد 

 المصرٌٌن ٌقترب منً وٌحٌنً وٌقول: أخبار مصر إٌه؟

 بتسلم علٌك وعلى خٌر ما ٌرام. -

 هل معك جرابد أو مجبلت مصرٌة؟ -

 أٌوة. -

 .ول إٌه؟فأخبار البعضها فؤخذها بلهفة ثم سؤلنً: وناولته 

 .أترؼب فً علبة؟ -

فؤخرجت علبة وناولتها له فؤخذها وهو ٌنظر لً فً سعادة وٌتمنى اللحظة 

                                                                  تلً فٌها كولٌمة دسمة وأجابنً مبررا  سبب اللهفة: تعرؾ أنا ما أكلتش التً ٌخ

             سنة تقرٌبا . .فول من أمتى؟

  .اللً ٌسمعك عندنا ٌفكر إنك بتتكلم عن اللحمة -

 .حقٌقً البنً آدم مٌعرفشً قٌمة الحاجة إال لما ٌبعد عنها -

                                                      ثم أضاؾ متساببل : أنت أتٌت تبحث عن عمل فً فترة أجازتك؟

 بالضبط. -

األن، ٌإسفنً أقول لك إن الدنمارك كانت بترحب بؤي أجنبً، لكن  -

بولٌس األجانب ال ٌسمح ألي فرد بالبقاء فً المملكة ألكثر من مدة 

 الفٌزه السٌاحٌة.

 .أردت أن أضع ٌدي على فمه حتى ال أصاب بالؽثٌان
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وسرعان ما شعر بذلك، فحاول أن ٌخفؾ عنً هول هذه الصدمة فؤخرج 

ور ثوعنوان وقال لً: أننً أعمل فً أوتٌل وسوؾ أحاول الع لً رقم تلٌفون

                                             تصل بً الساعة الرابعة عصرا  ألبلؽك عما فعلته.الك عن فرصة عمل فٌه 

 .وأخذ علبة الفول ورحل
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 كوبنهاجن تبتسم

 

مات األخٌرة كانت ثمن وقفت وعلى شفتً ابتسامة خٌل لً بؤن هذه الكل

 .علبة الفول

دنً آثار التعب من رحلتً الطوٌلة فدخلت إلى وعدت إلى األكتؾ لتعاو

 .ؼرفتً وعٌناي متٌقظة كما هً وكؤنهما تترقبان المجهول

عاد أصدقاء المحطة وهم: جمٌل وٌوسؾ وما هً إال لحظات حتى 

 وظرٌؾ منهك القوى من جراء البحث عن عمل دون جدوى.

             خرا  وما زال أما الشٌخ عبد الحمٌد فلم ٌكن له أي أثر وٌبدو أنه استٌقظ متؤ

                                                                    ٌجوب الشوارع بحثا  عن العمل إلى أن اقتربت الساعة من الثالثة فاقتنعت 

نفسً بؤننً البد وأن أتصل بهذا المصري من الساعة الرابعة كما وعدنً 

الرقم كمحاولة لن تضرنً فنزلت بؤنترٌه األكتؾ بجانب التلٌفون وأعطٌت 

هذا الشاب بقوله: أما زلت  للمسبول لٌضرب الرقم وٌعطٌنً السماعة لٌرد على

 تحتفظ بالعنوان؟

       طبعا . -

 أركب أي تاكسً وأعطً له العنوان وسؤكون فً انتظارك أمام الفندق. -

وما أن وضعت السماعة حتى أصبحت كالمجنون فهرولت إلى حجرتً 

ثٌاب وزمبلبً ٌنظرون لً وكؤنما اعتقدوا أن ثمة لوثة اصابتنً أؼٌر 

ستقر بؤحد التاكسٌات المرسٌدس التً انطلقت وخرجت دون أن أتكلم معهم أل

 بً للعنوان.
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                                                      كل الصور التً أحفظها داعٌا  هللا أن حقق لً فرصة العمل وال وأنا أقرأ 

                        ٌكون شٌبا  آخر ؼٌر ذلك.

شاهدت المصري عبر زجاج السٌارة وهو ما أن لمحنً حتى أشار 

ؤعطٌته كل ما للتاكسً بالوقوؾ ولم أهتم بما طلبه سابق التاكسً من أجرة ف

 معً.

طق من األبهة والفخامة والموسٌقى الناعمة                               ودخلنا معا  إلى الفندق الذي ٌن

تنطلق فً عذوبة بؤرجاءه كان ٌسبقنً وأنا وراءه إلى أن دخلنا إلى ؼرفة 

صؽٌرة وقال لً: أٌه رأٌك أنت ستعمل هنا، كل ما علٌك أن تضع هذه األطباق 

 والكاسات بماكٌنة التنظٌؾ هكذا.

بدأ ٌدٌر الماكٌنة وٌشرح لً أسلوب علمها وتركنً أعٌد ما قام به ثم و

 قال: عظمة. فقلت له: 

                                      أنا متشكر جدا  وسوؾ أكون عند حسن ظنك.

على  .سوؾ ٌكون راتبك بقدر عدد ساعات عملك. النظام هنا بالساعة -

 العموم بعد إنتهاء عملك سوؾ أمر علٌك ألخذك بسٌارتً إلى األكتؾ.

البدروم لٌعطٌنً مبلبس الفندق فبدلتها على الفور  إصطحبنً إلى

وأسرعت إلى ؼرفة الؽسٌل أقوم بعملً بهمة ونشاط وكل حٌوٌة وصفاء بفعل 

 الموسٌقى الناعمة التً تتسلل إلى عملً.

كانت الؽرفة لها بابٌن األول على صالة الكافتٌرٌا والثانً على صالة 

أفران كهربابٌة حدٌثة والطباخون المطبخ المدهشة بكل ما فٌها من ماكٌنات و

بمبلبسهم البٌضاء وقبعاتهم الطوٌلة المنبعجة من أعلى ٌقؾ كل منه أمام 

 تخصصه.
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                                                               واستمرٌت بنفس النشاط الذي دب فً سابر أعضابً واقفا  على قدمً ما 

لم أشعر خبللها بؤي ألم أو تعب بل كانت السعادة تلفنً ساعات  8ٌقرب من 

ء أحمد أمٌن وابتسامة الفرحة على ثفره من إدراكً من كل جانب إلى أن جا

ونقل األطباق إلى أماكنها بدون أي عرقلة وحٌن اقتربت للعمل ونظافة المكان 

                                                                   الساعة من الثانٌة عشر مساء  قال لً: اذهب ؼٌر مبلبسك وأنا فً انتظارك 

 بالخارج.

تً وما هً لحظات حتى كنت أستقل سٌارته وهو ٌقوم بتعرٌفً للشوارع ال

بعد  17نمر علٌها وحدد لً محطة أتوبٌس )هلٌرود( سآخذ منها األتوبٌس رقم 

 وصولً إلٌها بالمترو من وسط المدٌنة بمحطة إستربورت القرٌبة من األكتؾ.

        صباحا ؟ 8قال لً: أتستطٌع أن تكون فً الفندق الساعة 

 بالتؤكٌد إن شاء هللا. -

 .ثم أنزلنً أمام األكتؾ وودعنً وسار بسٌارته

ونقل األطباق إلى أماكنها بدون أي عرقلة وحٌن اقتربت الساعة من الثانٌة 

                                                          عشر مساء  قال لً: اذهب ؼٌر مبلبسك وأنا فً انتظارك بالخارج.

وما هً لحظات حتى كنت أستقل سٌارته وهو ٌقوم بتعرٌفً للشوارع التً 

بعد  17نمر علٌها وحدد لً محطة أتوبٌس )هلٌرود( سآخذ منها األتوبٌس رقم 

 المدٌنة بمحطة إستربورت القرٌبة من األكتؾ.وصولً إلٌها بالمترو من وسط 

        صباحا ؟ 8قال: أتستطٌع أن تكون فً الفندق الساعة 

 بالتؤكٌد إن شاء هللا. -
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ثم أنزلنً أمام األكتؾ وودعنً وسار بسٌارته وصعدت لؽرفتً ألجد 

ا اآلخر دون أن أصدقابً ٌؽطون فً نومهم وكان عبد الحمٌد بٌنهم فنت أن

 ٌشعرون بً.

كالمنبه                                                             انفرجت عٌناي الساعة السادسة صباحا  بمفردهما وكؤنهما مملوءان 

لبلنفراج فً هذه الساعة بالضبط ونهضت أرتدي مبلبسً بٌنما كانت 

سكٌة تتصاعد من أصدقابً وهم ٌؽطون فً نومهم ألنطلق السمفونٌات الكبل

ت أحمد أمٌن إلى أن وقفت فً إلى الفندق بكل سهولة وٌسر بفعل إرشادا

                                                               ؼرفتً أمارس عملً بنفس الهمة والنشاط حتى أحسست بؤن شخصا  ما دخل 

ؼرفتً فالتفت ورابً ألجد فتاة بمبلبس الفندق البٌضاء فارعة الطول ذات 

 وجه وعٌون ساحرة سحرتنً وأنا أتطلع لها وعلى وجهها ابتسامة صافٌة.

نما الحظت السلسلة المتدلٌة ولكنً فجؤة أصابنً توجس وحذر شدٌد حٌ

من عنقها إلى صدرها الناهض ألنها كانت تنتهً بنجمة داود السداسٌة فؤدركت 

كزمٌلها فً العمل وألقت تحٌة الصباح أنها إسرابٌلٌة بٌنما نظرت لً بود بالػ 

 وأخذت بعض األطباق وعادت إلى صالة المطبخ.

تخصص فً بعدها دخل شاب مصري عرفنً باسمه سلٌمان وبؤنه م

ؼسٌل أوانً المطبخ فقط وتعرؾ علً ثم دعانً لتناول الشاي فشكرته حتى 

 أواصل عملً إال أنه أصر وقال لً: نظام العمل هنا هكذا.

البد من أن تؤخذ الشاي بعد ساعتٌن عمل ثم تواصل عملك لتعود بنفس 

 .نشاطك األول حتى ال تهمل

كانت هناك طاولة لٌدخلنً صالة المطبخ وفً ركن قصى  ثم اصطحبنً

وجدت معظم العاملٌن ملتفٌن حولها والفتاة الٌهودٌة تقوم بسكب الشاي فً 
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أكوابهم وسلٌمان ٌفجر الضحاكات فٌهم وأنا ال أفهم ما ٌضحكهم فكنت أضحك 

 على ضحكهم وهم ٌعاملون بعضهم بود وبإحترام ال فرق بٌن كبٌر أو صؽٌر.

الذي بدأت به ٌومً والحظت بعد تناول الشاي عدت لعملً بنفس النشاط 

أن صوانً الكافترٌا تعود بنفس كمٌة األكل التً تقدم وٌلقى بها فً السلة 

 .فاحتفظت بعلب المربى الصؽٌرة وقطع الزبد

وحٌن انتهابً من عملً تناولت وجبة الؽذاء وكانت عبارة عن: بطاطس 

 محمرة وقطعة كبٌرة من اللحم ورؼٌؾ توست صؽٌر وزجاجة عصٌر تفاح.
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 كرونة فً الساعة

 

وعدت إلى األكتؾ ألجد زمبلبً مصابٌن بحالة من الضجر الوقت ٌمر 

وهم ال ٌجدون أي فرصة عمل وحاولت أصبرهم وأخرجت لهم بعض المعلبات 

والزبد التً حافظت علٌها قبل أن تلقى فً السلة فشكرنً ولمح أحد فٌهم اسم 

 ق الذي تعمل فٌه؟الفندق على علبة المربى وسؤلنً: هل هذا الفند

 فقلت له: أٌوه.

 فؤضاؾ: هو بعٌد عن هنا؟

 باركب له مواصلتٌن. -

 ولكن كٌؾ وجدت فرصة العمل فٌه؟ -

فً الحقٌة تعرفت على شاب مصري اسمه أحمد أمٌن بمحطة السكة  -

الحدٌد هو الذي شؽلنً فٌه وكانت معرفة سطحٌة ولكن القدر تدخل 

 وأبحثوا وأكٌد سوؾ تجدوا الفرصة.

                                                          ذنت ألذهب إلى ؼرفتً ألنام حتى أستطٌع مواصلة عملً باكرا  أما واستؤ

أنه أصبح له طقوس ؼرٌبة بعد أن ٌبس من البحث الشٌخ عبد الحمٌد فقد علمت 

عن عمل وذهب إلى مدٌنة الكرٌستٌنا مدٌنة الهٌبز ٌقضً فٌها معظم وقته وال 

 أحد ٌدري ما الذي ٌفعله هناك.

ة األصل حٌن تدخل بسٌارتها الصؽٌرة كنت ألمح فرنشٌسكا وهً أسبانٌ

إلى الحدٌقة الخلفٌة للفندق من الشباك الصؽٌر المطل علٌها وفً ثوانً تكون قد 

تهٌؤت للعمل وتمر على جمٌع األقسام لبلطمبنان عن سٌر العمل باعتبارها 

 المدٌرة.
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وبالرؼم من أن وجهها كانت تختلط فٌه الجدٌة مع الهدوء إال أن ألفة ما 

ً بها وجعلتنً أنفذ مبلحظاتها بكل دقة فكانت تبتسم من أدراكً لهذه ربطتن

المبلحظات بسرعة وتظل بعٌدة عنً ألنها مطمبنة لحسن سٌر العمل فً 

ؼرفتً إلى أن ٌؤتً أحمد أمٌن لٌطمبن عنً أو ٌكلمنً بالتلٌفون المعلق على 

ظات حابط ؼرفتً ألطمبنه عن سٌر العمل وكان نبهنً إلى تنفٌذ كل مبلح

 فرنشٌسكا حٌث أنها تعطً هذه المبلحظات إلى صاحب الفندق أول بؤول.

                                                                 لم تكن األلفة بٌنً وبٌن العاملٌن بالفندق بل أصبحت أٌضا  بٌنً وبٌن 

الشوارع واألبنٌة المحٌطة بالفندق التً أمر علٌها وأنا فً طرٌقً إلٌه حٌن 

 فً العمل؟ كنت أتناول ؼذابً مع أحمد أمٌن فاجبنً بقوله: أٌه رأٌك

 بصراحة ال أستطٌع أن أوافٌك بكلمة شكر. -

 كرونه فً الساعة. 13على العموم تم تثبٌت أجرك وستؤخذ  -

 أنا موافق حتى بدون أجر ٌكفً أننً أعمل فً مكان راق مثل هذا. -

بكره عندما تقدم فً كوبنهاجن ستنسى هذه الكلمات العاطفٌة ألن أهلها  -

أعتقد أنهم  .فً التعبٌر عن الكلماتال ٌعرفون ؼٌر العمل هو أسلوبهم 

متقدمٌن فً كل شًء المهم، الحاجة الوحٌدة التً أطلبها منك أنك ال 

 .بمكان عملك حتى ال ٌتسبب فً مشاكل لً ولكتعرؾ أحد 

 بالقطع سؤحمل هذا السر أمانة فً عنقً. -

 وهذا ما أتمناه. -

 إتفقنا. -
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 الترحٌالت وحكاٌة عباس

 

 ا سعٌد إلى األكتؾ ألجد معظم أعضاء الفوجعدت بعد ٌوم عمل شاق وأن

 مجمدي القسمات، والؽضب ٌنطق بوجوههم.

وعندما اقتربت منهم ألستفسر منهم عما ألم بهم فؤجابونً بؤسى بؤن 

البولٌس قد قبض على سعد من ساعات وهو ٌبٌع منتجات خان الخلٌلً فً 

ان من الشباب الشارع بالقرب من السنترم، مٌدان وسط المدٌنة، وسعد هذا ك

                                                             األكثر مرحا  بٌن أعضاء الفوج ألنها كانت ثانً مرة ٌحضر فٌها إلى 

كوبنهاجن ولهذا تولى جمع منتجات خان الخلٌلً وقام بافتراشها فً أحد 

 الشوارع ألنه اعتقد بؤنها أسرع وسٌلة للكسب وتعوٌض ثمن الرحلة.

أوقع الحسرة  ولم ٌكد الجمٌع ٌلتقط أنفاسه حتى دخل زمٌل آخر بخبر جدٌد

فً القلوب ألنه قال بؤن البولٌس قبض على ناجً أثناء خروجه من العمل الذي 

 التحق به.

إنفزعنا عندما سمعنا هذا الخبر وأدركنا أن الحرب قد نشبت بٌننا وبٌن 

 .البولٌس

حتى  .وعلى الفور اتفقنا على شفرة خاصة ننبه بها بعض لوجود البولٌس

ن نسمٌه عباس حتى ال ٌنتبه أي شخص آخر ما نؤخذ حذرنا فاتفقنا على أ

فكان ٌكفً أن ٌطلق أحدنا هذه الشفرة وهو ٌقول عباس حتى نلوذ  .نقصده

بالفرار وكؤننا نذوب مع الرٌح وبالرؼم من هذا الحذر وهذا التٌقظ إال أن 

                      أعضاء من الفوج ٌومٌا   5أو  4البولٌس كان ٌقبض على ما ٌقرب من 

 وٌرحلهم إلى مصر.
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اء عودتً من عملً فً إحدى المرات استقل األتوبٌس معً شاب وأثن

                                                            مصري عرفنً باسمه أمٌن طالب بكلٌة الطب كان عابدا  من السفارة 

االنجلٌزٌة التً رفضت إعطاءه الفٌزة لدخوله ألنها طلبت منه أن ٌؤخذها من 

                                                                    مصر فكان ناقما  علٌها ألنه لم ٌؤتً إلى الدانمارك إال لٌدخل انجلترا عن 

رٌقها وتصور أن السفارة ممكن تعطٌه الفٌزة بسهولة فكان العكس كان ط

الشاب طٌب وودٌع فؤخذت أخفؾ عنه هول الصدمة إلى أن وصلنا إلى 

 السنترم.

وما كدنا ننزل من األتوبٌس ونخطو بمٌدان السنترم حتى فوجبت بسطه 

ببلت                                                               وصدٌقه ٌرفع ٌده لً ملوحا  من بعٌد وجرٌنا نؤخذ بعض باألحضان والق

ألنها كانت مفاجبة سعٌدة لم أكن أتوقعها وجلسنا على مقاعد المٌدان أمام 

نافورة ضخمة نسؤل عن أحوال بعضنا وعلمت أنه عمل فترة مع صدٌقة ثم 

                                                         طردا االثنٌن معا  ولجبا إلى األكتؾ لٌنضموا إلى باقً الفوج.

            ا  أو مساء  وسؤلنً عن عبد الحمٌد فقلت له بؤننً لم أراه إال وهو نابم صباح

ألننً اشتؽلت ففرح طه ودعى لً بالتوفٌق وأثناء الحوار فوجبنا بؤحد زمبلبنا 

                                                                             من الفوج ٌؤتً ناحٌتنا وٌسؤل عن زمٌل آخر فقلنا له بؤننا لم نراه فكان متواترا  

                                                                   وقلقا  فسؤلناه عما ٌفزعه فقال تتصوروا أترك معاه رؼٌؾ عٌش وألبً بعد 

 .بالرؼٌؾحاجاتً ثم أعود فبل أجده وفر 

وما هً إال دقابق حتى ظهر من ٌسؤل عنه فاتجه إلٌه وحٌن عاتبه اشتبكا 

فً عراك حاد حاولنا تهدأته ولكن دون جدوى مما تسببا فً شد انتباه المارة 

 بالمٌدان إلٌهما وما هً لحظات حتى سمعنا من ٌقول عباس.

 .عباس ؟
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بمجرد أن بعدنا عن                                                   فؤطلقنا ساقنا للرٌح حتى اختفٌنا من المٌدان تماما  

 المٌدان السنترم عرض علٌنا طه الذهاب لمدٌنة الكرٌستٌانا لمشاهدتها فوافقناه.

 واتجهنا صوبها لنبعد عن البولٌس.
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 الهٌٌبز فً كرٌستٌانا

 

وفً خبلل عشرة دقابق كنا أمام مدٌنة الكرٌستٌانا التً تعتبر نقلة 

لقرون األولى، فالكل ٌفعل حضارٌة من حضارة القرن العشرٌن إلى ما ٌشبه ا

ما ٌحلو له ببدابٌة فؤؼلب قاطنٌها من الهٌبٌز الذٌن تخلو عن مبلبسهم وعاداتهم 

وتقالٌدهم وعن حضارتهم، وأرادوا أن ٌتمتعوا بحٌاة بدابٌة فاتخذوا من منطقة 

                                      الؽابة مكانا  ٌستقلون فٌه عن المدٌنة.

هإالء الهٌبٌز فكل  وٌبدو أن هناك اتفاق ؼٌر مكتوب بٌن الحكومة وبٌن

 شًء مسموح بالمدٌنة باعتبارها مستقلة على أال ٌمتد نشاطهم خارج حدودها.

وهناك سٌارة شرطة تقؾ على باب المدٌنة لمبلحظة أي خرق لهذا 

 .االتفاق

وباب المدٌنة ٌشبه حدوة الحصان المفتوح، تستقبلك بعدة ساحة هً السوق 

مثلها إال داخله من أول اآلثار  الذي ٌبٌع أؼرب المعروضات التً ال تجد

الفرعونٌة إلى المشؽوالت اإلفرٌقٌة الٌدوٌة إلى السبلحؾ والصقور والبؽبؽان 

 والصنادل الجلدٌة الرومانٌة وؼٌرها.

وكل بابع ٌقؾ على معروضاته بمبلبس تشبهها وٌحاول شد انتباه رواد 

وقؾ على المدٌنة بؤؼرب ما ٌعرضه بٌنما التؾ جمع من الرواد حول شخص 

صندوق ٌخطب فٌهم بلؽة هً أشبه بإطبلق نكات عن فلسفة الحٌاة كما 

ٌتصورها وهم ال ٌستطٌعون إٌقاؾ موجات الضحك التً تنتابهم من أعماقهم 

فً مقابل ما ٌجودون به علٌهم كالحاوي عندنا وما لبثنا أن تقدمنا بعد هذا 

ظهره سواء أكان الكٌؾ وهم ٌظهرونه وٌحددون مالجمع حتى تلقفنا سماسرة 
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تركً أو أفؽانستانً سرعان ما ٌتركوك وٌذهبون إلى ؼٌرك حٌنما ٌستشعرون 

 عدم رؼبتك فً مجاراتهم.

دخلنا إلى المدٌنة فوجدناها عبارة عن ؼابة أشجار وتبلل عشبٌة خضراء 

تحوطها البحٌرات من كل جانب ترتبط ببعض عن طرٌق كباري خشبٌة 

                                   ٌجب أن تكون حذرا  وأنت تخطو علٌها. متهالكة مربوطة بالحبال، بحٌث

تقدمنا أكثر لنجد بعض صنادٌق الفاكهة وأفرع األشجار قد رصت بعناٌة 

وصنع منها بعض األكواخ المنتشرة على هذه التبلل وبعض من النسوة ٌقلبن 

الكانون الذي أعدوه من الحطب واألخرٌات تجمعن الفاكهة من طهٌهن على 

 ٌقومون بتضفٌر الحبال وجمع الحطب. على األشجار بٌنما الرجال

           فكان شٌبا   .والكل ٌفعل ذلك دون أن تكون هناك ورقة توت تستر جسده

                                                                      عجٌبا  نتؤمله وكؤننا فً رحلة الملٌون سنة قبل المٌبلد حٌن ظهر البشر على 

إلى أن لفت نظر طه  .وأخذوا ٌتعاملون مع الطبٌعة لٌطوعوها ألبنابهم .األرض

لتفاح والبرقوق من على األشجار بجانبً الطرٌق الترابً فتاة كانت تلتقط ا

 .الذي كنا نسٌر فٌه وتضعه فً سلتها وهً تشق طرٌقها كما ولدتها أمها

دلؾ وراءها بٌنما تسمرنا فً  .فؤثارت طه وصمم على التعارؾ علٌها

 .ٌفعلهالمكان ننتظر لنرى ما سوؾ 

تقلت على وهً ما أن جمعة فاكهتها واتجهت صوب كوخها حتى اس

فدنا منها طه وحاول أن ٌكلمها  .كرسٌها الخشبً ٌشرؾ على ماء البحٌرة

 .وٌبدو أنها فهمت نظراته فصرخت فٌه

وإذا برأس آدمٌة كثٌفة الشعر تخرج من ثقب الكوخ وال ٌظهر منها سوى 

برٌق العٌنٌن ثم كلب ضخم ٌشبه الفٌلة ٌنطلق نحو طه الذي أطلق ساقٌه للرٌح 
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ً كانت تصرخ فً الكلب بؤن ٌتوقؾ ونحن نكاد نهلك من              عابدا  لنا وه

 .الضحك

وما أن أطمبن طه لبعده من الكلب وأصبح آمن حتى هدأت أنفاسه وأخذ 

 . ٌصلح مبلبسه وهو ٌقول: ٌا أنا ٌا هما

 .فقلنا له: هما مٌن؟

 نسوان الدانش. -

 .                                     فضحكنا وقلنا له: عمرك ما حتحرم أبدا  
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 الشٌخ ... ونسوان الدانش

 

عدنا وهبطنا عبر الودٌان الترابٌة التً كان ٌؽطٌها العشب نستمتع ص

 بمنظر هذه الؽابة األوربٌة المشذبه.

ونحن نلتقط البرقوق المتدلً من األشجار على جانبً الطرٌق نشاهد 

 أؼرب ما تستطٌع أي عٌن أن تراه.

إلى أن شاهدنا مجموعة ملتفة حول سبورة وٌقؾ أمامها من ٌكتب لهم 

 .وٌشرح

اقتربنا منهم لنفاجا بالشٌخ عبد الحمٌد وهو ٌقوم بتدرٌس اللؽة العربٌة 

 لهذه المجموعة.

فنادٌنا علٌه، ما أن أبصرنا حتى اتجه ناحٌتنا ٌؤخذنا باألحضان والقببلت 

على هذه المجموعة التً أرادت أن تتعلم منه اللؽة وفهمنا منه بؤنه تعرؾ 

البعض منهن من كرونات ٌدفعها مقابل  وما ٌعطٌه له .العربٌة فً مقابل أكله

أفضى لنا الشٌخ عبد الحمٌد بهذه المعلومات حٌن جلسنا مع هذه  .نومه باالكتؾ

 المجموعة بعد أن تعرفنا علٌهم.

والحظنا وجود فتاة فً السادسة عشرة من عمرها تهتم بالشٌخ عبد 

كانت تعد  وفً دقابق .وتلمح من عٌنه ما ٌرٌده فتصدع له على الفور .الحمٌد

 لنا أكواب شاي.

وٌبدو أن هذه الفتاة هً التً عرفت الشٌخ عبد الحمٌد بهذه المجموعة حٌن 

 .وطؤ الكرٌستٌانا بمفرده اعتقدت فً شكله وملبسه بؤنه قادم من كوكب آخر
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فؤرادت أن تصدق حدسها فتعرفت علٌه وعرضت علٌه تعلٌمها اللؽة العربٌة 

 ستوطنً الكرستٌانا.فوافق. وانجذب إلٌهما عدد من م

وٌبدو أن هذا العدد سوؾ ٌتزاٌد للتعرؾ على الشٌخ عبد الحمٌد من قرب، 

ألنها الوسٌلة الوحٌدة التً  .كلنا نستمع منه هذه الحكاٌة ونحن منبهرٌن وسعداء

أنقذت الشٌخ عبد الحمٌد من عباس ومن الجوع الذي كان ٌتهدده إذا استمر 

 بمفرده دون عمل.

 عنا الجمٌع وطوقنا الشٌخ عبد الحمٌد وتمنٌنا له التوفٌق.استؤذناهم وود

 ووعدناه بزٌارته كلما سمحت ظروفنا، واتخذنا طرٌقنا عابدٌن.

 وصلنا األكتؾ بعد أن أسدل اللٌل ستارته على المدٌنة.
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 على سطح البحٌرة .. ٌرشف الحمام

 

ن لن أستطٌع وصؾ السعادة التً ؼمرتنً وأنا أمد ٌدي وأقبض أجري م

 .أحمد أمٌن بورق البنكنوت الدانماركً األخضر الطازج

لم تكن مبعث هذه السعادة لكمٌتها بالتؤكٌد، وإنما إلحساسً بشعور سري 

                                                                 فً نفسً وإحساسا  بالقٌمة التً أصبح جهدي ٌقدر بها فمنذ هذه اللحظة 

                                                            أصبحت شٌبا  بعد أن كنت فراؼا  لحظة جعلت عٌناي تومضان بالفخر 

 والسعادة.

تنً أوقن بؤن عملً أسبوعٌن آخرٌن كافٌٌن لتعوٌض ثمن الرحلة التً جعل

كانت قٌمة ما أتمنى فً هذه الفترة، حتى أعود مرفوع الرأس أردهم لوالدي 

 .اللذٌن لم ٌبخبل بها، وأدحض معتقدات معارضً هذه الرحلة عندما اقترحتها

وقفت أتؤمله                                                         إستقلٌت األتوبٌس عابدا  وتوقؾ بً كالعادة فً السنترم الذي 

 وأتمتع بروعة جماله الخبلب.

فالسنترم هو المٌدان بوسط المدٌنة ٌنقسم إلى قسمٌن فسٌحٌن تحوطه من 

كل جانب المبانً الكبلسٌكٌة ذات اللمسة الفنٌة األوربٌة البدٌعة التً ما زالت 

 محتفظة بطابعها العمرانً منذ عصر النهضة.

ء هذه الفترة ما زالت واضحة علٌها ولذا فاألبهة والفخامة التً تلٌق بعظما

وخاصة بمبنى البلدٌة. ٌتوسط كل قسم أو كل مربع من المٌدان نافورة رخامٌة 

ضخمة ٌعلوها أحد العظماء وٌنتشر الحمام األلٌؾ فوق ثراها وتحوطها مقاعد 

خشبٌة ذات لون أزرق قاتم ٌركن إلٌها معظم المارة وخاصة األجانب 

 ٌسترخون علٌها.



-39- 
 

منهم بتطعٌم الحمام بهذا المنظر البدٌع أمامهم ٌتسلى البعض  مستمتعٌن

الذي كان ال ٌتردد فً الوقوؾ على رإوسهم أو أكتافهم وكؤنهم أصدقاء من 

 زمن طوٌل.

والبعض ٌعبق صدره بالروابح العطرة التً تفوح من الزهور الملونة 

ة التً تندفع المنتشرة فً أحواضها الببلستٌكٌة بجوار المقاعد أو حول النافور

المٌاه بقوة من باطنها لتسٌل بؤشكال هندسٌة فً صحنها الرخامً الضخم الذي 

ٌبدو كالبحٌرة التً تتجمع الطٌور على شواطبها منعمٌن بالهدوء المخٌم على 

 المملوء بآالؾ السٌارات المتنوعة.المٌدان 

ولكن قمة الحضارة جعلت سابقً السٌارات ٌقودون فً إشارات المرور 

                                                                    لتً كانت توفق بٌن رؼباتهم فلم ٌكونوا فً حاجة أبدا  إلطبلق أي كبلكس ولو ا

                                                          تنبٌهً شٌبا  عظٌما  ٌجعلك تإمن بؤن األخبلق هً مبعث الحضارة.

وما إن تؤملت هذه الجنة الصؽٌرة حتى وجدت أمٌن ٌجلس على أحد 

المقاعد فاتجهت إلٌه وبعد أن رحب بً جلست بجواره أسترخً فً هذه الجنة 

                                                                          الصؽٌرة مستمتعا  بالحمام الطابر حولنا وحول النافورة الذي ما ٌلبث أن ٌتجمع 

                                              رإوسنا لٌصعد سابحا  فً الفضاء إلى أن ٌعلو إلى                           معا  وٌدنو مناورا  من فوق 

المحٌطة بالمٌدان لٌستقر فوقها وهو ساكن ٌرمق المٌدان بعٌونه سطح األبنٌة 

فنٌة ساكنة بمعمار األبنٌة ظللت البلمعة إلى أن ٌخٌل الٌك أنه أصبح قطعة 

 .                                 أتؤمله متمتعا  بجمال عٌونه البلمعة

                                                         وفجؤة رأٌت الحمام ٌنزل شارعا  أجنحته إلى أن توقؾ على صحن 

 وإذا بؤٌمن ٌقول: إٌه برأٌك فً التلٌفولً؟النافورة ٌرتشؾ من بحٌرتها 

 مدٌنة المبلهً. -

 .أٌوة ؟ -
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 نسهر فٌها اللٌلة. -

                                   ذهب إلى البوسطة أوال  حتى أرسل خطاب فكرة رابعة ولكن ٌجب أن ن -

 إلى أهلً.

ما احنا حنروح الساعة السابعة ودلوقت الساعة الرابعة ونصؾ ٌعنً  -

 تقدر تروح مصر وتٌجً مش ترسل خطاب بس.

 اتفقا. -

كتبت أول خطاب لوالدي أطمبنهم فٌه على أحوالً وتؤسفت عن تؤخر 

بعد أن أعثر على عمل حتى  رسالتً هذه إلٌهم ألننً وددت أال أكتب إلٌهم إال

أطمبنهم أكثر وأخبرتهم بؤننً فً خبلل أسبوعٌن على األكثر سٌكون معً ثمن 

الرحلة بالكامل بخبلؾ الهداٌا واألشٌاء التً أتمنى أن آخذها إلٌهم وأرفقت 

لكوبنهاجن وتمنٌت أن ٌكونوا معً فً الرسالة بكارت لصورة طبٌعٌة من الجو 

ت الرسالة بالسبلمات المعتادة وألقٌتها فً صندوق هذه الجنة الرابعة وختم

 البرٌد.
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 التٌفولً ... مدٌنة مالهً 

 

                                                                وصلنا إلى التٌفولً الساعة السابعة مساء  فوجدنا األعبلم الدنماركٌة 

 الحمراء ذات الصلٌب األبٌض الممتد إلى أطرافها.

نة ترفرؾ مع النسمات الخفٌفة المنعشة بفخر واعزاز وكؤنها تشٌر لج

 أخرى من جنات الدنمارك الرابعة.

البشوشة بحللهم السموكن م هواستقبلنا على األبواب مضٌفو المدٌنة بوجوه

الممٌزة بشعار التٌفولً ٌرحبوا بنا وما أن دخلنا إلٌها حتى وجدنا أنفسنا فً 

مدٌنة أخرى متؤللبة بثٌاب ضوبٌة باهرة تتمٌز باألناقة والرشاقة وكؤنها 

فوقفنا مشدودٌن لكل جزء من أجزابها متعجبٌن من االتقان  .عروس الدنمارك

 الحضاري الذي تبدو به.

وأشد ما بهرنً فً هذه المدٌنة هو المسرح الصٌفً الذي انحبست فٌه 

أنفاسنا بفعل الحركات الخفٌة التً أوقفت قلوبنا عدة مرات من أدي حاوي شاب 

 إٌطالً لٌعود لٌفجر الضحكات فً أعماقنا.

المسرح لنقؾ بإجبلل نحً حرس الملكة فً موكبهم المهٌب  خرجنا من

وهم ٌتجولون داخل المدنٌة تتقدمهم فرقة الموسٌقى الملكٌة بمقطوعتهم النظامٌة 

 واٌقاعتهم النحاسٌة ٌبدون كحرس باكنجهام بانجلترا.

ولكن ما أن تفحصنا وجوههم حتى أدركنا أنهم فتٌة فً العاشرة من 

                                                كا ، ومرقت بجوارنا، وسٌلة نقل المدٌنة التً تنقل               فكان شٌبا  مضح .عمرهم

 الزوار من مكان إلى آخر.
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فحركت فٌنا الشوق والحنٌن لمصر ووقفنا فرحٌن لرإٌتها ألنها كانت 

 رأس البر.ؾ طعبارة عن طفطؾ أنٌق فخم ذكرنا بطف

وما أن تقدمنا إلى داخل المدٌنة حتى سمعنا صرخات وإستؽاثات مدوٌة 

صدرها لنجد بٌت الرعب الذي تختلؾ فكرته عن أي بٌت رعب فاندفعنا إلى م

بؤي مبلهً أخرى ألن الداخل فً هذا البٌت ٌدخله عن طرٌق مركب وما أن 

ٌجلس فٌه حتى ٌندفع به بقوة لٌسقط من علو فٌرتطم بماء بحٌرة ٌدفعه تٌارها 

 القوي إلى الداخل، وما ٌكاد المركب أن ٌسقط فً البحٌرة حتى ترتفع صرخات

وفً الحقٌقة لم نتمكن من دخول  .الجالس ٌخٌل إلٌه أنه سٌستقر فً قاع البحٌرة

 .                                                                       هذا البٌت لٌس خوفا  أو ذعرا  ولكن ألن تذكرته لم تكن نقودنا تتحملها وقتبذ
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 حماقة فً كوبنهاجن

 

عدت أنا وأٌمن بعد هذه األمسٌة الرابعة ونحن فً قمة السعادة نتبادل 

ل تثبٌت ما رأٌناه بؤذهاننا حتى ال نعتقد بؤنها لٌست القفشات والضحكات ونحاو

 سوى خٌاالت انتهت بمجرد خروجنا.

وعندما دخلنا األكتؾ ودنونا من صالة االستقبال حتى سمعنا صرخات 

 .                                 فاعتقدنا أن البولٌس فعل شٌبا  آخر .تنبا بكارثة

 ولكننا سرعان ما اكتشفنا أسباب هذه الضجة خناقة بٌن أصدقابً الثبلثة

ٌكٌلون لبعضهم السباب بؤقذع األلفاظ وما أن اقتربنا حتى علت صرخاتهم وهم 

 .ٌوجهون الخٌانة لبعضهم

وحاولنا تهدأتهم ولكنً فوجبت بؤحدهم ٌقول لً: أنا لم ٌكن لً ذنب فٌما 

 حدث.

 .نحن كنا مدفوعٌن .ورد جمٌل: وال أنا

 .وقال ٌوسؾ: هم الذٌن أضاعوا فرصة عمري

وهو ٌقول: ٌوسؾ هو الذي شجعنا للذهاب إلى أحمد ورد ظرٌؾ ٌصعقنً 

 .أمٌن

                                                              واستطرد ٌوسؾ قاببل : أٌوة أنا رحت ألحمد أمٌن لكن هما اللً بوظوا 

 .الخطة

واستمر ٌشرح ألٌمن: احنا اتفقنا نروح نسؤل عن شؽل عند أحمد أمٌن 

                                                                   واننً سؤدخل أوال  إلٌه وٌنتظرنً جمٌل وظرٌؾ فً الخارج وفعبل  دخلت إلى 
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وتٌل وقابلت أحمد أمٌن الذي رحب بً وعندما سؤلته عن شؽل لً قال هل األ

أنت لوحدك فقلت له أٌوة فؤشار لً بالجلوس وما أن جلست حتى دخل جمٌل 

ٌسؤله عن شؽل فنظر إلٌنا وفهم أننا متفقٌن مع بعض وما لبث أن ٌشٌر لجمٌل 

لٌه وأحببت منظمة عبالجلوس حتى دخل ظرٌؾ فوجد الرجل نفسه أمام اتفاقٌة 

أن أصلح الموقؾ فقلت له بؤننً ال أعرفهم وأن فإاد هو الذي أرسلنً إلٌك فرد 

 .                                        كبل  من ظرٌؾ وجمٌل بؤن فإاد أرسلهم أٌضا  

وهنا لم ٌملك الرجل أعصابه وبدأ ٌسب فً فإاد وفٌنا وطردنا شر طردة 

 ٌبقى مٌن فٌنا الؽلطان؟!!! .على الفور

همهم بالنزالة والخٌانة أما أنا فلم أنطق                               وهنا انفجر أٌمن فٌهم جمٌعا  ٌت

 .بكلمة عتاب واحدة ألن قدماي لم تحتمبل الوقوؾ

بصعوبة بالؽة ألننً                                               جلست مكبوتا  ال أجد شٌبا  أعلق علٌه وكنت أتنفس 

ألننً لم أحافظ على الوعد الذي قطعة  .أٌقنت بؤن أحمد أمٌن سٌتهمنً بالخٌانة

 .                                  على وٌعتقد بؤننً دفعتهم إلٌه فعبل  

                                                               أصبح مصٌري مجهوال  بعد هذه الخٌانة وظللت ٌقظا  طوال اللٌل أحاول 

 إٌجاد ما ٌبرر موقفً وظل الشك ٌساورنً.

الثبلثة التً أخذت تطن  األنذاللم أنم فً هذه اللٌلة الحالكة بفعل كلمات 

 .فً أذنى كالبعوضة القاتلة

طلب منً وظللت أبحث عن مرر ٌساند موقفً أمام أحمد أمٌن الذي كان 

                                                                       بؤال أبوح ألحد بمكان عملً وكؤنه كان ٌشعر سلفا  بما سٌحدث حٌنما علم بؤننً 

 .ما زلت باألكتؾ مع األخوة المصرٌٌن
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استبد بً القلق بنفسً وؼمرنً اكتباب قاتل لم ٌتبدد كما تبدد سواد اللٌل 

وتوهج ضوء النهار واستمرت حالة الطنطنة تبلحقنً واألتوبٌس ٌنطلق بً 

 .فندق وأنا ما زلت أبحث عن مخرج لهذا المؤزق اللعٌنإلى ال

دخلت بهو الفندق واستقبلنً جمٌع العاملٌن ببشاشتهم الروتٌنٌة وما أن 

دفعت باب ؼرفة الؽسٌل حتى وجدت شاب أشقر ٌرتدي زي الفندق وٌقوم 

 .بعملً

نظر لً باستؽراب حٌنما وجدنً أتطلع إلٌه فً دهشة ولم أتكلم معه بل 

ى الفور إلى ؼرفة ؼسٌل المطبخ ألستطلع من سلٌمان األمر ففهمنً اتجهت عل

بؤنه ال ٌعرؾ شًء عن الموضوع وطلب منً أن انتظر أحمد أمٌن ألهم منه 

بالضبط وبالفعل انتظرت فً ؼرفة استراحة العاملٌن والحسرة تمؤل قلبً بسبب 

 الؽلطة التً ارتكبتها بحسن نٌة.

وعندما  .لتحٌته فقابلنً بفتور بالػدخل أحمد أمٌن وعلى الفور وقفت 

                                                                      سؤلته عن من ٌكون فً ؼرفتً فؤجابنً مقاطعا  هذا الشاب انجلٌزي ع ٌن بدال  

 منك ألنه معه تصرٌح بالعمل.

 .فقلت: وأنا ؟

أنا أسؾ ٌا فإاد حمبلت البولٌس بدأت تشتد وال أستطٌع أن أبقى  -

 .شخص بدون تصرٌح بالعمل

 أقسم لك.ولكن لم ٌكن لً ذنب فٌما حدث  -

وهنا  .تعلم أن كوبنهاجن فٌها كلمة واحدة فقط .أعذارك لن تفٌد األن -

على العموم هذه تجربة  .ترجمة أي شًء بالعمل ولٌست بالكلمات

 .وتقدر تستفٌد منها فً أي مكان آخر
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 وهل من السهولة أن أجد مثل هذا العمل الذي أحببته. -

 هذه هً مشكلتك أبحث وأكٌد ستجد. -

آخر أخؾ من الطرد وأنا على استعداد إلصبلح هذا  ألٌس هناك حل -

 الموقؾ.

ال تسمٌه طرد ولسنا فً حاجة إلصبلح كل ما أستطٌع أن أقدمه لك هو  -

اتصل بً وربما ربنا ٌسهل، ولكن ال تحاول أكثر من رقم تلٌفونً 

 ذلك، وتعلم أن هنا كلمة واحدة فقط.

 .فعل ذلك ثم تركنً ومضى
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 رخامٌة حمام وبحٌرة .. ونافورة 

 

خرجت من الفندق وعلقم مر ٌنساب ببطء فً حلقً والمرارة تكاد تخنقنً 

وأنا أقؾ أنتظر األتوبٌس الذي لم ٌكن ٌنتظره سواي إلى أن جاء وفتح بابه 

فً األرض                                                             أمامً بالضبط وظل السابق ٌدعونً بعٌنه إلى الصعود وأنا مسمرا  

ً بعد كل مرة كنت أخرج فٌها ال أرٌد فراق هذه المحطة التً بنٌت فٌها أحبلم

 من عملً.

ظل ٌنظر لً وهو متعجب من شرودي وعندما هم بؽلق األبواب رأٌت 

 نفسً أندفع أصعد درجاته وكؤننً استسلمت لهذا الواقع.

جلست بجانب النافذة أودع الفندق الذي ضاع منً فً لحظات وعٌناي 

ن ألنزل فً المحطة األبنٌة وعدت من واقعً الحزٌمتعلقة به إلى أن اختلطت 

 النهابٌة بمٌدان السنترم.

ترجلت إلى أحد المقاعد الخشبٌة استرخً علٌها وأجمع شتات نظراتً 

المبعثرة ألركزها على الحمام وبحٌراته فً النافورات الرخامٌة الضخمة 

                                                                   محاوال  ؼسل صدري من الكآبة التً علقت بها بالمناظر الرابعة التً كانت 

ٌسترخون على مقاعد وأرابك السنترم  .م كبار السنأمامً كما ٌفعل معظ

الحمام وٌتؤملون الطبٌعة الخبلبة وحركة الحٌاة بالمٌدان لٌقتلوا بها ما ٌطعمون 

 .ٌتهدد حٌاتهم من كآبة ووقت فراغ قاتل

لم أشعر بؤٌمن وهو ٌجلس بجواري إال بعد أن فاجبنً بقوله: سرحان فً 

 اٌه؟

 .                   أبدا ، ذهبت واتفصلت -
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 .اتفصلت؟ -

 أٌوة .. -

 .علسان والد الـ  وماذا ستفعل ؟ -

 .                         أبدا  أبحث عن عمل من جدٌد -

 مستحٌل اٌجاد عمل بدون تصرٌح. -

 ال ٌمكن أن ٌكون مستحٌل إذا اتبعنا طرٌق قانونً. -

 .وما هو ؟ -

نقدم فً جامعة كوبنهاجن للدراسة فٌصبح لدٌنا الحق فً اإلقامة ومن  -

 ثم العمل.

 .فكرة رابعة، لو صحت فكرة هاٌلة -

التً رسمتها فً مصر وال أدري لماذا لم تخطر على وهً نفس الفكرة  -

 بالً هنا.

 ألن الحٌاة هنا بتنسً أي حاجة. -

براهٌم وهو زمٌل فً الفوج إوما كاد أٌمن ٌكمل هذه الجملة حتى فاجؤنا 

 بقوله: عباس ٌا جدعان.

 نهضت أنا وأٌمن مذعورٌن وأجبنا فً نفس واحد: هو فٌن؟

 منه بؤعجوبة. فً األكتؾ نفدت -

 .قبض على حد من الموجدٌن فً األكتؾ؟ -

وأجاب أٌمن على الفور: من األفضل الهروب من هنا ألن المٌدان 

 .مكشوؾ ومن السهل أن عباس ٌلمحنا
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 .ورد إبراهٌم: وأٌن نذهب؟

فؤجبت: نذهب إلى األٌرترم صالة االنتظار ألنه ال ٌمكن أن ٌشك فٌنا أحد 

 .رٌن أو لسة واصلٌنألن عباس ٌعتقد أننا مساف

 فكرة مدهشة. -
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 فتاة صٌنٌة بالبلوجٌنز

 

بالرؼم من الجو المنعش لؤلٌرترم صالة انتظار شركة ساس التً أعددتها 

الستقبال القادمٌن أو الراحلٌن عن كوبنهاجن بفضل التكٌٌؾ المركزي 

امة فً كل جزء من أجزابها والجمال المنساب من خفوالدٌكور المفعم بال

المارقات من أمامنا بنعومة ورقة متناهٌة إال أن كل منا ذهب فً وادٌه الحسان 

 .مع مشاكله الخاصة

فكنت فً خلوة مع نفسً أناقشها فً داخلً وأقارن لها الحٌاة التً كنت 

 أتصورها فً أوربا وبٌن الحٌاة التً أحٌاها األن.

ته من دخرإ                                                      موقؾ ٌدعو إلى العجب ألننً لم أفعل شٌبا  إلى األن فكل ما 

والرثاء ألننً كنت فً حالة ال  .عمل جدٌدعملً سوؾ ٌنفق فً البحث عن 

 .أحسد علٌها

فهل سؤجد العمل كما وجدته فً المرة السابقة أم ٌا ترى القدر ٌخبا لً 

 شًء عكس ما أتوقعه كما ٌفعل معً منذ أن بدأت أفكر فً هذه الرحلة.

وهو ٌتؤبط زراع فتاة لم ٌنشلنا من هذه الوساوس سوى مشهد زمٌلنا طه 

 صٌنٌة رشٌقة بالبلوجٌنز وهما ٌتؤمبلن فاترٌنه البارفانات بؤحد أركان األٌرترم.

                                                     طه حتى قدم معها تجاهنا، نهضنا جمٌعا  ونحن سعداء بهذا  ناآروما أن 

المشهد الرابع، نرحب بهما وعلى الفور أشار إلٌها ثم قال: مدام طه. اسمها 

 ٌوكومن شنؽهاي.

وعرفنا منه بؤنه تقابل معها بمدٌنة الهٌبز  .دٌنا تصافحهافامتدت أٌا

 .الكرٌستٌانا وأحبته من أول نظرة فؤحبها
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 وقرر أن ٌصطحبها إلى األكتؾ بعد أن ٌقوما بجولة سرٌعة لكوبنهاجن.

 ثم مد ٌده ٌصافحنا فقلنا له: على فٌن؟

 إلى األكتؾ. -

 عباس هناك وقبض على مجموعة من الفوج ..  -

ؾ هو المكان الذي أعرفه تهمنً عباس وال ؼٌر عباس األكفؤجاب: ال ٌ -

 ووعدت ٌوكو أننا سنؤخذ حمام سونا هناك.

 ولكن. -

 .وال ٌهموكو عمر الشقً بقى ٌا أنا ٌا عباس فً البلد دي -

ثم تبادل الحدٌث باإلنجلٌزٌة مع ٌوكو التً لوحت لنا وسارت مع طه إلى 

 مصٌرهم المجهول.

فً دهشة من تصرؾ طه وعدم مباالته بؤي  ؼصنا ثانٌة فً مقاعدنا ونحن

 .عباس
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 نوافذ زجاجٌة ... وزروق تائه 

 

وسرعان ما عدنا لحال أنفسنا صامتٌن كؤننا ننتظر الفرج القرٌب أو عسى 

                                                                        أن ٌقدم أحدنا حبل  لما سنفعله خاصة ألن اللٌل أسدل ستارته على المدٌنة التً 

 أؼلقت معظم حوانٌتها.

الجلسة ال نتكلم وال نفكر بٌنما ظلت عٌوننا تتابع ونحن ما زلنا فً هذه 

لٌنا من إالراحلٌن أو الوافدٌن عن طرٌق اتوبٌسات ساس التً كانت تقذؾ بهم 

 المطار من الفنٌة إلى الفنٌة.

بؤشكال وجنسٌات مختلفة ما ٌلبثوا أن ٌتجمعوا داخل األٌرترم حتى ٌتفرقوا 

اي على شاب أسمر ٌقترب من إلى حٌث شاءوا بكوبنهاجن إلى أن توقفت عٌن

                    األٌرترم وكان نحٌفا  الثبلثٌن كان ضمن مجموعة تخطو ألول مرة داخل 

 متوسط القامة ٌبدو اإلرهاق علٌه من الحقٌبتٌن التً ٌحملهما بكلتى ٌدٌه.

شدتنً بشرته السوداء ومصرٌة مبلمحه إلى أن أدنو ناحٌته وأسؤله 

 مصري؟

 بالتؤكٌد.فرفع إلى جفونه المتثاقلة وأجاب: 

                                                             فتهلل وجهً باإلشراق وقلت: حمد هلل على السبلمة، أهبل  وسهبل ، أخبار 

 .مصر إٌه؟

 فؤجاب بنفس التثاقل: بخٌر.

وابتسم ابتسامة طفٌفة كؤنه ٌإكد لً ذلك فعرضت علٌه أن ٌلتقط أنفاسه 

 .معنا على األرابك
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 ثم ٌواصل مسٌرته فوافق واستؤذن لٌضع حقٌبته فً صندوق األمانات.

                                                             وحٌنما حاولت إرشاده وجدته ٌعرؾ طرٌقه جٌدا  وال ٌحتاج ألي إرشاد 

 فعدت أدراجً.

وما هً لحظات حتى جاء ٌدنو تجاهنا فوقفنا ثبلثتنا لنرحب به ونعرفه 

 بؤنفسنا.

ثم ارتمى بجسمه المتثاقل على إحدى األرابك بجوارنا وبٌنما كانت عٌوننا 

خصٌته أو سبب مجٌبه حتى تتفحص مبلمحه لنستطٌع التعرؾ منها على ش

 .فاجؤنا بقوله: عاملٌن اٌه مع عباس؟

اشرأبت أعناقنا وقفزت عٌوننا إلى الخارج وأجبناه على الفور: انت 

 .عارفه؟

 مفٌش مصري وال عربً وال شرقً فً أروبا مٌعرفشً عباس. -

 باستفهام: أنت حضرت هنا قبل كده؟ -

 فً الحقٌقة دي ثانً مرة. -

 سٌاحة؟ -

 لوقت.وبزنس فً نفس ا -

عن المكان الذي كانت المفاجؤة التً سببت لً الضحك حٌنما سؤلناه 

 سٌؤوي إلٌه فً كوبنهاجن؟

 فؤجاب: فً األكتؾ.

 .سؤلنً عن سبب ضحكً

 .فؤجبت: ألنه قدر محتوم على كل المصرٌٌن
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فضحك هو األخر ثم ما لبث أن استفسر عن السبب فً جلستنا فً 

فعلت على ثؽرة ابتسامة طفٌفة ثم أضاؾ األٌرترم، فؤفهمناه خوفنا من عباس 

ة                                                                     بثقة: ال ٌمكن ألي عباس هنا مداهمة أي مكان بعد الثامنة مساء  ألنها ببساط

 فترة راحة وهو ال ٌحب اإلزعاج.

قبل أن  .لتنقذنا رإوسناالتقطنا منه هذه الكلمات كؤطواق نجاة تعلقت بها 

معه إلى األكتؾ دون  تؽوص فً بحر النعاس الذي بدأ ٌتهددنا فنهضنا لنسٌر

 أي مناقشة.

ة من نوافذه الزجاجٌة ثمن على البعد، الحت أضواء األكتؾ المنبع

المتعددة فً طوابقه الثبلثة، وبدأ كؤنه المرفؤ الوحٌد الذي تتؤلأل أضواءه أمام 

 .قواربنا التابهة المتصدعة

وما أن اقتربنا منه حتى رأٌنا زجاج إحدى نوافذه ٌتطاٌر لٌخرج منه 

 كرسً لٌلقى على الرصٌؾ بعد فرقعة هابلة لتضحى أنواره أشبلء مبعثرة.
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 زجاج مكسور .. وآخر جدٌد 

 

أوتاد محكمة ربطت أرجلنا باألرض وراحت قلوبنا تقرع طبولها وكؤنها 

تعلن بدء القتال بٌننا وبٌن عباس فً الوقت الذي تجمدت فٌه أطرافنا وأصبح 

تماثٌل مٌادٌن كوبنهاجن أما هانً فتركنا وخؾ ثبلثتنا كتماثٌل رخامٌة شبٌهة ب

إلى الباب الربٌسً ٌدلؾ إلٌه كؤنه الفارس المؽوار وبدٌهً أن سبب جرأته هذه 

 .جةزنابعة من تؤشٌرته الطا

وما هً لحظات حتى أتً ٌطمبنا كسابقته األولى وٌفهمنا بؤن خناقة نشبت 

 اخل.بٌن أحد المصرٌٌن ومدٌر األكتؾ وال وجود لعباس بالد

                                                                 فدخلنا لنرى طه عارٌا  ٌصٌح وٌلعن بالعربٌة كالدٌك الرومً وفً حالة 

المصرٌٌن تهدبته والفصل بٌنه وبٌن مدٌر ثورة عارمة بٌنما ٌحاول بعض 

                                                                       األكتؾ الذي كان ٌقؾ عارٌا  هو األخر برفقة الفتاة الصٌنٌة وهً أٌضا  عارٌة 

 تلك التً رأٌناها مع طه فً األٌرترم.

ى الفور وأخذناه إلى صالة المطعم لنبعده عن المدٌر الذي فطوقنا طه عل

                                                                 كان مندهشا  من تصرؾ طه وال ٌبدى أي مقاومة وفهمنا من طه بؤنه حٌنما 

دخل السونا برفقة ٌوكو دخل ورابهما المدٌر واقنعها بعمل مساج، تدلٌل، 

                                                                      فوافقت وحٌن اقترب منها المدٌر استشاط طه ؼضبا  وأكلته الؽٌرة فاشتبك مع

بد من الفرار إلى الصالة الخارجٌة، فبلحقه طه بالكرسً  ىالمدٌر الذي لم ٌر

بٌنما أعربت ٌوكو عن سخطها لـ طه ولتصرفه البهٌمً فانضمت إلى المدٌر 

 .مما أثار طه أكثر

وعلى الجانب األخر كان هانً وبعض المصرٌٌن ٌحاولون تهدبة المدٌر 

درك حقٌقة ما فعله وتؤثٌره على ومنعه من طلب البولٌس وٌبدو أن المدٌر أ
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                                                                     عواطؾ طه الشرقٌة فاستكان ثم سرعان ما عاد إلى عمله وكؤن شٌبا  لم ٌحدث 

أن تحدث جرٌمة فً المكان أما ٌوكو فلم ٌكن لها أثر وٌبدو أنها انسحبت قبل 

 تتورط فٌها.

وقام جمٌع النزالء بترتٌب الصالة وجمع الزجاج وفً ثوان كان الزجاج 

 .ورسمحل المك الجدٌد ٌحل
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 وخلعت نظارتها

 

وعاد الجمٌع لنشاطه وللسمر بٌنما حمدنا هللا أن األمر لم ٌصل إلى حد 

 عباس لننام لٌلتنا هذه على خٌر.

                                                                 فً الصباح، نهضنا معا  نتجه صوب إدارة جامعة كوبنهاجن لشبون الطلبة 

الشهٌر قع فً إحدى الشوارع الضٌقة المتفرع من شارع المسٌر تاألجانب الذي 

                                                               فً قلب كوبنهاجن وهو ال ٌعبد كثٌرا  عن المركز الدولً التحاد الطبلب 

عبارة عن شقة فً إحدى المبانً العتٌقة الزاهٌة ( D I Sالمسمى دي أي إس )

األلوان استقبلتنا موظفة االستعبلمات بإشراقة باسمه تتؤلأل على ثؽرها وكؤنها 

                              تطمبنا سلفا  عن تحقٌق مطلبنا.

 من باالنجلٌزٌة عن رؼبتنا فً االلتحاق بالجامعة.فؤفهمها أٌ

                                                              وبدون مناقشة وفً ثوان كانت ت خرج من درج مكتبها استمارتٌن كطلب 

التحاق ثم أضافت بؤنه ٌتعٌن علٌنا أن نحدد اللؽة األجنبٌة سواء الفرنسٌة أو 

االنجلٌزٌة التً سنتعلم عبرها لؽة الدراسة الدانماركٌة المعروفة بالدانش 

 رت اللؽة الفرنسٌة واختار االنجلٌزٌة وعكفنا على مؤل بٌانات االستمارة.فاخت

 ثم أعدناها إلٌها بعناٌة.

 األن أن تذهبا إلى بولٌس األجانب.ثم قالت بهدوء: ٌجب 

 عباس.

فخلعت نظارتها  .لفظناها فً نفس واحد ونحن مجمدٌن مما أثار دهشتها

 .وقالت: ماذا ؟
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 فقلنا: نقصد البولٌس.

ألنه الوحٌد الذي سٌصرح لكما باإلقامة طوال مدة الدراسة نعم،  -

 فصمتنا وطوٌنا االستمارات.

ووضعناها فً جٌوبنا وبابتسامة باهتة ودعناها والعرق ٌتصبب من جباهنا 

 صامتٌن كالعادة.

وبدون اتفاق رأٌنا قدمانا تقودنا إلى طرٌق البولٌس وكؤنها ترٌد أن تضع 

كالطٌور الجابعة التً تلهث وراء شباك صٌادها                            حدا  لنهاٌة اضطرابهما فكنا

% 1ما فٌها من طعام ؼٌر مبالٌة بالشرك طالما أن هناك أمل ولو  اللتقاط

وهكذا نحن  .إما الموت أو الحٌاة .النتشال الطعم وإنقاذ نفسها من وطؤة الجوع

بعد أن لعبت األحبلم الوردٌة بعقولنا فربما ٌوافق عباس على دراستنا وبذلك 

تخلص من كافة مشاكلنا أو ٌقبض علٌنا فتنتهً حٌاة الخوؾ والقلق التً نعٌش ن

 .فً رحابها

وٌبدو أننا أٌقنا بؤن حالتنا أفضل من الطٌور على األقل ألنها فً النهاٌة إما 

 رفاهٌة أو شظؾ.

مما دفعن إلى اإلسراع فً الخطى لنكون بعد برهة ٌسٌرة أمام مبنى 

للون والمكون من أربع طوابق والذي ٌقبع فٌه بولٌس قسم األجانب البنً ا

صابدو الطٌور المهاجرة من أجل اصطٌادهم وإعادتها إلى موطنها من أجل 

الحفاظ على مدٌنتهم قبل أن تتوطن فٌها وتتحول إلى مستعمرٌن تستعمر إحدى 

أحٌابها كما نجحت طٌور الصٌن وأبناء جنوب شرق أسٌا فً الفوز بؤحد 

ظته أثناء تجوالً بؤحٌاء المدٌنة حٌن صادفتنً الوجوه أحٌابها وهو ما لح

صوب وحدب داخل هذا الحً المعروؾ ل الدقٌقة وهً تطلع إلى من كالصٌنٌة 

 .بالحً الصٌنً
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 شباك الصٌد الناعمة 

 

ننا وصلنا إلى مكتب أوبالرؼم من ضخامة المبنى وكثرة مكاتبه إال 

نكن فً حاجة لسإال أحد  المسبول عن تصارٌح اإلقامة فً سهل وٌسر فلم

حٌث وجدنا اللؽة العربٌة تسطع على إحدى الٌافطات ترشدنا إلٌه مما أعاد الثقة 

وجود اللؽة العربٌة هنا أول عبلمة من عبلمات الترحٌب  واعتبرنافً نفوسنا 

 بنا.

وما أن دخلنا إلى مكتب المسبول حتى وجدناه سٌدة رابعة الجمال ترتدي 

تصدرة مكتب فاخر ال ٌخلو ركن فٌه من الزهور وسط الزي البولٌسً وهً م

دٌكور أبٌض ناصع ٌخٌل للناظر بؤنه فً إحدى مكاتب البٌض األبٌض 

 األمرٌكً.

 على وجه المسبولة. االبتسامةأشرقت 

ووقفت تحٌنا بؤدب جم فعرفها أٌمن بؤنفسنا وجلسنا على مقعدٌن ثم أخرج 

ا فابتسمت ابتسامة عرٌضة لها أٌمن استمارات الجامعة وشرح لها مقصدن

كالنهر المتدفق ونظرت لنا بشًء من الترقب ثم قال: لماذا ؼٌرتما رأٌكما فجؤة 

 .من السٌاحة إلى الدراسة؟

فبادرها أٌمن: ألننا لم  .والترقب ما زال ٌلمع فً عٌونها الزرقاء الصلدة

ستفٌد نكن نتصور التقدم الذي لمسناه فً كوبنهاجن وخفنا أن نتركها دون أن ن

 منها فقررنا الدراسة نحن موافقٌن على أي شروط.

                     حسنا  هاك هً شروطنا. -
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ثم فتحت الدرج وأخرجت لنا استمارتٌن وناولت كل منا واحدة منهما 

فاندهشنا ألنها كانت عبارة عن مربعات كل مربع فٌها مكتوب بلؽة شرقٌة 

العربٌة حتى ننا كالتركٌة واألفؽانٌة واالٌرانٌة والعربٌة وما أن التقطت عٌو

 وجدنا اإلجابة التً ننتظرها مطبوعة أمامنا بلؽتنا.

ألن المعنى العام كان ٌقطع  .وكؤن لٌس هناك مجال للمساومة أو المناقشة

                                                                  بضرورة رحٌلنا من الدانمارك أوال  ثم بعد ذلك نفكر خارجها فً الدراسة 

م واحد من األٌام وندخل إلٌها بتؤشٌرة دراسٌة وال ٌسمح أن تمتد اقامتنا عن ٌو

 الخمسة عشر المطبوعة على تؤشٌرتنا السٌاحٌة.

لم ٌكن لدٌنا الفرصة فً المناقشة بعد أن ثقبت هذه اإلجابة قارب النجاة 

الذي كنا نعتقد بؤنه األمل الباقً من أجل البقاء فً هذه الجنة فاندفعت المٌاه من 

عنا بالخروج قبل أن قاعه وجدرانه تؽمرنا وتؽطس بؤنوفنا إلى األعماق وأسر

تفٌش الحجرة بمٌاه عرقنا التً خرجت من جلودنا مندفعة كشبلالت هادرة 

 بالؽضب.

كان أقرب مكان لبلسترخاء من مبنى بولٌس األجانب هو المحطة 

المركزٌة فاتجهنا إلٌها لنلتقط فطورنا من السوبر ماركت لنوقؾ اإلعٌاء الذي 

لرؼم من حالة الكآبة التً بسطت نفسها بدأ ٌزحؾ علٌنا وفً ثؽورنا ابتسامة با

 على وجوهنا كان مبعثها الذكاء الحاد الذي ٌتمتع به عباس هذه المدٌنة.

استطاع عباس أن ٌسد كل منافذ التحاٌل التً قد ٌلجؤ إلٌها كل من أراد 

البقاء فً هذه الجنة بفهلوته فجهز كل االجابات المحتملة بلؽة كل متحاٌل 

                                                         تكون رادعا  كافٌا  وكاشفا  ألالعٌبهم بؤدب جم وبإحترام بالػ وأؼلبهم الشرقٌٌن ل

لجبرهم على التنازل عن هذه األفكار بحٌث ال ٌفكروا فً شًء سوى العودة 

 لوطنهم.
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التقطنا علب الزبادي بالفواكه والخبز الطازج وركنا فً أحد أركان الصالة 

حول المواقؾ التً                                 وتخلل هذا الفطور حدٌثا  ضاحكا  الربٌسٌة نتناول فطورنا 

 حدثت لنا.

وما أعده لنا عباس بذكاء ولباقة متناهٌة وحمدنا هللا أن المسبولة لم تطلب 

جوازات سفرنا وتحتجزهم كً تجبرنا على المؽادرة وٌبدو أن الفطور جدد 

نشاطنا وؼمرنا بحالة من الحماس زادت إصرارنا على إٌجاد وسٌلة من أجل 

 .البقاء فً هذه الجنة آمنٌن
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 لون الفراولة

 

وفجؤة، لفتت نظر أٌمن دانماركٌة شقراء بالبلوجٌنز تخطو من أمامنا وهً 

شبه سكرانة تؽنً مع نفسها وتتماٌل بخطوات تبدو راقصة ٌمنه وٌسره وبٌدها 

                   كٌسا  من الشكوالته.

                                 ها ؼزال  عفٌفا  باللؽة االنجلٌزٌة.لفوقؾ أٌمن ٌؽاز

آتت تمد ٌدها بكٌس الشكوالته وكؤنها وٌبدو أن كلماته الرقٌقة أعجبتها ف

إلطراء تحٌٌنا على اهتمامنا بها فؤخذنا بعضها بٌنما ظل أٌمن ٌهمرها بكلمات ا

 واإلعجاب بجمالها الفتان وشدتها تعلٌقاته الظرٌفة للجلوس معنا.

كادت تطٌر من الفرحة حٌنما عرفت أننا أحفاد خوفو ومنقرع من مصر، 

حاته لم تكن سكرانة كما اعتقدنا من خطواتها إنما صفالتً أفتتح بها التارٌخ 

كانت سعٌدة تمارس حرٌتها بنفسها وتعبر عن هذه السعادة ظلت الضحكات 

 الرنانة تؽلؾ جلستنا.

وكنت أضحك فً معظم الوقت بتلقابٌة ولم أكن أفهم ما ٌضحكنً 

 وٌضحكهم.

صور ولكنً انفجرت بالضحك عندما ٌبدأون به ال ٌمكن ألي انسان أن ٌت

 وقتبذ سوى إننا عابثٌن ال نعرؾ إال الضحك وال ٌمكن أن نكون تعٌسٌن.

                                                                    ولم تمر لحظات حتى رأٌت فتاة أخرى شقراء تقترب منا ثم ت حٌنا بابتسامة 

 وتتحدث مع زمٌبلتها باللؽة الدنماركٌة )الدانش( التً ال نفهمها.

ها تشدها إلى نا نفهم بؤنلوكانت تجٌبها األخرى باإلنجلٌزٌة األمر الذي جع

 طرٌقها.
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                                                                      بٌنما الفتاة التً كانت معنا تتشبس بالبقاء معنا ولم تجد األخرى مفرا  إال 

 بالجلوس بجواري فً صمت حتى تنتهً األخرى من دعابتها وتنهض معها.

وأحسست بالصمت أنا اآلخر وتوقفت ضحكاتً بٌنما ضحكات أٌمن 

 .وفتاته تزداد سخونة ورنٌن

الصامتة انتشلنً من لعبة الدعابة التً بدأتها زمٌبلتها  وٌبدو أن وقار الفتاة

فهً تكاد تكون صورة معكوسة لتصرفاتها تبدو جادة فً نظرتها وفً طرٌقة 

كبلمها ذات جمال هادئ متناسق رشٌق، من تحت البالطو المفتوح من خبلل 

 البنطلون الكحلً والبلوزة البٌضاء.

األشقر المصفوؾ وهو ٌنسدل  كنت أتؤملها فً صمت أتؤمل شعرها الذهبً

 .ولة الٌافعةا                                     مقتربا  من وجنٌتها المصبوؼة بلون الفر

أردت أن أشرخ ؼبلؾ الصمت الذي احتوانا، فسؤلتها عن اسمها، وتبلقت 

 عٌونً مع عٌونها، وقالت: جولٌا.

 وأنا فإاد من مصر. -

فانفرجت شفتاها عن ابتسامة خفٌفة وسؤلتنً عن موعد قدومً إلى 

 وعلى الفور قلت لها من أسبوع فقط. الدانمارك

وهً اإلجابة التً كانت أعرفها باإلنجلٌزٌة سواء تطابق الحقٌقة أم ال، 

                                                                    ومرت اللحظات بٌنً وبٌنها تقربنا من بعض وكانت ما تحاول كثٌرا  أن تجد 

العبارات السهلة لتفهمنً ما تقصده ألنها أدركت ضعفً فً اللؽة بل أنها كانت 

م بعملٌة الترجمة لجملة أو كلمة تحس من تعبٌرات وجهً أننً تنادي أٌمن لٌقو

ال أستسٌؽها لعدم قدرتً على الترجمة وبدأ الحوار ٌؤخذ طابع الضحك من 

وبدأ ٌمتد بٌننا  .اللحظة إلى األخرى والحدٌث ٌدور بٌننا وال أعلم من أٌن ٌؤتً

 وبٌن أٌمن وفتاته.
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ًء والحٌاة تسري وظلت القفشات تتصاعد والضحك ٌزداد على ال ش

                                                                   تدرٌجٌا  فً أوصالنا تزٌد وجوهنا توردا  نحن األربعة انقشعت على أثرها 

سحابة الجدٌة التً كانت ٌفصح عنها وجه جولٌا وعاد إلٌها الصفاء والسحر 

 بقسماته المختارة فً تناسق رابع.

وٌبدو أن الجلسة حازت رضاها ألنها لم تكن تتوقع بؤنها ستلقى مثل هذه 

ة من التعلٌقات الظرٌفة والضحكات المفعمة أو االندماج معنا فنست ما الحفاو

 كانت ذاهبة إلٌه هً وصدٌقتها.

ولم ٌعد ٌشؽلها سوى توصٌل معنى الضحكات والقفشات التً كانت تبدٌها 

ٌبدونها إلٌنا حتى ال تفوتنً بسمة أو ضحكة تنطلق أو التً كان أٌمن وفتاته 

 أثرهما.

انت ضحكتها هادبة نابعة من شعورها على خبلؾ وعلى الرؼم من ذلك ك

                                                                     فتاة أٌمن التً كانت تنفجر بالضحكات الرنانة كثٌرا  ما تسببت فً أن تشد 

 أنظار المارة إلٌنا.

ا ونصطحبهما إلى وفوجبت بؤٌمن ٌقول لً بؤنهما ٌرٌدا أن نؽٌر جلستن

 كافترٌا المحطة.
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 على أنغام الموسٌقى 

 

تٌرٌا المحطة، حٌث الهدوء والمشروبات ونظرت إلٌه ففً الطرٌق إلى كا

لً عسى أن أحل له هذه الورطة التً وقعنا وهو ٌنظر  .كً ٌحل هذا اللؽز

 .فٌها

فكٌؾ سندخل معهم إلى الكافترٌا وجٌوبنا لٌس فٌها سوى ما ٌكفً لسد 

 .رمقنا حتى نرحل؟

 .ٌؾ ؟وبعد تفكٌر لم ٌستؽرق برهة همست له أن األمر بسٌط فسؤلنً: ك

فقلت نذهب معاهم إلى هناك وعندما تنزل المشروبات سؤستؤذن فً 

 .الذهاب إلى المرحاض ثم تلحقنً أنت بعد ذلك فقال بدهشة: ونتركهم؟

 .عندك حل آخر ؟ -

 فكر برهة ثم قال: أقوم أنا األول إلى المرحاض ثم تلحقنً.

للؽة وكانت الفتاتان وقتبذ تنظران إلٌنا بدهشة وإعجاب من سماعهما ا

 العربٌة التً كنا نتحدث بها منتظرٌن أن ٌستفسروا عما ٌشؽلنا حٌنما نسكت.

وسرعان ما بدد أٌمن دهشتهما وأفهمهما أن سبب انشؽالنا كانت ترتٌب 

 .المواعٌد ثم وافقنا على أن نصحبهما

تبدو لنا بجدرانها                                                دنونا كبل  مع فتاته من كافترٌا المحطة التً كانت 

البلمعة ودخلنا إلى بهوها البسٌط الهادئ الساكن عن الدوشة  الزجاجٌة البلورٌة

 الطفٌفة التً تبدو من صالة المحطة.
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                                                                 وكان صوت االسترٌو دافا عذبا  بؤؼانً فرقة )آبا( التصوٌرٌة التً تمؤل 

 المكان.

واخترنا طاولة ذات أربعة كراسً وجلسنا فً مقابلة بعض بجواري جولٌا 

 وأٌمن وفتاته فً مواجهتنا.

                                                             جاء الجرسون وكان صٌنٌا  فطلبت جولٌا زجاجتٌن بٌره وطلبت كارٌن 

 نفس الطلب.

وذهب إلحضارهم ومن لحظة إلى أخرى كنت وأٌمن ننظر إلى بعض 

منتظرٌن اللحظة التً سنفلت منها عندما ترص الطلبات أمامنا ودقات قلوبنا 

 تزداد واالبتسامات الصفراء علت وجوهنا.

لحظة وجاء الجرسون ٌضع البٌرة أمامنا وفوجبت وكؤننا نجارٌهم لحٌن ال

 .بجولٌا تفتح شنطتها وتخرج ثمن الزجاجتٌن التً طلبتهم

وفعلت كارٌن نفس الشًء وبرقت الفرحة فً عٌونً وعٌون أٌمن ونحن 

 .ننظر إلى بعض ؼٌر مصدقٌن

نجونا من هذه الورطة بشًء لم ٌكن نتوقعه على االطبلق وهو أن تدفع لنا 

 .ثمن المشروباتالفتاتٌن 

وفً لحظة لم ٌكن ٌسعفنا فٌها الحل الذي اقترحته ألننا اكتشفنا بؤن 

                                                                الجرسون عندما ٌرص الطلبات ال ٌذهب بل ٌتوقؾ منتظرا  أن ٌقبض ثمنها 

 .على الفور
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 رجولة فً قفص من حدٌد 

 

عاد التنفس الطبٌعً ٌعمر صدورنا وجاءت البسمة الطبٌعٌة تورد وجوهنا 

ات عما كانت علٌه ونمى الود بٌننا وزاد القرب والتفاهم وبدأ وزادت الضحك

 .لسانً ٌنفك من عقدته بالكلمات االنجلٌزٌة التً التقطها من هذه الجلسة

وكانت جولٌا تشجعنً فً أن أعبر بهم عما أود اإلفضاء به فكانت 

ما تعبر صبورة ال تنزعج من ركاكة التعبٌر وال تلعثمً فً النطق، وتسهل لً 

 نه فً كلمات بسٌطة واضحة.ع

وفً وقت كانت تتداخل فٌه عٌونً بعٌونها الزرقاء ألسبح فٌها إلى نهر 

 .أنوثتها الفابضة فٌعترٌنً إحساس بالثقة والرجولة

وكؤن روحً ظفرت بحرٌتها كلما دخلت عٌونً بعٌونها عندما تنطبع 

لمتراكمة من حدقة عٌنها فً عٌنً فنظرتها لً كانت كفٌلة بؤن تحطم األكبال ا

كانت تطلقها كمن ٌفتح باب القفص الحدٌدي لعصفور  .سنون عدة فوق روحً

                                                                        الكنارٌا فٌشرع جناحٌه ٌضرب بهما الهواء بقوة لٌبتعد سرٌعا  عن السجن الذي 

كتم أنفاسه عبر مدة كان حلمه فٌها هو االنطبلق إلى األفق إلى األؼصان إلى 

 .النافورات إلى الطبٌعة بجمالها الوارؾ

وكانت أٌدٌنا تقترب من بعضها فً سرعة واحدة أحسست عندما لمست 

ٌدي ٌدها وأصبحت فً كفة راحتها أنها ؼاصت فً حنانها فسرى الدؾء فً 

ً بعروقً ٌعٌدٌها إلى شبابها بعد أن تهددها الزبل والجفاؾ سرى إلى قل

 ٌحوطه بؽبلؾ األمان والطمؤنٌنة ٌبعد عنه شبح الؽربة المتربص به.



-66- 
 

ربت المقاعد من بعضها حتى صارت قطعة واحدة ركزت بعدها نظري اقت

إلى وجهها أتفحصه فكنت كالمشاهد لتابلوه ٌعرض منظر ألجمل ما فً الطبٌعة 

فتوقؾ ٌجمع حواسه لٌرتشؾ كل جزء منه ٌؽذي بهم وجدانه قبل أن ٌنسلب 

 لبه.

ا ثم راحت شفتاي إلى شفتاها أروي بشرابهم جسدي البالً وٌداي تحوطه

وتزٌد من احتضانها وكؤننً أرٌد أن أصدق بؤن بٌنهم أجمل وأؼلى دره فً 

 الكون وأجمل ما فً الوجود.

كان أٌمن وكارٌن خبللها فً وادي آخر فالكل ٌفعل ما ٌحلوا له دون أن 

 ٌكون هناك ما ٌتصٌده بفضوله.

شًء مدهش عندما أحسسنا أننا نمارس حرٌتنا وسط مجموعات البشر 

                 بل  وعالمه الخاص.ما تفعله فقط كالمشؽولة فٌ

وكانت زجاجات البٌرة ترص أمامنا كلما فرؼت وجولٌا وكارٌن ٌتولٌان 

 .الحساب ونحن فً عالم آخر عالم اإلحساس بالحٌاة والشعور بالوجود

وكان الضحك ٌذوب كلما اقتربنا من بعض والصمت المعبر ٌزداد لم نعد 

 ترجم ما تحتاجه أنفسنا.فً حاجة إلى االنجلٌزٌة كانت عٌوننا ت

لؽة عالمٌة، لٌس فً حاجة إلى كلمات،  Esperantoالحب سبرانتو 

 والوقت ٌمر والدؾء ٌزداد ثم فوجبت بجولٌا تقول لً فً حنان: ترقص؟

 أٌن ؟فقلت بسرعة: نعم 

 فً نادي ناٌت كلوب قرٌب من المحطة. -

كافترٌا ثم ما لبثت أن قالت ألٌمن وكارٌن فوافقوها ونهضنا نخرج من 

 المحطة صوب الملهى.
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 كوكو .. ٌاسً فوفو

 

المضٌبة تبدد سواد اللٌل بتشكٌلة من األضواء المبهرة وأفارٌز المحبلت 

األلوان المختارة لتناسب كل مكان تنبعث منه فبدت الشوارع والمٌادٌن تتؤلأل 

وٌدي حٌنها  .وكؤنها حبات من اللإلإ موضوعة حول عنق العروس الدنمارك

تطوق خصر جولٌا وهً هابمة برأسها على كتفً بٌنما كانت تفلت من  كانت

أٌمن كارٌن فٌسرع وراءها وتظل تدور به حول النافورات المضٌبة إلى أن 

ٌنقض علٌها فٌؤخذها فً صدره فً قبلة طوٌلة تظهرهما بوضوح األضواء 

والتً  القوٌة المنبعثة من البرجٌتورات المسلطة على مجموعة المٌاه المتراشقة

 .ٌضبتتؽٌر ألوانها تارة باألحمر واألزرق وأخرى باألصفر واأل

ٌفعبلن ما ٌرٌدانه وسط المٌدان المملوء بآالؾ المارة المحافظون على 

الحٌاة وعلى الحرٌة وكنت أضم جولٌا بٌن صدري بٌن الفنٌة واألخرى أرٌد أن 

 .                       أصدق دابما  أنها بجواري

ن وصلنا إلٌه فدفعنا بابه الزجاجً وخطواتنا وبٌده صوب الملهى إلى أ

 ودخلنا إلى صالة فسٌحة ذات أضواء خافتة.

لٌس ملهى كما قالت جولٌا إنما صالة مطعم ممتلا بالطاوالت المرصوص 

                                   ر الشهٌة دابما  مهما أكل اإلنسان لم ٌعلٌها مختلؾ األطعمة وسط دٌكور ٌث

 .تعطً جولٌا فرصة فً أن أسؤلها

                                           قت فً اجابات لن تضٌؾ شٌبا  فجذبتنً إلى أحد وهً لم ترد أن تضٌع الو

الطاوالت كما فعلت كارٌن مع أٌمن وناولتنً إحدى القابمات الموضوعة علٌها 

                                                                  الختار وجبتً وحاولت جاهدا  أن أترجم كلمة من االنجلٌزٌة المكتوبة بها 

 القابمة دون جدوى.
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ؤلتنً فً الوقت الذي حضرت فٌه المضٌفة ترحب بنا وتتلقى طلباتنا فس

 .جولٌا عما اخترته وعلى الفور قلت كوكوكو

فنظرت لً بدهشة صامتة ومالت برأسها وكؤنها تقول لً ما هو 

 .لً: كوكوكو إٌه ٌا سً فوفو؟ولحقها أٌمن بنفس الدهشة ٌقول  .كوكوكو؟

أما كارٌن فتوقفت عن الضحك وظلت تنظر لً فً شؽؾ وكؤنها اعتقدت 

د وال أدري ما الذي جعلنً أقول هذه الكلمة أنها أكلة فرعونٌة فصممت للتؤك

ربما ألننً كنت أقصد أن أطلب فرخة ولكن عدم معرفتً معناها باالنجلٌزٌة 

دفعنً ألقولها على أساس صفة من صفاتها حتى ٌفهمون ما أقصده فنتج 

 .العكس وتابع أٌمن سإاله فً إلحاح: مالك سكت لٌه إٌه الكوكوكو ده؟

                                          عا : ٌا أخً أقصد أقول فرخة فمعرفتش معناها فؤجبته على الفور مقاط

 وقلت ٌمكن تفهموا بالكوكوكو.

فانفجروا من الضحك بعدها طلبت جولٌا من المضٌفة طلباتنا التً سرعان 

 ما عادت مع أخرى تفرشها على الطاولة فً تناسق.

وانشؽلت فً تناول وجبتً التً جاءت فً وقتها المناسب لمعدتً التً لم 

 الفتات من األكل منذ صباح هذا الٌوم.تستقبل سوى 

ولم ٌستطٌعوا هم نسٌان الكوكوكو فكانوا من اللحظة إلى األخرى ٌقولها 

كومٌدٌة فٌكفً أن أحدهم فجؤة حتى ٌنفجروا فً الضحك ٌتبادالنها كقفشة 

                                          ٌقولها أحدهم حتى ٌنفجروا جمٌعا  فً الضحك.

ألعطً معدتً  ولم أجد مناص أن أشترك معهم كلما توقفت عن األكل

                                                                     فرصة الهضم ألعود من جدٌد إلٌه إلى أن أنهٌت على الفرخة تماما  ثم نهضنا 

 نؽتسل.

تولت جولٌا ثم كارٌن دفع الحساب كالعادة بعدها أخذونا إلى صالة متفرعة 

  من صالة المطعم.



-61- 
 

 اإلوز البري ٌرقص على أنغام الدٌسكو

 

 .اب الخروجفتحوا باب فً نهاٌة هذه الصالة فاعتقدنا أنه ب

                                                                  ولكن كالعادة فوجبنا بؤنه مإدى إلى الملهى، شٌبا  لم نكن نتوقعه على 

                                                   االطبلق ال ٌمكن توقع شٌبا  فً هذه الرفاهٌة المتناهٌة.

إلى حد كبٌر نصؾ دخلنا إلى مكان مبطن بالشموازٌت األحمر وٌشبه 

النحاس  الدابرة تلمع فً وسط أرضٌته المؽلفة بالسجاد الفارسً دابرة كبٌرة من

تعرؾ بالمرقص )البٌست( ونصؾ الدابرة هذه مقسمة إلى أركان كل ركن 

مستقل عن اآلخر ومكون من أرابك عرٌضة من القطٌفة والشموازٌت األحمر 

وفً أحد األركان توجد ؼرفة زجاجٌة ٌجلس فٌها أخصابً الصوت ٌشؽل 

ا من أشرطة التسجٌل واالسطوانات على أحدث األجهزة والتً تخرج أصواته

االسترٌوهات ناعمة لتدفا المكان بؤؼانٌها وموسٌقاها أخذنا مكان بؤحد األركان 

وجاءت الضٌفة ترص البٌرة أمامنا وكانت جولٌا بالقرب منً وبٌنما أٌمن 

 وكارٌن فً ركن خاص وكان الضحك قد توقؾ.

                                                                     وبدأ حدٌث هامسا  ناعم ٌحل محله كباقً الفتٌان والفتٌات البلبً كانت تمؤل 

 ركان.األ

                                                                وشٌبا  فشٌبا  تؽٌرت االضاءة وسطع الضوء على الدابرة النحاسٌة التً 

تتوسط األرضٌة البٌست، وتؽٌرت الموسٌقى الناعمة إلى أؼانً الدٌسكو 

السرٌعة القوٌة فقام كل فتى مع فتاته ٌبادلها الرقص بخطوات متوازنة مع 

 مرة فً حٌاتً. ألرقص معها وكانت أولاالٌقاع ومسكت جولٌا ٌدي وجذبتنً 
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فتركت جسدي وخطواتً تنساب مع الموسٌقى لكونها تعبٌرٌة تركتها 

وبعد لحظات شعرت أننً أحلق وبدأت ساقاي ترتفعان تتوافق مع الموسٌقى 

                                                                     عن األرض شٌبا  فشٌبا  وٌدي فً أٌدي جولٌا نقترب إلى عالم األحبلم والخٌال 

 ٌلة.                                            كان من الصعب علً أن أصدق كل هذه األ شٌاء الجم

طمؤنٌنة ؼرٌبة كنت أعٌش فً كنفها منذ صادفت تلك العٌون الزرقاء 

                                                                       الرابعة التً ال تقل عن بحر الشمال سحرا  وال وداعة وسكون عالم تؤخذ منه ما 

 ترٌد إلى أن تشبع.

كنا كجماعات البط واألوز البري الذي ٌخطر على شط البحٌرات بإفرٌقٌا 

 فً دالل ونعومة.                                   بؤلوانه الزاهٌة متباهٌا  ٌنفش رٌشه

وحجبته                                                                    كنا نقول للعالم أننا سعداء الرقص شٌبا  ؼرٌزٌا  وأدته فٌنا التقالٌد 

مظاهر الوقار الكاذبة التً ٌجب أن نظهر بها وكؤن هذه األشٌاء سوؾ تقودنا 

إلى طرٌق االنحراؾ مع أنه بالعكس ٌفرغ عنا شعورنا بالخمول والكسل 

 م، أشٌاء كثٌرة نحتاج إلٌها لنصل.وٌشعرنا بالنشاط والحركة واالنتظا

كنت أنظر إلٌها والى حركاتها ففكرنً بالبطة التً تخطو فً دالل 

ونعومة، كنت أضمها إلى صدري كلما احتجت روحها، كانت أنفاسنا تتوقؾ 

                                               لنتخلص من جسدنا المادي وتصعد معا  إلى أرواحنا.

ٌاة وأوج كنت فً حاجة إلى روحها أكثر من جسدها لنصل إلى قمة الح

 السعادة.

                                                               ومرت اللحظات والقرب بٌنً وبٌنها طبٌعٌا  فً مجراه أنه كان طرٌقة 

 للوصول إلى قمة االذابة عندما تذوب روحً فً روحها ونصبح روح واحدة.
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خرجنا من الملهى لنعود صوب المحطة بعد هذه األمسٌة الرابعة تلك 

ذي ٌمكن أن ٌحسب كٌوم األمسٌة التً نقشت فً تارٌخً ألنها الٌوم الوحٌد ال

 عشته فً هذه الحٌاة.

ونزلنا إلى رصٌؾ المترو كً ٌستقلوه الذي كان فً عكس اتجاهنا ووقفنا 

 فً انتظاره.

ثم اتفقا على اللقاء فً الٌوم التالً بكافترٌا المحطة لنقوم بجولة فً المدٌنة 

اطتنً                                                               وما أن ظهر المترو فً األفق قادما  حتى أخذتنً جولٌا فً صدرها وأح

 بذراعٌها بكل قوة.

 وفعل أٌمن مع كارٌن نفس الشًء وكؤنهما ال ٌرٌدان فراقنا.

صعدوا إلى المترو الذي سرعان ما أقلع ووقفوا من خلؾ زجاجة ٌلوحون 

 لنا بؤٌدٌهم حتى اختفى بهم فً باطن النفق األرضً.
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 بنات الدانش

 

فولفو مضٌبة  عدنا إلى األكتؾ مقتربٌن منه فوجدنا أمام بابه سٌارة

أنوارها العالٌة تبدد سواد الشارع وكانت تبدو أنها تهم بالرحٌل ولكنها توقفت 

 عندما اقتربنا منها.

فسمعنا صوت طه ٌنادي علٌنا فتوقفنا لنجده ٌنزل من السٌارة ٌعانقنا، 

                                                                  وكانت هناك سٌدة فً الخمسٌن من عمرها تقرٌبا  تجلس على عجلة القٌادة 

 : أنتو فٌن أنا جٌت هنا من ساعة أقعد معاكم..ترمقنا، ثم قال لنا

 كنا معزومٌن فً فرح.

 ثم ضحنا: هو هنا فٌه أفراح؟.

 على العموم أنا راجع مع صحبتنا وسؤمر علٌكم فً وقت آخر. -

 لكمن انت عملت إٌه اشتؽلت؟ -

                                                              أبدا ، خلصت ، وبعدٌن هقول لكم على القرار اللً أخذته بعدٌن باي  -

 باي.

 إلى حسنابه العجوز ثم سرعان ما انطلقوا. واتجه إلى السٌارة -

وتوقفت أنا وأٌمن ننظر لبعض فً دهشة من الهزال الذي ٌظهر بوضوح 

بطة حتى خطواته لم تكن طبٌعٌة ولكن ما زالت ابتسامته هً الباقٌة بطة حتى 

 على ثؽره.

                                                                  تملكنا جمٌعا  الذعر حٌن رأٌنا الشٌخ عبد الحمٌد ٌبكً فً ؼرفة األكتؾ 

التً كانت معه فً الكرٌستٌانا تحاول تجفؾ دموعه وتهدأ خاطره ببل والفتاة 

 جدوى.
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وهو ما أن رآنا حتى عبل نحٌبه فاتجهنا إلٌه نستفسر منه عما حدث 

فاندهشنا حٌن علمنا بؤنه استجاب لرؼبات الفتاة حٌن انفردت به بالؽرفة وهو 

 متؤكد بؤنها لم تعد عذراء.

نما كانت الفتاة فً حالة طبٌعٌة كؤن الذي وظللنا ننظر إلى بعض والٌهما بٌ

 ٌهمها شًء إال تهدبة خاطر الشٌخ عبد الحمٌد.حدث هو أمر طبٌعً فلم ٌكن 

والذي كان ال ٌشؽله شاؼل سوى ؼضب السماء علٌه ولم ٌكن أمامنا من 

 أجل تهدبته سوى أن نقترح علٌه بؤن ٌتزوجها.

م ٌخطر على باله وظل هذا الحل الذي ل فسكت لحظة وكؤنه أراد أن ٌهضم

ٌنظر إلٌنا والعجٌب أنه كان من بٌننا من ٌقؾ كالذبب ٌفترس الفتاة بعٌونه 

 .                                              متمنٌا  عدم استجابة الشٌخ عبد الحمٌد لهذا الحل

 .حل محله وٌتزوج الفتاةٌحتى ٌتقدم هو ل

وٌبدو أنها شعرت بهذه األحاسٌس والمشاعر فعلقت زراعٌها على عنق 

 حثه على قبول االقتراح وتمنع هذه الذباب عنها.الشٌخ عبد الحمٌد لت

وعٌناه  فجؤة تهلل وجه الشٌخ عبد الحمٌد وانفرجت أسنانه المعوجة

علت صٌحاتنا وكدنا أن نصؾ له بٌنما علت الدهشة الضٌقتان وقبل االقتراح 

 .وجه الفتاة وكؤنها كانت ترٌد أن تعرؾ ماذا حدث

                              جلٌزٌة: هل تقبلٌنً زوجا  لكً؟عبد الحمٌد بقوله باإلنخ ففاجؤها الشٌ

 فنهضت تقبله وكؤنها ؼٌر مصدقة وهً تتمتم: نعم .. نعم .

                                                                ونحن مندهشٌن من قصة الحب المثٌرة التً تدور أمامنا مرددٌن جمٌعا  

 .وأوصلنا إلى هنامقولته الشهٌرة: الحمد هلل على ما شاء 
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 وتشرق اإلبتسامة الدنماركٌة من جدٌد

 

                                               بالنسمات الخفٌفة التً تتحسس وجوهنا حٌنا  تداعب                 كان الجو مفعما  

                                                      الورود الفٌحاء فً أحواضها بمواجهة كل نافذة حٌنا  أخر.

وقطرات الندى ما زالت عالقة بزجاج نوافذ األبنٌة وعلى صفحة األسفلت 

                                                                       فتعكس لمعانا  طفٌفا  علٌها والسماء بلونها الرمادي المخلوط بالزرقة تشكل 

أللوان أو السكون ال ٌشرخه سوى مقطوعات التؽرٌد لوحة باهرة فً سكب ا

المتداخلة من الطٌور السابحة فً فضاء الحدابق أو قرب النافورات الرخامٌة 

 التً نصادفها.

ونحن فً طرٌقنا صوب محطة أستربوت الجمٌلة والتً تعتبر صورة 

 مصؽرة من محطة كوبنهاجن، المحطة األم.

صدٌقً المقٌم بإٌطالٌا بعد أن إلى وبصندوق البوسطة ألقٌت خطابً 

شرحت له فٌه الظروؾ الؽٌر متوقعة وخاصة من عباس والتً نتعرض لها، 

                                                                 وعرضت علٌه أن ٌبحث لً عن عمل إذا كان الوضع مبلبما  لذلك بإٌطالٌا.

                                                                   جلسنا بجانب النافذة نطالع ما ٌخترقه القطار وهو ٌنطلق خارقا  السكون 

 الممتد على طول شرٌطة.

أن زحؾ على السماء واستولى علٌها ٌبدو أنه األن زرق بعد واللون األ

ٌنسحب بهدوء وإجبلل للملكة القادمة من الشرق لتتربع على عرش النهار ومن 

 ثم بدأ ضوء النهار ٌتوهج وبإحدى المحطات.
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، فهمت امتعاضه                                              صعد رجبل  دنماركٌا  ٌجلس أمامنا والحظت على وجهة 

                                      نها أول مرة أرى فٌها وجها  دانماركٌا  أن سببها نحن فؤصابتنً الدهشة أل

 .       عابسا  

حتى كدت  .أٌن االبتسامة الصافٌة التً تشرق على الثؽور الدنماركٌة؟

المعهودة نظر أٌمن الً وٌبدو أنه أندهش هو اآلخر من هذه أسمٌها االبتسامة 

                                                                  االمتعاضة فؤخذت عٌوننا تتفحص مبلبسنا خوفا  من أن ٌكون شًء ما أصابها 

 .ؼٌر البقة فجعلها

شًء من ذلك لم ٌحدث، بٌنما أخذت أنوفنا تشم رابحة المكان خشٌة من أن 

الرابحة عاطرة ومبلبسنا نظٌفة البقة وشًء من ذلك لم ٌكون أحدنا لوثه ولكن 

 ٌحدث.

                                                                     وفجؤة الحظت أن الٌافطة المثبتة على حافة النافذة تمنع التدخٌن نهابٌا .

                                    من الذي كان مشعبل  سٌجارة بٌن أصابعه وهو األمر الذي لم ٌنتبه إلٌه أٌ

فنبهته إلى الٌافطة وعلى الفور أطفؤ السٌجارة وبدد الدخان بكلتا ٌدٌه فعادت 

 االبتسامة تشرق على ثؽر الرجل.

وكؤنه ٌشكرنا على ادراكنا لقواعد النظام دخل عربات القطار وأدركنا أن 

 الحرٌة ال تعنً إال النظام.

بقوته الكهربابٌة التً ال تهدأ عبر األراضً والقطار ٌواصل اختراقه 

 الخضراء المكسوة بالحشابش واألشجار الباسقة المشذبة.

ٌل إلٌنا بؤننا نمرق داخل واحة الفردوس السندسٌة المقدسة بكل ما فٌها  .                                                        خ 

 .من طبٌعة خضراء وأرفه تؤخذ األلباب

 األخرى. والبحٌرات الرقراقه تنساب كحبات الفٌروز البراقه من قطعة إلى
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ثم ما نلبت أن نرى الفٌبلت البٌضاء تطل علٌها فً شموخ وعلٌاء من فوق 

 الروابً الخضراء.

وأوراق شجر الصفصاؾ واللببلب ٌتسلقن طوابقهن بل فً أكثر االحٌان 

 ٌعانقن الزهور الٌافعة المطلة من نوافذهن ذات الستابر الحرٌرٌة البٌضاء.

الشمال لتصافح أعٌننا صفحة مٌاهه وٌنحو شرط قطارنا ناحٌة حافة بحر 

                                                     وهً تتدافع معا  فً قوة وحب لتعانق شاطبها األبٌض بٌنما  .الزرقاء الزمردٌة

وقفت اللنشات الصؽٌرة تتراقص من نبضات هذا العاشق وهً مشدودة 

واالخرٌات من هذه اللنشات تمخر عباب العاشق قاصدة لمرساها الخشبً 

البٌضاء التً تنشد لها سٌمفونٌة مبلبكٌة  جزره برفقة طٌور النورس البحرٌة

 عذبة تؤسر الفإاد وتطرب اآلذان.

امتزجت رابحة أمواج العاشق التً ٌروج منها برفان الٌود لٌفتح الصدور 

وٌجدد النفوس ٌصبو بالوجدان مع هذه الطبٌعة الخبلبة لٌرافق النورس فً 

 أسفاره.

بعد أن أمست عاشقة  كانت عٌوننا تطالع فً شؽؾ هذه الطبٌعة الساحرة

لكل جزء من مفاتن هذه الطبٌعة فً الدنمارك الحلوة مما كان ٌدعوننً بالبقاء 

  فٌها ألنعم بروعة جمالها.
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 لعنة الفراعنة فً اسكندنافٌا

 

 وأصبحت جولٌا هً األمل فً الجنة.

صراري على البقاء فٌها وخاصة ألننً لم أبحث عن عمل امما أكدت 

نقود التً حصلت علٌها من عملً السابق كانت تكفٌنً ألن بنفسً إلى األن وال

 طول عن ما كان معً عندما ؼدوت هذه األرض.أأبحث من جدٌد لمدة 

وكان ذهابنا هذه المرة لمدٌنة كلمبرج الواقعة بشمال كوبنهاجن لٌس نابع 

بالتؤكٌد من كونها شاطا للعراة ولكن لما توقعناه من موقعها على بحر الشمال 

ها منطقة سٌاحٌة مملوءة بالحوانٌت السٌاحٌة كالبارات والكافترٌات من أن

والفنادق السٌاحٌة الذي قد ٌسعدنا الحظ ونجد ضالتنا فً إحداهن أو أي فرصة 

 عمل تبعدنا عن أماكن القلق وعن عباس بالذات كاألكتؾ والسنترم.

برج                                                              تهادت سرعة القطار شٌبا  فشٌبا  إعبلنا  عن اقترابنا من محطة كلم

عد بمبناها الهرمً والمحلً باللون البنً والتً تشبه إلى حد                    التً بدت لنا عن ب  

كبٌر من بعٌد محطات لعب األطفال بؤلوانها الزاهٌة إلى أن هدأت سرعة 

                                                                 القطار تماما  فنزلنا ندلؾ مباشرة وٌبدو أن بحر الشمال أصبح فً حضن 

لى الفنٌة ٌقبل وجناتها بكٌاسة محبوبته ذات الرمال البٌضاء الملساء ومن الفٌنة إ

 ورقة.

 فركنا أٌدٌنا بعد أن عبقنا صدورنا برابحة الٌود الرابجة من أمواجه.

ونظرنا ٌمنة وٌسرة عبر شارع الكورنٌش لنبدأ مسٌرتنا فً اتجاه البارات 

والكافترٌات فبلحظنا أن معظم المحبلت تبدو موصدة وٌبدو أن المدٌنة لم 

مفروشة بكراسٌها على رصٌؾ خاص قرب منا طاوالت قظ بعد فلمحنا بالٌتست
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األبواب فؽدونا إلٌها وجلسنا على إحدى  موصدهما زالت  لكافتٌرٌاخارجً 

الطاوالت وأخرجنا طعامنا من شنطتً الهاندباك المعلقة على أكتافنا لنتناول 

 فطورنا من الزبادي.

ة تزداد بازدٌاد حركة السٌارات وازدٌاد توهج ضوء الشمس كانت الحرك

                                               وكؤنها بدت تستٌقظ توا  لتستقبل نهار مشمس دافا.

فبدأت الحوانٌت السٌاحٌة تفتح أبوابها الزجاجٌة وكؤنها تفرد زراعٌها 

                                                           عمبلبها بلباسها الزجاجً اآلخاذ المصمم طبقا  ألحدث ما وصل إلٌه  لمبلقاة

 الدٌكور فً خطؾ األبصار وجذب ما فً الجٌوب.

                                                 ورفعناه إلى الهاندباك على أكتفانا واتخذنا طرٌقا   لململنا األكل من أمامنا

 عبر الشارع الربٌسً لنبحث عن ضالتنا.

 اتفقنا أن ٌكون كبلمنا على رصٌؾ ٌطرق المحبلت التً تصادفه.

وبدأ المسٌر وخطواتنا تنحو ناحٌة كل محل بخفة ونشاط ال تعرؾ الكلل 

ب ٌعترٌنا بالرؼم بنفس القوة كنا نخرج من محل لندخل اآلخر وإصرار ؼرٌ

رإوسهم بالرفض ومنهم من من أن بعض أصحاب تلك المحال كانوا ٌهزون 

                                                                   كان ٌلوح بٌده مشٌرا  أنه من العبث التكلم فً هذا الموضوع وباالبتسامة 

 المعهودة ٌودعوننا على أمل اللقاء بحظ أفضل.

خرجنا من دابرة الشارع الربٌسً لندخل فً الشوارع الجانبٌة للمدٌنة 

ال رق فنادقها دون جدوى وٌبدو أن أٌمن فقد األمل فؤصبح ٌشٌر لً بٌده نط

فابدة فكنت ألح علٌه أن ٌستمر كانت تلك المحال مملوءة باألسبان والٌوؼسبلؾ 

واالٌطالٌٌن الذٌن أتوا لٌستثمروا أجازتهم فً األعمال التً ٌتركها الدنماركٌن 

ؤلنا عنه بعض أصحاب هذه ولم ٌكونوا فً حاجة لتصرٌح العمل الذي كان ٌس

المحال باعتبار أن هإالء من األرض االوربٌة التً ٌسعى أبناءها جاهدٌن 
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لتوحٌدها فلم ٌكن هناك موضع قدم لؽرٌب إال إذا كانت المدٌنة فً حاجة إلٌه، 

وبعد أن ٌكون قد ذاب فً دمابها بإحدى الطرق التً ٌستحٌل علٌنا اجتٌازها 

               ٌوما  كما تقول  15ٌكن لنا الحق فً المكوث سوى  ألننا لسنا سوى سابحٌن ولم

 على جواز سفرنا.التؤشٌرة الملكٌة المطبوعة 

فكٌؾ سٌشؽلنا أصحاب المحال بعد أن أصبحنا خارجٌن على القانون 

وعباس ٌطاردنا فً كل مكان بعد أن كسرنا التؤشٌرة وامتدت اقامتنا أكثر من 

       ٌوما . 36

ى إخفاء جوزات سفرنا حتى ال ٌدرك ولذا فكنا حرٌصٌن أشد الحرص عل

عباس ٌتعقبنا وإذا سؤلنا أحدهم عنه أو عن تصرٌح العمل فكنا نقول أحد أن 

بؤننا نجدده وبعد أسبوع سنستلمه فٌبتسم ألنه سرعان ما ٌفهم الكذبة البٌضاء 

فرصة العمل فكنا  فٌقول لنا إذا حٌنما ٌنتهً تجدٌده أحضروه وسوؾ تجدون

 .، لنعاود البحث من جدٌد إناتملنخرج والحسرة 

ولم ٌكن أحد ٌشعر بمحنتنا وٌشاركنا فٌها سوى األشجار الحانٌة على 

طول طرقات المدٌنة، فكانت تحنو علٌنا بحبات البرقوق القرمزٌة الممتدة الٌنا 

 .من أؼصانها الخضراء لنطفا اللظى

قنا فً فً كل مرة نقابل فٌها بالرفض وٌبدو أن لعنة الفراعنة أخذت تبلح

 .هذه المدٌنة الخضراء

فلم ٌعد هناك بصٌص األمل لمحاولة أخرى فً البحث بعد أن جوبنا 

 .وخطت أقدامنا جمٌع محبلتها دون جدوى .المدٌنة بؤسرها

واقتربت بعد أن خفت حدة السٌارات بها وبقٌت المعة بنظافتها ساكنة 

ة وسط مخزن أصبحنا ننقب عن إبرة ضابعبوادعتها وبعد أن أدركنا بؤننا 

مملوء بالقش فً الظبلم ؼلبنا النعاس وصرنا فً حاجة لشًء من الراحة نفرد 
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فٌها أجسامنا وأقدامنا التً حفت فً استرخاء ولم ٌكن أمامنا سوى شرفة ببلج 

 كلممبرج على بحر الشمال.
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 تزلج الجمٌالت

 

 اتجهنا فً الببلج، ونحن شبه مترنحٌن من إجهاد التنقٌب وما أن وطؤت

أقدامنا الشاطا حتى دب النشاط فً سابر اعضابنا من المفاجآت التً جعلتنا 

 نقؾ مندهشٌن فاؼرٌن أفواهنا ننظر لبعض من لحظة إلى األخرى.

 .لنصدق ما تراه أعٌننا التً قفزت إلى الخارج تلتقط كل شًء بنهم

وكؤن  .والرجال العراٌا .الشاطىء عن أخره كان مكتظ بالنساء العراٌا

فلم ٌكن ٌستر أجسادهم ولو ورقة  .ٌنة عن بكرة أبٌها انسلخت عن مبلبسهاالمد

 .التوت التً لم تتخلى عنها ستنا حواء وال جدنا آدم

                                                                كانوا جمٌعا  فرحٌن بالشمس المشرقة فرحة األطفال وكؤنهم ٌرونها ألول 

مرة فؤلقوا بمبلبسهم كً ٌمسحوا لها بالتؽلؽل فً أعماقهم لتذٌب ما جمده جلٌد 

 لشتاء المنصرم.ا

                                                              فكانوا ٌرقصون ؼبطة وابتهاجا  على أنؽام موسٌقى الدٌسكو السرٌعة 

برشاقة والضحكات الرنانة تختلط مع صوت البحر فٌكون موسٌقى تصوٌرٌة 

تترجم معانً الهناء والرفاهٌة التً تلمحها فً عٌونهم الزرقاء الصافٌة والتً 

ر الفاكهة جلسنا لنقترب منهم تنطق بها أجسادهم الممشوقة المقطوفة من أشجا

 نتؤملهم وهم ٌسبحون مع أشعة الشمس على الرمال.

ومع أمواج بحر الشمال الرقٌقة التً تتدفق إلى الشاطا برفق وبعض 

النسوة استقلت على صفحات الصخور العرٌضة لتقترب أكثر من مملكة الدؾء 

 .لتحافظ على السحر الكامن فً أعماقها
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 انبهاركانها بٌنما حدقتها اتسعت تتابع الحسان فً هدأت عٌوننا وعادت لم

وهن ٌشقون صفحة مٌاه البحر بزحفات التزحلق المشدودة باللنشات المنطلقة 

 بحر الشمال.فً عباب البحر ٌشبهون أجدادهم الفاٌكنج فرسان 

حٌنما كانوا ٌركبوه وٌتسٌدون الممالٌك األوربٌة فً العصر السحٌق أما 

لٌن فً بناء القبلع من الرمال الطٌعة والتً قما ما ٌهدد الصبٌة فكانوا مشؽو

أسوارها الموج الذي ما أن ٌؽمرها حتى ٌقوضها فٌعٌدون على الفور تشٌٌد ما 

 أنهار وكؤنهم جنود بواسل ٌزودون عن عمابرهم.

ٌلخص التآلؾ النادر بٌن الطبٌعة وبٌن اإلنسان فً  باختصارإن المشهد 

                                             بؤسمى معانٌه وأخلص ؼاٌته فهدأت نفوسنا تماما   كرنفال رابع ٌعبر عن الحب

 ولم تعد مولعة بمشاهد العري.
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 ٌوم االستقالل 

 

الشٌخ عبد الحمٌد أمر طبٌعً سٌما وأننا اعتقدنا بؤنه قد سافر  اختفاءكان 

مع الفتاة إلى أي مكان ولكن سرعان ما أصبح اختفاءه بمثابة لؽز حٌنما ظهرت 

                                                 ث عنه وتسؤلنا عن مكانه وكان حرٌا  علٌنا أن نبادر الفتاة بمفردها وهً تبح

                                                               بالبحث عنه فً كل مكان سٌما وأن الفتاة لم تنقطع ٌوما  عن االتصال 

 لبلطمبنان علٌه وهً قلقة وشؽوفة ال تدري إلى أن ذهب.

                                                                   اتجهنا صوب عنوان قرٌبه الذي كان ٌحدثنا عنه لنبحث علٌه هناك وأخٌرا  

 عثرنا علٌه.

ا حتى تهلل وجهه بإشراقه وأخذ ٌقبلنا وكؤنه فً شوق وهو ما أن رآن

لرإٌانا والحظنا أن قرٌبه الذي أسكنه معه فً شقته ٌحاول أن ٌثنٌه عنا بحجة 

 تؤخرهم عن موعد مهم إال أن الشٌخ عبد الحمٌد قال له بؤنه سوؾ ٌلحق به.

 وظل معنا ٌسؤل عن أحوالنا وعن مستجدات الظروؾ التً نعٌش فٌها.

 نه بهذه األسبلة كان ٌتهرب من اإلجابة التً سعٌنا إلٌه من أجلها.وٌبدو أ

                                                                فحٌن واجهناه عن سبب تركه للفتاة صمت الشٌخ عبد الحمٌد وأخذ نفسا  

حٌث أنه حكى كل شًء بالتفصٌل  .                                          عمٌقا  ثم فاجؤنا بقوله أنه فً حٌرة من أمره

                   صلح بؤن تكون زوجا                                                          لقرٌبه فؤثناه عن الزواج من هذه الفتاة مقررا  له أنها ال ت

 .له

أما وأن كان مستعجل على مسؤلة الزواج فإنه على استعداد لتزوجٌه من 

شقٌقته المدرسة بحضانة األطفال اإلسبلمٌة بكوبنهاجن نزل هذا الخبر 
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كالصاعقة علٌنا ألننا لم نكن نتوقع من الشٌخ عبد الحمٌد أن ٌترك فتاته بهذه 

 .السهولة

ه معها فحاولنا أن نقنعه بؤنه لن ٌعوض مثل وهو كان ٌبكً على ما فعل

                                                                        هذه الفتاة التً تتصل ٌومٌا  لبلطمبنان علٌه ولن ٌصادؾ لها مثٌبل  ٌستطٌع أن 

ٌعودها على تصرفاته لتكون زوجة صالحة تستطٌع أن تتعاٌش معه بالطرٌقة 

 التً ٌفضلها.

فصمت وأطرق برأسه وفوجبنا بقرٌبه ٌحضر له ثانٌة وٌصر هذه المرة 

لى أن ٌصطحبه بالسٌارة لٌنهً مقابلتنا هذه معه فودعنا وفً لحظات كانت ع

 السٌارة تختفً بهما.

                                                                  وع دنا إلى القدر المحتوم أقصد األكتؾ ففوجبنا بقرار ؼرٌب أصدره مدٌر 

 األكتؾ ٌقضً بإبعاد المصرٌٌن الموجودٌن به إلى الملحق التابع له.

ً عمارة مقابلة لبلكتؾ هذا الملحق شقة فسٌحة بالدور األول كان ف

                                                                 ومجهزة بنفس التجهٌزات الموجودة باالكتؾ وإن كانت أقل شؤنا  وبات من 

الواضح أن المدٌر أراد ابعادنا عن االكتؾ حتى ال ٌتكرر ما حدث بٌنه وبٌن 

طه مع أي شخص آخر وٌكون مصٌدة سهلة ٌؤخذنا منها عباس بدون ازعاج 

ك هو إعبلن استقبلل الملحق وجعله دون أن ٌشعر بنا أحد وكان ردنا على ذل

 .                                                                    جزء من اإلقلٌم المصري طبقا  لئلمتداد اإلقلٌمً وما ٌترتب على ذلك من أثار

للتفاوض من أجل كسب المزٌد من هو عدم دفع أجرة المبٌت وأعلنا استعدادنا 

الوقت عرفنا كل هذه التفاصٌل حٌنما دخلنا إلى الملحق حٌث كان زمبلإنا 

                                                        ولٌمة من البطاطس اشتركوا جمٌعا  فً إعدادها احتفاال  بٌوم  ٌستعدون اللتهام

 .االستقبلل



-55- 
 

وكانت نكهتها لذٌذة تملء أرجاء المكان حتى نفذت النوفنا فؤثارت لعابنا 

 وزمبلءنا ما أن رإنا حتى جذبونا لنلتهم معهم هذه الولٌمة المجهزة.

 اه بعض.واندهشت من هذا التعاون الذي بدأ ٌظهر فً سلوك الزمبلء تج

 وكؤن الخطر المشترك من عباس أصبح ٌمثل استراتٌجٌة واحدة للكل.

                                                             وأثناء انشؽالً فً األكل جاء من ٌهمس فً أذنً قاببل : جمٌل وظرٌؾ 

 اشتؽلوا فً مطعم بشارع الووك استرٌت القرٌب.

 .                        ثم أضاؾ قاببل : اٌه رأٌك؟

 .ماذا تقصد ؟ -

ل فً هذه الفرصة فضحك فً خبث وقال: كنت أرٌد أن أعرؾ ما ستفع

                               الثمٌنة ردا  على ما فعلوه معك.

                                       أحٌانا  التسامح بٌكون أفضل من االنتقام. -

فابتسم وظلت عٌناه مندهشتان فناولته قطعة من اللحم فالتهمها وسرعان ما 

تطرق لموضوع آخر وجاء أٌمن ٌؤخذنً على انفراد وٌعرب لً أنه الحظ عدم 

                             نشترك سوٌا  فً شراء باكو شاي وجود شاي أو سكر مع أحد وعرض علً أن 

وعلبة سكر لنزٌل حمو البصل والبطاطس عنا وعن الزمبلء فوافقته وأنقدته ما 

 ٌخص نصٌبً فدلؾ إلى الخارج البتٌاعهما.

كان المسبول عن إدارة المفاوضات هو الزمٌل حسن البرى الذي كان 

ر ومعالجته ٌتمتع بطبلقة فً اللؽة كانت تمكنه من إظهار حسن النواٌا للمدٌ

الموضوع بهدوء حتى ٌتمكن من الحصول على أجرة المبٌت دون اللجوء إلى 

لجؤ البولٌس حتى ال تحدث مواجهة بٌنه وبٌننا ألنه سٌكون الخاسر الوحٌد إذا 

لهذه الطرٌقة ال سٌما وأن طه كان ٌمثل العنؾ بعٌنه لدى المدٌر وكان التلوٌح 
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لصالحنا من أجل المزٌد من كسب  بطه كفٌل بتحقٌق التقدم فً المفاوضات

 الوقت.

وكانت عٌون الزمبلء تبرق بالفرحة وهم ٌرون الشاي بلونه العنبري 

                                                                    ٌ صب فً أكوابهم الواحد تلو اآلخر والقفشات والضحكات بدأت تتصاعد لتؽلق 

 الجلسة بالود.

فً اللحظة التً دخل فٌها جمٌل وٌوسؾ وظرٌؾ وأثار التعب من إجهاد 

ضحة علٌهم وهم ما أن رأوا الشاي حتى علت صحٌتهم مطالبٌن العمل تبدو وا

 بكوب أو رشفة من أحد الزمبلء.

                                                            ساد الصمت وظلت المجموعة ساكنة ال تجٌبهم خوفا  من إحراجً ألنهم 

 .ٌعلموا ما فعلوه بً

فما لبث أن فهمت ذلك فقمت على الفور أخرج لهم الشاي والسكر لٌقوموا 

أوا ذلك حتى أتوا ٌقبلونً وكؤنهم ما زالوا بعمل ما ٌلزمهم وهم ما أن ر

 .ٌعتذرون

األكواب قابلٌن فً  وعندما تعالت ضحكات المجموعة وصاروا ٌخبطون

  صحة األندال.
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 .. نظف مكانك بانتظام

 

                                                              مع فجر الٌوم التالً نهضت ألستقل القطار من محطة استربورت قاصدا  

 نهاجن.هذه المرة بلدة هلٌرود الواقعة فً أقصى شمال كوب

اخترت الذهاب إلٌها حٌنما علمت أنها تحوي الكثٌر من المزارع وخاصة 

                                                                         الفراولة التً أملت أن أجد ضالتً فً إحداها ألنها ؼالبا  تحتاج عمالة من أجل 

جمع الفراولة وحاولت إقناع أٌمن بالذهاب معً إلى هناك لكنه رفض وفضل 

 .الذهاب إلى لهو الكرٌستانا

ً معه حفٌظة ثبلثة من زمبلء االكتؾ فقرروا الذهاب بٌنما أثارت مناقشت

معً بعد أن طالعوا خرٌطة كوبنهاجن وتؤكدوا من أن هلٌرود تمثل البقعة 

                          األكثر اخضرارا  بالدنمارك.

جلست بجوار الزمبلء أطالع من النافذة ما ٌخترق القطار من مشاهد 

 .طبٌعٌة رابعة

للتملك بهذه الجنة قبل أن أصبحت فً أمس الحاجة إلٌها لتذٌدنً إصرار 

 تخور قواي، فكانت بمثابة األنٌس الذي ٌخفؾ عنً وطؤة الخوؾ كلما تهددنً.

كانت المفاجؤة حٌنما رأٌت سلٌمان وماري وهما اللذٌن كانا ٌعمبلن معً 

                                                               فً الفندق ٌصعدان إلى القطار ضمن ركاب إحدى المحطات فنهضت مسرعا  

علت ثؽرٌهما ابتسامة شدٌدة واتجها اتجه إلٌهما وهما ما أن رأونً حتى 

                                                                        ناحٌتً ٌرحبا بً ثم سرعان ما جلسنا معا  وبادرنً سلٌمان بقوله: أخبارك اٌه 

 وذاهب إلى أٌن؟
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ما زلت أبحث عن عمل واخترت هلٌرود ألننً سمعت بؤن بها مزارع  -

 فراولة قد أجد فٌها فرصة عمل.

 تحلم بها؟ربنا ٌوفقك وحاول وأكٌد ستجد الفرصة التً  -

 وما رأٌك فً تصرؾ أحمد أمٌن معً؟ -

أرٌد أن أوضح لك بؤن أحمد أمٌن كان بٌستؽلك أٌما استؽبلل فهو لم  -

ٌكن ٌساعدك بقدر ما كان بٌساعد نفسه ألنه كان بٌخصم من مرتبك 

كرونه فً الساعة  16المفروض تؤخذ النصؾ وٌضعه فً جٌبه ألنك 

 .كرونه فقط؟ 13                     وهو طبعا  كان بٌعطٌك 

 نعم -

طرٌقته ال ٌرٌد أن ٌستمر أحد فً نفس العمل فهو دابم البحث وهذه  -

عن وجوه جدٌدة وٌحضرها لتعمل بهدوء دون أن ٌشعر به أحد وحتى 

ال ٌكتشؾ أمره أو ٌبلػ أحد عنه عباس وبٌحقق مبلٌٌن الكرونات 

فهو ال ٌرٌد منه سوى  .وشٌلنً وشٌلك إال ٌشعر به صاحب المكان

عنٌه مسؤلة الوجوه سواء أنت أم ؼٌرك تنظٌؾ المكان بانتظام وال ت

 .طالما الشؽل على ما ٌرام بٌكون كله تمام

 .لكن أتعتقد بؤن إٌجار فرصة عمل فً ظل عباس أمر سهل؟ -

                                                              أعتقد بؤن الجواز من أي دنماركٌة سٌسهل لك هذه المسؤلة رؼما  عن  -

 .هذا ما فعلته حٌن تزوجت ماري .عٌن عباس

 .تزوجتها رؼم أنها ٌهودٌة؟ -

 ً أرٌد أن أعٌش.أنن -

 وما لبث أن استؤذن ووعدنً هو وزوجته ونزلوا بإحدى المحطات. -

واستمر القطار ٌتابع مسٌره وسط الطبٌعة الخبلبة التً كان القطار 

  ٌخترقها.
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 بنت الدانش سادٌة 

 

فكرة الزواج بدأت تشؽل خاطري، وصورة جولٌا تختلط بالمناظر الخبلبة 

 التً كان القطار ٌخترقها.

ادت روحً تفرد أجنحتها كطٌور النورس ترفرؾ بقوة وتحلم مع وع

السماء ولم تهدأ حتى فً رحلة العودة بعد أن علمنا أن العمل فً المزارع ال 

 .ٌبدأ إال فً شهر اكتوبر

                                                                ع دنا إلى االكتؾ لم نكن نصدق أعٌننا من الفرحة عندما دخل علٌنا طه 

 ساء بملحق االكتؾ.ونحن نتناول الشاي فً جلستنا المعتادة كل م

وكانت فرحتنا نابعة من الشٌاكة واألناقة التً ٌبدو بها فوقفنا نؤخذه فً 

أحضاننا ونلتؾ حوله مندهشٌن من األبهة والفخامة التً ٌبدو بها ونتبادل 

القفشات معه حولها وأراد أن ٌشؽلنا بشًء آخر فؤخرج من الشنطة الببلستٌك 

حها على الطاولة فؤسرعنا لبللتفاؾ حولها التً كانت معه عدة لفابؾ وأخذ ٌفت

لنجدها عبارة عن ثبلث دجاجات وبعض السبلطات وخبز وبعض علب 

 حدقة عٌوننا ووقفنا نتؤمل هذه الولٌمة فً انبهار. اتسعتصؽٌرة من المربى 

 .ثم ما لبثت أٌدٌنا أن امتدت إلى الولٌمة نؤخذ نرفعه إلى أفواهنا

                                جلس بمفرده فً ركن مشعبل  سٌجارته وبعد أن أخذت نصٌبً رأٌت طه ٌ

 .       ساهما  

 فاتجهت نحوه، وجلست بجواره وسؤلته وأنا ما زلت أكل: 

 .مالك بتفكر فً اٌه؟ -

 ما بفكرشً ولكن تعبان. -
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 ال حلوة حد ٌبقى فً الشٌاكة دي وٌكون تعبان؟ -

 الصٌت وال الؽنى. -

 مش فاهم ؟ -

 ٌا فإاد أنا خبلص زهقت مش قادر أقعد هنا. -

هو انت لما توصل تزهق، آمال الكفاح ده كله كان علشان أعقل ٌا طه،  -

 إٌه؟

أنا كنت فاكر أن الحٌاة هنا هتسمح لً أننً اشتؽل وأعٌش الحٌاة التً  -

 كنت احلم بها أو على األقل اشتؽل.

 لٌه هو انت ما بتشتؽلش؟ -

 مش عارؾ. -

 ٌعنً اٌه؟ -

 صحٌح أنا مش عارؾ أنا باشتؽل وال مبشتؽلش. -

 لضبط أنا مش ناقص فوازٌر.ة دي باوضحلً الحكاٌ -

حقولك: أنا من أسبوع كنت قاعد فً السنترم اتعرفت على سٌدة كانت  -

قاعدة بجواري ضحكة وكلمة من هنا وهناك لقٌت نفسً فً بٌتها وفً 

ؼرفة نومها .. وبعدها اكتشفت أنها مش طبٌعٌة، مجنونة، مصابة 

 .بالسادٌة

 .حاجة ؼرٌبة -

 .فتنً فً حٌاتًدي بعض الحاجات اللً عندها.. قر -

 طب ما تحاول تخلٌها تشؽلك. -

 .واشتؽل وأنا معاها ازاي، اروح الشؽل ازاي -

 .اٌه الحظ ده، دى أكٌد لعنة الفراعنة -

 نقفل على الموضوع ده وحٌاة أبوك، أخبارك انتم اٌه عاملٌن اٌه. -
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عباس بٌطاردنا، وكل ٌوم بٌقبض على ثبلثة أو أربعة والشؽل مفٌش  -

قالو لنا انتظروا الشهر  ٌنبتصرٌح، حتى المزارع حد عاوز ٌشؽلنا إال

 اللً جاي، وحننتظر ازاي وعباس بٌنط كل ساعة والثانٌة.

على العموم قبل ما أسافر حاجً أودعكم، عن إذنكم زمان الولٌة  -

 مستنٌة فً العربٌة بره على نار.
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 اللقاء الثانً

 

ٌد كانت خبلله فتاته                                                   لم ٌمض أسبوعا  على مقابلتنا األخٌرة بالشٌخ عبد الحم

                                                                              تتصل دون جدى واتفقنا جمٌعا  على أال نبوح بالسر الذي قاله لنا الشٌخ 

عبد الحمٌد مبررٌن اختفاءه بسفره المفاجا للسوٌد مع أحد أقاربه ونحن فً 

                                                                         انتظاره حتى ال نقطع خط الرجعة علٌها وٌبدو أن احساسا  خفٌا  انتابنا من أنه 

 .سوؾ ٌعود

فوجبنا به ٌدخل علٌنا وهو ٌحمل حقٌبته شؤن أول لٌلة حضر  لٌل وذات

 .فٌها إلى االكتؾ

قمنا نقبله ونستفسر منه عن سبب حضوره فعلمنا منه بؤن ضمٌره 

 وعواطفه ناحٌة فتاته كانت تستنهضه.

فً كل لحظة من أجل إتمام زواجه بها سٌما وأنه اكتشؾ أن شقٌقة قرٌبه 

و لم ٌرد أن ٌفتتح حٌاته مع انسانة مطلقة كانت مطلقة من شخص آخر وه

 وٌترك فتاته العذراء.

كنا نرٌد أن نصفق له لوال جرس التلٌفون الذي رن فجؤة فتوقعنا أن تكون 

 .فتاته

 .أعطٌنا له السماعة، علت البسمة ثؽره، فكانت هً بالفعل

                                  كان حدٌثا  مطوال  سرعان ما انسحبنا  باإلنجلٌزٌةوأخذ ٌتحدث معها 

                                     هما معا  على التلٌفون لنؽط فً نومنا.لنترك

إلى ساعتنا ونهضنا مسرعٌن ..  نظرنا                              انفرجت عٌوننا معا  كالعادة .. 

 نرتدي ثٌابنا فلم ٌعد ٌتبقى على موعدنا سوى نصؾ ساعة .
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قفزنا من فوق درجات السلم ما أن وصلنا إلى ردهة الصالة حتى توقؾ 

 ها.ٌمن وتحسس ذقنه وقرر أن ٌصعد ثانٌة لٌحلقأ

                                                            وفشلت محاولتً فً اقناعه بالعدول خوفا  من فوات المٌعاد وصعدت 

 وراءه أتحسس ذقنً فوجدتها فً حاجة لتهذٌب هً األخرى.

بقوته الكهربابٌة كان المترو ٌتابع مسٌره عبر األنفاق األرضٌة التً 

 تعترضه من حٌن إلى أخر.

 وكان ٌجري وكؤنه ٌرٌد أن ٌساعدنا فً الوصول لموعدنا.

نت الساعة التاسعة بالضبط تشٌر إلٌها ساعة المحطة وهً نفس الساعة كا

التً اتفقا أن نتقابل فٌها الكافترٌا أخذنا السلم الكهربابً لنصعد إلى أعلى .. إلى 

الكافترٌا فوجدناهما فً انتظارنا واتجهنا صالة المحطة وأسرعنا ندخل إلى 

 جتً بٌره.إلٌهما .. وعانقناهما وأرادا أن ٌطلبا لنا زجا

                                                                         فرفضنا وقلنا لهم بؤننا فً حاجة إلٌهما فقط ونرٌد أن نسٌر معا  فً المدٌنة.

فنهضا معنا ونزلنا من المحطة لنبدأ مسٌرنا فً هذا الصباح المشمس 

                                                                         الربٌعً كبل  منا ٌحتضن فتاته والسعادة تؽمرنا من كل جانب كنا نطالع المبانً 

                                  عض ذات األلوان المنسجمة معا  والتً الزجاجٌة التً تتساوى فً ارتفاعها مع ب

 تكمل بعضها.

واألحواض الببلستٌك الملونة المملوءة بالزهور الٌافعة الملونة تمتد من 

                                              منظرا  بابلٌا  رابعا  ألنها توهم المشاهد بؤنها  فتعطًبداٌة كل طابق إلى نهاٌته 

لٌست سوى حدابق معلقة على طول جانبً الطرٌق والنافورات الضخمة 

 .خامٌة ذات االشكال والتماثٌل المختلفة تكسً المٌدان بالحٌوٌةالر



-14- 
 

والهٌبٌز بمبلبسهم التقلٌدٌة الؽرٌبة ٌنتشرون حولها البعض منهم ٌستمتع 

بالعزؾ المنفرد على الجٌتار الذي ٌلعبه والبعض اآلخر ٌجري وراء بعضه 

 .حول النافورات وكؤنهم ٌقدمون تابلوه راقص

اتهم هً األهم فً هذا العالم بٌنما المعتدلون من ٌإكدون بسلوكهم بؤن حٌ

                                                                      أهل المدٌنة ٌسٌرون لهدفهم بقوة ٌسابقون الزمن ٌعرفون طرٌقهم جٌدا  وكؤن 

 .الحٌاة عندهم هً الفناء من أجل الهدؾ
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 عروسة نحاس على صفحة الماء

 

وقفنا على أحد الجسور العدٌدة بالمدٌنة، تربط بٌن أجزابها وسط القنوات 

حٌرات التً تتخللها، فرأٌنا الٌخوت السٌاحٌة الممٌزة بالسحبة االنسٌابٌة والب

الطوٌلة وقد تحولت باطنها لقاعدة مكشوفة تشبه المدرج جلس علٌها السٌاح 

بحشد المعلومات األثرٌة  انتباههمبٌنما وقفت المرشدة أمامهم تحاول جذب 

ذات األنفاق المبٌنة  لؤلماكن التً ٌمرون علٌها من خبلل القنوات والبحٌرات

 من الحجر األبٌض العرٌض.

شدتنا الكنابس الضخمة ذات القباب التً ٌبدو بعضها وكؤنه الذهب 

 الخالص.

واألبراج ذات األجراس العتٌقة الضخمة التً ال ٌعرؾ الوهن طرٌقة 

 إلٌها.

                                                            وكانت كل كنٌسة ذات تصمٌم خاص ٌضفً علٌها اجبلال  ووقارا  ورهبة 

الذي ٌشدك جمالها وزخارفها لتقؾ فً حٌرة فً اختٌار الموقع فً نفس الوقت 

الذي ٌمكنك من التهام جمالها دفعة واحدة كانت كل واحدة قطعة فنٌة بالؽة 

الروعة والتصمٌم فً اختبار األلوان وفخامة التشٌٌد ألول مرة كنا نشعر بؤننا 

 سابحٌن.

صفحة الماء على  ةاتجهنا إلى عروس البحر التً كانت تجلس فً وداع

ٌافعة ناضجة ذات  المرأةالزرقاء الهادبة لبحر الشمال وجسدها اآلدمً العلوي 

وجه فتان أخاذ تلتؾ خصبلت شعرها حولها من كل جانب بٌنما ٌنسحب 

                                                                       نصفها السفلً كجسد سمكة ٌلتوي فً الماء ثم ٌصعد ظاهرا  ذٌلها جانبها كذٌل 

ة لٌست سوى تمثال من العروسسمكة عمبلقة توشك أن تضرب الماء، هذه 
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النحاس مصبوغ باللون البنً الؽامق مثبتة على صفحة الماء بقوابم ؼٌر ظاهرة 

بالقرب من أحد الشطآن التً تزخر بالصخور البٌضاء العرٌضة، كرمز لجمال 

 .الدانمارك وقدرتها على الحركة وتحقٌق المستحٌل

 تؤملنجلسنا على البسطة الخضراء التً تشرؾ على شاطا العروس 

فتنتها وجمال تصمٌمها الذي جعلها تجلس كالمرأة الودٌعة الساكنة التً تزخر 

بالقوة والفتنة .. وكنت أسبح حٌنها مع هذه األلوان الجمٌلة عبر هذا النهار 

 المشمس وكؤنً كنت فً رحلة بحرٌة.

مع لون السماء األزرق الفاتح ولون البحر األزرق الؽامق ولون الصخور 

 لسندسٌه التً كنا فوقها.ا اصعة واخضرار البسطةالبٌضاء الن
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 فتى كارٌن الذي عاد 

 

على شاطا المٌاه، تجمع عٌون جولٌا كل ألوان الطٌؾ، وكؤن الحٌاة 

تنساب منها وٌفٌق فٌها الوجدان فعادت روحً تؽرد أجنحتها وترفرؾ مع 

 طٌور النورس تتلمس مٌاه البحر برفق ثم تعلو إلى السماء.

                                                        ننا تتحدث معا  بلؽتها وكانت تترجم لها ما أضحى صدري ٌكنه كانت عٌو

لها فً جمل لم تكن االنجلٌزٌة ستسعفنً فٌهم بؤي حال من األحوال كنت أقول 

 لها:

 حبٌبتً إننً لست أرٌد سوى أن أطل 

 من شرفة عٌنٌكً إلى عالمك النابض

 الذي تذوب فٌه نفسً وتصعد روحً

 كمن أغاللها إلى افقها باسمه بحب

 وبضفاف نهر عذوبتك أنعم بكً

 أٌتها الحٌاة فظلمة وحدتً الكالحة

 كاتمة أنفاسً عن الحٌاة فً شوق

 لقمر عٌناكً لٌضٌئها وٌبدد مرارة 

 حكمها وٌعٌد وجدانً من غائرته 

 البعٌدة لٌنعم بشمس حنانك الدافئة

كانت عٌوننا تتبلقى فً صمت، وكؤنهما جهازي استقبال وإرسال فعٌونً 

 بمثابة جهاز إرسال وعٌونها تستقبل.كانت 

كل خلجة أرٌد نقلها لتشعر بمدى السعادة التً أصبحت أعٌش فً كنفها 

وتنقل حقٌقة شعوري إلٌها بٌنما كانت عٌونها ترد على هذا اإلرسال برضاء 

وارتٌاح وتترجم لً إحساسها وشعورها نحوي وتتحول عٌونً لجهاز استقبال 

 توصل لً هذه المعانً.
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ر خفً ٌربطنا ببعض فً الوقت الذي كان فٌه أٌمن ٌختلً بكارٌن وتٌا

تحت شجرة البلوط على البساط السندسً ٌتهامسون تارة وتتصاعد ضحكاتهم 

 الرنانة تارة أخرى كعادتهما.

نهضت أنا وجولٌا نسٌر بمحاذاة الصخور وٌدي فً ٌدها ورذاذ الماء 

 .وهنا وكؤنه ٌرطبهاالمتطاٌر من أثر تبلطم الموج بالصخور ٌبلمس وج

وبعض من قطرات الماء تستقر على شعرها الذهبً فتعطً ومضات فسفورٌة 

 خبلبة.

جلسنا على أحد الصخور البعٌدة، ثم قلت لها وأنا ما زلت أسبح فً عٌونا: 

                   عٌناكً جمٌلة جدا .

 ولما ؟ -

ألنهما ٌكادا أن ٌكونا هما الحٌاة بؤلوانها التً تفٌق الوجدان األزرق  -

 ض باإلضافة إلى لمسة السحر.واألبٌ

ضحكت ضحكة عرٌضة ثم قالت: كٌؾ استطعت أن تعبر عن هذه 

 المعانً؟

فً الحقٌقة أنا لم أنم البارحة وقلت ألٌمن أن ٌترجم لً هذه المعانً  -

 ألفهمك بما أشعر به نحوك.

 إذا هذا وصؾ البارحة. -

                                 والٌوم وؼدا  وفً المستقبل أٌضا . -

م قالت: أنت ال ٌنقصك سوى تعلم واستمرت فً الضحك الهادئ ث

 االنجلٌزٌة.

 لو كنت أعلم أننً سؤقابلك لما رضٌت أن أتعلم سوى االنجلٌزٌة. -

 ولما ؟ -
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 ألننً لم أشعر بالحٌاة إال معك. -

 هذا كثٌر . -

 بل هً الحقٌقة. -

وكؤنهما ترٌد أن  .تنظر لً بعٌونها الذكٌةفلم تجب بل صمتت كالعادة 

ً وثؽرها تملإه بسمه لإلإٌة فامتدت ٌدي تكشؾ صدق هذه الكلمات فً وجه

إلى ٌدها الؽضة، فسرى تٌارها الدافا المملوء بالحنان فً أوصالً على أثره 

                                                                 أن اقتربنا أكثر ووجدت نفسً سابحا  فً أحضان صدرها .. التقط شفتاها 

 كحبات الكرٌز الدافبة .. وظلت نشوه السعادة تؽمرنا..

دٌن صوب المحطة عبر الطرق بعد أن نهضنا من شاطا العروس، عاب

وبهجة الفرح تمؤل صدورنا وفً احساسنا شعور  باألزاهٌرالجمٌلة المملوءة 

بالعظمة سرعان ما انقلب إلى جنون فكنا نسٌر فً خٌبلء وفً اعتقادنا أننا 

                                                                       ملوك هذه الجنة الرابعة كبل  منا ٌحتضن فتاته وكؤنه سابح معها فً حلم جمٌل 

 قمة جبل السعادة بخطوات ثابتة مطمبنة. وأقدامه تخطو حٌنها على

 اقتربت خطواتنا من مٌدان المحطة وأوقفتنا إشارة المرور..

حٌنما كنا نرٌد العبور إلى الرصٌؾ األخر فلمحنا شاب دانمركً من بٌن 

 الواقفٌن.

فً اإلشارة المقابلة ٌلوح ناحٌتنا وفوجبنا بكارٌن تلوح له بحرارة بل كانت 

 إلشارة تعبر الطرٌق.ترٌد أن تفلت من ا

 .ولكن كثافة السٌارات منعتها وفاجؤتنا جولٌا بقولها بؤنه صدٌق كارٌن

 .عاد فجؤة من ؼٌبة طاربة
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وما أن فتحت اإلشارة حتى جرٌا نحو بعض ٌؤخذان بعضهما باألحضان 

والقببلت وسط زحام المارة بٌنما تخشبت أنا وأٌمن فً مكاننا وأصابنا الذهول 

 واالضطراب.

سسنا بشًء ثقٌل على قلوبنا وفً ثوان معدودات سقطنا من السماء وأح

 .وكاد أٌمن ٌجن .على رإوسنا إلى األرض

ابتسامة  هوجه ًثم ما لبثوا أن أتوا به لٌعرفوه علٌا وأقترب منا وف

 عرٌضة ٌحٌٌنا وكؤنه ٌعرفنا من مدى.

بٌنما وجه أٌمن كالبرٌجكتور ٌطفً وٌضٌا ما بٌن األصفر واألحمر 

 سمات وجهه متبلشٌة.وق

ولسانه لم ٌنطق ؼٌر العربٌة وحاول الصدٌق أن ٌعزمنا على مشوب 

 .بكافترٌا المحطة

إال أن أٌمن أعتذر وتحجج بؤنه لدٌه عمل البد من انجازه ووافقته على ذلك 

وجولٌا وكارٌن مندهشتان من التؽٌٌر المفاجا الذي أصاب وجوهنا وكبلمنا 

 هاب معهما بل استؤذنا ووعدناهما باالتصال.ولم تفلح محاولتهما فً الذ

وانسحبنا من المكان كجٌوش نابلٌون الممزقة وهً تنسحب من واترلوا 

 .بعد أن حاقت بها الهزٌمة البشعة وكالعادة أخذتنا أقدامنا إلى االٌرترم
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 عزومة وغٌظ وساعات السفر

 

ا زال ككل هزٌمة نصادفها استرخٌنا على أحد الفوتٌهات ووجه أٌمن م

                       ساكنا  واجما  ال ٌتكلم.

وكنت فً نفس الحال لعلها الدهشة أو المفاجبة األلٌمة التً اعتصرتنا، 

لمحت هانً ٌقترب منا وٌتخذ مكانه بالقرب منا بعد أن بادلنا التحٌة وما أن 

جلس حتى سكت هو اآلخر ٌنظر إلٌنا فً قلق ٌرٌد أن ٌسؤلنا عما أصابنا ولكنه 

، وقؾ فجؤة أٌمن ثم قال لً بؤنه سٌذهب إلى االكتؾ انتظر لربما عرفناه

 لٌرتاح.

وما لبث أن ؼادر المكان االٌرترم حتى سؤلنً هانً عن سبب قلقنا فؤهمته 

 ٌضة ثم قال: أهذا فقط ما أؼاظكم؟عما حدث فضحك ضحكة عر

 هل هناك شًء أفظع من هذا؟ -

لشاب فابتسم ابتسامة خفٌفة ثم قال: تصرفاكم عندما رفضتم عزومة ا

 الدانمركً.

 كٌؾ؟ -

أنهم اآلن لم ٌجدوا تفسٌر عن سبب الضٌؾ الذي أصابكم فجؤة بعد أن  -

كنت تخطو معهم فً سعادة كما قلت ألن ما حصل منهم شًء طبٌعً 

بالنسبة لهم أما تصرفكم من النظرة الؽرٌبة هو البله بعٌنه فانتم هنا فً 

لطبٌعً هنا ال قمة التحضر والتحرر ما هً جرٌمة عندنا هو األمر ا

 ٌصاب منه أي فرد بؤي أذى.

 طٌب ما هو تفسٌرك لضٌق أٌمن؟ -
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 سوء فهم نابع من شرقٌته فهو فلسؾ األمر بشرقٌته البحتة. -

 وإذا كنت فً موقفه فكٌؾ ستتصرؾ؟ -

 بنفس تصرفه. -

                                                          فضحكت وضحك هو أٌضا  ثم أردؾ: من الصعب على اإلنسان أن ٌتخلى 

ج تدرٌب ال ٌكون إال بالمعاٌشة مع الثقافة عن ثقافته مرة واحدة بل األمر ٌحتا

 .الجدٌدة

 إذا فاألفضل االتصال بهم. -

وهذا هو العقل بعٌنه .. لتصحٌح الخطؤ .. سكتنا ثم تابع ٌسؤلنً: وماذا  -

 تفعل اآلن؟

 من ناحٌة؟ -

 من ناحٌة الشؽل. -

 لم أجد إلى اآلن أي عمل بعد أن تركت عملً. -

 أترؼب أن تعمل معً؟ -

 ٌه؟بالتؤكٌد لكن فً إ -

 ببساطة أنت ستساعدنً فً بٌع منتجات خان الخلٌلً. -

فؤنا قد أحضرت كمٌة حلً من خان الخلٌلً لبٌعها هنا سؤعطٌك نسبة  -

 من مبٌعاتهم.

 وأنا موافق. -

 ومتى سنبدأ العمل. -

 من اللٌلة. -

                                                                دخل طه منزعجا  ومتوترا  علٌنا فً انترٌه االكتؾ وكانت أنفاسه تلهث 

                                               فقال لنا بؤنه قرر العودة إلى مصر وحاولنا عبثا  فؤجلسناه لنعرؾ ما ٌضاٌقه 

تهدأته ولكنه لم ٌقتنع وصمم على العودة قبل أن ٌفقد عقله بعد أن اكتشؾ أن 
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                                                                      السٌدة التً عرفها مجنونة وأنها لٌست طبٌعٌة أبدا  وهو ال ٌستطٌع أن ٌعٌش 

 معها بؤي حال من األحوال.

له على الطابرة التً كانت  وقرر بالفعل العودة ألنه حجز بالتلٌفون مكان

 ستقلع بعد ساعة من اآلن.

ودعنا فً عجالة وانطلق والدموع تتساقط من عٌنٌه وما هً إال لحظات 

كعادتها عصبٌة           عاما  وهً  نالدانماركٌة ذات الخمسٌحتى دخلت علٌنا السٌدة 

 سؤلت عن طه فقال لها أٌمن أنه سافر إلى مصر.

لمطار فذهب وراءها ظرٌؾ وكؤنه وما أن سمعت ذلك حتى هرعت إلى ا

ٌرٌد أن ٌقنعها بؤنه أفضل من طه ونحن مندهشٌن لهذه التصرفات فإذا أٌمن 

 ٌفاجبنا هو األخر بؤنه قرر الذهاب إلى استكهولم.

كرونه بعد أن أٌقن بؤنه ال مكان  76وحجز بالفعل تذكرة بالقطار وكلفته 

                      الحادٌة عشر مساء  إلى  له فً كوبنهاجن وذلك فً القطار الذي ٌؽادرها فً

 السوٌد فؤطرقنا صامتٌن.
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 أعضاء فً األسرة الفرعونٌة

 

                                                            عادت الشمس تشرق بذهبٌتها إعبلنا  عن صباح أخر، ولكن كانت هناك 

بعض السحب الرمادٌة تقؾ لها بالمرصاد تهدد هذه الذهبٌة فكان صراع من 

انتصرت على الشمس،                                                      أجل البقاء ٌتجدد ٌومٌا ، إلى أن تؽلبت فٌه هذه السحب و

فؤضحت الملكة تتراجع بمجرد أن تزحؾ علٌها السحب، فتؤتً النسمات الباردة 

 .تهلل باالنتصار

كنت أرقب هذه المعركة، وأنا ذاهب برفقة هانً فً طرٌقنا إلى بٌع 

 منتجات خان الخلٌلً المحمولة على أكتافنا بشنتطتً هاندباك.

نً ٌتاجر فً التحؾ واآلثار .. صاحبه تاجر باكستا فؤخذنً إلى محل

 واألشٌاء القدٌمة.

ٌحمل المحل عبق الشرق .. وأساطٌره الساحرة وأخرج هانً بعض 

المشؽوالت الفرعونٌة .. لٌعرضها علٌه فؤبخس ثمنها .. بحجة أنه لم ٌعد 

ٌشتؽل فً مثل هذه النوعٌة من المشؽوالت .. فانصرفنا .. بعد أن ودعنا بلباقة 

المترو ونتجه إلى مكان آخر لم ٌصادفنا فٌه قبول واقترح  إلى الباب لنستقل

ال هانً أن نقوم بعرض هذه األشٌاء بؤنفسنا فحذرته من عرضها بالشارع حتى 

 .نكون تحت قبضة عباس مثلما فعل مع ناجً

استقر الرأي على أن ندخل المبلهً اللٌلٌة ونفرشها على إحدى الطاوالت 

 .ن شرور عباسموبذلك ننؤى 

المساء اتجهنا إلى أحد المبلهً اللٌلٌة، وجلسنا على إحدى الطاوالت وفً 

القرٌبة من المدخل، فؤخرج هانً مفرش قماش منقوش بالصور الفرعونٌة 
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                                                                        وأخذ ٌرص المشؽوالت الفرعونٌة علٌها .. فً انتظام .. الخواتم بؤنواعها معا  

رواد الملهى علٌنا                                                       واألساور والحلى معا  فبدت ملفتة لؤلنظار فسرعان ما التفت 

مبهورٌن تلك المشؽوالت الساحرة فكانوا مؽرمٌن بها، وما لبث احداهن من 

قر شراءه .. وبالطبع كان هانً بقدرته الفابقة باللؽة تتجربة خاتم أو سوار حتى 

 .الخاتم قد أصبحت عضوة فً األسرة الفرعونٌةاالنجلٌزٌة ٌقنعها .. بؤنها بهذا 

أوسع أبوابه فكانت تضج بالضحكات وتنقد هانً وأنها دخلت التارٌخ من 

 ثمنها وأقوم بلفها لها وترتٌب المعروضات.

                                                               ولم ٌكن هانً ٌدفع أكثر من ثمن زجاجتً كوكاكوال ثمنا  لهذا المعرض 

 وظللنا على هذا الحال أكثر من ثبلث لٌال.

وأدركت أن ما قمنا ببٌعه بهذه الطرٌقة، ال ٌتناسب مع الكم الهابل الذي 

ن ٌحمله هانً، فعرضت علٌه أن نبٌع الباقً جملة لنوفر الوقت والمجهود، كا

 فوافق.

اصطحبته إلى الكرٌستٌانا، مدٌنة الهٌبٌز ووجدت المرأة .. المختصة ببٌع 

المنتجات الفرعونٌة ما زالت على حالها فعرضت علٌها .. المشؽوالت فوافقت 

                        لهانً وكان مبلؽا  ضخما   على شراء الكمٌة كلها. وبعد مساومات نقدت ثمنها

 أعاد إلٌه االرتٌاح واالطمبنان.

وبعد أن استقر المبلػ .. فً جٌب هانً أحسست بشًء ما تسلل إلى نفسه 

وصممت على عدم تركه إال بعد أن أحصل على أتعابً منه حسب االتفاق 

 وكتمت مشاعري حتى ال أكون سًء الظن.

ى االكتؾ أراد أن ٌستؤذن منً وحٌنما كان االتوبٌس ٌنطلق بنا عابدٌن إل

 فجؤة فً إحدى المحطات إال أننً سارعت بالنزول معه.

 أعرب لً عن أنه تذكر كافترٌا الجامعة فؤثر على أن ٌتناول ؼذابه هناك.
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فاصطحبته إلى صالة الكافترٌا، وجلست على إحدى الطاوالت، بٌنما دلؾ 

وب واحد وجلس هو إلى البوفٌه وأحضر صنٌة واحدة وضعها أمامه ومشر

 .ٌؤكل

 بدون أن ٌوما لً؟ وهو ٌعلم بؤننً إلى اللحظة لم أفطر؟

استبد بً ضٌق شدٌد وظللت أراقبه وأنا أكتم ؼٌظً حتى أنهى طعامه، 

وقبل أن ٌتناول مشروبه قررت أن أطلب منه أتعابً وأحدد عبلقتً به فقلت 

 له: أعتقد بؤنه آن األوان ألخذ أتعابً.

 أتعاب إٌه؟ -

 المتفق علٌها.النسبة  -

 كرونة. 56آه نسٌت أنا قررت إعطابك  -

 بؤي حق وبؤي حساب .. احنا بعنا جملة ولم تقم بؤي مجهود. -

هذا رابع ٌوم أتجول فٌه معك لحسابك ثم أنا أرشدتك للمشترٌة ولوالها  -

 لكنت اآلن ما زلت تتردد على الحانات.

                                          هل تعتقد أنها كانت بعٌدة عنً أوال  أعرفها. -

 ً البد أن آخذ حقً.أعتقد بؤنن -

 كرونه. 56هاك  -

كرونه الفٌن كرونة فقط ما عدا ما بعته فً  1666انك بعت الٌوم بــ  -

 كرونه حق الٌوم فقط. 166األٌام السابقة وأنا أرٌد منك 

 كرونه وأفعل ما شبت. 56لن أعطٌك سوى  -

                                                               لم أتمالك أعصابً، فطرحت مشروبه أرضا ، وقلبت الصٌنٌة التً أمامه 

رعة البرق ابتعد كل الحاضرٌن عن مكان المعركة وهم مندهشٌن علٌه وبس

 بٌنما اشتبكت معه فً عراك حاد.
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وصممت على أن ٌحضر البولٌس ألخذ حقً منه وفوجبت بشاب عربً 

                                                              ٌهدأ ثورتً وٌبعدنً عن هانً وطلب أن ٌعرؾ المشكلة لحلها بدال  من 

هانً وأخرج                                                     البولٌس خوفا  من حضوره وحٌنما عرضت علٌه الواقعة زجر

 كرونه وأعطاهم لً. 166منه 

خرجت من الكافترٌا والدموع تنهمر من عٌناي بعد أن فشلت محاوالتً 

 فً كتمها فاندفعت ببل شعور كؤنها تؽسلنً وتطفا أحزانً وأحبلمً.
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 كما سار الشٌخ من قبلنا

 

                                                                 كانت مفاجؤة أذهلتنا جمٌعا  حٌن رأٌنا صورة الشٌخ عبد الحمٌد تتصدر 

فحة األولى فً الجرابد الدنماركٌة ولم ٌكن أحد فٌنا بالطبع ٌفهم ما هو الص

 المكتوب عنه حٌث أنه بـ الدانش، اللؽة الدنماركٌة.

                                                                 ولم ٌسعفنا سوى مسبول االكتؾ الذي ما أن قرأ الخبر حتى انهمر ضاحكا  

ألنه كان ٌعرؾ الشٌخ عبد الحمٌد وأخبرنا باالنجلٌزٌة بؤن عبد الحمٌد فجر 

ة بٌن الحكومة والقصر الملكً حول زواجه من فتاته الدنماركٌه فالحكومة أزم

 تمنع زواجهم.

إال بموافقة الملكة حٌث أن الفتاة دون السن القانونً وأنها تتمسك بعبد 

الببلد وإال فإنها ستضطر أن ترحل معه إلى أي الحمٌد وال ترٌد ترحٌله خارج 

 مكان ٌرحل إلٌه.

الدانماركً ٌجري المقاببلت مع الشٌخ عبد الحمٌد ثم ما لبث التلٌفزٌون 

الذي ظهر وفً فمه باٌب ٌشعله وٌنفث دخانه بطرٌقة تدل على أنه واثق مما 

ٌفعله بٌنما ظهر مسبول األجانب وهو ٌنشؾ عرقه وٌبدو أنه ال ٌعرؾ كٌؾ 

 ستحل هذه المشكلة.

لحمٌد وما لبث الرأي العام للشعب الدانماركً أن ٌإٌد الفتاة وعبد ا

وٌطالب بالسماح بزواجهم وٌناشدون الملكة التدخل النقاذ حبهما وتتوٌجه 

 بالزواج.

 .أصبح عبد الحمٌد حدٌث األوساط الدانماركٌة الذٌن تعاطفوا مع فتاته
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                                                                     وكان لهذه الضؽوط جمٌعها األثر فً أخذ الموافقة استثنابٌا  لٌتزوج الشٌخ 

ن بقصته وٌصٌر الشٌخ عبد الحمٌد عبد الحمٌد من فتاته وسط فرحة كل المهتمٌ

الورٌث الشرعً ألكبر مصنع بٌره فً المملكة ألن فتاته هً االبنة الوحٌدة 

 لصاحب المصنع.

وما أن ٌستقل الشٌخ عبد الحمٌد سٌارته الفولفو بجواره زوجته حتى ٌقول: 

 .الحمد هلل على ما شاء وأوصلنا إلى هنا

                        بعد أن صرت وحٌدا  برحٌل عاد شبح الؽربة والخوؾ ٌتربص بجوانحً 

أٌمن وطه. وترحٌل باقً أعضاء الفوج بعد أن قبض علٌهم ولم ٌسلم منهم 

جمٌل وٌوسؾ فتم القبض علٌهم أثناء خروجهم من العمل وقبل أن ٌتقاضٌا 

 أجرهما لٌرحبل إلى مصر.

                                                          جلست وحٌدا  فً االٌرترم أفكر فً الخروج من المؤساة التً صرت 

 أعٌش فٌها.

فكرة الزواج التً بعثها فً سلٌمان وأدركت أن االجنبً الذكً ألحت علً 

حٌن ٌطؤ هذه الببلد فؤول ما ٌفعله هو الزواج، وعن طرٌق ذلك تتحقق له 

فرصة العمل بسهولة وكؤنه ٌضرب عصفورٌن بحجر واحد وهذا ما نجح فٌه 

الشٌخ عبد الحمٌد عن دون قصد وتذكرت أحد الشباب الذٌن قابلتهم فً كابٌنة 

السنترال وكان الفزع والهلع ٌستولٌان على وجهه وعرفت منه أنه أتى إلى هنا 

 بعد أن ترك دراسة الهندسة بمصر.

                                                          وبدال  من بحثه عن عمل بحث عن عروسه ولم ٌجد سوى امرأة تكبره 

                                        بعشرٌة عاما  فتزوجها من أجل تحقٌق هدفه.
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رفة وأن وكان سبب فزعه بسبب تركها البٌت دون سبب كعادتها وأن المش

                                                                      المشرفة االجتماعٌة أمهلته آخر مهلة من أجل زٌارتهما معا  لتتحقق من جدٌة 

 الزواج كً تجدد اقامته.

                                                           وال ٌدري أٌن ذهبت فكان ٌطلب جمٌع أصدقابها ومعارفها بحثا  عن 

                                                          مكانها ولكن دون جدوى فانطلق مذعورا  والدموع تلمع فً عٌنه.

ما ٌكون حظً أفضل منه ومن أما أنا فقد مؤلنً شعور باالرتٌاح ورب

 سلٌمان.

                                                                ألن جولٌا كانت فً ربٌع ع مرها ولم ٌتعثر معً الحظ كما تعثر مع طه، 

 .وأولبك

وممكن أن ٌبتسم لً كما ابتسم للشٌخ عبد الحمٌد وظللت أحلم مع نفسً 

وكؤن األحبلم عادت ترفرؾ بؤجنحتها حولً فؤشرق وجهً وتنفست الصعداء 

سوؾ أحقق ذاتً  هاربة التً عن طرٌقوصممت على خوض هذه التج

 وأحبلمً.
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 عٌون جولٌا وشعرها الذهبً

 

 لم ٌتبق وقت أضٌعه ببل فابدة.

قمت على الفور أطلب جولٌا بالتلٌفون لٌؤتً صوتها المتدفق بحرارة ٌعانق 

أذناي مما جعل البسمة تشرق على ثؽري، وعاد قلبً كعصفور الكنارٌا ٌنطلق 

                 طابرا  إلى األفق.                      من بٌن ضلوعً مرفرفا  

ومن شدة فرحتً وتلهفً علٌها لم أفهم عما حدثتنً عنه ؼٌر مكان اللقاء 

 .شدة فرحتً أنستنً ما فعلته كارٌن بؤٌمن وبً .ومٌعاده

                                                                     وٌبدو أننً اقتنعت بؤن جولٌا شخصٌة مختلفة تماما  عنها ٌبدو هذا واضحا  

خصها هً فقط وال دخل فً تصرفاتها الهادبة العاقلة وأن ما ارتكبته كارٌن ٌ

 لجولٌا فٌه فاطمؤنت نفسً وسكنت سرٌرتً.

كنت أنظر لساعتً من اللحظة إلى األخرى أرٌد أن أدفع عقاربها إلى 

 األمام لتؤتً الساعة السادسة بسرعة موعد اللقاء.

وما أن اقتربت من باب الكافترٌا حتى انفتح فتقدمت أبحث عن طاولة 

شؽول بالكامل ففوجبت بجولٌا تشٌر لً بٌدها خالٌة حٌث المكان كان ٌكاد م

                                      نعانق بعضنا عناقا  طوٌبل  ؼلفته القببلت وٌبدو أنها سبقتنً فاندفعت إلٌها 

 .الحارة وكؤننا نعوض األٌام الماضٌة

وجلست بجوارها وٌدي تحتضن ٌداها الدافبتٌن والبسمة كانت ال زالت 

 .تتؤلأل على ثؽرها فً رقة متناهٌة

لع إلى وجهها أتؤمل مكوناته التً كانت متناسقة مع بعض              ع دت إلى التط

 ناٌة فابقة لتعطً ترجمة حقٌقٌة عن معنى الجمال والهدوء.بع اختٌرتوكؤنها 
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وكانت لمسة الماكٌاج الخفٌفة التً تصبػ شفتاها وعٌونها تعطً لها ضوء 

اطة                                                                    خبلبا  بٌنما شعرها الذهبً ٌلتؾ فً تسرٌحة رابعة ٌتوج هذا الجمال فً بس

 متناهٌة.

                                     وفوجبت بها تقول لً: عٌنك جمٌلة جدا .

 فاندهشت فقلت لها: عٌنً أنا؟

 أكملت: فلونهما بنً صافً جمٌل.

 ٌعجبك اللون البنً؟ -

 لونً المفضل. -

 تؤخذٌهم؟ -

 وبما سترى؟ -

 ببحر الشمال عٌناك بحر الشمال األزرق. -

ا فؤخذتنً فً أحضانها ورحت ألتقط شفتاها بحنو وكؤننً أتذوق منهم

 شراب الكرٌز، وفجؤة سؤلتنً: أٌن أٌمن؟
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 جاء صوت ٌقول: برونتو

 

 كررت جولٌا مندهشة: أٌن أٌمن؟

 سافر إلى استكهولم بالسوٌد. -

  .أحسست آخر مرة كان معنا أنه ؼاضب فجؤة -

لن أستطٌع أن أعبر لكً بالضبط عن موقفه ولكننً سؤحاول وأنا  -

سٌر برفقة كارٌن ولكن وهو ٌسؤساعدك فً التعبٌر.. أٌمن كان سعٌد 

 فجؤة تركته وذهبت آلخر.

فهمت ما تعنٌه ولكن أود أن أوضح لك بؤن كارٌن انسانة مهذبة وأٌمن  -

 كصدٌق مثل توم وجون كلهم أصدقاء كارٌن.

 عادي عندكم أما عندنا فهو مختلؾ. هذا شًء -

 كٌؾ؟ -

 لن أستطٌع أن أجد الكلمات ألشرح لكً بالضبط. -

 ما تعنٌه حتى ولو من كلمة واحدة. وسؤفهم باإلنجلٌزٌةتكلم  -

 الحرٌة معناها االحترام لآلخرٌن. -

 وهل هنا ؼٌر ذلك؟ -

 .الفرد هنا ٌفعل ما ٌحول له كؤنه ٌحترم رؼباته -

بل على العكس الكل هنا ٌحترم اآلخر وٌحترم نفسه ألن الحرٌة تحمل  -

 المعنٌٌن.

وكٌؾ تترك كارٌن أٌمن فهً لم تفكر بما سٌصٌبه حٌنما ذهبت  -

 دٌقها األخر.لص
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إن الحٌاة قصٌرة وٌجب أن نعطً لكل شًء حقه ثم أن الثقافة هً التً  -

تإثر فً مفهوم الفرد لذا فالكثٌرون هنا ٌعتقدون أن الثقافة مرض 

 خبٌث ٌجب القضاء علٌه ألم تذهب إلى الكرٌستٌانا مدٌنة الهٌبز.

 ذهبت. -

ٌد أن                                                      هناك ٌفضل البعض كما رأٌت أن ٌعٌش بعٌدا  عن المدٌنة ٌر -

ٌعٌش بطبٌعته االنسانٌة ٌعتقدون أن الطبٌعة االنسانٌة هً أنقى من 

الطبٌعة المدنٌة المزٌفة فتركوا أعمالهم وبٌوتهم النظٌفة لٌعٌشوا فً 

حٌاة بدابٌة كما نعتقد نحن أما هم فمإمنون بؤنها النظافة الحقٌقٌة عن 

هناك بمفهوم إذا الثقافة تبدو متناقضة فهنا بمفهوم والمدنٌة المدنسة 

بوجهة نظرها بل  تخطؤ                                               آخر فما فعلته كارٌن ٌتفق تماما  مع ثقافتها ولم 

بوجهة نظر أٌمن لثقافته المختلفة فالحرٌة ال تعٌن االحترام لآلخرٌن 

                                                      فقط بل تعنً األمرٌن معا  فردي وجماعً فً نفس الوقت. كنت 

 أنصت إلى كل كلمة أسمعها منها فً محاولة لفهم هذه المعانً.

والحقٌقة هً أننً لم أجد صعوبة كبٌرة فً الفهم فسبلسة كلماتها  -

بجملها البسٌطة التً كانت تتخٌرها لتبسط لً المعانً كانت السبب فً 

 فهمً.

وبعد أن نظرت إلى ساعتها عزمت على الرحٌل على أمل اللقاء بها فً 

 أي وقت أرؼبه.

 أوصلتها إلى المترو وودعتها.

 ذهاب إلى استربورت أخذه إلى االكتؾ.ثم اتجهت إلى المترو لل

المخٌم على المدٌنة من                                                كنت وحٌدا  فً دٌوان المترو أتابع اختراقه للظبلم 

 خبلل النافذة.
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وكان الحوار الذي دار بٌنً وبٌنها ٌدور فً ذهنً كشرٌط تسجٌل فكنت 

أشعر بالسعادة الممزوجة بالخوؾ خاصة عندما أتذكر ما قالته عن كارٌن 

 بجون وأٌمن.وعبلقتها 

 .كانت تقول هذه الجملة ببساطة

كان مبعث خوفً هو أننً بدأت اكتشؾ أشٌاء لم أكن أتوقعها كلما اقتربت 

 منها أشٌاء كانت تهدد حلم الرومانسٌة الذي كنت أعٌش فٌه منذ أن صادقتها.

والؽرٌب أننً بالرؼم من عزمً على مفاتحتها فً الزواج منها إال أن 

 تترك لً الفرصة فً عرض هذا األمر.حرارة اللقاء لم 

وٌبدو أننً ترددت حتى ال أحرم نفسً من اللحظات الجمٌلة التً أعٌش 

 فٌها معها.

وأبى النوم أن ٌقترب من جفونً وكؤننً كنت أقوي عزٌمتً على أن 

أعرض علٌها الزواج حتى ال أدع الفرصة تفلت منً سٌما وأن أمري فً الببلد 

من شدة حمبلت عباس التً كان ٌشنها  من آن آلخر كان على وشك االنهٌار 

بؤرجاء المدٌنة والتً سلمت منها حتى األن بمعجزة القضاء والقدر وأدركت أن 

 .عن العمل فً ظل الظروؾ التً كنت فٌها كمن ٌنفخ فً قربه مقطوعةبحثً 

وال أدري ما الذي جعلنً وأنا فً هذه الورطة أن أفكر فً صدٌقً 

 .إٌطالٌان ٌعٌش فً الذي كا إبراهٌم

وكنت أتبادل الرسابل معه منذ أن سافر إلى هناك وظل بها أكثر من ثبلث 

سنوات وكنت أحتفظ بعنوانه وتلٌفونه هناك الذي أرسلهم لً حٌنما علم بؤننً 

إلى أن قذفنً القدر إلى هذه الببلد على وشك السفر إلى فرنسا فً بداٌة أمري 

 الدانماركٌة.
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لً فً إحدى رسابله: إذا سافرت ألوربا فبل تتردد أن لم أنسى ما قاله 

 تتصل بً أو تؤتً لعندي وسؤتدبر أمرك.

من الشباب الطموح الذي أدرك هو اآلخر أن السفر ألوربا  إبراهٌمكان 

 هو الحل ألحبلمنا الوردٌة.

وحٌن استقر بكابروٌولو فً شمال مٌبلنو لم ٌنسى أصدقاءه فكان دابم 

 لحاد لمصر.مراسبلتهم لحنٌنه ا

أفكار كثٌرة تزاحمت فً رأسً كنت أحاول خبللها أن أضع النقط فوق 

على رأي هو ستقرٌت احروفها ورتبتها من البعثرة التً كانت تبدو فٌها و

بإٌطالٌا لمساعدتً حتى أكون بمنؤى عن مؽادرة أروبا إذا  بإبراهٌماالتصال 

تم سؤكون بذلك قد  اضطرتنً الظروؾ لذلك ثم عرض الزواج على جولٌا فإذا

 للوحدة والخوؾ اللذٌن صرت أعٌش فً كنفهما.     حدا  وضعت 

ألطلب  إٌطالٌا                                             نهضت مسرعا  اتجه إلى التلٌفون ألدٌر القرص نحو 

ووضعت السماعة على أذنً فسمعت صوت جرس متقطع بعدها جاء  إبراهٌم

 صوت ٌقول لً: برنتو برنتو..
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 ا ـــــا وأنــــجولٌ

 

 برنتو ؟ -

م، فؤعطٌت السماعة لمسبول االكتؾ فقال لً بؤن برنتو تعنً ألو لم أفه

 باالٌطالٌة ماذا ترٌد.

 .إبراهٌمفقلت له ارٌد أن أكلم 

 .إبراهٌمفؤجاب المسبول باالٌطالٌة: دوفٌه 

                                                                وبعد لحظة أعطانً المسبول السماعة، وإذ بصوت إبراهٌم ٌؤتً متدفقا  

 .عت رسابلً عنه فترة كبٌرةؼٌر مصدق أننً الذي أتحدث معه بعد أن انقط

فً كوبنهاجن  وكانت مفاجؤة سارة لم ٌتوقعها .. وعلى الفور سؤلنً عن حالتً

 فشرحت له الظروؾ.

فإذا به ٌدعونً إلى الذهاب إلٌه إلٌطالٌا حٌث فرصة عمل متوفرة لدٌه 

                                                               وال داعً للتؤخٌر وهو فً انتظاري فً أي وقت وطلب منً أن أ خبره عن 

 .كون فً انتظاري ولم ٌترك لً أي فرصة فً المناقشةمٌعاد وصولً لٌ

 وانتهت المكالمة على أمل االتصال به.

                                                               اتجهت فورا  إلى القنصلٌة اإلٌطالٌة بكوبنهاجن ألحصل على فٌزا دخول 

إلٌطالٌا مدتها ثمانٌة أٌام. احتفظت بها على جواز سفري .. إلى أن أتخذ 

 قراري النهابً بشان الرحٌل.

                                                       األمور وهذا النشاط الذي بدأته فً صبٌحة هذا الٌوم مشجعا  كانت كل هذه 

                                                                    وحافزا  لً لعرض فكرة الزواج على جولٌا وكؤننً كنت أ عد لنفسً خط دفاع 
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إذا لم تنجح هذه الفكرة كإجراء وقابً .. وفً نفس الوقت مشجع على  .ثان

                                                   اقتحامها ببل تردد ألضع حدا  لمعاناتً فً هذه المدٌنة.

ى أن استمر فً هذه الجنة سٌما وأن فكرة الزواج لم تكن وكم كنت أتمن

ت اإلنسانة التً كان خٌالً دبقصد االستقرار بالمدٌنة فحسب بل ألننً وج

 ٌبحث عنها فكنت أرٌد االرتباط بها لٌس للبقاء فحسب بل الحتٌاجً لروحها.

وربما كان ترددي نابع من شدة تعلقً بها فكنت أنتظر اللحظة التً 

من عرض الفكرة علٌها وأنا واثق من تحقٌقها ولم ٌعد هناك وقت تمكننً 

للتردد بٌن اإلقدام علٌها وظلت هذه الخواطر تتردد بٌنً وبٌن نفسً وأنا عابد 

وهً اختصار لعبارة  D I Sمن القنصلٌة اإلٌطالٌة فً طرٌقً صوب شركة 

، فحمدت اتحاد الطبلب الدولً ألتعرؾ على ثمن التذكرة بٌن كوبنهاجن وروما

بع القٌمة عن أسعار شركات الطٌران العادٌة هللا أن ثمنها منخفض بما ٌوازي                                             ر 

حٌث ٌقوم االتحاد باستبجار بعض الطابرات لٌنظم بها رحبلت مدعمة للطبلب 

بؤرجاء القارة األوربٌة وٌستفٌد من هذه الخدمة كل من ٌحمل كارنٌه اتحاد 

 الطبلب الدولً.

 طلبت منها مقابلتً مساء الٌوم.ومن هناك اتصلت بجولٌا و
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 خاتم الزواج فً دوالب المالبس 

 

ذهبت قبل الموعد بساعة انتظر جولٌا وكؤننً كنت أشجع نفسً على 

 اإلقدام بفكرة الزواج.

وألمح عبر زجاج الكافترٌا بصالة المحطة بعض الدانماركٌات ٌتؤبطن 

 أفارقة بحنو بالػ.

باللون األسود الذي ٌعشقنه فكانت والبسمة تمؤل ثؽورهن وكؤنهم فزن 

وحدة انسانٌة جمٌلة تثبت أن اإلنسان له أصل وجنس واحد ال فرق بٌن أبٌض 

 .وأسود

ولم أدري بجولٌا حٌن دخلت الكافترٌا ووقفت خالفً ألسمع صوتها ٌقول 

 لً: اتؤخرت علٌك.

       أبدا . -

                      ما رأٌك أن نسٌر معا ؟ -

 إلى أٌن ؟ -

 دامنا.إلى المكان الذي تؤخذنا فٌه أق -

خرجنا من الكافترٌا واتجهنا صوب أحد الجسور العمبلقة لقناة عرٌضة 

متصلة بالبحر مباشرة فكانت أضواء جانبً القناة تتؤلأل على الضفتٌن 

كالماسات المبعثرة البراقة فتنعكس على صحفة المٌاه أضواء خبلبة تختلط 

 بالموج.

لط بضٌابها بادرتها                                                نظرت إلى عٌونها المتوقدة سحرا  وأضواء الجسر تخت

                                                         بقولً: ما رأٌك فً أننً مؽرم بكً وأرٌد أن أقول لكً شٌبا .
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 ما هو؟ -

 أرٌد أن أتزوجك. -

 تتزوجنً؟ مستحٌل. -

 لماذا؟ -

 ألننً متزوجة. -

 .متزوجة؟ لم تقولً لً ذلك من قبل -

 لم تؤتً الفرصة التً أقول لك كل شًء. -

                                  وأٌضا  لم ٌكن فً ٌدك خاتم الزواج؟ -

 .لم أعد بحاجة إلٌه -

 وأٌن زوجك؟ -

 ٌعٌش فً النروٌج مع أخرى. -

 أتحبٌه ؟ -

 أحببته قبل الزواج. -

 وبعد ذلك ؟ -

 لم ٌربطنً به سوى خاتم الزواج الذي احتفظ به فً دوالبً. -

 وهل ٌعلم بؤن لكً أصدقاء؟ -

 كما أعلم أنه ٌعٌش مع أخرى. -

 ولماذا لم تطلبً الطبلق؟ -

 لم أكن بحاجة إلى ذلك. -

                         ألم تتمنً أن تكونً أما ؟ -

 ا أم ولً ولد.أن -

 أنت أم ولك ولد؟ أٌن هو إذن؟ -

 فً بٌت رعاٌة الدولة. -

 ولماذا ال ٌعٌش معك؟ -
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 ألن عملً ٌؤخذ معظم الوقت منً وال أستطٌع أن أقوم بتربٌته. -

 هل تزورٌنه؟ -

 من وقت إلى آخر. -

 وأبوه ، هل ٌزوره؟ -

 أنه لؤلسؾ توفً. -

 .قلتً أنه فً النروٌج مع أخرى -

 هذا زوجً ولٌس والد الطفل. -

 كٌؾ ؟ -

 لم أنجب من زوجً، أما الولد فكان من صدٌقً قبل الزواج. -

 أتقصدٌن أنه ابن ؼٌر شرعً؟ -

 بالضبط. -

 .إنها مؤساة -

 هً الحٌاة. -

كنت أتساقط من كوكب السعادة إلى كوكب األرض كل مرة تصطدم فٌه 

 أحبلمً مع أرض الواقع.
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                          كما لم تقل ، أنا أٌضا  ..

 

ذه المدٌنة أنها مدٌنة الحٌاة والحب                             من الصعب أن تتوقع شٌبا  فً ه

 .والجمال والجنس وكل شًء

أنه التقدم فً كل شًء حتى العبلقات االجتماعٌة سرحت فً هذه األفكار 

 أتؤملها أإكدها لنفسً حتً ال تحلم بعد ذلك.

بادرتها بقولً أننً أرٌد أن أرى طفلك هل تمانعً فً أن تذهبً معً 

 إلٌه؟

                    حدة ظهرا ، ما رأٌك؟                      ؼدا  نذهب إلٌه فً الوا -

 موافق. -

ذهبت معها إلى بٌت رعاٌة الدولة وجدته بٌت نظٌؾ أنٌق به مدٌنة كاملة 

 .لؤلطفال أنه أدفى من أي بٌت

                                  فً السنة الخامسة من عمره تقرٌبا ،                                  سرعان ما عادت جولٌا به كان طفبل  

  آلخر.                                                                  كان جمٌبل  شبٌه بؤمه إلى حد كبٌر وكانت االبتسامة ال تفارق شفتٌه هو ا

 جلسنا بؤحد األركان المعدة الستقبال الوافدٌن.

ة كبٌرة متناسقة األشجار واألزهار تملإها من قالمكان ٌشرؾ على حدٌ

 كل جانب.

خان الخلٌلً كنت أحضرتهم معً،  ؾ                            وأخرجت من الشنطة بعضا  من تح

                                                        وقلت لها: هذه هدٌة بسٌطة أ قدمها لكً قبل أن أسافر ؼدا .

 لطفل سلسلة بها مفتاح النٌل وألبسها خاتم.ومددت ٌدي ألبس ا
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 ستسافر؟ لم تقل لً أنك ستسافر. -

 لم أقل لكً أشٌاء كثٌرة. -

 وستسافر إلى مصر مباشرة؟ -

                          أوال  إلى روما ثم إلى مصر. -

 هل ستعود هنا ثانٌة؟ -

                                                 لٌس قبل أن أ نهً دراستً ما رأٌك فً أن تزوري مصر. -

 تمتع بدفبه.                                        هذا ما أحلم به أ رٌد أن أرى الشرق كله الس -

 سؤكتب لكً حٌنما أصل. -

 وسؤكون فً انتظار رسالتك. -

 هل ستؤتً؟ -

                               فً أي لحظة مناسبة سؤ بلؽك بها. -

حزمت حقٌبتً والمرارة كانت تقؾ كالؽصة الجامدة بحلقً ألننً راحل 

 عن المدٌنة التً أصبحت فً أمس الحاجة إلٌها.

إلى دفبها وجنونها ا البراقة هإلى طبٌعتها الخبلبة وجمالها األخاذ ونظافت

 إلى كل شًء.

مة ٌكانت كشخص عزٌز لقلبً أحسست بفقده بعد أن ربطتنً صداقة حم

 لكل جزء من أجزابها.

وظللت أودعها بعٌناي من خبلل نافذة األتوبٌس الذي كان ٌنطلق بً إلى 

 المطار.

وبالسرعة المعتادة أنهٌت إجراءات السفر ألخذ الطابرة المتجهة إلى روما 

 رعان ما حلقت فوق المدٌنة.التً س



-924- 
 

والحب فنظرت من النافذة كً ألقً آخر نظرة على أرض العطاء 

 والزهور ألجمل عاصمة فً أوربا وقلب اسكندنافٌا.

 كوبنهاجن الرابعة جنة هللا فً أرضه.

 

  السفر والحٌاة .. ..  والى اللقاء عزٌزي القارئ ، مع رحلة أخرى من رحالت

 .. إبراهٌمعمرو          

 91291/2292رقم االٌداع :  

 5-1552-99-199الترقٌم الدولً:  
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