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بسم هللا الرحمن الرحيم

صوت مفاتيح الطابعة كان يتعالى كالنغم ،مع كل مفتاح أضغط عليه ليحدث
صوتا مع كل كبسة أختار فيها عباراتي ،لسرد قصة "ما كان في جزيرة
خيوس اليونانية" ،هي قصة لعائلة تركية اضطرت للعيش في جزيرة نائية
من جزر اليونان ،ال تبعد سوى سبع كيلومترات من األراضي التركية،
ألستعرض لكم ما كان يدور من وراء الكواليس من أسرار ،تبدأ أحداث القصة
في عام  1945إذ كانت الطابعات ميكانيكية ،لتنتهي طباعتها في 2023
عبر جهاز اآلي باد االكتروني ،ومع كل فصل من فصول حياة تلك العائلة
كان لي وقفات تأمل ،أعبر فيها عما يعتلج في صدري من خواطر...وكانت
بداية القصة عبر نقطة ماء.

جزيرة خيوس اليونيانية
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الحقبة 1950-1945
لم يكن يميز ابن الحاادي عرااااارة ربيعاا " أهمات أو لو " إن كاان ماا
يسااتمع اليه كان حلما أم هو في وضااع يقظه ،تلك قطرات الماء التي
كانت تتسااااقط من على ورل التين ،والتي كانت تهز راااغا أذنيه لتوقظه،
فتح عينياه ،فااذا بناافاذة الغرفاة مفتوحاة ناافخاة نسااااايم ماازجتاه روائح أزهاار
الربيع مع رااااايء من نفحاات رطباة مادادهاا ماا عل من قطرات المااء على
أورال رااااجر التين  -رااااجرة التين هذغ بلغت من العمر عتيا -زرعها جدغ
الرااي عصاامت أو لو رحمه هللا ،اسااتيقظ من نومه ،وتوجه مساارعا نحو
راباك الغرفة ليساتبين موضاع قطرات الماء ،فاذا بها تتسااقط من علو رااه
من على أعلى ورقة في راااجرة التين ،لتتلقفها األورال من تحتها ،ورقة تلو
ورقاة لحين أن تصااااال للناافاذة لتلقي بحملهاا الققيال  -نقطاة  -تاأملهاا نقطاة تلو
نقطة ،وظل يتأمل تسااااقط القطرات في انساااجام وتنا م مع النسااايم وروائح
المرج المحيط بالنافذة ،تنا م فتح له أسااارير بدأت تقدح في ذهنه تساااؤالت
وأفكاار ،أهي معزوفاة موسااااايقياة تعزفهاا لي هاذغ الكاائناات من حولي أهي
تحية الصااباح تقدمها إلي أم أنه حوار فيما بين تلك الكائنات ،لتسااقط نتائج
حواراتها في رااكل قطرات ماء عبر نافذتي قم ما رسااالة تلك القطرات ما
الذي تحمله من أخبار ولماذا أنا المعني بأخبارها تساااؤالت ظلت في ذهنه
ولم يجااد لهااا جوا  ،أمااا خيوس فهي إحاادى الجزر اليونااانيااة المعروفااة
بطبيعتهاا السااااااحرة الخالباة ،وتقع إلى الرااااماال من بحر إيجاة ،في الجهاة
المقابلة للساواحل التركية القريبة من مدينة إزمير التركية ،حيث يفصالها عن
السااواحل التركية مضااي ترااراامة ،الذي يقدر عرضااه بساابعة كيلومترات،
كانت تساامى في زمن الحكم العقماني بجزيرة اصاااقزت ،وتغير اساامها إلى
جزيرة خيوس بعد أن ساايطر عليها األسااطول اليوناني في رااهر تموز من
عام 1912م ،وت ّم ضمها إلى اليونان أقناء حر البلقان األولى.
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لم يكن والد أهمت ،حامد أو لو ،مدرك من أن أمر ملكية الجزيرة سيمتد إلى
هذا العمر ،فقد تصور أن الجمهورية التركية ستطال مجددا بضمها اليها
كنتيجة طبيعية لقربها من األراضي التركية وبعدها عن اليونان ،ما جعله ال
يفكر بالترحال ،ير أن صعوبات الحياة تجبرك التخاذ قرارات قد تتعارض
مع ما تح وتأل  ،ف ّكر باالنتقال لزمير الستكرا الفرص ،ير أنه لم
يخط خطوة بعد نحو ذلك.
المــــــــــــــــرج
أهمت هذا طفل يح التعلم واالستكرا ويتمتع بحواس يقظة حيال
كل ما يدور من حوله ،ليظل متأمال في رأن ما يسترعي انتباهه ،ير
أنه محروم من االخوة واالخوات ،إقر تعرض والدته لمرض حال دون تمكنها
من االنجا مجددا ،ما جعله يرعر على الدوام بالوحرة حين يكون بمفردغ،
ذات صباح ،وأقناء عطلة نهاية األسبوع ،صغيرنا أهمت بدا له أن يزامل
صاحبه كات ،كات هذا لم يكن ّ
قطا وانما كل صغير يصطحبه على الدوام
في كافة جوالته ،فأخذ كعادته الكرة التي كان يعرقها كات ،ومر كعادته على
صديقه آردنج ذو الرعر الكستنائي وذو وجنتين حمراوين ومنفوخ البطن طي
القل  ،الذي يعتبرغ األكقر دفئا في الصحبة مقارنة بباقي زمالئه في المدرسة،
وقد اصطح آردنج كعادته كيس ،فيه ما ال يقل عن خمس حبات سميد ،فقد
كان آردنج يعر أكل السميد مع العسل ،وقد بدا لهما أن يذهبا للع مع كات
في مرج ال يبعد كقيرا عن منزليهما ،ليجتازا زقال يفضي لزقال ،فحارة
يجتمع فيها أهل االحياء المجاورة ،لبيع ما لديهم من سلع ومواد ذائية
ومالبس بأقمان زهيدغ عبر بسطات اصطفت للمارة ،فتسمع من ينادي عما
لديه من طماطم وآخر عن باذنجان وقالث عن مالبس ورابع آليسكريم،
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وامتزاج األصوات يجعلك ترعر مع ما يمازجها من روائح رواء الذرة
والكستن من أنك في مهرجان ،بل في مدينة العا  ،ال ينقصها سوى فرقة
موسيقية لتعزيز بهجة الرواد

خبز السميد

ترآءا عن بعد الهمت وآردنج المرج وقبل ان يصال للمرج ،قال أهمت لصديقه
آردنج ،هل الحظت لون الرجر البنفسجي ،كم هو جميل في امتزاجه مع لون
المرج األخضر

مرج جزيرة خيوس
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آردنج :نعم الحظته ،ولكن ما سر إعجابك به إنها مجرد رجيرات
أهمت :مجرد رجيرات! ال إنها ليست كذلك ،إن الرجيرات البنفسجية تقول
إنني مختلفة ،إنني متفردة بلون يبهج الناظرين ،إنني من يمنح األخضر
المحيط بي إبهاجا أكبر ،إنها تناديني دون سائر األرجار الخضراء المحيطة
بالمرج.
آردنج :مستنكرا ،مهال مهال يا صاحبي ،كل هذا كانت تنط به أرجارك
البنفسجية ير أني لم أسمع لها صوتا!
أهمت :نعم كانت تنط عبر حاسة البصر ،فمن قال إن أدوات القراءة والسمع
بالضرورة تكون عبر حاستي البصر والسمع ،ألم تلحظ كي يستخدم االعمى
أنامله ليقرأ
آردنج :نعم سب أن قالوا لي أن قمة مخلوقات قدمت من الفضاء ،ولم أكن
أعلم أنني مصاح واحدا منهم!
أهمت :ماذا مخلوقات فضائية ،أنا ،باندهاش!!
جاء كات ليقطع حوار أهمت مع آردنج ،متطلعا للع  ،أسرع آردنج برمي
الكرغ بعيدا ليلتقطها كات ،انتزع كات بحركته السريعة ريئا من اللون
البنفسجي للرجرة ،ما جعل أهمت منجذبا بركل تلقائي نحو الرجرة ،وإقر
رمية أخرى للكرة من آردنج ما جعل الكرة تسقط في مرمى أ صان الرجرة
البنفسجية ،فصارت أورال وأزهار الرجرة تتساقط مفتررة العر األخضر
فصار على هيئة بساط ،فافترش أهمت البساط ،وأخذ ينظر عاليا نحو تساقط
األورال ،كما المطر ،تذكر حينها قطرات ماء ورل التين ،فتأمل تغلغل أرعة
الرمس عبر أورال رجرته ،فاذا بها تحدث أقرا على يدغ وجسدغ بما يربه
الدنانير الصفراء ،فأ مض عينيه إقر لسعات تلك االرعة لعينيه ،وما أفال إال
على مداعبة كات لقدميه عبر لعقهما ،ولسان حال كات يقول ،كفى راحة ،فقد
حان لي أن أستريح.
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نرجس خاتون وصديقاتها

منزل أهمت

في منزل تعددت فيه المصاط  ،والمزروعات ،أعدت نرجس خاتون ،والدة
أهمت ،متكأ لصديقاتها ،رمس الملوك خمسينية العمر ،التي اعتادت على
ارتداء القيا الضيقة كي تبدو في القالقين ،وتردد على الدوام خلو وجهها
من التجاعيد ،بالر م من االرتخاء الذي يبدو واضحا في جلد ذراعيها بما
يرير لعمر ناهز الستين ،ناهيك عن االردا المققلة ،وجل اهتمامها كان
ينص بالرأن التركي ،وملكه بيغوم االخرى ،تعتني بصبغ أظافرها باللون
األخضر ،وتزاوج كل ما تلبس بلون أخضر ،مع حذاء أخضر حتى وإن طال
عمرغ ،وقد بدا للنسوة أن يفضفضن بما في أنفسهن كالمعتاد مع ررفات من
القهوة التركية،
ما كان في جزيرة خيوس

د.زهير المزيدي

6

نرجس :أنا أبلغت زوجي حامد ،أالّ بد من أن نتخذ قرارا حيال وضعنا
المعيري ،فما عاد العمل الذي يزاوله بقادر على أن يسدد مصاريفنا الرهرية.
رمس الملوك :وماذا تقصدين
نرجس :أن نجد لنا عمال في إزمير ،فهي األقر
بأنواعها هناك متاحة

الينا ،والوظائ

واالعمال

ملكه :هل تقصدان الهجرة
نرجس :ربما
رمس :وماذا عن منزلكما
ملكه :هل ممكن أن يباع بسعر مجزي
رمس :أعر صديقة لي باعت منزلها القديم وارترت آخر جديد ،وقد باعت
المنزل القديم بربع قيمة المنزل الجديد.
نرجس :ولكن سعر البيع يعتمد على عناصر كقيرغ ،منها الحجم ومنها الموقع
ومنها عدد الغر
ملكه :ولكن منزلكم هذا مفتوح وليس فيه حتى صالة استقبال ،فلو كان فيه
صالة لما جلسنا في باحة المنزل!
رمس :تساسر صديقتها ملكة بأسلو
أحرجتيها!

توبيخي ،ويحك ماذا تقولين ،لقد

ملكه :أردت أن تعيد النظر في مسألة البيع ،هذغ صديقة العمر وال نريد أن
نفقدها.
نرجس :بردت قهوتكن ،هل فر تما
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المدرســــــــــــــة
أزقة الحي الذي عاش فيه أهمت ووالديه ضيقة ،حتى أن بعض منها قد ال
يستوع إقنان ليمران في ذات الزقال معا ،ذات يوم وأهمت وصديقه آردنج
كعاديتيهما يأخذان ذات الطري المفضي لمدرستيهما ،فاذا بأهمت يقول
أهمت :لم ال نجر طريقا آخر أعر طريقا فيه يمر بائع السميد كي نرتري
كلينا منه خبز السميد
آردنج :فكرة صائبة ،من أي زقال تقصد
أهمت :اتبعني
وهما سائرين ،فاذا بأهمت يق مذهوال أمام لوحة فنية ليقاع من الزخار
التي رسمت على حوائط منزل في الزقال

منازل عبر زقال يفضي للمدرسة

أهمت :يا للروعة
آردينج :ولكنه مجرد منزل!
أهمت :هل الحظت الزخرفة الجدارية
آردنج :نعم جميلة أليست كذلك
ما كان في جزيرة خيوس
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أهمت :ال
آردنج :لم أفهمك!
أهمت :بل هي أكقر ،قل لي ما الذي راهدته
آردنج :مجرد زخار

على حائط

أهمت :وما الذي لم تالحظه
آردنج :ال ريء ،ال ريء مجرد زخار
أهمت :أنا أراهد قضبان من ألواح الكاكاو عبر بلكونات المنزل ،والتي لفت
بركل متقن يقول لك المنزل تفضل وذل طعمي اللذيذ
آردنج :أهمت ،أين بائع السميد سنصل للمدرسة!
أهمت :ليس ببعيد ،بعد قضي الكاكاو ببيتين إقنين ستجدغ في الزاوية

مقيم العقــــــــــــــــارات
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المقّيم :وكم يبلغ عدد الغر

في الطاب العلوي

حامد :قالث
المقّيم :والعدد في الطاب السفلي
حامد :إقنان
نرجس :بل قالث ،لم فلت الباحة
أهمت :وهو يطل من نافذته مستمعا للحوار دون أن يعلم سب مجيء المقّيم
المقّيم :بخصوص السعر التقريبي لمنزلكما
أهمت :تبدو على وجهه مظاهر االمتعاض والحزن ،كي له أن يترك رجرة
التين حال تم بيع المنزل ،فهي تعتبر جزء من عائلة أو لو ،الجد األعظم
للعائلة!
يستكمل المقّيم حديقه ليقول :قمة خبر مؤس وآخر مفرح حيال السعر
نرجس :وما هو المفرح
متى هذغ المرأة يمكنها أن

حامد :يا امرأة دعيه يتحدث ،مستطردا ،ال أعر
تتحلى بالصمت ولو لبرهة
المقّيم :ال يمكنني إبال كم بالخبر المفرح إال بعد أن أبلغكم بالسيء!
حامد :حسبنا هللا ونعم الوكيل ،قل وتوكل على هللا
نرجس :في نفسها ،يا له من مقّيم مزعج
المقّيم :أن بيتكما ال يستح كقمن أكقر من مائتي ألفا
نرجس :يا للحسرة بعد كل هذا العمر نمنى بخبر كهذا!
ما كان في جزيرة خيوس
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حامد :هال صبرتي يا أم أهمت
المقّيم :أما الخبر المفرح ،فهو أن بلدية جزيرة خيوس قد اعتمدت مخططا
جديدا لرارعها الرئيسي ،وأن بيتكم سيكون عائقا أمام هذا الرارع ،ما يجعل
بلدية المدينة مضطرة لررائه بمبلغ ربما يصل لعرر أضعا المبلغ الذي
ذكرته لكما.
نرجس :ماذا!
وبأعلى صوت ،لقد أصبحنا أ نياء إذا ،لقد أصبحنا أ نياء ،وهي تنادي،
رمس ،ملكه ،بالر م من عدم وجودهما ،حياكم في منزلنا الجديد في إزمير
حامد :ساجدا هلل راكرا ،قم يصيح بأعلى صوته مناديا ومع نزول أهمت،
ليقول :أهمت ،لقد جنت أمك
أهمت :وماذا يا أبي عن رجرة التين ،هل سيتم اجتقاقها مع البيت أال يمكن
أن ننقلها معنا إلى إزمير
حامد :يا نرجس ،لقد جن ابنك أهمت!
المقّيم :ويمكنكم أن تبقوا في المنزل لحين أن يصل اليكم خطا
بالخالء

البلدية

حامد :ومتى تتوقع ذلك
المقيم :قالث سنوات ،بحكم أن منزلكم يبعد عن وسط المدينة مسافة ال بأس
بها ،ومرروع الطري الجديد مقسم لقالث مراحل ،وموقعكم سيكون في
المرحلة القالقة.
نرجس :ونظل ننتظر مبلغ البيع طيلة القالث سنوات!
المقيم :بل يمكنكم الحصول عليه خالل أسبوع فور توقيعكم على التنازل عن
المنزل ،ليودع في حسابكم المصرفي الحال.
ما كان في جزيرة خيوس
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حامد :سبحان الكريم المنان ،الرافع الخافض ،باسط االرزال وقابضها
أهمت :جميلة أسماء هللا هذغ يا أبتي
حامد :جميل كل ما يقدرغ هللا لنا ،وعسانا أن نركرغ ،قوال وعمال
ظلت كلمات األ تتردد في ذهن أهمت ويقلبها ،يرى فيها مسارا ير مسبول
في التعامل مع الحياة ،بل ربما في فك رسالة القطرات لورل رجرة التين،
ودنانير رجرة المرج.
مجددا ،صوت مفاتيح الطابعة كان يتعالى كالنغم ،فأخذت أكت :
تأملاااات ..فاااي مسااااألة ااالنتظااااارت ،يحصاااال أنااااك تكااااون قااااد بااااذلت
كاااال األساااابا  ،فااااال تجااااد ماااان يتصاااال! بالمقاباااال ،خبرتااااي المهنيااااة
فااااي المجااااالين التجاااااري والداري أكاااادت لااااي أن فااااي عاااادم ورود
ردود ،ال يعناااي بالضااارورة إخفاااال بااال لعلهاااا بركاااة مااان هللا الاااذي
يصاااار عنااااك االنرااااغال بمااااا ال جاااادوى منااااه ،فيمنحااااك بااااذلك
مزيااادا ن مااان الوقااات لالنراااغال بماااا هاااو أقمااار ،وتأكاااد وحياااث أناااه
هواالاااودودت أناااه ساااايختار لاااك األنسااا  ،ياااار أن حكمتاااه اقتضاااات
أن تنتظااار ،ذلاااك أن مااان سيتصااال باااك لااام يجهاااز بعاااد ،فاااالمطلو
منااااك هااااو بااااذل األساااابا مااااع الحسااااان فحساا ا  ،قاااام دع أمااااور
الدارة له سبحانه أليس هو االحي القيومت!

السفر إلى إزمير
يقرر بعد أن قبض حامد قمن المنزل استكرا فرص العمل في إزمير،
فيذه مسافرا إلى هناك ،ليستلم أهمت مهمة تأمين احتياجات المنزل بالتنسي
مع والدته
ما كان في جزيرة خيوس
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يصل حامد لزمير ،مستنرقا هواء طال انتظارغ ،كم كانت فرحته حين كان
يسمع كل ما كان يدور من حوله ينط باللغة التركية ،هواء ممتزج بأصوات
طائر النورس ،رعر حينها بأنه ينتمي لهذغ األرض ،وليس لجزيرة خيوس
اليونانية ،التي أضحت هي أيضا ريبة عن ذاتها وهويتها ،أ ّمن لنفسه مقرا
مؤقتا للسكن ،حيث يستقر مؤقتا الستكرا المدينة وفرص التجارة فيها،
الحظ حركة للمركبات تجول وتصول في المدينة ما ينم عن حراك تجارى
مستقر ،وفرص واعدة تنتظرغ ،فجال في خلدغ سؤال ،كي لكل تلك المركبات
أن تعمل دون أن تتعرض لتل في بعض أجزائها فقرر أن يستهد مواقع
إصالح المركبات ليتعر على خدمات الصالح ،وكلفها ،ليعد تصورا
خاصا بالفرصة المتاحة حال قرر فتح كراج لصالح المركبات ،وقد الحظ
ندرة في األيدي العاملة في إصالحها ،بعد أكقر من جولة للعديد من كراجات
المركبات في المدينة ،كما الحظ المدى الزمني الطويل الذي تتعرض فيه
المركبة في الكراجات من أجل التعر على نوع الخلل ،ناهيك عن بطئ
العمل وهو ما ال يقبله العميل ،ففكر في فتح كراج يقدم عبرغ خدمات الصالح
بميزات تنافسية يقلص فيها زمن تسليم المركبة للعميل ،وهو ما يجعل مجال
استيعا المركبات بركل أكبر قياسا مع المنافسين.
في السكن الذي كان يرغله قمة موظفا لدارة رؤون الساكنين في العمارة،
بحث حامد مع الموظ األمر فراركه الهم الذي ينتا ساكني العمارة حيال
مركباتهم ،وأرردغ لبعض الساكنين الذين لهم في مجال إصالح المركبات
خبرات ال يستهان بها ،وهو ما جعل مهمة حامد أيسر حيال تدرين الكراج.
أهمت :ماما ،لم تصلنا أخبار من بابا ألكقر من عامين! وقد رار
الطري أن يصل لمنزلنا

مرروع

نرجس :بل هو يتواصل معي عبر رسائله البريدية بركل ربه رهري يبلغني
فيها الذي يحققه
ما كان في جزيرة خيوس
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أهمت :وما الذي حققه
نرجس :خالل هذين العامين ارترى أبيك كراجا لصالح المركبات ،وقد
تمكن حتى االن من توظي أربعة عمال فيه ،ويذكر لي أنه سيضاع عدد
العمال لديه لقمانية مع نهاية هذا العام ،نظرا لتزايد الطل على خدمات الكراج
التي يقدمها.
أهمت :وماذا عن المنزل الجديد
نرجس :وقد تمكن من رراء منزل جديد بحمد هللا ،وسو
رهرين كي نخلي منزلنا لننتقل لزمير

ننتظر قدومه خالل

أهمت :لماذا إزمير وليس بريطانيا أو أميركا أليست الحياة هناك أفضل
نرجس :يا ولدي نحن أتراك ،وإزمير مدينة تركية هي األقر لجزيرتنا ،وال
تبعد سوى سبع كيلومترات عنا ،فما الذي يجبرنا للذها لبلد ال نعر له لغة
وال دين وال حتى عادات وتقاليد ،كما إن أبيك حق إنجازا ما كان أن يكون
لو ذه لبالد بعيدغ.
أهمت :نحن هنا نتحدث باللغتين اليونانية والتركية ،ير أن التعليم لدينا باللغة
اليونانية ،كي سيكون حالي هناك
نرجس :سيكون أفضل ألنك ستعود إلى أصلك ،سنعود إلى حيث ننتمي ،نحن
االن في عام  ،1950وبعد أن قضينا لقالقين عام في الجزيرة ،آن لنا أن نعود
لنبني ونعمر في بلد إسالمي ينتظر عودة النهضة مجددا ،فبعد أن انتهى عهد
المبراطورية العقمانية ،تدهورت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
في تركيا ،وآن لكم أنتم الربا إعادة النهضة اليها من جديد.
لم يستوع أهمت بركل واضح للعديد مما أرارت إليه والدته من مصطلحات
وتاري ومهمة يفترض أن ينبري لها.
ما كان في جزيرة خيوس
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فراق دام لثالثين عام
سمع أهمت ذات مساء طرقات با المنزل ،في وقت لم يعتادوا فيه زيارة
ألحد ،طلبت منه والدته التي كانت تتماقل للنوم ،التوجه للبا لمعرفة رأن
الطارل ،نزل أهمت على الفور من رفته ،إقر تعدد الطرقات ،ليفتح ويفاجئ
بعودة أبيه ،فيضمه ضمة المرتال منتزعا منه مخزون مراعر دام ألكقر من
عامين ،حامال عنه رنطة جلدية ،لم ير ما يفول جودتها صناعة وجمال من
قبل ،مسرعا التوجه المه ليخطرها بمجيء الحبي
نرجس :صائحة أهمت من في البا
أهمت :طارل حبي يطل القر منك
نرجس :تتحدث لنفسها :يا ويلي ما الذي دهى بابني
تفاجئ نرجس بدخول حامد ،فتستبرر ،ويضمان بعضهما ،كما لو كانا
عروسين للحظة التي ارتبطا ببعضهما البعض
حامد :وبعد تفقد األحوال يقول ،دا باذن هللا ،نتوجه لزمير فاستعدا ،وال
تأخذا معكما اال ما يرير للذكرى ليس أكقر
نرجس :ولكن ماذا عن السكن الذي ارتريته ،هل هو مؤقث ،وماذا عن
المالبس
ما كان في جزيرة خيوس
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حامد :ارتريت منزال كامل التأقيث ،يلي بعائلة كبيرة وليست صغيرغ ،أما
المالبس ،فخذا ما خ وزنه كي نبارركما بمالبس جديدغ من هناك ،فازمير
مدينة عظيمة في كل ريء حتى بأسواقها ووفرة المالبس وبأسعار مناسبة
نرجس :وماذا عن صديقاتي لعلي التقي بهن دا ألودعهن بما يستحقونه،
حيث أنني سأفارقهن لمدى ال أعر له موعدا للقاء آخر
حامد :سأنتظر فرا ك من ذلك كله ،فال تقلقي حبيبتي نرجس
أهمت :في نفسه ،استذكر لبرهة فقال في نفسه ،سآخذ رتلة من رجرة التين
نرجس :بالطبع بعد سالمنا على صديقاتي ،رمس الملوك ،وملكه بيغون
والجيران يج أن تكون جاهزا يا أهمت
أهمت :وتوديعي لصديقي آردنج ،ماذا عن كات يا أبتي
حامد :إن رئت نأخذغ معنا واال فأودعه هدية لدى آردنج
أهمت :سأودع لدى صديقي آردنج رتلة من رجرة التين مع كات كي يعززا
للذكرى فيما بيننا
مرت ساعات الليل فالنهار وكأنها لحظات ،وبدأ مذال طعم الفرال المر يتسلل
لألنفس ،ليقابله مذال طعم االمل الحلو ،مزيج طعمان يمتزج فيهما الماضي
بالمستقبل الموعود ،ونمط حياة ال يعر وجهة له.
مجددا ،صوت مفاتيح الطابعة كان يتعالى كالنغم ،إقر طباعتي لألسطر التالية
حيال المراعر:
تأملت  ..فأدركت مراعر موسى عليه السالم وهو اخائ يترق ت ،لقد صدر
حكم القبض والحضار على موسى من قبل فرعون ،وتساءلت ،لم يريدنا هللا
سبحانه ان نرى هذا المرهد! مرهد ما كان يعتلج في نفس نبينا موسى عليه
السالم من مراعر وأحاسيس ،ضمن موق إحاطي من القل والخو  ،ولم
ما كان في جزيرة خيوس
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توق المرهد عند مريم عليها السالم الستعراض مراعر عدم الر بة في
استكمال الحياة ،في مزيج من مراعر الكتآ واالحراج واأللم ،وفي الفراغ
العاطفي ألم فقدت وليدها في اوأصبح فؤاد أم موسى فار ات فارغ من ماذا!
وما حكمة ان نستحضر لمراعر دفنت وطواها التاري  ،ذلك ان نبض
المراعر ظل مستمرا ولم ينقضي بعد وهو قابل للتخزين وقابل ألعادة التدوير
حول إلى منتجات ومراريع.
كما إنه قابل ألن ي ّ
اليوم األول في إزمير
بالر م من أنها مجرد سبع كيلومترات ،ير أنها كانت مجهدة على نرجس
وابنها أهمت ،فلم تكن قمة تأريرات دخول بحكم أنهم جميعا كانوا في األصل
أتراك ،ير أن السفر عبر أمواج متالطمة في البحر ،وبطئ في سير العبّارة،
مع ريء من سوء األحوال الجوية أره جميع ركا العبارة ،على الر م
من لحظات كانت ممتعة عبر مصاحبة طيور النورس التي كانت تركل كما
لو كان طول حماية للراكبين ،طيور كانت تنتظر من ركابها التكرم عليها
بريء من الخبز الذي ربما تقاذفته أيادي الركا وهو ما اعتادت عليه
النوارس مع كل عبارة تمخر ذهابا وإيابا عبر المضي فيما بين إزمير
وجزيرة خيوس.
دامت الرحلة لساعتين ونص الساعة عبر المضي  ،ير أنها بدت كما لو
كانت سبع ساعات ،وتبعتها ساعة للوصول للمنزل الجديد ،حط الجميع
رحالهم واستسلموا للراحة ليجدو أنفسهم جميعا أنهم في يوم جديد
حامد :قونايدن للجميع ،لم يتعود أهمت ونرجس بالتحية الصباحية قونايدن
والتي تعني صباح الخير باللغة التركية ،بل تعودا التحية باللغة اليونانية عندما
ما كان في جزيرة خيوس
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كانوا في الجزيرة ،قم قال البنه أهمت ،تعال معي لنجل خبزا تركيا
مع خبز السميد لفطار الصباح

EKMIK

نزل أهمت بكل رغ ليعاين طبيعة إزمير ،التي طالما سمع عن روارعها،
وأبنيتها ،ومساجدها ،ومطاعمها التي تجتذ اليها المارة عبر ما يتدلى من
على أبوا محالها من مصابيح ملونه باألحمر واالصفر واالخضر ،فهي
مدينة ال تخلو من السياح في كل وقت ،وتتعدد فيها الوجوغ بتعدد اللغات،
وطبيعتها ال تختل كقيرا عن طبيعة جزيرته ،ير أنها أكقر تمدنا ،وأكقر
اكتظاظا بالسكان ،وبدا له أن العقور على مروج راسعة بالقر من منزله
ريء يكاد يكون مستحيال مقلما كان في جزيرته
وصال عند المخبز وطلبا قالقة أر فة ،وقال البنه أهمت خذ هذغ ورقة بعرر
ليرات وادفعها لصاح المحل ،فأخذ يقل أحمد ورقة العرر بين أنامله
ليتعر على معالمها ،قم دفع بها لصاح المحل ،منتظرا الباقي ،فقال له
أبيه ،تلك هي أول معاملة تجارية تجريها في أزمير عن قيمة الخبز ،كي
تتعر على عملتك الجديدة لأليام التالية وعلى عملك الجديد ،فانطلقا

خبز ال
ما كان في جزيرة خيوس
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دام أهمت أليام يتفرس في الوجوغ ،محاوال استيعا النمط المستحدث في
حياته ،لم يكن سيئا ،فقد أحبه ،ولكن قمة ما يجعله قلقا أمام عطلة نهاية
األسبوع ،فقد كان آردنج يمأل عليه يومه ،ولم يكن له صاح حتى الساعة،
فاآلن وقد قار على الرابعة عرر ربيعا ،لم يكن من السهل عليه العقور على
صاح  ،لم يكن هناك ربا في نفس عمرغ متاحون في حيهم كي يعزز معهم
بعالقه ،كما أن موسم عطلة الصي سيحول دون تركيل عالقات عبر
المدرسة ،فعليه أن يجتهد في البحث عن صدي  ،وهو ما جعل نظام حياته
الجديد يمأل عليه ريء من الجبر عبر معيته ألبيه للكراج لمساعدته ،وكان
لحرص أبيه دورا في أن يتعلم مهنة الميكانيكا عبر موظفي الكراج ،وفي ذات
يوم ،وحيث وصل إلى الكراج لوحدغ ،إقر انرغال والدغ في معاملة تجارية
عبر دوائر المؤسسات الرسمية ،سمع نداء من يطل مف ّكا يحمل رقم  ،5من
أسفل إحدى المركبات القابعة في المرآ  ،فاذا بأحد عمال الكراج مرغوال في
عمليات الصالح ،انحنى أهمت ليعاين السائل فاذا به ميرهان ،وميرهان هذا
موظ جديد لم يمضي على تعيينه سوى اسبوع ،لم يكن يفهم أهمت معنى
الطل  ،وال حتى الرقم الذي أرار اليه ميرهان ،فقال له ميرهان أسرع ،فال
يمكنني الخروج من أسفل المركبة دون إحكم إ الل مص الزيت عبر المفك،
حاول أهمت االستعانة بأحد الموظفين ،ير أنهم كانوا جميعا منرغلين بأعمال
مماقلة ،فصار الحوار التالي بين أهمت وميرهان وهما في ذات الوضع،
ميرهان :من معي أهمت
أهمت :نعم
ميرهان :ستجد المفك في علبة حمراء في الزاوية الجنوبية للكراج ،وللمفكات
أرقام ،وأنا أنرد أصغرها ،فتعر على األصغر وهاته لي

ما كان في جزيرة خيوس
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كان ذلك أول درس في أدوات الميكانيكا يتلقاغ أهمت من ميرهان ،استمتع
أهمت بالمأمورية وإنجازغ لها بنجاح ،قم عاود يسأل ميرهان ،هل من مطل
آخر ،فأنا طوع أمرك
ميرهان :كو راي من فضلك مع المزيد من السكر
استغر أهمت كي
ظهرغ أسفل المركبة!

سيرر

الراي ميرهان وهو يؤدى عمله مستلقيا على

أهمت :ذه مسرعا لبري الراي وسك كوبا ومألغ بالسكر ،وتأكد من
طعم الراي قبل إيصاله لميرهان ،قم جلبه وقال له خذ
يدا امتدت من أسفل المركبة والتقطت الكو  ،قم سمع أهمت ررفات للراي،
حاول أن يتعر على كيفية تناول الراي باألسلو الذي عمد إليه ميرهان،
ير أن الحياء حال دون ذلك
وبعد ساعة جاء والد أهمت ،مستفسرا عن سير العمل ،أخطرغ أهمت عن
األرقام المختلفة للمفكات ،فسعد حامد لذلك التواصل اليجابي بين المهنة
وأهمت ،فقال الهمت ،ولكن لم تتس يدك بعد! فنادى قائال ميرهان ،هال
رغلت لنا هاتين اليدين ،أريد في األيام التالية لوحة فنية جميلة تستحقهما
ميرهان :خارجا من أسفل المركبة ،وبيدغ كو الراي ،قائال ،نعم سيدي بكل
تأكيد
استغر أهمت أمر ميرهان حين وجد أن كو الراي كما هو ،كما لو أنه لم
يرر منه ررفة واحدة!
أهمت :لم ترر الراي!
ميرهان :ومن قال إنني طلبته كي أرربه وأنا في أسفل المركبة
أهمت :ولم لم تنتظر لحين خروجك إذا لتتناوله
ما كان في جزيرة خيوس
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ميرهان :لن أتمكن حينها من استكمال مهمتي الدقيقة وأنا في أسفل المركبة
أهمت :لم أفهم
ميرهان :حان موعد االستراحة اليومية ،ما رأيك بمرافقتي لتناول وجبة الغداء
معا
أهمت :يسعدني ذلك ،ولكن ما رأن اللوحة التي تحدث عنها والدي ،هل أنت
فنان ترسم اللوح الفنية
ميرهان :نعم أنا فنان أرسم بأسلوبي الخاص اللوح الفنية تحت المركبات
أهمت :مندهرا ،لوح فنية تحت المركبات! ،يبدو أن قمة عالقة فيما بين كو
الراي واللوح الفنية هذغ ،لنرى ما سيقسم هللا لنا في هذا اليوم ليكر لنا
االسرار
مجددا صوت مفاتيح الطابعة كان يتعالى كالنغم فأخذت أكت :
تأملاااات ..فاا اي عمليااااة االتخاااازينت ،فااااالمواد القابلااااة للمااااس بصااااورة
أو باااأخرى هااااي قابلااااة للتخاااازين وإعااااادة االسااااتخدام ،حتااااى الطاقااااة
الرمساااية أضاااحى أمااار تخزينهاااا ساااهل ،ولكااان هللا سااابحانه باااين لناااا
بااااأن المرااااااعر هااااي قابلاااااة للتخااااازين وإعااااادة االطاااااالل أيضااااا ن،
فسااابحانه لااام يقااا عناااد حاااد اساااتقارة حاساااة السااامع لاااديك بالترتيااال
والتجويااااد وإنمااااا فااااتح لااااك مااااا خاااازن ماااان مراااااعر  ،تخزينااااا ن
للمرااااعر زاد فاااي زمناااه عااان االلفاااي عاااام ،وعلياااه نقاااول فاااان كاااان
األماااار مااااع مراااااعر طااااوى عليهااااا الاااازمن ألفااااي عااااام جاءنااااا هللا
بأخبارهاااااا ،فكاااااذلك االمااااار ماااااع ا تحااااادث أخبارهاااااات فاااااأدرك أال
يصدر منك ما يسجل عليك فتفضح عليه يوم الحسا
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مطعــــــــــــــــم وزقاق
عبر زقال خلفي للكراج ،يمضي أهمت مع ميرهان نحو زاوية يجلس فيها
الجميع على مقاعد منخفضة العلو ،فيها العديد من المرتادين من كبار السن
وهم يحتسون الراي ،ويتعاطون األحاديث أقناء لع الدومنه تارة ،أو الورل
تارة أخرى ،في المطعم الذي ال تتسع مساحته ألكقر من أربعة أرخاص ،نجد
الجميع في الممر الخارجي له ،ومع دخولهما المطعم ،كان البائع من وراء
مكتبه الخربي ،ومن جانبه قالقة قدور مغطاة بآنية من نحاس مسودة القواعد،
مستقبلنا بكلمة  ، Buyrunأي تفضال ،وفتح القدر األول فاذا به حساء العدس،
وفتح القاني فاذا به الرز ،والقالث ،وقد امتلئ بالدجاج المقلي ،طل ميرهان
داء القنين ،قم خرج متروفا لمكان خارج الممر ،فتناول كرسيين من دون
طاولة وقال الهمت ،حياك سيأتينا فورا الذي طلبناغ

زقال في مدينة إزمير
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لم تمر سوى دقيقة ليأتي الطعام ،برفقة طاولة تم تدبيرها من مطعم مجاور،
لتفترش ما لذ من طعام ألصنا قالث ،ومع أول ررفة من روربة العدس
يبدأ ميرهان بالقول ،من أي والية أنت  ،أجابه أهمت ،من جزيرة خيوس
اليونانية
ميرهان :نعم الجزيرة األقر الينا ،أحيانا أالحظ بعض أضوائها التي تصل
الينا ليال ونحن من على الراطئ،
أهمت :ولكننا أتراك ولسنا يونانيين،
ميرهان :أها ،وما الذي دفعكم للمجيء
أهمت :تقول لي أنّا  -أي ماما باللغة التركية  -أنها كانت جزيرة تركية في
األصل ،ير أن حربا ما نربت ما جعل الجزيرة يسيطر عليها اليونان عام
.1912
ميرهان :هذا صحيح ،لقد تعرضت المبراطورية العقمانية حينها لمؤامرة
دولية ،كانت تستهد القضاء عليها ،أما ما خاضته من حرو من أجل أن
تحافظ على أراضيها التي امتدت لترمل قالث قارات ،فحدث وال حرج،
ورناقلة ،وهي ال تبعد عنا كقيرا فهي الى الرمال من إزمير خير مقال ،حيث
استرهد في تلك الحر أكقر من مائتين وقالث وخمسون أل تركي وعربي
ومسلم ،ومقابرهم راهدة على ذلك.
أهمت :فهمت اآلن مقولة والدتي لي عن الدور الذي يج أن ننبري له حيال
دولتنا
ميرهان :بل حيال أمتنا السالمية
ميرهان :كل ذلك عبر تحال من جميع قارات العالم للدول المسيحية والكافرة
من أجل القضاء علينا ،رمل العديد من الدول منها بريطانيا وأميركا وأستراليا
وروسيا ،لم يتمكنوا بحمد هللا في معركة رناقلة النيل من األراضي التركية،
ما كان في جزيرة خيوس
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ير أنهم في األخير أخضعوها لمعاهدة على ضوئها تفككت المبراطورية
سم االستعمار رأن ومقدرات الدويالت تلك فيما بينهم
وأصبحت دويالت ،وق ّ
كغنائم ،ولم يبقى من المبراطورية سوى ما نحن عليه من جمهورية ،حتى
أنهم ضايقونا في حدودنا المائية وهو ما جعل العررات من الجزر التركية
ملكا لليونان ،ومنها جزيرة خيوس التي عرتم بها
أهمت :ما راء هللا أنت تستحضر التاري وكأن مراهدغ أمامك حاضرة ليومنا
هذا!
أهمت :كم تبلغ من العمر كارديش ميرهان.
أعج ميرهان بمصطلح كارديش والذي يعني بالتركية أخي ،وهي ال تقال
اال لمن تعززت عالقتك به ووققت به لدى االتراك كققافة ،فقال ،خمس
وعررون عاما
أهمت :أي بيني وبينك فقط عرر سنوات تقريبا ،هل تقبل بي صديقا وأخا
ميرهان :بكل إعتزاز نعم
أهمت :تركر إدريم ،وتعني ركرا جزيال لك
في لحظة كهذغ ،تفتحت أسارير أهمت وزال عنه قل عدم وجود صدي يبادله
الحديث ،واألفكار ،والهموم
كما رعر ميرهان أنه عقر على من يتعهدغ برعاية ققافية ،وفكرية ،في زمن
أضحى فيه حتى االذان للصالة يرعر بالغربة إقر النداء له باللغة التركية
وليست اللغة العربية في الجمهورية التركية
النادل :وبعد أن فر ا من تناول وجبة الغداء مستفسرا ،راي
ميرهان :إقنان لو تسمح
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أهمت :وما رأن كو الراي! ما سب
وأنت ترر منه ررفات!

طلبك إياغ قم لم ترربه كنت أسمعك

ميرهان :هذا صحيح ،قل لي أخي أهمت ،هل تستطيع أن تبلغني بما تراغ في
زقاقنا هذا
أهمت :نعم ،المارغ ،ومطعمين ،وقمة جحور عديدة متناقرة بين الجدر
المحيطة بين الزقال ،وقمة نباتات ير قابلة للنظر اليها اال عبر استكرا
مواقعها عبر ترققات بعض الجدران ،وقمة روائح تنطل من المطعمين
تخبرنا بنوع الطعام المطهي في كل مطعم ،وقمة...
ميرهان :كفى كفى ،ما راء هللا كم أنت تتمتع بحاضرة ذهنية وقدرة في التخيل
يا أهمت ،وكذلك أنا عندما كنت تحت المركبة ،فلم أكن على راطئ المدينة
استكر معالمها ،ولم أكن في الفراش الذى كنت أتول اليه إقر نعاس كان
يساورني بين اآلونة واألخرى ،وهو ما يجعلني أرغل تلك المخيلة لدي
الستحضر جوا يكون فيه للراي موضعا عبر رائحته ليؤجج الصورة
المستحضرة في ذهني ،وما الررفات اال لقناعي بأني بالفعل كنت ليس تحت
مركبة ،وإنما تحت جبل راه ناظرا نحو جمال مدينة إزمير وكان لرائحة
الراي ما يعزز لمرهد متصل ير قابل للقطع
أهمت :جميل نحن إذا يجمعنا قاسم مرترك في مجال استحضار المخيلة
ميرهان :ولكن األعظم هو أن نطوع تلك المخيلة في القدرة على الربط فيما
بين االحداث والمراهد التي تحيط بنا بقصد التوصل الى الرسائل التي ترد
الينا عبر الطبيعة ،وما الطبيعة اال إدارة محكمة من عند هللا ،فحتى في سقوط
ورقة الرجر قمة رسالة
تذكر هنا أهمت صوت النقطة التي كانت تتجمع عبر مجموعة من أورال
رجرة التين من على رباك رفته في الجزيرة ،استعرض على الفور لميرهان
مرهد النقطة فقال ،إذا ما الرسالة في رأيك إقر ما سمعت
ما كان في جزيرة خيوس
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ميرهان :عديدغ هي الرسائل
استغر أهمت فقال على الفور هات واحدة
ميرهان :قمة حكم عديدغ عبر ذلك في مقل ،من سار على الدر وصل ،أو
مقال لن يتحق النجاز اال عبر اجتماع القوى ،أو ربما الصبر مفتاح لكل
قمر ،أو إن أراد أن يسمع الرع رسالته فال بد من الحرد الجماهيري ،أو
في التكامل القمر ،أو  ،أوق أهمت ميرهان في استرساله فقال له ،يا لغناك،
أنت من االن ليس أخي فحس بل مرردي راجيا ان أكون تلميذك النجي
ميرهان :ري أن يقدر لك هللا صديقا ليس من مدينتك ليسوقه اليك من
جزيرة في وسط البحر ،تلك رسالة تستوج ركر هللا ،فتصور حجم المجهود
الذي سيبذل من طرفينا من أجل اللقاء إن لم نكونا وف قدرغ سبحانه ورعايته،
وهذا محض الفضل من هللا فهو ذو الفضل
أهمت :و ري أن أجدكما أنت وأبي ترتركان في دائرة من أسماء هللا الحسنى
ترددون بعض مما لم أدركه من قبل ،فما السر في ذلك
ميرهان :ذلك يطول فيه الحديث ،وأمامنا ما لن تنقضي عجائبه ليوم القيامة
فال تستعجل ،فطفقا راجعين للكراج
مصلحة البريد والبرق والهاتف
لم تكن نرجس لتنسى صويحباتها رمس الملوك وملكة بيغون في جزيرة
خيوس اليونانية ،فكانت وبركل ربه رهري تتواصل معهن عبر إتصال هاتفي
من مصلحة البريد والبرل والهات في المدينة ،داعية إياهن االستضافة على
مدى أيام نهاية عطلة األسبوع ،ولكن لم يكن من السهل على صويحباتها تلبية
الدعوة النرغال أزواجهن من جهة ،ولربما رظ الحياة يحول دون تلبية
ما كان في جزيرة خيوس
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النداء ،أبلغنها مرة وبعد مضي ستة أرهر بعزمهن للسفر إليها تلبية وتقديرا
للعررة التي جمعتهن لمدى قالقين عام في الجزيرة ،وذلك حين اتفقن مع
آردنج ليكون بمقابة الرجل الذي يرافقهن في سفرهن لزمير ،وهو ما جعل
نرجس تطير فرحا ،ناردة ابنها أهمت الذها معها في يوم وصولهن لميناء
قدوم المسافرين البحري الستقبال الضيو ،

منظر إزمير من العبارة
مكقا أهمت وأمه لمدى ساعتين ينتظرا قدوم الضيو بال طائل ،ما جعلهما
يترككان بقدوم العبارة فلعلهن كن يقصدن القدوم في األسبوع القادم ال هذا
األسبوع ،فاذا بأهمت يقطع ركوك والدته صائحا ،ها قد وصلوا ،ها قد
وصلوا ،تنظر نرجس لألمام ويسرة ويمنى فال تجد من أحد! فيحل باهلل
أهمت أنهن قادمات ،فتسكته نرجس صائحة ويلك يا أهمت ال تحل زورا،
ما أنا بناظرة ألي منهن ،فيبادرها أهمت إنه صوت كات يناديني من بعيد،
ألم تسمعي نداءغ فاذا بنرجس تقول نعم كأنه هو ،ذات المرك الذي اقلّنا
ألزمير ،مرت خمس عرر دقيقة وكأنها ساعات ،فاذا بالوفد يتراءى لنرجس
ما كان في جزيرة خيوس
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فيهلل وجه نرجس ليصبح أكقر نضارة ،فيتعان الرك  ،ويلتقي أهمت مجددا
بآردنج ،ويتعانقا عبر الضر بالرؤس ،ليبث كل منهما قصص ظلت سجينة
الصدور على مدى أكقر من ستة أرهر
تحسن نرجس الضيافة والرفادة للضيو  ،وتجمعهن مع صويحبات
إزميريات هذغ المرة في منزلها ،ليذه أهمت في جولة استطالعية مع آردنج
وكات على راطئ البحر
مرت ساعات اليومين كما لو كانت ساعة ،وحان وقت فرال االحبا
ليصالهم مجددا للميناء ،خيّر آردنج أهمت حيال االحتفاظ بكات إن ر
بذلك ،فأرف أهمت على كات ،إذ أنه لن يجد مروجا كالتي في الجزيرة قريبة
من المنزل ،فركر الردنج العرض ،وطبط أهمت على رأس كات قائال له،
إهتم بصديقي آردنج فلن تجد أفضل منه ،سأودعه لديك أمانة ،ضحك آردنج
الستماعه عبارة إهتمام كات به وليس العكس ،وافترل الجمع يولون الدبر،
وعلى إقر تحرك العبارة ،تأتي لفحة هواء مصطحبة الضبا معها ،وهو ما
جعل اختفاء العبارة بعد برهة كما لو كان اللقاء باألحبا مجرد حلم وليس
حقيقة

مذكــــــــــرة ميرهان
في اليوم التالي ،استيقظ أهمت مبكرا ،ليخرج مع والدغ لصالة الفجر ،قم
التوجه لجل الخبز الحار الذي تتطاير رائحته بعد صالة الفجر في جميع
أزقة الحي الذي يعيرون فيه ،واستأذن والدغ للذها الى الكراج مبكرا،
استغر والدغ من النراط ير المعهود من ابنه  ،فأبلغه من أن الدوام في
ما كان في جزيرة خيوس
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الكراج يبدأ في القامنة والنص وينتهي في السادسة مساء ،فقال له أهمت،
أردت أن أطل جناحي مرتجال على راطئ البحر لحين بلوغ موعد فتح
الكراج ،دعى الوالد له بالتوفي  ،وقبل مغادرة اهمت المنزل طبع على جبين
والدته قبلة الصباح المعهودة ،سائال إياها إن أمرت بحاجة يقضيها لها خالل
اليوم ،فأبلغته بأن دا لديها موعد وتريدغ معها فيه ،فغادر بسم هللا متجها نحو
الراطئ ،فاذا بانعكاس الرمس المتأللئ على البحر ،يذكرغ بانعكاسها حينما
كان تحت الرجرة ذات األورال البنفسجية في جزيرة خيوس ،فقال في نفسه،
ترى ما وجه الربه هنا ،دنانير عبر أورال الرجر وأخرى عبر انعكاس أرعة
الرمس على صفحة ماء البحر

ممر يفضي للممرى البحري
ما كان في جزيرة خيوس
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لم يتمكن من الربط أو في التوصل لرسالة ما ،واستمر ماريا مستمتعا بنسيم
لم يعهدغ من قبل ،متضلعا به حوصالت رئته ،ومغنيا حواس سمعه بسماع
أصوات طيور النورس الممتزج بصوت أمواج البحر ،وصوت عربات
الخيول التي كانت تجو أنحاء المدينة في كل حين ما بين قرعات حذواتها
وصهيل االحصنة ،فوجئ في الطر المقابل بقدوم ميرهان ،فسارع اليه
مسلّما وقارعا رأسه برأس أورهان  -وهي تحية االتراك حين يلتقون فال
إحتضان وإنما سالم تتلوها مصافحة عبر الرؤوس
ميرهان :هل تمارس المري يوميا في هذغ الساعة المبكرة من الصباح على
الراطئ
أهمت :ال ولكن كان ذلك ضمن قائمة من الر بات التي أدرجتها ضمن مذكرة
خاصة بي
ميرهان :وأنا كذلك أحتفظ بمذكرة خاصة بي أدرج بها تأمالتي
الحظ أهمت أن ميرهان كان يحمل في يدغ المذكرة ،فقال أهي هذغ
ميرهان :أتود أن أسمعك واحدة مما كتبت
أهمت :بكل رغ

نعم

فتح ميرهان مذكرته وبدأ يتصفح بها لينتقي ما يصلح لمقل هذغ األجواء
المحيطة بهما فقال:
تدبرت ..انعكاس اأرعة الرمست على بحر إزمير ،منظر خال  ،تتغير فيه
قوان ،تارة عبر أرعة للرمس مخترقة حج الغيوم
صورة البحر مع كل بضع
ٍ
لتالمس الموج ،وتارة عبر تغيير لون البحر ،من سواد لزرقه فبياض ،كما
لو كانت االنعكاسات فالتر يجري تطبيقها على ذات المنظر ،فتساءلت ترى
كم من االرخاص ممن هم من حولي يتابعون هذا العرض وكم مرة في اليوم
ما كان في جزيرة خيوس
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يتم تكرار ذات العرض وما حجم المجهود الذي يبذل لنجاز هكذا عرض
ٌ
امهرجانت كهذا يكرر
في الوقت الذي ال أكاد أجد من حولي أحدا ن من البرر
يوميا وعلى مدار العام ،بل تتعدد المهرجانات ،مع أورال الرجر حين تسقط،
وفي تركل كقبان الصحراء الرملية مع كل نفخة للهواء ،ومع هجرة الطيور،
ٌ
مهرجان يتكرر ،والعرض مستمر ال ينقضي،
والفراش ،واالسماك الموسمية،
ومقاعد مسارح االحداث هذغ ال حصر لها ،أما المراهدون فقلة ،ولم يسجل
ٌ
مهرجان رسائله واحدة﴿ ،إنني أنا َّللا ال إله
التاري قط امتالء لتلك المقاعد،
إ ّال أنا فاعبدني وأقم الصالة لذكري﴾.
أهمت :جميل هذا التأمل ،بالفعل ،مهرجان مستمر على مدى الساعة،
وساعات اليوم قم تجد من هم حولك مرغولون بمسائل الحياة وهمومها ،ال
يعيرون لما يدور من حولهم من جمال ،ترى ما سب عدم التفاتهم ،ولم هم
مق ّاقلون هكذا نحو األرض
ميرهان :هم يكونون كذلك ،عندما تغطي األسبا أعينهم فتراهم ال يبصرون.
أهمت :لم أفهم ،ماذا تقصد باألسبا تغطي أعينهم ،وكي ال يبصرون
ميرهان :تصبح األسبا عندهم كل ريء ،فيؤمنون بما في أيديهم ال بما في
يد هللا ،واألسبا مطلو منا أن نتعامل معها بحكم أنها جزء من التوكل على
هللا ،ولكن حينما تصبح إيمانا بما ترتمل عليه من قوة ،يصبح ذلك نوع من
الررك والعياذ باهلل ،فسبحانه هو ر األسبا  ،أما األسبا فهي ال تعدو أن
تكون سوى أدوات وحين يأذن هللا بأن تعمل فهي تعمل ،لكنها ال تعمل بذاتها،
وإنما باذن من ربها
استدرك ميرهان قائال :أعتقد وج علينا اآلن التوجه للكراج ،فقد قربت ساعة
العمل ،وبذل األسبا  ،توكال
أهمت في نفسه ،كم أنا محظوظ بك يا ميرهان ،فتلفظ قائال :ركرا هلل مرردي
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حوار التـــــــــــــــروس
في الكراج ،يتلقى أهمت الدرس القاني له ،بعد أن تعر على المف ّكات وبعض
األدوات التي تستخدم في إصالح ما عط من المركبات ،ومع تعالي صوت
المذياع الذي كان يطل بعض أ اني التراث الرعبي وأ اني حصاد لل
الفالحين ،ينادي ميرهان زميله يوجيل ،بأن يعيد له سمكرة ترسا سيستخدمه
كبديل لقطعة عطبت في محرك المركبة،
يوجيل :هذغ القطعة ستحتاج ساعة من أجل التحضير أخي ميرهان
ميرهان :سأنتظرها ،وبدا له أن يتنا م مع المغني فيغني معه ذات اال نية
بصوت رخيم
يوجيل :وهللا لو تصبح مغنيا لكسبت أكقر مما تكسبه من عمل يدك هذا،
صوتك جميل يا ميرهان
أهمت :ماذا يعني ترس ولم هو مهم من أجل أن يعمل المحرك
ميرهان :الترس باختصار هو ما يجعلك منسجما مع ما حولك فتتنا م ،وهو
يعزز للتنا م في الحركة لدى المحرك كتنا مي حين نيت مع الموسيقى
المنطلقة من المذياع
أهمت :لم أفهم
يوجيل :ميرهان فيلسو لن تفهمه
ميرهان :يوجيل ،أريد الترس يغني مع باقي التاروس رجاء
يوجيل :سيغني لحنا سيطربك
ضاع أهمت فيما كان يدور من حوار بين زمالء الكراج
ميرهان :الترس هو بكرة من حديد صل  ،له أحجام مختلفة في أقطارها ،كما
إن له أسنان ،وحين تجعل أسنان ترسين مع بعضهما البعض لتدير أحدهما
ستجد اآلخر وبركل تلقائي يدور معه ،منسجما بنفس اليقاع فال يسرع وال
يبطئ في حركة دورانه ،ومع إضافة ترسا قالث مع هذين الترسين ،ستجد
تنا ما مبهجا ،مهما تغيرت االحجام أو السرعة في الدوران ،تنا ما ينم عن
حوار إيجابي يدور فيما بينهم ،حوار تسمعه عبر ما يطلقونه من نغم ال عوج
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فيه ،لكن إن حصل عط في سن من أسنان واحد من تلك التروس ،ستجد
عدم تواف في الحركة الدورانية لها ،بل لعلها تق عن الدوران ،وهذا ما
يجعل محرك المركبة يعمل حين تتنا م في حراكها أجزاءغ.
مجددا صوت مفاتيح الطابعة كان يتعالى كالنغم ،فأخذت أكت :
تأملاااات ..مسااااألة االتعااااديت ،حااااين نعتمااااد الحااااواس الخمااااس فااااي
تعاملنااااا مااااع الواقااااع المحاااايط ،كياا ا أننااااا ال نقاا ا بحاسااااة البصاااار
بصااااورغ مطلقااااه ،فاااانحن ال نعتماااادها فااااي كافااااه مساااااراتها ،ذلااااك ان
قطعاااه النقاااود ال يعقااال بحجمهاااا الضااائيل حجااا مسااااحه نجااام كبيااار
كالراااامس حااااين نقاااار القطعااااة نحوهااااا ،فهااااي بااااذلك ال يمكاااان ان
تكااااون اكباااار ،بااااالر م ماااان كونهااااا تغطيهااااا بالفعاااال ،تعطياااال كهااااذا
لحاساااة البصااار يقابلاااه تعطيااال مماقااال حياااال حفظاااك ألبنائاااك عنااادما
نصا ابت نفساااك
تباااالغ فياااه ماااا يجعلاااك علاااى الااادوام فاااي قلاا  ،وكأناااك ّ
حافظاااا ن ماااع ان المطلاااو  ،باااذل ساااب الحفاااظ ال الحفاااظ ذاتاااه فااااهلل
هاااااو الحاااااافظ ،مقلمااااا ان هللا هاااااو الااااارزال فااااانحن نباااااذل اسااااابا
الاااارزل فحساااا  ،فااااأدرك رعاااااك هللا والتاااازم بنطااااال وجااااودك وال
تتعااااادى نطاااااال حااااادودك ،فهاااااو ايقااااااع متنااااا م ،ايقااااااع تراااااغيلي
وتعطيلي ،وفي الترغيل عبادغ وفي التعطيل عبادغ !

نرجس وسوق األربعاء
في اليوم التالي وهما في الكراج يتبادالن التعري باألدوات والمحركات،
يستدرك أهمت ويتذكر انتظار والدته للذها معها لقضاء بعض حاجاتها،
فيسرع للذها للبيت ،وقد ترددت في ذهنه عبارات ميرهان حيال االنسجام
والتنا م وحوار التروس ،محاوال التعر على ركل الحياة وطبيعتها
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والعالقات التي يرتبط هو بها مع ما في جميع هذغ الحياة من كائنات بما فيها
الجمادات ،فان كانت للجمادات صفات عبر التنا م واالنسجام فلم ال يكون
االمر كذلك مع هذا االنسان واالنسان مقال
نرجس :كنت في انتظارك يا أهمت لم تأخرت
أهمت :اعذريني ميرهان كان يغني فسحت معه أل ني معه!
نرجس :ميرهان! ال أعر مغني بهذا االسم
أهمت :نعم ماما أنا مستعد
نرجس :للغناء
أهمت :ال للسعي في حوائجك ،إلى أين وجهتك
نرجس :للسول ،اليوم األربعاء وال أريد أن يفوتني البازار
أهمت :وما موضوع األربعاء وما هو البازار ،اليس هو كباقي األسوال من
حولنا
نرجس :بل هو أكبر وأجمل وأرح  ،أكبر ألنه يمتد ألكقر من حارغ عبر
ردهاته ،وأجمل لتعدد ما يعرض فيه من منتجات وسلع ،وأرح في األسعار
فللمساومة أصل فيما بين الراري والبائع وهو ما ليس متاح مع باقي األسوال،
وال يقام اال في األسبوع مرة ،وقد تم اعتماد األربعاء له موعدا
حمل معه أهمت رنطة بعجالت يجرها من خلفه لتكون له عونا فيما تنتقيه
والدته من أصنا  ،وبعد أن قطعا حارتين ،فاذا بمعالم البازار تظهر لهما من
بعيد مع ريء من تعالي أصوات الباعة ،ما بين من يبيع الخضروات وآخر
للسمك وقالث للمالبس وهكذا
وهما يتجوالن فاذا بوالدته تضع على صدرغ بعض الملبوسات لتعاين مقاساته،
فتعتمد بعضها لتبدأ عملية المساومة على السعر،
نرجس :أون ليرا ،أي عرر ليرات
البائع :يوك ،أي ال ،بل أون بيش ليرا ،أي خمس عرر ليرا
نرجس للبائع :ولكن سآخذ منك قالث قطع ال واحدة
البائع :تبريكلير ،أي مبارك عليك
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يأخذ أهمت الملبوسات ليلقي بها في الرنطة ،ومع امتالء الرنطة بما تبضعت
به والدته ،يقفا الحتساء بعض الراي في البازار ،فيستمع أهمت لذات اال نية
التي جعلت من ميرهان يغني ،فأخذ يغني معه ،طالعت االم ولدها لعلها تعر
التغير الذي طرأ عليه ،فهل أدرك محبوبة دون علم منها أم تراغ بدأ يتعر
على قدراته الخفية ولعل في الغناء يكون فيها نصي ! ،لم تعل وجعلته يسيح
فيما هو فيه من جو ،وطفقا راجعين للمنزل.

عطلة نهاية األسبوع
يدعو ميرهان أهمت لالنضمام لتناول وجبة عراء في منزله الكائن في حي
في الطر اآلخر من إزمير ،حيث يعيش مع أخته نيلهان ،نيلهان المحترفة
في التطريز لألقمرة القطنية ،وتتعدد هواياتها لترمل الرسم الزيتي وتصميم
المجوهرات
يرعر أهمت بأنه أصبحت له عائلة جديدغ ومسارا جديدا من العالقات ما
يستح الستكرا والتعلم منه ،ومع اقترا الموعد يأخذ بمظلته ليستظل
بها حين بدا للسماء أن تمطر ،وتحين للعربة المؤدية للطر المؤدي إلى بيت
ميرهان ،لم يسب له أن ذه لبيت ميرهان ،كما إنه لم يذه قط لتلك الناحية
من إزمير ،ولكن روح االستكرا لديه كانت تدفعه للمزيد من أجل التعر
والتعلم ،فمن المركبة اضطر لتأجير عربة خيول حيث منزل ميرهان الذي
أخذ زاوية في حارة بعد مسارات متعرجة ألكقر من زقال ،بل حتى راعي
العربة أخذ يسأل أكقر من مقهى أقناء مرورغ في بعض االزقه عن الوجهة،
استغر أهمت كي لميرهان أن يأتي يوميا للراطئ ليكت تأمالته قبل موعد
العمل بساعتين تقريبا ،قاطعا كل هذغ المسافات ،دفع لصاح عربة الخيول
الحسا  ،وترجل قم دل جرس البا .
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سمع صوتا من خل البا يقول ،أفندم من في البا فقال أهمت هل ميرهان
موجود  ،فتح على الفور البا  ،فقالت صاحبة المنزل ،بيروم ،أي تفضل
بالدخول ،خلع حذائه عند البا وتنعل بنعال الربر المخصص في الدخول
للمنزل ،فأرردته المرأة نحو المكان المخصص والمعد الستقبال الضيو .
ظل أهمت لبرهة يتفرس في نواحي الغرفة ،متأمال في رسومات معلقه على
الحائط ،كما الحظ صورا لبعض سالطين الدولة العقمانية ،وكان أبرزهم
السلطان عبد الحميد ،وراقت لنظرغ قطعة تراقية لنيران كما يبدو لرتبة
عسكرية عقمانية ،فاذا بميرهان يظهر فجأة فيحيان بعضهما البعض ليستقر
كل منهما على أريكة ليتجاذبا المراعر مع الترحا وأطرا الحديث
أهمت :لم أكن أظن أن المنزل بهذا البعد
ميرهان :منزلنا ليس بعيدا عن الراطئ ،فلو أخذت الراطئ مريا لوصلت الى
منزلي دونما حاجة ألن تقلك مركبة وال حتى عربة خيول
أهمت :كي
ميرهان :هو جغرافيا كالقوس ،منزلنا يقع في طرفه والكراج في الطر
المقابل ،ومنحنى القوس هو الراطئ ،وألنك جديد على إزمير لم تدرك ذلك،
ومسافة القوس هذغ أقطعها في ساعة مرتجال يوميا ،وتكون لحظات التأمل
فرصة لالسترخاء والراحة ألكت ما يعتلج في النفس عبر كلمات
أهمت :جميلة هذغ اللوح
فاذا بنيلهان تدخل لتقدم الراي التركي ،للضي
للمراركة بالحديث ،فتقول

وتستقر هي أيضا معهما

نلهان :نعم هي لي
أهمت :وما عالقة ذلك بصورة السلطان عبد الحميد
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فتنظر نيلهان لميرهان نظرة يمتزج فيها الحذر مع ريء من الر بة بفضضه
ما في النفس ،ولكن لم المجازفة مع را لم يبلغ بعد من العمر ما يصلح
للتلفظ به
ميرهان :إنها مجرد صورة ليس أكقر ،محاوال إرسال رسالة تحذير لنيلهان
أهمت :وما رأن ذاك النيران ،لقد أعجبني كقيرا ،هل لي أن أعاينه
نيلهان :تفضل ،دونما أي تعلي
أهمت :أهو لرتبه عسكرية
ميرهان :إنه مجرد أنتيك لرتبة ما
نيلهان :بل لرتبة رآسية ،مع تعالي ضربات قلبها الذي أضحى كالمرجل يغلي
مما دفن فيه من آهات
أهمت :رتبة رآسية ،ألي رئيس يبدو لي لرئيس تركي حيث النجمة والهالل
يعلوان النيران
ميرهان :ليس مهم ألي رئيس المهم أننا مسرورون بمراركتنا العراء هذغ
الليلة
أهمت :موجها خطابه لنيلهان ،قال لي ميرهان أنك تحترفين التطريز أيضا،
اليس كذلك
نيلهان :نعم ،وأجد في التطريز ما يخف عني الكتآ والضغط النفسي الذي
يساورني بركل يومي ،فمع كل رسة أو لون أنتقيه في حياكتي أ رس هما
وأرفع ضيقا ،فتتزن لدي حالتي النفسية ،فأنا لدي مع كل خيط أنتقيه في
تطريزي قصة وحكاية
أهمت :هل لي أن تريني بعضا مما أنجزتيه في تطريزك
نيلهان :هذا المفرش الذي تفتررانه أنتما معا ،أخذ مني قالث أسابيع لنجازغ
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أهمت :وما حكاية هذا الخيط األزرل الرفيع الذي أجدغ مكررا في أكقر من
زاوية للمفرش
نيلهان :هو تعبير عن المحطات التي جبتها مع أخي ميرهان طوال العررين
عام الماضية
أهمت :ما راء هللا ،يبدو لي أنمكا ر ّحاالن ،تعرقان الرحالت والتجول
واالستكرا !
نيلهان :فرل هناك فيما بين من يرحل طوعا ومن يرحل قسرا
ميرهان قاطعا الحوار بقصد ،قائال :أعتقد حان وقت تفضلنا على العراء اليس
كذلك
على العراء ،سأل اهمت ميرهان عن التروس مجددا ،وعالقتها بما ناغ لحنا،
فأفاض ميرهان بحذر رديد منتقيا كلماته في ررح العالقة قائال
ميرهان :ستدرك يا أهمت مع الوقت من ان الحياة كما لو كانت تروس عبر
دروس ،فمع ادراكك كل درس فيها تتعلم فتتحارى المطبات ،وما يسب لكل
المراكل في الطري من ملمات ،فذلك مع كل خبرة تحق نجاحك ،فأنت تكون
بذلك كما لو كنت ترسا ،ستتعر على ما يصلح وما ال يصلح وعليه تنسجم
ضيك نحو الهد الذي تنردغ ،فتداخل تلك الخبرات كتداخل تلك
في م ّ
التروس ،وحين تعمل الخبرات ستنسجم بلحن جميل للحياة ،هذا كل ريء
باختصار.
أهمت :هل انت راعر يا ميرهان ما سب انجذابي اليك أتراغ خلقك الرفيع
أم ققافتك اآلسرة أم نى نفسك
بلغت الساعة العاررة ليال ،فأدرك أهمت القل الذي قد يساور والدته فاستأذن
للعودة لمنزله ،وفاضت نفسه بمراعر البهجة بليلة ممتعه قضاها بصحبة
عائلية من أزمير
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نرجس خاتون وكريمة يلدريم
لم ترأ نرجس خاتون االنعزال دونما عالقات مع المجتمع المحيط بها في
إزمير ،فهي سيدة تعر العالقات ،واجتماعية ،ولديها طاقة تستوع أن
يكون لها نراطا اجتماعيا في مجتمعها ،تمكنت وبوقت قصير التعر على
جاراتها في الحي ،كما تمكنت من فرز من يصلح ومن ال يصلح لدعوتهن
لمنزلها لتأمين عالقات أوطد معهن ،أما صديقاتها فقد كانت كريمة يلدريم
فهي وإن كانت تعر االكل ،بكافة أصنافه ،ير أنها قليلة الكالم ،وترتكي
على الدوام من زوجها الذي ينام مبكرا لتبقى هي سائر ليلها تستمع الى
محطات الراديو محطة تلو محطة واالخبار من هنا وهناك ،وهو نمط من
األرخاص يستهوي نرجس ،ألنه يفتح لها نافذغ في الحوار لمن له ر بة
باالستماع وليس للمجادلة
نرجس :قهوة حلوة أم وسط
كريمة :حلوة ،هل أجد لديك راحة الحلقوم معها
نرجس :بكل تأكيد ،هل من أخبار جديدغ عبر ما تستمعين اليه في الذاعات
من هنا وهناك
كريمة :معظمها يدور حول بريطانيا والنراط اليهودي الذي يتزعمه رخص
يقال له بلفور
نرجس :وماذا يريد بلفور هذا ،وما عساغ أن يأخذ من بريطانيا وهو يمقل
طائفة ممقوتة
كريمة :يطال بوطن له ولطائفته ،والحديث يدور حول فلسطين
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نرجس :ري هؤالء القوم ،إصرارهم على فلسطين من وقت السلطان عبد
الحميد
كريمة :ال علينا أنت أخبريني االن ،كي

تمر أيامك في إزمير

نرجس :تعرفت على مجموعة من نساء الحي ،قوليلي ما رأيك بسيدة إسمها
إبيك
كريمة :ال أعرفها!
نرجس :وماذا عن سيدة أخرى تعيش في الحي المقابل لنا إسمها ألي  ،ذات
الرعر الكستنائي وسمينه
كريمة :أعر

ألي

التي تعيش معنا في نفس العمارة ولكن ال أعر

هذغ

نرجس :وال حتى إسراء أوزال ،تعمل صحفية في صحيفة تورك
كريمة :وال حتى هذغ!
نرجس :أعتقد نام زوجك االن ،وبردت قهوتك ،وجاء زوجي ليتناول العراء،
وحان وقت استماعك للراديو!
شجرة التين والفقير
قبل أن يخلد الى النوم ،يتأمل أهمت عبر رباك رفته التي تطل على الرارع
الخلفي للمنزل ،مستحضرا صورة رجرة التين التي طالما عرقها وكانت له
معها حكايات ،ولعل رجر إزمير المنترر من هنا وهناك يجبر ريء من حنينه
هذا ،ير أنه الحظ ومع كل صباح ،قمة طيور النورس التي تصيح قبل
المساء معلنة عن انتهاء يوم عمل ،وقبل الفجر معلنة عن يوم جديد ،الحظ
نهمها لألكل ،وتميزها عن باقي الطيور في التواصل مع البرر دونما رعور
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بالخو  ،بل لعلها في أحيان كقيرة تلتقط ما بالناء دونما استئذان حال كنت
تتناول وجبتك على الساحل ،فقرر أن يضر معها صحبة من نوع جديد
لعلها تنمو هذغ الصحبة مع الوقت لتعينه في تعديل ريئا من سلوك طائر
النورس هذا ،فقرر أن يضع إناء فيه ريء من الخبز قبل أن يخلد للنوم،
ويتركه في ناصية الرباك ،ليكون فرصة في جذ الصاح األول منهم،
فاستسلم للنوم بعد أن ودع يومه بصالة العراء.
في الصباح ،اتجه على الفور نحو النافذة لعله يجد صاحبه ،ير أنه لم يجد
الصاح كما أنه لم يجد الخبز الذي وضعه ،استغر صنيع الطير هذا الذي
يصحو مبكرا حتى قبل أذان الفجر ،فعاود الستئنا يومه بالركل المعتاد،
فبعد طقوس الصالة وتحية والديه ورراء الخبز ،متجها نحو الراطئ ،انتظر
مطوال ير أنه لم يلقى صديقه ميرهان هذغ المرة ،فقرر أن يرتاح بعد مري
طويل ليتأمل المهرجان اليومي لألمواج والغيوم والطبيعة من حوله ،فأخذ
بمذكرته فبدأ يكت  ،ولكن ما الذي سيكتبه  ،حاول أن يبدأ حتى ولو بكلمه،
ير أن قلمه لم يطاوعه ،فقرر فكت كلمة واحدة جاءت في اتأملتت.
وبعد انقضاء اليوم ومجددا في المساء وقبل أن يخلد الى النوم وضع خبزا في
النافذة فلعله في الصباح يدرك الطير ،وقرر أن يصحو أبكر هذغ المرة ،فالحظ
بعد أن استيقظ مبكرا عدم تواجد الخبز مجددا ،ما جعله يرك في االمر ،فقرر
في المرة التالية أن يبقى أمام نافذته يترق بمن يأخذ الخبز ،فأطفأ األضواء،
وبدأ يراق عن كق الرباك ،فلم يطل االمر كقيرا ،لحين أن وجد فأرا ،يتناول
الخبز ليطرحه خارج الرباك هاويا نحو األرض ،ليلتقطه من الناحية السفلية
رجل عجوز ،فيتناوله قضما ،انبهر أهمت لهذا المرهد ير المسبول ،وقرر
أن يتداوله مع أبيه وأمه ومع ميرهان صديقه ،وفي الصباح ح ّدث أبيه وأمه
عما رأى ير أنهما لم يكترقان كقيرا نظرا النترار الفئران في مدينتهم
الراطئية ،ولعل الخبز قد سقط دون قصد من الفأر ما جعل الفقير يتناوله ،لم
يعج أهمت بافادة والديه ،فقصد ميرهان فقص عليه القصص ،فقال ميرهان:
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ميرهان :فأما الفأر وقد تكررت فعلته هذغ فهو مسير من هللا لطعام الفقير،
وأما الفقير ،فهي رسالة من هللا اليه من أن هللا سيطعمه حتى وإن لم يلتفت
اليه البرر ليطعموغ ،فهو لم يكن يعلم أصال أن الذي يطعمه على مدى قالث
ليال كان الفأر ،هذا تأويل ما قصدتني اليه يا أهمت ،وهللا أعلم.
طابت نفس أهمت لما سمعه من ميرهان ،فقرر أن يتعهد الفقير بنفسه كل
ليله ،فكان لقاءغ األول معه في الليلة التالية
أهمت :نازال من رفته وبيدغ قدح من الروربة وريء من الخبز منتظرا
مرور الفقير ،فاذا بالفقير يمر في ذات الساعة الليلية ،فيستوقفه أهمت ليقول
له تفضل عمي آخذا بيدغ ليقبلها وبرأسه
الفقير :من تكون
أهمت :أنا جارك الذي يعيش في األعلى ،من أي حي أنت ولم لم تنم لهذغ
الساعة المتأخرة من الليل
الفقير :وكي لي أن أنام وأنا أتضور جوعا ،هذا حالي منذ أمد ،أحاول أن
أستطعم من حولي من الناس لعلهم يرفقون على حالي ،وأنا ري كبير ،أما
سكني فأنا ال سكن لي ،كل يوم تأخذني رجالي لمأوى جديدا فأنام متورحا
الترا ومتلحفا بريء مما ترميه بعض المحال التجارية من الورل الكرتوني
المقوى ألتقي به البرد
أهمت :من إزمير أنت
الفقير :بل من بورصة
أهمت :وما اسمك عمي العزيز
الفقير :عبد المجيد
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استغر أهمت أن يكون الفقير عبد المجيد من بورصة ،لينتقل إلى إزمير،
ولكن يسعه هذا طالما وسع عائلته االنتقال من جزيرة خيوس لزمير
أهمت :عمي عبد المجيد اعلم أنك ضيفي كل مساء ،أنا متواجد في البيت من
الساعة القامنة مساء وتعال في أي وقت حياك ربي
مجددا صوت مفاتيح الطابعة كان يتعالى كالنغم ،فكتبت:
تأملااات ..فاااي العطااااء الاااذي يقدماااه أيا اا ن مناااا عنااادما نقااادم نقاااودا ن لفقيااار
أو ابتسااااامة ناااازرع عبرهااااا األماااال نحااااو مااااريض أو إيماااااءة رااااكر
وامتنااااان لماااان يساااادي معروفااااا ،تأملاااات بااااأن ممارسااااات العطاااااء
تلك هي في حقيقة األمر أخذ ال عطاء!
ذلاااك أن انعكااااس عطااااؤك للنقاااود سااايجعلك مبتهجاااا ن ومتزناااا ن نفسااايا ن
لسااااائر يومااااك ،وابتهاجااااك هااااذا طاقااااة ارااااتققتها أناااات ماااان ذاك
المسااااكين ،وراحتااااك النفسااااية تلااااك هااااي طاقااااة ارااااتققتها أناااات ماااان
ذاك المااااريض فلااااوالغ لمااااا اسااااتمتعت بالمقاباااال باالطمئنااااان ،فااااال
تمن أبدا ن وال تظن أنك قد وهبت بل تأكد أنك قد أخذت.
قااام تأمااال لاااو أن مجتمعاااا ن كاااامال أفااارادغ يمارساااون ذات العطااااءات
مااااا يعنااااي طاقااااة جمعيااااة ايجابيااااة تحفيزيااااة سااااتلفهم جميعااااا ن بمااااا
يجعااال انجاااازاتهم وهممهااام مضااااعفة ،وهاااو ماااا كاااان يمياااز مجتماااع
المديناااة المناااورة أياااام رساااولنا الكاااريم ﷺ وعلياااه نساااأل هااال يهااازم
جم ٌع ب ٌ
طول جمعي من المراعر اليجابية
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طي األيام ،حقبة 1960
مرت األيام وتعهد من خاللها أهمت بعالقة وطيدة مع ميرهان ،كما
تمتع بصحبة ليلية يومية مع الفقير عبد المجيد لينعم بصحبتين يومية،
واحدة صباحية وأخرى مسائية ،ير أنه الحظ قمة ما لم يحل لغزغ حيال أسا
مدفونا في نفس الفقير لم يكن بعيدا عن ذات األسى الذي كانت تقذ به
كالحمم اآلنسة نيلهان ،ولكن أنّى لعالقة تجمع فيما بين رخصين ال عالقة
بينهما سوى لمراعر من األسى! فمراعر األسى منقورة فيما بين جميع البرر
بما ال حصر له.
بلغ أهمت من العمر الست عرر عاما ،وقد أصبح االن في منتص مرحلة
القانوية العامة ،وبالر م من أنه زاول مهنة الميكانيكا عبر كراج والدغ ير
أن ر بته صارت نحو المجال االدبي وليس العلمي في المدرسة ،ذاع صيت
أهمت في المدرسة كطال مجتهد ،مح لالطالع ،ومتميز على أقرانه في
أسلو التفكير و ناغ االدبي ،ولم يعد يرى صاحبه ميرهان بحكم انرغاله
الصباحي في المدرسة ،وما عادت الفرص متاحة لهما للقاء اال بعد نهاية
الدوام المدرسي لمدى يقل عن الساعة قبل انقضاء ساعة الدوام في الكراج،
وفي عطلة نهاية األسبوع والتي يقضيها مع ميرهان تارة في منزل ميرهان
وتارة مرتجال على االقدام معه في ممرى الراطئ ،يقول له ،هل من تأمل
جديد هذا اليوم
ميرهان :يفتح مذكرته فيقول ،تأمل حررته من يومين أستعرض فيه
تقصيت ..امسارات الجمالت ،فمع كل ما تلتقطه حاسة البصر من منظر
جار أو نبع زالل ،أو بحر هادئ أو محيط هائج ،ومع كل
خال سواء لنهر ٍ
ما يلتقطه أنفك من روائح زكية لخبز مخبوز بيد والدتك الطاهرة ،أو عبر
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عطور فواحه تمنحها الورود ،أو مع كل ملمس ناعم كالحرير تتعرض إليه
أناملك ،قمة جمال ،وال ينحصر الجمال عبر ما تلتقطه حواسك ،بل يرتقي
ليالمس قلبك ،فمع الصالة وكافة العبادات سمو للروح لتبلغ آفال رحبة،
فللجمال طبقات وآفال ،بل الجمال يكون في أف ال يدركه ير المسلم ،احين
يتحول كل سال ٍ ليجا ٍت ،فالمسلم أمرغ كله خير ،وقد بين لنا ذلك هللا ﷻ
عبر اهجر جميل وصبر جميلت ،كما إن االلم مصدرا ن ومنبعا ن للجمال ،حين
يط ّهر جسدك من السيئات ،أو حين ترضى بقضائه ليكافئك بعطاء يبهرك،
وما المعراج اال نموذجا ،وما وقيقة الحديبية اال نموذجا آخر حين تألم
المسلمون عبر بنود مجحفة كانت سببا ن في فتحهم لمكة ،جما ٌل في جما ٍل محور
ما خل عليه هذا الكون ،فاهلل جميل يح الجمال ،ير ان يد االنسان الكافرة
بأنعم هللا ﷻ تلوقه ،حين يزين لهم الريطان االنحرا ﴿ وزين لهم الريطان
أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم ال يهتدون﴾.
أهمت :إذا ما الذي يجعل أختك نيلهان محزونه وما الذي يجعل الفقير عبد
المجيد مقهورا أين الجمال في هذا
ميرهان :عندما يفقد االنسان عزيزا يحزن ،وعندما يفقد االنسان ذاته إذ كان
عزيزا في قومه ومعروفا ،قم يصبح في لحظة منزوع الهوية و ير مقدر
يحزن ،ومالك ذلك أن يدرك االتجاغ الذي ترير اليه بوصلة الحياة كي ال يدع
فرصة في أن يهزغ الحزن فيستقر ويهدئ.
أهمت :هل تعني عبر ما أررت اليه أن كليهما قد فارقه عزيز أو انتزعت
عنه هويته
ميرهان :ربما ،فتلك بعض المواطن التي يسكن فيها الحزن
أهمت :وما االتجاغ الذي يفترض أن ترير اليه بوصلة الحياة
ميرهان :هللا ،فهو المعبود وحدغ ،فان كان في قلبك ،فلن تفقد ريء حتى ولو
كان عزيزا ،ذلك أن هللا يغار ،فال يصح أن يسكن في قلبك يرغ
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أهمت :في تصورك ما الذي يمكن عمله تجاغ نيلهان
ميرهان :ال ريء ،بل لعله الصبر خير دواء ،أو مترددا ميرهان فيما ينتقيه
من كلمات ..ال ريء ،ال ريء
استغر أهمت من االنتكاسة التي صار اليها الحوار ،فلعل اتجاغ البوصلة قد
مال للحظة لدى ميرهان ما جعله على ير الحال الذي طالما عرفه بها!
الفقيــــــــــــر وأهمت
رجع أهمت مهموما للمنزل إقر مسألة لم يجد لها مفتاحا للحل حتى مع صديقه
ميرهان ،وفي المساء كعادته نزل من منزله ليطعم الفقير ويسامرغ حيث بدا
له أن يتعر على ركل البوصلة لو طبقها على الفقير ،والفقير يظل فقيرا
ولن يخسر ريئا في النهاية مهما دارت معه األحاديث
أهمت :عمي عبد المجيد ،إن كان في قلبك هللا ،فلن تفقد ريء حتى ولو كنت
قد فقدت عزيزا
الفقير :حتى إن فقدت اسم عائلتك ،فأصبحت نكرغ!
استغر هنا أهمت فجمد ،فذلك الفقير يرير الى ذات ما أرار اليه ميرهان،
فبادر أهمت بالسؤال ،وكي يصبح نكرة
الفقير :كأن ينتزع منه الملك والسلطان
أهمت :مستغربا سب اختيار الفقير للملك والسلطان في حين لو قال فقد ولد
لكان معقول ،ولكن فقير وسلطان ال يجتمعان أبدا
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عبد المجيد :أنت يا أهمت را راجح العقل ،وقد توققت بيني وبينك عالقة
جعلتني أرعر كما لو كنت ابن لي بل أقر الي من ابني ،إن أسررت إليك
بسر فهل تحفظه عني
أهمت :بال رك عمي عبد المجيد
الفقير :أنا األمير عبد المجيد ،بمعنى آخر أنا سلطان تركي ويمتد نسبى لجدي
األعظم السلطان عبد الحميد
أهمت :ها ،مندهرا ،مرتعدا ،لم يصدل ما يسمعه ،فأخذ بركل تلقائي يد الفقير
فقبلها قائال له أنا جد آس سلطان عبد المجيد لم أكن أعلم بهذا كله
الفقير :رررره ،مسكتا إياغ ال يسمعنا أحد!
أهمت :وما سب تخفيك بهذا الركل أو في الهيئة التي صرت اليها
الفقير :ذلك أنه في عام  ،1924وفور سقوط الخالفة العقمانية صدر قانون
بطرد أسرة آلعقمان من تركيا ،فكافة أفراد االسرة ير مصرح لهم البقاء في
األراضي التركية ،وصودرت أموالنا وممتلكاتنا ،وتفرل آل عقمان في
االمصار ،فتم قتل البعض ،وتم قهر كل من تزوج باألميرات العقمانيات في
مقل ما حصل في مصر والعرال ،واليوم نجدهم وقد تفرقوا في البالد من
اليابان إلى أميركا وباريس وبيروت ومصر وهلم جرا ،فما يحزنني هو أنني
أصبحت بال هوية وأصبحنا نسيا منسيا
أهمت :حسبنا هللا ونعم الوكيل ،وفي نفسه يقول ترى هل نيلهان أيضا سلطانه
لم يتمكن أهمت من تقديم أي مساعدة تلي بمقام األمير عبد المجيد ،كما لم
يتمكن من ذكر ذلك لوالديه بسب الوعد الذي منحه له
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لقاء االحــــــــــــــــراج
في عطلة نهاية األسبوع ،بدا ألهمت أن يختبر ما توصل اليه من نتيجة حيال
من يكونا ميرهان ونيلهان ،ولم يرأ أن يحرج أيا منهما ،ير أنه قرر وبحكم
صداقته لميرهان أن يفاتحه باألمر ،فكان اللقاء مجددا على الراطئ حين وجد
ميرهان مستغرقا في كتابة مذكراته ،ففاجأغ بالتحية ،فما لبث أن أ ل ميرهان
مذكرته مخفيا ما كان يكت  ،ورد التحية بالمقل ودعاغ للمراركة فيما لديه من
طعام يكفي القنين،
أهمت :مرتال الن أسمع منك تأمال في هذا الصباح الجميل أخي ميرهان،
فللنفس تقلبات وترويضها عبر تلقيمها فكرا،
ميرهان :وما دوافع تقلبها لديك
أهمت :سأبلغك بعد سماعي للتأمل
ميرهان:
تدبرت..االتواصلت ،الذي نكون عليه فيما بيننا وبين ما يدور من حولنا ،فنحن
أمةٌ ّحية ،حتى ولو أرادوا لنا أن نموت ،نحن أمة متفاعلون من الساعة االولى
لما قبل بزوغ الرمس ،متفاعلون مع صياح الديك ،ومع كل ررول و رو ،
ومع كافة مراحل حياة القمر ،ومع الرياح ومع المطر ،وحتى مع تضاريس
األرض التي نمتطيها ،فمع كل ارتفاع نكبّر ،ومع كل إنخفاض نسبّح ،تفاع ٌل
كهذا ومع كل ما هو محيط ،يجعلك حيا ن متوقظا ن متحفزا ن لتلقي ما يجعلك
متواصالن امعه سبحانهت ،كي تغدو حينها منسجما ن كانسجام جزيئات قضي
الحديد حينما يتم دعكه بالمغناطيس لتنتقل ميزات المغناطيس اليه فينسجم
مستجيبا ن طيعان ،وكذلك نحن أمة السالم ،تنتقل الينا ذات استجابة الكون من
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أرض وسماء عندما قالتا اأتينا طائعينت .
أهمت :روعة ،روعة ،خاصة في استجابة قضي الحديد للمغناطيس ،وأنا
سأبدأ من هذغ االستجابة ألخبرك عما جعلني متقلبا على مدى اسبوع ،راجيا
منك االنسجام ال النفرة ،والتواصل ال القطيعة ،استجابة متفقه مع ذات استجابة
الكون من أرض وسماء عندما قالتا اأتينا طائعينت
ميرهان :ري الذي تقوله يا أهمت ،ومتى بدر مني ما يعزز لما أررت من
نفرغ ،خاصة معك!
أهمت :لم يبدر ،ولكني أحتاط ،حريص أنا على عالقة مستدامه معك أخي
ميرهان ،وعليه أقول وأسأل هللا أن يربط على قلبي
أدرك ميرهان هنا أنه أمام خبر جلل سيفاجئه به أهمت ير أنه ال يدرك
مضمونه
أهمت :لقد زرت مكتبة جامعة إزمير وطالعت كتبا في التاري العقماني في
مقصد دافعه كان معرفة الرتبة العسكرية للنيران الذي رأيته في منزلك،
فعرفت أنه لم يكن لرتبة عسكرية وإنما لرآسات دولة الخالفة ،قم مع وجود
صورة السلطان عبد الحميد وما يبدر أحيانا من ض دفين وعدم انسجام
داخلي لدى أختك نيلهان ،عزز لي بأنكما لستم أرخاص عاديين ،بل ربما أزيد
ألقول إن اسمك الذي تخفيه هو األمير هان وليس ميرهان ،لتكون بذلك أختك
السلطانة نيلهان ،أرجو أال أكون قد ضايقتك بهذا التحليل فقد يكون مجرد
أضغاث فكر
ميرهان :تتعالى ضربات قلبه ،وينعقد لسانه في أن يتكلم بكلمة ،قم ينهار
ويجهش بالبكاء واضعا مذكراته الخاصة في حضن أهمت ،فيبادر أهمت
الحتضانه ومواساته ،ليقول له ،خادمك أنا ،أميري الحبي ميرهان ،لحين أن
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سكن قل األمير ،فقال هذغ مذكراتي خذها معك تصفحها في عطلة نهاية
األسبوع ،أما أنا فأحتاج لالختالء بنفسي لعادة اتزان مؤرر البوصلة لدي.
ادر أهمت وقلبه يخف سامعا دقات خفقانه عن بعد ،اضطرا امتزج فيه
الفرح نتيجة نجاحه في حل لغز استعسر عليه لسنوات ،مع ريء من األسى
الذي كان سببا فيه ألخيه ميرهان ،وسعادة الحظوة في امتالك مذكرات خاصة
ملئت بتأمالت االميرهان ،فقرر اال يقرأ بل يستنس كافة ما ورد فيها من
تأمالت عله يتمكن من نسخها قبل أن يرد اليه المذكرة
في المنزل بادر مسرعا لغرفته وأ ل البا
واقالم للبدء بالمهمة ،وبدأ يكت مستنسخا:

والنافذة وتفقد ما لديه من دفاتر

راقبت..ااأللم مجددانت ،حين يجعلك تتقلص وتغوص في اعمال نفسك،
وعقلك ،مقلبا مفاهيم الحياة التي اعتقدتها ،لتدرك معادالت للحياة من نوع
آخر ،أو ربما في أن الحياة ال تخضع أصالن لمعادالت ! ،ذلك أن معنى
االمعادالتت ينطل من أساس مدى إدراكك وسعة علمك ،وحيث أننا ﴿ وما
أوتيتم من العلم إ ّال ق ن
ليال﴾ ،تسقط المعادالت التي اعتمدها البرر تلقائيان ،أو ربما
تنحصر في مساحة بسيطة للواقع الذي نحياغ ،ودليل ذلك ما نعاينه يوميا ن بما
أطلقنا عليه ااالستقناءاتت كدلي ٌل واضح على ذلك ،فما االستقناء اال اصورة
مأدبةت تعبّر عن عدم مصداقية المعادلة التي تود أنت أن تحكم بها العالم
والبرر ،وعليه فان عبر ااأللمت تصبح اكقر قربا من هللا ﷻ  ،حيث تلتزم
الصمت البا ،وعبر االستبال في فعل الخيرات﴿ ،فاصبر  ،،،،ومن آناء الليل
فسبّح وأطرا النهار لعلك ترضى﴾.
وأخذ أهمت يكت ويكت لحين رعر أنه ستصا يدغ بالرلل ،فتوق ليستعيد
لياقته لبرهة وررع يستنس مجددا ،وما كان يوقفه عن الكتابة في ذاك اليوم
اال نداءين ،نداء الصالة ونداء أمه ،ومع المساء تذكر موعد إطعام األمير عبد
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المجيد فاستسلم وأخذ بما يلي من طعام وظل واقفا يترق وصوله ،ير أنه
لم يصل ،وهو ما جعله يقل  ،فرجع خائبا يترق عبر نافذته عله يراغ مجددا.
في تلك الليلة تمكن أهمت من استنساخ مذكرة االميرهان وقرر أن يرجعها
له في اليوم التالي متفقدا مراعر أخيه فيما كر له من سر.
حقبـــــــة 1970
انتظم أهمت في جامعة إزمير في كلية االلهيات والعلوم النسانية ،ولم
يب على تخرجه سوى عام ،وظل طوال األعوام الماضية على تواصل
مع االميرهان الذي كان يعتبرغ بمقابة المررد والمعلم ،علم أهمت أن مهنة
الميكانيك التي يزاولها االميرهان لم تكن سوى مهنة االمر الواقع التي يقتات
منها ،ذلك أن تخصصه في األصل العلوم اللهية واالنسانية أيضا ،ويراء
القدر أن يتلقيان من ذات مدرسي الجامعة علومهم ،وهو ما جعل االستذكار
سهال على االقنين معا ،بل حتى بحث األمور التاريخية وقضايا االمة محل
إعادة نظر وانتقاد وجدل.
نيلهان مجددا
لم يرأ أهمت ترك نيلهان فيما هي عليه من مراعر لتنال من جسدها ووجهها
أن لو
القمري ،فحبه لميرهان يمتد بركل طبيعي الخته نيلهان ،فقد ر
تمكن من انتزاع ذاك األسى وتمكن من جبرغ ليعزز من توازنها المراعري،
فقرر أن يلتقي بها ،ولكن متى وأين وهل عبر أخيها ميرهان أم منفردا
بنفسه فلعلها ال تقبل ،فكان قرارغ.
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بكل احترام ووقار يق

أمام جرس با منزلها ونسمع صوت جرس البا

يدور في صدر أهمت أن لو ترك االمر فلعله ال يستعجل ،فأمر كهذا لن يندمل
في يوم وليلة
نيلهان :مستفسرة ،من في البا
أهمت :مترددا ،أنا أهمت
نيلهان :باستغرا واندهاش ،عساغ خير ،لم يسب الهمت القدوم من دون علم
مسب ! ،تذه مسرعة طارقة با ميرهان في الغرفة تبلغه وصول أهمت
ميرهان :ري  ،وباندهاش ،لم يبلغني أهمت بر بته بالمجيئ عساغ خير،
افتحي له البا لعلي اتجهز سريعا للقائه
ومع فتح نيلهان البا  ،فاذا بها تسمع أهمت وهو يقول :سلطانه نيلهان ،عمت
مساء آمل أن تكوني بخير وعافية،
ا رورقت عين نيلهان وفاضت بالدموع إقر سماعها كلمة سلطانة ،مراعر
اضطرا امتزجت في لحظة وجل بخرية وسعادة وققة ،أدركت نيلهان أن
سرها قد كر  ،استجمعت قواها وبققة بادلته بتحية التقدير،
فقالت :أهال أهمت العزيز
ولم تعد نيلهان فيما بعد متوترة بعد أن علم بأمرها أهمت ،ولعل التقدير الذي
أبداغ لها خف ومن وطئ االنتزاع الذي تعرضت إليه هي وميرهان في
الهوية ،فبادرته قائلة ،في تصورك ما السر الذي يخفيه هللا عنا والقدر الذي
نصير اليه ونتقل فيه
مجددا صوت مفاتيح الطابعة كان يتعالى كالنغم ،فكتبت:
تأملااات ..فاااي مساااألة طااارل األباااوا  ،فقاااد رااارع لناااا أن نطرقهاااا
قالقااااا ن مااااع ماااان نقصااااد ماااان عبااااادغ وإال افااااارجعوات ،أمااااا بابااااه
ما كان في جزيرة خيوس
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فاطرقااااه متااااى مااااا راااائت وفااااي أي وقاااات وماااان دون اسااااتئذان ،وإن
لااام يفاااتح ،فااااعلم إناااه يسااامعك ،وير ا ا باااأن تسااامعه طرقاااات باباااه
باااادعاء تااااارة ،وبناااابض قلبااااي تااااارة ،وبدمعااااة تااااارة أخاااارى ،وإن
طااااال انتظااااارك فاااااعلم إنااااه يحبااااك ،وإن اسااااتجا علااااى الفااااور
اح ّناااةت ابناااك
فاااانظر فاااي راااأنك ! ،ألااام تلحاااظ أناااك إن مللااات مااان ٓ
تسااااارع لااااه بتلبيااااة مطلبااااه متحاراااايا ن إزعاجااااه ،وهلل المقاااال االعلااااى
سبحانه ،فانتظر وأطل المكوث عند بابه وال تستعجل الجابة
أهمت :ليس قمة مجاال للسر إن علمت أن ما استعرضه هللا في القرآن قد جعل
كافة االسرار مكروفة لدى الجميع ،سواء من قبل أن يخلقنا الى ما بعد مآلنا
من جنة أو نار ،أما القدر ،فأنا أراغ أداة حفظ ،فهو يتركل في كل قانية ويتبدل
ويتغير بما يعزز لتمكين االنسان من العمار والبناء ،فسبحانه االحي القيومت
لن تتحق قيوميته ما لم يتعهد كل أمر في هذا الكون بما فيه من سقوط ورقة
الرجر ،بالرعاية الالزمة ،والمقصد الذي تؤول اليه ،وسبحانه يقول اإنّا كل
ريء خلقناغ بقدرت ،فهو لم ينرئ النظام قم قال له تحرك ،بل هو مرر على
كل صغيرة وكبيرغ في هذا النظام إلى يوم القيامة ،وال يتم أمر فيه اال بعلمه
وإذنه ،وعليه فان قبول االنسان وإدراكه لهذا الطرح ،سيجعله متفائال بمستقبل
إيجابي على الدوام ،كما في نفس الوقت سيمتص منه كل ما يعزز للهم أو
القل .
سلطانه نيلهان :في تصوري حان اآلن موعد كتابة تأمالتك على راكلة تأمالت
أخي األميرهان ،فهال حاولت
أهمت :نعم كنت قد كتبت فيما مضى واحدة ،هل تر بين باالستماع اليها
سلطانه نيلهان :بكل سرور
أهمت:
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دققاااات ..فااااي لطفااااه ساااابحانه عناااادما يسااااول لااااك المصاااايبة ،فهناااااك
مااان يجااازع فاااال يقااار لاااه قااارار ،وهنااااك مااان يتلقّاهاااا متاااأمالن فاااي
النقلاااة التاااي نقااال إليهاااا ،فقاااد كاااان فاااي حاااا ٍل وأضاااحى فاااي حاااال لااام
فس رياضااايه محورهاااا
يخطاااط لاااه ولااام يكااان يتوقعاااه ،فيتعامااال بااان ٍ
الرضاااى مااااع باااذل أساااابا الخاااروج منهااااا ،متراااوفا ن للحكماااة فيمااااا
هااو فيااه ماان حااال ،فاااذا بالنقمااة إنمااا هااي نعمااة ،سااال لااك اللطياا
فرصا اا ن ماااا كنااات لتصااال اليهاااا ،فكاااان عقاباااه مااان رحمتاااه وحباااه لاااك
أن جعاااال مااااا لّفااااه لااااك ماااان مصااااا ٍ متضاا امنا ن آفاقاا اا ن ماااان الباااارد
يااار إناااك إن تعمقااات
والساااالم  ،نعااام قاااد يكاااون فاااي راااكله عقاااا
فستدرك فيه حجم المكافئة ،فذلك هو اللط ْ .
سلطانه نيلهان :جميل برافو أهمت ،دمت لنا أديبا ومفكرا
أهمت :طيلة أعوامي السابقة كنت أقل تأمالت األمير هان ،فكدت أحفظها
من كقر ما كانت تحويه من معان ،وتررد لمسارات ،وتقدم أسلوبا جديدا في
التفكير ،والتعامل مع اآلخر ،فلعلي أصل لما وصل اليه ،فهو قامة امتلك
ترغيال سلسا لفصي الدماغ ،فص ال يعر التعامل اال مع األرقام الحسابية
والهندسة والعلوم التطبيقية حين يكون في الكراج ،وفص ال يعر التعامل
اال مع األد والفكر والرعر وكافة فنون الحياة حين يكون معنا.
فاذا باالميرهان يدخل فيعان أهمت قائال له ،يا رجل طال الرول ،وزادت
الوحرة وارتعل الرأس فكرا ،كنت أنتظرك لتقلي بعض ما جال بخاطري
من قضايا فكرية وتأمالت!
أهمت :يا لكرم هللا حين يجعلني بمقام المريد
االميرهان :بل أنت بمقام الند اآلن ،فضحكا وارتما من الضحك كل منهما
على أريكة من زاوية رفة االستقبال ،فبدأ حوارغ قائال:
هل السكون قابت أم متحرك عزيزي أهمت
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أهمت :تأمل التحدي الذي قذ به مرردغ ،فقال في نفسه ،هو سكون فال بد
أن يكون ساكنا ير متحرك ،ولعلمي بأسلو تفكير المررد ،أعلم بأنه
سيحركه ،ولكن كي
فقال :إنه ساكن قابل للمعاينة ويتحرك حال يأذن هللا له
إجابة لم ترل لالميرهان ،فقال:
الحظ حركات االحر العربية مقال ،فحركات األحر التي ترتمل على
الضم ،والنص  ،والجر ،تجتمع معها حركة السكون ،فأخذت السكون صفة
الحركة بالر م من كونها اسكونت ،كذاك الذي تسعى في حاجته ،قد أودع
سعيك وجهدك في قدرغ ومآله الذي سيصير اليه بحول هللا ﷻ ،فيربي لك هللا
جهدك الذي اسكنت في قدرغ فيرغّله لك ،فمع كل حراك يقوم به لك منه
نصي من االجر ،بل ذلك سكون متع ٍ ّد ،حين يرر منه آخرون فيسعون
فيما سعيت اليه ليكون لك في ذلك نصيبا ن ير منقوص ،فال ينحصر في مكان
وال زمان الى يوم القيامة،
أهمت :ما راء هللا ،أي سكون هذا ،يجعلك هللا ﷻ فيه متقدما ن بالر م من حالة
السكون التي تكون عليها ،ذلك سكون متحرك ،وهو ما نصفه بأدنى درجات
الحراك ،فما عسى أن يكون من تحريكٍ وترغي ٍل مع أدوات الضم والنص
والكسر وتلك مجرد حركات لألحر العربية ،ولك أن تتأمل مع الكلمات
حينها ،وهي االعلى درجة من الحركات ،كي يكون أدائها حين يتم
ترغيلها عبر ﴿ألم تر كي ضر َّللا مق نال كلمةن طيّبةن كرجرةٍ طيّب ٍة أصلها
قاب ٌ
ت وفرعها في السماء﴾ قم نطالع ما يرردنا لمسار فرع السماء عبر ﴿تؤتي
حين باذن ربّها ويضر َّللا األمقال للنّاس لعلهم يتذكرون﴾ فسمتها
أكلها كل ٍ
االستدامة عبر اكل حينت ،وقمة نماذج وأمقلة يمكننا االقتداء واالستهداء بها
اويضر هللا االمقالت ،وجاءت كلمة العلت التي تفيد التعزيز لذلك.
االميرهان :ونجد مع كلمة افيت كذلك حيث يقول هللا في كتابه
ما كان في جزيرة خيوس
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﴿وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كي فعلنا بهم وضربنا
لكم األمقال﴾ ،فذلك سكن قد ضم في جنباته حقبتين زمنيتين ،حقبة تاريخية
وحقبة الحاضر ،ليتعظ من يتعظ ،فذلك سكون محرك ومتحرك  ،ال ساكن،
ولعل ما جاء في مقدمة بعض سور القرآن عبر ال الم ميم  ،تحفيز لهذا
الدماغ ليتحرك متروفا لنوع الخطا ومسارغ ،فتلك رسالة مرسله منه سبحانه
لم يدرك معناها ومغزاها بعد ،هي بمقابة االحجية تحتاج لمن كان له قل ،
ليدرك كما ادرك احجية البقرات السمان نبينا يوس عليه السالم ،وما جبل
ٌ
اسكونت عبر نقطة تحول يرترك فيها عنصري االمكان بالزمانت
اعرفةت اال
في لحظات ليفترقا بعدها ،افترال يعزز لبصمة في قلو موصولة بالسماء،
افترال ترغيل مع كل لحظة قادمة عبر مسار مكاني مساحته االرض رحمة
للعالمين ،وافترال انطالقة في التعمير ،لحظات سكون يتزود فيها العبد من
مخزون ر العالمين من الحول والقوة فالذن  ،تلك هي االكلمةت ،فر ّمر
للترغيل اذا ن عبر كلمة أو حركة.
سلطانه نيلهان :حوار لمناظرة جميلة ،هذا مع االسكونت فماذا إذا سيكون
األمر معكما مع الحركة
ضحك الجميع إقر انتهاء المباراة الفكرية التي لم يرغل مقاعد المتفرجين فيها
سوى رخص واحد ،وأي واحد هذا إن كان يعدل جمهور.
مرض االنطالقة
كانت تلك السنة النهائية ألهمت في الجامعة ،وقد أنهى الجامعة بنجاح حيث
انحنت له فيه االعنال تقديرا ،فقرر استكمال درجة الماجستير ليقصد بعدها
إحدى المدارس القانوية للقيام بعملية التدريس ،ير أنه وأقناء مرحلة التدريس
يتعرض لمرض ينترل قواغ الجسدية ،فيضطر للمكوث لبضعة أرهر متنقال
ما كان في جزيرة خيوس
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فيما بين البيت والمرفى القري من حيهم ،وأقناء مكابدته للمرض ،يدخل في
حالة ير مسبوقة ليستكر فيها آفال رحبة تأخذ بيدغ في االرتقاء بتأمالته
مع المرض كمحطة ،ما جعله يحرر مجموعة من التأمالت أخذت عنوان
ااأللم واالملت ،ولم يقتصر ما كتبه على التأمالت بل فيما كان يدور في خلدغ
من تساؤالت عبر معاناته مع المرض حيث جاء فيها:
هل خل هللا ﷻ الكون الجميل المبدع هذا من اجل ان يعرضنا لآلالم كي ندرك
الجمال
وهل في تعذي الجسد جمال ماذا عن اصحا االخدود اين الجمال في
ذلك وماذا عن المرض اين مكمن الجمال فيه ما الحكمة من مرض طفل
في التاسعة من عمرغ كي يموت
اين الحكمة وما الرسالة ام تراغ ترويه للجمال من قبل االنسان ،وهو ما
يستوج العقا عليه
ام لعل قمة طرفان حيال محور الجمال ،طر يعزز له سبل ومسارات اهللا
ﷻت وطر يعمل على ترويه هذا الجمال ،حين طل ابليس من هللا ﷻ ان
ير
يمنحه فرصة اال واء ،فابليس اعتمد ذات المحور لكن عبر اسالي
مرروعه في اال واء ،والتزيين ،لذا سنجد عبر مراهد واحداث ما حولنا في
الحياة ما يعزز للجمال تارة ،وما يهدم له ويروهه تارة ،والحكمة من ذلك،
ان يختار هذا االنسان ،سبل الجمال ،نابذا ن اسالي الترويه له ،ففي نبذغ لهذغ
االسالي عبادة ،وذلك بتوجيه مسار رسائلها بما ينسجم وأسماء هللا وصفاته
الحسنى ال بما يعزز لما يدعو اليه الريطان وزبانيته ،ولعل قمة محاور لهذغ
الرسائل عبر هذا الكون الراسع ،أحدها محور ما يعزز لوحدانية هللا ،وآخر
لما يعزز لمحور الجمال ،وقالث لمحور االعمار ،ورابع لمحور العبادة ،وان
تعرضه للترويه من قبل الريطان ،وعلى
كل محور من هذغ المحاور يجرى ّ
هذا المخلول ااالنسانت ان يختار فيما بين أن يعزز لكل محور ليحفظه من
الترويش ،او أن يستسلم للتزيين الريطاني في الترويه له.
قم ان الجمال ال يدرك اال عبر التضاد ،فجمال الجزر في المحيطات ناجم عن
التضاد فيما بين ارتفاع لليابسة عن انخفاض للماء ،وجمال الررول ال يدرك
ما كان في جزيرة خيوس
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اال عبر انسالخ ضدغ وهو الليل ،وهكذا مع االطعمة ،فنجد من الطهاة المهرة
ممن أدرك أسرار المذاقات ،ليعمد الى تضاد فيما تتذوقه كي تدرك عم
التأقير ،فتنتعش أحاسيسك بعد كل لقمة ،فالتضاد فيما بين االلم والصحة جمال
يدرك عبر تحوالت وظائ الجسد.
ولعلنا نتصور كي أن األلم كائن مخلول كما وإنك كائن مخلول ،فهو
ااأللمت يحمل رسالة لمرسل اليه الذي هو اأنتت ،وعليك أن تدرك مضمونها،
وإدراك الرسالة قد يكون عبر حوار تجريه معه ،أو تأمل فيما يؤدى لرسالة
عبر عالقتها بأسماء هللا الحسنى وصفاته ،فاهلل حين أذن ابالمصا ت لم يأذن
اال لحكمة ،وعليك أن تجتهد في التعر على الحكمة عبر رسالته ،واجتهادك
في التعر بالضرورة يؤدى بالتعر في كل مرة على صفة من صفاته
سبحانه.
وما اإنك كادح الى ربك كدحا فمالقيهت اال مسارا بما ينم عن ممر مفروض
على بني آدم ليعايره ،فالكدح وما فيه من آالم ،هل يعارض االجمالت أم
يتقاطع معه
طوع لمقارنة وضع بوضع كي تدرك حينها الجمال
أم تراغ أداة ت ّ
كما اولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للرياطينت بيان لتقاطع
فيما بين االزينة واأللمت فنالحظ كي أن الزينة واأللم اجتمعا هنا ،فما في
السماء من أجرام هي زينة كما انها راجمة للرياطين ،فقمة تقاطع هنا فيما
بينهما ،كالمصباح الكهربائي الذي يقتل الذبا  ،حين يتراءى للذبا أنه مالذ
آمن وجميل.
والحظ :الذي خل الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال ،فالبالء أصل في
الحالين االموت ألم وفي الحياة جمالت.
فجمال الكون ليس فيه ألم
التفكر في عطاءات وهبات ونعم هللا ليس فيها الم
وتذول طعم أو التنعم بملمس حريري أو في تبادلك المحبة والح مع االخر
ليس فيه الم
واالستقرار في منزل أمام بحيرة بمحيط أرجار في ابه ليس فيه الم
كل هذغ وأكقر يخلو منها األلم ،وهي نابضة بالجمال.
ما كان في جزيرة خيوس
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ونسأل هل لمسار الجمال طريقان ،واحد اساكنت وآخرامتحركت ،فلعل
الساكن عبر ما استعرضنا له من رواهد ،واآلخر عبر اآلالم والمصائ ،
ولكن اإنك كادح الى ربك كدحات ،نجد أن االصل ليس فيه االساكنت وإنما
االمتحركت ،ومع كليهما االجمالت نافذ ،إذا لم يختر هللا األلم مدخال للجمال،
وإنما للجمال موضع في كل ما خل هللا من حولنا ،وحتى مع األلم.
وعبر هذغ التقاذفات من التساؤالت واألفكار يحرر أهمت مجموعة من
التأمالت حول ااأللم واالملت ليقول ،عبر تأمالته التي تبدأ بكلمة اتبصرتت،
تبصرت ..االرسالةت ،حين تأتيك عبر ارسول اسمه األلمت ،قلت ،ها قد جاء
االلم يعص  ،ها قد جاء الرسول ،برسالته ليعلن عن وصال ،ولكن وصال
من نوع آخر ،طرفيه اخال ومخلولت ،رسالة حوار وود من خال عبر ما
خل  ،ولم العج ان كان الذي خل يحمل منه االنفخةت ،وما اعظمها من
عالقة عبر طبقتين اقنتين ،طبقة مادية حين اختار أن يكون االطينت بنية في
التركيل ،ليتم تعهدها بعد ذلك بطبقة امراعريةت عبر ،وسيط اااللمت ،ومن
يقول ان عملية البناء ستكون منزوعة اآلالم ،ولكن يظل السؤال ،لماذا اختار
سبحانه االلم اليكون معبرانت في اتركيل وصناعة العالقةت ،والرواهد في
اعتماد االلم عديدة فنجد في اولتصنع على عينيت سبقها قذ في اليم ،وبعدها
عبر مراعر الخو اخائ يترق ت ،ليليها النفي! ،صناعة لنبي مرسل
اعتمدت ااأللمت عنصرا ن في التركيل ،وقال في يوس عليه السالم ،ولقد مكنا
ليوس في األرض ،تمكين ،لطفل لم يتجاوز العاررة ليلقى بعد ذلك في
ٌ
تمكين مدعوك
الج  ،قم يتم بيعه في سول النخاسة ،قم فتنه بامرأة العزيز،
ٌ
تمكين قال فيه نبينا
اباآلالمت ،وهو ليس مجرد ألم واحد بل طبقات من اآلالم،
ٌ
تمكين
الراحمين﴾،
أيو ﴿وأيّو إذ نادى ربه أنّي مسني الض ُُّّر وأنت أرحم ّ
ذاقت عظمة االلم فيه مريم حين ﴿ قالت يا ليتني م ُّ
ت قبل هذا وكنت نسينا
ٌ
تمكين ذال طعم ال ُّمر فيه موسى عليه السالم حين قال ﴿،ر ّ إنّي لما
منسيًّا﴾،
قير﴾ ،وأعر عما جال في صدرغ من ألم نبينا محمد
ير ف ٌ
أنزلت إلي من خ ٍ
ﷺ ،حين قال اال أبال إن لم يكن فيك ض عليت واصفا ن الجلل الذي أصابه
في دعوته للطائ ابالغض ت،هكذا إذا ن هي الوصفة االلهية ،ااأللمت ،لمن أراد
ما كان في جزيرة خيوس
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أن يتخذ الى ربه سبيال ،سبيل بصمة أرضية من أجل رفعة سماوية ،سبيل
االتغييرت ،الذي ننردغ للمجتمعات ،سبيل تغيير ما في انفسنا من ل وتنافر
وتناحر ،اذا ن بصمة التغيير ،لتدرك الجمال ،تمر عبر مسار األلم.
ولم اختار سبحانه للصبر والهجر صفة للجمال وهل ذلك إرارة السمه
االظاهر الباطنت وإرارة لحفّ ْ
ت الجنة بالمكارغ وحفت النار بالرهوات
ذلك ان األلم يحتاج للصبر افالصبر يستخلص من األلمت ،في مقل استخالص
مضادات البكتيريا من نبتة الصبار ،واستخالص العسل من النحل،
واستخالص الذه النقي عبر فتنه بالنار ،فهو ليس األلم كظاهر وانما البلسم
الذي سينتج عنه حين اتصبرت ،لذا جاءت ،ايوفى الصابرون اجرهم بغير
حسا ت ،فهو لم يرر هنا للرحماء ،أو العلماء ،أو المحسنين ،بل االصابرونت،
فمع هذا الصبر اسيتركل الح ت ،والتتم الصناعةت حينها ،لتبدأ مرحلة
االمهمةت التي ستوكل اليك ،التمضي باسم هللا ﷻت  ،وهو ما يدعونا للتعامل
مع األلم على انه مخلول مقلك ،تأمل األلم ومسارغ مع كل اسم من اسماء هللا
وصفاته ،لتصل في النهاية الخبرةت بمعية األلم ،إذا ن نحن هنا بصدد مهرجان
من الخبرات مع ااأللمت  ،كما لو كنا في مول او بازار للخبرات نتجول فيما
بين ما يباع من أصنا  ،لنختار ما يرول لنا منها ،فمرحبا ن ببازار األلم،
وهذا هو االمفهومت الذي يقدمه لنا االسالم مع الجمال.
وجاء في موضع آخر عما كتبه أهمت مع األلم:
صرت ..ابطبيعة ذلك االلمت فوجدته درجات ،وحجرات ،و ر  ،فقمة
تب ّ
وجهين يتخذهما في تعامله مع البرر ،إن ادركتهما ادركنا فنون التعامل معه،
فهو كالقطعة النقدية التي تتخذ وجهين ،متالزمين ،ومتوازيين ،وجه فيزيائي
لأللم تدركه حين ينتا الجسد ،ووجهة مراعرية معنوية روحية ،حين تطالع
من يظلم بممارسة العنصرية ،أو القتل ،فالظالم حين يعم ظلمه ينتقل من ظلم
انفسهت فتلك درجة ،إلى مساحة اوسع في ظلم ا يرغت ،فتلك درجة تالية ،أما
إن دخل ظلمه بيوت الناس ،ففرل فيما بين اال وابنه ،وانتزع من كل فرد
فيهم مصالح مرروعة ،فتلك درجة أدخلته الحجرات والغر  ،فتلك مساحات
ما كان في جزيرة خيوس
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االأللمت الواسعة ،وعبرها تتركل ،الفرص ،ويتركل االفضلت من هللا ،وهو
ما جعل د.الصميط مر ّمرا ن لفتح أفريقيا وهو أعزل ،وجعل علي عزت
بيغوفيش يعتلي عرش البوسنه بعد سبع وعررين عام في السجن ،وجعل
جيربر بعد ان مات له تسعة من أطفاله أن يطل صنفا ن من الطعام لألطفال
لينتزعهم فيه من موت محق في أوروبا ،وجعل ستي جوبز يطل التطبيقات
حين طرد من رركة أبل كمؤسس لها ،فذلك هو األلم حين يحق لك أمالن في
التغيير ،هذا المخلولااأللمت يمنحك مساحة في التفاعل ،مراعرية مع
االحداث من حولك ،فمع كل مراعر تنتابك ،كحزن او ر بة بالبكاء أو الجبر،
على الفور ،ستجد فتحا ن جديدا لسبل االرتقاء ،وهذغ السبل هي عين االفضلت
الذي يسوقه هللا ﷻ اليك ،وهو ما يتف مع اسنن هللا في كونهت.
فاسترسل أهمت يكت في األلم،
صرت..ااألملت ،فيما يتضمنه من هدايا وهبات من هللا ﷻ حين ،ترضى
تب ّ
اباأللمت ،فقمة هدايا ستبهرك ،اتبهركت،ألنها من ملك الملوك  ،قم ان األلم
االظاهرت يدعوك لحوار معه للتعر على االباطنت الذي يحمله ،فسبحانه
هو االظاهر الباطنت ،لتستعرض حينها جميع اسمائه وصفاته ،متطلعا ن لما
ينسجم مع ما تتعرض له ،فتتساءل ؛ أقمة عالقة تجمعه مع الودود  ،ام مع
الفتّاح ام في الغفور ،وهكذا تتقر اليه عبر تأمل وتمحيص لمدى إيمانك
بصفاته ،اذان ،لنقل أن األلم ما هو اال محطة تمحيص لإليمان بما يردغ هللا
اليك من مصا  ،أو لنقل إنه محطة اصيانةت واتقبيتت واارتقاءت ،ارتقاء
بأداء أدواتك لمرحلة قادمة تكون مهيئ لها ،مرحلة خصك هللا ﷻ بها دون
البرر ،فهي مراحل تبدأ بالصيانة ما بين الم وامل ،فمرحلة الصبر،
فمرحلة الجبر ،فمرحلة الود ،فرحلة الفتح ،فمرحلة الرفع ،فمرحلة الفضل،
فمرحلة االكرام فهو ذو الجالل واالكرام  ،فمرحلة الرضى مع الصبر ،متطلعا ن
ليوم يوفى الصابرون اجرهم فيه بغير حسا .
ومع ما كان ينتا أهمت من معاناة إقر مرضه الذي طال أمدغ كانت تتكرر
زيارات نيلهان له ،لتخف عنه آالمه ومعاناته ،ير انها لم تجد منه سوى
ما كان في جزيرة خيوس
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الرضى واالبتسامة التي لم تكن لتفارل سماحة وجهه على ما انتابه من ضمور
ورحو  ،فكانت مع كل زيارة له تستكر آفاقا رحبه عما ينم من ارتقاء
قلبي ومراعر عاطفية وارراقة مستدامة ،وكانت عبر ما يعرضه عليها من
تأمالت ما يخف عنها وحرة الوحدة التي تحيط بها أو ترعرها بالعزلة ،ومع
كل قدوم لها ألهمت ،كان أهمت يتداول معها الجمال الذي كان يتضلع به عبر
آالمه ،فقال لها ذات مرة:
صرت..االتعامل مع األلمت ،سواء كان ذلك عبر ألم نفسي أو جسدي ،فقمة
تب ّ
مسارين في ذلك ،مسار فيزيائي يعتمد األدوية بأنواعها ،ومسار آخر يعتمد
على البرمجة الدما ية ،الستيعا األلم بأسلو يجعله متنا ما ن مع نمط حياتك
برا ج ن
ميال﴾ ،ما يدعو للتعامل مع االلم بما
على تقلباتها ،ففي ﴿ ،فاصبر ص ن
ماض نحو جما ٍل لم ندركه ،مع مالحظة إنه توجيه جاء في االمعارجت،
يجعله
ٍ
وما المعارج اال درجات في االرتقاء ،فهو مقام صعود ال نزول،
جرا ج ن
ميال﴾ كذلك ،وأنّى للهجر أن يكون جميالن! ،هذا اوالن،
وفي ﴿واهجرهم ه ن
قانيان ،كي يكون طعم الح  ،إن كان من طر واحد! اليس فيه ما فيه من
لوعة وألم وماذا يكون الرعور حال من تتواصل معه يبادلك ذات المحبة،
فان ظهر منه ما يجعلك متألما ن ترى كي يكون حينئ ٍذ ألمك فتلك درجة تالية،
ولكن قمة درجة ير مسبوقة ،حين يكون من تحبه ويحبك يختبر حبك له،
عبر مجسات ،ومن صنو تلك المجسات امجس األلمت ،فهو يعمد ليالمك
لقياس معدل محبتك له ،فكلما زاد المك زادت مكانتك عندغ ،فهذغ درجة ير
مسبوقة للح  ،وللتقري  ،ه انك ارتريت امركبة سبالت ودفعت بها مبلغا ن
وقدرغ ،فهل ستتلط باختبار قوتها وسرعتها ،أم تراك عنيفا ن في قيادتها
لتتقبت من مدى جودتها ،فان تأكدت لديك الجودة ،زاد حبك لها ،واهتمامك،
وارتباطك بكل جزء من أجزائها ،وكذلك ،وهلل المقل األعلى ،مع األلم ،فلأللم
معه امعارجت ،االولى عندما تكون مستعدا ن للحظة األلم ،في مقل اجراء عملية
جراحية ،معروفة في ميعادها وموضعها ،والتالية ،حين يفاجئك هللا ﷻ بما لم
تتوقعه عبر مصا  ،كي تدرك حينها مدى استجابة انفسك وجسدكت بمعدل
قبولك للمصا  ،فكلما كان االستيعا اكبر ،كلما زادت درجتك ومحبته لك،
ما كان في جزيرة خيوس
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وهجر من افيزيائيةت األلم نحو
ألنك حينئذ تكون في مقام االتوكل والرضىت،
ٍ
احقيقةت جمال عالقتك بمن أذن به ،حينها ،تكون دقائ االصبرت تعبُّ ٌد وجمال،
ومعدالت األجر فيها تمضي بغير حسا .
مركز المشغوالت اليدوية
عبر النراط الذي انرغلت فيه السيدة نرجس خاتون في التعزيز لعالقات
مجتمعية مع نساء االحياء المحيطة بها ،دعت لنراء مركزا للمرغوالت
اليدوية ،وهو يهد لتمكين المرأة ،بالمهارات والتدري من جهة ،ومن جهة
أخرى فهو يعزز ريعا ماليا إضافيا لهن ،وعبر عالقتها المسبقة بأخت
ميرهان ،التي سب لها أن أهدتها بعض من أعمالها في التطريز ،يتم تعيين
نيلهان أمينا عاما للمركز الذي ترأسه نرجس خاتون ،لتكون هذغ اللبنة األولى
التي فيها تتحول العالقات لما يربه العمل التجاري المؤسسي وف نظام خدمة
المجتمع.

حقــــــبة 1980
أهمت يمتقل للرفاء مما ألم به من مرض ،ويعاود التدريس مجددا
وميرهان يصبح مديرا عاما لرركة أكبر مركبات وكراجات في إزمير
بملكية مرتركه مع حامد أو لو والد أهمت ،لتتعزز بذلك عالقة فريدة فيما
بين العائلتين ،عبر رراكه بين نرجس خاتون ونيلهان من جهة وبين حامد
أو لو وميرهان من جهة أخرى،
وفي ليلة من الليالي المقمرة ،أعدت نرجس خاتون متكأ مع فنجان قهوة في
الررفة المطلة على الحي ومع نسمات عليلة لربيع آسر في تفتح أزهارغ
ما كان في جزيرة خيوس
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وبرودة معتدلة بدرجات حرارته دعت أهمت لحديث خاص ،لقد أرادت أن
تستبين منه ر بته بالزواج ،وما كان من أهمت سوى االستماع عما دعته اليه
والدته ،ولكن خف قلبه حيال عما يمكن ان يخي ر بة والدته حال ر بته
بفتاة من فتيات صويحباتها اللواتي في الحي ،فظل لبرهة ينتظر منها ان يكتمل
حديقها ،فاذا بها تفاجئه بما لم يتوقعه ،حين قالت متلفظة باسم نيلهان!
ارتعرت للحظة أسارير أهمت واضطر بخفقة قوية من قلبه ،فعدل بجلسته
فقال ،ولكن أمي الحبيبة وهل ستقبل عمن يقل عنها العمر لقمان أعوام
س ّرت نرجس بسؤال ابنها ،فقالت على الفور ،دع االمر لي ،واعلم ان مهمتك
لهذا الحد قد انتهت.
الخطــــبة
ذات يوم وفي المرغل ،كانت كعادتها نرجس خاتون تتابع برغ كافة االعمال
جنبا الى جن مع نيلهان فا تنمت نرجس لحظة كانت فيها نيلهان مرغولة
في التوجيه ألسالي التطريز لبعض العامالت ،وكان بيدها قطعة من الحرير
التي لم ينته العمل بها بعد ،فبادرتها باالستفسار ،عن جمال ما تحمله من الوان
ورقة ملمس
نيلهان :ان كل قطعة اعمد لتطريزها اعتبرها كالمولود ،فهي عزيزة علي،
ذلك انني اعتبرها كرواية حين يخطها الراوي ير اني ال اخطها بقلم وانما
بمراعري عبر كل خيط انتقيه ولون اختارغ.
نرجس :وما حكايتك بحياكتك لهذغ القطعة ،أمتعينا دعينا نراركك المراعر،
أطلقي مرارعك بألفاظ ندركها سماعا كي نعززها بما نعاينه من أبصار.
نيلهان :هذا الخيط األصفر وامتدادغ انما بالنسبة لي هو االمل ،أما هذا التطريز
الذي يحيط به كالورود انما هي الحياة الر دة حين يتحق االمل
نرجس :ولكن حياة ر دة دون ارتباط قلبي بمن يجاذبك ذات االمل عبر ذات
الخيط األصفر لن تتفتح فيه الورود!
ما كان في جزيرة خيوس
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نيلهان :أدركت إرارة نرجس ،فخف لها القل  ،مستفسرة بايماءة عما يمكن
ان تحمله من مقصد
نرجس :نيبلهان حبيبتي وقرة عيني ،أما آن لك ان ترتبطين ليزهو المرج
فيتحق االمل
نيلهان :باستحياء ،قرة عين لي انت خالة نرجس خاتون ،وهل مع الغربة
صاح سوى صحبتكم فهي المرج
نرجس :هل يعني ذلك أنك موافقة باالرتباط
كانت تدرك نيلهان أن الرارة تتجه نحو أهمت ،فابتسمت بخجل وتوارت
مسرعة عن عين نرجس نحو العامالت توجههن
بعد موافقة نيلهان بالزواج من أهمت ،تعلن نرجس خاتون عن ذلك في مركز
المرغوالت اليدوية وتدعو أعضائها ليوم الفرح ،فذلك الفرح يعلن عن حقبة
جديدغ من العالقات كما إنه فرحة عودة أهمت للحياة الطبيعية مجددا ،لم يكن
يعلم أحد في المرغل أن نيلهان سلطانه ،ولو علموا لعظم رأن الحفل وعظم
رأن المدعوين ،لذا كان الفرح مقصورا على عالقات كل طر بما يحيطه
من أصدقاء ،أما الفرح فقد تم في إحدى مقار بلديات إزمير المخصصة
لألفراح لعموم الناس ،وليس في فندل فارغ ،ولكن قررا العروسان المبيت في
أحد الفنادل لمدى قالث ايام ،ليتوجها بعد ذلك للسكن في منزل أهمت ،وهو
ما جعل ميرهان يعيش لوحدغ في الرقة التي اتخذوها في ناحية من نواحي
إزمير.
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دعوة عشاء عائلية
تلقى ميرهان دعوة للمراركة في العراء العائلي المحفو بمناسبة عودة
الزوجان بعد قضاء أيام العسل ،ففرح للقاء بأخته التي افتقدها كقيرا ،دل
جرس منزل أهمت كما لو أنه ال يعلم حتى إن كان بالفعل هو منزل أهمت
بحكم أنه لم يسب له أن دخل فيه من قبل ،فاذا بنرجس تفتح البا مرحبة به
ومصطحبته نحو دار االستقبال ،بدا لميرهان أن يتفقد كل زاوية في رفة
االستقبال ،إقر مجموعة من الصور التي كانت قد طت العديد من حوائط
الغرفة ،وحيث أنه بدا كما لو كان معرضا للصور ،ترجل وأخذ جولة ينظر
لبعض الصور ،ومع قدوم نرجس وبيدها الراي ،قالت ،هذغ صورة أهمت
وهو في العاررة من عمرغ عندما كان في جزيرة خيوس ،وتلك التي على
اليمين منها أنا وحامد في رهرنا األول للعسل ،فوضعت الراي وبدا لها أن
تعر ميرهان بباقي المعروضات ،فهي بطبيعتها اجتماعية ومحبة للتحاور
مع اآلخرين ،ولحين أن أنهت الجولة ،قالت
نرجس :يا إالهي ،يبدو أن الراي قد برد دعني أجل لك راي بديل
ميرهان :ال عليك وال تتعبي نفسك يا خاله
نرجس على الفور ذهبت لمليء قدح جديد من الراي ،وأقناء ذلك دخلت نيلهان
فتعانقت بحرارغ مع أخيها ميرهان ،فقال لها وبصوت خافت ،طمنيني كي
حالكما وكي هي المعيرة في منزل عمي حامد
نيلهان :حمدا هلل أسرة كريمة ومنزل هادئ وحماة متفهمة
فاذا بنرجس تعود مجددا فترح مجددا باألخوين ،فيقدم أهمت ويتلوغ حامد
ليلتم الرمل مجددا
حامد :أهال برريكي ميرهان ،وحيث قد التأم الرمل إن كان أمر العراء جاهز
فلنتجه نحو مائدة الطعام ،فنحن كبار السن كاألطفال نأكل مبكرين ونصحو
من النوم مبكرين ،فضحك الجميع على تعلي حامد ،وتوجهوا نحو مائدة
الطعام ،أخذ حامد مكانه في صدر المائدة ،قم دعي ميرهان للجلوس عن
ما كان في جزيرة خيوس
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يمينه ،وطل من أهمت الجلوس عن رماله ،فقدمت الخالة نرجس الروربة
الفتتاح رهية الحاضرين لما أعدته من طعام ،فقال حامد
حامد :ما رأيك يا ميرهان وحيث أنك أصبحت تعيش لوحدك في الرقة التي
تسكنها ،أن نهيئ لك رفة لدينا في المنزل ،فهو منزل كبير وما زال فيه
بعض الغر التي تركو انرغاال طوال العام.
ميرهان :تلون وجهه من الخجل ،قائال وهللا لقد فاجأتني بالعرض ،وال أعلم
ما الذي أقوله لك لعل االمر بحاجة لريء من التفكير باعتبار خصوصيات
ساكني المنزل
حامد :أي خصوصيات بعد أن تصاهرنا يا رجل ،كما إن رراكتنا التجارية
ترفع لنا بذلك
ميرهان :أحتاج لرأي الحضور وباألخص الخالة نرجس لعلها ترير لمنزل
قري من منزلكم النتقل اليه!
نرجس :بعد أن عرفتك على تاري العائلة عبر معرض الصور في صالة
االستقبال أصبحت جزء حتى من تاري العائلة
بدا ألهمت :أقناء الحوار صامتا يترق قبوال من ميرهان ،فهو يعر مدى
حساسية االمر بحكم أنه أمير
هنا اطمأن ميرهان لالنسجام الذي تم إحاطته به ،وتركر بركل عمي من العم
والخالة وقال لهما سأتولى أمر إخالء الرقة والتزاماتها خالل أسبوع أللبي
دعوتكم
أهمت :يا لها من فرحة طال انتظارها منذ كان عمري قالقة عرر ،ها نحن
اآلن قريبين من بعض مصاهرة وسكنا وفكرا
بدت الحياة في منزل حامد بعد أسبوعين كما لو كانت مؤسسة تجارية أو
مجتمعية ،حيث نجد وبعد مائدة الفطار الصباحية يختلي حامد مع ميرهان
لمناقرة أمور الرركة والكراجات التابعة لها ،في نفس الوقت تجتمع على
مائدة المطب كل من نرجس ونيلهان لمناقرة أمور مركزا المرغوالت اليدوية
وآليات تطويرغ ،في حين يذه أهمت ألداء دورغ كمدرس في المدرسة
القريبة من حيهم ،ويتكرر هذا المرهد بركل يومي ،إلى درجة أن حامد
ما كان في جزيرة خيوس
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للعمل لما بعد صالة الظهر ،واالمر مماقل

وميرهان يتأخران في الذها
لنرجس ونيلهان
ميرهان أن يختبر العم والعمة بمدى
ومع تعزيز عالقة وطيدة كهذغ ر
ر بتهم لالستماع لبعض من تأمالته ،فتحين فرصة يكونا معا يرترفان الراي
فقال:
تفكرت..ابالطاقةت الترغيلية العظيمة التي يمد بها هللا ﷻ الكون كله من حولنا،
ولدراك حجمها ،تأمل ألّو أصبت بمرض انتزعت على ضوئه الطاقة التي
كانت ترغل عضالت جسدك ،تلك الطاقة كانت لترغيل رخص واحد فقط هو
أنت ،والطاقة هي ترغيل يدفعك تارة عبر دافع الرزل ،وتارة لتحقي الذات،
وتارة للحد من ظلم ،وتارة في السعي في رؤن الناس ،تلك طاقة عن رخص
واحد ،ولك ان تتخيل حجمها حين ترمل سبع مليار نسمة من على كوك
االرض ،لتعلوها طاقة ترغيلية عظيمة في تحريك الرياح ،فطاقة رفع مياغ
المحيطات نحو السماء فنقلها ألصقاع جغرافية بعيدة ،لتعلوها طاقة تقبيت
النجوم عبر مواقع ومسارات قابته ،وتعلوها طاقة رفع سماوات سبع ،ذلك
ترغيل االواسعت الذي رمل البذرة حين يفلقها ،الى المجرات ال ُّكنس ،تلك
الطاقات الى نضو حتمي ،وطاقتك كذلك ،فبادر وا تنم خمسا قبل خمس
كما قال رسولنا ﷺ.
حامد :جميل هذا الذي استعرضته حيال الطاقة ،من كات
نررت

تلك االسطر وأين

نرجس :دعني أخمن قبل أن تذكر اسم الكات  ،لعله يكون محمد عاك
آرسوى
ميرهان :بل العبد الفقير هو الذي كتبها
حامد :ري هذا الذي أسمعه منك يا ميرهان ،حيث أنك ميكانيكي بارع
وتجيد االد في ذات الوقت!
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ميرهان :ركرا يا عم حامد هذا من ذوقك
حامد :هل لديك من تلك الكتابات كقير
ميرهان :حتى اآلن حوالي ستمئة مقال
حامد :سأتكفل بطباعتها على نفقتي ضمن كتا  ،هل هي لديك اآلن ،نعم هي
بحوزتي ،ولكن كذلك أهمت بارع في الكتابة ولديه تأمالت مماقلة ألم يسمعكما
أي منها
نرجس :لم نعلم أنه أدي أو كات !
في المساء ومع قدوم أهمت من أعماله التدريسية يجالس ميرهان لجولة جديدة
من الحوارات ،فميرهان أضحى قاسم مرترك فيما بين العم حامد في الصباح
وصديقه أهمت في المساء وهو ما يعتز به ميرهان لرعورغ بأنه قيمة مضافة
ألسرة آل أو لو
تبدأ جولة االستعراض عما كتبه كل منهما ،ليبدأ التعلي بعد ذلك على الفكرة
والمفهوم والمغزى وهكذا.
ميرهان:
تدبرت..ا الرع ت في وجه طف ٍل قذ به أبيه في البحر ليسبح ،فال من خبرة
سابقة في السباحة ،بل صورة ذهنية مرعبة عما يحمله البحر من صخور
مدببة ،وأسماك تحمل أبر مسمومة ،ير أن االبن فول ذلك استجا  ،لققته
بأبيه ،وسرعان ما استقر فؤاد الطفل ،إقر حفاوة اال البنه ،ممسكا ن بيدغ،
ومرردا له ألسلو السباحة عبر تحريك كل عضلة وف مسار ،خرج الطفل
من البحر وهو أكقر ققة بقدراته ،فعلى ضآلة جسدغ ،استطاع أن يموج في
البحر ولو لدقائ معدودة ،فقفز هذغ المرة بنفسه ،لما رآغ من متعة ،متعة
مسار ذال طعمه فيزيائيا ن عبر حواسه الخمس ،وآخر
امرته عبر مسارين،
ٌ
عبر صورة ذهنية مررقة بديلة في مغامرة البحر ،وكذلك مع هللا ﷻ حين
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يسول إليك ااأللمت ،عبر ملمة أو مصيبة ،جمي ٌل أن تتعامل مع ألمك هذا على
أنه اأملت ،أم ٌل ألنه يحمل في طياته هدايا وهبات من هللا ﷻ يسوقها إليك،
خصك هللا بها دون سواك ،ليعلي من قدراتك ،وخبراتك ،ورأنك ،وليكر
لك الحج  ،ألم يكرفها لموسى عليه السالم إقر األلم الذي طال المساكين
بخرل سفينتهم! ،ألم يعلي من قدر نبينا محمد ﷺ عبر اسراءغ فمعراجه لمقابلة
ربه إقر صدود أهل الطائ ومصابه من قبل أطفالهم بالحجارة! ،ذلك إن كل
ٌ
متضمن لهبات وعطايا من هللا ﷻ  ،الذي وص
األمت هو في حقيقته اأملت،
ٍ
ٌ
باطن
نفسه االظاهر الباطنت ،فمع كل ما تعاينه من ظاهر واقع ،يخفي
يكر للخاصة فقط ،وأما مع من ال يرضى فسيظل حبيس آالمه النفسية
والجسدية وفي نكد.
العم حامد :وزيل اأي جميلت
أهمت:
راقبت..ااالمتنانت ،ليس مع البرر ،بل مع الحيوان ،والنبات ،والجمادات من
صير﴾ ،نجدغ في
حولنا ،ففي ﴿ وال تنسوا الفضل بينكم إن َّللا بما تعملون ب ٌ
سلوك نبينا ﷺ عندما احتضن جذع الرجرة ،ومع نبينا سليمان عليه السالم،
إذ كان يركر هللا ﷻ ممتنا ن مع طير الهدهد تارة حين صدل ،ومع النملة تارة
حين تبسم ضاحكا ن ،ومع الصرح الممرد تارة أخرى ،جميعها يعزز امتنانا
هلل أوالن  ،قم امتقاال للركر سلوكا ن مع من خل  ،ذلك م ٌد لحبل من المراعر مع
الجمادات ،والرجر والحيوان مما خل  ،تلك درجة محمودة للسلوك ،فاالمتنان
هنا معزز لمفهوم يرتقي بممارسة الدين ليتخطى الركل ،نحو المراعر
والوجدان ،ليرتقي في العالقة نحو مضمون الدين ،فما هو الفضل الذي يقدمه
النبات لإلنسان ،وما هو الفضل الذي يقدمه الحجر ،أو الذي تقدمه اآللة إن
كانت مركبة أو مصنع لإلنسان ،فال تنسوا الفضل بينكم ،معززة ﴿هل جزاء
الحسان إال الحسان﴾ ،ممارسة كهذغ ،ترتقي بك نحو الفضل من هللا ﷻ اليك،
فضل فيه تنقرع الحج فيما بينك وما بين الكائنات من حولك ،فتدرك حينها
االمنقور الخفيت من لط هللا ﷻ من حولك ،فحين تقرأ ،تكون قد اقرأت باسم
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ربكت ،فتتعدى قراءتك قراءات اآلخرين ،فيسكن قلبك حين ترج القلو ،
ويطمئن سيرك نحوغ لترتقي درجات ،حينها تكون قد استوفيت االطمئنان
مقامان ،لترجع هلل ا بقل سليمت.
العم حامد :وزيل
جاء دور ميرهان فقال:
عاينت ..اتعاملنا مع عناصاار الطبيعيةت ،فنحن حين ندراان مصاانعان ،ندرك
براااكل مساااب مواصااافات كل عنصااار ،او كل مادة ننوي اساااتخدامها في
المرااروع الذي نحن بصااددغ ،فذاك مما يتمتع بالصااالدة ،وآخر فيه ضااع
فهو هش ،وآخر يتعرض براكل ساريع للصادأ ،فتلك العناصار والمواد ادوات
ياذللهاا هللا لاك من اجال االعماار ،وهكاذا ،وكاذلاك فيماا انات تتعاامال معاه عبر
ادوات ر العاالمين ،فليس مهم ان كاان من تتعاامال معاه مناافقاا ،او متجبرا،
او حااكماا ،او مصااااالحياان ،المهم اادرك معادناهت ،كي ال تع ّول علياه اكقر مماا
هو يساااااتحقاه من تعاامل ،وقد اعلنهاا الفاارول حين قال،ا لسااااات بالخا وال
الخ يخدعنيت ،ير أن االتعاملت مطلو  ،واالتدافعت ساانة اعلنها القرآن،
لياباقاى االماعايانت  ،لياعازز في ذلااك عالقااة تطامائان الياهااا عبار ﴿وَّللا خيار
الماكرين﴾.
قااطع العم حااماد وهماا في جولتهماا الرابعاة قاائال ،أناا أماام قااماات أدبياة وال
أعلم عن ذلك طيلة سانواتي الماضاية نعم يبدو أن عملي التجاري حال دون
أن أتعر علياك جيادا إبني الحبيا أهمات فاأعاذرني ،وتقاديم العاذر يجا أن
يكون عملياا لكليكماا ،لاذا ساااااأنتظر منكماا إفاادتي بجميع ماا بحوزتكماا من
تأمالت لطالل فائدتها للرع  ،عبر كتا يرترك فيه للتألي كليكما.
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كانتا الخالة نرجس ونيلهان يسااااتمعان للمناظرة فيما بين ميرهان وأحمد في
المطب أقناء التحضاير لوجبة العرااء ،فبادرت نرجس مسااسارة نيلهان ،ما
رأيك بسناء ول أال تصلح أن تكون زوجه لميرهان
نيلهان :تقصدين صاحبة الرعر الكستنائي
نرجس :نعم ،فهي مجتهدة في العمل لدينا في المركز الحرفي ولديها رهادة
جامعية كما إنها تعر الرعر ،فكقيرا ما تخلو بنفسها مرددغ بعض أبيات
الرعر لعاك و يرغ ،والبارحة عرضت عليها أحد تأمالت ميرهان فوجدتها
قد تسمرت في مكانها وكأن على رأسها الطير ،منبهرة بما سمعت
نيلهان :بصوت منخفض ،لعلي أعرض هذا االمر عليه الليلة بعد العراء
وفور انتهاء الجميع من تناول وجبة العراء ،استقمرت نيلهان فرصة تناول
القهوة لحوار قنائي مع اخيها ميرهان وبادرته برأن سناء ،فالحظت عدم
الرفض من طرفه من حيث المبدأ ،فتبعته بررط عززت له الخالة نرجس
خاتون ،بأال يفكر في الخروج من منزل العم حامد هذا ،فهي تنرد لمة العائلة
بكافة أعضائها بما يعزز للحمة االحفاد ان قرر أن يتزوج بسناء.
شركة المنتجات اليدوية
يقررن رركاء مركز المرغوالت اليدوية بأن يتحول المركز الى رركة
تجارية مساهمة للجميع ،على أن تنرئ الرركة وقفا لتأهيل المرأة علميا
وحرفيا ،في الوقت الذي ترهد فيه البالد اضطرابات اقتصادية دورية ما يجعل
تأسيس رركات كهذغ متعرض للعديد من التعقيدات وااللتزامات ،ير أن
إصرارهن لتحقي عنصري التنمية والتغيير كانا محور ما يتعاطاغ كافة من
هم حول أسرة آل أو لو وميرهان
ما كان في جزيرة خيوس

د.زهير المزيدي

72

مجددا صوت مفاتيح الطابعة كان يتعالى كالنغم ،إقر رراء كات هذغ القصة
لطابعة تعمل بالطاقة الكهربائية عام  ،1980فكت :
تأملت ..االهندسةت كعلم يعنى بالقياس وتقدير األبعاد ،ورسم المساحات،
وتدرين المراريع ،فهو عل ٌم يحتاج لتظافر فيما بين علوم عدة  ،وخبرات
عديدة ،وتتسع مساحة العلوم لتتجاوز العلمي البحت منها ،نحو الرسم
والتصميم ،وعلم النفس ،وعلم االجتماع ،وقد استفاد اأتباع الريطانت من ذات
العلوم تلك ،للخروج بهندسة ،ير أنها ليست للتعمير والبناء ،وإنما هي
للهدم ،فظهر علم اهندسة السقوطت ،ذلك عبر برمجة األذهان بما يربه الوهم،
وتزيي الحقائ  ،وتبرير لحظات ضع االنسان ،حين يسقط في الرهوات
المحرمة ،هندسةٌ في السقوط ،تعتمد تزيين الباطل مساران ،وتقبيح الح أصالن،
هندسة ٌوظفت لها علماء من كافة العلوم ،بما فيهم ررائح من علماء الدين،
قادر على جعل النسان ملتص
من أجل تأمين سقوطٍ آمن ال يحدث ضوضاءٌ ،
باألرض ،عبر تفعيل مستمر ومستدام لما يحفز رهواته الحيوانية ،معزز في
الطمس لكافة سبل النجاة ،بل وزرع صور اليأس مع كل زاوية من زوايا
الحياة ،هندسة السقوط ،عل ٌم قائم بذاته ،يحصد في كل قانية ماليين البرر ،وقد
جاء حبيبنا ﷺ ليرردنا حيال موق كهذا ،حين عزز لقاعدة أضحت كالدرع
الواقي من السقوط ،حين قال ا فليغرسهات ،حيث جاء الغرس في قمة الدمار
الذي ترهدغ البررية ،وعليه ،ااعمد للغرست مستعينا بحول هللا ﷻ وقوته ال
بحولك ،وعلى قدر إمكاناتك ،ليقا ما اجتقه السقوط من قيم العمار عبر
هندسته.
حقبــــة 2000-1990
يتعهد العم حامد بطباعة كتا تأملت للكاتبين ميرهان وأهمت ،ويتعاقد
مع رركة نرر تركية لنرر الكتا  ،وعلى إقر نرر الكتا  ،تتكال
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وسائل االعالم من صح وإذاعة وتلفاز على الكتا لتستعرض ما جاء به
من حكم ونظرات تفاؤلية في الحياة ،وهو ما رجع االخوين ميرهان وأهمت
في تطوير فكرة الكتا كي ال يصبح حبيس جوانبه النظرية  ،بل العملية
أيضا ،وذلك عبر تحويل مفهوم التأمالت والقيم التي يدعوان اليها الى منتجات
ومراريع ،فاعملوا آل داود ركرا ،دعوة لتحويل قيمة الركر الى منتجات
ومراريع وخدمات عملية ،كي يرتقي الركر من أن يكون حبيس اللسان آلفال
عملية قابلة للمعاينة ،أراد العم حامد عبر طباعته للكتا أن يكون له دور في
المسار القيمي الذي انبرى له االخوين منسجما مع المسار الذي تمضي فيه
االسرة ليرهد بانسجام فيما بين ما ي ّدعونه من قيم وما ينفذونه من مراريع
تستهد التمكين ألفراد ومؤسسات المجتمع والدولة.
يمنى كل من أهمت وميرهان بطفلين جميلين في ذات الرهر من عام ،1992
فيسمى أهمت ابنته سارغ ،ويسمى ميرهان ابنه عبد الحميد ،لتبقى الخالة
نرجس في فرحة ما بعدها فرحة بقدوم زائرين جديدين لتعتني بهما وتبادلهما
مراعر المحبة واالهتمام األبوي ،أضحى البيت بعد قدومهما معركة من
الصراخ تدور فيما بين الغر التي ينام فيا الطفلين وال تنقضي رحاها البا
اال قبل أذان الفجر ،وبات الجد حامد يرعر بامتداد أسرته ،فيتحين كل مناسبة
سارة لالحتفال ،فما بين ميالد إلى مناسبة زواج إلى احتفال ختان وإلى ظهور
ّ
ضرس ألي من الطفلين ،هكذا احتفال تلو احتفال ،في حين يستغرقان ميرهان
وأهمت في الترغيل لما أطلقاغ من كتا  ،فيجعالن من ورش المرغوالت
اليدوية محضنا لجعل التأمالت قابلة للمعاينة ،وتجتهدان من طرفه كل من
نيلهان وسناء في تعهد ذلك ،فيطلقان أول إنتاج للرركة ليكون في الصابون،
فالصابون يعزز لقيم السالم والنظافة كما إنه سبيل لالسترفاء حال تضمن
زيوت نباتية ومزيج العسل ،وهو ما أبهج الخالة نرجس وجميع الرركاء
المساهمات في الرركة ،وتم اعتماد مصنعا للصابون لتزويد السول باحتياجاته
على تعدد أنواع الزيوت واأللوان الطبيعية المبهجة التي تحضر منها ،وهنا
قالت سناء زوجة ميرهان في اجتماع ضم نساء الرركة
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سناء :بلغ إنتاج الصابون لدينا طن في الرهر ،وهو ما يدعونا القتراح فصله
كنراط عن الرركة األم ،العتماد موازنه مالية خاصة به مع التوظي الالزم
وتدري يد عاملة جديدغ على إنتاجه فما الرأي في ذلك
الخالة نرجس :نعم وأنا أضم صوتي لسناء في ذلك ،فما عادة الرركة قادرة
على تلبية الطلبات التي باتت تأتينا حتى من خارج إزمير
أتخذ قرار جعل الصابون رركة ،وتم اعتماد التأسيس لرركة تابعة للرركة
األم ،وتم ض التمويل الالزم لبدء عمليات التوسعة والترغيل وتم تعيين سناء
المدير العام لها
واحتفل جدنا حامد بهذغ المناسبة وتمنى على الحضور أن تسمى الرركة
الجديدة باسم سارغ لصناعة الصابون ،استحسن الجميع االسم وتمنى الجميع
التوفي للمرروع
تحمس أهمت وميرهان لطالل المنتج التالي لهما بعد النجاح الذي حق في
المنتج األول ،فكان الحوار التالي بينهما:
أهمت :ترى كي سنحول االن أي تأمل من تأمالتنا السابقة الى منتج قابل
للمس ير منتج الصابون
ميرهان :يج أن ندرك أوال من أن قمة مراحل من أجل التوصل إلى منتج
أو مرروع قيمي ،فالمرحلة األولى تكمن في اختيار القيمة المراد تحويلها إلى
منتج ،لتتلوها قانيا رسم مسار للقيمة
أهمت :ما القيمة التي سنختارها وما المسار الذي سنعتمدغ بعد أن اخترنا قيمة
السالم وقيمة النظافة للصابون
ميرهان :الحظ كي أن مسار الركر في آية ااعملوا آل داود ركرات قد بين
هللا مسارات الركر حين يتم تحويلها لمنتجات وخدمات عبر اآلية التالية لها
وهي ،يعملون له ما يراء من:
-1محاري
-2وتماقيل
-3وجفان كالجوا
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-4وقدور راسيات
فالمحاري تمقل العبادات ،والتماقيل لعلها تعتبر في يومنا هذا مجاالت
االعالم وصناعة السينما مقال ،والجفان تمقل صناعات الحديد والنحاس وكافة
الصناعات المعدنية ،والقدور تمقل الخدمات المجتمعية ،هكذا أنا أفهم االرتقاء
بالركر عبر مسارات عملية ير محصورة فحس في الركر باللسان
أهمت :إذا لنقل إن اختيارنا هذغ المرة سيقع على قيمة المسؤولية ،فما مسار
المسؤولية هنا
ميرهان :االتقان ،الصدل ،الرفافية في المعلومات ،االهتمام ،هذا على سبيل
المقال ال الحصر
أهمت :طي ما الخطوة رقم قالث في عملية تحويلها لمنتج
ميرهان :يعني مقال إن أردنا أن نعبر عن هذغ القيمة وف هذا المسار على
رركة المركبات والكراجات لدينا يمكننا أن نعلن عن خدمة جديدة يكون
عنوانها ،االضمانت ،فنختار خدمة أو بعض المنتجات لدينا ،ونضمن قدرتها
على الصمود لمدى قالث أو خمس سنوات ،وهو ما يعني أننا مسؤولون عما
نقدم ،وصادقون ،وهو ما يعزز لمفهوم االتقان الذي نمارسه مع العميل مع
الصدل فيما ندعيه
أهمت :جميل ،نكون بذلك تفردنا بما ال يسع للمنافس أن يتقدم علينا ،بل ربما
يحرجه من أجل تقديم خدمات أفضل لعمالئه ،كي نعزز لمنتجات عبر
مسارات قيمية قابلة للممارسة والتطبي  ،ممارسين بذلك ومرغلين لقيمة
االحسان.
ميرهان :وعودة مجددا لمنتج الصابون ،فانه ال يعني أبدا أننا سنق عند هذا
المنتج ونقول إننا عززنا لقيمة السالم عبر منتج واحد ،بل علينا أن نجتهد
نحو منتجات أخرى تعزز لقيمة السالم عبر المسار الذي تم اعتمادغ حين
اخترنا الصابون
أهمت :إذا ن لكل قيمة ال حصر لها من المنتجات التي يمكن التفري لها ،وبالتالي
المزيد من الرركات والمزيد من األرباح ،الحظ كي أن القيم مصدر كبير
في ترغيل منظومة حياتنا اليومية في األرباح وفي القيم لو تم االهتمام بها،
فيا ليت قومي يعلمون
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يقرر كات هذغ االسطر رراء جهاز الحاسو الستكمال كتابة قصته ،ير
أنه ما عاد يسمع ذات النغمات التي كانت تعز من على مفاتيح اللوح الخاص
بجهاز الحاسو  ،ما جعله منجذبا مجددا بمراعر الح نحو طابعته
الكهربائية ،فكت :
تأملاااات ..حااااين يكااااون نطااااال ترااااغيل المراااااريع محااااورغ "التقليااااد"
ال ياااار ،ال ماااان أجاااال الريااااادة ،باااال استنساااااخا وتبعيااااة ،أعجاااا
حااااين ال يكلاااا المسااااؤولين أنفسااااهم التعاااار عاااان قاااار علااااى
اساااارار الترااااغيل فااااي الصااااناعات علااااى تنوعهااااا  ،ليكااااون التقليااااد
االعمااااى أسااااهل مناااااال عوضااااا عاااان انفااااال مبااااالغ علااااى األبحاااااث
والتطااااوير ،فيكااااون النجاااااز بمااااا ال يتجاااااوز الرااااكل  ،ولعاااال مااااا
يقااااوم بااااه هااااؤالء ال يعاااادو أن يكااااون مساااارحية ،أمااااا األهاااام فهااااو
”تراااااغيل المسااااارح  ،وهاااااو ماااااا يقاااااوم باااااه االوروبياااااون عنااااادما
يأخااااذون فااااي ترااااغيل علااااومهم عباااار الكيمياااااء والرياضاااايات كااااي
يصااالوا الاااى الماااري  ،والساااينما والتمقيااال مااان أجااال بنااااء صاااورة
مراااارقه أليااااديولوجيتهم حتااااى وإن كاناااات مرااااوهة فهااااو ماااان تمااااام
االتقااااان ،وحتااااى مااااع موساااايقاهم التااااي جعلاااات حتااااى ماااان أبنائنااااا
يرقصااااون !  ،فاااادافع الموساااايقى لااااديهم االسااااترخاء بعااااد عناااااء ماااان
أجااال ياااوم جدياااد للبنااااء ،أماااا نحااان فيااارقص أبنائناااا كاااي ينساااون ماااا
هااام فياااه مااان ”مأسااااة فتلاااك هاااي المسااارحية وذلاااك هاااو تراااغيلهم
للمسارح.
يقرر االخوين ميرهان وأهمت إطالل وق باسااام مؤساااساااة قيم المجتمعية
ويعززاناه بموقع الكتروني ،وينبري أهمات لدارة الوق كنااظر لاه ،ويقرر
أهمت تقديم اسااتقالته كمعلم في مدرسااته كي يخصااص جل وقته للمؤسااسااة
القيمية ،ويكون بذلك حرا في تقديم فكرغ على نطال ال يسااتوع الجمهورية
التركية فحسا بل حتى الدول المجاورة والساالمية ،فينراط في التعري بما
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لدى مؤسسته من برامج ودورات تدريبية واسترارت في مجال التعزيز للقيم
والترااغيل لها ،فينرااط في إبرام مذكرات التفاهم مع مجموعة ير قليله من
الجامعات والمؤساساات التعليمية ومؤساساات المجتمع المدني ،لينراغل حينها
بتلبية الطلبات التي ترد الى المؤسااسااة ،فيزيد من معدالت ساافرغ ،مسااتقمرا
ذلك في تفعيل قيمة التعارفوات.
محطات وتأمالت
فحينما كان في إندونيسااايا ملبيا دعوة جاءته من مجموعة مدارس في خمس
جزر هناك ،بدأ يحرر في كل دولة يزورها ما تتلون به مرااعرغ ونفساه من
المحيط الذي يحيط به ،ففي إندونيسيا كت :
تأملت..ا االهتزازت الذي تتعرض إليه الصاااورة ،أو الحدث إن رااائت ،ففي
الوقت الذي ترى فيه بأم عينك كي تساير فيه االمور كما لو كانت ا دعوها
فانها مأمورةت ،فاذا بالحدث يهتز عبر عائ  ،في مقل تأخير ،أو سفر المعني
بانجاز معاملتك ،أو الساتحداث تراريع جديد يلغي كافة ما قمت به من ساعي
وإجراءات ،اهتزاز ،يجعلك تراجع حساااباتك ،فلعلك أخطأت ،أو تعديت ،أو
اقترفت ما يغض ا ربك ،ذلك االهتزاز في الصااورة تتعرض اليه في العادة
من قبل من تساتهدفه بمصالحة حال علم أنك لسات محل ققة ،فيغضا متلفظا ن
ابال تعبث معيت ،وهلل المقل األعلى حين يهز هو بنفسااه الحدث ،فتترااوغ في
عينك الصاورة ،إقر عبث اقترفته بنفساك ،بعد أن كانت الصاورة رابه مكتملة
ومنجزة األركان.
وعبر تلبية دعوة وجهت اليه من المملكة العربية السعودية ،وأقناء تبديل رداء
الكعبة عبر موسم للحج كت :
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تبصرت..ارداء الكعبةت ساعة يقوم الم ّكل بتبديل رداءها يوم عرفة ،يو ٌم
الناس فيه جميعا ن مجتمعون بعرفه ،أما هو فقد انتزعه هللا منهم لتبديل رداء
بيته ،أي قر هذا للجوارح في ساعة كهذغ ،ساعة تالمس فيها أناملك ما
رفعه مليار مسلم طوال عام من أدعية ،ومطال  ،وهموم ،وطموحات،
ومراريع ،وآمال ،عبر مزيج من رجون الح والبكاء ،ساعة تتضّلع فيها
أنفاسك من عب طي رداءٍ طيّ طوال عام ،بما يققل وزنه من كافة أنواع
البخور ،ومع إنزالك للستائر أنت تكون قد طويت عام من سجل العباد ،بعالقة
من نوع خاص فيما بين صاح هذا البيت وعبادغ ،ومع رفعك للرداء الجديد،
تكون قد رفعت النبض القلبي لكل حائك كان ينتظر على مدى عام ،أن يقبل
هللا ﷻ صنيعه فيجتهد مع كل لحظة يغرس فيها فتيالن في الرداء عبر دعاءٍ ،
وهم ،وآمال ،مبرم ٌج ذلك كله عبر ما يحيكه برسائله التي ستعل على أكرم
ٍ
جدار ،حيث يدور من حوله ماليين العباد ،متعهدين الذي طل عبر طبقة
تالية من الطلبات ،وحين يكتمل الرفع فاللباس للرداء ،لوعة الفرال تبدأ
بنبض قلبي تخر له أعضاء جسدغ المجذو  ،فال يقوى االبتعاد ،فيسأل هللا
القبات.
وكت :
تبصرت ..االعمل الصالحت ،في العرر االوائل من ذي الحجة متضمنا ن يوم
عرفه ،حين يكون في فطر يوم عرفه اأجرت ،فذلك المريض الذي أنتزعت
منه الصحة ،ال يقوى على الصيام ،فيكون عمله الصالح الذي يقدمه هلل أن
يفطر ،حفاظا ن على نفسه من التدهور ،فال يصح له أن ينزعج نفسيا ن أو يتألم
لعدم قدرته على الصيام ،بل يتعبد عبر تقديم الفطر على الصيام ،وليفرح فيما
يقدمه هلل ،فذلك هو االمتعبّد بالفطرت ،ذلك هو االسالم حين يكون ممارسته
عبر االمفهومت ال ابالركلت
وفي قطر كت :
عااينات..االظالمت ،حين جااء قادر هللا ﷻ في ان يكون الكون الاذي أوجادناا فياه
مظلمان ،فسااائد ما حولنا هو الظلمة ال النور ،أما نساابة النور فيه فهي كنساابة
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ما نراغ من نجوم مضايئة في ليالينا المظلمة ،ذلك ان مساارات النور والهداية
محصاورة ومحدودة حين اختصاها هللا لنفساه وانقضات حين نزلت ﴿ قد تبين
ي ﴾ ،والظلمات حين تعم يساااهل التعامل فيها مع در الح ،
ُّ
الرراااد من الغ ّ
إقر ما ينبض به الح من نور ،أما حيال االمراااتبهاتت ،فهي لمنح مسااااحة
للعقل في ان يحدد مسااااارا ن يختارغ ويرساااام طريقه بنفسااااه ،فالظلمة تدفعك
لالنتقال لدائرة الحقيقة عبر النور الذي ينفث لقلبك ،فهو سوا ٌد في الظلمة كي
يكون لنور الح بيان.
وفي األردن كت :
تأملت ..عندما يكون في تفعيل االحواست عبادة ،فمع ﴿الذين كانت أعينهم في
طاءٍ عن ذكري﴾ ،نالحظ الذكر هنا تم ربطه ابحاسة البصرت وليس عبر
حاسة السمع ،فكان الزجر للذين على أعينهم حجا مانع من الذكر ،فأي ذكر
هذا الذي يدرك بالبصر ما يرير لعبادات من نوع نحن افلون عنها ،فذلك
ذكر يدرك عبر تفعيل االتأملت تارة و االنظرت تارة ،و االتحليلت تارة،
ٌ
واالربط فيما بين العالقاتت كجامع لها تارة ،كي تصل حاسة العين لرهافة
في االلتقاط فيما خل هللا ﷻ في منقور موجوداته لتدرك رسائله ،فتختم اآلية
بتفعيل احاسة السمعت ،عبر ﴿وكانوا ال يستطيعون سمعنا﴾ ،فهم ﴿لهم قلو ٌ ال
ٌ
آذان ال يسمعون بها أولئك
يفقهون بها ولهم أعي ٌن ال يبصرون بها ولهم
كاألنعام بل هم أض ُّل أولئك هم الغافلون﴾.
وفي الكويت كت :
السجن أح ُّ إلي م ّما يدعونني إليه ﴾ ،زاوية
تأملت ..اأح ت ،في ﴿قال ر ّ ّ
جديدة في مفهوم السجن يقدمها لنا نبينا يوس عليه السالم ،فالخضر عندما
قتل الغالم ،أبلغنا ﴿وأما الغالم فكان أبواغ مؤمنين فخرينا أن يرهقهما طغياننا
فرا﴾ ،فكان االقتل رحمةت بل فضل وهبة من هللا ،وهو ال يختل عن ﴿ولكم
وك ن
في القصاص حياة ٌ ﴾  ،وكذلك ،االسجنت فهو حف ٌ
ظ وليس قيد ،مقلما هو صر ٌ
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لرر يجعل أفراد أسرة المسجون ،وكذلك المجتمع في حالة من االستقرار إن
ٍ
كان المسجون مراكسان ،بل ربما يكون ميزة ،مع المظلوم ،حين يسب مكر و
قدر هللا بحفظ المسجون للحظة زمنية في تقديرغ ،ليرتقي فيها المسجون
العرش ،ولنا في يوس عليه السالم ،كما مع عزة بو افيتش خير مقال،
افالسجن أح ت في أوجها ،حين يسب مكر هللا ﷻ مكر الماكرين ،تلك هي
السعة ،كسعة الكه حين قال ﴿ فأووا إلى الكه ينرر لكم ربُّكم من
رحمته﴾ وعليه أضحت موطنا ن األح ت.
وفي السودان كت :
تأملت ..اضيافتهت ،حين يستقبلك جم ٌع ير قليل من البرر ،مستبررين
ومهللين لوصولك اآلمن على كوك األرض تلك الحظة والدتكت ،فيتعهدك
سبحانه بحضن دافئ عبر دوائر من الرعاية ،بدئا ن بدائرة الوالدين ،ومرورا ن
باألقار  ،وانتهاء بمن ال يعرفك أصالن من البرر ،فتجد ممن حولك تارة
تع ُّهدهم يكون عبر ابتسامة ،وتارة عبر مداعبه ،وتارة عبر عطاء ،فان
إستويت ،يأخذ بيدك سبحانه ليرردك لمسارات الرزل ،وكي يق ّوي في ذلك
األداء العضلي في جسدك ويرفع من قدرات الحواس لديك ويرحذ أداء
دما ك ،يع ّرضك لمسائل وتحديات عديدغ ،كي تصبح حينها جاهزا ن لبصمة
تكون لك أنت وحدك على كوكبه ،وإن تراخت قواك ،فلعلك تترارك مع
االخرين البصمة ،وإن خارت عزائمك وآقرت حياة الرخاء ،أ ّمن لك ما يكفيك،
بقدر ضآلة طموحك ،من كفا مأكل ومرر  ،لحين أن تو ّدع الحياة ،وحين
الوداع ،فان كان لبصمتك موقعا ن طال نمط حياة القوم ،أقنى القوم عليك بعزاء
مودّعٍ مدوا فيه أمد حياتك عبر ما أنجزت ،وإن لم يكن لك وق ٌع في الحياة،
مضيت ،ومضى القوم مستريحين ،فكن لبقا ن معززا ن امتنانك بحسن الضيافة
بالركر عبر ابصمةت.
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حقبــة 2018-2010
أصبح بيت العم حامد كما لو كان وررة للعديد من المراريع والرركات
واالوقا  ،وهو ما يجعله ممتنا هلل لمقل هذا النجاز ،لذا وجدناغ مجتهدا
في العناية باألحفاد تعليما وتوجيها وتربية ليستكملوا مسيرة التنمية والتمكين
لألسرة والوطن ،فالحفيدين اليوم أصبحا يقتربان من االقني عرر ربيعا ،لذا
فكر الجد حامد في أن ينخرط عبد الحميد في إحدى رركات المركبات ليتعر
عبر والدغ ميرهان على فنون الصناعة مبكرا ،وأن تنخرط سارة ابنة أهمت
في مركز المرغوالت اليدوية كي تنتقل بعد ذلك عبر برنامج التدوير في
رركة الصابون والرركة االم بعد ذلك
بادر حامد في عرض الفكرة على والديهما فاستحسنا االمر وبدآ على الفور
بعمل الترتيبات الخاصة بذلك ،وبعد قالث أعوام وبالتحديد في  ،2013حيث
بلغا الطفلين الخامسة عرر ربيعا ،صارت مناظرة بين الطفلين في المنزل،
فقال عبد الحميد :سارغ ،ترى هل نستطيع عبر ما تقومون به من أعمال
تطريز وتفصيل في مركز المرغوالت اليدوية القيام بتطريز مقعد أحد
المركبات لدينا في الرركة
سارة :بكل تأكيد ،فقط وافينا بالمقاسات أو ممكن أزور بنفسي مقر الرركة
به ،ألوافيك بعدها بأسبوع بركل الغطاء
ألخذ القياسات للمقعد الذي تر
الجديد
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فرح عبد الحميد كقيرا للتجاو الذي أبدته سارغ ،وقررا أن يتم أمر زيارتها
للرركة دا لمعاينة مقعد المركبة،
وفي الصباح ،تأتي مركبة من الرركة لتقلهما لنجاز المهمة ،تأخذ سارة
القياسات عبر ما لديها من أدوات قياس ،وتستعرض مع عبد الحميد بدائل
نوع القماش أو الجلد الذي ير به ،قم تقلها المركبة نحو مركز المرغوالت
اليدوية لتجتمع مع جدتها ووالدتها لعرض الموضوع لعداد ما يلزم،
ابتهجت الجدة ووالدة سارة للمهمة ،وحرصا على أن يتم االمر باتقان ووف
الموعد الذي أرارت اليه سارغ ،أررفت سارة طوال األسبوع على النجاز
وراركت في بعض أجزاءغ برفقة محترفات في ذلك ،وصار موعد تسليم
طاء المقعد فأخذ به سائ المركبة وبرفقة ممن رارك في تطريزغ وتفصيله
لتركيبة على المقعد ،حيث أن عملية التركي تتطل استكمال العمل على
المقعد ذاته عبر مفاصل تحتاج الى رد و رز مدعمة لذلك،
لم تسمح سارة لعبدالحميد أن يكون موجودا أقناء تركي الغطاء ،فلما تم إنجاز
عملية التركي استدعته ،فانبهر لما رأى الفكرة المتخيلة كي أضحت أمرا
واقعا متقن الصنع ،فركر سارة ركرا عميقا ،وطل منها مرافقته لمكت والدغ
الستعراض آفال هذا النجاز قبل أن يعرضوغ على الجد ،سارت سارة
للمكت  ،وفي المكت جرى العص الذهني التالي:
سارغ :نعم عبد الحميد أبلغني عما يجول في ذهنك حيال المقعد
عبد الحميد :ليس المقعد يا سارة االمر أكبر من ذلك
سارة :لم أفهم
عبد الحميد :أنا أفكر حين ندعو والدي وجدي لمطالعة المقعد أن نكون قد
حضرنا مرروعا أكبر
سارة :وما هو هذا المرروع
عبد الحميد :ال أعر  ،االمر يحتاج لعص ذهني بيني وبينك
سارة :قل لي أي ريء عما يدور في خلدك كي ننطل في التفكير
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عبد الحميد :أفكر عبر امهمة المقعدت التي سارت بركل سلس فيما بين رركة
المركبات ومركز المرغوالت اليدوية أن نتعهد االمر بركل يضمن استمرارية
هذا النجاز فال يق عند مقعد واحد
سارة :هذا يعني لو أننا فكرنا في تفريغ بعض سيدات المركز لهذا العمل مقال
عبد الحميد :بل إنراء وحدة في رركة المركبات لتعهد عمليات التطوير عما
يبيعون ،فما هذا المقعد إال نوع من تطوير المنتجات
سارة :تقصد أن يتم توظي تلك السيدات في رركة المركبات
عبد الحميد :نعم لتررفي أنت بنفسك عليهن ،ونقدم بذلك للرا بين في رراء
مركبة أكقر من بديل حيال نوع المقعد الذي ير بون به
سارة :ها ! بتعج  ،مستعرضة الفكرة التي تحتاج الن تتخمر أكقر في ذهنها،
اتفقا على أن يجمعا ميرهان وأهمت وجدهم ونيلهان والجدة نرجس في
االجتماع الطالعهم على المقعد واستعراض فكرة استحداث وحدة تطوير في
الرركة
في الصباح التالي:
وبعد االنبهار الذي رمل جميع الحضور ،قال الجد:
أنا مواف  ،رافعا يدغ ،هل من معارض رفع الجميع أيديهم إجالال لإلنجاز
وللجد حامد
الجد حامد :نبارك ال بناءنا هذا النجاز وأنا فخور بكما ،سيكون من رركة
المركبات عبد الحميد ممقل لها في هذا المرروع ويكون من رركة المرغوالت
اليدوية سارة ممقلة عنهم ،وسيكون ميرهان هو المدير المؤقت عن هذا القسم،
كي نراق أداء هذغ الوحدة ونقرر فيما بعد تقدير الموازنة السنوية للقسم.
ميرهان مساسرا أهمت :لقد سبقونا األبناء في التفعيل لقيمة التكامل ،فها هم
حولوا التكامل كقيمة لمنتج ،وهم ربما بعد عامين سيطلقون رركة تعنى بذلك!
أهمت :هذين الطفلين الربلين من هاذين االسدين ،مؤررا على صدرغ وصدر
ميرهان ،فضحكا منتعرين بما حققه األبناء راكرين هلل الوها .
وبعد عامين أي في عام  ،2015يجتمع ذات الفري من أولياء األمور
واالجداد ،ليستعرض لهم ميرهان تقريرا ماليا وأدبيا عما حققه مرروع
التحال فيما بين رركة المركبات ورركة المرغوالت اليدوية ،الذي بين أن
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حجم المبيعات للمركبات قد قفز نوعيا خالل القالث أعوام الماضية ،كما أكدت
نيلهان أن مبيعاتهن من االقمرة والجلود قد زادت حيال تلبية طلبات الرركة
من أ طية لمقاعد المركبات ،ما جعل قرار أعضاء الفري باعتماد القسم
بادارة ينبري لها عبدالحميد في رركة المركبات ،كما تم اعتماد قسم مماقل
في رركة المرغوالت اليدوية بادارة سارة لتلبية الطلبات وتطويرها.
العم حامد مع األخوين :في ليلة قمرية اجتمعوا في فناء المنزل مع قهوة تركية
وريء من الحلقوم الذي تم جلبه خصيصا من بورصة
ومع أول مذال للحلقوم في فم أهمت يستذكر الفقير عبد الحميد ،والذي ال
يعر له دربا وال مصيرا منذ أن ا عنه
العم حامد :من سيكون األول
االخوين :األول في ماذا
العم حامد :في سرد تأمله في ليلة قمرية كهذغ
أهمت :أدع المجال لميرهان بحكم أنه أكبر سنا
ميرهان :هل هذا هرو
أهمت :هرو الفرار ،ففروا إلى هللا يستوج اللجوء إليه
ميرهان :يا لك من مراوغ!
ضحك أهمت وبدأ:
تفكاااارت ..فااااي رااااكل مااااا يعاااارض علااااى االنسااااان ماااان لحظااااات
اللتأماااالت ،فوجاااادت أن التأماااال هااااو عبااااارة عاااان محضاااان ،تترااااكل
صاااورغ ودروباااه ،مااان حالاااة نفساااية يمااار بهاااا المتأمااال ،ومااان دائااارة
الخباااااارات التااااااي مارسااااااها بنفسااااااه ،ويقاااااادح راااااارارة التأماااااال
التناقضاااات التاااي يحيياهاااا االنساااان تاااارة أو تسااااؤالت تبحاااث عااان
إجاباااة يقلبهاااا العقااال والفاااؤاد تاااارة ،أو هااا تم يتعاااايش باااه ماااع بناااي
االنسااااان ماااان حولااااه تااااارة أخاااارى ،فهااااو متواصاااا ٌل مااااع الكاااال،
ودائاااارة تجاذبااااه مااااع ماااان حولااااه تتسااااع لتتخطااااى االنسااااان نحااااو
الجماااااد أيضااااا ن  ،فقمااااة انسااااجام ووئااااام وتصااااالح مااااع كاااال هااااذا،
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تصااااالح مبعقااااه اليااااد التااااي خلقاااات فأباااادعت هااااذا كلااااه ،لتااااأتي
التااااأمالت لتحيااااك روايتهااااا مؤكاااادة لالنسااااجام الااااذي يمضااااي عليااااه
الكون ،وتقبت من أن موجد هذا الكون واحد.
الجد حامد :وزيل
ميرهان:
تبصااااارت ..فاااااي عملياااااة االتخااااازينت ،فاااااالمواد القابلاااااة للماااااس
بصاااورة أو أخااارى هاااي قابلاااة للتخااازين وإعاااادة االساااتخدام ،حتاااى
الطاقاااة الرمساااية أضاااحى أمااار تخزينهاااا ساااهل ،ولكااان هللا سااابحانه
بااااين لنااااا بااااأن المراااااعر هااااي قابلااااة للتخاااازين وإعااااادة االطااااالل
أيضاا اا ن ،فهااااو لاااام يقاا ا عنااااد حااااد اسااااتقارة حاسااااة الساااامع لااااديك
بالترتيااال والتجوياااد وإنماااا فاااتح لاااك ماااا خااا ّزن مااان مرااااعر ،ألااام
يسااامعك لوعاااة زوجاااة فرعاااون اإ ۡذ قالا ا ۡت ر ّ ۡنبا ان لا ا عنااادك ب ۡيتا اا فا ا
ۡنلجنااااة ون ّجناااا ماااان ف ۡرعاااا ۡون وعملااااهۡ ون ّجناااا ماااان ۡنلقاااا ۡوم نلظااااالمين﴾،
تخزيناااا ن للمرااااعر زاد فاااي زمناااه عااان االلفاااي عاااام ،وعلياااه نقاااول
فاااااان كاااااان األمااااار ماااااع مرااااااعر طاااااوى عليهاااااا الااااازمن ألفاااااي
عاااام جاءنااااا هللا بأخبارهاااا ،فكااااذلك االمااار مااااع ا تحااا ّدث أخبارهااااات
فااااأدرك أال يصاااادر منااااك مااااا يسااااجل عليااااك فتفضااااح عليااااه يااااوم
القيمة أمام هللا .
الجد خامد :روك وزيل وتعني جميل جدا
أهمت:
تفكااااارت ..فاااااي البروتوكاااااول الاااااذي يتعامااااال باااااه هللا ماااااع عباااااادغ
ويااادعوهم لالمتقاااال الياااه ،الحاااظ ماااقال فاااي امااان المساااجد الحااارام
الاااي المساااجد االقصاااىت تااارى ألااام يكااان بالمكاااان أن يعااارج الياااه
مباراااااارغ دونمااااااا حاجااااااه إلااااااي إسااااااراء وهاااااال تأملاااااات فااااااي
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بروتوكاااااااااااااااول امااااا زاغ البصاااار ومااااا طغااااىت أي أخااااالل هااااذغ
التااااي تعلمهااااا النبااااي ماااان ربااااه فامتقاااال وهاااال تأملاااات فااااي صاااافه
التراااهد حينماااا ناااتلفظ بالساااالم علياااك أيهاااا النباااي ،عااان ربناااا حاااين
أعااارج الياااه الرساااول صااالي هللا علياااه وسااالم ،فيااارد علياااه الرساااول
الساااالم عليناااا وعلاااى عبااااد هللا الصاااالحين ،ألااام تساااأل نفساااك ،كيااا
لااام ينساااى رساااولنا الكاااريم وذكرناااا نحااان معرااار المسااالمين معاااه
هللا ساااابحانه هنااااا يبااااين لنااااا أهميااااه اعتماااااد االبروتوكااااولت فااااي
التخاطاا ا وفااااي التعاماااال ،فقمااااة أصااااول لااااذلك ،فمااااا أحااااوج بماااان
نصااا نفساااه داعياااه لالمتقاااال بهكاااذا بروتوكاااوالت فاااي تعاملاااه ماااع
مااااان يااااادعوهم فيلتااااازم باااااأد الااااادعوة وأد طااااارل االباااااوا ،
اأباااوا قلاااو العباااادت ،إنهاااا ليسااات عباااادغ تبرئاااه الذماااة بااال إنهاااا
اعباااااادغ أماناااااهت ،حمااااال الااااادعوة امتقااااااال ابماااااا يملياااااه علياااااك
بروتوكااااول الترااااهدت الااااذي تااااتلفظ بااااه لياااال نهااااار ،فاا االى اعتماااااد
بروتوكوالت لحكماء الدعوة
الجد حامد :روك وزيل
ميرهان:
تبصااارت ..فاااي الن ّ
حييناااه حيااااة ن طيباااهت ،يخطااائ مااان يظااان المعناااى
الظااااهر لهاااذغ اآلياااة ،ذلاااك أن الخطاااأ يكمااان فاااي فهااام هاااؤالء لمعناااى
الكلمتااااين االحياااااة ،الطيبااااةت ،ونسااااأل هاااال كااااان أحااااد يظاااان فيمااااا
عاراااه الرساااول صااالى هللا علياااه وسااالم مااان صاااد الكفاااار وعناااادهم
وفااااي محاااااربتهم لااااه ،وفااااي دور المنااااافقين ومااااآمراتهم نحااااوغ ،أنااااه
عااااش حيااااغ طيباااه! قااال لاااي بااااهلل علياااك أي حيااااغ طيباااه عاراااها فاااي
ظااال هاااذا كلاااه ماااا يعناااي ان مفهاااوم الحيااااة الطيباااة يااادرك ولكااان
عبااااار مساااااار خفاااااي ال ي ّلقااا ااغ اال مااااان عااااار ! ،عااااار أن قماااااة
دائاااارتين يمضااااي وفقهمااااا االنسااااان علااااى هااااذغ االرض ،فهااااو فيمااااا
باااين دائرتاااي الواقاااع والحقيقاااة ،واال لماااا قالهاااا ابااان تيمياااه اونفياااي
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ساااياحهت ،فاااأي ساااياحه فاااي النفاااي  ،هاااي حيااااة باااأن تكاااون قنوعاااا
بماااا سااايرغ هللا الياااك ووهباااك حتاااى ماااع ماااا يظااان بأناااه قليااال ،وحفاااظ
وساااعه وبساااط فاااي ارراااادك لماااا يمكناااك بحولاااه مااان االساااتبال فاااي
فعااال الخيااارات ،قااال لاااي بااااهلل علياااك هااال تعااار اسااام ملياااونيرا
راض بما لديه من ممتلكات ،فأدرك رحمك هللا.
العااام حامااااد :بااااارك هللا لااااي بكمااااا ماااان أخااااوين متااااألقين ،ليسااااتدرك
قاااائال ،وهاااذا ماااا يراااير اذا ن الاااى عالقاااة فيماااا باااين اجماااالت الحيااااة
الطيبااااة وااآلالمت ،فالحياااااة الطيبااااة تاااادرك قلبيااااا ولاااايس بالضاااارورة
فيزيائيا!
ميرهاااااان وأهمااااات ينظاااااران لبعضاااااهما الااااابعض وهماااااا مبتسااااامان
فيتلفظان سويا بكلمة واحدة :روك وزيل
تنظااار للراااركة بعا اد عرااار

الجاااد حاماااد :قااال لاااي ياااا ميرهاااان ،كيا ا
سنوات من اآلن
وقااال لاااي ياااا أهمااات بعاااد أن ينتهاااي أخياااك ميرهاااان كيااا تنظااار
لوق قيم كذلك بعد عرر سنوات من اآلن
ميرهااااان :تعتباااار عالمااااة مراااارو الكوكااااا كااااوال هااااي األكقاااار
رااااهرة علااااى مسااااتوى كوكاا ا األرض ،وهااااو مااااا يعاااازز لألرباااااح
التااااي تحصاااادها ساااانويا ،كمااااا يعاااازز لمسااااتقبل آماااان مسااااتقر لهااااا،
يااار إذا علمناااا أن هاااذغ العالماااة قاااد تعرضااات وألكقااار مااان مااارغ
النتكاساااات جعلهاااا قاااا قوساااين أو أدناااى أن تعلااان إفالساااها ،وهاااو
مااااا لاااام يعرفااااه الكقياااارون ،وهااااو مااااا يعنااااي  ،أننااااا ساااانبذل كافااااة
األسااااابا التاااااي تجعااااال مبيعاااااات راااااركة المركباااااات فاااااي نماااااو
مسااااتمر ،ولكاااان ال نعاااار الظاااارو التااااي سااااتتغير ماااان حولنااااا
فتتغياااار علااااى ضااااوئه ظاااارو الرااااركة ،والتغياااارات والتعااااديالت
فاااي األنظماااة التجارياااة تتغيااار براااكل راااهري لااادينا ولااايس سااانوي،
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بااال أنهاااا تتناااا م ماااع التغيااارات العالمياااة التاااي تحااادث براااكل ياااومي،
وهااااو مااااا يجعلنااااا متيقظااااين أمااااام أي طااااارئ أو فاااارص متاحااااة
أطال هللا في عمرك يا عم
هااا ّ
از علااااى ضااااوء افااااادة ميرهااااان الجااااد حامااااد رأسااااه ،واسااااتطرل
للحظة سرحان
أهمااات :أماااا وقا ا القااايم ،فأناااا علاااى يقاااين باااأن الطلا ا علياااه ساااينمو
براااكل مضاااطرد ،بحكااام االنتكاساااات التاااي يتعااارض اليهاااا االنساااان
وتتعااااارض اليهاااااا األنظماااااة مااااان استراااااراء الفسااااااد والررااااااوى
و يرهاااا كقيااار ،وهاااو ماااا يجعااال االنساااان قلقا اا مكتئباااا ،يبحاااث عماااا
يجعلاااه يااار مكتئااا  ،ونحااان بضااااعتنا محورهاااا هاااذا كلاااه ،وهاااو
ماااا يااادعونا للمزياااد مااان التعااار علاااى ماااا تتعااارض الياااه مجتمعاتناااا
ماااان توجهااااات مسااااتحدقة ،وقاااايم تتعاااارض لخلاااال ،كااااي نباراااار فااااي
عمليات الصيانة أو العالج.
عرضاااتم لاااه ،هاااو أن العاااالم
الجاااد حاماااد :إذا القاسااام المراااترك فيماااا ّ
يتغياااار ونحاااان علااااى ضااااوئه يجاا ا أن نواكاا ا هااااذا التغياااار عباااار
عنصري المراقبة الدقيقة والتطوير
أرياااااد أن يااااادركا ذلاااااك ساااااارغ وعباااااد الحميااا اد ،كاااااي ال يتقيااااادوا
باألنظمة التي تفرضها الرركات التي نديرها
الخالاااة نااارجس :تفااااجئ الجمياااع بكلماااة مباااروك ،نيلهاااان وهبهاااا هللا
ولدا كالقمر
الجميع حمدا هلل وركرا ،أل مبروك أهمت أل مبروك
فااااي اليااااوم التااااالي يااااذه الجميااااع الااااى المراااافى لالطمئنااااان علااااى
صاااااحة نيلهاااااان ومتطلعاااااين لمرااااااهدة المولاااااود الجدياااااد ،وأقنااااااء
الطري في المركبة ،يقول ميرهان
أنا متأكد من أنه سيكون بربهي ،فالولد على خاله
حامد :وأين ذه جدغ أم نسيته
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أهمت :هكذا يا أبتي نسيت حتى الوالدة!
حامد :بل هو إبني من اللحظة
يضااااحك الجميااااع ،ولمااااا لاااام يكاااان قمااااة موضااااعا لألزهااااار التااااي
جلبوهااااا معهاااام مااااع الحلويااااات ،فقااااد أودعهااااا السااااائ فااااي راااانطة
المركباااة الخلفياااة ،قااام فاااتح الرااانطة ليمااانح كااال واحاااد مااانهم حظاااه
مما جل
نيلهااااان :ساااابحان هللا ،العااااين عااااين والاااادغ ،والحنااااك حنااااك خالااااه،
وراااعر الااارأس بلاااون راااعر جااادغ ،أماااا أنفاااه فقاااد سااارل أنا ا جدتاااه،
ضااااحك الجميااااع ،وأعجاااابهم ذكاااااء نيلهااااان ،فقااااال ميرهااااان ،وماااااذا
عن االم
نيلهاااان :ولقاااد سااامعت دقاااات قلبااااه فأدركااات أن القلااا قلااا أمااااه،
لذلك جاء إسمه نورهان
مجددا صوت مفاتيح الطابعة كان يتعالى كالنغم ،فكتبت:
تأملاااات ..فاا اي مساااااله الحاطااااة اوال يحيطاا اون براا ا ۡ عء ّماا ا ۡن ع ۡلماا اهۡ إال
بما اا را ااءت  ،ذلاااك أناااه يخطااائ مااان يظااان مااان أن الحاطاااة ال تاااتم اال

عباااار العلااااوم البحتااااة ،ذلااااك أن قمااااة إحاطااااة ال يمكنااااك أن تاااادركها
اال بعاااااد أن تعايراااااها مرااااااعريا ،كاحاطاااااة األم الحامااااال بولااااادها،
فهااااي تتعاااادى الجاناا ا المااااادي الااااى الجاناا ا العاااااطفي المراااااعري
وقمااااة إحاطااااة يمكنااااك أن تتلقاهااااا ضاااامن مقااااام يجعلااااك هللا فيااااه
عنااادما ينتزعاااك مااان مقاااام االسااابا فاااي خطاااوغ وربماااا خطاااوات
نحاااو مقاماااات التجرياااد ،وماااا أدركاااه ابااان القااايم ضااامن مدارجاااه ماااا
فعااال أسااابابه الروحياااة ،فتلاااك إحاطاااات ال
كاااان ليحااايط باااه لاااوال أن ّ
تااادرك باااالعلوم المادياااة  ،فهاااي مااان جعلااات عمااار رضاااي هللا عناااه
يااااتلفظ بيااااا اساااااريه الجباااال الجباااالت وهااااي ماااان جعلاااات فاطمااااة
الرسااااول صاااالى هللا عليااااه وساااالم تقااااولّ :
أطياااا الاااادينار قباااال أن
أضاااعه فاااي ياااد الفقيااار األناااه سااايقع فاااي ياااد هللا سااابحانه قبااال أن يقاااع
ازر
فااااي يااااد الفقياااارت ،وتلااااك مجاااارد مالمااااح لاااابعض االحاطااااات ،نااا ٌ
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ماااان بحاااار عميااا  ،لاااام ياااتٓح إال لنخبااااه ،فساااابحان المحاااايط الااااذي ال
يحيطون بعلمه ريء.
زادهاااام إعجااااا الجميااااع بااااالتوزيع العااااادل والقساااامة التااااي جاااااءت
بهاااا نيلهاااان ،فهاااي تعلااام أن معركاااة ستنرا ا فيماااا بيااانهم أيهااام يكفااال
نورهان االبن.
أصااابح لساااارة أخ تعتناااي باااه ماااع أمهاااا ،وأضاااحى الجمياااع ينتظااار
مخاااااض سااااناء الااااذي يتوقااااع أن يكااااون فااااي أي وقاااات ماااان ذات
الرهر من والدة نيلهان
هنالااااك دعااااي ميرهااااان ربااااه أن يرزقااااه الولااااد ،فمااااا لبااااث سااااوى
ّ
فوفااااغ هللا بالولاااد القااااني والاااذي أساااماغ عباااد المجياااد وكاااان
ياااومين،
ذلاااك فاااي فبرايااار مااان عاااام  ،2016ماااا زاد مااان فرحاااة ميرهاااان
ونيلهان ،عبر ساللة كريمة من األبناء
وفااااي مطلااااع عااااام  2017ماااان رااااهر فبراياااار جمااااع الجااااد حامااااد
كعادتااااه العائلااااة لالحتفااااال بماااارور عااااام علااااى كااااال الولاااادين عبااااد
المجياااد مااان ساااناء ونورهاااان مااان نيلهاااان ،فاجتهاااد الجمياااع الختياااار
اعااااز األصاااادقاء للمراااااركة بالحفاااال ،حيااااث اسااااتهل العاااام حامااااد
افتتاحه بكلمة أحزنت الجميع حين رح بالجميع فقال:
لقااااد ماااان هللا علااااي إذ أخرجنااااي ماااان جزياااارة خيااااوس ،ففااااتح لااااي
أبااااوا الاااارزل ومكننااااي بفضااااله ماااان الاااارزل الحااااالل ،لاااام أكاااان
أعلااام حاااين اااادرت الجزيااارة للمااارة االولاااي أنناااي لااان أعاااود اليهاااا
مجاااددا ،فأناااا ريااا عااان إزميااار وماااا كنااات أعااار نماااط حيااااة
النااااس وال نماااط التجاااارة بهاااا ،يااار أن الكاااراج الاااذي افتتحتاااه لااام
يكاااان سااااوى الختبااااار نمااااط حياااااة الناااااس ،ومااااا كناااات أقصااااد ماااان
وراءغ التجاااااارة ،لحاااااين أتعااااار علاااااى نظاااااام المديناااااة وأنظمتهاااااا
التجاريااااة ،اجتهاااادت فااااي فااااتح مرااااروع تجااااارى يصاااالح لالنتقااااال
لحيااااة كريماااة ساااعيّة ،لكااان فاااي كااال مااارة أفكااار فاااي قفااازة تجارياااة
جديااادة  ،كاااان الكاااراج يقاااول لااااي تمهااال فأناااا فرصاااتك وال ياااار،
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والياااوم وقاااد بلغااات ماااا بلغااات مااان العمااار ،أراااكر هللا علاااى أن كاااان
الكاااراج ساااببا فاااي تعرفاااي علاااى ميرهاااان الاااذي كاااان قيماااة مضاااافة
للكااااراج ولألساااارة ،ألعلاااان بهااااذغ المناساااابة أن ميرهااااان ساااايكون
رئاااايس مجلااااس إدارة رااااركة المركبااااات والكراجااااات ،كمااااا أعلاااان
أن عباااااد الحمياااااد سااااايكون عضاااااوا فاااااي مجلاااااس إدارة الراااااركة
أيضااااا ،راجيااااا لهماا اا التوفياا ا والسااااداد ،أمااااا أنااااا فأحتاااااج للراحااااة
وسو أكون طوع إرارتكم في كل ما تتخذونه من قرارات.
الخالاااة نااارجس :أطاااال هللا فاااي عمااارك ويعلااام هللا أناااك لااام تقصااار
يومااااا ،فقااااد كناااات خياااار زوج وحبياااا ومااااآزر ،وسااااتجدني علااااى
الااادوام خيااار مسااااند لاااك ،وساااو أ يااار نماااط عملاااي فاااي راااركة
المرااااغوالت اليدويااااة ليتناساااا مااااع نمااااط حياتااااك الجديااااد ألهنااااأ
بصحبتك
كانااات كلماااة حاماااد نقطاااة تحاااول فاااي نظاااام االسااارة الكلاااي إضاااافة
لنظاااام إدارة الراااركات ،وعلاااى ضاااوء هاااذغ الكلماااة باااادرت الخالاااة
ناااارجس باصاااادار تعماااايم فااااي رااااركة المرااااغوالت ماااان أن نيلهااااان
أضااااحت هااااي الماااادير العااااام الجديااااد ،وسااااارة عضااااو فااااي الدارة
العامة للرركة،
كماااا ا تااانم كااال مااان ميرهاااان وأهمااات الفرصاااة لتكاااوين ماااا يرااابه
لمجموعااااااة فكريااااااة وتطويريااااااة للمراااااااريع ،فكاناااااات المجموعااااااة
برئاساااااة ميرهاااااان وعضاااااوية أهمااااات وعباااااد الحمياااااد وساااااارغ،
والقصاااد مااان المجموعاااة هاااو تفعيااال إمكاناااات االسااارة الكريماااة فاااي
مجاااااالت التجااااارة والتنميااااة المجتمعيااااة والوقااا ماااان أجاااال تفااااري
أفكاااااار لمرااااااريع جديااااادغ ليسااااات بالضااااارورة تكاااااون ذات صااااابغة
تجاريااااة ،وعلااااى ضااااوء ذلااااك دعااااي ميرهااااان األعضاااااء لالجتماااااع
فااااي أحااااد المقاااااهي المنتراااارة علااااى راااااطئ المدينااااة السااااتعراض
األفكار فقالت سارغ:
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راطئ إزمير
إن مسااااارات التطااااوير والتفااااري لألفكااااار ال حصاااار لهااااا ،ربمااااا
احتجنا لمحور يكون بمقابة القاعدة التي تدور حولها األفكار
أهمااات :القاعااادة هاااي ماااا ذكااارغ ميرهاااان ،فكااارة يكاااون لهاااا القااادرة
علااااى تنميااااة المجتمااااع ،لاااايس مهاااام أن تكااااون تجاريااااة أو وقفيااااة،
المهااااام أن يكاااااون المحاااااور هاااااو االرتقااااااء باااااالمجتمع فكااااارا أو
اقتصادا أو جبرا لخلل مجتمعي
عباااد الحمياااد :لعااال المتساااولين فاااي المديناااة كظااااهرة تااانم عااان خلااال
مجتمعي فهل يمكننا القضاء عليها عبر مرروع
أهمت :رائع يا عبد الحميد
ميرهااااان :مسااااألة الفقاااار قضااااية رااااائكة تتطلاااا جهااااازا للتعاااار
عن قر على حال المتسول ومدى صدقه!
ساااارغ :لااايس بالضااارورة القضااااء علاااى الظااااهرة وإنماااا أن نسااااهم
في القضاء عليها
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أهمااات :أذكااار فقيااارا كاااان يمااار علاااى منزلناااا فاااي كااال مسااااء وكاااان
يبلاااغ مااان العمااار عتياااا ،وكنااات أقااادم لاااه خبااازا وكاااو مااان الراااوربة
فقاااط ،كاااأن يعناااي أن نقااادم ذات الصااانفين عبااار مركباااة نخصصاااها
ماااان مركبااااات الرااااركة ،وبالتعاااااون مااااع مؤسسااااة القاااايم الوقفيااااة،
فنتعااار علاااى أمااااكن تواجاااد الفقاااراء فاااي المديناااة للتوزياااع فاااي كااال
مساء
سارة :فكرة رائعة ،ما رأي عمي ميرهان بذلك
ميرهااااان :إذا نخصااااص مركبااااة فااااي هيئااااة حافلااااة صااااغيرة الحجاااام
نعيد تصميمه بما يجعل خلفيته قابلة لتخزين وتقديم الطعام
أهمت :ويكت على الحافلة مؤسسة القيم الوقفية
ميرهااااان :لنكااااون بااااذلك نعماااال برااااكل رساااامي وهااااو األفضاااال،
ساااانحتاج الساااام ورااااعار لهااااذغ الخدمااااة مااااا رأيكاااام باساااام أزهااااار
المحبة
الجميع :اسم جميل ال يرعر الفقير بفقرغ وعازته
تمضااااي األيااااام واالرااااهر  ،وتتاااادهور صااااحة العاااام حامااااد ،وعلااااى
ضاااوئها تلتااازم الخالاااة نااارجس المنااازل لتتعهاااد صاااحة زوجهاااا ،لااام
يكااان قاااد إعتااااد العااام حاماااد االساااتعانة بعكاااازة للمراااي ،يااار إناااه
اضاااطر لاااذلك بعااااد أن خاااارت قاااواغ الجساااادية ،وعظمااات مراااااعرغ
نحاااو حفيدياااه عباااد المجياااد وساااارغ الاااذين كاناااا يملئا اان علاااى حاماااد
الحيااااة بماااذال جميااال مناااافس لمااااذال العمااال المضااانى الاااذي كااااان
يزاولااااه لماااادى خمساا اين عااااام باااال أكقاااار ،فقااااد كااااان فااااي األرااااهر
األولاااى مااان تقاعااادغ يمتقااال أماااام راراااة التلفااااز والماااذياع لالساااتماع
لألخبااااار واالسااااتمتاع بمااااا تبقااااه الرارااااة ماااان باااارامج ،أمااااا اليااااوم
فاساااااتمتاعه باألحفااااااد أكبااااار ،وهاااااو ماااااا يجعااااال الخالاااااة نااااارجس
مطمئناااة أكقااار ،ذلاااك أن كباااار السااان فاااي العاااادة ينزعجاااون كقيااارا
من سلوكيات األطفال ير أن حامدا مختل
ينطلااا ا المراااااروع القااااااني لألسااااارة بعاااااد مراااااروع المراااااغوالت
اليدويااااة وهااااو مرااااروع أزهااااار المحبااااة ،فبعااااد المركبااااة الواحاااادة
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التاااي كانااات تغطاااي قاااالث أحيااااء فاااي المسااااء الواحاااد ،تنترا ار عرااار
مركباااات بعاااد عاااامين لتغطياااة قالقاااين حاااي فاااي إزميااار ،بااال يتبناااى
بعض سكان بورصة وإسطنبول ذات الفكرة فتنترر
تتاااادهور صااااحة العاااام حامااااد أكقاااار ليرقااااد علااااى ضااااوئها فااااي
المراااافى ،وليكااااون ناااازيال فااااي الجناااااح العمااااومي ،إقاااار اكتظاااااظ
ارة بالمرضااااى فااااي الغاااار الخاصااااة ،وال يمااااانع العاااام حامااااد
االسااا ّ
لحاااين تاااوفر رفاااة خاصاااة ليقلاااوغ اليهاااا ،باااالر م مااان أناااه مرااافى
خاااااص ،وهااااو مااااا جعاااال العاااام حامااااد مقترحااااا علااااى ميرهااااان
استكرااااا الفاااارص التجاريااااة نحااااو تدرااااين مراااافى خاصاا اا آخاااار
قاااااادرا علاااااى اساااااتيعا المرضاااااى وتلبياااااة لحتياجاااااات الساااااول
المتعطش لذلك
وعلااااى ضااااوء ذلااااك يرااااكل ميرهااااان لجنااااة براسااااة عبااااد الحميااااد
لدراساااة جااادوى التدراااين لمرااافى آخااار جدياااد فاااي مديناااة إزميااار،
فتجتهااااد اللجنااااة فااااي دراسااااة جاااادوى الفرصااااة الجدياااادة ،وترفااااع
توصاااايتها لمجلااااس الدارة ماااان أن الفرصااااة واعاااادة ،فيقاااارر علااااى
ضااااااوء ذلااااااك مجلااااااس الدارة تخصاااااايص الميزانيااااااة الالزمااااااة،
ليكااااون اساااام المراااافى مراااافى حامااااد أو لااااو ،ويسااااتعجلون فااااي
عمليااااات التحضااااير كااااي يااااتمكن العاااام حامااااد ماااان قااااص رااااريط
االفتتاااااح للمراااافى قباااال أن تاااازداد صااااحته سااااواء ،وكااااي يحققااااون
ذلاااك فاااان االمااار سااايحتاج لااايس أقااال مااان خماااس عرااار راااهرا مااان
العمااال المضااانى ،وبعاااد راااهر مااان المكاااوث الساااريري ،يبلاااغ العااام
حامااااد زوجتااااه ناااارجس حاجتااااه لورقااااة وقلاااام ليكتاااا وصاااايته،
فيحااااارر الوصاااااية ويودعهاااااا أماناااااة لااااادى زوجتاااااه ،ويبلغهاااااا أن
تقرأهااااا علااااى ملاااائ ماااان العائلااااة بعااااد وفاتااااه ،تاااادمع عااااين الخالااااة
نااارجس ،ويمااار أماااام عينهاااا راااريطا مااان الاااذكريات نااااهز الساااتين
عام ،بدئ بجزيرة خيوس لحين أن بلغا ما بلغا من األعوام.
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وفاااي إحااادى الزياااارات اليومياااة التاااي يقاااوم بهاااا أفاااراد العائلاااة للجاااد
حامااااد فااااي المراااافى ،ياااادعو ميرهااااان لالجتماااااع بلجنااااة التطااااوير،
الساااااتعراض أفكاااااار ترتقاااااي أماااااام التحاااااديات التاااااي تقاااااذ بهاااااا
الظاااارو االجتماعيااااة واالقتصااااادية الصااااعبة مااااع تعقياااادات الحياااااة
اليوميااااة ،ويكااااون االجتماااااع فااااي بهااااو المراااافى ،فيكااااون ألهماااات
المداخلة التالية:
أهماااات :مااااع التعقياااادات المتواليااااة للحياااااة اليوميااااة يجاا ا أن يكااااون
مرروعنا التالي في االعداد له من الدقة والحسان.
ميرهان :كي إن استهدفنا بمرروعنا التالي الدول الفقيرة
ساااارغ :لااام ننتاااه بعاااد مماااا ينخااار بااادولتنا مااان مرااااكل كاااي نلتفااات
للدول الفقيرة
عبااااد الحميااااد :ماااان الممكاااان أن نعاااازز لتااااوازن فيمااااا بااااين الااااداخل
والخااااارج عباااار فكاااارة تغااااذي الجااااانبين براااارط أن تكااااون ذكيااااة
وقابلة للتنفيذ وذات تكالي مقبولة
ميرهاااااان :ألحظاااااو معاااااي المقاااااال التاااااالي ،عنااااادما تااااام إطاااااالل
الهواتااا الذكياااة اساااتفاد منهاااا أهااال نيوياااورك الاااذين يملكاااون كافاااة
وساااااائل التواصااااال ،واساااااتفادت منهاااااا المجتمعاااااات الفقيااااارة فاااااي
أفريقياااا التاااي ال تمتلاااك أجهااازة إذاعياااة وال تلفازياااة ،فكاااان للخلاااوي
الجبااار الكبيااار بأسااالو ذكاااي تجااااوز التدراااين لبناااا تحتياااة للتلفااااز
واالذاعة في تلك المجتمعات.
أهمت :مقال موف
ساااارغ :طيااا لااااو قلناااا مااااقال ،وعباااار مااااا يتمتاااع بااااه والاااادي ماااان
عالقااااات عباااار االمصااااار التااااي قاااادم فيهااااا باااارامج مجتمعيااااة أنااااه
يرراااح لناااا مااان كااال مصااار راااخص يقاا باااه كاااي يساااتعرض لناااا ماااا
تحتاج اليه مجتمعاتهم من مراريع تنموية
عبااااد الحميااااد :جمياااال ،فنستعرضااااها ونقاااايم جاااادواها عباااار أقسااااام
المحاسبة لدينا في الرركات ،ويكت لكل مرروع تقرير
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ميرهاااان :والمراااروع الاااذي نقااارغ تحااادد لاااه موازناااة مالياااة ،ليتاااابع
عبر مؤسسة القيم الوقفية مراقبة ومتابعة
وفااااي إحاااادى الليااااالي الماااااطرة ماااان رااااهر ديساااامبر عااااام ،2017
تكااااون العائلااااة كعادتهااااا فااااي بهااااو المراااافى لحااااين إتمااااام الخالااااة
ناااارجس طقااااوس االهتمااااام الالزمااااة بااااالعم حامااااد قباااال مغادرتهااااا
اليومياااة للمرااافى ،ياااتلفظ العااام حاماااد أنفاساااه األخيااارة باااال إلاااه إال
هللا وأن محمدا رسول هللا ،ليخلد في عالم البرزخ بسالم.
تاااأتي ساااناء لألسااارة المجتمعاااة فاااي البهاااو ،وإقااار نقااااش حاااار فيماااا
بيااانهم ،فااااذا بأهمااات يااارى وجههاااا الاااذي أضاااحى بنفساااجيا ،فقاااال،
ساااناء ماااا راااأن والااادي ،فتقاااول ،الخالاااة نااارجس تنتظاااركم جميعاااا
فاااي األعلاااى ،ولااام تاااتمكن مااان قاااول كلماااة أخااارى ،إقااار الرااالل الاااذي
أصاااا لساااانها فماااا عاااادت تقاااوى علاااى الاااتلفظ بكلماااة ،والااادموع
تنهااااال ماااان عينيهااااا كمااااا لااااو كااااان رااااالل ماااااء منهماااار ،وأهماااات
يحقهااااا علااااى الكااااالم ،فااااال تقااااوى فتصااااا بال ماااااء ،فينبااااري
الجميااااع لنقاااااذ الموقاااا عباااار العطااااور التااااي فاحاااات ماااان هنااااا
وهناااااك ،وزجاجااااة للماااااء يبللااااون فيهااااا أطاااارا ووجههااااا الااااي أن
عاااادت مجاااددا للاااون الاااوردي ،دخااال الجمياااع علاااى العااام  ،فوجااادوا
الخالاااة وقاااد الزمااات زوجهاااا بالتقبيااال علاااى الوجاااه تاااارة واليااادين
تاااااارة ،وساااااماعهم لصاااااوت البكااااااء المنخنااااا  ،فانقسااااام الجمياااااع
لقسااامين ،صاااار أحااادهما نحاااو الخالاااة للتخفيااا عماااا أصاااابها مااان
فاجعة ،واآلخر نحو العم حامد الذي لفظ أنفاسه األخيرة
تااااابع االخااااوين أهماااات وميرهااااان التحضااااير لإلجااااراءات الخاصااااة
بمقاااوى العااام حاماااد األخيااار ،والتااا الجماااع ياااوم رحيلاااه ،ليواساااوا
بعضااااهم الاااابعض ،ويقاااارؤن الاااادعاء ويصاااالون عليااااه ،وحقااااو فااااول
جقماناااه التااارا  ،ولااام يكااان فاااي ذلاااك الياااوم العصاااي لماااوطئ قااادم
فااااي المقباااارة للحاا ادث الجلاااال ،فقااااد اكتظاااات بااااالمعزين والمصاااالين
بما رهدوا له من حسن سيرة لفقيدهم
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مجددا صوت مفاتيح الطابعة كان يتعالى فكت :
تأملااات ..هااال مااان الممكااان أن يكاااون ماااع المصااايبة االبتهااااج ربماااا
يصاااااع تصاااااور ذلاااااك ،ولكااااان إذا علمااااات أن المصااااايبة التاااااي
أصاااابتك هاااي ناااوع مااان أناااواع التواصااال المحااادد بدقاااة فيماااا باااين
اهللا ساااابحانه ت واأنااااتت ،وأن مااااع هااااذغ المصاااايبة يبلغااااك خالقااااك
بأناااك محااال حفاااظ ورعاياااة ،ولاااو لااام تكااان محاااال لاااذلك لفاااتح لاااك
االهاااامت الااااذي يساااااورك أقناااااء
خاااازائن ملااااذات الاااادنيا ،فاااااعلم أن ّ
مصااااابك ،لااااك الخيااااار فااااي أن تسااااتوعبه كاهاااامت أو كاودت منااااه
ساااابحانه ،الحااااظ معااااي اآلن ضاااامن صااااورة مصااااغرة للهاااام الااااذي
يسااااور طفلاااك الصاااغير عنااادما يكاااون قاااد تعااارض العلقاااةت مناااك،
كيا ا هاااو فاااي حقيقتاااه ساااوى االا اودت مناااك إلياااه ،فهااال مااان الممكااان
أن يكااااون مااااع المصاااايبة االبتهاااااج! ،قالهااااا صاااالى هللا عليااااه وساااالم
ي فال أباليت
اإن لم يكن بك ض عل ّ
اجتمعااات العائلاااة فاااي الياااوم التاااالي بنااااء علاااى طلا ا الخالاااة نااارجس
لتتلاااو علااايهم وصاااية العااام حاماااد ،فمماااا كتااا حاماااد فاااي وصااايته
وفاااااجئ بهااااا الجميااااع لاااام يكاااان لماا اال أو أمااااالك ،وإنمااااا ماااان أول
خماااس كلماااات فيهاااا " ،أناااا حاماااد أو لاااو ،لاااتعلم عائلتناااا أنناااا مااان آل
عقمان ،أوصي بما يلي.....،
الوصاااية التاااي فجااارت آهاااات ،وجعلااات كااال مااان كاااان يعااايش فاااي
مناازل حامااد ينطاا بمااا لاام ياابح بااه عباار كااتم مااداغ ساانوات العماار،
وكااااأن كاااال أفااااراد االساااارة باااادأت تتعااااار مجااااددا لتلتفاااات نحااااو
الخالااااة ناااارجس خاااااتون ،تنتظاااار ردة فعاااال منهااااا حيااااال النساااا ،
فقالت:
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نعااام نحااان مااان آل عقماااان ،لااام نراااأ أن يعلااام النااااس مااان حولناااا ذلاااك
خراااية الراااتات ،فأويناااا إلاااى جزيااارة خياااوس لالبتعااااد عااان الفتناااة
وهاااو ماااا جعلناااا نلغاااي اسااام آلعقماااان ،مكااارغ أخااااك ال بطااال ،إقااار ماااا
تعرضاااات إليااااه أساااارة آل عقمااااان ماااان طاااارد ماااان المبراطوريااااة
بعاااد عاااام  1924ولااام نخبااار ابنناااا أهمااات باااذلك خراااية علياااه مااان
القتاااال أو التهجياااار ،وصاااابرنا علااااى ماااادى قالقااااين عااااام نعاااايش
كااااالفقراء فااااي مناااازل ال يقاااادر علااااى إيااااواء سااااوى قااااالث أفااااراد،
راااعرنا باألماااان فاااي ظااال جزيااارة قوانينهاااا يونانياااة وهاااي األقااار
الى تركيا ،متحينين الفرصة للرجوع،
هنالااااك أبلااااغ ميرهااااان الجميااااع باساااامه الحقيقااااي وهااااو األميرهااااان
كماااااا فعلااااات نيلهاااااان كسااااالطانه ،وبيناااااوا نسااااابهم للسااااالطان عباااااد
الحميد ،فقال:
أماااا أناااا وأختاااي نيلهاااان ،فقاااد وجااادنا أنفسااانا فاااي الراااام ألكقااار مااان
خمااااس عراااار عااااام ،خمااااس منهااااا كناااا فااااي دمرااا قباااال هجرتنااااا
لبياااااروت ،هااااااجر جااااادي أقطااااااي للراااااام إقااااار ذات المضاااااايقات
ليساااتقر فيهاااا حياااث لااام يطااا لاااه المقاااام هنااااك فهااااجر وقاااد كاااان
بصااااحبته والاااادتي التااااي وافتهااااا المنيااااة فااااي بيااااروت ،فأضااااحينا
بصاااحبة والااادي إقااار إصاااابته بمااارض السااال فاااأودى بحياتاااه ،وكاااان
ي أن أقااااوم برااااأن أختااااي فامتهناااات مهنااااة الميكانيااااك
لزامااااا علاااا ّ
للصاااار علااااى ضااااروريات الحياااااة ،وجمعاااات المااااال بعااااد ذلااااك
لتاااأمين تاااذكرتي سااافر عبااار البااااخرة التاااي تساااافر لساااطنبول ،وقاااد
كااااان الكتظاااااظ السااااكان فااااي إسااااطنبول سااااببا فااااي ساااافرنا لزمياااار
الستكرااااا فاااارص العماااال ،ومااااا أن وقااااع نظااااري علااااى كااااراج
مركبااااات العاااام حامااااد رحمااااة هللا عليااااه حتااااى تقاااادمت للعماااال إلياااه
فقبل مركورا ،ومنها تم التعر فيما بيني وبين أهمت
كماااااا بينااااات السااااالطانة نااااارجس خااااااتون نسااااابها الاااااذي يتصااااال
بالسلطان عبد الحميد فتعانقوا مجددا كأرحام ألبناء عمومه
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أماااا أهمااات فقاااد تاااذكر الفقيااار الاااذي كاااان ياااأتيهم كااال مسااااء ،فقا اال،
وعرفاناااا لوصاااية الفقيااار الاااذي كاااان ياااأتي كااال مسااااء ،فقاااد أبااااح لاااي
بسااار نسااابة آل عقماااان أيضاااا طالباااا مناااي كتماااان السااار لحاااين تتااااح
الفرصاااة المناسااابة ،وهاااو ماااا جعلناااي حاااائرا أماااام القلااا والتاااوتر
الااااذي كااااان يساااااور نيلهااااان فأدركاااات نساااابهم عباااار نيرااااان لجاااادنا
األكبااار السااالطان عباااد الحمياااد رحماااة هللا علياااه ،وهاااو ماااا يجعلناااا
نضع ذات النيران الرئاسي هنا في المنزل كأقر له
سااااارة وعبااااد الحميااااد باااادا لهمااااا عاااادم تصاااادي مااااا يساااامعان،
ونظااااارات الدهراااااة أضاااااحت تمازجهاااااا مرااااااعر زهاااااو باالنتمااااااء
تاااارة ،وضااارورة كتماااان السااار لحاااين خوفاااا مااان التبعاااات ،يااار أن
االعمااااااام والخاااااااالت بينااااااوا بجااااااالء أن أماااااار كتمااااااان الساااااار ال
ضااااارورة لاااااه بعاااااد أن اساااااتقر االمااااار للجمهورياااااة ،وأضاااااحى
آللعقمان أقرا تاريخيا محله الكت والدراسات ليس أكقر
حقباااة جديااادة مااان العالقاااات فيماااا باااين أفاااراد االسااارة ،عااازز فاااي
االذهااااااان لمسااااااارات مسااااااتقبلية تحتاااااااج لراااااايء ماااااان التوجيااااااه
والتعديل
مجددا صوت مفاتيح الطابعة كان يتعالى كالنغم ف ّ
خطت:
تأملاااات فااااي كلمااااه ا حياااازتت  ،فالحيااااازة تعنااااي التملااااك وتعنااااي
المجيااائ وتعناااي اساااتخالص رااايء ايجاااابي مفياااد مااان أراااياء ربماااا
تكاااون ضاااارغ ،الحاااظ أن الاااذي يقاااول ذلاااك هاااو الرساااول الماااوحى
الياااه امااان أصااابح معاااافى فاااي بدناااه آمناااا فاااي ساااربه عنااادغ قاااوت
يوماااه فكأنماااا حيااازت لاااه الااادنيا...،ت والحاااظ االساااتخالص التلقاااائي
الااذي يااتم كمااا لااو كااان مااأمورا بااأن يأتيااك ألنااك قااد تملكتااه بالفعاال
فاااي لحظاااات ،ال بعاااد عنااااء وطاااول مراااقه وانتظاااار ،فهاااي حياااازة
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متضاااامنه لحفااااظ ماااان الحااااافظ  ،ورفعااااه ماااان الرافااااع الخااااافض،
وبساااط مااان الباساااط القاااابض ،وساااعه مااان الواساااع ،حياااازة دون ألااام
وال كاااادر وال هاااام وال ظلاااام ،حيااااازة ماااان يسااااتطيع ان ينااااام قرياااار
العااااين دون قلاااا حيااااال ضااااي فااااي رزل ،حيااااازة فااااوز ال ذلااااه،
حيااااازة أنااااتم االعلااااون ،حيااااازة زهااااد بمااااا فااااي يااااد البراااار وطمااااع
مرو بالرغ لما في يد هللا

ختاما :في عام  2013أصي كات هذغ القصة بمرض السرطان ،ما جعله
يقرر استكمال مسار عالجه في تركيا ،وهناك قضى السنوات حتى عام
 2017حيث رفي منه بحمد هللا ،أقناء ذلك أدرك المؤل قصورا ن عدة للخلفاء
العقمانيين ،أما قصر السلطان عبد الحميد" ،هومايون" ،في منطقة مسلك،
والذي كان يعتبر منزله قبل أن يصبح خليفة ،فقد تفرد بدفيئة تمكنه من التمتع
بأزهار الربيع أقناء موسم الرتاء ،ولما كان العديد من الزوار يقصدونه ،ما
جعل كات القصة يرعر أن العديد ممن يزورونه لعلهم يكونون من أحفادغ
أيضا ! كما زار مقها ن في منطقة إسكودار اتخذ يافطة كت عليها مقهى
السلطانة نيلهان ،فزارغ ورر فيه المؤل بضع ررفات من الراي السلطاني
التركي ،وقرت عينه برؤية السلطانة نيلهان وهي في صحة وعافية مع أخيها
الذي ناهز الستين من عمرغ ،أما مؤسسة وق القيم ،فقد قررت أن تدرج
قصة ايا ما كان في جزيرة خيوس اليونانيةت ضمن موقع الوق  ،ولالطالع
على المزيد في وق القيم طالع www.qeam.org
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➢ لقد تم كتابة هذغ القصة ،بناء على مقترح وردنا من األخت التركية
خديجة .ج بتحويل تأمالتنا إلى رواية ،والقصة جمعت فيما بين وقائع
تاريخية واقعية والخيال المحض في اختيار المواقع واألرخاص
واالحداث.
والحمد هلل ر العالمين
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مكتبة د .زهير بن منصور المزيدي االلكترونية احمل مجانات

https://wp.me/p3
WskZ-99V

https://wp.me/p3
WskZ-9ad

العالمات التجارية في التأقير
على القيم
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https://bit.ly/3f
5ukEn

وإن من ريء إال يسبح بحمدغ

https://wp.me/p3Ws
kZ-9sV
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7%d8%aa%d8%a7%d9%84
%d8%a8%d8%b1
%d9%85%d8%ac
%d8%a9%d9%84%d9%84
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األطفال
تفعيل القيم لرياض
%d9%82%d8%b1
%d8%a2%d9%86
/

https://wp.me/
p3WskZ-9Je

حركة الكامرة فى القصص القرآني

برمجة القيم عبر مناهج التعليم
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التفكير االستراتيجي في
استهدا ررائح
المجتمع

نجومية الرياضة والقيم

https://wp.me/p
3WskZ-99J

https://wp.me/p
3WskZ-bpU

https://wp.me/p3
WskZ-aKO

https://wp.me/p3
WskZ-9a3

https://bit.ly/2E95kfp
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http://bit.ly/sinaeatal
maswuwlia
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نماذج من أنماط بناء القيم في الحياة

https://wp.me/p3
WskZ-99N

https://wp.me/p3W
skZ-99Q
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المدن اعالميا
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https://wp.me/p3
WskZ-brE

https://wp.me/
p3WskZ-bop

https://bit.ly/2L1sRF5

آلية وتركيل وصناعة
العالمة التجارية في
عالم التسوي

https://bit.ly/2GsAvTg

https://wp.me/p3Wsk
Z-aTV

تسوي الحالل
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في الدماغ – الجزء القاني

https://wp.me/p3WskZbrX

تطبيق
APP
عندما تتحدث الصور

https://wp.me/p3WskZ-bQ2
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https://bit.ly/2MkLV2z

https://wp.me/p3WskZbWA

https://wp.me/p3WskZbWh

https://wp.me/p3
WskZ-bWQ

https://wp.me/p3WskZbWM

زهير المزيدي.د

https://wp.me/p3Wsk
Z-bUp

https://wp.me/p3WskZbV8

ما كان في جزيرة خيوس

https://wp.me/p3WskZc0n

https://wp.me/p3WskZbYn
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الدورات التدريبية
اسم الدورة
تسلسل
تسوي الحالل
1

الرابط
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair4/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhairmansour/

2

ادارة نوادي القيم لألطفال
واليافعين

3

تفعيل القيم وممارستها

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair3/

4

تحويل القيم لمنتجات
ومراريع

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair2/

5

تخطيط وتصميم الحمالت
االعالنية

https://www.tadarab.com/courses/zuhairmansour-almazeedi

6

إدارة وصناعة رواج
العالمات التجارية

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair/

المحاضرات
العنوان
1
2
3
4

محاضرة من التحفيظ
إلى الترغيل
لقاء تعريفي بنموذج
زمرد القيمي
تعري االعالم
واالعالن
العالنات التجارية
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الرابط
https://youtu.be/UUf5zIvUuQ0
قهوة تركية | د .زهير المزيدي قناة  TRTالعربية - YouTube2016 - 06 - 10
Zuhair ALMazeedi on Alrai TVزهير المزيدي في تلفزيون الراي Part 1 -
YouTube
Zuhair ALMazeedi on Alrai TVزهير المزيدي في تلفزيون الراي Part
Part2 - YouTube
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5
6

منصة التأمالت
محاضرة من التحفيظ
إلى الترغيل

القناة التركية ولقاء قرو تأملت- YouTube
https://youtu.be/jGi8w4IDEuw

المؤلف في سطور

د .زهير منصور المز يدي

المواقع االلكترونية:
www.qeam.org
www.zumord.net

للتراسلzumord123@gmail.com :
تطبيقات :APPS
ازهير المزيديت APP
سنوات الخبرة:
أكقر من  35عام في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت االعالنية التجارية والقيمية التوعوية والتسوي لها على نطال
دولي.
الخبرات العملية:
 .1رئيس مجلس إدارة مبرة المؤسسة العربية للقيم المجتمعية 2008-2019
 .2المرر على ادبلوم القيمت لدى جامعة دار الحكمة ،المملكة العربية السعودية 2019
 .3مؤسس ورئيس مجلس إدارة رركة  T.Cا1985ت.
 .4مؤسس إدارة العالم في بيت التمويل الكويتي .1986
 .5مؤسس لرركة الرؤية والكلمة المتخصصة في النتاج القيمي لألفالم التلفزيونية1991.
 .6مؤسس ومدير عام مؤسسة العالميون العر " لالسترارات 2000
.9خبير إعالمي معتمد لدى رفة تجارة وصناعة الكويت .2001
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 .10محكم دولي لجوائز العالن القيمي لجوائز دولية في بريطانيا وأميركا والكويت
في مجال إبداع المراريع االجتماعية :Social innovations
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

مراااروع " راس" للوقاية من آفة المخدرات ،عبر تراااكيل مجلس بعضاااوية وزارات الدولة وجمعيات المجتمع
المدني ومؤساساات القطاع الخاص في دولة الكويت ،2005-1999،أراادت ملكة الساويد بنتائج المراروع ضامن
جولتها في معرض دولي بما حققه المرروع من نتائج ،ولم تحققه مراريع مماقلة على نطال أوروبا.
مرااروع " وق األررااي العالني" للجامعة االفريقية العالمية في السااودان ،لنقل خبراتنا في تدرااين وإدارة
جوائز العالن الدولية عبر طلبة كلية الدارة والتسوي 2017.
مرااااروع "سااااما" سااااول منتجات االيتام ،لتعزيز مفهوم النتاج في مراكز االيتام وجعلها مراكز لموارد ماليه
عوضا أن تكون مراكز لإلنفال فقط2016.
مراااروع "سااامر" ساااول منتجات القرآن ،مع مجموعة من القرى اليمنية ،عبر حلقات تحفيظ القرآن ،لالرتقاء
باالحاافظ كي يكون مراااااغال لقيم القرآن ومفااهيماه ،ال حاافظاا فقط ،عبر برناامج أدرنااغ دولياا بعنوان "تحويال القيم
لمنتجات" ما تمخض عن نواة لسول للمنتجات ،وعوائد ماليه يستفيد منها سكان القرى2017.
مراااروع اتأملتت ،عبر  100جزء ،لتعزيز مفاهيم القيم النساااانيةعبر وساااائل التواصااال االجتماعي براااكل
أسبوعي ،والتي تمخضت عن أربعة كت الكترونية.
مرااروع الجامعة الخليجية المفتوحة 1986 ،مؤسااسااة الكويت للتقدم العلمي ،كنموذج في مجال مراااريع تمكين
القوى العاملة لالنخراط في التعليم الجامعي عن بعد.
توقيع عرارات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المراترك مع جامعات ومؤساساات المجتمع المدني ومؤساساات
تعليمي ة على نطال دولي ،بهد تفعيل عمليات التراااابيك لتعزيز القيم واعتماد برامج المؤسااااسااااة العربية للقيم
المجتمعية.

في مجال االسترارات القيمية:
 .1مسترار لمرروع " راس" ،لمكافحة المخدرات  1999الكويت
 .2مسترار مرروع "نفائس" لتعزيز العبادات 2003

 .3مسترار مرروع "ركاز" الدعوي 2004
 .4مسترار مبرة طري اليمان 2009
 .5مسترار الربكة الدولية لرعاية االيتام 2016
 .6مسترار اكاديمية التدري والقيادة ،إستانبول لإلدارة حملة توعوية لصالح االيتام في تركيا 2018
 .7مسترار الربكة الدولية للقيم 2020

العضوية في الجوائز الدولية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

عضو لجنة التحكيم جائزة العالن الدولية االمريكية  I.A.Aعام 1996
عضو لجنة التحكيم لجائزة لندن الدولية لإلعالن عام  – 1999لندن.
عضو لجنة التحكيم لجائزة االبداع العالني ،جامعة الكويت.
عضو لجنة تحكيم جائزة اكريات االعالنية لمجلة أرا آد  Arab ADاللبنانية
عضو لجنة تحكيم جائز اسوبر براندت البريطانية 2010
يتمتع بالعضوية في عدد من الجمعيات العالمية الدولية :جمعية العالن الدولية  -جمعية التسول الخليجية  -جمعية
التسول األمريكية.

حيازة الجوائز والمناص الدولية:
 .1حائز على عدد من الجوائز الدولية في مجال االعالن القيميت أبرزها الجائزة العالمية لإلعالن عن الررل
األوسط وأوروبا  -بررلونة .1992
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 .2ررح لمنص نائ رئيس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية العالن الدولية ،الجمعية التابعة ألكبر منظمة إعالنية
امريكية1996-
 .3عضو مؤسس لالتحاد الكويتي لإلعالن ،ورئيس لجنة االعالم المجتمعي 1999
 .4قلد جائزة منتدى االعالم العربي ،للجامعة العربية ،كمؤسس للصناعة االعالنية في الكويت 2013

المؤلفات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35

التسوي بالمسؤولية االجتماعية 2007
تفعيل القيم وممارستها  2010معتمد في االعديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية دوليات.
استكرا القيم صيانتها ومعالجتها 2010
حركة الكامرة في القصص القرآني  2010اباللغة التركيةت
مقدمة في تفعيل الحواس 2012
تحويل القيم إلى منتجات 2013
مؤرر الدراك والقيم 2013
التسوي المجتمعي 2013
تحويل المراعر إلى منتجات 2014
في استنساخ فكر العظماء 2014
تفعيل القيم لرياض األطفال 2018
برمجة القيم عبر مناهج التعليم 2018
مفهوم المسؤولية المجتمعية وممارستها 2018
التفكير االستراتيجي في استهدا ررائح المجتمع2018
وإن كل ريء اال يسبح بحمدغ2018 ،
مقدمة في منهج البداع  -الكويت  ،1984دار ذات السالسل للنرر ،تم اعتماد الكتا كمنهج تدريسي في الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدري  ،1985واعتمد كمقرر تدريسي في إحدى الجامعات اآلسيوية.
الجامعات المفتوحة في العالم وأضواء على انراء جامعة مفتوحة لدول مجلس التعاون الخليجي  -مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي1985 ،
بنك النصوص .1994 -
المكت العالمي للتنمية .1995-
القوانين االحترازية في مجاالت العالم والعالن في العالم .1994
التسوي بالعاطفة 2006
التسوي بالرريحة المستهدفة ارريحة االطفالت 2006
تسوي أنماط الحياة 2006
التسوي بالحواس الخمس 2006
قوة العالمات التجارية  ،2010دار إنجاز للنرر ،ومكتبة جرير
العالمات التجارية في التأقير على القيم 2013
تسوي الحالل 2017
طبقات البرمجة للقيم في القرآن 2017
تحويل الكتا المقروء لمنتجات 2018
تفعيل القيم لرياض األطفال 2018
برمجة القيم عبر مناهج التعليم 2018
المرغوالت اليدوية و رس القيم 2018
نماذج من أنماط بناء القيم في الحياة 2018
نجومية الرياضة والقيم 2018
في بناء صورة وسمعة المدن إعالميا 2019
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.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48

وان من ريء اال يسبح بحمدغ 2019
الوسم في العالمات المسجلة 2019
صناعة التكامل  ،2019المؤسسة العربية للقيم المجتمعية ،الكويت
التجسير صناعة .للتعايش  ،2019المؤسسة العربية للقيم المجتمعية ،الكويت
صناعة المسؤولية  ،2019المؤسسة العربية للقيم المجتمعية ،الكويت
االبداع في الرسالة االعالنية 2019
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البرامج االذاعية والتلفزيونية:
 600 -1ساعة إذاعية مع إذاعة دولة الكويت ،سلسلة توق صناعات العالن والتسوي والعالقات العامة.
 -2استضافات عبر محطات إذاعية وتلفزيونية  -قطر ،دبي ،وتركيا TRT
في مجال االسترارات:
 .1مسترار إعالمي لبعض مكات " الديوان األميري " مكت الرهيد  -الكويت.
 .2مسترار الرركة الكويتية للحاسبات 2000
 .3مسترار رركة "حر " إحدى رركات "صخر" الكويت – مصر 2000
 .4مؤسس االعالم والتسوي في بيت التمويل الكويتي2003-1986 .
 .5مسترار إعالمي لبيت التمويل الكويتي التركي 1987،
 .6قدم االسترارات لقنوات تلفزيونية دولية كقناة الجزيرة  1997في قطر ،وقناة الرسالة في السعودية.
 .7مسترار رركة مسترفى المواساة القابضة 2004-2002
 .8مسترار "المركز العلمي "  ،2003إحدى رركات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
 .9مسترار اسم الرواج التجاري لرركة الررقية لالستقمار 2005
 .10مسترار مجموعة مدارس  IPEاعربية وأجنبية وقنائية اللغةت 2005
 .11مسترار اسم الرواج التجاري لرركة االمتياز لالستقمار 2006
 .12مسترار التسوي لدى معهد الكويت لألبحاث العلمية 2009 ،2007
 .13مسترار مركز الكويت للتحكيم التجاري ،رفة تجارة وصناعة الكويت2007 ،
 .14مسترار وزارة الصحة ،المملكة العربية السعودية ،مركز الط الطبيعي 2009
 .15مسترار بلدية إمارة عجمان ،االمارات العربية المتحدة 2012
 .16مسترار  2012لمؤتمر ) (World forumالجمهورية التركية
 .17مسترارا للعديد من الرركات االعالمية والوكاالت االعالنية في الكويت والخليج.
 .18مسترار برنامج تحويل القيم لمنتجات لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع 2011
 .19مسترار العالقات الدولية لمركز صباح االحمد للموهبة واالبداع 2015
 .20مسترار الرركة الكويتية لالستقمار 2019

ما كان في جزيرة خيوس

د.زهير المزيدي
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