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أنا الالشيء وال شيء يشاء إال بما شاء، وما شاء، شاء، فكان 
الالشيء شيًئا بمشيئته.

الكاتب،،،
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إهداء

�إلى.. �أمي

�لتي ظلت ترفع يدها �ليمنى �إلى �ل�سماء 

حتى ُفتح لها..
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الرقص على أبواب قرطبة

�لرياح  من  هم�سات  على  �عتادها  �لتي  ر�ؤ�ه  من  "�لعارف"  ��ستيقظ 
على  �لمطلة  نو�فذه  �إلى  فت�سللت  برفق،  �لبحر  دفعها  �لتي  �لأندل�سية 
ق�سر "�لزهر�ء" في �أعلى �لجبل حيث يجل�س �لفتى �ليافع "محمد بن 
من�سور بن بني عامر" �أمام بابه �لثامن يفتر�س �لأر�س، ي�سطر بهمة 
�ل�سباب مظالم �لرعية، ��لعباد، بخطه �لكوفي �ل�ساحر، �لذي ُيخبىء 

خلفه ل�ساًنا ف�سيًحا، لرجل يحمل بين جو�نجه �أمنية عظيمة.

لكنه حتًما ما ز�ل يبحث عن �لباب �لذي �سُيفتح له، لتعبر �أمنيته تلك 
�لجدر�ن �لرخامية، ��أ�سو�ر �لجند، �لتي تحجبه عن �لجناح "�لموؤن�س" 
�لأحمر  �لذهب  من  تمثاًل  ع�سر  �ثنى  بين  �لخالفة  مقام  ي�ستقر  حيث 
�إلى  �أفو�هها  من  �لماء  تقذف  �حيو�نات  لطيور  بالجو�هر  �لمر�سع 
�لحو�س �لذي جلبه �لوزير "�أحمد بن حزم" من �ل�سام، لُيناطح بر�عته 
�أهد�ه  قد  كان  ��لذي  �لُمو�جه،  �لق�سطنطينية  قي�سر  حو�س  �جماله 
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� مقطوًعا ���ساًل ممنوًعا.  �إلى �لخليفة �لنا�سر، ليمد به �دًّ

���ستهل رق�سته  �لهو�ء،  بج�سده في  �لخ�سر�ء  "�لعارف" تنورته  طوح 
�أن  �لمجاهد�ن منذ  �لتي ع�سقها  بالر�ئحة  �لمفعم  �ل�سم�س  �سر�ق  مع 
�كانت   ،� �سدًّ �لأم��و�ج من خلفهم  فكانت  �ل�ساطئ،  على  �سفنهم  ر�ست 
"�لعارف" يديه لأعلى لي�ستمد �لقوة  �لأحالم من �أمامهم مت�سًعا، رفع 
ره من �سغائن �لأر�س، ثم ز�د  من �ل�سماء؛ �أ�سدل كفيه على قلبه لُيَطهِّ
�ر�ن، تفتحت تّنورته تْمزج �لنور بالنور، �تقا�م �لظالم، تقا�م  من �لدَّ
�ل�سقوط، تقا�م �لذنوب، تقا�م �لآلم .. تقا�م.. تقا�م ..قا�م.. قا�م.. 

��سعد..

�إلى  كلٌّ  مثلك،  ر�حلون  فهم  فارقتهم،  لمن  بنظرك  �لإرتفاع،  تخ�َس  ل 
حال م�سيره �لمنتظر، ��إياك من �لتعلق بنظرة ُتثقلك، فقط هي ُر�حك 
�لتي تجذبك نحو �لمنتهى، فا�سعد.. ��سعد ..���سعد بمن يتلقفك في 

�لجنة.

��سعد..

�أنت،  ُتولد  �أن  قبل  هناك  �إلى  �سبقك  قد  ��سموك  �سمو،  �ل�سعود  ففي 
ذنبك  ف��اق��ت��رف  بعملك،  تخطو  �أن  قبل  �ل��ن��ج��اة  لها  ُك��ت��ب  ف��ُر�ح��ك 
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�لم�ستقيل، �ل تحزن لفر�ق �لخير، فعثر�ٌت ُتقويك �إن �أدركت �لطريق، 
�طريٌق ياأخذك من طريق �إلى طريق، حتى تتقاطع كل �لطرق، �تبقى 
ُر�حك تطوف �سبًعا حول نقطة �لتالقي، فاإلى ربك �لم�ساق، �عند ربك 

�أنت ُترحم.

��سعد..

��سعد.. �ل تبتئ�س، ففي �سعودك حياٌة لم تع�ْسها بعد، �أما ُدُنوك فيحمل 
حياة ع�ستها قطًعا، ��نتهت، تتركها �سئت �أم �أبيت، فال ُمخلَّد في حياة 
�إل  طاعة  �ل  طاعة،  �تبعته  �إل  �أم��ر  �ل  �أم��ر،  بعد  �إل  ز��ل  �ل  ز�ئلة، 
�إل بما  �إل بم�سيئة، �ل م�سيئة  �إيمان  �إل باإيمان، �ل  بقناعة، �ل قناعة 

�ساء، فا�سعد.. ��سعد �ل تبتئ�س ففي �سعودك حياة ل تنتهي..

��سعد ..

��سعد..

لملم "�لمن�سور بن �أبي عامر "مد��ته، ��أ�ر�قه، ��أحباره بعد �أن �أعلن 
�إ�سحاق بن �ل�سليم" عن �نتهاء �لعمل في  "محمد بن  حر��س �لقا�سي 
ديو�ن �لمظالم، ثم �أمعن في �لنظر لوجوه �لجال�سين �أمامه من �لعامة 
ممن �أجهز �لوقت عليهم فمنعهم من رفع �سكو�هم، ��ساح فيهم مو��سًيا؛ 



ا �سكن قلوبهم، �لم يجد�� له ملجاأ في �سحائفه �لتي  ليخفف عنهم همًّ
يخطها بيديه �يرفعها �إلى �لقا�سي:

 -لقد غلَّقو� �لأبو�ب لكن باب �هلل ل ينغلق ..�ن�سرفو� �إليه �لن يردكم 
�أبًد�.

يجر�ن  �ل��ر�أ���س  ُمنك�سي  �لآخ��ر،  تلو  ��ح��ًد�  ُف���ر�دى،  �لنا�س  �ن�سرف 
�أ�سو�ر  �أما �لأحر��س فكانو� يتهافتون على  �أثو�بهم،  �أذيال  �لح�سرة في 
�لق�سر جماعات؛ لإحكام �لحر��سة خالل �ساعات �لليل �لذي �أ��سك �أن 
ُيلقي �سهامه في قلب �ل�سم�س لت�سقط هناك عند �أدبار �لبحر، فتركلها 

�لأمو�ج نحو �لجانب �لآخر من هذ� �لعالم.

�متطى "�لمن�سور" ركوبته ��تخذ طريقه �سوب منزله، �تذكر �أ�سحابه 
�لذي طلب منهم �أن يتمنو� عليه، حينما كان ي�ستلقي بج�سده تحت ظل 
في  �يعقد  �ل�سم�س،  �أ�سعة  على  يقب�س  �لخ�سر�ء،  �لجزيرة  في  �سجرة 
باأن يكون �سيد تلك �لأر�س كلها، فتمنى عليه  �لعظيم،  �أطر�فها حلمه 
�ساحبه �لأ�ل �أن يكون �زيًر� ُيحمل على �لأعناق �ل تطاأ قدمه �لتر�ب، 
من  له  يكون  �أن  �لثاني  عليه  �تمنى  ��لجو�ب،  �لرد  �لنا�س  منه  �ياأخذ 
�أما  �لبعير،  من  �ألف  �ألف  ب�سائعه  تحمل  تاجًر�  لي�سبح  �لكثير  �لمال 
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اًر� ينقل  �لثالث فقد ��ستنكر عليه ما يتمنى، فكيف لرجٍل مثله يعمل حمَّ
�ت �لع�سل،  للنا�س �أحمال �لق�س، �ِحَزم �لحطب، �قو�طع �لخ�سب، �جرَّ
�لخيل  حمحمة  �ي�ستبدل  للم�سلمين،  خليفة  يكون  �أن  َ�ث،  �ل��رَّ ��أدلء 

�لمطهمة، بنهيق حماٍر ي�سبع يوًما �يجوع ع�سًر�؟ 

عليه  فتمنى  يكون،  ما  �يكون  باأمنيته  ُيلقي  "�لمن�سور" �أن  عليه  فاألحَّ 
به  �يطوف  لقفاه،  �ظهره  لذيله  �جهه  �يكون  يركبه حماًر�  �أن  �ساخًر� 
�بما  �لمر�كيب،  ُبلي من  بما  �يلقونه  �لأطفال  يزفه  ��لأم�سار،  �لُمُدن 

ار. ف�سد من �لُخ�سَ

ر�أ�سه  رفع  ثم  بعد،  رق�سته  من  ينتِه  لم  "�لعارف" �لذي  �بت�سم  �هنا 
�إلى �ل�سماء، �تنف�س �لمطر �لذي �سقط ليطفىء نار �لُغلة، �يمالأ �جهه 
بغاللة �لِب�سر، فالمطر رزٌق يمالأ �لأر�س ��لقلب، ُيحيي به �هلل ما مات 

بعد �أن كان حيًّا، فيحيا حياة �لموتى، ثم ُيبعُث حيًّا. 

 -�إن �لمطَر كالألم نحتاج فيه �إلى عناق كبير. 

قالها "�لعارف" ثم ب�سط يده �ليمنى �إلى �ل�سماء لي�ستمّد منها �لخير، 
ثم خف�س يده �لي�سرى �إلى �لأر�س ينثر عليها نور �لع�سق، ليكون ُهًدى 
لالآملين �لحالمين، فالأحالم حتًما كالطيور على �لأفنان ل يمتلكها �أحد، 



ة �هلل �لتي َنرُنو �إليها، �نجاهد من �أجلها �أنف�سنا، هي عالٌم خالٌد  �جنَّ
��أمنيات �كتملت ��نقطعت،  تاأِت بعد،  من ذكريات جميلة م�ست، �لم 
��ألو�ن  �لخيال،  طاقَة  فاق  �خياٌل  عليها،  نح�سل  �لم  تحققت  ��أحالم 
��فتقدناها،  بها  ذنا  تلذَّ �مذ�قاٌت  قبل،  من  نرها  �لم  ر�أيناها  مبهجة 
�ر��ئح ��ستن�سقناها ل ُتمل، �حفنات ماٍء �إذ� تجرعناها ل نظماأ بعدها 
�أ�سجاًر�، ��أنهاًر�، �لبًنا، �ع�ساًل كما نظن، بل هي  قّط، فالجنة لي�ست 
قت قبل ��ستهائها، فهي فوق.. فوق كل �سماء، �سقفها عر�ٌس  رغبات تحقَّ
ما  يحدُّ  حدُّ  يحّده  فال  �لعر�س،  طول  �ل  له،  نهاية  �ل  له،  بد�ية  ل 

ُيَحّد...

فاأطلق �لعنان �لن ُترد، 

فلي�س فيها لأمانيك ُمنتهى....

فتمنى..

�تمنى..

فلك ما طلبت من قبل قبل... �من بعد بعد 

فنْعم �لطالب �أنت ..فلك فيها ما لك.. �ما لك فيها لك 

بعد �أن تحررت من ثقلك �لكبير.. 
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�عاد �إليك ما كان عليك..

�ما كان هلل هو د��م، �ما كان لك هو ز��ل..

في "قرطبة" كل �سيء يتحقق.

"�لعارف" ل ينطق كذًبا �أ� هر�ًء، �لكنه ير�نا بقلبه، كما تر�نا �لموتى 
��لمالئكة، لذلك لم يكن �أمام "�لمن�سور �لعامري" �إل �أن ي�سير خلف 
�ل�سوت �لذي يناديه، من حين لآخر، �هو يظن خيالًء �أن ما يقوده هو 
حد�سه �لأكبر �لذي ي�سكن ر�أ�س �سخ�س لم تنجب �أٌّم عربية ٌمثله بعد، 
لكن "�لعارف" ل يترك �لأمنيات تذهب �ُسدى، لذلك هو يرق�س د�ئًما 
مع �لآملين على �قع مو�سيقى قلوبهم �لحالمة، فتد�ر تنورته في �ساحات 
�لق�سور، �فوق تيجان �لزهور، ��لأعمدة، ��لملوك، يطوحها فيمالأ بها 
فت�سق  للعبور،  ُممهدة  �لو�سل  كل ج�سور  لت�سبح  ��ل�سقوق،  �لفر�غات، 

�لرتق �لذي يف�سلنا عن �لعالم �لآخر.

�لر�سائل  تبحث عن �ساحب  �لب�سكنجية" من ق�سرها  "�سبح  خرجت 
�أ�  م��اأرب،  �أ�  مطلب،  �لخليفة  عند  ل�ساحبها  ُي��رد  ل  �لتي  �ل�ساحرة، 
مظلمة، فاأ�سار لها �لحر��س على مقعده من بعيد، فاأطالت �لنظر �إليه 
ثم �ن�سرفت �هي تكّن في نف�سها �سيًئا ل يعلمه �إل �هلل، لكن �لفتى لم 
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�أذنيه عن نظرة عابرة لحليلة �لخليفة ربما  يعباأ بما �سّبه �لو��سي في 
قرطبة  لو�ساة  نف�سه  ي�سلم  فمن  نائية،  �أ�  د�نية،  هامة  منها  ق�سدت 
ه  ف��ردَّ بالوهم،  م��ات  �لخليفة  ب�سيف  يمت  لم  �م��ن  ط��وي��اًل،  يعي�س  ل 
"�لمن�سور" ردَّ �لآ�سفين، �لم ي�سمعه ما ي�سلم به ر�أ�سه لحا�سدها، لكنه 
�سعر _علي �أي حال_ باأن دقته �لأ�لى على باب �لق�سر قد �أحدثت 
�قًعا، ��أمًر�، ��أن هناك ما �سياأتي حتًما لغر�س ِبذ�ر �لحلم �لأ�ل ليدق 
له جذ�ًر� كالوتد، ينبثق منه جذع، ��سيقان، تتفرع عنها �أفنان مت�سعبة 
ها �أ�ر�ٌق خ�سر�ء حانية، �قطرة ندى رقر�قة  �مت�سابكة، فتدفع بثمار تلفُّ
يرق�س "�لعارف" د�خلها د�ن �أن ي�سعر به �إل من �أر�د �أن يعباأ بمثل تلك 
�لقطر�ت �لمهملة، �لتي تاأبى �ل�سقوط، فتتعلق برحمة �هلل، حتى ياأذن 

لها �أن تهوى ثم ترتفع.

 -ل تلتفت خلفك د�ئًما فربما �ل�سوت ياأتيك من �ل�سماء.

�لفتى  لكن  ثه،  ُمحدِّ عن  يبحث  �ل�سماء  في  ب�سره  "�لمن�سور"  قلّب 
تهاجر  �طيوًر�  بي�ساء،  �سحًبا  �إل  يَر  فلم  يرى،  ما  بعينيه  يرى  م��از�ل 
�إلى حيث �هلل �ساء، فقب�س بقلبه على ما تمناه، �ر�ح يخط ما �أتاه من 
�سكا�ى �لعباد، فمن جاء ي�ستكي �سيق �لحال ��سياع �لمال �يطلب مدًد� 
�عطية، �من جاء يبعث �سكًر� �ثناًء على �ل�سعة ��لوفرة، لكنه �أر�د �أن 
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ت�ستكي ز�جها من �سرٍب  �أتت  ��لجاه، �هناك من  بالولية  يكمل غناه 
ر�ئحة  �أ�  يبنيه،  لحائط  ��ستكى جاره  �أما من  �أ� هجٍر ُمجحف،  ُمبرح 
طعام توؤذيه، فيذكره بو�سية �أ��ساها �لم�سطفى حتى ظن �ل�سامع �أن 
ر،  ر �سُ ث، فاإن �جده على �سكو�ه ُي�سّر، كتبها غير قا�سد بال�سُّ �لجار ُيورَّ
فيختمها باإ�سالح ل باإف�ساد ذ�ت �لبين، فكان نا�سح ُمِعين، ير�سل مع 
فيناأى  �لجد،  محمل  على  �لقا�سي  فياأخذها  ��لم�سورة،  �ل��ر�أي  �سكو�ه 

بحكمه عن �لإجحاف ��لحيرة.

فحتًما  قرطبة  في  ُقتل  �أ�  مات،  �إذ�  حلمه  �أن  جيًد�  "�لمن�سور" يعي 
م�ستعجل  غير  بالباب  يت�سبث  هو  لذلك  �لأر���س،  بقاع  كل  في  �سيموت 
فرًجا، فد�خله يقين ل ُيرّد، �رجاء ل ُيحّد، لكن حكاية كانت تالحقه 
د�ئًما، فالرجل �لحالم �لذي علَّق �أمانيه في جناحين من �لري�س، �طار 
بنور  قلبه  ُيعلِّق  �أن  ن�سي  قد  لأنه  �سريًعا؛  هوى  �لمئذنة،  فوق  من  بهما 
�لع�سق، قبل �أن يتعلق بجناحيه في �لفر�غ، فقذفه �لغافلون بالكفر؛ لأنه 
تعجل حلًما كاد �أن يقتله، فمات في مناأى عن �لنا�س، لكن حلمه ظل حًيا 
�أ�سباب �ل�سقوط، �تعددت ما بين �سمع �ن�سهر من  لم يمت، �تناثرت 
ل على �لأر�س قن�سه، �مهما  حر�رة �ل�سم�س، �أ� ذيل �أهمله �لرجل ف�سهَّ

تعددت �لأ�سباب ��لعلل، فالحلم ل يموت بعلة ��سبب.



يتاأمل  �جل�س  �لجامع،  �لم�سجد  في  �لفجر  ركعتي  "�لمن�سور"  �أنهى 
�لمكان  ه��ذ�  في  �نتهى  ��ل��ذي  �لأح���الم،  ذ�ي  من  �سبقه  من  م�سير 
عنقه  �تح�س�س  ريقه،  �زدرد  ثم  �من  موت،  �أ�  بحياة  ق�ست  بمحاكمة 
�أن ينجيه بحلمه من  ابته ��إبهامه، ثم رفع يديه لل�سماء يدعو �هلل  ب�سبَّ
"�لعارف" في  فحدق  لعوب،  �مر�أة  �أ�  فا�سد،  عالم  �أ�  �سلطان جاهل، 

�جهه، ��بت�سم.

خذ من دعائك رجاًء ُي�ستجاب، ��طرح �أمانيك �لتر�ب، فالرمال تنهم 
�لماء ��لعطر، ��لبحر يلفظ من جوفه �لموت، �أما في �ل�سماء فرزق لكل 
حي ي�سعد، �ل تح�سبن دعاَء �لدر��ي�س هر�ًء؛ ف�سمتهم ذنب ل ُيغتفر، 
ح�سبت  ��إذ�  �ل�سماء،  من  تن�ساب  فقلوبهم  د�ئًما،  �أحالمهم  فجا�ر 
علمهم هذياًنا، فال عقل لك يفقه �إل حديث �آخره فناء، �ما �ألو�ن �لدنيا 

�إل َ�هم ينتهي باأبي�س ��أ�سود، �أما �ألو�ن �لجنة فنور �يقين. 

لمح "�لمن�سور" نور" �لعارف" يبزغ كال�سم�س من قلب �لمحر�ب، فلم 
تقا�م عيناه ما ر�آه، فر�ح يبتعد �بتعاد �لمفز�ع �لمرتعب، �لول �أن �أتاه 
كما  لحترق  �إ�سحاق" يطلبه،  بن  "محمد  �لقا�سي  باأن  يخبره  �لب�سير 
جاء  �لذي  فلبى  �لم�ستعلة،  �لأعالم  قمم  فوق  �لمحلقة  �لطيور  تحترق 
ينجيه من هيبة "�لعارف" بجالل �ل�سلطان؛ فالنور ل يتحمل �طاأته �إل 
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من كان قلبه عامًر� بالنور، فلي�س كل ما ي�سيء في �لقلوب نوًر�، فبع�س 
�ل�سوء ياأتي من �لظالم، �أما �لنور فُيولد من نور، فوق نور، فوق نور، فوق 
نور، ُيوقد من نور، ُي�سيء نوًر�، فُي�ساء نوٌر، حتى ياأتي يوٌم يتوقف فيه 
�ت �ل�سوء، �تلتئم �ل�سقوق، ��لمنافذ، �تموت كل  كل بريق، �ترت�سف �لكوَّ
�لم�سادر، �تعود �لعتمة �لكبرى ترتع بيننا من د�ن مقا�مة ل�سعاع �سال، 

�يلف �ل�سو�د �ل�سو�د، فحتًما �ست�سرق �لأر�س بنور ربها.

�أ�سرق �جه "�لمن�سور"، حينما ُنودي في �لحر��س �أن يزيحو� له �أبو�ب 
�لق�سر، ��أ�سبح طريق �لحلم ممهًد� �أمام �أ�لى �لخطو�ت، فم�سى م�سية 
�لو�ثق، منت�سب �لقامة، مرفوع �لهامة، ي�سير كما �لقو�في في ق�سيٍد 
في  ر�آه��ا  كما  نف�سه  يرى  �ر�ح  �أغم�سها،  فقد  عينيه  عن  �أما  مفتِخر، 
نف�سه، حقيقة ل خيال، فهو �لبائع �لجو�ل مع حماره �لذي �سبقه حلمه 
�ل�سجرة  �أمانيهم تحت ظل  �أ�سحابه  �لعر�س، فجل�س �تربع، �منح  �إلى 
في �لجزيرة �لخ�سر�ء، فق�سد�� منها ُمز�ًحا، �ق�سد منها �لجد، فظل 

ين�سج خيط �لود ليطال �ل�سماء، ��ل�سماء فقط.

�أرد�ها  "�لمن�سور" بق�سوة  ينخدع  فلم  ��جم،  بوجٍه  �لقا�سي  ��ستقبله 
�لوقار، �لم يهتز له جفن ل�سلطاٍن طلبه يحمل م�سائر �لب�سر، فهناك 
ه  من ي�سكن �ل�سماء �هو �أرحم �لر�حمين، ففطن "�بن �إ�سحاق" ما �أ�سرَّ
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�لفتى، �ف�سحته عيناه، فب�سط له يده م�سافًحا، ثم �أ�ماأ �إليه بالجلو�س 
باأ�سله  "�لمن�سور"  �أج��اب  فلما  ��سمه  عن  ي�ساأله  �طفق  يديه،  بين 
�أبيه �لذي كان يعمل  �ف�سله، �ن�سبه �لعامري �ح�سبه، عاد ي�ساأله عن 

قا�سًيا ثم رحل، فاأردف قائاًل:

لِبه من ُيكمل �لم�سير.  -�أٌب يرحُل �ياأتي من �سُ

به كاتًبا، �كاتًما لأ�سر�ره،  فا�ستح�سن "�بن �إ�سحاق" مقاله، �ر�ح ين�سّ
�عاد  ح��ًد�،  لأمانيه  ��سع  �لذي  �أبيه  مثل  يكون  �أن  فيه  تفر�س  �أن  بعد 
�إلى دنيا هو عنها ر�غب، فاختباأ  ياأخذه  �إلى بيته غير عابىء بمن�سب 
�لفتى خلف عمامته يغ�س �لطرف عن بريق خرج من �أجله ملبًيا، فلم 
يت�سرب منه ما يوجب �لريب، �ظل يعمل بجد، حتى لح له ما في �لغيب، 
�أ�سبح  �أن  بعد  بم�سورته  لتاأخذ  خدرها؛  في  تطلبه  �سارت  ف�"�سبح" 
�أن  بعد  �سيء،  كل  مفاتيح  لها  فاآلت  يبرح مخدعه،  ل  ا  مري�سً �لخليفة 

�سار �بنها "ه�سام" �لًيا للعهد.

بينهما،  �ل�سمت  حاجز  �لخليفة  موت  �دغدغ  قلبيهما،  �لحب  فد�عب 
لهما  �لع�سق  ين�سج  �لمحبين،  �سفحات  بين  يحلقان  نجمين  باتا  حتى 
� ل يتعدى �لُر�ح، ��لقلب، ��لُهيام، ف�سار حبهما �آية يتغنى  مذهًبا، �حدًّ
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��أ�سبح  �ل�سيت  فذ�ع  �لجامعون،  �سيرتهما  من  �يجمع  �لمريد�ن،  بها 
ُي�سرب بحبهما �لمثل بين �لحكائين في ق�س�سهم، �بين �ل�سعر�ء في 
ق�سائدهم، رغم ما �أ�سيع بين �لعو�م �أن "�سبح" قتلت مولها؛ لتنفرد 
بحب �لفتى �لذي �أ�سقاها، لكن �سرعان ما طغت لطائف �لحب على من 

بغى، �عاد ما كان قد حاد عن �لهدى، فذ�ب كل �سيء ��نتهى.

��أ�سبحت �سيرة "�لحكم �لم�ستن�سر باهلل" في خبر كان، �طفت �سيرة 
�بنه "ه�سام"، �ل�سبي �ل�سغير �لذي يحتاج �إلى ��سي �ن�سير، فاختارت 
"�سبح" حبيبها "�لمن�سور" ليكون حاجًبا للخليفة، يدفع عنه كل نائبة، 
ت�سارع  �أن  بعد  �لخالفة،  ن�سل  من  لي�س  لرجل  مطمع  فال  �م�سيبة، 
�لأمر�ء طالبين حكًما هم له �أحق، لكن "�سبح" د�ئًما ما تح�سن �لتدبير، 
فاأحكمت قب�ستها على كل كبير، ��سغير، �باتت �لدنيا كلها في �أيديها، 
�لخليفة  يجل�س جو�ر  �لعر�س،  بعد خطو�ت من  على  �لمن�سور  ��أ�سبح 
"ه�سام"، ي�سدر �لأ��مر، �ي�سك �لأختام، �يم�سك بالزمام، فبقلبه كان 
يرى "�سبًحا"، �بعينه يرى نف�سه �قد �أ�سبح �لُملك على م�سارف �أمانيه، 

�لتي طوحها هناك تحت �ل�سجرة في �لجزيرة �لخ�سر�ء.

 -في قرطبة كل �سيء يتحقق.
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بعيًد�..  ليرق�س  عينيه  �أغم�س  ثم  ر�حتيه،  �إلى  "�لعارف" قلبه  �أ�سند 
ر�أ�سه؛  ف��وق  رفعهما  ثم  �ل��ر�ئ��ع،  �لملكوت  در�ب  على  هناك  بعيًد�، 
ليف�سلها عن عالم �لمعجز�ت �لمبهمة، �لتي تنبت من عو�لق �لأر�س، 
��سو�ئبها، حدق ملًيا في �للوح �لذي ُد�نت عليه �أمنيات �لب�سر �لو�هية، 
ثم �لتفت �إلى "�لمن�سور"، �لحاجب �لذي حجبته �أحالمه �لأر�سية عن 

�سق �لرتق، لينفذ �إلى رحم �لحياة �لخالدة، �هم�س في �أذنيه قائاًل:

- كيف ت�سع يدك على قلبك �ل ت�سعر �أن �هلل معك؟

عادت،  تجددت  �كلما  ر�ق��ت،  ر�نت  كلما  مهجة،  �سوى  قلبك  في  لي�س 
�كلما ع�سقت ز�دت طمّعا، لكن �إن �أ�سابها �سو�د، �سلَّمت نف�سها للمطر، 
ما  �ح��ده  �لطريق  فلي�س  �لأ�ل،  �لمنتهى  حيث  �إل��ى  ��سعد،  فا�سعد، 
ياأخذك �إلى حيث �لمنتهى، فهناك من �لطرق ما ل ينتهي، لكنه �لنور 

�حده ما يجمع كل �لنهايات.

فالعين ترى يا فتى �ل توؤمن، فترى �لنور �ل ت�سيء، �ترى �لظالم �ل 
ترى ما ي�ستره، لكن �لقلب يرى كل �سيء �ل نر�ه.. �لكنه �حده من يوؤمن 
بما ير�ه �ل نر�ه، ��إن �ل�سر هو خير لمبتغاه، �أما �لخير فهو خير حتى 
�أمد �لدهر، فال �ل�سر ياأ�سرك �أبًد�، �ل بالنفع �أنت نبي ُمرتجى، �أما �إذ� 
�سا�رك �ل�سك، فارفع يديك �إلى �ل�سماء؛ كي تحملها عنه، فانظر �إلى 
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�أعلى د�ئًما، حيث ترى بين خطوط �لكون طال�سم �ل�سمو، �ل تخف�سها 
حتى توؤمن باأن مو�سى قد غفل، فهوت �لقار�ر�ت من بين يديه ��نك�سرت، 
�قة،  لكن عين �هلل ل تنام، �ما بيديه ل يهوي �أبًد� �إل باأمره، ��لُر�ح توَّ
فارك�س  �لجنان،  �أب��و�ب  لتطرق  تاأ�سرك؛  �لتي  �لنجاة  فهي  فاأِطْعها، 
ر  ُقدِّ �إلى حيث  برجلك نحو �لحيو�ن �لأبدي، فهناك �ستجد ما يحملك 
بالح�سنات؛  �تعلق  بارتكابها،  فارقتك  قد  لأنها  لذنوبك؛  ��بت�سم  لك، 
ه،  ُمَنزَّ �لمعا�سي  عن  لأنه  قلبك؛  على  ��قب�س  لل�سماء،  �سترفعك  لأنها 
��زهد حو��سك؛ لأنها �ساهدة عليك يوم �للقاء، �ل تبتئ�س من �لماآ�سي؛ 

فهي كماٍء عذب، ُيخفف به منقوع من �لملح.

�سمت "�لمن�سور" هنيهة، لكنه عاد ي�سغي �إلى "�سبح" حينما جذبته 
لكنه  يهاتفه،  بمن  يخبرها  �أن  قبل  كثيًر�  تردد  �لمع�سول،  حديثها  �إلى 
في  �سحكاتها  �رتفعت  �أن  بعد  منده�سة  �إليه  فنظرت  بالفعل،  �أخبرها 
دلٍل لفٍت، فانق�سى �ل�سوت في نف�سه ��نتهى، لكنه عاد يق�سم بحبه 
�لذي  �ل�سوت  ي�سمع هذ�  �هو  �أر�س قرطبة  قدماه  �طاأت  منذ  �أنه  لها 

ياأتيه من حين لآخر، فز�دت "�سبح" من �سحكاتها قائلة: 

 -ربما هي �أ�سغاث �أحالم، �أ� عفريت من �لجن.
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ثم ��ستنكرت عليه ذلك، فكيف لقائد �لجيو�س، �حامل لو�ء �لخالفة، 
�حار�سها، �أن ي�ست�سلم لُر�ح عابرة جاءت تق�سيه عن �ل�سبيل؟! 

فتعجب "�لمن�سور" من ردها، �هو ي�سمر في نف�سه نور �لمحر�ب �لذي 
بزغ في قلبه، لكن نف�ًسا �أخرى تنازعه �نطلقت من نف�س �أحالمه، فقرر 
�أن ي�سع فوق قلبه حجًر�، �ر�ح يم�سي في طريقه نحو باحات �لأر�س 

�لو��سعة. 

�أ�سبح "�لمن�سور" �لآن �أقوى مما كان، فكان كما يجب �أن يتمنى، فتربع 
على �لعر�س بعدما �أطاح ب�"ه�سام"، ��سرق حلم بني �أمية، �لذي طاحت 
�ساطئيه  بين  �جرت  نفو�س،  �أعمدته  تحت  ��أُزهقت  ر�ؤ����س،  �أجله  من 
ذنوبهم  تعلقت  بعدما  �كربالء،  �دم�سق،  �لمدينة،  في  �لدماء،  �أنهار 
ب�سعرة معا�ية، حتى �ختلطت �لمطامح بال�سالح ��لطالح، فكان منهم 
�آل �لُملك لمن ي�ساء، ف�سار  �أف�سد، �منهم من عدل ��أ�سلح، حتى  من 
ُنق�س عليه  ��جه  بوجهيها، �جه ل�سمه،  له  �لعملة  ُت�سّك  ملًكا،  �لحّمار 
ر�أ�سه، ف�"�لمن�سور" �لعا�سق �أ�سبح ل يعرف عن �لع�سق �سوى �سيًفا ي�سق 
به �لأر�س �سًقا، ُيرعب به ممالك �لغرب، حتى �سار �لأطفال يختبئون 
��أما جي�سه  �لتيجان،  �سولته  �أمام  فخّرت  ذكره،  لمجرد  ة  �لأ�سرَّ تحت 
�طاأ  حتى  �ل��رزق،  �أثر  به  تقتفي  �لجو�رح،  �لطيور  لزمته  فقد  �لجّر�ر 
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�أر�س "ليون" في �ل�سمال، فكانت له د�لة ل ُتحّد، �ل تحويها عين ُتمّد، 
��لُملك كله هلل �لو�حد �لأحد.

�طلب  "�لز�هرة"،  مدينته  في  عر�سه  على  "�لمن�سور" متربًعا  جل�س 
في  �سجرة  ظل  تحت  تركهم  له،  كانو�  باأ�سحاب  ياأتيه  �أن  حاجبه  من 
�لجزيرة �لخ�سر�ء، فلما مثلو� بين يديه، ر�آهم على حالهم منذ تركهم، 
فقطع ده�ستهم باأن يعيد�� عليه �سرد �أمانيهم، فا�ستوزر �لأ�ل محقًقا له 
ما تمنى، �أما �لثاني فاأمر له بمال �تجارة، �أما �لثالث فتمنى �أن يكون 
تر�ًبا، فقتله بعد �أن �أردته حماقته، لأنه كاد �أن يقتل �أمانيه قبل �أن ُتولد، 

فهو �لعارف �لذي كان يعرف من �أين توؤكل �لأماني، فظفر بما تمنى. 

عن  يتوقف  لم  لكنه  �أدمعه،  فا�ست  حتى  قلبه،  "�لعارف" ��هتز  بكى 
�لرق�س، فظل يد�ر، �يد�ر حتى تناثرت دموعه على �لأر�س كالنجوم، 
��سارت �لأر�س �ل�سود�ء مرقطة بالنور، فخرج �ل�سوت مح�سرًجا هذه 

�لمرة..

فهمها  كلها،  �لأ�سماء  تعلم  حينما  ف��اآدم  يفهُم،  بعلمه  �إل  ع��ارف  فال 
قبل  ُعرف  مجهوٍل  �كل  �فهم،  علم  بين  نتقلب  نحن  �ظللنا  �سليمان، 
جهل، �كل عارف جاهل بعلمه حتى يعرف ما يجهله، فطمئن قلبك د�ئًما 
بالذكر، ��رفق بنف�سك فلكل غمة ي�سر، يعلوه ي�سر، �كل علم، يعلوه علم، 
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ت�سل  فال  كبرى،  رحمة  منه  ُيبتغى  كبير،  منع  �إل  �لدنيا  م�سائب  �ما 
�لذ�كرين،  �لم�سبحين،  �ل�ساجدين،  بالعارفين،  �تعلق  �لنور،  طريق 
�ل�ساكرين، �لحامدين؛ فال ��سم لك في �لدنيا �أنت به ُتعرُف، �ل ج�سد 
يبقيك �أبًد� ُتخلُد، بل �حدها خطى �لطريق هي �لتي تجعل لك �قًعا في 
�لقلوب ُي�سمُع، فاْنَهْم من علمه؛ حتى يغفر لك بعلم ينفُع، �كن عارًفا، 
�ل�سم�س  يوم ت�سبح  فتعرُف بحرف يظلك  �لمعر�ف،  بمعارف  معر�ًفا 
منا �أقرُب، �ل تكن كمن �أتاه مفتخًر� بعمله طالًبا �لجنان، فكان لنعمة 

�لب�سر �حدها �لرجحان.

طّوح "�لمن�سور" �سيفه يمنة �ي�سرة؛ ليقتل �ل�سوت �لذي �أتاه، لكنه لم 
يكن يعلم �أنه بالغ يجب �أن يفطنه، بعد �أن ��سل �إلى �أ�ج �أمانيه، فكان 
عليه �أن يرفق بمن �قف �أمامه طالًبا عفًو�، لكن �أخذته عزة ملكه باإثم 
ماز�ل  لكنه  لأذنيه،  ب�سد�د�ت  فاأمر  محدثه،  قتل  �ليوم  فاأر�د  �أمانيه، 
يجهل �أن "�لعارف" ي�سكن خلف �لأ�سماع، ��لأب�سار، ��لقلوب، فارتفع 
�ل�سوت �أكثر ��أكثر، فاأم�سك �لمن�سور بر�أ�سه، ��أخذ يد�ر في �لإيو�ن، 
"�لعارف" فكان ما ز�ل يرق�س، �يرفل �لكلمات �يخطر، فيتمايل  �أما 

حين يرق �لقلب، �ينت�سب حين يكّل �لعود، ف�ساح "�لمن�سور":

 -�قتلوه.. �أ� حرقوه.
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لكن �أحًد� ل ي�سمع �سيًئا، فال�سوت ل يق�سد �إل �أ�سحاب �لأمنيات، فخر 
"�لمن�سور" ر�كًعا على ركبتيه، �"�لعارف" يرق�س، �يرق�س، �يرق�س، 
�لم يكف �ل�سوت، حتى عاد "�لمن�سور" من معركته �لأخيرة جريًحا، 
م�سرًجا في دمائه، فالتف حوله ما بقي من �أبنائه، فاأخذ ينظر �إليهم، 
�إلى  ي�سلو�  حتى  �لبحر،  عن  بعيًد�  باأحالمهم  يمخر�ن  باأل  �يو�سيهم 
مبتغاهم، ثم �أ�سار بيده �ليمنى �إلى "�لعارف"، �لذي تجلى له في زهرة 

نبتت على �سباك حجرته، حتى كان �ل�سوت �لأخير �لذي �أتاه: 

تر�ه  ما  تجا�ز  ل��ك،  ُيفتح  حتى  �لباب  ��ق��رع  د�ئ��ًم��ا،  �أعلى  �إل��ى  �نظر 
يوًما من مغاربها  �إذ� طلعت  ��ل�سم�س  �ليوم حديد،  بعينيك، فب�سرك 
فالُر�ح ت�سرق د�ئًما نحو �ل�سماء، فال تحمل فوق ر�أ�سك خبًز� �ل على 
��أنت  كله  عمرك  تفقد  ..فقد  �ل�سيء  حظك  تقا�م  ..�ل  بقرة  كتفيك 
�سيء  كل  �أ�سابعك  بين  من  ..فيت�سرب  �لأر���س  على  جنتك  عن  تبحث 
�أن  ت�ساء  ..فع�س كما  �لنهاية  �أن تقترب منك  �تجل�س تنعي حظك بعد 

تعي�س �أنت.. �مت كما ي�ساء لك �هلل.. 

�سعدت ُر�ح "�لمن�سور" تطوف �سماء قرطبة؛ لتنثر على قلوب �لآملين 
�إليها  فنظر  �لأخير،  م�ستقرها  نحو  �سبيلها  تتخذ  �أن  قبل  �لفناء،  ثرى 
�سبقتها  �لتي  �لنقاط  بين  تتال�سى  �سود�ء  نقطة  باتت  "�لعارف" حتى 



�إلى هناك، فز�د من د�ر�نه، ز�د، ز�د حتى �نف�سلت تنورته عن ج�سده، 
�سارت نوًر�، �سارت زهرة، �سارت طائًر� يحمل بين منقاريه ر�سالة لم 

تكتمل بعد.
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1- رسالة القاهرة
حلق طائر فوق ماآذن �لقاهرة..

�لأعظم،  �ل�سارع  منت�سف  �لقا�سي" عند  "بيت  بو�بة  من  يبزغ  �لنور 
�أحاطت  �لتي  �لظلمة  منتهى  في  يتال�سى  حتى  ف�سيًئا،  �سيًئا  فيتدرج 
�لأ�سو�ر،  خارج  �ل�سخب  بر�ثن  من  �لهارب  �ل�سكون  لتعانق  بالمكان، 
م�سور  يتمناها  نموذجية،  �سورة  لتقاط  �سالًحا  �لم�سهد  فاأ�سبح 
عند  بمغربها  �ل�سم�س  فيها  تنفرد  �لتي  �للحظات،  هذه  في  محترف 
ن�سف �لعالم �لآخر، �كاأن �ل�سم�س تدخل �إلى �لقاهرة من هنا، �تغرب 

ا، قبل �أن ي�سيبها �لليل ب�سو�ده. عنها من هنا �أي�سً

منه  �قتطع  �ل��ذي  �لمكان،  قيمة  بعد  "يدري  ح�سين  "عارف  يكن  لم 
حجرة �سغيرة، ي�سكنها في منزل قديم د�خل �إحدى ز��ياه، بعدما نزح 
من �ل�سمال، قا�سًد� �لمجد على م�سارح �لقاهرة، ففي �لقاهرة د�ئًما ما 
تتحقق �لأمنيات �لتي ترعاها �لأ�سو�ء، فتحفها �لآمال �لمي�سورة �لتي 
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يتقم�س  �لفتى  كان  لذلك  هنا،  �إلى  �سبقوهم  ممن  �لآملون  ي�ستمدها 
�سخو�سه ببر�عة، �يحفظ كل د�ر ُي�سند �إليه عن ظهر قلب، لكنه ماز�ل 
يحظى باأد��ر ثانوية ل تعينه على تحقيق ما يتمنى، �رغم ذلك هو ي�سعر 

باأنه �سي�سبح نجًما كبيًر� يوًما ما، �لن ترده �لقاهرة مخذ�ًل �أبًد�.

كانت �ساحبة �لبيت فتاة ثالثينية ذ�ت مالمح �سعيدية �سارمة، بينما 
لكنتها �لغريبة لم توؤكد ذلك، خا�سة �أنها تنحرف �أحياًنا لتتحدث بلغة 
غير مفهومة، ف�سرها "عارف" باأنها ربما تكون لغة نوبية متحورة، لكن 
�لفتاة �ل�سمر�ء رغم �سر�متها، �جديتها �إل �أنها مقبولة �لطلة ب�سورة 
ُتجبرك على �لتعاطف معها بال مقدمات تطرح بها �أ�سئلة على نف�سك، 
فارتد�ئها لجلباب �أبي�س ف�سفا�س �أقرب �إلى �لذ�ق �لرجالي منه �إلى 
عينيها  مع  يتنا�سب  باإحكام  موثوق  للر�أ�س  �أخ�سر  �غطاء  �لن�سائي، 
لالإهتمام،  مثير  رجل  بوجه  �لمو�سوم  �لأيمن  �كفها  �لثابتة،  �لحور�ء 
يخلق منها ملهمة ل�سخ�س جاء يحمل �لأمنيات معه في حقائب �ل�سفر، 
في  �لمنفرد  �لحمام  ذ�ت  �ل�سغيرة  �لغرفة  تلك  منها  ��ستاأجر  فيوم 
�لد�خل، ��لنافذة �لمطلة على مقعد �لأمير "ماماي"، �أخبرته باأنه لم 
نوًعا  ��عتبرها  قولتها  �لفتى  فابتلع  �لعظماء،  �سوى  �لغرفة  تلك  ي�سكن 

من �لمبالغة لتجميل ب�ساعة ر�كدة.
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لكن بعد مر�ر �لليلة �ل�سابعة �هو في �لمكان، لحظ �أن �سيًئا ما يحدث 
�عتبره غريًبا نوًعا ما، فقد تو�لت �أحالمه في �لمنام، ��أ�سبحت �لوجوه 
م�سرحية مكررة تقترب منه �ترحب بوجوده بينهم، فيخلع �أحدهم قلبه 
�ي�سعه في �سدره، �ياأتي �آخر �ينزع �جهه �يل�سقه على �جهه كما لو 
فتاة  مالب�س  مع  تتطابق  �لتي  بمالب�سه  فيتبرع  �لثالث  �أما  قناًعا،  كان 
�لمنزل �يك�سو بها ج�سده �لعاري، بينما يت�سلل �سوء خافت من �لنافذة 
�لمو�جه،  �لجد�ر  فوق  �لأيمن  كفها  على  �لمر�سوم  ذ�ته  �لو�سم  ليطبع 
فيرى نف�سه يد�ر تحت �لم�سباح �لمتدلي في منت�سف �لغرفة، ترتفع 
بخيط من حرير،  �ل�سماء  �إلى  ي�سحبه  �كاأن مالًكا  �لأر���س  قدماه عن 
�أحد  في  �لمنز�ي  �ل�سرير  على  �لم�ستلقي  ج�سده  عن  ُر�ح��ه  فيف�سل 

�أركان �لغرفة.

 �هنا ينتهي �لحلم حينما ترتد �إليه ُر�حه مع �سوت �آذ�ن �لفجر �لذي 
لتبث  �لح�سين"،  "مولنا  �ل�سباحية من م�سجد  �لبخور  تحمله دفقات 
عن  تبحث  �لوجلة  قلوبهم  تنتف�س  �لتي  �لعارفين  �سر�يين  في  �سد�ه 
مقعدها بين حبات م�سابح "�لكوك"، �"�ل�سندل"، �"�لعاج" �لتي تمالأ 

�لدكاكين في �ل�سو�رع، ��لأزقة �ل�سيقة. 

لم يق�س�س "عارف "ر�ؤياه على �أحد، �لكن �لنور ظل يمتد من �أمامه 
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�خلفه، �من فوقه �تحته، �عن يمينه �ي�ساره خالل يقظته �لطويلة �لتي 
�إليه  �أ�سند  بات ي�ستجدي منها نوًما طفيًفا، كان �لمخرج �لمت�سلط قد 
لطرده؛  ��سطر  بينما  "لير"،  �لملك  م�سرحية  في  �سامت  حار�س  د�ر 
في  ت�سبب  مما  يده،  من  �لحربة  ��أ�سقط  �لعر�س،  خالل  غفا  قد  لأنه 
�سحك �لجمهور خالل م�سهد تر�جيدي ي�ستوجب �لبكاء، فقرر �أن يخبر 
لإقامته،  �آخر  �سكن  عن  �يبحث  �لغرفة،  �سيغادر  باأنه  �لمنزل  �ساحبة 
بعد �أن ت�سببت �لأحالم �لغريبة في طرده، لكنه تردد حينما د�همته بما 
يفكر فيه، ��أ�سمعته �إياه قبل �أن ينطق به، فعدل عن قر�ره مجبًر�؛ لأنه 
�أيقن باأن �سيًئا ما يحدث في هذ� �لمكان يخ�سه، لكنه لي�س �سحًر� على 
�أي حال، فمنح نف�سه مهلة �أخرى حتى نهاية �ل�سهر؛ خا�سة �أن كل ما 
لديه من مال لن يكفيه، �إذ� فكر في ��ستئجار غرفة في مكان �آخر، بعد 
�أن �أ�سبح عاطاًل، �عليه �أن يكثف بحثه عن عمل ي�سترزق منه، �يحقق 
به �أحالمه، بدًل من بحثه عن غرفة جديدة، فقد تعود تقريًبا على ما 
له  ُخيل  �أ�  عميق،  نوم  في  يغط  فاأ�سبح  نومه،  خالل  ليلة  كل  ي�ساهده 

ذلك، رغم تكر�ر �لحلم كل ليلة ب�سكل منتظم.

فبات  موؤلًما،  كان  لو  مريًحا، حتى  يكون  ما  غالًبا  �لمعتاد  �ل�سيء  لكن 
يحفظ تفا�سيل �لو�سم عن ظهر قلب، فالوجه �لذي بد� مخيًفا للوهلة 
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فت�سببت  �لدهر،  حمم  �عتلته  ز�هد  �جه  لأنه  له،  ماألوًفا  �سار  �لأ�ل��ى 
دموعه  لكن  مرعبة،  مالمح  خلق  في  �لذ�بلة  ��لق�سمات  �لتجاعيد 
�لرقر�قة �لمحتجزة بين مقلتيه توحي باأن هذ� �لوجه لقلب طيب، كل 
ذلك كانت تعلمه �ساحبة �لمنزل؛ لذلك لم تكن توجه له �أي �سوؤ�ل، فقط 
�لممكنة،  رغباته  له  فتحقق  ��قعية،  باأفعال  فيه  يفكر  بما  تو�جهه  هي 
حتى �أن �لأمر قد ��سل �إلى ما ي�ستهيه من طعام ��سر�ب، بينما كانت 

تطلب منه �ل�سوم �إذ� فكر في ��ستهاء ج�سدها.

هو  �أنه  رغم  �لآن،  حتى  ح�سابه  فاتورة  له  تقدم  لم  �أنها  �لعجيب  لكن 
�ل�ساكن �لوحيد في �لمنزل �لممتلئ بالغرف �لمغلقة، فعلل ذلك باأنها 
تنتظر ح�سوله على عمل منا�سب؛ لتطالبه بح�سابه دفعة ��حدة، بعد 
�أن علمت ما فعله معه �لمخرج �لمت�سلط خالل عر�س م�سرحية "�لملك 
لير"، �ف�سله في �أد�ء د�ر �لحار�س �ل�سامت، ��لغريب �أن "عارف" لم 
�لفترة  تلك  عا�سه خالل  ما  كل  لأن  ربما  كله،  ذلك  منده�ًسا من  يكن 
�لق�سيرة �لتي ق�ساها في هذ� �لمكان مثير جًد�، لدرجة �أن �سيًئا عادًيا 

لم يحدث حتى �لآن. 

كان طائر يحط على �سباك �لغرفة كل �سباح، يطرق �لنافذة بمنقاره 
�إلى حال �سبيله، في بادئ �لأمر  �أ� يزيد قلياًل، ثم يرحل  ثالث مر�ت 



�لمنزل  �سخور  د�خل  ع�سه  ينحت  جاء  مهاجًر�  "عارف" طائًر�  ظنه 
بوجوده،  يعباأ  لم  بينما  �لق�س،  لعيد�ن  �أثر  ل  حيث  �لخارج  في  �له�سة 
فحلمه �لكبير يطغى د�ئًما على تفكيره، حتى �أنه لم يترك د�خله حيًز� 
كافًيا ل�ستيعاب مثل تلك �لأحد�ث �ل�سغيرة، فمن �أمامه نقطة محددة 

ل يحيد عنها، ي�سوب �إليها �أفكاره، �يطوف حولها في كل �قت.

�لقمح  �بع�س حبوب  �لماء،  �لقليل من  له  ي�سع  باأن  نف�سه  لكن حدثته 
ليقتات منها، فربما تلك هي �أق�سى �أمانيه في �لحياة، فاأحب �أن يكون 
�سبًبا في تحقيقها، خا�سة �أن �هلل قد �سّخر له �ساحبة �لمنزل لتطعمه 
�ت�سقيه، في �لوقت �لذي فقد فيه �سبيل �لرزق ��لآمال على يد �لمخرج 
طرق  عن  �نقطع  قد  كان  �لطائر  لكن  �لم�سوؤ�مة،  �لليلة  في  �لمت�سلط 
رغبة  هناك  ب��اأن  ��سعر  لغيابه،  فانتبه  �لفعل،  بهذ�  قام  منذ  �لنافذة 
ملحة تقوده لنتظاره كل �سباح، حتى جف �لماء �نثرت �لرياح �لبذ�ر 
�أ�سيًر� لرغبتي  �لمبرر، فوقع  �لغياب غير  هنا، �هناك، فانده�س لهذ� 

�لنتظار، ��لترقب.

كل  �تمتلك  �سيء،  كل  تعلم  لأنها  �سر�ده،  �سبب  عن  �لفتاة  ت�ساأله  لم 
�لإجابات �لتي تحيره، ريثما هي تترك كل �لنقاط لت�سقط على �لأحرف 
في �لوقت �لمنا�سب، �في �للحظة �لمنا�سبة، �على �لجانب �لآخر لم يكن 
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�لفتى م�ساًبا بحمى �لف�سول ��لثرثرة، هو فقط يقوم بتقم�س �لأد��ر 
�لتي ُيرزق بها من حين لآخر، فهو ل يعلم ��سمها حتى �لآن، �ل يعرف 
�لمكان  يخيط  �لذي  لل�سكون  �حيًد� مالزًما  �تتركه  ليلة  كل  تبيت  �أين 
بمثقاب دقيق، ثم تعود قبل �سر�ق �ليوم �لتالي؛ لت�سلي ركعتي �لفجر 

في �لبهو �ل�سفلي، قبل �أن تبد�أ في تقديم �لخدمة لزبونها �لوحيد.

فكر "عارف" مر�ًر� �تكر�ًر� �أن يغادر، �أن يفر، �يهرب من هذ� �لغمو�س 
خا�سة �أنه �سخ�س م�سالم ل يهوى �لمغامرة، فن�ساأته �لهادئة في قريته 
خر  يدَّ فقط،  متاأماًل  �إن�ساًنا  منه  جعلت  �لنيل  على  �لمطلة  �ل�سغيرة 
�لأحد�ث في ذ�كرته �ل ي�سترك في �سنعها، بل يكررها كما هي بعد �أن 
تنتهي، فقد تربى في منزل عمه بعد �أن ماتت �أمه خالل �لدته، ��نقطاع 
�أثر �أبيه �لذي كان يعمل بّناًء في �لعر�ق، فقرر �أن ين�سى حياته �لخا�ية 
بفرح  �سوى  فيها  ي�سعر  ل  �أخرى  حيو�ت  �يعي�س  بالق�سوة  �متالأت  �لتي 
م�سطنع، ��ألم ز�ئل، فجاب �لقرى �لمجا�رة بُدمى "�لماريونيت" �لتي 
ا لالأطفال لي�ست من �سنع �لخيال،  يحركها بيديه، �يحكي بها ق�س�سً
حتى �نتهى به �لحال �أن يكون هو نف�سه دمية �سخمة تنتظر ن�سيبها من 

�لأحد�ث، �تحمل �أمنية �حيدة جاء ي�ستلهمها من �لقاهرة.

حدق "عارف" في �جه فتاة �لمنزل �كاأن �أحدهم تبرع بطالء ج�سدها 
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�سبعة  �لبيت  عن  �ستغيب  باأنها  �أخبرته  حينما  �لعربية،  �لقهوة  بمنقوع 
لياٍل تق�سيها في خدمة ُمريدي "مولنا �لح�سين "�لذين ق�سد�� مقامه 
من كل حدب ��سوب ليتباركو� بمولده، �هنا بادرها بال�سوؤ�ل عن ��سمها 

فاأجابت مبت�سمة:

 -��سمي يجمع كل �سفات �لن�ساء.

فانده�س من غمو�سها �لمغرق حتى فيما يتعلق باأتفه �لأ�سياء، فابتلعت 
�بت�سامتها قائلة:

 -ل تغلق نافذتك د�ئًما ��ستح�سل على كل �لإجابات.

فاأجابها بال تردد:

 - �نتظرت طوياًل حتى جف �لماء �نثرت �لرياح �لبذ�ر.

 - ل تفر�س على �لطيور �أمانيها فربما تاأتي بما تتمناه �أنت.

�لخلف،  �إل��ى  تلتفت  �أن  د�ن  ه��د�ء  في  طريقها  ت�سق  �لفتاة  �ن�سرفت 
فت�سّمر �لفتى في مكانه حينما �سقطت �إجابتها �لو�ثقة من فوقه كخرير 
للتفكير في حديثها  نف�سه فر�سة  يمنح  لم  بينما  ر�أ�س حليق،  ماء على 
�لمبهم، فاأ�سرع ليقذف درجات �ل�سلم �لخ�سبي بقدميه حتى قاده �إلى 
غرفته في �لطابق �لعلوي، لملم مالب�سه �لمتناثرة في حقيبة �سفره، ثم 
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د�ّس ما تبقى معه من نقود تحت �لو�سادة، �هّم باأن يخطو خطوته �لأ�لى 
نحو �لرحيل، فاإذ� به ي�سمع دقات �لطائر �لثالث، �قد عادت تالحقه 

من خلف �لنافذة.

يعلم، ثم  �إلى حيث ل  �سريًعا  �ألقى بحقيبته  �لأر���س،  غر�س قدميه في 
في  �أمامه  تقف  �سغيرة  قنبرة  فر�أى  �لجد�ر،  عن  �لنافذة  ليزيح  هرع 
قمح  بحبة  فبادرته  �سديد،  بحر�س  ليلتقطها  �إليها  يده  مد  ��ست�سالم، 
كانت تقب�س عليها بطرف منقارها، ثم غابت بين �لطيور �لتي جاءت 
�أ�ساءت  �لتي  �لقمح  "بحبة  "عارف  �حتفظ  �لمكان،  �سماء  في  لتحلق 
ُبَعيه، �أخذ يتفح�سها في ذهول، ثم قذف �لنور بج�سده �لمنهك  بين �أُ�سْ
على �ل�سرير، بعد �أن �أثقله قلبه �لذي �أخذ يقرع بين �سلوعه بال توقف، 
�ر�ح في نوم عميق، �رتفعت �لماآذن تد�ي بالآذ�ن، فاحت ر�ئحة �لعود 
��ل�سندل، ��لزعفر�ن، �هتزت حبات �لم�سابح في �لدكاكين �في �أيدي 
�لذ�كرين، �نت�سبت �لتنانير في �لهو�ء تنثر �لوجد، عال ذكر �لمريدين 

من �لمقام..

�هلل ..�هلل ..�هلل.. �هلل

�هلل ..�هلل ..�هلل ..�هلل 



�هلل.. �هلل ..�هلل ..�هلل

�نت�سر �ل�سوت �تغلغل في �لمكان، غمر �ل�سكون، �عتلى �لماآذن ��لقباب، 
��لأبر�ج، �نب�سط في �لأج�ساد، �سرى في �لعر�ق، تاأّرج كالعطر بين قلوب 
�لفجر  �لما لح �سوء  ��لحجار،  ��لأزّق��ة،  �لبيوت،  �سقوق  �بين  �لعباد، 
ة، �نطفاأ �لنور �لذي ل ينطفىء، �خفت �ل�سوت �لذي ل  ليرت�سف �لّدجَّ
ينقطع في �لأر�س، �أ� في �ل�سماء، �عادت �لدنيا كما لو كانت قد ق�ست 
ليلتها في �لجنة، �هبطت مع �سر�ق �ل�سم�س �لتي د�عبت �أ�سعتها �جه 
لياٍل  �سبع  �إثر  �إيقاظه  �سبًبا في  �لنافذة، فكانت  "عارف" بعد عبورها 
ق�ساها في نوم عميق، بينما لم يكن يعي ما حدث بعد، كما �أنه عجز عن 
ح�ساب �لوقت �لذي ��ستغرقه غائًبا عن �لدنيا، بعدما �كت�سف �أن �ساعة 
�أما عقاربها فقد  يده قد �أ�سابها �لعطب، �توقف د�خلها عد�د �لأيام، 
تجمدت عند �لثانية ع�سرة تماًما، لم يعباأ بالأمر كثيًر� فربما لبث في 

نومه �ساعة، �أ� ب�سع �ساعات.

 كانت "�أ�سماء" قد عادت للتو من م�سجد �لإمام، ف�سعدت �إلى غرفة 
�لفتى تحمل �إليه ن�سيبه من نفحة �لمولد؛ لحم، �نابت، �خبز، �زبيب، 
فهي تعلم جيًد� �أنه في �أم�س �لحاجة للطعام، ��ل�سر�ب بعد خو�ء معدته 
�سبع لياٍل متتالية، كانت بمثابة �سفر طويل ل يعلم عنه �سيًئا، بينما هي 
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ي�ستعد  �أن  له  ��آن  �لمنتظر،  عالمه  �إلى  يخطوها  �لتي  �لأ�ل��ى  خطو�ته 
فاإذ�  له،  ُقّدر  حيث  �إلى  بُر�حه  لينفر  ف�سيًئا،  �سيًئا  �أثقاله  عن  للتخلي 
يحّلق  فيظل �سوته  �لنور،  ُ�لد غيره يطوف حول مد�ر  "عارف"،  مات 

بالذكر د�ن �نقطاع.

بخطو�ت  ��سارت  برفق  دفعته  بل  تنتظر  �لم  "�أ�سماء" �لباب   طرقت 
حثيثة حتى توقفت �أ�سفل �لم�سباح �لمتدلي، فانعك�س ظلها يمالأ جدر�ن 
�لغرفة �لأربعة، حّدق "عارف" في �جهها طوياًل، �مّد يده يلتقط �سينية 
�لطعام، ثم �فتر�س �لأر�س، ��أخذ يتجرع �لمياه، �ياأكل �لطعام، بنهم 
ل  كاأنها  ز�ئغة  باأعين  للحظات  �إليه  تنظر  فوقفت  ��لظماآن،  �لجائع 
تنظر �إليه، �تر�جعت بخطو�تها مغادرة �لغرفة د�ن �أن تنب�س بنبت �سفة، 
لكن بقي ظلها يحا�سره حتى �نتبه لرحيلها، فتال�سى �لظل �سريًعا �حل 
محله �سوء �لم�سباح، �لما �نتهى من طعامه، ��سر�به، هرع �إلى �لنافذة 
ليجذب �إلى رئتيه حفنات من �لهو�ء �لبارد، لكنه تفاجاأ عندما نظر �إلى 
�ل�سماء باأنها قد �متالأت بالأهّلة �ل�سغيرة �لتي تطوف حول نجم كبير 
في �لمنت�سف تماًما، َفَرَك عينيه �لمحمرتين، ��أعاد �لنظر كّرة �أخرى، 
فاكت�سحت �جهه غاللت من �لعرق، �ر�حت �سفتاه �لمرتع�ستان تهمهم، 

بل �سرخ من جوفه: 
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- يا �هلل!

�بت�سمت "�أ�سماء" في �لأ�سفل حينما تدفق �إلى �سمعها �سر�خه، �خّرت 
�ساجدة.

في �سباح �ليوم �لتالي عاد كل �سيء كما كان، بعد �أن نثر �أحدهم فوق 
ر�أ�س "عارف" غبار �لن�سيان، لكنه ي�سعر بب�سي�س نور يلتهم من جوفه 
�لظالم، ف�سار في �ل�سارع على قدميه ينتزع نف�سه من بين زحام �لمارة 
�كتلهم �لمتد�خلة مع �لجدر�ن �لعتيقة في �سارع "�لمو�سكي"، "�لأزهر"، 
حتى  بالباعة،  �لمكتظة  �لأر�سفة  على  خطو�ته  تال�ست  ثم  �"�لعتبة"، 
��سل �إلى م�سرحه منهًكا عند �لظهر، جل�س في �لمقعد �لأخير ي�ساهد 
"�لبر�فة" �لتي يديرها �لمخرج �لمت�سلط، كان كل �سيء على ما ير�م، 
�لملك  خ��ر�ج  فقط  �بقي  �لجميع،  على  �لر�سا  عالمات  تظهر  بينما 
"لير" على خ�سبة �لم�سرح برفقة نديمه، ليوؤدي د�ره �لتر�جيدي �لمبّكي 
�لذي يظهر فيه �ساخًطا على �بنته �ل�سغرى، لكن حدث �أن خرج �لنديم 
"بهلول" �حده من د�ن �لملك، �قبل �أن يقفز �لمخرج �لمت�سلط لي�سبَّ 
ببر�عة  �لد�ر  ليوؤدي  �لظالم  "عارف" من  �نطلق  ��أبيه،  "لير" باأمه 
فائفة �أجبرتهم جميًعا على �لت�سفيق له بحر�رة، فا�سطر �لمخرج �أن 

يعيده �إلى �لفريق ليوؤدي د�ر �لحار�س �ل�سامت حامل �لحرباء.
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�سامت  كحار�س  ف��د�ره  "عارف"،  يتمناه  ما  هو  �لبطولة  د�ر  يعد  لم 
�لد�ر  هذ�  من  �لجمهور  على  تاأثيًر�  �أ�سد  كان  �سهًو�  حربته  �سقطت 
�لتر�جيدي �لمبكي، فنوبة �ل�سحك �له�ستيري �لتي �سببها لم ي�ستغلها 
ب�سورتها  �لم�ساهد  �إخر�ج  على  فاإ�سر�ره  ل�سالحه،  �لأحمق  �لمخرج 
�لنمطية �أدى �إلى عز�ف �لجمهور عن �سباك �لتذ�كر، ��أم�سى �لم�سرح 
�لتي  حاجاتهم  فيه  يق�سون  مظلم  مخباأ  عن  �لباحثين  فقط  ي�ستقبل 
يمنعهم �لنور عن �إتيانها في �لخارج، لذلك �سارت كل �لأد��ر ثانوية ل 
فائدة منها، �لو �أنهم �كتفو� باإغالق �لأنو�ر لأد�� �لغر�س �لذي من �أجله 
جاء �لجمهور، بعد �أن �سار �لجميع يقد�س �لظالم، بينما هم فقط من 
يعبثون بالنور ظًنا منهم �أن �لجميع جاء�� لر�ؤيتهم، لكن �لحقيقة �لتي 
عن  يف�سلهم  كثيف  �سباب  هو  به  يعبثون  �لذي  �لنور  �أن  هوؤلء  غفلها 

�لعالم كله، فباتو� يوؤد�ن �أد��رهم في �لخلف د�ن �أن ي�سعر بهم �أحد.

�أ�سقط "عارف" حربته عمًد� ليف�سد �لد�ر �لتر�جيدي ب�سحك �لجمهور 
�إليه من  يلتفت  �لم  �لمرة،  ي�سحك هذه  لم  �لجمهور  لكن  �له�ستيري، 
�لأ�سا�س، لذلك لم يغ�سب �لمخرج �لمت�سلط، �لم يطرده من �لفريق، 
لكنه  مقت�سب،  بحو�ر  �لناطقين  �لجي�س  �أحد جنود  د�ر  �إليه  �أ�سند  بل 
رف�س ب�سدة، �طلب منه بلهجة �لمتعجرف �أن ي�سند �إليه د�ر �لبطولة، 
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على �أن يكون �لملك "لير" ذ�ته، فرحب �لمخرج بذلك د�ن �أدنى تفكير، 
��أعلن �لخبر �لعظيم �أمام �لفريق كله بعد �أن عقد حفاًل كبيًر� لتتويجه 
بطاًل، فتلقى �لتهنئات، ��لبت�سامات �ل�سفر�ء من �لجميع، لكنه �سعر 
فنه�س  مبتغاه،  �إلى  بو�سوله  �لكبير  متعة طموحه  عليه  �أف�سدت  بن�سوة 
�لحار�س  �أخرى لد�ر  �أن يعود مرة  للد�ر، على  من مكانه معلًنا رف�سه 
�لمت�سلط غ�سًبا  ُي�سِقط حربته �سهًو�، فغ�سب �لمخرج  �لذي  �ل�سامت 

�سديًد�، ��حمّر �جهه، �طرده من �لفريق �إلى �لأبد.

له  ��آن  �لقديم،  حلمه  من  تخل�س  �أن  بعد  غرفته  �إل��ى  "عارف"  عاد 
�أن  بعد  فماذ�  �لآن،  قاتاًل  فر�ًغا  يعي�س  لكنه  �آخر  حلم  عن  يبحث  �أن 
رف�س فر�سة عمره �لتي قدمها له �لمخرج �لمت�سلط كلوؤلوؤة على طبق 
من ذهب؟ هل يفكر في �أن يبحث عن فرقة �أخرى ي�سند �إليه مخرجها 
د�ر حار�س �سامت �آخر في م�سرحية �أخرى؟ �أم يفكر في �أن ي�سبح هو 
�أم يتنازل  �لمخرج ذ�ته �لذي يوزع �لأد��ر على �لفقر�ء، ��لم�ساكين؟ 
"�لمعز"  �سارع  "�لماريونيت" �إلى  بعر�ئ�س  �يهبط  �ذ�ك  هذ�  كل  عن 

يحركها لالأطفال �يعيد ق�س حكاياه �لو�قعية؟ 

�لثالث على  �لطائر  �أن قاطعته نقر�ت  لكن حيرته لم تدم طوياًل بعد 
�لنافذة في �لخارج، فمد يده بتخاذل �فتحها على مهل، فلم يعد �لأمر 
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مثيًر� له بالقدر �لكافي، فهو يحتاج �إلى ما هو �أكبر، ��أعظم بكثير من 
كل تلك �لأحد�ث �لرتيبة ليعود �إليه �ل�سعور �لر�ئع �لمحفوف بال�سغف 
�أبعد من  �آخر  �أن في �لأمر �سيء  �لقاهرة، لكن يبد�  �إلى  �أتى به  �لذي 
�لأمنيات �لتي يرتجيها، فهو على يقين تام باأنه �سقط في هذ� �لعالم 
نقطة �سغيرة تافهة، �سترتد �إلى �ل�سماء يوًما ما نجًما كبيًر� جًد� �أكبر 
من كل خيال �لب�سر، فكل ما يعي�سه منذ ُ�لد من رحم �لموت يقذفه �إلى 
حكمة كبيرة ل يعلم غايتها بعد، فموت �أمه قبل �أن ير�ها، ��نقطاع �أثر 
�أبيه قبل �أن يتح�س�سه، �أ� ي�ستم ر�ئحته، �ق�سوة عمه، �ز�جته، ��أ�لده، 
يفتح  يجعله  �سعادته،  �أ�ج  في  �هو  حتى  يغادره  ل  �لذي  �ل�سيء  �حظه 
يديه ليعانق مبهجة في �نتظاره �آجاًل �أم عاجاًل، فلي�س من �لعدل �أبًد� 
�أن تنتهي حياته قبل �أن يعثر على �سالته �لتي لم يح�سل عليها �أبًد� في 
تلك �لدنيا، ��إل فما قيمة �لحياة �إذ� دخلناها من باب مظلم، �خرجنا 

منها من باب �أ�سد �سو�ًد�؟

معدته  �أن  كما  �سيء،  �أي  من  �لمرة  ه��ذه  خ��ا�ًي��ا  �لطائر  منقار  ك��ان 
�لمنتفخة ل تنبىء باأنه في حاجة �إلى �لطعام، ��ل�سر�ب، لكن �للفافة 
�ل�سغيرة �لمتدلية من �ساقه �ليمنى هي ما لفتت �نتباهه، فوقف �لطائر 
بعدما  �ل�سماء  �إلى  �سريًعا  �نطلق  ثم  عقدتها  حل  ريثما  ��ست�سالم  في 
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باللفافة �لتي بدت  "عارف" نافذته ��أم�سك  �أغلق  ��ستقرت بين يديه، 
�أنها من جلد �لرقاع، لكن قبل �أن يهم بفتحها توقف قلياًل حينما ر�أى 
ا �أمامه على �لجد�ر مبت�سًما، فاأيقن �أن �أحالمه �لمتكررة  �لو�سم �ساخ�سً
�سارت حقيقة ���سحة �لآن، فهو �لإن�سان �لو�عي، �لعاقل، �ليقظ لكل ما 
يد�ر حوله �لي�س بثمل، �أ� مخمور، فقرر �أن يبادله �لإبت�سامة، �يلّوح له، 

فاأ�ماأ بر�أ�سه ثم تال�سى �سريًعا.

لكن "عارف" بات يدرك �أن حياته �لمبهجة �لتي يتمناها �سارت قريبة 
�أط��ر�ف  مّد  ي�سر،  يتبعه  �ل��ذي  �لي�سر  لكنه  ماآ�ٍس،  من  يعانيه  ما  رغم 
على  يعثر  لم  لكنه  في�ساًر�،  يميًنا  قّلبها  �فتحها،  �للفافة  �إلى  �أ�سابعه 
�ل  د�ئ��ري  ب�سكل  �متد�خلة  م�سفوفة  كلمات  ب�سعة  �سوى  �سيء  �أي 
��حدة،  كلمة  يقر�أ  �أن  �تكر�ًر�  مر�ًر�  يفقهها، حا�ل  لغة  �أية  �إلى  ت�سير 
فطو�ها  ير�سيه،  تف�سير  �إلى  �لو�سول  ي�ستطع  لم  لكنه  ��حًد�  حرًفا  �أ� 
ببطء �سديد، ��سرد بعيًد� �إلى �لزمن �لذي �سقط منه �سهًو� كما حرباء 
�لحار�س �ل�سامت، حينما جاءته طفلة بعدما �أنهى عر�س عر�ئ�سه في 
�إحدى �لقرى ��سلمته �رقة بي�ساء، ��أخبرته باأنها ر�سالة من عند �هلل، 

ثم �ختفت �سريًعا بين �لأطفال.

فحمل �لورقة منده�ًسا، لكنه لم ي�سلم تفكيره طوياًل لعبث �سغار �لقرى، 



45

�إلى حيث ل يعلم، لكن مالمح  �لرياح  ��ألقاها جانًبا فحملتها  فطو�ها 
�جهها  �تقا�سيم  �لبدر،  كما  �لم�ستدير  ��جهها  �لمالئكية،  �لطفلة 
�إلى  فعاد  خياله،  تبرح  ل  يقظته  في  تطارده  ظلت  بالبر�ءة،  �لمفعمة 
يعثر  لم  لكنه  بينهم  عنها  ليبحث  بعر�ئ�سه؛  �أطفالها  يد�عب  �لقرية 
فم  في  بيديه  �ألقاها  �لتي  �لر�سالة  على  يعثر  لم  �أن��ه  كما  قط،  عليها 
�لعدم، فبد� �لأمر �كاأنه حلم عابر، �أ� خيال مر من �أمامه في خل�سة من 
�لزمن، فظلت �لكلمات �لقليلة �لتي �ألقتها �لطفلة على م�سامعه كامنة 
د�خله، فر�سائل �هلل ل ُتقر�أ بل تتجلى في �لقلب د�ن �أن ندري فت�ستوي 
تتابع مهيب كما  �لمظلمة، فت�سيء في  بين �لخاليا  �لدماء، �تد�ر  مع 
�لم�سابيح ر�يًد�، ر�يًد�، حتى تتعامد �للحظة �لتي ن�سعر فيها بالر�سا 

على �ل�سماء فنحلق خفاًفا غير عابئين باأثقال �لأر�س.

حمل "عارف" ر�سالته �لمبهمة، ��أخذ يتجول في �لغرفة ذهاًبا ��إياًبا، 
كطوق  ر�أ�سه  حول  �لتّفْت  �لتي  �لرموز  حلقة  �أم��ر  في  يفكر،  ثم  يفكر 
عقارب  �سوت  �ل�سوت،  قاطعه  �لحال  ه��ذ�  على  هو  �بينما  يالزمه، 
�ل�ساعة �لتي عادت للعمل من جديد، ففطن �أن هناك زمن قد بد�أ للتو، 

لكن لماذ� بد�أ؟ ��إلَم ي�سير؟ �متى يتوقف �ينتهي �يتال�سى؟ 

�إن هذه �لأ�سئلة �لب�سيطة �لتي يطرحها "عارف" على نف�سه ل يعلم لها 
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�سوى �إجابة ��حدة "�إنها �أقد�ر �هلل �لتي تت�ساقط علينا من �ل�سماء من 
غير موعد، �ترحل عنا د�ن �أن ندري."، فقرر �أن يحمل �لر�سالة �يهبط 
كثيًر�  بها، بحث عنها  يتعلق  �لأمر  لعل  �لمنزل  �لفتاة �ساحبة  �إلى  بها 
ر  ه �سكوٌن �ظالم عجيب، فت�سمَّ لكنه لم يجد لها �أثًر� في �لمكان �لذي لفَّ
في مكانه حائًر� حتى �لتفت �إلى �أبو�ب �لغرف �لمغلقة �لتي تت�سرب من 
ثقوب �أقفالها خيوط نور تتجمع في بوؤرة ��حدة فوق مقعد �لفتاة �لمخملي 
�لتي تركته خالًيا، فات�سعت حلقة �لنور �أكثر، فاأكثر حتى غمرت �لمقعد 
كله ف�سار يبرق في �لظالم كقطعة ِبلَّْور م�ستعلة، �تال�سى �ل�سكون �أمام 
دقات ُدفٍّ جاءت بوقع خافت تزف دفًئا يدُف ذكًر�، ��سكًر�، �ت�سبيًحا، 
فجثا "عارف" على ركبتيه من هول ما ر�أى، فر�أى "�أ�سماء" تجل�س في 
مقعدها تمد له يدها مبت�سمة، فمّد �إليها يده بالر�سالة ببطء �سديد حتى 
�أ�سقطها في ر�حتها �ليمنى، فانح�سر �ل�سوء، ��سكن �ل�سوت، �عاد كل 
�سيء �إلى طبيعته �إل من ن�سمات عليلة ت�سللت من بين �لجدر�ن لتد�عب 

�ل�سر��سف �لبي�ساء �لمتدلية على �أبو�ب �لغرف �لمغلقة.

حّدقت �لفتاة في �جهه قائلة:

- �نه�س فاأنت �أكبر من كل �لُدمى �لتي تحركها.
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�قف "عارف" على قدميه متظاهًر� بالثبات، لكنه ما ز�ل ي�سمع �ندفاع 
كل  يطهر  �رئتيه،  معدته،  من  �لحم�س  ينخر  كله،  ج�سده  في  �لدماء 
ثقوبه لت�سبح نو�فذ م�سرعة يطل منها على حياته �لجديدة �لمبهجة، 

تحدث "عارف" بلهجة ��ثقة:

 -لقد نفدت كل ق�س�سي �لو�قعية.

 -لكنك ل تحتاج �إلى من يقر�أ لك �لر�سائل.

 -�إنها �أحرف خيالية �متد�خلة غير مفهومة.

�سمتت "�أ�سماء" قلياًل ثم ردت �إليه ر�سالته:

 -ل تنتظر من �مر�أة عمياء �أن تقر�أ ر�سائلك. 

- عمياء؟!

 -ل �أرى ما يجب �أل �أر�ه.

 -لكنك تقرءين �أفكاري، ��أمنياتي، �رغباتي بالفعل.

�أطلقت "�أ�سماء" �سحكات متتابعة، ثم تحدثت بلهجة متهكمة:

 -�هل �أنتظر �ل�سوء لأب�سر؟!

 -�كيف تب�سرين ما يد�ر في �لظالم �ل تب�سرين �ل�سوء؟!



 -هذ� لأنني �أحترف �لعي�س د�ن �أن �أ�سقط يا فتى.

طوى "عارف" �لر�سالة �لتي قذفها �أحدهم �إلى نافذته، �غادر �لمنزل 
�لمتد�خلة،  ��أنفا�سهم  �لب�سر،  بزخم  �لمتخمة  �ل�سيقة  �ل�سو�رع  �إلى 
يمخر في بحر �أمانيهم �لتي ل تتعدى �سنتيمتر�ت تحتويهم على �سطح 
�لأر�س، فما �أدركه �أقوى من �حتماله، فكيف تكون فتاة �لمنزل عمياء 
�تحمله  �لطعام،  �تطهي  �تدخل،  �تخرج،  �تهبط،  ت�سعد،  �لتي  �هي 
�إليه كلما ��ستهاه، �ترفعه عنه كلما �سبع، د�ن �أن تتعثر، �أ� تتخبط، �أ� 
هي  فتلك  ��لقمر؟  ��لطيور،  ��لنجوم،  �لأل��و�ن،  ترى  �كيف  ت�سقط؟، 
�لمرة �لأ�لى �لتي ي�سعر فيها باأنه يجب �أن يرى، �يعي، �يدرك، �ي�سمد 
تنتظره حتًما  �لكبيرة  �أمانيه  لأن  �يرتفع  �لنور، �ي�سعد، �يحلق،  �أمام 

في �ل�سماء.

كانت �أ�سو�ت �لمو�سيقى تمتد من "�لدرب �لأحمر" �إلى �ل�سو�رع �لجانبية 
�لمظلمة، ت�سخ عطًر� �بهاًر�، �نوًر� �سرقًيا، �تمالأ �لدنيا �سغًفا، �فرًحا، 
�حياة، تتقافز �لأر��ح �لطيبة على �قع رق�سات �ل�سماء �لتي يحنو بها 
"�لعارفون" على قلوب �لعباد، فتتعالى �سيحات �لدر��ي�س هنا، �هناك 
هذياًنا،  �سياحهم  تح�سبن  فال  �لمد�د،  بمدد  �لمريدين  �إليها  لتجذب 
�أن  �ح�سابهم  �موتهم حياة،  �حياتهم حياة،  ُيغتفر،  ل  ذنب  ف�سمتهم 
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كونو� تر�ًبا طاهًر� ينثر على �لدنيا حياة، في�سيح �لمتجبر�ن تندًما يا 
ليتنا كنا تر�ًبا �ما ُ�جدنا في �لحياة.

توقف "عارف" عند باب "�كالة �لغوري" �لذي �سد عليه �لزقاق �ل�سيق 
فجاأة، �كاأنه �سقط من �ل�سماء للتو، فاأخذ يتاأمل �لمتهافتين على �لمكان 
من �ل�سرق، ��لغرب، لكنه لم يكن يمتلك ثمن تذكرة �لدخول �إلى حفل 
�لتنورة �لُمقام في �لد�خل، ف�سعر بقوة تلهمه �أن يبرز �لر�سالة �لمبهمة 
�لتي طو�ها في جيبه للحاجب �لذي يقف لتلقي تذ�كر �لدخول، فك�سف 
�بت�سامة  بادله  حينما  مكتملة  بي�ساء  �أ�سنان  عن  �لعجوز  "�لحاجب" 
�لوحيد  �لمقعد  �إلى  ���سطحبه  �لطريق،  له  �مف�سًحا  مرحًبا،  عري�سة 
عن  معرًبا  ر�أ�سه  له  �أحنى  ثم  �لأ�ل،  �ل�سف  يتو�سط  �ل��ذي  �ل�ساغر 

�متنانه.

جل�س "عارف" م�سد�ًها يقب�س على ر�سالته، بعدما �أيقن �أن ما يحمله 
هو مفتاح �ساحر لكل �لأبو�ب �لمغلقة، ��سفر�ت �لمفاتيح ل ُتف�سر، �ل 
ُتبرر، هي فقط ُتزيح �لحو�ئل، ��لحو�جز، ��لأبو�ب �لتي تقف �ساخ�سة 
"�لعارفين"، لذلك هم  �إلى عو�لم  �أمام �لمت�سللين من عو�لم �لحمقى 
"عارف" ظهره  رّد  ر�ؤ�هم على متطفل قط،  �أ�  ي�سرد�ن حكاياهم،  ل 
ليمزجو�  �لتنانير  �يطوحون  �لدفوف،  يقرعون  من  يتابع  ��أخذ  للخلف 
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�ألو�نها بال�سماء، بينما عاد �لحاجب يقف �أمام �لباب في �لخارج ليجمع 
تذ�كر �لدخول. 
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2-رأس اإلمام
�ل�سباب  ك��ان  �لفجر،  �آذ�ن  قبيل  �لمنزل  ب��اب  م��ن  "عارف"  دل��ف 
فم�سى  تماًما،  �لر�ؤية  �يحجب  �لرئي�سي  �لبهو  على  يجثم  �لمتكاثف 
لي�سل  ر�ئعة  بع�سو�ئية  �لمتناثر  �لأثاث  يتح�س�س  �أ�سابعه  �أطر�ف  على 
�إلى غرفته �لوحيدة في �لطابق  �ل�سلم �لخ�سبي �لذي يقوده د�ئًما  �إلى 
�سيًئا  نحوه  يجذبه  �لبيا�س ظل  �سق  �لذي  �لنور  ب�سي�س  لكن  �لعلوي، 
ف�سيًئا حتى ��ستقر به �أمام �لمقعد �لمخملي �لمتربع في �لو�جهة، لكنه 
�ج�سد  ماألوف،  بوجه  �سيخ  فوقه  يجل�س  بل  �لمرة،  خالًيا هذه  يكن  لم 
�لكهرمان  من  بم�سبحة  �يم�سك  كبيًر�،  م�سحًفا  �أمامه  ين�سر  مكتمل، 
يقب�س باأ�سبعيه على ق�سبتها برفق، �لما �أتم �لآية �لأخيرة من �سورة 
"�لتوبة" رفع ر�أ�سه ببطء �سديد، �حدق في �جهه ملًيا، فاأر�د "عارف" 
لكن  �ي�ساأل،  �ي�ساأل،  �ي�ساأل،  ده�سته  عن  يخرج  �أن  �للحظة  هذه  في 
�لذي  �لو�سم  فبد�  �جهه  من  �قّربها  �لم�سيئة  م�سبحته  حمل  �ل�سيخ 



يطارده حقيقة ���سحة.

تر�جع "عارف "�إلى �لخلف، بينما نه�س �ل�سيخ من مقعده �تقدم نحوه 
بخطو�ت دقيقة ثابتة، حتى توقف حينما ��سع يده على جبينه �لذي �سار 
مرتع�س،  قطعة من هالم  �إلى  تحول ج�سده  بينما  �لجليد،  من  كقطعة 

فاندفعت �لكلمات من بين �سفتيه كجد�ل يتهادى منعلي:

- ر�أيت �جهك منقو�ًسا على كفها، �في حلمي، �على �لجد�ر.

- لم �أكن �هًما �إل في خيالك.

- �أين �ختفت �ساحبة �لد�ر؟

�سمت �ل�سيخ للحظات، �ربت على كتفه، ��بت�سم له د�ن �أن يجيبه على 
�ل�سوؤ�ل، ثم لملم ُم�سبحته ببطء �سديد، ��ألقاها في ر�حته �ليمنى ��سم 

عليها �أ�سابعه، �تحدث قائاًل:

- عّلق ر�سالتك هنا..�جعلها تميمة في عنقك حتى ُيفتح لك.

 -�أين ذهبت �لفتاة؟

 -�أنا "عمر�ن"، خادم �لد�ر �لجديد.

 -�كيف ترحل �لفتاة د�ن �أن تف�سر �ل�..؟ 
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�لر�سالة  عقد  �لكهرمان،  بالُم�سبحة  ��أم�سك  �سوؤ�له  "عارف"  قطع 
�لمبهمة في ق�سبتها، ثم علقها في عنقه، فتدلت �كاأنها تميمة قديمة 
ا، �أطرق �لفتى بر�أ�سه لأ�سفل، �حمل  ُتخفي �ر�ءها لغًز� �أ�سطورًيا غام�سً
من  تبقى  ما  �بتلع  �سعاع ذهبي  فانطلق من جوفها  يديه،  بين  �لتميمة 
�ل�سباب، �ت�سّرب في لمح �لب�سر �إلى �لغرف �ل�سبع �لمغلقة، فتفتحت 
�آخر ل  تتابع  ُغلِّقت في  �لباب، ثم  تلو  �لباب  �أبو�بها في تعاقب مهيب، 
ا، �إل بابان متطرفان  ي�سبه �لتتابع �ل�سابق، �لباب �أُ��سد تلو �لباب �أي�سً
ظال يتاأرجحا يمنة، �ي�سرة، ح�سبهما "عارف" بابابين �أهملهما �ل�سوء، 
لكنه �سرعان ما عاد ي�ساأل نف�سه، �أيهما باب �لغرفة �لأ�لى ��أيهما باب 
�لغرفتين  �لح�سر، فكلتا  ي�ستهل  �أين  يعلم من  �ل�سابعة، فهو ل  �لغرفة 
هي  فهذه  ��حد،  �آٍن  في  �نهايته  �لعّد،  لبد�ية  �سالحتين  �لمتطرفتين 
�لدنيا؛ لها بابان م�سرعان �بينهما حكاية ق�سيرة، باب يبد�أ من �ل�سماء، 

�باب ينتهي في �ل�سماء �كال �لبابين �سالحان للدخول ��لخر�ج.

حياة  �للحظة،  هذه  في  �ستبد�أ  جديدة  حياة  هناك  "عارف" �أن  �أيقن 
�أمامه  لي�س  لكن  بعد،  يعلمها  ل  لأمنية  ��سوًحا  �أكثر  مالمح  �ستر�سم 
�إل �أن ي�سلم نف�سه طوًعا لكل هذه �لأحد�ث �لالخيالية كي ي�ستطيع �أن 
ي�سمد، �ي�ستمر لأنه �إن�سان ُ�لد بال حياة، �ل يمتلك جو�هر يخ�سرها، 
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�أ� لبًنا م�سكوًبا يبكي عليه، فهو �لإن�سان �لذي لم يح�سل على �أي �سيء 
�سيًئا  يتحقق  �أن  تنتظر  �ل  �تتمنى،  �تتمنى،  تتمنى،  �لتي  نف�سه  �سوى 

�سوى �أن نف�سه تتمنى �فقط.

يمالأ  نورهم  لي�ستمر  للبوؤ�ساء  يهديها  �لتي  �هلل  رحمة  هي  فالأمنيات 
�أمانيهم  لالأغنياء  يحققون  من  هم  فالفقر�ء  �نقطاع،  د�ن  �لأر���س 
�أمنيات �لفقر�ء  �لعظيمة في دخول �لجنة، ��لأغنياء هم من يحققون 
�ل�سغيرة في بع�س لقيمات تنقذهم من �لموت، �أما "عارف" فاأمنيته 
تختلف كل �لختالف عما يتمناه �لفقر�ء، ��لأغنياء، �كل �لكائنات �لتي 
تحلم ب�سربة ماء، �حبة قمح، �جناحين للتحليق، لكنه ما ز�ل في �نتظار 
برهان �هلل �لذي �سيتنزل عليه من �ل�سماء ليبد�أ رحلة غو�س، �أ� عبور، 
�أ� دخول، �أ� تحليق، لكنه لن يخو�س رحلة للعودة، فمن يحلق لأعلى ل 
يهبط لأ�سفل، �إل لو كان �سيطاًنا ل يبغي للنا�س �سوى �لعذ�ب، في�سقط 
رماًد� يتناثر على ر�ؤ��س �لمعدمين �لذين فقد�� �أحالمهم في �لحياة، 

�يترقبون �لغبار �لذي �سيغطي �أج�سادهم في �لقبور.

فمن فقد حلمه كمن فقد ُر�حه، �من فقد ُر�حه لم يدخل �لجنة، �لم 
يهبط منها �إلى �لأر�س، فُكتب عليه �أن يكون عدًما في �لأر�س، �عدًما 
قامت  �لو  �أب��ًد�، حتى  منه  ُيبعث  �ل  �لرماد  عليه  يتكاثف  �ل�سماء،  في 
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�ل�ساعة �ُبعثنا من قبورنا جميًعا، فالمعدمون ل ينه�سون، فهم �سكنو� 
�أحد،  ذنوبهم  من  ُي�سار  �ل  �أح��د،  بهم  ي�سعر  �أن  د�ن  �عا�سو�  �لفر�غ 
�يموتون  تر�ًبا،  يعي�سون  ت��ر�ب،  هم  لذلك  �هلل،  عليها  يوؤ�خذهم  �ل 
تر�ًبا، �ُيبعثون تر�ًبا، �يكونون تر�ًبا، فالأمنيات �حدها هي �لتي تخلق 
لأر��حنا �أج�ساًد� مذنبة ت�سعى د�ئًما لتحقيق �لرغبات، رغبة في �لحياة، 
رغبة في �لمال، ��لبنين، ��لجاه، �رغبة في �لحب، ��لجن�س، ��لن�سوة، 
��ل�سعادة، �رغبة في �لخلود، �في �لنهاية تبقى �لأمنيات كما هي معلقة 
كالقطاف تتاأرجح على �لأ�سجار، تنتظر من ياأتي لح�سادها من جديد.

�أبو�بها، �يترقب �للحظة  �إلى  "عارف" �أمام �لغرف �ل�سبع ينظر  �قف 
�لتي ياأذن له فيها خادم �لبيت بالدخول �إلى �إحد�ها، فالمفاتيح ُتزيل 
�لتفت  بالمر�ر،  �لإذن  تمنح  ل  لكنها  ��لحو�ئط،  ��لحو�ئل،  �لحو�جز، 
ما  فكل  ��حدة،  بكلمة  ينطق  �أن  "عمر�ن" د�ن  �ل�سيخ  "عارف" �إلى 
ي�ستوعب  ل  لمن  �هلل  يهبها  �آي��ة  فال�سمت  �ل�سمت،  ي�ستوجب  يعي�سه 
�بت�سم  �ل�سماء،  �لمحد�دة مع خو�رق  تت�سا�ى طاقته  �لمعجز�ت، حتى 
ب، فربما هذه هي �لبد�ية �لتي  �ل�سيخ ��أ�ماأ له بر�أ�سه �أن ُمر، �عُبر، جرِّ

نبتغيها جميًعا لن�سل �إلى قمة �لده�سة.

�لِخياط،  �َسمِّ  في  جمل  كاإيالج  فكانت  �لأ�ل��ى  "عارف" خطوته  خطا 
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�أما خطوته �لثانية فكانت كخر�ج ر�ح من فخار، �أما �لثالثة فلم ي�سعر 
�أين يخطوها، فتقدم، �تقدم، حتى كانت �لخطوة �لأخيرة ككل حياته 
�لما�سية، �لما �سار على م�سارف �لغرفة �لمظلمة �إل من �أ�سعة متمردة 
تتدلى من ثقوب في �ل�سقف، �لتفت مرة �أخرى �إلى �ل�سيخ، فعاد يبت�سم 
�لرحيم  با�سم �هلل �لرحمن  �لد�خل  �إلى  �أن �عُبر  له بيديه  �إليه �ي�سير 
خا�سًعا  �عُبر  ��لنور،  ��لحياة،  �لنعم،  ���ه��ب  كلها،  �لأ�سماء  �ساحب 
كهرمان م�سيئة  �لآن كحبة  فاإنك  �ل��ور�ء،  �إلى  تلتفت  �ل  نعليك  ��خلع 
في م�سبحة عابد، متعبد، ذ�كر، ُيذكر، ُم�سبح، �سابح في ُملك �لملكوت، 
ف�سبح با�سم ربك �لأعلى لترتفع، �تتحرر من جذ�ر �لطين �لتي �أنبتتك 
قيًد�، ُمقاًد�، مقيًد� بالذنوب، تحركك �لأهو�ء ��لرياح، �تقذفك ه�سيًما 
فانظر  �لأ��ن،  فو�ت  بعد  هباًء  �سارت  �أمانيك  �أن  فتعي  �ل�سقوق،  بين 
يطوف حول  لتكون مالًكا  �سليم،  بقلب  �لأ�ل  �لنور  ���ستقبل  �أعلى  �إلى 
في�سبح  كتاًبا،  �أ�  كلمة،  �أ�  حرًفا،  �أ�  نقطة،  يحمل  �هلل،  ب��اإذن  �لكون 
�لكون كله �أمام عينيك م�سيًئا بالت�سابيح، ��لذكر، �تتنزل عليك �أجنحة 
تحملك �إلى حيث ل تعلم، فتعلم �أن هناك قلًبا ي�سكنك ي�ستاق، �تتعلم 
�ل  �أنت،  �سوى  يقر�أها  ل  �لآف��اق  في  �ل�سحاب  ي�سكلها  ��أ�سماء  رم��وًز�، 
بينك  حائل  فال  �أن��ت،  �جهك  �سوى  تر�سم  �ل  �أن��ت،  �سوى  لها  يبت�سم 
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ياأ�سرك في  �بين علمك يمنعك، �ل حاجز يتجبر د�خلك كذنب كبير 
د��مة �لالئمين، فتظل ر��سًيا، مر�سًيا، ترفع يديك بالدعاء �ت�ستجير، 
فيهتك يقينك �ستر �لريب، �تاأخذك ُر�حك �إلى حيث ي�سكن �لأنبياء في 
ل�سفاٍء هو لك، ��سماء لبرهاٍن  لعلٍم هو لك، ��سماء  �ل�سمو�ت، ف�سماء 
للنجاة  ��سماء  �أتتك،  لحكمة  ��سماء  لك،  هي  معرفة  ��سماء  لك،  هو 
ت�ستاق،  �أمنية بها  �أمانيك  ��أنت، فزد من  �أنا  �أخيرة هي  منك، ��سماء 
"للعارف" �سوى فوؤ�د ��حد يجل�س به مع �هلل حينما تنف�س من  فلي�س 
حوله �لمجال�س، حيث ل �جود لغبار تركته �أمم خلفها، �ل �جود لكلمات 
ت�سرفك عن تمام �لكالم، �ل �جود لأ�سر�ر �سوى �سر بينك �بين �ساحب 
، ��ن�سج من �أمانيك ع�سًقا ..ترتفع،  .. �تمَنّ �ل�سر �لكبير، فتمَنّ ..�تمَنّ
فاأنت عالم ف�سيح َي�سبح في عالم �أكبر من فوقه عو�لم �أكبر، يرى، فيرى 
�لوجود  في  فيهيم  هو،  �إل  ي�سمعه  ل  ما  د�خله  من  �ي�سمع  يرى،  ل  ما 

يبحث عن �لال�سيء، �يرتجي نظرة منه، �عفًو�، �رحمة �مغفرة.

في �لد�خل جل�س "عارف" في مقعده ��سط �لتالميذ ُي�سغي �إلى ُمعلم 
�لريا�سيات، �لذي �أخذ ُيف�سر لهم ماهية �لأعد�د:

فال�سفر ل يعني �سيًئا �إل �إذ� جاء ُمعرًفا معر�ًفا بغيره..



��لو�حد �أحٌد ل �سريك له، �يعني كل �سيء كان �لم يكن في �ل�سماء �في 
�لأر�س، 

�أما �لإثنان فركوع لتمام، 

��لثالثة قيام ل�ساحب �لمقام، 

��لأربعة �نحناٌء قبل ��سال، 

��لخم�سة حيرٌة �بحٌث �د�ر�ن، 

��ل�ستة �أثقلتها مع�سيٌة ��أعماها �لن�سيان، 

��ل�سبعة ترفع كفيها لل�سماء ترتجي عتًقا �غفر�ن، 

��لثمانية �سجدة، فخ�سوع، فنور، �بيان،

ل، �منال،   ��لت�سعة تعُلّق، �َ�ْجد، �َ��سْ

��لع�سرة عبد خا�سع �أمام �لحق �لذي يعطي لكل ذي حق حقه بالق�سطا�س 
��لميز�ن، 

��ستد�ر "�لُمعلم" حينما �نتهى من تف�سيره، ��أخذ ير�سم بالطب�سور بع�س 
��لمتقاطعة،  �لمتو�زية،  ��لخطوط  ��لمربعات،  ��لمثلثات،  �لد��ئر، 
ا من �لأ�سكال �لمخر�طية، ��لمنحرفة،  ��لمتعرجة، ��لم�ستقيمة، �بع�سً
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�بينما هو كذلك قاطعه "عارف" �رفع يده لي�ساأل عن بع�س �أ�سياء لم 
باندها�س،  �جهه  في  �حّدق  للحظات،  �لُمعلم  بعد، ف�سمت  ي�ستوعبها 
�سوؤ�ًل  يتلقى  ل  �لذي  ن  �لُملقِّ فهو  �سديد،  �إلى غ�سب  تحول  ما  �سرعان 
جو�ب  منه  ُينتظر  �ل  "عارف" قط،  ي�ساأله  ل  �لذي  �لُمعلم  �هو  قط، 
يده  فمد  عليه،  �أ�  له،  �أ�  منه،  ُيوؤخذ  �ل  �يعطي  يعطي،  قط، هو فقط 
"للعارف" �إلى  �أ�سار  ثم  �لأ�سود،  �للوح  على  ر�سمه  ما  كل  يمحو  �ر�ح 
�إن ��سل  �ما  �سديد،  ببطء  "�لعارف" �سوبه  ف�سار  للدخول،  �آخر  باب 
�إليه �سار جد�ًر� م�سمًتا من �لحجار، فكم من باب في ظاهره حائل، 
�كم من حائل في ظاهره باب، فادُع �هلل د�ئًما كي ُيفتح لك ما تعجز 
"�لعارف" بالتميمة �لتي علقها �ل�سيخ في  �أم�سك  عن فتحه �لمفاتيح، 
عنقه م�سد�ًها، �عاد يجل�س في مقعد �لدر�س �سامًتا، متاأماًل، فارتفع 
�لُمعلم �سارًحا، �مف�سًر�، ثم عاد ير�سم بالطب�سور د�ئرة كبيرة  �سوت 
د�خلها �لكثير من �لد��ئر �ل�سغيرة، ثم �أتبعها بد�ئرة �أ�سغر، فاأ�سغر، 
نو�ة  ف�سارت  �لمنت�سف،  في  ��حدة  نقطة  بو�سع  �نتهى  حتى  فاأ�سغر 
د�رت حولها كل �لد��ئر تباًعا، د�رت، د�رت، �رتفعت، �رتفعت، تعلق بها 
"�لُمعلم" �من خلفه �لتالميذ، طافو� حولها، رق�سو� مًعا، �سعد�� �إلى 

�ل�سماء، بينما ظل �سوت "�لُمعلم" يد�ي في �أنحاء �لأر�س:
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قط.  ي�ساأل  �ل  " –�لعارف" ُي�ساأل 

- "�لعارف" يجيب د�ئًما �ل ينتظر �لإجابات.

طوت �ل�سماء �لُمعلم ��لتالميذ �عاد �سقف �لغرفة �لحجري كما كان، 
�بقي "�لعارف "يجل�س في مقعده �حيًد� في منت�سف بقعة �ل�سوء �لتي 
�سقطت ��سط �لغرفة من د�ن منبع، �أ� م�سدر، بينما �أخذ �لفتى يلتفت 
يميًنا �ي�ساًر� ليبحث عن مخرج له لكنه تعثر باأربعة جدر�ن �سلبة بال 
منافذ، �أ� مخارج، فا�ست�سلم تماًما لقدره �لمحتوم م�سنًد� ر�أ�سه للخلف 

في �نتظار فرج �هلل.

مرت  �لعامان،  �أ�  �لعام،  مر  �أ�سبوعان،  �أ�  �أ�سبوع،  يومان،  �أ�  يوم،  مر 
�ساعة، �أ� دقيقة، �أ� ثانية ��حدة، فالوقت د�خل �لمغاليق ل قيمة له، بل 
�لُر�ح �لطيبة هي �لقيمة �لكبرى �لتي يمكن �أن نعثر عليها في غياهب 
��ل�سالة،  بال�سبر،  �لمقتول  �قته  على  "�لعارف"  فا�ستعان  �لُجب، 

��لذكر.

 - ففي �سمتك �آية للعالمين بها ُيذكر �سوتك في �ل�سماء، فياأتي دعا�ؤك 
من �لظلمات فيه عتق، �نجاة. 

على  �ل��ج��در�ن،  �على  كفيه،  على  �لمكان،  عليه  يمالأ  "�لو�سم"  ك��ان 
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�سدره، �على �ل�سقف �لذي عادت ثقوبه لتبث �لنور، فانفرجت �أ�ساريره 
حينما �أيقن �أنها �لب�سارة، فز�د من دعائه، ��سالته، �ت�سبيحه، �بكائه، 
��ه��ت��زت،  �ل��ج��در�ن  فت�سدعت  �سًقا،  �لأر����س  ت�سق  دم��وع��ه  �سقطت 
فا�ستغرق في �سجوده حتى �نفطر �لوقت ��نهار، حمل �لفتى قلبه بين 

كفيه د�عًيا:

�لجبال،  لي�ساهي  �لقامة  منت�سب  ��سطفيته  �ل��ذي  �لإن�سان  "�أنا 
ذك��رك،  ع��ن  غفلت  لكنني  �لطيبة،  ��ل��ع��ي��د�ن  ��لأ���س��ج��ار،  ��لأن��ه��ار، 
�لت�سبيح  عن  ينقطع  ل  كحجر  فاجعلني  �لن�سيان،  عن  �لعفو  فمنحتني 
لي  لفر�ق كلماتك، �هب  يبكي  ��جعلني كجذع نخلة  �لأعظم،  با�سمك 
دعوة �مر�أة فقيرة بدّلت قدًر� �أحرج �سليمان، ��جعلني د�ئًما في حمى 

حماك، �سبحانك ربي �سبحانك �إني كنت من �لظالمين".

تماًما،  �لو�سم  ��ختفى  �لعينان،  ��أقلعت  �لوقت،  ��عتدل  �لحجر،  هد�أ 
بينما عاد "�لُمعلم" ير�سم باًبا على �سقف �لغرفة بالطب�سور، �هو ي�سير 
لل�" عارف" بع�ساه �أن �أعبر من هنا با�سم �هلل �لرحمن �لرحيم، �نفجر 
ر  �لنور من �سدره ي�سق �لجد�ر، فحمل �لفتى تميمته ��رتفع �إلى حيث ُقدِّ

له.
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�لذين  �لدر��ي�س  بع�س  من  �إل  تماًما  خالًيا  �ل�سارع  كان  �ل�سباح  في 
يم�سكون بع�سيهم، �يجوبون �لأزقة �ل�سيقة ذهاًبا، ��إياًبا، �هم يحملون 
�سالل �لبخور �لم�ستعل، مطاأطئي �لر�ؤ��س، بينما تعلو �أ�سو�تهم بطال�سم 
�ل�سمو �لتي ل ُيقّدر معناها �إل من كان له ن�سيب في عالم �لأفهام، �قف 
�أن هناك  ف�سعر  بوجوده،  يعبُئو�  لم  بينما  للحظات  "�لعارف" يتاأملهم 
خيًطا رفيًعا �سده �أحدهم ليربط قلوبهم بقلبه، لذلك فهو لي�س بغريب 
عنهم  ين�سرف  �أن  فقرر  تفا�سيله،  بمطالعة  يهتمو�  �أ�  �إليه،  ليلتفتو� 
في هد�ء؛ ليلحق بركب �لم�سلين في م�سجد �لإمام �لذين جاء�� من 
�لتي  �ل�سباحية  �لنفحات  لتلقي  ��لنجوع؛  ��لقرى  ��لمدن،  �لأم�سار، 
ير�سلها �لمحبون كل يوم، فال يد لمريد تمتد �إل لمريد، �ل عين ترتفع 
لمريد �إل لمريد مثله، فالكل فقر�ء في ح�سرة �ساحب �لمقام، ��لكل 

�أغنياء بالرزق �لذي يهبه �هلل لمن ي�ساء.

�إلى  قدماه  قادته  حتى  �لد�خل  �إلى  �لوجلة  بخطو�ته  "�لعارف"  خطا 
�لت�سهد  م��ن  �نتهى  �بينما  ت��وق��ف،  حيث  ركعتين  ف�سلى  �ل��م��ح��ر�ب، 
�بع�س  خبز،  برغيف  �إليه  �تمتد  كتفه،  على  تربت  بيد  �سعر  �لأخير، 
ل  فهنا  ��ستحياء،  على  فقبله  ع�سو�ئي،  ب�سكل  �أعاله  �لمنثور  �لغمو�س 
�سيعطي  حتًما  �غ��ًد�  ياأخذ،  فاليوم  عليها،  ُي�ستكبر  �هبة  �ل  ُت��رد،  يد 
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من د�ن طلب، طوى "�لعارف" رغيفه ���ستقبل منه ما ي�سد به جوعه 
فاأ�سند ظهره  �أتاه �هلل،  ليمنح غيره مما  �لرجل  �ن�سرف  بينما  �لأ�ل، 
�إليه  عاد  طعامه،  من  �نتهى  �إن  �ما  �لثانية  ق�سمته  �تلقى  للمحر�ب، 
�لرجل بماء �لورد لي�سقيه، ف�سرب حتى �بتلت عر�قه، �ما �إن �نتهى من 
ب�سببابته �سوب  ي�سير  �لرجل ب�سوت خفي�س �هو  �إليه  �سر�به، تحدث 

�لباب، باب �لمقام:

 -هناك �ستعثر على حب فقدته.

 -لم �أحَظ باأي حب في حياتي كي �أفقده.

 -�أل يكفيك �أننا جميًعا نحبك؟

 -�من �أنتم �إًذ�؟!

- "�لعارف" ُي�ساأل �ل ي�ساأل.. تذكر ذلك جيًد�.

- لكنني يجب �أن �أفهم.

 -�ذهب �إلى هناك ��ستعقل بقلبك كل �سيء.

تقدم "�لعارف" �إلى �لمقام، فبد� �كاأنه ي�سابق �لريح بخطو�ته �لوجلة، 
�إن حملته  �لكر�مات، فالب�ساط ل عجب  لكن ل م�ستغرب في عقر د�ر 
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ل  ��لأك��ف  �ل�سد�ر،  في  �أنيًنا  لها  �سمعت  �إن  ��لقلوب ل عجب  �لريح، 
عجب �أن ر�أيتها تطال �لنور، �لنور، �لنور، ثم �لنور، ��لعيون �لخا�سعات، 
��لجوهر،  �ل��در،  يكمن  فهنا  �لنار،  تم�سها  لم  �إن  عجب  ل  �لباكيات، 
يذ�ق  لمن  فر�ق  بعده  لي�س  فو�سال  �لمريدين،  بعترة  �لمعتق  ��لعطر 
حال�ة �لع�ساق �لذ�كرين، �لحامدين، �لمهللين، �لمكبرين، �لم�سبحين، 
�زه��ًر�،  �لبًنا،  ع�ساًل،  منها  ينهلون  �ل�سماء،  ج��د��ل  على  �لعاكفين 

�مطًر�، ��أنهاًر�، �أ�سار �أحدهم �إلى "�لعارف" �بلهفة قال: 

 -ها هو قد جاء �أ�ل �لمارين من هنا.

فخرج "عمر�ن" يتكىء على ع�ساه مبت�سًما �كانت غ�سًنا طرًيا ليًنا من 
"�لعو�سج"، د�ر حوله ببطء �سديد، ثم تفح�س �جهه للحظات،  �سجر 

�خاطبه قائاًل:

- لقد ��سطفيناك لتكون �ساهًد� �برهاًنا، �هبط �لبئر ��بحث عن ر�أ�س 
�لإمام فاإن �جدتها فاآتنا منها بقب�س �عالمة، ��أحكم حفظها في مزقة 

�لحرير، ��نثر عليها من �لم�سك ��كتم �سًر� �ساء �هلل �أن يظل مكنوًنا.

لم يِع �لفتى �لمقام �لذي �آل �إليه، فمن يكون هو حتى تتهادى �لأمنيات 
ليكون  هو  يكون  �من  ح�ساب؟  لها  يح�سب  �أن  د�ن  فوقه  من  �لكبير�ت 
باأنه  ي�سعر  �لفتى  ز�ل  فما  �لإم��ام من عدمه؟  ر�أ�س  �جود  على  �ساهًد� 
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�أ�سغر بكثير من �أن ي�سبح نبًيا، �أ� تقًيا، �أ� مالًكا، لكنه ي�ست�سلم لقدره 
على �أي حال، �بينما هو هذ� �لحال، يطرح �لأ�سئلة على نف�سه، �يفكر، 
�ي�سع �لتبرير�ت لي�سد بها تلك �لثغور �لتي تنبثق في ر�أ�سه بين �لحين 
��لحين، طوقو� خ�سره بحبل معقود من �لكتان ينتهي طرفه بيد كبيرهم 

�لذي �أعطاه مزقة حرير خ�سر�ء، �زجاجة م�سك، �بع�س �لماء.

��أخذ  ر�أ�سه،  على  كفه  �ل�سيخ  �أ�سند  حينما  عينيه  "�لعارف"  �أغم�س 
حينما  �سرعهما  ثم  "�لفتح"،  �سورة  من  باآيات  ختمها  بكلمات  يتمتم 
قب�س �ل�سيخ على �لتميمة �لتي تتدلى من عنقه �هو ي�سيح باأعلى �سوته: 
)يا �هلل( فارتع�ست قلوب �لمريدين �ردد�ها من خلفه مر�ت �مر�ت، 
لم  �لظالم،  في  �ل�سحيق  ��لعمق  �لحجري  �لبئر  �إلى  "�لعارف"  نظر 
ي�سعر بخوف، �أ� �طمئنان، بل كان �ل�سعور ثالث ل ��سم له، �أرخى �ل�سيخ 
طرف �لحبل �لمعقود ببطء �سديد فتدلى �لفتى �هو يقر�أ با�سم �هلل، لم 
�لفر��س  بالنور كدفء  ينتهي  �لذي  فالظالم  �أبًد�،  يوؤرقه  �لظالم  يكن 
�لذي يختفي مع بز�غ �ل�سم�س، حتى �أنه كلما هبط ذر�ًعا �نحلت عقدة 
تقربه من �لقنديل �لُم�ساء في �لقاع، كانت �لتميمة تفتح له �آفاًقا رحبة 
ف�سعر �أنه ي�سق رتق �ل�سماء ل �لأر�س، فبد� �كاأنه ي�سعد �إلى �لمنتهى 
�ل يهبط �إلى �لقاع، فترك ج�سده �ل�سئيل ين�ساب لي�ستمتع بمن يحمله 
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على جناحيه كفر��سة برية تحط به برفق على �لرحيق. 

قدماه  �طاأت  �أن  بعد  �لجد�ر  على  �لمثبت  �لقنديل  "�لعارف" من  دنا 
�لبرزخ،  في  �ط��اف  �لدخول،  في  ��ستاأذن  مكانه،  من  نزعه  �لأر���س، 
�لنجوم، �ت�سده خيوط  مر�ت �مر�ت، ظل يد�ر كر�ق�س ملتاع تجذبه 
�لحكايات،  �ل�سر،  �لخير،  �لموت،  �لحياة،  �لعدم،  �لزمن،  �سيء؛  كل 
ي�سع  ظل  �ل�سوء  لكن  يديه  بين  �لقنديل  �ن�سهر  �لمتقاطعة،  ��لطرق 
في �لمكان يطرد �لظل ��لظالم، �ي�سرف �لأر��ح �لحار�سة، فانك�سف 
�ل�ستر، �تفتحت �لُحجب، �ظهر �ل�سند�ق في منت�سف بوؤرة �لد�ر�ن، 
كان �ل�سند�ق يبزغ من �لأر�س �سيًئا ف�سيًئا كحبة تتفتق بالحياة بعد �أن 
طالها �لبلل حتى ��ستقر على �ل�سطح �أ� �أنه كان م�ستقًر�، ففاحت ر�ئحة 
فنحيب،  �عويل،  ��سر�خ،  �سيوف،  ��سليل  لخيول،  �أ�سو�ت  تلتها  طيبة 
ثم �سمت، �سمت، مر �ل�سوت ��نتهى، لكن �لر�ئحة لم تنقطع، بينما 
لم يتردد "�لعارف" فتقدم، تقدم، حتى جثا على ركبتيه �أمام �لمقام، 
�لكي�س  يلتقط  يده  ثم مد  �سديد،  بل ببطء، ببطء  برفق،  �لغطاء  �أز�ح 
��لعود،  �لم�سك،  ر�ئحة  ففاحت  �ل��وث��اق،  ف�س  في  ��أخ��ذ  �لحريري، 
��لعنبر، ��لفل، ��ليا�سمين، ��لزعفر�ن، فانتع�س �لفتى، ��رتع�س، لكنه 
دًما،  تقطر  ماز�لت  �لتي  �لإم��ام  ر�أ�س  �أ�سابعه  �أب��ًد�، طالت  ي�سقط  لم 
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نظر �إلى �لعينين، ��لكحل �لُم�سال على �لُمقل، ��للحية �لبي�ساء بيا�س 
قلوب �لطيبين، ��ل�َسمات في �لوجه، ��لق�سمات ُتخطر كل عين ب�سحر 
�لأ�لياء، فطوى "�لعارف" ما ر�أى فلم ي�ستطع �أن يقا�م �لجمال، �خر 

�ساجًد� ��بت�سم، ثم بكى.

�نثر  �لحرير،  ك�سوته  له  ج��دد  �أن  بعد  ك��ان  كما  �ل��ر�أ���س  �لفتى  �أع��اد   
�لم�سك، ��لماء، �طّيب �لأركان، ثم مالأ رئتيه من �لهو�ء �لمبارك، �هّز 
�لحبل مرتين ليجذبه �ل�سيخ �يخرج عليهم بقب�س من دم �ل�سدق لتكون 
�ساهًد�، �برهاًنا، لكن �لحبل بقي ثابًتا ل يتحرك، هزه مرة تلو �لمرة، 
لكن �لحبل بقي ثابًتا ل يتحرك، جذبه نحوه، طو�ه، لملمه، لكن �لحبل 
كله  �لأمر  ��أن  �لمخرج،  غير  �لمخرج  �أن  فاأيقن  يتحرك،  ل  ثابًتا  بقي 

هلل،.

كما  �لجلد  ي�سق  �لَعرق  ��سار  �لتعب،  �أنهكه  بعدما  "�لعارف"  جل�س 
لركبتيه،  ر�أ�سه  ��أ�سلم  �ليماني،  للجد�ر  ظهره  رّد  �لِعرق،  �لدماء  ت�سق 
�إلى طاقة �لنور �لتي �نبثقت  �إلى هناك  ثم غّط في نوم عميق، �ذهب 
�لعطر  فيها  �ختلط  �لتي  �لمعركة  غبار  حيث  "كربالء"،  �سحر�ء  في 
�لإمام،  عنها  �أعر�س  �لفا�سدة  فالبيعة  بالأج�ساد،  ��لأج�ساد  بالدماء، 
فالخالفة ل ُتطلب، �ل ُتوؤخذ عنوة، لكن "يزيد" قد �أعماه بريق �لولية، 
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��أذهب عقله �لخمر، �تعلق ب�سعرة �أبيه، فتجر�أ على �لُر�ح �لتي �ستت�سيَّد 
بريقه،  ��متزجت  �هلل،  ر�سول  عانقها  �لتي  �ل��ُر�ح  �لجنة،  �أهل  �سباب 
��متطت ظهره، فاأطال من �أجلها �ل�سجود ر�أفة بنا، �لُر�ح �لتي �سعدت 

ف�سهدت على ف�ساد �لأر�س، ��لقلوب، فُاجتزت �لر�أ�س.

�لنادمين،  �سر�خ  ك��ان  �يلنا_  _ي��ا  �لدنيا  قلب  من  �لحق  ُ�جتز   
قلب  _�سقت  _يا�يلنا  �لعظيم،  �لذنب  من  �لتائبين  �لعائدين، 
�لحجار، ��لماآقي، ��لدفاتر، ��لتاريخ، ��أ�سالت �أحبار �لكالم، فارتعدت 
�ل�سماء، �برقت، �لم يهم �لمطر لتظل �أر�س "كربالء" عامرة ب�سو�هد 
�ل�سهد�ء �لتي مزقت �أج�سادهم �لخيول، فباركت �لثرى، ��ألنت �لجبال، 
�لر�أ�س في �سدرها،  "زينب" تدفن  �أ�سرعت  ��لأنفا�س،  �لهو�ء  �طيبت 
في  دم�سق،  في  �لعر�ق،  في  �لأر���س،  بقاع  كل  في  �لحق  ر�أ���س  فُدفنت 
�لمدينة، في ع�سقالن، في �لقد�س، في م�سر، �في كل مكان، فالر�أ�س 
تقيم  خ�سر�ء  �أ�سجاًر�  ُتنبت  طاهرة  بذرة  �ستظل  بل  تموت،  لن  فكرة 

ثمارها �لعدل، �تعلي �لميز�ن. 

��ستيقظ "�لعارف" من نومه يجفف دموعه بعد �أن �أيقن �أنهم ما قتلوه، 
�ل نكلو� به، �ل جز�� ر�أ�سه، �ل ده�سو� ج�سده، �لكن �ُسبه لهم، فاأ�لياء 
�إلى مقام في �ل�سماء، �يكتب لهم مقامات في  �هلل في ِحماه، يرفعهم 
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�قلوبهم،  باأج�سادهم،  �لمريد�ن من كل فج عميق،  �لأر�س، يق�سدها 
�يبقى  ��أحالمهم،  �ظنونهم،  �باأفكارهم،  ��أ��سالهم،  ��أر��ح��ه��م، 
لأماني  فلي�س  �يبت�سم،  �ل�سائلين  �أمنيات  �إلى  ي�ستمع  �لمقام  �ساحب 

�لعباد ��سيًطا من د�ن �هلل.

�لنوم، فبان  "�لعارف" �ز�لت غ�سا�ة  �لدموع من عيني  �ستار   تال�سى 
�ل�سيخ �أمامه بكامل تفا�سيله، جلباب �أبي�س، عباءة خ�سر�ء، ��سال على 
�لر�أ�س بلون �ل�سهد، لقد كان ��سم "عمر�ن" رفيقه في كل مكان، يقف له 
كقلب �أمه على �لمخارج، ��لمد�خل، �على �لأ�سطح، ��لقيعان، فاأدرك 
�أنه من �أطعمه في �لمحر�ب، ��أدرك �أنه من ربَّت على كتفه ��أر�سده �إلى 
�لمقام، ��أدرك �أنه من لّف �لحبل حول خ�سره ليكون �ساهًد� على �لحق، 
فنه�س �لفتى من مقعده، �ب�سط له يده كي يتلقفه، �يرتاح من رحلته 
�إليه ب�سوت  "عمر�ن" على كفه مبت�سًما، ثم تحدث  �لمرهقة، فقب�س 

هادىء ينبع من �ل�سماء: 

حتًما،  بها  بالفوز  �ستفرح  ممنوعة  �أ�سياء  �لمقطوعة  رحلتك  "في 
ينتظر�نك  �لمحبين  فكل  �سيء،  كل  بلقاء  ينتهي  لفر�ق  تبتئ�س  فال 
فيه  عالم  في  بهم،  �تلحق  لك،  لُيفتح  ُر�ًحا  �لباب، فطب  هناك خلف 
�أنت ..�أنت ل يمثلك ج�سد فاٍن، �ل �سوت لي�س لك، �ل �أنفا�س ترتجيها 
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تنتظره  ما  هو  لي�س  �لدنيا  في  �أت��اك  ما  فكل  بموت،  لي�س  موًتا  لتقا�م 
حتًما، بل هو ما يجب �أن تتركه �تبر�أ منه؛ لأن برفقته ز��ل ل يليق بك، 
"�لعارف" �لذي تعلم �لأ�سماء كلها، ��أنت �لعائد �لذي تلقى من  فاأنت 
به  ُمنح مفتاًحا  �لذي  �لخطاء  �لمع�سوم  ��أنت  فتاب عليه،  كلمات  ربه 
ُيرحم، فباأحرف تامات ترددها بقلبك ُيفتُح لك باًبا ظنه �لقانطون �أبًد� 
لن ُيفتَح، �بب�سع كلمات بها تتوب عن ذنوب فا�س بها �لبحر ف�سارت 

لمًما، فترُد منزًها عن كل مع�سية كثوب ي�سيء من �لبيا�س."

�أطرق "�لعارف" بر�أ�سه بعد �أن �طماأن قلبه، ثم عاد يهز �لحبل مرتين، 
�أثًر� لأحد  لم يجد  لكنه حينما خرج  �لبئر،  فُجذب لأعلى، حتى لفظه 
من �لمترقبين، �لمتلهفين، �لمت�سوقين، �ختفو� جميًعا، �بقي هو يكتم 

�ل�سهادة د�خله ل يف�سح بها.

�إل  هنا  �إل��ى  جاء  ما  �أن��ه  �أيقن  بعدما  �لإم��ام  "�لعارف" م�سجد  غ��ادر 
ليخرج محماًل باليقين، فحينما عجز عن تخيل �جه �أمه بعدما �أخبر�ه 
�هلل  �أن  كبير  �سك  تملكه  �ل��د�ر،  في  �سب  حريق  �لتهما  قد  �سورها  �أن 
لم يخلقها من �لأ�سا�س، ��أنه �بن لقيط نبت من خ�سا�س �لأر�س، لكن 
حينما ز�رته �أمه في �لمنام �ر�أى �جهها للمرة �لأ�لى �سعر ب�سيء يمالأ 
باأنه لم يعد نقطة من  �أخم�س قدميه، �سعر  ر�أ�سه حتى  كيانه كله من 
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هالم ل لون لها �ل طعم �ل ر�ئحة، �سعر باأنه يجب �أن يعي�س من �أجل 
�أمنية كبيرة تجعل له جذ�ًر� ثابتة في جوف �لأر�س، �فر�ًعا في �ل�سماء، 
لكن ظل يحلو له �جه �أبيه �لذي لم يتمَن ر�ؤية مالمحه قط ل في �سورة، 
�ل في حلم، �ل في ��قع، �ل في خيال، �ذلك لأنه بات يعلم جيًد� باأنه 

�سير�ه يقيًنا يوًما ما، كما ر�أى ر�أ�س �لإمام من د�ن موعد �أ� �أمنية.

بالغيوم،  �لملبدة  �ل�سماء  �إل��ى  ينظر  �لم�سجد  باحة  في  �لفتى  �ق��ف 
�لمطر،  �جهه  �أ�ساب  حتى  ي��د�ر،  ي��د�ر،  �ي��د�ر،  عد�ء،  �ل�سُّ �يتنف�س 
ر�ؤ��سهم  يطوحون  متتابعة،  حلقات  في  حوله  من  �لدر��ي�س  فالتفت 
في �لهو�ء، �يذكر�ن �هلل، �هلل ..�هلل ..�هلل.. ت�ساعد �لبخور، ��حتدم 
من  فحلقت  بالنور،  �لدنيا  تمالأ  �لنور  من  قطر�ت  ��رتفعت  �لعطر، 
فوقهم �لحمامات �بتهاًجا بالز�ئر �لجديد �إلى عالم �لعارفين، �ساقت 
�ت�سعت،  �ت�سعت،  ��ح���دة،  حلقة  ف��ي  ت��وح��دت  ��لتحمت،  �لحلقات، 
ب��وؤرة  في  �جتمعت  �جتمعت،  �ساقت،  �ساقت،  �نفرجت،  �نفرجت، 

��حدة، ذ�بت .. ذ�بت.. ��ختفت.. �ختفو� جميًعا. 

�هلل ..�هلل.. �هلل

�هلل ..�هلل ..�هلل

ل �إله �إل �هلل
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3- األسماء كلها
�لمنزل حينما  �لمخملي عند �سدر  في مقعدها  "�أ�سماء" تتربع  كانت 
تفاجاأ "�لعارف" بوجودها �قت عودته من رحلته �لطويلة �لتي ق�ساها 
ت�ستوجب  كبرى  عالمة  ل��ه  يمثل  غيابها  يكن  ل��م  ��إ���س��ر�ق،  ليل  بين 
�لتف�سير، �أ� �لإي�ساح فما عا�سه خالل �ل�سويعات �لما�سية �أقوى بكثير 
من �أي تفكير، �أ� �سوؤ�ل قد يتلقى بعده �إجابة ل ير�ساها، لذلك لم ي�ساأل 
�ل�سالم  عليها  �ألقى  فقط  يخ�سه،  ل  غياب  �أ�  ظهور،  �أ�  ح�سور،  عن 
��تجه �إلى �ل�سلم �لخ�سبي لي�سعد �إلى غرفته في �لد�ر �لعلوي، لكنها 
�أ�قفته بند�ء ق�سدت به ��ستدعائه، فتر�جع �إلى �لخلف خطو�ت قليلة 
عن  �ساألته  ثم  لأعلى  ر�أ�سها  رفعت  تماًما،  مو�جهتها  في  �أ�سبح  حتى 
�لتي  �لتميمة  �إلى  فاأ�سار  ما،  يوًما  لتف�سرها  �إليها  �لتي حملها  �لر�سالة 
تتدلى من عنقه د�ن �أن ينطق بكلمة ��حدة، نظرت �إليها غير م�ستغربة، 
ثم �أ�ماأت بر�أ�سها لأعلى �لأ�سفل مر�ت عدة د�ن �أن ُتعلق بكلمة ��حدة 



�لأ�سمر للحظات ثم عاد ليكمل  "�لعارف" يتاأمل �جهها  ا، فوقف  �أي�سً
طريقه �إلى �لأعلى، ف�سمع �سوتها ياأتيه حينما بلغ �لدرجة �لأخيرة:

- حينما تتعلم �لأ�سماء كلها �ستعلم �أن للر�سائل �أحرًفا ُتوؤثر �ل ُتف�سر.

 تلقى "�لعارف" هذه �لكلمات، ثم دلف �إلى غرفته فتفاجاأ باأن فر��سه 
ماز�ل يحتفظ بدفء ج�سده، �كاأن رحلته �لطويلة لم ت�ستغرق �سوى �أقل 
للتو، هو لم  �أن هناك من كان يرقد في فر��سه �غادره  �أ�  من دقيقة، 
يركن بعد �إلى �حتمال قاطع لكن ر�ئحة �لم�سك �لتي �نتقلت �إلى �لفر��س 
��لتي جلبها معه من مقام �لإمام �أكدت له �أن �لدفء يخ�سه هو، لكنه 
كقارب  �أنه  تام  يقين  على  فهو  كثيًر�،  �لمالحظة  تلك  على  يتوقف  لم 
لأنه  �لعثر�ت،  يقا�م  �ل  �لنهر  تيار  ي�سبح مع  �أن  له  ُكتب  بال مجاديف 
�إلى �لقاع ف�سوف يطفو على �ل�سطح في �للحظة  باأنه مهما هبط  يعلم 
�أن  �أبًد�  �لكبار، �ل يحا�ل  �لعنان لالأمنيات  �لمنا�سبة، هو فقط يطلق 
�ل  يعلمها  �لتي  �لأ�سماء  بكل  فيها  يمتزج  �لتي  �لبوتقة  تلك  من  يخرج 

يعلمها.

"�أ�سماء" �لأر�س �لخ�سبية للغرفة محدثة �سوًتا �كاأنه ��ستئذ�ن  �طاأت 
مقنع بالدخول، حتى ��إن لم ي�سمح لها "�لعارف" بذلك فهي �أدرى منه 
حًبا بها في �أي  بحاله لذلك هي تت�سرف كدفقات �لهو�ء �لتي تت�سلل ُمرَّ
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ينت�سب  �أ�  يبرح فر��سه،  �أن  "�لعارف" د�ن  بها  مكان �زمان، فرحب 
فتوجهت  ��ح��دة،  حركة  عنه  ت�سدر  �أن  د�ن  م�ستلقًيا  ظل  بل  ج�سده، 
"�أ�سماء" �إلى �لنافذة �فتحتها عن �آخرها ثم تحدثت �إليه بلهجة ي�سوبها 

دلل:

- �أنا من رتبت لك غرفتك من جلبتها.

يقوله،  يعثر على ما  لم  �بعد بحث طويل  ملًيا،  �لفتى في �جهها  حدق 
فعادت تتحدث �إليه باللهجة نف�سها:

- �إياك �أن تغلق �لنافذة فمنها يت�سلل �ل�سوء، ��ل�سوت.

غادرت �لفتاة �لغرفة �قد َتعلق ب�سرها بمالمح �جهه �لتي �أ�سابها ذبول 
نبيل، فنه�س "�لعارف" من فر��سه ليطل من �لنافذة فربما يتلقى منها 
�أمنية جديدة ُتحدث له �أمًر�، نظر �لفتى يميًنا �إلى بيت �لقا�سي �ي�ساًر� 
�لحجرية  �لباحة  �أثًر� لأي �سيء في  فلم يجد  �لأمير ماماي  �إلى مقعد 
غير  ر�أ�سه  فهز  �لهو�ء،  يدفعهما  �سفر��تين  لورقتين  �سوى  �لقديمة 
�لمنتظرة ما تز�ل قابعة في  �أمنيته  �لفتاة، فربما  �آ�سٍف على ما قالته 
رحم �لأقد�ر، فوقف يتاأمل �لورقتين حتى �سعر بملل فال جديد يثيره، �أ� 
يلفت �نتباهه، لكنه قبل �أن يهم بالعودة �إلى فر��سه �أتاه �ل�سوت، �سوت 
متهدج ل يعلم م�سدره بد� بعيًد�، لكنه كان يقترب �سيًئا ف�سيًئا، فركن 
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�إليه حتى �سار �أكثر ��سوًحا:

- �علم يا فتى �أنه حينما خرق �لخ�سر �ل�سفينة لم يبرح مكانه ��إل �ألقاه 
باإذن �هلل،  لوحها  تعّلمه فنزع  ��سًما  قر�أ عليها  لكنه  �لبحر،  ربانها في 
��علم يا فتى �أن �لخ�سر حينما قتل �لغالم لم يذبحه بيديه ��إل فتك به 
�أهله، لكنه قر�أ عليه ��سًما تعلمه فقتله باإذن �هلل، ��علم يا فتى �أنه لو 
�أقام �لجد�ر بيديه لنهار ��نك�سر، لكنه قر�أ عليه ��سًما تعلمه فاأقامه، 
فا�سبر يا فتى حتى ياأتيك علم من �لكتاب به تحقق كل �لأمنيات �لكبار.

�لورقتين  يحمل  �لطائر  هبط  بينما  ينتِه،  لم  لكنه  �ل�سوت  �سمت 
مكانه  في  "�لعارف"  ت�سمر  �ل�سماء،  في  �غاب  بمنقاره  �ل�سفر��تين 
قد  تفكير دخيل  �أي  بالر�سا طغى على  �سعور  لكن غمره  غير مذهوٍل، 

يت�سلل �إليه ليف�سد عليه �للحظة.

هد�أت مهاج �لفتى �حطت �لدماء في �سر�يينه، فتفتح قلبه كما زهرة 
ي�سعر  �لفتى  يكن  لم  �لأعظم،  با�سم �هلل  ي�سبح  برية يخرج منها رجل 
لم يذكر منها  �لتي  �أمه  �إليه ك�سدر  �لذي �سمه  �لدفء  بهذ�  من قبل 
�سوى �أخيلة، ��سوت بعيد �ختلط بتاأ�هات �لمخا�س، فذ�كرته �ل�سغيرة 
تت�سابك  �أن  �إلى قلبه قبل  �لتي دفعتها  لم تغادر رحمها، حتى �لحال�ة 
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�رق  بحاله،  �ل�سماء  فر�أفت  تبرحه،  ل  جوفه  في  �أثرها  لز�ل  عظامه 
قدميه،  تلين تحت  علها  �لأر�س  ي�سقي حجار  �لمطر  �ل�سحاب، �هطل 
�تاأتي �لم�سافات طوًعا �إليه، فمّد �لفتى يديه للمطر ليغ�سل �أثًر� قديًما ل 

يفارقه، فاغت�سل، ��رتدت يديه بي�ساء من غير �سوء.

�إلى مقام كبير تجمع من  �أن �لهدهد �سيهديها  "بلقي�س" تعلم  لم تكن 
�أجله �لمالأ لت�ستفتيهم فيما قّدره �هلل، كما �أنها لم تكن تعلم �أن عر�سها 
�لعظيم �سيعود �إلى "�سليمان" قبل �أن يرتد �إليه طرفه، لكنه علم �لكتاب 
�هلل،  ب��اإذن  �لغلبة  �آدم  لبن  فكان  �لجان،  خ��و�رق  �أمامه  �لذي عجزت 
ف�ُسّخرت له �لأر�س بمن عليها ليكون �لخليفة، فجهل علًما به كان بين 
"�لعارف" يرتقي  ظل  لكن  ��لبحر،  �لبر  في  �لف�ساد  فعم  �نون،  كاف 
عاد  "نوح" ب��الأز��ج... هكذ�  نجا  كما  بها  لينجو  �لخير،  بذ�ر  يلتقط 

�ل�سوت، ثم �رتد، ثم عاد..

هبط "�لعارف" �إلى بهو �لمنزل يبحث عنها _عن "�أ�سماء"_ بينما 
فلي�س  يقينه،  �خذله  عليها  عثر  لكنه  عليها،  يعثر  لن  �أنه  يقين  �سكنه 
نقاء،  يعلوه  فنقاء  �لُر�ح  �أما  فالنف�س خليط،  يقين،  للنف�س  كل حديث 
ف�"�أ�سماء"  �لأمنيات،  �تتحقق  �لحو��س،  ت�سدقك  �حدها  �بالأ�سماء 
�تحت�سي  �لم�سبحة،  حبات  في  �لخيط  تمرر  مقعدها  في  تتربع  كانت 



�لقهوة في فنجان بد�ئي �ل�سنع، �تتح�س�س �سفحات كتاب قديم محاٍط 
بغالف من �لجلد �لمدبوغ، �أخفت عنو�نه باأ�سابعها �سريًعا حينما �سعرت 
به يقترب، �بت�سمت له �بت�سامة �آ�سرة، �أ�سدلت �لكتاب ثم �أبدت �هتماًما 

لوجوده، ت�ساءلت �كاأنها تفتح حو�ًر�:

- هل �أعدت �لجلبة �إلى �لغرفة؟

- ع�ست حياًتا مليئة بالفو�سى.

- �ستنتهي �لفو�سى من حياتك حتًما يوًما ما.

ثم  �لحو�ر،  لأجو�ء  �أخرى  يعود مرة  �أن  قبل  "�لعارف" للحظات  �سكن 
�جه �إليها �سوؤ�ًل �عتبرته �لفتاة مباغًتا:

- ما هي �أق�سى �أحالمك من هذه �لحياة؟

�سمتت �لفتاة، �بت�سمت، �سحكت، �سردت بعيًد� ثم تحدثت:

- �أحالمي تكمن في كلمة ت�سعد �إلى �ل�سماء تحتفي بها �لمالئكة.

- �ماذ� تكون هذه �لكلمة يا ُترى؟

- هي كلمة بيني �بين �هلل ل يجب �أن يطلع عليها ثالث.

"�لعارف" بحرج �سديد ل�سعوره بالتطفل عليها، حا�ل �أن يجفف  �سعر 
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بذلك،  له  فاأ�ماأت  �لإن�سر�ف،  في  ��ستاأذن  ثم  �ليمنى،  بر�حته  عرقه 
�عادت تن�سر �لكتاب �لقديم �أمام �جهها، لكن قبل �أن يبادر في �لختفاء 
�إليها ��نتظر حتى تتكلم،  تماًما خارج �لمنزل باغتته بالند�ء، فالتفت 

فقالت له ب�سوت هادىء:

 - ل تلتفت �إلى من يناديك د�ئًما فربما �ل�سوت ياأتيك من �ل�سماء.

�سبيله،  حال  �إلى  �ن�سرف  ثم  مبت�سًما،  �لكلمات  "�لعارف" هذه  تلقى 
م�ستجيًبا لرغبة تدفعه �إلى �لبحث عن �سيء ل يعلمه، لكنه ي�سعره يت�سلل 
�إلى قلبه ر�يًد�.. ر�يًد�، فهو ماز�ل يحتاج �إلى �إجابات قاطعة على كل ما 
يحدث لكنه يهاب �ل�سوؤ�ل، بل يخ�سى �أن ي�ساأل فُيطرد من هذه �لرحمة 
�لتي تتلقفه، �تلفه كثوب من حرير، لذلك هو ي�سير كعابر �سبيل ل ياأبه 
�أ� بالأماكن �لتي تقفز من حين لآخر على  �أ� بالأحد�ث،  بالأ�سخا�س، 

ج�سر ي�سل بين �لو�قع ��لخيال.

متهالك  خ�سبي  �سباك  يتو�سطه  مجهول،  �سارع  في  قديم  جد�ر  جو�ر 
جل�س "�لعارف" لي�ستريح قلياًل �يلتقط �أنفا�سه، فاأتاه در�ي�س ي�ساأله عن 
�سبيل ماء، فلم يجب "�لعارف"، ف�"�لعارف" ل يجيب �أبًد� على �سوؤ�ل 
ل يعرفه، لكنه د�ئًما ينتظر ر�سائل �هلل �لتي تاأتيه بالإجابات �لقاطعة، 
قلبه،  فرق  يتاألم،  �إنه  �أخبره  �سديد،  بظماأ  ي�سعر  �إنه  �لدر�ي�س  �أخبره 
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��أدمعت عيناه، ثم بكى، فمد �لدر�ي�س يديه ي�ستقبل دموعه حتى مالأ 
كفيه، ف�سرب حتى �رتوى، فنه�س "�لعارف" من مكانه ��أر�د �أن ينفجر 
عن �سمته �ي�ساأل، لكن �لدر�ي�س ت�سبث بيده �جذبه ب�سدة ليجل�س مرة 

�أخرى جو�ر �لجد�ر قائاًل:

- "�لعارف" ُي�ساأل �ل ي�ساأل.

�لدر�ي�س  فمّد  ��لعط�س،  �لجوع  تملكه  قلبه،  ��طماأن  �لفتى،  هد�أ  فلما 
يده �ليمنى �إلى د�خل �ل�سباك �لخ�سبي �لمتهالك �لذي يتو�سط �لجد�ر، 
�أّنى  �لفتى  ي�ساأله  ��ل�سر�ب، فلم  �لطعام  بمائدة �سغيرة من  ��أخرجها 
لَك هذ�؟ لأنه يعلم جيًد� �أن هذ� �لفعل �لمذهل هو نف�سه �إجابة لأ�سئلة 
محيرة طرحها على نف�سه من قبل، فظل �لدر�ي�س ُيطعمه �ُي�سقيه بيديه 
فلما �سبع، ��رتوى، حدق "�لعارف" في تقا�سيم �جهه �لمجعدة، �عانقه 
ب�سدة، فقب�س �لدر�ي�س على �لتميمة �لتي تتدلى من عنقه ��نتف�س من 

مكانه �سائًحا:

- �هلل.. مدد يا �أم �لعو�جز مدد.

في  �ختفى  حتى  �لكلمات  بتلك  ي�سيح  طريقه  في  "�لدر�ي�س"  م�سى 
�أطعمه  به  �لرجل  هذ�  يعلمه  ��سًما  هناك  �أن  �لفتى  فاأيقن  �لزحام، 
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��أ�سقاه، لكنه لم يظماأ �لم يجع، �لم يكن يبحث عن �سبيل ماء قط، بل 
جاء لياأخذ منه �ألًما به يعّلمه ��سًما يجهله.

�أحدهم  �سبان،  �أربعة  تحتها  يجل�س  ل�سجرة  �لجد�ر  على  �نعك�س خيال 
�أن يتمنو� عليه، فتمنى �لأ�ل  �أن يكون �لخليفة، �طلب من فتيته  تمنى 
�أن يكون �زيًر�، �تمنى �لثاني �أن يكون تاجًر� كبيًر�، �لكن قبل �أن يهم 
�لثالث ب�سرد �أمنيته �ختفى �لظل بحلول �لظالم، لكن "�لعارف" لم يكن 
تر�ًبا،  �أر�د�ه  ما  يتمنو� قط، فكل  لم  �سبقوه  لأن من  ل�سماعها  م�ستاًفا 
لذلك �ن�سرف بعيًد� د�ن �أن ي�سغل باله بما ر�آه، لكن طائر �لنافذة ظل 
قريبة  ر�سالة  هناك  باأن  "�لعارف"  فعلم  يفارقه،  ل  ر�أ�سه  فوق  يحلق 
�أمامه  فالطرق  يذهب،  �أين  �إلى  يعرف  ل  هائًما  �لفتى  ف�سار  �ستاأتيه، 
مت�سعبة، زقاق يحت�سن زقاًقا، ��سارع يطعن �سارًعا، ممر�ت، �طرقات، 
نور  للحجار،  �محال  للطعام،  محال  للتر�ب،  ��أ�سو�ق  للذهب،  �أ�سو�ق 
ير�ح �نور ياأتي، زحام، ��أُن�س فهد�ء ��ح�سة �ظالم، ��لطائر ل يهد�أ 
�ل ي�ستقر، يجذب "�لعارف" كما يجذب �لهائمين �لَوْجُد، فظل �لفتى 
يرك�س خلفه، يقفز، يبحث، يتقاطع، يتد�خل، ي�ستقيم، لكنه ل يتوقف، 
بل يعلو، يعلو �يحلق، فالُر�ح تحلق، �تحلق، فاإذ� �رتفعت �سجدت، ��إذ� 
هبطت �ُسجنت، ��إذ� ُنثرت �ندثرت، ��إن مالت مّلت، ��إن ��ستاقت ر�نت، 
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��إن تلهفت برقت، ��إن �أحبت ��ستكانت، ��إن كرهت �سقطت، ��إن �أُ�سيبت 
زهدت، ��إن �سعدت نجت، ��إن بقيت فنيت، �أما �لج�سد فيتر�سب في قاع 

�لأر�س لي�سبح عن�سًر� �حيًد� في �سلب �لتكوين.

محل  �إلى  فجاأة  �ندفع  ثم  �لنا�س،  ر�ؤ��س  من  �قترب  �لطائر،  �نخف�س 
منه  ي�سلم  لن  ع�سال  لمر�س  د��ًء  لي�سنع  �أع�ساب  ثالثة  يمزج  عطار 
حينما  �لمكان  هذ�  في  لوجوده  "�لعارف" مبرًر�  يجد  لم  قط،  �إن�سان 
�سرح له "�لعطار" بالتف�سيل مكونات �لد��ء �لذي ي�سنعه بعدما قفز 
يتفاجاأ  لم  بينما  �لطائر،  خلف  لهًثا  �لمحل  د�خ��ل  �إل��ى  فجاأة  �أمامه 
�لعطار �لم ي�سطرب �كاأنه يتوقع قد�مه، �أ� �أن هناك من نبهه لذلك، 
�أ�سار لل�"�لعارف" �سريًعا �أن ينا�له قنينة زيت �لرمان، ثم �أمره �أن ينا�له 
قنينة زيت �لقنب، ��لزيتون، ��لفول �ل�سود�ني، ��ل�سويا، مزج �لخليط 
بع�سبة �لفلفل �لأحمر، ��لثوم، ��لكاكا�، �لما �نتهى من �سنيعه، ك�سف 
د�ئرية  حلقات  في  �أ�سابعه  باأطر�ف  بالدهن  �طاله  "�لعارف"  �سدر 
�توهجت حتى غمر  عنقه،  تتدلى من  �لتي  �لتميمة  فاأ�ساءت  متتابعة، 
ر�حة غريبة  �لفتى  ُر�ح  �إلى  فت�سربت  �آخ��ره،  �لقديم عن  �لمحل  �لنور 
من تعب لم ي�سعره من قبل، فاأيقن �أن ما �سنعه �لعطار هو د��ء يد��ي 
�لقلوب من مر�س ير�ه قد �نت�سر، �ستر "�لعارف" �سدره ببطء �سديد، 
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��أر�د �أن ي�سكره، لكنه �سبقه قائاًل:

- ل �أمنيات تتحقق لقلوب �سكنها مر�س.

- لكن �لع�ساة تتحقق �أمانيهم �أحياًنا .

- ربما تتحقق على �لأر�س لكنها ل ت�سعد �إلى �ل�سماء.

�أهدى "�لعطار" �لدهن لل� "عارف" بعد �أن �سبه في قنينة من فخار، 
فاإن  �لأ�ل��ى،  �لحقيقة  من  �إل  عارًيا،  �لأ�ل  �لحلم  يخرج  �لفخار  فمن 
طابت �لأر�س طابت حقيقتك، ��إن �ساءت، �ساءت، فقب�سة �لتر�ب قدر 
ل يغيره �سوى مقامات �لجهاد، حتى ي�سل �لعبد �إلى جهاد �لمحبة بعد 
ُقدر  �لأ�ل حيث  بتكوينه  �لتي علقت  �ل�سوء  �أ�ج��اع  كل  يتخل�س من  �أن 
كلمة من حر�م،  �أ�  لقمة،  �أ�  �ل�سعادة، فجرعة ماء،  نقي�س  �ل�سقاء  له 
بر�ء  منه  �أنت  �ل�سيطان،  قلب  في  �سارب  جذر  �أ�  ن�سيان،  �أ�  �سهو،  �أ� 
بمو�قع  �تعلقت  �لفا�سدة،  �لأر�س  منابت  بعيًد� عن  ُر�حك  �سلخت  �إذ� 
�ل�سماء، فتعلم كل ��سم هو لك، فبكل ��سم ياأتيك �رتقاء ت�سعد به �إلى 
ُمقام �م�ستقر، �أنهى "�لعطار" حديثه، �مّد يده ي�سافح "�لعارف" بعد 

�أن ��ستقرت قنينة �لفخار في ر�حته �ليمنى ثم عاد يحدثه �أ� يو�سيه:

ا قط.  - د��ء �لقلوب ل ي�سفي ُمعر�سً
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حمل "�لعارف" �لد��ء في يده، �خرج يبحث عن �لطائر �لذي �سير�سده 
�إلى �لطريق، لكنه لم يجد له �أثًر�، فقرر �أن يعود �إلى �لمنزل بمفرده، �أن 
يغم�س عينيه، �يدعو �هلل بدعاء "�سليمان" �لذي به تعلم ��سًما �سخر له 
�لرياح لتحمله �إلى �أي مكان ي�ساء، فالأ�سماء يهبها �هلل لأ�ليائه كما يهب 
�لأمنيات، ��لرزق، �لكن هل �سار "عارف ح�سين" عارًفا باهلل حًقا؟ لقد 
عا�س حياته �إن�ساًنا عادًيا جًد�، ي�سلي كما ت�سلي �لنا�س، �ي�سوم كما 
ت�سوم �لنا�س، �يحفظ �لقليل من �لقر�آن، �يرتكب �لأخطاء �ل�سغيرة 
�يتوب عنها كما تتوب �لنا�س، لكنه لم يكن يوًما ��عًظا كبيًر�، �أ� عالًما 
ُي�سار �إليه بالبنان، �لكنه لم يكره �أبًد�، بل د�ئًما ما ياأتي �إلى �هلل بقلٍب 
�ساٍف، ف�سفاه �هلل ���سطفاه �أن يعبر، �تفتح له �لأبو�ب، �ي�سق �لرْتق 
ليرى ما ل نر�ه، �يجتمع حوله كل من �أتاهم �هلل من علمه ليعلموه ��سًما 
"�لعطار" لينزع من �سدره م�سغة  فجاء  �ل�سماء،  في  به  ُيذكر  �حرًفا 
�سود�ء لم ي�سلم عبٌد منها قط، �ما �سلم منها �إل من �أقبل على �هلل بقلب 
�سليم، فترك �أمانيه �لو�هية، ��أعر�س عنها، ��أ�سلم ُر�حه لمن ُيلِق عليه 
�ل�سالم، ف�سالًما على من جاء يحمل للنا�س د��ًء َي�سلمون به، �ُي�سلمون 
�ِسَيَة  �أر��حهم ر��سية مر�سية، ل  ت�سليًما كثيًر�، فت�سعد  �أنف�سهم  على 

فيها، �ل نكر�ن.
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�إلى  �هلل  يرفعه  �أن  ع�سى  بالدعاء  �سوته  يرفع  "�لعارف" حائًر�  �قف 
حيث ي�ساء، فتح عينيه على مهل، فاأب�سر نف�سه يقف عند مفترق �لطرق 
ل يعلم من �أي طريق يعبر، فحط �لطائر ي�سرب بجناحه �لأيمن قنينة 
ا �تحطم �لفخار ��سال �لدهن يتخذ طريًقا حتى  �لد��ء، ف�سقطت �أر�سً
�أ�ساء، فاأيقن "�لعارف" �أنه طريق �ل�سالمة، فخطا بقدمه خطوته �لأ�لى 
�أمام �لد�ر  با�سم �هلل فحمله �لنور حماًل، �في طرفة عين �سار �لفتى 
ي�ستقبله "�لدر�ي�س" �يفتح له �لباب، فاأما �لمائدة فكانت من �ل�سماء، 
��أما �لدهن فمن م�سكاة ُي�ساء، ��إن لم تم�س�سه نار، فنور في �لأر�س، 
ل على �لفتى �لتفا�سير  �نور في �ل�سماء ��لنور كله هلل، هكذ� كانت تتَنزَّ
لتهد�أ ُر�حه �تتحمل عز�ئم �لطريق، فالطريق ما هو �إل �ختبار، �عليه 
�لآن �أن يختار �أمانيه �ياأتي ببرهان ي�سدق به، فيكتب عند �هلل �سديًقا.

"�أ�سماء" �لتي كانت ما  "�لعارف" �إلى �لمنزل فوقعت عينه على  دلف 
لم  �لكنها  بيديها،  كتابها  �سفحات  تتح�س�س  مقعدها  في  تجل�س  تز�ل 
�لجلد  في  بارز  بخط  ُنحت  �لذي  عنو�نه  تخفي  �أن  �لمرة  هذه  تحا�ل 
�لمدبوغ فقر�أه �لفتى بلهجة �لمت�سائل �ب�سوت م�سموع نطق به "�لعارف" 
؟! لكنها �أف�سدت عليه �لمفاجاأة حينما �أخبرته باأنها قد قر�أت رحلة �لنور 

��لد��ء �لتي خا�سها ��أنهتها للتو ف�ساألها ��لف�سول يقفز من عينيه:
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- �ماذ� عن باقي ف�سول �لكتاب؟

- �هل ي�ساأل "�لعارف"؟

- �هل يقر�أ �لأعمى؟

- �هل يقف �لمب�سر حائًر� عند مفترق �لطرق؟

�ل�سلم  �سوب  ��تجه  �سوؤ�لها،  على  يعلق  �ل��م  ح�سين"  "عارف  فُبهت 
ليرتقي درجاته لي�سل �إلى غرفته في �لد�ر �لعلوي، نادته كثيًر� لكنه لم 

يلتفت هذه �لمرة، فال يمكن لموؤمن �أن يلتفت لند�ء فتاة مرتين.

في �لغرفة �لم�ستطيلة �لمرتبة، جل�س "�لعارف" في فر��سه يلملم �لدفء 
�لذي لم يفارقه حتى �عتاد على �جوده، بعدما �نك�سف له لغٌز جديٌد، 
فاأخيًر� علم كيف تقر�أ �لفتاة �أفكاره قبل �أن يبوح بها، فهو �لآن بات يعلم 
�أن م�سيره �لمحتوم يكمن بين دفتي هذ� �لكتاب �لقديم �لذي ُكتب قبل 
�أن ُيولد، بل قبل �أن يتعارف �أبو�ه �أ� ُيولد�، لذلك هو �لآن قد �أم�سى �أكثر 
يقيًنا باأن لكل �سيء �سبًبا، فغ�س �لطرف عن �لأ�سباب، �تعلق ب�ساحب 
كل �سبب يتبعه �سبب، فارتفعت من قلبه تنهيدة ع�سق، حّلقت على �أثرها 
�أ�سر�ب �لذ�كرين تطلب من �ساحب �لأ�سباب من كل �سبب �سبًبا، مدد 
�لفتاة  فاأ��سدت  عميق،  نوم  في  �غّط  �لفر��س  في  "�لعارف" ج�سده 
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�لنافذة، �غّلقت �لأنو�ر، �طرحت �لباب �غادرت في هد�ء.

في �لهزيع �لأ�ل من �لليل لم يكن �ل�سارع هادًئا �أ� خالًيا تماًما كما ظن 
�لغافلون، بل ظل يعج بال�سوت، �سوت �لدر��ي�س �لذين تجمعو� لل�سجود 
��حًد� تلو �لآخر في منت�سف �ساحة "بيت �لقا�سي"، فاأخذ�� يمتزجون 
�كاأنها ج�سًما كر�ًيا  للناظرين  �لحلقة  مًعا في حلقة ��حدة حتى بدت 
ملتحًما متعدد �لألو�ن، لكن �ل�سوت كان يتوحد، �يظهر، �يرتفع، �كاأن 
�لكتلة �لب�سرية كلها قد �سارت لقلب ��حد، فا�ستد�رت، ��أ�ساءت �سيًئا 
نزع  �ل�سوء،  خفت  �لأر���س،  �سو�د  فوق  ي�سيء  ب��دًر�  باتت  حتى  ف�سيًئا 
�لدر�ي�س �لأ�ل نف�سه من �لد�خل ��تجه نحو زقاق جانبي �سيق، ثم تاله 
�لثاني �إلى زقاق �آخر، ثم جاء د�ر �لثالث، ��لر�بع، ��لخام�س، �نف�سو� 
جميًعا؛ كلٌّ �إلى �لطريق �لذي ُقّدر له، �بقيت بقعة �سوء �سغيرة ت�سع من 
�لأر�س، ظلت تتال�سى، �تتال�سى لكنها لم تنقطع، �نتهى �لم�سهد د�ن 
�أن يعلم عنه �أحد �أ� ي�سعر به �إن�س �أ� جان، هي �أفعال تحدث في �لأ�سحار 
�لخلق لكنها عند �هلل حكمة كبيرة ل يعلمها �سو�ه،  لي�ست في ح�سبان 
ففوق كل عالٍم عاِلم، �فوق كل عاِلٍ ُمعلم، �فوق كل ُمعلٍم من هو �أعلم، 
فالعلم كما �لإ�سر�ق، درجات ت�سعد فوق درجات، �لكن �إن غابت درجٌة 

�سعدت �أخرى حتى تحين لحظة �لح�سور �لأخير من �لغياب �لأ�ل. 



فال �سيء ي�سمت في هذ� �لكون..

ل �سيء ي�سكن تماًما، فالموتى يتنف�سون في قبورهم، �ُت�سبح �أج�سادهم 
با�سم �هلل لتفنى في لبنة �لتكوين، حتى ت�سير عظاًما، �ُت�سبح �لعظام 
�ُي�سبح  �سل�ساًل،  ي�سير  حتى  �ل��ت��ر�ب  �ُي�سبح  ت��ر�ًب��ا،  ت�سير  حتى 
ُر�ًح��ا، في�ستوي ج�سًد� حًيا من موت ل  �ل�سل�سال حتى ينفخ فيه �هلل 
يز�ل بل يظل يد�ر، �يد�ر ككاأ�س يتذ�قه �لنا�س جميًعا حتى تحين لحظة 
غير  �ل�سمت،  غير  �ل�سكون،  غير  فالنقطاع،  �سيء،  كل  فيها  ينقطع 
�لموت، �لنقطاع هو �لعدم �لذي �سيقف �هلل �حده على ركامه في يوم 
قريب ينادي �لمتجبرين في �لأر�س، ينادي �لملوك، ��أ�سحاب �لعر��س، 
في  �ل�سو�ري  �لوحو�س  ينادي  ��لعماد،  ��لبالد،  ��لجنان  ��لق�سور، 
�ل�سحاري، ��لبحار، ينادي �لجان، ��لهو�م، ��لجبال، ينادي �لمالئكة 
يجيب، فال مجيب،  على �سوت  ينازعه،  ملك  على  ينادي  �ل�سماء،  في 
فتلك هي �للحظة �لوحيدة �لتي ينقطع فيها كل �سيء، �لزمن، �ل�سوت، 
�تنطفىء  ��لأح��ج��ام،  �لكتل  �تتال�سى  �لخو��س،  �لحركة،  �ل�سوء، 

�لنير�ن، ��لأنو�ر، �يبقى هو.

�أي  يذكر  ل  �أنه  �أ�  منامه،  في  �سيًئا  يرى  �أن  "�لعارف" د�ن  ��ستيقظ 
�سيء، كانت هي �لليلة �لأ�لى �لتي يفقد فيها ر�ؤ�ه �لغريبة، �لتي �عتاد 
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بارتياح،  ي�سعر  لم  �لمنزل، �رغم ذلك  �إلى هذ�  �أتى  �أن يخو�سها منذ 
لقد �أخذه �ل�سعور �أن هناك ما ينق�سه، �أ� ما يفقده في هذه �لليلة، حتى 
�أنه ظن �أن د�ره قد �نتهى عند هذ� �لحد، �أ� �أن خطاأً فادًحا قد �رتكبه 
قلبه  كان  موعد،  د�ن  من  عليه  تنزلت  �لتي  �لرحمة  تلك  من  �أخرجه 
�أ�سابتها نار، فاأ�سرع نحو �لنافذة  يرتجف كما لو كان قطعًة من �لثلج 
�سوى  يجد  فلم  �ل�سارع،  �إل��ى  لينظر  ر�أ�سه  �أخ��رج  �آخرها،  عن  فتحها 
ر�أ�سه  رفع  مهل،  على  �لجانبية  �لأزقة  ترت�سفه  خفيف  �سباحي  �سباب 
�أن  بعد  �لغرفة  د�خل  �إلى  فعاد  �سافية،  زرقاء  فاأب�سرها  �ل�سماء  �إلى 
فقد �سبل �لتف�سير، �لتفت �إلى �لخلف فر�أى "�أ�سماء" تقف �أمام �لباب 
بمالمحها �لجادة �ل�سارمة، �تم�سك في يدها بفاتورة �لح�ساب، �أحنى 
"�لعارف" ر�أ�سه على �سدره ليطالع �لتميمة �لتي تتدلى من عنقه لكنه 
لم يجدها في مكانها، فاأيقن �أن ثمة �سيء لن يحدث، ��أن �لأمور ت�سير 
يتفح�سها  �ظل  �لفتاة  يد  من  �لورقة  فالتقط  �لمرة،  هذه  ده�سة  بال 
حتى ��سطدم بالمبلغ �لم�ستحق، فقد كان مبلغ خيالًيا يفوق �حتماله، 
ي�سدد  �سوف  ��أنه  �لمال،  �لكثير من  يمتلك  باأنه ل  فاأخبرها في هد�ء 
لها فور ح�سوله على عمل، فحّدقت في �جهه بامتعا�س، �جعلته يطبع 
توقيعه �أ�سفل �لفاتورة، ثم �تجهت �سوب �لنافذة ��أغلقتها قائلة بلهجة 
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حادة:

- ل تفتح نافذتك قبل �أن ت�سدد دينك.

- كيف �أ�سدده �رزقي ياأتي د�ئًما من �ل�سماء.

- ما ياأتيك من �ل�سماء هو ف�سل، �عليك �لآن �أن تاأكل من �سعيك.

حائًر�،  �لغرفة  �سقف  من  �لمتدلي  �لم�سباح  تحت  "�لعارف"  �ق��ف 
فترددت نب�سات �ل�سوء �كاأن هناك من جاء لير�ق�س كل �سيء، لكن 
�لذي  �لثقيل  َدينه  في  يفكر  يتحرك  ل  مكانه  في  ثابًتا  "�لعارف" ظل 
ي�سدده؟  كيف  �لنافذة،  من  ياأتيه  �ل��ذي  �لمبهج  عالمه  عن  يحجبه 
�بينما هو كذلك  �لأر���س؟  �عي  �أن خرج عن  بعد  يعمل  �م��اذ�  �متى؟ 
توقف �ل�سوت مرة �أخرى، �سوت عقارب �ل�ساعة �لتي تجمدت في يده 
موؤقت  "�لعارف" �أنه خر�ج  فاأيقن  تماًما،  �لثانية ع�سرة  �لي�سرى عند 
عن �لطريق ليفا�سل بين حياتين، حياة رتيبة يملوؤها �لتر�ب، ��لرماد، 
�ل  تختفي،  ل  حقيقية  �أل��و�ن  تملوؤها  مبهجة  �أخ��رى  �حياة  ��لظالم، 
تبهت، �ل ُتظلم �أبًد�، فال�سير على ج�سر �لمطلق �أحياًنا ما يحتاج �إلى 
�لم�سافات، ��لوقت، فحياتنا  لَنعي كم قطعنا من  �لتوقف  لحظات من 
على ن�سف �لأر�س كما �ل�سم�س �لتي ت�سرق �ترحل عندما تبلغ �لمائة 



91

��لثمانين غر�ًبا، لت�سرق على �لن�سف �لآخر من هذ� �لعالم، �أما نحن 
فنكمل ن�سف حياتنا �لآخر في �ل�سماء.

"�لماريونيت" �إلى �ل�سارع �لأعظم يبحث عن  "�لعارف" بعر�ئ�س  نزل 
�لأطفال ليحكي لهم ق�س�سه �لو�قعية، لكنه لم يعثر على �أي منهم فقد 
بد� �ل�سارع خالًيا تماًما �إل من �ل�سيوخ، ��لدر��ي�س، لكنه رغم ذلك �قف 
في منت�سف �ل�سارع يد�عب عر�ئ�سه �يق�س حكاياه �لو�قعية على نف�سه، 
�بينما �نتهى من �سرد ق�سته �لأ�لى �كانت عن طفل يتيم عا�س بائ�ًسا 
��أمنية،  بحلم،  مت�سبًثا  حياته  خا�س  �أبيه،  كف  يلم�س  �لم  �أمه،  يَر  لم 
ب�سيط،  �أبي�س  بف�ستان  �لزحام  ��سط  من  �سغيرة  فتاة  عليه  خرجت 
�لملونة،  عر�ئ�سه  �تد�عب  �لثانية،  حكايته  �إلى  ت�ستمع  �أمامه  �توقفت 
هّم  �بينما  معدنًيا،  جنيًها  �نا�لته  بحر�رة،  له  �سفقت  �نتهى  �حينما 
ليبادلها �لإبت�سامة، ذّكرته بر�سالة قديمة كانت قد منحتها �إياه في �رقة 
بي�ساء، لكنه لم يهتم بها �طّوحها في �لهو�ء، فاأكمل �بت�سامته حينما 
��ستجمع مالمحها في مخيلته مرة �أخرى، �جثا على ركبتيه ليم�سح لها 
على �سعرها، �يتحدث �إليها، �أ� ي�ستف�سر منها، لكنها لم تمهله �عادت 
�أ�سماء �هلل ل تنقطع  "�لعارف" �أن  تذ�ب �سريًعا بين �لزحام، فاأدرك 
بل تظل مو�سولة، لت�سل كل �لعو�لم فتتفتح �لحجب ��لأبو�ب من غير 
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يمنحها �هلل  ل  فالأ�سماء  باليقين،  قلبه  �متالأ  �أغبر  �أ�سعث  لعبد  موعد 
لمن يطلبها، �إل لو كان نبًيا �أ� ر�سوًل �أر�د �لخير للنا�س جميًعا.

�إلى  لي�ستمعو�  ��سوب  حدب  كل  من  "�لعارف"  على  �لأطفال  تهافت 
�لو�قعية  �أنهى ق�س�سه  بعدما  عليهم  يق�سه  ما  يجد  لم  لكنه  حكاياه، 
�رحل  عر�ئ�سه،  فاأهد�هم  �ل�سبيل،  لهذ�  باًبا  له  �هلل  يفتح  �لم  كلها، 
عنهم يقب�س على قطعة �لنقود �لمعدنية �لتي منحتها �لفتاة �ل�سغيرة 
لعله  �هلل  �إلى  يفر  �كاأنه  �سًقا،  �لأر�س  ي�سق  �لمنزل  ��تجه �سوب  �إياه، 
يفتح له باًبا ظل مو�سوًد�، فدخل �إلى �لد�ر حيث يكمن �ل�سوء �لخافت، 
�ي�سع �لنور من �لأ�سياء درجات، فوقعت عينه على "�أ�سماء" تجل�س في 
فاأحنى  �أ�سابعها،  باأطر�ف  �لكتاب  �أ�ر�ق  تتح�س�س  �لمخملي،  مقعدها 
ر�أ�سه على �سدره خجاًل، فما جناه هو نقطة في بحر فاتورة �لح�ساب 
�إليه باأن ي�سع ما  �أن يتقدم نحوها، ��أ�عزت  �لتي تنتظره، فاأ�سارت له 
يلقي فيه قطعة  �أن  �أمامه، تردد قلياًل قبل  �لذي ب�سطته  �أتاه في كفها 
�لنقود على ��ستحياء، قلبت قطعت �لنقود في كفها، �م�سحت نقو�سها 

باإ�سبعيها، ثم قالت له في هد�ء غير متوقع: 

- هذ� يكفي ل�سد�د دينك.

- كيف �ما �أتيت �إل �لقليل؟
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- رب فئة قليلة ُتغني يا فتى.

"�لعارف"، ��سجد هلل �سكًر� على ر�سائله  �لكلمات على �سفتّي  تلعثمت 
�لتي تتجلى �إليه في كل �قت، فقد �فتد�ه �هلل كما �فتدى "��سماعيل"، 
�أب�سر  ر�أ�سه  �رفع  �سجوده،  قام من  �لما  �حياة،  نجاة  �لعالمين  �منح 
�لمقعد �لمخملي �قد خال من �لفتاة �كتابها، فنه�س من مكانه يبحث 
�لمقاعد،  ��أ�سفل  ي�ساره،  �ع��ن  يمينه  عن  بحث  مكان،  كل  في  عنها 
��لطا�لت، لكنه في كل مرة كان يجد نف�سه �كاأنه لم يبرح مكانه، فلم 
تكن �لفتاة تبادله لعبة �لختفاء �لتي ت�ستهوي �لأطفال، حتى تظهر في 
�لوقت �لمنا�سب قبل �أن يقب�س عليها، �لكنها تر�تيل �لقدر �لتي تتدفق 
على �لأر�س فترتب �لأحد�ث مثلما ُكتبت على �للوح ل هي ت�ساعدية، 
�ل هي تنازلية، بل تنمو �تت�سعب في كل مكان لت�سد �أ�تارها على �أ�تاد 
�لخلود، فعا�د �لبحث مرة �أخرى بعد �أن ن�سى عن �سيء كان يبحث، حتى 
�إلى �لغرف �ل�سبع �لمغلقة، فاأب�سر نوًر� يبزغ من �لغرفة  قادته قدماه 
�أ��سده �أحدههم، ف�سعر �كاأنه هو من  �لثانية، ��سمع �سرير بابها �قد 

�أقام فيها كل تلك �ل�ساعات �لما�سية، �هو من غادرها للتو، �هو...؟
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4- األبـــــواب
بات �لفتى على يقين تام باأن لكل مقام باب، �لكل باب مقام للو�سول 
�لخيال  لي�س من ق�س�س  فالأمر هنا  باإذن �هلل،  �لمغاليق  تنفرج  حتى 
�لتي يذكر بطلها ��سم �أحد �لبقوليات فُيفتح له �يح�سل على �لياقوت، 
�لتي  �لعارفين  بدنيا  �لهزلية  ��لمرجان، فال دخل لالأحد�ث  ��لذهب، 
يجب �أن ت�سدق فيها ما ل ُي�سدق، لذلك فال مكان هنا لعقل نفعي ُخلق 
�لذي  بالإيمان  مرهونة  قلبية  م�سلمات  بل هي  �لز�ئلة،  �لرغبات  لمنح 
تلك  ��أن  عمد،  بال  �هلل  رفعها  �ل�سبع  �ل�سمو�ت  تلك  باأن  �سك  يتبعه  ل 
�لأر�س �لتي ن�سعى في مناكبها هي مجرد نقطة ت�سبح في �لف�ساء، ��أن 
كل تلك �لموجود�ت �ل�سخمة �لتي نعي�س بينها �ننبهر بها، �ن�سرب بها 
�لأمثال هي ل �سيء، لذلك ل دخول �إل لمن �سلم قلبه ل�سبل �ل�سماء، �أما 
من تم�سك بجذ�ر �لأر�س فهي له حتى يجف ج�سده كما تجف �لأ�سجار 

بعد �نقطاع �لثمار.



في  بينهم  �يجل�س  �لنا�س  �إلى  يخرج  �أن  ملحة  "�لعارف" برغبة  �سعر 
�سمت، ي�ستمع �إلى حكاياهم، �ي�ستمتع باأ�سو�ت مقطوعة ل يبالي بها، 
تمييز  فال  �لمقادير،  �أخذته  �أي��ن  ليعلم  يخو�سه  ��أن  لبد  درب  لكنه 
�لبرد، فكان  تبعه  �إذ�  �إل  �سعور بدفء،  �ل  �سو�د،  تبعه  �إذ�  �إل  لبيا�س 
يبحث عنها،  �لتي  �لكبيرة  �أمنيته  بين  يفرق  "�لعارف" �أن  على  لز�ًما 
�ل�سجرة  �لتي ��سطدم بظلهم تحت  �ل�سغيرة، فالثالثة  �أمانيهم  �بين 
تمنو� على �سديقهم �أمنيات ح�سبوها نهاية ر�ئعة لهم، �أما كبيرهم فقد 
غفل �أن �أمنيته �لعظيمة �سيقطفها �لموت عاجاًل �أم �آجاًل، ف�سّخره �هلل 

ليفتح به �لأم�سار، �تبقى كلمة �هلل هي �لعليا..

- ياهلل.. 

"�لعارف" حينما  �أطلقها  �لأب��د�ن  له  تق�سعر  ��سعور  ��سيحة..  كلمة.. 
�سعر باأنه �سئيل جًد� �أمام كل كبير قّدره له �هلل، ليكون حبة في م�سبحة 
ز�هد، �أ� رملة في �سحر�ء �أبت �أن تغفل عن �لذكر فكانت عدًد� في دعاء 
ُم�ستجاب، فالعارفون د�ئًما ما يجهلون �أمانيهم لأنها ممز�جة برحمات 

�هلل، �معلقة بالأبو�ب، ��سر��سف �ل�سماء.

بالآمال  �لم�سحونة  �لنا�س  �جوه  يتاأمل  �لمقهى  على  "�لعارف"  جل�س 
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ُتتلى، �رجا��ت، �لكنها م�سحكة،  ��لأ�جاع، �ي�سترق �ل�سمع، فاأمنيات 
"�لعارف"  نظر  مت�سع؟  له  ��ل�سماء  بب�سر  �أمانيه  يعلِّق  �أن  لب�سر  فكيف 
يميًنا، �ي�ساًر� عله يعثر في هذه �للحظات على �إ�سار�ت �هلل، لكن �سدمه 
ي�ساأله عن مطلبه، ف�سمت  �لأر�س  �أمامه من جوف  �لذي قفز  �لنادل 
قلياًل متح�س�ًسا جيبه �لفارغ، ثم �سعر بحرج �سديد فاأ�سار ب�سبباته نحو 

�لمخرج �لمت�سلط �لذي كان يجل�س في �لطا�لة �لمقابلة قائاًل:

- قهوتك على ح�ساب �لأ�ستاذ.

كاماًل،  �لح�ساب  دف��ع  ي�سكره  �أن  ه��ّم  �حينما  "�لعارف"  ل��ه  �بت�سم 
��ن�سرف عنه د�ن �أن ينب�س ببنت �سفة، �أ� يلتفت �إليه، فعلم �لفتى �أنه 

�لف�سل �لذي يتنزل من �ل�سماء على غير موعد.

رّد "�لعارف" ظهره �إلى �لخلف �جل�س يرت�سف من فنجان قهوته على 
مهل �يمعن في �جوه �لنا�س، ما بين ��جم، �مبت�سم، ��ساحك، �يائ�س، 
�م�ستب�سر، فتمنى في هذه �للحظة �أن يجمع �هلل د�خله كل �أر��ح �لب�سر، 
لي�سع فيها من �جد قلبه في�سعر�� بما ي�سعر به هو �لآن، فالُر�ح �سر، 
�في  �أمل،  �لنتظار  �في  ُتنتظر،  ��لوعد حقيقة  ينقطع،  ل  �عد  ��ل�سر 
كل  �في  ق��رب،  بد�ية  كل  �في  �نهاية،  بد�ية  حياة  �لكل  حياة،  �لأم��ل 
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نهاية خلود، لكن لي�س كل ما يتمناه �لمرء يدركه، بينما تدرك �لعارف 
د�ئًما �لعالمات �لتي تقوده �إلى �أمنيات مختلفة، فهو لم يتمَن ماًل كهذ� 
تجل�س  �لتي  كتلك  �لًد�  يتمَن  �لم  خلفه،  من  �لطا�لة  في  يجل�س  �لذي 
�أ� �سلطاًنا كما تمناه من ظل يجل�س تحت  �أمامه، �لم يتمَن جاًها  من 
�سجرة في �لجزيرة �لخ�سر�ء، "�لعارف" ل يتمنى بل ُيتمنى له، لذلك 
�معادنها،  �لأر���س  �أل��و�ن  كل  د�خله هي مزيج من  تفي�س  �لتي  فُر�حه 
قب�س "�لعارف" على �سدره قبل �أن تنطلق �أمنيته �ل�سغيرة �لتي تمناها 
�إليها  ي�سل  لم  �لتي  �لكبرى  �أمنيته  غاللة  فتطفىء  �ل�سماء،  �إلى  �لآن 
بعد، لكنه ي�سعر باأن �لمغاليق تحا�سره رغم كل �لكر�مات �لتي ظهرت 
هي  فتلك  �سر�ئره،  تهد�أ  �لم  بعد،  قلبه  يطمئن  فلم  �برهاًنا،  ن��وًر�  له 
يتبعه  �أ� �سكون، بل  �أ� �سمت،  يتبعه هد�ء،  �لحياة، ��سطر�ب د�ئم ل 
حياة �أخرى �أكثر ��سوًحا، ��إبهاًجا، �أطرق "�لعارف" بر�أ�سه على �سدره 
حينما �نتهى من ر�سفته �لأخيرة �لتي �رت�سفها على عجل قبل �أن يتدخل 
"�لنادل" �يحرمه منها، ثم �أمعن في �لنظر �إلى �ساعة يده �لتي كانت 
�إلى  ت�سير  فر�آها  �إليه،  ينتبه  لم  �سابق  �قت  في  �لعمل  �إل��ى  ع��ادت  قد 
�ل�سابعة م�ساًء، تململ قلياًل، ثم رفع ر�أ�سه منتبًها �إلى "عمر�ن" �لذي 
جاء يك�سف له عن قطعة �لنقود �لمعدنية قائاًل ب�سوت هادىء بعدما 
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�أ�ماأ ل�ه باأن يلتقطها من بين �أ�سابعه �لمجعدة 

- �طرق �لباب ��نتظر، ��ح�س حبات م�سبحتك حتى ُيفتح لك. 

بينما  خلفه،  يلتفت  �أ�  �سفة،  ببنت  ينب�س  �أن  "عمر�ن" د�ن  �ن�سرف 
نزع "�لعارف" �لم�سبحة �لكهرمان �لتي كان قد �أهد�ها له من رقبته، 
��أخذ ي�سبح با�سم �هلل د�ن �أن ينتبه �إلى غياب �لتميمة �لتي عقدها في 

ق�سبتها يوًما ما. 

�نتبه "�لعارف" �إلى غياب �لتميمة، بحث عنها في كل مكان في مالب�سه، 
في جيوبه، �أر�د �أن ينزع جلده، ��سلوعه، لكنه لم يعثر على �أي �سيء، 
فت�سمر في مكانه حزيًنا، فتفاجاأ ب�يد"�لنادل" تمتد �إلى ر�أ�س �لطا�لة 
لي�سع �أمامه فاتورة �لح�ساب، فيبد� �أن مخرجه �لمت�سلط قد تر�جع عن 
قر�ره في �للحظة �لأخيرة �غادر د�ن �أن ي�سدد له ثمن فنجان �لقهوة، 
�أن يدقق  �أ�سابعه �خ�سي  باأطر�ف  �لح�ساب  "�لعارف" بفاتورة  �أم�سك 
�لنظر في �لرقم �لمكتوب، فكل ما يمتلكه هي قطعة �لنقود �لتي تركها 
له "عمر�ن"، ثم رحل في �سمت تارًكا خلفه حديًثا مبهًما، فاأخرجها من 
�لنادل ��لتقطها ر��سًيا، فاأيقن  �أمامه، فقفز  جيبه على مهل ���سعها 
�أنها تكفي ل�سد�د �لمبلغ �لمطلوب، فرفع ر�أ�سه �إلى �ل�سماء ��بت�سم هلل 



�لم�سبحة  بحبات  �سعر  �لحال  هذ�  على  هو  �بينما  عد�ء،  �ل�سُّ �تنف�س 
�لكهرمان تتحرك بين �أ�سابعه، ف�ساح ب�سوت م�سموع:

- يا �هلل.

للحظات،  مقاعدهم  في  �تجمد��  حوله،  من  �لجال�سون  �إليه  فالتفت 
"�لعارف" �أنه  �أدرك  لقد  �سريًعا،  عاد  ثم  بهم  توقف  قد  �لزمن  �كاأن 
له  لُت�سرع  عنقه  من  تتدلى  مفهومة  غير  �سفرة  �إلى  حاجة  في  يعد  لم 
�لأبو�ب، فيكفيه قلبه، �يقينه لُيفتح له، فلول �إيمان "مو�سى" �لنبي ما 
�ن�سق �لبحر بع�ساه، �ل �نفجر �لحجر بالماء �لزلل، فلم تكن �لع�سا 

��سيًطا �أبًد�، بل كانت يقيًنا يتبعه يقين للعالمين. 

تطلع "�لعارف" في �ساعة يده فر�أى عقاربها ما تز�ل ت�سير �إلى �ل�سابعة 
تماًما، تفح�سها جيًد� فتفاجاأ بعقرب �لدقائق يطوف د�خلها �سحيًحا 
�هلل  رزق��ه  بعدما  �آخ��ر  مكان  �أي  �إل��ى  مقعده  يغادر  �أن  فقرر  معافى، 
يمنحه  "�لنادل"  �أمامه  قفز  بالنهو�س  يهم  �أن  قبل  لكن  بالعالمات، 
طوياًل،  �جهه  في  فحدق  ي��دري،  �أن  د�ن  ج��و�ره  �سقطت  �لتي  �لتميمة 
�لنقود  قطعة  �إليه  رد  ثم  "�لنادل" مبت�سًما،  فتفح�سها  �إياه،  ��أهد�ها 

قائاًل:
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- قهوتك على ح�سابي.

�ن�سرف "�لعارف" يقطع �ل�سو�رع، �ي�سق �أنفا�س �لنا�س �لالهثة، فاأر�د 
�أن ي�سيح فيهم باأن يكفو� عن لهثهم خلف �لأماني �لو�هية، لكنه تذكر 
�أن ما ياأتي للعارفين ل يجب �أن يّطلع عليه �لعو�م لأنها تفوق قر�ئحهم 
�لمحد�دة، فالأنبياء لم يورثو� درهًما �ل ديناًر�، لكنهم تركو� خلفهم 
ي�ساء،  لمن  �هلل  ياأتيها  �لحائرين،  على  �لطريق  ت�سيء  �لتي  �لعالمات 
�سيًئا  �ل�سيء  فكان  �ساء،  بما  �إل  ي�ساء  �سيء  �ل  ي�ساء،  من  بها  �يهدي 
بم�سيئته، نظر "�لعارف" �إلى �أ�سو�ء �لمحال، فتدرج �لنور �سيًئا ف�سيًئا 
حتى �نتهى بظالم زقاق ي�سمخ بعطر غريب من مقام مجهول، فتوقف 
�لكهرمان،  فاأ�ساءت م�سبحته  �لقر�آن،  تي�سر من  نافذته �قر�أ ما  �أمام 
فاأر�سل تحية لكل من رحل في �سمت تارًكا خلفه حرًفا ُي�سبح به �لعطر 

في كل مكان.

�أمامه  فتوقف  �لثالثة  �لغرفة  باب  �لباب،  �نفتح  �أ��ه  �لذي  �لمنزل  في 
قلياًل يتح�س�س قلبه �لناب�س ليثبت بين �سلوعه، لكنها �أن�ساف �لطرق 
�لتي يجب �أن نتوقف �أمامها لنح�سب لها ح�ساًبا، فنحن ن�سير على ن�سف 
�نعي�س ن�سف حياة،  قمر،  �نب�سر ن�سف  �سم�س،  �نرى ن�سف  �أر�س، 
�سير�ه،  فيما  قلياًل  �يفكر  يتوقف  "�لعارف" �أن  على  لز�ًما  كان  لذلك 
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�أم  كاملة؟  �لأ�سياء  كل  يب�سر  ل�"�لعارف" �أن  فهل  �يب�سره،  �يعي�سه، 
�أن ما يعلمه �سيكون ��ساًل بين �لأن�ساف �ل�سابحة في �لف�ساء؟ �تبقى 
�أتى �هلل  �إل من  عليها  يّطلع  ل  �لأخ��رى  �لأن�ساف  �ل�اأبو�ب مغلقة على 
بقلب �سليم، دلف "�لعارف" من �لباب �سريًعا، لكنه ��سطدم بباب �آخر، 
قر�أ عليه ��سًما من �أ�سماء �هلل فانفتح، فا�سطدم بباب �آخر، قر�أ عليه 
��سًما من �أ�سماء �هلل فانفتح، فاإذ� به ي�سطدم بثالث، �ر�بع، �خام�س، 
حتى �أتى على �ل�سابع فانفتح قبل �أن يحرك �سفتيه بكلمة ��حدة �كاأن 
�أحدهم قد قر�أ عنه ��سم �هلل، �أ� ربما قلبه من قر�أ، فهو �لآن �سار �أكثر 
ثباًتا، �كتماًنا، �رحمة، يكمن د�خله �سر كبير ل يبوح به لأحد قط، �ل 
�أن يح�سر  بكثير من  �أكبر  فالأمر  كان،  كتاب  �أي  ي�سرده في  �أن  يمكن 
في حكاية لها بد�ية، �عقدة، �نهاية �سعيدة بالتبات ��لنبات، �على كل 
من يقر�أ هذه �لكلمات �أن يعي �أن حكايا �لُر�ح ل تاأتي منها متعة �لذة 
كما نظن، فهي كالقهوة �لمرة لذتها ل تنتهي رغم ق�سوتها لأنها حقيقة 
باقية، لذلك ل يطغى عليها �ل�سكر مهما ز�د لأنه �هم ز�ئل يذ�ب �سريًعا 
كائن  من  �تحوله  تاأ�سره،  �أن  بعد  للُر�ح  �يبقى طعمه حال�ة  �يختفي، 
�سلب �إلى �سيل د�فىء �ديع، ي�سير في �لعر�ق كاأ�تار �لمو�سيقى، ��أعو�د 

�لمطر.
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�قف "�لعارف" تحت �لقنديل �لمتدلي في منت�سف �لغرفة تماًما بعد 
�أن �نفرج �أمامه بابها �ل�سابع، جال بب�سره بين �لأركان فر�أى في ركنها 
�لأ�ل رجاًل يخرج من بئر �ي�سقي كلًبا يلهث من �لعط�س من خفيه، �في 
�لركن  �في  �لأر���س،  �تاأكل من خ�سا�س  تموء  �لثاني كانت قطة  �لركن 
�لثالث ر�أى ع�سفوًر� يطعم ثعبان �أعمى، �أما �لركن �لأخير فكان خا�ًيا 
ًر� ج�سده جو�ر �لجد�ر، ف�سعر  من �أي �سيء، فتقدم نحوه �جل�س فيه مكوِّ
لأعلى  ي�سحبه  لمن  ���ست�سلم  بطرفه  �أم�سك  ر�أ�سه،  فوق  يتدلى  بحبل 
ر�يًد�، ر�يًد�، فكانت همهمات تقترب من حلقة �لنور �لتي �نبثقت في 
�لظالم، حتى �متدت �إليه يد تجذبه �إلى �لخارج، �أغم�س عينيه متهيًبا 
ما �سير�ه لكن ف�سوله �أجبره �أن يحررهما ببطء �سديد، �حينما ز�لت 
�لمريدين جو�ر �لمقام  ب�"عمر�ن" يقف مع  �أمامه تفاجاأ  �لغ�سا�ة من 
بتجفيف  هّم  ��آخ��ر  ي�سقيه،  �لماء  �أحدهم  �أح�سر  �لإم��ام،  م�سجد  في 
ر�أ�سه  على  يربت  "عمر�ن" فظل  �أما  جبينه،  من  ت�سبب  �لذي  عرقه 
حتى  حوله  ��لتفو�  �لمحر�ب،  �إل��ى  حملوه  �لمرتعد،  ج�سده  ه��د�أ  حتى 

عد�ء، �بعد لحظات لم تطل دفعهم �ل�سغف لل�سوؤ�ل: تنف�س �ل�سُّ

- هل ر�أيت ر�أ�س �لإمام؟!

- هل حملتها �عّطرتها �قبّلتها؟!
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- هل �سعرت بدفئها �تحدثت �إليها �حدثتك؟!

م�سح �لفتى �جوههم في �سمت، ثم �زدرد ريقه، �قبل �أن يهمَّ بفتح فمه 
ف�سمتو�  �لفجر،  ل�سالة  ي��وؤذن  �لموؤذن  �نطلق  �أ�سئلتهم،  على  ليجيب 
بالدماء،  �لمخ�سب  كفه  �أ�سهر  ثم  لهم،  بر�أ�سه  �أ�م��اأ  �أن  بعد  جميًعا 

ف�سهد�� جميًعا "�أن ل �إله �إل �هلل ��أن محمًد� ر�سول �هلل"...

في�ساًر�،  يميًنا،  �سّلم  مطمئن،  بقلب  �لفجر  ركعتي  "�لعارف"  �أنهى 
�لم�سلين،  بين  �لمريدين  يبحث عن  �أخذ  ثم  �لجو�ر،  في  ��سافح من 
مكانه  من  فنه�س  �أث��ًر�،  لهم  �أ�  له  يجد  لم  "عمر�ن" لكنه  عن  بحث 
�خرج �إلى باحة �لم�سجد حيث �لدر��ي�س �لذين تهافتو� ليبلغو� �لنا�س 
ر�سائل �هلل، فوقف على ر�أ�س �ل�سارع ين�ست �إليهم �يتاأمل �لمارة �لذين 
�ن�سغلو� ب�سعيهم حول �أنف�سهم عن عالمات �لفرج �لتي تتنزل عليهم من 
�ل�سماء حتى �نتهى �لم�سهد �تال�سى تماًما، �ن�سي �لفتى ما كان يبحث 
عنه، فقد تعارفنا جميًعا في �لجنة قبل �أن نهبط �إلى هنا، ثم جذبتنا 
�لتقى  بعدما  �تعارفنا  �أخرى  مرة  عليها  فالتقينا  �لأر���س،  �إلى  �لغو�ية 
لكن  تماًما،  �لعالم  منت�سف  عند  �لجبل  فوق  �لأ�لى  باأمنا  �لأ�ل  �أبونا 
ُكتب علينا �لفناء، لذلك كان يجب �أن يفنى كل منا �لآخر لياأتي �آخر�ن، 
��آخر�ن، فاقتتلنا، قتلنا �ُقتلنا، ثم �أ�سبحنا غرباء ب�سفك �لدماء، كما 
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�أ�سبحنا �سعفاء بالن�سيان لذلك كان لنا رحمة �نجاة.

�لخ�سر�ء،  �لجزيرة  في  �ل�سجرة  تحت  �أ�سدقائه  يحدث  �لرجل  عاد 
كل  ي��رى  ب��ات  ل�"�لعارف" �ل��ذي  تماًما  ���سًحا  ك��ان  �لمرة  ه��ذه  لكن 
�أمامه  فتبد�  ه��ي،  كما  �ل��و�ق��ع  �سفحة  تتخلل  �لتي  �لهالمية  �ل�سور 
يعي�س تفا�سيله كاملة، فجل�س جو�ر  لكنه  �أحد�ثه،  كحلم ل يتدخل في 
"�لمن�سور" لعله يطلب منه �أن يتمنى عليه كباقي �لأ�سدقاء لكن ذلك 
عليهم  ن�سفق  من  نحن  بل  �ل�سابقون  يحققها  ل  فالأمنيات  يحدث،  لم 
لهم  �نتمنى  �ل��ج��در�ن  على  �لمعلقة  �سورهم  فنتاأمل  لآخ��ر  حين  من 
�لرحمة، �بت�سم "�لعارف" بل �سحك على ما تمناه ثالثهم �لذي �سخر 
من حلم �ساحبه حينما تمنى عليه �أمنية هزلية ل تتنا�سب مع �للحظة 
�أن  �أر�د  �لوقت،  من  خل�سة  "�لمن�سور" في  ��ستح�سرها  �لتي  �لمهيبة 
يخبره بم�سيره �لمحتوم، لكنه تذكر كتابه �لذي كانت تقر�أه "�أ�سماء" 
باأطر�ف �أ�سابعها د�ن �أن تغير �أ� تبدل �أحد�ثه، فاأيقن �أن لكل عارف 
باأمنيته  يتم�سك  �أن  عليه  لذلك  �لب�سر،  م�سائر  بها  يقر�أ  �لتي  ��سيلته 
�أن  �أماني �لآخرين، فنه�س من مكانه بعد  �أبًد� من  �لكبيرة �ل ي�سخر 
�أدرك �أنه يرى، �ُيرى، يقر�أ، �ُيقر�أ، ي�سعر، �ُي�سعر به، �يفتح له �لأبو�ب 
من �سبقه �إليها فُفتحت له، فتلك هي درجات �لنور ��لإ�سر�ق، فالقنديل 
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كلما كان �سافًيا ز�د توهًجا، �لكن �لقنديل ذ�ته درجة من درجات �لنور 
�لدني لأنه م�سدر فان، �أما �أ�سحاب �لقلوب �ل�سافية فلهم حياة �أخرى 

�أكثر �إ�سر�ًقا، لذلك ُتفتح لهم �لأبو�ب، �تتفتق لهم �لحجب.

"�لعارف" �أنه كلما طاف في �لأر�س عاد، �كلما عاد ُكتب عليه  �أدرك 
طو�ف جديد يعثر به في كل مرة على نف�سه �ل�سائعة، فاأ�سرع �لخطى 
ليحظى بالمزيد، ��لمزيد، فهو �لآن ل يعي�س د�ًر� �آخر �سوى د�ره �لذي 
يجب �أن يوؤديه على �أكمل �جه، فد�ر حامل �لحرباء لم يكن د�ره �لذي 
يرت�سيه على خ�سبة �لم�سرح، بل ر�سمه له مخرج �أحمق �أر�د �أن يفر�س 
�سقطت  لذلك  �لجمهور،  �ت�سفيق  بالمجد  ليحظى  هو  �أمنيته  عليه 
حربته �سهًو� ��أف�سد ما �أر�ده له �لمخرج �لمت�سلط، فهو �لآن بطل يمثل 
نف�سه فقط، �ل ينتظر �أن ياأتي �أحد ليتقم�س د�ره ببر�عة، �ي�سفق له 

�لجمهور، فهو �لآن قد �سار كما هو ل كما يريده �لآخر�ن.

��سل �لفتى �إلى �ساحة "بيت �لقا�سي" حيث ينز�ي �لبيت �لقديم �لذي 
�إلى  �لموؤدي  �ل�سرقي  �لزقاق  بد�ية  عند  �أركانها  �أحد  في  د�خله  يقيم 
م�سجد �لإمام بعد ت�سعبات عدة من �أزقة �أخرى، كانت �ل�ساحة هادئة، 
�خالية تماًما �إل من �أ�سو�ء خافتة ترتق حو�ف �لحجارة �لعتيقة بالنور، 
تر�ح،  �أ�سباًحا  ف��ر�أى  "ماماي"  �لأمير  مقعد  �إل��ى  "�لعارف"  فالتفت 
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فقد  �لكافي،  بالقدر  مالمحهم  يف�سر  لم  لكنه  د�خله،  تاأتي  ��أ�سباًحا 
ب�سكل مثير، �رغم  �ل�سوء على عينيه  تعك�س  �لبي�ساء  كانت مالب�سهم 
�أن �لم�سهد قد بد� غريًبا، �مرعًبا �إل �أنه قرر �أن يقترب، فال �سيء يدعو 
�لو  �سرير،  بخيال  �لمنطق  مخالفة  �سببه  فالخوف  �لقلق،  �أ�  للخوف، 
كان �لخوف موجوًد� لر�أينا �سحب �ل�سماء �حو�ًسا �سارية، ��لبحر تنوًر� 
��لمنطق  �لخوف،  "�لعارف" يفوق  يعي�سه  ما  بينما  �لغليان،  من  يفور 
��لخيال، ��لو�قع، فقد ُكتب عليه �أن يمتطي �سهوة �لمطلق �لذي يتخطى 
�إلى �لالحب، ��لالكره، ��لالحزن،  به كل �لم�ساعر لي�سل في �لنهاية 
�من  �ي�سعد،  �ي�سعد،  ي�سعد،  هو  فقط  ��لالهبوط،  ��لال�سعادة، 

ي�سعد ل يتملكه �سعور تافه كما �لخوف<

�رتعا�سة  �أ�  �أ� حذر،  تردد،  �أدنى  د�ن  �لأ�سباح  يقترب من  كان  لذلك   
تق�سيه عن �لطريق، فظل يتقدم بخطى ثابتة، لكن قبل �أن ي�سع قدمه 
على �سلم �لمقعد، �سمع �سوًتا يناديه، �سوت "�أ�سماء" �لتي تحترف لعبة 
�لختفاء كالأطفال، لكنه لم يلتفت �إليها �أبًد�، فقد �سار �أكثر �إدر�ًكا باأن 
�لأمنيات ل تاأتي �أبًد� من �لخلف، ��أن �لأبو�ب �لمفتوحة د�ئًما ما تاأتي 
من �لأمام، لذلك خلع نعليه �م�سى في طريق �ل�سعود يقذف درجات 
باأن  تفاجاأ  لكنه  �لظالم،  �ساللت  �أخفته  ما  ليك�سف  �لحجري  �ل�سلم 
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�لمقعد خالًيا تماًما، �إل من جلباب �أبي�س، �عمامة خ�سر�ء، �ع�سا من 
�سجرة "�لعو�سج" ل يتكىء عليها �أحد، فاأيقن باأن من كان هنا قد عبر 
�إلى �لجانب �لآخر �ترك له هذه �لعالمات لت�سد من �أزره، �تجعله �أكثر 
قوة �عزًما، فمنت�سف �لطريق هو �آخر نافذة يمكن �أن تلتفت منها �إلى 

�لما�سي، �هو �أ�ل نافذة يمكن �أن تب�سر منها ب�سائر �لم�ستقبل.

على  ��تكاأ  �لخ�سر�ء،  �لعمامة  �ث��اق  ��أحكم  �لجلباب،  �لفتى  �رت��دى 
�لع�سا، �عاد �إلى �لباحة �لتي �متالأت عن �آخرها بالب�سر، فاألقي بنف�سه 
��لأمنيات  �ل�سغيرة،  ��لفرحات  ��لهموم،  بالأحاديث،  ليختلط  بينهم 
من  تفوح  �لمر�س  فر�ئحة  �ل��م��وت،  عليها  ي�سارعهم  �لتي  �لمعلقة 
ببطء  ت�سير  ف��الآلم  ي�سعر�ن،  ل  �لكنهم  �لمعتق  �لُكحل  كما  �أفو�ههم 
�سديد في �أج�سادهم ثم تهاجم خالياهم �ل�ساردة فجاأة في�سقط �لو�حد 
�أ�سابه �سهم طائ�س، لم يكن �أحد يهتم بوجود  تلو �لو�حد �سريًعا كمن 
د�ن  �تنتهي  �لتالقي  نقاط  بينهم  �تتال�سى  �ي�سير  يعبر  فالكل  �لآخر، 
�أن يحتفظ �أحد لالآخر بذكرى عابرة، �أ� حتى �بت�سامة، فكان �ل�سمت 

يعمهم ��سط �سو�ساء �لأ�سياء<

�لأر���س، فتجمد كل �سيء  "�لعارف" ع�ساه لأعلى ثم �سربها في  رفع 
على حاله، �تحولت كل �لألو�ن للون �لرماد، حتى �أ�سبح جلبابه �لأبي�س، 
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يعي�سها  �لتي  �لباهتة  �لحياة  ��سط  مبهجين  لونين  �لخ�سر�ء  �عمامته 
من  متحولة  �أ�سباح  �لحياة  هذه  في  جميعنا  فنحن  �لمتحولون،  هوؤلء 
عالم �لنور �إلى عالم �لرماد، �يبقى �لأ�سل في �ل�سماء ُنرد �إليه حينما 
يوؤذن لنا بعبور �لأبو�ب تاركين خلفنا لمم �لدنيا �بقاياها لمن يريد �أن 
يخو�س �لرحلة �لدنية، لذلك ظل "�لعارف" ي�سحك على هوؤلء �لذين 
�أنهم مخلد�ن تحت �سم�س تغد� �تر�ح،  �أغوتهم حكاية �لهبوط فظنو� 
هناك  �لخلود  �أن  غفلو�  بينما  يرحل،  ثم  للحظات  �لنور  ي�سرق  �قمر 
في �لجانب �لآخر حيث �لأمنيات �لمحققة، قطع �لفتى �لباحة �لكبرى 
ثم �سرب �لأر�س بع�ساه فعادت �لألو�ن �لخادعة، �عاد�� يد�ر�ن كما 
�لماكينات �لتي ل تهد�أ �ل ت�ستقر، فقط هي تطحن كل �سيء بال رحمة.

عبر "�لعارف" بو�بة "بيت �لقا�سي" �إلى قرية قديمة بنى �أهلها بيوتهم 
بحجر �أ�سود ثم حجر �أبي�س، فبدت �لقرية �كاأنها رقعة �سطرنج عتيقة 
�سديد،  بترحاب  ��ستقبلوه  �لأ�سد�د،  ي�سارعون  �لنا�س  فوقها  يتحرك 
يتوجونه  �سد�د  فتية  فتلقاه  ذ� هيبة �جالل،  يوًما رجل  كان هنا  �كاأنه 
��أين  �أت��ى،  �أي��ن  من  ن�سى  �أن  بعد  �ليمنى  بيده  لهم  فلوح  عليهم  ملًكا 
بع�ساه  ي�سير  �لعباد،  مظالم  يتلقى  بينهم  حكًما  �سار  �لآن  لكنه  كان، 
فُيطاع، فدعا ربه �أن يلهمه �سد�ًد� �عدًل به يقيم حًبا، ��إيماًنا �سادًقا، 
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ف�سّدقه قومه حتى �أتاه �لمذنب عبًد� تائًبا، فظل �لفتى يقيم بينهم حتى 
�نق�سى �لظلم ��ختفى تماًما، فباتو� ي�سير�ن على خط م�ستقيم بمالمح 
ب�ساعتهم،  فركدت  بي�ساء،  حجارة  �إلى  منازلهم  �تحولت  مت�سابهة، 
�هد�أت �سو�رعهم، ��ختفت �لتعاريج من حياتهم، حتى تجمد�� جميًعا 
جاء  مظلوم  د�ن  من  قيمة  للُملك  عاد  فما  �لأ���س��د�د،  تال�ست  بعدما 
مّل  حتى  �لفتى  فن�سو�  �إجحاًفا،  يق�سم  جاء  �ظالم  �إن�ساًفا،  ي�ستجدي 
�لمقام بعدما �أ�سبح �حيًد� ل يتردد عليه �أحد من �أ�سحاب �لمظالم ، 
فال قيمة للخير من د�ن �سر، �ل قيمة للنظائر، ��لأ�سباه، من د�ن �سد، 
ف�سرب بع�ساه �لأر�س فعاد�� �إلى �سيرتهم �لأ�لى بين �سو�د، �بيا�س، 
�بين ظلم �عدل، فتركهم ي�سارعون �لأ�سد�د �رحل بعد �أن �أيقن باأن 
ركام �لزمن يعتليه من ُكتبت لهم �لحياة بعد موت، فبين �لحيو�ت يكمن 
ل  �آخر  باب  من  �لفتى  فعبر  ياأتي،  ��سر  ينق�سي،  ��سر  يموت،  ل  خير 
�لأبو�ب يجب  فالمجاهيل من  يوؤدي،  �أين  �إلى  يعرف  �ل  ��سمه،  يعرف 
�أن نعبرها �سريًعا؛ لأنها حتًما �ستوؤدي �إلى �أماكن �أكثر �سغًفا، لكن �سغف 
"�لعارفون" د�ئًما ما يتعلق بال�سماء لذلك لم يعثر �لفتى على �أي �سيء 
في �لجانب �لآخر، فم�سى في طريقه د�ن �أن يعلم �إلى �أين �سيذهب، �أ� 

�إلى �أين �سيعود.
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�سرب بع�ساه �لأر�س..

تكن  لم  �عبار�ت،  ملونة،  ��سر�ئط  �عر�ئ�س  �سوًر�،  �ل�سماء  فاأمطرت 
ل  كانت  نظر�تهم  لكن  ر�آه��م،  �أن  �سبق  �أ�  يعرفهم،  ل�سخو�س  �ل�سور 
عيناه  �متالأت  من  �منهم  �لو�جم،  �منهم  �لمبت�سم،  فمنهم  تخطئه، 
بال�سفقة، �أما �لعر�ئ�س فكان يعرفها جيًد� لأنها من �سنع يده، لكنه كان 
قد تنازل عنها يوًما لأطفال �لحي رًد� على ما منحوه من بهجة، فجثا 
على ركبتيه ليجمع كل هذ� لكنه ��سطدم بالعبار�ت �لتي كانت تتال�سى 
كلما حا�ل �لقب�س على �أي �سيء، تال�ست كل �لأ�سياء �سريًعا؛ �ل�سور، 
�لعر�ئ�س، �ل�سر�ئط �لملونة، ��لعبار�ت، لكن بقيت عبارة �حيدة تلمع 

�أمام عينيه، فقر�أها ب�سوت م�سموع:

- ل ترتدي رد�ًء لي�س لك.

نظر �لفتى �إلى ما يرتديه من جلباب، �تح�س�س �لعمامة �لخ�سر�ء بيديه، 
ثم قب�س على �لع�سا بعدما �أدرك باأنه يجب �أن يعود ليرد �لأمانات �إلى 
�إن�ساًنا عادًيا  يكون  �أن  ُيعرف، فيجب  به  "للعارف" رد�ء  فلي�س  �أهلها، 
جًد�، يتنا�ل �لطعام، ��ل�سر�ب، �ي�سير في �لأ�سو�ق، �يرتدي من قما�س 
�أن  بعد  يرحل  ثم  لهم،  �يبيع  منهم،  �ي�ستري  �إليهم،  �يتحدث  �لعو�م، 



يترك بينهم عالمة بها يذكر�نه �إذ� عاد �إليهم حاماًل برهاًنا ��سدًقا.

�أعاد �لفتى �لجلباب، ��لعمامة �لخ�سر�ء، ��لع�سا �إلى مكانهم في مقعد 
�لأمير "ماماي" ثم �رتدى مالب�سه �لعادية جًد�؛ �لقمي�س، ��لبنطال، 
ثم نزل �إلى �ل�ساحة ي�سير بين �لنا�س، لكنه قبل �أن يغادر �لمكان �لتفت 
�إلى �لمقعد فر�أى �لأ�سباح قد عادت للظهور مرة �أخرى، بينما ظل يتابع 
من �سعد �ل�سلم �لحجري ليتق�سى �أثرهم، ثم هبط متكًئا على �لع�سا 
�مرتدًيا �لعمامة، ��لجلباب، فظل يحدق كل منهما في �جه �لآخر حتى 
�نق�سى ما كان مفعوًل بعد �أن �جتمعا في نقطة تالقي كي يتفرقا، �على 
�هلل ق�سد �ل�سبيل، �لكل عارف حرف ياأتيه به ير�سل للنا�س نقطة من 
�إلى �ل�سماء  �سوء، فتتعدد �لنقاط، �تتابع، �تتو�لى، �تتعاقب، فت�سعد 
م�سابيح تتدلى منها �أر��ح �لعارفين، فيرق�سون مًعا بج�سد ��حد يجمع 
كل �لأحرف �لتي �هبها �هلل �إياهم حتى ينفتح لهم �لباب �لأعظم �لذي 

منه تنفذ كل �لحقائق، �كل �لم�سادر، �كل �لمكاتيب �لمقّدرة. 

في �لمنزل كانت كل �أبو�ب �لغرف �ل�سبع مغلقة، ف�سعد "�لعارف" �إلى 
ر�أ�سه  �لجد�ر، رفع  �أثًر� في  للنافذة  فلم يجد  �لعلوي  �لد�ر  غرفته في 
�إلى �لم�سباح �لمتدلي من �سقف �لغرفة فر�آه م�سباًحا عادًيا جًد� ي�سع 
بنور خافت يكاد يرى به �لأ�سياء، كان �لمنزل خالًيا تماًما من"�أ�سماء" 
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فجاأة  �نبثقت  غرفة  ي�سكن  جاء  جديد  بنزيل  تفاجاأ  لكنه  �"عمر�ن"، 
جو�ر غرفته، لكن �لمالب�س �لتي ين�سرها على �لحبل في �لخارج ل ت�سي 
�إن كان ذكًر�، �أم �أنثى، �ذلك لأنها مالب�س باهتة خالية من �لعالمات، 
خالل  �لمنزل  على  ط��ر�أت  �لتي  بالتغير�ت  �لفتى  يعباأ  لم  هذ�  �رغ��م 
غيابه، فقرر �أن ي�سغل فر��سه بج�سده �ينام، لعل في �لنوم �إجابات عجز 
�لعنيفة  �لمتتابعة  �لدقات  لكن  �إليها �هو في كامل �عيه،  �لو�سول  عن 
�لتي كانت تاأتيه من جد�ر �لجار لم ت�سمح له بهذ�، حتى �أن محا�لته 
�لم�ستميتة في عزل نف�سه عن تلك �لدقات بو�سع �سد�دت في �أذنيه لم 
تجد له نفًعا، فال�سوت كان ينخر ر�أ�سه ب�سكل م�ستفز، فنه�س من فر��سه 
فتفاجاأ  �لمزعجة  دقاته  لينهاه عن  �لجديد؛  �توجه �سوب غرفة جاره 
بباب �لغرفة ينفتح �أمامه قبل �أن يهم بطرقه، توقف قلياًل ليطالع من 
في �لد�خل لكن �لظالم كان يحجب عنه ر�ؤية �أي �سيء، فتقدم بخطو�ت 
حذرة في �تجاه �لدقات فبد�أت �لر�ؤية تت�سح �سيًئا ف�سيًئا بعدما تعادلت 
عيناه مع �لظالم حتى �قع ب�سره على �لطائر �لذي �قف ينقر �لجد�ر 
بينما كان  فت�سمر في مكانه  للخر�ج،  �إحد�ث فجوة  توقف محا�ًل  بال 

�لطائر قد �نتهى.

�أر�ده �لطائر لم يكن فجوة للخر�ج كما يظن، بل ما   لكن يبد� �أن ما 
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�أر�ده �أن تكون فجوة للدخول، دخول �لنور، ��لطيور �لبي�ساء �لتي تهافتت 
تحوم،  ��أخذت  �سريًعا،  �حّلقت حوله، طوقته  �لخارج  من  �لغرفة  على 
تحوم، تحوم حتى �متزج "�لعارف" بالبيا�س، ��متزج �لبيا�س، بالنور، 
مع  �لخاليا  �تد�خلت  بالعنا�سر،  �لعنا�سر  �لتحمت  حتى  ب�"�لعارف"، 
�لماء،  في  �لماء  �ذ�ب  �لفجو�ت،  في  �لفجو�ت  ��ن�سهرت  �لخاليا، 
فخرج ج�سد من هذ� �لمزيج ي�ستلقي على �لفر��س، بعد �أن تبخر كل �سيء 
�توهجت �لغرفة، ��ن�سق �لجد�ر بالنافذة من جديد، �تدلى �لم�سباح 
�سافًيا يك�سف عن كل معالم �لمكان، فا�ستيقظ �لفتى في غرفته على 
دقات �لطائر يقرع �لنافذة في �لخارج، فنه�س من مكانه �فتحها على 
عجل، فد�همته رياح عليلة رطبة تنف�س منها كاأنها ُر�ح مطمئنة �أر�سلها 
�هلل لت�سكنه، فتهد�أ نف�سه �ت�ستقر، نظر للطائر �لذي �قف �أمامه يرخي 
جناحيه في ��ست�سالم، مّد كفه �إليه ف�سعد �إليه �سريًعا، ثم نقره �سبًعا 
حتى �أ�ساء، فاأ�ساء �ل�سبح �تنف�س، �خرج �لدر��ي�س من �لأزقة ي�سعون 
�أب�سر  "�لعارف" ��أ�سرق �جهه حينما  �لنا�س، فابت�سم  بر�سائلهم بين 
باًبا في �ل�سماء ينفتح ر�يًد�.. ر�يًد�، يخرج منه �لعارفون، �تنفذ د�خله 
مّد  �ل�سحاب،  بين  �ختفى  حتى  ��رتفع  �لطائر  حّلق  �لطيبة،  �لأر��ح 
�لفتى كفه لي�ستقبل �لمطر �لأ�ل �لذي َهَمى على �لدنيا ليغ�سلها برًد�، 
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��سالًما، �يطفيء ُغلة �لقلوب، �يزيد �لعا�سقين �سوًقا، رفع �لفتى ر�أ�سه 
��أغلق  �لم ينطفىء،  �لبلل، فانطفاأ كفه،  �ل�سماء حتى طال �جهه  �إلى 
�لنافذة �عاد �إلى فر��سه لكن �سيًئا لم ينغلق، ف�سار �لجد�ر كله نافذة 

منها يمد ب�سره �يرى.

�أن  "�لعارف"  �أر�د  بالطعام،  �دخلت  �لغرفة  ب��اب  "�أ�سماء"  طرقت 
يتحدث �إليها، �ي�ساألها، لكن هاتًفا �أخبره باأنها لم تعد تملك �إجابات، 
�أن يرتقي، �لكل باب طاقة، �لكل طاقة  فاأبو�ب هي ُتفتح لمن ُكتب له 
�متد�د، ��نتهاء، ف�سمت �لفتى بينما هي من �أر�دت �أن ت�ساأل، ف�سبقها 

بالإجابة م�سيًر� �إلى �لنافذة:

- من هنا يمكنني ر�ؤية كل �سيء.

�أحنت �لفتاة ر�أ�سها على �سدرها في خجل، �قبل �أن تطرح عليه �سوؤ�ًل 
�آخر د�همها بالإجابة:

- ��سمك "�أ�سماء".

�لباب،  نحو  طريقها  تتح�س�س  �سديد  ببطء  �تر�جعت  �لفتاة  �بت�سمت 
حتى غادرت د�ن �أن ُتزيد، فاأيقن "�لعارف" �أن للرحلة رفقاء هم ُخّد�م 
حامل  من  �تحول  منهم،  ��ح��د  د�ر  �نق�سى  باب  ُفتح  ف��اإذ�  لالأبو�ب، 



�لكتاب  تحمل  "�أ�سماء" ماز�لت  لكن  جًد�،  عادي  �سخ�س  �إلى  قنديل 
�إليه من حين لآخر  تاأتي  تتح�س�س مو��سعه �تقر�أ �لحكاية، لذلك فهي 
لتق�س عليه ما قر�أته، ثم ترحل د�ن �أن ت�سع نقطة للتوقف، فالعارفون 
بد�يات  من  تنبثق  بد�يات  �لنور  كما  هي  بل  نهايات،  لق�س�سهم  لي�س 

حتى ت�سل �لحكاية �إلى بادىء ذي بدء في �ل�سماء.

ا  بع�سً ترك  فماء  �ل�سر�ب  �أم��ا  �لبقول،  من  �ك��ان  طعامه  �لفتى  �أنهى 
في  فر�أى  "�لدخان"،  من  يقر�أ  �سالته  في  �دخل  تو�ساأ  لو�سوئه،  منه 
�سجوده باًبا ُيفتح له من بعيد يبزغ منه نور، �قدر، �عالمات، فاأطال.. 
فانغلق �لباب، فقام، ثم عاد لل�سجود، فر�أى باًبا �آخر ُيفتح له تبزغ منه 
�جوه با�سمة، نا�سرة، م�ستب�سرة، فاأطال.. فانغلق �لباب، فقام ثم عاد 
ُيفتح �ُيغلق، �ظل على هذ� �لحال  ُيفتح له �ُيغلق،  باًبا  لل�سجود، فر�أى 

حتى كانت �ل�سجدة �لر�بعة �لتي ر�أى فيها باًبا مغلًقا لم ينفتح بعد.
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5- عبوٌر آمن
�أنهى "�لعارف" ركعته �لر�بعة، ��أم�سك بم�سبحته �لكهرمان، ثم جل�س 
�لغرفة  �أمام  �لمغلق  �لباب  �أمر  على �لأر�س يتمتم بالختام، �يفكر في 
�أن  �عتاد  لكنه  �أبو�ب،  �جتازه من  ما  �إلى  �لتفكير  �سّده  �ربما  �لر�بعة، 
�لأمنيات ل تتحقق عمًد�، �لمهم �أن ي�سكنه �ليقين �لذي به �سق مو�سى 
�لبحر بع�ساه ليعبر �إلى �لجانب �لآخر، لينجو بحياتنا جميًعا من فرعون 
�جنوده حينما كان �لبحر �أمامه ��لطاغوت من خلفه، �لو �أن مو�سى فقد 
يقينه للحظة ��حدة ما ��ستجابت �لع�سا لرغبته، �ما كانت نجاته هو 
�لممكنين؛  بين  فا�ساًل  حًد�  ليكون  لعباده  �هلل  يوؤتيه  فاليقين  �قومه، 
�إيماًنا،  �أكثر  يكون  ل�"�لعارف" �أن  لبد  كان  لذلك  ��لإن�ساني،  �لرباني 
�هلل،  ي�ساء  حيث  �إلى  ب�سالم  ُر�حه  تعبر  حتى  �ثباًتا،  �ر�سًد�،  �يقيًنا، 
فتتجلى في �سقوق �لنف�س طال�سم �ل�سمو، �يبقى �لبدن على �لأر�س �آية 
ت�سعى �إليها جد�ئل �لنور، ليظل �أماًل لكل م�ستاق �أتى يلتم�س من �سيرته 
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�قوًد� �مدًد�.

حّدق "�لعارف" في �لجد�ر فر�أى.. لكنه �سمع �أنيًنا للنافذة فنه�س من 
مكانه �ظل يم�سح عليها بيده حتى تال�سى �لأنين �سيًئا.. ف�سيًئا، فهكذ� 
هي �لأ�سياء �لتي نظنها جامدة �إذ� �سعرت باأن مهمتها قد �نتهت تبكي 
بكاًء يفقهه �لعارفون، لذلك �إذ� عبر �أحدهم فاإنه يلقي �ل�سالم على كل 
�سيء، حجًر� كان �أم ب�سًر�، فكل من عليها يحيا، �كل ما عليها ي�سعر، 
ي�سحك، �يبكي حتى تحين لحظة �لفناء، تقدم �لفتى ناحية �لجد�ر، ثم 
عبر �إلى ما بعد �لجد�ر، فجميع �لطرق �لآن ممهدة، على �لياب�سة، �فوق 
�سطح �لماء، فب�سم �هلل مجريها، �مر�سيها، �ما �لمنع �إل رحمة كبرى 
ُيبتغى منه عطاٌء خالٌد، م�سى �لفتى في طريقه د�ن �أن يلتفت لعذ�بات 
�لقلوب �لتي تتر�كم �أمام �أب�سار �لعباد كالجبال فتحجب �ل�سوء بالنار، 
بها  �لمب�سرين، فالعين خدعة كبيرة نرى  �لع�سق بظالم  نور  �تحجب 

خدعة �أكبر، فنرى �ل نرى، �أ� كاأننا نرى.

 لذلك �سرعان ما ن�سقط �سريًعا قبل �لعبور، لكن من كان قلبه نافذته 
فهو ثابت على كل حرف، �حّد، �خيط، كاأنه ي�سير على مت�سع، ��سعة، فال 
ي�سيق �أمامه �أفق، �ل يق�سو من تحته لين، �ل ُيق�سي �أ�بته قريب، لذلك 
فهو يعبر في طرفة عين �أ� �أقل قلياًل، يعبر �إلى حيث تبد�أ �لكتب حرفها 
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حيث  �إلى  �يعبر  �لنبع،  ب�سائر  �لأنهار  ت�ستقبل  حيث  �إلى  �يعبر  �لأ�ل، 
ُتذيب �لبر�عم ق�سرة �لبذ�ر حينما تتلقى قطرة �لمطر �لأ�ل، فيعبر �إلى 
�أ� قدر لم يغيره  �أر�د منه حكمة،  �إل بمنع  حيثما يعبر فال يمنعه مانع 
دعاء، فالعبور د�ئًما ما يكون بين نقي�سين ��إل كان م�سًيا في �لمكان ل 
طائل منه، فيكون من �لظالم �إلى �لنور، �من �لبرد �إلى �لحر�ر، �من 
ع�سرة �إلى مي�سرة، �من �سر �إلى نفع، �من ملح �إلى عذب، �من موت 
�إلى  ق�سوة  �من  رغبة،  �إلى  رهبة  �من  عدل،  �إلى  قهر  �من  حياة،  �إلى 
رحمة، �من نار �إلى جنة، �من ر�سوخ �إلى تحليق، �من �هم �إلى حقيقة، 
�من فناء �إلى خلود، لذلك فكل �لطرق ممهدة للعارفين �إل من حو�جز 

عار�سة قد تز�ل بال�سعود.

في غابة �لأ�سجار كان "�لعارف" يجمع �لحطب للخباز �لذي ��ستجاب 
�لعمر  به  �أزره بعدما تقدم  ي�سّد من  له خادًما  باأن يجعل  �هلل لدعائه؛ 
�أي  في  �ستنطفىء  �لتي  �لنار  �أم��ر  في  يفكر  فظل  منه،  �لعظم  ��ه��ن 
لحظة، فالرغيف هو �أمل للجوعى، ��لنار �أملها �لإن�ساج، ��لخبز ياأتي 
من �لتر�ب، لُيطحن بالتر�ب تحت عذ�بات �ل�سعفاء، ��أ�سحاب �لآمال 
�لذي  �لحقيقي  �لع�سق  هو  فذلك  ��سبًعا،  فرحة،  لت�سلهم  �ل�سغيرة 
لهذ�  ذ�ته،  للهم  د��ء  �هو  كبير،  فالع�سق هم  �لآملون،  �أجله  من  يعبر 



بكيفية  �ل  �لزمان،  بكينونة  �ل  �لمكان،  "�لعارف" بكينونة  ينخدع  لم 
�أمام  تتال�سى  م�سافة  هي  �لدنيا  هذه  في  �أر�س  فكل  �لنقل  �ل  �لو�سل 
�ل�سم  جهل  لمن  عالمات  �إل  هي  ما  ��لعباد  �لبالد،  فاأ�سماء  �ليقين، 
�لأعظم، لذلك لم يكن �لأمر برمته يعني �لفتى، �ساء �هلل له �أن يكون 
ملًكا فكان، ��ساء �هلل له �أن يكون خادًما فكان، �هلل �لأمر كله من قبل 

�من بعد.

عاد �لفتى بحمل �لحطب للخباز �قبل �أن يهم باإلقائه تحت قدميه رمقه 
�ل�سيخ بنظرة حذرة قائاًل:

- �لق بحملك بهد�ء ��حر�س �أل تخد�س فر�ع �لحطب.

- لكنه جماد �ستحرقه �لنار!

- �إياك �أن تجرحها بقولك باأنها بال ُر�ح.

- �ماذ� عن �لنار يا �سيخ؟!

- �لنار تت�سرم باأنفا�س �لعا�سقين يا فتى.

في  �بد�أ  بيديه،  غرفة  �لعجين  من  �غترف  ثم  للحظات  �ل�سيخ  �سمت 
ت�سكيلها، ثم �لتفت لخادمه قائاًل:
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ر عجينتك يا ُبني.  - �أفرغ �لطحين في �لجرن �ح�سّ

- لم �أعمل خباًز� من قبل يا �سيخ.

- لكل �إن�سان حمله �عجينته �لتي ي�سكلها فال تبخل برغيفك على �لنا�س.

�لعجين  في  �بد�أ  �لماء،  عليه  ��سب  �لجرن،  في  �لطحين  �لفتى  �أفرغ 
بينما ظل �ل�سيخ يتابعه في �سمت حتى �نتهى من ت�سكيل رغيفه، تقدم 

�ل�سيخ نحوه �حمل �لرغيف �لنيء قائاًل:

- عجينتك ت�سبه قلبك يا ُبني فارفق بها.

- �أرفق بها ��أنا من جمعت للنار �لحطب!

�بت�سم �ل�سيخ للفتى �هّز ر�أ�سه قائاًل بلهجة م�سفقة:

- قلوب �لعارفين ُتطهى بالنار �ل تحترق. 

�لذي  �لتنور  في  ليقذفها  عجينته  ل�"�لعارف" يطلب  يده  مّد  ثم  قالها 
ي�سع دفئه في �لمكان، فبد� كاأنه �سحر يجذب �إليه محبي �لحياة، فنظر 
ياأخذ  �لأبي�س  �جهه  �بد�أ  �نتفخ،  ما  �سرعان  �لذي  �لعجين  �إلى  �لفتى 
�جًها  �لعجين  �أ�سحى  �سانعه حتى  �سبغة  لون  من  ثم  �للهب،  لون  من 
فاأمره  ر�آه،  لما  �لفتى  �بتهج  نا�سًجا،  رغيًفا  فاأ�سحى  ي�سبهه،  �سبوًحا 



122

�ل�سيخ �أن يغيث رغيفه قبل �أن يحترق �تاأكله �لنير�ن، فاندفع �لفتى �إلى 
�لتنور م�سرًعا فتفاجاأ باأنه ل يحوي حطًبا م�ستعاًل، �لم تم�س�س رغيفه 
نار، فقد كان �لتنور خالًيا تماًما، لكنه ظل م�سيًئا من د�ن �قود، فعاد 
�لفتى �إلى �سيخه يحمل رغيفه بكلتا يديه، �قد ت�سربت دمعة من عينيه 
��نحناءة تقدير، فربت �ل�سيخ على كتفه حتى �نتف�ست ذر�ت �لطحين 

من مالب�سه لتعلق بالهو�ء ثم قال مبت�سًما:

- �إنها نار للحياة كالتي �سّوتك رجاًل �لي�ست نار للعذ�ب.

- لقد ��سل �لرغيف �إلى �سر �لن�سج من د�ن نار يا �سيخ. 

�عجنتك  �أ�ج��اع��ك،  هر�ستك  "عارف"  يا  تماًما  �لقمح  مثل  �أن��ت   -
�إلّي �لآن لتت�سكل، �ُتطهى لت�سل  "�أ�سماء" باليقين في تكيتها، �عبرت 

�إلى �سرك مثل �لرغيف �لذي ��سل �إلى �سر �لنار. 

- �كيف �أ�سل �إلى ...؟!

- تذكر يا فتى "�لعارف" ُي�ساأل �ل ي�ساأل.

- لكن قلبي يوؤلمني.

�سدره،  على  �ليمنى  ر�حته  �أ�سند  ثم  ه��د�ء،  في  نحوه  �ل�سيخ  تقدم 
��لي�سرى فوق ر�أ�سه، �عّلق ب�سره بعينيه طوياًل ثم تحدث بلكنة حالمة:
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- عليك �أن تبد�أ طريق �لع�سق لي�سل قلبك �إلى �سر �لن�سج.

- �لع�سق!

ا يبحث عن �لظماآن. - �بحث عمن يحبك.. فالماء �أي�سً

- �لع�سق!

- هناك �لكثير من �لطرق للو�سول �إلى �هلل يا بني فال تتعجب، �لبع�س 
يحمل �لحجارة كاإبر�هيم، ��لبع�س ينظم �ل�سعر مثل مولنا، ��لبع�س 
يخّط على �لرمال كما �إدري�س، ��لبع�س يقول �سبحاني، ��لبع�س يهيم 
�لجائع،  لإ�سباع  �لخبز  تح�سير  هي  �مهمتي  كالحاّلج،  �لأر����س  في 
��سعوًد�؛  �ع�سًقا،  علًما،  ز�ده��ا  مهما  ُر�ح��ه  ت�سبع  ل  "�لعارف"  لكن 
عبء  عن  للتتخلى  ��لُهيام  �لوجد  ت�سنع  من  هي  ُبني  يا  فالمع�سوقية 

�لج�سد، �ترتقي �إلى �لملكوت.

- لقد ع�ست ل �أعرف �لحب، فقد كان ميالدي هو خر�ج حي من ميت، 
لكني  �إي��اه،  ُيعلمني  من  �أجد  �لم  بالحياة  �سرخت  يوم  �أمي  ماتت  لقد 
�جدت في عر�ئ�سي مالًذ� لهذ� �لحب �لمفقود فخرجت بها لالأطفال 
�أجمع من �جوههم �لإبت�سامات �لتي فقدتها قبل �أن �أُ�لد، بينما لم �أكن 

�أبت�سم �أبًد�. 
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م رغيفك على �لجوعى ياأتيك �لحب من كل  - ياُبني �أطعم فُتطعم، ق�سِّ
يتذ�قها  من  �هناك  يذ�ق مزقتك حال�ة،  فهناك من  �م��ذ�ق،  مزقة، 
�إليك  ُتغنيه عن �لئم �ل�سلطان، �في �لنهاية يعود  طال�ة، �هناك من 

�لحب مكتماًل في رغيف ت�سنعه بالعرفان.

فمّد  عينيه،  من  تبزغ  دموعه  كانت  بينما  "�لعارف" للحظات،  �سمت 
له  قائاًل  ب�سدة  �عانقه  �سدره  �إل��ى  �سمه  ثم  ي�سافحه،  ي��ده  �ل�سيخ 

باإبت�سامة حانية:

- �رحل يا بني.. �بحث عن �لع�سق، تدفق كما �لماء من قلب �إلى قلب، 
�حتًما �ستعثر على قلب �سادق تعبر منه �إلى �ل�سماء، فالعبور �إلى �لع�سق 

ل يكون �أبًد� �إل بالع�سق.

- �لع�سق!

�ألم  كل  �أن  تعلم  �أن  عليك  لكن  �لخبز،  كما  لتتذ�ق حال�تها  ردده��ا   -
�ستو�جهه هو �ختبار فال تمّل �لوجع، �أ� �لحتر�ق، هيا رددها.. هيا يا 

فتى.

- �لع�سق! �لع�سق! �لع�سق!

- دعوت �هلل �أن يرزقني بك فا�ستجاب.



125

- �أردت خادًما يدعمك، فاآتاك قلب يتاألم فاحتويته.

�أخرى �لكن  لعناقه مرة  للفتى �ربت على كتفه، ثم عاد  �ل�سيخ  �بت�سم 
هذه �لمرة كان عناًقا للود�ع، �لتفت �ل�سيخ لل�سوء �لمت�سلل من �لنافذة 

ثم قال في �سر�د:

- بل قل �إن فوؤ�دك �سيقودك �إلى �لمكان �ل�سحيح.

يتقدم  كان  "�لعارف"بينما  يد  في  ���سعه  خبز  رغيف  �لخباز  �لتقط 
�لفتى نحو �لجد�ر لي�ستعد للرحيل �إلى عالم بال طريق، �بال م�سافات، 
ل  �لبحار  كما  �سا�سعة  عو�لم  هي  �لع�سق  عو�لم  كل  لأن  حو�جز،  �بال 
تحدها �إل �سماء زرقاء بها �جه با�سم، �نجمة �حيدة ت�سيء �ل تنطفىء 

�أبًد�.

�لكهرمان  بم�سبحته  يم�سك  "�لعارف" ماز�ل  "�أ�سماء" كان  تكية  في 
�لفتى  ف�سهق  �ل��ج��د�ر،  �سق  �ل��ذي  �ل�سبح  لنور  �يتطلع  �سالته  يختم 
حينما طال �لدفء قلبه �هلل..�هلل.. لم تكن نف�سه �لقلقة لتطمئن �أبًد� 
�إل بتلك �ل�سهقة �لتي ت�سبه �سهقة �لحياة، ��سهقة �لع�سق �لذي يبحث 
عنه، فكانت هي �لمرة �لأ�لى �لتي ينحرف فيها عن د�ئرة �لبحث عن 
�أمه، ��أبيه، �إلى بحث �آخر ياأخذه كماء يتدفق يحمل زهرة �إقحو�ن نبتت 
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ع�سفور  فاقتلعها  �لظماأ،  �أ�سابها  حتى  �ل�سحر�ء  في  �تفتحت  �ربت 
�أن  �إما  �لع�سق  فالبحث عن  �ل�سماء،  نهر ي�سب في  ��ألقاها في  طيب، 
�يقطع  �لبحار،  �يعبر  �لبالد،  �لعا�سق  فيها  يجوب  برحلة طويلة  ُيرفق 
�لأق��و�م،  يعا�سر  �ل��ودي��ان،  �إل��ى  �يهبط  �لجبال،  �ي�سعد  �ل�سحاري، 
مكانه،  يبرح  �أن  قبل  عنه  يبحث  ما  ياأتيه  �أن  ��إما  ��لع�سب،  ��لطيور، 
نه�س "�لعارف" من مكانه يبحث عن عالمة �لطريق، فعثر في فر��سه 
على رغيف �لخبز �لذي �أخذه نفحة مباركة من �لخباز، حمله بين يديه 
برفق، ثم ��سعه في حقيبته �ل�سود�ء، �عزم �أن يبد�أ طريقه باأ�ل مزقة 
مرمى  من  تاأتيه  للخباز  ن�سيحة  �سمع  لكنه  محتاج،  لدر�ي�س  يهديها 

�لب�سيرة:

- �أنت من يجب �أن تتو�سل للدر��ي�س يا بني ليقبلو� منك مزقات رغيفك.

- �لمانح ل يتو�سل يا �سيخ.

��أنت  بالعطاء،  تتعلق  �لكبيرة  فالأمنيات  جلب،  �لأمنيات  كل  لي�ست   -
�لع�سق  در�ب  من  درب  ��لحب  �لحب،  يمتلكون  �هم  �لرغيف  تمتلك 
خبز  مزقة  ك��ل  م��ع  �إبت�سامة  لهم  تترك  �أن  على  فاحر�س  ��ل��ع��ط��اء، 

يتذكر�نك بها فاإبت�سام �لدر��ي�س دعاء لُيرد.
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- ذ�بت �أمنياتي �ل�سغيرة كلها ��لآن �أنا �أبحث عن �ل�سر.

- من يبحث عن �سيء يعثر عليه، لكن عليك �أن تحترم �أ�سر�ر �لآخرين.

- ربما �أ�سبحت �أكثر علًما من ذي قبل لكن قلبي..

- �جعله كما عجينتك م�سلوب �لقو�م لين�سج على مهل بنار �لع�سق.

�حتفظ �لخباز بابت�سامته، ثم ��ستد�ر للتنور يجذب ما ن�سج من �لخبز، 
لينهل  �لدر��ي�س  �لكبرى يبحث عن  �لباحة  "�لعارف" �إلى  بينما خرج 

من قلوبهم �لحب.

حتى  �لدر��ي�س،  على  �للقيمات  يوزع  زقاق  �إلى  زقاق  من  �لفتى  تدفق 
دعاء  يمنحه  محب  عن  لها  يبحث  م��از�ل  ي��ده  في  �أخيرة  لقمة  بقيت 
لي�ستريح  تورمت قدماه فجل�س  "�لعارف" كثيًر� حتى  ��بت�سامة، بحث 
خ�سبي  �سباك  يتو�سطه  مجهول،  �سارع  في  قديم  ج��د�ر  ج��و�ر  قلياًل 
متهالك فاأتاه در�ي�س ي�ساأله عن �سبيل ماء، فالتفت �إليه �لفتى، تفح�س 
�جهه طوياًل، �ُخيل له �أنه قد ر�أى هذ� �لوجه من قبل، كما ُخيل له �أنه 
قد جل�س جو�ر هذ� �لجد�ر، �هذه �لنافذة �لمتهالكة من قبل، فهّم �أن 

ي�ساأل فبادره "�لدر�ي�س" بقوله:

- تذّكر.."�لعارف" ُي�ساأل �ل ي�ساأل.
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- لكنني ل �أمتلك ما ُيطفيء ُغلتك.

- تكفيني قطعة �لخبز �لأخيرة فمنها �لماء، ��لطعام.

- �أبحُث عن �لع�سق �لكن نفدت �للقيمات �لم �أعثر عليه بعد.

ا. - مازلت تمتلك �أ�سياًء كثيرة.. فتخلَّ عنها لياأتيك خال�سً

مّد "�لعارف" يده بقطعة �لخبز �لأخيرة للدر�ي�س فاحتفظ بها في يده 
ثم منحها لدر�ي�س عابر، �أخذها �طار بعيًد�، فالتفت �لدر�ي�س للفتى 

قائاًل:

- منحها لك �لخباز، فمنحتها لي، فوهبها �هلل لي �لك �له.

- �لع�سق!

من  �قام  �لكلمة،  ردد  ثم  �لفتى،  على ظهر  "�لدر�ي�س" �ربت  �سحك 
مكانه ينادي:

- مدد.. يا �أم �لعو�جز مدد.

حالق  لحقه  �لآخ��ر  هو  مكانه  من  ينه�س  �أن  "�لعارف"  �أر�د  �بينما 
ُيعمل  �طفق  �لفتى،  عنق  حول  مندياًل  لف  ��ستئذ�ن  �د�ن  بحقيبته، 
�أن  �لمق�س في �سعره �لطويل �لذي �سقط على جبه، �على كتفيه د�ن 
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يدري، �لما �نتهى من �سنيعه، �أخرج مر�آته ��سعها �أمام �جهه، بينما 
�أ�ساح بها �لفتى بعيًد�، �طلب منه �أن يعيدها كما كانت، ف�سورته �لتي 
ير�ها في نف�سه ل يريد �أن يبدلها �أبًد� مهما ر�آه �لنا�س في �سور �ستى، 
فدعا له �لحالق ��قف ينتظر �أجر مقابل هندمته، فاأخرج �لفتى قطعة 

�لنقود من جيبه �منحها �إياه ثم �سكره، فرد عليه في فرح:

- �لآن.. عليك �أن تبحث عن قلب ي�سعد بك �إلى �ل�سماء.

- لكن قلبي ماز�ل يتاألم.

�لز�ئدة  �لألم كما تخل�ست من خ�سالتك  �سياأتي من يخل�سك من   -
من د�ن �ألم.

فيها  �دف��ن  �سغيرة  حفرًة  �حفر  حقيبته،  في  �أ�سياءه  �لحالق  لملم 
خ�سالت �سعر "�لعارف" �لتي يد�عبها �لهو�ء، ثم �ختفى في �لزحام، 
بينما �أتى �لدر�ي�س �لعابر �لذي فاز بقطعة �لخبز يمالأ �ل�سارع بهذيانه، 
باأطر�ف  �لأخيرة  �لخبز  ك�سرة  على  يقب�س  �سغيًر�  طفاًل  خلفه  �يجر 
�أ�سابعه �يلوكها بع�سق ظاهرة، فاأخذ "�لعارف" يتابع �لم�سهد مبت�سًما 
حتى �متالأ �لمكان بر�ئحة �لبخور �تمتمات �لم�سبحين �لتي �نطلقت من 

م�سجد �لإمام.
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يبحث  مكانه  من  فانتف�س  مهجته  غز�  �سديد  "�لعارف" بعط�س  �سعر 
على  يعثر  فلم  �سرًقا  �لزقاق  نهاية  حتى  �سريًعا  هر�ل  ماء،  �سبيل  عن 
فلم  �لزقاق غرًبا  نهاية  �سريًعا حتى  يهر�ل  فعاد  �ل�سر�ب،  �سوى  �سيء 
يعثر على �سيء �سوى �ل�سر�ب، �ظل يهر�ل، �يهر�ل حتى قادته قدماه 
�إلى �ل�سارع �لأعظم، فطفق ينظر �إلى �جوه �لنا�س، ينظر �إلى �لقو�رير 
�لفارغة في �أيديهم، ��إلى ِجر�ر �لفخار �لخا�ية �لمنت�سرة �أمام �لمحال، 
فظل يبحث، �يبحث، لكنه ل ي�ساأل عابر �أبًد� عن �سربة ماء، فالعارف 
ُي�ساأل �ل ي�ساأل، �لعارف ل يتلقى عطيته �إل من يد �هلل ل من يد ب�سر، 
��لظماأ ل يطفئه �سوى �لماء �أ� �للقاء �ل �سيء �آخر �سوى �لماء ��للقاء، 
�إل بالجنة �ل جنة �أخرى �سوى جنة �هلل،  ��سوق �لعا�سقين ل ينطفىء 
هر�ل "�لعارف" ي�سق �ل�سارع �لأعظم بحًثا عما ُيطفىء لهيب مهجته، 
ا بعدما  �بينما هو كذلك �عتر�سته نتوء�ت �لطريق، فتعثر ��سقط �أر�سً
نحل ج�سده، �خارت قو�ه، لكنه �سعر بكف طري يمتد �إليه لينت�سله من 

�ل�سقوط، رفع ر�أ�سه فر�أى..

 ر�أى �لطفلة �ل�سغيرة �ساحبة �لر�سالة �لإلهية تبت�سم له �تجذبه بقوِة 
رجل فتّي، فنه�س يترنح بج�سده ُيمنة �ُي�سرة، �سدت على يده لي�ستجمع 
قو�ه، ثم �أحنت ر�أ�سها على كفه �قبّلته، ��أ�سارت له في �سمت نحو �سبيل 



131

كتفها  على  �تكاأ  �لمياه،  بخرير  تتالألأ  �لتي  �ل�سنابير  "قيطا�س" حيث 
�سافية،  �بت�سامة  �أهدته  بعدما  بعيًد�  �رحلت  فتركته  �لماء،  �رد  حتى 
فاأهد�ها م�سبحته �لكهرمان، مّد كفه يغترف من �ل�سنبور حفنة ماء، 
لكن قبل �أن يهم ليطفىء �سوقه، �أب�سر فتاة تمالأ جرتها من �ل�سنبور 
�لم�سرعة  �لفر�غات  �يمالأ  عر�قه  �إلى  يتدفق  باإرتو�ء  ف�سعر  �لمجا�ر، 
�لزرقا�ين  عيناها  بانت  حتى  خجل،  في  �لفتاة  له  �بت�سمت  ب��الأل��م، 
بحاليا  حياًء  ُمحياها  ��أ�ساء  بالإطمئنان،  يفي�س  عذًبا  بحًر�  كاأنهما 
�لع�سق، �ر�تفعت ُر�حها تطوف حول َمحياها، ف�ساقت بها �لأر�سون بما 
رحبت، ��سارت �ل�سماء لهما مت�سًعا، كانت جرتها قد �متالأت عن �آخرها 
بالمياه، فثقل �لحمل �بات يحتاج �إلى قو�مة �لرجال، حا�لت �أن ترفعه 
فوق ر�أ�سها مر�ًر� �تكر�ًر�، لكن �لثقل ظل يعاندها فحمله عنها �لفتى، 
�إلى منزلها، �قبل �أن يطرق �لباب  ��سار �أمامها في �سمت يدله يقينه 
حتى  �كّبر  "�لعارف"  فهلل  بالغ،  بفرح  ي�ستقبله  "عمر�ن"  �إليه  خرج 
�متدت �سيحاته �إلى م�سجد �لإمام، فعال �سوت �لذ�كرين، �لم�سبحين، 

�لقائمين، �ل�ساجدين، �فاح �لبخور ع�سًقا من ر�عة �لو�سل. 

- �إنه لقاء كل �سيء يا فتى، فا�ستقبل �لعطر ���سجد لربك ��قترب.

��جًد�،  فرًحا،  �أ�سنانه  ���سطكت  قدماه،  "�لعارف" �تخبطت  �رتع�س 
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�حًبا، فخر �ساجًد� هلل �سكًر�، تلقفه "عمر�ن" حين قام، ��أ�سدل على 
كتفيه عباءته �لبي�ساء، فالتفت �إليه �لفتى قائاًل:

- كل �سيء يجري بقدر.. ��لع�سق قدر.

�بت�سم "عمر�ن" �بت�سامة خفيفة ثم بادره ب�سوؤ�ل يقيني:

- هل ع�سقت �بنة "عمر�ن" يا فتى؟!

�رفع  �ل�سيخ،  منه  فاقترب  خجاًل،  �سدره  على  "�لعارف" ر�أ�سه  �أحنى 
�جهه باأطر�ف �أ�سابعه قائاًل:

- �لع�سق مكتوب في �لآفاق كما �لرزق لذلك هو ياأتي من نظرة ��حدة.

- هي دفقة حياة يا �سيخ، دفقة ميالد �رحمة يا �سيخ.

- �لحياة يا فتى تبد�أ من نظرة ع�سق ُتغنى عن �سربة ماء.

- هل ت�سمح لي �أن..؟

- �أب�سر.. ف�سيكون ز��جك من "فاطمة" �لليلة.

�رتمى "�لعارف" في ح�سن �سيخه يعانقه، بينما �أخذ "عمر�ن" يم�سح 
�لأر�س  �إلى  �متد  �لذي  �لنور  ي�ستقبل  �ل�سماء  �إلى  �ينظر  �سعره،  على 

�بتهاًجا.
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�لفتى �لنطاق عن �جه  �أز�ح  �لأ�ل حينما  �للقاء  في غرفة فاطمة كان 
ز�جته، قائاًل لها بابت�سامة رقيقة:

- ر�أيتك تبت�سمين لي في �ل�سماء ��أنا طفل �سغير يخرج لياًل ي�ستلقي 
على �لع�سب �ينتظر عودة �أمه.

- كنت �أبت�سم لطفل ي�ستلقي على �لع�سب، حينما كنت �أخرج لياًل لأ�سيء 
مع �لنجوم. 

- ظللت �أحلم �أن �أ�سعد �إليك في �ل�سماء يوًما ما. 

- �ألم ت�سعر �أنك �سعدت �إلى �ل�سماء بالفعل؟

�أبتغيه معّلق في خيط من حرير طرفه في �ل�سماء،  �إن �لع�سق �لذي   -
يعي�س  �ل��ذي  �لعا�سق  �أن��ا  لذلك  �لعارفين،  بقلوب  معّلق  �لآخ��ر  �طرفه 
كر�ق�س ملتاع تجذبه �لنجوم، �يلفه من ي�سمو على �لأر�س، فالحجر قد 
ا، ما خرج  ظلمناه ب�سرب �أمثلة �لجمود فلول عناق ذر�ته بع�سها بع�سً

علينا ب�سورته �ل�سلدة �لمتما�سكة.

- �كيف لي �أن �أهرب من نار �ل�سوق ��لبخور ل يفوح عطًر� �إل بالنار؟

في  �عقله،  ه��د�ئ��ه،  في  �ل��ري��اح؛  دلئ��ل  "فاطمة" يحمل  يا  �لع�سق   -
��سطر�به، �جنونه، في حزنه �فرحه، في دنوه ��سموه، �تعلقه بال�سماء، 
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فهكذ� هو يد�ر في �أج�سادنا منذ نفخه فينا �هلل، لذلك يجب �أن نقد�سه، 
�نجاري ثورته، كما �لأ�سجار.

- �لع�سق يا ز�جي ياأخذك �إلى محب ل يفارقك، �ل �أبًد� يوًما يقطعك، 
بل هو بالقرب �أقرب منك كلما �قتربت، ��إن �بتعدت �ساء لك �أن تقترب، 
فالو�سل منه ف�سل به تنعُم، �ل يبتغي منك قرباًنا به يقترُب، �أ� تقترُب، 
بل هو �لقريب في �سعتك، �كربك �ل ت�سعُر، �هو على كل فعل منك مطلع 

ف�سبق علمه رحمة بها ترحُم.

تحّلق  �لهدية،  �تبقى  �لج�سد  فيفنى  للج�سد،  �هلل  هدية  هو  �لع�سق   -
نحو �لآفاق، فاإن طابت، طابت، �ُطيب لها �لمقام، ��إن ُدن�ست �سقطت 
�إلى حيث ينتظرها �لتر�ب، فال ذكرى تبقيها، �ل ج�سد يحويها، فتظل 

حائرة بين تنهيدة، �رجاء.

- ��أنا هديتك �لتي �هبك �إياها �هلل لتهد�أ ُر�حك �تتخل�س من �آلمك، 
فاخف�س ُر�حك د�ئًما كي ت�سعد، ���سعد د�ئًما �ل تقا�م، �قا�م د�ئًما 
كي ت�سعد، ��سعد.. ��سعد.. ��سعد، ف�ستحملك �أ�جاع زهدك، ��ن�سب 

لنف�سك ماأمًنا في �لدنيا، لتكون مطمئًنا في �لآخرة.

�يحتوي،  ُيحتوى،  �يمتِزج،  َيمزج،  فيمنح،  ،ُيمنح،  كالماء  فالع�سق   -
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يت�سكل، �ُي�سكل، ُيذ�ب، �ُيذ�ب، طاهر، �يطهر، ي�سكن، �ُي�سكن،يحّد، 
�ل ُيحّد، ُي�سمي، �ل ُي�سمى، �لع�سق، ي�سف، �ل يو�سف، �ل مكان لو�سف 
��سفه على �لأر�س، بل هو نور ين�ساب �إلى �ل�سماء، �في �ل�سماء، �من 
�ل�سماء يرتد �سياًل يت�سرب �إلى ِمهاج �لعارفين، �لم�سبحين، �ل�ساجدين، 
�لذ�كرين، �لهائمين بين �لٍه ��سوٍق، فال �أياد تحويه، �ل �أل�سنة تردده، 
بل يظل محلًقا فوق �لر�ؤ��س ل يطاله �إل من �سلم قلبه من �سو�د، �لمم، 
�أح�سي  �لخطى،  بين  طويل  درب  في  ي�سير  �ل��ذي  �لعا�سق  فاأنا  لذلك 
فال  �لأر�سون؟  تجذبها  منها  �كم  لل�سماء؟  ي�سعد  منها  فكم  خطاي، 
�أجد �سوى خطوة تحجل بين �لدنا، �خطوة يكبلها �لعنان، �خطوة حائرة 

ترتجف بين �لوريد، �م�سارب �لأنفا�س.

"عارف" �سق طريقك من هنا.. �بد�أ بقلبي ��عبر فالعبور  - �رحل يا 
مثلك،  ر�حلون  فهم  فارقتهم،  لمن  بنظرك  �لإرت��ف��اع،  تخ�َس  ل  �آم��ن، 
تثقلك، فقط  بنظرة  �لتعلق  ��إياك من  �لمنتظر،  �إلى حال م�سيره  كل 
���سعد بمن  �لمنتهى، فا�سعد.. ��سعد..  �لتي تجذبك نحو  ُر�حك  هي 

يتلقفك في �لجنة.

- �آ�آ�آه يا فاطم �آه! فما �أجمل �لع�سق �لإلهي �لمفعم بالنور �لذي ي�سع من 
قناديل �لأ�لياء!
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�لغرفة  �أظلمت  ثم  �لأ�ل��ى،  �سالتهما  في  ز�جته  "�لعارف" يوؤم  تقدم 
الته  ة �لرحمة، ��لمودة، �.. �.. �ففي �لو�� ��سل به ي�سل �لعا�سق �سِ بُدجَّ
الة ��أ��سال، �في �لو�� �سفر �عبادة �حياة، فكان �لذي بينهما ذمة،  ب�سَ

�عهًد�، �رحًما، ��سبًر� على غياب يطول في �لليل، ��لآ�سال.

�أ�ساءت ماآذن قرطبة في هذه �لليلة �لمباركة �لتي ��فقت ليلة �لن�سف 
بينما  ح�ساًبا،  �لعارفون  لها  يح�سب  ل  �لتي  �لعارفة  لل�سنة  �سعبان  من 
هم على يقين بقد�مه، هم ي�سعر�ن باأنه �سيخرج �إليهم في هذه �لليلة، 
ر�سائل  لينتظر��  بال�سماء؛  �أب�سارهم  يعّلقون  �لف�ساء�ت  �إلى  فخرجو� 
�هلل �لتي �ستتنزل عليهم عند �ل�ساعة �لعارفة لياًل فز�د�� من ذكرهم، 
�ت�سبيحهم، بينما كانت حلقة �لدر��ي�س تت�سع �تحتدم بالوجد لإ�ستقبال 
�لعا�سق �لجديد، فالعالمات ل تخطىء �أبًد�، ��أب�سار �لعارفين ل تخونها 
بقلبه  �ي�سير  �لقباب،  فوق  بتنورته  يطوف  �لب�سير  ظهر  حتى  �لأعين، 
"�لعارف" يغت�سل في خدر ز�جته �ي�ستعد  �سوب �لم�سرق.. بينما كان 
جلبابه،  "�لعارف"  �رت��دى  �هلل،  �سوى  رفيق  �ب��ال  طريق،  بال  لرحيل 
�تطيب بقبلة من �أنفا�سها، فاألقت على كتفيه عباءة �أبيها، �مالأت كي�سه 
بالز�د، ��لماء، فم�سح دمعة رقر�قة د�فئة تدفقت على �جنتيها، �نظرة 
طويلة لعينيها تالها �سمت طويل.. حتى ُف�ست �أطر�ف �أ�سابعها حينما 
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طو�ه �لجد�ر.

في قرطبة توهجت �أنو�ر �لماآذن �برقت، ثم �نطفاأت، ��أ�ساءت �ل�سماء 
�لدر��ي�س  حلقة  في  نور  �سهاب  كاأنها  ف�سقطت  �لمنتظرة،  بالر�سالة 
�لتي �أطبقت عليها كزهرة بي�ساء، حتى �سهدها �لعارفون في كل بقاع 
محفوفة  كبرى  �أمنية  عارف  فلكل  بالأمنيات،  قلوبهم  فوجلت  �لأر���س 
�ت�سعت..  �هلل..  �هلل..  �هلل..  بالذ�كرين  �لحلقة  �نفرجت  بالرجا��ت، 
ي�سبح  عارف  ينطلق  تتفتح  زهرة  كل  فمن  �هلل..  �هلل..  �هلل..  �ت�سعت 
با�سم �هلل، فخرج "�لعارف" من �لحلقة ي�سبح با�سم �هلل، بينما �ساح 
�نطلقت  حتى  ف�سيًئا  �سيًئا  �ل�سوت  فهد�أ  "هو����!"،  بالوجد  �سيخهم 
هلل..  �ساجدين  جميهعم  فخر��  ب��الآذ�ن..  ��لُربا  ��لجبال،  �لمنار�ت، 

��نفتح باب ظنه لن ُيفتح.
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6- هووو
عاد �لطائر يحلق في �سماء قرطبة...

على حافة �ساطىء نهر �لثلج جل�س "�لعارف" يتو�ساأ ليلحق بدر�س �ل�سيخ 
�لذي �أ�كلت له �لإمامة، ��لولية لدر��ي�س قرطبة �لذين ي�سكنون �أطالل 
"�لزهر�ء" لكنهم �أخبر�ه باأنهم ماز�لو� يب�سر�ن كل �سيء على حاله، 
فاألو�ن �لب�ساتين ز�هية، �مو�سيقى �لمو�سحات تعزف من مكاٍن ما كل 
�سباح، بينما ي�سير كل حكام بني �أمية �سًفا ��حًد� هائمون على �جوههم 
"�لموؤن�س"، يحملون على ر�ؤ��سهم قطًعا مطوية من قما�ٍس  في �لجناح 
باٍل، يطوفون بها بال توقف حول مقام �لخالفة �لذي ي�ستقر بين �ثنى 
ع�سر تمثاًل من �لذهب �لأحمر �لمر�سع بالجو�هر، لطيور، �حيو�نات، 
"�أحمد بن  �لوزير  �لذي جلبه  �لحو�س  �إلى  �أفو�هها  �لدماء من  تقذف 
حزم" من �ل�سام، ليناطح بر�عته �جماله حو�س قي�سر �لق�سطنطينية 
�لمو�جه، لكن ل يجل�س �أحد على �لعر�س �أبًد�، بينما "�لعارف" ظل ل 
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يب�سر �سوى �لأطالل رغم ز��ل �لألم من قلبه.

�لتحق �لفتى بحلقة �لدر�س عند م�سب �لنهر �لذي ينتهي ب�سالل �سغير 
ي�سب في مكان مقطوع، فقطع �ل�سيخ در�سه �كان عن "قانون كل �سيء"، 
�نظر �إليه نظرة طويلة تبعها بابت�سامة ��إيماءة ترحيب،ثم عاد يتحدث 
عن "�لفناء في �هلل" فاأ�سغى "�لعارف" لما يقوله "فالماء طاهر لأنه 
مادة �لالمادة �لول �أنه كذلك ما جرت �لأنهار، �ل ��سلت، �كان �لتر�ب 
بدياًل لنا للو�سوء، �إن تلك �لقو�نين �لتي �بتدعها �هلل من �لالمثيل هي 
�لتي جعلت من �أج�سادنا مرمى للب�سر." �لتفت �لفتى للدر��ي�س فر�آهم 
يد�نون كل �سيء على �لرمال، فاأخذ يقلدهم لكن كلما خّط خًطا محته 
�لرياح، فاأ�سار در�ي�س �إلى قلب �لفتى فو�سع �لفتى يده على قلبه �عاد 
يخط على �لرمال ف�سار قلبه مد�ًد� ل يز�ل، قطع �ل�سيخ حديثه للمرة 

�لثانية ثم نظر للفتى قائاًل:

- �أتيت تبحث عن �لع�سق، فا�ستقبلناك �علمناك، ��آن لك �أن ترحل مع 
�لنهر.

- �لنهر يع�سق �لنهايات لكن ع�سقي ل ينتهي.

بها  قامت  �أُكرَمْت  ��إن  �أُه��دَرْت  ��سُتبيحت  �إذ�  �أنت كقطرة  فتى..  يا   -
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حياة.. فال رفيق لك �إل "هو��" فارفق بنف�سك �ر�فقها، لأن بها تنجو 
نوره  باأطر�ف  �تعّلق  ز��ل  بها  �أج�ساًد� خلقها  ��زهد  �لأنف�س،  تفر  يوم 
�إلى  تحملك  نور  �أم�ساج  ��ل�سماء  ُر�ح��ك  ثنايا  فبين  ت�سعد،  بها  حتى 
م�ستقر فيه تكون قمًر� ي�سيء لمن �أب�سر، فتلك �لأ�سو�ء �لتي تبهرك 
�إل ظالم يخدعك، فاغ�س�س �لطرف عن بريق ز�ئل ���ستقبل  ما هي 
�لنور، ففي قلبك ت�سكن �أمة فال تخ�َس كل تلك �لتناق�سات �لتي تحزنك 
لأنك ممز�ج بالخير، �ل تلتفت خلفك لمن يناديك د�ئًما فربما �ل�سوت 

ياأتيك من �ل�سماء. 

تنّهد "�لعارف" تنهيدة �نتف�س لها �لدر��ي�س، �بد�أ �لم�سبحون يتمايلون 
�جًد�،� �لًها، �ذكًر�، ن�سجو� حلقة �لع�سق، �لو�حد تلو �لآخر، ف�سار�� 
فرفع  �هلل..  �هلل..  �هلل..  نا�سك..  م�سبحة  في  �ُتعقد  ُتن�سج،  كحبات 
�ب�ساتينه  �لز�هية،  باألو�نه  ف��ر�آه  "�لزهر�ء"  ق�سر  نحو  ر�أ�سه  �لفتى 
�لفيحاء، �جد��له �لجارية، بينما �قع ب�سره على حلقة در��ي�س �أخرى 
يتو�سطها قنديل ي�سيء في ��سح �لنهار فظل �لفتى ينظر �إليهم، ��إلى 
�إلى  �نتقل بب�سره  �أيديهم، ثم  �لتي يحملونها بين  �لمجلد�ت �ل�سخمة 
حلقة �لذكر ��لدر��ي�س �لمتمايلون �لذين �سهرهم �لع�سق، فتقدم نحوه 
�ل�سيخ ي�ساركه �لتاأمل، ثم تحدث �إليه قائاًل �هو ي�سير ب�سبابته للحلقة 
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�لبعيدة:

ل  �لذي  قنديلهم  �يهد�نك  بك  يرحبون  قرطبة جاء��  علماء  هوؤلء   -
ينطفىء ليكون رفيقك في رحلتك.

�قف �لفتى ثابًتا مقا�ًما للذهول، ��لكبر، فخف�س ُر�حه ر�ساًء لهم د�ن 
�أن ينطق بكلمة ��حدة، فاأردف �ل�سيخ قائاًل في فخر، �هو ي�سير �إليهم 

�لو�حد تلو �لو�حد:

- �أب�سر يا ُبني فهذ� �بن م�سرة، �هذ� �بن ر�سد، �هذ� �بن ميمون، �هذ� 
�لبر، جو�ره يجل�س �لباجي، �عن يمينه  �أما هذ� فابن عبد  �بن حزم، 
�لقرطبي، �أما عن ي�ساره فيجل�س �لزهر��ي، �أب�سر يا فتى �أب�سر.. هيا 

�فتح قلبك لهم ���ستقبل �لنور. 

�رتفع �لقنديل ��أخذ يد�ر.. يد�ر.. يد�ر، توهج �لنور.. توهج.. توهج، 
في  �نطلق  ز�د..  ز�د..  د�ر�ن���ه..  من  ز�د  جميعهم..  �لعلماء  ج��ذب 
"�لعارف" فارتفع  �سدر  في  هوى  ثم  �رتفع  �رتفع..  �رتفع..  �ل�سماء.. 
"هو��"،  �ل�سيخ  �ساح  �هلل..  �هلل..  �هلل..  بالذكر  �لدر��ي�س  �سوت 
فاختفى �ل�سيخ كومي�س، �ختفت �لدر��ي�س، �ختفت قرطبة كلها، �بقي 
نهر �لثلج �حده ي�سق �لأر�س، �يجري نحو �لم�سب. تدفق "�لعارف" مع 
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مجرى �لنهر لم يكن يبحث عن مدينة �أخرى ي�سكنها �سيخ �آخر، بل كان 
يبحث عن نف�سه، عن كيانه، عن �جوده، عن بذرة خلقه �طينها، فحاله 
�لرمال،  نهم  من  بها  ي�ستجير  نهاية  عن  يبحث  �ل��ذي  �لنهر  حال  من 
بينما هو لم يكن يبحث عن نهاية، فالعارفون ل ت�سبعهم �لنهايات لذلك 
�لمياه  �لنهر، فتيار  �أن يتوقف فجاأة �يغير م�ساره ليخالف مجرى  قرر 
ل يطا�عه �إل �لموتى، ف�سار بباأ�س د��د، �بيقين يو�سف، �بعزم �أيوب، 
�باأ�بة يون�س، �برجاء �إبر�هيم، �بلهفة مو�سى، �بف�سول �إدري�س، �باأمل 
�لرمال،  ح��ر�رة  �طاأ  �لطين،  في  �حل  �أخ��ًذ�،  �لأر���س  فاأخذته  يحيى، 
حتى  ��لوعر،  �ل�سهل،  على  �سار  �لجليد،  �ق�سا�ة  �ل�سخر،  قهر  �د��س 
��ستقر به �لحال على قمة جبل �سخري �سديد �ل�سو�د، ر�أى �لعالم كله 
�لدنيا،  هي  تلك  تر�ب  على  فتر�ب  ت��ر�ب،  فوقه  �من  تر�ًبا،  تحته  من 
بنى �لفتى لنف�سه كوًخا من �لع�سب، ��نتوى �سياًما �ت�سبيًحا، ��سالًة، 

�قياًما، �ت�سليًما كثيًر�، فكان �حده مع "هو��".. 

��رتو�ء  جوع،  من  ب�سبع  ف�سعر  "هو��"،  مع  �حده  "هو��"..  مع  �حده 
�أغم�س  �لتي  �ل�سابعة  �لليلة  جاءت  حتى  �ألم،  من  �بر�حة  عط�س،  من 
فيها عينيه عن نور ير�ه، فر�أى في قلبه قندًيال يبزغ منه نور يطّوقه، 
في  هناك  تجل�س  �أمه  فر�أى  يتعثر،  �أ�  ي�سقط  �أن  د�ن  �لطريق  �يهديه 
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ر�آه في غياهب  �أبوه فقد  �أما  �لرمان،  تاأكل من حبات  �ل�سماء مطمئنة 
عر�ئ�س  �ي��د�ع��ب  �ل��ج��در�ن،  على  طفله  �ج��ه  ير�سم  �ح��ي��ًد�  �ل�سجن 
"�لماريونيت"،فمّد �لفتى يده يربت على قلبه فابت�سم، �ر�ح ير�سم طفله 
على �لجد�ر �ساًبا يافًعا بمالب�س �لعارفين، �لتفت �لفتى �إلى "فاطمة" 
فر�آها تذ�ب في �ألم �لمخا�س، فارتع�س.. لكن يد �أمه كانت تمتد �إليه 
"هار�ن"  �بنه  �سر�خ  �آتاه  حينما  فثبت  �سدرها..  �إلى  �ت�سمه  تعانقه 
يخرج رحم من �ل�سماء، فهكذ� ر�أى �هكذ� �سمع، فالتفتت �إليه "فاطمة" 

تبت�سم، فابت�سم.

�لما كانت �لليلة �لأربعون من �ل�سنة �لعارفة خرج "�لعارف" من خلوته، 
ف�سقاه �هلل من مطٍر ��أطعمه من �سجرة نبتت �حيدة في �سخر �لجبل، 
�لذي  �لطائر  �إلى  ب�سره  �متد  حتى  �ل�سماء  �إلى  �نظر  ��سكر،  فحمد، 
�إلى  �أخباره  �تنقل  تو�قة تحر�سه،  ُر�ًحا  فاأيقنه  �رتفع،  كلما حلق عالًيا 
تكيتها  "�أ�سماء" في  تنتظره  �لُمنتظر،  �لعا�سق  د�ئًما  فهو  ينتظر،  من 
ليكمل لها �آخر �سفحات �لكتاب، تنتظره "فاطمة" في خدرها ليطعمها 
�ينتظره  �يعطيه،  �أزره  من  لي�سد  "هار�ن"  �بنه  ينتظره  �ي�سقيها، 
�لقلوب،  ي�سفي  د��ًء  له  �ي�سنع  بالع�سب  �لع�سب  ليخلط  "�لعطار" 
�لجوعى،  لُي�سبع  رغيفه  �ُين�سج  عجينته  لي�سكل  "�لخباز"  �ينتظره 
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�ينتظره "�لمريد�ن" في م�سجد �لإمام ليمدهم بيقين �لمقام، �ينتظره 
"عمر�ن" ليعّمر  �ينتظره  بالذكر،  �أقاموها  حلقة  "�لدر��ي�س" ليعقد 

بيته بالحياة، �أما "�لعارف" فال ينتظر �سوى "هو��". 

ت�سمخ  بعيد  من  تلّوح  مدينة  فاأب�سر  �لأر���س،  في  ي�سعى  �لفتى  هبط 
بالأ�سو�ء، لكنه كلما تقدم نحوها �بتعدت، �كلما �أعر�س عنها �قتربت، 
�لم�سافات،  عاندته  بعدما  عليها  �جل�س  "عمر�ن"  عباءة  فافتر�س 
�تجمدت من تحت قدميه �لأر�س، فاأتاه عابر يمتطي ناقة �سفر�ء �سرد 
عن قافلته ف�سلَّ طريقه، ف�سلم عليه، ��أرخى ناقته �هبط يجل�س جو�ره 
�ي�ساأله عن طريق ينجيه من �ل�سحر�ء، فاأ�سار "�لعارف" �إلى �لمدينة 
�لتي يتالألأ �سو�ؤها في �لظالم عّله ي�سل �يجد �سالته، فنظر �إليها عابر 

�ل�سبيل �هّز ر�أ�سه �تحدث بلهجة �ساخرة:

- يا �أبا "هار�ن" �إنها �لدنيا �لتي كلما �أعر�ست عنها �أتتك ر�غمة.

- �ساألت فاأجبت بما عرفُت، فعرفتني �عرفتها.

فاأ�سار عابر �ل�سبيل �إلى �أعلى بينما كان ي�ستعد لإمتطاء ناقته قائاًل:

- ما بين قلبك ��ل�سماء طريق ل ي�سلكه �إل �أنت فبدد �ل�سو�د، ��رك�س 
برجلك نحو �لُمرتجى �لأبدي.
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- مازلت �أنتظر حتى ُيفتح لي.

- ��ستفت قلبك.. فلي�س كل �لنور حقيقة.

ردد �ل�سيخ هذه �لكلمات ثالًثا، ثم �ختفى في �لظالم، فالتفت �لفتى �إلى 
�لمدينة �لتي ي�سعد منها �ل�سوء ��لدخان، ثم �أعر�س عنها فخارت في 

�لرمال كاأنها لم تكن.

�أخرى  مدينة  حوله  فنبتت  "عمر�ن"  عباءة  على  "�لعارف"  ��ستلقى 
من ُر�حه �لعا�سقة، لكن قو�عدها ظلت تحلق بعيًد� عن �لأر�س، ف�سار 
�لفتى يحملق في كل �سيء، بل ي�سعر باأن هناك من ينتظره في مكان ما، 
فكانت �لبيوت من فخار، �لأر�س من فخار، �لنا�س من فخار، �لجدر�ن، 
"�لماء،  �لحياة  خلطة  �إنها  فخار،  من  �لب�سائع  �لمحال،  �ل�سو�رع، 
��لطمي، ��لُر�ح"، �بينما هو يتفرج، �يتجول هنا �هناك نادته �مر�أة 
عجوز تجل�س على "�لد�لب" ت�سكل �إبريًقا باأ�سابعها �لمجعدة، فتقدم 
نحوها �قبل �أن يتحدث �إليها، تحدثت هي ب�سوت متهدج ر�سين �هي 

ت�سير �إلى �لإبريق باأ�سابعها:

- من هذ� �لإبريق �سرب �لإمام يا ُبني.

- لكنه ما ز�ل طيًنا يت�سكل بين �أ�سابعك يا جدتي.
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- كل �سيء يعود للتر�ب لكن عليك �أن تعرف �سر �لتر�ب.

- ل�ست فخارًيا لأعرف هذ� �ل�سر.

- كلنا من فخار يا فتى، لكن هناك من يت�سكل باأ�سابع �لدنيا �ت�سويه 
�لنار، �هناك من يت�سكل باأ�سابع �لعارفين �ي�سويه �لع�سق، �هناك من 
�ي�سويه  باليقين  يت�سكل  �هناك من  �لُر�ح،  �ت�سويه  �ل�سماء  في  يت�سكل 

�لنور.

- �آ�آ�آ�آ�آه! يا جدتي لو �أنني �أمتلك كل تلك �لأ�سر�ر.

- بين �ساطئي �لج�سد �أنت م�سجون، �ما �لج�سد �إل محنة كبرى، فابر�أ 
منه بع�سيانه، ��أ�سلم ُر�حك لكل جميل.

كانت �لمر�أة قد �نتهت من ت�سكيل �لإبريق، فحملته بين �أيديها �نا�لته 
للعارف قائلة:

- �نفخ فيه يا فتى لي�ستوي بُر�حك �لعا�سقة.

قب�س "�لعارف" على �لإبريق بكلتا يديه ��أخذ ينفخ د�خله فد�ر �لد�لب، 
توقف �لفتى فتوقف �لد�لب، عاد �لفتى ينفخ بقوة فد�ر �لد�لب بقوة، 
د�رت  �لحقول،  في  �لنو�عير  ف��د�رت  �ينفخ  �ينفخ،  ينفخ  �لفتى  �أخ��ذ 
�لأر�جيح بالأطفال، د�رت �لأر�س، ��لكو�كب، ��لرياح، ��لنجوم، د�رت 
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�لحق  د�ر  �لظالم،  يالحق  �لنور  د�ر  ��لأن��ه��ار،  ��لمحيطات  �لبحار، 
�أج�ساد  في  �لدماء  د�رت  �لموت،  تالحق  �لحياة  د�رت  �لظلم،  يالحق 
�ُطرحت  بالذكر،  �لحلقات  د�رت  بالت�سبيح،  �لدر��ي�س  د�ر  �لعباد، 
من  �لبخور  ر�ئحة  فاحت  حتى  ت��د�ر،  ت��د�ر،  ت��د�ر،  بالرق�س  �لتنانير 
�لمقام تد�ر، عال �سوت �لآذ�ن يد�ي �يد�ر، �لكل يد�ر.. يد�ر.. يد�ر.. 
�هلل.. �هلل.. �هلل.. �ساح �ل�سيخ "هو��!" فخّر�� جميًعا �ساجدين، فد�رت 
�لأر�س بمن عليها.. �ختفى �لإبريق من يد "�لعارف"، �ختفت �لمر�أة، 
��ختفت �لمدينة كلها �بقي "�لعارف" يجل�س �حيًد� يفتر�س �ل�سحر�ء 

بعباءة "عمر�ن" �لبي�ساء.

عاد "عابر �ل�سبيل" يمتطي ناقته �ل�سفر�ء من �لظالم ي�ساأل "�لعارف" 
عن قافلته �لتي �سردت بعيًد�، فاأ�سار �لفتى �إلى �ل�سماء، فابت�سم "عابر 

�ل�سبيل" قائاًل:

- ��أفهمناها �إياك يا فتى.

- �لقافلة هناك في �ل�سماء.

- حلِّق.. تلحق د�ئًما بمن ُتحب، �هب ُر�حك لمن ِمن ر�حه �ُهبت، فكل 
ما هو منك عائد �إليك.
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- �لع�سق يا رجل ل عودة منه �إل �إليه.

�سفع "�لعابر" ناقته �سفعة خفيفة فانطلقت تعد�، �تنثر خلفها نجوًما 
�أ�ساءت في ظالم �ل�سحر�ء، ثم �لتفت �إلى "�لعارف" قائاًل:

- �نظر يا فتى �إلى تلك �لنجمة �لكبيرة �لتي توؤم �لنجوم هناك.

ينتهي  حتى  بعيًد�  ب�سره  يمّد  كان  بينما  مته  ِب�سَ "�لعارف"  �حتفظ 
�لرجل من كالمه:

��أن تطاأ تلك �لنجوم �ل�سغيرة  �لكبيرة لبد  �أمنيتك  �إلى   - كي ت�سل 
بقدميك. 

- ماز�ل �لطريق طوياًل جًد� يا رجل.

- �بحث عمن يحملك يا فتى ��ست�سل �سريًعا.

�ل�سحر�ء،  ظ��الم  في  �ختفى  ثم  ثالًثا  �لكلمات  ه��ذه  "�لعابر"  ردد 
�أ�سرقت،  ما  �لكنها  �لأر����س،  ن�سف  لت�سيء  �ل�سم�س  �أ�سرقت  بينما 
�ألف مرة  �سبعين  �ل�سم�س  �أ�سرقت  ��إن  بنور �هلل،  �إل  �لكون  ُي�سرق  �ما 
ُيوؤذن  �غتر�ب حتى  يوم تخو�س رحلة  ��إنما هي كل  �أ�سرقت،  ما  فاإنها 
لها �أن تعود �إلى نارها �لأ�لى، نظر "�لعارف" �إلى �ل�سماء يناجي �هلل، 
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يقوم  �أن  قبل  ثم �سلى ركعتين  �لطريق،  �لرحلة، �هد�ية  �ي�ساأله طيب 
من مقامه، قام �لفتى �طرح �لعباءة فوق كتفيه، ��سار حتى عاد �لنهر 
�أن  يحدثه  ماز�ل  كان  يقينه  لكن  رحلته،  في  ير�فقه  يجري من جديد 
فالموتى فقط هم من يطا�عون  �لمياه،  لتيار  �تجاه مخالف  ي�سير في 
�أما من يبحث عن �لع�سق هو حي ُيرزق، يعي�س، يقا�م،  مجرى �لنهر، 
يدب بقدميه في �لأر�س، �يترك خلفه عالمات للطريق لمن �سيمر من 
هنا يوًما ما، �غترف �لفتى غرفة بيديه من ماء �لنهر ��سرب، ثم جل�س 
على �ل�ساطىء يتابع �لزبد �لذي يذهب جفاء، ف�سعر بالعابر يقف خلفه 

يتاأمله، �ير�قب تحركاته، فتحدث د�ن �أن يلتفت �إليه:

- �أتعلم يا "�سم�س" لول عطرك ما علمت بقد�مك.

- �أما �قد عرفتك �عرفتني فهل لي �أن �أ�ساألك؟

- �أتيت لأُ�ساأل �ل �أ�ساأل.

- هل جمعت من �أ�سماء �لع�سق �سيًئا؟

منها  جمعُت  طاهًر�  مالًكا  �سار  �أح�ساها  من  ��سًما  �ستون  للع�سق   -
�لوجد،  �لمقة،  �ل�سغف،  �ل�سبابة،  �ل�سبوة،  �لهوى،  �لعالقة،  �لمحبة، 
�لبالبل،  ،�لخالبة،  �ل�سوق  �ل�سجو،  �لدنف،  �لجوى،  �لتتيم،  �لكلف، 
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�لإكتئاب،  �ل��الع��ج،  �ل�سجن،  �ل��وه��ل،  �ل��غ��م��ر�ت،  �ل�سدم،  �لتباريح، 
�لو�سب، �لحزن، �لكمد، �للذع، �لحرق، �ل�سهد، �لأرق، �للهف، �لحنين، 
�لر�سي�س،  �لخبل،  �للمم،  �لجنون،  �لفتون،  �للوعة،  �لتبالة،  �لإ�ستكانة، 
�لتعبد،  �لوله،  �لتدلية،  �لُهيام،  �لود، �لخلم، �لغر�م،  �لد�ء، �لمخامر، 

��أنا، ��أنت، �هي. 

- �هل جمعت �سيًئا من �لبغ�س؟

- ل �أجمع �إل ما ينفع �لنا�س.

- �ما ر�أيك في قو�عٍد ��سعتها للع�سق؟

- لقد �سيَّقت ���سًعا بقو�عدك �لأربعين يا �سم�س! 

- �أعثرت على �لع�سق يا فتى؟!

- �لع�سق كنقطة في بحر تنبثق منها كل �لخطوط، �لكل خط لغة، �لكل 
عا�سق،  بحر  �لكل  بحر،  نقطة  �لكل  نقاط،  من  ��لحرف  ح��رف،  لغة 
�لكل عا�سق �سالة، �لكل �سالة �أمانيها، �لكل �أمنية عارف، �لكل عارف 
رحلة، �لكل رحلة طريق، �لكل طريق عالمات، �لكل عالمة يقين، �لكل 
يقين عائد، �لكل عائد غاية، �لكل غاية نهاية، �لكل نهاية بد�ية، �لكل 
بد�ية قلب، �لكل قلب باب، �لكل باب نور، �لكل نور قنديل، �لكل قنديل 
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خادم، �لكل خادم دعاء، �لكل دعاء رجاء، �لكل رجاء قدر، �لكل قدر 
كتاب، �لكل كتاب مالك، �لكل مالك �سماء، �لكل �سماء لون، �لكل لون 
�سفة، �لكل �سفة مو�سوف، �لكل مو�سوف ���سف، �لكل ���سف مثل، 

�لكل مثل خالق، �ل خالق �إل "هو��".

- عظيم يا �أبا هار�ن.. �متى �ستعود �إلى بيتك؟

- �لعودة من رحلة �لع�سق �سفر طويل، �لكن لي�س للعا�سق عودة �إل لع�سق، 
�ل عودة لع�سق �إل لع�سق، �ل ع�سق ياأتي �إل من ع�سق، �ل ع�سق ُيع�سق �إل 
لع�سق، فيع�سق �لعا�سق ليعود �إلى ع�سقه عا�سًقا �مع�سوًقا، فالع�سق بيت 

ل رحيل منه. 

- �أ�سبت! فالع�سُق �أ�له عودٌة، ��أ��سطه �سوٌق، ��آخره قبوٌل.

- �إذ� ع�سقْت �لقلوب لَن فيها ما ق�سى، ��قترب منها ما ق�سى، فناأن�س 
باهلل من �ح�سة �لأر�س.

��ساح  لل�سماء،  يديه  �فتح  ر�أ�سه  �رف��ع  �أ�سئلته  �لدين"  "�سم�س  �أنهى 
ب�سوت ملهم:

- ياهلل!

�ختفى "�سم�س" كومي�س مع مجرى �لنهر، �أما "�لعارف" فاأكمل م�سيره 
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ي�سق  لمع  خط  يو�زيه  �لأر���س،  ي�سق  مظلم  خط  فالنهر  �لمنبع،  نحو 
في  �سوقه  �ينعك�س  �لأر���س،  على  يتدفق  �لنهر  مثل  ��لعا�سق  �ل�سماء، 
�أ� �سوًء� مخبوًل يدقون له �لطبول ليرحل،  �ل�سماء، لكنه ل يرتد ظاًل 

��إنما يرتد حيو�ت ر�ئعة ت�سع من كو�كب درية ت�سيء للعالمين.

�ل  بها،  يعباأ  لم  لكنه  مكان،  كل  ب�"�لعارف" من  تحيط  �ل�سباع  كانت 
بوح�سيتها، �ل باأنيابها �لتي تلمع تحت �آ�سعة �ل�سم�س، لم يكن في غابة 
�أليًفا، حتى �لطيور  �لأ�سجار �لتي �نبثقت فجاأة ي�سطرها �لنهر حيو�ًنا 
�أن  �إل  بد  لم يجد  بينما  �ل�سماء كانت جميعها جارحة،  �لتي تحلق في 
يتو�ساأ من �لنهر، �يفتر�س عباءة "عمر�ن" �يدخل في �ل�سالة ليكون 
في حماه، لكن �ل�سباع كانت تحكم �لحلقة حوله حتى �أنه لم يتبق له �سوى 
مكان لركوعه، �مو�سع لل�سجود، بينما ز�د تحليق �لطيور �لجو�رح في 
�ل�سماء، لم يرتجف �لفتى �لم يخفق قلبه، فاأغم�س عينيه في �سجوده 
فانفتحت �أمامه طاقة نور ر�أى فيها �بنه "هار�ن" يمتطي فر�ًسا �ي�سهر 

�سيًفا �يقف على ج�سر بين عالمين يجري من تحته نهر من دماء.

يت�ساقط  كان  �بينما  �ي�سرة  يمنة  ب�سيفه  ي�سرب  �ل�سغير  �لفتى  �أخذ 
نافذة  �أتى قائدهم �طعنه برمحه طعنًة  ُفر�س، �ر�م،  حوله جنود من 
ي�سقط  �أن  قبل  �لجبال  لها  �نتف�ست  �لفتى �سيحة  �لخلف، ف�ساح  من 
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حو��سلها،  في  �ختفى  حتى  ��ل�سباع  �لطيور  منه  تاأكل  فر�سه  فوق  من 
حينما  �لنور  طاقة  �نطفاأت  �ل�سم�س،  �سوء  تحت  يبرق  قلبه  ظل  لكن 
�سقطت دمعة د�فئة من عين "�لعارف" في غياهب �لقلوب د�ر حولها 
كل �سيء، فنه�س من �سجوده ليرى �ل�سباع تد�ر من حوله بينما �نطلق 
�ل�سوت يتردد من خلف �لجبال �هلل.. �هلل.. �هلل.. فخرَّ �لفتى �ساجًد� 
هلل، فانفتحت �لطاقة �أمامه فر�أى فيها �بنه "هار�ن" يجل�س في ِحجر 
"عمر�ن" يتذ�ق �أحرفه �لأ�لى من �لقر�آن �أن "�لحمد هلل رب �لعالمين" 
فاطماأن قلب �لفتى ��سكن، ���ستكان، فقام من �سجوده ليرى �لدر��ي�س 
�لمقام  ��أتى �ل�سوت يتردد من خلف  �لإمام،  يلتفون حوله في م�سجد 
حتى  �ل��وج��د..  زه��وة  في  معهم  يتمايل  فانتف�س  �هلل..  �هلل..  �هلل.. 
�ن�سهر، �ذ�ب، �فنى في �هلل، �عاد �لنهر يجري ير�فقه في رحلة ع�سق 

لم تنتِه �ما لها من نهاية.

باأن من  يت�سابقون  �أربعة فتية  ر�أى  �لنهر حينما  "�لعارف" �أمام  توقف 
�سقطت عليهم  رمان  بثمرة  يفز  �لتيار،  �ل يجرفه  �لنهر  قلمه في  يلِق 
لم  �أ��سطهم  قلم  فثبت  يترقبون،  ��قفو�  باأقالمهم  �ألقو�  �ل�سماء،  من 
تجرفه �لمياه، �رغم �أنهم �أعاد�� �ل�سباق ثالث مر�ت �إل �أنه هو من فاز 

بالرمانة، �لكنه قبل �أن يهّم باأكلها ق�سمها بينهم قائاًل:
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- كل حبة منها هي حبة فرد��س فاجعلو� لأحبائكم ن�سيب.

نظر�� للحبات �لتي تتالألأ في �أيديهم كما �لعقيق، �تنا�ل كل ��حد منهم 
حبة، فاأغم�سو� �أعينهم �رفعو� ر�ؤ��سهم لل�سماء �إنت�ساًء، ثم �ساح ��حد 

منهم �كان ماز�ل يحتفظ بعينيه مغم�ستين:

- �إنه هنا.. �أر�ه �أمامي �لآن.

نف�سه  حول  د�ر  ي�ساًر�،  م�سى  يميًنا،  م�سى  للخلف،  عاد  لالأمام،  تقدم 
د�رتين، ثم فتح عينيه ��أ�سار �سوب "�لعارف" قائاًل بلهفة:

- �أنت �لعا�سق �سر �لرمان !

- تعانقت حبات �لرمان لتمنحنا حال�ة �لحب يا بني.

- �ألقينا �أقالمنا في �لنهر للفوز بها لكننا خ�سرنا �فاز �ساحبنا.

- ثُبت قلمه في �لنهر لأنه تمناها لكم �له ��نجرفت �أقالمكم مع �للمم.

ة تع�سر في فمي حال�ة فارتفعْت ُر�حي �رتفاًعا. - لقد ر�أيتك في �لُدجَّ

�لآخر  تلو  �لو�حد  �أعينهم  فتحو�  حينما  بلهفة  جميعهم  �لفتية  ف�ساح 
ي�ستقبلون �لنور:

- �أنت �لعا�سق �سر �لرمان.. �أنت �لعا�سق �سر �لرمان..
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جمع "�لعارف" �لفتية حوله، ��أخذ يطعمهم �لحب بيديه، ثم �أ�سار لهم 
ناحية �لنهر �لمتدفق �قال في �سر�د:

- �لماء يقطع �آلف �لأميال، يد�ر، يرق�س، يعلو، ي�سقط، ي�ستقيم من 
�أجل �لظماآى، �لماء من �أجلنا يتحمل كل �لمذ�قات �ل طعم له، �لماء 
يمزج كل �لألو�ن �ل لون له، �لماء منه �لعطر �ل ر�ئحة له، �لماء يحترق 
في �لأر�س، ثم يهبط من �ل�سماء مطًر� ُيطفىء �لُغلة ��لنار، �يحمل عنا 
�لهموم ��لأثقال، �لماء هو �لأ�سجار، �لحيو�ن، ��لنبات، �لماء �أنا ��أنت، 
�لماء ي�ساركنا �لحياة ��لطهر، ��لعطر، ��لمذ�قات.. فُيغير �ل يتغير.. 

�لماء ��سل يا �أبناء.. �لماء ع�سق.

�زعها  جديدة  �أقالًما  �لأ�سجار  من  �نزع  مكانه  من  �لفائز  �لفتى  قام 
عليهم، فاأخذ�� يد�نون ما علمهم �إياه "�لعارف" على �ألو�حهم، فنظر 
كلماته،  ت�سجيل  في  منهومين  كانو�  بينما  �جوههم،  يتفح�س  �إليهم 
��بت�سم �بت�سامة ��ستجمع فيها كل ذكريات حرمانه، فهو �لطفل �لذي 
ُحرم من ��ستكمال تعليمه، �هو �لفتى �لذي ُحرم من تمثيل �أد��ر �أمام 
ثانوي،  د�ر  في  يطوعها  �أن  �أبت  حرباء  منه  ف�سقطت  مخبول،  جمهور 
�أجبره عليه مخرج مت�سلط �أر�د �أن يحرمه من حلم �سعى �إليه، �ها هو 
�لآن يمنح �لآخرين ما ُحرم منه، �ما �أُ�تي من علم �إل من عند �هلل، كان 



157

�لفتى �لفائز هو �أ�ل من �نتهى من �لتد�ين، فرفع ر�أ�سه قائاًل:

- زدنا من علمك يا �سيخ. 

"�سم�ًسا"  �أب�سر  "�لعارف" با�ستح�سار فكرة جديدة  �أن يهّم  لكن قبل 
يقف على �لماء يم�سك قلًما �لوًحا �يترقب، يترقب �إلهاًما، �علًما، فقام 
�لماء،  حمله  �لعارفين  �بيقين  �لنهر  في  قدمه  �مّد  مقامه  من  �لفتى 
خطا "�لعارف" خطوته �لأ�لى في �لنهر با�سم �هلل، ��أمره فكان �لماء 
له �سبياًل، مّد �لفتى ب�سره نحو �ل�ساطىء فر�أى على جانبيه �لم�سبحين، 
�لذ�كرين، �لهائمين �سًفا ��حًد� يتمايلون كحبات لوؤلوؤ في عقد يتدلى 
بلهجة  قائاًل  �أمامه  �توقف  "�سم�س"  نحو  فتقدم  �ل�سماء،  ِجيد  من 

�لمتعجب:

- �أتيت "مولنا" بعد �أن �نتظرتك �أربعين عاًما، لكنني لم �أنتظرك يوًما 
��حًد� �تاأتيني. 

- �نظر �إلى �جوه طالبك ��سترى ما �أتيت لأجله.

�لتفت �لفتى �إلى طالبه على �ل�ساطىء فر�أى في �جوههم �بنه "هار�ن" 
�لماء  يقَو  فلم  ��نتف�س،  قلبه،  فوجل  بعيد،  بقلمه من  له  �يلوح  يبت�سم 
من  �سريًعا  ��نت�سله  "�سم�س" يده  فمّد  �لقاع،  �إلى  ��أخ��ذه  حمله،  على 
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�لغرق، ثم جذبه نحوه بينما كان يتنف�س �لفتى �ل�سعد�ء:

- �سيخدعك متاع �لدنيا لينزعك من �لطريق فاأ�سلم ُر�حك لكل جميل.

- يا "�سم�س" �أتيتني ل��..

- �أتيتك لأنك �نتظرتني �أربعين عاًما.

- لم �أبلغ �لأربعين بعد!

- �ستق�سي عمرك تنتظرني مهما �أتيتك.

- �أتيَت "مولنا" ب�سر �لع�سق �أما �أنا فمازلُت �أبحث.

- ��إن بلغَت �ل�سر �سرَت �سًر� لغيرك.

غاب "�سم�س" مع مجرى �لنهر �هو يردد هذه �لكلمات، فخرج "�لعارف" 
�إلى �ل�ساطىء �جل�س ��سط طالبه يعلمهم حرًفا جديًد�، حتى جن �لليل 
�إلى  "�لعارف" ر�أ�سه  �لأ�سجار، فرفع  بين فر�ع  �ل�سود�ء  يغزل خيوطه 
"فاطمة" تجل�س في خدرها تغني له �أغنية �لعودة،  �لقمر فاأب�سر فيه 
ف�سعر باأن فوؤ�ده قد �متالأ باليقين، فو�سع يده على �سدره، �تحدث �إلى 

طالبه قائاًل �كان ماز�ل يعلق ب�سره في �ل�سماء:

يع�سق،  يفقه،  يعقل،  يتدبر،  عارف  ي�سكن  منكم  ��حد  كل  قلب  في   -
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يطمئن، يرى، يرق�س، يعبر، ي�سعد.

عميق،  ن��وم  �إل��ى  ذهبو�  قد  فوجدهم  طالبه  "�لعارف" �إل��ى  ��ستد�ر   
دثرهم بعباءة "عمر�ن" ثم عاد ليطالع �جه "فاطمة" �لذي جاء يطل 
عليه من �لقمر، فالقمر ر�سول للوجوه �لطيبة، ��لقلوب، ��لع�ساق، �لقمر 
�لمالئكة  منها  تطل  �سغيرة  نافذة  �لقمر  �لأر���س،  حول  ي��د�ر  عا�سق 
فترى �جوهنا جميًعا �نحن نتطلع �إلى �ل�سماء، �نافذة كبيرة للعارفين 
""�لعارف" في �لنافذة فر�أى �جه  يتطلعون منها على �ل�سماء، فتطلع 
عاد  ثم  عابرة،  �سحابة  خلف  غاب  حتى  فابت�سم..  "�أ�سماء" يبت�سم.. 
�لقمر ير�سل �إليه �جه "فاطمة" تغني له �أغنية �لعودة، فدندن �لماء على 
�قعها، ��نهمر �لنهر، �لتفت "�لعارف" �إلى طالبه فتفاجاأ باإختفائهم.. 
بحث عنهم يميًنا، �ي�ساًر� �على مجرى �لنهر، �خلف �لأ�سجار، هر�ل 
�سوب عباءة "عمر�ن" �رفعها �سريًعا فوجد تحتها حبة �لرمان مكتملة، 
�أنه  يوًما  باب خام�س ظن  فانفتح  ياهلل!  ��ساح..  بالوجد عارًفا  ف�سهق 
لن ُيفتح، فعال �سوت �لدر��ي�س في كل �لبقاع.. �هلل.. �هلل.. �هلل.. د�ر 

�لفتى بج�سده.. د�ر.. د�ر ثم خّر �ساجًد�. 
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7- نوٌر  ومرآة
�لجد�ر  في  �ل�سيخ  �سبطه  ثقب  من  "عمر�ن"  ِتكّية  �إل��ى  �لنور  ت�سلل 
مع  يتو�فق  �لوقت  يكن  لم  بينما  �لأ�ل،  �ل�سم�س  �سعاع  به  لي�ستقبل 
"عمر�ن"  كل مكان، قطع  �أنفا�سها في  تن�سر  ماز�لت  فالعتمة  �ل�سر�ق 
در�سه ��أخذ يتابع �ل�سعاع �لذي طّوق �لغرفة، فو�سع طرف �إبهامه على 
�لأ�لياء جاء  �لي من  �أنه  فاأيقن  ينقطع،  لم  لكنه  �لنور  �لثقب ليحجب 
يعّلمه، فعاد يجل�س ��سط طالبه يطالع �لنور �لذي ��ستلقى على مقعده، 
��أخذ يترقب �لكر�مة �لتي �أر�سلها �هلل لُتعلي مقامه، �تكتب له برهاًنا 
جديًد� ُيجلي قلبه، �بينما هو على هذ� �لحال �نفتح باب �لغرفة، لكنه 
�إلى �قع �لأقد�م �لتي تقترب من مجل�سه؛ فالنور ياأخذه عن  لم يلتفت 
بينما  �إلى جو�ره في �سمت،  �لقادم  �لنور، جل�س  كل �سيء يحجبه عن 
قلوبهم  في  �أم��ًر�  �أحدث  لكنه  �لمكان،  �غادر  ف�سيًئا  �سيًئا  �لنور  خفت 
جميًعا، فعاد "عمر�ن" يتربع في مقعده �يو��سل در�سه د�ن �أن يتوقف 
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على ما حدث، �د�ن �أن يتلقى �سوؤ�ًل ��حًد� من �أحد طالبه �كاأن �سيًئا 
لم يحدث، �أ� �أنه �سيء �عتيادي يحدث كل يوم �أ� كل لحظة، لكن ما �قع 
عليه ب�سر "عمر�ن" ��سط طالبه كان غريًبا، �مفاجًئا فعودة �لمحبين 
ي�ساحبها نور ل يحجبه حاجز �أ� حائل، فاأ�سرق �جه �ل�سيخ حينما ر�آه، 
�أ�سار  �أن يبرح مقعده لُيجل�سه مكانه، �لكن �لفتى  "�لعارف" فهّم  ر�أى 
"عمر�ن" ظهره للخلف ��أخذ  �أن يكمل در�سه �ل يقطعه، فرّد  له بيده 

يتحدث ب�سر�د عن "�لنور ��لمر�آة"، ف�ساأله ُمريد:

- �ماذ� عن نور ي�سع من �لعيون يا �سيخ؟ 

منها  نطل  نو�فذ  لكنها  بالبريق  تفي�س  ما  �لطيبة  �لعيون  - هناك من 
على �ل�سماء.

- �ماذ� عن �لأج�ساد؟

- �ما �لأج�ساد �إل مر�يا تعك�س نوًر�، فكلما �سفي �لقلب ز�د �لنور توهًجا.

- من �أجل ذلك ل نرى �لمالئكة؟

- �هل لمر�آة �أن ترى �لنور يا ُبني.

- �ماذ� عن نور �لأ�لياء؟
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- �سفت قلوبهم فا�سطفاهم ربهم نوًر� فخ�سو� نوره. 

- �هل لنا من نور �هلل ن�سيب؟

�أ�ساءنا من  �أنف�سنا مهما  ر�أينا  �ما  كله  �لكون  لأظلم  نوره  تمام  لول   -
�لقناديل.

"�لعارف" من  قام  �يجيب  ُي�ساأل  في مجل�سه  "عمر�ن" عاكف  �بينما 
�أحد، فتح �لباب  �أن ي�سعر به  مقامه ��سار في هد�ء ناحية �لباب د�ن 
على مهل فر�آه غالًما يافًعا، ر�أى "هار�ن" في �سحن �لد�ر يحمل عن 
"فاطمة" خلفه بوجه �ساحب، �بج�سد  �لماء، ف�سارت  �أثقلها  �أمه جرة 

نحيل تردد �أغنية �لعودة..

�سترجع يوًما �إلى قلبها..

 �سترجع ��إن طال �لطريق..

بع�سق، �عطر، ��سنبلة.. 

�سترجع �أخبرني �لعزيز �لقدير.. 

لتحمل قلًبا �أثقله �لغياب.. 

كتفها  على  رّبت  جميل  �بقلب  حثيثة،  بخطى  "�لعارف" نحوها  تقدم 



164

�أغنيتها  تردد  ��ستد�رت  ثم  �سديد، طالعت �جهه،  ببطء  �إليه  فالتفتت 
عنه  ب�"هار�ن" �حمل  فلحق  �سوقها،  يد�عب  جاء  خياًل  ظنته  �أن  بعد 
ثقل �لماء، فتوقف �لغالم يتح�س�س �جه �أبيه، تح�س�س قلبه، ��أخذ ي�ستم 
ل  "فاطمة"  كانت  بينما  طوياًل،  �جهه  في  ح��ّدق  ثم  جلبابه،  �أرد�ن 
تز�ل تردد �أغنية �لعودة، ف�ساح �لغالم �هو يرتمي في �أح�سانه �خرج 

�ل�سوت منطلًقا من فرط �لعناق:

- �أبي! 

يد  من  ه��وى  حينما  �لفخار  �سوت  على  �سوقها  من  "فاطمة"  �أفاقت 
�لًها،  ت�سّمرت في مكانها  ينك�سر،  لم  �سيًئا  لكن  �لأر�س،  يعانق  ز�جها 
��جًد� فاأ�سرق �جهها، �عادت �لدماء تد�ر في عر�ق جّمدها �لفر�ق، 

ثم جثت على ركبتيها، �خّرت �ساجدة هلل، فحملها "�لعارف" ��سعد..

في خدر "فاطمة" �أ�سند "�لعارف" ر�أ�سه على ر�حة يدها، بينما كانت 
تنحت مالمحه بكفها �لآخر، ثم تحدثت بدلل �فتقدته طوياًل:

- �أعثرت على �لع�سق؟

فح�سر "عارف" �جهها بين كفيه قائاًل:

- �لع�سق يبد�أ من هنا يا "فاطمة".
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- ل ترحل ف�"هار�ن" يحتاج �إليك.

- "هار�ن" مر�آة لي �لك، هار�ن �سار دعاًء لكلينا يا "فاطمة". 

�بينما هما يتناجيان ��ستاأذن "عمر�ن" في �لدخول فمنحه "�لعارف" 
ما �أر�ده، دخل �ل�سيخ يحمل كتابه، �عمامته �لخ�سر�ء، فنظر �لفتى �إلى 
ما يحمله د�ن �أن يعّلق، ف�"عمر�ن" لم يكن ما ي�سغله هو �لترحيب بعودة 
�أن  "�لعارف" لأنه ربما كان ير�فقه رحلته �يعلم عنه كل �سيء، �ربما 
�أخباره كانت تاأتيه مع ر�سوٍل ما قبل �أن يبرح مكانه؛ لذلك لم يكن �سوقه 
ي�سبق رغبته، �على �لجانب �لآخر بادله "�لعارف" �لم�ساعر ذ�تها �كاأن 
لقاًء كان يجمعهما د�ئًما �لم يكن �لفر�ق يعرف لهما �سبياًل، فلم يهتم 
�إل بما جاء يطلبه، لذلك ظل �لفتى ينتظر �سيخه حتى يتحدث، فنا�له 

�لكتاب ��لعمامة باإبت�سامة حانية قائاًل:

- ل يجتمع عارفان في �لمدينة يا ُبني. 

- كنت �أ�سعر بك طو�ل �لرحلة.

- علّي �أن �أرحل �عليك �أن ت�ستقبل �لدر��ي�س ��لمريدين.

- �سيحزننا رحيلك يا �سيخ.

- رحيل من رحيل �إلى رحيل ثم عودة �إلى �ل�سماء.. تلك هي �لحياة.



166

��لدموع  له  فقالت  جبهتها  من  �قبلها  �بنته  �سوب  "عمر�ن"  تقدم 
تترقرق من مقلتيها:

- هي فرحة يتبعها حزن.. �لقاء يتبعه فر�ق يا �أبي.

- كلما تجبرت �آلم �لفقد �نظري �إلى �جه "هار�ن" فهو ُملتقانا. 

"�لعارف"، ثم رّبت على كتفه،  ر�أ�س  �تّوج بها  بالعمامة  �ل�سيخ  �أم�سك 
��سّد على يده، ثم عّلق كي�سه في كتفه، ��تكاأ على ع�ساه �رحل بعد �أن 
م�سح كل �سيء بنظرة �د�ع، بينما �قف �لفتى يتاأمل خطو�ته �لتي تبتعد 
نور يطل عليهم من  �إل ك�سعاع من  يعود  لن  �سيخه  باأن  يقين  فهو على 
حين لآخر ليطمئن قلبه، ثم يرتد نوًر� حيثما كان، فلكل رحلة نهر، �لكل 
رحلة �سم�س، �لكل �سم�س مر�آة، �طرق �لع�سق ل تنتهي �إل بطريق يتبعه 
طريق من طرق ل تلتقي �إل في قلوب �لعارفين، �مهما طوتك �لأر�س، 
�تقاطعت بك �لطرق فاإنك لم ترحل بعد، فالرحيل ل يكون �إل لل�سماء، 
كله  �ل�سا�سع  هذ�  فالعالم  ��لكلمات  ��لأحرف  �لأقالم  تقاطعت  �مهما 
تتر�كم،  ��أ�ر�ق  ينفد،  �حبر  يكتب،  �قلم  يفكر،  فعقل  ��ح��دة،  فكرة 
�عارف  ي�سعد،  �ع��ارف  ُيولد،  �ع��ارف  يعود،  �ع��ارف  يرحل  �ع��ارف 
ُي�ساأل، �عارف يجيب، �نور من نور، فوق نور، من تحته نور، عن يمينه 
نور، �من �سماله نور، �ما كل �أنو�ر �لأر�س ��ل�سماء �إل �نعكا�س لنور �أكبر 
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فاإن  يعلو كل �سيء،  بل هو �حده  ثمانية، �ما حملوه، �ما رفعوه  يحمله 
�سا�رك �سك فارفع كفيك �إلى �ل�سماء كي تحملها عنه.

جل�س "�لعارف" في حجرة �لدر�س يتاأمل �جوه طالبه �ي�سع على ر�أ�سه 
عمامة "عمر�ن"، �ين�سر �أمامه كتابه، ثم بد�أ با�سم �هلل �لأعظم، �كانت 
�لليلة هي ليلة �لثاني ع�سر من ربيع �لأ�ل من �ل�سنة �لعارفة، فنظر �إلى 

�لثقب �لذي ت�سلل منه نور في �لجد�ر ثم �لتفت �إلى طالبه قائاًل:

�لعر�س  �ساق  ��سمه على  فكان  �لخلق  قبل خلق  نور رحمته  - خلق �هلل 
�ساهًد� �م�سهوًد� فظل لآدم �سفيًعا من خطيئته �لأمته �سفيع يوم يرتجي 
فا�ستحى  �أجله  �إل من  �آدم  ُخلق  �ما  �لأنف�س،  �ين�سى كل  نف�سه  كل منا 
�لظل من نوره فكان في �ل�سماء ممد�ًد�، �سلو� على خير �لب�سر �لي�س 
�لع�سل �سلو� عليه ��سلمو�  ��أحلى من  �للبن  �أنقى من  بمثلهم فبها نهر 

ت�سليًما.

�سجت حجرة �لدر�س بال�سالة ��لت�سليم �ب�سرير �لأقالم �لتي �نهالت 
�سوت  �أت��اه  حتى  ��طماأن،  "�لعارف"  فابت�سم  بالتد�ين،  �لأل��و�ح  على 
�لم�سبحين، �لذ�كرين، �لحامدين، �لهائمين من م�سجد �لإمام، فقام 
�ل�سيخ من مقامه فُرفعت �لأقالم ��أقيمت �لألو�ح، ��نفرج طريق �سقه 
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على �جل حتى ��سل �إلى �ساحة �لم�سجد، �لتفت �إلى �لدر��ي�س �لذين 
على  �ز�د��  �سيحاتهم،  �علت  �جوههم  فابتهجت  �نتظاره،  في  كانو� 
�لنار بخوًر� فتاأّرج �لعطر يعلق بالهو�ء، ير�سل للهائمين ر�سائل �تحية، 
دلف �ل�سيخ من باب �لإمامة، ��سار ببطء حتى كان �لمقام �لذي بزغ من 
�لأر�س كمالك م�سيء، ف�سّلم على ُر�ح �لإمام، ��قف يتاأمل �لمتم�سحين 
بالمقام، فما كان من في�س نوره هو يقين لهم، ��إلى يقين �لنور ياأتون 
�أفو�ًجا، �بيقين �لنور يدعون ربهم متباركين بن�سب �لنور، فال لوم �ل 
تثريب على هائم �أ�سكره �لهوى، �لكل محب مذهبه، �م�سلكه، �طريقه 
�طريقته، �لكل مريد غاية فمن علة يرتجي �سفاء، �عقم يبتغي �لًد�، 
�من مع�سية يرتجي مغفرة، �من ق�سوة يرتجي رحمة، �من ظلم يبتغي 

عدًل �على �هلل ق�سد �ل�سبيل.

يديه،  بكلتا  �لنحا�سي  بال�سباك  ��أم�سك  �لمقام  "�لعارف" من  �قترب 
ثم مّد ب�سره نحو مو�سع ر�أ�س �لإمام، ��أر�د �أن ي�سيح في �لنا�س باأن 
�لر�أ�س هي نور يمتد �إلى �ل�سد�ر، فالن�سل باق ل ينقطع، �بنور عترته 
تن�سق �لظلمات، �ت�سيء �لقيعان، �تهتدي �لحيتان، فجاء من يربت على 
كتفه من �لخلف فالتفت فر�آه.. ر�أى "هار�ن" ر�أى فيه �جهه �مالمحه، 
ر�أى نوًر� ي�سع من قلوب �لمريدين، فقب�س على يد �بنه، ثم �سمه �إلى 
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�سدره �سمة كبرى فالتحم د�خله، ت�سابكت �لعر�ق بالعر�ق، ��متزجت 
�لقلب،  في  �لقلب  ��ن�سهر  بال�سلوع،  �ل�سلوع  ��لتفت  بالدماء،  �لدماء 
بالذكر،  �ل�سوت  �رتفع  ياهلل!  �لآف��اق..  من  �أت��اه  جهور  ب�سوت  ف�ساح 
�توحدت �لغايات، ��لدعو�ت، ��لأمنيات، ��لرجو�ت، توحدت �لقلوب، 
��جتمع �لنور، فت�سدعت �لقناديل، ��رتجفت، فانطفاأ �لنور كله �بقي 
مقام �لإمام �حده ي�سع بالنور، فهلل �لمريد�ن �كّبر��، �ُن�سجت �لحلقات 
ت�سج بالذكر، فن�سى �لمريد�ن �أمانيهم �لتي �أتو� يتم�سحون بها، �تعلقو� 

باأمنية ��حدة حملتها �لمالئكة �إلى �ل�سماء..

�أنا�س  دنية،  دنيوية  حياة  فاأب�سر  �لم�سجد  باحة  "�لعارف" �إلى  خرج 
�ت�سارع  تت�سارع،  �أبو�قها  علت  ��سيار�ت  �ل�سغيرة،  �لأمنيات  �ألهتهم 
�ي�ساًر�  يميًنا  �ل�سيخ  نظر  �أب��ًد�،  بهم  يلحق  لن  �أنه  �أهلها  فظن  �لفناء 
�لم  �لدر��ي�س،  من  تماًما  خلت  قد  فوجدها  �لكبرى  �ل�ساحة  يطالع 
�لرزق  ُفتاًتا من  ينتظر�ن  �لر�سيف  يفتر�سون  �لحلوى  باعة  �سوى  يتبَق 
تكفيهم، ف�سار �إلى �ل�سو�رع �لجانبية يتاأمل �لأزمان �لتي تر�كمت على 
�لجدر�ن، لكن كل ما م�سى كله يكمن خلف ج�سر �لمطلق، �أما من عبر 
فقد عا�س زمًنا ��حًد� ل يتغير �ل تتر�كم �أحد�ثه، �قد عبر.. �ر�أى.. 
�عا�س.. �تعلم �عاد بقلب �آخر ل تغلفه �لحجارة، فظل ينظر �إلى �لوجوه 
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�ل�ساحبة �ي�سفق على �أ�سحابها حتى �أنه تمنى �أن يتحول قلبه �إلى رغيف 
خبز يوزع مزقاته عليهم لي�ساركوه مذ�ق �لع�سق، فتلك �لدموع �لرقر�قة 
تكبل  �لتي  �لحجب  �تلك  �لع�سق،  �إل  لها  ما  ماآقيهم  من  تنحدر  �لتي 
�أعمارهم  تح�سد  �لتي  �لأمنيات  �تلك  �لع�سق،  �إل  لها  ما  �أب�سارهم 
�لع�سق  �إل  لها  �أج�سادهم ما  تنخر  �لتي  �لآلم  �تلك  �لع�سق،  �إل  لها  ما 
،ف�سقطت دمعة ق�سية د�فئة من عينه حزًنا على فر�قهم حينما �نفتح 
�لأبو�ب،  تز�ل مجمع  ما  كانت  "�أ�سماء" �لتي  تكية  �لتكية،  باب  �أمامه 
�محل �لرحيل �إلى درجات �لعالم �لآخر، �مرفاأ �لعودة من بحور �لع�سق.

جديد  كتاب  تتح�س�س  �لمخملي  مقعدها  في  تتربع  "�أ�سماء"  كانت 
حر�ست على �أن تخفي عنو�نه، نظر �إليها نظرة طويلة د�ن �أن يتحدث، 
�أ� يعّلق بكلمة ��حدة، �أما هي فرغم �سعورها بوجوده �إل �أنها لم ترفع 
تهتم  �لم  بتعمق،  �لأ�ل��ى  �سفحاته  تقر�أ  ظلت  �لتي  �لكتاب  عن  يدها 
بوجوده على �لإطالق، فاأيقن �أنها ت�ستعد لإ�ستقبال ز�ئر جديد قد ياأتي 
�إلى  �لفتى  �تجه  بالآجال،  �أعلم  �حده  فاهلل  غٍد  بعد  �أ�  غًد�  �أ�  �ليوم، 
�لغرف �ل�سبع فاأب�سر خم�سة �أبو�ب م�سرعة عن �آخرها يبزغ منها نور 
�لموؤدي  �لخ�سبي  �ل�سلم  �أخرى لي�سعد  ينت�سر في كل مكان، فعاد مرة 
يطاأ  �أن  "�أ�سماء" قبل  فاأ�قفته  �لعلوي  �ل��د�ر  في  �لوحيدة  غرفته  �إلى 
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�لدرجتين �لآخرتين قائلة ب�سوت م�سموع:

- بقي لك درجتان لتبلغ �ل�سعود.

�إليها �م�سى في طريقه �سوب غرفته،  يلتفت  بما قالته �لم  فلم يهتم 
دفع �لباب برفق فر�أى طالبه في �نتظاره في غرفة �لدر�س د�خل تكية 
"عمر�ن"، فاأدرك �أن ما م�سى كان نزهة للنف�س ر�أى فيها ما ينق�سه، 
�ما يحتاجه �لآخر�ن، فجل�س �أمام طالبه �فتح كتاب "عمر�ن"، ��أخذ 
يقر�أ عليهم ق�سة رجل خرج من قريته يبحث عن �أمنيته �ل�سغيرة بين 
�أ�سو�ء �لمدن لكن �ساء له �هلل �أن ي�سادف نوًر�، فاأب�سر �أمنية كبيرة 
بحكايته،  تنتهي  ل  �أخرى  �أمامه طرق  فت�سعبت  عليها،  للح�سول  �سعى 
فاأيقن �أنه كي ي�سل �إلى ما يتمناه لبد ��أن يعي�س حكايا �لآخرين بكل 
�لنا�س  ي�سارك  �ظ��ل  �أجلها  من  خ��رج  �لتي  �أمانيه  فن�سى  تفا�سيلها، 
�إليه،  �أن يحقق ما ي�سعون  �أمانيهم فتمنو� جميًعا ما يتمناه، �تمنى هو 
فاأب�سر في �جوههم نف�سه، �ر�أ�� في �جهه نوًر� ي�سيء قلوبهم جميًعا 
فظل بينهم ير�نه كما �ساء لهم �هلل، �يب�سرهم كما �ساء له ��أ�سحت 
�ل�سماء يح�سل عليه يوم �سعوده،  �لكبيرة �سر عظيم معّلق في  �أمنيته 
�أغلق �ل�سيخ �لكتاب حينما �أنهى �لحكاية �لوحيدة �لمد�نة د�خله، ��أخذ 

يحّدق في �جوه طالبه فهّم �أحدهم �أن ي�ساأل فاأجاب �ل�سيخ:
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- �إن �أهملت �أمانيك لتحقق �أماني �لنا�س �ستن�سى ما كنت تتمناه.

�آخر،  �سوؤ�ًل  لي�ساأل  له  ُي�سمح  �أن  ��أر�د  لأعلى  قلمه  �آخ��ر  طالب  فرفع 
فاأجابه قبل �أن يخف�سه:

- �لن�سيان رحمة كبرى يا ُبني.

�سمت �لطالب جميعهم لكن ظل �سوؤ�ل يتاأرجح في نف�س كل ��حد منهم، 
�أن ينطق بكلمة ��حدة، فاطماأنت نفو�سهم  "�لعارف" د�ن  �أجاب عنه 
�هد�أت حيرتهم د�ن �أن يخبر �أحدهم �لآخر بما تلقاه من �إجابة، فقام 
عليه من  �هلل  فتح  بما  �ألو�حهم  في  يد�نون  �تركهم  �ل�سيخ من مقامه 

�إجابات.

فاأخذ  "�لماريونيت"،  عر�ئ�س  ي�سنع  "هار�ن"  كان  �ل��د�ر  �سحن  في 
"�لعارف" يتاأمله �هو ي�سّكل �لوجوه �لبا�سمة، �يعقد �لخيوط، �ي�سبغ 
�لألو�ن، لكنه ترك �جًها ��حًد� بال مالمح جل�س يتاأمله �يفكر، �أم�سك 
�لوجه �لأخير  ب  �لألو�ن �مزجها في قنينة ��حدة، ثم خ�سّ بزجاجات 
ف�سارت مالمحه ت�سبه كل �لوجوه �ل�ساحكة �لتي �سنعها �إل �أنه خرج 
فابت�سم  �بت�سم،  ثم  طويلة  نظرة  �إليه  فنظر  ��ج��م��ة،  بمالمح  عليه 
�إلى  "�لعارف" حينما د�س عر�ئ�سه في كي�سه �لقما�سي �حملها متجًها 
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�ل�سارع �لأعظم يد�عب بها �لأطفال �يق�س عليهم حكاية �حيدة دّ�نها 
"عمر�ن" في كتابه، �ظل يحكيها لطالبه كل يوم فاأتاهم منها بعلم ل 
يكن  لم  لكنه  بنف�سه،  ير�يها  �لحكاية  �ساحب  �عاد  رحل  ينتهي، حتى 
يعلم �أن �هلل �سيخرج من ظهره من يبعث في عر�ئ�سه �لحياة ليعيد بها 
حكايا ظنها قد �ندثرت، لكن �لمر�يا ل تتغير بل �ل�سور د�ئًما ما تبلى 
�تختفي، لكن هناك �سوًر� �أخرى مح�سنة بالنور ل تبلى �أبًد�، �ل تختفي 
�أبًد�، بل تظل تحرك �لُدمى لتجمع �لإبت�سامات من �جوه �لأطفال، فكل 
م�سحكة  ُدمى  هم  �سيًئا،  �لنور  من  ياأخذ��  �أن  د�ن  هنا  من  مر��  من 
�ل�سارع  �إلى  "هار�ن" بالألو�ن �عقد حولها �لخيط �خرج بها  بها  خ�سّ
�يطلبون  �يبت�سمون  ي�سحكون،  �لغالم  حول  �لأطفال  �جتمع  �لأعظم، 
ها  منه �لمزيد من �لحكايا لكنه كان ل يعي �إل حكاية ��حدة كلما ق�سّ
فتزد�د  ��لمزيد  �لمزيد  فيطلبون  �لأ�ل��ى،  للمرة  ير�يها  كاأنه  عليهم 
�سحكاتهم �تعلو، �ترتفع على �قع ق�سة مبكية، لكن فتاة ��حدة كانت 
ل ت�سحك �أبًد�، فتقدمت نحو �لغالم ��أهدته �رقة بي�ساء ��أخبرته باأنها 
ر�سالة من عند �هلل، فطو�ها �لفتى ��حتفظ بها في جيبه د�ن �أن يوجه 
بعينيه  �يحر�سها  يتابعها  �أخذ  لكنه  ��ح��دة،  كلمة  �أ�  ��ح��ًد�  �سوؤ�ًل  لها 
لكنه  �لأطفال،  على  فوزع عر�ئ�سه جميعها  �لزحام،  ��سط  حتى غابت 



174

�حتفظ بالدمية �لو�جمة �لتي خ�سبها بالألو�ن كلها في كي�سه �لقما�سي، 
فتقدم  بها،  يبوح  ل  كثيرة  �أ�سئلة  حناياه  بين  يحمل  �لد�ر  �إلى  عاد  ثم 
"عمر�ن"،  �لتي خلت من طالبها، �جل�س في مقعد  �إلى غرفة �لدر�س 
ثم �أخرج �لر�سالة من جيبه، ��أخذ يقر�أ �أن "ب�سم �هلل"، فاأ�سرق �جهه 
فيها  دّ�ن���و�  �لتي  ��أل��و�ح��ه��م  �لطالب  مجال�س  �إل��ى  ينظر  �ه��و  بالنور 
باأماني  فتعثر  �لكبيرة  �أمنيته  عن  يبحث  خرج  رجل  ق�سة  باأقالمهم 
�لنا�س فن�سى ما كان يتمناه ليحقق لهم �أمانيهم، طوى �لغالم �لر�سالة 
��أعادها �إلى جيبه، ثم �أخرج من كي�سه �لدمية �لو�جمة �طفق يتاأملها، 
فابت�سم حينما ر�آها تبت�سم حتى �أنها ظلت تحتفظ باإبت�سامتها، فخرج 
بها مرة �أخرى �إلى �ل�سارع �لأعظم، ��أهد�ها للفتاة �ل�سغيرة �لتي كانت 
في �نتظاره عند �سبيل "قيطا�س" تمالأ جرة �أثقلها �لماء فحملها عنها 
��سار �أمامها، حتى بلغ تكية "�أ�سماء"، طرق �لباب فامتدت يد �سمر�ء 

حًبا به. ت�ستقبله فدخل ُمرَّ

عاد "�لعارف" �لذي كان ير�قب �بنه من بعيد �إلى خدر"فاطمة" بقلب 
�سيًئا  يعني  ل  �لأ�سر�ر  �إدر�ك  لكن  �سره،  �أدرك  بعدما  بالع�سق  ي�سمخ 
�سوى �لنهاية، �ساألته "فاطمة" عن �بنها فتح�س�س مالمح �جهها، �دفع 

خ�سالت �سعرها �إلى �لخلف ثم قال في �طمئنان:



175

- خرج �إلى رحلته مبكًر� فال تتعجلي من رحل لأجل �لع�سق. 

- ���سوقاه. 

- نامي ��طمئني �قري عيًنا فما خرج عا�سق �إل �عاد.

�نتبه "�لعارف" لدقات �أتت من خارج �لنافذة، فتقدم نحوها بعدما قطع 
حديثه مع "فاطمة"، ثم فتحها ببطء �سديد، فاأب�سر �لطائر يقف �أمامه، 
يحمل في منقاره ر�سالة قديمة عجز عن قر�ئتها من قبل فاأهد�ها لنادل 
�لمقهى مقابل فنجان قهوة لم يكن يمتلك ثمنه، لكنه كان يمتلك هذه 
�لر�سالة �لتي ظلت مفتاًحا لكل �لمغاليق �لدنيوية �لتي ��جهته، فاألقاها 
�لطائر د�خل �لغرفة ثم عاد للتحليق في �ل�سماء، �لتقطها "�لعارف" ثم 
��لمكتوبة  د�خلها،  �لمد�نة  �لرموز  يقر�أ حلقة  ��أخذ  َعجل  فتحها على 
�أمنيته �لكبيرة فتعثر  "رجل خرج يبحث عن  بخط غريب، فقر�أ ق�سة 
باأماني �لنا�س فن�سى ما كان يتمناه ليحقق لهم �أمانيهم.." لكنه عجز 
�أن  �تكر�ًر�  م��ر�ًر�  حا�ل  �لحلقة،  خارج  ُكتبت  �أخيرة  كلمة  ق��ر�ءة  عن 
يطا�عه  لم  لكن  في�ساًر�  يميًنا،  �لر�سالة  قلب  يف�سرها،  �أن  يقر�أها، 
تميمة  لت�سعها  ل�"فاطمة"؛  ��أهد�ها  �لرقاع  لفافة  �لمعنى قط، فطوى 
في �سدرها، لعل ياأتي يوم يعود "هار�ن" �يتم قر�ئتها، ففعلت ما �أر�د 
�أفعال  �أن  "عمر�ن" تعلم جيًد�  �سوؤ�ًل ��حًد�، فابنة  �إليه  �أن توجه  د�ن 
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�لعارفين ك�سفر�ت �لمفاتيح ل ُتبرر �ل ُتعلل، فقط هي �إجابات لأ�سئلة ل 
يجب �أن تبوح بها لأحد، �أغلق "�لعارف" �لنافذة ثم جل�س تحت �لقنديل 
�لمتدلي من �سقف �لغرفة ي�سلي بقلبه هلل بعدما تخلى عن ج�سد مظلم 
ل يليق ب�ساحب كل هذ� �لنور، بينما كانت "فاطمة" ت�سلي خلفه �ترفع 
كفيها لل�سماء �تدعو ربها دعاًء ل يفقهه �إل من �سّلم نف�سه للوجد، �أنهى 
"�لعارف" �سالته ثم جل�س في فر��سه يقر�أ من �سورة "�لدخان"، حتى 
"هار�ن"  فيها  "فاطمة" ر�أى  مر�آة  �إلى  �نظرة طويلة  برهان �هلل  �أتاه 
عجز  كلمة  يعلمهم  كان  بينما  �لنهر،  �ساطيء  على  طالبه  مع  يجل�س 
"�لعارف" عن قر�ئتها فعلمها �إياه، فكانت �لكلمة هي "هار�ن" فاأ�سرق 
ال  �جهه بالنور �أن جعل �هلل منه كلمة ل تموت، فقر�أ قوله تعالى " َف�سْ
ُر�َن،  ْرَناُه ِبِل�َساِنَك َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ َما َي�سَّ َك َذِلَك ُهَو �ْلَفْوُز �ْلَعِظيُم، َفاإِنَّ بِّ ن رَّ مِّ
بعدما  نوم عميق  �إلى  �لم�سحف �خلد  ْرَتِقُبوَن." �أغلق  مُّ ُهم  �إِنَّ َفاْرَتِقْب 

�أيقن باأن عالمات �لطريق ل تنتهي.

�أغنية  تغني  "فاطمة"  �سوت  على  "�لعارف"  ��ستيقظ  �ل�سباح  في 
جو�ر  مزهرية  في  ��سعتها  بي�ساء  زه��وًر�  يديها  بين  �تحمل  �لعودة، 
�لنافذة، فقا�م �ل�سيخ �سعاع �ل�سم�س �لذي ت�سلل د�خل �لغرفة يد�عبه، 
فبدت "فاطمة" كفتاة بد�ية �أتت من �أق�سى �ل�سحر�ء، فالتفتت �إليه 
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قائلة �هي ت�سير �إلى �لزهور:

- لن تز�ل ر�ئحتها حتى يعود "هار�ن".

- يوًما ما �ستجف �يتغير لونها.

- لقد �عدتني باأنها �ستظل نا�سرة.

- �إًذ� فهي زهور مخل�سة.

- بل قل �إنها عا�سقة.

�سحك "�لعارف" ثم قام من فر��سه يبحث عن ماء للو�سوء، فاأح�سرت 
له "فاطمة" ما �أر�د، ثم دخل في �سالته خا�سًعا، بينما �نت�سرت ر�ئحة 
�لزهور تمالأ �لمكان، ف�سعر بُر�ح طيبة �أتته بنباأ عظيم، فاأ�سلم قلبه هلل: 

- لقد �سعد "عمر�ن" �لآن �إلى �لمقام �لمكين.

في  تتردد  �لكلمات  هذه  �سمع  حينما  في�ساًر�  يميًنا،  "�لعارف"  �سّلم 
�لعالم �لآخر، ثم مّد ب�سره �إلى �لزهور �لبي�ساء �بكى بكاء �لم�سر�رين، 
فهنيًئا لمن ي�سعد �لمد�رج �سوب �لحقيقة، �هنيًئا لمن مات في دنياه 
�عا�س في �ل�سماء ُيذكر حًيا، جفف �ل�سيخ دموعه حينما �سعر بز�جته 
قد  خبًر�  ليخفي  �جهه  فاأحنى  دموًعا،  عينيها  في  لمح  لكنه  تقترب، 
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تف�سحه مالمحه، فت�ساءلت "فاطمة" ب�سوت متح�سرج:

- �أبي؟!

- لقد عاد "عمر�ن" من حيث �أتى.

- لكنه �لفر�ق يا "عارف".

- �لفر�ق يا "فاطمة" ل يكون ل�عارف قط. 

�قفت "فاطمة" �أمام �لزهور �لبي�ساء �نظرت �إلى �ل�سماء �ل�سافية ثم 
تحدثت �إلى "عمر�ن" بعين �ليقين:

- ل تطرق �لباب �حدك يا �أبي، فاب�سط يدك لتاأخذ معك كل �لمحبين؛ 
لأنك �ستمّل منهم �سكوى �لفر�ق.

بلهجة  قائاًل  برفق  دموعها  م�سح  ثم  ز�جته  من  "�لعارف"  �قترب 
مو��سية:

يد�عُب  �لوجُد  �يبقى  فارقه  لمن  فيرُق  �لقلِب  �إل��ى  ت�سعُد  �َعبرة   -
م�سارَب �لن�سياِن.

- في "�سفر" تت�سابق �لأر��ح �لطيبة لل�سفر �إلى �ل�سماء، �تبقى �لذكرى 
�ما  عبور،  يتبعه  عبور  �أنه  غفلنا  لكننا  ��لأ�سياء،  �لأماكن  في  عالقة 
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�لذكرى �إل ب�سار�ت للعزم.

"فاطم" في د�ئرة نهايتها بد�ية، �بد�يتها نهاية، نعود من  - ن�سير يا 
حيثما نرحل، �نرحل �إلى حيثما نعود، �كل ُمقّدر هو ُمقّدر، فالجنة َقَد 
�سابق �لأفعال، ��لنار هي �أفعال تاأخرت عن �لفوز بعد �أن ُقّدرت �لأفعال 
من قبل قبل كل فعل، فكان ما كان يكون، �كل ما هو كائن كان، بعد �أن 
خطت �سحائف �لنعيم ��ل�سقاء، قبل �أن يتعرف �لماء على �لماء، فنفعل 
ما ن�ساء �كل فعل موجود من عدم، �تبقى �لقلوب رهينة �لم�سيئة، فما 
�ساء هو لك، �ما لم ي�ساأ هو لك، �تبقى �أنت كما �أنت ل زيادة �أ� نق�سان، 
�أنت،  كما  فاأنت  عاد��  �مهما  �أنت،  كما  فاأنت  �لمحبون  فارقك  فمهما 

�مهما تعددت �لمر�يا من حولك فاأنت كما �أنت.

�غادر  ز�جته  كتف  على  ربت  ثم  للحظات،  بر�أ�سه  "�لعارف"  �أط��رق 
بالدعاء  �هلل  تناجي  �لنافذة  �أم��ام  �حدها  تقف  ظلت  بينما  �لغرفة، 

فلعلها من عباده �ل�سالحين، فبما رحمة منه �مغفرة، �ر�سو�ن.

�رث "عارف" "عمر�ن"، �لكن "عمر�ن" لم يوّرثه درهًما �ل دينار بل 
�ّرثه �لع�سق، ��لعرفان، �أز�ح �ل�سيخ باب حجرة �لدر�س ��سار بين طالبه 
�لمزيد،  منه  �يطلبون  فارغة  �ألو�حهم  يرفعون  كانو�  بينما  مهل،  على 
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فمنهوم �لعلم ل ي�سبع �أبًد� حتى �لو كان مد�ده �لبحر، فتربع "�لعارف" 
على مقعد "عمر�ن" �قب�س على مخدعيه بعدما �سلى ��سلم �كّبر، ثم 
حرًفا،  لهم  �ترك  �ل�سماء،  �إلى  �سعد  قد  "عمر�ن"  باأن  طالبه  �أخبر 
�كتاًبا، �قلًما، �لوًحا، َفَهَمَهم �لطالب فيما بينهم �نّك�سو� �ألو�حهم حزًنا 
�ما  ��أكبر،  �أعلى  �هلل  باأن  "�لعارف" فيهم  ف�ساح  كلماته،  فر�ق  على 
مات عارف قط، �أ� رحل، بل يظل نوره تعك�سه كل مر�يا �لأر�س من يٍم، 
�بحِر، �جبِل، �رمِل، �تر�ِب، �ما �لرحيل �إل خر�ج من عالم �لطين �إلى 
عالم �لنور، ��لجنة نور، فالجنة لي�ست �أنهاًر� من لبن �ع�سل كما نظن 
بل هي نور فوق نور، طعامها نور، ��سر�بها نور، ��سكانها من نور، ��لجنة 
هي  د�ئًما  فالمكافاأة  للخير،  فاعل  لكل  �لكبرى  �لمكافاأة  هي  لي�ست 
�لنهاية �لتي تفقدنا لذة �لعطاء، فالجنة رحمة من عند �هلل ل تنتهي، 
بها  ��حدة  نعمة  يعدل  فعلناه من خير ل  �ما  فعلناه،  ي�سا�يها خير  �ل 
�سمعنا، �بها �أب�سرنا، �بها �سعرنا، فنحن هبطنا �إلى �لأر�س لأن خلقنا 
ت�سعد  �لجنة  �إلى  �لطيبة  �أر��حنا  ت�سعد  حينما  �لكن  طين،  من  كان 
�آثارها عالمات م�سيئة لمن ُكتب له �ل�سعود،  �أبًد� فتظل  نوًر� ل يرتد 

�أما �لأر�ح �لخبيثة فت�سعد لُتحرق �تنتهي في نار ل تلتهم �لنور �أبًد�.

عادت غرفة �لدر�س ت�سج ب�سرير �أقالم �لطالب �هم يد�نون ما فتح 
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�هلل به على �سيخهم بعدما قّلب �هلل قلوبهم فاأن�ساهم حزنهم، فنظر �إلى 
طالبه مبت�سًما ثم قال:

ُم�ستحًيا  بيمينه  كتابه  �أتى �هلل حاماًل  �إل من  ينالها  ل  �لجنة رحمة   -
كاأنه لم يفعل خيًر� قط.

فتوقف �ل�سرير �جل�س �لطالب كاأن على ر�ؤ��سهم �لطير، فدخل طالب 
جديد يحمل في يده قلًما �لوًحا دّ�ن فيه ما قاله �ل�سيخ �سريًعا، فابت�سم 

�ل�سيخ قائاًل لطالبه بينما كانو� يتلفتون �إليه:

- �إذ� توقف �ل�سرير ف�سياأتي حتًما من ُي�سمعنا �سريره.

فانهال �لطالب على �لألو�ح بالتد�ين، فقر�أ �ل�سيخ قوله تعالى:

ِعيِم. اِت �لَنّ ُبوَن، ِفي َجَنّ اِبُقوَن، �أُ�َلِئَك �ْلُمَقَرّ اِبُقوَن �ل�َسّ - َ��ل�َسّ

فقام  �لأل��و�ح،  على  ت�سيل  دموعهم  �تدفقت  جميعهم،  �لطالب  فبكى 
"�لعارف" من مقامه بعدما �طماأن �أن بكائهم ما كان لفر�ق ب�سر ��إنما 

طمع في رحمة تمنوها، فدعا لهم ربهم بما تمنوه.

�تكاأ �ل�سيخ على ع�سا من "�لعو�سج" بعدما هّده �لمر�س، فثقل ج�سده 
على قدميه �باتت خطوته �لأ�لى تنتظر منه �لثانية، ف�سار �إلى �ل�سارع 
�أحمالهن،  ثقلت  من  ليتاأمل  توقف  "قيطا�س"  �سبيل  �عند  �لأع��ظ��م 
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�ينتظر من يحملها عنهن بقوة �لع�سق، فكان ما جاء من �أجله، فاأدرك 
تز�ل  ما  كانت  "فاطمة" �لتي  �إلى خدر  فعاد  ينتهي،  ل  باق  �لع�سق  �أن 
ترعى �أزهارها �لبي�ساء �أمام �لنافذة �تغني �أغنية �لعودة، فم�سح على 

�سعرها �لذي ��ستعل بال�سيب قائاًل:

- �ما �نتظار �لمحبين �إل لقاء ل ينتهي يا "فاطمة".

ل��ت��رت��وي م��ن م��الم��ح ط��ال غيابها، فدفن  ح��ّدق��ت ف��ي �ج��ه��ه ط��وي��اًل 
لن  �أنه  يوًما  ُيفتح ظن  �ساد�ًسا  باًبا  "�لعارف" ر�أ�سه في �سدرها فر�أى 
�هلل..  �لمكان..  عليهما  يمالأ  �لإمام  م�سجد  من  �ل�سوت  �تدفق  ُيفتح، 
�لبي�ساء..  زهورها  �قعها  على  �هتزت  عليلة  ريح  �هّبت  �هلل،  �هلل.. 

ف�ساح "�لعارف" ب�سوت غمره �لعطر يا �هلل!
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8- الباب السابع
�ختفى �لطائر �لمحلق من �سماء �لقاهرة..

م�سهد  ي��وؤدي  �لبطل  �قف  حينما  بالجمهور  �آخ��ره  عن  �لم�سرح  �متالأ 
تر�جيدي مبكي في م�سرحية �لملك "لير"، بينما �قف �لحار�س حامل 
�سيًئا  لكن  �لجمهور،  بت�سفيق  �لم�سهد  �نتهى  حتى  م�ستيقًظا  �لحرباء 
�إلى  ا �سعره �لمخرج �لمت�سلط ناأى به عن فرحة �لنجاح، فخرج  ناق�سً
جمهوره يعتذر لهم عن عدم �سقوط �لحرباء من يد حار�سها �ل�سامت 
�غ��ادر��  �لجمهور  فانده�س  يق�سده،  لم  بكاء  في  �لم�سهد  فت�سبب 
ب�سكله  �لمقبلة  �لمر�ت  في  �لم�سهد  ب��اإع��ادة  منه  �ع��د  على  �لم�سرح 
�لفانتازي �لم�سحك، فنظر �إلى �لكر��سي �لخا�ية تحت �طاأة �لظالم، 
ببر�عة،  د�ره  ليوؤدي  عليه  يخرج  "عارف ح�سين" �أن  �نتظر  ��نتظر.. 
�لعر�س  ��أ�قف  �ل�ستار  فاأ�سدل  �لظالم،  لم يخرج عليه من  �أحًد�  لكن 

�قرر �أل يعود حتى ياأتي �لفتى.
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تركته،  كتاب  من  �إل  خالًيا،  �لمخملي  �لمقعد  "�أ�سماء" كان  تكية  في 
�غادرت �إلى م�سجد �لإمام؛ لتطعم مريديه، �ت�سقيهم �سبع ليال تنتهي 
�لعلوي،  �لطابق  في  غرفته  يقطن  م��از�ل  "عارف" فكان  �أما  بمولده، 
لم  متكررة  �أحالًما  �ي�سارع  �لجد�ر،  على  �رت�سم  �لذي  �لو�سم  ير�قب 
�أ�سو�ء �لقاهرة،  تفارقه منذ خرج من قريته طالًبا د�ر �لبطولة تحت 
فوقف تحت �لقنديل �لمتاأرجح �لذي يتو�سط �لغرفة يد�ر، �يد�ر، يطحن 
بج�سده �لهو�ء �ين�سج هالت من �لنور حول خ�سره، لكن �لطائر �لذي 
�نتظره لياأكل من حبات قمح ��سربة ماء ��سعها له �أخرجه من �جده 
من  ياأكل  فوجده  �فتحها  �إليها  فاتجه  �لنافذة،  على  �لمتتالية  بدقاته 
قمحه حتى �سبع، �ي�سرب من مائه حتى �رتوى، ف�سكره، ف�سكر له، فاأغلق 
ا،  �أر�سً �لتعب  �أرد�ه  حتى  �لم�سباح،  �أ�سفل  �يد�ر  يد�ر،  �عاد  �لنافذة 
فتذكر ما كان ياأمله �حرمه منه �لمخرج �لمت�سلط، فنه�س �سريًعا ��أطفاأ 
�لقنديل �عّم �لظالم حتى بان �لو�سم م�سيًئا بمالمحه هو، ف�سعد �إلى 
�سريره، ��أدى د�ر �لبطولة ببر�عة في م�سرحية �لملك "لير" ف�سفق له 
جمهوره �لإفتر��سي ببر�عة، فاأحنى ج�سده لهم يحييهم، فابت�سم �لو�سم 
له، فابت�سم له، فقرر �أن يعود �إلى �لمخرج �لمت�سلط، �يقف �أمامه على 
خ�سبة �لم�سرح، �ي�سرخ في �جهه باأنه هو �لبطل، �لن يوؤدي �أبًد� د�ر 
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�لبكاء  �لذي بدل حال �لجمهور من  �لحار�س �ل�سامت حامل �لحرباء 
�أن  يتمنى  لأنه  �سريًعا  �لفكرة  عن  �أعر�س  لكنه  ه�ستيري،  �سحك  �إلى 
يكون �أعظم من ملك �أحمق خذلته بناته، �غفل عن حب حقيقي، �ظل 
�أر�د  ممثل  يوؤديه  تافًها  د�ًر�  ��سار  مات،  �لخد�ع حتى  �هم  في  يعي�س 
فحمل  عورته،  ي�ستر  ظالًما  طالًبا  �أت��ى  مخمور  جمهور  له  ي�سفق  �أن 
�أن  "عمر�ن"، �قرر  عر�ئ�سه ��رتدى جلبابه، ���سع على ر�أ�سه عمامة 
يخرج لالأطفال يبحث عن فتاة �أهملها �أتته يوًما بر�سالة بي�ساء من عند 
�هلل، لكنه حينما نزل �إلى �ل�سارع �جده خالًيا �إل من �لدر��ي�س �لذين 
تجمعو� خلف �ل�سباب في حلقة كبيرة يتلقون ر�سائلهم �لتي �سيطوفون 
بها �ل�سو�رع ليبلغو� بها �لنا�س، فجذبته �لأ�سو�ء �لتي �نبثقت من �ل�سارع 
�ل�سرقي ��أ�سو�ت �لذ�كرين، �لم�سبحين، �لتي حملتها ر�ئحة �لبخور �لتي 
تفوح من م�سجد �لإمام، ف�سار حتى بلغ �لمقام فر�أى �لمريدين يلتفون 
حوله �ينتظر�ن �أ�ل �لد�خلين ليكون �ساهًد� �برهاًنا، فتهللت �جوههم 
جميًعا حينما ر�أ�ه، ��ساح كبيرهم قائاًل "�ِسَماهم على �جوههم فنعم 
�لعابرين." فانده�س �لفتى لما يقول، بل �نده�س مما ر�أى من نور ي�سع، 
على  �ليمنى  يده  ���سع  نحوه  �ل�سيخ  فتقدم  �لمقام،  ي�سمخ من  �عطر 

�سدره �ب�سوت د�فىء تحدث:
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- �ألهَمنا �هلل باأنك من �ستقطع �ل�سك باليقين فاأخِبرنا عّم ر�أيت؟

حّدق "عارف" في �جه �ل�سيخ، �ُخيل له �أنه قد ر�آه من قبل، �عا�س معه، 
"عمر�ن"  فابت�سم  �طماأن،  به  علًما  منه  �تلقى  �بنته،  �تز�ج  �عانقه، 

��أعاد عليه �ل�سوؤ�ل:

- هل ر�أيت؟

فحّرك ل�سانه ليعجل بالإجابة، لكن �سيًئا �قر في قلبه منعه من ذلك، 
فاأعاد "عمر�ن" �ل�سوؤ�ل:

- هل ر�أيت؟

عليه  تمالأ  �هلل  عند  من  �لب�سارة  �أتته  بعدما  "�لعارف" ��ثًقا  فاأجابه 
كيانه:

- �أب�سرتهم جميًعا.. �أب�سرتكم جميًعا.

�لباحة  في  �لم�سبحين  �لذ�كرين  �سوت  �عال  �كّبر��،  �لمريد�ن  فهلل 
�لكبرى، �ُعقدت حلقات �لفناء في كل مكان، �توهج �لنور ي�سق طيات 
�لُعقد،  �ُنق�ست  �لُكرب،  فانفرجت  �لقلوب،  على  جثمت  �لتي  �لظالم 
فالليلة  بالتو�سعة،  يومهم  ي�ستقبلون  �لخلق  فاأ�سبح  �لمغاليق  ��نفتحت 
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�لمباركة يحظى بها �لمحبون لينهلو� من ِب�سرها جد�ئل من نور، �رزق، 
�رتفع �ل�سوت بالآذ�ن، �آذ�ن �لفجر فنثرت �لمالئكة فوق ر�ؤ��سهم عبق 
ركعتين  بهم  لي�سلي  �لمحر�ب  "عمر�ن" "�لعارف" �إلى  فقدم  �لوجد 
�يحمد حيًنا،  يكّبر حيًنا،  "�لعارف" �أمامهم  يقيًنا فوقف  بهما  �أر�د�� 
"�لعارف"  �سّلم  ت�سليًما،  �ي�سلم  �ي�سلي  حيًنا،  �ي�سجد  حيًنا،  �يركع 
�أحًد�،  يَر منهم  لم  �لمريدين  �إلى  ��ستد�ر  �لكنه حينما  في�ساًر�،  يميًنا 
بالنور،  ليتباركو�  عميق  فج  كل  من  ج��اء��  �هلل  ق�سد��  �أنا�ًسا  ف��ر�أى 
فنه�س �أحدهم من �لخلف �بوجهه �لأ�سمر �بت�سم له ��سافحه بحر�رة 
�لبقول، ثم  �نا�له رغيف خبز دفن د�خله قطعة لحم، �بع�س  عا�سق، 

�أردف قائاًل:

- ُذق طعم �لدنيا من هنا، ��إياك �أن تظن �أنك قد �أتمتت مذ�ق كل �سيء.

قال هذه �لكلمات ثم قام يوزع نفحاته على �لمتهافتين، بينما �أخذ يتابعه 
"�لعارف" ب�سم �هلل، فان�سرف عنه بعدما  �يعّلق ب�سره بعينيه، فاأكل 
�طماأن باأنه طعم طعامه، ��ن�سغل بمن جاء�� يمد�ن له �أيديهم طالبين 
�إل ليوؤدي د�ًر� عظيًما  ما ي�سد جوعهم، �هنا �سعر �لفتى باأنه ما خلق 
بينهم  �أنه ل يوجد  �أيقن  يتاأملهم حتى  �أبًد� من قبل، فجل�س  يتكرر  لم 
من جاء ليوؤدي د�ًر� ثانوًيا، �ل يقف خلفهم مخرج مت�سلط يعّد عليهم 
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�أنفا�سهم، �يح�سي كلماتهم، �يح�سب خطو�تهم خطوة.. خطوة، فلكل 
ها بطريقته بينما تجمعهم  ��حد منهم حكايته �لمتفردة �لتي جاء يق�سّ
حكاية ��حدة ل تنتهي، �إل �إذ� جاء من يق�سها عليهم من جديد، فقام 

بعد. تنتِه  لم  �لتي  حكايته  ليكمل  �لمحر�ب  "�لعارف" مغادًر� 

جل�س "�لعارف" على �لمقعد �لأخير في �لظالم، ير�قب �لمخرج �لذي 
�قف كتمثال من �ل�سمع على خ�سبة �لم�سرح ��سط بوؤرة �ل�سوء، �سامًتا، 
ُمنّك�س �لر�أ�س، ل ت�سدر عنه حركة ��حدة، فتقدم نحوه �لفتى في بطء 
في  حّدق  يقف،  حيثما  �إلى  �سعد  حتى  تر�فقه،  �ل�سوء  بوؤرة  فتحركت 

�جهه طوياًل قبل �أن يتحدث �إليه قائاًل:

- �أتيتك �ليوم لأتنازل لك عن حلمي �ل�سغير.

بينما ظل �لمخرج �سامًتا، ل يلتفت �إليه، فعاد "�لعارف" يتحدث: 

- كنت �أعلم �أنك لن تحقق لي �أي �سيء، �رغم ذلك قبلت بد�ر حامل 
�لحرباء �ل�سامت.

ي�سير  �هو  �ساخرة،  بلهجة  قائاًل  ر�أ�سه  رفع  ثم  "�لعارف" منه  �قترب 
ناحية �لمقاعد �لخالية:

- ظننَت �أن �لمجد �سياأتيك من �لظالم، بينما نحن من نحترق لأجلك.
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لم ينتظر �لفتى رًد� منه ���ستر�سل قائاًل:

جمهورك  لرحيل  فرحتها  ��سترى  �لخا�ية،  �لمقاعد  تلك  �إلى  �نظر   -
�لم�ستفز.

تنهد تنهيدة طويلة، ثم �لتقط �أنفا�سه �عاد يتحدث:

- �أتعلم �أنني لم �أمنحك �سوى د�ر ثانوي تافه في حكايتي �لطويلة؟

�نتظر طوياًل  �لإجابة،  لينتظر منه  قلياًل  �لكالم  "�لعارف" عن  توقف 
لكنه لم يتلَق �أي رد، فالتفت �إليه، �تقدم نحوه ببطء �سديد، مّد �أ�سابعه 
كوًما  �لأر���س  على  فخّر  قلبه  تح�س�س  عينيه،  تح�س�س  �جهه،  يتح�س�س 
بينما  �أ�سابعه،  �لفتى مت�سمًر� يحدق في  �لرماد، ف�سقطت، فوقف  من 
�سّفق له �لدر��ي�س �لذين �متالأت بهم �لمقاعد بحر�رة، فاأحنى جبهته 
يبادلهم �لتحية، فاأ�ساء �لم�سرح عن �آخره ��أُ�سدل �ل�ستار على د�ٍر �أّد�ه 

ببر�عة.

حمل �لفتى عر�ئ�سه �خرج �إلى �ل�سارع �لأعظم ليو��سل بحثه عن فتاة 
�أهدته ر�سالة بي�ساء يوًما ما، ثم �أخبرته باأنها من عند �هلل، بحث عنها 
عليه  تهافتو�  �لذين  �لأطفال  يد�عب  فاأخذ  عليها،  يعثر  لم  لكنه  كثيًر� 
من �لأزقة �لجانبية، فق�س عليهم حكاية رجل خرج من قريته يبحث 
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ليحقق  يتمناه  كان  ما  فن�سى  �لنا�س  باأماني  فتعثر  �لكبيرة  �أمنيته  عن 
لهم �أمانيهم، ف�سحك �لأطفال جميعم ��أخذ�� ي�سير�ن نحوه باأ�سابعم 
�ل�سغيرة، �يد�ر�ن حوله، فظل يد�ر معهم �يبت�سم لهم، حتى خرجت 
�لفتاة �لتي �أر�دها من بينهم تحمل �إليه ر�سالة جديدة، فاقترب منها ثم 
جثا على ركبتيه �قّبلها على ر�أ�سها برفق بعد �أن نا�لتها �إياه، فاأهد�ها 
�أن تختفي ��سط  �لأطفال قبل  عر�ئ�سه، فقبلت هديته ثم �زعتها على 
لطفل  عر��س  ب�سنع  �لر�سالة  ختام  ف�س  عن  �ن�سغل  لكنه  �ل��زح��ام، 
قديم  ج��د�ر  ج��و�ر  يبكي  فجل�س  �لهد�يا،  توزيع  من  �لحظ  ي�سبه  لم 
�منحها  كتفه،  �ربت على  �لفتى  نحوه  فتقدم  متهالكة،  نافذة  تتو�سطه 
�إياه، فابت�سم له ��أخذ ي�سير �إلى �لر�سالة �لتي كان يحتفظ ل يز�ل بها 
تحت �إبطه، ففتحها �لفتى على مهل فاأتته منها كلمة ��حدة كتبت بخط 
له  ي�سير  �لغالم  فعاد  م�سموع،  ب�سوت  �لكلمة  ردد  "هار�ن"،  ���سح 
�سوب �لنافذة، فتقدم نحوها بارتياب خالطه يقين قديم، �ن�سق �لجد�ر 
�أمامه حينما دفعته �أ��ساله للعبور.. فعبر �لفتى نحو �لنور �لذي �نبثق 

من �سحن �لد�ر.. د�ر "عمر�ن".

"�لعارف" متكًئا على ع�ساه حتى بلغ غرفة �لدر�س، فدفع �لباب  �سار 
"عمر�ن" �أمام طالبه،  "هار�ن" يجل�س في مقعد  ر�أى  ف��ر�أى..  ببطء 
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يقر�أ عليهم من كتابه ق�سة "غالم ظل يحمل عن �أمه ثقل �لماء، �رحل 
حينما عاد �أبوه من رحلة ع�سقه، لكنه حينما عاد لم يجد من يحمل عنه 
ثقله بعدما �أر�د �هلل له �أن يكون عقيًما."، �أغلق "�لعارف" �لباب �سريًعا 
�لعودة رحمة، �في  �أن في  �أيقن  �لع�سا من يده، بعدما  حينما �سقطت 
�لغياب حكمة، �بينما هو يحا�ل �لإنحناء لإلتقاط ع�ساه، كان "هار�ن" 

قد �سبقه �إليها �نا�لها �إياه، قائاًل برفق:

- يا �أبتي ل تنحِن لتلتقط ع�ساك ��سندك ماز�ل حًيا ُيرزق.

- �أخبرتني ز�جتك باآلمك فعدت �إليك.

- لقد �سنعت لي فرًحا ��أهديتني �إياه، �م�سحت دموعي جو�ر �لجد�ر.

�بت�سم "�لعارف" �ربت على كتفه قائاًل: 

ا، �أما �إذ� ق�سد قلوب  - يا بني ما �أتع�س �لألم �إذ� ما �أ�ساب قلًبا مري�سً
�لطيبين؛ فنجاة.

فرفع "هار�ن" كفيه �إلى �ل�سماء حامًد�:

- �لحمد هلل �لذي بالإ�ستغفار يرزقنا مدًد� ممد�ًد�، �بال�سوكة مغفرة 
لي�س لها حد�ًد�، �بالرحمة جنة �خلوًد�.

توكاأ �ل�سيخ على كتف �بنه بعدما حمل عنه ع�ساه، ���سطحبه متجًها 



192

�إلى خدر "فاطمة" بينما �رتفع �سوت �سرير �لأقالم من غرفة �لدر�س 
تقف  ز�جته  ف��ر�أى  "�لعارف" �ح��ده  فدخل  �لباب،  بلغا  حتى  يزفهما 
�أمام �لزهور �لبي�ساء �أ�سفل �لنافذة تغني �أغنية �لعودة، فكانت �لزهور 
�أزر  من  لي�سدد  يوًما  �سياأتي  غائب  بعودة  م�ستب�سرة  نا�سرة،  تز�ل  ما 
في  فوقفت  �لعا�سق،  �ليفها  "فاطمة" بعودة  فوؤ�د  فاأ�سرق  "هار�ن"، 
مو�جهته مبت�سمة ل تنطق بكلمة ��حدة، بينما تقدم نحوها �ل�سيخ �دفن 
�سًقا، فعال  ي�سق �لظالم  �ل�سماء  ر�أ�سه في �سدرها، فهبط �مي�س من 
�سوت �لذ�كرين، �لم�سبحين، �ل�ساجدين بالإ�ستغفار، �هّبت ن�سمة عليلة 
�هتزت على �قعها �لأزهار، ��نغلق �لباب، باب �لغرفة، بينما ُفتح باب 

�آخر في كل بقاع �لأر�س.

�ينتظر..  ت�سرًعا،  �هلل  �إلى  كفيه  يرفع  �ل��د�ر  �سحن  في  �ل�سيخ  جل�س 
ينتظر خر�ج �بنه من خلوته �لتي دخلها د�ن طعام �أ� �سر�ب، فقط كان 
ير�فقه �لكتاب، كتاب "عمر�ن"، حتى �أتاه �لب�سير من عند �هلل ين�سج 
��سًما جديًد� في �ل�سماء، فاطماأن قلبه لفرٍج �آت، ��عٍد ل ينقطع، فاأتته 
"فاطمة" تب�سره ببذرة جديدة تتفتق في �أح�سائها، �بحكاية جديدة ل 
تنتهي، قام �ل�سيخ من مقامه غير م�سّدق، ��أخذ يد�ر في �سحن �لد�ر، 
ياهلل!  ياهلل..  �لآف��اق..  من  �آتاه  ب�سوت  �ي�سيح  يد�ر..  يد�ر..  يد�ر.. 
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ف�ساح.. ��ساح.. ��ساح ذ�كًر� بذكر ُيذكر به في �ل�سماء.. �هلل.. �هلل.. 
�هلل ثم خّر �ساجًد�، فخرت "فاطمة" �ساجدة هلل �سكًر�.

قام �ل�سيخ من �سجوده يناجي ربه بعدما �بتّلت لحيته بالدموع قائاًل:

- �للهم يا من �هبت �ل�سجرة �لعتيقة ثمرتها بعدما �نقطع عنها �لثمار، 
��هبت �لأر�س �لعط�سى قطرة ماء بعدما �نقطع عنها �لمطر، ��هبت 

لبه، هبني �ذريتي رحمًة �علًما. �لكهل غالًما بعدما جف �سُ

تهافت �لدر��ي�س على تكية "عمر�ن" يهنئون �ل�سيخ �ز�جه بعدما ن�سر 
�لعطر �لخبر في كل مكان، فعقد�� حلقات �لذكر تباًعا، ��سربو� على 
�ي�سر  بعد �سيق،  يتبعه فرج  �أنف�سهم �سوًما طوياًل ق�سد�� منه �سبًر� 
بعد ع�سر، �ميالد بعد موت ، فظل �لبيت يعج بنور �لإ�ستغفار ليل..نهار، 
�لم يكف �لمد�حون عن مديحهم ��سرب �لدفوف د�ن �نقطاع، بينما 
�لأ�سهر،  تتابعت  حتى  ��لولد،  بالمدد،  �لرجاء  ي�ستجدين  �لن�سوة  �أتت 
محاًقا،  ��ختفى   ، بدًر�  ��نت�سف  هالًل،  �لقمر  فيها  �نتق�س  �تو�لت، 
مع  ��ستوى  �سوت،  كل  ه��د�أ  رجب  �سهر  من  �ل�سابعة  �لليلة  كانت  �لما 
�لحامدين، �هلل..�هلل..�هلل حتى �ختلط  �لم�سبحين،  �لذ�كرين،  �سوت 
�لحلقات،  ف�ساقت  �لمخا�س،  �آلم  مع  �ندفع  �لذي  "فاطمة"  ب�سوت 
قناديل  ��رتع�ست  �لنجوم،  �ُن��ث��رت  �ل�سماء،  ��سفت  �ل���د�ر�ن،  �ز�د 
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�لأر�س بالنور..خفت �ل�سوت ��نطلقت �سرخة �لميالد �لأ�لى، فخرج 
�لمولود �لًد� من رحم �لرجاء، خرج "هار�ن" عارًفا من خلوته ي�ستقبل 
��ت�سعت، �عاد �سوت  �لحلقات،  �لفجر، فانفرجت  �آذ�ن  �لأ�ل،  �لآذ�ن 
فتقدم  �هلل..�هلل..�هلل  �يعلو،  يعلو،  �لحامدين  �لم�سبحين،  �لذ�كرين، 

�ل�سيخ �سوب �بنه يعانقه، �يتح�س�س �سدره قائاًل :

- رّد �هلل �إليك قلبك فرددت �إلينا قلوبنا جميًعا. 

- �أ�يت �إليه فكفاني، ��سفيته ف�سفاني.

ثم  لهما،  فابت�سمت  "فاطمة"  خ��در  �إل��ى  �بنه  "�لعارف"  ��سطحب 
نا�لت ر�سيعها لل�سيخ فحمله بين يديه ب�سم �هلل، رفع �لآذ�ن في �أذنه 
�ليمنى، �حنكه بتمرة، فنظر "هار�ن" �إلى ز�جته �لتي كانت تقف �أمام 
�لنافذة �سارده ترعى �لزهور �لبي�ساء �تغني �أغنية �لعودة د�ن �أن ت�سعر 
بوجودهما، ثم �لتفت �إلى �أخيه يناديه "يحيى" فكان يحيى باإذن �هلل، 

حمل "هار�ن" �أخاه مبت�سًما ثم تحدث �إليه قائاًل:

- رجوتك �أن تهبني �لًد� فو�سلتني مدًد�، ��سنًد�.

توقفت �لفتاة عن �لغناء حينما �نتبهت لعودته، فالتفتت �إليه، �حدقت 
نا�لها  ر�أ�سها،  تعانقه، فقبلها من  في �جهه مت�سمرة ثم هر�لت نحوه 
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: قائلة  �سدرها  �إلى  ف�سمته  "يحيى" مبتهًجا، 

-دعوت �هلل �أن يردك �إلّي فرزقني ي�سرين . 

-من باع نف�سه �إلى �هلل ��ستر�ه، ��أعطاه.

�أمه لتر�سعه ر�سعته �لأ�لى �لتي  "يحيى" �إلى  �بت�سمت �لفتاة ثم ردت 
�سيذ�ق بها طعم �لدنيا �لأ�ل، فرفعته �إلى �سدرها بحنان بالغ، ثم قبلته 
قبلة طويلة من ر�أ�سه، �بينما هّم �لطفل ليلتقط دفقات �لحياة، �لتفتت 
"فاطمة" �إلى �لنافذة حيث ��سعت زهورها �لبي�ساء فر�أت �أبيها يقف 
�أمام �لباب، باب في �ل�سماء، فمّدت يدها �ليمنى، �لوحت له مبت�سمة 
ر�ي��ًد�،  �لطيبة  �لرياح  لت�سلها  مهل  على  ففتحه  �لباب،  لها  يفتح  �أن 
ر�يًد�، فتهادت �لر�ح ت�سعد، �ت�سعد، ترتفع �إلى حيث �لإحتفال �لكبير 
�لذي ينتظرها، فوقفت على �لباب تنظر لمن فارقتهم تنظر �إلى �بنيها 

�ز�جها، فربت "عمر�ن" على كتفها قائاًل :

بقلوب  عيًنا  �قري  حتًما،  عائد�ن  فهم  �لمحبين،  لفر�ق  تحزني  ل   -
تتلقفك.

�لأزه��ار  �قعها  على  �هتزت  عليلة  ري��اح  هبت  بعدما  �لنافذة  �نغلقت 
�لبي�ساء، بينما ظل باب �ل�سماء م�سرًعا ل ينغلق، عادت �بنة "عمر�ن" 
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فوقف  �لأر���س،  في  �عيًد�  �ل�سماء،  في  لها  عيًد�  فكان  ع��ادت،  حيثما 
�إلى �جهه يجفف  �ل�سعود، فمّد كفيه  "�لعارف" �ساهًد� على لحظات 
عبر�ت �لفر�ق، بينما ظل ي�ستاق عودة، فارتع�س قلبه محدًثا ر�حه، باأن 
�جف  �لعر�ق،  تيب�ست  بعدما  بك،  يليق  يعد  لم  بج�سد  ��رفقي  هلمي، 
�لأن��و�ط،  �تقطعت  �لجلد،  �ذب��ل  �لعظم،  ��ه��ن  �لماء،  �ن�سب  �لنبع، 
��رتخت �لجفون، ��أفلت �لعيون، �خفت من �أمامه �سوء �لدنيا �لمظلم، 
بينما كان يقترب من �لنور، �قترب من ج�سد ز�جته، �مّد يده �إلى �جهها 
ر�أ�سها،  على  طويلة  قبلة  ��سع  ثم  �جنيها،  على  ركدت  عبر�ت  يجفف 
�حمل عنها "يحيى" �لذي �رتوى، ��سبع من جرعة ��حدة، فحمله عنه 

�سابرة. بدموع  �أمه  �جه  يودع  ظل  بينما  "هار�ن" �بنه، 

"يحيى"  "هار�ن" في مقعد جده بينما كان  �لدر�س جل�س   في حجرة 
يتربع في ِحجره يلوك ك�سرة خبز، �يد�عب عر��ًسا ��جمة �سنعها �أخوه 
�إلى طالبه  �لفتى  �ل�سبع، فنظر  �ل�سماء  �ألو�ن  يوًما ما �غم�سها في كل 

قائاًل : 

-�لكون مكان �ساحر بمعنى �لكلمة بما يحويه من كيانات ��أج�سام مهولة 
تفعل كل �سيء تقريًبا؛ ت�سير، ت�ستقيم، تنحرف، تد�ر، تنفجر، تتفتت، 
ثم تفنى، فهذ� �لمكان متر�مي �لأطر�ف، هو غام�س �لن�ساأة ��لنهاية 



197

�سيناريو  يكتب  �أن  يمكن  �أن��ه  يوًما  تخيل  بالعرفان،  جاهل  عالم  لدى 
متطرف يك�سر به قو�عد �لفيزياء ثم يخرج على �لنا�س بفكرة ي�سفها 
ب�"�لمجنونة" �غفل �أنها موجودة بالفعل، في�سفق له هذ� �ذ�ك، لكن 

�لعارفين �حدهم من يلتزمو� �ل�سمت. 

م�سح "هار�ن" على ر�أ�س �أخيه، ثم نا�له ك�سرة �لخبز �لتي �سقطت من 
يده، �عاد يتحدث:

ر��يات  تحدثت  كما  �سم�س  من  باأكثر  �هلل  �أ�جدها  عو�لم  عن  -م��اذ� 
�لها  �سيء  كل  تمت�س  مرئية  غير  �سريرة  ثقوب  عن  �لقديمة؟  �لخيال 
ي�سطرب ن�سيج �لكون نف�سه؟ عن ح�ساء من مادة �لنجوم؟ عن كو�كب 
�آخر  �لو�حد منها نجًما  �ألما�ًسا؟ ماذ� عن نجوم هجينة، يحوي  تمطر 
يد�ر  حينما  �لعرفان،  عالم  في  �إل  معقولة  غير  فكرة  بد�خله؟!  يد�ر 
�أ� حينما يد�ر  عارف في قرطبة د�خل قلب عارف في �لقاهرة مثاًل، 
قونية،  �سجر في  �رقة  تدلت من  ماء  �أ�سفهان د�خل قطرة  في  عارف 
فعالم �لعرفان هو عالم من خيال معقول، لكنه يو�سلنا في �لنهاية �إلى 

�لحقيقة �لكبرى.

قطع "هار�ن" در�سه للحظات حينما رفع �أخاه �لذي غّط في نوم عميق 
على كتفه، بينما ��ستقرت ك�سرة �لخبز، ��لدمية �لو�جمة في ِحجره، ثم 
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عاد يتحدث: 

ح�سًنا،  �آخ��ر؟!  ما  نجم  بابتالع  ما  نجم  يقوم  �أن  �فتر�سنا  لو  م��اذ�   -
�لأ�ل يحت�سر  �لنجم  يكون  �أن  فلكي يحدث هذ� لبد  فلنفتر�س ذلك، 
ما  لكن  بالفعل،  �أ�سغر خامد  نجم  لبتالع  يكفي  بما  كبيًر�  يكون  حتى 
�لنجوم  ��أي  �لكون  في  �لنجوم  بين  قطر  �أكبر  يملك  �لذي  �لنجم  هو 
يفعل  �أن  ي�ستطيع  من  �حده  �لعمالق  �لأحمر  �لنجم  بالفعل؟  ميًتا  يعد 
ب�سر�هة كل ما يطاله من نجوم محت�سرة ظًنا منه  يبتلع  ذلك، فيظل 
�أنه ي�ستمد منها �قوًد� للبقاء، لكنه في �لنهاية يموت قي �سمت، �يفنى، 
�ينتهي حينما يمالأ جوفه بالموت، �تفنى معه كل �لأفكار �لمجنونة �لتي 
�كت�سفها �لعلماء �لغافلون عن �جود �لنور �لأعظم، فقريحتهم �لم�سكينة 
تقودهم �إلى �أن �لنور ما هو �إل �ندماج، �تفاعالت بين غاز�ت خاملة، 
لكنهم جهلو� �أنها �لنو�مي�س �لتي �سبغها �ساحب �لنور �لأعظم لندرك 
تقذفها  �لتي  �لنور  بنهايات  ليلتقي  �لكون يزحف  �سيء في هذ�  �أن كل 

�لمر�يا، فترتد نوًر� في مكان �آخر، بينما �لنور �لأعظم ثابت ل يتغير.

في  �لأل���و�ح  �ك��وم��و�  �أقالمهم،  �لطالب  فرفع  در�سه  "هار�ن"  �أنهى 
��تجه  �أخاه  �لفتى  فحمل  �لآخر،  تلو  �لو�حد  �رحلو�  �لغرفة،  منت�سف 
�إلى ك�سرة �لخبز ��لعر��س �لو�جمة �لتي  �سوب �لباب، بينما لم ينتبه 
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"يحيى" �لذي �سرع عينيه لم يغفل عن ذلك  �سقطت من ِحجره، لكن 
فظل ينظر �إليهما طوياًل حتى �نغلق �لباب، لكن حينما �أعاده �أخوه �إلى 
غرفته تفاجاأ بوجدهما في فر��سة، فاأم�سكهما بيديه ��أخذ ينظر �إليهما 
مبت�سًما، لكنه لم ينده�س، ثم ��سعهما جو�ر �أخيه �لذي عاد يغط في 

نوم عميق.

في �ل�سارع �لأعظم خرج "�لعارف" بعر�ئ�سه لالأطفال من جديد، لكنه 
لم يجد حكاية جديدة يق�سها عليهم، فكل �لحكايات �لتي يحتفظ بها 
في جعبته �سارت قديمة �مكررة، لكنه �أخبرهم باأن هناك من �سياأتي 
قبل،  من  عابر  �أي  عليهم  يق�سها  لم  جديدة  بحكاية  ما  يوًما  �إليهم 
فاقتنع �لأطفال بما قاله لهم، ف�سغف �لإنتظار �أكثر متعة من �أي حكاية 
يمكن �أل تنتهي �أبًد�، فوقف "�لعارف" يحرك عر�ئ�سه �أمامهم د�ن �أن 
ينطق بكلمة ��حدة، فابت�سم �لأطفال، �سحكو� كثيًر�، لكن �أحًد� منهم 
فوزع  ر�سالة جديدة،  ينتظر  يكن  لم  ا  �أي�سً هو  بر�سالة،  �إليه  يخرج  لم 
تجل�س  ماتز�ل  "�أ�سماء" فر�آها  تكية  �إلى  �عاد..عاد  عر�ئ�سه،  عليهم 
في مقعدها �لمخملي تتح�س�س �سفحات كتابها �لجديد، فتوقف �أمامها 

قائاًل بلهجة مد�عبة:

-�أتمنى �أن تطيب لك �لحكاية �لجديدة.
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�إليه  ر�أ�سها  رفعت  ثم  بيديها،  �لكتاب  عنو�ن  تخفي  �أن  على  فحر�ست 
�قالت مبت�سمة :

-ما يهمني �أن �أ�ؤدي مهمتي على �أكمل �جه.

�سادت لحظات �سمت بينهما عادت خاللها "�أ�سماء" تتح�س�س �سفحات 
�لغرف  �أب��و�ب  "�لعارف" �إلى  فاتجه  �إهتمام،  �أي  تعره  �أن  د�ن  كتابها 
يرتقي  بد�أ  ثم  �إليه،  �لنظر  فاأطال  بعد،  ينفتح  لم  باًبا  فاأب�سر  �ل�سبعة 
�لد�ر  في  �لوحيدة  غرفته  �إلى  لي�سل  �ل�سبع  �لخ�سبي  �ل�سلم  درج��ات 
ب�سوت  "�أ�سماء"  قالت  �لأخ��ي��رة  �لدرجة  يطاأ  �أن  قبل  لكنه  �لعلوي، 

م�سموع:

-تذكر..لم ي�سكن تلك �لغرفة �إل �لعظماء.

�بت�سم �ل�سيخ ثم هّز ر�أ�سه يميًنا �ي�ساًر� من مبالغتها في تر�يج ب�ساعتها 
�أن  بعد  �سديد  ببطء  �لباب  عنها  يدفع  غرفته  نحو  �م�سى  �ل��ر�ك��دة، 
�آخرها،  �لنافذة �فتحها عن  �تجه �سوب  قو�ه، ��هنت عافيته،  خارت 
خلع عباءة "عمر�ن" �لبي�ساء يفتر�س �لأر�س تحت �لم�سباح �لمتدلي 

في ��سط �لغرفة ثم ��ستلقى بج�سده عليها �ر�ح في نوم عميق.

لهم  �تقدم  �لمريدين،  لتطعم  �لإم��ام  م�سجد  �إل��ى  "�أ�سماء"  خرجت 
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ليلة  �نتهاء  بعد  تعود  �أن  على  ��لبقول،  ��للحم،  �لخبز،  من  نفحاتها 
�لمولد �لكبرى في �ليوم �ل�سابع ككل عام، بينما عال �سوت �لذ�كرين، 
في  لتتوغل  �لبخور،  تحمله دفقات  �ل�ساجدين  �لحامدين،  �لم�سبحين، 
كل �ل�سقوق، ��لأزقة، ��ل�سو�رع �لخالية �إل من �لدر��ي�س �لذين تجمعو� 
خلف �ل�سباب بينما توقفو� يرفعون �أكفهم لل�سماء لي�ستقبلو� ر�سائل �هلل 
بينما  �لنهاية،  باقتر�ب  �لنا�س  ليبلغو�  �ل�سر�ق  عند  بها  يطوفون  �لتي 
�ينثر   ، �لظالم  ليبدد  �ل�سم�س  �سعاع  ي�سبق  �لمقام  من  �لنور  �نطلق 
�أبًد� على من  بنوره  يبخل  �لأر���س، فالإمام ل  �أرجاء  �لطيب في جميع 
يقيًنا،  يحمل  �أتاه  من  على  فيجود  �منه،  هلل  كله  ��لنور  �ل�سبيل  ق�سد 
��حد  قلب  �سوى  �سكن جوف مريد  فما  �سادًقا،  �ع�سًقا  �حًبا،  ��أم��اًل، 
مبتغى،  رجاء  كل  يجمع من  ��لنجوع  ��لقرى،  �لمدن،  يطوف  به  فقط 
�من كل مقام عودة، �من كل �سبيل عالمة، فيرجع كاأنما لم يرحل قط، 

فيظل يحكي حكايته للعابرين حتى تاأتي لحظة يتوقف فيها كل �سيء.

تبقى  ما  تحمل  �ل�سابعة  �لليلة  �نتهاء  بعد  منزلها  "�أ�سماء" �إلى  عادت 
معها من خبز، �لبن، �زبيب، ثم لم تلبث �أن �سعدت، �سعدت �إلى �لفتى 
�لذي ي�ستلقي في فر��سه لتطعمه �ت�سقيه، لكنها قبل �أن تمد يدها لتدير 
مرة  تطرقه  فعادت  يجب،  لم  لكنه  م��ر�ت  عدة  طرقته  �لباب  مقب�س 
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ا، فاأد�رت �لمقب�س  �أخرى �تخبره بما �أتاه من رزق، لكنه لم يجب �أي�سً
فا�ستاءت  �آخ��ره��ا،  عن  �لم�سرعة  بالنافذة  فتعثرت  �ل��ب��اب،  �دفعت 
�أ��سدتها  ثم  �ل�سديدة،  �لرياح  تقا�م  �سريًعا  نحوها  �تقدمت  لفعلته 
بقوة خوًفا من �أن ي�سيبه مر�س، �هنا �لتفتت نحو فر��سه فلم تجد له 
�أثًر�، بحثت عن مالب�سه، عن حقيبته، عن �أي �سيء، لكن كاأن �سيًئا لم 
تر�كمت  �لذي  �لب�سيط  �أثاثها  �إل من  تماًما  �لغرفة خا�ية  �بدت  يكن، 
�أكو�م �لتر�ب، ��سكنته �لعناكب �لمنزلية ت�سد خيوطها مطمئنة،  عليه 
�لغرف  تذكرت  �أن  بعد  �لمكان  مغادرة  �لخلف  فتر�جعت"�أ�سماء" �إلى 
عنه،  بحثها  لتكمل  �سريًعا  �لخ�سبي  �ل�سلم  فهبطت  �لأ�سفل،  في  �ل�سبع 
لكنها تفاجاأت بغرفة �حيدة ذ�ت باب مغلق لم ينفتح بعد، �أما �لغرف 
فهرعت  �لجد�ر،  محلها  �حل  تماًما  �ختفت  قد  فكانت  �لباقية  �ل�ست 
لكنها  �لكتاب  في  �لأخير  �لف�سل  لتطالع  �لمخملي  مقعدها  �إلى  �لفتاة 
�أب�سرت كتاًبا جديًد� لم تقر�أ فيه كلمة ��حدة قط، فلم تجد بًد� �سوى 

�أن تجل�س في مقعدها �تقر�أ بد�يات �لحكاية �لجديدة.

 جل�ست "�أ�سماء" في مقعدها �لمخملي تغني �أغنية �لعودة حيًنا، �تقر�أ 
�سفحات كتابها �لجديد حيًنا �آخر، بعدما �نقطع عن زيارتها �لنزلء، 
�لم  �لإم��ام،  م�سجد  في  �لمريدين  �إطعام  عن  �أب��ًد�  تنقطع  لم  لكنها 
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�إلى غرفة �لعارفين لترتيها للنزيل �لمنتظر،  �أبًد� عن �ل�سعود  تنقطع 
�ل تنقطع �أبًد� عن فتح �لنافذة ���سع �لماء ��لقمح للطائر �لذي نحت 
ع�ًسا له في جد�ر �لد�ر، لكنها رغم �لغياب �لذي خيم على منزلها لم 
�أنها لم ت�سل ر�ئحة  تفقد �لنور �لذي ظل يحا�طها في كل مكان، كما 
عطر �لمحبين �لذي كان يالزم �أنفا�سها في كل حين فتهتدي به �إليهم 

لتطعمهم، �ت�سقيهم من رزق يتنزل عليها من عند �هلل.

�أ�بة  �تنتظر  �ل�سماء،  في  �جهها  ُتقلب  �لنافذة  �أمام  "�أ�سماء"  �قفت 
حينما  �للقاء،  فيه  ُق��در  �قت  في  عليها  �سيهل  �ل��ذي  �لحكاية  �ساحب 
�لحكاية  ف�سول  لتبد�أ  �لد�ر  باب  �أمام  �لمتفرقة  �لخطوط  كل  تتقاطع 
�لجديدة، لكن "�أ�سماء" �أبًد� لم يكن لها حكاية ت�سردها، �أ� تذكرها، 
مقعدها  على  تجل�س  فتاة  �لحال،  هذ�  على  �إل  نف�سها  تعرف  لم  فهي 
�لمخملي في منزل عتيق، ي�سكنه نزيل ��حد، ير�فقه كتاب د�نت فيه 
تح�س�س  �مرة  بقلبها،  تقر�أ  فمرة  �تقر�أ،  تقر�أ،  فتظل  تنتهي،  ل  حكاية 
�لكلمات بيديها، �مرة تب�سرها بعينيها، �مرة �أخرى تقر�أ بكل ما �آتاها، 
�لنا�س  على  ليقر�أ��  فقط  �لدنيا  تلك  �إلى  �هلل  بهم  �أتى  �أنا�س  فهناك 
ق��ر�أ��، لأن حكايتهم  �ل  لهم حكاية ما ق�سو�،  �أن  �لو  حكايا غيرهم، 
�ستظل تر��دهم عن حكايا �لعارفين، فذلك هو فناء �لنف�س �لذي ُيبتغى 



204

منه خلود �لر�ح، ذلك هو �لحتر�ق �لنبيل، �لول هوؤلء ما ��سل �إلينا ما 
�أبت �لحجارة �لعتيقة �أن تبوح به �ظلت تخفيه بين �سقوقها، �ما ��سل 
�إلينا ما �سكن تحت ركام �لزمن، �ما ��سلت �إلينا �أمنية تمناها رجل مع 
تلك  �إلينا  ��سلت  �ما  �لخ�سر�ء،  �لجزيرة  في  �ل�سجرة  تحت  �أ�سحابه 

�لحكاية �لتي ل تنتهي.. 

 عادت "�أ�سماء" �إلى مقعدها �لمخملي في �سدر �لد�ر تم�سك بالكتاب، 
�تنظر �إلى �أبو�ب �لغرف �ل�سبع �لتي عادت للظهور، �بينما هي تطرح 
�سوؤ�ًل على نف�سها عن باب �سابع لم يفتح لعارف من قبل، �سمعت طرقات 
خجلة على باب �لد�ر، فقامت من مقامها لتفتحه لل�سائل، فوقعت عينها 

على �ساب في مقتبل �لعمر جاء يبت�سم لها قائاًل :

-��سمي "يحيى" جئت طالًبا �لماأ�ى.

فبادلته "�أ�سماء" �إبت�سامتها بعين مب�سرة قائلة �هي ت�سير بيدها لأعلى:

-لدي غرفة لم ي�سكنها �سوى �لعظماء.

دلف �لفتى �إلى �لمنزل ينظر هنا، �هناك �يتفح�س �لجدر�ن �لعتيقة 
بعينيه، حتى �قعت عينه على �لكتاب �لذي �ألقته على مقعدها �لمخملي 

د�ن �هتمام، قائاًل :
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-لكل �إن�سان حكاية ير�يها من ياأتي بعده.

- لكن قاريء �لحكاية ل يتغير مهما تعددت �لحكايات .

- ربما يرحل قبل �أن ي�سل �إلى �لنهاية.

- من يع�س لينتظر ل يرحل �أبًد� يا فتى.

-�سياأتي يوٌم تنتظرين فيه �لنهاية.

ردد "يحيى" تلك �لكلمات �هو يحملق في مالمحها �ل�سمر�ء حيًنا، �في 
�لو�سم �لمنحوت على يدها �ليمنى حيًنا �آخر، ثم بد�أ في �رتقاء �ل�سلم 
�لخ�سبي لي�سعد �إلى غرفته في �لد�ر �لعلوي، بينما �سمت كل �سيء من 
حوله �إل من �سوت �أقد�مه �لتي �أحدثت �قًعا جديًد� في عو�لم �لعرفان، 
�ل�ساجدين من م�سجد  �لم�سبحين،  �لذ�كرين، �لحامدين،  فعال �سوت 
�لإمام يمالأ �لدنيا بنفحات من نور، �عطر ل ينتهي..�هلل..�هلل..�هلل..
�هنا �ساح كبيرهم "هو��!" فعاد �لهد�ء �إلى �لمكان مرة �أخرى �إل من 

�سوت خفي�س كان ماز�ل ي�سبح في �لآفاق..

�هلل..�هلل..�هلل..

�هلل..�هلل..�هلل

تمت
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شكر وتقدير
- �أتقدم باأ�سمى �آيات �ل�سكر ��لعرفان لكل من �ساهم في �إخر�ج هذ� 
�لعمل، �سو�ء بالقول، �أ� بالفعل، �ل �أن�سى منهم ؛ �لأ�ساتذة دعاء عثمان، 
�ل�سيد مر�د، معاذ عمر�ن، رباب �لكيالني، ح�سام عبد �لغني، محمد 

�سليم.

فتحي  �ل�سيف  �لماهر  �لقهوة  �سانع  �إلى  �ل�سكر  بخال�س  �أتقدم  كما   -
عبده، �)عم متولي( رفيق �لمقهى ��سانع �ل�سي�سة �ل�سامت �لذي لم 

�أعرف عنه �سوى ��سمه.. 

فتحي(  )م��ر�ة  ��لمبدعة   ) �إبر�هيم  عيد  )د.  �أ�سكر  �أن  �ي�سعدني   -
م�سممة �لغالف.

- �خال�س �ل�سكر لل�سيدة ز�جتي، ��أبنائي حنين، �يا�سين على تحملهم 
لي طو�ل فترة �لكتابة..

�أ�سكركم جميًعا،،،
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سيرة ذاتية

ح�سن  خليل  محمد  كامل  �أحمد  عثمان  عثمان  �سامي  )محمد  ��سمي 
عبد  �أحمد  يو�سف  خ�سر  محمد  ح�سين  �هلل  ج��اد  ح�سين  م�سطفي 
يو�سف  �أحمد  محمد  خالد  عامر  جعفر  )�ل�سغير(  �لبوهي  �لرحمن 
محمد عبد �لرحمن �لبوهي )�لكبير( محمد �أحمد �سليم عمر� �أحمد 
محمد عبد �هلل قا�سم محمد ح�سين بن ح�سن �لأفط�س بن علي �لأ�سغر 
بن علي زين �لعابدين بن �لإمام �لح�سين بن �لإمام علي بن �أبي طالب 

ز�ج بنت ر�سول �هلل محمد)�سلو�ت �هلل عليه(.
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