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ال�صيخ

1
البقاء

ُمزجت روحك يف روحي كما.. متزج اخلمر باملاء الزالل. 

ا�صتيقظت القرية مذعورة على �رشخة امراأة، حملتها الريح فوق اأعناق 
النخيل واأ�صجار اجلميز وال�صنط وال�صف�صاف، الذي يتمايل على �صفاف 
ا واأبراج احلمام  الرتعة والنيل، وفوق الديار الطينية املتال�صقة ببع�صها بع�صً
الوا�صعة  القرية  ب�صاحة  مرورا  واملهجورة،  اجلديدة  وال�صاقية  والطاحونة 
واأزقتها و�صوارعها حتى ا�صطدمت يف النهاية بجبل عاٍت، جبل اجلبانة، 
اأغنياتهم  ويرتلون  املن�صيَّة  مقابرهم  يف  با�صت�صالم  يرقدون  املوتى  حيث 
ال�صجي  ب�صوتهم  املوتى  فرددها  ال�رشخة  �صدى  ال�صماء  رددت  احلزينة. 
وخرج  واأبوابها،  نوافذها  اأعينها،  وفتحت  الديار  وا�صتيقظت  احلزين. 
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خمّن  بعدما  مبا�رشة  ن�صاوؤهن  ناحت  بينما  قلقني،  ال�صوارع  اإىل  الرجال 
اأية  على  �صعًبا  التخمني  يكن  مل  املقبلة،  امل�صيبة  حجم  املرهفة  بفطرتهن 

حال، فاحْت اأنفا�ص زائر الليل يف هواء القرية البارد. 

اأبعدها، وعلى الرغم من هذا و�صلت  امل�صافة بني البيوت والدّوار ما 
�رشخة ليلى اإىل النا�ص جميًعا ومل تخطئ رْوَح اأحد. كانت ليلى جال�صًة اأمام 
ى الطلق الناري يف الدّوار ف�رشخت  مراآتها ت�صع الزينة والكحل عندما دوَّ
مفزعة. مل ي�صمع النا�ص الطلق الناري اأو رمبا �صمعوا فكذبوا اآذانهم لكنهم 
�صمعوا ليلى جيًدا، كانت هي الوحيدة القادرة على انتزاعهم من غفوتهم. 
واملوتى ا�صتيقظوا بدوِرهم حني �صمعوا �صوتها، وعادت اإليهم اأرواحهم 

للحظِة، ففتحوا اأعينهم، قبل اأن تغلَق اأجفانهم يُد املوت مرة اأخرى. 

ا. كان القلق جليًّا  خرج الرجال من الديار وتاأملوا وجوه بع�صهم بع�صً
وم�صيطًرا على امل�صهد. الرجال ي�صريون واأياديهم متخ�صبة فوق م�صاعلهم 
وع�صّيهم، وقلوبهم تكاد ت�صقط من �صدورهم، والن�صاء ي�رشن بخًطى بطيئة 
واخلوف،  الربد  من  حتميهن  التي  ال�صوداء  بالرُبد  ملفوفات  وهن  متثاقلة، 
بهم  واأعينهن تربق بالذعر. تتثاقل خطوات اجلمع اأكرث مع كل خطوة تقرِّ
من الدّوار، يعربون اجل�رش -الذي يق�صم القرية ن�صفني- وميرون بني ديار 
الدّوار  �صارع  اإىل  ي�صلوا  حتى  املظلمة  احلقول  حتوطها  التي  البلد  كرباء 

ال�صيق املزين ب�صجر اليا�صمني من اجلانبني. 

اأبًدا اأن ياأتي  لطاملا حلمْت ليلى مبجيء هذه اللحظة، لكنها مل تتخيل 
احللم يف �صورة الكابو�ص. تركْت مكحلتها ونزلت الدرج م�رشعة، وهناك 
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راأت ابنها ه�صام يقف يف منت�صف القاعة، مم�صًكا ببندقية، واأ�صفل اأقدامه 
ترقد جثة والده الغارقة يف الدم والعار. تعاىل طرق اخلفر على الباب لكن 
اإىل امل�صهد، بعني  ليلى مل تك ت�صمع �صيًئا، كانت ل تزال تنظر باندها�ص 

مكحلة اإىل الفتى وعني عارية اإىل احلقيقة. 

الدّوار حما�رش من اجلهات الأربع. باخلارج يحتمي الرجال من الظالم 
مب�صاعلهم املتوهجة، والن�صاء ل تزال خمتبئات يف برودهن. الليل اأ�صود قامت، 
حمايد اأم مدٍع؟ والأ�صجار تراقب احل�صد من اأعني البوم. اجلميع يت�صاءلون 
عما حدث ويحدث بالداخل، ما �رش �رشخة ليلى؟ ما �رش الطلق الناري؟ 
لكن اخلفر كانوا ل يزالون يطرقون الأبواب والإجابات كانت مو�صدة. 

مل  احلياة.  يف  ه�صام  ُعمر  وهي  البداية،  ُعمر  هي  عاًما  ع�رش  خم�صة 
ت�صمْر ليلى للقرية �رشًّا عندما ارتدت بردتها و�صارت بني �صجر اليا�صمني 
اأية حياة، وطرقْت دار  القرية، هناك، يف الأر�ص اخلالية من  حتى طرف 
"اأريد ولًدا من رحمي"،  ال�صيوخ ذوي القروح والدمام وارجتتهم قائلة: 
وعرفوا  وعرفوها،  وجهها،  وتاأملوا  الكريهة،  باأنفا�صهم  منها  فاقرتبوا 
علتها من عينها الي�رشى، وقرروا حماربة اللـه بال�صحر. اأدخلوها، واأ�صعلوا 
ب�صوء  وامتزج  البخور،  ت�صاعد  القدمية.  كتبهم  اأمام  وجل�صوا  بخورهم، 
ال�صموع، وبداأوا بالهم�ص، ثم ارتفعت اأ�صواتهم فجاأة وحتولت اإىل زعيق 

مزعج وخميف. 

طال�صم، ينطقون بالطال�صم، مبزيج عجيب من القراآن والتوراة. نطق 
ال�صيخ الأول بالتعويذة ف�رشخ هاروت، نطق ال�صيخ الثاين بالتعويذة ف�رشخ 
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ماروت. م�صكينان هما امللكان امل�صلوبان واملعلقان يف ال�صماء من ري�صهما؛ 
بعدما ف�صحا اأ�رشار اخلالق. �صحكْت ليلى بغنٍج عندما اأح�صت بهواء خدر 
يت�صلل بني قدميها، و�صعرت بن�صوة فردو�صية خال�صة، فاأخربها ال�صيوخ اأن 

املالئكة، يف هذه اللحظة بالذات، ينفخون بداخلها ب�رش اخللق. 

ا قد يئ�ص  اأي�صً ياأ�ص. كان العمدة  ليلى بهذه اخلطوة �صوى بعد  مل تقْم 
مل  لكنها  �صبيان.  جميعهم  اأبناء،  �صبعة  لديها  ثيِّب،  اأخرى  من  ج  وتزوَّ
تنجْب؛ فطلقها وكاد يتزوج من ثالثة لكن الب�صارة جاءت بل�صان الداية. 
رحم  "داخل  ال�صيوخ:  وبل�صان  عمدة"،  يا  حامل  ليلى  "ال�صت  قالت: 
ال�صت ليلى ولد، نبي يا عمدة، نبي". وعندما حاول العمدة ت�صمية الوليد 
رف�ص ال�صيوخ؛ قالوا اإن الوليد يحمل قدره وقدر القرية، وال�صم القدمي. 
الولد يدعى ه�صام. لي�ص لك من الأمر �صيء يا عمدة، هكذا قالوا، هذا هو 

املكتوب يف اللوح املحفوظ. 

يرتدي جلباًبا  هادًئا. كان  احل�صد  اإىل  الدّوار وخرج  باب  فتح ه�صام 
اأحبها  لطاملا  لوالده،  ملك  الأ�صل  يف  العباءة  �صوداء.  عباءة  تعلوه  اأبي�ص 
تاأت  مل  الليلة  لكن  فيها،  �صريتديها  التي  الليلة  وانتظر  ال�صغر  منذ  ه�صام 
ال�صوداء  العباءة  مرتديًا  احل�صد  اأمام  اأخرًيا  يقف  هو  ها  ا�صتعجالها.  فقرر 
ومراقًبا الأ�صئلة اخلر�صاء يف اأعينهم وقطرات العرق ال�صغرية التي تت�صاقط 
من جباههم، قبل اأن يتكلم وينقل اإليهم اخلرب بب�صاطة �صديدة: "البقية يف 
حياتكم. العمدة مات". �صهقت الن�صاء من هول اخلرب، وتعالت ولولتهن، 
الت�صاوؤل:  على  اأحد  يجروؤ  مل  لكن  الرجال،  اأعني  يف  ال�صك  جتلى  بينما 
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"كيف مات يا عمدة؟"، ما عدا ذلك الرجل النحيل، احلايف، ذا اجللباب 
الرمادي الق�صري، الذي تقدم بجراأة وقال: "كيف مات يا عمدة؟ خرّبنا". 
الرجل يدعى عبد النعيم بن ليلى، يعي�ص وحيًدا يف دار �صغرية عند الرتعة، 
مات اأبوه ُقبْيل ميالده باأ�صهر، وماتت اأمه منذ �صنوات قليلة. ابتعد النا�ص 
ب�رشعة عن عبد النعيم؛ كاأن بالرجل جرًبا، بينما اقرتب ه�صام بخطوات 
الروح،  على  اخلد، �صفعة  على  بعدها موجعة  الإجابة  ثم جاءت  واثقة، 

خزي وعري وانك�صار اأمام القرية باأكملها. 

يت�صرت  اأن  قبل  الفهم،  يحاول  ًرا،  مت�صمِّ لوهلة  واقًفا  النعيم  عبد  ظل 
بالزحام. كانت هذه هي املرة الأوىل التي يتعر�ص فيها ه�صام لعبد النعيم. 
اأن هذا لن  حالت ليلى كثرًيا بني الثنني، لكن القرية كانت تعرف دوًما 
يدوم لالأبد. كيف لراأ�ص ابن احَللبي اأن تت�صاوى براأ�ص ابن العمدة؟ مات 
العمدة ه�صام، كيف مات؟ لي�ص على القرية اأن تعرف كيف، على الأقل 
والعبودية هي  "للعمدة ولد"،  تتذّكر  اأن  فقط  يكفيها  ال�صاعة.  حتى هذه 

غاية خلق اللـه للخلق. 

اإىل  العودة  طريق  يف  الراأ�ص،  مطاأطئ  النعيم  عبد  �صار  اجلموع،  مع 
الدار. كان ل يزال م�صعوًقا؛ مل يتخيل قط اأن يقتل ه�صام والده، مثلما مل 
اأبًدا. تعالت همهمات النا�ص وهم ي�صريون  يتخيل اأن ينال تلك ال�صفعة 
النعيم  الدّوار. �رشد عبد  القريبة من  الوا�صعة  الديار  البلد،  بني ديار كرباء 
ال�صغرية  الديار  الأخرى، حيث  للناحية  اجل�رش  يعربون  وهم  اأخرى  مرة 
البقاء.  اأو  العـزوة  اأو  الدفء  البع�ص طعًما يف  ببع�صها  املتال�صقة  الفقرية 
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اجلميلة.  الدّوار  اأيام  اإىل  وعاد  والزمان  املكان  عن  النعيم  عبد  انف�صل 
مت�صبًثا  ي�صري  للغاية،  �صغرًيا  كان  الأوىل،  للمرة  راآها  عندما  ليلى  تذكر 
ا، فينه�ص  بطرف جلباب اأمه الأ�صود، ويتعرث مع كل ب�صع خطوات اأر�صً
ويجري لالإم�صاك بها من جديد، ويجاهد مل�صايرتها يف خطاها الوا�صعة 
ليلى. اختباأ  العمدة واجلميلة  املندرة بعد ذلك وقابال  ال�رشيعة. ثم دخال 
اأحد،  اأن يراه  ليلى ويتاأملها من دون  اأمه؛ كي يراقب  ال�صغري وراء ظهر 
براأ�صه  بدا  كلما  وت�صحك  يراقبها،  مثلما  وتراقبه  تراه  كانت  ليلى  لكن 
من  لالختباء  وي�صارع  خجال  بدوره  ا  اأي�صً هو  فيبت�صم  مت�صلال،  ال�صغري 
تريد.  العمدة مبا  اإقناع  نعيم فكانت من�صغلة متاًما مبحاولة  اأم  اأما  جديد. 
لكن  الكّتاب،  يف  وتعلم  القراآن،  حفظ  الولد  اإن  قالت  غريب!  طلب 
الكّتاب - كما يعرف العمدة - ل ميلك من العلم الكثري، والولد عاقل، 
ي�صهد  الغني  عبد  وال�صيخ  عاقل،  الولد  ال�صاحلني  اللـه  اأولياء  ورْحمة 
بهذا، وهي تريد من العمدة اأن ي�صاحمها ويغفر لها وي�صاعدها يف اإدخال 
تعجب  بينما  هذا،  �صمعت  حني  ليلى  ابت�صمت  البندر.  مدر�صة  ابنها 
العمدة؛ طلب غريب من امراأة غريبة. هم من احَللب األي�ص كذلك؟ منذ 
ابنها  بتعليم  العمدة  ن�صحها  اأبنائهم؟  تعليم  واحَللب  الفقراء  يريد  متى 
حرفة، ملاذا ل يرعى الغنم مثل والده؟ لكن اأم نعيم جزعت حني �صمعت 
اأن  لول  العمدة؛  قدمي  تقبِّل  اأن  الأر�ص، وكادت  هذا، و�صجدت على 
ودود،  بابت�صامة  لل�صغري  ونظرت  ولطف،  باأدب  ليلى  يد  بها  اأم�صكت 
�صكت  تتعلم؟"،  اأن  ا  حقًّ تريد  هل  لكن  عظيم،  �صيء  "العلم  وقالت: 
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ال�صغري حلظة ق�صرية قبل اأن يقول ب�صجاعة: "نعم. اأمي تقول اإن املدار�ص 
عظيم،  "اأنت  ب�صعادة:  وقالت  ليلى  �صحكت  قدري"،  هذا  للعظماء. 

اإذن لك ما تريد". 

بينما  امل�صجد،  �صجرة  اأ�صفل  املو�صوع  الزير  اأمام  النعيم  عبد  توقف 
ا�صتمر النا�ص يهمهمون وهم يغو�صون يف ال�صارع ال�صيق. غا�صت اأقدام 
ا يف الوحل ب�صبب املاء املن�صكب من الزير. يت�صاءل النا�ص  عبد النعيم اأي�صً
عن �رش وفاة العمدة. يقولون رمبا انتحر اأو رمبا مات ميتة عادية، يت�صاءلون 
عن �رش العيار الناري، يقولون رمبا اأطلق العيار الناري من دون ق�صد وهو 
ينظف البندقية. يقولون رمبا ورمبا، فماِل القرية ل تريد النظر؟ امل�صهد هناك 
ملن اأراد الو�صول. نظر عبد النعيم داخل الزير فلم يجد �صوى املاء الآ�صن. 
الزير مثقوب يف املنت�صف. من ثَقب زير امل�صجد؟ ولـَم؟ ابتعد النا�ص عن 
النعيم وتفرقت بهم الأزقة بينما ظل هو واقًفا، وحيًدا، وعط�ًصا يف  عبد 

�صاحة القرية قبل اأن يقرر اأخرًيا العودة اإىل الدار. 

عاد النا�ص اإىل ديارهم بخطى �رشيعة ما عدا عبد النعيم، كان يجرُّ قدميه 
لعنة   هي  الذكريات  والذكريات؟  ظهره،  فوق  الأوجاع  هي  ثقيلة  ا.  جرًّ
عبد النعيم التي تطارده يف كل مكان. مل ين�ص الدّوار يوًما واحًدا. وهل 
الغريبة، وورود  الدّوار  فاكهة  اإىل  �صوًقا  كثرًيا  يبكي  الفردو�ص؟  اآدم  ن�صي 
احلديقة احلمراء، لكن اآدم هبط اإىل الأر�ص برفقة حواء، يا حل�صن حظ اآدم! 
اأما عبد النعيم فقد ترك حواء يف الدّوار القريب من �صموات اللـه ال�صبع 

وبقَي هو وحيًدا يف الأر�ص. 
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فبدت  الطويل  الأ�صود  �صعرها  حلقت  وقد  ليلى  جل�صت  الظالم،  يف 
كال�صبيان. خلعت زينتها: قرطي الأذن، وقرط الأنف، واخللخال، وم�صنة 
ال�صواد وو�صخت  املحرمة، وارتدت  التفاحة  �صكل  الذهبية ذات  ال�صدر 
وجهها بالوحل. جل�صت يف انتظار املُعزيَّات واملعددات. الدّوار بالكامل 
مغطى  وال�صمعدان  �صوداء،  النوافذ  فوق  املعلقة  ال�صتائر  بالأ�صود،  مت�صح 
املقلوبة على وجهها �صوداء. وليلى  الكليم  الأ�صود، و�صجاجيد  بالقما�ص 
من  املت�صلل  البخور  دخان  ياأخذها  لها،  املقابلة  املغلقة  الغرفة  يف  �صاردة 

اأ�صفل الباب اإىل قدمي الزمان: مبخرة ودخان. 

يحت�صن  وهو  القرية  طرقات  يف  ي�صري  املنادي  كان  واحد،  عام  منذ 
الطبلة ويقرع فوقها بخفوت، يتعاىل تدريجيًّا �صوت القرع كلما اقرتب 
من الديار. خرَج الأطفال مبللني وعراة من الرتعة و�صاروا خلف املنادي، 
املهم،  اخلرب  انتظار  يف  ووقفن  الديار  واأبواب  نوافذهن  فتحن  والن�صاء 
اأ�صاريرهن؛  وتهللت  الُقلل  ومْلء  ال�صواين  غ�صل  عن  توقفن  والفتيات 
املنادي  يبداأ  اأن  قبل  اأماكنهم  ت�صّمروا يف  فازددن جمال واإ�رشاًقا. اجلميع 

بالغناِء: 

هاوي  ورواجه  عايل  بابه  من  يا 
والعتبــة قرنفل وبخــوره جاوي

من  ويقفزون  ويرق�صون  ي�صفقون  وهم  املنادي  حول  الأطفال  التف 
فالتفت  الديار،  اإحدى  �صطح  فوق  فتاة  زغردت  بينما  اأخرى،  اإىل  قدم 
اإليها النا�ص، واملنادي بالذات الذي �صعر بال�صعادة وغمز اإليها وهو يعدل 
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الطاقية؛ ف�صحكت الفتاة بغنج قبل اأن يكمل الغناء: 

خفــة وجلــاين  للتاجــر  رحــت 
لفة اأح�صن  من  �صواهي  جابلي 

اإىل  اأن جتري م�رشعة  قبل  اأخرى  الفتاة مرة  يتاأمل  املنادي حلظة  وقف 
الداخل. عدل املنادي الطاقية مرة اأخرى واأكمل ال�صري يف �صوارع القرية 

واأزقتها، وهو ل يزال يغني: 

الإمام و�صيدي  باللـه  حا�صبتك 
اهــر وانــزل الزفة اْلب�ــص يــا مطَّ

الأ�صطح،  وفوق  النوافذ  يف  الواقفات  جميًعا،  الن�صاء  زغردت 
اأمام عتبة  امل�صنات اجلال�صات  الرتعة، والعجائز  اأمام  والفتيات اجلميالت 
الديار، وخرجت كل امراأة اإىل ال�صارع و�صدت ولدها اإىل الداخل، حاول 
وعادوا  وا�صت�صلموا  ف�صلوا،  لكنهم  باملنادي  للحاق  مقاومتهن  الأطفال 
للديار؛ كي يرتدوا جلبابا نظيفة وطاقية اأنيقة ومركوًبا؛ فالليلة �صيتم طهور 

جميع اأطفال القرية الفقراء على نفقة العمدة؛ الليلة اإذن ليلة عر�ص. 

ح�رشت القرية باأكملها يف امل�صاء اإىل الدّوار. وقف النا�ص يف احلديقة 
يرق�ص  الذي  ه�صام  على  يتفرجون  وهم  احلمراء،  الورود  ذات  اجلميلة 
اأعينهم  اأمام  اخلادمات  متر  واملزمار.  الطبل  اأنغام  على  قوية  �صوداء  بخيل 
باأ�صهى �صواين احللويات: م�صبوبة، ونيدة، وذلك الطعام الغريب امل�صمى 
الرق�صة،  على  يتفرجون  يزالون  بنهم وهم ل  النا�ص  ياأكل  واللنب.  بالأرز 
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بنغمة. وه�صام  اللحن خطوة  بر�صاقة متناغمة مع  امل�صي  اخليل تختال يف 
الوقت؟  تاأخر طهوره كل هذا  فلماذا  اخليل؛  فوق  ا  قويًّا حقًّ فار�ًصا  يبدو 
الفتى بلغ الأربعة ع�رش عاًما، واكتملت مالمح الرجولة يف ج�صده الأ�صمر 
الطويل الفارع. ل تعرف القرية اأن ليلى هي من وراء تاأجيل هذا العر�ص 
يوًما بعد يوم؛ من �صدة خوفها على ولدها، لكن العمدة �صمم اأخرًيا على 

طهور الفتى؛ كي ي�صري رجال يف هذا ال�صهر املبارك. 

ح�رش ال�صيخ اأخرًيا، �صيخ جمهول. توقفت املو�صيقى وتقطعت الأنفا�ص 
يف احرتام وتبجيل. كان ال�صيخ ميتطي حماره النحيل بامل�صقلب، ويرتدي 
عباءة خ�رشاء وا�صعة وعمامة كبرية. بدت القروح والدمامل كثرية وقبيحة 
وتكاد تطم�ص مالمَح ال�صيخ طم�ًصا لكن النا�ص مل يبالوا بها، ومل يخمنوا 
من يكون وراءها. قال ال�صيخ ب�صوت جْهورّي: "يا حي يا قيوم، وحدوا 
اللـه يا عبيد اللـه"، فردد النا�ص وراءه: "ل اإله اإل اللـه"، ثم تراجعوا للوراء 
فوق  اليمنى  يده  ال�صيخ  و�صع  والفتى.  ال�صيخ  مركزها  دائرة  �صكل  على 
ه�صام. يف اليد اليمنى �صبحة طويلة تكاد تلم�ص الأر�ص، وباليد الي�رشى 
ه�صام.  راأ�ص  فوق  وي�صارا  مييًنا  يحركها  كان  التي  الذهبية  الدّوار  مبخرة 
اجلان  لغة  حروف  حتتوي  دوائر  �صكل  على  الهواء  يف  الدخان  ت�صاعد 
ال�صبعة ع�رش، ثم عرج الدخان لالأعلى يف امللكوت. حرك ال�صيخ املبخرة 
يردد  ال�صيخ  بينما كان  يزداد  الدخان، وظل  فازداد  بع�صبية؛  مييًنا وي�صاًرا 
"اللُهم لك احَلْمُد بتوفيقك قد اأْح�رْشتني احلياة، وجعلتني منـْك يف ولية 
مة؛ فلم اأَبـْرَح يف �ُصُبـوغ نْعماِئك وتتاُبع اآلِئك، حمرو�صا بك يف الرد  الع�صْ
وُل على  اأَ�صُ اللهم بك  املنعة والدفاع عني..  والمتناع وحمفوظا بك يف 
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ـُرناِء، اللهم اآمني". وُل على الأعداِء والق ـُرناِء، بك اأَ�صُ الأعداِء والق

ما اإن انتهى ال�صيخ من الدعاء حتى �صقط ميًتا فجاأة. اجتمع النا�ص حول 
اأو  عمامة  على  يت�صاجرون  وظلوا  بدورهم،  للربكة  طلًبا  ال�صيخ؛  جثمان 
خرقة اأو �صعرة بي�صاء من حليته الطويلة، لكن اخلفر اأزاحوهم بعيًدا و�صاح 
العمدة فيهم: "ما لك يا بلد املخابيل؟ ابتعْد يا ولد ابتعْد، ال�صيخ مل ميْت 
بل رفع اإىل ال�صماِء مثل عي�صى، اأو تاه يف البلدان مثل اخل�رش، بلد خمابيل 
اأكتافهم واألقوا به يف الدّوار.  �صحيح". حمل اخلفر جثمان ال�صيخ فوق 
خ�صي العمدة اأن يف�صد املوُت هذه الليلة لذا كتم اخلرب. نعق حمار ال�صيخ 
ا على �صيا�صة العمدة، لكن النا�ص مل ي�صمعوه ومل يباُلوا،  باخلارج اعرتا�صً
اأنغامها  على  والت�صفيق  للرق�ص  اأخرى  مرة  النا�ص  املو�صيقى وعاد  عادت 

فرحني. 

وت�صاجرت  الن�صاء،  فزغردت  ا  اأي�صً الطبيب  جاء  حتى  دقائق  متّر  مل 
التعاون  اتفقن على  ثم  بامل�رشط،  املعلقة  املقطوعة  القطعة  اخلادمات على 
منديل وردي،  اأخرى يف  القطعة ولفتها  امللح فوق  اإحداهن  مًعا. ر�صت 
بدلل  رقبة ه�صام  الأخرية يف  �صكل عقد، وعلقتها  الثالثة على  وربطتها 
ه�صام  لكن  والراحة  للنوم  الفرا�ص  اإىل  بالعودة  ه�صام  ليلى  اأمرْت  وغنج. 
احلالقني،  باأيدي  ُيطهرون  وهم  القرية  اأطفال  على  الفرجة  اأراد  ُيطْع.  مل 
بزغاريد  بكاوؤهم  ميتزج  مراًرا.  الهرب  ويحاولون  ويبكون  وي�رشخون 
اأمهاتهم و�صحكات احل�صناوات ومو�صيقى املزمار والطبل، ميتزج املوت 

وال�صعادة يف نغم مو�صيقيٍّ فريد. 
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تزال مغلقة. منذ  الغرفة ل  لكنها وجدت  ليلى من �رشودها  انتف�صْت 
اللوح  ذلك  على  اخل�صبي.  واللوح  املُغ�صل  ب�صحبة  ه�صام  دخلها  قليل 
بدا  وال�رش.  الأمانة  اللـه  اأخذ  بعدما  جاحًظا،  �صاكًنا  امليت  يرقد  اخل�صبي 
اأ�صياءهم  يفتقدون  رمبا  املوتى؟  يفكر  هل  ما،  �صيء  يف  يفكر  كاأمنا  �صارًدا 
املحببة، رمبا �صيفتقد النافذة املطلة على احلقول ال�صا�صعة، والزريبة املمتلئة 
اأبًدا،  يفارْقها  مل  التي  والطبْنجة  الأ�صقر،  واحل�صان  والطيور،  باملوا�صي 
واخلزانة املغلقة املح�صوة باملال، كل هذه الأ�صياء �صيرتكها دون وداع اأخري، 

فقد خانه الأجل وجاء قبيل ميعاده. 

الدّوار  مببخرة  وتبخريه  اجلثمان  وغ�صل  العينني  بتكحيل  املُغ�صل  قام 
الذهبية، وهو يرتل بع�ص اآيات القراآن من �صورة املُْلك. وبعدما انتهى فتح 
ه�صام باب الغرفة؛ فنه�صت ليلى ُمْفزعًة بغري �صبب، لكن ه�صام عاد مرة 
ابت�صم  اأكرث.  و�صيًما  يبدو  هكذا  والده،  �صعر  ت�رشيح  باإعادة  وقام  اأخرى 
النريان  باإ�صعال  العمدة  قام  وهناك  احلديقة.  اإىل  معا  ونزل  موافًقا  املغ�صل 
يف اأدوات الُغ�صل التي جاوؤوا بها من خارج الدّوار؛ فاملوت جتربة جديدة 
هذه  ومبثل  الأوىل.  التجارب  مبتعة  املوتى  يخو�صها  اأن  ولبد  ومده�صة، 
الأدوات، اأدوات الُغ�صل، يقوم ال�صيوخ وال�صحرة باملعجزات؛ لذا وجب 
من  العمدة:  اإرث  يف  يطمعون  واجلميع  عمدة،  وامليت  منها.  اخلال�ص 

كر�صي اأو زوجة اأو مال. 

وهن  واملعددات  الن�صاء  ولولت  الدّوار.  اأمام  من  اأخرًيا  النع�ص  حترك 
يقرعن فوق الدفوف، وقامت بع�ص ال�صيدات ب�صق مالب�صهن يف �صجاعة 
املنت�رش؟  فمن  املوت،  اأمام  العري  املوت.  مالئكة  بهذا  يتحدْين  كاأنهن 
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بعيًدا  منهزمة  فتن�صحب  العارية  والأفخاذ  النهود  من  املالئكة  ت�صتحي 
بلطم  الأخريات  الن�صاء  بع�ص  قامت  املوت.  رج�ص  من  املكان  ويتطهر 
النع�ص  يودعن  دات  املعدِّ وظلت  والوحل.  بالطني  ولطخها  وجوههن 

املبتعد وهن يقرعن فوق الدفوف ويغنني ب�صجن: 

داركــم و�صيعــة وبابهــا كوي�ص
يا ميت ندامة �صبحت بال ري�ص

داركــم و�صيعــة وبابهــا كوي�ص
يا ميت ندامة �صبحت بال ري�ص

�صا�صي عليك  نطر  ل  دارهم  يا 
املا�صي يخوف  �صالمك  اللي  يا 

حرام عليكي  نطر  ل  دارهم  يا 
يا اللي �صالمك يخوف اجلريان

حتى  ب�رشود،  النع�ص  ُتودع  الدّوار،  اأمام  للحظات  واقفة  ليلى  ظلْت 
تعرف،  اأن  دون  تبكي  مكانها  يف  واقفة  فظلت  ب�رشها؛  عن  متاما  غاب 
واقفة هكذا يف  �صتظل  العار؟  اأم دموع  فرح  اأم دموع  اأهي دموع حزن 
الدّوار ويغلقوا  اإىل  ُيدخلوها  الإجابة؛ حتى  اأن جتد  تت�صاءل دون  مكانها 

عليها الأبواب لالأبِد. 
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من  الرجال  باأيدي  وحمموًل  الك�صمري  من  ب�صال  ملفوًفا  النع�ص  �صار 
وا ذنبه  كل جهة. كان الأ�صقر -فر�ص العمدة- ي�صري اأمام النع�ص، وقد ق�صُّ
وو�صعوا �صعره فوق ال�رشج. ويف املقدمة كان العمدة ه�صام ي�صري وبجواره 
وبكوات  املرحوم،  اأ�صدقاِء  من  كثري  حولهم  ومن  حارث،  اخلفر  �صيخ 

البندر، وكرباء البلد. 

الأخرية  ال�صالة  امليت، هي  لل�صالة على  امل�صجد  اأمام  النع�ص  توقف 
ال�صاحة  امتالأت  اللـه؟  يتقبلها  فهل  الرحيل،  قبل  العمدة  �صي�صهدها  التي 
يخفف  اأن  اللـه  ودعُوا  اجلميع  �صلى  والأطفال.  وال�صيوخ  بالرجال 
عنهم عذاب الأيام املقبلة. حترك املوكب مرة اأخرى مكلال بالأعالم يف 
يف  نقطة  اأ�صفل  من  بالقبور،  املمتلئة  اجلبانة  حيث  اجلبل،  اإىل  طريقهم 
الظالِم تعرج الأرواح للنوِر. ان�صغلت القرية عن الدعاء للميت والتهليل 
بالتفكري يف هذا الزائر الغريب الذي جاء بعد ال�صالة، من يكون؟ رجل 
اأفندية  بذلة  ويرتدي  اأنيق،  اأ�صود  ي�صتند على عكاز  الظهر،  عجوز حمني 
لكنها طويلة من اجلانبني، وقبعة �صوداء طويلة وم�صحكة كاأنها طرطور. 
بعيًدا  كاملعتاِد  ووجدوه  نعيم  و�صديقهم  �صيخهم  عن  الأطفال  بحث 
كاد  نعيم؟"،  يا  العبيط  الأفندي  "راأيت  اأ�صغرهم:  �صاأل  الزحام.   عن 
لكن  واإمنا.."،  ح�صني  يا  اأفنديًّا  لي�ص  "هذا  قائاًل:  يجيب  اأن  النعيم  عبد 
وان�صغلوا  الربدة،  قراء  اإىل  م�رشعني  وابتعدوا  جرْوا  والأطفال  ح�صني 

بالإن�صات اإليهم وهم ين�صدون بخ�صوع: 
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مولي �صـلِّ و�صلــــم دائمـــا اأبــــدا
كلهـم اخللق  خيــر  حبيبـك  علـــى 
�ــصــــــــيــد الـــكـــونـــني والــثــقــلــيـــــن
عجـــــم ومن  عرب  من  والفريقني 
اأبر اأحـد  فال  الناهي  الآمر  نبينا 
نــعــم ول  ـــه  ـــن م ل  قــــــول  يف 
�صـفاعته ترجى  الذي  احلبيب  هو 
مقتحِم الأهــــوال  مــن  هــوٍل  لكل 

ا�صتمّر املوكب اجلنائزي يف ت�صلق الطريق، اجلبانة ت�صكن فوق اجلبل 
والطريق وعر، ال�صخور حادة وعليها اآثار دم قدمي. توقف النع�ص اأكرث من 
مرة عند اأ�رشحة الأولياء؛ فهلل النا�ص كثريا بهذه الب�صارة. ال�صالم عليك           
عليكم،  ال�صالم  رفاعي؛  �صيدي  يا  عليك  وال�صالم  حمرو�ص  �صيدي  يا 
ال�صالم.. ال�صالم. قرر ه�صام الطواف بالنع�ص حول اأ�رشحة الأولياء جميًعا 
عند كل  النع�ص  توقف  كثرًيا.  اللـه  و�صّبحوا  وهللوا وكربوا  النا�ص  ف�صعد 
�رشيح فا�صتمر املقام بهم هنا حتى غربت ال�صم�ص. كان املوتى والأولياء 

يلقون ال�صالم ب�صعادة على الوافد اجلديد. 

غربت ال�صم�ص، واندفن القمُر اأ�صفل غيوم الظالم. اأغلق النا�ص اأبواب 
الفراغات.  اإليهم من  الظلمات وجدت طريقها  ديارهم ونوافذهم لكن 
قلب  عدا  ما  النا�ص،  وقلوب  وامل�صاعل  القناديل  اأنفا�ص  الليل   كتم 
عبد النعيم؛ ظل متعلًقا بالأحالم. اأما ليلى فقد جل�صت يف غرفتها �صاردة 
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بانتظار ابنها حتى عاد، خلع العباءة التي يرتديها وعلقتها يف الدولب. 
ال�صبب،  عن  بقلق  �صاألها  فيها؛  اخلوف  ه�صام  وراأى  اأعينهما،  التقْت 
"اأبوك كان يحبك كثرًيا"، �صحك ه�صام  ارتع�صت �صفتاها وهي جتيُب: 
ا. لولي ما مات اأبي �صهيًدا وما دخل الفردو�ص"، لكن  وقال: "واأنا اأي�صً
�صعرها  حْلق  على  وعنفها  و�صتمها  عاب�ًصا  اإليها  فنظر  ت�صحك  مل  ليلى 
فوق  والنوم  وال�صتحمام  بالذهاِب  واأمرها  بالوحل،  وجهها  وتلطيخ 
و�صادة مريحة. فالليلة لي�صت ليلة ماآمت. احلزن لن يدخَل هذا الدّوار اأبًدا، 

�صيظل طليًقا حًرا يف �صوارِع القرية. 
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2
التجربة

احلب ما دام مكتوًما على خطر.. وغاية االأمن اأن تدنو من احلذر

�صجة  وتعالْت  النخيل،  �صعف  من  الذهبية  ال�صم�ص  اأ�صعة  ت�صللْت 
النخيل غائًبا عن  اأ�صفل  نائم  نعيم هناك  الرتعة.  يلعبون يف  الأطفال وهم 
�صجة الأطفال ولعبهم. ي�صعد اأحدهم فوق اجل�رش ويقفز عالًيا في�صقط يف 
املياه؛ يعلو ر�صا�ص الرتعة يف وجوه اأ�صدقائه في�صحكون كثرًيا. الرتعة هي 
املتعة الوحيدة املتبقية لالأطفال. ل يجروؤ اأحد من الكبار على نزوِلها، لأنهم 
ل يرون فيها �صوى وجوه الذين غرقوا، ولأنهم يخ�صْون من نّداهة القرية 
التي ت�صكنها. النداهة ُتدعى عي�صة، عمرها يزيد على ن�صف عمر القرية 
ع�صيقها  عندما غرق  يوم  ذات  عي�صة  ُجّنْت  �صابة جميلة.  تزال  ل  لكنها 
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يف الرتعة، وبداأت تردد الأ�صياء الغريبة التي تراها يف املنام: �صفر، غياب، 
�صهوة، �صبق، وخلود. ثم ا�صتيقظت ذات يوم �صامتة ومل تتكلْم مع اأحد. 
العاجزين.  اإىل عون  بحاجة  تعد  تكون، ومل  من  اأخرًيا  قد عرفت  كانت 
ابنة  هي  الدم.  بدل  ي�صيل  املاء  راأت  حني  فوؤادها  فاطماأن  يدها  جرحْت 
الأطفال  نعود. ل يخاف  واإليها  ُخلقنا  املياه، ومنها  ابنة  الطاهرة،  الرتعة 
من عي�صة لأنهم اأطفال، الرجال فقط من يخ�صونها، ومع ذلك يحلمون 
مب�صاجعتها. يريدون نيل هذا ال�رشف، �رشف القوة، متعة م�صاجعة طيف 
�صوى  �صيًئا  الرجال  من  تريد  ل  �صواك. وهي  يراها  ول  هنا  تعد  مل  امراأة 

مائهم ال�صحري ول تبايل بفنائهم. 

ويغِرقون  احلياة،  هموم  عن  بعيًدا  الرتعـة  يف  هنا  الأطفال  ينعزل 
ما مل  الهموم  لكنهم يحملون من  اأطفال هم، رمبا،  الرتعة.  همومهم يف 
يحملها اأجدادهم. الأجداد هرمون، ظهورهم حمنيـة ووجوههم مت�صققة، 
باملو�صيقى  ي�صكروا  حتى  ال�صمر  جل�صات  انتظار  �صوى  �صيًئا  يفعلون  ل 
الوا�صعة.  املـوت  اأعني  تراقبهم  بينما  عمرهم  من  تبقـى  مبا  ويتمتعوا 
يعجزون عن الختباء يف الليل عن املوت؛ فاملوت يرى اأف�صل يف الظالم. 
ال�صـمر تلك ول يح�رشها. ك�صول، يحب  النعيم جل�صات  ل يحّب عبد 
النوم اأكرث. ينتظر دوًما ح�صور مالئـكة النـوم البي�صاء حتى ي�صـافر معها، 
ويرى  الأنبياء  يقابل  هناك  وال�صموات.  ال�صحب  فوق  اأجنحتها،  فـوق 
هم  ويرى جدَّ ال�صالم،  عليهم  وحممًدا،  وعي�صى  مو�صى  يرى  معجزاتهم، 
ا. يرى  اأي�صً اإبراهيم، واإ�صماعيل ويعقوب و�صليمان. لكنه يرى ال�صياطني 
اإبلي�ص واأبي�ص ودهار وحارث وه�صام، تختفي ال�صياطني كلها حني يرى 
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اجلميلة ليلى. تراوده ليلى كثرًيا عن نف�صها يف الأحالم. يراها نائمة فوق 
البي�صاء.  احلريرية  باملالءات  واملفرو�ص  النامو�صية،  ذي  النحا�صي  �رشيرها 
نهديها  اإىل  جيدها  من  طويلة  �صبحة  وتتدىل  الفرا�ص  فوق  عارية  تنام 
مت�صك  حمامها،  من  للتو  خرجت  كاأنها  مبلل  اأ�صود  �صعرها  اجلميلني. 
بكاأ�ص من اخلمر بني يديها. يراقبها عبد النعيم من وراِء الباب وهي تبلل 
�صفتيها الطريتني مباِء الكا�ص، في�صعر بالعط�ص؛ يريد تقبيل هاتني ال�صفتني 
حتى يرتوي، يريد تذوق خمر النهدين فال يعط�ص بعدها اأبًدا. يفتح باب 
الغرفة فرتاه ليلى ول تتمنَّع، بل تباعد بني قدميها وهي تقول بغنج: "تعال                                                
يا نعيم بجواري. تعال ". يقرتب عبد النعيم من ج�صدها املده�ص، عط�صان 
هو. يريد الرتواء من كاأ�صها املقد�صة، هو امل�صيح، لكن من �صيجمع دماءك 
يف الكاأ�ص؟ ليلى... ليلى. يلم�ص ج�صدها الأ�صمر فريتع�ص وي�صعر مبلم�ص 
حقول القرية اخل�رشاء الناعمة. يلعق قطرات الندى النائدة فوق ورودها: 
نهديها وكتفيها وجيدها. ت�صحك ليلى بن�صوة فيتوقف عبد النعيم حلظة 
ويتاأمل عينيها ال�صوداوين ال�صاحكتني، ويرى فيها اأبراج احلمام والطاحونة 
وال�صاقية واليمام والنيل ومراكب ال�صيد. اآه يا ليلى. ترتع�ص �صفتاه وي�صمع 

�صوت الأذان فيقبِّلها، هي املحراب، وال�صالة يف ليلى خري �صالة. 

ي�صتيقظ عبد النعيم فجاأة، ويتاأمل املكان بعينني ناع�صتني. ليلى لي�صت 
هناك  ال�صم�ص  الواقع.  لفحة  يف  احللم  حالوة  تذوب  فرا�صها،  ول  هنا 
يعلو  الأخرى.  ال�صفة  يف  ال�صاقية  مع  تدور  والأر�ص  الرتعة  يف  تغرق 
لالأبد  لو غاب  يتمنى  للفهم.  تدريجيًّا  فيعود  الأطفال  �صوت �صحكات 
الفناِء؛  بينك وبني  الغني حتول  ال�صيخ عبد  يف الأحالم، ملاذا عاد؟ و�صية 
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اأبًدا". قال ذلك ثم  قال لك: "�صع عينيك على الأطفال ول تغفل عنهم 
نظر اإىل ال�صقف وابت�صم. ملاذا ابت�صم؟ ماذا راأى؟ ملاذا يرحل الآن بالذات؟ 
نظر اجلميع اإىل ال�صقف وبكوا، مل يروا املالئكة لكنهم �صعروا بهبة الن�صيم 
ا مثلما كان.  الآتية من النافذة فعلموا. ورحلت روح ال�صيخ فعاد اجلو حارًّ
مات ال�صيخ عبد الغني حزيًنا وحيًدا مقهوًرا، تعددت الأ�صباب للموت، 

لكّن �رّش امليتات الهزمية. 

مل يكن ال�صيخ عبد الغني بالقرية عندما ُقتل العمدة. كان يف م�رش - اأم 
الدنيا- للعالج. اأر�صل عبد النعيم خطابات كثرية لل�صيخ عن طريق احلمام، 
ي�صف فيها حال البلد بعد موت بو ه�صام، لكن اللغة كانت دوًما تعجز 
اإليها  و�صلت  مما  انده�ص  القرية  اإىل  ال�صيخ  عاد  عندما  لذا  الو�صف؛  عن 
لطغيان  م�صت�صلمون  اجلميع  النا�ص.  غري  ونا�ص  اأخرى  قرية  كاأنها  احلال، 
العمدة اجلديد، الرجال م�صت�صلمون وتفوح منهم رائحة غريبـة مقـززة، 
بيت  ه�صام، حتى  يد  يدها يف  البلد وو�صعت  باعت  الكبرية  والعائالت 
ال�صيخ.. بيت القراآن.. زهد من الزهد. لكن ال�صيخ عبد الغني مل ير�صْخ، 
ا متردوا، وثاروا، لكن عائالتهم طردتهم بعيًدا وترباأت منهم.  واآخرين اأي�صً
وبقيت تلك الرائحة الغريبة يف القرية وامتزجت بهوائها وترابها، وبال�صور 
املنقو�صة فوق جدران الديار: الأعني الزرقاء واأكف الدم احلمراء وال�صيوف 
والغربان  والعقارب  والبوم  املقد�صة  والكعبة  والأفيال  واخليول  واجلمال 
والثعابني. امتزجت تلك الرائحة الغريبة املقززة بكل �صيء، حتى ببخور 
امل�صجد، واأحبتها القرية. مثلما اأحّبْت اأ�صحابها ال�صكارى وهم يرتنحون 
وطرائفهم  ال�صاخبة  �صحكاتهم  واأحبت  الديار،  اإىل  عودتهم  طريق  يف 
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التي  املحرم  الع�صق  وخيالت  خل�صة،  للخمر  الفتيات  وجتارب  الغبية، 
هرب  الرائحة،  تلك  يحبوا  فلم  والأطفال  نعيم  اأما  اجلميع.  تراود  باتت 

منها عبد النعيم بليلى والأحالم، بينما حاربها الأطفال بالنبل واحل�صى. 

املغرو�صة  اجلديدة  اخلمارة  من  تاأتـي  املقززة  الغريبة  الرائحة  كانت 
من  وقريبة  العطارة  حلانوت  مال�صقة  اخلمارة  كاخلنجر.  القرية  قلب  يف 
امل�صجد. كان ال�صيخ عبد الغني ي�صري بجوارها منده�ًصا من النا�ص، كيف 
و�صل الأمر لهذا احلد، بل كيف بداأ اأ�صال؟ وكيف عا�ص هذا العمر املديد 
القرية  حال  وراأى  اآخـر  عمًرا  عا�ص  لو  فكيف  الأمر؟  هذا  يرى  حتى 
اليوم؟! يا للعار! يف البداية وعد العمدة النا�ص اأن اخلمارة لن يدخلها �صوى 
الإجنليز، لن يدخلها اأحد من اأهل القرية اأبًدا. كيف �صدقوه؟ وهل كانوا 
ميلكون خياًرا اآخر؟، ن�صْوا جميع خطب اجلمعة يا �صيخ عبد الغني، ون�صوا 
ا�صم اللـه عز وجل وال�صالة على النبي املختار، لكنهم مل ين�صوا ال�صتغفار. 
كرثت ذنوبهم، لكنك قادر على اإعادتهم لطريق احلق، اللـه معك. حاول 
ال�صيخ عبد الغني يف خطبة جمعة فماذا فعلوا؟ لقد اأنزلوه من املنرب وعنفوه 
وقالوا  �صيخ"،  يا  فينا  اللـه  اتق  العمدة..  لكن  رحيم  غفور  "اللـه  قائلني: 
اللـه". حاول ال�صيخ اللجوء  اأول من ن�صي كالم  "اآل ال�صيخ هم  اآخرون: 
لأقربائه حتى يعود النا�ص، لكن مل ين�رشه اأحد؛ مالأت رائحة اخلمر اأفواه 

حفظة القراآن. 

العبيط.  الأفندي  الغريب،  ال�صخ�ص  ذلك  هو  اخلمارة  مالك  وكان 
الغريب  رائحة  لكن  الأ�صليني.  القرية  اأهل  عن  تعزلهم  رائحة  وللغرباء 
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ذابت يف رائحة اخلمر، فلم تبال القرية بها بل مل ت�صمها من الأ�صل، لأنها 
من  كاأي  عامني-  -بعد  العجوز  ذلك  �صار  جلدها.  من  تفوح  �صارت 
الغريب  التي كرهتها يف  الأ�صياء  القرية كل  ون�صيت  الأوفياء.  القرية  اأبناء 
مثل: العينني الزرقاوين، والب�رشة البي�صاء املحمرة، والأنف الطويل احلاد، 
وال�صارب املجدول ك�صوارب بكوات البندر. �صار العجوز حمبوًبا للغاية 
خا�صة بعدما خلع مالب�ص الأفندية امل�صحكة التي جاء بها وارتدى اجللباب 
يقول:  لهجتهم  يف  القرية  اأهل  تقليد  يحاول  واأم�صى  واأ�صبح  ة.  والعمَّ
"ورهمة �صيدي مهرو�ص، ورهمة �صيدي بو ه�صام.. اأنا اأهب البلد والنا�ص 
اأولد  يا  البلد  اأهب  "اأنا  وي�صتمهم:  فيغ�صب  النا�ص  وي�صحك  والهمري". 
الدوجز"، في�صحكون اأكرث، ويعرفون اأن اخلواجة ل يق�صد اأن ي�صتمهم، 
يتفهمون  واأنواعها.  اأ�صمائها  ب�صتى  والدوجز  الكالب  يحب  فقط  هو 
ا. �صار اخلواجة واحًدا منهم، اأو العك�ص؛ ولهذا  هذا لأنهم �صكارى حقًّ
كرموه، من دون ق�صد، وغريوا ا�صم �صارع امل�صجد اإىل �صارع اخلمارة، اأو 

�صارع اخلواجة األك�صندر، اأو �صارع الإجنليز. 

الإجنليز  بها. كان  ينطْق  كاأنه مل  ُدْق ه�صام يف وعوده، فقطعها  ي�صْ مل 
ياأتون بالطبع، وخا�صة اأيام ال�صبت والأحد، لكن القرية باأكملها دخلت 
القرية  وكرباوؤها.  البلد  وحكماء  وال�صيوخ،  والرجال  ال�صباب  اخلمارة: 
باأكملها اأدمنت ال�صكر حد الغياب. حتى الفتيات والن�صاء كن يوعزن اأحد 
ال�صكارى كي ي�صرتي لهن ما يردن مقابل قبلة يف الظالم اأو اأكرث. وحدهم 
الفطرة. مل يفكروا مثل  اأنقياء ل تفوح منهم �صوى رائحة  الأطفال ظلوا 
الكبار لأنهم وجدوا متعتهم يف مغامراتهم ال�رشية. كانت تلهُمهم ق�ص�ص 
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املطاريد ال�صجعان الذين �صكنوا اجلبل بعدما طردهم العمدة وعائالتهم؛ 
النهار  يف  باحلقول  الأطفال  يعمل  البلد.  يبيعوا  ومل  احلق  ع�صقوا  لأنهم 
ويح�رشون الكّتاب عند نعيم بالظهرية، وحني تغفل عنهم القرية يت�صللون 
اإىل �صوارعها، يختبئون يف الظالم ويحاربون اخلفر واخلواجة وال�صكارى 
احلمري  جيًدا:  احليوانات  من  الكثري  اأ�صوات  يقلدون  واخلرافات.  بالنِّبل 
النداهة  ا:  اأي�صً اخلرافات  اأ�صوات  ويقلدون  والبقر،  والكالب  والذئاب 
وال�صلعوة والغول والعفاريت. ي�صتغلون كل مهاراتهم يف �صنع املكائد، 
يْجرون يف حقول الق�صب والقمح وال�صعري والرب�صيم، ويت�صلقون اأ�صطح 
وال�صكارى  اخلفر  قفيان  ويل�صعون  املظلمة،  اأزقتها  يف  ويت�صللون  الديار 

بالنبل من دون اأن يراهم اأحد قط. 

منذ اأ�صبوع واحد فقط، قام الأطفال بخدعة طريفة، وقفوا عند ال�صجرة 
الكبرية املجاورة للج�رش وظلوا بانتظار اخلفري عثمان - ال�صمني اجلبان - 
بفارغ ال�صرب. كانوا قد اأ�صاعوا يف القرية اأخباًرا عن ظهور ال�صلعوة بالبلدة 
املجاورة ثم ن�رشوا ال�صائعات بظهورها يف قريتهم. وعندما اقرتب عثمان 
من اجل�رش قام اأحدهم بتقليد �صوت ال�صلعوة، وراأى عثمان ذلك احليوان 
اأ�صعث؛ فظن  اأذنني رفيعتني وج�صد  الغريب املريب الواقف يف الظل، ذا 
اأنها ال�صلعوة؛ مل ينتظر امل�صكني للتاأكد بل جرى مذعوًرا بجنون وهو ينظر 
اأكرث،  ذعره  ازداد  الرتعة. وهنا  �صقط يف  تارة، حتى  ولالأمام  تارة  للوراِء 
وهم  الأطفال  �صحك  عي�صة.  النداهة  من  ولكن  فقط  ال�صلعوة  من  لي�ص 
يراقبون اخلفري امل�صكني ثم �صمعوا خطوات اأقدام قادمة فاختباأوا م�رشعني 
بوهن.  ينبح  وحده  النحيل  الأ�صعث  اجلائع  الكلب  بقي  بينما  حقل،  يف 
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اأمر  اأحد.  القادم. من كان؟ مل يره  ظل الأطفال يرتقبون ظهور ال�صخ�ص 
غريب، والأغرب هو اأن اأهل القرية مل يروا عثمان بعد اليوم. 

يريد الأطفال هزمية العمدة، والإجنليز، واملاأمور، والبكوات، والعائالت 
رمبا  ينجحون؟  فكيف  النا�ص،  �صمت  �صيء  كل  وقبل  واخلفر،  الكبرية، 
حني  اجلبل  يف  بهم  يلحقون  رمبا  غًدا.  رمبا  يوم،  ذات  املطاريد  ينجح 
ال�صعران،  ح�صن  املطاريد  كبري  ويقابلون  الكفاح،  فيكملون  يكربون، 
ويخربونه بكل بطولتهم الطفولية. املطاريد هم �صم�ص القرية الباقية، هم 
هم  اخلفر.  �صوط  اأو  الإجابات  يخافوا  ومل  املحرمة  الأ�صئلة  �صاألوا  الذين 
باحلقيقة"،  نا  "خربِّ وقالوا:  عمدة؟"،  يا  والدك  مات  "كيف  قالوا:  الذين 
واتبعوها حتى اجلبل ال�صامخ. اأما القرية امل�صكينة واأهلها فهم كتلك املراأة 
العي�ص  رغيف  حتت�صن  امل�صجد،  اأمام  دوًما  جتل�ص  التي  اخلِرفة،  العجوز 
و�صوط  الفقراء  وجوع  الأغنياء  ج�صع  خ�صية  حولها  تتلفت  وهي  بفزع 
اخلفر، وخطوات ح�صان العمدة وهو يرك�ص يف طرقات القرية، ونباح 
كالب ال�صلقان وهي تطارد فرائ�صها. وتخ�صى ال�صوارع امليتة بعد اختفاء 
واختفاء  واحلجلة،  احلبل  كنط  األعابهن  واختفاء  منها،  اجلميالت  ال�صبايا 
ال�صبيان و�صيحاتهم وهم يلعبون اأبو رياح اأو الطرا�صة. من ي�صدق اأن هذه 
ال�صوارع امليتة قد امتالأت بالزغاريد منذ عام واحد؟ حني تزوج العمدة 
تق�صم  باأكملها  القرية  فاتنة.  لكنها  بعامني،  تكربه  التي  الفتاة  تلك  من 
بجمالها. ي�صقط الرجال اأ�صفل اأقدامها حني تعرب اأمامهم، وميوتون اأحياًنا. 
ا؟ من يجروؤ على  قالت ال�صوارع اإن الفتاة مل ُترد الزواج من العمدة، اأحقًّ
التي  هي  ال�صوارع  ذات  لكن  قدمية  اأقاويل  رمبا.  قهًرا  تزوجها  الرف�ص؟ 
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تكذبها اليوم. النا�ص ل يريدون التحدث يف �صيء، ن�صوا تلك الفتاة وليلى 
واملطاريد وال�صيخ عبد الغني، وتذكروا فقط حاجتهم للخمر والن�صيان. 

الرتعة  ينزل  كي  ودعاه  الأطفال  اأحد  فراآه  متثاقال  النعيم  عبد  نه�ص 
ولكن  عي�صة  من  يخاف  يكْن  مل  بالطبع.  رف�ص  لكنه  اللهو،  وي�صاركهم 
احلادثة  تلك  بعد  الطفولة  منذ  الرتعة  النعيم  عبد  خا�صم  الذكريات.  من 
امل�صوؤومة. يومها كان ي�صبح يف الرتعة مع الأطفال ل�صاعات طويلة حتى 
عرج اأذان الع�رش اإىل ال�صماء. خرج اجلميع من الرتعة بينما ظل هو فيها، 
كانت مده�صة ذلك اليوم. يرى فيها انعكا�ص ال�صماء وال�صحب وال�صم�ص 
نغمة  كاأنها  حيًنا،  وتهداأ  حينا  تعلو  ب�صعادة،  ترتاق�ص  الأمواج  والنخيل. 
ماذا  بالقاهرة.  ال�صيخ  راآها  التي  العجيبة  املو�صيقية  الآلة  تلك  من  هاربة 
كان ا�صمها؟ العود. ما �صكل العود يا ترى؟ والقاهرة؟ اآلف املاآذن �صاخمة 
للفقراء،  كبرية  ومدر�صة  واحل�صني،  القاهرة  ماآذن  كالنخيل.  ال�صماء  يف 
كل  راأى  يتذكْر.  مل  من؟  م�صطفى  م�صطفى؟  اأن�صاأها؟  من  جامعة.  بل 
اليعا�صيب  ا  اأي�صً وراأى  امللونة،  كالأ�صماك  الرتعة  ت�صبح يف  الأحالم  تلك 
اللحظة  تلك  قطعت  لكنها  الرتعة  من  يخرج  اأن  ُيرْد  مل  الهواِء.  حتلق يف 
النخيل  اأ�صفل  ال�صفة  على  التي وقفت  ال�صغرية  ال�صيطانة  تلك  ال�صاحرة. 
ت�رشق مالب�ص ال�صغري: اجللباب واملركوب. طفلة �صغرية عمرها ل يتجاوز 
�صبع �صنوات لكنها متتلك ل�صاًنا طويال، نهرها ال�صغري لكنها مل ت�صتجب 
ف�صحكت  و�رْشبها  اإليها  باخلروج  هددها  م�صتهزئة.  ل�صانها  واأخرجت 
مل  خائفة.  م�رشعة  وجرت  ل�صانها  واأخرجت  �رشيرة،  طفولية  �صحكة 
ا،  يرتكها، جرى وراءها وطاردها، لكنها كانت �صيطانة �صغرية ر�صيقة حقًّ
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تْعرب بني الأقدام وتقفز فوق روؤو�ص النا�ص وعربات الكارو. لهث ال�صغري 
وراءها وتوقف للتقاط الأنفا�ص. اأين ذهبت؟ يبدو اأنها اختفت متاًما. ظل 
النا�ص كانوا يقرتبون ويتزايدون  الزحام لكن  اإيجادها يف  ال�صغري يحاول 
اأمام ب�رش ال�صغري ب�صكل مريب، ابتعدوا، ابتعدوا، ما بكم؟ حاول تخمني 
�رش تلك النظرة يف اأعينهم، نظر اإليهم م�صتغرًبا قليال قبل اأن يتذكر ج�صده 
العاري؛ فجرى هارًبا مبتعًدا كاملجنون، حتى قفز يف الرتعة، وهناك ظل 
يف املياه حتى غربت ال�صم�ص ومل يخرْج منها. ظل يرتع�ص من �صدة اخلزي 
ا. كان خائًفا جدا من كل خرافات القرية، العفاريت  والربد، واخلوف اأي�صً
الذين غرقوا هنا من قبل، والنداهة عي�صة، ووح�ص الرتعة الأخ�رش الذي 
يخرج بعد منت�صف الليل. ومل مت�ص حلظات حتى راأى ظل عي�صة يقرتب 
الوعَي،  ففقد  مباِئها؛  ال�صغري  فم  كّممْت  الرتعة  لكن  الظالم؛ �رشخ،  يف 

وغا�ص يف الأ�صود البارد. 

تذكر عبد النعيم كل هذه الأ�صياء وغريها وهو يتاأمل الرتعة والأطفال. 
ول  الرباءة  بهذه  الأطفال  يلعب  كيف  تعجب  اأبًدا.  اإليها  ينزل  لن  ل، 
ير  مل  كاأمنا  احلياة،  يف  واحًدا  يوًما  مثلهم  يلعْب  مل  كاأمنا  �صيًئا.  يخ�صون 
ل  الأحالم؟  تلك  من  ك�صب  ماذا  لكن  املده�صة.  الأحالم  جميع  فيها 
تنري  وال�صم�ص  ي�صحكون  وهم  الأطفال  تاأمل  البتدائية.  �صوى  �صيء 
اأين ال�صغري ح�صني؟ مل يره فيهم. مل يكْن يعلم اأن ال�صغري قد  وجوههم. 
ذهب يف مغامرة اأخرى جمنونة من مغامرات ال�صغار. مل يكن يعرْف اأي 
�صيء عن تلك املغامرات اأ�صال. وعلى الرغم من �صداقة ال�صغري ح�صني 
املقد�ص.  الأطفال  �رش  كانت  املغامرات  تلك  لكن  بنعيم،  ا  جدًّ اخلا�صة 
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كان  قبلها  الغني،  عبد  ال�صيخ  وفاة  بعد  بنعيم  ح�صني  �صداقة  ازدادت 
امل�صجد،  يف  يخطوها:  خطوة  كل  ويتبع  كالظل  ح�صني  وراءه  ي�صري 
فر�صة  اأية  ي�صتغل  كان  الدّوار.  من  وبالقرب  الرتعة،  وعند  والوديان، 
وبعد  للهرب.  فر�صة  كل  ي�صتغل  نعيم  كان  بينما  نعيم،  بقرب  للجلو�ص 
وفاة ال�صيخ ازدادت تلك العالقة اأكرث. ارتدى عبد النعيم عباءة ال�صيخ، 
اآيات  بع�ص  يرتل  اخل�رشاء  ال�صجادة  فوق  املعتاد  عموده  اأ�صفل  وجل�ص 
ب�صدة  غ�صب  الذي  ح�صني،  �صوى  التالميذ  من  اأحد  ياأت  مل  القراآن. 
ارتكب  �صديًدا كاأمنا  اإنكاًرا  ال�صيخ، واأنكر ذلك  راآه جال�ًصا مكان  حني 
�صاأل  ثم  املوت.  من  وبرائه  ال�صيخ  عودة  يف  ياأمل  يزال  ل  كان   كبرية. 
عبد النعيم عما يفعل هنا، وملاذا يرتدي عباءة ال�صيخ، فاأجاب: "اأنا �صيخك 
منذ اليوم"، لكن ال�صغري مل يقتنْع وظل واقًفا للحظات يتاأمل عبد النعيم 
القدمية،  الأحالم  ذات  النعيم  عبد  فيهما  راأى  حاملتني،  ع�صليتني  بعينني 
اأيكون  الوديان؟  يف  يطارده  كان  ملاذا  الع�صل.  من  �صحرية  ترعة  كاأنها 
ا،  بع�صً بع�صهما  يتاأمالن  كانا  احلياة!  اأق�صى  ما  غبيًّا؟  اآخر  حاملًا  الطفل 
اأنك  "لو  ال�صمت وقال:  للمرة الأوىل. لكن ح�صني قطع  يتعارفان  كاأمنا 
�صيخي كما تقول، اإذن هل تعرف حل اللغز؟" اآه، ما اأ�صعب ال�صوؤال!. 
هل  النعيم؟  عبد  يا  �صرتد  فكيف  الإجابة؛  يعرفون  من  ال�صيوخ وحدهم 
ال�صيخ  ميّل  مل  التي  احلكاية  ال�صيد؟  وكالب  الأرنب  لغز  حل  تعرف 

 

يهرب من  الذي كان  الأرنب  امل�صجد.  يومًيا يف  الغني من حكيها  عبد 
واعرتفت  املطاردة  من  الكالب  تعبت  مرة حتى  بعد  مرة  ال�صيد  كالب 
كان  الأرنب  لكن  اأرنب؟"،  يا  منا  تهرب  "كيف  وت�صاءلت:  بعجزها 
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ي�صحك ول يجيبهم. يت�صاءل عبد النعيم بحرية: "خرّبين والنبي يا �صيخ، 
كيف يفعل هذا؟"، في�صحك ال�صيخ ول يجيب. يت�صاءل ال�صغري بف�صول 
نعيم  ي�صمت  الأرنب؟".  يفعلها  كيف  �صيخ،  يا  اأنا  خرّبين  "خرّبين.. 
منك�رًشا، مباذا �صتجيب. وي�صمت ال�صغري قليال قبل اأن يقول باأ�صى: "لو 

ا لعرفت حل اللغز".  كنت �صيخنا حقًّ

"احْلقنا يا نعيم. �صيخ اخلفر يقتل ح�صني. احْلقنا".

الذكريات  النعيم من  فانتزعت عبد  ال�رشخة  تلك  ال�صبيان  اأحد  اأطلق 
م�رشعني  وجرْوا  مالب�صهم  فارتدْوا  الرتعة؛  من  الأطفال  وانتزعت 
مذعورين وراء نعيم ناحية اخلمارة. ارجتفت قلوب الأطفال جميًعا لأنهم 
مغامراتهم؛  يف  معهم  نعيم  ورطوا  ولأنهم  اأبًدا،  احلدث  هذا  يتوقعوا  مل 
غياب  وراء  اأن  ي�صعر  كان  فقد  النعيم  عبد  اأما  �رشهم.  �صينف�صح  وبالتايل 
ح�صني �رشًّا. ماذا يريد �صيخ اخلفر من طفل �صغري؟ ماذا يريد �صيخ اخلفر 
ال�صكري القاتل؟ لو كان يعرف �رش غياب ال�صغري ما �صاأل هذا ال�صوؤال. ماذا 
يريد طفل �صغري من �صيخ اخلفر؟ هذا هو ال�صوؤال ال�صحيح. كانت مغامرة 
ال�صغري ح�صني مغامرة ب�صيطة و�صهلة قام بها من قبل كثرًيا، وهي مراقبة 
األك�صندر  عالقة  مثل  ْكر،  ال�صُّ يف�صحها  التي  الأ�رشار  ومعرفة  اخلفر  �صيخ 
غري  الأخبار  بع�ص  والأهم  قط،  يروه  مل  الذي  املاأمور  وف�صائح  بالعمدة 
املفهومة عن املطاريد والكهوف واملوتى، واأحيانا ُيْعرف القليل عن ليلى. 
مل يكن �صيخ اخلفر يتحدث كثرًيا عنها بل كان يتجاهلها قدر امل�صتطاع، 
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وحني يتذكرها ي�صتمها فجاأة ويلعنها دون �صبب، وهو يرتنح يف الطرقات 
ويتمنى لها املوت. يخ�صاها حارث مثلما مل يخ�ص اأحًدا من قبل، ويتمنى 
اأن يدفنها هناك يف اجلبانة لالأبد. وي�صلي للـه �صبع مرات يف اليوم، بدل 
عن ال�صلوات اخلم�ص، كي متوت ليلى وُيتقبل دعاوؤه. لكن اليوم، مل ي�صكْر 
حارث كثرًيا ورمبا مل ي�صكْر اأ�صال، واإن كان يرتنح كاملعتاد يف الطرقات. 
كان ينتظر ظهور ذلك ال�صغري ب�صدة الذي بات يراه كثرًيا يف الأيام ال�صابقة، 
جتمعهما ال�صدف يف كل مكان، باجل�رش، وال�صاحة، واأمام اخلمارة، ويف 
الطريق اإىل الدّوار. مل يكن حارث لي�صك يف طفل �صغري لول تلك النظرة 
الغريبة التي يراها يف عني ح�صني، نظرة كراهية �صديدة، لكنها ل تلبث اأن 
تختفي حني تلتقي اأعينهما وحتل مكانها نظرة طفولية فارغة بلهاء. واليوم 
قرر حارث معرفة �رش ال�صغري، ومن وراءه؟ مثلما كان ال�صغري يريد معرفة 
من  بالقرب  وهناك،  اأقدارهم.  فا�صطدمت  نيَّاتهم  ت�صابهت  �رش حارث. 
اخلمارة، مي�صك حارث بح�صني بيد واحدة وي�صفعه باليد الأخرى بق�صوة 
ون ي�صريون بجوارهما كالعميان، ال�صغري ح�صني ي�رشخ  وغلظة. كان املارُّ
ل  بكاء.  دون  من  ويبكي  �رشاخ،  دون  من  ي�رشخ  ي�صمع.  اأحد  ل  لكن 

فائدة، ما من مغيث. 

الديار  اأ�صطح  ت�صلق  بع�صهم  بغري هًدى،  اجتاه  الأطفال يف كل  جرى 
اخلوف  كان  الزحام،  يف  املارة  بني  اختباأ  وبع�صهم  حمددة،  غاية  غري  من 
قد �صل تفكريهم؛ فلم يعرفوا ماذا يفعلون. تركوا حل امل�صكلة على عاتق 
النعيم  عبد  يكن  مل  اأ�صبابها.  عن  �صيًئا  يعرف  اأن  دون  من  وحده،  نعيم 
املتاآمر �صده.  ال�صارع  مدرًكا ملا يحدث بدوره؛ كان �صائًعا يف �صو�صاء 
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اأ�صوات  �صو�صاء،  الراأ�ص:  هناك حفرة يف  كاأن  ال�صغرية  الأفكار  تهرب 
متاآمرة، ثرثرة الرجال، �صحكات الفتيات الغنجة، منيمة الن�صاء والعجائز. 
ح�صني  �رشخة  ي�صمع  عندما  فجاأة  النعيم  عبد  عروق  يف  الدماء  تفور 
امل�صتغيثة، ويراه هناك يتلقى ال�صفعة تلو الأخرى. ل ل تبك، جتلد! جتلْد 
فيجري                                    �صفعة؛  ح�صني  تلقى  كلما  واأكرث  اأكرث  الدماء  تفور  ال�صغري!  اأيها 
عبد النعيم كالثور الهائج الطائ�ص وينطح ج�صد حارث الهزيل؛ فيطري يف 
كدمية  الوعي،  فاقد  دامًيا  ا  اأر�صً وي�صقط  الدار،  بجدار  وي�صطدم  الهواء 

قما�صية قدمية لأراجوز م�صن. 

ُملقى على  �صيخ اخلفر  انظر ماذا فعلت؟ ج�صد  ا�صتيقْظ!  للم�صيبة!  يا 
دقات                  تعالت  الدار.  جدار  فوق  اللزجة  احلمراء  دمائه  واآثار  الأر�ص 
اللـه!  يا  النعيم بقوة وهو ينظر بعينني فاغرتني، كيف فعل ما فعل؟!  عبد 
هل ن�صَي �صفعة ه�صام منذ عامني، اآثارها على الروح ل تزال ملوثة. فاأي 
اإىل ح�صني فوجده  النعيم  التفت عبد  ورطة تلك! لكن ماذا عن ح�صني؟ 
ا  اأي�صً هو  ف�صحك  اخلد،  فوق  املنهمرة  الدموع  رغم  ب�صعادة  ي�صحك 
لعيني  اأن ي�صعر. مل يعرف كيف �صحك؟ ن�صي كل �صيء حني نظر  دون 
ال�صغري امل�رشقتني ال�صعيدتني. ثم نظر للجمع ال�صامت و�رشخ فيهم: "كان 
�صيقتل الطفل ال�صغري"، لكن النا�ص مل جتب فكرر عليهم القول"هذا طفل. 
انظروا، كان �صيقتل طفاًل �صغرًيا". لكن النا�ص مل تُرّد. ظل ال�صمت مطبًقا 

على املكان، اأكل القط األ�صنة النا�ص جميًعا. 

�صار نعيم مم�صًكا بيد ال�صغري ح�صني بقوة وهما يخرتقان الزحام. كان 
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يبتعدون  النا�ص  وكان  املنهمرة،  الدموع  رغم  مبت�صًما  يزال  ل  ال�صغري 
ويف�صحون لهما الطريق. �صار الثنان معا وهما يخرتقان زحام ال�صارع، 
الديار وال�صماء، وحولهما الأطفال ي�صريون وهم  واأعناقهما تطول فوق 

يرق�صون ويقفزون يف �صعادة. 

ما اإن عاد نعيم والأطفال �صارع اخلمارة حتى بداأت طقو�ص اأخرى. 
خلع الرجال جالليبهم ووقفوا عراة ال�صدور وهم يعوون ب�صكل عجيب. 
ببع�ص  وت�صرتن  اأج�صادهن  بع�ص  رق�صن حافيات، وقد ك�صفن  والفتيات 
ورق ال�صجر. اأما العجائز فكن يجل�صن اأمام الديار يزغردن ويقرعن فوق 
وال�صيخة  بهذا.  واأمرتهن  جاءت  عالية  ال�صيخة  لأن  ذلك  كل  الطبول؛ 
عالية هي تلك املراأة العجوز ذات ال�صعر الأبي�ص املنكو�ص واجلال�صة اأمام 
الإناء املغلي. يف الإناِء ت�صع خ�صلًة من �صعر حارث الأبي�ص وبع�ص الأ�صياِء 
تبجل  القرية  كانت  ب�صوت جميل.  تعاويذها  وترتل  املجهولة،  الأخرى 
التي  عي�صة  بـ"النداهة"  قرابتها  ب�صبب  رمبا  خا�ص؛  ب�صكل  عالية  ال�صيخة 
تزورها كثرًيا يف اأحالمها، وتق�ص عليها بع�ص حكايات الأزمان الغابرة 
يدها  وتقبل  عالية  ال�صيخة  القرية  حتب  اخللود.  اأ�رشار  ببع�ص  وتخربها 
املكرم�صة ذات العروق الزرقاء البارزة ما اإن تراها يف الطرقات، ويثقون 
يف قدرتها على هزمية �صيخ اخلفر حارث، ذلك العجوز الهرم، الذي قام 
يف ليلة ختان ه�صام ومباء غ�صل ال�صيخ امليت ب�صحر مهلك، لكنهم اليوم ل 
يخ�صون �صحر حارث. يرق�صون ب�صجاعة وهم يعوون كالذئاب، وترق�ص 
مل  ال�صجر.  ورق  بع�ص  من  �صوى  عاريات  كالغواين،  ب�صحر  الفتيات، 
ال�صيخة  اأرواحهم حرًقا. كيف يخ�صون بوجود  اأن حترتق  يخ�ص اجلميع 
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عالية وعفاريتها الكثرية؟ �صجعان هم، املجد لهم. املجد للرجال الذئاب 
والفتيات اجلميالت العاريات. 

الف�صي،  القمر  �صوء  يتاأمل  النعيم  عبد  جل�ص  الرتعة  �صفاف  على 
ال�صفة  الآتي من  الربابة،  املوج ونغم  املياه ويرتاق�ص مع  يتالألأ فوق  وهو 
متدفِّئني  �صمر  حلقة  يف  املغنواتي  حول  النا�ص  يجل�ص  حيث  الأخرى، 
مل  التي  ال�صمر  جل�صات  يف  عالنية  اليوم  يحتفلون  والأغنيات.  بالنريان 
تكن حتدث �صوى يف ال�رش؛ بانك�صار حارث وهروب اخلفر من الطرقات. 
املحببة  القرية  عادة  الغناِء،  اإىل  واملتعبني  ال�صكارى  اأرواح  املو�صيقى  ت�صد 
التي توارثتها من جّد اإىل جّد، لكن اخلفر كانوا ي�صيقون من تلك العادة، 
يكرهون الغناء والربابة وال�صري والأبطال و�صليل ال�صيوف، يكرهون عنرتة 
بن �صداد وحمزة البهلوان والظاهر بيرب�ص واحلالج. يريدون �صْجن القرية 
يف البيوت لكنهم مل ينجحوا؛ فالنا�ص يع�صقون الغناء، ولطاملا كانوا يغنون 
كل ليلة ويتحدون اأوامر اخلفر لكن باخلفاِء. واليوم ما عاد ال�صبيان يقومون 
والرجال حول  الكبار  مع  يجل�صون  اليوم  اخلفر.  من  لهم  الطريق  مبراقبة 
�صيخ اخلفر وبقايا دمائه  بعلو �صوتهم، ومباذا؟ بهزمية  النار ويغنون  حلقة 

احلمراء اللزجة التي �صتظل باقية على اجلدار كتعويذة خالدة �صد ال�رش. 

تعالْت اأ�صوات اجلميع مع �صوت املغنواتي، وامتزجت اأحرفهم بنغم 
اأعينهم فيذوبون يف جمال املا�صي.  اأمام  العريق. امللحمة تتج�صد  الربابة 
يحتفلون بالغناِء لبطل قريتهم املحبوب، البطل الذي ا�صتطاع ك�رش �صوكة 
الأعداء فقام الأهل وراءه ون�رشوه وحرروا الأ�رشى وال�صعفاء واملغلوبني. 

بطلهم اخلرايف هو اأبو زيد الهاليل، فار�صهم امللهم العظيم. 
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قاله ال�رشيف
دا اأنت

نفدوك يا بطل
بالعني دي

ياللي بيكم نارت اأرا�صي
الطلب ده موجود عندي

لو اللـه يكون عليك را�صي
عندي بنيَّة �صبية

الريق يربي ال�صماتي
حتاكي النجمة البدرية

تفوق القمر يف ال�صماتي

م�صكني اأنت يا عبد النعيم!. حمتك القرية متاًما من امل�صهد وبغم�صة عني، 
ا �صوى بطولتهم.  فلم يرْوا �صوى يد اللـه حترك الأ�صياء وحدها، ومل يروا اأي�صً
هكذا تفعل القرية دوًما معك، متجد اأبطالها اخلرافيني وتن�صاك اأنت. كيف 

تتذكر راعي الغنم الفقري؟ من تكون اأنت اأمام اأبو زيد الهاليل؟

نه�ص عبد النعيم من اأمام الرتعة ودخل الدار بخطوات مثقلة بالهموم. 
القاعة  يف  النعيم  عبد  ينام  وقاعة.  زريبة  فقط:  غرفتني  من  تتكون  الدار 
فوق الفرن البلدي، وينام اأحياًنا اأخرى اأمام الرتعة باخلارج. بجوار الفرن 
كي�ص  يوجد  امل�صققة  اجلدران  واأ�صفل  �صدئ،  �صاي  وبراد  كوبان  يوجد 
�صكر مثقوب ي�صتند على قنديل قدمي معطل. وتوجد كتب كثرية يف كل 
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الفرن  فوق  النعيم  عبد  رقد  زمن.  منذ  النعيم  لعبد  ال�صيخ  اأهداها  ركن، 
ومل ي�صتطع النوم؛ ظل �صارًدا يفكر، ماذا �صيفعل العمدة يا ترى؟ رمبا لن 
يفعل �صيًئا، من اأنت اأ�صال حتى يراك العمدة؟ اأنت راعي غنم ورعاة الغنم 
اأن  القرية  توؤمن  قبل.  من  التوراة  الرب يف  قال  للم�رشيني؛ هكذا  رج�ص 
هذه املهنة من �صيم احللب. وللـه يف خلق النا�ص درجات، اأعالهم الهوارة 
وثانيهم العرب، اأما احللب فهم ل �صيء. حتى اإن اأهل القرية ل يعرفون ملاذا 
خلقهم اللـه اأ�صال. م�صكني هو عبد النعيم، ل يعرف اإن كان من احللب 
ا - كما تزعم القرية - اأم ل؟ ول يعرف اإن كان ذلك �صبَّة اأم �رشًفا؟ ل  حقًّ
يعرف �صوى اأنه ُولد يف هذه القرية واأحّبها. كان والده يعمل راعًيا للغنم 
لكنهما مل يلتقيا ب�صبب نامو�ص الغيب والأقدار، مات قبيل ميالده فورثت 
واأنها  �صبابها،  يف  باملوالد  ترق�ص  كانت  اإنها  القرية  تقول  املهنة.  نعيم  اأم 
كانت تعرف الغيب وتقراأ الودع، لكن عبد النعيم مل يرها تقراأ الفنجان 
الكالم، فهل هذا  قليلة  امراأة غام�صة  للودع، هي  تن�صت  اأو  مرة واحدة 
اأكرث.  ال�صمت  تع�صق  ا لكنها  الغيب حقًّ ُتهمتها؟ رمبا كانت تعرف  دليل 
مل تخربه املراأة باأي �صيء. من يكون؟ ما اأ�صلهم؟ احللب يعرفون حقيقتهم 
وتاريخهم وم�صتقبلهم، فكيف يكون من احللب ول يعرف؟ رمبا كانت 
لك عائلة من قبل لكنها تاهت يف الوديان وراء الغنم. هل ميكن اأن ي�صيع 
ا؟ يا لها من مهنة قدمية ملعونة يف اأر�ص ل توؤمن �صوى بالأر�ص  الراعي حقًّ
واخلبز والطني. الأر�ص تقيِّد اأقدام النا�ص بالوحل، الأر�ص ل توؤمن بال�صفر 
ال�صماء  يف  الرحيم  اللـه  اكت�صف  حيث  هناك،  الوديان،  يف  الأغنام  وراء 

بالغنم واملتعبني. 
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مل ي�صفْع لعبد النعيم دخوُل مدر�صة البندر ونْيُل البتدائية؛ حتى يرتقي 
من  احلمقى  �صوى  ي�صدقها  ل  اأ�صال  غبية  كذبة  املدار�ص  القرية.  عني  يف 
ت�صفع  ل  والأقالم  بالكتب؛  يوؤمنون  ل  هنا  النا�ص  والبائ�صني.  الفقراء 
جيًدا  يعرفون  هم  والرب.  النا�ص  عند  ت�صفع  الفوؤو�ص  وحدها  لأحد. 
حقيقة املدار�ص. يدخلها اأبناء البكوات ويتعلمون فيها احل�صاب والأرقام 

ويخرجون منها كي ي�رشقوا الفقراء ب�صكل اأف�صل مما فعل اآباوؤهم. 

عاد ال�صكارى اأخرًيا اإىل بيوتهم وهم يرتنحون فوق اجل�رش على بقايا 
ال�صرية ويرق�صون  بع�ص كلمات  يرددون  اأرواحهم.  العالقة يف  املو�صيقى 
اأبًدا،  كان  مثلما  و�صامًتا  موح�ًصا  الليل  فيعود  الظالم،  يف  يغيبوا  حتى 
ويعود عبد النعيم وحيًدا مثلما ُخلق. مل ي�صتطع النوم حتى هذه اللحظة؛ 
ل يزال يفكر فيما حدث. دماء حارث فوق اجلدار، ونظرة ال�صغري ح�صني 
ليلى، لكن هل  تنقذه  �صيكون؟ رمبا  العمدة. ترى كيف  الفِرحة، وانتقام 
يريد  وهو  املفزعة،  امليتات  من  بالعديد  اخلوف  يو�صو�ص  قبل؟  من  فعلت 
وجًها  املوت  فيها  يقابل  ل  ميتة  ال�صماِء،  يف  حرة  كحمامة  جميلة  ميتة 
لوجه، ولكن يقابلها هي.. ليلى. هل تنقذه ليلى؟ يخرج من الدار هرًبا 
اأخرى  مرة  يجل�ص  بداخلك.  الذكريات  فائدة؛  ل  لكن  الذكريات  من 
اأمام الرتعة الباردة كقلب القرية املتبلد. هل اأنقذتك من قبل؟ من طردك 
من الدّوار؟ ومن �صواه؟ هو هامان. هل كان هامان موجوًدا وقتها؟ كان 
موجوًدا بالطبع يو�صو�ص يف راأ�ص فرعون، ما �صاأن احللب باملدار�ص؟ وما 
فاألِق  العهد؛  ويل  اأجنبنا  "لقد  قالت؟:  ماذا  واآ�صية  الدماغ؟  بوجع  �صاأننا 
بال�صغري يف ال�صارع"، من األقى بك يف اليم يا مو�صى؟ ليلى. ها هو خوار 
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العجل الذهبي يعلو يف �صوارع القرية. اإىل اأين ياأخذك النهر اأيها ال�صغري؟ 
اإىل القاهرة بالطبع. ل، القاهرة تبتعد. النهر لي�ص على هواك. ها هي ليلى 
ح اإليك مبنديلها من بعيد، هل تقرتب منها اأم تبتعد؟ ل تبكي يا ليلى.  تلوِّ

اأجْب: مْن األقى بك يف اليم؟ اأجْب: من؟ 

�صعر عبد النعيم بالغ�صب، كيف يهزم ذكريات الهزمية؟ رمبا عليك اأن 
تتحداها فقط. تاأمل عبد النعيم الرتعة املظلمة امللعونة. وماذا عن هواج�ص 
الطفولة القدمية؟ ملاذا ل ينزل الرتعة �صوى الأطفال؟ حتى الأطفال ل ينزلون 
اإليها �صوى يف النهار، اأما يف الليل فال ينزلها اأحد، حتى جمانني القرية مل 
يفعلوا. جمانني القرية كانوا اأعقل منك يا عبد النعيم. خلع املالب�ص الكثرية 
ا، ووقف عاريًا اأمام الرتعة، ي�صعر  التي يرتديها والأوجاع واألقى بها اأر�صً
املجنون!  اأيها  اخلفر  �صيخ  �رشبت  لقد  ج�صده،  يف  ت�رشي  غريبة  برجولة 
ا مل ي�صعر بها من قبل، رمبا ب�صبب العري،  ي�صحك. ي�صعر برجولة غريبة جدًّ
يريد م�صاجعة الرتعة بطريقة ما. لكن كيف؟ يتح�ص�صها بالقدم اليمنى دون 
اأن يجروؤ على النزول اإليها، املياه باردة تزغزغ الأ�صابع. يتح�ص�صها بالقدم 
الي�رشى فت�صده اإليها وي�صقط فيها. املياه تداعبك، الرتعة امراأة لعوب �صبقة 
يف مثل هذا الوقت املتاأخر من الليل. يقرر عبد النعيم مبادلة احلب باحلب؛ 

فيغو�ص فيها يف قبلة عميقة �صاحرة. 

التما�صيح  تلك  فيها  لي�ص  منها؟  يخيفك  كان  فماذا  دافئة،  الرتعة 
الكبرية، ول ذلك الوح�ص الأخ�رش، ول تلك الأ�صماك ال�صغرية ال�رش�صة 
تلك  عي�صة، ول �صحكات  النداهة  فيها  ولي�صت  الكبرية،  الأ�صنان  ذات 
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الطفلة ال�رشيرة. كلها خرافات. ها هو ي�صبح �صعيًدا يف الليل، مع النجوم 
املتناثرة والقمر امل�صتدير، يف ال�صماء، مع املالئكة وجنيَّات الأحالم. ها هو 

بني عاملني يف برزخ �رشي، �صحري وبديع. 

الأ�صياء  تلك  يتاأمل  وهو  املياه  على  ظهره  فوق  النعيم  عبد  ي�صتلقي 
املده�صة. ي�صفر حلن الربابة العذب وهو يدندن قائال: "عندي بنية �صبية 
اإتقان.  بغري  وراءه  يرتدد  اللحن  �صدى  في�صمع  ال�صماتي"،  بريي  الريق 
ال�صفة،  اإىل  ينظر  الدندنة.  عن  يتوقف  ل  ال�صدى  لكن  ويتوقف  ينتف�ص 
حيث ياأتي ال�صوت، في�صمع �صحكة اأنثوية فاتنة اآتية من الظالم. ينتف�ص 
املو�صيقى ومغرية ك�صحكة  مثل  و�صاحرة  ال�صحكة مده�صة  اأخرى،  مرة 
امراأة يو�صف. هي �صحكة النداهة عي�صة، ومن �صواها؟ يعلو �صوت املراأة: 
"تعال يا نعيم يا جاري، تعال". يخرج عبد النعيم من الرتعة مبلال بالده�صة 
اأنثويًّا يجري من وراء  واملاء، ويقرتب من ال�صوت م�صحوًرا؛ فيلمح ظالًّ 
النخلة اإىل �صجرة ال�صف�صاف، هناك حيث الظالم والوحل اأكرث. يقرتب 
"تعال  تقول:  اأخرى  مرة  ي�صمعها  "ليلى؟"،  يت�صاءل:  وهو  الظالم   من 
يا نعيم. تعال"، يقرتب لكن الظالم يحول اأكرث. يقرتب في�صم رائحة الفجر 
املمتزج بالورد والندى، وي�صمع �صوت الكروان يغني يف ال�صماِء بـ:"امللك 

لك لك لك". 

تخرج الفتاة من الظالم فجاأة وتقف اأ�صفل �صوء القمر الف�صي. يا اللـه. 
عارية متاًما مثل عبد النعيم ول ترتدي �صوى م�صّنة �صدر ذهبية على �صكل 
النهدين.  مفرتق  بني  امل�صنة  تنام  ليلى؟  م�صنة  املحرمة.  الفردو�ص  تفاحة 
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يتاأمل عبد النعيم الفتاة بذهول. يتاأمل قدميها احلافيتني املت�صختني بالطني، 
وتفاحتا  مر�صوم،  وخ�رش  ممتلئان،  بي�صاوان  وردفان  جميلتان  قدمان 
�صعر  للفتاة  والبلل.  للقبل  م�صتاقتني  باردتني  بارزتني  بحلمتني  �صدر 
اأ�صود غجري م�صدل فوق كتفيها وظهرها، وعينان �صوداوان �صاحرتان 
هي  "عي�صة"  يقول:  وهو  للوراِء  مذهول  النعيم  عبد  يرتاجع  كحالوان. 
لكنها  عي�صة،  اأو  ليلى،  من  �صورة  ت�صبهها، هي  كانت  واإن  ليلى  لي�صت 

اأبًدا لي�صت ليلى. 

هجمت النداهة على �صفتي عبد النعيم بجوع فاحت�صنها بدوره بجوع 
ها يف ال�صلع املنتزع  كاأمنا يحت�صن ليلى. األي�صت �صورة منها؟ يريد اأن يردَّ
من �صدره. يقبلها بجنون و�صهوة ثم ي�صاجعها وهي تتاأوه بلذة مع لهاث 
القيامة"؛ في�صاجعها بقوة. هل  تاأتي  "�صاجعني حتى  النعيم. تقول:  عبد 
�صماءك  اأ�صري  حتى  "�صاجعني  قالْت:  رمبا  هذا؟  مثل  لتقول  ليلى  كانت 
"انظر، ع�صل".  نهديها:  اإىل  ت�صري  الفتاة وهي  ت�صحك  �صمائي".  وت�صري 
فيلعقهما عبد النعيم بجنون. ت�صتعل ال�صهوة اأكرث يف ج�صديهما حتى تكاد 
اأن حترقهما. يق�صو عبد النعيم على ج�صد امل�صكينة، لكنها ل تبايل وتطلب 
املزيد. تتاأوه وتتاأوه قبل اأن تطلق �رشختها الأخرية فيهداأ اجل�صدان اأخرًيا. 
اأ�صفل  العرق  قطرات  تلمع  جلدهما  وعلى  الطني،  فوق  عاريني  وينامان 

�صوء القمر. 

مل تكن املراأة ليلى، �صار متاأكًدا من ذلك. �صغرية هي، يف الع�رشين من 
عمرها، وج�صدها يختلف كثرًيا عن ج�صد ليلى. لطاملا راآه يف الدّوار وهو 
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طفل عندما كان يتل�ص�ص عليها من وراِء الباب وهي ت�صتحم يف الط�صت 
وتدعك نهديها الطريني بال�صابون، وكذلك تغ�صل اأ�صابع قدميها التي مل 
يذكر اأن راآها مرة واحدة مت�صخة. لكنها اكت�صفت ذات يوم جرمية التل�ص�ص 
اخلادمات  كل  كانت  من�صفة،  عن  تبحث  عارية  خرجت  عندما  تلك، 
خارج الدّوار وفوجئت بال�صغري يقف اأمام احلمام ويتل�ص�ص عليها، لكنها 
مل تغ�صْب، مل تعاقب عبد النعيم على ما فعل، بل العك�ص، �صارت تاأخذه 
الكوز  لها  مي�صك  الدّوار.  من  اخلادمات  غابت  كلما  حمامها  اإىل  معها 
وي�صكب املياه فوق �صعرها الأ�صود وظهرها املده�ص، ويليف جيدها جيًدا 
اأجزاء من ج�صدها بني احلني  يتعمد مل�ص  الناعمة.  بال�صابون، وموؤخرتها 
�صيًئا. وبعد النتهاِء من  والآخر فت�صحك وتنظر نظرة �صاحرة ول تقول 
الرائع مبن�صفة  الن�صاء فيها، ويلف ج�صدها  اأ�رشار  حمامها تقف فريى كل 
كبرية، ثم تقبل �صفتيه بقبلة �رشيعة وتهم�ص باأنفا�صها الدافئة اأن هذا �رشهما 
ال�صغري. هو يعرف جيًدا ج�صد ليلى، وتلك التي �صاجعها من قبل، امراأة 
�صاحرة اجل�صد، فاتنة و�صبقة، لكنها اأبًدا لي�صت ليلى. فكيف ت�صبهها اإىل 
هذا احلد؟ ومن اأين جاءت مب�صنة ال�صدر الذهبية؟ من �صتكون غري عي�صة؟ 
لكنها هربت فجاأة، فلم؟ وكيف مل يفن بعد م�صاجعتها؟ ظل عبد النعيم 
يناديها لكنها كانت قد رحلْت. ارتدت عباءة �صوداء غريبة ال�صكل وغابت 
يف الظالم. ظل عبد النعيم واقًفا يف الظالم للحظات يحاول ال�صتيعاب، 
فكر مبطاردتها، بحث عن مالب�صه التي األقاها عند النخلة فلم يجدها. �صعر 

باحلرية واخلوف، و�صار عدة خطوات عاريًا حتى دخل داره ال�صغرية. 
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3
الهوى

ـده.. مل ياأمنوه على االأ�رسار ما عا�شا ْن �رّس مواله و�شيّ من مل ي�شُ

فقط  اأ�صابيع  عدة  منذ  لآخر،  يوم  من  حالها  تتبدل  القرية.  هي  غريبة 
بدت الأمور اأف�صل. واليوم، على امتداد �صارع اخلمارة يجل�ص ال�صكارى 
خممورات  جال�صات  والن�صاء  وامل�صجد،  البيوت  جدران  على  م�صتندين 
كذلك ويف اأيديهن اأكواز النبيذ علنا. اأين اأنت يا �صيخ عبد الغني؟ ماذا لو 
ال�صكارى ي�صتندون على جدران  اليوم؟  القرية  طال عمرك قليال وراأيت 
املزرك�صة  اجلالليب  ذوات  كالفرا�صات  اجلميالت  والفتيات  امل�صجد، 
وهن يت�صللن على �صوِء القمر وي�صاجعن اأج�صادا �صوداء غريبة عند النيل، 
ال�صغريات وهن  ال�صبايا  تتعاىل �صيحات  القرية.  اأ�صابت  لعنًة ما قد  كاأن 
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يْنُطْطن احلبل ومتتزج ب�صيحات ال�صبيان، ها قد عاد الأطفال مرة اأخرى 
لّلْهو يف ال�صارع ومل يعد اخلفر. ال�صارع مزدحم باملاّرة والألوان والروائح 
والذكريات، تتداخل الألوان يف بع�صها، لون القلل باجلالليب املزكر�صة 
البائ�ص.  الرتابي  ال�صماء  ولون  واجلدران،  ال�صوداء  العجائز  بجالليب 
تتداخل هذه الألوان وغريها يف اأعني ال�صكارى؛ فريون الزحام بطريقتهم 
ا، اأج�صاد بغري روؤو�ص اأو  اخلا�صة، النا�ص يقفون فوق روؤو�ص بع�صهم بع�صً

اأقدام بغري اأج�صاد، ونهود مقطوعة هنا وهناك.. واأرداف. 

اخلمارة  داخل  اخلفر.  من  وفارغ  بالإجنليز  اآخره  عن  مملوء  ال�صارع 
�صيوخ  يجل�ص  بينما  اخل�صبية،  الكرا�صي  فوق  الإجنليز  جنود  يجل�ص 
الغريبة  اخلمر  اأنواع  بع�ص  اجلنود  ي�رشب  الأر�ص.  فوق  ورجالها  القرية 
الأعجمية، بينما يكتفي اأهل القرية بالنبيذ والبوظة وعرق البلح. ي�صتوي 
النا�ص ها هنا يف اخلمارة متاًما كما كانوا ي�صتوون داخل امل�صجد، ل فرق 
اليوم،  مرهقون  النا�ص  والعربدة.  ال�صكر  ب�صدة  اإل  واأعجمي  قروي  بني 
منتفخة وحممرة.  اأو  واأخرى جاحظة  مغم�صة،  ن�صفة  اأو  مغم�صة  اأعينهم 
الأج�صاد ملقاة يف كل ركن، ناع�صة وهادئة. لكن اأحيانا تفور اخلمر يف 
ي�صقط  اأن  قبل  واخلوان  الكرا�صي  فوق  ويرق�ص  فينه�ص  اأحدهم،  عروق 
كان  األك�صندر  اخلواجة  من  بالقرب  كان.  مثلما  الأر�ص  على  وحده 
الأطفال -عفاريت القرية- يجل�صون مم�صكني باأكواز البوظة. تفوح من 
اأفواههم رائحة اخلمر واخليبة. ي�صحكون حتى حتمر اأعينهم ثم ي�صكتون 
اخلمارة  هذه  ميقتون  كانوا  بالأم�ص  الذكريات.  تهاجمهم  عندما  فجاأة 
و�صاحبها والعمدة والإجنليز فماذا حدث؟ غريبة هي القرية! رمبا اأدركوا 



50

حّي

الكبار.  مثل  والت�رشف  الن�صوج  فقرروا  ُحمق،  اأطفال  كانوا حم�ص  اأنهم 
اأو  اخلمارة  ي�صكرون يف  �صيًئا،  يفعلون  ل  احلقيقة  الكبار؟ يف  يفعل  ماذا 
ال�صغري  عدا  ما  تقليدهم،  الأطفال  جميع  قرر  لذا  ال�صمر،  بجل�صات 
حدث؟  فماذا  الغني.  عبد  ال�صيخ  عهد  على  الباقي  الوحيد  هو  ح�صني، 
ماذا عن عبد النعيم؟ ومتى دخلوا اخلمارة للمرة الأوىل؟ ل يذكرون متى 
دخلوها مثلما ل يذكرون مَل كانوا يحاربونها من الأ�صا�ص. اخلمارة لي�صت 
اخلمارة يف  اإن  بل  طيًبا،  يبدو رجال  واألك�صندر  يظنون،  كانوا  �صيئة كما 
التي  النعيم  عبد  بقدر جمال حكايات  الداخل  من  للغاية  احلقيقة جميلة 
مل يعد يحكيها. اخلواجة يق�ص عليهم حكايات اأجمل من حكايات عبد 
ال�صباب  مدينة  حكاية  لهم  ويق�ص  جمانا  البوظة  لهم  يقدم  اململة.  النعيم 
اأن يبتدئ احلكاية بـ: يف قدمي الزمان،  الأ�صطورية. ي�صلي على النبي قبل 
وجدت تلك املدينة اخلرافية الرائعة على نهر التاميز. املدينة ُتدعى لندن، 
التي  كالنخلة  ال�صماء،  فوق  �صاخمة  و�صاعة  اأثري  حتتوي على ج�رش عظيم 
للملوك  ق�رش  ا  اأي�صً يوجد  لالأر�ص.  نزلْت  عندما  اإيفا  عليها  ت�صتند  كانت 
-مثل ق�رش �صليمان- يدعى: ق�رش باكنجهام، وتوجد كني�صة عظيمة ذات 
قبة كبرية كقبة مقام بو ه�صام وفوقها �صليب ذهبي، هذه كني�صة القدي�ص 
ال�صاحلون. مل يع  اللـه  القدي�صون وال�صهداء واأولياء  التي يرقد فيها  بول�ص 
الأطفال ا�صًما واحًدا من الأ�صماء التي تفوه بها األك�صندر، لكنها اأ�صافت 
ال�صباب تلك؛ فتخيلوها ب�صورة  اإىل مدينة  ال�صحر والغمو�ص  الكثري من 

اأروع األف مرة من قريتهم البائ�صة امللعونة. 

عن  يحكون  لهم،  يحكي  مثلما  للخواجة  ا  اأي�صً الأطفال  يحكي 
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اجللو�ص  الرتعة، وف�صل  عند  معهم  يجل�ص  عاد  ما  الذي  القدمي  �صديقهم 
وحده ك�صجرة عدمية النفع عند ال�صاقية املهجورة. غريب اأمر هذه ال�صاقية 
التي مل تتعلْق بها اخلرافات عك�ص كل الأماكن يف القرية، فلم؟ رمبا غًدا 
املده�صات. هنا يجل�ص  الأ�صاطري ويروون  الكثري من  النا�ص عنها  يحكي 
ا يطارد  عبد النعيم ويفكر يف تلك املراأة التي �صاجعها يف الطني. وهنا اأي�صً
طيفها يف احلقول والأزقة. يحكي الأطفال عن عبد النعيم ويف�صحون كل 
الأحالم التي راودت �صديقهم القدمي. يقولون: "راآك عبد النعيم يف احللم 
قبل جميئك للبلد، كان يقول دوًما: يف البلد ثالثة اأغراب. اأولهم اأنا وثانيهم 
خواجة، وثالثهم �صاب �صياأتي من بالد اللـه البعيدة". ال�صاب يرتدي بردة 
بي�صاء و�صبحة طويلة متدلية من جيده، ومي�صك بعلم اأزرق غريب ويرق�ص 
بني النا�ص �صعيًدا وهم يهزون روؤو�صهم ويرددون: "اللـه.. اللـه.. اللـه". 
تكون  من  ا  اأي�صً يعرْف  مل  مثلما  ال�صاب،  ذلك  مْن  النعيم  عبد  يعرْف  مل 
بحقيقتها  جاهال  ظل  طويلة  وملدة  الطني.  يف  �صاجعها  التي  املراأة  تلك 
ا لكنهم كعادتهم يخ�صون الكالم،  حتى عرف. والنا�ص كانوا يعرفون اأي�صً

وحده كروان تلك الليلة قد اأخربه بكل �صيء دون خوف. 

ا�صمها �صلمى. تعرفها منذ ال�صغر واإن مل ترها �صوى مرة واحدة، حني 
التي  ال�صيطانة  ال�صغرية  الطفلة  تلك  نعم، هي  القرية.  �صاحة  طاردّتها يف 
مراقبتك  حتّب  دارك،  من  قريبة  دار  يف  تعي�ص  كانت  مالب�صك.  �رشقت 
اأو  الكّتاب  اإىل  الطريق  يف  هائًما  تراك  ال�صغري.  ال�رشي  مع�صوقها  لأنك 
عند الرتعة اأو يف الوديان. تنظر دوًما اإىل ال�صماِء بعينني ممتلئتني بالدموع. 
تراها؟  تبكي حني  ول  ال�صماِء  اإىل  تنظر  تبكي حني  ملاذا  تت�صاءل:  كانت 
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فتتجاوزها،  اأحيانا  تلتقي  اأعينكما  كانت  اأ�صال.  تراها  تكْن  مل  لكنك 
وترى من خاللها، كاأنها ُخلقت من ماء �صفاف. كنت من�صغال عنها دوًما 
بالتاأمل وال�صالة. اأما هي فقد كنت اأنت اختيارها الأول يف احلياة. قامت 
متر  �صبب حني  دون  دوًما  ت�صحك  اإليها،  قلبك  تلفت  باأ�صياء عديدة كي 
بجوارها، تبكي، ت�رشخ، ت�صقط على الأر�ص، لكن ل فائدة. متر بجوارها 
ول تراها، وحدها القرية كانت تراها وت�صحك من قلبها. لكن �صلمى، 
الطفلة ال�صغرية العا�صقة، مل تياأ�ص، وقررت القيام بحيلتها الأخرية، حيلة 
ا، لكنها بدت يف عينيها ال�صوداوين مده�صة. قررت الذهاب اإىل  غبية حقًّ
الرتعة و�رشقة مالب�صك امللقاة اأ�صفل النخيل. ما الفائدة مْن فْعل هذا؟ اأمر 
اأي  وتقول  تتحدثا،  اأن  تنتظر  كانت  رمبا  ا.  اأي�صً تعرف  ل  هي  م�صحك 
واأخرجت  فخافت  بال�رشب؛  وتوعدتها  و�صتمتها  نهرتها،  لكنك  كالم؛ 
ال�صاحة حتى  اأكرث، طاردتها يف  ل�صانها بكربياء كعادتها، لكنك غ�صبت 
تاهت منك، كانت تختبئ يف امل�صجد لكنك مل ترها. ها هي يف ال�صباك 
القريب ت�صحك وهي تراقبك واقًفا -كالأحمق- عاريًا بينما يقرتب النا�ص 
منك، يرمقونك بده�صة فتتذكر ُعريك، وجتري م�رشًعا كاملجنون عائًدا اإىل 
الرتعة فتظل ت�صحك هي كثرًيا، ثم تنظر اإىل مالب�صك بني اأيديها وت�صمها 
بعمق، ما اأجمل كنزها ال�صغري! رائحة العرق املالح وبواكر الرجولة، تلك 
الرائحة التي مل ترتْك اأنفها حتى اليوم. فماذا حدث بعدها ودفعها لروؤيتك 
بعد ع�رشة اأعوام؟ ذات الرائحة التي حملها الهواء اإليها و�صقوط حارث. 
بعنف  ج�صدها  ال�صهوة  فاجتاحت  الأخبار  ورائحة  رائحتك  �صمت 
وقررت مقابلتك باأية طريقة، تلك املقابلة التي تاأخرت اأعواًما كثرية. لكن 
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ملاذا هربْت بعدها اأيها الكروان؟ األ تعرف بعد اأيها امل�صكني؟ لأنها امراأة 
اإليك  الطريق  ال�صوداء و�صارْت حافية يف  ارتدت عباءة زوجها  متزوجة. 
الطني  يف  بانتظارك  النخيل  خلف  فاختباأت  الرتعة،  عند  وجدتك  حتى 
اأهي  قبل.  من  رة  مقدَّ تكن  مل  التي  لالأ�صياء  ا�صت�صلمت  وبعدها  والظالم. 
خطيئتها اأم خطيئة القدر؟ بدت اأقرب للعاهرات الغجريات الالتي ي�صكّن 
يف اأطراف القرية وهي تتاأوه وتتغنَّج يف ح�صنك، لكنها يف احلقيقة كانت 

تت�رشف على �صجيتها متاًما. 

رمبا  �صيء؟  كل  يعرف  هل  املراأة،  تلك  عن  النعيم  عبد  عرف  ماذا 
يعرف كل �صيء. وماذا يجهل عما يحدث لالأطفال يف القرية؟ يجهل كل 
�صيء. ل يعلم �صيًئا عن جل�صتهم اجلديدة املنكرة يف اخلمارة و�صكرهم، 
ون  وُيعرُّ وي�صكرون  البوظ،  ي�رشبون  الآن  جال�صون  وهم  يتخيلهم  ل 
يا خواجة،  "اأتدري  للخواجة:  يقولون  باحلكايات.  واأنف�صهم  �صديقهم 
ا؟"، ويحكون عن ليلى وفرا�صها، يحكون كل  مباذا حلم عبد النعيم اأي�صً
ا.  اأي�صً نحلم  كّنا  "نحن  مفاجئ:  بحزن  يقولون  ثم  وي�صحكون.  �صيء 
ال�صحك  يف  ويغرقون  ي�صحكون،  ثم  بقتلك".  نحلم  كّنا  مَب؟  اأتدري 
في�صحك اخلواجة معهم قبل اأن ي�صمتوا مرة اأخرى. يتذكرون �صديقهم 
الذي اعتزلهم ون�صي و�صية ال�صيخ، فيحزنون ويغرقون يف البوظة؛ لعل 

ال�صكر ينت�صلهم من وحدتهم ويحملهم اإىل مدينة ال�صباب البعيدة. 

ون�صي  بالفعل  ن�صيهم  اأ�صال،  الأطفال  يف  يفكر  النعيم  عبد  يكن  مل 
جتاهد  ال�صاقية  بجوار  جميلة  وردة  يتاأمل  كان  الغني.  عبد  ال�صيخ  و�صية 
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�صوى يف  يفكر  ول  يهتم  ل  امل�صكينة؟  الوردة  اأيتها  ده�صك  من  للحياة. 
تلك املراأة التي عرف ا�صمها وطفولتها وحقيقتها ودارها. قال الكروان: 
دارها تقابل دارك، مبنية من الطوب اللنب وم�صقفة بفلوق النخيل، واأمامها 
اأحد عادة. لكنها ما  �صور طيني ن�صف متهدم وم�صطبة ل يجل�ص عليها 
العر�صان  كل  من  الرغم  على  النهاية،  تزوجت يف  فقد  هنا  تعي�ص  عادت 
حورية.  ابنتها  اأن  تقول  اأمها  كانت  من؟  تزوجت  اأمها،  رف�صتهم  الذين 
بحنَّاء  مكتوب  والبكوات،  العمدة  من  الزواج  احلوريات  على  مكتوب 
�رشي فوق كل فرج ا�صم الناكح. ومل تكذْب اأمنيات الأم، فقد طرق دارهم 
ذات يوم اأحدهم، عمدة �صغري، يدعى ه�صام. مل ت�صدْق الأم من فرحتها، 
ال�صغري.  ال�رشي  مع�صوقها  ق�صة  حتى  �صيء  كل  ن�صيت  كذلك،  و�صلمى 
وحلمت باليوم الذي يحملها الهودج وهو يتمايل فوق اجلمل اإىل الدّوار 
اأين  ي�صاجعها.  به�صام وهو  الدّوار حتى حلمت  اإن دخلت  وما  الكبري. 
غرفة النوم؟ ويف غرفة النوم ظلت ت�رشخ كثرًيا من �صدّة اللذة. كان ه�صام 
فحال، حتى اإن �رشخاتها عذبت بقايا ن�صاء اجلبانة املحرومات، هكذا قال 
كروانها. ملاذا مل تاأت بعد تلك الليلة؟ رمبا تكون قد ندمت. من اأنت ومن 
ا كما تدعي القرية والكروان  العمدة؟ تذكر. رمبا ل يكون ه�صام فحال حقًّ
الكذاب؟ مل ل يكون طفال عاجًزا اأحمق ولأجل هذا جمعتهما تلك الليلة 

ا يف تلك القرية البائ�صة؟  يف الطني؟ لكن من يعرف احلقيقة حقًّ

مل يرها عبد النعيم مرة اأخرى، مل؟ رمبا لأنهما ت�صاجعا يف الطني. ماذا 
لو ت�صاجعا يف الرتعة مثال؟ رمبا كان �صينجب فتيات مده�صات لهن ذيل 
�صمكة وج�صد ب�رشي. وماذا لو �صاجعها يف حديقة الدّوار اجلميلة؟ كان 
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�صينجب فتيات مده�صات لهن عبري الورد. الورد، الوردة. ملاذا متوت هذه 
الوردة امل�صكينة؟ من ده�صها يا ترى؟ ل اأحد ياأتي هنا �صواك يا عبد النعيم. 

ماذا لو مل ي�صاجع تلك املراأة؟ ما كان لياأتي هنا وما ماتت تلك الوردة. 

اأين اأنت يا �صيخ عبد الغني؟ منذ �صهر واحد فقط بدت الأمور اأف�صل. 
انق�ص عبد النعيم على �صيخ اخلفر ف�صقط منهزًما وبعدها مل تر القرية خفرًيا 
واحًدا يف الطرقات، ومل ينتقم العمدة؛ فتفاءل النا�ص و�صعر الأطفال اأنهم 
وجدوا �صيخهم اأخرًيا. ملاذا مل ينتقم العمدة؟ وكيف �صقط عبد النعيم اأ�صفل 
اأقدام ذات اخللخال؟ مل يكْن عبد النعيم يو�صف، ون�صي و�صية ال�صيخ حني 
يومها  هناك  ح�صني  كان  عنهم"،  تغفل  اأن  اإياك  نعيم،  يا  "الأطفال  قال: 
برفقة عمته العجوز العمياء. وكانت �صامتة طوال الوقت ل تتكلم حتى 
اإىل ال�صقف، هنا فقط نه�صت و�رشخت وجزعت ورددت:  نظر ال�صيخ 
بعينها  راأتهم  فقد  وال�صيخ؟"،  مالكم  الكلب.  اأولد  يا  ابتعدوا  "ابتعدوا. 
الطريق  ويف  ال�صماِء.  اإىل  ويعرجون  معهم  ال�صيخ  ياأخذون  وهم  العمياء 
اإىل الدار قالت بحزن لل�صغري: "لقد عاتبني ال�صيخ وقال يل كيف ت�صتمني                 
البي�صاوين  بعينيها  فبكت  ربي؟"،  عند  من  جاوؤوين  قد  �صيوًفا  �صفية  يا 

كثرًيا. 

كان ال�صغري ح�صني ل ميلك يف هذه الدنيا �صواها، العمة �صفية العمياء. 
اإنهم  العمة  قالت  مبر�ص جمهول.  ميالده  من  واحد  عام  بعد  والداه  مات 
كذبا  رمبا  يفعال،  مل  لكنهما  ال�صغري  ف�صدقها  موتهما  من  غًدا  �صُي�صفون 
على العمة الطيبة. تقول العمة اأ�صياء اأخرى عجيبة عن اجلن الذين يعي�صون 
معهما يف الدار ويحاولون طردها؛ لأنها ده�صت راأ�ص جني �صغري دون 
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يريدون  واليوم  بالأم�ص  عينيها  �رشقوا  يومها.  من  النتقام  فقرروا  ق�صد، 
طردها من دارها، وغًدا ل يعرف اأحد ماذا �صيفعلون. مل تعد العمة ترى 
ل  الذي  اخلا�ص  الغرائبي  عاملها  يف  متاًما  انف�صلت  الب�رش،  عامل  من  �صيًئا 
يراه �صواها، مزيج من اجلن واملالئكة وال�صياطني. تعرف هي الكثري عن 
ا �صجرة العائلة التي تربطهم بال�صياطني، وتعرف ق�ص�ص  اجلن وتعرف اأي�صً
املثريات؛  اجلن  فتيات  دوًما  متدح  والإن�ص.  اجلن  بني  قامت  كثرية  حب 
بارد.  من طني  املخلوقات  الإن�ص  فتيات  نار عك�ص  من  خملوقات  لأنهن 
حتذر الإن�صيات دوًما من ع�صق رجال اجلن؛ لأن ماءهم من حمم الربكان، 
وتلك حترق الأرواح حرًقا لكنها مع ذلك لها متعة خا�صة ل مثيل لها، 
لكنها لالأ�صف ل حتدث �صوى مرة واحدة يف العمر، وبعدها املوت. يحب 
ى يف احلياة بعد رحيل  ال�صغري ح�صني العمة �صفية كثرًيا؛ فهي كل ما تبقَّ
ا، لكن ل يحب حكاياتها الغبية. مي�صك  ال�صيخ عبد الغني وعبد النعيم اأي�صً
قائلة بني احلني  بالطرقات، فتحذره  ال�صري  يديها اخل�صنتني وي�صاعدها يف 
اأنها  ويعرف  فيتوقف  اأول"،  هم  يعربوا  حتى  ولدي  يا  "ا�صرب  والآخر: 

تق�صد بع�ص اأعدائها من اجلن. 

ا؟ رمبا حينها فقط �صيموت ال�صغري  ماذا �صيحدث لو رحلت العمة اأي�صً
الكثرية  حكاياتها  اإىل  من�صًتا  وقت  اأطول  معها  يظل  اأن  يجب  منهزًما. 
يكن  مل  احلكايات.  وبقايا  ب�صبحها  ياأن�ص  رحلت  فاإذا  والغبية،  الغريبة 
ويهيم  الدار  من  وحيًدا  خرج  نامت  فاإذا  تنام،  حتى  اأبًدا  يرتكها  ح�صني 
مع  تذهب  ل  ملاذا  بك.  يليق  مكان  ل  تذهب؟  اأين  اإىل  الطرقات.  يف 
اأ�صدقائك يف اخلمارة؟ لأنك غبي متاما مثل �صديقك القدمي. يحلم بكل 
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ترى  العالية.  والبنايات  البندر  مدر�صة  النعيم،  عبد  حكاها  التي  الأ�صياء 
كيف �صتكون القاهرة بلد املاآذن وجامعتها؟ وعده عبد النعيم اأن ي�صاعده 
يف اللتحاق مبدر�صة البندر ومل يفعل حتى اليوم. كيف �صيفعل؟ هو فقري 
الغني  عبد  ال�صيخ  يعد  اأمل  يرتكهم؟  األ  قبل  من  يعْدهم  اأمل  امراأة.  وذليل 
ل  فلماذا  الأحالم؛  حتقيق  على  القادرة  هي  ليلى  وحدها  العهد؟  فخان 
ا؟. اأمل  اأي�صً اإليها عبد النعيم  اإليها وترتجاها كي ت�صاعدك وت�صكو  تذهب 
ا؟ ما  تقل لعبد النعيم من قبل: "لك ما تريد"، فلماذا ل تقولها اليوم اأي�صً

الفرق بني الأم�ص واليوم؟ ذات الذاكرة والأوجاع والأحالم. 

�صار ال�صغري ح�صني يف الطرقات متعرًثا يف الأحجار ال�صغرية ومت�صبًثا 
يرجمها  كاأمنا  الرتعة  يف  �صغرية  ح�صى  األقى  النعيم.  عبد  ذكرى  بطرف 
اأخرى حتى  اإىل  تقفز من موجة  ويلومها على ما حدث، فظلت احل�صى 
ا�صت�صلمت للغرق. اأكمل ال�صري يف ال�صوارع التي اأخذت �صورتها القدمية 
احلقول  تلك  كل  الأر�ص.  عورة  وغطت  اخل�رشاء  احلقول  وات�صعت 
والغيطان ال�صا�صعة ملك للعمدة وكرباء البلد، وهم اأهل البلد، ماذا لهم؟ 
يا�صمني بحزن،  ال�صيق وا�صتن�صق زهرة  اليا�صمني  اإىل طريق  ال�صغري  دلف 
الدّوار.  هناك يف  الورود  �صيء، حتى  لهم  لي�ص  ولكنهم  رائحتها جميلة 
ليلى. ما  الدّوار و�رشفة  الدّوار يقرتب من ال�صغري وها هي حديقة  ها هو 
اأعيدي يل طفولتي و�صديقي؟  اأقربها! ترى ماذا �صيقول لها حني يراها؟ 
هل ي�رشخ فيها ويعنفها لأنها �صارت كخيال املاآتة ل تفعل �صيًئا وتركت 
القرية للغربان والثعالب؟ ظل ال�صغري واقًفا قليال اأمام الورود احلمراء التي 
يحبها عبد النعيم والورود الزرقاء التي يراها للمرة الأوىل قبل اأن يجري 
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فجاأة ويطارد الفرا�صات يف �صعادة بالغة. كاأمنا ن�صي كل الهموم التي جاء 
اأيهن  يت�صاءل:  ال�صماء وهو  اأ�صفل هذه  الرائع  الدّوار  اأمام  توقف  ثم  بها، 
فيجري  ال�رشفات  اإحدى  اآتية من  رائحة جميلة  ي�صم  ليلى؟  ترى غرفة  يا 
ا. رمبا هي مري�صة  �صوبها مناديًا: "�صت ليلى؟"، وينتظر قليال فال ي�صمع ردًّ
بالفعل كما تقول القرية، هل يعقل اأن يقتل اللـه ليلى وي�صتجيب لدعوات 
�صيخ اخلفر؟ هل يجروؤ مالئكة املوت على قب�ص روحها؟ ل، هي حبيبة 
الرب. ملاذا ل متوت �صوى الأ�صياء التي نحبها. يجري مرة اأخرى اإىل باب 
ليلى"،  �صت  يا  ليلى..  "ليلى..  وينادي  كثرًيا،  يطرق  ويطرق،  الدّوار، 
الرائعة  ال�صماء  اأ�صفل هذه  الدّوار جميل  ال�صغري.  يلبي حلم  اأحد  لكن ل 

ا عن القرية.  ا من �رشفة ليلى، لكن ليلى بعيدة جدًّ وال�صم�ص قريبة جدًّ

كان  كغريبني.  وح�صني،  النعيم  عبد  الثنان،  التقى  العودة  طريق  يف 
كان  بينما  ليلى،  مقابلة  يف  ف�صل  بعدما  القرية  اإىل  حزيًنا  عائًدا  ال�صغري 
الدّوار. مل ير عبد  النعيم هائًما كاملعتاد وراء طيفى �صلمى يف طريق  عبد 
النعيم ح�صني بالطبع وهو مير بجواره، لكن ال�صغري توقف اآ�صًفا على نهاية 
ال�صيخ امل�صينة. اأكمل عبد النعيم ال�صري بني الأ�صجارة املوجودة على جانبي 
الطريق، والتي بدت تريد اأن تنطبق فجاوزها م�رشًعا حتى و�صل اأخرًيا اإىل 
الدّوار. الدوار مهيب خلف اأ�صواره العالية التي ل ُيرى �صيء من وراءها، 
الكالب تنبح من وراء الأ�صوار غا�صبة من ف�صول الغرباء والطامعني، اخلفر 
يحر�صون الدّوار من كل ناحية يف يقظة ون�صاط. ظل عبد النعيم واقًفا وراء 
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الأ�صوار قليال؛ يريد روؤية �رشفتها باأية طريقة، لي�صت �رشفة ليلى بالطبع فهو 
ل يتذكرها من الأ�صا�ص، واإمنا �رشفة غاوية الرتعة، تلك التي بدت كخرافة 
جميلة مل ُيرد لها الزمن اخللود. اأما ال�صغري ح�صني فقد اأكمل ال�صري حتى 
نعيم  بخطوات  اأ�صبهها  ما  بالهموم،  مثقلة  بخطوات  القرية  اإىل  و�صل 
بالأم�ص! �صعر ب�صيء مريب، اأين النا�ص؟ مر بالرتعة فلم ُيلق عليها ال�صالم. 
هل اأخطاأ حني مل يفعل؟ الرتعة خر�صاء بدورها بعدما غاب الأطفال عنها، 
فيها �صيء مريب. ما هذا ال�صمت؟ مَل ل تتكلمني؟ لكن ال�صمت مل يدم؛ 
فقد عادت ال�صجة فجاأة حمملة بال�صياح وال�رشخات وال�صتغاثات. علت 
الرتعة  �صجرة  وراء  واختباأ  ال�صغري  "اأغيثوووووين"، جرى  امراأة:  �رشخة 
الكبرية، ماذا يحدث؟ �صكتت املراأة ومل تنطْق. هل عاد اخلفر؟ هناك يف 
�صارع اخلمارة كان يوجد العديد من الرجال امللثمني املم�صكني بالبنادق. 
هل عاد اخلفر لالنتقام من القرية؟ اأين يذهب؟ كيف �صيعود للدار؟ الدار! 
العمة �صفية. رحمتك يا رباه. هو يعي�ص يف ال�صارع املجاور للخمارة، من 
اجلميع ودقات  اأنفا�ص  يفعل؛ كتم اخلوف  ماذا  ال�صغري  يعرف  هوؤلء؟ مل 
قلوبهم. �صمت خانق، حتى الريح كانت خر�صاء. مل يتحرْك اأحد هناك من 
اقتحموها دون  امللثمني  العودة لديارهم، لكّن  البداية حاولوا  النا�ص، يف 
اع طرق، اأبناء اجلبل،  خوف اأو حرمة و�رشقوا كل ما قابلهم، اأخالق قطَّ
اجلبل. فكر ال�صغري بالعودة اإىل عبد النعيم. ماذا؟ هل �صار غبيًّا مثل احللبي 
واخلفر  اأ�صال؟  القرية  يف  يحدث  مبا  الهائم  العا�صق  ي�صعر  هل  الأحمق؟ 
اأين هم؟ مل ل ينزل املطاريد من اجلبل في�صاعدوهم؟ اجلبل! يا للم�صكني 

ال�صاذج! كيف ينقذونهم من اأنف�صهم؟ 



60

حّي

الفقري، ويقفون فوق  ن�صفها  اأو  القرية،  �صوارع  املطاريد ميالأون  كان 
الأخري.  القرية  اأمل  ال�صعران،  اأمرهم زعيمهم ح�صن  مثلما  الديار  اأ�صطح 
يحدث  ما  يراقب  الكبرية  ال�صجرة  وراء  واقًفا  يزال  ل  كان ح�صني  بينما 
اأخرًيا؛ لن ينتظر ها هنا لالأبد حتى ي�صمع خرب وفاة  اأن يتحرك  حتى قرر 
العمة اأو �رشقتها؛ هي كل ما تبقى لل�صغري، لكن كيف �صيجدها يف الزحام؟ 
جرى ال�صغري م�رشًعا يف ال�صاحة، خمتبئا وراء عربة كارو، �صخرة كبرية، 
جذع �صجرة، حتى و�صل اإىل امل�صجد، وهناك قرر اأن يت�صلق تلك املئذنة 
العالية؛ �صريى اأف�صل من فوق، �صيعلو فوق الديار والنا�ص حتى ي�صل اإىل 
ما يريد، حتى يجد العمة امل�صكينة العمياء. هل ت�صلق اأحد من قبل املئذنة؟ 
كثرية،  زخارف  ولها  م�صتديرة  املئذنة  الت�صلق،  وبداأ  بها  ال�صغري  اأم�صك 
ال�صيد؟  كالب  على  النت�صار  الأرنب  ا�صتطاع  كيف  بروز.  ولزخارفها 
يجري  الأرنب  يرى  وهو  فاأكرث  اأكرث  �صعد  الإجابة!.  يعرف  لو  فقط  اآه 
اأكرث  ال�صغري  �صعد  واحلواجز.  الديار  فوق  يقفز  الطرقات،  يف  ويجري 
اللغز؟ وقف  ال�صيخ بحل  ملاذا مل يخربهم  النهاية.  اقرتب من  فاأكرث حتى 
باأعلى نقطة يف القرية، فوق املئذنة، واأخرج النبلة القدمية وترقب، حلظة 
�صيحًة  ي�صمع  الأذان؟  �صماع  اإىل  فجاأة  ي�صتاق  ملاذا  ياه!  ق�صرية،  �صمت 
يعرفها جيًدا تاأتي من الأ�صفل، فيلقي نظرة، نعم هي. كان يعرف اأن هذا 
�صيحدث، ها هي بالقرب من دارها، ت�صري العمة يف ال�صوارع وهي تتعرث 
يف العفاريت واجلان. تتلفت حولها لكنهم يتكاثرون عليها، تعلو �صجتها 
فيقرتب منها اثنان من املطاريد، ي�صدونها اإليهم لكنها تذعر اأكرث، تدفعهم، 
وتظنهم اأحد اأعدائها. ت�رشخ: "ابتعد عني يا ابن الكلب"، ي�صفعها اأحدهما 
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وتدمع عني ال�صغري. ي�صد �رشيط النبلة بقوة، الروؤية م�صو�صة بخيوط املاء، 
اأرنب قادم من بعيد، يجري ويجري، ا�صرب، ت�صقط  فلت�صرب قليال، هناك 
الدمعة اأخرًيا فت�صفو الروؤية، احلقيقة وا�صحة. يرتك ال�رشيط فتنطلق احل�صاة 
وتنفجر  ا  اأر�صً ي�صقط  الي�رشى.  الرجل  عني  وت�صيب  الغا�صبة  ال�صغرية 
الناري  الطلق  مبا�رشة  الآخر  الرجل  الدماء، ي�رشخ، ي�رشخ كثرًيا، ويطلق 
جتاه املئذنة. طلقة واحدة فقط ثم �صمت خانق لوهلة، قبل اأن ت�صقط جثة 

ال�صغري من �صماِء املئذنة ال�صابعة حتى الأر�ص. 

ل �صيء بعد هذا، ظل ال�صمت، �صمت خّناق. رحل املطاريد بعدما 
اأ�صعلوا النريان يف امل�صجد. وعاد عبد النعيم على �صوت الطلق الناري وهو 
يقراأ ر�صائل الدخان. مل يفهم �صيًئا، �صمت وفقط. تولول الن�صاء - لكن 
النعيم  عبد  ي�صمع  مل  نطق.  بدون  ربهم  الرجال  وي�صتغفر  بغري �صوت - 
�صيًئا، اأي �صيء. راأى بع�صهم يحاول اإطفاء النريان. ملاذا يزدحمون هناك؟ 
اقرتب مذعوًرا وهو يرتع�ص، الرجال يبكون والن�صاء يولولن فلَم ل ي�صمع 
اأن  يقدر  مل  تلك؟  مْن  النا�ص، جثة  من  اأكرث  اقرتب  خّناق.  �صيًئا؟ �صمت 
اأكرث، ل ميكن، �صقط على الأر�ص عندما وجدها  ينطق، �صمت، اقرتب 
جثة ال�صغري امل�صكني امليت بطلقة نارية يف الرقبة. �صقط منتحًبا كالن�صاِء، 
"ل  اللطم.  الندب  ال�رشاخ  الولولة  البكاء  فجاأة:  الأ�صوات  عادت  وهنا 
حول ول قوة اإل باللـه"، "اإنا للـه.. اإنا للـه"، ماذا؟ يبكي عبد النعيم، يبكي 
الفقد، ما فائدة الدموع اليوم؟ ل �صيء، ما فائدة الندم؟ اأغلق اللـه اأبواب 

ال�صموات فال توبة بعد املوت ول غفران. 
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4
الك�سف

ي عاد وُفْقدان االأُوىل اإِرم م�شى اجلميع فال عني وال اأثر.. ُم�شِ

مل يكن هنالك اأحد يف اجلبانة �صوى عبد النعيم، فال�صاعة �صاعة فجر 
اللـه  وي�صتغفر  قربه  اأمام  ال�صغري  رحيل  يبكي  جال�ًصا  ظل  نيام.  واملوتى 
يفرح  هل  جديد.  من  البكاَء  ويعاود  املنت�صف  يف  فيتلعثم  الفاحتة  بقراءة 
الليل والنهار؟  املوتى بزيارة الأحياء لهم؟ هل يرثيهم بكاوؤهم عليهم يف 
اأمام  التفاح  بع�ص  النعيم  الطويلة؟ و�صع عبد  يقطعون عليهم خلوتهم  اأم 
قرب ح�صني، وقال بعينني متورمتني من �صدة البكاء: "اأعرف اأنك خما�صمني 
ول تريد مقابلتي، ولن تاأكل من يدي �صيًئا، لكنها عمتك وربي هي من 
يخرْج  ال�صغري مل  لكن  اأرجوك"،  يا �صديقي  فكْل  التفاح،  اإليك  اأر�صلت 
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�صواهد  على  طويلة  نظرة  واألقى  النعيم  عبد  نه�ص  ياأكْل.  ومل  القرب  من 
القبور الرخامية واحلجرية والقبور الأخرى املجهولة التي لي�ص لها �صاهد، 
الأ�صجار  تفقد  ملاذا  ال�صفراء،  الهزيلة  اجلبانة  اأ�صجار  على  عيناه  وتوقفت 

ن�صارتها يف املقابر؟ رمبا ل جتد املاء ورمبا فقط حترتم ملكوت املوت. 

والأحوا�ص؛  القبور  بني  ثقيلة حذرة  بطيئة  بخطوات  النعيم  عبد  �صار 
خ�صية اأن يزعج املوتى، حتى و�صل اأخرًيا عند ذلك القرب املفتوح، حيث 
ظلمة  عن  بعيًدا  املوح�ص  القرب  ظلمة  يف  قليال  يرتاح  ج�صده  يرتك  ينام، 
النف�ص. كانت هذه هي ن�صيحة حار�ص املقابر، ال�صيخ الت�صعيني، الذي على 
الرغم من عمره الطويل ل يزال فتيًّا كاأمنا ي�رشق القوة وال�صباب من اأج�صاد 
"الأر�ص  النعيم:  لعبد  املقابر  قال حار�ص  احلياة.  مبكًرا عن  الذين رحلوا 

 

يا ولدي، لن جتد اأحن عليك من الأر�ص، �صاأجد لك قرًبا يت�صع لهمك فال 
حتزن". قبلها مل يُعْد عبد النعيم ي�صتطيع النوم مثل بقية اخللق. ي�صري هائًما 
والطاحونة  وامل�صجد  والبقالة  باخلمارة  مير  واأزقتها،  القرية  �صوارع  يف 
الدّوار  حتى  ال�صري  يكمل  اأن  قبل  املجهورة،  ال�صاقية  عند  قليال  ويجل�ص 
وهو يردد مقولة واحدة: "العمدة وح�صن ال�صعران قتال اأخي ال�صغري"، ل 
اأحد يرددها وراءه، النا�ص يهربون حني ي�صمعونها بينما يتجاهلها اخلفر، 

باأمر العمدة، فلي�ص على امليت حرج. 

العديد  ويرى  اإىل عامل جمهول  في�صافر  القرب،  ذلك  النعيم يف  عبد  ينام 
املوتى وهم  يقابل  بوجودها.  الأحياء  يعرف  التي ل  املده�صة  الأ�صياء  من 
يجل�صون يف دوائرهم ويحكون الكثري من اأوجاعهم وذكرياتهم القدمية. 
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اأول  قابلها، راآها  اأول من  ال�صفرية هي  ال�صغرية ذات  ال�صبية  كانت تلك 
 : مرة ت�صتند بوجهها على �صجرة هزيلة لها اأفرع خميفة وهي تُعدُّ

واحد.. اللـــه قبل املــاِء والنار
اثنان.. حممد وال�صديق يف الغار
ثالثــة.. ابــن اخلطــاب املغوار
اأربعــة.. علــي الإمــام الكرار

خال�ص؟ خالوي�ص؟ 

عندما فتحت عينيها راأت اأمامها عبد النعيم املنده�ص، فقالت ب�صعادة: 
"اأخرًيا.. اأم�صكت بك". مل يعرْف مب يجيبها، كاد يخربها اأنها بالطبع تق�صد 
يتعرْف  مل  جديد؟  �صخ�ص  اأمل  يخيب  هل  ينطْق.  مل  لكنه  غريه  ا  �صخ�صً
عليها؛ ومع ذلك ظلت على �صعادتها وهي تقول: "كيف ومتى جئت؟ هل 
�صتظل معنا لالأبد؟ احك يل كل �صيء". ماذا يخربها؟ لن يخربها احلقيقة، 
كذلك؟  األي�ص  تعرفني  مل  "اأنت  بحزن:  قالت  �صبية!.  يا  موجعة  احلقيقة 
فجريا  وراءها،  يده  من  �صدته  جيًدا".  اأعرفك  لكنني  تعرفني،  مل  بالطبع 
املتداخلة، حيث يجل�ص  الدوائر  اإىل تلك  القبور حتى و�صال  بني �صواهد 
املوتى مم�صكني ب�صموع �صغرية ويغنون اأغنياتهم احلزينة. هل هذه �صموع 
قلبها  واأخرجت  وقعدت  فقعد  "اقعد"،  النعيم:  لعبد  ال�صبية  قالت  ا؟  حقًّ
ال�صغري من �صلوعها، وبداأت تغني معهم ب�صوت حزين. كان قلبها يتوهج 
بني يديها ك�صمعة حزينة. ظل عبد النعيم يتاأملها قليال ويتاأمل ذلك ال�صيخ 
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اجلال�ص مبنت�صف الدائرة. �صاألها: من يكون؟ فهم�صت: "هذا اأقدم ميت يف 
يتمايلون يف  اأغنياتهم احلزينة وهم  يتاأمل  النعيم جال�ًصا  القرية". ظل عبد 
ق بجواره وهي  جل�صتهم مع الأمل والنغم، الأمل عميق. ظلت ال�صبية ت�صفِّ
تتمايل باكية يف حزن �صديد. �صاألها: "ملاذا تبكني؟"، فلم جُتْب. ملاذا يبكي 

املوتى يا عبد النعيم؟ 

احلزينة كانت ل  اأغنياتهم  املوتى، لكن  دائرة  قليال عن  وابتعدا  نه�صا 
تزال تبكيهما. عادت ال�صبية ت�صاأل من جديد: تذكرتني؟ فنظر اإليها عبد 
النعيم قليال وظل يبحث عن وجهها يف كل وجوه املوتى الذين يعرفهم. 
اإليها ومل يقابلها من قبل، هو متاأكد. وعندما اأخربها بهذا  ل، مل يتعرْف 
اأنا  اأن نتقابل يف احلياة حتى تعرفني؟  اإننا لبد  "من قال  غ�صبت وقالت: 
اأعرفك جيًدا ومل اأقابلك من قبل قط". ثم بهت غ�صبها فجاأة و�صحكْت: 
"حكى يل اأبي واأمي عنك كثرًيا. اأمل يحكيا لك عني من قبل؟ اأنا اأختك 
احللم  هذا  من  وي�صتيقظ  يعتذر  اأن  واأراد  لوهلة  ب�صك  اإليها  نظر  جليلة". 
"تعال معي حتى ترى  الفتاة:  قالت  اأ�صال؟  نائم  اأنك  قال  ال�صخيف. من 
يف  و�صارا  اأخرى  مرة  ال�صغرية  بيدها  يده  واأم�صكْت  بعينيك"،  فت�صدق 
الطريق، وهي تقفز لأعلى كاأنها حتاول الإم�صاك ب�صيء. �صاألها ماذا تفعل؟ 
�صامًتا،  ال�صري  فاأكمل  فرا�صات؛  اأية  ير  مل  "الفرا�صات"،  برباءة:  فاأجابْت 

بينما مل تتوقْف هي عن القفز وحماولة الإم�صاك بهن. 

وهناك، عند ذات ال�صجرة الهزيلة التي قابل عندها ال�صبية، وجد ذلك 
ال�صيخ امل�صتند بظهره على جذعها. عندما راآه ال�صيخ تهللت اأ�صاريره للحظة، 
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ثم عب�صت مرة اأخرى مثلما كانت، عاد اإليه داء ال�رشود مرة اأخرى. قالت 
ال�صبية: "اقعد بجوار اأبيك"، فقعد م�صحوًرا ل ميتلك قدرة على ال�صتيقاظ 
اأو الهرب. قال ال�صيخ - وهو ينظر اإىل الناحية الأخرى البعيدة-: "اأمك 
ا،  ال�صيخ فوجدها، هي حقًّ ت�صتكي منك كثرًيا". فنظر هناك حيث ينظر 
ت�صري مم�صكة بع�صا وترعى بع�ص الأغنام غري املوجودة. التفت عبد النعيم 
ا.  اإىل ال�صيخ كاأمنا مل ي�صدْق �صوى حني راآها، وقال بده�صة: "اأنت اأبي حقًّ
اأنت اأختي؟ كيف؟"، لكن ال�صيخ مل ُيجْب وظل �صامًتا، ومل يتحدثا بعدها 
يف  �صارًدا  ال�صجرة  جذع  على  م�صتنًدا  دوًما  النعيم  عبد  يراه  يومها.  من 

اأ�صباح الأغنام واملراأة العجوز وهي تتبعهم بالع�صا. 

اأم�صى عبد النعيم ي�صافر اإىل تلك الأر�ص املجهولة كلما نام يف القرب. 
نعيم  اأم  حاول احلكي مع والده مراًرا لكنه ظل �صامًتا متاًما، كما كانت 
تفعل يف احلياة الأوىل البعيدة. ظل عبد النعيم ي�صاأل: "يا اأبي اأخربين: من 
نكون؟ من اأكون؟ وما قريتنا؟"، لكن ال�صيخ العجوز ال�صارد مل يجْب ولو 
ملرة واحدة. كانت جليلة تاأخذ يد اأخيها فيبتعدان وتقول: "تعال. �صيزعل 
ال�صمت  هذا  �رش  ما  مَل؟  اأخرى".  مرة  تراه  ولن  ويخا�صمك  منك  اأبي 
الكالم  اأمه عن  فلماذا �صمتت  يريد معرفة من يكون؛  الطويل؟ هو فقط 
اإنها مل تخربه بوجود جليلة يف هذه احلياة، ومل تخربه كيف  زمًنا؟ حتى 
ماتت؟ فلَم؟ مَل يع�صق املوتى ال�صمت هنا حيث مل يعد لل�صمت جدوى؟ 
منذ زمن، و�صيخا�صماين  فقد خا�صماك  يتحدثا معك  "لن  قالت جليلة: 
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الغرباء. حتى  مع  تتحدثي  قال: ل  وقد  الكالم معك،  اأحّب  لأنني  ا  اأي�صً
ال�صيخ عبد الغني �صيخا�صمني!، ماذا فعلت حتى يكرهك اجلميع؟ رباه! 
ال�صيخ عبد الغني، كيف ن�صيه؟ كاد اأن ي�صاألها عن مكان قربه لكنها كانت 

قد هربت واأطاعت والديها اللذين اأمراها بتجنب الغرباء. 

بحث كثرًيا عن قرب ال�صيخ فلم يجده. كان يريد اإيجاد الإجابات، لكن 
يعرفهم،  الذين  املوتى  من  العديد  قابل  واحدة.  ملرة  ولو  يظهْر  مل  ال�صيخ 
لراآك".  يراك  اأن  ال�صيخ  اأراد  "لو  باحلقيقة:  فاأجابوا  ال�صيخ  عن  ف�صاألهم 
اأية  يعرفون  م�رشعني.  وهربوا  وحيًدا  فرتكوه  ح�صني  ال�صغري  عن  �صاألهم 
خطيئة جاءت بك هنا. قرر العودة اإىل ال�صجرة الهزيلة ال�صفراء التي التقى 
عندها بجليلة ووالده. رمبا كانت تلك ال�صجرة هي �صجرة املعرفة، اأخت 
ى من كل زيف. مل يجد امل�صكني  ال�صجرة املباركة التي اأكل منها اآدم فتعرَّ
ا اأو تفاحة، ظل حائًرا وحيًدا يف اأر�ص املوتى، ين�صت  عند ال�صجرة �صخ�صً
اإىل اأغنياتهم احلزينة ويبكي معهم �صياع كل الأ�صياء التي فقدوها من دون 

اأن يدري ماهيتها. 

يغادر عبد النعيم اأحياًنا اخلط الفا�صل بني العاملني دون اأن يدري، فيعود 
اإىل القرية، وي�صري يف �صوارعها مبالب�ص ُمرتبة، وهو ل يرى �صوى وجوه 
املوتى، وي�صاأل النا�ص: كيف يقابل ال�صيخ اأو ال�صغري؟. ويحكي - دون اأن 
يدري- اأ�رشار العامل ال�صفلي. كان النا�ص يرمقون امل�صكني ب�صفقة على هذه 
النهاية املوؤ�صفة، ما عدا حارث، ظل ي�صعر باملقت والرغبة يف النتقام. ماذا 
ا عاديًّا؟ هل ير�صى  النعيم ف�صار �صخ�صً اليوم وقد جن عبد  يفعل حارث 
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العمدة اإن قتل عبد النعيم كي ينال الغفران؟ بالطبع ل. يدرك حارث عمق 
ا. ي�صري ملثًما متخفًيا  احلفرة التي �صقط فيها، فيكاد يقرتب من اجلنون هو اأي�صً
يف الطرقات حتى اخلمارة، لكن النا�ص ي�صعرون بوجوده وي�صمون رائحة 
تلك الروح الكريهة، وينتظرون اللحظة التي يخرج فيها من اخلمارة حتى 
ينق�صوا على �صيخ اخلفر القدمي، �صيخ الظاملني. مل تن�ص القرية ما حدث عند 
اخلمارة، كيف تن�صى ودماوؤه ل تزال باقية فوق اجلدران؟ عاد اخلفر مرة 
اأخرى اإىل ال�صوارع؛ بعدما ذهب النا�ص وقّبلوا قدم العمدة وقالوا: "اخلفر 
ا: "ل�صعة ال�صوط ل تقتل". اعرتفت القرية  اأرحم من املطاريد". وقالوا اأي�صً
بهزميتها متاما، ل �رشر من العرتاف بالهزمية، خا�صة بعد موت ال�صيخة 
عالية. كيف ينت�رشون وقد انهزمت �صيختهم قبلهم يف معركتها الأوىل �صد 
الزمن واملوت. لكن حارث مل يعرتْف بالهزمية بعد. يبحث - ل يزال- عن 
اأية حيلة تعيد الزمن اإىل الوراِء. ي�صاأل األك�صندر ال�صفاعة فريف�ص ويقول: 
"نو.. هارث همار.. نهيم �رشب هارث". مل ين�ص بالطبع، لكن هل هذا 
هو املانع احلقيقي؟ بالطبع ل. كرب العمدة ومل يعد بحاجة اإىل ال�صياطني، 
�صار هو �صيطان القرية الأعظم. لطاملا و�صو�ص حارث للعمدة بقتل والده، 
وبعدها و�صو�ص بقتل ليلى. لكن اليوم، هل ميلك ال�صيطان، اأي �صيطان، 
�صلطاًنا على العمدة؟ �صار حارث عجوًزا خرًفا، بغري ذي فائدة؛ منذ اأدمن 
والبكوات  باملاأمور  العمدة  عالقة  ال�ّصْكر.  الأ�رشار يف  ف�صح  منذ  اخلمر، 
ياأمن  هل  الأرا�صي؟  و�رشقة  الآثار  وجتارة  واملطاريد  والإجنليز  واخلواجة 
العمدة مثل هذا ال�صخ�ص؟ هل ياأمن مْن و�صو�ص و�صاعده يف قتل والده؟ 
اإىل  العودة  اأراد  الأ�صباب وغريها؛ ولأجلها  يعرف كل هذه  كان حارث 
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الدّوار اأ�صفل اأقدام العمدة، فهو املكان الوحيد الآمن، كي ل يقتل ليال اأثناء 
بر�صا�صة طائ�صة جمهولة. مل تكن هنالك و�صيلة واحدة  الظالم  ال�صري يف 
ام: "ا�صرب؛ يف  ناجحة يا حارث. تعرف هذا. يقول لك ال�صيخ القبَّاح الدمَّ
ال�صرب الداء اأو ال�صفاء". كيف ت�صرب؟ اأف�صد عبد النعيم كل �صيء حني ُجّن، 
ف�صاروا قطًطا  ال�صغري،  قتلهم مقتل  ا حني  اأي�صً �صيء  الأطفال كل  واأف�صد 
األيفة يف خمارة األك�صندر. مل يكن هنالك منفذ واحد للهروب من القدر. 
العقدة قاتلة والأمر حتمي. رمبا عليك فقط اأن ت�صت�صلم للموت يف هدوء 

مثل اجلميع. 

مالأت  عالية،  ال�صيخة  عدا  ما  هدوِء،  يف  للموت  ا�صت�صلموا  اجلميع 
الطويلة  حياتها  يف  �صجيًجا  مالأتها  مثلما  موتها،  قبيل  �صجيًجا  الدنيا 
احلافلة. راأتها القرية جتري مذعورة ب�صعرها الأبي�ص املنكو�ص وهي تتعرث 
من  تكن  الغريب. مل  ذعرها  �رش  يعرفوا  مل  ال�صغرية.  النا�ص واحلجارة  يف 
عادة ال�صيخة اخلروج عن وقارها بهذا ال�صكل �صوى حني تقوم بطقو�ص 
ال�صحر اأو الرق�ص مع العفاريت. طرقْت ديار القرية باًبا باًبا وهي جتري، 
مل تنتظْر اأن يفتَح لها اأحد. فتَح النا�ص الأبواب منده�صني، كانت ال�صيخة 
تطلب اأ�صياء عجيبة وهي جتري ول تتوقف كي تاأخذها، تتابع الهرو ب 
حتى ت�صقط اأخرًيا يف الرتعة، عند عي�صة، ول تنه�ص. عرفت القرية فيما 
ا  اأي�صً اأجلها. وعرفوا  فقد حان  يطاردونها؛  كانوا  املوت  اأن مالئكة  بعد 
اأخرية لكن الوقت مل ي�صعفها. وفهمت  القيام بتعويذة  اأنها كانت حتاول 
الرتعة، وتنادي على  الأخرية عند  اأيامها  القرية مل كانت جتل�ص كثرًيا يف 
الأخرية،  الأيام  كثرًيا يف  تزورها  عي�صة  ما عادت  لتنقذها.  عي�صة  جدتها 
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ورمبا  وحدها،  قدرها  حتارب  عي�صة  فرتكتها  ت�صاجرتا  اأو  تخا�صمتا  رمبا 
حر�صْت عليها مالئكة املوت حتى ياأخذوها، ورمبا اأخربتها يف حلم اأخري 

اأنهما �صريحالن مًعا عن القرية. 

م�صكينة هي عالية. ظلْت على عادتها يف الكذب حتى وهي عجوز 
اإليها،  للتعرف  حولها  املوتى  اجتمع  اجلبانة  اإىل  و�صلت  حني  ميتة. 
فقرف�صت على الأر�ص واأخربتهم باأكاذيب عديدة. مل يعرف عبد النعيم 
بوجودها يف اجلبانة �صوى حني تعاىل �صباب املوتى الغا�صبني عليها. نه�ص 
و�صار من ال�صجرة حتى اقرت ب منهم، فوجدها حتاول اإقناعهم اأنها مل مُتْت، 
كاأن املوت عار، لكن اللـه اأر�صلها رقيبة فوق روؤو�صهم. مل ي�صدقها املوتى 
اأن ي�صموا جيًدا رائحة املقيمني  فهم لي�صوا كالأحياء ال�صذج، ي�صتطيعون 

ار العابرين.  ورائحة الزوَّ

غا�ص عبد النعيم يف الزحام حتى و�صل اإليها؛ ف�صعرت بالذعر ال�صديد 
حني راأت ذلك احلي القادم اإليها من و�صط املوتى. فكرْت بالعْدو، بالهرب 
بعيًدا، بطْرق القبور من اأجل القيام بتعويذة اأخرية، لكنها مل تفعل. امراأة 
عجوز ميتة تثقلها ذكرى النهاية. تعرف هي اأن النهايات تتكرر دوًما بعد 
املوت. لذا �صجدت على الأر�ص وحاولت تقبيل قدمي عبد النعيم، متاما 
كما فعلت مع مالئكة املوت، وقالْت اأ�صياء كثرية وهي تعتذر، مزيج من 
اخلرافات وتعاويذ ال�صحر. لن ت�صعفها اعتذاراتها. جرى عبد النعيم من 
قدميها، واملوتى يرق�صون وي�صفقون حولهم يف �صعادة، وهو ياأخذها بعيًدا 

اإىل ال�صجرة الهزيلة التي يجل�ص عندها دوًما. 
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عند ال�صجرة، �رشخت عالية كثرًيا دون اأن يفعل عبد النعيم �صيًئا. يف 
احلقيقة مل يكن يعرف �رش الغ�صب ال�صديد الذي اجتاح �صدره مبجرد اأن 
ا �رش �رشخاتها عندما ربطها يف تلك ال�صجرة. �صاألها  راآها، ومل يعرْف اأي�صً
ال�صياطني،  �صجرة  ال�صجرة، هي  اأ�صل هذه  "اأعرف  فقالت:  ال�صبب  عن 
"اأبو�ص يدك  ال�صياطني، �صياطني حولك وحويل.  �صجرة ملعونة روؤو�صها 
"لن  اأكرب:  بغ�صب  فيها  النعيم  عبد  انتهت �رشخ  عندما  �صيبني".  �صيبني. 
تتوقفي عن الكذب اأبًدا، األي�ص كذلك؟ مل يعظك املوت". و�صفعها على 
فرع غليظ  �صقط  تعب، وفجاأة  بيده �رشًبا مربًحا حتى  ثم �رشبها  خّديها 
كل  يلعن  وهو  جديد  من  ي�رشبها  وعاد  به  فاأم�صك  ال�صجرة،  من  قبيح 

خرافات القرية فيها. 

مثلما  الرتعة  اأمام  عارية  فتجل�ص  خرافاتها؟  من  القرية  ى  تتعرَّ ل  ملاذا 
كانت عي�صة جتل�ص وهي تتاأمل �صورة ع�صيقها يف املياه، بينما ي�صافر هو مع 
املوج يف البلدان البعيدة ول يلبث اأن يعود من ال�صفر م�صتاًقا اإليها كل يوم 
عند الغروب، فيرثثران كثرًيا يف احلكايات التي لن تكتمل، قبل اأن تغرق 

ذات يوم حني ا�صتهى العا�صقان قبلًة. 

تعّرف عبد النعيم عليها مبجرد اأن راآها، ومن ي�صتطيع اأن يجهلها؟ هي 
فاتنة و�صهية كما و�صفتها القرية. جتل�ص دوًما فوق اأر�ص خ�رشاء وحيدة يف 
اجلبانة اجلدباء، فياأتي اإليها املوتى �صًفا �صًفا من كل �صْوب؛ حتى يتاأملوا 
حزنها ويبكوا اأمامها، بينما يتربك بها الع�صاق حتى يروا اأنف�صهم يف عينيها. 
اقرت ب عبد النعيم منها وجل�ص اأ�صفل قدميها اجلميلتني. �صاألها ب�صذاجة: 
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خرافة  معها  ويق�صد  يق�صدها  كان  جتْب.  فلم  ا؟".  حقًّ حقيقة  اأنت  "هل 
الع�صق. و�صعت يديها فوق عيني عبد النعيم فراأى كل �صيء، ال�صموات 
ال�صبع واملالئكة والفردو�ص البعيد، اأر�ص الرتعة اخل�رشاء وع�صيقها، حديقة 
�صلمى،  تدعى  التي  الأخرى  عن  بتوج�ص  �صاألها  وليلى.  احلمراء  الدّوار 
فقالْت: "�صفر، بلدان تقع بني اأ�صل ال�صورة وانعكا�ص �صورتها يف املاِء، 
بعالية،  عالقتها  عن  ا  اأي�صً �صاألها  ثم  فاعط�ص".  الطريق؛  هي  واحدة  قبلة 
انعكا�ص  اأخرى،  مرة  �رشودها  اإىل  وعادت  األبتة،  تعرفها  ل  اإنها  فقالت 
�صورة حبيبها يف املاِء، قبلة هي الطريق. تركها عبد النعيم واأكمل الرحلة 
بني املوتى وهو يوؤمن اأن قدي�صة اجلبانة �رشحْت �صدره ورفعت ذكره، فلم 

يعد يرى �صوى ليلى، ومل يعد موؤمًنا بخرافة �صوى الع�صق. 

كانوا  للموتى،  غريبة  بحركة  النعيم  عبد  �صعر  الأخرية  الأيام  يف 
مذعورين. يْجُرون يف كل مكان وي�صطدمون ببع�صهم ويت�صابقون على 
يغنون  يعودوا  مل  كان.  �صبب  لأي  منها  يخرجون  ول  مقابرهم،  دخول 
يف دوائرهم مم�صكني بقلوبهم مثلما كانوا، ومل يعودوا يزورون عي�صة يف 
مقامها، حتى عي�صة بدا الذعر على وجهها املالئكي للمرة الأوىل قبل اأن 
ت�صتطع  مل  التي  الوحيدة  �صيحدث.  اأمًرا جلاًل  اأن  قربها. لبد  تختبئ يف 
الهرب هي عالية؛ ل تزال مقيدة يف جذع ال�صجرة تتو�صل اإىل عبد النعيم 
كي يرتكها تختبئ مثل املوتى. مَل؟ األ�صت حية خالدة؟ ترتجاه كي يرتكها 
تختبئ يف قربها ثم تعود بعد ذلك فيعذبها مثلما �صاء. وحني ي�صاألها عن 
و�صتعذبني  ت�صدقني،  لن  اأجبتك  "اإن  تقول:  املوتى ل جتيب،  ذعر  �صبب 
العمدة،  مولد  يومني،  بعد  "املولد  قالت:  الأمان؛  اأعطاها  وحني  اأكرث". 
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�صيخ امللوك والعارفني، بو ه�صام، قد�ص اللـه �رشَّه". �صدقت الكذوبة للمرة 
الأوىل؛ لذا فك عبد النعيم قيدها وتركها تعيد تكرار نهايتها. جتري بذعر 
وهي تنظر للوراء فتتعرث يف الأحجار ال�صغرية؛ خوًفا من مطاردة عدوها. 
اأحد من قدرها، وتظل  ينجدها  للماأوى والنجدة فال  القبور طلًبا  تطرق 

هكذا. 

�صار عبد النعيم بني القبور والأحوا�ص وال�صواهد يبحث عن بو ه�صام. 
كان يتوقع اأن يجده مبا�رشة؛ فاجلبانة خالية من املوتى، وبالفعل، راآه هناك 
ما  بكل  املقام  يحاول حتطيم  قب�صة خ�رشاء.  ذي  مقام عظيم  اأمام  جال�ًصا 
اأموات القرية فال يقدر.  اأن ي�صري ميًتا عاديًّا مثل كل  ميلك من قوة. يريد 
عينا  اأعينهما،  وتتقابل  ويلتفت  بوجوده  في�صعر  وراءه  النعيم  عبد  يتوقف 
عبد النعيم اجلامدة بعينْي بو ه�صام الذليلتني. يقول الأخري: "اأخرًيا جئت، 
كنت اأنتظرك كثرًيا، منذ اأول يوم يل هنا واأنا اأنتظرك، النا�ص يكرهونني يا 
نعيم، الأحياء واملوتى، ل اأحد يريد اأن يحكي معي اأبًدا. تعال يا نعيم اأريد 

اأن اأحكي، اأريد اأن اأتطهر عن ذنوبي باحلكي". 

بو ه�سام
حمقاء  قرية  من  لها  يا  والعارفني.  امللوك  �صيخ  ه�صام،  بو  العمدة  اأنا 
مل  جتاهي.  املوتى  قلوب  يف  العداوة  فزرعت  تني؛  �صمَّ هكذا  جمنونة. 
اأحد منهم على الإطالق، ميرون بجواري كاأنهم ل يرونني فال  يحدثني 
العايل،  املقام  يقولون هذا هو �صاحب  اللعنات.  بل  ال�صالم،  يلقون عليَّ 
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عنها  تتحدث  التي  املعجزات  اأريهم  ل  ملاذا  يت�صاءلون:  اخل�رشاء.  والقبة 
القرية اأمام اأعينهم؟ بيدي املُلك، فلماذا ل اأعيدهم مرة اأخرى اإىل احلياة اأو 
اأعيد نف�صي؟ وحيًدا يرتكونني، فال يكلمني اأحد. كاأن ل حياة بعد املوت 

�صوى هذا العدم املوح�ص. 

اأقام يل هذا  قتلني ولدي مرتني: يف احلياة الأوىل مرة، والثانية عندما 
اأن يبني يل هذا املقام  اأطلْب  اأنا مل  املقام. بع�ص املقامات �صلبان للميت. 
الأحياء  فال  عاملي؟  عن  يعزلني  اأن  يريد  وملاذا  ي�صلبني؟  اأن  يريد  فلماذا 
ق�صد  عن  كثرًيا،  القرية  اأنني ظلمت  اأعرف  يرونني.  املوتى  ول  اأَُحدُثُهْم 
اأنت  اإلهي  يا  امل�صاكني والفقراء، لكن  اأ�صفقت على  ما  وغري ق�صد. كثرًيا 
تركتني  فلماذا  ماكرة.  هائجة  غانية  ال�صيطان  قويًّا،  �صيطاين  كان  تعرف. 
تبايل  مْل ت�صاعدين؟ تركتها تهزمني. تريد الذهب والف�صة ول  اللـه؟ مل  يا 
بالطني والف�صيحة. جتعلك ت�صعى مل�صاجعتها ليال ونهاًرا حتى تقتلك �صهوة 
المتالك، يا ربي! ملاذا كنُت عمدة؟ ملاذا مل اأكن فقرًيا، م�صكيًنا، اأو فالًحا 
�صعيدة  بحياة  �صاأنعم  فقط كنت  رمبا حينها  البلد.  مثل كل فالحني  عاديا 
فيحكون  ذكريات طفولتي  لهم  واأحكي  اجلميع  مع  واأحتدث  املوتى  بني 
يقدرون  املوتى  هم  وحدهم  اجلميلة.  احلب  وق�ص�ص  ا  اأي�صً ذكرياتهم  يل 

احلكايات ويعرفون قيمتها. 

اأن ميوت  اأخ�صى  ولهذا  النهايات.  تتكرر  املوت،  بعد  تتكرر حيواتنا 
هذا  اأ�صتحق  ول  املقام  هذا  اأريد  ل  اأنا  يقتلني.  ثم  فيقتلني  قريًبا  ولدي 
العذاب يا ربي. كنت اأفكر يف الأيام كثرًيا، األي�ص كذلك؟ كنت اأناجيك 
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واأقول: "اإلهي اإلهي �صاعدين". كنت اأحاول البتعاد عن املاأمور املرت�صي 
والبكوات الفا�صدين. كان البتعاد �صعًبا؛ اأقدام اجلميع كانت قد غا�صت 
يف الوحل. حاولت الهروب من ذلك اخلواجة الذي اأراد بناء خمارة يف 
اأو  هنا خمارة  لن تكون  الأر�ص  ال�صماء على  انطبقت  "لو  قلت:  قريتنا، 
لكن  مني.  �صيغ�صب  اللـه  وكذلك  �صيحزنون  الأولياء  القرية"؛  يف  اإجنليز 
ه�صام فعلها، اأعرف اأنني بداية الطريق وهو النهاية. كنت اأرى النظرات 
ركوب  ويتعلم  الدّوار  يف  يجري  وهو  ال�صغري  ولدي  عني  يف  البغي�صة 
اخليل اأو �رشب النار. يف كل طلقة تدوي كنت اأ�صعر اأن روحي تغادرين، 
وكنت اأ�صمع و�صو�صة حارث وهي تهم�ص يف اأركان الدّوار املظلم: "اقتل 
اأبيك"، "اقتل اأبيك ت�صبْح عمدة!". لكنني مل اأعرف بال�صبط متى �صتكون 
نهايتي، فلماذا يا اللـه، يا رحيم، يا غفور، تركتني؟ اأمل اأطلب العون منك؟ 
طلبت يدك يا اإلهي كي تنت�صلني من الوحل؟ واعتكفت بالدّوار يف الأيام 
فاأر�صلت  اإ�صارة واحدة وانتظرت رحمتك  اأبحث عنك، طلبت  الأخرية 
يا  الإ�صارة  هي  هذه  فهل  الرحمة،  مالئكة  من  بدل  املوت  مالئكة  اإيّل 
مولي؟ واأين املعنى.. اأين؟ اأنا العبد ال�صعيف احلائر. يا ربي، اأنا بريء من 
اأفعال ولدي بي وبالقرية وباملوتى. اأعرف اأن لكل عمدة �صيطانه، واأعرف 
اأُرْد باأحد �رشًّا. اأما  اأن �صهوتي قد غلبتي، لكنني اأحببت ليلى والقرية ومل 
ذلك الولد الطائ�ص، فرحمتك، هو ل يبايل �صوى باإر�صاء تلك ال�صيطانة 
وملعونة. جتهل  ماكرة  هائجة  امراأة  ال�صغرية. هو �صعيف، �صغري، وهي 
ين�رشها  التي  الأكاذيب  وت�صدق  الفرا�ص  بينهما يف  ما يحدث  القرية كل 
الكروان. يقولون اإن �رشاخ �صلمى اأيقظ ال�صهوة يف املوتى ليلتها، رحماك 
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اأن  قبل  بال�رشاخ  ه�صام  اأمرها  فقد  يومها،  ي�صحكون  كانوا  املوتى  ربي، 
ح لهم  ي�صاجعها. القرية ت�صدق ه�صام حني خرج اإليها من ال�رشفة وهو يلوِّ
باملحرمة امللوثة بالدماِء. رق�صت الفتيات وزغردت الن�صاء واأطلق الرجال 
اأطراف ع�صيهم  النارية يف ال�صماِء، ثم علقوا تلك املحرمة فوق  اأعريتهم 
وهم يتبارزون على �رشف العرو�ص اجلديد، بينما ظل املوتى ي�صحكون. 
بها،  يعرفون احلقيقة ويرثثرون  املوتى فقط  ا ما حدث؟  يعرفون حقًّ فهل 
لكن ل ي�صمعهم الأحياء اخلر�ص. يومها �صجد ه�صام عاجًزا اأ�صفل ج�صدها 
�صيًئا عن  القرية  تعرف  نعم بكى كالأطفال. هل  الكامل، وبكى،  الفتَّان 
عجز العمدة والأدوية ال�صحرية التي ياأتي بها األك�صندر من بالده البعيدة؟ 
هل تعرف عدد و�صفات العطار الفا�صلة التي يجربها كل يوم. هل يعرفون 
�صيًئا عن الكوابي�ص التي يراها يف املنام؟ يراين عائًدا لالنتقام، ويرى حارث 
وهو يو�صو�ص ل�صلمى بالزواج من اآخر. ويرى ليلى وهي تنجب ولًدا اآخر. 
يبكي كثرًيا ه�صام اأثناء النوم، وحني ي�صتيقظ تلتقي عيناه املنك�رشتان بعيني 
�صلمى القويتني؛ فيخرج من الدّوار م�رشعا اإىل القرية ال�صعيفة وي�صيع يف 
فال  ال�صاذجات؛  والفتيات  ال�صبايا  م�صتهى  ي�صري  الأكاذيب حتى  هواِئها 

ت�صم القرية رائحة �رشه املف�صوح. 

اأعرف اأيها الزائر العابر اأن روحك قلقة. تريد معرفة احلقيقة ولهذا اأنت 
اأنا مْن طردتك من الدّوار وح�صن  اأنا اأخربك بال�رش القدمي.  هنا ولها. ها 
اأمك ليلى؛ فال تغ�صب علّي ول تكن اأنت واملوتى �صدي. اأنا التائب اإىل 
ربي الرحيم. كنت اأعزم على ترك العمودية قبل �صاعات قليلة من املوت. 
عن  عزلتي  واك�رش  خطيئتي  من  فخل�صني  اللعني؛  املقام  ذلك  اأريد  ل  اأنا 
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النا�ص. تلك العزلة التي بنيتها يف احلياة الأوىل ثم ترباأت منها قبيل النهاية، 
اإيّل.  اإيّل نهاياتي فقد ا�صتقت  التي اخرتتها. قرب  النهاية  لي�صت هذه هي 
من  روَحك  ر  فيطهِّ النخلة  ب�صهيد  تلتقي  حيث  رحلتلك  نهاية  اإىل  و�رْش 

خطيئتك. 

***
اأكمل عبد النعيم ال�صري وقد ترك بو ه�صام يف الأر�ص. مل يعد يحاول 
حتطيم املقام، ولكن و�صع كل الأمنيات الثقيلة فوق ظهر نعيم، متاما مثلما 
فعل الأطفال من قبل، ومن قبلهم ال�صيخ عبد الغني واأم نعيم ووالده الذي 
مل يره. مل ينظْر عبد النعيم اإىل اخللف، وحاول اأن يتجاهل �صوت �صلمى 
يعرْف كيف  مل  تعال".  النعيم.  عبد  يا  اأنت  "اأريدك  يو�صو�ص:  الذي ظل 
اآدم كيف ا�صتطاع  اإىل اجلبانة، مثلما مل يعرف  اأن يدلف  ا�صتطاع �صوتها 

اإبلي�ص الدخول اإىل الفردو�ص. 

ملاذا ل حتاول  احلقيقة؟  باأ�صياء كثرية وخميفة. هل هي  تو�صو�ص  كانت 
هم�صات  عن  اخلاطئ  ه�صام  بو  اعرتافات  ت�صدق  ملاذا  اإليها؟  الإن�صات 
�صلمى؟ هي تخربك اأنها ت�صتهيك. اأنت ع�صيقها منذ الطفولة ول تريد اأن 
ا  الرتعة؟ هل ت�صدق حقًّ ليلة  ن�صيْت  ي�صاجعها �صواك. م�صكينة هي. هل 
اأن ليلى اأدخلتك اإىل حمامها؟ مَل ل تكون حم�ص اأوهام الطفولة؟ هل تفعل 
ليلى ال�رشيفة مثل هذا الفعل العاهر؟ هذا كذب. مل ل تكون احلقيقة هي 
اأن ليلى �صبطتك واأنت تتل�ص�ص عليها عارية فطردتك من الدّوار؟ األي�ص 
على  لأنها  فقط  العمدة  رواية  ت�صديق  تريد  اأ�صدق؟  الواقعة  تبدو  هكذا 
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والذكريات،  احلقيقة  تزييف  تريد  احلقيقة.  تريد  اأنك  تدعي  فال  هواك؛ 
تريد تزييف كل �صيء، ا�صمتي ا�صمتي اأيتها ال�صيطانة الرجيمة! لن تفهمي 
باأج�صادهم يف  املقيدون  �صيًئا كهذا؟ هم  يفهم اجلميع  ليلى. كيف  ع�صق 
الطني والعاجزون عن الروؤى والتحليق. واأنت من تكون يا عبد النعيم؟ اآه، 
اأنت ل تعرف اإجابة هذا ال�صوؤال. ابتعد عبد النعيم عن �صوتها الو�صوا�ص 
ل،  الإجابة..  اإىل  الرحلة  �صوى  اأنت  ما  رمبا  البعيد،  ال�صمت  اإىل  الهزج 

الإجابة نف�صها. 

توقف عبد النعيم فجاأة وقد غاب �صوت �صلمى وحل مكانها �صوت 
يبكي وهو  قليلة، وكان هناك ميت  بعد خطوات  اجلبل على  بكاء. كان 
للوراِء فراأى  الرجل  التفت  "ماذا تفعل؟".  يرجم اجلبل بحجارة �صغرية. 
نعيم فقال - وهو ل يزال يبكي-: "اأريد حقي، "تاري" يا نعيم". ثم جل�ص 
على الأر�ص فجل�ص عبد النعيم بجواره، وقال: اأنا اأَدري اأنك ل تعرفني؛ 
لأنني ميت والنا�ص ين�صون املوتى. ل، لي�ص كل املوتى. واأنا متنيت اأن تذكر 
عند  كتبتها  التي  ق�صائدي  وتذكر  اأبًدا،  تن�صاين  ول  ا�صمي  اأكملها  البلدة 
يا نعيم  يا بختك  اأنت. لكن املوت �صبقني وهزمني.  الرتعة، حيث تقعد 
لن يهزمك املوت اأبًدا؛ اجلميع يحبونك يا �صاحبي. �صرتى هذا حني تاأتي 
قتلني  اأخي  ال�صعران،  ح�صن  اأخو  اأنا  حقي،  يل  خذ  هذا  قبل  لكن  اإلينا. 

و�رشق روحي، ا�صمعني اأبو�ص اإيدك ا�صمعني!
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�سهيد النخلة
على  اأجل�ص  كنت  الذي  احلزين  �صاعرها  اأنا  اإيّل!  الرتعة  ا�صتاقت  كم 
�صفافها واأدندن ق�صائدي احلزينة التي مل ي�صمعها الب�رش. وحدها الأ�صماك 
القرية جل�صتي  . هل تذكر  اإيلَّ الإن�صات  واليمام والع�صافري كانوا يحبون 
تلك؟ هل تذكر وجودي فيها من قبل؟ هل تذكر دمائي احلمراء التي �صالت 
جتهل  قرية  اجلبل.  ذلك  مثل  القا�صي  القرية  قلب  هو  ملعون  ترعتها.  يف 
الغناء لكنها تخ�صى اخلفر، حتب احلياة لكنها تقد�ص  ما هو احلب، حتب 
املوت. اأنا مل اأرْد من القرية �صيًئا �صوى تلك النخلة التي قتلتني والرتعة التي 
اأحببتها. مل اأكن اأريد من النا�ص �صوى اأن يتذكروا ق�صائدي احلزينة، واأن 

ي�صموا ن�صيم الفجر فيها؛ فقد دفنتها يف الهواء قبل رحيلي. 

كم ا�صتاقت النخلة اإيل! اأنا �صاعرها احلزين الذي كنت اأجل�ص اأ�صفلها 
قد  الع�صق  اأن  النخلة  تتخيل  مل  ال�صعف.  بني  من  اجلميلة  ال�صماء  واأتاأمل 
اأن م�صاجرة �صخيفة  اأتخيل قط  ا مل  اأي�صً اإىل قبورهم، واأنا  ينتهي بالع�صاق 
اأية حال، �صخيفة وقاتلة.  على ملكية نخلة قد تقتلك. لكنها احلياة على 
كان اأبي قد مات قبل تلك امل�صاجرة بب�صعة اأيام، وقد ترك لنا، اأنا واأخي، 
داًرا ف�صيحة ونخلة وحيدة خلف الدار. ق�صمنا الدار بالعدل ن�صفني، لكننا 
ت�صاجرنا على تلك النخلة باخلارج. كانت اأقرب اإىل داره من داري لكنني 
�صديقها. هو مل يرها من قبل اأ�صال؛ فلماذا اأرادها بهذا ال�صكل؟ نخلة مل 
يرها ومل ياأكل من بلحها احللو، كيف رفع البندقية يف وجهي هكذا؟ هل 
ت�صجع حني راأى ذعري؟ لقد �صدمت وتراجعت للوراء ف�صقط البلح مني. 
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وت�صاءلت: هل �صتقتل اأخاك الكبري لأجل نخلة؟" فابت�صم واأجابني بطلقة 
يف الراأ�ص. ل اأعلم مل انتابني هذا الذعر، رمبا اأدركت بطريقة ما اأن هذه 
اأرواحنا مبالئكة املوت قبل  هي اللحظة الأخرية يل يف احلياة، رمبا ت�صعر 
ا وي�صقط  اأن تراهم. ظننت اأن اأخي �صيرتاجع، �صيرتك البندقية ت�صقط اأر�صً
�صيطان،  و�صو�صة  كانت  اأنها  اأبي  برحمة  ويق�صم  ويقبلها  قدمي  اأ�صفل 
لكن اأخي مل يرتاجع، مل يكن من املمكن اأن يفعل وقد قتل ثالثة قبلي، ل 
اأعرفهم لكنني راأيت وجوههم حني اأطلق النار، فاملوتى يعرفون الكثري، 
وقتلى القاتل الواحد اإخوة. اأطلق اأخي الطلق الناري ف�صكنت تلك النظرة 
املذعورة عيني لالأبد. ق�صرية هي احلياة، ق�صرية هي حلظة مغادرة الروح 

للج�صد لكنها موجعة. املوت موجع حني تطمع باخللود. 

كم هو م�صحك اأن ت�صاهد احلياة من الأ�صفل، كاأي ميت عادي عاجز. 
ترى القرية جتعل من قاتلك بطلها وخمل�صها بدل من اأن تقت�ص لك. ترى 
ا كاأنك مل تكن. تقول هل مت  احلقائق تتبدل كاأنك مل تكن، وُتن�صى اأي�صً
ا؟ اأو هل ع�صت اأ�صال؟ هل قتلني اأخي ال�صغري لأجل نخلة ل يريدها؟  حقًّ
نعم، لقد حدث كل هذا. املوتى ل يكذبون عليك لكن القرية تفعل. تن�صج 
رداء اخلرافات حول ج�صدها امل�صن فت�صري اأقوى قليال فال تتعرى ول متوت. 
امل�صاكني  لن�رشة  العمدة  بط�ص  من  ال�صعران هرب  اإن ح�صن  القرية  تقول 
الغائبون  اأبطالها  ال�صعران واملطاريد هم  اإن ح�صن  القرية  تقول  والفقراء. 
اأو مل. وحني  اأن تت�صاءل كيف  واأملها الوحيد والبعيد. تقول القرية دون 
ت�صتيقظ فجاأة فتجد اأكاذيبها كلها قد �صقطت وتبدو عورتها، تبحث عن 
خرافة جديدة ت�صرتها. اليوم تقول: رمبا مترد املطاريد على زعيمهم ح�صن 
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ال�صعران، تقول: رمبا تنكر اخلفر يف هيئة املطاريد. ل، بل هم العفاريت، 
العمة  العفاريت يف املطاريد لالنتقام من  العمة �صفية، جت�صدت  عفاريت 
وقتل ابنها ال�صغري. "تار" قدمي ولي�ص لنا �صاأن، واحلق، احلق مع العفاريت. 

قتلْت ولدهم فقتلوا ولدها، وهذا هو الق�صا�ص العادل. 

ال�صعران؛ لذا ت�صدق اخلرافات  القرية معرفة �صيء عن ح�صن  ل تريد 
القتلى  ق�ص�ص  اأعرف  الرابع.  القتيل  واأنا  وقاتلي،  اأخي  هو  تفكري.  دون 
منها.  جدوى  ل  حيوانات  كاأنهم  قتلهم  والذين  �صبقوين،  الذين  الأوائل 
الأرواح  قب�ص  موهبة  القتل،  اكت�صفها يف  التي  الغريبة  اللذة  تلك  اأعرف 
قبل ميعادها. ي�صت�صعر بالألوهية. اأن تفعل ما تريد دون اأن يحا�صبك اأحد، 
العر�ص، عر�ص  فوق  الب�رش. وجتل�ص  في�صدقها  اخلرافات حولك  تخلق  ثم 
اجلبل، حولك املطاريد يحمونك ويحملونك وي�صبِّحون بحمدك. كاأنك 
للقتل  اجلمالية  النظرة  هذه  لكن  ال�صعران.  ح�صن  هو  عمدة  كل  عمدة، 
ال�صعران  ال�صاعر. �صار ح�صن  اأن ي�رشق روحي، روح  مل يكن يراها قبل 
يرى اجلمال يف كل �صيء، يف القتل واجلبل، والعزلة عن النا�ص، حتى تلك 
التي يجدونها يف كهوف اجلبل ويبيعونها  الأثرية واملومياوات  الأحجار 
يدرك  اأن  قبل  البداية  يف  ال�صعران  ميقتها  كان  لألك�صندر،  اأو  للعمدة 
جمالها، تلك احلجارة العظيمة التي جنحت يف الرتقاء عن بقية حجارة 

اجلبل واملومياوات اخلالدة التي علت بقيمتها فوق الب�رش الفانني. 

املوتى ي�صريون تراًبا بعد موتهم لأنهم خملوقات من طني. يهيل النا�ص 
عليهم الرتاب ويرجعون اإىل ديارهم، لكن يف الظالم، عندما مير القمر فوق 
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تلك القبور. ماذا يحدث يف اجلبانة؟ ماذا تثمر الأر�ص حني يزرُعها الب�رش 
بالذين ماتوا دون حق؟ وحدهم املوتى يعرفون الإجابة؛ لذا ينتظرون ول 
ميلون النتظار اأبًدا. واأنت يا نعيم ماذا تنتظر؟ اأنت حّي. اأمل متل النتظار 
بعد؟ تريد الإجابة؟ ح�صًنا هي ب�صيطة للغاية، الأر�ص كانت عط�صة لبذرة 
جديدة حتى تخ�رش؛ لهذا مات ال�صغري. فال جْتلدن نف�صك بهذا الأمر بعد 
اليوم. ل تبك رحيل الذين ماتوا؛ فغًدا تاأتي وجتل�ص معهم وياأن�ص املوتى 

بوجودك بيننا. 

***
�صار عبد النعيم مرة اأخرى بني القبور وقد ترك وراءه ال�صاعر امل�صكني 
يرجم اجلبل باحلجارة واللعنات، ثم توقف بالقرب من ال�صجرة الأوىل التي 
قابلها. وجدها قد تغريت عما كانت، اخ�رشَّ لونها وعادت اإليها ن�صارتها 
اأوراقها الكثرية. وفوجئ بوجود جليلة ذات ال�صفرية تنتظره  وا�صتعادت 
وتقول �صاحكة: "وح�صتني يا نعيم". و�صدته من يده كعادتها وراءها وهي 
وراء  ولكن  بعيًدا  تاأخذه  ومل  ا".  اأ�صياء جميلة حقًّ �صاأريك  "تعال.  تقول: 
تلك ال�صجرة، فراأى هذين القربين املتجاورين، قرب ح�صني وقرب ال�صيخ عبد 
ا؟ اقرت ب عبد النعيم من القربين  الغني. هل كانا بهذا القرب من قبل حقًّ
ب�صدة  نعيم  فرَح  مًعا.  القراآن  يرتالن  ال�صاهدْين  وراء  جال�صني  فوجدهما 
حني راأى ح�صني وناداه، فنه�ص مبت�صًما وهو ي�صتاأذن ال�صيخ، واقرت ب من 
نعيم الذي مد يده لكن ال�صغري مل يره، واإمنا جرى مع جليلة وراء الفرا�صات 
ال�صغرية اجلميلة التي ل يراها �صواهما. جل�ص نعيم اأمام ال�صيخ خزيان، لكن 
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ال�صيخ مل يتوقْف عن ترتيل القراآن، وكذلك نعيم مل يتوقْف عن البكاِء. مل 
يكن يعرف ماذا يبكي بال�صبط. مل ي�صتطع مقاومة تلك الرغبة بالبكاِء هنا 
وغا�صت يف  ال�صيخ  م�صحف  فوق  نعيم  دموع  �صقطت  والتوبة.  والندم 
حروف القراآن الكرمي، وظل ال�صيخ يقراأ احلروف املبللة بالدمع وهو يقاوم 
اإىل  ال�صيخ  نظر  بدوره.  اإليها  ا�صت�صلم  اأن  يلبْث  مل  البكاِء،  رغبة خفية يف 
نعيم فلم ير اأحًدا، لي�ص مقدًرا لهما اأن يلتقيا ب�صكل تام. فهم نعيم هذا؛ 
لذا نه�ص مودًعا ال�صيخ و�صمع وراءه �صوًتا يقول: "غًدا يا ولدي �صرياك 
وي�صاحمك، غًدا". التفت فوجده والده العجوز امل�صتند على عكاز اأو رمبا 

ع�صاة الغنم. 

�صار والده م�صتنًدا  الأمام  املظلم، يف  الطريق  نعيم معهم يف هذا  �صار 
بطرف  مم�صًكا  هو  �صار  ذيلها  ويف  نعيم  اأم  �صارت  ووراءه  عكازه،  على 
األ  ويحاول  ال�رشيعة،  بخطواتها  للحاق  يجاهد  وظل  الأ�صود،  جلبابها 
يتعرث يف احل�صى واحلجارة ال�صغرية. كان الطريق مظلًما للغاية �صوى من 
نقطة نور بعيدة يف الأمام، وكان يوجد الكثري من الأ�صجار على جانبي 
الطريق، تارة تبدو جميلة وتارة اأخرى تبدو ميتة تع�صة. وكان يرى بع�ص 
الأعني البارقة يف الظالم، اأعيًنا وا�صعة كاأعني البوم. وي�صمع زئريها فيتعرف 
عليها، هم مالئكة املوت، يجاهدون كي ل يخرج من اجلبانة ويظل معهم 
لالأبد، ميّدون اأيديهم من بني الأ�صجار، اأيديهم طويلة ذات خمالب لكنها ل 
ت�صتطيع الو�صول اإليه. التفتت اأم نعيم وقالت: "ل تخف، لأن نهايتك مل 
تاأت. فاخرتها". نظر اإىل مالئكة املوت فوجدها خميفة، فظل يحمد اللـه 
كثرًيا. ونظر يف الأمام فوجد والده قد اختفى، نظر اإىل اأم نعيم فوجدها 
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تقول مرة اأخرى: "ل تخف. لأن نهايتك مل تاأت. فاخرتها"، لكن وجهها 
بداأ يتال�صى فجاأة يف الظالم. �رشخ "اأبي.. اأمي". لكن مل يجْب اأحد؛ لذا 
كان  "جليلة.. ح�صن".  يردد:  وهو  النور وحيًدا  نقطة  نحو  يعدو  انطلق 
يردد اأ�صماء املوتى بغري وعي: "�صيخي.. عي�صة". كاأمنا يودع املوتى الذين 
اأن  قبل  اأخرى،  مرة  احلياة  اإىل  الأر�ص من رحمها  تطرده  اأن  قبل  قابلهم 
ي�صل اإىل نقطة النور ال�صغرية، تلك النقطة التي ات�صعت حتى ذاب الظالم 
فيها واملوتى والأ�صجارة ومالئكة املوت والعامل.. العامل حم�ص نقطة نور 

�صغرية. 



الطريقة
الق�سم الثاين
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الطريق

ي وجنواي.. لبيك لبيك يا ق�شدي ومعناي لبيك لبيك يا �رسِّ

هم�صات  الفنـاِء.  من  الآتيـة  وهم�صــاتهم  العفـاريـت  اأنفـا�ص  علْت 
كاأعني  جاحظة  واأعني  زرقاء  اأفواه  بها  تنطق  غريبة  بلغة  وهمهمات 
حم�ص  ولكن  واحدة.  عظمة  على  حتتوي  ل  �صدورهم  امليت،  ال�صمك 
كل  مع  تنخلع  تكاد  ال�صعيفة  احلمراء  بالأوردة  معلقة  وقلوبهم  فراغ. 
نب�صة. انتف�ص ن�رش الدين فزًعا فوق ال�رشير، وظل لوهلة منت�صًبا هكذا، 
يراقب ظالم الغرفة املطبق الذي يتخذ بع�ص �صورهم. ترى هل �صرياهم 
مرتنًحا  حافًيا  الدرج  ونزل  ال�رشير  اأ�صفل  اخلف  ترك  ويحدثهم؟  اليوم 
م�صدوًدا وراء هم�صاتهم، حتى وقف اأمام البئر يف الركن املظلم املنزوي 
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املقابل حلجرة الفرن. كانت البئر م�صدودة بعار�ص خ�صبي. قالت الدادة: 
اإىل  املوا�صري  دخلت  بعدما  اأغلقوها  لكنهم  زمان  مفتوحة  كانت  "البئر 
البيت"، وقالت متوعدة: "اأنت �صقي، لو لعبت مرة اأخرى بجوار البئر 
ووالده  الفرن  حجرة  يف  نائمة  الدادة  واليوم،  بك".  العفاريت  �صتلهو 
البئر وهو مل يعد �صغرًيا.  الطابق الأعلى، وها هو  نائم يف  اأحمد  احلاج 
مل  ترى؟  يا  تهم�ص  مباذا  ت�صتغيث،  تهمهم،  تهم�ص،  تزال  ل  العفاريت 
يف  عالقة  تزال  ل  النوم  بقايا  كانت  يفعل،  ملا  مدرًكا  الدين  ن�رش  يكن 
ب�صوت  فاأ�رش  الثقيل  اخل�صبي  العار�ص  اأزاح  الطويلة.  ال�صوداء  اأهدابه 
مزعج، واقرتب لإلقاء نظرة يف ظالم البئر العميق. ظال دام�ص، �صمت، 
ا امتدت يد  اأي�صً اأ�صوات العفاريت فجاأة، وفجاأة  رائحة عطنة. اختفت 
خارج البئر فانتف�ص ن�رش الدين وعاد اإىل الوراِء فزًعا، وعادت هم�صات 
ت�صيح،  ت�رشخ،  اإنها  اأكرب.  ب�صوت  لكن  اأخرى،  مرة  تعلو  العفاريت 
�صيقتلون  البئر،  من  اخلروج  على  تت�صارع  اأياديهم  كانت  وتت�صاجر. 
اخل�صبي  بالعار�ص  اأخرى  مرة  البئر  واأغلق  الدين  ن�رش  جرى  بع�صهم. 
اأ�صغاث  تداخلت  رمبا،  فعل؟  هل  البئر،  تغلق  ل  البئر،  تغلق  ل  الثقيل، 

الأحالم ودن�صت احلقيقة. 

قبيل الفجر، ا�صتيقظت الدادة من اأجل القيام مبهامها املعتادة يف حجرة 
الفرن بن�صاط و�صجيج. تعاىل �صياح الديكة وامتزج ت�صبيحهم باأذان الفجر 
املتناثرة.  الأخرى  امل�صاجد  وبع�ص  واملوؤيَّد  والأزهر،  احل�صني  من  القادم 
وا�صتعد احلاج للنزول واأداء الفر�ص وقد ارتدى اجلبَّة والقفطان، اأما الدادة 
فكانت تدق العجني يف احلجرة مب�صاعدة ابنتها اجلميلة وردة. كانت وردة 
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خ�رشاوان  وعينان  غمازتان  ولها  م�صتدير،  وجهها  �صمراء،  �صغرية  فتاة 
�صاحرتان. وجدْتها الدادة ر�صيعة هزيلة يف زقاق �صيق مظلم بالقرب من 
احل�صني، فاأخذتها للبيت وتبنتها. خرجْت وردة من حجرة الفرن ووقفت 
البئر  نحو  فجاأة  جرت  لكنها  �صيدها،  نزول  انتظار  يف  بالقنديل  مم�صكة 
عندما وجدت �صيدها ال�صغري ملًقى هناك، واألقت طرحتها ال�صوداء فوق 
ج�صده، وعادت مرة اأخرى اأمام الدرج تقف ب�صعرها البني الناعم، مم�صكة 
بالقنديل حتى نزل �صيدها وغادر من دون النظر اإليها. تنهدت وعادت مرة 
اأخرى اإىل �صيدها ال�صغري وهزت ج�صده برفق وهي تهم�ص: "�صيدي، ا�صَح 
يا �صيدي"، فا�صتيقظ ن�رش الدين ك�صالًنا على عينيها اخل�رشاوين اجلميلتني؛ 
ف�صعر بالنعا�ص اأكرث، عيناها حقول �صا�صعة على امتداد الب�رش. ماذا لو عا�ص 
ابتعد بنظره عنها فانتف�ص حني راأى املكان، كيف جاء هنا؟  فيها لالأبد؟ 
اأو  والده  علم  لو  ماذا  العفاريت؟  بئر  من  بالقرب  النوم  على  كيف جروؤ 
الدادة بالأمر؟ اقرتبت وردة وقالت: "ل تخف. اطلع غرفتك واأنا �صاأقف 
اأخرى  بالنعا�ص مرة  �صعر  تراك، ل تخف، ل تخف".  اأمي فال  اأمام ب�رش 

والطمئنان. ملاذا ل يعي�ص يف عينيها لالأبد؟ 

ا�صتيقظت ال�صم�ص ن�صطة وغا�صبة دون �صبب كاملعتاد، لكنها عجزت 
عن نفث نريانها من �صقوف مظالت اخلي�ص التي تعلو فوق احلوانيت يف 
�صارع العطارين بالغورية. اجلو رطب اأ�صمر �صاحر وينب�ص بالعطر والعطارة 
وجمال ال�رشق الآ�رش، ومزدحم باأ�صوات الباعة والعابرين. احلوانيت تقف 
على جانبي الطريق، واجلوالق مر�صو�صة فوق الأرائك والرفوف وممتلئة 
وهناك  الأ�صود،  والفلفل  احلمراء  وال�صطة  واحلبهان  والنعناع  بالقرنفل 
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ا والعطر واأجود اأنواع الكحل العربي، و�صموع متدلية  قوارير الورد اأي�صً
من �صقوف احلوانيت ك�صم�ص �صغرية. كان ن�رش الدين ي�صري ب�صحبة يحيى 
يتاأمل احلوانيت كاأنه يكت�صف  - �صديق الطفولة- الذي بدا �صارًدا وهو 
�صحرها للمرة الأوىل. ت�صاءل ن�رش الدين: "ما بك، كاأنك وقعت مثلي يف 
فعال،  وقعت  "لقد  �صاحًكا:  وقال  �رشوده  من  يحيى  فا�صتيقظ  احلب؟"، 
لقراءة  احلديث  عن  فجاأة  الثنان  �صكت  لها".  عّد  ل  األواًنا  للحب  لكّن 
الفاحتة يف �رشهما وهم يعربان بوابة املتويل. للبوابة ممر م�صقوف بقبة جميلة 
- مل يتبق من زخارفها الكثري- وبرجان م�صتديران �صاخمان ينتهيان مبئذنتني 

جميلتني. 

يا �صاح لو اأب�رشت باب زويلة
لعلمت قدر حمله بنيانا
لو اأن فرعونا راآه مل يرد

�رشحا ول اأو�صى به هامانا

ملن يقراأ النا�ص الفاحتة وهم يعربون بوابة املتويل؟ �صوؤال غريب، يقراأونها 
ل�صيخهم متويل بالطبع، الذي ي�صكن امل�رشاع ال�رشقي للباب ويق�صي للنا�ص 
خ�صب  بني  اأوراقها  ويد�صون  وال�صكاوي  العرائ�ص  يكتبون  حوائجهم. 
الباب في�صتجيب اللـه وال�صلطان. لل�صيخ كرامات عديدة مده�صة يعرفها 
اجلميع. قال احلجاج ذات مرة اإن ال�صيخ كان يطوف معهم حول الكعبة 
بينما اأق�صم الفقراء واملر�صى اأن ال�صيخ كان يجل�ص معهم يف القاهرة حلظتها، 
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كرامات مده�صة! ملاذا ل يكون النا�ص يقراأون الفاحتة ملتويل اآخر؟ متويل 
اأيام املماليك  اأمام بوابة زويلة  احل�صبة مثال. الرجل الذي كان يقف دوًما 
ويجبي ال�رشائب القا�صية من الفقراِء وامل�صاكني واملر�صى؟ مل يقد�ص النا�ص 
الفاحتة  يقراأون  لعلهم  والل�صو�ص؟  ال�رشائب،  وجباة  دوًما؟  جالديهم 
قاومهم  بعدما  امل�صنقة  اإىل  العثمانيون  الذي جره  باي  ل�صلطانهم طومان 
مرج  يف  وقتل  انهزم  لكن  ا  اأي�صً الغوري  ال�صلطان  قاومهم  قبلها  كثريا، 
ولَّْوه..  وبعدما  للبالد،  �صلطاًنا  باي  طومان  اأمريهم  املماليك  فوّل  دابق؛ 
خانوه. املماليك العبيد اخلائنون املرت�صون اخلاذلون رف�صوا اأن يخرجوا مع 
�صلطانهم لقتال العثمانيني خارج اأبواب القاهرة؛ فقرر ال�صلطان التكال 
على ال�صعب ولي�ص على العبيد. قاوم ال�صلطان وال�صعب مًعا يف الريدانية 
ووردان وال�صليبة حتى الهزمية، اأْمر اللـه. وهناك اأ�صفل بوابة زويلة وقف 
ا و�صاخًما وقال لل�صعب: "خلدوا ذكراي  ال�صلطان طوماي يف امل�صنقة حرًّ
بقراءة الفاحتة"، فاأطاع ال�صعب الأمر، وداوموا على قراءة الفاحتة، لكنهم 

ن�صوا اأن يذكروه. 

�صعر ن�رش الدين باخلوف عندما ا�صتن�صق رائحة الدم املعتق القادم من 
اأن يعلقوا �صعد على زويلة"، لكن  "اأخ�صى  املا�صي القدمي. وقال بجزع: 
يقدروا".  لن  �صعد  "ال�صعب يف ظهر  باإميان:  يقول  هادًئا وهو  بدا  يحيى 
كانا يتحدثان عن ذلك الأزهري الذي تعلم على يد الأفغاين وحممد عبده، 
اجلمعية  وكيل  من�صب  اإىل  و�صل  حتى  ال�صيا�صي  العمل  مار�ص  وبعدها 
بت�صكيل وفد  قام  العظيمة،  بتلك اخلطوة  النا�ص  فاجاأ  التاأ�صي�صية، وبعدها 
وقابلوا وينجن-  واآخرين.  العزيز بك فهمي،  �صعراوي وعبد  ي�صم علي 
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موؤمتر  حل�صور  باري�ص  اإىل  ال�صفر  وطلبوا  الربيطاين-  ال�صامي  املندوب 
م�صطفى  قال  كما  اجلالء  م�رش.  ا�صتقالل  على  احل�صول  اأجل  من  ال�صلح 
مبثل  يقوم  اأن  يعقل  البداية، هل  النا�ص يف  ي�صدق  قبل. مل  با�صا كامل من 
هذه اخلطوة رجل من خارج احلزب الوطني؟ رجل حم�صوب �صمن اأذناب 
الإجنليز؟ لكن من يقوم مبثلها لبد اأن يكون عظيًما واإن مل يكن من رجال 
اأن  ا  يعقل حقًّ ا�صتقاللها؟ هل  اأن حت�صل م�رش على  يعقل  حممد فريد. هل 
يرتك الإجنليز م�رش بعد فوزهم على الأملان واخلالفة؟ يقول �صعد اأن ذلك 
ممكن، كيف؟ تغري العامل بعد احلرب، �صار يوؤمن باأن من حق كل اأمة تقرير 
متاآخر  العامل  يتغري  ملاذا  الأمريكي.  الرئي�ص  وعود  وال�صامن؟  م�صريها، 
والفتيات  الن�صاء  وترتمل  والرجال،  ال�صباب  ميوت  اأن  يجب  ملاذا  دوًما؟ 
البيوت وت�صتعل احلرائق حتى يدرك  اأو ميوتون، وت�صقط  ويتيتم الأطفال 
العامل قيمة ال�صالم؟ ما هذا العامل القا�صي الغبي الأحمق املجنون؟ ملاذا ل 

يتغري العامل �صوى بالدم؟ 

وو�صعاه  طربو�صهما  خلعا  جل�صا،  زويلة  بوابة  من  القريبة  املقهى  يف 
مرة  �صكتا  ثم  الدين  لن�رش  ونرجيلة  قهوة  فنجاين  طلبا  ثالث.  مقعد  على 
ثرثر  بينما  عادتهما-  غري  -على  الدومينو  يلعبا  مل  الكالم.  عن  اأخرى 
القهوة،  ال�صاي،  ي�رشبون:  املقهى  ال�صيا�صة واحلب. كان رواد  املقهى يف 
القرفة. يدخنون التبغ والرنجيلة، ويلقون النكات عن املتزوجني والعزاب 
با�صا،  �صعد  التي جمعها  التوكيالت  قليال عن  يتحدثون  ثم  ال�صواِء،  على 
وهم ينفثون الدخان كي يخفوا اأحالمهم الكثرية العالقة يف الهواِء احلر. 
�رشًّا �صغرًيا عن  يخفي  فقد ظال �صامتني، كالهما  الدين ويحيى  ن�رش  اأما 
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العينني  ذات  وردة،  اجلميلة  يف  كاملعتاد  �صارًدا  الدين  ن�رش  كان  الآخر. 
اخل�رشاوين، مل ي�صتن�صق رائحة الهواء النقي كلما تذكرها؟ يختفي دخان 
الرنجيلة وتت�صع رئتاه للحياة. وردة هي الوحيدة التي ي�صتاأمنها على اأ�رشاره 
يف البيت. اأخربها باأمر تلك اجلمعية ال�رشية التي ان�صم اإليها واملن�صورات 
ا باأمر هوؤلء العفاريت الذين ي�صمع  التي يوزعها يف امليادين، واأخربها اأي�صً
هم�صاتهم وهمهماتهم، وحكى لها كل الأ�صياِء التي راآها يف البئر. مل يكن 
ا مل تكن تعرف. تقول: "ل اأفهم  يعرف احلقيقي اأو اخليايل منها. هي اأي�صً
يف هذه الأمور يا �صيدي"، لكنها كانت تعرف وتفهم؛ �صبطها مرة نائمة 
للعفاريت  تهم�ص  الناعم، وهي  البني  �صعرها  ت�رشح  البئر  عند  الظالم  يف 
بعينني حاملتني: "ل تخافوا، غًدا �صيدي ي�صدق وينقذكم. ل تخافوا؛ قلب 
اأنكرت. قالت:  �صاألها عن هذا  الدنيا كلها". وعندما  �صيدي كبري وي�صع 
"رمبا راأيتني يف احللم يا �صيدي"، كل �صيء ممكن. هل يخرب يحيى باأمر هوؤلء 
العفاريت؟ بالطبع ل. �صيقول: جن طالب احلقوق الواعد. هل يخربه باأمر 
وردة؟ يا للف�صيحة! �صيقول: طالب احلقوق امل�صكني قد ع�صق خادمتهم، 
لن يوافق احلاج اأحمد اأبًدا، م�صتحيل، �صيطردك ويطردها، فتلتقيا مًعا يف 
اخلالء الوا�صع. رمبا لن يقول يحيى �صيًئا، و�صيظل �صامًتا، �صارًدا، هائًما. 
متدلًيا  وجورًبا  بالية،  وبذلة  ق�صرًيا  بنطال  يرتدي  �صيًئا،  يخفي  ا  اأي�صً هو 
ته  وطربو�ًصا مت�صًخا. فما الذي غري حال ال�صاب الأنيق؟ اأهو احلب؟ اأم غريَّ
احلرب مثلما تغري العامل فجاأة؟ �صاأله ن�رش الدين عن �رشه وتوقع اأن يتهرب 
من ال�صوؤال، لكن يحيى مل يكذْب. نظر اإىل ال�صماء بعينني ممتلئة بالدموع 

واأجه�ص بالبكاِء فجاأة، وقال: 
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�صلبْت لْيلى1 مني العْقل، ُقْلُت يا لْيلى1 ِاْرَحمي القْتلى 

 

ُحُبها مْكُنوْن، يف احَل�صا خْمزوْن اأيُّها املْفُتوْن، قم بنا ُذل

 

 اإّنني هاِئم ولها خادم اأيُّها الالِئم، خلني مْهال

 

 لزْمُت الأْعتاْب وطرْقُت الباْب ُقلُت للبواْب، هل ترى1 و�صال؟ 

 

 قال يل يا �صاْح مْهُرها الأْرواْح كْم حُمب راْح يْع�صق القْتال

 

ال  اأيُّها العا�صْق اإْن تُكْن �صادْق لل�صوى1 فارْق تْغتنْم و�صْ

الفقراء وامل�صاكني.  الع�رشات من  على عتبات م�صجد احل�صني يجل�ص 
والأطفال  العجائز  بع�صهم-  وينام  امل�صجد  جدران  على  بع�صهم  ي�صتند 
روؤو�صهن  اأ�صفل  البالية  اأحذيتهن  العجائز  ت�صع  الر�صيف.  على  خا�صة- 
ل  ويغنب بعيًدا عن هذا العامل القا�صي. ع�رشات الأيادي متتد للزائرين تت�صوَّ
لقمة عي�ص �صغرية يقت�صمونها بينهم. اأياٍد مت�صخة واأعني جائعة. يقف بع�ص 
يتاجرون  بالعي�ص،  ممتلئة  الق�ص  من  م�صنوعة  �صالت  اأعناقهم  ويف  الفتية 
بجوع الفقراء ملن اأراد الت�صدق، بئ�ص البيع!. داخل امل�صجد توجد مئات 
ال�صنع  ا، لكنها متتد ملقام احل�صني. وهناك منرب خ�صبي متقن  اأي�صً الأيادي 
منقو�ص بالالزورد ومطعم بالذهب، منقو من جامع اأزبك بك. بالأعلى 
يوجد ثالثون �صباًكا من النحا�ص املطلي بالذهب، ومن اجلهة البحرية توجد 
�صبابيك اأخرى �صغرية دوائرها من الرخام. فوق، قريبا من املنرب مكتوب: 
"ال�صفاء يف تربته والإجابة حتت قبته والأئمة من ذريته"، مدد.. مدد. ويف 
لوحة اأخرى رخامية فوق باب مكتوب: "احل�صن واحل�صني مني". لكنهم 
اجلنة،  �صهداء  �صيد  قتلوا  احل�صني!  على  اأحزنك  فما  اللـه  ر�صول  يا  قتلوه 
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اأن�صار  اأمام اثنني و�صبعني ثائًرا من  اأربعة اآلف فار�ص من جي�ص ابن زياد 
احل�صني. املكان كربالء والزمان كربالء، والفرات ملح حزين، واحل�صني 
عط�ص للماِء وللحرية، لكن جي�ص ابن زياد ل يبايل بعط�ص احل�صني، يريد 
"اقتلوه اقتلوه"؛ فقتلوه ب�صيوفهم وا�صتباحوا دم  للنا�ص اأجمعني.  العبودية 
وهنا  القاهرة.  البالد حتى  فتدحرجت يف  احل�صني  رقبة  قطعوا  الر�صول. 
ا والقاهرة مقهورة  ا�صرتاح احل�صني ال�صهيد الثائر. هل ي�صرتيح احل�صني حقًّ
اأ�صفل اأقدام الإجنليز؟ اآه يا ح�صني. قتلوك.. قتلوك. قتلوا احل�صني يا ر�صول 

اللـه فما اأوجعك!

امل�صجد  خارج  ووقفا  احل�صني  من  اجلمعة  �صالة  بعد  خرجا  عندما 
يرتديان اأحذيتهما، كان يحيى ل يزال �صارًدا يف الوجوه الكثرية العابرة. 
"�صاأعرفك  ب�صعادة:  يحيى  فاأجاب  تبحث؟"  "عمن  الدين:  ن�رش  فت�صاءل 
وقال  كثرًيا  الدين  ن�رش  �صحك  حايل".  ل  وبدَّ غريين  مربوك،  �صيخ  على 
يف �رشه: "�صيخ مربوك وعفاريت البئر، يبدو اأن اأعرا�ص املر�ص واحدة"، 
ثم قال: "اأنا ل اأومن مبثل هذه اخلرافات". كم اأنت كاذب يا ن�رش الدين! 
قال  البئر؟  عن  وماذا  الليل؟  يف  هم�صاتها  تتبع  التي  العفاريت  عن  وماذا 
�صدقني"،  �صيًئا،  تخ�رش  لن  تعال  ده ويل.  ن�رش،  يا  ربك  "ا�صتغفر  يحيى: 
ا. �صيوخ  و�صده من يده وجريا يف الزحام. ال�صيوخ كثريون والوجوه اأي�صً
اأزهر، وجماذيب ودجالون، وزهاد، لكن جماذيب احل�صني هم الأكرث. اأيهم 
تائهني يف  يا يحيى؟. كان يجريان بغري هدى، كغريبني  الدجال  �صيخك 
وراء  توقف  وفجاأة  الو�صول.  من  متيقًنا  كان  الدين  ن�رش  لكن  احل�صني، 
ظهر �صيخ اأزهري نحيل، وقبل اأن ينطق يحيى بكلمة التفت ال�صيخ وقال 
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بابت�صامة وا�صعة: "كيف حالك يا ابن عم امل�صيح؟"، فابت�صم يحيى �صعيًدا 
راأى  ال�صيخ حني  اأ�صارير  تهللت  �صيخي"،  يا  "للـه احلمد  �صمع وقال:  مبا 
ن�رش الدين وقال: "اأجبهم يا بني، �صيظلون ينادونك حتى جتبهم". انتف�ص 
ل  اأنا  بال�صبط؟  تتحدث  "عما  وقال:  ذلك  �صمع  حني  فزًعا  الدين  ن�رش 
اإىل  اأخرى  ابت�صم ومل يجب، ونظر مرة  ال�صيخ  اأعرف ماذا تقول"، لكن 
يحيى وقال معاتًبا: "ما زلت حتب زينة احلياة يا يحيى؟ ازهد فيها يا ولدي، 
تتحرر". بدا ال�صيخ جمنوًنا متاًما يف عني ن�رش الدين، اأين هي زينة احلياة يف 
تلك البذلة القبيحة التي يرتديها والطربو�ص املت�صخ؟ األ يرى هذا ال�صيخ؟ 
بال�صوء"،  اأمارة  نف�صي  لكن  �صيخي  يا  "اعذرين  باأ�صف:  قال  يحيى  لكن 
فابت�صم ال�صيخ موافًقا ومودًعا. �صعر ن�رش الدين بالبالهة وقال: "اأنت عبيط 
يا يحيى؟ اأهذا الدجال �صيخ مربوك؟"، وكاد اأن يقول: "�صاأ�رشب �صيخك 
على قفاه"، لكن ال�صيخ وقف فجاأة والتفت اإىل ن�رش الدين بابت�صامة وا�صعة 

ا! حمذًرا. رباه! هذا ال�صيخ الدجال يقراأ الأفكار حقًّ

�صدة  من  يرتع�ص  وهو  وحده،  الدين  ن�رش  �صار  البيت  اإىل  الطريق  يف 
اخلوف. يرى الألوان املر�صو�صة يف اجلوالق تنطق وت�صبح با�صم اخلالق، 
واحلجارة، واحل�صى، والبنايات، والأ�صجار. كل �صيء ي�صبح با�صم اخلالق. 
ي�رشع اخلطا في�صمع هم�صات العفاريت تعلو من بئر بيتهم البعيد، وتعلو 
الطرقات  يف  الدين  ن�رش  يجري  الغورية.  بيوت  كل  من  تخرج  وتعلو، 
لكن العفاريت ل تزال ت�رشخ وت�صيح وتبكي. العفاريت ي�صتغيثون بك. 
العفاريت من بني كل  يا ولدي"، ملاذا اختارته  "اأجبهم  �صيخ يحيى:  قال 
النا�ص؟ ملاذا مل يختاروا يحيى مثال؟ اأهو عبيط حتى ي�صدق هذه الأمور؟ 
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اللـه اأعلم. هو ل يريد اأن يعرف �صيًئا، يريد فقط العودة للبيت. العفاريت 
"دثريني  لها:  يقول  حتى  اجلميلة  وردة  روؤية  فقط  يريد  ت�رشخ.  تزال  ل 

دثريني"، ملاذا يخاف الأنبياء من اأقدارهم واللـه عا�صمهم؟ 

و�صل ن�رش الدين اإىل البيت اأخرًيا. العفاريت ل تزال ت�رشخ. مل ينظر 
اجلدران.  فوق  العفاريت  ظالل  النوم.  غرفة  اإىل  م�رشًعا  جرى  للبئر. 
يا  تعال  والإبريق.  الط�صت  يديها  ويف  الغرفة  اإىل  وراءه  وردة  �صعدت 
وردة، اأم�صك ن�رش الدين بيديها واأجل�صها على ال�رشير، ثم �صاألها بغ�صب 
عما تعرف، قال: "راأيتك من قبل، من هوؤلء؟ اأخربيني بكل �صيء" فقالت 
اأنا واأنت  "العفاريت يا �صيدي هم  اإىل عينيها اخل�رشاوين-:  - وهو ينظر 
وكل املعلقني بني حبلني". ملاذا ي�صعر بالنعا�ص دوًما كلما نظر اإىل عينيها؟ 
اقرتب  الأ�صوات.  تلك  كل  ين�صى  رمبا  تقبيلها؛  يف  بالرغبة  ا  اأي�صً وي�صعر 
ب  اقرت  عميق".  اأ�صود  بئر  �صجن.  يف  �صيدي  يا  "العفاريت  فقالت  منها 
اأكرث وا�صتن�صق اأنفا�صها، رائحة احلقول والغيطان، قبلة واحدة هي كل ما 
يريد، العفاريت ت�رشخ، هو ل يبايل، قبلة واحدة يا وردة وتتال�صى بعدها 
�صيدها  يد  يف  نف�صها  تركت  يريد،  ما  تعرف  هي  ابت�صمت،  العفاريت، 
ال�صغري فاحت�صنها وقبَّلها، ما اأجمل قبلتك يا وردة!. "العفاريت يا �صيدي 
لقد  "العفاريت قتلت جدك"،  الدادة:  تنتظر خمل�صها". ل ي�صدق. قالت 
"العفاريت م�صاكني  البئر.  الدرج حتى �صقط عند  بالفعل يرتنح فوق  راآه 
يا �صيدي، م�صاجني". كيف عرف ال�صيخ باأمر العفاريت؟ هو دجال اآخر 
يكت�صف  وبعدها  ينام  كي  اأخرى  قبلة  قبليني"،  وردة،  يا  "قبليني  اأفاق. 

احلقيقة وحده غًدا. 
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يف ال�صباح. ا�صتيقظ ن�رش الدين �صاعًرا باأمل يف اجلهة الي�رشى من �صدره. 
وقف اأمام املراآة عاري ال�صدر يتاأمل ذلك اجلرح اجلديد، كيف حدث؟ هو 
مل ي�صطدم ب�صيء بالأم�ص، رمبا هي العفاريت، رمبا خرج اأحد العفاريت 
من البئر بالأم�ص وطعنك مبدية اأو بظفره. ما هذا العالق اأ�صفل جلده؟ بقايا 
الظفر املنك�رش، ل. هذا برعم اأخ�رش. ما الذي يحدث بال�صبط؟ ِجْد وردة 

وا�صاألها؛ لعلها تخربك باحلقيقة. 

كان الأمل يزداد بن�رش الدين وهو يبحث عن وردة يف كل اأركان البيت، 
مل تكن بال�صالة اأو بغرفة نوم والده، ولي�صت يف حجرة الفرن اأو عند البئر، 
رمبا تكون فوق ال�صطح تن�رش الغ�صيل اأو تتاأمل الطيور املحلقة يف ال�صماء؛ 
حتب هي فعل هذا. الأمل يزداد، الربعم يخرج وردة جميلة حمراء. ما هذا 
اجلنون؟ كيف تنبت وردة من اجللد؟ وماذا يف ذلك؟ اأمل نخلق من الطني؟ 

نعم ولكن، مّم �صت�رشب؟ من الدم... الدم. 

ا، مل يكن هناك �صوى ال�صم�ص  مل تكن وردة موجودة فوق ال�صطح اأي�صً
التي اأحبتها الوردة ففتحْت لها اأوراقها. األقى نظرة على الطيور التي حتلق 
يف ال�صماء وفكر، هل يجل�ص هنا قليال حتى ت�رشب الوردة �صوَء ال�صم�ص؟ 
ما هذا اجلنون؟ لقد بداأت تفقد عقلك. جرى اإىل الأ�صفل مذعوًرا فاأغلقت 
اأحدهم يطرق  الدادة عن وردة.  ل�صوؤال  �صي�صطر  اأوراقها بحزن.  الوردة 
باب البيت، رمبا يكون يحيى، فلينتظر. "دادة.. دادة"، دخل حجرة الفرن 
واأخفى وردة �صدره اأ�صفل يده و�صاألها عن مكان ابنتها؛ فتعجبت الدادة من 
ال�صوؤال وقالت كلمتها املعتادة: "�صالمة عقلك يا ولدي"، وبعدها قالت: 
العجوز،  الدادة  اأيتها  وردة  عن  يتحدث  تتذكر.  لن  هذه؟"،  وردة  "من 
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الر�صيعة ال�صعيفة الهزيلة التي وجدتها يف زقاق �صيق مظلم بالقرب من 
احل�صني. هل تذكرت؟ بالطبع تذكرْت. تلك الوليدة ال�صغرية ذات العينني 
اخل�رشاوين املده�صتني، كانت �صتكون طفلة جميلة لكن.. هي مل تاأخذها 
اأيتها  لقيطة. تذكري  الدادة طفلة  تتبني  اأن  البيت؛ رف�ص احلاج  اإىل  معها 
الباب. ماذا تقولني؟  اأحدهم يطرُق  العجوز اخلرفة. ماذا تقولني؟  الدادة 
الهواء  ي�صتن�صق  التي  الفتاة  معها؟  التحدث  يحب  التي  الفتاة  وردة؟  اأين 
اأمر  وما  الباب.  يطرق  اأحدهم  بالأم�ص.  قبلها  لقد  ذكرها،  كلما  النقي 
تلك الوردة احلمراء اللعينة. افتح الباب يا ن�رش الدين. الدنيا تدور "�صاأترك 
العفاريت تلعب بك". هل كان يتحدث مع اأحد العفاريت طوال الوقت 
املعلقني بني  اأنا واأنت وكل  يا �صيدي هم  "العفاريت  اأين وردة؟  ال�صابق؟ 
ينادونك حتى  �صيظلون  بني،  يا  "اأجبهم  الباب.  يطرق  اأحدهم  حبلني". 

جتبهم". ملاذا يخاف الأنبياء من اأقدارهم واللـه عا�صمهم؟ 

ينده�ص،  مل  املربوك.  يحيى  �صيخ  قابل  ب  البا  الدين  ن�رش  فتَح  عندما 
احلزينتني  الدين  ن�رش  عيني  يتاأمل  ال�صيخ وهو  فابت�صم  متبلًدا،  كان �صامًتا 
لن  اجلميلة؟"،  وردتك  "اأين  �صدره  اإىل  ي�صري  وهو  وقال  ال�صاردتني، 
الدين  ن�رش  ظل  بني".  يا  الورد  من  تخف  "ل  ال�صيخ:  اأكمل  ينده�ص. 
�صامًتا، بحث عن الكلمات، قال: "ل تغ�صب مني يا �صيخ، كنت اأهزر، ما 
ا". ف�صحك ال�صيخ كثرًيا ثم قال:  كنت لأ�رشبك على قفاك يف احل�صني حقًّ
"اأمل تقل لك وردة من قبل ل تخف، ل تخف يا بني، غًدا ي�صبح �صدرك 
ب�صتاًنا". بدا الغباء على ن�رش الدين فاأكمل ال�صيخ: "�صاحبك م�صافر غًدا. 

ا.  ا �صت�صافر، فرمبا تقابل وردة مرة اأخرى هناك.. بعيًدا جدًّ واأنت اأي�صً
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6
ال�سفر

حونني �شفها... ديني لنف�شي ودين النا�س للنا�س مايل وللنا�س كم يلْ

�صاعت خارطة القاهرة من عقل ن�رش الدين فقد كان م�صو�ًصا وغائًبا 
�صوق  كانوا يف  كثري،  منذ  اأو  قليل،  منذ  يحدث.  ما  اجلبل عن كل  فوق 
جعفر  دليلهم  ا�صرتى  واخليام.  واملاء  والزاد  اجلمال  ل�رشاِء  باإمبابة  اجلمال 
البدوي �صبعة جمال بعدما اخترب قوائمها وعْدوها و�رشاهتها، كان ي�صتبعد 
اجلمال �صيئة الطبع، املدللة والأكولة. وكان يقوم ب�صيء غريب، يتحدث 
مع كل جمل على حدة، يتمتم بكلمات غريبة غري مفهومة فريغو اجلمل 
الرف�ص، كان جعفر يخريهم بني املجيء يف رحلة �صفر  اأو  اإما بالإيجاب 
تريد  الكثري من اجلمال كانت  اأن  اآمنني. والأغرب  طويلة جمهولة والبقاء 
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اأمر  بعدها  احلركة.  على  تقوى  ل  التي  العليلة  اجلمال  وبالذات  ال�صفر، 
زادهم؛  ب�رشاء  ويحيى،  الدين  ن�رش  فيهم  مبن  اخلم�صة،  احلمالني  جعفر 
النا�ص. كان اجلميع يتحدثون عن  ال�صوق وهمهمات  فتحركوا يف ظالم 

قافلتهم، وبالتحديد عن رّحالتهم امللثم الواقف هناك يف الظالم. 

تنامى اإىل م�صامعهم اأ�صياء عديدة عن ذلك الرحالة الغام�ص، اأ�صياء من 
قبيل: "هو مدان بجرمية قتل ولهذا اأحب ال�صفر"، اأو: "هو مري�ص باجلرب 
ولهذا يتجنب احلديث مع النا�ص"، اأما اأغرب ما �صمعوه فهو اأن رحالتهم 
اجلمال،  �رشاء  قبل  اخلم�صة  الرجال  اإىل  تعرف  قد  جعفر  كان  "امراأة". 
اجلميع اأتوا عن طريق ال�صيوخ، ثالثة رجال اأقوياء جاءوا عن طريق �صيخ 
اأتيا عن طريق �صيخ احل�صني. رحب جعفر  اأفنديان  ال�صيدة زينب، واثنان 
بهم جميًعا من دون تفريق. كان الثالثة الأقوياء قد �صافروا من قبل، غري 
اأنهم مل ينجحوا يف م�صعاهم لذا اأعادوا الرحلة من جديد، اأما ن�رش الدين 
ويحيى فقد عرف اأنهما طالبا حقوق. �صاأل يحيى الرجال الثالثة عن ذلك 
باأن  قالوا  لكنهم  يقال؟  مما  ترى  يا  اأ�صدق  الق�ص�ص  اأّي  الغريب،  الرحالة 
اأما جعفر فقد اأخربهم بقاعدة  الطريق وحده �صيجيب على كل ما يريد. 
غايتهم؛  عن  يحيى  ت�صاءل  الو�صول.  حتى  دليلك  اأطع  الوحيدة،  ال�صفر 
ف�صحك جعفر وهو يقول: "ت�صاأل عن طريقنا يا زول؟ ح�صًنا �صنزور قبور 

الأولياء". ومل يكن يكذب. 

اأ�رشقت ال�صم�ص فوقهم بقر�صها الذهبي، و�صارت القافلة نحو اجلنوب. 
�صويف  نغم  لت�صبيحها  وكان  ت�رشق،  وهي  للخالق  ت�صبح  ال�صم�ص  كانت 
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تغو�ص  وتت�صاءل،  ت�صغر  عنهم،  تدريجيًّا  تغيب  القاهرة  وكانت  جميل. 
بناياتها وقالعها وم�صاجدها وكنائ�صها يف مربع �صغري ثم يتال�صى؛ فيلوح 
�صبح العا�صمة من بعيد كمدينة خرافية مل توجد بعد. كانوا يقرتبون فوق 
جمالهم من بداية الأ�صياء، وال�صم�ص تعلو بهم يف رحلتها لل�صماء. يرتدون 
جالبيب بي�صاء واأغطية راأ�ص بي�صاء كذلك اأو منقطة بالأبي�ص والأ�صود، ما 

عدا رحالتهم، مل يكن يرتدي �صوى اللون الأ�صود. 

الرحالة،  حقيقة  يحيى  عرف  حتى  الوقت  من  القليل  �صوى  مي�ص  مل 
باأنها بريطانية، تعاديها  ا. واأخربه اآخر  اأنها امراأة حقًّ اأحد احلمالني  اأخربه 
ال�صلطات، واأخربه الثالث - بت�صاوؤم - اأن ال�صحراء مل تخلق للن�صاء، واأن 
هذا يجلب لهم القدر ال�صيئ. وعندما اأخرب ن�رش الدين بذلك مل يرد. ظل 
مل  ال�صامت.  ال�صحراء  هم�ص  اإىل  ين�صت  هو،  مثلما  اجلمال  فوق  �صارًدا 
يخرب احلمالون يحيى اأكرث من ذلك، قالوا باأن احلكاية ملك جلعفر وحده. 
توانت  كلما  للنا�ص  ويحكيها  ونهايتها،  بدايتها  اأ�رشارها،  كل  يعرف  هو 
اأو  اأو ا�صرتاحوا حول النريان  اأو قرية  الفر�صة، كلما دخلوا مدينة جديدة 
يف اخليام. يخربهم جعفر بالأ�رشار: كيف نادتها القاهرة، وكيف اأ�صلمت 
واعتنقت ال�صوفية، ومل �صتحاربها بريطانيا العظمى، ومل �صيحاول العربي 
الأ�صمر اغتيالها، وكيف �صتموت �صغرية وجميلة. اأ�رشار ل يعرفها �صوى 

جعفر ول ميل من حكيها كل رحلة للدراوي�ص اجلدد. 

ا�صتيقظت حوا�ص ن�رش الدين فجاأة عندما بداأت تلك احلقول تلوح من 
بعيد وتت�صع، حقول جميلة وناعمة كاأنها بداخل اأرواح الرجال، حقول 
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طماطم وخيار وبطاط�ص وخ�ص. يوجد الكثري من البقر واحلمري يف كل 
وهمة؛  بن�صاط  الأر�ص  يحرثون  الذين  الفالحني  مئات  ويوجد  حقل، 
فيت�صاقط العرق من جباههم وي�صقي الأر�ص العط�صى. لكن مل يكن هذا 
هو ما جذ ب حوا�ص ن�رش الدين، بل كانت تلك الرائحة. كان ي�صم رائحة 
وردة باملكان كاأن احلقول جتّل لعينيها اخل�رشاوين. مل ين�ص وردة من بداية 
وردة  غابت  كيف  وغايتها.  الرحلة  �صبب  وهي  يفعل؟  وكيف  الرحلة. 
ا؟ هل �صافرت هي؟ لـَم ل تكون هذه الرحلة وهًما  فجاأة؟ هل �صافر حقًّ
ا؟ ما الذي يجعلنا نتحمل عناء ال�صفر واملجهول. ياأمل يف العثور عليها  اأي�صً
الهواء  ي�صتن�صق  واأنفا�صها،  رائحتها  حتمل  الأمام  يف  احلقول  النهاية.  يف 
النقي، هي وردة. يراها هناك يف احلقول جتري فيبتعد باجلمل عن القافلة. 
ينادي جعفر "يا ولد.. يا زول. ارجع". لكن ن�رش الدين ل ي�صمع �صيًئا. 
هي وردة، ها هي هناك يف احلقول؛ يعدو باجلمل اأكرث ناحيتها، ملاذا تبتعد 
وردة كلما اقرتب منها؟ وملاذا تدور الدنيا والأ�صجار واحلقول؟ ال�صم�ص 
�صاحبة زرقاء بالأعلى وال�صماء ل لون لها. هل ي�صقط؟ �صقط بالفعل من 
فوق اجلمل لكن يدا جعفر التقطتاه بعينني قلقتني. ازداد القلق فيهما اأكرث 

عندما غاب امل�صكني عن الوعي وهو يهذي بعبري ا�صمها. 

للـه اأ�رشار عديدة وغريبة يف الكون. اأ�رشار تدفع امراأة بريطانية للقدوم 
يتقابالن  وبعدها  الحتالل،  بقوات  اجلندي  باملرا�صلة  ع�صيقها  اأجل  من 
فينفران من بع�صهما، وبعدها ترى عني اللـه يف ال�رشق فتع�صق من جديد، 
فتع�صق  وليلة  ليلة  األف  تقراأ  الثائرة،  احليوانات  فتع�صق  ودمنة  كليلة  تقراأ 
ومقامات  امل�صاجد  وزيارة  البالد  يف  الرتحال  تقرر  وال�صندباد.  �صهرزاد 
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الإ�صالم  دخول  قبل  ترتدد  لكنها  �صويف،  �صيخ  يد  على  وت�صلم  الأولياء، 
عندما تعرف اأن امل�صلمني ميقتون �صهرزاد؛ يفتنهم ج�صدها العاري اجلميل. 
وكادت األ تعتنق الإ�صالم لأنها كانت تظن باأن عليها اأن تكرهها كي ت�صري 
م�صلمة مثلهم، لكن ال�صيخ اأخربها باأن ل قيد عليها، وقال: "العري يا بنتي 
ا "باأن  لي�ص يف الأج�صاد واإمنا يف القلوب اخلالية من حمبة اللـه" وقال اأي�صً
الطرق اإىل اللـه عدد اأنفا�ص اخلالئق كلهم". وبعدها فقط اأ�صلمت، وا�صرتط 
النا�ص  تتقيد �صوى باحلرية. ملاذا يغ�صب  النا�ص واأل  تتبع  األ  ال�صيخ عليها 
لكن  العاري؟  اجل�صد  �رش  يفهمون  ملاذا ل  الفاتن؟  �صهرزاد وج�صدها  من 
بريطانيا العظمى قد فهمت فعادْتها بكل قوتها، بريطانيا العظمى تعادي 

امراأة وحيدة يف ال�رشق. فلَم؟ ما �رشك يا �صهرزاد؟ 

كانت رحالتهم اإيزابيال قد ذهبت لزيارة م�صجد اأثر النبي املوجود يف 
قرية دير الطني، وهناك �صمت رائحة النبي الطاهرة وهي ترى اآثاره مثل: 
املخطوط  علي  الإمام  وم�صحف  والدرف�ص،  واملكحلة  الفخاري  الوعاء 
بيده. كانت هذه الأ�صياء التي تراها لي�صت موجودة اأ�صال. �رشقها العثماين 
�صليم الأول اإىل اإ�صطنبول بعد هزمية طومان باي، ومع ذلك كانت تراها 
ول تعرف �صيًئا عن غيابها. وكان جعفر - كاملعتاد، - قد ا�صتغل فر�صة 
غيابها وجل�ص حول الرجال يف احلقل- واحلمالون جال�صون على �صكل 
دائرة- يخربهم عن �صهرزاد وال�صياف "م�رشور" الذي يريد متزيق ج�صدها. 
اأما ن�رش الدين فلم يكن معهم، كان جال�ًصا هناك اأ�صفل �صجرة عييًّا و�صارًدا 
ال�صماء زرقاء عميقة كاأنها بحر وال�صحاب زبد.  يف احلقول والع�صافري: 
ووردة؟ اأين هي؟ رحلْت يا ن�رش الدين. ملاذا ل ت�صدق. كيف تن�صى؟ ل، 
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جتري....  تهرول....  مت�صي....  وردة...  هي  ها  يراها،  هو  ترحل؛  مل 
حتلق.... حتلق..... حتلق يف ال�صماِء مثل ال�صم�ص. 

عادت اإيزابيال ب�صحبة �صيخ هزيل نحيل يرتدي عمة رثة وجلبابا قذرة. 
كان ال�صيخ ي�صري اأمامها متعكًزا على ع�صا خ�صبية ه�صة وهو يرتل: {َول 
َباَل ُطوًل}،  اجْلِ َتْبُلَغ  َوَلْن  الأَْر�َص  َتْخِرَق  َلْن  اإِنََّك  َمَرحًا  الأَْر�ِص  مَتْ�ِص يِف 
ثم  العظيم"،  مولي  اللـه  "�صدق  يقول:  وهو  �صغري  كطفل  وي�صحك 
ي�صقط فجاأة على الأر�ص دون �صبب وينه�ص وحده وهو ي�صحك برباءة 
اأكرث. نه�ص احلمالون وجعفر وتقدموا ناحية اإيزابيال التي كانت قد خلعت 
لثامها فبدا �صعرها الأ�صقر وعيناها الزرقاوان اجلميلتان. نظروا اإليها بعينني 
ده�صتني فاأجابتهم بنظرة طفولية من عينيها. قابلها ال�صيخ يف م�صجد اأثر 
النبي، طلب منها بع�ص النقود فاأعطته بع�صها. وبعدها طلب املزيد فاملزيد 
"اتبعني"؛ ف�صار  اأخذ كل ما لديها، ومع ذلك ظل يطلب. فقالت:  حتى 
مل  القراآن.  من  قراأ  ما  قراأ  وبعدها  قارون"،  "م�صكني  يردد:  وهو  وراءها 
اأن يعطوه كل ما ميلكون من  ال�صيخ جميًعا  اأمرهم  اإيزابيال حني  تتحدث 
مال، كان ياأمرهم بع�صبية وكانوا ي�صتجيبون كاأن لل�صيخ عليهم �صلطاًنا. 
اأخذ منهم كل �صيء، املال، والزاد، ومل يرتك �صوى زاد ن�رش الدين وقال 
حني راآه: "م�صكني مري�ص"، ثم اأمرهم بعدها بالرحيل: "ارحلوا ارحلوا، 
اخلري كثري يف الطريق". وكادت القافلة اأن تتحرك لول اأن ال�صيخ اأوقفها 
اأخرى:  لثامها فوق وجهها - مرة  التي و�صعت  فجاأة وقال لإيزابيال - 
"بلغوا مني ال�صالم، اأنا العبد الفقري لبن مارية القبطية، وقولوا: هنيًئا لك 
ال�صهادة يا �صيخ". اأوماأت اإيزابيال براأ�صها، وكادت القافلة اأن تتحرك لول 
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ر يا ولدي بالزهد  اأن ال�صيخ �صاح واأوقفها مرة اأخرى وقال لـيحيى: "تطهَّ
القافلة؛  تاأخر من ذنبك". واأخرًيا، �صاَح جعفر يف اجلمال فتحركت  مما 
فجل�ص ال�صيخ يف احلقل وحيًدا وهو يراقب القافلة وهي تبتعد، ثم قال - 
وهو ينظر لل�صماء -: "ح�صًنا �صاأفعل". وبعدها نادى على الفقراِء واجلياع 
والفالحني ب�صوت �صعيف مبحوح ل ُي�صَمع، فلبى اجلميع النداء وان�صلوا 

اأفواًجا من احلقول والطرقات. 

الأفق.  يعد هنالك �صوى �صحراء متتد حتى  اختفت احلقول متاما، مل 
ال�صماء مدفونة اأ�صفل الرمال، وال�صم�ص مرتبة. يوجد القليل من ال�صبار هنا 
وهناك والكثري من الكثبان الرملية التي األقتها الرياح بدقة متناهية، كل �صيء 
يف ال�صحراِء كامل، كل التفا�صيل �صغرية ودقيقة كحبات الرمال ال�صغرية 
اأر�ص واحدة قدمية واأزلية  اأو يحدها �صيء،  الذهبية. ال�صحراء ل ينق�صها 
لها.  نهاية  الرحلة ل  كاأن  غاية،  �صماء ول  الأفق، ل يحدها  وممتدة حتى 
اإىل الأمام. تهم�ص، ترغو، ت�صيح، ت�صتغيث  باإعياء وجوع  تتقدم  اجلمال 
ب�صاحبها، لكن جعفر يجيبها بحزن: "ال�صرب يا بنيَّتي، خريتك منذ البداية؛ 
وجوهم  جياًعا،  كانوا  منها،  حال  اأف�صل  يكونوا  مل  والرجال  ال�صرب". 
�صاحبة بال دماء ومرتبة بعناِء ال�صفر، واأج�صادهم بدت كاأنها تلت�صق بروح 
ًها  متوَّ كان  اجلميع،  من  حال  اأف�صل  يكن  فلم  الدين  ن�رش  اأما  ال�صحراء. 

وكانت ال�صحراء تليق ب�رشوده. 

متنى الرجال اأن تلوح بحرية من بعيد اأو بئر. ل، لن تلوَح. كان جعفر 
ت�صري  فكانت  بو�صلتها  اأما  خرائطها،  فقدت  التي  واإيزابيال  ذلك  يدرك 
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اإليهم. ل يدرك جعفر كيف تاهوا يف ال�صحراِء فجاأة، وهو الدليل اخلبري 
الذي يعرف عدد رمال ال�صحراء وطرق القوافل والعيون. ل توجد بئر هنا 
اأو بحرية. ومن يدري؟ رمبا مل يعرب ب�رشي هنا من قبل، ورمبا ي�صقطون يف 
فخاخ الرمال املتحركة فتلتهمهم ال�صحراء اجلائعة لالأبد. مل يكن اأمامهم 
�صوى امل�صي لالأمام على اأية حال، فقد ت�صاوت اجلهات الأربع. والأف�صل 
- ملن ارت�صى ال�صفر- األ يعود اإىل الوراِء، لكن العط�ص واجلوع قد ازدادا 
الدين؛  ن�رش  زاد  نحو  هذا  مع  ينظروا  مل  يهْلو�صون.  بداأوا  بالرجال حتى 
كانوا بحكم جتربة �صابقة يعرفون عاقبة النظر اإىل ما ل�صت متلك. لكنهم 
�صعروا يف اأعماقهم اأن �صبب �صياعهم يف تلك ال�صحراء هو تلك الرحالة، 
كثرًيا،  فقد هلو�ص  يحيى  اأما  لل�صوؤم!.  فيا  ال�صحراِء؛  قافلة يف  تقود  امراأة 

كان يرى ن�رش الدين مقتول ويرى اخلنجر يف يده. 

دعا الرجال الرحمن الرحيم اأن يرزقهم من حيث ل يحت�صبون، وفجاأة 
ظهر اأمام قافلتهم قطيع غزلن يجري �صارًدا يف ال�صحراِء. هلل الرجال، 
الرجال،  ف�صقط  للغاية  �رشيعة  لكنها كانت  واأناخوا جمالهم، وطاردوها 
الواحد تلو الآخر، فوق وجوههم يف الرمال ال�صاخنة. مل مي�صكوا بغزال 
والهزيلة  واملري�صة  ال�صعيفة  الغزلن  حتى  اأ�صواأهم!  فما  فقط،  واحد 
القافلة  حتركت  وعندما  عنهم.  بعيًدا  تهرب  تركوها  والعرجاء  وال�صغرية 
مرة اأخرى مل يعرف الرجال اإن كان ذلك القطيع قد مر بالفعل من اأمامهم 
وهرب بعيًدا اأم اأن ذلك حم�ص حلم اأو خاطر اأو روؤيا راودتهم جميًعا فوق 

اجلمال. 
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الطريق واحد وامل�صهد مل يتبدل: �صحراء وفقط. كاأنهم غادروا دائرة 
الزمان اأو ظلوا يدورون فيها لالأبد. اأو كاأن ال�صحراء قد �صجنتهم يف جوفها 
اجلوع؛  اأكلهم  ذلك،  من  اأكرث  �صرًبا  ي�صتطيعوا  مل  الرجال  لكن  بالفعل. 
فذهبوا اإىل دليلهم جعفر كي يتو�صلوا اإليه اأن ي�صمَح لهم بجرعة ماء واحدة 
من قربة ن�رش الدين. يحيى مل يذهْب معهم، كان �صارًدا حائًرا فوق اجلمل 
زاده  وي�رشقون  الدين  ن�رش  يقتلون  ل  ملاذا  امل�صكني،  يفكر  يحدث.  فيما 
فينتهي الأمر؟. الهالو�ص على اأ�صدها. هل ذهب الرجال وا�صتاأذنوا جعفر 
األي�ص كذلك؟  يوافق،  يتحركوا من فوق جمالهم؟ وجعفر مل  اأنهم مل  اأم 
ا؟  فلماذا هللوا اإذن وجرْوا اإىل ن�رش الدين؟ ماذا؟ هل وافق ن�رش الدين حقًّ
اأعطاهم كل ما يريدون ف�رشبوا واأكلوا حتى كاد ال�صبع اأن يقتلهم. وم�صت 
القافلة مرة اأخرى يف طريقها وظل الرجال ياأكلون وي�رشبون طوال الرحلة 

من زاد ن�رش الدين، املده�ص هو اأن زاد ن�رش الدين مل ينق�ص اأبًدا. 

األقى  والنا�ص،  والنخيل  البيوت  بع�ص  بعيد  من  للقافلة  لَح  واأخرًيا 
ال�صعادة  بدت  بينما  متنهًدا،  باخللف  ال�صحراِء  على  خاطفة  نظرة  جعفر 
من  ا  حقًّ جنوا  هل  ال�صكر.  �صلوات  يتمتمون  وهم  الرجال  وجوه  على 
ال�صحراء؟  ل�صان  طرف  على  تقع  التي  القرية  هذه  ما  ال�صحراء؟  جوف 
القرية على  لقد عرف جعفر  احل�صى.  يتمرغون يف  يفعلون؟  ماذا  النا�ص 
الفور حني راأى ذلك. ولكن يبقى ال�صوؤال، كيف عربوا كل هذه امل�صافة 
الطويلة اإليها؟ هل اكت�صفوا طريًقا �صحريًّا يف ال�صحراِء؟ اأم كانوا مع اللـه 

طوال تلك ال�صحراء حيث ل زمان ول مكان؟
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القرية تدعى البهن�صة باملنيا. النا�ص هنا يتمرغون يف احل�صى املختلط بدم 
ال�صهداء، هنا ا�صت�صهد اأكرث من اأربعة اآلف من �صحابة الر�صول والبدريني 
البهن�صة  ال�صعيد. لكن  لفتح  العا�ص جي�ًصا  اأر�صل عمرو بن  منهم، عندما 
املتمردة �صمدت واأغلقت اأبوابها احل�صينة يف وجوه امل�صلمني، وقاومت 
احلامية الرومانية ال�رش�صة ب�صدة حتى �صالت دماء الآلف الطاهرة املباركة. 

واليوم يتربك بهذه الدماء الطاهرة اأبناء املدينة التي قتلتهم!

لكن  الرمال،  اأ�صفل  م�صتغيثة  كيد  يبدو  روماين  معبد  بقايا  هناك  كان 
الزاد. واإمنا جروا-  اإليها مثلما مل يفكروا بطلب  بالنظر  يبالوا  الرجال مل 
وظلوا  فيها  القافزين  مع  وقفزوا  الرمال  ناحية  اجلمال-  اأناخوا  بعدما 
العظيم. ومن حولهم كان  اللـه  ي�صبحون  يتدحرجون فوق احل�صى وهم 
املال  اأو  بالولد  يرزقهم  اأن  اللـه  يدعون  وهم  ا  اأي�صً يتمرغون  القرية  اأهل 
كلما  منده�صتني، كعادتها  بعينني  ذلك  تتاأمل  اإيزابيال  ال�صفاء. وكانت  اأو 
راأت ما يده�صها يف ال�رشق، لكنها مل تتوقْف كثرًيا اأمام جمرى احل�صى واإمنا 
والتعرف  البتول  مرمي  مع  للتحدث  بالغرب  البعيد  اجلامع  ناحية  حتركت 
اإىل ال�صبع بنات. اأما ن�رش الدين ال�صارد فقد كان يجري اأمامها وهو يتعرث 
يف الرمال مطارًدا وردة اجلميلة، التي جتري بدورها ناحية قبب ال�صهداء 

واأ�رشحة الأولياء وال�صاحلني. 

وداخل م�صجد �صيدي علي اجلمام، قا�صي الق�صاة التقّي الورع، وقفت 
اإيزابيال، بينما كانت ترى بالأ�صفل ن�رش الدين ل يزال يطارد وردة. كان 
واأبواب  كثرية  واأعمدة  اأثرية جميلة  واجهة  ويحتوي على  كبرًيا  امل�صجد 
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منقو�صة بنق�ص عربي اإ�صالمي عريق. مل تدخل اإيزابيال امل�صجد واإمنا �صارت 
يف فنائه الوا�صع وهي تقرتب من �صجرة مرمي العذراء، تلك ال�صجرة التي 
جل�صت مرمي حتتها مع كلمة اللـه عي�صى؛ فانحنت ال�صجرة كي تظلهما؛ 
اليمنى  اجلهة  من  ال�صجرة  بجوار  اليوم.  حتى  هكذا  ظلت  �صاعتها  ومن 
احلمام  وبجوارها  اإيزابيال  جل�صت  ال�صجرة  اأ�صفل  مرمي.  بئر  ا  اأي�صً يوجد 
حتى جاءت اإليها مرمي العذراء بابت�صامتها الطيبة الوديعة ووجهها احلزين. 

اأن  بي�صاء  امراأة  دفعت  اأ�رشار  الكون،  يف  وغريبة  عديدة  اأ�رشار  للـه 
تتعرى وترتك ج�صدها ل�صم�ص ال�رشق ال�صمراء، وحني حتررت عاداها كل 
فقط  العظمى  بريطانيا  عادْتها  ال�صم�ص.  اأحبت  لأنها  فقط  جلدتها؛  بني 
لأنها وقفت مع ال�صعوب والأوطان، كان ال�رشق يف عينيها هو �صعلة النار 
الباقية، هنا راأت اللـه بعينيها الزرقاوين للمرة الأوىل، هنا �صعرت بال�صالم 
النف�صي العميق، ومل يكن لها اأن ترتك الغرب يطم�ص ج�صدها وح�صارتها. 
يف البداية جتاهلتها بريطانيا كما يجب اأن تفعل اأية دول ا�صتعمارية، لكن 
اإيزابيال كتبت يف اجلرائد وال�صحف فو�صل �صوتها اإىل العامل باأ�رشه؛ وهنا 
اختلف الأمر، حاولوا اغتيالها مرة بعد مرة لكن اللـه كان معها فاأجندها. 
اأ�صمر.  عربي  رجل  هو  وطعنها  منها  بالقرتاب  �صينجح  الذي  الوحيد 
�صيقابلها يف اأ�صوان، و�صرياها تتعمد عارية يف النيل فيغ�صب ب�صدة، النيل 
هو احلياة واملراأة بي�صاء وغربية، لن يرتكها تلوث مياههم التي ي�رشبونها، 
�صيطعنها و�صيرتكها تنزف حتى املوت. وحني طعنها وتركها تنزف حتى 
اآخر قطرة وجدها تهْلو�ص برتانيم ممتزجة باآيات قراآنية جميلة. وهنا بكى، 
�صمع اللـه يتحدث من خاللها ب�صتى اللهجات، وهنا ع�صقها. وداواها. 
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�صيْقتالن  �صيتزوجها، وبعدها �صيخلدان مًعا لأنهما  وبعدها، حني ت�صفى 
غرًقا عند الفجر يف النيل الأزرق احلزين. 

الدائرة  منت�صف  يف  القرف�صاء  جال�ص  وهو  جعفر  يحكي  كان  هكذا 
منده�صة  باأعني  ين�صتون  كانوا  الطيبني-  القرية  واأهل  احلمالني  وهم- 
باكية. ثم مل يلبث اأن ت�صاءل اأهل القرية عن مكانها، اأين تلك املراأة الآن؟ 
يريدون روؤيتها والتربك بها، لكن جعفر اكتفى باإجابتهم بـ: "اللـه اأعلم". 
ا. كان يراها يف الطريق  ويف احلقيقة، هو - بف�صل اللـه - كان يعلم اأي�صً
اإىل مقام ال�صبع بنات ب�صحبة مرمي العذراء، وكان يرى ال�صيخ املناوي- ابن 
مارية القبطية- يف الطريق اإليها من �صارع اأبو ذر الغفاري، ويف اجلبانة، 
عند قبب ال�صهداء كان يرى ن�رش الدين ل يزال يطارد طيف وردة. وكان 

جعفر يرى هذه امل�صاهد ب�صكل خاطف و�رشيع. 

كانت وردة قد األقت عن راأ�صها طرحتها ال�صوداء فوق الرمال وهي 
جتري نحو قبب ال�صهداء، فاأم�صكها ن�رش الدين و�صمها. كان لها ملم�ص 
اجلميلة  الندية  �صحكتها  وردة  �صحكت  طيبة.  عطرة  ورائحة  حريري 
فطاردها ن�رش الدين يف ال�صحراِء حتى و�صال هنا، حولهما قبب ال�صهداء 
والأ�رشحة، واملوتى وال�صهداء. وردة ت�صحك برباءة طفولية رائعة كاأنها 
ن�رش  جرى  بعد؟  متت  مل  اأم  وردة  ماتت  هل  املوت،  عن  �صيًئا  تدري  ل 
الدين ودخل وراءها اأحد القبور ولكنه مل يجدها بالداخل، خرج منده�ًصا 
اأمام قرب جديد. وهكذا ظل يدخل وراءها كل قرب فال  فوجدها ت�صحك 
اأر�ص  يف  اِل�ْصتغماية  يلعبان  �صغريان  طفالن  كاأنهما  بدا  حتى  مي�صكها، 
املوتى. ويف النهاية كان ن�رش الدين زار كل �صهداء النبي مثل: مقام حممد 
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بن عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�صديق، مقام �صيدي احل�صن ال�صالح بن علي 
زين العابدين بن احل�صني بن علي بن اأبي طالب، ومقام حممد بن اأبي ذر 
الغفاري، ومقام حممد بن عقبة بن نافع، واآخرين، فوق ما يزيد على اأربعة 
اآلف قرب. وها هو قد �صعر بالتعب اأخرًيا ومع ذلك مل ي�صت�صلم، طاردها 
الأخري.  املقام  اإىل  تدلف  وهي  تعبة  بطيئة  بخطوات  ولكن  اأخرى  مرة 
للمقام مئذنة جميلة ملونة تطل من اجلبل، تنادي النا�ص، هلموا اإيّل، لكن 
النا�ص ل يلبون النداء. املقام بعيد ومنعزل يف اجلبل وحماط بتلك ال�صخور 
املقام  الدين  ن�رش  دخل  والعقارب.  الثعابني  اأ�صفلها  ت�صكن  التي  الكبرية 
اأبي�ص و�صم رائحة  يرتدي معطًفا  فلم يجد وردة واإمنا وجد رجاًل غريًبا 
اأن الرجل هو �صاحب املقام والكرامات، �صيدي  بخور طيبة. مل يعرْف 
وابت�صامة  مغربية  بلهجة  قال  الرجل  اأن  غري  �صمرة.  اأبو  املغربي  الطبيب 
واقرتب.  �صعيًدا  الدين  ن�رش  ابت�صم  �صنعاجلك".  "كيفا�ص؟،  طيبة ودودة: 
و�صع الطبيب يده على �صدر ن�رش الدين وقراأ ب�صوت جميل: {اأَمَلْ َن�رْشَْح 
لها.  نهاية  ل  �صا�صعة  خ�رشاء  حقوًل  الدين  ن�رش  فراأى  ْدَرَك..}،  �صَ َلَك 
�صوى  واأين هي،  اأين هو  يعرف  فلم يجدها ومل  ينادي على وردة  وظل 

عندما اأغم�صت جفونها فَحّل الليل. 

كانت اإيزابيال تقف اأمام مقام ال�صبع بنات ول ترى ن�رش الدين الهائم 
العذراء وهي حتكي  تن�صت ملرمي  باملقابر. كانت  وهو يطارد طيف وردة 
لها ق�صة ال�صبع البنات الالتي ل يعلم عددهن اإل اللـه وحده. حتررت هذه 
البنات القبطيات من خوفهن، حملن �صيوفهن ولثَّمن وجوههن، وخرجن 
للحرب مع امل�صلمني �صد بط�ص الرومان حتى �صقطن �صهيدات جميًعا؛ 
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فتحررت بعدها املدينة. وبعدها، اكت�صف امل�صلمون اأمرهن فبكوا موتهن 
كما مل يبكوا من قبل، ما كان لهم اأن ينت�رشوا يف احلرب لول وجودهن 
جميًعا،  ت�صافحهن  وهي  بال�صعادة  اإيزابيال  �صعرت  لذا  و�صجاعتهن؛ 
ال�صبع  امل�صيح  حوريات  النا�ص،  يعرفهن  كما  هن  تعدهن،  باأن  تفكر  ومل 

اجلميالت. 

األقى ال�صيخ املناوي ال�صالم على اإيزابيال ومرمي العذراء فالتفتت اإيزابيال 
منده�صة. مل يكن �رش ده�صتها هو معرفة ال�صيخ ب�صحبة مرمي لها- فال�صيوخ 
البادي  الفاح�ص  الرثاء  هو  ده�صتها  �رش  ولكن  عادي-  اأمر  وهذا  يعرفون 
يرتدي  ال�صيخ  كان  الطرق.  �صيوخ  من  الزهد  عهدت  وقد  ال�صيخ  على 
زرقاء  وعباءة  قبل،  من  اأخرى  عمة  وجاللها  بحجمها  تر  مل  كبرية  عمة 
طويلة، وخامتًا ف�صيًّا يف اليد اليمنى. �صاألها ال�صيخ اإن كانت حتمل ر�صالة 
له فاأبلغتها كاملة، ولكن بلهجة عربية ركيكة فبدا على ال�صيخ عدم الفهم، 
لي�ص ب�صبب لهجتها واإمنا ب�صبب فحوى الر�صالة. �صُيقتل؟ كيف؟ يا لها من 
ب�رشى عظيمة. ثم فكر بحزن، ولكن من القاتل البائ�ص التعي�ص يا ترى؟ 
من؟ ابت�صم وهو ين�صت اإىل هم�ص املالئكة. يا لها من ب�رشى اأخرى عظيمة. 

ا.  من يكون ذلك التلميذ؟ �صيعرف بعد حلظات. هذا اأمر رائع حقًّ

خلع ال�صيخ العمامة والعباءة الزرقاء واخلامت الف�صي وو�صعها فوق مقام 
"املوت  ده�صتها:  فاأجاب  اإيزابيال  عيني  الده�صة يف  فبدت  بنات؛  ال�صبع 
يف  مًعا  �صارا  وبعدها  لل�صماء".  الأخرية  بوابتي  والزهد  بنيتي،  يا  اقرتب 
الطريق اإىل القافلة. ويف الطريق، ناداه طفل �صغري قائال: "جدي يا جدي 
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ال�صغري  لكن  ياأخذها  اأن  ال�صغري  اإقناع  ال�صيخ  حاول  حاجتك".  ن�صيت 
خاف وو�صعها فوق الرمال وهرب. تركها ال�صيخ بدوره واأكمل الطريق. 
جدي".  يا  حاجتك  "جدي  ال�صيخ:  ونادي  ظهر  جديدا  طفاًل  لكن 
اأي طفل  ياأخذ  الطريق. مل  الرمال وجرى، وهكذا طوال  وو�صعها على 
هاربني.  ويجرون  الف�صي  واخلامت  والعباءة  العمامة  يعيدون  كانوا  �صيًئا، 
ولحظت اإيزابيال �صيًئا اآخر، كان الأطفال يتبعون ال�صيخ ويجمعون اأثره 
ذهًبا.  الرمال وجدتها  النظر يف  دققت  الرمال يف جوالق، وعندما  فوق 
ومل تعرف اإيزابيال اأن الأطفال كانوا يعيدون اجلوالق املمتلئة بالذهب اأمام 
دار ال�صيخ الذي ي�صتيقظ كل نهار، ويجاهد للخال�ص من الذهب القدمي 

فيجمعون ذهًبا جديًدا، وهكذا دواليك. 

املناوي  ال�صيخ  زودها  بعدما  اأخرى  مرة  للتحرك  القافلة  ا�صتعدت 
بالكثري من املال والزاد. وقف اأهل القرية لتوديع القافلة وتوديع �صديقهم 
القافلة لأطول مدة  النخيل حتى يروا  جعفر وهم يبكون. ت�صلق بع�صهم 
قبل اأن تختفي من اأعينهم، لكن القافلة مل تتحرْك؛ عطلها غياب كل من 
ن�رش الدين ويحيى. كان الأول قد نام يف مقام �صيدي اأبو �صمرة، وا�صتيقظ 
عائًدا  فجرى  القافلة  اأمر  وتذكر  القدمي  �رشوده  من  مربوًءا  م�صفًيا  فجاأة 
متعرًثا يف الرمال، واأما الثاين فقد كان من�صغال لهًيا عن ال�صفر يف جمع 
الزرقاء وقد ارتدى  العباءة  ال�صحراء، داخل تلك  امللقى يف  ذلك الذهب 
عمامة كبرية وخامتا جميال، وبعدما جمع اأكرب قدر م�صتطاع قرر العودة 
ذهب  ح�صوة  يفقد  اأن  خ�صية  بطيئة،  حذرة  بخطوات  القافلة  اإىل  اأخرًيا 
ال�صماء  اإىل  ف�صعد ونظر  الزرقاء  عباءته  مرتديًا  ال�صيخ  راآه  واحدة. وهناك 
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�صعيًدا وممتنًّا. لكن النا�ص مل ي�صعدوا، بل غ�صبوا ب�صدة وهجموا على ذلك 
الل�ص، وكادوا اأن يقتلوه لول اأن اأنقذه ال�صيخ من اأيديهم واأمرهم بالبتعاد 
فان�صاعوا. اقرتب ال�صيخ من جمل اإيزابيال واأخربها باأن رحلة ذلك ال�صاب 
قد انتهت؛ فابت�صمت ب�صعادة، لكن يحيى مل يبت�صْم ومل يفرْح بل اعرت�ص؛ 
فقال ال�صيخ منده�ًصا مت�صنًعا اخلوف: "ماذا اأ�صفل اأقدامك؟" فنظر يحيى 
اإىل الأ�صفل وتراجع للوراء قليال فوجد ذهًبا وراء كل خطوة يخطوها فوق 

الرمال؛ ف�صعد ب�صدة وقرر البقاء. 

ا وحزن قليال عندما علم بعزم يحيى على البقاِء، ثم  عاد ن�رش الدين اأي�صً
قال: "هو اختيارك". ابت�صم يحيى و�صار خمتال اأمام ن�رش الدين حتى يرى 
هذه املعجزة اجلديدة فانده�ص ن�رش الدين، واإن �صعر بال�صفقة يف �رشه. ثم 
اجلمل وعلت �رشخة  الدين  ن�رش  بع�صهما. ركب  الثنان وودعا  ت�صافح 
وهم  القرية  اأهل  اأ�صوات  فجاأة  وعلت  اجلمال.  فنه�صت  القوية  جعفر 
يودعون، حتى علت فوق اأ�صوات رغو اجلمال وهي تودع هذه الأر�ص 
ما  اإليهم،  ان�صم  قد  ا جديدا  �صخ�صً هناك  اأن  الدين  ن�رش  الطاهرة. لحظ 
كان لل�صيخ اأن ياأخذ اأحًدا منهم دون اأن يعطيهم البديل، وكان البديل فتاة 
زة بخيوط زرقاء رفيعة،  جتلت فوق جمل يحيى. ترتدي ُبردة �صوداء مطرَّ
وتلثم وجهها ب�صال اأ�صود. مل يظهر من الفتاة �صوى عينيها. كان لها عينان 

خ�رشاوان �صاحرتان وماألوفتان. 

***
هذه املرة طال الطريق بن�رش الدين وحده. كانت القافلة قد عربت الكثري 
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من ال�صحاري واحلقول والبلدان، وزاروا الكنائ�ص وامل�صاجد ومقامات 
ال�صاحلني مثل: دير العذراء اجلنادة اأبو تيج، ودير ال�صيدة العذراء املحرق 
باأ�صيوط، وم�صجد �صيدي جالل الدين املحلي ب�صوهاج، وم�صجد �صيدي 
عبد الرحيم القناوي. لكن ن�رش الدين مل ير �صيًئا من تلك الأماكن، كان 
�صارًدا فيها ول يرى اأحًدا �صواها، هي الفتاة اجلديدة التي ان�صمت اإليهم. 
ا؟ هل ن�صيت عينيها اخل�رشاوين؟ تبدو هي ولكن كيف  هل هي وردة حقًّ
وقد داواه ال�صيخ املغربي يف املقام؟ تبدو هي، وردة، حمبوبتك وغايتك من 

ال�صفر. 

طال الطريق بن�رش الدين وحده، ظل ينتظر الفر�صة املنا�صبة لالقرتاب 
ظلها  كان  بذلك.  ي�صمْح  مل  لأن جعفر  كالأفق؛  بعيدة  بدت  لكنها  منها 
ومالكها احلار�ص، ي�صري حولها من كل اجلهات، عن ميينها وي�صارها واأمامها 
"ل  الدين:  لن�رش  العا�صق. قال  ال�صاب  وخلفها، يحميها من حماقة ذلك 
ا "هي دواوؤك واأنت داوؤها"، واأكملت  تقرتب من البنية يا زول"، وقال اأي�صً
اإيزابيال: "حتى حني!". لكن ن�رش الدين مل ين�صت اإليهم ومل يطْع. وانتظر 
وجد  وهنا  ال�صف�صاف،  و�صجر  النيل  من  بالقرب  القافلة  توقفت  حتى 
القرية  تلك  اإيزابيال ل�صتك�صاف  ينتظرها كثرًيا. ذهبت  التي ظل  الفر�صة 
بقية  عليهم  يق�ص  النيل  اأمام  الثالثة  الرجال  مع  جعفر  وجل�ص  اجلديدة، 
احلكاية، بينما بقيت الفتاة وحيدة يف خيمتها. وت�صلل ن�رش الدين اإليها من 
ظهور الرجال، ودخل خيمتها فراآها تتحول اإىل م�صخ، فاأل �صيئ اأن ترى 
العرو�ص قبل العر�ص. �رشخت الفتاة و�رشخ معها ن�رش الدين وهرع جعفر 
ا  اأر�صً فوقع  اخليمة  خارج  ودفعوه  بال�صاب  اأم�صكوا  لنجدتها.  والرجال 
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ومل ير بعدها �صوى الظالم؛ لقد ُعمي. وعلى الرغم من ذلك ظل ي�رشخ 
مع الفتاة بجنون، حتى هداأت حني عادت اإيزابيال ونامت فوق حجرها؛ 
فهداأ ن�رش الدين قليال. و�صاأل جعفر عما حدث، ما ق�صة تلك الفتاة؟ هل 
"لن  فاأجاب جعفر بحزن:  هي وردة؟ ملاذا م�صخت مالحمها حني راآها؟ 

تراها قبل املقدر، لي�ص اليوم". وبعدها ماذا حدث؟ 

بعدهَا. تركك اأ�صدقاوؤك يا ن�رش الدين وحيدا واأعمى يف هذه القرية، 
اخرتق  من  لكنك  يظلموك  مل  اأ�صوان.  اإىل  دونك  من  القافلة  وم�صت 
احلجب. قالوا اإن رحلتلك قد انتهت على اأية حال، فقد كانت تلك هي 
يف  الأوىل  القاعدة  تطع.  مل  لكنك  مرة  بعد  مرة  جعفر  حذرك  الإ�صارة. 
رحلتك  تنهي  اأن  اخرتت  ملاذا  تطع؟  مل  فلماذا  دليلك،  اأطع  هي:  ال�صفر 
ا ل تربح  بيديك؟ قالوا اإنك لن ترى �صيًئا حتى مطلع ال�صم�ص، وقالوا اأي�صً
�صيخك  اأخرى كثرية مهمة عن  اأ�صياء  الطريق. وقالوا  مكانك حتى ترى 
يا ن�رش الدين كي تتذكرها. جاهد  وال�صم�ص، لكنك ل تتذكرها. جاهد 

يا ن�رش الدين. جاهد. 
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7
الربزخ

كفرُت بدين اللـه والكفر واجب.. عليَّ وعند امل�شلمني قبيح

الظالم، حيث ل �صالة ول غناء ول  الدين جال�ًصا يف هذا  ن�رش  كان 
ا  حقًّ وردة  كانت  هل  الفتاة،  تلك  نف�ص  ظلمة  داخل  �صجن  كاأمنا  حياة. 
يريد فقط مقابلة  يعرف.  اأن  يريد  يعرف ول  فتاة عابرة م�صحورة؟ ل  اأم 
اإن�صي يف هذا املكان املقفر املهجور. م�صت �صاعات وهو جال�ص ل  اأي 
ي�صمع �صيًئا �صوى �رشير اجلراد وبع�ص احل�رشات ال�صغرية الأخرى. وفجاأة 
انتف�ص حني �صمع دندنة خافية اآتية من الظالم. هناك. وهنالك كان ذلك 
ن�رش  نه�ص  القرية.  يعرب ج�رش  الق�صرية  البي�صاء  اللحية  ذو  الهزيل  العجوز 
حتى  الطريق  يف  الدندنة  يتبع  و�صار  الظالم،  على  م�صتنًدا  �صعيًدا،  الدين 
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م�رشًعا  وجرى  ما.  اإ�صارة  فظنها   - العمى  رغم   - وراآه  للعجوز.  و�صل 
لل�صيخ ومردًدا ب�صعادة: "�صيخي.. �صيخي"، فابت�صم العجوز وقال ب�صعادة 

بدوره: "تعال يا ولدي. �صاأدلك على ال�صيوخ". 

هذا  نف�ص  على  ومكررة.  قدمية  مغلقة  دائرة  الزمان.  اأمر  هو  عجيب 
ت�صتجديهم  كي  ال�صيوخ  اإىل  ذاهبة  وهي  قبل  من  ليلى  �صارت  الطريق 
تزال على  اأقدامها ل  ولًدا من رحمي". ها هي خطوات  "اأريد  وتقول: 
والعمى  دام�ص  الظالم  تكون.  ملن  يعرف  ول  الدين  ن�رش  يراها  الأر�ص. 

قائم، فلماذا يرى اأ�صياء دون اأ�صياء؟ اإ�صارات واإ�صارات. 

يح�ص مبلم�ص ورق ال�صجر الناعم، وي�صم رائحة اليا�صمني وهما يعربان 
ال�صجر اإىل طرف القرية اخلاوي. ل يتحدثان معا لكن العجوز كان ل يزال 
يدندن مقطًعا من ال�صرية الهاللية. ل يعرف متى اأحب هذا املقطع مثلما 
ا مل يع�صْق اأهل القرية غناءها كلما �صار اأمامهم يف الطرقات  ل يعرف اأي�صً
يفعلون  مل  يذكر  ل  الديني.  الرجم  طق�ص  ويبداأون  باحلجارة  ومي�صكون 

ذلك، �صكري، هو وال�صكر ذاكرة الن�صيان. 

مات الذين �صحروا ليلى والقرية، لكن اأبناءهم ل يزالون اأحياء وباقني 
اآبائهم  كوجوه  ومظلمة  قبيحة  دميمة  وجوههم  الأ�صود.  عهدهم  على 
من  �صاب  غريًبا،  "�صياأتي  لل�صحر.  العادل  الثمن  اللعنة،  هي  واأجدادهم؛ 
ال�صيوخ  لكن  ينتظره  يكن هو وحده من  فاتبعوه". مل  البعيدة.  اللـه  بالد 
ا كانوا ينتظرون. لكنهم مل يخربوا العمدة �صيًئا، وهل اأخرب  وحارث اأي�صً
ال�صحرة فرعون �صيًئا �صوى: "اقتل ما �صئت من البنني؛ فامللك لك". عجيب 
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هو اأمر الزمان. دائرة قدمية مغلقة ومكررة. وها هو الغريب يتعرث بحارث 
يف الظالم، �صيطان القرية الرجيم. 

اقرتب ن�رش الدين من ديار ال�صيوخ فراآها مظلمة �صوداء تقع فوق اأر�ص 
جدبة ماحلة، ويحيط بها �صجر ميت. كان ن�رش الدين ل يرى �صوى القليل 
مثل: الثعابني والبوم واأفرع ال�صجر الياب�صة كاأيدي ال�صياطني، لكنها كانت 
كافية لالأعمى حتى يرى. حارث مل ير هذا، كان م�صجوًنا يف نقطة قدمية. 
الأولياء  مقامات  وت�صكنها  طاهرة  الأر�ص  هذه  اإن  يقول  املقدر،  يقول 
العامل  ال�صيوخ - �صرتى كل ممالك  املباركني. وهنا - مب�صاعدة  ال�صاحلني 
واأجماده، الفر�ص والروم، وبريطانيا وفرن�صا واأمريكا واإيطاليا. هنا �صتمتلك 
التي  النقطة  الدين  ن�رش  اأدرك  وهنا  بخ�ص.  والثمن  تريدها،  التي  اململكة 
يقف عليها يف دائرة الزمان؛ فاأجا ب مثلما اأجاب امل�صيح من قبل: "اذهب 
ن�رش  �صق  وبعدها،  �صواه".  لنا رب  لي�ص  ن�صجد؛  للرب وحده  يا رجيم، 
الدين راأ�ص حارث ن�صفني بحجر ثقيل ف�صقط على الأر�ص داميا و�صامًتا. 
وبعدها، ظل ن�رش الدين يجري، وهو يتعرث يف الظالم بعيًدا عن تلك الأر�ص 
امللعونة التي ت�صكنها ال�صياطني وال�صحرة، وخرجت الثعابني من جحورها 
الدميمة،  والوجوه  الظلماء  الأعني  ذوو  وال�صيوخ  فحيحها-  وتعاىل   -

الذين وقفوا يف الظالم كي يلقوا نظرة غ�صب على الزائر الغريب. 

هل فتحت وردة جفنيها فانق�صع الظالم؟ كاأن الروؤيا التي راآها يف مقام 
ال�صيخ املغربي تتحقق، ها هو النهار يبزغ اأخرًيا بعد ليل طول فوق القرية. 
وها هي احلقول ت�صتعيد رونقها الأخ�رش. ا�صتيقظ ن�رش الدين فراأى ال�صماء 
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زرقاء مزينة بقليل من ال�صحب، وال�صم�ص م�رشقة متوهجة باحلياة؛ ف�صعر 
ب�صعادة. و�صمع �صحكات غنجة تلقى هنا وهناك فتبعها حتى الرتعة، التي 
ويْر�ص�ْصن  واملاء  ال�صوِء  يف  ي�صبحن  عاريات  مده�صات  فتيات  فيها  وجد 
اأج�صاد بع�صهن مبرح طفويل، لكنهن تبخرن عندما اأطال النظر فيهن كما 

تتبخر جنيَّات الأحالم. 

عينني  قابل طيف طفل ذي  الدين حلًما جديًدا،  ن�رش  راأى  قليل  منذ 
�صعيد  "اأنا  �صعيدة:  بابت�صامة  وقال  نبلة  الطفل  اأعطاه  وا�صعتني،  ع�صليتني 
عن  ابحْث  حارث.  �رشبت  لأنك  لك  هديتي  هذه  اأخرًيا،  جئت  لأنك 
ورفع  ال�صحب  ت�صلق  ثم  ذلك  قال  يراك".  حني  ا  جدًّ �صيفرح  �صيخك؛ 
جيب  الدين  ن�رش  حت�ص�ص  اأ�صفلها.  من  ودلف  الأزرق  ال�صماء  ب�صاط 
اجللباب الأبي�ص فلم يجد �صيًئا و�صعر باحلزن. ملاذا تبدو الأحالم اأ�صدق 
مالًكا يف  قابل  واليوم  الظالم  �صيطاًنا يف  قابل  بالأم�ص  الواقع؟  من  دوًما 
الطرقات وتختبئ  ال�صياطني  متالأ  احللم؟ ومل  �صوى  ي�صدق  فلم ل  احللم، 
املالئكة يف الأحالم؟ عندما �صار لالأمام عدة خطوات وجد النبلة متدلية 
من غ�صن �صجرة كربتقالة وبجوارها �صبحة جميلة، فاأم�صك بهما وتلفت 
ميينا وي�صاًرا على اأمل روؤية املالك ال�صغري لكنه مل ير اأحًدا. كان وحيًدا اأمام 
اأن يغادرها ف�صمع  األقى عليها نظرة طويلة، واأو�صك  التي  الرتعة احلزينة، 

الآتي: 

اْقتُلــوين يــا ثقاتــي.. اإّن يف قتلــي حياتــي 
مماتــي  يف  وحياتــي  حياتــي..  يف  ومماتــي 
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املكرمات  اأجّل  من  ذاتي..  حْمو  عندي  اإّن 
ال�ّصّيئات  قبيح  من  �صفاتي..  يف  وبقائي 

كان ال�صوت عذًبا جميال لكن ذا اأنني معذب، مل يخرج ال�صوت من 
الرتعة مثلما ظن للوهلة الأوىل، واإمنا جاء من هناك، من وراء الديار؛ ف�صار 

اإىل الناحية الأخرى وهو يتبُع غناء الرجل احلزين املوؤمل: 

�صِئمْت نف�صي حياتي.. يف الر�صوم الباليات 
فاقتلــوين واحرقــوين.. بعظامــي الفانيــات 

عندما و�صل اإىل ال�صاحة وجدها ممتلئة بالنا�ص اجلال�صني على الأر�ص، 
�صوت  وفقد  واخل�رشاء،  والزرقاء  احلمراء  امللونة  بالأعالم  واملم�صكني 
الغناِء. وجد النا�ص يرق�صون على الطبل ويهزون روؤو�صهم وهم ي�صبِّحون 
ون�صوة يف  ب�صعادة  ف�صعر  املختار،  النبي  على  كثرًيا  وي�صلُّون  اللـه،  با�صم 
الأنا�صيد  مزيج  من  ال�صوت  اإيجاد  حاول  اجلميل.  ال�صويف  املزيج  هذا 

والأ�صوات لكن ال�صوت كان خافتا للغاية، ل يكاد ُي�صمع. 

ثــم ُمــّروا برفاتــي.. يف القبــور الدار�صات
جتــدوا �ــرّش حبيبــي.. يف طوايــا الباقيــات

تلك  يف  وان�صغل  تال�صى،  بعدما  احلزين  ال�صوت  الدين  ن�رش  جتاهل 
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يغني  اأحدهم  الأغاين والأ�صعار والتوا�صيح والأ�صوات الأخرى اجلميلة. 
عداك"،  عمن  قلبي  واأغلقت  هواك..  عرفت  مذ  الهوى  "عرفت  بلذة: 
قد  بالذي  مقرٌّ  فاإين  تعذبني  "اإلهي ل  ويبكي:  امل�صجد  ي�صتند على  واآخر 
اإن جاروا واإن  الأحبة  "هم  كان مني"، وثالث يقف بني الثنني ويقول: 
عدلوا.. فلي�ص عنهم معدل واإن عدلوا". وبقية النا�ص يرق�صون على دق 
الطبول، يهزون روؤو�صهم ويرددون: "اللـه اللـه اللـه". ون�رش الدين يجري 
مدد".  �صيدي  يا  مدد  دعاين..  "�صيدي  ويردد:  ويدور،  ويرق�ص  بينهم 
ا.  اأر�صً في�صقط  برجل  فجاأة  ي�صطدم  والدوران حتى  الرق�ص  وي�صتمر يف 
ا، ويكمل ال�صري حتى ي�صل اإىل دارهم  الرجل ل يبايل بال�صاب الواقع اأر�صً
عند الرتعة. الرجل نحيل وذو حلية ق�صرية �صوداء، يتخللها بع�ص ال�صعريات 
البي�صاء، وميتلك عينني حزينتني متعبتني من �صدة البكاء. يلقي نظرًة اأخرية 
على ال�صاحة قبل اأن يدلف داره حزيًنا وهو يتمتم: "للعمدة القدمي مولد 

وللعمدة اجلديد مولد، وللنا�ص طقو�ص يف عبادتهم". 

ظل ن�رش الدين جال�ًصا مع هوؤلِء الدراوي�ص، ياأكل معهم ويرق�ص معهم 
ويتاأمل حلاهم الطويلة املتدلية على �صدورهم، وال�صبح الطويلة املعلقة حول 
رقابهم وجالبيبهم امللونة واأعالمهم الكثرية. وبعد غروب ال�صم�ص حترك 
املال�صق  ال�صيق  الطريق  و�صاروا يف  م�صاعلهم  النا�ص  اأوقد  اأخرًيا،  احل�صد 
على  خاطفة  نظرة  الدين  ن�رش  األقى  وي�صبحون.  يغنون  وهم  للم�صجد 
�صاأل  ال�صبيل.  واأبناء  بالدراوي�ص  اآخره  عن  ممتلًئا  فوجده  ال�صغري  امل�صجد 
ن�رش الدين الرجل الذي يجاوره: "اأين ذاهبون؟"، فاأجاب الرجل ببالهة: 
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"ل اأعرف... اأ�صري مع النا�ص". و�صاأل دروي�ًصا اآخر فقال: "�صنزور �صيدك 
و�صيدي. مدد يا بو ه�صام مدد". 

الطريق.  فهي  املو�صيقى؛  يتبع  و�صار وحده  احل�صود  الدين  ن�رش  اأهمل 
الدام�ص. من  الظالم  اأو م�صاعدة رغم  اجلبل من دون م�صعل  ي�صعد  كان 
بعيد كانت هنالك نار تتوهج، اآلف امل�صاعل التي مي�صك بها الدراوي�ص 
يف اجلبل، وبالأ�صفل اجلبل يبدو كقنديل م�صيء ومده�ص، لكن ن�رش الدين 
ل يرى �صوى الظالم. فلم؟ مل �صعر باحلزن العميق املفاجئ؟ رمبا �صمع اأنني 
املوتى وهم ي�صتغيثون اأ�صفل الأر�ص من اأقدام النا�ص التي تده�ص بقاياهم 
وترق�ص فوق رفات اأحالمهم. ل، مل ي�صمع �صيًئا. ها هو يجري كالعبيط 
مثل بقية النا�ص يف الظالم حني اقرت ب من امل�صاعل واملو�صيقى والأنا�صيد. 

ال�رشاديق متالأ اأر�ص اجلبانة. �رشاديق زرقاء وحمراء مر�صو عليها بنقو�ص 
يتعاىل �صوت  الذكر.  املكان وحلقات  النا�ص ميالأون  اجلاللة.  لفظ  حتمل 
ت�صبيحهم وا�صتغفارهم للملك اجلبار. حلقات الذكر تتداخل يف بع�صها 
ا، دوائر تتداخل يف دوائر اأخرى. الفتيات يرق�صن ب�صعادة والرجال  بع�صً
يرق�صون ويهزون روؤو�صهم وهم يرددون: "اللـه اللـه اللـه"، متناغمني مع 
نغم الربابة واملزمار ودق الطبول. ها هو املن�صد يقف هناك مرتديًا عباءة 
بي�صاء مطرزة بخيوط زرقاء، ع�رشات املن�صدين يقفون اأمام ال�رشاديق. وها 
هو ن�رش الدين يقف منده�ًصا اأمام راق�ص التنورة وهو يدور. يردد معهم: 
يرق�ص ويدور، واملن�صد  يرق�ص ويدور  اللـه"، واللفيف يدور.  اللـه  "اللـه 

 : يغني ب�صوت �صجيٍّ
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اللهم �صل على الذات املطل�صم 
والغيب امل�صم�صم والكمال املكتتم
لهوت اجلمال ونا�صوت الو�صال

طلعة احلق كثوب عني اإن�صان الأزل
يف ن�رش من مل يزل

يرق�ص،  اللفيف  كواكب.  والنا�ص  �صم�ص  اللفيف  يرق�ص،  اللفيف 
اللفيف كعبة والكون حم�ص نقاط �صغرية. يرفع اللفيف يده لالأعلى وينزل 
م�صيح خملوق حمرو�ص  اللفيف  والأر�ص.  ال�صماء  بني  فريبط  الأخرى  يده 
من  فيتخفف  يرق�ص؛  يرق�ص  ويدور،  يرق�ص  اللفيف  القد�ص.  بالروح 

الأحمال واخلطايا الثقيلة حتى يعرج اإىل ال�صماِء. واملن�صد ل يزال يغني: 

من اأقامت به نوا�صيت الفرق يف قاب قو�صه
نا�صوت الو�صال

الأقرب اإىل طرق احلق
ف�صل اللهم به فيه منه عليه و�صلم

يا رب
يا اللـه
يا هو

يا من ل اإله اإل هو
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يتذكر ن�رش الدين اأنه مل يلق التحية على �صيده بعد؛ فيخرج من ال�رشداق 
احلد؟  لهذا  والظالم  الزحام  ميقت  ملاذا  ال�صائرين.  مع  الزحام  يف  وي�صري 
ي�صمع و�صو�صات ال�صياطني تدوي يف املكان رغم الذكر، ويرى اأطيافهم 
ويعلو  الأمام  يف  �رشداق  من  بالقرب  املواويل  �صوت  يعلو  باملكان.  متر 
واأخرى  ربها  تناجي  امراأة  توجد  اليمني  الي�صار، ويف  الربابة عن  �صوت 
هناك يف الظل حتت�صن رجال وبع�ص ال�صياطني. كيف جتتمع النقائ�ص يف 
�صيء واحد؟ املالئكة وال�صياطني يرق�صون يف حلقة ذكر واحدة. ي�صبحون، 

ويو�صو�صون. لكن النا�ص ل يفقهون رق�صاتهم. 

اأمام  ويقف  اأخرًيا  التقدم  يف  ينجح  الدين  ن�رش  لكن  �صديد  الزحام 
للمرء  ميكن  كيف  مب؟  لكن  �رشوره،  من  ويتو�صاأ  ال�صالح  الويل  مق�صورة 
اأن يتو�صاأ يف الظالم بالظالم؟ ل يوجد م�صعل بالقرب من املقام. ي�صمع 
يا  للغريب  "�صيدي �صيدي، نظرة  يقولون:  فيما  فيقلدهم  النا�ص  هم�صات 
�صيدي، نظرة تاأتي بالي�رشى، نظرة". مل يزداد الظالم اأكرث؟ ي�صتقبل القبلة 
وي�صلي ركعتني للـه، وعندما ينتهي ينظر لل�صماِء. التنورة �صوداء، ملاذا يدور 
بجوار  في�صتلقي  والتعب؛  باحلزن  ي�صعر  والكون؟  بالنا�ص  التنورة  راق�ص 
ال�رشيح للنوم. يقرر النوم اأ�صفل القبة اخل�رشاء. تلك القبة اخل�رشاء اجلميلة 
باخلوف و"التوهان"  ي�صعر  فلم  ال�صيخ،  اإىل  التائهني واخلائفني  تر�ص  التي 

بجوارها؟ مدد اأيتها القبة اخل�رشاء. "مـ د د". 

ويتحا�صى  و"اللحوا�ص"،  القبور  �صواهد  بني  ظل  يتحرك  الظالم  يف 
النا�ص حتى ي�صل اإىل تلك القبة اخل�رشاء. يحّب النبي حممد اللون الأخ�رشاء، 
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ا فهو ال�صاهد على  وكذلك الأولياء يحبون ما يحب، ويحبون املوت اأي�صً
بقائهم وحب النا�ص. لكن الظالل ل حتّب الألوان لأنها تزيفها. وهو ظل 
ا اأن لبع�ص النا�ص اأقدارها  �صار �صم�ًصا فمات. يعرف نعيم هذا ويعرف اأي�صً

اأما البع�ص الآخر فتخلق قدرها بيديها. 

م�صكني هو عبد النعيم، �صاخ يف ب�صعة اأيام من �صدة احلزن. ها هو يقف 
اأ�صفل القبة اخل�رشاء ملثًما ب�صال اأ�صود داكن ومم�صًكا بفاأ�ص، يرتدي جلباًبا 
ا. يحتمي بالظالم من الظالم كي ي�صرت نوره. ويحتمي  اأي�صً اللون  �صوداء 
الكبري.  ال�رشداق  يف  كاملعتاد  كلمة  ليلقي  اأخرًيا  جاء  الذي  بالعمدة  ا  اأي�صً
ي�صّبحون ويهللون. من  العمدة،  اأ�صفل  النا�ص، يقفون هناك  والنا�ص، كل 
ثائر  اأحمق  �صوى  اأوامره  وخمالفة  العمدة  موؤمتر  ح�صور  عدم  على  يجروؤ 

واآخر نائم؟ 

يرفع عبد النعيم الفاأ�ص لالأعلى ويحطم راأ�ص القبة اخل�رشاء. ي�رشب مرة 
ا �صوت �صخري الغريب. ينظر نعيم  فاأخرى ويعلو �صوت الهدم ويعلو اأي�صً
لل�صخ�ص النائم يف الظالم، وي�رشب القبة مرة اأخرى بعنف لكن الغريب ل 
ي�صتيقظ. يعلو �صوت العمدة يف امليكرفون وهو يحدثهم عن كرامات بو 
ه�صام التي فاقت �صليمان احلكيم. يخربهم اأن القرية متر باأيام �صعبة، واأن 
ال�صرب حق اللـه على العباد، واملولد منا�صبة طيبة لطلب املدد. ي�رشب عبد 
النعيم القبة بقوة اأكرب حتى تتحطم متاًما، ويحطم اإبراهيم الأ�صنام ول يرتك 
�صوى ال�صنم الأكرب. دائرة قدمية ل تزال تدور كاأنها حلقة ذكر اأو ت�صبيحة 

اأبدية، اأو رق�صة جميلة بتنورة ملونة يف ال�صماِء. 
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اخلطر  ولدي؛  يا  "اأفْق  بهذا:  ياأمره  هاتف  على  الدين  ن�رش  ا�صتيقظ 
يقرتب". فا�صتيقظ ومل يجد اأحًدا. مل يجْد �صوى فاأ�ص نائمة فوق �صدره. 
للم�صيبة!.  يا  حمطًما،  املقام  فوجد  عينيه  ورفع  متعجًبا  بالفاأ�ص  اأم�صك 
انتف�ص امل�صكني وتلفت حوله ف�صمع همهمات النا�ص تقرتب من كل ركن 
ا وهي ترق�ص به�صترييا  يف الظالم. كم يبغ�ص الظالم! وراأى ال�صياطني اأي�صً
ويهمهمون  يقرتبون  والنا�ص  وا".  هلمُّ وا..  "هلمُّ النا�ص:  تنادي  وجنون، 
من  املدد  ويطلب  للمقام  ينظر  يفعل.  ماذا  يعرف  ل  الدين  ون�رش  بال�رش، 
كذلك.  عادت  ما  اجلميلة  اخل�رشاء  والقبة  مهدم  املقام  مدد؟  اأّي  ال�صيخ، 
النا�ص  وال�صحية.  اجلاين  هو  ها  اجلرمية،  دليل  بالفاأ�ص،  مي�صك  الغريب 
اجلميع  ا.  جدًّ بعيد  بعيد...  من  تنبح  الكالب  يقرتبون،  اخلفر  يقرتبون، 

ي�صتعدون ملطاردة الأرنب امل�صكني. 

الدين، يعدو، والقرية جتري، تعدو، تطارده من اخللف.  يجري ن�رش 
والأطفال،  وال�صباب،  الرجال،  الكثرية،  النا�ص  اأقدام  من  يتناثر  الغبار 
النا�ص.  و�صياح  الكالب  نباح  يعلو  والكالب.  واخلفر  ا،  اأي�صً والن�صاء 
اجلميع يريدون ذلك الغريب الذي حطم مقام �صيدهم. والغريب يجري، 
ويعدو، وينزل اجلبل. يتعرث فيتدحرج قليال فوق الرتاب. ينه�ص ويجري 
باأكملها  القرية  لكن  للغاية  ب�رشعة  يعدو  ال�صاب  جديد.  من  اأخرى  مرة 
ي�صتمون،  ي�صيحون،  النا�ص  �صيق.  زقاق  يف  ويدخل  اجلبل  ينزل  وراءه. 

ويلقون باحلجارة وبالطعام على الغريب. 

وتعانق  متتد  الفجر  زرقة  ال�صماء.  ظلمة  يت�صلق  والفجر  �صيق  الزقاق 
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جدران الديار والطرقات والهواء. ال�صاب يعدو وال�صورة املر�صومة فوق 
اجلدران تعدو للخلف فت�صطدم بهم. يتعرث اأحد اخلفر فيتعرث وراءه الكثري. 
يت�صاءل  تنبح. ح�صني  تزال  ل  ال�صيد  لكن كالب  ب�رشعة  يجري  الأرنب 
اأمام الرتعة التي تتو�صاأ  برباءة: "هل يفعلها الأرنب؟"، وعبد النعيم ي�رشد 

فيها ال�صم�ص. 

يعدو الغريب بكل ما ي�صتطيع من قوة. يلهث لكن ل يتوقف. يدخل 
زقاًقا فزقاًقا اآخر ويقابل بع�ص النا�ص. ملاذا تبدو القرية كبيت العنكبوت؟ 
هو لن يكون الوليمة. ي�صمع �صيحات النا�ص يف اخللف فيعدو لالأمام ويدفع 
ا. من اأين لالأرنب ال�صعيف هذه القوة؟ يجري  من يقابلهم، في�صقطون اأر�صً
م�رشًعا ويت�صلق فوق اأحد البيوت، ويقفز من �صطح اإىل اآخر، يجري ويقفز 
باحلجارة،  ويقذفون  ويت�صايحون،  بالأ�صفل يجرون،  والنا�ص  يياأ�ص،  ول 
فيتفاداها كمن يرق�ص فوق حبال غري مرئية. ال�صياطني بالأ�صفل �صدك فهل 
معك املالئكة؟ من و�صعك يف هذا املاأزق يا فتى؟ يقفز اإىل ال�صارع الآخر، 
يت�صلقون  النا�ص  يدوم؛  لن  لكن هذا  فارغ  ال�صارع  العمياء.  العمة  �صارع 

الديار وبع�صهم يعود للوراِء نحو اأقرب زقاق. ملاذا طال ال�صارع هكذا؟ 

ها هو امل�صجد يلوح يف ال�صباب. يجري الغريب ب�رشعة الريح والربق. 
داخل  يختبئ  هل  مكان،  كل  يف  هم  ها  يراهم،  بالفعل.  معك  املالئكة 
يعدو لالأمام  الطغاة.  اللـه من  امل�صاجد ل حتمي عباد  يفعل.  امل�صجد؟ لن 
ويجري  الأنفا�ص،  ويلتقط  حلظة  يتوقف  وهنا  القرية،  �صاحة  حتى  معهم 
هناك،  املالئكة؟  ذهبت  اأين  يعرب.  لن  ل،  اجل�رش؟  ناحية  اأخرى.  مرة 
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ناحية تلك الديار، يجري معها ويتوقف فجاأة. اأين ذهبت املالئكة؟ لقد 
اختفْت. ال�صيحات تعلو من �صوارع القرية الثالثة: �صارع اخلمارة والعمة 
ًرا.  ُمت�صمِّ يزال  ل  الدين  ون�رش  فاأكرث  اأكرث  تعلو  ال�صيحات  والطاحونة. 
ال�صيحات تعلو.. تعلو.. تعلو، �صريونك، �صيخرجون.. ها همـ..، وفجاأة 

ينفتح باب من ورائه وت�صده يد اإىل الداخل. 
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8
الفناء

.. اَلبـ�س ذاتـُه فما ثـّم فــْرُق اأنا احلقُّ واحلقُّ للحق حـقُّ

ليلى ليلى! اأيتها املو�صح ال�صويف اجلميل، يا اأ�صل ال�صماع ولذة الزهاد، 
اللـه الأعظم يف الوجود، ويا ح�رشة الأولياء وكاأ�ص الأنبياء، كيف  يا �رش 
بك؟.  وكفروا  دخان،  من  امراأة  كاأنك  القرية  ن�صيتك  وقد  اليوم  اأنت 
ظالم  يف  اجلدار  اأ�صفل  الأر�ص،  على  وممددة  وجائعة  وهزيلة  م�صكينة 
غرفتك، ال�صجن. تناجني ربك وتهلو�صني من �صدة اجلوع. ازرّق جلدك؛ 
يف  ولدك  �صجنك  عيناك.  وذُبلت  جمالك  وبُهت  ال�صم�ص،  ير  مل  الذي 
ا. ليلى  غرفتك ومنع النا�ص منك وعنك. والطعام؟ بعدها منع الطعام اأي�صً
الكرمية احلرة الأبية ُيذلها ابنها الذي كان كل مناها من احلياة. فلَم؟ هي 



132

حّي

فت�رشخ  الظالم  يف  الدميمة  ال�صيوخ  وجود  ترى  تهلو�ص،  قد  تعرف.  ل 
اللعنة  عنها  ويرفع  ير�صى  اأن  ع�صى  كان؛  مما  ربها  وت�صتغفر  وتبكي. 

وال�صخط، ويعمدها بال�صم�ص من وحل ال�صحر الأ�صود. اآمني، اآمني. 

لطاملا و�صو�ص حارث له�صام بقتل ليلى، يقول اإن ليلى هي النور الذي 
يجذب الدراوي�ص، فاإن انك�رش القنديل دام الظالم وامللك. لكن العمدة مل 
�صيطان لعني  القرية �صده،  ينقلب ويقلب  اأن  يريد  اأن حارث  يقتنع وظن 
قتل  من  املانع  فما  قبل؛  من  والده  قتل  امل�صكلة؟  ما  يفهم حارث  مل  هو. 
ليلى؟ ربط ال�صيوخ قدر القرية بقدرها؛ فاإذا ماتت ليلى مات النا�ص، لكن 
العمدة مل ي�صدق، وقال: "كيف يعرف حارث اأ�صياء ل اأعرفها؟". يا لغرور 
مثلما  عمدة  يا  يخربوك  ومل  بالفعل  ال�صيوخ  اأخربه  لقد  اجلاهل.  العمدة 
ال�صيوخ.  فيها.  جديد  ول  واأزلية  قدمية  دائرة  فرعون.  ال�صحرة  يخرب  مل 

ال�صحرة. جبناء، دمام، قباح، �صعفاء، احليلة وال�صحر. 

تلك  ب�صبب  ولكن  حارث،  و�صو�صات  ب�صبب  العمدة  ي�صجنها  مل 
الكوابي�ص التي يراها يف املنام عنها. ي�صمع دوًما بكاء وليد جديد. اأجنبت 
واحلزينة.  الهادئة  النعيم  عبد  مالمح  يحمل  جديًدا  ولد  اأخرى  مرة  ليلى 
"يا ملح دارنا كربِّ عيالنا، عيال  للوليد:  تغني  املتعب وهي  ي�صمع �صوتها 
ل  لكنها  ت�صمت  اأن  فيها  في�صيح  اللـه"؛  �صغار  �صغارنا،  واحر�ص  اللـه. 
تطيع وت�صتمر يف غنائها ب�صكل جنوين اأ�رشع. وتظل هكذا كل ليلة وكل 
اأن ي�صجنها يف غرفتها ومينع عنها ال�صم�ص كي ل تزوره  منام. حتى قرر 
كل  طريقها  جتد  اأم�صْت  مينعها،  مل  هذا  لكن  اأخرى.  مرة  الكوابي�ص  يف 
ويلقي  فينه�ص  تفعل،  كانت  مما  اأكرث  الكوابي�ص  وتزوره يف  وتهرب  مرة 
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اأ�صفل اجلدار  عليها نظرة يف غرفتها ويجدها ل تزال ممددة على الأر�ص 
يف الظالم، في�صفق عليها ويقدم لها الطعام فال تاأكل. فمتى غ�صب عليها 

ومنع عنها الطعام لالأبد؟ ومل؟ 

"مدد يا �صيدي، مدد"

كانت هذه اأول كلمة قالها الغريب لعبد النعيم حني راآه، بعدما �صده 
اإثر تلك املطاردة الطويلة التي  اإىل الدار. كان متعًبا خائًفا ل يزال يلهث 
يبحثون  يزالون  ل  النا�ص  كان  بالفعل؟  منها  جنا  هل  مبعجزة.  منها  جنا 
باخلارج عن ذلك امللثم الذي حطم مقام �صيدهم واختفى فجاأة. التقت 
عينا ن�رش الدين بعيني نعيم فعرفه على الفور، وقال: "�صيخي". نعم، هو 
هذا ال�صيخ الذي اأمرك جعفر اأن جتده. مل يتذكْر اأنهما ا�صطدما ببع�صهما 
ا اأن هذا هو �صاحب ال�صوت احلزين املعذب  يف ال�صاحة، ومل يدرك اأي�صً
الذي �صده عند الرتعة، ولكن تذكر �صيًئا اآخر، لقد التقيا من قبل هناك يف 
ال�صحراِء البعيدة. ابت�صم ن�رش الدين وقال ب�صعادة: "اأنا حلمت بك"، ثم 
�رُشد فجاأة عندما تذكر احللم، وقال ب�صوت حزين: "راأيت ال�صحراء ممتلئة 
بالدماِء، فوق كل ذرة رمل نقطة دم. م�صيت وراء الدماء حتى وجدتك. 
الدم دمك واأنت م�صلوب هناك فوق جبل عال. ال�صحراء ت�رشبك، كل 
فيها.. حتى  �صيء  ويعلو كل  ال�صحراء  ميالأ  الورد  تنبت وردة.  رمل  ذرة 
اأنا". ثم تنا�صى احللم فجاأة وقال -وهو يتاأمل نعيم فرًحا- "واأخري لقيتك، 

مدد... مدد يا �صيدي مدد"
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بذيئة  �صتائم  ي�صتمون  وغا�صبني.  متاما  جمانني  باخلارج  النا�ص  كان 
ن�رشة  الدين  ي�صبون  قليل.  منذ  باملولد  يكونوا  مل  كاأنهم  الدين،  وي�صبون 
ا. يبحثون  اأي�صً للـه وللر�صول، اجلميع يفعلون هذا حتى الن�صاء والأطفال 
يريدون  العايل،  �صيدهم  مقام  ليلتهم، وحطم  اأف�صد  الذي  امللثم  عن ذلك 
النتقام من ذلك ال�صيطان، يزيحون كل ما يقابل طريقهم بعنف، يلقون 
بعربات الكارو ويدفعونها بعيًدا ويقلبونها على وجهها، وقد ينكب عليها 
بع�صهم ويحطمها متاًما دون �صبب، يفت�صون اأكوام الق�ص بالبنادق والع�صي 
ويبعرثها بع�صهم باأيديهم يف الهواِء بجنون. جن جنون النا�ص اأكرث عندما 
الديار،  ناحية  اجل�رش  عن  يبتعد  وهو  باأعينهم  راأوه  لقد  اأحًدا،  يجدوا  مل 
فلم  الطريق  يف  هناك  وبحثوا  اجل�رش،  عرب  قد  بع�صهم  كان  ذهب؟  فاأين 
يجدوه، وبع�صهم كانوا قد نزلوا الرتعة ومل يخ�صوا بط�ص عي�صة اأو اأ�صباح 
ال�صالح، �صاحب  التقي  الويل  ه�صام  بو  مقام  هذا  فالأمر عظيم،  املوتى؛ 
املقام املنهدم، وهو يحفظهم بالكرامات من عي�صة وباقي ال�رشور. تاأكدْت 
ظنون النا�ص اأن امللثم قد اختباأ داخل اإحدى الديار فاألقوا اإىل البيوت نظرة 
كراهية. وفجاأة اأطلق اأحدهم �صيحة باقتحامها، وكاأنها الإ�صارة ال�صحرية 
�صياحهم  وتعاىَل  الديار،  واقتحموا  وتفرقوا،  فانطلقوا،  انتظروها؛  التي 

املجنون باخلارج. 

قبلها، كان عبد النعيم ون�رش الدين يبدلن مالب�صهما مًعا، دقائق قليلة 
هي املتبقية من العمر، فهل تكفي عبد النعيم كي يرى ويزور البلدان التي مل 
يزرها من قبل؟ كان الغريب يحكي ب�رشعة وهو يخلع املالب�ص عن املدينة 
التي جاء منها. العا�صمة، القاهرة يا عبد النعيم القاهرة، القاهرة واجلامعة 
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الأماكن  يرى كل  النعيم  العطارين. كان عبد  والغورية و�صارع  واحل�صني 
ا عن  اأي�صً ال�رشيعة واملقت�صبة. حكى  الغريب  ينطق بها رغم عبارات  التي 
املاآذن الكثرية ال�صاخمة التي متالأ ال�صماء، يعرفها عبد النعيم.. هي كالنخيل. 
كامل  وم�صطفى  عرابي  الأ�صمر  الفالح  م�رش،  عظماِء  عن  ا  اأي�صً وحكى 
وحممد فريد، واأخرًيا �صعد زغلول. وعندما ذكر ن�رش الدين �صعًدا راآه عبد 
النعيم هناك يف مالطة م�صلوًبا، وراأى النا�ص يخرجون اإىل ال�صوارع ثائرين. 
بداأ الأمر على يد طالب الإ�صكندرية ثم اّتبعهم النا�ص من �صتى املحافظات 
واملدن والقرى. يف القاهرة اأ�رشب عمال الرتام وعمال ال�صكك احلديدية 
واأتلفوا حمولت حركة القطارات فتبعهم الفالحون وقطعوا �صكك احلديد 
والور�ص  والفنارات  املطابع  عمال  اأ�رشب  الإ�صكندرية  يف  بلدانهم.  يف 
احلكومية وم�صلحة اجلمارك. ويف الأحياء خرج الفقراء وحفروا اخلنادق 
اأغار الأهايل على  ودمروا ممتلكات الإجنليز واأ�صقطوا الرتوماي. يف املنيا 
مراكز ال�رشطة وحرروا املعتقلني و�رشبوا رئي�ص املدينة بالأحذية. ويف الفيوم 
هاجم البدو قوات الإجنليز. ويف اأ�صيوط هجم الأهايل على ق�صم البولي�ص 
بطائرتني.  ق�صفهم  مت  بعدما  حتى  يرتاجعوا  ومل  ال�صالح،  على  وا�صتولوا 
ويف قرية نعيم هاج النا�ص واقتحموا خمارة األك�صندر وحطموها؛ فهر ب 
وا على  يتوقفوا وانق�صّ النا�ص مل  بالعمدة ودّواره، لكن  اخلواجة واحتمى 
وم�رش  �صعد  ا�صم  وظل  العارية.  وب�صدورهم  وبامل�صاعل  بالع�صي  الدّوار 
يدويان يف كل القرى والنجوع: �صعد با�صا زعيم الأمة، وم�رش احلرة الأبيَّة 

امل�صتقلة. 

خرج عبد النعيم من الدار وقد ارتدى عباءة ن�رش الدين البي�صاء وو�صاح 
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الراأ�ص، فالتفت احل�صد وت�صمّر منده�ًصا وهم يتاأملون اخلارج اإليهم، اأهذا 
احَللبي، لكن  الفقري  الغنم  القرية راعي  اأهل  ا؟. يعرف  النعيم حقًّ هو عبد 
انده�صوا.  هذا  ومع  يجهلون،  املجاورة  القرى  من  القادمني  الدراوي�ص 
كانت هنالة هالة نورانية حتيط بج�صده، واأ�رشقت ال�صم�ص من ورائه فبدا 
ا تلك احلمامة البي�صاء التي حتلق يف ال�صماِء،  كامل�صيح. وكانت هناك اأي�صً
اإليها دون �صبب قبل اأن حتط اأخرًيا فوق راأ�ص  اأنظار النا�ص  والتي جذبت 
املنده�صة، كل �صيء يف هذه  النا�ص  تعالت همهمات  الفقري.  الغنم  راعي 
اأخرًيا.  املن�صية  قريتهم  اإىل  جاء  جمهول  نبي  هذا  اأن  اإليهم  يوحي  اللحظة 
اللـه كثرًيا  النبوة وي�صجدون وي�صتغفرون  وبدوا وكاأنهم �صيعرتفون بتلك 
لكن -كاملعتاد- تعالت �صيحة من الزحام؛ فاأيقظتهم من �صحرهم وعاد 
اإليهم غ�صبهم وجنونهم، وقد تذكروا كل �صيء: هذا امللعون حطم مقام 
م�صبًقا  يعرف  النعيم  عبد  كان  الكاذب.  النبي  على  وا  انق�صّ ثم  �صيدهم، 
والنا�ص  النا�ص  اإىل  "�صاأخرج  للغريب:  قال  ولهذا  �صيحدث؛  هذا  اأن 
�صيخرجون علّي. �صيقتلونني، فاخرج من الدار ول تخ�ص اأحًدا. اأنا م�صيح 
واأنت؟  جديدة،  بذرة  اأنا  اقتلوين،  اقتلوين  يقتلونني،  دعهم  الزمان،  هذا 
اأنت من �صيجمع دمائي يف الكاأ�ص". ثم اأو�صاه بالغنم وبالدار وبالأطفال 
والقرية. كان يعرف اأن الغريب لن يرتك القرية اأبًدا، هذا قدره واختياره. 
نعيم مل ي�صتطْع اأن يرتك القرية رغم ال�صوق للقاهرة، ومل يرتك رعي الغنم 
دون  قليال  الأطفال  عن  غفل  رمبا  يحملها.  التي  وال�صهادة  اجلوع  رغم 
ق�صد، اأخطاأ الطريق مرة اأو مرتني، لكن الغنم قد جتد راعيها من جديد. 
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رعي الغنم، تلك املهنة املزدراة من النا�ص، مهنة الأنبياء، من ذاق جمالها 
عرف، ومن عرف اغرتف. 

عبد  ج�صد  تنه�ص  وهي  الهواء  يف  و�صّبَحْت  النا�ص  اأيادي  امتدت 
النعيم، الزحام كثري واأيادي النا�ص كذلك، اأيادي اخلفر والرجال وال�صباب 
م�صعوقني  اخللف  يف  وقفوا  الأطفال  ل،  والأطفال؟  والن�صاء.  وال�صيوخ 
اأمام  يقتل  الذي  ا  حقًّ نعيم  �صيخهم  هو  اأهذا  يحدث.  ما  يراقبون  وهم 
اأعينهم. بالطبع هو، والنا�ص؟ ل النا�ص لي�صوا هم النا�ص، حتولوا فجاأة اإىل 
ذئاب ب�رشية، جن جنونهم، يهللون با�صم اللـه ويت�صابقون على قتل ال�صيخ. 
متتد اأياديهم الناه�صة والغا�صمة اإىل ج�صده النحيل فيمزقون اجللباب البي�صاء 
التي يرتديها، وينه�صون جلده وينتفون حليته الق�صرية ال�صوداء. وال�صيخ؟ 
ال�صيخ ظل واقًفا كنخلة �صاخمة مثمرة، مل يجنْب، مل يتحرْك، مل ي�صقط، ظل 
النا�ص مل  واأيادي  اختاره.  الذي  لقدره  م�صت�صلًما  العينني،  واقًفا، مغم�ص 
تتوقْف عن ال�رشب، والن�صاء مل يتوقفن عن ال�صباب والب�صاق، حتى بعدما 

�صقط ال�صيخ ده�صوه باأقدامهم ومل يتوقفوا جميًعا. 

اأطلق رجل اآخر �صيحة جديدة، كاأنها اأمر اإلهي من ال�صماء،: "قيدوه"، 
اأتوا باحلبل؟ وبداأوا يجّرون ج�صده  اأين  فقيدوه بحبل طويل وغليظ. من 
حتى �صاحة القرية الوا�صعة. خرج ن�رش الدين من الدار خائًفا مرتع�ًصا متخفًيا 
ت�صجع  اأن  يلبث  مل  ثم  داكن،  ب�صال  وملثما  ال�صوداء،  النعيم  عبد  بعباءة 
املقيد  اجلاين  ب�رشب  من�صغلني  اجلميع  كان  اأحد.  بوجوده  يباِل  مل  عندما 
والدامي يف �صاحة القرية. وقف ن�رش الدين يتاأمل اآثار الدماء على الأر�ص 
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م�صعوًقا، ووراءه يقف بع�ص الأطفال املذعورين وامل�صعوقني كذلك وهم 
يتاأملون دماء �صيخهم. األقوا نظرة طويلة على ن�رش الدين والعباءة ال�صوداء 
دماء  بركة  الأر�ص:  على  بكلمة.  ينطقوا  مل  لكنهم  فعرفوه  يرتديها  التي 
حمراء، وثالث اأ�صنان حمطمة، وبع�ص ال�صعر املنتوف، وخيط �صميك من 
الدم يقود ناحية الزحام. �صار ن�رش الدين اإىل الزحام ووراءه بع�ص الأطفال، 
بينما �صقط بع�صهم الآخر هناك، وظلوا يلطمون وجوههم. مل يعرف ن�رش 
الدين ماذا يفعل، حذره عبد النعيم من التدخل وهو مل يفكر يف هذا من 
الأ�صل؛ كان خائًفا من اأن يعرف النا�ص من يكون. اأنت اجلاين احلقيقي، 
ل، بل هو اجلاين املزيف. لكنك من طاردوه؟ نعم لكن هو مل يحطم املقام. 
وهل يعرف النا�ص هذا؟ لو تعّرفوا عليك لقتلوك بدل من عبد النعيم. ما 
اأكرث، ووجدهم  الدر�ص يا �صيخ؟ اقرت ب ن�رش الدين من احل�صد الغا�صب 
يت�صاجرون ويت�صايحون، وقد ن�صب اخلالف بينهم. ماذا �صيفعلون بك يا 
واخلفر  بجلدك،  الكتفاء  يرى  الآخر  والبع�ص  قتلك  يريد  بع�صهم  نعيم؟ 
ياأمرون بانتظار العمدة. القليل هم املتعاطفون ال�صامتون مثل ن�رش الدين 
والأطفال وال�صبيان وبع�ص الدراوي�ص ال�صادقني. اأ�صوات النا�ص تعلو اأكرث 
وحتتد، يحتدم اجلدال، لكن ن�رش الدين مل ي�صمع �صيًئا، ولكن �صعر بهدوء 
مريب، هدوء ي�صبق ريًحا �رش�رًشا عاتية. ثم �صمع اأخرًيا �صليل خيول اآٍت 
الغبار.  �صوى  البداية  ير يف  فلم  نظرة  واألقى  فجرى  اخلمارة،  �صارع  من 
�صتائر من الغبار الكثيف وبينها بداأت عربة تلوح، عربة �صوداء ذات اأربعة 
عجالت يجرها ح�صانان اأ�صودان. حول العربة تظهر اأ�صباح بع�ص اخلفر 
وتختفي، وهم يجاهدون لّلحاق بعربة العمدة. يعلو �صليل خيول اأخرى 
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كثرية جترها خيول  �صوداء  اأخرى  عربات  ويرى  النظر  الدين  ن�رش  فيدقق 
اأظهر  بها  تل�صع  ملهبة  اأ�صواط  اأيديها  ويف  ال�صياطني  وتقودها  خرافية، 
خيولها فتطلق �صليلها املنذر بال�رش. ت�صمّر ن�رش الدين لوهلة قبل اأن يجري 

بعيًدا عن ال�صارع ويختبئ، وهو يرتع�ص من اخلوف، يف الزحام. 

ب  واقرت  الطريق،  واأف�صحوا  النا�ص  فابتعد  العربة،  من  العمدة  ل  ترجَّ
ا�رشاأب  ق�ص.  الأر�ص كحزمة  املكوم يف  النعيم  عبد  من  واثقة  بخطوات 
راأ�ص ن�رش الدين من الزحام فراأى العمدة وقد و�صع قدمه فوق ج�صد عبد 
النعيم، و�صاأل احل�صد: "اأهذا هو؟"، فتعالت �صيحات النا�ص الغا�صبة بينما 
رق�صت ال�صياطني ب�صعادة وجنون. راأى ن�رش الدين حارث يقف هناك يف 
حارث  اليمني.  يف  وهناك  الي�صار،  يف  ا  اأي�صً هناك  ويقف  املقابلة،  اجلهة 
يحملون  النا�ص وجدهم جميًعا  تاأمل وجوه  يقف يف كل مكان، وحني 

مالمح حارث، ما عدا القليل فقط مثل الأطفال وبع�ص الدراوي�ص. 

عاد العمدة ي�صاأل من جديد: "اأهذا هو؟ اأهذا من هدم مقام �صيدنا، الويل 
التقي ال�صالح، واأراد اأن يجلب علينا لعنة اللـه، اأهذا هو؟"، فا�صتد غ�صب 
النا�ص و�صياحهم ولهفتهم للقتل، وقالوا: "نعم. نعم". لكن اأحدهم قال 
"ل، لي�ص هو يا عمدة ولكن هذا هو"، واأ�صار ناحية ن�رش الدين الذي �صعر 
ا لوهلة،  ا، و�صكت النا�ص اأي�صً بالفزع ال�صديد وانكم�ص وكاد ي�صقط اأر�صً
ق  ت�صدِّ "ل  الدين:  ن�رش  وراء  من  �صوت  يعلو  اأن  قبل  اأنفا�صهم  وكتموا 
مني".  اخلال�ص  ويريد  باملال  يل  مدين  اللئيم  الرجل  هذا  لكن  عمدة،  يا 
كادت  واحدة،  �صيحة  فيهم  العمدة  و�صاَح  الأنفا�ص  الدين  ن�رش  فالتقط 
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للدماء  عط�ًصا  النا�ص  �صيحات  فتعالت  هو"،  "اأهذا  اأرواحهم،:  تقب�ص 
ما  ال�صورى واجبة  فاعلون؟"،  اأنتم  "فماذا  العمدة:  نعم". و�صاَح  "نعم. 
دام احلكم واحًدا. واختلف النا�ص يا عبد النعيم. البع�ص يرون قتلك بطلق 
حتى  جلدك  يرون  والبع�ص  رقبتك،  قطع  يرون  والبع�ص  واحد،  ناري 

املوت. فماذا يرى العمدة يا ترى؟ 

ليلى، ليلى، اأيتها الت�صبيحة النورانية التي ترتلها املالئكة حول العر�ص، 
يا اأغنية املاء وروح الروح. يا غاية املرء يف الفناِء، ل حول ول قوة اإل بك. 
اأنت  اأو نق�صان. كيف  النا�ص بغري باطل  �صبحان من �صواك ورفعك فوق 
اليوم وقد ن�صيتك القرية، والن�صيان قتل؟ جتل�صني ل تزايل يف الظالم وقد 
مالت راأ�صك على اجلدار. ملاذا منع ه�صام عنك الطعام ومتى؟ اآه، بداأ كل 
�صيء بعد جميء اخلواجة يف تلك الليلة املحاق. ماذا قال؟ قال كل اخلبايا 
التي يجهلها العمدة، مل ين�ص �صيًئا على الإطالق، ا�صتهاء عبد النعيم ليلى 
يف الليل والنهار وعدد الأحالم التي �صاجعها فيها، كم عددها يا ترى؟ 
ا اإن للرجل حكايات وحكايات مع �صلمى،  وكم عدد النجوم؟ وقال اأي�صً
وامل�صيبة اأنها خارج دائرة الأحالم. �صعر العمدة بغ�صب �صديد واخلوف 
على �صلمى والكر�صي. كان جليا يف تلك اللحظة اأن اأجل عبد النعيم قد 
ينك�رش  اأن  لبد  الدراوي�ص.  يجذب  الذي  النور  ليلى هي  وليلى؟  انتهى. 
القنديل، وهنا قرر العمدة اأن يقب�ص روح الثنني، عبد النعيم وليلى، مبالك 

موت واحد، فكان ما اأراد. 



141

الطريقة

مل تكن ليلى ت�صعر باأي اأمل على الإطالق، يف البداية فقط كانت ت�صعر 
بذلك الأمل والعط�ص واجلوع ومثل هذه الأ�صياء، ثم �صمْت فوق حاجات 
ج�صدها الب�رشي، كاأنها عادت روًحا نقية يف ملكوت الرحمن. مل تكن 
قد لفظت اأنفا�صها الأخرية بعد، ومع هذا تركْت ج�صدها ملًقى يف الظالم، 
و�صارت على اأطراف نورها يف �صوارع القرية، حولها املالئكة يف موكب 

جليل، وهي تتاأمل الطرقات والديار واحلقول وال�صم�ص. 

من  اأخرى  مرة  ربطوه  ثم  النعيم،  عبد  ج�صد  من  احلبل  اخلفر  فك 
وربطوا طرف  كافية،  مب�صافة  الأمام  من  قليال  احلبل  اأرخوا  وقد  املع�صم، 
وهي  طريقها  يف  م�رشعة  تنطلق  اأن  قبل  ال�صوداء،  العربة  مبوؤخرة  احلبل 
ت�صحل وراءها عبد النعيم امل�صكني. الأر�ص ترابية قا�صية غليظة؛ مبا حتتوي 
وترويها.  عليها  دماوؤه  فت�صيل  ق�رًشا،  ق�رًشا  وحلمه  جلده  تق�رش  نواتئ  من 
الهواِء  يف  يت�صاعد  الغبار  ت�صتحق.  لكنها  عط�صة  غليظة،  قا�صية  الأر�ص 
وكذلك �صيحات النا�ص، اخلفر والرجال وال�صباب والن�صاء، وهم يْعدون 
وراء العربة باأق�صى ما ي�صتطيعون من اأجل �رشبة هنا اأو ركلة هناك. يجري 
ا والأطفال والدراوي�ص، جميعهم يبكون وي�صتغفرون  معهم ن�رش الدين اأي�صً

اللـه من ذنوبهم. 

ال�صاقية.  هذه  اأمر  هو  غريب  املهجورة.  ال�صاقية  عند  العربة  توقفت 
طوال عمر القرية املديد مل تتعلْق بها اأية خرافة من قبل، كاأنها كانت تنتظر 
ال�صاقية  هذه  فوق  زنديق.  �صيخ  اأو  منبوذ  غنم  راعي  مثل  بعينها،  خرافة 
علقوا ال�صيخ، فابت�صم عندما راآها اأخريا، كانت ليلى معلقة بجواره فوق 
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 ، ال�صاقية. وب�صوط رفيع جلد العمدة ال�صيخ الزنديق، مل يكن زنديًقا بل نبيٌّ
كان نبيًّا كاذًبا. تتعدد الأقاويل، النا�ص يقولون: كان ال�صوط غريًبا، لي�ص 
اأر�صيًّا بل ملهًبا رفيًعا من �صياط ال�صياطني. بع�ص الدراوي�ص يقولون: راأينا 
ويقولون:  الأقاويل  هذه  ينكرون  اآخرين  لكن  ا،  اأي�صً ه�صام  جتلد  �صلمى 
كان �صوًطا عاديًّا مثل اأي �صوط اآخر. تتعدد الأقاويل لكنها تلتقي يف نقطة 
واحدة، وهي: اأن نعيم مل ي�رشخ قط. يقول بع�ص النا�ص: كان قد مات، 
ويقول الدراوي�ص: بل كان قد غرق متاًما يف عيني ليلى؛ فلْم ي�صعْر بالأمل، 
ا، بل  ًعا. يقول النا�ص اإن الغريب مل يبك اأي�صً ثم نظر بعدها اإىل الغريب مودِّ
نظر نحو ال�صيخ يف اإميان عظيم. يقول الدراوي�ص: بل بكى كثرًيا وكذلك 
فاأزالت  مدهو�صة؛  وردة  على  الغريب  دموع  و�صقطْت  والأطفال.  نحن 
عنها ال�صحر واأعادتها فتاة جميلة، ذات عينني خ�رشاوين. تتعدد الأقاويل، 
ال�صاقية  اأن  على  �صيء  كل  رغم  اتفقوا  قد  النا�ص  لكن  الأقاويل  تتعدد 

املهجورة قد �صكنت بعفريتني: امراأة ودروي�ص. 
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